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4月30日，中国国家主席习近平在北京同老挝人民革命党中央总书记、国家

主席本扬·沃拉吉举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂东门外广

场为本扬·沃拉吉举行欢迎仪式 新华社 图
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习近平给中老友好农冰村小学师生的回信

|  聚焦95fl5,

亲爱的老挝中老友好农冰村小学全体师生 ：

你们好！谢谢你们的来信和亲手制作的精美画册，从中我能感受到你

们的快乐幸福、对美好生活的向往和对中国人民的真挚情谊，这份心意让我

感动！

从你们的来信中得知，“一带一路”建设给你们的学校和家乡、学习和

生活带来了许多积极变化。实现沿线国家共同发展，让民众过上好日子是我

提出“一带一路”倡议的初心。加强中老民生领域合作，促进中老在“一带

一路”框架下的合作是构建中老命运共同体的重要内容。中老加强合作，让

更多惠民项目落地，可使我们的生活更加幸福。我期待着更多像中国和平发

展基金会一样的民心相通使者，在“一带一路”沿线各国开展合作、造福民

众。希望同学们好好学习，早日成长为国家栋梁，成为中老友好接班人！

祝中老友好农冰村小学越办越好！欢迎你们早日乘上中老铁路列车来

到北京。

习近平　　        

2019 年 4 月 29 日于北京　　
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      ບັນດາຄູ ແລະ ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ລາວ-

ຈີນ ບານໜອງປີງທ່ີຮັກແພງທັງຫຼາຍ:

      ສະບາຍດີ! ຂອບໃຈສໍາລັບຈົດໝາຍທ່ີຂຽນມາໃຫ ແລະ

ປຶ້ມຮູບສວຍງາມທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາເອງຂອງພວກເຈົ້າ, ຈາກໃນ

ນັ້ນຂາພະເຈົ້າສາມາດຮູສຶກເຖິງຄວາມສຸກຄວາມມວນຊື່ນ, 

ຄວາມປາຖະໜາຕຊີວິດອັນດີງາມ ແລະ ມິດຕະພາບທີ່ຈິງໃຈ

ຕປະຊາຊົນຈີນຂອງພວກເຈົ້າ, ນໍ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫຂາພະ

ເຈ້ົາຮູສຶກວ່າຕ່ືນເຕ້ັນດີໃຈຫຼາຍ!

      ຈາກໃນຈົດໝາຍທ່ີພວກເຈ້ົາຂຽນມາຂ້າພະເຈ້ົາໄດຮູວາ,ການກ

ສາງ ''ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ'' ໄດນໍາເອົາການປຽນແປງ

ທ່ີຕ້ັງໜາຈຳນວນຫຼາຍໄປຍັງໂຮງຮຽນ ແລະ ບານເມືອງ,  ຊີວິດ

ການເປັນຢູ ແລະ ການຮາຮຽນຂອງພວກເຈ້ົາ. ການບັນລຸການ

ພັດທະນາຮວມກັນກັບປະເທດທ່ີຢູລຽບຕາມ''ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນ

ທາງ'', ເຮັດໃຫປະຊາຊົນໂດຍລວມມີຊີວິດທ່ີດີງາມນ້ັນ ເປັນຈິດ

ໃຈແຕເລ່ີມຕ້ົນທ່ີຂາພະເຈ້ົາສະເໜີຂ້ໍລິເລ່ີມ ''ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນ

ທາງ''ອອກມາ. ການເພີ່ມທະວີການຮວມມືໃນຂົງເຂດຊີວິດ

ການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ລາວ, ຊກຍູການຮວມມື

ຈີນລາວພາຍໃຕຂອບ ''ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'' ເປັນເນ້ືອໃນ

ອັນສໍາຄັນໃນການກສາງຄູຮວມຊາຕາກໍາຈີນ-ລາວ.ປະເທດ

ຈີນ ແລະ ລາວເພີ່ມທະວີການຮວມມືກັນ ເຮັດໃຫໂຄງການ

ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຕປະຊາຊົນໃຫເປັນຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຮງຈະສາ

ມາດເຮັດໃຫຊີວິດການເປັນຢູຂອງພວກເຮົາຍິ່ງມີຄວາມສຸກ

ຫຼາຍກວາເກ່ົາ. ຂາພະເຈ້ົາຫວັງວາຈະມີທູດເຊ່ືອມໂຍງຈິດໃຈ

ປະຊາຊົນທ່ີຄາຍຄືກັບກອງທຶນພັດທະນາສັນຕິພາບຈີນຍ່ິງຫຼາຍ

ກວາເກ່ົາ ເພ່ືອດໍາເນີນການຮວມມືກັບທຸກປະເທດທ່ີຢູລຽບຕາມ

''ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'' ທັງນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມ

ສຸກມາແກປະຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້. ຫວັງວານັກຮຽນທັງຫຼາຍຈະຕັ້ງ

ໃຈຮາຮຽນໃຫດີ, ເຕີບໃຫຍຂ້ຶນກາຍເປັນເສົາຫັຼກຂອງປະເທດ

ຊາດ, ແລະ ກາຍເປັນຜູສືບທອດມິດຕະພາບຈີນ-ລາວ! 

      ຂໍອວຍພອນໃຫໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ລາວ-ຈີນ ບານ

ໜອງປີງ ນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນກວາເກ່ົາ! ຍິນດີຕອນຮັບພວກເຈ້ົາຂ້ຶນ

ຂ່ີລົດໄຟຈີນ-ລາວເດີນທາງມານະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງໃນໄວໆນ້ີ.

ສີຈ້ິນຜິງ

ວັນທີ 29 ເມສາ 2019 ທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ

|  聚焦95fl5,
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<ggo;7;k,7yfmujpyj'.spj0v' sobj'gg]; 
sobj'glahomk' d=jgg,jo7;k,./j/ao0v'r;dgIqk<

“一带一路伟大构想也是我们的梦想”
■ 孙广勇 文 / 图

在老挝中老友好农冰村小学师生代表来华参加第二届

“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通分论坛前夕，全体

师生致信中国国家主席习近平，表达老方对中国援建中老友

好农冰村小学的真诚谢意和参与“一带一路”建设的积极意

愿。习近平主席给学校师生回信，勉励他们做中老友好的接

班人。

①

|  聚焦95fl5,
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      ໃຕທອງຟາສີຄາມ, ອາຄານຮຽນສີຂາວດຶງດູດສາຍຕາ
ເປັນພິເສດ. ປອງຢຽມຫອງຮຽນແຈງສະຫວາງ,ໂຕະຮຽນສະ
ອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບ, ແສງແດດສີທອງສອງເຖິງທຸງຊາດ
ລາວ-ຈີນທ່ີຫອຍໃນຝາກຳແພງ. ໃນທາມກາງກ່ິນຫອມອອນໆ
ຂອງດອກຈໍາປາ, ໄດຍິນສຽງອານໜັງສືທ່ີດັງແວວມາ.
      ທານນາງ ບຸນມີ ວິໄລສານ ຜູອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະ
ຖົມສົມບູນ ລາວ-ຈີນ ບານໜອງປີງ ໄດຈົກເອົາຈົດໝາຍຊອງ
ໜ່ຶງອອກມາ ແລະ ກາວດວຍຄວາມຕ້ືນຕັນໃຈວາ: ''ຄິດບ່ໍເຖິງ
ອ່ີຫຼີວາ ທານປະທານ ສີຈິ້ນຜິງ ຈະສົ່ງຈົດໝາຍຕອບໃຫພວກ
ເຮົາ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນທັງໝົດໃນໂຮງຮຽນລວນແຕຮູສຶກດີໃຈ
ແລະ ພາກພູມໃຈທ່ີສຸດຫາອັນປຽບບ່ໍໄດ, ພວກເຮົາຈ່ັງແມນມີ
ຄວາມສຸກຫຼາຍ! ''

vtmy[kpI6[rk[

②

③

图① 中老友好农冰村小学的学生

图② 中老友好农冰村小学的师生在读习近平主席的回信

图③ 中老友好农冰村小学的学生在学习汉语 

I6[ ① oadIPo0v'3I'IPoxt4q,lq,[6o ]k;{9uo [hkosov'xu'

I6[ ② vk9ko c]t oadIPo0v'3I'IPoxt4q,lq,[6o ]k;{9uo [hko
sov'xu' de]a'vjko9qfs,kp8v[0v' mjkoxtmko lu9yhozy'

I6[ ③ oadIPo0v'3I'IPoxt4q,lq,[6o ]k;{9uo [hkosov'xu' de
]a'IPorklk9uo
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      ໃນສ່ິງທ່ີ ນາງ ບຸນມີ ວິໄລສານ ເອົາອອກມາພອມກັນນ້ັນ, 
ຍັງມີຈົດໝາຍອີກຊອງໜ່ຶງທ່ີເປັນສະບັບຮາງຂອງຈົດໝາຍສ່ົງ
ໄປຍັງ ທານປະທານ ສີຈິ້ນຜິງ, ຕົວອັກສອນໄດເຕັມໜາເຈຍ 
A4 ຈໍານວນ 4 ໜາ. ເພ່ິນກາວວາ:''ໂຮງຮຽນໄດຮັບການຊວຍ
ເຫືຼອຈາກຈີນມາໂດຍຕະຫຼອດ,ຢູໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ,ມີຄວາມ
ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ປະໂຫຍກ. ຈົດໝາຍທ່ີຍາວໆ ຊ່ອງນ້ີໄດສະແດງ
ຄວາມຮູບຸນຄຸນຢາງຈິງໃຈຕ່ໍປະເທດຈີນ ແລະ ຄວາມມຸງມາກປາ
ຖະໜາຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຂົ້າຮວມການກໍ່ສາງ 'ໜຶ່ງແລວ 
ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'.''
      ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ລາວ-ຈີນບານໜອງປີງຕ້ັງຢູ ເມືອງ
ຈັນທະບູລີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ, ອາຄານຮຽນເດີມ
ໄດຖືກສາງຂ້ຶນມາເປັນເວລາຍາວນານ ແລະ ບ່ໍເຄີຍໄດຮັບການ
ສອມແປງ, ເງ່ືອນໄຂດານສ່ິງກ່ໍສາງ(ຮາດແວ)ທ່ີຂ້ີຮາຍທ່ີສຸດໃນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມທັງໝົດໃນເມືອງດັ່ງກາວ. ທານນາງ ບຸນມ ີ
ວິໄລສານ ກາວຕ່ໍນັກຂາວວາ: ''ໃນເດືອນ ມິຖນາ 2012,ກອງ
ທຶນຈີນເພື່ອສັນຕິພາບ ເເລະ ພັດທະນາຈີນໄດອອກທຶນສະ
ໜັບສະໜູນການກໍ່ສາງອາຄານຮຽນແຫງໃໝ, ໃນເດືອນພິຶດ
ສະພາ 2013, ອາຄານຮຽນໃໝໄດຮັບການກ່ໍສາງສໍາເລັດ, ເຊ່ິງ
ປະກອບມີອາຄານຮຽນສອງຊ້ັນຫັຼງໜ່ຶງ, ໃນນ້ັນ, ມີໂຕະຮຽນ,
ຕ່ັງນ່ັງ,ກະດານດໍາ ແລະ ພັດລົມຢ່າງຄົບຊດ. ພວກເດັກນອຍໄດ
ຍາຍເຂົ້າອາຄານຮຽນໃໝໃນໄລຍະວັນເດັກນອຍສາກົນ 'ວັນ
ທີ 1 ເດືອນມິຖນາ', ແລະ ລວນແຕຮູສຶກດີໃຈທ່ີສຸດ. ນັບແຕຍາມ
ນ້ັນເປັນຕ້ົນມາ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບານໜອງປີງໄດປຽນຊ່ືມາ
ເປັນ ''ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ລາວ-ຈີນ ບານໜອງປີງ, ເພ່ືອ
ລະນຶກເຖິງມິດຕະພາບລະຫວາງສອງຊາດ ລາວ -ຈີນ.''
      ໃນຖານະທ່ີເປັນພະຍານ ແລະ ຜູຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ມິດຕະພາບ ຈີນ-ລາວ ແລະ ການກ່ໍສາງ ''ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນ
ທາງ'', ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ລາວ-ຈີນ 
ບານໜອງປີງ ປ່ຽມລ້ົມໄປດວຍອາລົມຂອບໃຈຕ່ໍກັບປະເທດຈີນ. 
ໃນເວລາທ່ີໄດຮັບການເຊ້ືອເຊີນເຂ້ົາຮວມກອງປະຊມຍອຍວາ
ດວຍການເຊື່ອມສາຍພົວພັນທາງຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນຂອງ
ກອງປະຊມສຸດຍອດເວທີປຶກສາຫາລືການຮວມມືສາກົນ ''ໜ່ຶງ
ແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'' ຄ້ັງທີ 2 ນ້ັນ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຂອງໂຮງ
ຮຽນດ່ັງກາວມຸງຫວັງວ່າຈະມອບຂອງຂວັນຢາງໜ່ຶງໃຫແກ ທານ
ປະທານ ສີຈ້ິນຜິງ ເຊ່ິງເປັນຜູນໍາສະເໜີຂ້ໍລິເລ່ີມ''ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງ
ເສ້ັນທາງ'' ທ່ີຍ່ິງໃຫຍນ້ີ. ເພາະສະນ້ັນ, ພວກເຂົາຈ່ຶງຫຍຸບເອົາ
ການຟອຍແຕມຮູບຂ້ຶນມາ ແລະ ນໍາໃຊຮູບແຕມຈໍານວນຫຼາຍ

ແຜນ ເພ່ືອສະແດງການປຽນແປງທ່ີມາຈາກການກ່ໍສາງ ''ໜ່ຶງ
ແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'' ໃຫກັບໂຮງຮຽນ, ບານເກີດເມືອງນອນ 
ແລະ ໂລກຂອງຕົນເອງ. ທານນາງ ບຸນມີ ວິໄລສານ ກາວວາ:
''ພວກເຮົາໄດຄັດເລືອກເອົາຮູບແຕມ 58 ແຜນຈາກຜົນການ
ແຕມຮູບຂອງນັກຮຽນທັງໝົດໂຮງຮຽນ, ແລະ ເຮັດເປັນປ້ຶມຮູບ
'ເລື່ອງລາວເສັ້ນທາງສາຍໄໝຂອງພວກເຮົາ', ເພື່ອເປັນສັນ
ຍາລັກຂອງການສາງສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວາງ ລາວ-
ຈີນຄົບຮອບ 58 ປີ. ແຕວາພຽງມີແຕປ້ຶມຮູບນ້ັນຍັງບ່ໍສາມາດສະ
ແດງຄໍາເວ້ົາພັນຄໍາຢູໃນໃຈຂອງພວກເຮົາໄດ, ສະນ້ັນ, ພວກ
ເຮົາຈຶ່ງໄດຂຽນຄວາມຮູສຶກໃນໃຈຂອງຕົນໃສກັບເຈຍ, ແລະ
ລວບລວມເປັນປະໂຫຍກ, ກາຍເປັນຈົດໝາຍຊ່ອງໜ່ຶງທ່ີສ່ົງໄປ
ຍັງ ທານປະທານ ສີຈ້ິນຜິງ.''
     ທານນາງ ນວມຄຳ ຈັນທະບູລີ ຮອງຫົວໜາກົມພົວພັນຕາງປະ
ເທດກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາປະເທດລາວ ກາວວາ: ''ຈົດ
ໝາຍຕອບຂອງ ທານປະທານ ສີຈ້ິງຜິງ ໄດເຮັດໃຫປະຊາຊົນ
ລາວຍິ່ງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ປະເທດຈີນ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຈິດ
ໃຈຄວາມຮູສຶກຂອງຜູນໍາຈີນ. ''ການຮວມມືດານການສຶກສາ
ລະຫວາງ ລາວ-ຈີນ ໄດຮັບການປະຕິບັດໃນຂົງເຂດຢາງກວ້າງ
ຂວາງ, ໃນປີກາຍນີ້, ກໍ່ມີນັກສຶກສາລາວໄປຮຽນຕໍ່ຢູຈີນເກີນ
ກວາ 14 ພັນ 6 ຮ້ອຍ ເທ່ືອຄົນ,ຈໍານວນທັງໝົດນັກສຶກສາລາວ
ແມນຢູອັນດັບທີ 8 ຂອງຈໍານວນນັກສຶກສາຕາງປະເທດທັງໝົດ
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ໃນປະເທດຈີນ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕຮຽນຮູວັດທະນະທໍາ-
ປະຫວັດສາດທີ່ຍາວນານຂອງຈີນ,ຍັງຮຽນຮູເຕັກໂນໂລຢີ
ທັນສະໄໝອີກດວຍ, ຫັຼງຈາກຮຽນຈົບແລວຈະກັບຄືນລາວເພ່ືອ
ສາງສາປະເທດຊາດ. ''ກໍ່ຄືຄໍາເວົ້າທີ່ພວກເດັກນອຍຂຽນໃສ
ໃນຈົດໝາຍທ່ີສ່ົງໄປຍັງ ທານປະທານ ສີຈ້ິນຜິງ ນ້ັນແຫຼະ, ແນວ
ຄວາມຄິດທ່ີຍ່ິງໃຫຍຂອງ 'ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ' ກ່ໍແມນຄວາມ
ໃຝຝັນຂອງພວກເຮົາ. ຄຽງຄູກັບການຄືບໜາຂອງການກ່ໍສາງ 
'ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ',ປະເທດລາວຈະໄດຮັບການປຽນແປງ
ໃໝທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍ່ຈະນັບມື້ນັບສົດ
ໃສດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ.''
      ທານ ສີຄູນ ບຸນວິໄລ ເລຂາທິການສະມາຄົມມິດຕະພາບ 
ລາວ-ຈີນ ເຄີຍໄປຢຽມຢາມໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ລາວ-ຈີນ
ບານໜອງປີງ, ເພ່ິນມີຄວາມປະທັບໃຈຢາງເລິກເຊ່ິງຕ່ໍກັບອາ
ຄານຮຽນທ່ີໃໝອຽມ ແລະ ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີທັນສະ
ໄໝ. ເພິ່ນກາວວາ:''ເຮົາຈະແປຈົດໝາຍຕອບຂອງ ທານປະ
ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ເປັນພາສາລາວຢາງທັນເວລາທ່ີສຸດ, ເພ່ືອເຮັດ
ໃຫຜູຄົນສາມາດອານຈົດໝາຍຕອບຊ່ອງນ້ີໄດຫຼາຍຂ້ຶນ. ພວກ
ໄວໜຸມເດັກນອຍເປັນອານາຄົດຂອງປະເທດຊາດ, ກໍ່ເປັນຜູ
ສືບທອດ ແລະ ຜູກ່ໍສາງມິດຕະພາບລະຫວາງ ລາວ-ຈີນ. ບ່ໍພຽງ
ແຕຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດມີໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ ລາວ-
ຈີນ, ຢູທ່ີປາກເຊ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ກ່ໍມີເຊ່ັນກັນ. ອັນນ້ີ 

ທັງເປັນການສືບທອດຕ່ໍມິດຕະພາບ ລາວ-ຈີນ, ທັງເປັນໝາກ
ຜົນຂອງການກ່ໍສາງ 'ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'.''
      ໃນປ້ຶນຮູບທ່ີມອບໃຫ ທານປະທານ ສີຈ້ິນຜິງ ຮູບແຕມຂອງ
ທ້າວ ຜຸດທາ ນັກຮຽນ ປໍ 3 ແມນຮູບກໍາແພງຍັກຈີນ. ໃນຄ້ັງ
ນີ້, ລາວໄດພອມກັບຄູ ແລະ ເພື່ອນຮວມຊັ້ນຂອງຕົນໄປຮອດ
ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ເພື່ອເຂົ້າຮວມກອງປະຊມສຸດຍອດເວທີ
ປຶກສາຫາລືການຮວມມືສາກົນ ''ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'' ຄ້ັງ
ທີ 2, ຍັງໄດບັນລຸເຖິງຄວາມປາຖະໜາທ່ີຈະໄປທຽວກໍາແພງ
ຍັກຈີນຂອງຕົນ. ລາວກາວຕ່ໍນັກຂາວວາ: ''ເມ່ືອເຕີບໃຫຍ່ແລວ
ເຮົາຈະເປັນຄູສອນ,ສິດສອນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຈີນ, ເພ່ືອ
ເຮັດໃຫປະຊາຊົນທັງສອງຊາດສາມາດສ່ືສານແລກປຽນໄດດີ
ຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ແລະ ເຮັດໃຫມິດຕະພາບລະຫວາງລາວ-ຈີນມີການ
ເພ່ິມຂ້ຶນຢາງຕ່ໍເນ່ືອງ.''
      ໃນມ້ືທີສອງຂອງການສ່ົງຈົດໝາຍຕອບໃຫຄູ ແລະ ນັກຮຽນ
ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນລາວ-ຈີນ ບານໜອງປິງ, ທານປະທານ
ສີຈ້ິນຜິງ ແລະ ທານປະທານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໄດຮວມກັນລົງ
ນາມໃນ ''ແມ່ບົດວາດວຍການສາງຄູຮວມຊາຕາກຳຈີນ-ລາວ''. 
ການທ່ີລົງນາມໃນແມ່ບົດດ່ັງກາວນ້ີ, ຈະສ່ົງເສີມການສາງປະ
ຊາຄົມຄູຮວມຊາຕາກໍາ ຈີນ-ລາວ ແລະ ການຮວມມືຮອບດານ
ລະຫວາງທັງສອງຝາຍເພ່ືອກາວເຂ້ົາລວງເລິກ ແລະ ການເຮັດ
ແທທໍາຈິງ, ນອກຈາກນັ້ນ,ຍັງຈະນໍາເອົາກາລະໂອກາດດານ
ການພັດທະນາທ່ີບ່ໍເຄີຍມີມາກອນມາໃຫແກ່ປະເທດລາວ.
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②

③

图① 上图：来自中国的志愿者姚昌华（左）和林婕妤在中老友好

农冰村小学门口留影；下图：姚昌华给学生上汉语课 新华社 图

图② 中老友好农冰村小学的学生在教学楼前伸出大拇指，感谢中

国的帮助 

图③ 中老友好农冰村小学学生与北京市正泽学校赠予的“友谊长

存”书法作品合影

稿件来源：《人民日报》有删减

I6[ ① I6[gmy'G oDpk;-a's;kX-hkp? da[ oD]yog9p16 g-yj'gxao76lvo
vklklts,admuj,k9kdxtgmf9uode]a'4jkpI6[muj]t]bd16j8=jsohkxt863I'
IPoxt4q,lq,[6o]k;{9uo[hkosov'xu'ot7vos];';P'9aoxtgmf]k;
 I6[]5j,G oDpk;-a's;k de]a'lyflvorklk9uocdjoadIPo

I6[ ② r;doadIPo0v'3I'IPoxt4q,lq,[6o]k;{9uo[hkosov'xu'de
]a'pqd3xh grnjvltcf'7;k,I6h[5o75o8=jdko-j;pgs]nv0v'9uo

I6[ ③ r;doadIPo0v'3I'IPoxt4q,lq,[6o]k;{9uo[hkosov'xu' de]a'
4nzqo'kodko0Po38soa'lnmuj0Po;jk <,yf8trk[s,aho7q'0tsoq'ggdjo< g-yj'
,v[3fp3I'IPog9u'g9u ot7vos];'xaddyj' grnjv4jkpI6[ij;,daogxaomuj]t]bd
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rq[xt]tfa[l6' g0qhkIj;,dv'xt-5,l5fpvf [ao]5dkoIj;,,ndao
dko1hP,1k,xtgmf9uo0v' mjko [5opa' ;=]t9yf

 wfhIa[zqoleg]afvaolts'jk'k,
高层会晤 出席峰会 达成合作

本扬·沃拉吉访华成果丰硕

应中国国家主席习近平邀请，老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬·沃拉吉于 4 月 25 日至 5

月 1 日对中国进行国事访问并出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。本扬·沃拉吉此次访华之行

成果丰硕，中老双方一致表示愿推动中老命运共同体建设不断向前迈进，共同开启中老关系新时代。
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      ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມການເຊ້ືອເຊີນຂອງ ທານ ສີຈ້ິນຜິງ,

ເລຂາທິການໃຫຍຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ, 

ປະທານປະເທດຈີນ; ທານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່

ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະ

ທານປະເທດລາວ ໄດດໍາເນີນການຢຽມຢາມຈີນທາງລັດຖະ

ກິດ ພອມທັງເຂົ້າຮວມກອງປະຊມສຸດຍອດເວທີປຶກສາຫາລື

ການຮວມມືສາກົນ ''ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'' ຄ້ັງທີ 2 ແຕວັນ

ທີ 25 ເດືອນເມສາ ຫາວັນທີ 1 ເດືອນພຶດສະພາ.

     ການຢຽມຢາມຈີນທາງລັດຖະກິດຂອງ ທານ ບຸນຍັງ ວໍລະ

ຈິດ ເທ່ືອນ້ີ ໄດຮັບຜົນສໍາເລັດອັນສະຫງາງາມ, ທັງສອງຝາຍ

ຈີນ ແລະ ລາວ ໄດເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນວາ ຍິນດີຊກຍູການ

ກສາງຄູຮວມຊາຕາກໍາຈີນ-ລາວ ໃຫກາວໄປໜາຢາງບຢຸດ

ຢ້ັງ, ຮວມເປີດຍຸກສະໄໝໃໝແຫງສາຍພົວພັນຈີນ-ລາວ.

      ຜູນໍາສອງປະເທດດໍາເນີນການພົບປະ ແລະ ບັນລຸ

ຄວາມເຫັນເປັນເອກະພາບກັນຢາງກວາງຂວາງ

      ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ໄດດໍາເນີນການພົບ

ປະສົນທະນາ ກັບ ທານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດລາວ 

ທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ ໃນວັນທີ 30 ເດືອນເມສາ,  ເຫັນດີເປັນ

ເອກະພາບກັນວາ ຍິນດີຊກຍູການກສາງຄູຮວມຊາຕາກໍາຈີນ-

ລາວໃຫກາວໄປໜາຢາງບຢຸດຢັ້ງ, ຮວມເປີດຍຸກສະໄໝໃໝ

ແຫງສາຍພົວພັນຈີນ-ລາວ.

      ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ສະແດງຄວາມຍິນດີຕອນຮັບ ທານ ບຸນຍັງ 

ວໍລະຈິດ ທ່ີມາຢຽມຢາມປະເທດຈີນທາງລັດຖະກິດ ແລະ ເຂ້ົາ

ຮວມກອງປະຊມສຸດຍອດເວທີປຶກສາຫາລືການຮວມມືສາກົນ

''ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'' ຄ້ັງທີ 2. ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ກາວວາ, ປີນ້ີ

ແມນຄົບຮອບ 10 ປີ ແຫງການສາງສາຍພົວພັນແບບຄູຮວມມື

ຍຸດທະສາດຮອບດານລະຫວາງຈີນ-ລາວ. ພາຍໃຕການນໍາ

ພາຢາງເຂັ້ມແຂງຂອງສອງສູນກາງພັກ, ສາຍພົວພັນຈີນ

ແລະ ລາວ ໄດຮັບການພັດທະນາອັນຍ່ິງໃຫຍ, ແລະ ກໍາລັງຢູ

ໃນໄລຍະດີທ່ີສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ໃນຈຸດເລ່ີມຕ້ົນອັນໃໝ, ຝາຍ

ຈີນຍິນດີຮວມມືກັບຝາຍລາວ, ໂດຍຖືເອົາການເຊັນ ''ແມ່ບົດ

ວ່າດ້ວຍການສາງຄູ່ຮວມຊາຕາກໍາຈີນ-ລາວ''ເປັນໂອກາດອັນ

ດີ, ເພ່ືອອໍານວຍການຊ້ີນໍາອັນສໍາຄັນໃຫແກການພັດທະນາສາຍ

ພົວພັນຈີນ ແລະ ລາວຢາງຍືນຍົງ, ຮວມກັນປະດິດສາງສາຍ
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第二届“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会现场 新华社 图
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ພົວພັນລະຫວາງຈີນ-ລາວໃນຍຸກສະໄໝໃໝ.

      ທານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ

ຕ ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍ  ທ່ີເຊ້ືອເຊີນມາຢຽມຢາມ

ປະເທດຈີນທາງລັດຖະກິດ ແລະ ສະແດງຄວາມອວຍພອນອັນ

ອົບອຸນໃຫກອງປະຊມສຸດຍອດເວທີປຶກສາຫາລືການຮວມມືສາ

ກົນ ''ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'' ໄດຮັບຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ. 

