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ប្រ�កាន្ទី់ខ្ជាា �់គោ�លការណ៍៍ផ្តតល់អាទិិភាពដល់ប្រ�ជាជន្ទី 

ប្រ�កាន្ទី់ខ្ជាា �់គោ�លគោ�នៃន្ទីការរមួ�ា ស្វែ�ែងរកជ�វភាពធូូរធារ ចាតិ់

ទុិកការគោលើកកមព�់�ុខុុមាលភាពប្រ�ជាជន្ទី ន្ទីិងជំរុញ�មធូម៌

�ងគមជាចំិណុ៍ចិចា�់គោផ្តតើម ន្ទីងិជាគោ�លការណ៍៍មូលដ្ឋាា ន្ទី គោធូែើឱ្យយ

�មទិិធផ្តលអភិិវឌ្ឍឍន្ទីន៍ៃន្ទីការគោធូែើកសំ្វែណ៍ទិប្រមងផ់្តតលផ់្តលប្រ�គោ�ជន្ទី៍

កាន្ទីស់្វែតិគោប្រចិើន្ទី និ្ទីងគោ�ើើភាពចិគំោ�ះប្រ�ជាជន្ទីប្រ��់រូ�។

—— ឯកឧតិតមប្រ�ធានាធូិ�តិ�ចិិន្ទី �ុ� ជ�ន្ទីភិ�ង

ដកប្រ�ង់គោចិញព�គោ�ៀវគោ� «�ុ� ជ�ន្ទីភិ�ង ៖ អភិបិាលកចិិច

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី» ភា�ទិ� ៤
坚持人民至上，坚持共同富裕，把增进民生福祉、

促进社会公平作为发展社会保障事业的根本出发点和落脚

点，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

——中国国家主席习近平 

摘自《习近平谈治国理政》第四卷

rfePIøgyWtk¾Ca{rfePIøgkk;ekþA}Edr
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�ពែនៃថៃ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទី�គោងើើតិ�ណ្តាត ញផ្តើូវរថគោភិើើង

គោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទីធូំ�ំផុ្តតិគោលើពិភិពគោ�ក �ុុស្វែន្ទីត គោខុតិតយូណ្តាន្ទី

ស្វែដល�ិតិិគោ�តំិ�ន្ទីខ់ុពងរ់ា� គោ�ស្វែតិដំគោណ៍ើ រការ “រថគោភិើើងយតឺិ”

មយួចិនំ្ទីនួ្ទី ស្វែដលមាន្ទីតិនៃមើ�ំ�ុប្រតិ�មរមយ គោ�ើយចិតិគោ�ប្រ��់

សិាន្ទី�យ។ កាុងចំិគោណ្តាមគោនាះ មាន្ទីរថគោភិើើងគោលខុ ៥៦៥២/១

ស្វែដលគោធូែើដំគោណ៍ើ រព��ុន្ទីម�ង(ទិ�ប្រកងុ�ុន្ទីម�ងនៃន្ទីគោខុតិតយូណ្តាន្ទី)

គោ��ុងករួ(តិ�ំន់្ទីអភិវិឌ្ឍឍន៍្ទីគោ�ដាកិចិច�ុងករួ                     ប្រកុង�វផាន្ទី-

�យួនៃន្ទីគោខុតិត�ួយចូិវ)។

ស្វែខុែរថគោភិើើងគោន្ទីះមាន្ទីចិមាៃ យ�រុ� ២៦១ ��ឡូូស្វែមុប្រតិ 

គោធូែើដំគោណ៍ើ រព��ុន្ទីម�ងគោ��ុងកួរប្រ�មាណ៍ ៥ គោមុាង ៥៦ នាទិ� 

គោ�ើយដំគោណ៍ើ រព��ុងកួរមក�ុន្ទីម�ងវញិប្រ�មាណ៍ ៥ គោមុាង 

៣៤ នាទិ� ស្វែដលមាន្ទីតិនៃមើ�ំ�ុប្រតិ ៣៦,៥ �ន្ទី់។ គោលឿ�ន្ទី

រថគោភិើើងគោន្ទីះយឺតិណ្តា�់ �ុុស្វែន្ទីតវាចិតិគោ�ប្រ��់សិាន្ទី�យតាមផ្តើូវ

រថគោភិើើងគោន្ទីះ គោ�ើយតិនៃមើ�ំ�ុប្រតិមិន្ទីនៃថើគោទិ។  គោ�ះ��ជាវាប្រតិវូ

ចិំណ្តាយគោពលយូរក៏គោដ្ឋាយ �ុុស្វែន្ទីតវាជាមគោធូោបាយ�ំខ្ជាន្ទី់

កាុងការគោធូែើដំគោណ៍ើ រ�ប្រមា�់ប្រ�ជាជន្ទីរ�់គោ�តាមផ្តើូវរថគោភិើើង

គោន្ទីះ គោដើមឿ�ជិះគោ�គោធូែើការ ទិិញទិំន្ទីិញ ន្ទីិងលក់ដូរ។

ចា�់ព�ស្វែខុមិថុនា ដល់ស្វែខុកញ្ញាា គោរៀងរាល់ឆ្នាំា  ំ �ស្វែន្ទីើ ន្ទីិង

ស្វែផ្តើគោ�ើជាគោប្រចិើន្ទីបាន្ទីឈាន្ទីចូិលរដូវប្រ�មូលផ្តល ជាងគោន្ទីះ

គោ�គោទិៀតិ ផ្តែិតិនៃប្រពយូណ្តាន្ទីក៏ចូិលកាុងរដូវប្រ�មូលផ្តលស្វែដរ។

គោពលគោនាះ ក�ិកររ�់គោ�កាុងភូិមិ ន្ទីិងឃំុុំតាមដងផ្តើូវ យក

�ស្វែន្ទីើ ស្វែផ្តើគោ�ើ ន្ទីិងផ្តែិតិនៃប្រពប្រ��់ គោ�ើយជិះរថគោភិើើងយឺតិគោ�

លក់ដូរកាុងផ្តារគោផ្តែងៗ។ ទូិរថគោភិើើងតូិចិដូចិជា“ផ្តារ�ស្វែន្ទីើ”