ທານ ບຸນຍັງ ກາວວາ, ປີນ້ີແມນຄົບຮອບ 70 ປີ ແຫງການສະ

ຖາປະນາປະເທດຈີນໃໝ, ຝາຍລາວຕີລາຄາສູງຕຜົນສໍາເລັດ

ອັນຍິ່ງໃຫຍຂອງປະເທດຈີນທີ່ໄດຮັບໃນດານການກສາງພັກ

ແລະ ລັດ, ໂດຍສະເພາະການເດີນທາງມາຢຽມຢາມປະເທດ

ຈີນຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມຮູສຶກຢາງເລິກເຊິ່ງວາປະສົບການຜົນສຳ

ເລັດໃນຂົງເຂດການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຂອງ

ຈີນນັ້ນ ແມນມີຄວາມໝາຍດານການຖອດຖອນບົດຮຽນອັນ

ສໍາຄັນສຳລັບປະເທດລາວ. ທານ ບຸນຍັງ ກາວວາ, ການພັດທະ

ນາມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊ້ືອລາວ ແລະ ຈີນ ເປັນແນວທາງ

ໜັກແໜນບຄອນແຄນຂອງຝາຍລາວ, ປະເທດລາວຂອບໃຈ

ຕການສະໜັບສະໜູນອັນລໍ້າຄາຂອງຝາຍຈີນທີ່ມີຕຝາຍລາວ

ມາໂດຍຕະຫຼອດ, ຍິນດີເປັນອັນດຽວຮວມກັນກັບຝາຍຈີນ, ເສີມ

ຂະຫບາຍບົດບາດສາຍພົວພັນຂອງສອງພັກທີ່ມີຕການນໍາພາ

ທາງການເມືອງອີກກາວໜ່ຶງ, ຮັບປະກັນການພົບປະເຈລະຈາ

ລະດັບສູງຂອງສອງພັກໃຫເປັນປົກກະຕິ, ເລັ່ງລັດການຮວມ

ມືທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນຂົງເຂດຕາງໆຂອງ

ສອງຝາຍ ແລະ ຊກຍູສົ່ງເສີມການພັດທະນາຢາງເລິກເຊິ່ງ

ຂອງສາຍພົວພັນແບບຄູຮວມຍຸດທະສາດຢາງຮອບດານລະຫວາງ

ລາວ ແລະ ຈີນ. ທານ ບຸນຍັງ ກາວວາ, ການກສາງ ''ໜຶ່ງ

ແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'' ໄດກາຍເປັນເວທີອັນສໍາຄັນໃນການເຊ່ືອມ

ໂຍງ ແລະ ເຊ່ືອມຈອດເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນຂອງປະເທດທ່ີລຽບ

ຕາມແລວທາງ, ໄດສົ່ງເສີມບົດບາດອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ພາກພ້ືນ, ຝາຍລາວຈະ

ສືບຕເລ່ັງການຊກຍູສ່ົງເສີມການຮວມມືຂອງໂຄງການອັນຍ່ິງ

ໃຫຍຕາງໆ ກໍຄືການກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ແລະ

ຊກຍູການພັດທະນາອັນຮຸງເຮືອງຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຈີນ

ແລະ ພາກພ້ືນນ້ີອີກກາວໜ່ຶງ.

      ພາຍໃນໄລຍະການຢຽມຢາມປະເທດຈີນ, ທານ ບຸນຍັງ

①
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ວໍລະຈິດ ຍັງໄດສົນທະນາແລກປຽນຢາງເປັນມິດຕະພາບກັບ

ບັນດາຜູນຳຈີນ ເປັນຕົ້ນແມນ ທານ ຫຼີເຄີ້ສຽງ ນາຍົກລັດຖະ

ມົນຕີປະເທດຈີນ, ທານລີ້ຈານຊ ປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາ

ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຈີນ ແລະ ທານ ຫວາງຮູໜິງ ເລຂາທິ

ການຄະນະປະຈຳກົມການເມືອງສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ

ພອມທັງບັນລຸເຖິງຄວາມເຫັນທີ່ເປັນເອກະພາບກັນຢາງເປັນ

ກວາງຂວາງ. 

      ເຂົ້າຮວມກອງປະຊມລະດັບສູງໃນກອງປະຊມ

ສຸດຍອດເວທິປຶກສາຫາລືການຮວມມືສາກົນ ''ໜ່ຶງແລວ

ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ'' ຄັ້ງທີ່ 2, ພອມທັງກາວສູນທອນພົດ.

      ໃນວັນທີ 26 ເດືອນເມສາ, ທານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານ

ປະເທດລາວ ເຂົ້າຮວມກອງປະຊມລະດັບສູງກອງປະຊມສຸດ

ຍອດເວທິປຶກສາຫາລືການຮວມມືສາກົນ''ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນ

ທາງ'' ຄັ້ງທີ່ 2,ພອມທັງກາວສູນທອນພົດ. ເພິ່ນກາວວາ,ປະ

ເທດລາວຊົມເຊີຍເປັນຢາງສູງຕຜົນສໍາເລັດທ່ີໄດຮັບຂອງ''ໜ່ຶງ

ແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'', ພອມທັງຈະປະຕິບັດຂ້ໍລິເລ່ີມດ່ັງກາວໃຫ

vtmy[kpI6[rk[

②

图① 4月30日，中国国家主席习近平在北京同老挝人民革命党中

央总书记、国家主席本扬·沃拉吉举行会谈 新华社 图

图② 4月30日，中国国家主席习近平在人民大会堂东门外广场

为老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬·沃拉吉举行欢迎

仪式 新华社 图

I6[ ① ;aomu #W gfnvog,lkF mjko lu9yhozy' xtmkoxtgmf9uo c]t mjko 
[5opa' ;=]t9yf g]0kmydko.spj 7tot[=]ysko'kol6odk'radxt-k-qo
xt8y;af]k;F  xtmkoxtgmf]k; wfhrq[xtdao mujot7vos];'xaddyj'D 

I6[ ② ;aomu #W gfnvog,lkF mjko lu9yhozy' xtmkoxtgmf9uo wfh9afry
mu8hvoIa[ mjko [5opa' ;=]t9yf g]0kmydko.spj 7tot[=]ysko'kol6o
dk'radxt-k-qoxt8y;af]k;F  xtmkoxtgmf]k; muj ltsok,fhkoovd
g[NvCmyf8kg;aovvd0v's=ltrkxt-k-qo9uoD

|  聚焦95fl5,



14

ເປັນຈິງຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ.

      ທານ ບຸນຍັງ ເຫັນວາ,ໃນປັດຈຸບັນ ''ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນ

ທາງ'' ໄດຮັບຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມແລວ, ແຕເພື່ອເຮັດໃຫ

ຂ້ໍລິເລ່ີມນ້ີບັນລຸຜົນປະໂຫຍດໃຫໃຫຍທ່ີສຸດ,ຍັງຕອງການຄວາມ

ພະຍາຍາມຢາງໃຫຍຫຼວງໃນການປັບປຸງກົນໄກການປະຕິບັດ

ໃຫເກີດເປັນຈິງ,ເພ່ືອເຮັດໃຫການນໍາໃຊທຶນຮອນໃຫມີປະສິດທິ

ພາບກວາເກ່ົາ ແລະ ເຮັດໃຫກົນໄກປະສານສົມທົບທ່ີກຽວຂອງ

ຍ່ິງທັນການ ແລະ ທັນກັບຍຸກສະໄໝກວາເກ່ົາ.

      ທານ ບຸນຍັງ ຍັງກາວໃນການສູນທອນພົດວາ, ປະເທດລາວ

ແລະ ປະເທດຈີນ ກໍາລັງຮວມກັນກສາງແລວເສດຖະກິດລາວ-

ຈີນ, ເພ່ືອສຸມໃສຊກຍູການໄປມາຫາສູກັນຂອງການລົງທຶນການ

ຄາ.

      ການເຊັນແມ່ບົດວ່າດ້ວຍການສ້າງຄູ່ຮ່ວມມືຊາ

ຕາກຳ ເປີດຍຸກສະໄໝໃໝແຫງສາຍພົວພັນທະວີພາຄີ

      ໃນວັນທີ 30 ເດືອນເມສາ, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດ

ຈີນ ແລະ ທານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດໄດເຊັນ ''ແຜນແມ່ບົດວາດວຍ

ພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຮວມສາງຄູ 

ຮວມຊາຕາກໍາຈີນ-ລາວ'' ທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ.

      ແຜນການເຄ່ືອນໄຫວດ່ັງກາວລວມທັງໝົດມີໂຕໜັງສືຈໍາ

ນວນ 5000 ກວ່າໂຕ, ເປ້ົາໝາຍລວມແມນສຸມໃສ 5 ປີຕໜາ, 

ເພ່ືອດໍາເນີນ ''ການເຄ່ືອນໄຫວ 5 ຢາງ'' ຄື: ການຊກຍູປະສານ

ແລກປຽນຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມໄວເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ 

ແລະ ກັນ, ການຮວມມືທ່ີມີໝາກຜົນຕົວຈິງ ແລະ ການເຊ່ືອມ

ໂຍງກັນ, ຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບທາງການເມືອງ,

ການທອງທຽວ ແລະ ການແລກປຽນທາງດານວັດທະນະທໍາ

ມະນຸດຊາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ, 

ເພ່ືອວາງຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ແຜນການເສ້ັນທາງໃຫແກ

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສາຍພົວພັນຈີນ ແລະ ລາວ.

      ນັກວິໃຈຊ້ີອອກວາ, ເອກະສານດ່ັງກາວນ້ີ ເປັນເອກະສານ

ການຮວມມືທະວີພາຄີສໍາລັບການກສາງຄູຮວມຊາຕາກໍາ

ສະບັບທໍາອິດຂອງປະເທດຈີນທ່ີເຊັນກັນໃນນາມຂອງພັກ. ການ

ລົງນາມໃນແຜນແມ່ບົດ ເປັນຈຸດພ້ົນເດ່ັນທ່ີສຸດ ແລະ ເປັນໜ່ຶງ

ໃນຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນຂອງການຢຽມຢາມປະເທດຈີນ ຂອງ

ທານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໃນຄ້ັງນ້ີ, ເອກະສານສະບັບນ້ີບພຽງແຕ

ເປັນເອກະສານທີ່ມີລັກສະນະຫຼັກນະໂຍບາຍທີ່ເປີດຍຸກສະໄໝ

ໃໝຂອງສາຍພົວພັນຈີນ ແລະ ລາວເທ່ົານ້ັນ,ຫາກຍັງມີຄວາມ
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ໝາຍເປັນແບບຢາງນໍາໜາອັນສໍາຄັນເຂ້ົາໃນການຊກຍູການ

ກສາງຄູຮວມຊາຕາກໍາໃນພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນອີກດວຍ.

      ຜູຮັບຜິດຊອບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງຂອງຄະນະພົວ

ພັນຕາງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນກາວວາ, ອັນນ້ີເປັນ

ເອກະສານຕົວຈິງທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງການຊີ້ນໍາ, ''ຈະອໍາ

ນວຍການຊ້ີນໍາ ແລະ ເປັນບອນອີງໃຫແກການພັດທະນາແບບ

ຍືນຍົງຂອງສາຍພົວພັນຈີນ ແລະ ລາວ, ຈະຮວມເປີດຍຸກສະ

ໄໝໃໝໃຫແກສາຍພົວພັນຈີນ ແລະ ລາວ.''

      ການເຊັນສັນຍາວາດວຍການຂົນສົ່ງຕາມເສັ້ນ

ທາງສາກົນ

      ໃນວັນທີ 30 ເດືອນເມສາ ,ຜູຕາງໜາທັງສອງຝາຍຈີນ 

ແລະ ລາວໄດເຊັນ ''ສນັຍາວາດວຍການຂົນສົ່ງໃນເສັ້ນທາງ

ສາກົນລະຫວາງລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນກັບ

ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ'' ທ່ີນະ

ຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ.

      ສັນຍາດ່ັງກາວມີຈຸດຢືນໃນການບໍລິການຕຂ້ໍລິເລ່ີມ ''ໜ່ຶງ

ແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'', ເລ່ີມຈາກສະຖານະການສັງລວມຂອງ

ການພັດທະນາການຮວມມືເສດຖະກິດການຄາລະຫວາງຈີນ

ກັບ ລາວ, ທໍາການດັດແກຕ''ສັນຍາວາດວຍການຂົນສ່ົງໃນເສ້ັນ

ທາງສາກົນທະວີພາຄີທ່ີໄດເຊັນກັນໃນປີ 1993 ລະຫວາງລັດຖະ

ບານຈີນ ແລະ ລາວ'', ເຊ່ິງໄດຈັດການກໍານົດຢາງຮອບດານ

ສໍາລັບເນ້ືອໃນຄວາມສະດວກໃນການຂົນສ່ົງຕາມເສ້ັນທາງສາ

ກົນລະຫວາງປະເທດຈີນ ແລະ ລາວທ່ີກຽວຂອງ. ການເຊັນສັນ

ຍາສະບັບນີ້,ຈະມີບົດບາດຢາງຕັ້ງໜາໃນການຍົກສູງລະດັບ

ການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດ, ການເພີ່ມທະວີການໄປມາຫາສູ

ກັນລະຫວາງປະຊາຊົນ ແລະ ການແລກປຽນວັດທະນະທໍາມະ

ນຸດຊາດ ແລະ ການຊກຍູການກສາງຄູຮວມຊາຕາກໍາຈີນ-ລາວ.

      ລົງຢຽມຢາມທັດສະນະທ່ີບານເຊຍສີນະຄອນໜິງ

ເຕີແຂວງຟູຈຽນ

      ໃນວັນທີ 29 ເດືອນເມສາ, ປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ

ໄດມາເຖິງບານເຊຍສີຕາແສງປາຍສືນະຄອນຝູອານນະຄອນ

ໜິງເຕີແຂວງຟູຈຽນ ເພື່ອສຶກສາປະສົບການຂອງການລົບ

ລາງຄວາມທຸກຍາກແບບຖືກຈຸດຖືກເປົ້າໝາຍທີ່ໄດຮັບຜົນສໍາ

ເລັດແລວນ້ັນ.

       ''ພາຍໃຕການນໍາພາໂດຍກົງຂອງ ທານ ເລຂາທິການ

ໃຫຍ ສີຈິ້ນຜິງ, ບານເຊຍສີໄດເກີດມີການປຽນແປງອັນຍິ່ງ

ໃຫຍແລວ, ໄດຮັບການພັດທະນາຢາງຮອບດານ, ຊາວບານ

ພາຍໃນບານກໍໄດມີວຽກເຮັດທ່ີໝ້ັນຄົງ, ແລະ ມີການດໍາລົງຊີ

ວິດທ່ີຍ່ິງມີຄວາມສຸກແລວ. ຕອັນນ້ີ,ຂາພະເຈ້ົາຮູສຶກດີໃຈຫຼາຍ.

ປະສົບການ ແລະ ພຶດຕິກຳສໍາລັບການຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມ

ທຸກຍາກຂອງຈີນເຫຼົ່ານີ້ ມີຜົນປະໂຫຍດຕປະເທດລາວຫຼາຍ, 

ພວກເຮົາຈະໝູນໃຊມັນເຂົ້າໃນວຽກງານການບຸກທະລຸເລື່ອງ

ຍາກສຸດໃນການຫຸຼດຜ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຂອງປະເທດ

ລາວ.'' ເມ່ືອຮັບການສໍາພາດຂອງນັກຂາວ, ທານ ບຸນຍັງ ໄດ 

ກາວຄືແນວນ້ັນ.

      ພາຍໃນໄລຍະລົງຢຽມຢາມທັດສະນະທີ່ແຂວງຟູຈຽນ,

ທານ ບຸນຍັງ ຍັງໄດເຂ້ົາຮວມກິດຈະກໍາການແນະນໍາການທອງ

ທຽວວັດທະນະທໍາປະເທດລາວ ແລະ ພິທີການເຊັນສນັຍາສໍາ

ລັບແຂວງຟູຈຽນ ສາງສາຍພົວພັນຕົວເມືອງມິດຕະພາບ ກັບ

ແຂວງຫຼວງພະບາງອີກດວຍ.

      ພົບປະກັບຜູຕາງໜາວິສາຫະກິດ

      ພາຍໃນໄລຍະການຢຽມຢາມຈີນ, ທານ ບຸນຍັງ ໄດພົບປະ

ກັບອູເຫວີນທາວ ຜູວາການເຂດແຄວນອາຊີອາຄະເນຂອງບໍ

ລິສັດຮວາເວີຍ, ທັງສອງຝາຍໄດແລກປຽນຄວາມຄິດຄວາມ

ເຫັນຕການພັດທະນາຂະແໜງການເຕັກນິກໂທລະຄົມມະນາ

ຄົມຂາວສານ(ICT)ຂອງປະເທດລາວ, ຍັງໄດພົບປະກັບປາຍ

ຢົງນານ ຫຼີລຽວຈົ່ງ ຈາວເຊິ້ງອູ ພະແນກຊີ້ນໍາຂອງໂຄງ

ການພັດທະນາເຂດໃໝພູພຽງບໍລິເວນປະເທດລາວ ແລະ ຜູ

ຕາງໜາວິສາຫະກິດປະເທດຈີນອື່ນໆ. ສາວຫົງຮຸຍ ນັກຊຽວ

ຊານນໍາໜາຂອງສູນຄົ້ນຄວາແຜນຜັງເສັ້ນທາງສາຍໄໝທະ

ນາຄານພັດທະນາແຫງປະເທດຈີນ ໄດລາຍງານແຜນການ

ຍຸດທະສາດສໍາລັບເຂດໃໝເຂດບໍລິເວນໃຫແກ່ ປະທານ ບຸນຍັງ

ຟັງ, ທັງສອງຝາຍຍັງໄດດໍາເນີນການແລກປຽນຄໍາເຫັນຕການ

ເພ່ີມທະວີການຮວມມືລະຫວາງຈີນ ແລະ ລາວ.
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4月29日，老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬·沃拉吉

在福建省宁德市福安市下白石镇下岐村考察 新华社 图
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高质量共建“一带一路”

      ວັນທີ 25-27 ເມສາ, ກອງປະຊມສຸດຍອດເວທີປຶກສາຫາ

ລືການຮວມມືສາກົນ ''ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ'' ຄັ້ງທີ 2

ໄດຈັດຂຶ້ນຢູນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງຢາງມີຜົນສໍາເລັດ. ພະນະ

ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ໄດ້ເຂ້ົາຮວມພິທີເປີດກອງປະ

ຊມ ແລະ ກາວຄໍາປາໄສທ່ີສໍາຄັນ, ເປັນເຈ້ົາພາບກອງປະຊມ

ສຸດຍອດໂຕະມົນຜູນໍາຈົນຫມົດວາລະ(ປະຊມ), ດຳເນີນການ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການທູດຈຳນວນໜຶ່ງ ພອມທັງແນະນຳ

ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊມສຸດຍອດໃຫແກສ່ືມວນຊົນພາຍໃນ

ແລະ ຕາງປະເທດ. 

      ຜົນສໍາເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ

      ຜູນໍາ ແລະ ຜູຕາງໜາອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ພອມດວຍ

ປະມຸກລັດ ແລະ ຫົວໜາລັດຖະບານຈຳນວນ  40  ທານ ມາ

ເຕົ້າໂຮມກັນຢູກອງປະຊມ, ບັນດາແຂກທີ່ມີກຽດທີ່ມາຈາກ 

150 ປະເທດ, 92 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ມີຈໍານວນ 6000

ກວາຄົນໄດເຂ້ົາຮວມ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮວມກັນໃນກອງປະຊມ

ດ່ັງກາວ. 

      ນັບແຕກອງປະຊມສຸດຍອດເວທີປຶກສາຫາລືຄັ້ງທໍາອິດ

ເປັນຕ້ົນມາ ຈົນຮອດໃນໄລຍະກອງປະຊມສຸດຍອດເວທີປຶກສາ

ຫາລືຄ້ັງນ້ີ, ລັດຖະບານທຸກປະເທດ, ທອງຖ່ິນ, ວິສາຫະກິດ ໄດ

ບັນລຸການຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນກຽວກັບການຮວມມືຈຳນວນ

中国国家主席习近平在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰

会上作题为“高质量共建‘一带一路’”的开幕词时指出 ：“面向未来，我

们要聚焦重点、深耕细作，共同绘制精谨细腻的‘工笔画’，推动共建‘一

带一路’沿着高质量发展方向不断前进。”
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ໜ່ຶງ, ມີມາດຕະການອັນສໍາຄັນ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດຕົວຈິງຢາງ

ຫຼວງຫຼາຍ, ປະເທດຈີນທີ່ເປັນປະເທດເຈົ້າພາບ ໄດດຳເນີນ

ການສະຫຸຼບ ແລະ ສັງລວມຜົນສໍາເລັດບາງຢາງທ່ີມີລັກສະນະ

ຕາງຫນາໄດ, ສາງເປັນບັນຊີຜົນສໍາເລັດດານການຮວມມື

ສອງຝາຍ ແລະ ຫຼາຍຝາຍຂອງກອງປະຊມສຸດຍອດເວທີປຶກ

ສາຫາລືຄັ້ງທີສອງ. ໃນນັ້ນ ລວມທັງຄວາມຄິດລິເລີ່ມທີ່ຝາຍ

ຈີນໄດສາງອອກມາ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມການຮວມມືທີ່ຝາຍຈີນໄດ

ສະເຫນີອອກມາ, ບັນດາເອກະສານການຮວມມືສອງຝາຍ 

ແລະ ຫຼາຍຝາຍທີ່ໄດລົງລາຍເຊັນໃນໄລຍະ ແລະ ກອນຈະ

ເປີດກອງປະຊມສຸດຍອດເວທີປຶກສາຫາລືດັ່ງກາວ, ເວທີການ

ຮວມມືຫຼາຍຝາຍທີ່ຖືກສາງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພາຍໃຕໂຄງປະກອບ

ຂອງກອງປະຊມສຸດຍອດເວທີປຶກສາຫາລືດັ່ງກາວ, ບັນດາ

ໂຄງການ ແລະ ບັນຊີໂຄງການປະເພດການລົງທຶນ,ໂຄງການ

ປະເພດການປະກອບທນຶ, ໂຄງການຮວມມລືະຫວາງອາໍນາດ

ການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ

ຕາງປະເທດ, ລວມກັນມີ 6 ປະເພດໃຫຍ ແລະ 283 ໂຄງການ. 

      ເຫັນດີນໍາກັນຢາງກວາງຂວາງ

      ບົດຖະແຫຼງການຮວມຂອງກອງປະຊມສຸດຍອດເວທີປຶກ

ສາຫາລື ''ຫນ່ຶງແລວຫນ່ຶງເສ້ັນທາງ'' ເພ່ືອການຮວມມືສາກົນ

ຄ້ັງນ້ີ ໄດແຈງວາ, ຕອງຮວມກັນກສາງ ''ຫນ່ຶງແລວ ຫນ່ຶງເສ້ັນ

ທາງ'' ດວຍຄຸນນະພາບສູງໃນໄລຍະຕໄປ, ເພ່ີມທະວີການພັດ

ທະນາ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງນໍາກັນດານນະໂຍບາຍ, ເພ່ີມທະ

ວີການເຊື່ອມໂຍງນໍາກັນ ແລະ ເຊື່ອມຈອດນໍາກັນທາງດານ

ໂຄງລາງພ້ືນຖານ, ຊກຍູການພັດທະນາຢາງຕເນ່ືອງກັນ, ເພ່ີມ

ທະວີການຮວມມືຢາງແທຈິງ ແລະ ການແລກປຽນນໍາກັນທາງ

ດານວັດທະນະທໍາມະນຸດຊາດ.

      ທານ ນາເຟເຂີ ອາປະໂຊຟູ ຫົວຫນາຝາຍຄ້ົນຄວາບັນຫາ

ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວາຕາເວັນອອກທີ່ຂຶ້ນກັບ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫງຊາດປະເທດອາເຊີໄບຈານເຫັນ

ວາ, ກອງປະຊມຄ້ັງນ້ີໄດຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນຢາງກວາງຂວາງ,

ອັນນ້ີໄດຊ້ີແຈງທິດທາງການຮວມກັນກສາງ ''ຫນ່ຶງແລວ ຫນ່ຶງ

ເສ້ັນທາງ'' ຂອງສັງຄົມສາກົນໃນຕໄປ, ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງ

ປະຊມໄດສະແດງໃຫເຫັນວາ, ຂ້ໍລິເລ່ີມ ''ຫນ່ຶງແລວ ຫນ່ຶງເສ້ັນ

ທາງ'' ນັບມື້ນັບສຸກງອມຂຶ້ນ, ຈະເປັນການສາງພື້ນຖານອັນ

ແຫນນຫນາຂ້ຶນຕການຮວມມືສາກົນໃນໄລຍະຕໄປ. 

      ອະນາຄົດກວາງໄກ

      ໃນໄລຍະເວລາກະກຽມ ແລະ ຈັດກອງປະຊມດ່ັງກາວ,ບັນ

ດາຝາຍບັນລຸໄດຜົນສໍາເລັດຕົວຈິງເປັນຈໍານວນ 283 ໂຄງ

ການ, ມູນຄາທັງຫມົດຂອງສັນຍາວາດວຍການຮວມມືຂອງ

ໂຄງການໄດບັນລຸເຖິງ 64 ຕ້ືກວາໂດລາສະຫະລັດ. ນັກຊຽວ

ຊານ ແລະ ນັກປາດຕາງກເຫັນວາ, ການຮວມກັນກສາງ 

''ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ'' ເປັນເສັ້ນທາງແຫງໂອກາດໃນ

ການຮວມກັນກາວເຂ້ົາສູຄວາມຈະເລີນ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ, 

ຈະເປັນການພັດທະນາ ແລະ ການຮວມຮັບໄຊຊະນະທ່ີມີອະນາ

ຄົດຢາງກວາງໄກ. 

      ທານ ຮະລີເຕີ ບີນາເນີ ຫົວຫນາຝາຍຄ້ົນຄວາ ຂອງສໍາ

ນັກງານຂາວສານປະເທດກາຕາໄດກາວວາ, ບັນດາປະເທດ

ອາຫຼັບມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອັນອຸດົມສົມບູນ, ສວນປະ

ເທດຈີນມີກໍາລັງແຮງສູງໃນການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິ

ກໍາ ແລະ ການປະດິດສາງໃຫມໃນດານວິທະຍາສາດເຕັກໂນ

ໂລຢີ  ທັງສອງຝາຍສາມາດຕອບສະຫນອງຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນໄດ້

ຢາງສູງ, ສະນັັ້ນ ການຮວມມືໃນການຮວມກັນກສາງ ''ຫນຶ່ງ

ແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ'' ພາຍໃຕສະຖານະການໃຫມໃນຍຸກສະ

ໄຫມນ້ີ ແຮງມີອະນາຄົດຢາງກວາງຂວາງ. 

      ທານ ສີໃສ ວິໄລສັກ ຫົວຫນາຝາຍບັນນາທິການຂາວ

ສານ ຂອງ ''ຫນັງສືພິມວຽງຈັນທາມ'' ປະເທດລາວໄດກາວ

ວາ, ໂດຍຜານການເຂົ້າຮວມກອງປະຊມຄັ້ງນີ້, ຝາຍລາວ 

ແລະ ຝາຍຈີນ ໄດເຂົ້າຮວມການເຊັນເອກະສານການຮວມ

ມືກຽວຂອງທາງດານຄົມມະນາຄົມ, ການປະດິດສາງໃຫມ 

ແລະ ການພັດທະນາແບບສີຂຽວ ແລະອື່ນໆ. ຕໄປ, ປະເທດ

ລາວຈະສືບຕປັບປຸງ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງນໍາກັນກັບເຄືອຂາຍຄົມ

ມະນາຄົມຂອງປະເທດຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດໃກຄຽງໃຫນັບ

ມື້ດີຂຶ້ນ ໂດຍຜານການຮວມມືພາຍໃຕຂອບຂອງ ''ຫນຶ່ງແລວ 

ຫນ່ຶງເສ້ັນທາງ'', ເພ່ືອຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ຊກຍູ

ໃຫສັງຄົມມີການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງຂ້ຶນ. 
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巴尚的电商代购之路
■ 本刊记者 杨春梅 / 文

      ໃນກາງເດືອນເມສາ,ປະເທດລາວຄ່ອຍເຂ້ົາສູໄລຍະລະດູ

ຮອນທ່ີສຸດໃນປີ. ທາວ ປາສານ ລາວຕ່ິງ ຜູທ່ີມາຈາກ ບານນ້ຳ

ຍອງໃຫມ ເມືອງບູນເໜືອ ເເຂວງຜ້ົງສາລີ ກຳລັງຕາກແດດທ່ີ

ແຜດເຜົາເພ່ືອໄປສ່ົງເຄ່ືອງໃຫຊາວບານ. ''ກອນປີໃຫມລາວໄດ

ສ່ົງເສ້ືອໃຫມໃຫລູກຄາເເລວ ພວກເຂົາຮູສຶກດີໃຈຫຼາຍ, ເພາະ

ວາສາມາດໃສເສ້ືອໃຫມຫ້ິຼນບຸນປີໃຫມລາວເເລວ'' ເວລາກາງ

ເວັນທາວ ປາສານ ເຮັດວຽກຢູບໍລັດສັດຈີນທ່ີຢູໃກ້ບານ,  ຕອນ

ເເລງເລີກການກັບບານເເລວກໍກາຍເປັນຜູສົ່ງເຄື່ອງທີ່ສັ່ງຊື້

ມາເເຕ Taobao ເເລະ Tmall. ນີ້ກໍ່ຄື ຊີວິດເເຕລະມື້ຂອງ

ທາວ ປາສານ, ເຖິງແມນວາລຳບາກຫຼາຍ ເເຕວາລາວຮູສຶກ

ມີຄວາມພໍໃຈນຳສະພາບຊີວິດໃນປັດຈຸບັນນ້ີຫຼາຍ.  

      ຫຼາຍປີກອນ, ຄອບຄົວ ທາວ ປາສານ ຍັງເເມນຄອບຄົວ

ທຸກຍາກໃນບານ, ເເຕປີມໍ່ໆມານີ້ ໂດຍຜານການຮໍ່າຮຽນພາ

ສາຈີນ ລາວສາມາດນຳໃຊທາແຮງທາງດານພາສາຈີນຂອງ

ຕົນເອງ ເພ່ືອມາເຮັດທຸລະກິດການເປັນຕົວແທນການສ່ັງຊ້ືເຄ່ືອງ

ທາງອອນລາຍຈາກປະເທດຈີນ ເເລະ ໄດປັບປຸງວິດຊີການ

ເປັນຢູຂອງຄອບຄົວດີຂ້ຶນ. ''ເງິນຄຳໃນການແຕງດອງ ເເລະ ຊ້ື

ທ່ີດິນໃນຕົວເມືອງ ທັງໝົດແມນຂອຍຫາມາເອງ''  ທາວ ປາ

ສານ ເວ້ົາດວຍຄວາມພາກພຸມໃຈ. ທາວ ປາສານ ໄດໃຊຄວາມ

ອົດທົນບຸກບືນຂອງຕົນເອງ ເພ່ືອແຕງບົດເລ່ືອງການສາງຄວາມ

ຮ່ັງມີຂອງຄົນທ່ີເປັນປວງຊົນທຳມະດາຜູໜ່ຶງ, ໂດຍຈັບເອົາກາ

ລະໂອກາດໃຫມທ່ີນໍາມາໂດຍຂ້ໍລິເລ່ີມ''ໜ່ຶງເເລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ''.

      ປີ 2013, ໃນໄລຍະຮ່ຳຮຽນທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລດົງໂດກ, 

ປາສານໄດໄປເຮັດວຽກເສີມທ່ີບໍລິສັດການຕົວແທນສ່ັງຊ້ືເຄ່ືອງ

ຂອງທາງອອນລາຍຈາກກຸມອາລີບາບາ (Alibaba Group) 

ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພ່ືອຫາເງິນໃຊຈາຍຄາຄອງຊີບ ແລະ 

ຄາຮຽນ. ''ໃນຕອນນ້ັນ ຂອຍເປັນພະນັກງານຄົນລາວຜູທຳອິດ

ຂອງບໍລິສັດນ້ັນ'' ເນ່ືອງຈາກຄວາມດຸໝ່ັນມັກຮຽນຂອງຕົນເອງ

ເຮັດໃຫປາສານກຳໄດຂັ້ນຕອນການເປັນຕົວແທນສັ່ງຊື້ເຄື່ອງ

ທາງອອນລາຍເເຕລະຂັ້ນຕອນ. ໃນປະສົບການເຮັດວຽກອາ

ຊີບເສີມໄລຍະນີ້, ທາວ ປາສານ ໄດພົບເຫັນຄວາມສະດວກ

ວອງໄວ ເເລະ ໂອກາດການຫາເງິນທີ່ດີຂອງການຄາທາງ

从 4 月中旬开始，老挝进入一年中最热的季节。来自老挝丰沙里省布讷县南遥麦村的巴尚，正顶

着还未褪去的热浪，去给乡亲们送货。 “赶在老挝新年前把客户订的新衣服送到家里了，他们很满意，

可以穿着新衣服过年了。”白天在家附近的中资企业上班，晚上回家做淘宝、天猫代购兼配送员，这就

是巴尚的日常。虽然很辛苦，但他对目前的生活十分满意。

① ②
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ອອນລາຍ, ເເລະ ໄດເກີດຄວາມຄິດວາ ຫັຼງຈາກຮຽນຈົບເເລວ

ຈະກັບບານເກີດເມືອງນອນເຮັດທຸລະກິດເເບບນ້ີ. 

      ''ໃນປີ 2015, ຂອຍໄດຟັງ ການປາຖະກະຖາເລ່ືອງຂ້ໍລິ

ເລີມ 'ໜື່ງເເລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ' ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ

ດົງໂດກ'', ເຊ່ິງມັນໄດເຮັດໃຫຂອຍຕັດສິນໃຈໃນການເຮັດວຽກ

ສ່ັງຊ້ືທາງອອນລາຍນ້ີ. ທາວ ປາສານ ເວ້ົາວາ, ຜານການປາ

ຖະກະຖາເທ່ືອນ້ີ ລາວໄດຮັບຮູທາອຽງທ່ີນັບມ້ືມີການເຊ່ືອມຈອດ

ເຊ່ືອມໂຍງຂອງທ່ົວໂລກ ເເລະ ທາແຮງຈຸດທ່ີຕ້ັງພິເສດສຳຄັນ

ຂອງປະເທດລາວ ໃນ ''ໜ່ຶງເເລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'', ''ໃນປັດຈຸ

ບັນນ້ີ, ຖາຫາກນຳເອົາການຄາອອນລາຍ (e-commerce)

ທີ່ມີການພັດທະນາຢາງວອງໄວໃນປະເທດຈີນນັ້ນ ມານຳໃຊ

ໃນປະເທດລາວທີ່ກຳລັງຢູໃນໄລຍະການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ແບບດັ້ງເດີມນີ້ ຈະເເມນໂອກາດດີທີ່ຫາຍາກລະ'' ທາວ ປາ

ສານເວ້ົາ.

      ທາວ ປາສານ ເວ້ົາກັບນັກຂາວວາ, ໃນປີ 2016 ກອນຈະ

ເຮັດທຸລະກິດນີ້ ລາວໄດສອບຖາມຄວາມສຽງທາງການເຮັດ

ທຸລະກິດການຄາອອນລາຍ ເເລະ ການຈາຍເງິນຜານທາງ

ອອນລາຍນຳໝູທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມ, ສຸດທາຍເຫັນວາຜົນ

ດີຫຼາຍກວາຜົນເສຍ, ເລີຍໄດເຊົ່າຮານຢູໃນເມືອງ ເລີ່ມເປີດ

ຮານຕົວແທນການສ່ັງຊ້ືເຄ່ືອງທາງອອນລາຍນ້ີຂ້ຶນ. ''ໃນເລ່ີມ

ຕົ້ນຜູຄົນບໍ່ເຊື່ອໃຈເທື່ອ, ຂອຍກໍ່ເລີຍໃຊເງິນຂອງຕົນເອງໄປ

ສ່ັງຊ້ືເຄ່ືອງມາກອນ, ຫັຼງຈາກເຄ່ືອງມາເເລວ ກ່ໍໃຫພວກເຂົາ

ມາເອົາ'' ເວລາຜານໄປ ພວກຊາວເມືອງເຫັນວາ ລາຄາເຄ່ືອງ

ຂອງຮານປາສານທ່ີ ສ່ັງຊ້ືຈາກທາງອອນລາຍຖືກກວາຊ້ືຢູຮານ

ຕົວຈິງ ແລະ ເຄ່ືອງກ່ໍມາຮອດໄວ, ຫາກຄິດໄລເວລາສ່ັງຊ້ືລວງ

ໜາໄດຄັກແນ ສວນຫຼາຍຈະມາຮອດຕາມເວລາ. ກ່ໍຍອນເເບບ

ນ້ີ ຜູທ່ີມາສ່ັງຊ້ືເຄ່ືອງນຳ ປາສານ ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ, ບ່ໍວາຈະ

ເປັນເຄ່ືອງໃຫຍຄືເຄ່ືອງໃຊໃນເຮືອນ ເເລະ ເຟີນີເຈີ ຫືຼວາເຄ່ືອງ

ນອຍໆຄື ບູລອງໜວຍໜຶ່ງ ເຄື່ອງຫຼິ້ນເດັກນອຍ ລວນເເຕມາ

ຫາລາວໃຫສ່ັງຊ້ືທາງອອນລາຍ.

      ຫຼາຍປີຜານໄປ, ຊີວິດການເປັນຢຸຂອງ ປາສານ ໄດມີການ

ປຽນເເປງຫຼາຍ, ທຸກເດືອນລາຍຮັບຈາກຮານລາວມີຫຼາຍກວ່າ 
10,000 ຢວນ ຫາກປຽບທຽບໃສລາຍຮັບສະເລຍຂອງຄົນໃນ

ທອງຖ່ິນມີປະມານ 2 ພັນກວາຢວນນ້ັນ ລາວເປັນຄົນມີລາຍຮັບ

ສູງເເລວ. ທຸລະກິດຂອງປາສານນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ, ນອກຈາກຮານ

ໃນເມືອງແລວ, ລາວຍັງມີເປ້ົາໝາຍໃຫມອີກຢາງໜ່ຶງກ່ໍຄື ຮອດ

ທາຍປີ 2020 ລາວຈະຕັ້ງຮານໃນເເຕລະເມືອງຂອງເເຂວງ

ຜ້ົງສາລີ. ປາສານເວ້ົາວາ ໃນຕ່ໍໄປ ລາວຈະລອງເອົາເຄ່ືອງ

ປາຂອງດົງ ເເລະ ຜະລິດຕະພັນພື້ນເມືອງແບບດັ້ງເດີມປອດ

ສານພິດຂາຍສູຜູສ່ັງຊ້ືເຄ່ືອງທາງອອນລາຍຂອງຈີນ.
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图① 巴尚带中国画家参观家乡的哈尼族民居 受访者供图

图② 顾客在巴尚的店里选购 受访者供图

图③ 巴尚带中国旅游团游览光西瀑布 受访者供图

图④ 巴尚为顾客代购电摩托 受访者供图
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新中国的“第一”

      ວັນທີ 1 ເມສາ 1985, ການປະຕິບັດ "ກົດໝາຍວາດວຍ

ສິດທິບັດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ" ມ້ືທໍາອິດ, ທານ ຫູກົວ

ຫົວ ອະດີດນັກວິສະວະກອນຂອງສະຖາບັນ 207 ກະຊວງອຸດສາ

ຫະກໍາການບິນອາວະກາດໄດຍື່ນໜັງສືສະເໜີສິດທິບັດສະບັບ

ທໍາອິດຂອງຈີນ,ເລກທີ່ສິດທິບັດ "85100001.0". ແຕ່ນັ້ນມາ,

ການສະເໜຂໍສິດທິບັດຂອງຈີນໄດ້ເຂ້ົາສູສະໄຫມໃຫມ່.

      ປັດຈຸບັນນ້ີ, ຈີນໄດບັນລຸເຖິງ 2 ການບຸກທະລຸຂອງ 1 ລານ

ລາຍການແລວ, ນ້ັນກ່ໍຄື: "ກາຍເປັນປະເທດທໍາອິດຂອງໂລກ

ທ່ີຍ່ືນໜັງສືສະເໜີສິດທິບັດໃນປີໜ່ຶງທະລຸເຖິງຈໍານວນ 1 ລານ

ລາຍການ" ແລະ "ເປັນປະເທດທ່ີສາມຖັດຈາກອາເມລິກາ, ຍີ 

ປຸນທີ່ອອກສິດທິບັດບຸກທະລຸ 1 ລານລາຍການຢາງມີປະສິດທ ິ

ຜົນ", ອັນດັບຄໍາສະເໜີສິດທິບັດສາກົນ PCT ຢູອັນດັບທີ່ສອງ

ຂອງໂລກ.

      ເຖິງແມນວາໄດຜານໄປ 30 ກວ່າປີແລວ, ເມ່ືອຫວນຄະ

ນຶງເຖິງຕອນທີ່ຕົນເອງໄດຍື່ນໜັງສືສະເໜີສິດທິບັດລາຍການ

ທໍາອິດນ້ັນ, ທານ ຫູກົວຫົວ ປີນ້ີອາຍຸ 76 ປີ ກ່ໍຍັງຄົງຕ້ືນຕັນໃຈ

ແລະ ພາກພູມໃຈຢູສະເໝີ.

      ວັນທີ 29 ມີນາ 1985, ຢູຊານເມືອງດານຕາເວັນຕົກຂອງ

新中国成立 70 周年系列策划——

ການຈັດວາງຢ່າງຄົບຊຸດສຳລັບສະເຫຼີມສະຫຼອງ 

ການສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ຄົບຮອບ 70 ປີ

1985 年 4 月 1 日，《中华人民共和国专利法》实施的第一天，原航天工业部 207

所工程师胡国华，提交了中国第一件专利申请，专利号“85100001.0”。以此为起点，

中国的专利申请步入正轨，走上了快车道。

①
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ປັກກິ່ງ, ເຮືອນແຖວທໍາມະດາຫຼັງໜຶ່ງຢູຂາງໆ ກົມສິດຊັບສິນ

ທາງປັນຍາແຫ່ງຊາດ(ລັດ) ພວມດໍາເນີນການຕົບແຕງຢູ, ອອມ

ຂາງມີຄົນຈໍານວນບໍ່ໜອຍຫຸມລອມຢູ, ຜູຄົນທັງຫຼາຍທີ່ໄດຮັບ

ຂາວ, ຕາງກ່ໍຮີບພາກັນມາຈາກທຸກສາລະທິດ, ເພ່ືອລໍຖາເປັນ

ສັກຂີພິຍານນໍາໄລຍະເວລາທີ່ເປັນປະຫວັດສາດອັນນີ້.  ຫູກົວ

ຫົວ ກາວວາ: "ຂາພະເຈ້ົາຍັງຈ່ືໄດຢາງແຈມແຈງ, ຄົນສະເໜີ

ທີ່ຢືນຢູດານຫຼັງຂອງຂາພະເຈົ້າຄົນນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ລາວປະດິດຂຶ້ນ

ແມນແຟັບຊັກເຄ່ືອງ,ໃນຂະນະທ່ີກໍາຈັດຄາບເປ້ືອນນ້ັນສາມາດ

ຂາເຊ້ືອໄປພອມກັນເລີຍ."

      "ຄວາມອົບອຸນຂອງຜູຄົນທັງຫຼາຍແມນເຂ້ົາໃຈໄດງາຍ

ດາຍ." ຫູກົວຫົວ ແນະນໍາວາ: ກອນປະຕິບັດກົດໝາຍວາດວຍ

ສິດທິບັດສະບັບນ້ີ, ເຕັກນິກເປັນສ່ິງທ່ີສວນລວມມີໄວແບງປັນກັນ,

ພຽງແຕເປີດຊ່ອງຈົດໝາຍແນະນໍາສະຖານະຕົວຕົນ,ກ່ໍສາມາດ

ຮຽນເອົາໝາກຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈເປັນເວລາຫຼາຍປີຂອງ

ຄົນອື່ນໄດແລວ. ຫູກົວຫົວ ຖືວາ,ກໍລະນີແບບນີ້ເບິ່ງຄືວາເປັນ

ຜົນດີຕ່ໍການແລກປຽນ ແລະ ພັດທະນາ, ແຕທ່ີຈິງແລວຊ້ໍາພັດ

ເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຫຼາຍຄົນໃນການອອກ

ຫົວຄິດປະດິດສາງ, ເຊ່ິງມັນແມນຄວາມຮູສຶກອັນແຮງກາ ແລະ 

ຄວາມຫວັງທ່ີກົດໝາຍວາດວຍສິດທິບັດໄດມອບໃຫແກຄົນທັງ

ຫຼາຍອີກຄ້ັງໜ່ຶງ.

      ຫູກົວຫົວ ນໍາເອົາ ''ເຄ່ືອງກອງແສງອອບຕິກແບບສະແດງສີ

ເທດທັນເວລາການຕອງຄື້ນໃນຊອງຫວາງແສງທີ່ປຽນແປງ

ໄດ'' ມາສະເໜີຈົດສິດທິບັດ, ເຊິ່ງວາ "ເຄື່ອງອຸປະກອນໂຕນີ້

ສາມາດນໍາເອົາຟີມພາບໜາດິນທີ່ສະຫຼັບຊັບຊອນພາບໜຶ່ງທີ່

ຖາຍຈາກດາວທຽມນັ້ນ,ມາສະແດງເປັນຮູບພາບສີປະສົມທີ່

ໄດຜານການຈັດການ, ຈາກນ້ັນໃຫຫຼາຍຄົນເບ່ິງເຫັນຂ້ໍມູນຂາວ

ສານຫຼາຍຂຶ້ນ''. ຫູກົວຫົວ ຄິດຄືນຫຼັງ, ໃນເວລານັ້ນການ

ແຕງພາບດວຍຄອມພິວເຕີຫາກ່ໍເລ່ີມຕ້ົນຂ້ຶນ, ເຄ່ືອງກອງແສງ

ອອບຕິກແບບນ້ີຂອງລາວມີປະໂຫຍດນໍາໃຊຕົວຈິງແນນອນ.

      ເຖິງວາເຂ້ົາບໍານານໄດຫຼາຍປີແລວກ່ໍຕາມ, ຫູກົວຫົວ ກ່ໍ

ຍັງເບີກບານຢູໃນແວດວົງການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດຄືເກົ່າ.

ມາຮອດທຸກວັນນ້ີ, ສິດທິບັດທ່ີຂ້ືນຊ່ືເປັນຂອງເພ່ິນນ້ີ ມີຮອດ 20

ປາຍລາຍການ. ''ໃນຫວາງມໍ່ໆນີ້, ຂາພະເຈົ້າໄດຮັບອະນຸມັດ 

ອອກສິດທິບັດອີກສອງລາຍການ.'' ຫູກົວຫົວ ເວ້ົາວາ: "ກໍາລັງ

ແຮງໃນການປະດິດສາງແມນເຫຼືອເຟືອ, ຂໍພຽງແຕຊີວິດນີ້ບໍ່

ສິ້ນ, ຂາພະເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະດຳເນີນການປະດິດສາງຢາງບໍ່ມີ

ຢຸດເຊົາ.''

      ຜານການພັດທະນາມາຫຼາຍຟາຫຼາຍປີ,ສິດທິຊັບສິນທາງ

ປັນຍາຂອງປະເທດຈີນໂດຍເອົາສິດທິບັດເປັນຕົວແທນນ້ີມັນໄດ

ລົງເລິກໄປສູຊີວິດການເປັນຢູການນຸງຮົ່ມຂອງປະຊາຊົນພຸນ

ແລວ. ຕົວຢາງ: ເຕັກນິກສິດທິບັດ 5G, ການປົກປອງເຄ່ືອງໝາຍ

ການຄາຂອງສິນຄາຍ່ີຫ້ໍແບຣນເນມທຸກປະເພດ, ການປົກປອງ

ສິດທິໃນການສາງຮູບເງົາ, ການປົກປອງສັນຍາລັກພູມສາດ

ຂອງຜະລິດຕະພັນການກະເສດ ແລະ ອ່ືນໆ. ສິດທິຊັບສິນທາງ

ປັນຍາມັນໄດກຽວພັນກັບຂ້ໍມູນຂາວສານການດໍາລົງຊີວິດຂອງ

ປະຊາຊົນຈີນສາແລວ. 

vtmy[kpI6[rk[

②

图① 1985年4月1日，《中华人民共和国专利法》开始实施。当

天上午8时，在北京的中国专利局受理处门前，已有数百人等候

申请专利 新华社 图

图② 新中国第一位申请专利的发明人胡国华 CNSphoto

稿件来源：本刊综合
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dkosaoxjPo 70 xu.o8q;g,nv'-kpcfo
[hkogzqjkg8uva'c0;'15ooko:-y,]qf-kfs;ko.o-klqh,
70 年变迁看边城 | 德昂山寨 ：酸茶里喝出甜滋味
■ 本刊记者 刘蓉 熊燕 储东华 / 文 李文君 / 图

     ''ຫວານ!'' ພາຍໃນບານເຜົ່າເຕີອັງຍາມລະດູບານໃໝ, 

ຊາສົ້ມຊດທໍາອິດກໍາລັງຖືກຕາກຢູ, ຫຼັງຈາກພວກເຮົາໄດດື່ມ

ຊາຄໍາທໍາອິດ ແລະ ຊິມລົດຊາດຢາງຕ້ັງໃຈແລວ ທັງຍອງວາ

ລົດຊາດຂອງມັນດີຫຼາຍ. ໃນວັນທີ 1 ເດືອນມີນາ, ອາກາດ

ຂອງຕາແສງເຜົ່າເຕີອັງຊານຖາຍຊານນະຄອນມາງຊື້ຂອງ

ກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາລ້ື ແລະ ເຜ່ົາຈິງໂປເຕີຫົງແຂວງ

ຢຸນນານ ແມນສົດຊ່ືນໂປງໃສ. ເມ່ືອຍາງຢູພາຍໃນເທິງພູຂຽວ

ແລະ ສາຍນໍ້າທີ່ສົດໃສ, ນັກຂາວມີຄວາມຮູສຶກວາອາກາດກໍ

ກາຍເປັນລົດຊາດທ່ີຫວານໄປແລວ.

      '' 'ໜໄມໄຜຂ້ົວໃສໄຂໄກ່ ' ເປັນອາຫານເຍ່ືອງໜ່ຶງຂອງຊົນ

ເຜົ່າເຕີອັງພວກເຮົາ,ເນື່ອງຈາກວາສະໄໝແຕກອນແມນທຸກ

ຍາກຫຼາຍ ຈົນບສາມາດກິນພຽງແຕໄຂໄກເທ່ົານ້ັນໄດ, ສະນ້ັນ

ພວກເຮົາຈ່ິງເອົາໜໄມໄຜມາຂ້ົວໃສໄຂໄກກິນ.ດຽວນ້ີ, ລະດັບ

ຊີວິດການເປັນຢູຂອງພວກເຮົາດີຂຶ້ນແລວ ສາມາດກິນໄຂໄກ

ໄດໃນທຸກຄາບ,ເມື່ອກິນອາຫານເຍື່ອງນີ້ອີກ,ສວນໃຫຍກໍມັກ

ກິນໜໄມໄຜຫຼາຍກວາ. ຍອນວາມີຊີວິດການເປັນຢູທ່ີດີຂ້ຶນແລວ

ກິນອີ່ຫຍັງກໍຮູສຶກວາເປັນລົດຊາດທີ່ຫວານໝົດ.'' ຈາວລາຖຍ

ຫົວໜາຄະນະກໍາມະການກວດກາກິດຈະກໍາບານຂອງບານຊ

ຕົ່ງກວາຕາແສງຊານຖານຊານທັງເບິ່ງອາຫານທີ່ມີສີສັນພິ

ເສດຂອງຊົນເຜົ່າເຕີອັງທີ່ໄດວາງເຕັມໃນໂຕະ ທັງແນະນໍາ

春天的德昂族山寨，第一拨酸茶正在晾晒。赵腊退是云南省德宏傣族景颇族

自治州德昂族酸茶制作州级首席技师。“酸茶是德昂族的特色饮品，制作手艺必

须得传承下去。”赵腊退说，越来越多的外地朋友喜欢喝酸茶了，“希望大家共同

努力把酸茶产业做大。”
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ໃຫພວກເຮົາຢາງເບີກບານມວນຊ່ືນ.

      ຕາແສງຊານຖາຍຊານເປັນຕາແສງຊົນເຜົ່າເຕີອັງ

ແຫງດຽວຂອງປະເທດຈີນ,ມີພົນລະເມືອງຊົນເຜ່ົາເຕີອັງ 4390

ຄົນ, ເຊິ່ງໄດກວມເອົາອັດຕາສວນ 61% ໃນຈໍານວນພົນລະ

ເມືອງຂອງທ່ົວຕາແສງ ແລະ ກວມເອົາ 22% ໃນພົນລະເມືອງ

ຊົນເຜ່ົາເຕີອາງໃນທ່ົວປະເທດຈີນ, ບານຊຕ່ົງກວາທ່ີເປັນບານ

ດັ້ງເດີມນັ້ນ ເປັນເຂດຮັກສາໃຈກາງຂອງຊົນເຜົ່າເຕີອັງ.

ເມື່ອຍາງເຂົ້າໃນບານຊຕົ່ງກວາ, ສາມາດເຫັນໄດວາ ບານ

ນ້ີແມນໄດສາງຕາມພູ.

       ''ຊີວິດການເປັນຢູໃນປັດຈຸບັນໄດເກີດມີການປຽນແປງ

ອັນໃຫຍຫຼວງແທໆ !'' ຊາວບານຈາວລາຖຍທ່ີເກີດຫັຼງລຸນຊມປີ
80 ສະຕະວັດທີ 20 ໄດຫວນຄືນວາ, ແຕກອນບວາການກິນ

ການນຸງ ຫືຼ ວາການໄປມາຫາສູ ແລະ ການອາໄສດໍາລົງຊີບ ທັງ

ສາມາດເຮັດໃຫລາວຮູສຶກວາຫຍຸງຍາກຫຼາຍ. ''ເມື່ອຍັງເປັນ

ເດັກນອຍບມີເກືອບໃສດອກ, ແຕລະມື້ກອນເຂົ້າຮຽນທັງຕອງ

ການຫາບທໄມໄຜໄປເທິງພູຕັກນໍ້າກອນ, ປະຕີນເປົ່າແລນຢູ

ເທິງພູ, ເຊ່ິງພ້ືນຕີນແມນເກີດມີຮອບລອກຈໍານວນຫຼາຍ, ແຕວາ

ດຽວນ້ີທຸກສ່ິງທຸກຢາງໄດປຽນແປງໃຫດີຂ້ຶນແລວ.''

      ໃນປີ 2009, ໂດຍພາຍໃຕເງື່ອນໄຂລວງໜາທີ່ຮັກສາ

ໂສມໜາດ້ັງເດີມຂອງເຮືອນເກ່ົາໄວ, ຈາວລາຖຍ ໄດປັບປຽນ

ອາຄານໄມໄຜຕົນເປັນຮານອາຫານພື້ນເມືອງ. ''ດຽວນີ້ລາຍ

ຮັບລວມຂອງແຕລະປີປະມານ 1 ແສນຢວນ.'' ເວລາມາເຖິງ

ເດ່ີນບານທ່ີມີອາຄານໄມໄຜຂອງ ຈາວລາຖຍ ທາງກາງຂອງ

ເດີ່ນບານກໍເຫັນວາມີຊາສົ້ມທີ່ມີສີສັນເຜົ່າເຕີອັງໄດຕາກເຕັມ

ໄປໝົດ,ໝາກໄມທີ່ຫອຍຢູເທິງຕົ້ນໄມສາມາດເກັບໄດຕາມສະ

ບາຍເຫຼົ່ານັ້ນ,ຖາເອົາມາຂົ້ວແລວກໍເປັນອາຫານເຍື່ອງໜຶ່ງທີ່

ແຊບໆ.

      ທານ ຈາວລາຖຸຍ ບພຽງແຕເປັນຫົວໜາຄະນະກໍາມະ

ການກວດກາກິດຈະກໍາບານຂອງບານຕົ່ງກວາເທົ່ານັ້ນ, ຍັງ

ເປັນຊາງຫົວໜາຜະລິດຕະພັນຊາສົ້ມເຜົ່າເຕີອັງໃນລະດັບ

ກ່ິງແຂວງອີກດວຍ. ''ຊາສ້ົມເປັນເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີສີສັນພິເສດຂອງ

ຊົນເຜ່ົາເຕີອັງ,ສີມືການຜະລິດຕະພັນຕອງການສືບທອດຕໄປ.''

ຈາວລາຖຍ ເວ້ົາວາ, ເຖິງແມນວາຂ້ັນຕອນການຜະລິດຊາສ້ົມ

ແມນສັບສົນກໍຕາມ, ແຕລາວກໍຍັງຍຶດໝ້ັນຜະລິດແຕລະປີ.ອີກ

ເລ່ືອງໜ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫລາວຮູສຶກດີໃຈແມນດຽວນ້ີຈໍານວນໝູເພື່ອນ

ຕາງທອງຖິ່ນທີ່ມັກດື່ມຊາສົ້ມໄດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ,''ຫວັງວາ

ປວງຊົນທັງຫຼາຍພາກັນພະຍາຍາມພັດທະນາຂະແໜງການຊາ

ສ້ົມໃຫຍ່ິງໃຫຍຂ້ຶນ.''

      ຕາມຮູວາ, ເພ່ືອອະນຸລັກວັດທະນະທໍາປະຫວັດສາດຂອງ

ຊົນເຜົ່າເຕີອັງ ແລະ ສືບທອດມູນເຊື້ອທີ່ດີເດັ່ນຂອງຊົນເຜົ່າ

ໃຫຍິ່ງດີກວານີ້, ຕາແສງເຜົ່າເຕີອັງຊານຖາຍຊານໄດສາງ

ຕັ້ງຫໍພິພິທະພັນຊົນເຜົ່າເຕີອັງໃນປີ 2007,ເຊິ່ງໄດບັນທຶກວິວັດ

ທະນາການການສູຊົນທ່ີບອອນຍອມ ແລະ ການສາງພາລະກິດ

ທີ່ລໍາບາກຂອງປະຊາຊົນເຜົ່າເຕີອັງຢາງມີຊີວິດຊີວາ. ''ພວກ

ເຮົາຫວັງວາຍາດຕິພິນອງຊົນເຜົ່າເຕີອັງຈະບລືມວາ:ຖາບ

ມີພັກກອມມູນິດຈີນ,ຈະບມີປະເທດຈີນໃໝ,'' ຈາງເຈປິ່ງ ຜູອະ

ທິບາຍຂອງຫໍພິພິທະພັນໄດເວ້ົາຕພວກເຮົາ.
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“更好的日子还在后头”

消除贫困 共同富裕系列策划——

ການຈັດວາງຢ່າງຄົບຊຸດສຳລັບການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ພ້ອມກັນສ້າງຄວາມຮ່ັງມີ

4 月 10 日，一封来自北京的信函，让深山里的云南

省贡山县独龙江乡成为焦点——中国国家主席习近平在信

中祝贺独龙族实现整族脱贫，勉励乡亲们为过上更加幸福

美好的生活继续团结奋斗。“脱贫只是第一步，更好的日

子还在后头。希望乡亲们再接再厉、奋发图强，同心协力

建设好家乡、守护好边疆，努力创造独龙族更加美好的明

天！”

      ຢືນຢູແຄມຝ່ັງແມນ້ໍາດະລັງຈຽງທ່ີມີຟອງນ້ໍາເປັນຄ້ືນໄຫຼ

ລອງຢູບ່ໍຂາດ, ສາຍລົມປິວໄປຕາມໜານ້ໍາລອດຮອມພູໄປທາງ

ໄກ. ທາງດິນທ່ີຄັບແຄບ ແລະ ເຕັມແຕຂ້ີຕົມ ພອມດວຍຕູບຫຍາ

ທ່ີເກ່ົາແກຂາດສອຍໃນແຕກອນ ກໍຫາຍຕົວໄປແລວ, ປັດຈຸບັນ

ນ້ີ ເຮືອນແບບຊົນເຜ່ົາດະລັງທ່ີມີຫັຼງຄາສີໝ່ົນ ແລະ ຝາກຳແພງ

ສີເຫືຼອງ,ແລະ ຖະໜົນຫົນທາງທ່ີສະອາດງາມຕາເໝືອນດ່ັງຮູບ

ພາບທ່ີສວຍງາມ, ເຮັດໃຫຄົນເຮົາຍາກທ່ີຈະຈິນຕະນາການໄດ

ວາ ທີ່ນີ້ເຄີຍເປັນ ''ດອນຮາງທີ່ທຸກຍາກ '' ທີ່ຫາງເຫີນຈາກ

ໂລກໃນແຕກອນ.