ចិល័តិ ស្វែដលគោ�រគោពញគោដ្ឋាយ�រ�ិកា�ជ�វភាពរ�់គោ�

គោ�ើយគោពលខុើះទំិន្ទីញិន្ទីងឹប្រតូិវគោ�ទិិញយកអ�គ់ោ�គោលើរថគោភិើើង

ស្វែតិមតង។

នាង ចាងំ ជាក�ិករដ្ឋាសំ្វែផ្តើគោ�ើស្វែដលជិះរថគោភិើើង កំពុង

កាន្ទី់ស្វែផ្តើស្វែ�ុ�ប្រ��់គោ�កាុងនៃដ ន្ទីិងបាន្ទីប្របា�់អាកកាស្វែ�តិ

គោដ្ឋាយរ �ករាយថា “អាកា�ធាតុិគោ�ត នាគោពលថើ�ៗគោន្ទីះ គោដ្ឋាយ

សារយលដ់ងឹព�ការលំបាកកាុងការរកាទុិក�ស្វែន្ទីើប្រ��់ គោ�ើយ

អាចិ�ុះ�ល់ដល់ការលក់ដូរ អាក�គោប្រមើគោ�វាគោលើរថគោភិើើង

បាន្ទីគោរៀ�ចិំធុូងទិឹកកករកាភាពប្រ��់  គោដើមឿ�ឱ្យយគោយើងគោប្រ�ើ

ប្របា�់គោដ្ឋាយឥតិ�ិតិនៃថើ”៕

អាក�គោប្រមើគោលើរថគោភិើើងយកទិឹកឱ្យយក�ិករអាក�គោប្រមើគោលើរថគោភិើើងយកទិឹកឱ្យយក�ិករ
乘务员为乘客送水乘务员为乘客送水  新华社新华社  图图
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គោពលថើ�ៗគោន្ទីះ រថយន្ទីតទិ� ១ �ន្ទីគោប្រ�ឿងប្រតិូវបាន្ទីផ្តលិតិ

កាុងគោរាងចិប្រកផ្តលិតិរថយន្ទីតគោ�ទិ�ប្រកុងគោ�ៀងនៃ�នៃន្ទីមុាក

Tesla ស្វែដលមាន្ទីន័្ទីយថាប្រកុម�ុុន្ទី Tesla �គោប្រមចិបាន្ទីការ

ផ្តលិតិរថយន្ទីតគោពញគោលញជាង ១ �ន្ទីគោប្រ�ឿងកាុងរយៈគោពល

៣ ឆ្នាំា ។ំ នាគោពល�ចិចុ�ឿន្ទីា អប្រតានៃន្ទីការគោធូែើមូលដ្ឋាា ន្ទី�យកមើនៃន្ទី

ស្វែខុែ�ង្វាែ ក់ឧ�ា�កមើរ��់គោរាងចិប្រកផ្តលិតិរថយន្ទីតគោ�ទិ�

ប្រកុងគោ�ៀងនៃ�នៃន្ទីមុាក Tesla គោន្ទីះ បាន្ទីគោលើ�ព� ៩៥% គោ�ើយ

�ុ�គលិកគោធូែើការគោ�ទិ�គោនាះគោ�ីើរ�ងំអ�់�ឺជាជន្ទីជាតិិចិិន្ទី។

គោ�ប្រពឹកនៃថៃទិ� ១៦ ស្វែខុ��ហា ទូិកគោន្ទីសាទិស្វែដលចិតិគោ�

កំពង់ស្វែផ្តបាន្ទីគោប្រតិៀមគោចិញដំគោណ៍ើ រ គោ�ើយអាកគោន្ទីសាទិកំពុង

ទិន្ទីីឹងរង់ចាគំោពល ១២ នៃថៃប្រតិង់ ព�គោប្រ�ះរយៈកាលហាមមិន្ទី

ឱ្យយគោន្ទីសាទិគោ��មុប្រទិចិិន្ទីខ្ជាងតិឿូងនឹ្ទីង�ញ្ចច �់គោ�គោពល

គោន្ទីះ។ ទិន្ទីីឹមន្ទីឹង�ទិ�ញ្ញាា គោ�ើកការគោន្ទីសាទិបាន្ទីផ្តែពែផ្តាយ

គោនាះ អាកគោន្ទីសាទិនឹ្ទីងគោ��មុប្រទិគោដើមឿ�ចា�់គោផ្តតើមការគោន្ទីសាទិ

ជាថើ�មតងគោទិៀតិ ស្វែដល�នីា�់ព��ប្រមាកបាន្ទីរយៈគោពល��ស្វែខុ

កន្ទីើះ។(រូ�ថតិ �ុ�ន្ទី�ួចិិន្ទី)
8 月 16 日早，停泊在港口的渔船蓄势待发，渔民

们都盼着中午 12 点那一刻的到来，届时南海伏季休渔

期结束。随着开渔号令发布，在休整了 3 个半月后，

渔民们将奔赴远洋，开启新一轮捕捞作业。新华社 图

ប្រកមុ�ុុន្ទីមនិ្ទីប្រតិមឹស្វែតិបាន្ទីគោ�ើកទិ�ផ្តារស្វែខុែ�ង្វាែ ក់ឧ�ា�កមើ

រថយន្ទីតទូិ�ងំប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ ស្វែថម�ងំបាន្ទី�គោងើើតិ

គោឡូើងនូ្ទីវប្រ�ព័ន្ទីធឧ�ា�កមើ ស្វែដលប្រ�ក�គោ�គោដ្ឋាយ�ុវតិិិភាព

ឯករាជយ ន្ទីិងអាចិប្រ��់ប្រ�ងបាន្ទី។ (រូ�ថតិ �ុ�ន្ទី�ួចិិន្ទី)
日前，特斯拉上海超级工厂第 100 万辆整车下线，

在 3 年内实现了生产整车破百万。目前，上海超级工

厂的产业链本土化率已超过 95%，员工基本全是中国

本土员工，打通了中国汽车产业链市场。新华社 图

ពាក្យយគន្លឹះះ�� ៖ ការប្រ�មូូលផល

关
键

词
：

收
获
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ពាក្យយគន្លឹះះ�� ៖ ការស្វែ�ែងរក្យ

关
键

词
：

探
索

គោពលថើ�ៗគោន្ទីះ �កមើភាព�ិកាប្រសាវប្រជាវវទិិោសាស្រ្ត�ត

ចិប្រមុះ�ប្រមា�់ប្រ�ភិពទិគោន្ទីើឆ្នាំា ២ំ០២២ បាន្ទីគោ�ើក�គោមាព ធូគោ�

មណ៍ឌ ល�ែយ័តិជន្ទីជាតិិទិ�គោ�តិ៍ យូ�ុូ នៃន្ទីគោខុតិត��ងនៃ�។

�កមើភាពគោលើកគោន្ទីះ ន្ទីងឹគោធូែើ “ការពិន្ទីតិិយ�ុខុភាព” តាម

ចិណុំ៍ចិគោ�លគោ�គោ�កាុងតិំ�ន្ទី់ប្រ�ភិពនៃន្ទីទិគោន្ទីើ�ុងគោ� ន្ទីិង

ទិគោន្ទីើឡាន្ទីឆ្នាំង។ កាុងគោនាះ ការ�គោងើតិគោលើទិ�ំ�ំតុកទឹិកកក

ន្ទីងិទិ�ំ�ំតុកកា�ូន្ទីគោ�តំិ�ន្ទីគ់ោ�ើម �ជឺាការង្វារ�ំខ្ជាន្ទីន់ៃន្ទី

�កមើភាព�ិកាប្រសាវប្រជាវវទិិោសាស្រ្ត�តចិប្រមុះគោន្ទីះ។

(រូ�ថតិ �ុ�ន្ទី�ួចិិន្ទី)
日前，2022 年江源综合科学考察在青海省玉树藏

族自治州启动。本次科考活动将为长江源和澜沧江源

地区进行定点“体检”，其中冰储量和湿地碳储量观

测是此次科考的重点。新华社 图

តិ�ំន្ទីអ់ភិរិកែធូមើជាតិិថាា កជ់ាតិិ  Central Asian Sala

mander វនិ្ទី�ួន្ទី �ុ�ន្ទីជាងំ �ិិតិគោ�កាុងប្រ�ុកវនិ្ទី�ួន្ទីនៃន្ទី

តិំ�ន្ទី់�ែយ័តិជន្ទីជាតិិអុុយ�គ័រ �ុ�ន្ទីជាងំ កាុងតិំ�ន្ទី់អភិិរកែ

ធូមើជាតិិមាន្ទី�តិែ Central Asian Salamander   ស្វែដលបាន្ទី

រ�់រាន្ទីមាន្ទីជ�វតិិគោន្ទីះ ន្ទីិងវវិតិតអ�់រយៈគោពល ៣៥០ �ន្ទី

ឆ្នាំា ។ំ គោប្រកាមការខុិតិខុំប្រ�ឹងស្វែប្រ�ងជាគោប្រចិើន្ទីឆ្នាំា  ំ ចិនំ្ទីនួ្ទី�តិែ 

Central Asian Salamander កាុងតំិ�ន្ទី់អភិិរកែធូមើជាតិិ

គោន្ទីះ បាន្ទីគោកើន្ទីគោឡូើងព� ១៧០០ កាលកាុងឆ្នាំា  ំ២០១៥ ដល់

ជាង ៣០០០ កាលនាគោពល�ចិចុ�ឿន្ទីា។

(រូ�ថតិ �ុ�ន្ទី�ួចិិន្ទី)
新疆温泉新疆北鲵国家级自然保护区位于新疆维

吾尔自治区温泉县，栖息着生存和进化了 3.5 亿年的

新疆北鲵。经过多年努力，保护区内新疆北鲵的种群

数量从 2015 年的 1700 尾左右到目前已突破 3000 尾。

新华社 图
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今年 6 月，中国国家主席习近平在全球发展高层

对话会上，发表了题为《构建高质量伙伴关系 共创全

球发展新时代》的讲话。习近平表示，中国将采取务

实举措，继续支持联合国 2030 年可持续发展议程。

中国将同各方携手推进重点领域合作，动员发展

资源，深化全球减贫脱贫合作，提升粮食生产和供

应能力，推进清洁能源伙伴关系；加强疫苗创新

研发和联合生产；促进陆地与海洋生态保护和

可持续利用；提高全民数字素养和技能，加快

工业化转型升级，推动数字时代互联互通，

为各国发展注入新动力。

គោ�ស្វែខុកញ្ញាា  ឆ្នាំា ២ំ០២១ ឯកឧតិតម  

�ុ� ជ�ន្ទីភិ�ង ប្រ�ធានាធិូ�តិ�ចិិន្ទី បាន្ទី

គោលើកគោឡូើងនូ្ទីវ�ំន្ទីតិិផ្តតួចិគោផ្តតើមអំព�

ការអភិវិឌ្ឍឍជា�កលកាុងមហា-

�ន្ទីាិបាតិគោលើកទិ� ៧៦  នៃន្ទី

អងគការ��ប្រ�ជាជាតិិ 

គោដើមឿ�អំ�វនាវឱ្យយ

�គោងើើតិគោឡូើងនូ្ទីវ
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ទិនំាក់ទំិន្ទីងភាពជានៃដ�ូអភិិវឌ្ឍឍន្ទីជ៍ា�កលស្វែដលកាន់្ទីស្វែតិមាន្ទី