      ວັນທີ 10 ເດືອນເມສາ , ຈົດໝາຍສະບັບໜ່ຶງທ່ີສ່ົງມາຈາກ

ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ , ເຮັດໃຫຕາແສງດະລັງຈຽງເມືອງກົ້ງ

ຊານແຂວງຢຸນນານທ່ີອາໄສຢູຕາມຮອມພູເລິກນ້ີ ກາຍເປັນຈຸດ

ສົນໃຈຂອງຄົນທັງຫຼາຍ--ເຊິ່ງໃນຈົດໝາຍສະບັບທີ່ຕອບໂດຍ 

ສະຫາຍ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດແຫງ ສປ ຈີນ ໄດຊົມເຊີຍ

ຊົນເຜ່ົາດະລັງທ່ີໄດຫລຸດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຢາງທ່ົວ

ເຖິງ, ແລະ ສາງແຮງກະຕຸນໃຫພ່ໍແມປະຊາຊົນທັງຫລາຍຈ່ົງ

ສືບຕໍ່ສາມັກຄີກັນສູຊົນກາວໜາ ເພື່ອເຮັດໃຫຊີວິດການເປັນຢູ 

ມີຄວາມສຸກສວຍງາມກວາເກ່ົາອີກ. ''ການຫລຸດພ້ົນອອກຈາກ

ຄວາມທຸກຍາກພຽງແຕແມນບາດກາວທີໜຶ່ງ ,  ຊີວິດການ

ເປັນຢູທ່ີດີກວາ ຍັງຢູເບ້ືອງໜາ . ຫວັງວາພ່ໍແມປະຊາຊົນທັງ

ຫລາຍຈ່ົງສືບຕ່ໍພະຍາຍາມສູຊົນກາວໜາ , ຮວມແຮງຮວມໃຈ
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位于独龙江畔的独龙江乡 新华社 图
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ກັນສາງສາບານເມືອງໃຫດີຂ້ຶນກວາເກ່ົາ , ປອງກັນເຂດຊາຍ

ແດນໃຫໝ້ັນຄົງ , ສຸມທຸກກໍາລັງແຮງ ເພ່ືອບຸກສາງອະນາຄົດ

ທ່ີສົດໃສກວາເກ່ົາໃຫແກຊົນເຜ່ົາດະລັງ." 

      "ການບັນລຸຄວາມອ່ີມໜໍາສໍາລານຢາງທ່ົວເຖິງນ້ັນ, ຊົນ

ເຜ່ົາໃດກໍຂາດບ່ໍໄດ. " ເດືອນມັງກອນ 2015 , ປະທານປະເທດ

ສີຈິ້ນຜິງ ໄດກາວຄໍາເວົ້າດັ່ງກາວໃນເວລາລົງຢຽມຢາມສໍາ

ຫລວດແຂວງຢຸນນານ. ພາຍໃຕການເອົາໃຈໃສຂອງສູນກາງ

ພັກ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂ້ັນ ທ່ີຖື ສະຫາຍ ສີຈ້ິນຜິງ

ເປັນແກນສານນັ້ນ, ຕາແສງດະລັງຈຽງໂດຍປິ່ນອອມຄວາມ

ຮຽກຮອງຕອງການຂອງເປ້ົາໝາຍແຫງການຫລຸດຜອນຄວາມ

ທຸກຍາກ ແລະ ຫລຸດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຢາງຖືກຈຸດ

ຖືກເປົ້າໝາຍ , ໄດເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໂຄງການຊວຍຊທັງໝົດ

ຊົນເຜົ່າດະລັງໃນທົ່ວຕາແສງ ແລະ ປະຕິບັດການຍົກລະດັບ

"ນໍາໜາຫລຸດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ສາງຄວາມອ່ີມໜໍາ

ສໍາລານຢາງທ່ົວເຖິງ" ໃນຕາແສງດະລັງຈຽງ , ທ່ົວຕາແສງ

ມີການປຽນແປງຢາງໃຫຍຫລວງໃນດານຕາງໆ ເຊ່ັນ ອາຄານ

ເຮືອນຢູ , ພ້ືນຖານໂຄງລາງ , ຂະແໜງການພິເສດ , ກິດຈະ

ການສັງຄົມ , ສ່ິງແວດລອມນິເວດ , ຕະຫຼອດຮອດການກ່ໍສາງ

ພັກຮາກຖານ ເປັນຕ້ົນ .   

      ປັດຈຸບັນນ້ີ, ປະຊາຊົນ 1000 ກວາຄອບຄົວຂອງຕາແສງ

ນ້ີ ລວນແຕຍາຍເຂ້ົາໄປຢູໃນເຮືອນໃໝແລວ, ການປູກຝັງ ແລະ

ການລຽງສັດທ່ີມີສີສັນພິເສດກໍມີການຂະຫຍາຍຕົວເປັນຢາງດີ

ເຊັ່ນ ໝາກເຫົ່າ, ຢາສະໝູນໄພສົງໂຫຼ, ເຜິ້ງດະລັງ, ງົວດະ

ລັງ, ໄກດະລັງ ເປັນຕ້ົນ, ເຄືອຂາຍ 4G ແລະ ສັນຍານວິທະຍຸ

ໂທລະພາບກໍປົກຫຸມໄປທ່ົວຕາແສງ, ຄະນະກໍາມະການບານ 6

ບານ ລວນແຕມີທາງປູຢາງໄປຮອດບານແລວ, ການປະກັນ

ໄພທາງການແພດປົກຫຸມໄປຢາງທ່ົວເຖິງແລວ, ພວກເດັກນອຍ

ກໍໄດຊົມໃຊການສຶກສາໂດຍບ່ໍຕອງເສຍຄາຮຽນເປັນເວລາ 14

ປີ ຄືແຕຫອງກຽມເຂ້ົາຊ້ັນປະຖົມຈົນເຖິງຊ້ັນມັດທະຍົມປາຍ,ອັດ

ຕາເຂົ້າຮຽນ, ອັດຕາສືບຕໍ່ການຮຽນ ແລະ ອັດຕາເລື່ອນຊັ້ນ

ລວນແຕບັນລຸໄດ 100%. 

      ຢາງຊິວຊິງ ອະດີດເລຂາຄະນະພັກຕາແສງດະລັງຈຽງ 

ອົດກ້ັນຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນໃນໃຈບ່ໍໄດວາ :" ທາຍປີ 2018, ຊົນເຜ່ົາ

ດະລັງບັນລຸການຫລຸດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄປໝົດແລວ.

ຊມ້ືນ້ີ ຢູຕາແສງດະລັງຈຽງ ທຸກໆຄອບຄົວລວນແຕມີອາຄານ

ເຮືອນຢູ, ທຸກໆຄອບຄົວລວນແຕມີກິດຈະການໃໝ, ຊີວິດການ

ເປັນຢູນັບມ້ືນັບດີງາມຂ້ຶນ." 

      ໝາເຫວີນຈຸນ ຊາວບານບານປາພໍທ່ີມີອາຍຸ 50 ປີ ແມນ

ຄອບຄົວປູກໝາກເຫ່ົາຊດທໍາອິດຂອງຕາແສງດະລັງຈຽງ,ປັດຈຸ

ບັນນ້ີ ໝາກເຫ່ົາທ່ີເພ່ິນປູກກໍຂະຫຍາຍກວາງອອກເຖິງ 60 ກວາ

ມູ່ແລວ, ໝາເຫວີນຈຸນ ກໍກາຍເປັນຄົນທ່ີຮ່ັງມີຂ້ຶນກອນໝູຢູທອງ

ຖ່ິນ. "ໄທບານລວນແຕ ມີກິດຈະການເສົາຄ້ໍາຂອງຕົນເອງແລວ, 

ກະເປົາເງິນກໍອວນທວນສົມບູນຂ້ຶນ.ແຕກອນ ຄົນທ້ອງຖິ່ນຖາປູກ

ອັນໃດກໍກິນອັນນັ້ນ, ດຽວນີ້ຫາກແມນຢາກກິນອັນໃດກໍຊື້ອັນ

①
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ນ້ັນ."  ໝາເຫວີນຈຸນ ເວ້ົາດວຍຄວາມດີໃຈ.

      ສິ່ງທີ່ມີການປຽນແປງຢາງໃຫຍຫຼວງແມນການຜະລິດ 

ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູຂອງພ່ໍແມປະຊາຊົນ, ສ່ິງທ່ີບ່ໍມີການປຽນ

ແປງແມນພາລະໜາທີ່ ແລະ ຊີວິດຈິດໃຈຂອງສະມາຊິກພັກ

ກອມມູນິດ." ການທີ່ນໍາພາພໍ່ແມປະຊາຊົນສາງຄວາມຮັ່ງມີ

ແລະ ກາວໄປສູຄວາມອີ່ມໜໍາສໍາລານ, ກອນອື່ນໝົດ ຂາພະ

ເຈ້ົາແມນສະມາຊິກພັກຜູໜ່ຶງ, ທີສອງມາຈ່ຶງແມນພະນັກງານ

ຊົນເຜົ່າດະລັງຜູໜຶ່ງ ! " ໃນນາມທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນຜູນໍາໜາພາ

ທາງໃຫແກພໍ່ແມປະຊາຊົນຊົນເຜົ່າດະລັງ ເພື່ອຫລຸດພົ້ນອອກ

ຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາໄປໜາ, ທານ ກາວເຕີຢົງ 

"ອະດີດເຈ້ົາເມືືອງ" ເມືອງກ້ົງຊານຄອງຄອຍວັນນ້ີມາດົນຫຼາຍ

ແລວ.

      ຊົນເຜົ່າດະລັງເປັນໜຶ່ງໃນ 28 ຊົນເຜົ່າທີ່ມີປະຊາກອນ

ຂອນຂາງໜອຍແດຂອງຈີນ, ກໍແມນຊົນເຜ່ົາສວນໜອຍທ່ີຂາມ

ຜານຈາກສັງຄົມດຶກດໍາບັນເຂົ້າສູສັງຄົມນິຍົມໂດຍກົງໃນໄລ

ຍະເບ້ືອງຕ້ົນແຫງການສາງຕ້ັງປະເທດຈີນໃໝ, ເຊ່ິງຕ້ົນຕໍແມນ

ອາໄສຢູຕາແສງດະລັງຈຽງເມືອງກົ້ງຊານແຂວງຢຸນນານ.

ເຊິ່ງທອງຖິ່ນນັ້ນຕັ້ງຢູຮອມພູເລິກ, ເງື່ອນໄຂທໍາມະຊາດຮາຍ

ກາດ, ເປັນໜຶ່ງໃນເຂດທຸກຍາກທີ່ສຸດຢູແຂວງຢຸນນານ ແລະ

ຢູຈີນຕະຫຼອດມາ. ປີ 2018, 6 ບານບໍລິຫານຂອງຕາແສງດະ

ລັງຈຽງໄດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຢາງສິ້ນເຊີງ

ແລວ, ຊົນເຜົ່າດະລັງກໍຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄປ

ໝົດແລວ, ປະຊາຊົນທອງຖິ່ນຈຶ່ງມອບໝາຍໃຫຄະນະພັກຕາ

ແສງ ຂຽນຈົດໝາຍໄປເຖິງ ປະທານ ສີຈິ້ນຜິງ , ເພື່ອລາຍ

ງານຂາວດີວາຊົນເຜ່ົາດະລັງຫລຸດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ

ໄປໝົດແລວ, ເຊ່ິງສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈ ຄື ສືບ

ຕ່ໍໝ້ັນໃຈໄປນໍາພັກຢາງເດັດດຽວ ແລະ ຮວມຈິດຮວມໃຈ ພອມ

ກັນສູຊົນສາງສາບານເມືອງໃຫດີຂ້ຶນກວາເກ່ົາ.
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②

③

④

图① 独龙江乡干部群众一同宣读学习习近平主席的回信 新华社 图

图② 独龙江中心学校的孩子们在上计算机课 新华社 图

图③ 独龙族妇女李文仕在整理她编织的独龙毯 新华社 图

图④ 独龙江乡马库村村民在整理收获的草果，准备卖到外地市场   

新华社 图

稿件来源：本刊综合
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开放的云南  迎全球客商共谋发展

      ວັນທີ 12 ຫາ 18 ເດືອນມິຖນາ, ກອປະຊຸມປຶກສາຫາລື 

ການຄາການລົງທຶນ ແລະ ງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນອາ

ຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ 2019 (ຕ່ໍໄປນ້ີເອ້ີນ  ຫຍ້ໍວາ: 

"ງານວາງສະແດງຄຸນໝິງ") ໂດຍມີຫົວຂ້ໍວາ "ຮວມຕົວກັນໃນ

ແຖວໜາຂອງການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ,ຮວມກັນກ່ໍສາງສູນໃຈ

ກາງແຜລັດສະໝີ, ຮວມກັນແບງປັນການພັດທະນາທ່ີຈະເລີນຮຸງ

ເຮືອງ'' ໄດຈັດຂ້ຶນຢູທ່ີສູນວາງສະແດງສາກົນ ຕຽນສື ຄຸນໝິງ. 

ໃນຖານະທີ່ເປັນງານວາງສະແດງລະດັບສາກົນທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍ

ສະລັບປີກັນກັບການຈັດງງານວາງສະແດງຄຸນໝິງ, ງານວາງ

ສະແດງຄຸນໝິງໄດເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດສໍາຄັນທ່ີເປັນເວທີໃນ

ການລົງເລິກການຮວມມືດານເສດຖະກິດການຄາ, ການແລກ

ປຽນດານວັດທະນະທໍາມະນຸດຊາດຢາງຮອບດານລະຫວາງຈີນ

ກັບປະເທດອາຊີໃຕ - ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ແລະ ປະເທດ

ອ່ືນໆໃນໂລກ.

      ໃນຊມປີມ່ໍໆ ຜານມານ້ີ, ແຂວງຢຸນນານໄດກະຕຸນກໍາລັງ

ບ່ົມຊອນດານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ

ທາໄດປຽບແບບສັງລວມໃນດານທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ

ແຖວໜາຂອງການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ ຢາງຕ່ໍເນ່ືອງ, ແລະ

ຍົກສູງລະດັບການເຊ່ືອມໂຍງ-ເຊ່ືອມຈອດເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ,

ປັບປຸງລະບົບຂະແໜງການຜະລິດໃຫດີຂຶ້ນ, ເສີມສາງເວທີທີ່

ເປີດກວ້າງ, ປະດິດສາງໃໝໃນການອອກນະໂຍບາຍ ແລະ 

ມາດຕະການ, ປັບປຸງສະພາບແວດລອມການດໍາເນີນທຸລະກິດ,

ດຶງດູດເອົາວິສາຫະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດມາລົງທຶນ

ເຮັດກິດຈະການທຸລະກິດຢູແຂວງຢຸນນານ, ຄວາມສາມາດບ່ົມ

|  云南15ooko

6 月 12 日至 18 日，以“共聚开放前沿，共建辐射中心，共享繁荣

发展”为主题的 2019 南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会（简称“商

洽会”）在昆明滇池国际会展中心举办。作为和中国—南亚博览会隔年交

叉举办的国际展会，商洽会在中国全面深化与南亚、东南亚乃至世界各

国经贸合作、人文交流等方面发挥了重要的平台作用。
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ຊອນດານການພັດທະນາເສດຖະກິດໄດຖືກສະແດງອອກມາ

ຢາງລຽນຕິດ.

      ແຂວງຢຸນນານໃນຖານະທ່ີເປັນປະຕູແຖວໜາ ແລະ ຈຸດ

ໃຈກາງທາງຜານ ຂອງການເປີດປະຕູສູພາຍນອກໃນພາກຕາ

ເວັນຕົກສຽງໃຕຂອງຈີນ, ບົດບາດຂອງມັນມີການພ້ົນເດ່ັນຂ້ຶນ

ຢາງຕ່ໍເນ່ືອງ. ປັດຈຸບັນນ້ີ, ແຂວງຢຸນນານໄດກາວເຂ້ົາສູ "ຍຸກ

ສະໄໝແຫງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ" ຢາງຮອບດານ; ສະໜາມບິນ

ໃນທົ່ວແຂວງໄດເປີດສາຍການບິນທີ່ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນລວມມ ີ  
429 ສາຍ, ສໍາລັບສາຍການບິນໂດຍສານແມນສາມາດໄປ

ຮອດນະຄອນຫຼວງຂອງບັນດາປະເທດອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນ

ອອກສຽງໃຕທັງໝົດໄດໂດຍພ້ືນຖານ; ທາງລົດໄຟ ຈີນ-ລາວ

ຈະເປີດການສັນຈອນທົ່ວສາຍໃນປີ 2021, ສວນການກໍ່ສາງ

ທາງລົດໄຟ ຈີນ-ມຽນມາ, ທາງລົດໄຟ ຈີນ-ຫວຽດນາມ ກ່ໍໄດ

ຮັບຄວາມຄືບໜາໄວຂ້ຶນ.

      ແຂວງຢຸນນານ ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາ

|  云南15ooko
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①

②

图① 南亚参展商开心逛展（资料图片） 本刊记者 陈飞 图

图② 昆明滇池国际会展中心 本刊记者 杨峥 图
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ຂະແໜງການການຜະລິດແບບໃໝທ່ີມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ,

ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຂອງຂະແໜງການການຜະລິດແບບ

ດັ້ງເດີມ, ເພື່ອເຮັດໃຫລະບົບການຜະລິດມີການປຽນແທນອັບ

ເດດໃໝຢາງລຽນຕິດ,ຊ່ຶງໄດຕິດພັນກັບທາແຮງຂອງຕົນ, ອອກ

ແຮງພັດທະນາເສດຖະກິດແບບດີຈີຕອນ ແລະ 8 ຂະແໜງການ

ໃຫຍ ເຊ່ັນ: ຂະແໜງການການແພດ ການຢາ ຊີວະພາບ ແລະ

ສຸຂະພາບ, ຂະແໜງການທອງທຽວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ຂະ

ແໜງການຂ້ໍມູນຂາວສານ, ຂະແໜງການໂລຈິສຕິກ, ຂະແໜງ

ການກະສິກໍາທັນສະໄໝທ່ີມີເອກະລັກສະເພາະພູພຽງ, ຂະແໜງ

ການການຜະລິດວັດຖໃໝ, ຂະແໜງການການຜະລິດອຸປະກອນ

ທັນສະໄໝ, ຂະແໜງການການປຸງແຕງຜະລິດເຄ່ືອງບໍລິໂພກ

ອຸປະໂພກເປັນຕົ້ນ. ປະຕິບັດແຜນການ "ບັດສາມໃບ" ຄື: ບໍາ

ລຸງສາງ "ແຫຼງພະລັງງານແບບສີຂຽວ", "ເຄ່ືອງບໍລິໂພກແບບ

ສີຂຽວ'' ແລະ "ສະຖານທ່ີຈຸດຫມາຍຂອງການດໍາລົງຊີວິດສຸຂະ

ພາບດີ" ໃຫມີລະດັບນໍາໜາໃນທ່ົວໂລກຂ້ຶນ, ສະແດງຊອງຫວາງ

ການພັດທະນາຢາງມີຊີວິດຊີວາ.

      ແຂວງຢຸນນານພວມເສີມຂະຫຍາຍທາໄດປຽບດານທ່ີຕ້ັງ

ພູມສັນຖານ, ເຈາະຈົງເອກະລັກສະເພາະຂອງເຂດທ່ີລຽບຕາມ

ເສ້ັນຊາຍແດນ, ຜັກດັນໃຫຊັບພະຍາກອນ, ນະໂຍບາຍ, ການ

ບໍລິການ ແລະ ປັດໄຈສໍາຄັນລວມຕົວກັນແລວເຂ້ົາສູເຂດນິຄົມ 

ແລະ ເວທີຕາງໆ. ເພ່ິງພາອາໄສກົນໄກການຮວມມືລະຫວາງ

ແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ ແລະ ການກ່ໍສາງແລວເສດຖະ

ກິດຕາງໆ ເຊ່ັນ: ແລວເສດຖະກິດຈີນ-ມຽນມາ, ແລວເສດຖະ

ກິດຈີນ-ລາວ, ແລວເສດຖະກິດຈີນ-ຫວຽດນາມ, ແລວເສດ

ຖະກິດບັງກະລາເທດ-ຈີນ-ອິນເດຍ-ມຽນມາ ແລະ ແລວເສດ

ຖະກິດຈີນ-ແຫຼມອິນດູຈີນ ເປັນຕ້ົນ, ໂດຍນໍາເອົາ 5 ເຂດພັດທະ

ນາເສດຖະກິດເຕັກໂນໂລຢີລະດັບຊາດ ເຊ່ັນ:ນະຄອນຄຸນໝິງ, 

ນະຄອນສ່ີວຈ້ີງ, ນະຄອນເໝີງຈ້ື, ຕາແສງຢາງຫີຼງເມືອງຊອງ

ໝິງ, ນະຄອນຕາຫີຼ ເປັນຕົວແບບ, ນໍາເອົາ 2 ເຂດທົດລອງຈຸດ

ໜັກ ການພັດທະນາ ແລະ ເປີດກວ້າງລະດັບຊາດ ເຊ່ັນ:ນະຄອນ

ລຸຍລ້ີ, ເມືອງຫຼາ(ບ່ໍຫານ) ເປັນແກນສານໃຈກາງ, ນໍາເອົາ 3 

ເຂດການຮວມມືດານເສດຖະກິດຂາມຊາດລະຫວາງ ຈີນ-ຫວຽດ

ນາມ, ຈີນ-ລາວ, ຈີນ-ມຽນມາ ເປັນຈຸດໜັກ, ນໍາເອົາ 2 ເຂດ

ປອດພາສີແບບກວມລວມ ເຊັ່ນ:ນະຄອນຄຸນໝິງ, ກິ່ງແຂວງ

ຫົງເຫີ ແລະ ອີກ 9 ເຂດການຮວມມືດານເສດຖະກິດຊາຍແດນ 

ເຊັ່ນ:ເມືອງເຫີໂຂວ ແລະ ອື່ນໆ ເປັນເສົາຄໍ້າ, ນໍາເອົາ ສະ

ໜາມບິນຄຸນໝິງ ແລະ ດານຊາຍແດນປະເພດທີໜ່ຶງ, ທີສອງ

ຕາງໆ ທັງໝົດ 25 ດານເປັນ"ປອງຢຽມຂອງການເປີດກວ້າງ,

ເພ່ືອກ່ໍສາງລະບົບເວທີເປີດກວ້າງທ່ີຮອບດານ ແລະ ສາມມິຕິ

ຂ້ຶນ.

      ເດືອນມິຖນາ ຂອງແຂວງຢຸນນານ, ໂດຍຖືເອົາໂອກາດ

ຂອງການເປີດງານປຶກສາຫາລືທຸລະກິດການຄາ, ພວມກາງ

ແຂນໄວ, ຍິນດີຕອນຮັບນັກທຸລະກິດທ່ົວໂລກກໍາແໜນໂອກາດ

ທ່ີດີມາລົງທຶນ ແລະ ສາງທຸລະກິດຢູແຂວງຢຸນນານ, ເພ່ືອຮວມ

①
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ກັນສະແຫວງຫາການພັດທະນາ.

      ຕາມຂາວໃຫຮູວາ, ການຈັດວາງ ຫໍວາງວາງສະແດງ

ຂອງງານປຶກສາຫາລືທຸລະກິດການຄາ 2019 ຈະແນໃສການ

ກໍານົດບົດບາດຂອງແຂວງຢຸນນານທ່ີວາ ''ເປັນແຖວໜາຂອງ

ການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ, ເປັນສູນໃຈກາງແຜລັດສະໝີ" ແລະ
8 ຂະແໜງການຈຸດໜັກ ແລະ ການປະຕິບັດແຜນການ''ບັດສາມໃບ'' 

ລະດັບນໍາໜາໃນທົ ່ວໂລກ, ລວມແລວໄດຈ ັດມີຫ ໍວາງ

ສະແດງ 17 ແຫງ,ຄື: ຫໍວາງສະແດງອາຊີໃຕ ( 2 ແຫງ) , ຫໍ

ວາງສະແດງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ( 2 ແຫງ) , ຫໍວາງ

ສະແດງຕາງປະເທດ, ຫໍວາງສະແດງໄຕຫວັນ,ຫໍວາງສະແດງ

ພາຍໃນປະເທດ, ຫໍວາງສະແດງການຮວມມືລົງທຶນ "ໜ່ຶງແລວ 

ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ", ຫໍວາງສະແດງການແພດ ການຢາ ຊີວະພາບ

ແລະ ສຸຂະພາບ, ຫໍວາງສະແດງເຄື່ອງບໍລິໂພກແບບສີຂຽວ,

ຫໍວາງສະແດງແຫຼງພະລັງງານແບບສີຂຽວ, ຫໍວາງສະແດງ

ການທອງທຽວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ຫໍວາງສະແດງກົນຈັກ ແລະ 

ເຄື່ອງໄຟຟາ, ຫໍວາງສະແດງໃບຊາ ແລະ ໝາກໄມປະເພດ

ແກນເມັດ, ຫໍວາງສະແດງເຄ່ືອງໃຊຂອງສອຍຊີວິດປະຈໍາວັນ, 

ຫໍວາງສະແດງວັດທະນະທໍາໄມ, ຫອງຈັດພິທີເປີດເປັນຕ້ົນ, ທັງ

ໝົດມີຫອງວາງສະແດງແບບມາດຕະຖານປະມານ 7.500 

ຫອງ, ເນື້ອທີ່ການວາງສະແດງມີປະມານ 1 ແສນ 70 ພັນກິ

ໂລຕາແມັດ. ໃນນ້ັນ, ຫໍວາງສະແດງການຮວມມືລົງທຶນ "ໜ່ຶງ

ແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ'', ຫໍວາງສະແດງການແພດ ການຢາ ຊີວະ

ພາບ ແລະ ສຸຂະພາບ, ຫໍວາງສະແດງໃບຊາ ແລະ ໝາກໄມ

ປະເພດແກນເມັດ ແມນຈັດວາງເປັນຄ້ັງທໍາອິດ.
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②

③

④

图① 2017商洽会老挝主宾国馆展区（资料图片） 

本刊记者 杨峥 图

图② 一名女孩在2017商洽会上留影（资料图片） 

本刊记者 陈飞 图

图③ 2017商洽会上的老挝国家馆（资料图片） 

本刊记者 杨峥 图

图④ 2017商洽会旅游馆的旅游产品推介活动（资料图片）

本刊记者 杨峥 图
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遇见安宁——

到安宁八街赴一场玫瑰之约

      ຕາແສງ(ຖະໜົນ)ປາເຈ ນະຄອນອານໜິງແມນເຂດປູກ

ຝັງດອກກຸຫຼາບທີ່ມີມາກອນກວ່າໝູແຫງໜຶ່ງຂອງແຂວງຢຸນ

ນານ, ສາມາດຫວນຄືນຕາວກັບໄປສູຕ້ົນທົດສະວັດທ່ີ 5 ສັດຕະ

ວັດທ່ີແລວ. ຍາມນ້ັນ, ໝູບານເຍຈາວຖນຕາແສງປາເຈ ນໍາ

ເອົາດອກກຸຫຼາບຊະນິດກິນໄດພຸມໜຶ່ງມາປູກໄວສວນຫຼັງບານ, 

ຜານໄປ 70 ປີ, ກຸຫຼາບຂອງປາເຈຈາກໜຶ່ງພຸມໃນເວລານັ້ນ

ປຽນເປັນສິບພັນມູ (ໝາຍເຫດ: ຫົວໜວຍເນ້ືອທ່ີທ່ີດິນຂອງຈີນ, 
1 ມູ ເທ່ົາກັບປະມານ 666,7 ຕາແມັດ),ໃນເວລານ້ີ, ກາຍເປັນ

ນາມບັດທອງທຽວທ່ີງົດງາມໃບໜ່ຶງຂອງຢຸນນານ. 

      ໃນຕ້ົນເດືອນເມສາ ຫາ ຕ້ົນເດືອນພຶດສະພາ ຂອງທຸກປີ, 

ດອກກຸຫຼາບປາເຈ ກາວເຂົ້າສູໄລຍະເບັ່ງບານ, "ການທອງ

ທຽວແບບຊີວິດເພີດເພີນກັບປາເຈ, ການນັດພົບແຫງແດນ

ດອກກຸຫຼາບອັນຫອມຫວນ" ກ່ໍເປີດສາກຂ້ຶນຕາມການນັດໝາຍ. 

ຄຽງຄູກັບໄລຍະວັນພັກ 1 ພຶດສະພາ, ການທຽວຫຼິ້ນອັນຫອມ

ຫວນຂອງປາເຈທີ່ອອນຊອນໄປກັບສິ່ງສວຍງາມ, ອາຫານ

ແຊບຊອຍ, ການຫ້ິຼນທ່ີມວນຊ່ືນນ້ີ ກາຍເປັນຈຸດໝາຍທອງທຽວ

ເພ່ືອສຸຂະພາບຂອງນັກທອງທຽວນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ເລືອກ

ມາກອນໝູໝົດ.