តុិលយភាព ន្ទីិងពគោន្ទីើ�ន្ទីការអនុ្ទីវតិតរគោ�ៀ�វារៈអំព�ការអភិិវឌ្ឍឍ

គោដ្ឋាយចិ�រភាពឆ្នាំា  ំ២០៣០ នៃន្ទីអងគការ��ប្រ�ជាជាតិិ។

គោ�ស្វែខុមិថុនា ឆ្នាំា ២ំ០២២ ឯកឧតិតម �ុ� ជ�ន្ទីភិ�ង បាន្ទី

ស្វែថើង�ុន្ទីីរកថា�ំខ្ជាន្ទី់កាុងកិចិចប្រ�ជំុ�ន្ទីីនាថាា ក់ខុព�់ �ត�ព�

ការអភិវិឌ្ឍឍជា�កល ស្វែដលមាន្ទីចំិណ៍ងគោជើងថា “�គោងើើតិទំិនាក់

ទិនំ្ទីងភាពជានៃដ�ូស្វែដលមាន្ទី�ុណ៍ភាពខុព� ់រមួ�ា �គោងើើតិយុ�-

�ម័យថើ�នៃន្ទីការអភិិវឌ្ឍឍជា�កល”។ ឯកឧតិតម �ុ� ជ�ន្ទីភិ�ង 

បាន្ទី�ន្ទីោថា ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីន្ទីឹងចាតិ់វធិាន្ទីការជាក់ស្វែ�តង �ន្ទីត

ផ្តតល់ការ�បំ្រទិកាុងការអនុ្ទីវតិតរគោ�ៀ�វារៈអំព�ការអភិវិឌ្ឍឍគោដ្ឋាយ

ចិ�រភាពឆ្នាំា ២ំ០៣០ នៃន្ទីអងគការ��ប្រ�ជាជាតិិ។

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីនឹ្ទីងពួតិនៃដ�ា ជាមួយភា��នានា គោដើមឿ�ជរំញុ

កិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការគោលើវ�ិ័យ�ំខ្ជាន្ទី់ស្វែដលមាន្ទី�ក់ព័ន្ទីធ

ន្ទីឹង�ំន្ទីិតិផ្តតួចិគោផ្តតើមអំព�ការអភិិវឌ្ឍឍជា�កល ពប្រងឹងនូ្ទីវកិចិច

��ប្រ�តិិ�តិតិការកាុងការកាត់ិ�និ្ទីយភាពប្រក�ប្រកគោលើពិភិព-

គោ�កឱ្យយកាន្ទី់ស្វែតិ�ុ�ជគោប្រ� គោលើកកមព�់�មតិិភាពនៃន្ទីការ

�ងើ�គោងើើន្ទីផ្តល ន្ទីិងការផ្តគតិ់ផ្តគង់គោ�ឿ�ងអាហារ ជំរុញការ

អភិវិឌ្ឍឍទំិនាកទ់ិនំ្ទីងភាពជានៃដ�ូថាមពលសាា តិ រមួ�ា �គោងើើន្ទី

ការនៃចិាប្រ�ឌ្ឍិតិ ន្ទីិងការផ្តលិតិវុាក់សាងំ ជំរុញការស្វែថរកា ន្ទីិង

គោប្រ�ើប្របា�់គោដ្ឋាយចិ�រភាពនូ្ទីវគោអកូ-�រសិិាន្ទីមហា�មុប្រទិនិ្ទីង

ដ�គោ�ក គោលើកកមព��ុ់ណ៍ភាព ន្ទីងិ�មតិិភាពឌ្ឍ�ជ�ថលរ��់

ប្រ�ជាជន្ទី ពគោន្ទីើ�ន្ទីដំគោណ៍ើ រនៃន្ទីការផាើ �់�តូរទិប្រមង់ ន្ទីិងការ

គោលើកកមព�ក់ប្រមិតិថាា កឧ់�ា�កមើ ជរំញុការតិភាា �់�ា កាុង

យុ��ម័យឌ្ឍ�ជ�ថល ន្ទីងិចាក់�ញ្ចចូ លនូ្ទីវកមាើ ងំចិលករថើ�កាុង

ការអភិិវឌ្ឍឍនៃន្ទី�ណ្តាត ប្រ�គោទិ�នានា។

ទិ�ែនាវដត�«ស្វែខុើរ»គោយើង�ូមគោធូែើការស្វែណ៍នាអំំព�កិចិច��-

ប្រ�តិិ�តិតិការគោលើវ�ិ័យ�ំខ្ជាន្ទី់ៗគោប្រកាមប្រក�ខុ័ណ៍ឌ នៃន្ទី�ំន្ទីិតិ

ផ្តតួចិគោផ្តតើមអំព�ការអភិិវឌ្ឍឍជា�កល គោដើមឿ��ង្វាា ញជូន្ទីគោ�ក

អាកអំព�ការអនុ្ទីវតិតជាកស់្វែ�តងរ��់ប្រ�គោទិ�  ន្ទីងិអងគការអន្ទីតរ-

ជាតិិគោផ្តែងៗ ប្រពម�ងំ�មិទិធផ្តល�ំខ្ជាន្ទី់ស្វែដលផ្តតល់ផ្តលប្រ�-

គោ�ជន្ទី៍ជាក់ស្វែ�តងដល់ប្រ�ជាជន្ទីនៃន្ទី�ណ្តាត ប្រ�គោទិ�នានា៕

(អតិិ�ទិ�គោងេ�គោដ្ឋាយអាកន្ទីិពន្ទីធទិ�ែនាវដ�តគោយើងខុំុ ំ)
  稿件来源：本刊综合

本版图片来自新华社  孙勇刚 制图本版图片来自新华社  孙勇刚 制图
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ភូិមិសាែ យអំ�រ គោខុតិតកណ្តាត ល នៃន្ទីប្រ�គោទិ�កមពុជា �ឺជា

ទិ�កស្វែន្ទីើងសាកលឿងមួយ�ប្រមា�់អនុ្ទីវតិត�គោប្រមាងកាត់ិ�និ្ទីយ

ភាពប្រក�ប្រកកមពុជា-ចិិន្ទី។ គោពលចូិលកាុងផី្តះរ��់ �ុង ណ្តាល�

ស្វែដលជាអាកភូិមិសាែ យអំ�រ អាចិគោមើលគោឃុំើញគោ�បាន្ទីដ្ឋាំ

គោមី� គោ�ុងគោបុាះគោតិឿ ន្ទីិងគោ�ព ជាគោដើមគោ�កាុងគោផ្តើង ស្វែដល

កាុងនាមជាប្រ�គោទិ�កំពុងអភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍ធូំ�ំផុ្តតិកាុងពិភិពគោ�ក ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីមិន្ទីប្រ�ន្ទី់ស្វែតិពោ�មកាុងការកមាច តិ់ភាពប្រក�ប្រក