     ສ່ິງສວຍງາມ: ''ຂ້ຶນລົດຢູໃນເມືອງ, ລົງລົດຢູທະເລດອກ

ໄມ", ປາເຈ ສະໜອງທະເລດອກໄມທ່ີງາມທ່ີສຸດ, ໂລແມນຕິກ

ທ່ີສຸດທ່ົງໜ່ຶງໃຫແກນັກທອງທຽວທັງຫຼາຍ; ອາຫານແຊບຊອຍ: 

ດອກກຸຫຼາບຊະນິດນີ້ແມນສາມາດກິນໄດເລີຍ. "ດອກນໍ້າກົກ" 

ແມນຊ່ືເອ້ີນຂອງດອກກຸຫຼາບທ່ີບານກອນໝູໃນປີໜ່ຶງທ່ີຊາວສວນ

ກຸຫຼາບຕ້ັງຊ່ືໃຫ.  ດອກກຸຫຼາບ ''ນ້ໍາກົກ'' ມີຈຸດພິເສດຫຼາຍຢາງ

ເຊ່ັນ: ກ່ິນຫອມກຸມ, ລົດຊາດຝາດ ຈືດຈາງ, ເກສອນໜາ ແລະ

ອ່ືນໆ. ໃຊດອກນ້ໍາກົກເຮັດເຂ້ົາໜົມດອກໄມສົດແລວບ່ໍພຽງແຕ

ຈະໄດກ່ິນຫອມຫວນ, ແລວລົດຫວານກ່ໍຍ່ິງຄົບຊດດ່ືມນ້ໍາກຸຫຼາບ

ຫຼື ເຫຼົ້າກຸຫຼາບລົງໄປຈັກຈອກເບິ່ງ,ຈະຮູສຶກວາມີກິ່ນຫອມຕິດ

ປາກຕິດແຂວ, ລົດຊາດບ່ໍຈືດຈາງອີ່ຫີຼ. ຫ້ິຼນມວນ: ໃນໄລຍະຈັດ

ກິດຈະກໍານັ້ນ, ຢູກາງທະເລສວນກຸຫຼາບຍັງມີເຂດລົດເຮືອນ

ແລະ ກາງເຕ້ັນນໍາອີກ, ນັກທອງທຽວນອນຢູໃນສວນດອກໄມ

ສາມາດຫັຼບຕາດົມກ່ິນຫອມດອກໄມ, ມືນຕາຊົມດອກໄມຄອຍໆ

ເບ່ັງບານ. 

      ການທ່ີພັດທະນາການປູກດອກໄມປະສານກັບການທອງ

ທຽວ,ໄດຜັກດັນໃຫຂະແໜງກະສິກຳ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 

ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການຂອງຕາແສງປາເຈ ນະຄອນອານ

ໜິງພັດທະນາແບບລວມຕົວກັນຢາງກົມກືນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, 

ຊວຍໃຫຊາວສວນດອກໄມ 2300 ກວາຄອບຄົວມີລາຍຮັບເພ່ີມ

ຂ້ຶນເປັນກອບເປັນກໍາ. ງົດງາມດວຍດອກໄມ, ຮ່ັງມີດວຍດອກ

ໄມ. ປະຊາຊົນປາເຈທ່ີຕອນແຂກຮັບຄົນດວຍນ້ໍາໃຈອັນປຽມລ້ົນ

ກໍ່ຍ່ິງມີຄວາມຍິນດີແບງປັນຄວາມງົດງາມອັນນ້ີໃຫແກທ່ົວໂລກ,

ຂໍເຊີນຊວນທານນັດພົບກັນທີ່ສວນກຸຫຼາບໂລແມນຕິກແຫງນີ້.

32

安宁市八街玫瑰，已成为云南一张美丽的旅游名片。每年 4 月

底至 5 月初，八街玫瑰花进入盛花期，“八街慢生活·玫瑰之约芬芳

之旅”也如约开启。伴随着“五一”假期，好看、好吃、好玩的八

街芬芳之旅成为越来越多游客首选的健康旅游目的地。

安宁市委宣传部供稿供图
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加强旅游合作实现优势互补
■ 本刊记者 覃雪丹 文 / 图

      ພາຍໃນໄລຍະງານວາງສະແດງເສດຖະກິດການຄາການ

ທອງທຽວເຂດຊາຍແດນສິບສອງພັນນາຄ້ັງທີ 22 (ຕໄປນ້ີເອ້ີນ

ເປັນຊື່ຫຍໍ້ວາ: ງານການຄາເຂດຊາຍແດນ), ນັກຂາວຂອງ

ວາລະສານ ''ຈໍາປາ'' ພວກເຮົາໄດສໍາພາດລັດຖະກອນປະເທດ

ລາວຈໍານວນຫຼາຍຄົນ, ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຕການຮວມ

ມືລະຫວາງປະເທດລາວກັບແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນຫຼາຍ,ໂດຍ

ສະເພາະແມນການຮວມມືໃນດານການທອງທຽວ.

      ທານ ຂັນທອງ ສີສຸວົງ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ

ຮວມມືລາວ ແລະ ຈີນຂອງປະເທດລາວກາວວາ, ປີ 2019 ເປັນ

ປີການທອງທຽວລາວ ແລະ ຈີນ,ລັດຖະບານລາວໄດຈັດວາງ

ແຜນການຈຳນວນໜ່ຶງສໍາລັບການດຶງດູດນັກທອງທຽວຈີນມາ

ທຽວລາວ,ໂດຍຜານການໂຄສະນາຮວມກັນຂອງສື່ມວນຊົນ

ຂອງລາວ ແລະ ຈີນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຫຼາຍຝາຍ,

ດຽວນີ້ມີນັກທອງທຽວຂອງປະເທດຈີນທີ່ມາທຽວຢູລາວນັບມື້

ນັບຫຼາຍຂ້ຶນ. ກ່ິງແຂວງສິບສອງພັນນາແຂວງຢຸນນານປະເທດ

ຈີນ ໄດມີບົດບາດອັນສໍາຄັນໃນການຮວມມືການທອງທຽວລາວ

ແລະ ຈີນ, ນັກທອງທຽວຈີນສາມາດເຂົ້າສູຊາຍແດນລາວ

ໂດຍຜານທາງບົກ, ທາງນ້ໍາ ແລະ ທາງອາກາດຈາກສິບສອງພັນ

ນາ, ເຊ່ິງການຄົມມະນາຄົມແມນສະດວກສະບາຍຫຼາຍ. ທານ

ຂັນທອງ ສີສຸວົງ ຍັງໄດກາວວາ,ປະເທດລາວມີຊັບພະຍາກອນ

在第 22 届西双版纳边境贸易旅游交易会期间，本刊记者采访了多位老挝官员，

他们对老滇合作，尤其是旅游领域的合作充满了信心。

①
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ທໍາມະຊາດດານການທອງທຽວຢາງອຸດົມສົມບູນ ແລະ ພິເສດ,

ເຊື່ອໝັ້ນວາການຮວມມືດານການທອງທຽວລະຫວາງລາວ

ແລະ ຈີນ ຈະສາມາດເກີດມີຜົນສໍາເລັດທ່ີງົດງາມອອກມາຢາງ

ແນນອນ.

      ທານ ບົວລິນ ວົງພະຈັນ ຮອງເຈ້ົາແຂວງແຂວງຈໍາປາ

ສັກ, ເທື່ອນີ້ເປັນເທື່ອທໍາອິດຂອງເພິ່ນທີ່ໄດມາເຂົ້າຮວມງານ

ການຄາເຂດຊາຍແດນ, ຂະໜາດ ແລະ ບັນຍາກາດຂອງງານ

ການຄາເຂດຊາຍແດນໄດດຶງດູດເພ່ິນຢາງເລິກເຊ່ິງ.ເພ່ິນເຫັນ

ວາ, ທິວທັດຂອງກິ່ງແຂວງສິບສອງພັນນາແມນສວຍສົດງົດ

ງາມຫຼາຍ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທອງທຽວທີ່ມີ

ຊ່ືສຽງຂອງແຂວງຢຸນນານ ຫືຼ ປະເທດຈີນ, ອັນນ້ີແມນຄາຍຄື

ກັນກັບແຂວງຈໍາປາສັກອ່ີຫີຼ, ແຂວງຈໍາປາສັກກໍເປັນແຂວງການ

ທອງທຽວທ່ີໃຫຍໃນປະເທດລາວຄືກັນ. ຊມປີມານ້ີ, ລັດຖະບານ

ລາວໄດປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ເປັນນະໂຍບາຍຈຳນວນໜຶ່ງ

ແລະ ໄດມີນັກທອງທຽວຈີນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍມາທຽວຢູຈໍາ

ປາສັກແລວ, ເພ່ິນຫວັງວາທັງສອງຝາຍລາວ ແລະ ຈີນສາມາດ

ເພີ່ມທະວີການຮວມມືທາງດານການທອງທຽວໃຫເຂັ້ມແຂງ

ກວາເກ່ົາ, ແລະ ບັນລຸການຕາບຈູນທາແຮງເຊ່ິງກັນ.

      ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດລາວ ມີສາຍພູສາຍນ້ໍາຕິດຈອດ

ກັນ, ກ່ິງແຂວງສິບສອງພັນນາກໍມີຊາຍແດນຕິດກັບແຂວງຜ້ົງ

ສາລີ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ ປະເທດລາວ. ຜູຕາງໜາຂອງ

ປະເທດລາວທີ່ໄດເຂົ້າຮວມງານການຄາເຂດຊາຍແດນເທື່ອ

ນ້ີຈໍານວນບໜອຍ ທັງມີຄວາມເຫັນວາ, ໂດຍອີງຕາມທາແຮງ

ດານທ່ີຕ້ັງທ່ີຫາຍາກ,ກ່ິງແຂວງສິບສອງພັນນາແຂວງຢຸນນານ

ໄດຍາງເຂ້ົາໃນແຖວໜາຂອງການຮວມມືດານການທອງທຽວ

ລະຫວາງລາວ ແລະ ຈີນແລວ, ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມຫວັງວາການ

ຮວມມືດານການທອງທຽວລາວ ແລະ ຈີນສາມາດບັນລຸການ

ກາວກະໂດດໃນອະນາຄົດ ຄຽງຄູເງື່ອນໄຂດານການຄົມມະ

ນາຄົມໄດຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນກໍຄືການເປີດນໍາໃຊແລນລົດ

ຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ ແລະ ຈີນ.

vtmy[kpI6[rk[
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图①②④ 边交会开幕式现场

图③ 老挝占巴塞省副省长波林·翁帕占（右二）参加边交会开幕式
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mjP;dyj'c0;'ly[lv'raookD 
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因为喜欢中国历史，老挝小伙来到中国
■ 本刊记者 杨春梅 / 文

phvo;jk,adxts;aflkf9uoF 
-kpsoj5,]k;9bj',kIvfxtgmf9uo

      ຄວາມໃຝຝັນຂອງ ທາວ ອອນຕາ ຕ່ໍປະເທດຈີນ ແມນມີ

ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນມາແຕສະໄໝລາວຍັງຮຽນຢູປະຖົມ. ຕອນນ້ັນ ອາຍ

ທ່ີເປັນລູກອາຍລູກນອງຂອງລາວກຳລັງຮຽນຢູຄະຄອນຫາງໂຈວ

ປະເທດຈີນ, ຍາມອາຍຂອງລາວກັບບານທຸກເທ່ືອກ່ໍໄດເອົາຂະ

ໜົມຈີນຫຼາກຫຼາຍຢາງມາຕອນ ອອນຕາ, ນອກນ້ັນ ຍັງເອົາຮູບ

ພາບທ່ີຖາຍຢູຈີນໃຫລາວເບ່ິງ. "ຍອນໄດກິນຂະໜົມທ່ີແຊບຊອຍ,

ເບິ່ງຮູບພາບທິວທັດທີ່ສວຍງາມຂອງປະເທດຈີນ ພາໃຫຂອຍ

ມີຄວາມໃຝຝັນຢາກໄປຮຽນຢູປະເທດຈີນ" ອອນຕາ ທັງເວົ້າ

ທັງຍ້ິມໃສນັກຂາວ.

      ທາວ ອອນຕາ ເກີດມີຄວາມສົນໃຈຕ່ໍປະເທດຈີນນ້ັນ ສ່ິງ

ທ່ີຂາດບ່ໍໄດແມນມາຈາກຄວາມມັກຮັກຕ່ໍກັບປະຫວັດສາດຈີນ.

      ໃນໄລຍະເວລາທ່ີລາວຮຽນຢູຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ, ທາວ

ອອນຕາ ເລີ່ມຮຽນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດລາວ ແລະ ປະ

ຫວັດສາດຂອງໂລກ, ອອນຕາຜູສົນໃຈຕ່ໍປະຫວັດສາດຫຼາຍ, ໃນ

ເວລາຮຽນຈະມັກໄປຖາມອາຈານເລ້ືອຍໆ: "ປະຫວັດສາດຂອງ

ຈີນເປັນຄືແນວໃດແດ?" ອາຈານແນະນຳອອນຕາໄປຊອກ

ຄົ້ນຄວາຄວາມຮູຂໍ້ມູນຂາວສານຂອງປະຫວັດສາດຈີນຈາກ
Youtube ແລະ google. ຮອງເຕຊິນສືຫວງ ທອນໂຮມແຜນ

ດິນໃຫຍຂອງຈີນ, ສາມປະເທດຍາດກັນເປັນໃຫຍ, ຍຸກທີ່ຈະ

ເລີນຮຸງເຮືອງຄາຍຢວນ... ວັດທະນະທຳ-ປະຫວັດສາດຫາພັນ

ປີຂອງຈີນໄດດຶງດູດໃຈຂອງ ທາວ ອອນຕາ. 

      ຈາກສະໄຫມສັງຄົມປະຖົມບູຮານຈົນຮອດສັງຄົມສັກດິ

ນາ, ແຕສົງຄາມຢາຝ່ິນຈົນຮອດ "ລັດທິໄຕລາດ", ແຕສະຖາ

ປະນາ ສປ ຈີນຈົນຮອດການບັນລຸການກາວກະໂດດຂັ້ນແບບ

ຍິ່ງໃຫຍ ນັ້ນກໍຄື "ການລຸກຢືນຂຶ້ນ, ຮັ່ງມີຂຶ້ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ

ຂ້ຶນ", ກຽວກັບປະຫວັດສາດຈີນ ທາວ ອອນຕາ ສາມາດເວ້ົາ

ອອກມາໄດຢາງຫຼຽນໄຫຼ, ບອນໃດຍາກລາວບ່ໍຮູອະທິບາຍດວຍ

ພາສາຈີນ ລາວກ່ໍໃຊພາສາລາວມາເວ້ົາຕ່ືມ. ການທ່ີສາມາດ

ກຳຄວາມຮູປະຫວັດສາດໄດຫຼາຍປານນີ້, ສຳລັບນັກສຶກສາ

ຕາງປະເທດຄົນຫນຶ່ງທີ່ຫາກໍ່ຮຽນປະຫວັດສາດຈີນໄດ 1 ເທີມ

ເຊັ່ນທາວອອນຕາກໍບໍ່ແມນທຳມະດາແລວ. ນອກຈາກຄວາມ

ດຸຫມ່ັນພະຍາຍາມຂອງລາວ, ປັດໄຈສຳຄັນອີກຢາງໜ່ຶງແມນ

ຄວາມມັກຮັກຕ່ໍປະຫວັດສາດຈີນ.

      ໃນປີສຸດທາຍທ່ີກຳລັງຈະເສັງຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ,

ທາວ ອອນຕາ ໄດເຂ້ົາຮວມການສອບເສັງນັກຮຽນເກ່ັງລະດັບ

ປະເທດສາຍພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ແລະ ສາມາດຍາດໄດທີ 
3 ຂອງປະເທດໃນສົກຮຽນປີ 2014-2015. ແລະ ມີໂອກາດໄດ 

ເລືອກໄປຮຽນປະລິນຍາຕີທີ່ ສປ ຈີນ ແລະ ປະເທດຫວຽດ

ນາມ ໂດຍໃຊທຶນລັດຖະບານ. "ໝູຮຽນນໍາກັນຫລາຍໆຄົນກໍ

ໃຫຄຳປຶກສາຫາທາງອອກຊວຍກັນວາຄວນຊິໄປຮຽນຫວຽດ

ນາມ ຫລື ສປ ຈີນ, ແຕຂອຍຕັດສິນໃຈໄປຮຽນຢູຈີນແບບບໍ່

ໄດຄິດຍາກ ເພາະວາຂອຍມັກປະຫວັດສາດຂອງຈີນຫຼາຍ".

从原始社会到封建社会 ；从鸦片战争到“三民主义”；从中华人民共和国

成立到实现“从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃”……关于中国历史，

老挝留学生安达如数家珍，遇到不会用中文表达的地方，他就用老挝语做补充

说明。能够掌握这么多中国历史知识，对于只上了一个学期历史课的安达来说，

除了努力之外，还有他对中国的热爱。
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ດຽວນີ້ອອນຕາກຳລັງຮຽນຢູມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານ, ໃນ

ຊົ່ວໂມງຮຽນເມື່ອອາຈານເວົ້າເຖິງເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງຂອງ

ປະຫວັດສາດຈີນ, ຫຼັງຈາກເລີກຮຽນ ອອນຕາກໍ່ໄປຊອກຄົ້ນ

ຂໍ້ມູນທີ່ກຽວຂອງມາອານ. "ຄວາມຮູປະຫວັດສາດທີ່ອາຈານ

ສອນໃນຊ່ົວໂມງຮຽນ ສວນຫຼາຍຂອຍກ່ໍໄດອານມາແລວ, ແຕ

ຜານການອະທິບາຍຢາງລະອຽດຂອງອາຈານ ເຮັດໃຫຂອຍ

ໄດຮັບຄວາມຮູຂ້ືນຫຼາຍຢາງທ່ີໃນປ້ຶມບ່ໍມີມາກອນ ແລວຍັງເຮັດ

ໃຫຂອຍເຂົ້າໃຈໄດເລິກເຊິ່ງກວາເກົ່າຕໍ່ກັບປະຫວັດສາດໃນ

ຕອນນັ້ນ" ເວລາຮຽນ ພົບເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ທາວ ອອນຕາ

ມັກຊອກຫາໃນວັດຈະນານຸກົມຕາມແຕລະຄຳ.

      ອອນຕາ ເວ້ົາວາ, ປະຫວັດສາດຫາພັນປີຂອງຈີນ ເບ່ິງ

ລວມແລວສາມາດສະຫຸຼບໄດວາ : ການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ

ຈະນຳຄວາມພັດທະນາກາວຫນາມາສູປະເທດຊາດ ແລະ ການ

ປິດປະຕູຈະເຮັດໃຫປະເທດຊາດຫຼາຫັຼງຢາງແນນອນ. ປັດຈຸບັນ

ນ້ີ ການເປີດປະຕູສູພາຍນອກຂອງຈີນ ນັບມ້ືນັບເປີດກວາງຂ້ຶນ

ກວາເກ່ົາ ອັນນ້ັນກ່ໍແມນ ປະສົບການທ່ີຖອດຖອນຈາກປະຫວັດ

ສາດ,  "ການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກປະຫວັດສາດ ຈະເຮັດ

ໃຫຮູຈັກສາເຫດທ່ີເຮັດໃຫປະເທດຈະເລີນຮຸງເຮືອງ ຫືຼ ຫຼາຫັຼງ".

      ຄວາມຄິດອຸດົມການຂອງ ທາວ ອອນຕາ ແມນຢາກເປັນ

ນັກການເມືອງ, "ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດຈີນ ລວນແຕເປັນ

ປະເທດສັງຄົມນິຍົມ, ໃນເສ້ັນທາງແຫງການປະຕິບັດສັງຄົມນິ

ຍົມຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທ່ີພວກເຮົາສາມາດ ຖອດຖອນແລກປຽນ

ບົດຮຽນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນໄດ", ອອນຕາ ເວ້ົາວາ ລາວຈະສືບ

ຕ່ໍສຶກສາຮ່ໍາຮຽນໃນດານວິຊາປະຫວັດສາດ ແລະ ການເມືອງ, 

ເພ່ືອສາງພ້ືນຖານໃຫບັນລຸຕາມອຸດົມຄະຕິ, ໃນອະນາຄົດຈະປະ

ກອບສວນເຂ້ົາໃນພາລະກິດພັດທະນາລະບອບສັງຄົມນິຍົມຂອງ

ປະເທດລາວ.
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安达游览昆明瀑布公园 受访者供图
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老挝旅游发展现状及中老旅游合作的思考

      ປີ 2019 ເປັນປີທອງທຽວຈີນ-ລາວ, ທັງເປັນການສາງ

ສາຍພົວພັນແບບຄູຮວມມືຍຸດທະສາດຮອບດານ ຈີນ-ລາວ ຄົບ

ຮອບ 10 ປີ. ການຮວມມືດານການທອງທຽວລະຫວາງ ຈີນ-

ລາວ ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຫຼາຍ ຕ່ໍກັບ ການສາງວຽກເຮັດງານ

ທໍາແກປະຊາຊົນລາວ, ການສົ່ງເສີມການເຊື່ອມສາຍພົວພັນ

ທາງຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການກໍ່ສາງຄູຮວມມືຊາຕາ

ກໍາທ່ີມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດລະຫວາງຈີນ-ລາວ.

      1. ສະພາບການພັດທະນາການທອງທຽວຂອງ

ລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້

      ປະເທດລາວມີເຂດແດນຕິດຈອດກັບ ຈີນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, 

ມຽນມາ ແລະ ກໍາປູເຈຍ, ການທອງທຽວເຊື່ອມຈອດກັນສະ

ດວກສະບາຍ, ຊ່ຶງມີທັດສະນີຍະພາບທາງປະຫວັດສາດ, ວັດທະ

ນະທຳມະນຸດຊາດ(Human Culture) ແລະ ດ້ານທໍາມະຊາດຈໍາ

ນວນຫຼວງຫຼາຍ.ເມືອງຫຼວງເກ່ົາແກໃນຫຼວງພະບາງ ແລະ ວັດ

ພູໃນແຂວງຈໍາປາສັກລວນແຕແມນມໍລະດົກໂລກດານວັດທະນະ

ທໍາ.ປະເທດລາວປະກອບມີ 50 ຊົນເຜ່ົາ, ປະຊາກອນສວນຫຼາຍ

ແມນເຊ່ືອຖືສາສະໜາພຸດນິກາຍເຖລະວາດ, ວັດທະນະທໍາດານ

ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ສາສະໜາທ່ີອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫຼາຍແບບຫຼາຍ

ສີ ໄດດຶງດູດເອົາສາຍຕາຂອງນັກທອງທຽວສາກົນຫຼາຍສົມ

ຄວນ. ປະເທດທ່ີເປັນແຫຼງທ່ີມານັກທອງທຽວຂອງລາວໃນອັນດັບ

ຕ້ົນໆທັງ 5 ແມນໄທ, ຫວຽດນາມ, ຈີນ, ສ.ເກົາຫີຼ ແລະ ສະຫະ

ລັດອາເມລິກາຕາມລໍາດັບ. ຂະແໜງການທອງທຽວເປັນໜ່ຶງ

ໃນບັນດາຂະແໜງການສໍາຄັນທີ່ສາງລາຍໄດທາງເງິນຕາ

ຕາງປະເທດຂອງລາວ, ໃນປີ 2017, ລາຍໄດຈາກຂະແໜງ

ການທອງທຽວຂອງລາວໄດບັນລຸເຖິງ 843 ລານໂດລາສະຫະ

2019 年是中老旅游年，是中老建立全面战略合作伙伴关系 10 周年。中

老旅游合作对增加老挝民众就业，促进民心相通，构建中老具有战略意义的

命运共同体有着十分重要的意义。
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ລັດ,ເຊິ່ງໄດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 2 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສປີ 2010. 

ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງບົດລາຍງານຫຼາສຸດຂອງອົງການ

ທອງທຽວໂລກແຫງສະຫະປະຊາຊາດວາ,ການປະກອບສວນ

ຂອງຂະແໜງການທອງທຽວຕ່ໍ GDP ຂອງລາວແມນຢູອັນດັບ

ທີ 61ໃນ 185 ປະເທດໃນທ່ົວໂລກ.

      2. ບັນຫາທ່ີມີຢູໃນການພັດທະນາການທອງທຽວລາວ

      1) ພ້ືນຖານໂຄງລາງດານການທອງທຽວຫຼາຫັຼງ.ລາວມີ

ແຫຼງທອງທຽວພາຍໃນປະເທດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ແຕວາພ້ືນ

ຖານໂຄງລາງຫຼາຫັຼງ, ມີບັນຫາທ່ີນັກທອງທຽວອອກບ່ໍໄດ -ເຂ້ົາ

ບໍ່ເຖິງ,ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະລະດູຝົນທີ່ຍາວນານແມນຍາກ

ທ່ີຈະເຂ້ົາເຖິງໄດ ພອມທັງມີອຸປັດຕິເຫດເກີດຂ້ຶນຢູເລ້ືອຍໆ, ໄດ

ສາງຜົນກະທົບດານລົບແກຄວາມຈູບເຈົ້າຫາວຫັນຂອງນັກ

ທອງທຽວ.

       2) ການລົງທຶນພັດທະນາການທອງທຽວໜອຍ.ລາວມີ

ແຫຼງຊັບພະຍາກອນດານການທອງທຽວອຸດົມສົມບູນ,ແຕຍອນ

ວາລະດັບເສດຖະກິດ ແລະ ກໍາລັງແຫງຊາດຂອງລາວແມນຫຼາ

ຫຼັງສົມຄວນ, ການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານທີ່ລົງເຂົ້າໃສໃນຂົງ

ເຂດການທອງທຽວແມນມີຄວາມຈໍາກັດ,ສະນັ້ນ,ໂຄງການ

ຫຼາຍໆ ປະການໄດຖືກໂຈະໄວດວຍສາຍເຫດຂາດເຂີນທຶນຮອນ.

      3) ການໃຊຈາຍດານການທອງທຽວສູງ.  ລະດັບການ

ພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາຂອງລາວຫຼາຫຼັງ,ເຄື່ອງໃຊປະຈໍາວັນ

ສວນຫຼາຍແມນນໍາເຂ້ົາມາຈາກປະເທດໄທ,ຫວຽດນາມ ແລະ

ປະເທດອ່ືນໆ, ລາຄາຂອງເຄ່ືອງບໍລິໂພກປະຈໍາວັນ ເຊ່ັນ: ຊ້ີນ,

ໄຂ,ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະເພດສົດ ອ່ືນໆ ແມນຂອນຂາງ

ສູງ,ໄດເຮັດໃຫຕ້ົນທຶນການທອງທຽວຂອງນັກທອງທຽວເພ່ີມຂ້ຶນ.

      3. ແນວຄວາມຄິດກຽວກັບການຮວມມືດານການ

老挝万荣风光 新华社 图
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ທອງທຽວລະຫວາງຈີນ-ລາວ

     1) ຮວມກັນພັດທະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທໍາການທອງ

ທຽວ. ຈະຕອງເຈາະຈົງອີງໃສພາບວີວທີວທັດທໍາມະຊາດ,ຮີດ

ຄອງປະເພນີຊົນເຜົ່າ,ວັນບຸນວັນພັກທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ,ອາ

ຫານແຊບນົວລົດຊາດພ້ືນເມືອງຂອງທັງສອງປະເທດຈີນ-ລາວ,

ໂດຍຜານການຮວມມື ລະຫວາງ ຈີນ-ລາວ, ເພ່ືອຍົກສູງການ

ມີສວນຮວມ,ມີການແລກປຽນກັນ ແລະ ມີການສໍາຜັດໃນການ

ທອງທຽວ, ສາງຜະລິດຕະພັນທອງທຽວດານພັກຜອນຢອນອາລົມ

ທ່ີມີຫົວຂ້ໍຊັດເຈນ,ເນ້ືອໃນສົມບູນ ແລະ ຄວາມສະໜຸກມວນຊື່ນທີ່

ເປັນໜາສົນໃຈ.

     2) ຮວມກັນພັດທະນາຕະຫຼາດແຫຼງທ່ີມາຂອງນັກທອງທຽວ.

ທັງສອງປະເທດ ຈີນ-ລາວ ຄວນຕັ້ງໜາເສີມສາງເວທີການ

ຮວມມືດານການທອງທຽວຂຶ້ນ,ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາແນະ

ນໍາການທອງທຽວ,ແລະ ເພິ່ງພາອາໄສສະຫະພັນຕົວເມືອງ

ການທອງທຽວໃນກອບການຮວມມືແມນໍ້າລານຊາງ-ແມນໍ້າ

ຂອງ,ຈັດກິດຈະກໍາໂຄສະນາແນະນໍາການທອງທຽວແບບສອງ

ຝາຍ ຫືຼ ຫຼາຍຝາຍ ທ່ີເປັນແບບປະຈໍາ ຫືຼ ແບບໝູນວຽນກັນ ໃນ

ບັນດາປະເທດເຂດລຸມແມນໍ້າລານຊາງ-ແມນໍ້າຂອງ,ທັງຈະ

ເພ່ີມທະວີການໂຄສະນາການທອງທຽວເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ, ທັງ

ຈະຮວມກັນບຸກເບີກຕະຫຼາດທອງທຽວສາກົນ.

      3) ຮວມກັນບໍາລຸງກ່ໍສາງບຸກຄະລາກອນດານການທອງ

ທຽວ. ແນໃສສະພາບການທ່ີການຄຸມຄອງບໍລິຫານຕ່ໍການທອງ

ທຽວຂອງລາວຂອນຂາງຫຼາຫັຼງ ແລະ ຈໍານວນບຸກຄະລາກອນ

ບ່ໍພຽງພໍນ້ັນ,ທັງສອງຝາຍ ຈີນ-ລາວ ຈະຕອງຮວມກັນກ່ໍ ສາງ

ແລະ ປັບປຸງລະບົບການກໍານົດຄຸນວຸດທິດານອາຊີບ,ລະດັບ

ຊ້ັນວິຊາສະເພາະ ແລະ ລະດັບຊ້ັນເຕັກນິກ ຂອງຜູປະກອບຂະ

ແໜງການທອງທຽວຂອງລາວ.ໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມທະວີການຄຸມ

ຄອງຊັບພະຍາກອນດານບຸກຄະລາກອນຂອງການທອງທຽວຈີນ

ລາວນັ້ນ, ຍັງຈະຕອງຊກຍູສົ່ງເສີມວຽກງານການຢັ້ງຢືນຮັບ

ຮອງເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ກຽວກັບຜູປະກອບຂະແໜງການທອງ

ທຽວລະຫວາງທັງສອງຝາຍ.

      4) ຮວມກັນກໍ່ສາງລະບົບການກູໄພສຸກເສີນການທອງ

ທຽວຂາມຊາດຂຶ້ນ.ທັງສອງປະເທດ ຈີນ-ລາວ ຄວນຍຶດຖືຫຼັກ

ໝ້ັນການຮວມມືທ່ີເອກະພາບກັນ ຕ່ໍກັບ ບັນຫາຕາງໆ ເຊ່ັນ:ການ

ສັນຈອນດານການທອງທຽວ,ຄວາມປອດໄພໃນການທອງທຽວ

ແລະ ການຮອງທຸກ-ຮອງຮຽນດານການທອງທຽວທີ່ສໍາຄັນ, 

ຮວມກັນຈັດການເຫດການສຸກເສີນ,ຍົກສູງລະດັບການຮັບປະ

ກັນຄວາມປອດໄພຂອງການທອງທຽວໃນພາກພ້ືນ.
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① ②

图① 老挝万象凯旋门 本刊记者 刘江林 图 

图② 老挝香宽寺 本刊记者 刘江林 图 
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ຂົງຈ່ືຈຽນ(Kong Zhijian) :ຮອງຫົວໜາ ສູນຄ້ົນຄວ້າລາວ ສະ

ຖາບັນຄົ້ນຄວ້າອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ(ຄຸນໝິງ)

ຈີນ (ນັກສັງເກດການພິເສດ)     
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电影《小河淌水》将开拍

      ພິທີເຊັນສັນຍາຮວມກັນສາງຮູບເງົາຂອງເລ່ືອງ ''ນ້ຳລຳ

ທານໄຫລລິນ'' ໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີຢຸນນານ ໃນວັນທີ 26 ເມສາ, ຮູບ

ເງົາເລ່ືອງດ່ັງກາວຈະເລ່ີມຖາຍທໍາໃນເວລາເຄ່ິງຫັຼງປີນ້ີ.

       ''ນ້ຳລຳທານໄຫຼລິນ'' ແມນບົດປະພັນທີ່ເປັນຕົວແທນ

ຂອງເພງພ້ືນເມືອງຢຸນນານ, ມີສົມຍານາມວາ ''ມະໂຫລີຍາມ

ຄາແຫງໂລກຕາເວັນອອກ''. ປີ 2011, ເພງພ້ືນເມືອງມ່ີຕູຢຸນ

ນານໂດຍຖືເອົາ ''ນ້ຳລຳທານໄຫຼລິນ'' ເປັນຕົວແທນ ໄດຖືກ

ຈັດເຂົ້າບັນຊີມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບເປັນວັດຖລະດັບຊາດ.

ການຖາຍທໍາຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ດຽວກັນໃນຄັ້ງນີ້ ແມນຈະແຕງ

ເຕີມສີສັນໃໝໃຫແກ ''ມະໂຫລີຍາມຄາແຫງໂລກຕາເວັນອອກ''ບົດນ້ີ.

      ''ຮູບເງົາ 'ນ້ຳລຳທານໄຫຼລິນ' ແລະ ເພງພ້ືນເມືອງ 'ນ້ຳລຳ

《小河淌水》是云南民歌代表作，素有“东方小夜曲”的美誉。

2011 年，以《小河淌水》为代表的云南弥渡民歌被列入国家级非物

质文化遗产名录。今年下半年开机拍摄的同名电影《小河淌水》，将

赋予这首“东方小夜曲”新的色彩。

ທານໄຫຼລິນ' ແມນມີຄວາມສຳພັນກັນໃນດານທິດສະດີຄວາມ

ຄິດ,ເນື້ອເລື່ອງຕົ້ນຕໍແມນກຽວກັບຄວາມຮັກທີ່ງົດງາມຢູໃນ

''ວັດທະນະທຳຂະບວນມາ''. ທານ ແຢນເມີງຢຸນ ປະທານບໍລິ

ສັດສື່ໂຄສະນາວັດທະນະທຳຮູບເງົາຊິງກວາງນິງເມີງຢຸນ

ນານຈຳກັດ ທີ່ເຂົ້າຮວມການຖາຍທໍາ ໄດແນະນໍາວາ, ຮູບ

ເງົານີ້ຈະຫຼອມລວມເອົາຈຸດພິເສດທີ່ເປັນເອກະລັກໃນດານ

ຕາງໆຂອງຢຸນນານເຂ້ົາກັນ ເປັນຕ້ົນແມນ ດານວັດທະນະທຳ

ຊົນເຜ່ົາ, ວັດທະນະທຳທອງຖ່ິນ  ແລະ ທິວທັດທຳມະຊາດ, ເຊ່ິງ

ຈະສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມງົດງາມຂອງດົນຕີສຽງເພງ 

ແລະ ຄວາມສວຍງາມແຫງຄວາມຮັກ.
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《让我听懂你的语言》让你更懂西双版纳

电视剧《让我听懂你的语言》以云南省西双版纳傣族自治州为背景，讲

述来自上海的青年徐浩宁（邱泽 饰），爱上了温柔善良的傣家姑娘玉波（陆

怡璇 饰），同时爱上了傣族文化，爱上了傣家人不嗔不怨，与大自然和谐共处，

和乐善美的生存哲学，最终把自己的开发项目融入到热带雨林和动物保护当

中的动人故事。
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      ໃນເມ່ືອກອນມີເພງໜ່ຶງທ່ີມວນ ແລະ ໜາສົນໃຈ ນ້ັນກຄື

''ໃຫຂອຍເຂົ້າໃຈພາສາຂອງເຈົ້າ'', ເຊິ່ງເຮັດໃຫສິບສອງພັນ

ນາມີຊື່ສຽງໂດງດັງໄປທົ່ວປະເທດ; ປັດຈຸບັນນີ້ ມີລະຄອນໂທ

ລະທັດເລື່ອງໜຶ່ງຄື ''ໃຫຂອຍເຂົ້າໃຈພາສາຂອງເຈົ້າ'', ໄດ

ສາງຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດາຊາວເນັດຕສິບສອງພັນນາອີກ

ເທ່ືອໜ່ຶງ.

      ລະຄອນຄວາມຮັກ ''ໃຫຂອຍເຂ້ົາໃຈພາສາຂອງເຈ້ົາ'' ໂດຍ

ມີ ທານ ຊນແຢນຮວາ ເປັນຜູກຳກັບໜັງ , ມີນັກສະແດງນຳ

ເຊ່ັນ: ຊິວເສີນ, ລູອ້ີສວນ ແລະ ນັກສະແດງອ່ືນໆເຊ່ັນ: ຫິຼວເຕີຄາຍ, 

ຈາງສຽວເລ ແລະ ຊຊ້ິງ ໄດຈົບການອອກອາກາດໃນຊອງລະ

ຄອນໂທລະພາບຂອງສະຖານີໂທລະພາບສູນກາງຈີນໃນມໆ

ມານີ້, ເຊິ່ງໄດຮັບຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍຫຼວງທັງດານຍອດຊົມ

ຂອງລາຍການ ແລະ ທາງດານການຕີລາຄາຈາກຜູຊົມ.

      ລະຄອນໂທລະພາບເລ່ືອງ ''ໃຫຂອຍເຂ້ົາໃຈພາສາຂອງ

ເຈ້ົາ'' ຖືເອົາກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາລ້ືສິບສອງພັນນາ
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ແຂວງຢຸນນານເປັນສາກເບ້ືອງຫັຼງ, ພັນລະນາກຽວກັບເລ່ືອງ

ລາວທ່ີສາງຄວາມປະທັບໃຈຕຜູຄົນ ໂດຍມີເນ້ືອໃນວາ ຊຮາວ

ໜິງ (ນຳສະແດງໂດຍ ຊິວເສີ) ທີ່ເປັນຊາຍໜຸມມາແຕຊຽງ

ໄຮ, ໄດຫົຼງຮັກອ່ີໂປ (ນຳສະແດງໂດຍ ລູອ້ີສວນ) ທ່ີເປັນຜູສາວ

ເຜ່ົາລ້ືຜູອອນຫວານໃຈດີ, ພອມດຽວກັນ ກໍໄດຫົຼງໄຫຼໃນວັດທະ

ນະທຳເຜົ່າລື້ນຳ, ຫຼົງໄຫຼໃນຄວາມມີຈິດໃຈສະຫງົບຂອງຄົນ

ເຜົ່າລື້, ປັດສະຍາແຫງການຢູຮວມກັນກັບທຳມະຊາດຢາງ

ກົມກຽວ ແລະ ປັດສະຍາແຫງການດຳລົງຊີວິດດວຍຄວາມ

ສັນຕິສຸກ ຄວາມມວນຊ່ືນ ແລະ ຄວາມເມດຕາປອງດອງກັນ, 

ໃນທ່ີສຸດໄດນຳເອົາໂຄງການພັດທະນາຂອງຕົນເອງເຂ້ົາຮວມ

ໃນການປົກປັກຮັກສາສັດປາ ແລະ ປາໄມເຂດຮອນ.

      ໜັງເລ່ືອງ ''ໃຫຂອຍເຂ້ົາໃຈພາສາຂອງເຈ້ົາ'' ໄດເຊ່ືອມ

ຊືມເຖິງຊີວະທັດ ແລະ ນິເວດທັດໃນຍຸກໃໝ(ທັດສະນະແງມູມ

ການເບ່ິງນິເວດທຳມະຊາດໃນຍຸກໃໝ)ຂອງເຜ່ົາລ້ື , ໂດຍຜານ

ການພັນລະນາເຖິງວິຖີຊີວິດ ສະພາບການດຳລົງຊີວິດອັນເປັນ

ເອກະລັກສະເພາະຕົວຂອງເຜົ່າລື້ ເພື່ອສະແດງໃຫເຫັນເຖິງ

ການປະກອບສວນຂອງວັດທະນະທຳເຜົ່າລື້ທີ່ມີຕອາລິຍະທຳ

ດານນິເວດທຳມະຊາດ.

      ຜູກຳກັບ ຊນແຢນຮວາ ໄດເວ້ົາວາ:''ໜັງເລ່ືອງດ່ັງກາວ 

ແມນຜົນງານບົດໜຶ່ງທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕວັດ

ທະນະທຳເຜ່ົາລ້ືຢາງຈິງໃຈ, ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຢາກສະແດງອອກ 

ບພຽງແຕແມນພາສາລະຫວາງຊາຍຍິງເທົ່ານັ້ນ, ພາສາລະ

ຫວາງຊົນເຜົ່າທີ່ແຕກຕາງກັນ, ວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕາງກັນ 

ຕະຫຼອດຮອດພາສາລະຫວາງມະນຸດ ແລະ ທຳມະຊາດ, ລວນ
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ແຕຕອງການໃຫພວກເຮົາຮັບຟັງ ແລະ ອານເຂ້ົາໃຈຢາງຈິງ

ຈັງ.''

      ເຮີຍຊື ຜູຊວຍຜູສາງລະຄອນ, ທັງເປັນຫົວໜານັກຂາວ 

ແລະ ຜູວາງແຜນຄໍລຳ ''ຊອງສັງຄົມ ແລະ ກົດໝາຍ'' ຂອງ

ໂທລະພາບສູນກາງຈີນເວ້ົາວາ: ໜັງເລ່ືອງ ''ໃຫຂອຍເຂ້ົາໃຈ

ພາສາຂອງເຈົ້າ'' ບແມນລະຄອນຄວາມຮັກທຳມະດາທົ່ວໄປ

ເລື່ອງໜຶ່ງ, ແຕຫາກແມນ ''ລະຄອນໂທລະພາບທີ່ກຽວພັນ

ເຖິງທຳມະຊາດ'' ເລື່ອງໜຶ່ງ. ໃນລະຄອນ ໄດປະກົດໃຫເຫັນ

ທິວທັດອັນງົດງາມຂອງບານເມືອງເຜົ່າລື້, ໄດພັນລະນາເຖິງ

ການດູແລຮັກສາວັດທະນະທຳ, ທັດສະນະແນວຄິດຕນິເວດທຳ

ມະຊາດ ແລະ ຄວາມຮູສຶກດານຄວາມເຊ່ືອຖືຂອງເຜ່ົາລ້ື. ຂອຍ

ຍິນດີທ່ີຈະນິຍາມຄວາມງົດງາມຂອງລະຄອນເລ່ືອງນ້ີວາ''ຄວາມ

ງາມອັນບໍລິສຸດ'', ເຊິ່ງບແມນ''ຄວາມງາມແບບທຳມະດາ'', 

ເພາະວາ ຄວາມງາມແບບທຳມະດາ ແມນເໝາະສົມກັບທຸກໆ

ທິວທັດ, ແຕຄວາມງາມອັນບໍລິສຸດນີ້ແຮງເໝາະສົມກັບສິບ

ສອງພັນນາ. ງົດງາມ ແລະ ບໍລິສຸດຢາງຈິງແທ ເຊ່ິງເປັນສັນ

ຍະລັກ ແລະ ທາດແທສະເພາະຢາງໜ່ຶງທ່ີເກີດມາກັບຄົນແຫງ

ນ້ີ ແລະ ດິນນ້ໍາແຫງນ້ີ........ ''ຈັບຕາຈັບໃຈ, ຂອຍມັກຫຼາຍ!''                                                      

      ຜູສາງໜັງຕ້ົນຕໍເຊ່ັນ ຊນແຢນຮວາ ເອ້ີນມັນວາ: ''ຄວາມ

ງາມແບບສາມມິຕິ'', ສ່ິງທຳອິດທ່ີງາມທ່ີສຸດແມນຢູທ່ີຍິງສາວ

ເຜ່ົາລ້ື, ລະຄອນນ້ີເອົາໃຈໃສໃນການຄ້ົນຫາ ແລະ ປະດິດສາງ

ພາບພົດຍິງສາວເຜົ່າລື້ທີ່ມີຄວາມອອນໂຍນສວຍງາມ, ພວກ

ເຂົາຮູແຕງຕົວມາແຕເກີດ, ຮູຈັກແຕງໜາໃຫເຂັ້ມຫຼືອອນ

ຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ພວກເຂົານຸງສິ້ນທີ່ມີຫຼາຍສີສັນ, ເທິງ

ຫົວປັກດວຍດອກໄມສົດ, ແອວອອນອໍລະຊອນ; ອາໃສຢູເຮືອນ

ໄມໄຜ, ຍາງໄປມາຕາມທ່ົງນາ, ພໍແຕຍົກແຂນ ພໍແຕຍົກຂາ

ກໍເປັນພາບທຳມະຊາດພາບໜ່ຶງແລວ. ຜູສາງໜັງເຫ່ົຼານ້ັນຈົນ

ກະທັ້ງ ໄດສະຫຼຸບຄວາມຮັກຂອງເຜົ່າລື້ດວຍຄໍາວາ: ຈິງໃຈ, 

ງົດງາມ, ອອນຫວານ, ເມດຕາ.

      ນອກຈາກໜຸມບາວສາວງາມທ່ີເປັນອາຫານຕານ້ີແລວ, 

ຮູບພາບອັນສວຍງາມຕາງໆໃນບົດລະຄອນກປຽບສະເໝືອນ

ດ່ັງສາຍນ້ໍາແມນ້ໍາລານຊາງ ເຊ່ິງຫິຼນໄຫຼໄປດວຍຄວາມງາມ

ແຫງທຳມະຊາດ ຄວາມງາມດານປະເພນີ ຄວາມງາມຂອງ

ຍິງສາວ ຄວາມງາມແຫງດົນຕີ ຄວາມງາມໃນບົດເພງ ແລະ

ການຟອນລຳ ຄວາມງາມແຫງເສ້ືອຜາອາພອນ ຄວາມງາມ

ຂອງສິ່ງກສາງ ແລະ ຄວາມງາມດານອາຫານການກິນ ສິ່ງ

ຕາງໆເຫຼົ່ານີ້ໄດປະກອບສາງເປັນມວນຮູບພາບທີ່ງາມບໍລິສຸດ

ດວຍ ''ຄວາມງາມສາມມິຕິ''.

      ຖາຫາກວາ ເຈົ້າກກຳລັງຕິດຕາມເບິ່ງໜັງເລື່ອງນີ້ຢູ, 

ຈັ່ງຊັ້ນກໍພອມກັນໄປສະຖານທີ່ຖາຍທຳທີ່ສຳຄັນໃນລະຄອນ

ເລ່ືອງນ້ີ ເພ່ືອໄປຮູຈັກກັບສິບສອງພັນນາພອມກັນ, ໄປສາງຄວາມ

ເຂົ້າໃຈຕສະພາບແວດລອມມະນຸດຊາດໃນແຫງນັ້ນ, ເພື່ອ

ເປັນສັກຂີພິຍານໃຫແກຄວາມຮັກທີ່ງົດງາມຂອງຕົວລະຄອນ

ເອກຊາຍຍິງໃນລະຄອນເລ່ືອງນ້ັນນຳກັນເນາະ!.
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为鸟儿建个温暖的家
■ 本刊记者 党晓培 曾琳寓 周柯妤 / 文 陈飞 / 图
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今年 31 岁的罗康从事鸟类生态学研究已有近

8 年时光，作为中科院的在读博士，他没有选择在

大城市做研究，却一头扎进了位于云南中部的哀牢

山深处，成天与森林和鸟儿为伴。“研究鸟类生态

和行为，于我而言是件快乐的事。”
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      "ມີຄົນຖາມຂອຍສະເໝີວາ ເຈ້ົາໄປຮຽນຕ້ັງຫຼາຍປີ ບ່ໍນ່ັງ
ເຮັດວຽກຢູຫອງການ ພັດມາອາໄສຢູປາຢູພູ, ອັນນ້ີບ່ໍແມນຮຽນ
ຖ້ິມລາເບາະ", ຖາບ່ໍແມນມີຄົນແນະນຳ ລໍຄໍາ,ກໍຍາກຫຼາຍທ່ີຈະ
ເບ່ິງອອກວາ ຊາຍຜົມກູດຜິວດຳຄົນນ້ີໄດດຳເນີນການຄ້ົນຄວາ
ສຶກສາວິຊາຊີວະສາດເຊື້ອພັນນົກ ເປັນເວລາ 8 ປີມາແລວ,
ນອກຈາກນັ້ນ ລາວຍັງເປັນນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຂອງສະ
ຖາບັນວິທະຍາສາດແຫງປະເທດຈີນ.
      ທາວ ລໍຄຳ ປີນ້ີມີອາຍຸ 31 ປີ, ເກີດທ່ີເມືອງປົກຄອງຕົນ
ເອງຊົນເຜ່ົາລາກູນະຄອນພູເອີແຂວງຢຸນນານ, ຕ້ັງແຕນອຍມາ
ລາວມັກນົກຫຼາຍ. "ຍາມຍັງເປັນເດັກນອຍ ຂອຍກ່ໍໜີຈາກໂຮງ
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ຮຽນເລ້ືອຍໆ ເພ່ືອໄປຫາຮັງນົກ ແລະ ລຽງນົກນອຍ, ໃຫຍມາ
ແລວມາອາໄສຢູປາເພ່ືອຄ້ົນຄວາສຶກສານົກ. ມີຫຼາຍຄົນບ່ໍເຂ້ົາ
ໃຈ ແຕຂອຍພັດມັກຊີວິດແບບນ້ີຫຼາຍ."
      ໄປຕາມ ທາວ ລໍຄຳ ໃນບອນເລິກຂອງປາໄມແປກ (pine

tree) ພູໄອລາວພາກກາງແຂວງຢຸນນານ, ຍາງໄປບໍ່ໄກກໍ່
ເຫັນເຮືອນອຍທ່ີເຮັດດວຍຕ້ົນໄມຫອຍໃສກ່ິງງາໄມ. "ໂກນໄມ້
ໄມແປກທຳມະຊາດມີໜອຍຫຼາຍ, ເຮືອນນອຍເຫລ່ົານ້ີແມນຮັງຊົ້ນ
ແດດຊ້ົນຝົນທ່ີເຮົາເຮັດໃຫນົກ" ທາວ  ລໍຄຳ ເວ້ົາ. ພວກເຮົາ
ມານໍາ  ທາວ ລໍຄຳ ມາຮອດບອນທ່ີມີຮັງທຽມແຫງໜ່ຶງ, ໄດ
ປະຈັກຕາເຫັນນົກນອຍທີ່ຫາກໍ່ເກີດ, ພວກນົກນອຍເດ່ຫົວ
ອອກມາ ຈ່ັງແມນຫນ້າຮັກຫຼາຍ.
      ຜານຄວາມພະຍາຍາມສອງປີ, ມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີ ທາວ
ລໍຄຳ ກັບເພື່ອນຮວມງານຂອງລາວໄດສາງ "ວິນລາ" 500 

ກວາແຫງໃຫພວກນົກແລວ, ອັດຕາການເຂົ້າມາອາໄສຂອງ
ນົກມີຮອດ 22%, ແລະ ຍັງມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢູບໍ່ຢຸດເຊົາ. ຜານ
ການຕິດຕາມຄວບຄຸມຕົວຈິງຕໍ່ "ວິນລາ"ເຫຼົ່ານັ້ນ, ພວກນົກທີ່
ອາໄສຢູນ້ີ ກໍສາມາດຕ້ັງຖ່ິນຕ້ັງຖານຢູປາໄມແຫງນ້ີ, ອອກແມ 
ແຜ່ພັນ, ຫຼຸດຜອນການເກີດຂຶ້ນຂອງສັດຕູພືດໃນປາໄມຢາງມີ
ປະສິດທິຜົນ.
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图① 罗康在松林中观测鸟类活动

图② 在罗康建造的“别墅”中成功孵化的幼鸟

①

②
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12 laopt]adxugduf (12 oadlafxugduf):-;f(so6)

十二生肖 ：鼠

十二生肖，又叫属相，包括鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、

鸡、狗、猪，以 12 年为一个轮回。作为中国悠久的民俗文化

符号，古往今来留下了大量描绘生肖形象和象征意义的诗歌、

春联、绘画、书画和民间工艺作品。
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      12 ສັນຍະລັກປີເກີດ, ຫືຼ ເອ້ີນອີກຊ່ືໜ່ຶງວາ ນັກສັດປີເກີດ, 

ລວມມີ ຊວດ (ໜູ), ສະຫູຼ (ງົວ), ຂານ (ເສືອ), ເຖາະ (ກະຕາຍ), 

ມະໂລງ (ງໃຫຍ), ມະເສງ (ງນອຍ), ມະເມຍ (ມາ), ມະແມ

(ແບ), ວອກ (ລີງ), ລະກາ (ໄກ), ຈໍ (ໝາ), ກຸນ (ໝູ). 12 

ສັນຍະລັກປີເກີດ ຖືເອົາ 12 ປີ ເປັນຮອບວຽນໜ່ຶງ ເຊ່ັນວາ ປີ 
2019 ໝູນວຽນມາເປັນປີເກີດປີກຸນ (ປີໝູ), ຄົນຈີນກໍເລີຍເອ້ີນ

ປີ 2019 ວາປີໝູ (ຫືຼ ປີກຸນ).

      ຕ້ົນກຳເນີດຂອງ 12 ສັນຍະລັກປີເກີດຂອງຈີນ ແມນກຽວ

ພັນກັບການເຄົາລົບນັບຖືສັດ. ເລ່ີມຕ້ົນແຕສະໄໝກອນລາດຊະ

ວົງສິນ ກໍມີລະບົບປີເກີດທີ່ຄົບຖວນສົມຄວນແລວ. ເອກະສານ

ບັນທຶກກຽວກັບ 12 ນັກສັດປີເກີດທ່ີຄືກັບປັດຈຸບັນທ່ີຕົກທອດມາ

ແຕກອນໆນ້ັນແມນເອກະສານບັນທຶກຂອງ ຫວັງຈຸງ ຄົນສະໄໝ

ຕຸ່ງຮ້ານ(the Eastern Han Dynasty) ໂດຍມີຊ່ືວາ ''ລຸນເຫີງ''

(ຄວາມດຸນດຽງ) .

      ສັນຍະລັກປີເກີດ ແມນສັນຍະລັກຮີດຄອງວັດທະນະທຳອັນ

ເກ່ົາແກຂອງຈີນ, ແຕບູຮານຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ໄດມີບົດປະພັນ

ສິລະປະກໍາພ້ືນເມືອງ ຮູບຂຽນ, ຮູບແຕມ, ກອນຄູປີໃໝ, ກະວີ

ບົດເພງຈຳນວນຫຼາຍ ທ່ີມີຄວາມໝາຍສັນຍະລັກ ແລະ ຮູບພາບ

ອະທິບາຍກຽວກັບສັນຍະລັກປີເກີດປະຮອງຮອຍໄວໃຫເຫັນ

ເຖິງປັດຈຸບັນ. ນອກຈາກປະເທດຈີນແລວ, ມີິຫຼາຍປະເທດໃນ

ໂລກໄດພິມຈຳໜາຍສະແຕັມສັນຍະລັກປີເກີດໃນຊວງໄລຍະປີ

ໃໝກຸດຈີນ, ເພ່ືອເປັນການສະແດງເຖິງການອວຍພອນຕປີໃໝ

ກຸດຈີນ.

      ສ່ິງທ່ີໜາສົນໃຈນ້ັນກຄື ຄົນຈີນນັບຕ້ັງແຕເກີດມາກໄດຜູກ

ຊາຕາກັບສັນຍະລັກປີເກີດແລວ. ຜູຄົນເກີດໃນສັນຍະລັກປີເກີດ

ໃດ ກໍຈະຖືເອົາສັນຍະລັກນ້ັນເປັນປີເກີດ, ທຸກ 12 ປີ ເປັນຮອບ

ວຽນໜ່ຶງ. ຍ່ິງໄປກວານ້ັນ ໃນຊ່ືຂອງບາງຄົນກໍຍັງປະກົດມີສັນ

ຍະລັກປີເກີດຂອງຕົນເອງຢູນໍາ.

      ນອກຈາກນ້ີ, ຢູໃນຜົນງານສິລະປະກໍາຂອງຈີນເຊ່ັນ ຮູບ

ແຕມ, ເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາ, ເຄ່ືອງເຄືອບ, ເຄ່ືອງເອທອງ, ຮູບປີ

ໃໝ, ເຈ້ັຍຕັດ, ສະແຕັມ ແລະ ເງິນຄຳຕາງໆ ກໍລວນແຕມີສັນ

ຍະລັກປີເກີດ 12 ນັກສັດໃນຮູບແບບຕາງໆປະກົດຢູ.

      ຊວດ (ໜູ)

      ປີທ່ີຂ້ຶນກັບປີຊວດ (ໜູ) ມີຄື: ປີ 2020, ປີ 2032, ປີ 2044

ແລະ ປີອ່ືນໆ.

      ຊວດ (ໜູ) ເປັນປີທໍາອິດຂອງ 12 ສັນຍະລັກປີເກີດ. ໃນ

ປວງຊົນຊາວຈີນຈະມີຮິດຄອງໃນການນັບຖືເທບພະເຈົ້າໜູ, 

ແລວ ''ໂຕໜ'' ທ່ີມີແຕຜູຄົນກຽດຊັງນ້ັນມີເລ່ືອງຫຍັງທ່ີໜາໃຫ

ຄົນເຄົາລົບນັບຖືເບາະ? ແນນອນແລວ, ໜູມີຄວາມສາມາດ

ໃນການສືບພັນທີ່ແຂງແຮງ, ຄົນບູຮານມີຄວາມປາຖະໜາ

ຢາກສືບທອດຕະກຸນ ໃຫມີລູກເຕັມບານຫຼານເຕັມເມືອງ. ເພາະ

ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເກີດມີທັດສະນະຄວາມຄິດທີ່ຢາກມີລູກຫຼານຫຼາຍໆ

ດວຍການເຄົາລົບນັບຖືໜູ.

      ນອກຈາກນ້ັນ, ຖາຫາກມີໜູລັກກິນເຂ້ົາໃນສາງຈະເປັນ

ການຢ້ັງຢືນວາ ''ໃນສາງມີເຂ້ົາເຫືຼອ'', ສະແດງວາເຮືອນນ້ັນ

ຮ່ັງມີ, ໃນເຮືອນມີໜູຫຼາຍເປັນສັນຍະລັກຂອງຄວາມຮ່ັງມີ.

稿件来源：本刊综合
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北京世园会邀你赴一场绿色之约

|  生活-u;yfdkogxao16j

北京世园会以“绿色生活、美丽家园”为主题，在

503 公顷的土地上营建了百余个风格迥然、形态各异的“园

中园”，汇聚成一片万花盛放的大花园。由中国馆、世界馆、

植物馆、生活体验馆、妫汭剧场构成的核心建筑“四馆一

心”，为来自全球各地的宾客展现一场园艺盛宴。

①

②
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       ''ໃຫສິລະປະກຳສວນເຂ້ົາກັບທຳມະຊາດ,ໃຫທຳມະຊາດ

ສາງຄວາມກະຕຸນແກຫົວໃຈ.'' ຢູລຸມກຳແພງເມືອງຈີນ ແລະ 

ແຄມແມນໍ້າກວຍຊວຍ,ມີຮູບພາບແຜນໜຶ່ງທີ່ກຽວກັບການ

ແຕມປະເທດຈີນທ່ີສວຍງາມ ແລະ ການພັດທະນາສີຂຽວທ່ີເບ່ັງ

ບານງາມສະຫງາໃນວັນທີ 29 ເດືອນເມສາ.  ເວລາເປີດງານ

ຂອງງານວາງສະເເດງສວນໂລກທ່ີປັກກ່ິງປະເທດຈີນປີ 2019

(Beijing Internatiional Horticultural Exposition 2019)

(ຊື່ຫຍໍ້ວາ''ງານວາງສະແດງສວນໂລກທີ່ປັກກິ່ງ'')ແມນ 162

ວັນ, ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ຈະດໍາເນີນໄປຮອດວັນທີ 7 ເດືອນ

ຕຸລາ.