រ��់ខុើួន្ទីផីាល់�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ ស្វែថម�ងំបាន្ទី ន្ទីិងកំពុងខុិតិខុំ�ុង�កមើ គោដើមឿ�ជំរុញកិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការកាតិ់�ន្ទីិយភាពប្រក�ប្រក

អន្ទីតរជាតិិ ន្ទីិងរមួ�ា ជាមួយ�ណ្តាត ប្រ�គោទិ�នានាកាុងការកសាងពិភិពគោ�កដ៏លា�វរ ស្វែដលរចួិផុ្តតិព�ភាពប្រក�ប្រក ន្ទីិងមាន្ទីការ

អភិិវឌ្ឍឍរមួ។

ដាំ�ំស្វែន្លឹះះ�ប្រ��់�រភិោ�គកុ្យ�ងប្រគួសារ ក៏្យបាន្លឹះប្របាក់្យចំំណូូល

种菜自给自足，还能补贴家用

បាន្ទីគោធូែើឱ្យយទិ�ធាើ  ន្ទីិងរាន្ទីហាលគោ�រគោពញគោដ្ឋាយកមាើ ងំរ�់

រគោវ ើក។ រុកេជាតិិដ្ឋាកំាុងគោផ្តើង�ងំអ�់គោន្ទីះ មិន្ទីស្វែមន្ទី�ប្រមា�់

ស្វែតិទិ�ែនាគោទិ វាជា�ស្វែន្ទីើអាចិគោ�ះប្រ�មូលផ្តល ន្ទីិង�រគិោភា�

បាន្ទី។  �ុង ណ្តាល� ស្វែណ៍នាថំា �ស្វែន្ទីើដ្ឋាកំាុងគោផ្តើង�ងំអ�់

គោន្ទីះមិន្ទីប្រតិូវការផ្តីះកញ្ចច ក់គោទិ ឱ្យយស្វែតិ�ណ៍តុ ះកូន្ទីពូជ ន្ទីិង

គោប្រសាចិទឹិកគោ�ផី្តះ វានឹ្ទីងដុះលូតិ��់ធូមើតា។ ជ�ភា�គោប្រចិើន្ទី

បាន្ទីមកព��មកគោ� ឬកាក�ំណ៍ល់ព�ការដ្ឋាដុំះផ្តែិតិ គោ�ើយ

�គោចិចកគោទិ�ដ្ឋាដុំះប្រតូិវបាន្ទី�គោប្រងៀន្ទីគោដ្ឋាយអាកជំនាញក�ិកមើ

ចិិន្ទី។ �ុង ណ្តាល� ន្ទីិ�យថា “ឥឡូូវគោន្ទីះ គោយើងដ្ឋា�ំស្វែន្ទីើ

ខុើួន្ទីឯង អាចិគោ�ះយកមក�រគិោភា�បាន្ទី ជាពិគោ�� ការលក់

�ស្វែន្ទីើដ្ឋាំកាុងគោផ្តើងក៏អាចិ�ស្វែនិ្ទីមប្របាក់ចិំណូ៍លជួយប្រ�ួសារ

ផ្តងស្វែដរ។ ជ�វតិិរ��់គោយើងមាន្ទីកត��ងឹឹមគោ�ើយ” ។

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទី�គោងើើតិមូលន្ទីិធូិជំន្ទីួយ�ប្រមា�់កិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការគោ�ដាកិចិច ន្ទីិង�គោចិចកវទិិោរវាងប្រ�គោទិ�កំពុង

អភិិវឌ្ឍឍន៍្ទី គោ�ើយបាន្ទី��ការ�ុងជិតិ�ាទិិធជាមយួអងគការអន្ទីតរជាតិិជាង ១០ ន្ទីងិបាន្ទីអនុ្ទីវតិត�គោប្រមាង��ការអភិវិឌ្ឍឍន៍្ទី

ជាង ១០០ គោ�កាុងប្រ�គោទិ�ជាង ៥០ ស្វែដលផ្តតល់អតិិប្រ�គោ�ជន៍្ទីដល់ប្រ�ជាជន្ទីជាង ២០ �ន្ទីនាក់។ គោប្រ�ព�គោន្ទីះ ប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទីបាន្ទី�គោងើើតិមូលន្ទីិធូិ��ប្រ�តិិ�តិតិការតិឿូង-តិឿូង ន្ទីិងកិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការប្រតិ�ភា�� ចិិន្ទី-IFAD (មូលន្ទីិធូិអន្ទីតរជាតិិ

�ប្រមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍក�ិកមើ) ��ការជាមួយអងគការអន្ទីតរជាតិិ�ក់ព័ន្ទីធ គោដើមឿ�អនុ្ទីវតិត�គោប្រមាងកាតិ់�ន្ទីិយភាពប្រក�ប្រក

ន្ទីិង�គោប្រមាងអភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍គោ�តាមជន្ទី�ទិជាង ៣០ ប្រ�គោទិ�។

ទិិនុ្លឹះន័្លឹះយពាក្យព័់័ន្លឹះធ 数据说话

ភោរឿងនៃន្លឹះកិ្យចំច�ហប្រ�តិិ�តិិិការ 合作故事

អាកជំនាញការចិិន្ទី(ខ្ជាងគោ�ែង)កំពុងផាើ �់�តូរជាមួយប្រ�ជាជន្ទីស្វែខុើរអាកជំនាញការចិិន្ទី(ខ្ជាងគោ�ែង)កំពុងផាើ �់�តូរជាមួយប្រ�ជាជន្ទីស្វែខុើរ
中国专家（左）同柬埔寨民众交流中国专家（左）同柬埔寨民众交流  图片来源网络图片来源网络
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共同维护世界粮食安全

គោ�កាុងវាលស្វែប្រ�ដ្ឋាបំ្រ�ូវពណ៌៍នៃ�តិង អាឡាញ ជាស្រ្ត�ត�

ជន្ទីជាតិិមុាដ្ឋាហាគ សាើ រស្វែដលមាន្ទី�ទិពិគោសាធូន្ទី៍ដ្ឋាបំ្រ�ូវជាង

២០ ឆ្នាំា  ំ បាន្ទីគោរ ើ�កូន្ទីប្រ�ូវមួយ គោ�ើយគោកាតិ�រគោ�ើរថា

“ទិិន្ទីាផ្តលនៃន្ទីពូជប្រ�ូវថើ�គោន្ទីះពិតិជាអសាច រយណ្តា�់ វាជាអនា�តិ

ក�ិកមើរ��់ប្រ�គោទិ�គោយើង!” ពូជប្រ�ូវកាុងនៃដអាឡាញ

គោនាះ ជាពូជប្រ�ូវអាចិផ្តតល់ទិិន្ទីាផ្តលខុព�់ស្វែដលនាយំកគោ�

ប្រ�គោទិ�មុាដ្ឋាហាគ សាើ រគោដ្ឋាយអាកជំនាញប្រសាវប្រជាវពូជប្រ�ូវ

�ង្វាើ តិ់រ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។ ជាគោប្រចិើន្ទីឆ្នាំា មំកគោន្ទីះ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី

បាន្ទីជួយប្រ�គោទិ�មុាដ្ឋាហាគ សាើ រស្វែកលមា�មតិិភាពផ្តលិតិ

អងើរកាុងប្រ�ុក ន្ទីងិខិុតិខំុពោ�មគោធូែើឱ្យយប្រ�គោទិ�គោកាះអាស្រ្ត�ែកិ

មួយគោន្ទីះ ផ្តលិតិគោ�ឿ�ងអាហារគោដ្ឋាយខុើួន្ទីឯង ន្ទីងិមាន្ទីភាព

ប្រ��់ប្រ�ន្ទី់កាុងការផ្តគតិ់ផ្តគង់�ប្រមា�់ការ�រគិោភា�។

Thoreau Henry ជាក�ិករដ្ឋាបំ្រ�ូវដ៏ធូំមួយគោ�

ប្រ�គោទិ�មុាដ្ឋាហាគ សាើ រ។ �តិ់មាន្ទីដ�ស្វែប្រ��ប្រមា�់ដ្ឋាបំ្រ�ូវ

គោ�ឆ្នាំា ១ំ៩៧៩ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីផ្តតល់ប្រ��់ពូជប្រ�ូវ�ង្វាើ តិ់ជាគោលើកដំ�ូងដល់�រគោទិ�។ ជាង ៤០ ឆ្នាំា គំោប្រកាយមក 

ប្រ�ូវ�ង្វាើ តិ់រ��់ចិិន្ទីប្រតិូវបាន្ទីដ្ឋាគំោ�កាន្ទី់ប្រ�គោទិ� ន្ទីិងតិំ�ន្ទី់ជាង ១០ កាុងទិែ��អា�ុ� អាស្រ្ត�ែិក ន្ទីិងទិែ��អាគោមរកិ។ �តិិ

មកដល់ចុិងឆ្នាំា មុំន្ទី ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីចាត់ិតាងំអាកជំនាញ  ន្ទីងិអាក�គោចិចកគោទិ�ក�កិមើជាង ២០០០ នាក់  គោ�កាន់្ទីប្រ�គោទិ�

ន្ទីិងតិំ�ន្ទី់ជាង ៧០ គោ�ើយបាន្ទី�ណ៍តុ ះ�ណ្តាត លក�ិករជិតិ ១០ មឺុន្ទីនាក់។ 

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីចាតិ់ទុិក�ន្ទីតិ�ុខុគោ�ឿ�ងអាហារជាស្វែផ្តាកមួយកាុងចិំគោណ្តាមកិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការ�ំខ្ជាន់្ទីគោលើស្វែផ្តាក�ងំ

ប្របា�ំ�នៃន្ទី�ំន្ទីិតិផ្តតួចិគោផ្តតើមអំព�ការអភិិវឌ្ឍឍជា�កល ស្វែដលគោផាត តិ�ំខ្ជាន្ទី់គោ�គោលើការធានា�ន្ទីតិ�ុខុគោ�ឿ�ងអាហារ ជួយប្រ�ជាជន្ទី

កាន្ទី់ស្វែតិគោប្រចិើន្ទីរចួិផុ្តតិព�ការ�ំរាមកំស្វែ�ងគោលើភាពអតិ់ឃ្លាើ ន្ទី ជួយប្រ�គោទិ� ន្ទីិងតិំ�ន្ទី់កាន្ទី់ស្វែតិគោប្រចិើន្ទីពប្រងឹង�មតិិភាពផ្តលិតិកមើ

ក�ិកមើប្រ�ក�គោដ្ឋាយន្ទីិរន្ទីតរភាព រមួ�ា គោឆ្នាំព ះគោ�កាន្ទី់ភាពធូូរធារ។

ទិំ�ំ ០,៩ �ិកតា។ គោ�គោពលន្ទីិ�យអំព�ស្វែផ្តន្ទីការដ្ឋាដុំះ

ប្រ�ូវនាគោពលអនា�តិ �តិ់បាន្ទី�ណ៍នា�ុងរ �ករាយថា 

ដ�ស្វែប្រ� ០,៩ �ិកតា ប្រតិូវបាន្ទីដ្ឋាគំោពញគោដ្ឋាយពូជប្រ�ូវ�ង្វាើ តិ់

រ��់ចិិន្ទី ស្វែដលអាចិ�គោងើើន្ទីប្របាក់ចិំណូ៍លបាន្ទី ៦,៥ �ន្ទី

អារ �(រូ�ិយវតិិុផ្តើូវការនៃន្ទីប្រ�គោទិ�មុាដ្ឋាហាគ សាើ រ) គោ�ើើន្ទីឹង

ប្រ�មាណ៍ ១៨៩៥ ដុ�ើ រ។ 
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ពូ័ជប្រ�ូវ�ង្កាា តិរ់��់ចំនិ្លឹះជួយការពារ�និិ្លឹះ��ខភោ�ៀ�ងអាហារនៃន្លឹះប្រ�ភោទិ�ភោកា�អាហ្វ្រិហែកិ្យ
杂交水稻助非洲岛国保障粮食安全