      ງານວາງສະເເດງສວນໂລກທ່ີປັກກ່ິງຄ້ັງນ້ີ ນຳເອົາ ''ການ

ດຳລົງຊີວິດສີຂຽວ,ບານເມືອງທ່ີສວຍງາມ'' ເປັນຫົວຂ້ໍ, ຢູໃນ

ດິນແດນທີ່ມີເນື້ອທີ່ 503 ເຮັກຕາແຜນນີ້, ໄດສາງເປັນສວນ

ທ່ີມີລັກສະນະພິເສດຕາງກັນ ແລະ ມີຮູບແບບເອກະລັກສະເພາະ

ໃຜມັນປະມານຮອຍກວ່າແຫງ ແລະ ເຕ້ົາໂຮມກັນເພ່ືອປະກອບ

ເປັນສວນດອກໄມໃຫຍທ່ີເບ່ັງບານງາມສະຫງາ,''ສ່ີຫໍໜ່ຶງຈຸດ''

ແມນສິ່ງກສາງທີ່ເປັນແກນຫຼັກເຊິ່ງປະກອບດວຍຫໍວາງສະ

ແດງຈີນ,ຫໍວາງສະແດງໂລກ,ຫໍວາງສະແດງພືດ,ຫໍສຳຜັດ

ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ໂຮງລະຄອນກວຍຢູຍ ແລະ ໄດສະແດງ

ງານມະໂຫລານສິລະປະກຳສວນຮອບໜຶ່ງໃຫນັກທອງທຽວທີ່

ມາຈາກທ່ົວໂລກ.

      ຫໍວາງສະແດງຈີນ

     ຫໍວາງສະແດງຈີນກາຍເປັນສິ່ງກສາງເຄື່ອງຫມາຍສຳ

ຄັນທີ່ສຸດຂອງງານວາງສະເເດງສວນໂລກທີ່ປັກກິ່ງ,ຄາຍຄື

ຍົກອອນໂຍນໜວຍໜຶ່ງທີ່ຢູລະຫວາງພູຂຽວນໍ້າຂຽວ,ນຳເອົາ

ຈິດສຳນຶກອອກແບບທີ່ກຽວກັບ ''ຄວາມຮັກແພງສິລະປະກຳ

|  生活-u;yfdkogxao16j

vtmy[kpI6[rk[

图① 中国馆 新华社 图

图② 参观者在国际馆前游览 新华社 图

图③ 演员在国际馆前参加国际风采嘉年华活动 新华社 图

③

I6[ ③ oadltcf'de]a'g0qhkIj;,dkog7njvows; 7koy3;(carnival)
ltgsojlkdqo 16j8=jsohks=;k'ltcf'lkdqo

I6[ ① s=;k'ltcf'9uo

I6[ ② z6h-q,de]a'-q,g[yj'mujs=;k'ltcf'lkdqo
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ສວນທ່ີງົດງາມ,ຄວາມຝັນຈີນທ່ີມີໂຊກໄຊອັນດີ'' ເປັນຫັຼກ ແລະ

ນຳໃຊພາສາຈີນທີ່ມີຄວາມໝາຍກາບກອນເພື່ອເລົ່າເລື່ອງນິ

ທານສິລະປະກຳສວນທ່ີສວຍງາມ.

      ຫໍວາງສະແດງສາກົນ

     ຫໍວາງສະແດງສາກົນໄດປະກອບດວຍ ''ຄັນຮ່ົມດອກໄມ''94 

ດາມທີ ່ເປັນໂຄງປະກອບເຫຼ ັກກາ,ແມນຫໍວາງສະແດງທີ ່

ມີເນື້ອທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດໃນງານວາງສະເເດງສວນໂລກທີ່ປັກກິ່ງ,

ແນມໄປຈາກບອນໄກໆ, ເໝືອນດັ່ງທະເລດອກໄມແຜນໜຶ່ງ

ທ່ີເບ່ັງບານຢູເຂດສີຂຽວຮ່ົມເຢັນ ແລະ ແບກຫາບໜາທ່ີທ່ີ ''ພົບ

ກັນກັບເພ່ືອນມິດທ່ີມາຈາກທ່ົວໂລກດວຍພືດ ແລະ ສິລະປະກຳ

ສວນ.''

      ຫໍວາງສະແດງພືດ

      ຫໍວາງສະແດງພືດໄດງອກອອກຈາກພ້ືນ,ຈອມເຮືອນມີ

ຄວາມໝາຍວາດິນ,ເຫຼັກກາທີ່ມີຄວາມຍາວຕາງກັນທີ່ພາຍ

ນອກມີຄວາມໝາຍວາລະບົບຮາກທີ່ອຳນວຍທາດບຳລຸງໃຫ

ແກພືດ,ອັນນີ້ໄດສະແດງໃຫເຫັນວາຈິດສຳນຶກອອກແບບທີ່

ກຽວກັບ ''ຂອບຟາທ່ີບິນລອຍຂ້ຶນ'' ຢາງເຕັມສວນ.

      ຫໍສຳຜັດການດຳລົງຊີວິດ

      ຫໍສຳຜັດການດຳລົງຊີວິດແມນການກສາງທ່ີປະກອບດວຍ 7 

ພາກສວນ,ແຕລະຖະໜົນໃນທີ່ນັ້ນ ເຮັດໃຫພາກສວນດັ່ງກາວ

ນີ້ປະກອບເຂົ້າກັນ, ຄາຍຄືບານເໜືອແຫງໜຶ່ງທີ່ເຕັມໄປດວຍ

ອາລົມອົບອຸນ ແລະ ເຮັດໃຫນັກທອງທຽວທ່ີມາຮອດນ້ີສາມາດ

ສຳຜັດຄວາມສວຍງາມຂອງທ່ົງນາຕາມສະບາຍ.

      ໂຮງລະຄອນກວຍຢູຍ

      ໂຮງລະຄອນກວຍຢູຍຕ້ັງຢູແຄມແມນ້ຳກວຍຢູຍ, ''ແມງ

ກະເບ້ືອສີງາມຟອນລໍາຂ້ຶນຢາງໜາຊ່ືນຊົມ'' ເພ່ືອແບກຫາບໜາ

ທ່ີໃນການຈັດການເຄ່ືອນໄຫວຫຼາຍປະເພດເຊ່ັນ: ພິທີເປີດງານ

ວາງສະເເດງສວນໂລກທ່ີປັກກ່ິງ, ການສະແດງທ່ີມີຫົວຂ້ໍ, ການ

ສະແດງສິລະປະ, ການເຄ່ືອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ການຮວມຊມ

ນຸຸມຂະໜາດໃຫຍ ແລະ ອ່ືນໆເປັນຕ້ົນ.

      ເສັ້ນທາງທຽວສວນ

      ອີນຕາມປະເພດຂອງສວນ,ຄວາມສົນໃຈຂອງການທຽວ

ສວນ ແລະ ເວລາໃນການທຽວສວນ, ງານວາງສະເເດງສວນ

ໂລກທີ່ປັກກິ່ງ ໄດກະກຽມເສັ້ນທາງທຽວສວນທີ່ໜາສົນໃຈ 3 

ສາຍເພື່ອນັກທອງທຽວເຊັ່ນ: ''ການທອງທຽວສໍາຜັດສິລະປະ

ກໍາສວນທີ່ມີສະເໜ'' ''ການທອງທຽວຊອກຮູຄວາມລັບງານ

ວາງສະແດງສວນໂລກທ່ີປັກກ່ິງ'' ແລະ ''ການທອງທຽວຊອກ

ຮູຄວາມລັບວັດທະນະທຳສິລະປະກຳສວນ''.

      ເສ້ັນທາງທີ 1: “ການທອງທຽວສຳຜັດສີລະປະກຳສວນ

ທ່ີມີສະເໜ(ເສ້ັນທາງທຽວທ່ີມີກຳນົດເວລາ 2 ວັນ)

      ອັນນ້ີແມນເສ້ັນທາງທຽວເສ້ັນໜ່ຶງທ່ີມີພາບວີວທີວທັດອັນ

ສວຍງາມໝົດຂອງງານວາງສະເເດງສວນໂລກທີ່ປັກກິ່ງ,ຜູ

ຮັບຜິດຊອບຈັດງານໄດກະກຽມປີ້ຂາມຄືນເພື່ອນັກທອງທຽວ
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ຢາງຕ້ັງໃຈ, ເຂ້ົາສວນຫັຼງຈາກ 4 ໂມງແລງໃນວັນທຳອິດແລວ,

ຈະສາມາດສຳຜັດການທອງທຽວທີ່ເປັນໄລຍະ 2 ວັນຢາງສະ

ໜຸກ.

      ເສ້ັນທາງຄືດ່ັງລຸມນ້ີ: 

      ວັນທຳອິດ: ສິລະປະກຳສວນ ແລະ ໂລກ

      ເຂ້ົາສວນຫັຼງຈາກ 4 ໂມງຕອນແລງ: ປະຕູທີ 1--ຫໍວາງ

ສະແດງຈີນ--ຫໍຍົງນີງ(ຫໍປູເດັ່ນ)--ກິນເຂົ້າແລງຢູໃນສວນ--

ຍາງເລາະຕາມແຄມແມນ້ຳກວຍຢູຍ--ໂຮງລະຄອນກວຍຢູຍ--

ປາໄມທ່ີມີເງົາແສງມະຫັດສະຈັນ(ກາງຄືນ)--ປະຕູທີ 1

      ວັນທີ 2: ສິລະປະກຳສວນ ແລະ ພວກເຮົາ

      ເວລາ 8:30 ຕອນເຊ້ົາເຂ້ົາສວນ: ປະຕູທີ 1--ສວນບາຍ

ຊາວ,ສວນບາຍກົວ,ສວນບາຍຊ--ຫໍວາງສະແດງພືດ--ຕາແສງ

ນອຍສິລະປະກໍາສວນ--ຫໍເຮີເຟີນ--ກິນເຂ້ົາສວາຍຢູໃນສວນ--

ເຂດວາງສະແດງສິລະປະກໍາສວນຈີນ(ເລືອກ2-3 ບອນໄປ

ທຽວ)--ຫໍວາງສະແດງສາກົນ--ເຂດວາງສະແດງສິລະປະ

ກໍາສວນໂລກ(ເລືອກ2-3 ບອນໄປທຽວ)--ຫໍສໍາຜັດການດໍາ

ລົງຊີວິດ--ການແຫຂະບວນລົດດອກໄມ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວ

ຕາມອັດທະຍະໄສ--ປະຕູທີ 1

      ເສັ້ນທາງທີ 2:ການທອງທຽວຊອກຮູຄວາມລັບ

ງານວາງສະແດງສວນໂລກ(ເສ້ັນທາງທຽວທ່ີເປັນໄລ

ຍະເວລາເຄິ່ງວັນ) 

      ອັນນ້ີແມນເສ້ັນທາງທຽວສາຍໜ່ຶງທ່ີພາທານເຂ້ົາໃຈຕ່ໍແກນ

ສານຂອງງານວາງສະແດງສວນໂລກທ່ີປັກກ່ິງ

      ເສ້ັນທາງຄືດ່ັງລຸມນ້ີ:ປະຕູທີ1--ຫໍຍົງນີງ--ຫໍວາງສະແດງ

ຈີນ--ເຂດວາງສະແດງສິລະປະກໍາສວນຈີນ(ເລືອກ2-3 ບອນ

ໄປທຽວ)--ຫໍວາງສະແດງສາກົນ--ເຂດວາງສະແດງສິລະປະ

ກໍາສວນໂລກ(ເລືອກ2-3 ບອນໄປທຽວ)--ການເຄື່ອນໄຫວ

ຕາມອັດທະຍະໄສ--ປະຕູທີ 1

      ເສັ້ນທາງທີ 3:ການທອງທຽວຊອກຮູຄວາມລັບ

ວັດທະນະທຳສີລະປະກຳສວນ(ເສັ້ນທາງທຽວທີ່ເປັນ

ໄລຍະເວລາ 1 ວັນ)

      ອັນນ້ີແມນເສ້ັນທາງທຽວສາຍໜ່ຶງທ່ີພາທານສຳຜັດວັດ

ທະນະທຳແບບຈຸດສຸມຂອງງານວາງສະແດງສວນໂລກທີ່ປັກ

ກ່ິງ

      ເສ້ັນທາງຄືດ່ັງລຸມນ້ີ: ປະຕູທີ 1 --ສວນວາງສະແດງພືດ-

-ສວນບາຍຊາວ,ສວນບາຍກົວ,ສວນບາຍຊ--ຕາແສງນອຍ

ສິລະປະກໍາສວນ--ຫໍຍົງນີງ--ຫໍວາງສະແດງຈີນ--ກິນເຂົ້າ

ສວາຍຢູໃນສວນ--ເຂດວາງສະແດງສິລະປະກໍາສວນຈີນ(ເລືອກ
2-3 ບອນໄປທຽວ)--ຫໍວາງສະແດງສາກົນ--ເຂດວາງສະ

ແດງສິລະປະກໍາສວນໂລກ(ເລືອກ 5-7 ບອນໄປທຽວ)--ຫໍສໍາ

ຜັດການດຳລົງຊີວິດ--ປະຕູທີ 1 稿件来源：本刊综合

北京世园会园区夜景 新华社 图

rk[;y;mu;maf8vogg]'0v' 'ko;k'ltcf'l;o3]dmujxaddyj'xt
gmf9uo (Beijing Internatiional Horticultural Exposition)
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儿童节，他们这样过

      ວັນເດັກນອຍສາກົນ ວັນທີ 1 ມິຖນາ ເປັນວັນບຸນສໍາລັບ
ເດັກນອຍ, ພແມຫຼາຍຄົນ ລວນແຕໄດກະກຽມຂອງຂວັນທ່ີດີໆ
ໄວໃຫພວກເດັກນອຍ. ຄຽງຄູກັບການພັດທະນາຂອງສັງຄົມ, 
ຮູບແບບການຫ້ິຼນມວນຊ່ືນຂອງເດັກນອຍກໍໄດມີການປຽນແປງ
ໃໝ. ມາເບ່ິງນຳກັນວາ, ວັນເດັກນອຍໃນປັດຈຸບັນ ພວກເຂົາ
ພາກັນສະຫຼອງຄືແນວໃດ?

      ''ຜູມີປັນຍາປະດິດ'' ນອຍໆ ຫຼິ້ນກັບເຕັກໂນໂລຊີ

ໃນມື້ວັນ

      ເດັກນອຍນ້ັນ, ໃນເຂດກິດຈະກຳເຄ່ືອງພິມປິຼນເຕີ (Printer)

ແບບ 3D ( 3 ມິຕິ) ຂອງສູນເດັກນອຍຈີນ ແມນຟົດຟ້ືນເປັນພິ
ເສດ, ພວກເດັກນອຍນັ່ງອອມໜາໂຕະ ຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈຟັງຄູອະ
ທິບາຍຂ້ັນຕອນການເຮັດວຽກຂອງເຄ່ືອງປິຼນເຕີ 3D .
      ''ພວກເຮົາສາມາດໃຊປາກກາປິຼນເຕີ ສາງຜົນງານທ່ີຕົນ

ເອງຕອງການໂດຍ 'ການຂີດເສັ້ນກາງອາກາດ' ໂດຍກົງ, 
ແລະ ກໍສາມາດໃຊສໍແຕມຮູບພາບໃສເທິງແຜນເຈ້ຍກອນ, 
ຈາກນັ້ນກໍໃຊປາກກາປຼິນເຕີແຕມຮູບພາບນັ້ນລົງໄປ.'' ອາ
ຈານຜູນໍາພາໄດເອົາໃຈໃສແນະນໍາໃຫ້ພວກເດັກນອຍຄືແນວນ້ີ.
      ລົດຖັງ ແວນຕາ ເຮືອເຫາະ.......ຜົນງານທ່ີໄຮດຽງສາ
ແຕລະອັນຂອງພວກເດັກນອຍໄດຖືກພິມອອກມາເປັນໂຕຈິງ
ດວຍມືຂອງຕົນເອງ. ພາຍໃຕການຊວຍເຫຼືອຂອງຜູເປັນແມ,
ນອງນອຍ ຈາງຣຸຍໜິງ ອາຍຸ 5 ປີ ໄດມວນຊ່ືນໃນການປະດິດ
ສາງຂອງຕົນເອງ. ບພໍປານໃດ,''ຫໍໄອເຟວ'' (Eiffel Tower) 
ສີຂາວຂະໜາດສູງ 10 ຊັງຕີແມັດອັນໜ່ຶງ ກໍຖືກປະດິດສາງຂ້ຶນ
ແລວ. ແມຂອງຈາງຣຸຍໜິງກາວວາ, ''ດຽວນ້ີ ກິດຈະກຳເຕັກ
ນິກວິທະຍາສາດຂ້ັນສູງນັບມ້ືນັບຫຼາຍ, ຂອຍຢາກຖືໂອກາດວັນ
ເດັກນອຍ ວັນທີ 1 ມິຖນານີ້ ໃຫພວກເດັກນອຍໄດສຳຜັດກັບ
ກິດຈະກຳເຕັກໂນໂລຢີ, ເພື່ອເປັນການເປີດກວ້າງໂລກະທັດ

儿童节是孩子们的节日，许多父母都为孩子们准备

了精美的礼物。随着社会的发展，孩子们的娱乐方式也有

了新变化。一起来看看，现在的儿童节，孩子们都是怎么

过的？

①
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ຂອງເດັກນອຍ.''

      ມື ແລະ ໃຈປະສານກັນ ໃຫຄວາມຮັກປູກຝັງໃນ
ຈິດໃຈຂອງເດັກ
      ໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງຫຼາຍຄົນ, ໄລຍະວັນເດັກນອຍ ຕາງ
ກແມນເດັກນອຍທີ່ໄດຮັບຂອງຂວັນ. ແຕວາ ພວກເດັກນອຍ
ຍັງໄດທົດລອງມອບຄວາມຮັກອອກໄປໃນວັນດັ່ງກາວນຳອີກ.
ຢູປັກກ່ິງ, ອູຊີຟານ ທ່ີມີອາຍຸ 8 ປີ ນ່ັງຈົດຈຢູຕໜາໂຕະ, ເອົາ
ໃຈໃສແຕມຮູບພາບທີ່ຕົນເອງມັກໃສເທິງກັງຫັນລົມ, ຈາກນັ້ນ
ລາວກໍຂຽນຄຳອວຍພອນໃສວາ ''ຂໍໃຫເຈົ້າຈົ່ງມີສຸຂະພາບ
ເຂ້ັມແຂງ.''
      ອູຊີຟານ ເຂ້ົາຮວມນ້ັນແມນກິດຈະກຳການກຸສົນເດັກນອຍ
ທ່ີມີຊ່ືວາ ''ກັງຫັນລົມແຫງຄວາມຝັນ, ເກີບເດັກນອຍບຸກແລນ
ໄປໜາ'' ຢູໃນສະຖານທີ່ຈັດກິດຈະກຳ ພວກເຮົາໄດເຫັນເດັກ
ນອຍທີ່ເຂົ້າຮວມກິດຈະກຳ, ພຽງແຕ ບໍລິຈາກເງິນກຸສົນຄັ້ງ
ໜຶ່ງ (10 ຢວນ/ຄັ້ງ) ກໍຈະໄດຮັບກັງຫັນລົມ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ
ການກຸສົນແລວ. ເດັກນອຍທຸກໆຄົນທ່ີຢູສະຖານທ່ີຈັດກິດຈະກຳ
ລວນແຕຕັ້ງໃຈເຮັດກັງຫັນລົມ, ພອມທັງໃສໃຈຂຽນຄຳອວຍ
ພອນຂອງພວກເຂົາ. ໃນຕາຕະລາງຮັບກັງຫັນລົມແຫງການ
ກຸສົນ, ພວກເຮົາເຫັນວາ ເດັກນອຍຫຼາຍຄົນແມນຄືກັນກັບ ອູ
ຊີຟານ ລວນແຕເອົາເງິນໃຊຈາຍເລັກໆນອຍໆທ່ີຕົນເອງເກັບ
ສະສົມນັ້ນອອກມາບໍລິຈາກ ແລວຮັບເອົາກັງຫັນລົມ ເພື່ອປະ
ກອບສວນໃນການກຸສົນ. ຕາມຮູວາ, ເງິນບໍລິຈາກການກຸສົນ
ຄວາມຮັກຂອງພວກເດັກນອຍເຫຼົ່ານັ້ນ ທັງໝົດຈະນຳໄປເຮັດ
ເກີບເດັກນອຍ, ເພ່ືອສ່ົງໄປສູມືຂອງເດັກນອຍໃນເຂດທຸກຍາກ.

      ຈົມແຊກັບກິ່ນອາຍຂອງປຶ້ມ ພແມລູກຮວມກັນ
ອານໜັງສື
      ''ຂອຍມັກອານປ້ຶມ, ຢູເຮືອນມີຖານປ້ຶມໃຫຍອັນໜ່ຶງ, ທຸກ
ມ້ືຂອຍລວນແຕສາມາດທອງໄປໃນທອງທະເລແຫງຄວາມຮູ''.
ໄລຍະວັນເດັກນອຍ, ຢູສະຖານທີ່ເວທີສົນທະນາເດັກນອຍທີ່ມີ
ຊື່ວາ ''ຈິດໃຈເດັກນອຍສາງຄວາມຝັນ ການຮາຮຽນປະດິດ
ສາງອະນາຄົດ'' ຂອງນະຄອນນານກິ່ງ, ນອງນອຍ ຈາງຊິນ
ຄາຍ ພວມແບງປັນປະສົບການການອານນຳກັນກັບຜູອ່ືນ. ໃນ
ເວທີສົນທະນາທີ່ຖືເອົາການແບງປັນການອານຂອງພແມລູກ
ເປັນເນ້ືອໃນສຳຄັນນ້ີ, ນອງນອຍທ່ີມາຈາກທຸກແຫງຂອງແຂວງ
ຈຽງຊຸ ຕາງກໍແບງປັນປະສົບການອານປຶ້ມຂອງຕົນເອງຢູໃນ
ກະດານ ''ຮັກການອານ ຮັກການຄ້ົນພົບ'' ຂອງເວທີສົນທະນາ.
      ''ຊວງນ້ີ ຂອຍຕິດເລ່ືອງ 'ສາມຕົນໂຕ' ທ່ີເປັນນິຍາຍຈິນ
ຕະນາການວິທະຍາສາດທີ່ຂຽນໂດຍ ລຸງ ຫຼິວຊືຊິນ, ເຊິ່ງມັນ
ເຮັດໃຫຜູອານທົ່ວໂລກໄດມີຈິນຕະນາການແບບຈີນ.'' ຈາງ

稿件来源：本刊综合

ຊິງ ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຫວງລຽນນະຄອນນານກິ່ງ
ກຳລັງແນະນຳປຶ້ມຫົວນີ້ຕໝູນັກຮຽນຂອງລາວດວຍຄວາມກະ
ຕືລືລ້ົນ. 
      ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງການອານທ່ີມີຕພວກເດັກ
ນອຍ, ທານ ຈາງຈຽນ ທີ່ເປັນອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ
ຊາກຸລະເມືອງນານກ່ິງ ກາວວາ: ''ຮັກການອານ ຮັກການຄ້ົນ
ພົບ, ເພີ່ມພູນຄວາມຮູ, ຈຶ່ງຈະສາມາດເປີດປອງຢຽມແຫງ
ຄວາມຝັນປອງໜ່ຶງສຳລັບເດັກນອຍພວກເຮົາ, ທັງເປີດກວ້າງ
ປະຕູແຫງການປະດິດຄິດສາງຕ່ືມປອງໜ່ຶງອີກ.''
      ວັນເດັກນອຍທຸກປີ, ເກືອບວາເປັນມ້ືໜ່ຶງທ່ີເດັກນອຍມວນ
ຊ່ືນ ແລະ ມີຄວາມສຸກທ່ີສຸດ, ເພາະວາ ພວກເຂົາສາມາດໄປ
ນຳພແມ, ໄດຮັບລາງວັນຈາກຄູອາຈານ, ສາມາດຂ້ຶນເວທີສະ
ແດງ, ສາມາດໄປສວນສະໜຸກ ແລະ ສວນສັດ, ສາມາດໄປກິນ
ຂອງແຊບ, ສາມາດໄດຮັບຂອງຂວັນທ່ີພວກເຂົາຢາກໄດ......
ສຳລັບເດັກນອຍແລວ ມ້ືນ້ີແມນມ້ືໜ່ຶງທ່ີສວຍງາມ ແລະ ເຕັມ
ໄປດວຍຄວາມມວນຊ່ືນ.
      ຢູໃນແຕລະເຂດ, ກໍຈະມີຄວາມຊິນເຄີຍທ່ີແຕກຕາງກັນ, 
ມີວິທີການສະຫຼອງວັນເດັກນອຍທ່ີແຕກຕາງກັນ, ແຕວາ ຄວາມ
ໝາຍ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາແມນຄືກັນໝົດທຸກບອນ ກຄືຫວັງ
ຢາກໃຫເດັກນອຍສາມາດເຕີບໂຕຢາງແຂງແຮງ ມີຄວາມ
ສຸກ ແລະ ຄວາມເບີກບານມວນຊ່ືນ.
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图① 小朋友们在参加拔河比赛 新华社 图

图② 亲子阅读伴儿童成长 新华社 图

②
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4月23日，银联国际有限公司与老挝、印尼、泰国、阿联酋、乌

兹别克斯坦等国主流机构在北京签署合作协议，内容涵盖银联卡

传统发卡、数字化发卡及银行卡支付转接系统建设等

CNSphoto

5月3日，在2018-2019赛季CBA总决赛第四回合比赛中，广东

东莞银行队客场以103比98战胜新疆广汇汽车队，夺得冠军。图

为广东东莞银行队在颁奖仪式上庆祝夺冠   新华社 图

近日，由老挝驻昆明总领事馆青年团、《占芭》杂志社和云南城

投集团紫云青鸟·云南文化创意博览园联合主办的2019“中老

旅游年”系列活动之老挝留学生汉语演讲比赛在昆明举行。图为

参赛选手在比赛中  刘志强 图

5月7日，昆明恒隆广场首次对外展示其世界级的办公楼样板房，

受到广泛关注。恒隆广场办公楼样板层以“自然中工作生活”为

主题，巧妙运用“楼宇中的自然风光”的概念，创新地将昆明自

然环境和办公空间融为一体，创造可持续的甲级办公环境 

恒隆广场供图

ໃນວັນທີ 23 ເມສາ, ບໍລິສັດຍູນຽນສາກົນຈໍາກັດ(China UnionPay )

ໄດເຊັນສັນຍາການຮວມມືກັບອົງການກະແສຫຼັກ 5 ປະເທດຄື:ລາວ,ອິນໂດ

ເນເຊຍ, ໄທ, ອາຫຼັບເອມີເລັດ, ອູດສະເບັກກິດສະຖານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກ

ກ່ິງ, ເນ້ືອໃນຂອງສັນຍາໄດກຽວພັນເຖິງການແຈກຢາຍບັດທະນາຄານ U-

nionPay ແບບດັ້ງເດີມ, ການແຈກຢາຍບັດທະນາຄານ UnionPay 

ແບບດີຈີຕອນ, ແລະ ການກໍ່ສາງລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ການຈາຍເງິນຂອງບັດທະ

ນາຄານ ແລະອ່ືນໆ

ໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ໃນການແຂງຂັນຮອບຊິງຊະນະເລີດຮອບທີ 4 ຂອງ

ການແຂງຂັນຮວມມືອາຊີບບານບວງເພດຊາຍປະເທດຈີນ ປະຈໍາປີ 2018-

2019 (CBA), ທິມທະນາຄານນະຄອນຕ່ົງກວນແຂວງກວາງຕົງ ໄດຊິງໄຊ

ຊະນະຈາກທິມລົດຍົນກວາງຮຸຍເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາວິວເອີ ຊິນຈຽງດວຍ

ຄະແນນ 103 ຕ່ໍ 98 ແລະ ຍາດໄດຊະນະເລີດ. ພາຍໃນຮູບ ແມນທິມທະນາ

ຄານນະຄອນຕົ່ງກວນແຂວງກວາງຕົງ(ທາງໜາ)ກໍາລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງ

ການຍາດໄດຊະນະເລີດໃນພິທີການມອບລາງວັນ.

ມ່ໍໆມານ້ີ, ການແຂງຂັນເວ້ົາພາສາຈີນຂອງນັກສຶກສາລາວ ເຊ່ິງເປັນຫນ່ຶງ

ໃນກິດຈະກຳລວມຂອງ ''ປີທອງທຽວລາວ-ຈີນ'' 2019 ທ່ີຮວມກັນຈັດໂດຍ

ໜວຍຊາວໜຸມສະຖານກົງສຸນໃຫຍ ສປປ ລາວ ປະຈໍາຄຸນໝິງ, ສຳນັກພິມວາ

ລະສານ''ຈຳປາ'' ແລະ ສວນນະວັດຕະກຳວັດທະນະທຳຢຸນນານ•ຈືຢຸນຊິງ

ນຽວ ກຸມບໍລິສັດລົງທຶນຕົວເມືອງເເຂວງຢຸນນານ (Yunnan Urban Con-

struction Investment Group Ziyun Qingniao• Yunnan Cultural a-

nd Creative Expo Park), ໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີ ນະຄອນຄຸນໝິງ. ຮູບນ້ີແມນນັກສຶກ

ສາລາວທ່ີພວມຢູໃນການແຂງຂັນ.