អាកជំនាញការចិិន្ទី និ្ទីងប្រ�ជាជន្ទីអាស្រ្ត�ែកិកំពុងពិន្ទីតិិយការដុះលូតិ��់នៃន្ទីប្រ�ូវ�ង្វាើ ត់ិពូជអាកជំនាញការចិិន្ទី និ្ទីងប្រ�ជាជន្ទីអាស្រ្ត�ែកិកំពុងពិន្ទីតិិយការដុះលូតិ��់នៃន្ទីប្រ�ូវ�ង្វាើ ត់ិពូជ
中方专家在非洲查看杂交水稻生长情况中方专家在非洲查看杂交水稻生长情况  新华社新华社  图图
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គោ�កាុងឃ្លាើ ងំឡូូជ��ី�កស្វែដលមាន្ទីទំិ� ំ២ មឺុន្ទីស្វែមបុ្រតិកាគោរ ុ

គោ�ជាយប្រកងុបាងកក ប្រ�គោទិ�នៃថ �នីា�់ព��ុ�គលកិនៃថគោឈាើ ះ

នៃវឆ្នាំយ �ញ្ញាា តាមកំុពយូទិរ័  ទិនំ្ទីញិគោ�គោលើគោធូាើរប្រតូិវបាន្ទី�ញ្ចាូ ន្ទី

តាងំព�ការគោធូែ�ឱ្យយ�ុ�ជគោប្រ�នៃន្ទីកិចិច��ប្រ�តិិ�តិតកិារគោលើវនិ្ទីគិោ��គោលើគោ�ដ្ឋាា រចិនា�មព័ន្ទីធ ដលក់ារពប្រងឹងកិចិច��ប្រ�តិិ�តិតកិារ

គោលើគោ�ដាកិចិចឌ្ឍ�ជ�ថល ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីគោផាត តិគោលើការពួតិនៃដ�ា ជាមួយ�ណ្តាត ប្រ�គោទិ�នានា គោដើមឿ�រមួ�ា គោដ្ឋាះប្រសាយ�ញ្ញាា ប្រ��ម

ន្ទីងិគោដើរតួិនាទិ��ុង�ំខ្ជាន្ទីក់ាុងការជំរញុការអភិវិឌ្ឍឍពិភិពគោ�ក។

ប្រកុ្យមូហុ�ន្លឹះចិំន្លឹះជួយប្រ�ព័័ន្លឹះធឡូូជ�ីីកី្យប្រ�ភោទិ�នៃ�ឱ្យយ�ន្លឹះភោលៀ�ន្លឹះភោលឿន្លឹះដូូចំរនី្លឹះ�

中企助力泰国物流“闪电达”

គោ�កាន់្ទីគោ�អ�គោធូែើការរ��់�ត់ិគោដ្ឋាយមុា�ុ�ន្ទីដឹកជញ្ចាូ ន្ទី�ែយ័

ប្រ�វតិតិជាគោប្រចិើន្ទី គោប្រកាយព��ិទិសាើ កគោ�ើយ ន្ទីឹង�ញ្ចាូ ន្ទី�ន្ទីតគោ�

រថយន្ទីតដឹកទិំន្ទីិញតាមរយៈស្វែខុែប្រកវាតិ់ Conveyor។ ព�រ

នៃថៃគោទិៀតិ ទិំន្ទីិញ�ងំអ�់គោន្ទីះ ន្ទីឹងគោ�ដល់អាកគោប្រ�ើប្របា�់

ទូិ�ងំប្រ�គោទិ�នៃថ។

គោន្ទីះ�ឺជាប្រ�ព័ន្ទីធប្រ��់ប្រ�ងឃ្លាើ ងំ�ែ័យប្រ�វតិតិដ៏ធូំ�ំផុ្តតិ

គោ�តិំ�ន្ទី់អា�ុ�អាគោ�ាយ៍។ វាប្រតិូវបាន្ទីសាង�ង់រមួ�ា គោដ្ឋាយ

ប្រកុម�ុុន្ទីឡូូជ��ី�កចិិន្ទី “Cainiao” ន្ទីិងប្រកុម�ុុន្ទីឡូូជ��ី�ក

នៃថ FLASH។ �មតិិភាពគោដ្ឋាះប្រសាយការ�ញ្ញាា ទិិញប្រ�ចាំ

នៃថៃជាមធូយមមាន្ទីចិំន្ទីួន្ទី ៦០០០ គោ�ើយចិំន្ទីួន្ទីជាអតិិ�រមា

អាចិដល់គោ� ២ មុឺន្ទី។ គោ�ទិ�គោន្ទីះ ដំគោណ៍ើ រការគោរៀ�ចិំទិំន្ទីិញ

ន្ទី�មួយៗ មាន្ទីដូចិជាការចូិលឃ្លាើ ងំ ស្វែចិកចាយ គោវចិខុច�់ ន្ទីិង

ដឹកជញ្ចាូ ន្ទី�ុទិធស្វែតិដំគោណ៍ើ រការគោដ្ឋាយ�ែ័យប្រ�វតិតិ។
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គោ�ឆ្នាំា ២ំ០១៥ តិនៃមើទិិន្ទីាផ្តលនៃន្ទីគោ�ដាកិចិចឌ្ឍ�ជ�ថលរ��់អាសុាន្ទីមាន្ទីចិនំ្ទីនួ្ទីគោ�ើើន្ទីងឹ ១,៣% នៃន្ទីតិនៃមើផ្តលិតិផ្តល�រុ�កាុង

ប្រ�ុក។ គោ�ឆ្នាំា ២ំ០២៥ តិួគោលខុគោន្ទីះប្រតិូវបាន្ទីគោ�រពំឹងថាន្ទីឹងគោកើន្ទីគោឡូើងដល់ ៨,៥%។ គោ�គោដើមឆ្នាំា ២ំ០២១ កចិិចប្រ�ជុំ