ວັນທີ 7 ເດືອນພຶດສະພາ, ສະໜາມເຫິງຫຼອງຄຸນໝິງໄດເປີດຕົວຫອງຕົວແບບ

ຂອງຕຶກຫອງການລະດັບສາກົນສູພາຍນອກເປັນຄ້ັງທຳອິດ, ເຊ່ິງໄດຮັບຄວາມ

ສົນໃຈຫຼາຍ. ຫອງຕົວແບບຂອງຕຶກຫອງການສະໜາມເຫິງຫຼອງ ໄດຖືເອົາ

''ການທຳງານ ເເລະ ໃຊຊີວິດໃນສະພາບແວດລອມແບບທຳມະຊາດ '' ມາເປັນ

ຫົວຂ້ໍຕ້ົນຕໍ, ເເລະ ນຳໃຊແນວຄວາມຄິດ ''ທັດສະນີຍະພາບແບບທຳມະຊາດຢູ

ພາຍໃນຕຶກອາຄານ'' ຢາງຄອງເເຄວ.  ນຳເອົາສະພາບແວດລອມແບບທຳມະ

ຊາດ ກັບ ພ້ືນທ່ີຂອງຕຶກອາຄານມາລວມເຂ້ົາກັນຢາງມີຫົວຄິດປະດິດສາງ, ເຊ່ິງ

ໄດປະດິດສາງສະພາບແວດລອມການເຮັດວຽກແບບຍືນຍົງລະດັບ I .
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广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县龙脊梯田云雾景观  CNSphoto

2019年“五一”假日期间，中国国内旅游接待总人数1.95亿人

次，旅游收入1176.7亿元。图为游客在山东省枣庄市山亭区徐庄

镇葫芦套村景区的环山玻璃栈道上游玩  新华社 图

山西省太原市，无人机航拍的西山旅游公路一段彩色路面。该段

公路为当地举办国际公路自行车赛专用赛道  CNSphoto

ພາຍໃນໄລຍະວັນພັກ ''ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ'' ປີ 2019, ປະລິມານການຕອນຮັບ

ນັກທອງທຽວທັງໝົດພາຍໃນປະເທດຈີນແມນ 195 ລານເທ່ືອຄົນ, ລາຍຮັບ

ການທອງທຽວແມນ 117,67 ຕ້ືຢວນ. ພາຍໃນຮູບແມ່ນນັກທອງທຽວກໍາລັງ

ທ່ຽວຫ້ິຼນຢູເທິງຂົວແກວອອມພູທ່ີເຂດທອງທຽວບານຫູຫູຼທາວຕາແສງສູຈວງ

ເຂດຊານຖິງນະຄອນຈາວຈວງແຂວງຊານຕ່ົງ .

ທິວທັດເມກໝອກເທິງນາຂ້ັນໄດຫົຼງຈີຂອງກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາເກີເມືອງຫົຼງເຊ້ິງນະຄອນກຸຍຫີຼນເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາຈວ້ງ ກວາງຊີ. 

ທ່ີນະຄອນທາຍຢວນແຂວງຊານຊີ, ຮູບໜາທາງທ່ີມີສີສັນຕອນໜ່ຶງຂອງທາງ

ຫຼວງການທອງທຽວພູຊີຊານທ່ີຖາຍໂດຍຍົນໂດຼນ(Drone). ເສ້ັນທາງຕອນນ້ີ 

ເປັນທາງຫຼວງສະເພາະການແຂງຂັນລົດຖີບສາກົນ. 



7;k,./j/ao0v'0hvp
我的愿望
■ 林语堂 / 文
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作者简介 ：

林语堂（1895.10.10-1976.3.26），中国现代著名作家、

学者、翻译家、语言学家。林语堂于 1940 年和 1950 年先

后两度获得诺贝尔文学奖提名。曾创办《论语》《人间世》

《宇宙风》等刊物，作品包括小说《京华烟云》《啼笑皆非》，

散文和杂文文集《人生的盛宴》《生活的艺术》。
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我要一间自己的书房，可以安心工作。并不要怎样

清洁齐整，房间应有几分凌乱，七分庄严中带三分随便，

住起来才舒服。天花板下，最好挂一盏佛庙的长明灯，入

其室，稍有油烟气味。此外还要有烟味，书味，及各种不

甚了了的房味。

最好是沙发上置一小书架，横陈各种书籍，可以随

意翻读。种类不要多，但不可太杂，只有几种心中好读的

书，及几次重读过的书——即使是天下人皆詈为无聊的书

也无妨。不要理论太牵强乏味之书，只以合个人口味为限。

西洋新书可与《野叟曝言》杂陈，孟德斯鸠可与福尔摩斯

小说并列。

我要几套不是名士派但亦不甚时髦的长褂，及两双

称脚的旧鞋子。居家时，我要能随便闲散的自由。虽然不

必效顾千里裸体读经，但在热度九十五以上之热天，却应

许我在佣人面前露了臂膀，穿一短背心了事。我要我的佣

人随意自然，如我随意自然一样。冬天我要一个暖炉，夏

天我要一个烧水浴房。

我要一个可以依然故我不必拘牵的家庭。我在楼下

工作时，可听见楼上妻子言笑的声音，而在楼上工作时，

却听得见楼下妻子言笑的声音。我要未失赤子之心的儿女，

能同我在雨中追跑，能像我一样的喜欢烧水浴。我要一小

块园地，不要有遍铺绿草，只要有泥土，可让小孩搬砖弄

瓦，浇花种菜，喂几只家禽。我要在清晨时，闻见雄鸡喔

喔啼的声音。我要房宅附近有几棵参天的乔木。

我要几位知心友，不必拘守成法，肯向我尽情吐露

他们的苦衷。几位可与深谈的友人，同时能尊重我的癖好

与我的主张。

我要一位能做好的清汤，善烧青菜的好厨子。我要

一位很老的老仆，非常佩服我，但是也不甚了了我所做的

是什么文章。

我要一套好藏书，几本明人小品，壁上一帧李香君

画像让我供奉，案头一盒雪茄，家中一位了解我的个性的

夫人，能让我自由做我的工作。

我要院中几棵竹树和梅花。我要夏天多雨冬天爽亮

的天气，可以看见极蓝的青天。

我要有能做我自己的自由，和敢做我自己的胆量。
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     ຂອຍຢາກມີຫອງເຮັດວຽກຫອງໜຶ່ງຂອງຕົນເອງ, ສາ

ມາດເຮັດວຽກໄດຢາງສະບາຍໃຈ. ບ່ໍຕອງສະອາດສະອານເປັນ

ລະບຽບຫຼາຍກໍໄດ, ຫອງອາດຮົກແນຈັກໜອຍ, ເຈັດສວນຂອງ

ຄວາມເຄ່ັງຂຶມອາດມີຄວາມເປັນກັນເອງປະປົນຢູນໍາສາມສວນ,

ເວລາຢູຈ່ຶງຮູສຶກສະບາຍ. ເທິງເພດານ, ດີສຸດແມນແຂວນຕະ

ກຽງນ້ໍາມັນແບບໃນວັດ, ເມ່ືອເຂ້ົາມາໃນຫອງ, ຈະໄດກ່ິນອອນໆ

ຂອງນ້ໍາມັນໄໝ. ນອກນ້ັນຍັງຈະໄດກ່ິນຄວັນ,  ກ່ິນປ້ຶມ ແລະ ກ່ິນ

ອ່ືນໆໃນຫອງທ່ີບ່ໍຮູທ່ີມາ. 

      ດີແທຢູເທິງໂຊຟາໃຫມີຖານປ້ຶມນອຍໜ່ຶງ, ຈັດວາງປ້ຶມນາ

ນາຊະນິດ, ສາມາດເປີດອານໄດຕາມໃຈ. ບ່ໍຕອງມີຫຼາຍປະເພດ,

ແຕກໍບໍ່ໃຫປົນເປກັນເກີນໄປ, ເອົາພຽງປຶ້ມສອງສາມປະເພດ

ທ່ີມັກອານກໍພໍ, ຫືຼ ຈະເປັນປ້ຶມທ່ີອານມາແລວຫຼາຍຮອບກໍໄດ——

ເຖິງວາຄົນທັງໂລກຈະຄິດວາມັນໜາເບ່ືືອກໍບ່ໍເປັນຫຍັງ. ບ່ໍຕອງ

ເອົາປຶ້ມທີ່ເຕັມແຕທິດສະດີທີ່ຫນາເບື່ອ,ຂໍໃຫເອົາຕາມຄວາມ

ມັກສວນຕົວເປັນຫັຼກ. ປ້ຶມໃໝຂອງຕາເວັນຕົກສາມາດວາງປົນ

ກັບປ້ຶມ ''ແຢໂສພູຢຽນ '', ສວນປ້ຶມຂອງ Montesquieu ກໍສາ

ມາດວາງໄວກັບເລ່ືອງສ້ັນຂອງ Holmes.

      ຂອຍຢາກມີຊດສາງກ້ົວທ່ີບ່ໍນໍາສະໄໝແຕກໍບ່ໍຫຼາສະໄໝ

ຈັກສອງສາມຊດ ແລະ ເກີບເກ່ົາທ່ີໃສເຂ້ົາຕີນຈັກສອງຄູ. ເວລາ

ຢູບານ, ຂອຍຢາກມີອິດສະຫຼະແບບສາມາດເຮັດຫຍັງໄດຕາມ

ໃຈ. ອາດບ່ໍເຖິງຂ້ັນເຮັດຕາມ ກູສຽນຫີຼ ທ່ີເປືອຍກາຍສວດມົນ, 

ແຕໃນໜາຮອນທີ່ອຸນຫະພູມສູງກວາ 95 ຟາເລນຮາຍ, ຂໍໃຫ

ຂອຍໄດເປືອຍກົກແຂນຕ່ໍໜາຄົນຮັບໃຊ, ໃສເສ້ືອແຂນຫອຍລະ

ເປັນພໍ. ຂອຍຈະໃຫຄົນຮັບໃຊຂອງຂອຍເຮັດຕາມໃຈແບບທໍາ

ມະຊາດ, ຄືກັບທີ່ຂອຍກໍເຮັດຕາມໃຈແບບທໍາມະຊາດ. ລະດູ
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ໜາວຂອຍຢາກມີເຕົາຝີງອັນໜ່ຶງ, ລະດູຮອນຂອຍຢາກມີຫອງ

ອາບນ້ໍາທ່ີມີນ້ໍາຮອນຫອງໜ່ຶງ.

      ຂອຍຢາກມີຄອບຄົວທ່ີບ່ໍຕອງຖືກຈໍາກັດຍອນມີຂອຍ.ໃນ

ເວລາທີ່ຂອຍເຮັດວຽກຢູຊັ້ນລຸມ, ຈະໄດຍິນສຽງລົມສຽງຫົວ

ຂອງເມຍດັງມາຈາກຊ້ັນເທິງ ແລະ ໃນເວລາທ່ີເຮັດວຽກຢູຊ້ັນ

ເທິງ, ກໍຈະໄດຍິນສຽງລົມສຽງຫົວຂອງເມຍດັງມາແຕຊ້ັນລຸມ. 

ຂອຍຢາກໄດລູກສາວລູກຊາຍທີ່ຫົວໃຈຍັງຜຸດຜອງ, ສາມາດ

ແລນຕາກຝົນໄລກ້ົນຂອຍ, ມັກອາບນ້ໍາຮອນຄືກັນກັບຂອຍ. ຂອຍ

ຢາກມີສວນນອຍໜ່ຶງ, ບ່ໍຕອງເປັນເດ່ີນຫຍາຂຽວອຸມທຸມ, ແຕ

ຂໍໃຫມີເດີີ່ນ, ພໍໃຫເດັກນອຍໄດແລນຫຼິ້ນ, ປູກດອກໄມປູກຜັກ, 

ລຽງເປັດລຽງໄກຈັກສອງສາມໂຕ. ໃນເວລາຮຸງເຊົ້າ, ຂອຍ

ຢາກໄດຍິນສຽງໄກຜູໂອກຂັນແອັກອີແອັກ. ຂອຍຢາກໃຫອອມ

ແອມເຮືອນມີກົກໄມໃຫຍສູງສຽດຟາຈັກຕ້ົນສອງຕ້ົນ.

      ຂອຍຢາກມີສະຫາຍທ່ີຮູໃຈຈັກຄົນສອງຄົນ, ບ່ໍຕອງມີກົດ

ເກນກະຕິກາ, ຍອມລະບາຍຄວາມທຸກໂສກຂອງພວກເຂົາກັບ

ຂອຍຢາງໝົດໃຈ. ໝູເພ່ືອນຈັກຄົນສອງຄົນທ່ີສາມາດເສວະນາ

ຢາງລົງເລິກ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍເຄົາລົບຄວາມມັກຮັກ ແລະ

ຈຸດຢືນຂອງຂອຍ. 

      ຂອຍຢາກມີພ່ໍຄົວທ່ີສາມາດເຮັດແກງຈືດ, ຂ້ົວຜັກໄດແຊບໆ

ໜຶ່ງຄົນ. ຂອຍຢາກມີຄົນຮັບໃຊທີ່ເປັນຄົນເກົ່າຄົນແກເຖົ້າໆຜູ

ໜ່ຶງ, ທ່ີນັບຖືຂອຍ, ແຕກໍບ່ໍຄອຍເຂ້ົາໃຈວາຂອຍຂຽນບົດຄວາມ

ກຽວກັບຫຍັງ. 

      ຂອຍຢາກມີປ້ຶມເກັບສະສົມຈັກຊດໜ່ຶງ, ປ້ຶມລະຄອນທ່ີກ່າວ

ເຖິງບຸກຄົນຜູ ້ມ ີຊື ່ສຽງຈັກຫົວ, ເທິງຝາມີຮູບແຕມຂອງ

 ຫີຼຊຽງຈຸນ ແຜນໜ່ຶງໃຫຂອຍໄດບູຊາ, ເທິງໜາໂຕະມີຢາສູບ

ຊີກາກອງໜ່ຶງ, ໃນເຮືອນມີພັນລະຍາຄົນໜ່ຶງທ່ີເຂ້ົາໃຈນິໄສໃຈ

ຄໍຂອຍ, ໃຫຂອຍໄດເຮັດວຽກຂອງຂອຍຢາງອິດສະຫຼະ.

      ໃນເຮືອນຂອຍຢາກໃຫມີຕ້ົນໄຜ ແລະ ຕ້ົນດອກເໝີຍ. ຂອຍ

ຢາກໃຫຍາມຮອນຝົນຕົກຫຼາຍຍາມໜາວອາກາດແຈມໃສ, ສາ

ມາດແນມເຫັນທອງຟາສີຄາມ. 

      ຂອຍຢາກມີອິດສະຫຼະໃນການເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ, ແລະ

ຄວາມກາຫານທ່ີກາຈະເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ.

      ຊີວະປະຫວັດນັກປະພັນ: ທານ ລິນຢູຖາງ ( 10 ຕຸລາ1895-

26 ມີນາ 1976), ນັກປະພັນ, ນັກປາດ, ນັກແປ, ນັກພາສາ

ສາດສະໄໝໃໝທ່ີມີຊ່ືສຽງຂອງ ສປ ຈີນ. ໃນປີ 1940 ແລະ 1950

ທານ ລິນຢູຖາງ ໄດຖືກສະເໜີຊື່ເຂົ້າຊິງລາງວັນໂນແບວສາ

ຂາວັນນະຄະດີ. ເຄີຍກ່ໍຕ້ັງ ''ລຸນຢູ'' ''ເຢີນຈຽນຊ້ື '' ''ຢູໂຈວເຟ່ິງ''

ແລະ ວະລະສານອ່ືນໆ, ຜົນງານປະກອບມີເລ່ືອງສ້ັນ ''Mom-

entin Peking''  "ກືນບ່ໍເຂ້ົາຄາຍບ່ໍອອກ''.ບົດຄວາມ ແລະ ປະ

ມວນບົນຂຽນ ''ງານລຽງຂອງຊີວິດ'' ''ສິລະປະການໃຊຊີວິດ''.
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逛斗南花市
■ 本刊记者 杨春梅 / 文

　 昆 明 南 花卉市场，现已

发展成 中国乃至亚 洲 最大的

鲜切花交易市场，是著名的花

都。达伦妮早就听说了 南花市

的名气，她迫不及待 想去一睹

为快。

ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຕະຫຼາດດອກໄມໂຕວນານທີ່ຄຸນໝິງ ໄດ

ພັດທະນາກາຍເປັນຕະຫຼາດຂາຍດອກໄມທ່ີໃຫຍທ່ີສຸດໃນປະເທດ

ຈີນ ຫືຼ ອາຊີເເລວ, ເຊ່ິງເປັນນະຄອນແຫ່ງດອກໄມທ່ີມີສ່ືສຽງ

ໂດງດັງ. ດາລຸນນີໄດຍິນຊື່ສຽງຂອງຕະຫຼາດດອກໄມໂຕວ

ນານມາແຕດົນເເລວ, ລາວອົດໃຈບໍ່ໄດທີ່ຢາກໄປເລາະເບິ່ງ

ບອນນ້ີ.

达伦妮：琳，听说昆明有个亚

洲 最大的花卉交易市场，它在哪

里呢？我想去逛逛。

ດາລຸນນີ: ຫຼິນ, ໄດຍິນວາຢູຄຸນໝິງມີເເຫງໜຶ່ງທີ່ເປັນຕະຫຼາດ

ຂາຍດອກໄມທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດຂອງອາຊີ ມັນຢູໃສ? ຂອຍຢາກໄປ

ເລາະເບ່ິງ.

琳：是 的。它 在 昆 明 市 南街

道，又叫“ 南花市”。中国

70－80%的鲜花都来自 南，很

多来云南旅游的人，都会去逛

逛 南花市。

ຫິຼນ: ເເມນ, ມັນຢູຖະໜົນໂຕວນານ ນະຄອນຄຸນໜິງ, ຫືຼ ເອ້ີນອີກ

ຊື່ໜຶ່ງວາ ''ຕະຫຼາດດອກໄມໂຕວນານ''. ດອກໄມສດົຂອງຈີນ
70~80% ລວນເເຕມາຈາກຕະຫຼາດອກໄມ້ໂຕວນານ, ຄົນທ່ີມາ

ທຽວຢູຢຸນນານສວນຫຼາຍກໍມັກໄປເລາະເບ່ິງຕະຫຼາດໂຕວນານ.

达伦妮：交通方便吗？

ດາລຸນນີ: ການເດີນທາງສະດວກຢູບ່ໍ?
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琳：方便。我们从昆明南站

坐 铁1号线，20分钟左右就

到 南 铁站了。

ຫິຼນ: ສະດວກຫຼາຍ, ພວກເຮົາໄປຂ່ີລົດໄຟໃຕດິນໝາຍເລກທີ 1 

ທ່ີສະຖານີລົດໄຟສາຍໃຕຄຸນໜິງໄປ, ປະມານ 20 ນາທີ ກ່ໍຮອດ

ສະຖານນີລົດໄຟໂຕວນານເເລວ.

达伦 妮：我 现 在 就想 去，可 以

吗？

ດາລຸນນີ: ຂອຍຢາກໄປດຽວນ້ີໄດບໍ?

琳：没 问题。我 现 在 正 好 有

，可以陪你一起去。

ຫິຼນ: ໄດ, ພໍດີຂອຍມີເວລາວາງ,ສາມາດໄປນຳກັນກັບເຈ້ົາໄດ.

达伦妮：太好了，那我们走吧。

ດາລຸນນີ: ດີຫຼາຍ, ເຮົາອອກໄປດຽວນ້ີເລີຍເນາະ.

达伦 妮 和 琳从 南 铁站 出

来，沿 鲜 花大道向西走了10分

钟左右，就到了 南花卉产业

园 区。

ດາລຸນນີ ກັບ ຫິຼນອອກຈາກສະຖານີລົດໄຟໂຕວນານມາເເລວ 

ໄດຍາງໄປທິດຕາເວັນອອກຕາມຖະໜົນດອກໄມ ປະມານ 10

ນາທີ ກ່ໍຮອດສວນອຸດສາຫະກຳດອກໄມໂຕວນານ.

达伦 妮：天哪，我 从来没 有见

到过这么多鲜花，真是花潮如

海、五彩斑斓、香气四溢，我都

不想走了，这里太美了！

ດາລຸນນີ: ປະໂທ! ຂອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນດອກໄມສົດຫຼາຍປານນ້ີຈັກ

ເທ່ືອ, ປານດ່ັງທະເລດອກໄມ ມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ເຕັມໄປດວຍກ່ິນ

ຫອມຫຼາຍຊະນິດ, ຂອຍບ່ໍຢາກໄປໃສເລີຍ, ບອນນ້ີງາມຫຼາຍ.

琳：哈哈，很多人第 次来到

南花市，都是和你 样的反应。

ຫິຼນ: ຮາຮາ, ຫຼາຍຄົນທ່ີມາເລາະຫ້ິຼນຕະຫຼາດດອກໄມ້ໂຕວນານ

ຄ້ັງທຳອິດ ກ່ໍຄິດຄືເຈ້ົານ້ີແຫຼະ.

达伦妮：老板，这个是什么花，

怎么卖？

ດາລຸນນີ: ເຖ້ົາແກເອ້ີຍ, ນ້ີແມນດອກຫຍັງ, ຂາຍເເນວໃດ?

花商：这是乒乓菊，样子可爱

漂亮，女孩子们都很喜欢。乒

乓菊的 花语 是：爱情 圆 满 长

久；爱情需要 甜 蜜，更 贵在 圆

融。我给你优惠价，10元3束，

要买吗？

ພ່ໍຄາ: ນ້ີເເມນດອກເບັນຈະມາດປ່ິງປອງ（Ping pong chr-

ysanthemum）, ທັງໜາຮັກທັງສວຍງາມຫຼາຍ, ເຊ່ິງໄດຮັບ

ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກຜູຄົນ ໂດຍສະເພາະແມນບັນດາເເມ

ຍິງທັງຫຼາຍ. ດອກເບັນຈະມາດປ່ິງປອງມີຄວາມໝາຍຄື: ຈະມີ 

ຄວາມຮັກເເບບຍາວສົມຫວັງ ນິລັນດອນ,ຄວາມຮັກເເບບຫວານ

ຊ້ຶງ ສຳຄັນກວານ້ັນເເມນຈະມີຄວາມປອງດອງກົມກຽວກັນ. ສຳ
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ລັບເຈ້ົາຂອຍຈະຫຸຼດເປັນພິເສດໃຫ, 10 ຢວນ 3 ຊ່ໍ ເອົາບ່ໍ?

达伦妮：我要了，麻烦帮我包起

来。

ດາລຸນນີ: ເອົາ, ຊວຍຫ່ໍໃຫເເດ.

琳：达伦妮，你猜猜，向日葵的

花语是什么？

ຫິຼນ: ດາລຸນນີ, ເຈ້ົາທວາຍເບ່ິງດູ, ດອກຕາເວັນມີຄວາມຫມາຍ

ແນວໃດ?

达伦妮：想不出来。你快告诉我

吧。

ດາລຸນນີ: ຂອຍຄິດບ່ໍອອກ, ບອກໃຫຂອຍໄວໆເເນດູ.

琳：向日葵的花语是沉默的爱，

没有说出口的爱。

ຫິຼນ:  ຄວາມຫມາຍຂອງດອກຕາເວັນເເມນ: ຄວາມຮັກແບບ

ບ່ໍສະເເດງອອກມາ, ພຽງແຕຄິດຢູໃນໃຈ, ບ່ໍກາເວ້ົາອອກມາ.

达伦妮：我明白了，原来送向

日葵是代表着暗恋。琳，你看，

这 是大白菜吗？怎么 也 在这里

卖？

ດາລຸນນີ: ໂອ, ເຂ້ົາໃຈເເລວ, ການມອບດອກຕາເວັນໃຫຜູອ່ືນ

ແມນໝາຍເຖິງກຳລັງແອບຮັກຢູ. ຫິຼນ, ເບ່ິງແມະ ນ້ີບ່ໍເເມນຜັກ

ກາດຂາວບ່ໍ, ເປັນຫຍັງຄືເອົາມາຂາຍທ່ີນ້ີ?

琳：哈哈。这是叶牡丹，只是

得像 大白菜。达伦 妮，你 打算

什 么时候 回学校？咱 们 买了太

多花，都快抱 下了。

ຫິຼນ: ຮາຮາ, ນ້ີເເມນ ເຢີມູດານ（Brassica oleracea）ມັນ

ເບ່ິງຄາຍຄືຜັກກາດຂາວຊ່ືໆ. ດາລຸນນີ ເຈ້ົາຄຶດວາຈະກັບໂຮງ

ຮຽນຍາມໃດ? ພວກເຮົາຊ້ືດອກໄມຫຼາຍໂພດແລວ  ຈົນຊິຫອບ

ມັນບ່ໍໄດເເລວ.

达伦妮：我还没有逛够。

ດາລຸນນີ: ອື, ຂອຍຍັງເລາະບ່ໍທັນພໍ

琳： 要紧，我们下次再来。到

时候可以去逛逛多肉超市，

还有昆明国际花卉拍卖交易中

心。今天已经 过了拍卖交易的时

间，咱们改天早点来。

ຫຼິນ: ບໍ່ເປັນຫຍັງ, ມື້ໜາພວກເຮົາຈຶ່ງມາໃໝກໍໄດ, ເເລວຈະ

ໄປເບ່ິງຊບເປີມາກເກັດຕ້ົນກະບອງເພັດ(succulent plant) 

ແລະ ສູນການຄາປະມູນຂາຍດອກໄມສາກົນຄຸນໝິງ. ມ້ືນ້ີພວກ

ເຂົາປິດຮານເເລວ, ມ້ືໜາພວກເຮົາມາໄວກວານ້ີໜອຍໜ່ຶງ.

达伦妮：好的。

ດາລຸນນີ: ໂອເຄ.
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      ນາງ ຢາງຢີ ທ່ີມາຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກອາຊີວະສຶກສາອຸດ

ສາຫະກໍາຄຸນໝິງ:ຂາພະເຈົ້າເປັນຜູອານທີ່ຈິງໃຈຂອງວາລະ

ສານ''ຈໍາປາ'' ທ່ີໄດຕິດຕາມວາລະສານສະບັບນ້ີຕ້ັງແຕປີ 2011

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້. ວາລະສານສະບັບມໆນີ້,ປະກອບມີຫລາຍ

ບົດທີ່ໄດພັນລະນາ ແລະ ແນະນໍາເຖິງການຮຽນການດໍາລົງ

ຊີວິດຂອງນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນຢູຈີນ, ຈັ່ງແມນໃກ້ຊິດກັບຊີ

ວິດຕົງຈິງຂອງປະຊາຊົນ ຕົວຢາງ ບົດທ່ີມີຫົວຂ້ໍວາ ''ທາວ ສົມ

ສີ ທອງດີ ນັກສຶກສາລາວທ່ີຮຽນຢູຈີນ : ຂອຍເປີດຮານຕັດຜົມ

ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສາງຄູຢຸນນານ'' ຈັ່ງເປັນໜາສົນໃຈແທ.

ຂາພະເຈົ້າມັກປະເທດລາວອີ່ຫຼີ ຫວັງວາເນື້ອໃນຂອງວາລະ

ສານໃນຕໄປນີ້ ສາມາດເພີ່ມຕື່ມເນື້ອໃນທີ່ກຽວກັບການທອງ

ທຽວປະເທດລາວໃຫຫຼາຍກວາເກ່ົາ.  

      ທາວ ສຸກສະຫວາດ ເທບພະວົງ ນັກສຶກສາປີທີ 4 ທ່ີຮຽນ

ຢູສະຖາບັນຂົງຈ້ື ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດລາວ:ຂາພະເຈ້ົາ

ມັກວາລະສານ ''ຈໍາປາ'' ຫຼາຍ, ແລະ ມັກໄປຢືມປ້ືມມາອ່ານ

ທ່ີຫໍສະໝຸດໂຮງຮຽນພວກເຮົາເລ້ືອຍໆ. ເມ່ືອໄດອານເຖິງບອນ

ທ່ີໜາສົນໃຈ ຂາພະເຈ້ົາກໍບັນທຶກມັນໄວເພ່ືອສາມາດຊອກເຫັນ

ຕ້ົນສະບັບໄດຢາງທັນທີ ເມ່ືອຕອງການຊອກຫາຂ້ໍມູນຂາວສານ

ທີ່ກຽວຂອງ. ຂາພະເຈົ້າຂໍສະເໜີໃຫວາລະສານເພີ່ມເນື້ອໃນ

ການຮຽນພາສາຈີນ,ໂດຍສະເພາະແມນຄໍລຳພາສາຈີນ, ເພາະ

ຈະມີຜົນຊວຍຕນັກສຶກສາລາວພວກເຮົາໃນການຮຽນພາສາຈີນ.

昆明工业职业技术学院杨雨

我是《占芭》杂志的忠实读者，从 2011 年到现在一

直关注《占芭》杂志。近期的杂志，有很多介绍老挝学

生在中国学习、生活的文章，非常接地气。比如 2019 年

3 月刊里《老挝留学生罕同理 ：我在云师大开“理发店”》

一文就非常有趣。我非常喜欢老挝，希望以后杂志可以多

介绍一些关于老挝旅游的内容。

老挝国立大学孔子学院大四学生苏佳浩

我很喜欢《占芭》杂志，经常去学校图书室借阅。每

当读到感兴趣的地方，我都会记录下来，这样在查找相关

资料的时候，就可以快速地找到原文。我建议杂志可以增

加学汉语的内容，特别是老中双语美文，这对我们学习汉

语的老挝学生来说会更有帮助。
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