ថាា ករ់ដាមស្រ្តន្ទីត�ឌ្ឍ�ជ�ថលអាសុាន្ទីបាន្ទីអនុ្ទីម័តិ «ស្វែផ្តន្ទីការគោម�ត�ព�ឌ្ឍ�ជ�ថលអាសុាន្ទី២០២៥»។ រដាមស្រ្តន្ទីត�ស្វែដលចូិលរមួកិចិចប្រ�ជំុ

គោន្ទីះរពំឹងថាអាសុាន្ទី ន្ទីិងចិិន្ទីន្ទីឹង�គោងើើន្ទីការ�ប្រម��ប្រមួលគោលើគោ�លន្ទីគោ�បាយ ន្ទីិងគោធូែើឱ្យយកាន្ទី់ស្វែតិ�ុ�ជគោប្រ�នូ្ទីវ

កិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការគោលើ�គោចិចកវទិិោឌ្ឍ�ជ�ថល ន្ទីិងកមើវធិូ�គោប្រ�ើប្របា�់។

�ុ�គលិកការង្វារប្រ�គោទិ�នៃថកំពុងគោ�គន្ទី ន្ទីិងចុិះ�ញ្ចា �កញ្ចច �់ទិំន្ទីិញ�ុ�គលិកការង្វារប្រ�គោទិ�នៃថកំពុងគោ�គន្ទី ន្ទីិងចុិះ�ញ្ចា �កញ្ចច �់ទិំន្ទីិញ
泰国工作人员对物流包裹进行扫码登记泰国工作人员对物流包裹进行扫码登记 CFP  CFP 图图
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�គោចិចកវទិិោផ្តលិតិកមើ ការប្រ��់ប្រ�ង�ុណ៍ភាព ន្ទីិងការប្រ��់

ប្រ�ងជ�វ�ុវតិិិភាព។ល។ គោយើងនឹ្ទីងអាចិមាន្ទីវុាកស់ាងំការ�រ

ជងំកូឺវ �ដ១៩ ស្វែដលផ្តលិតិគោដ្ឋាយខុើួន្ទីឯងផីាល់កាុងគោពលឆ្នាំ�់ៗ

ខ្ជាងមុខុ”។  គោ�កបាន្ទី�ស្វែន្ទីិមគោទិៀតិថា “�នីា�់ព�គោរាងចិប្រក

ផ្តលិតិកមើគោន្ទីះ�ញ្ចច �់ការសាង�ង់ ស្វែដលន្ទីឹងកាើ យជាមជឈ-

មណ៍ឌ លផ្តលិតិវុាក់សាងំព�ុប្រ�គោភិទិ ន្ទីិង�តុក-ស្វែចិកចាយ

វុាកស់ាងំដ៏ធូ�ំំផុ្តតិគោ�កាុងប្រ�គោទិ�គោអម�រុាតិអារុា�់រមួ កដូ៏ចិជា

គោ�កាុងតិំ�ន្ទី់មជឈិម�ូ�៌ផ្តងស្វែដរ ស្វែដលអាចិផ្តលិតិបាន្ទី

២០០ �ន្ទីដូ�គោរៀងរាល់ឆ្នាំា ”ំ។

va:k;saMgkøayCaplitplsaFarN³rbs;BiPBelakTaMgmUl

疫苗成为全球公共产品

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីគោលើកគោឡូើងព��ំន្ទីិតិផ្តតួចិគោផ្តតើមអំព�ការអភិិវឌ្ឍឍជា�កល បាន្ទីជួយនៃដ�ូ��ប្រ�តិិ�តិតិការរ��់ប្រ�គោទិ�

នានាគោ�កាុងទិែ��អាស្រ្ត�ែិក អា�ុ� ន្ទីិងអាគោមរកិ-ឡាទិ�ន្ទីជាគោដើម �គោប្រមចិបាន្ទីនូ្ទីវការផ្តលិតិវុាក់សាងំការ�រជំងឺកូវ �ដ១៩ កាុង

ប្រ�ុក គោ�ើយជំរុញឱ្យយវុាក់សាងំការ�រជំងឺកូវ �ដ១៩ អាចិគោប្រ�ើប្របា�់បាន្ទីគោ�ទូិ�ងំពិភិពគោ�ក។

�ិតិដល់ស្វែខុមិថុនា ឆ្នាំា គំោន្ទីះ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីផ្តតល់វុាក់សាងំការ�រជំងឺកូវ �ដ១៩ ជាង ២២០០ �ន្ទីដូ�ដល់

ប្រ�គោទិ� ន្ទីិងអងគការអន្ទីតរជាតិិចិំន្ទីួន្ទីជាង ១២០  គោដ្ឋាយបាន្ទីគោផ្តីរ�គោចិចកវទិិោ ន្ទីិង��ការកាុងការផ្តលិតិវុាក់សាងំជា

�ន្ទីត�នីា�់គោ�កាន់្ទីប្រ�គោទិ�ជាង ២០ គោ�ើយបាន្ទី�គោងើើន្ទី�មតិិភាពផ្តលិតិកមើប្រ�ចាឆំ្នាំា រំ��់វុាកស់ាងំការ�រជំងកូឺវ �ដ១៩

គោឡូើងដល់ចិំន្ទីួន្ទី ១០០០ �ន្ទីដូ�គោ��រគោទិ�។

ទិិនុ្លឹះន័្លឹះយពាក្យព័់័ន្លឹះធ 数据说话

ភោរឿងនៃន្លឹះកិ្យចំច�ហប្រ�តិិ�តិិិការ 合作故事

ប្រ�ភោទិ�ភោ�មីូរ៉ាាតិអារ៉ាា�់រមួូន្លឹះ�ង�ភោប្រមូចំបាន្លឹះនូ្លឹះវការផលតិិវ៉ាាក្យស់ាងំកុ្យ�ងប្រ�ុក្យ
阿联酋将实现疫苗本地化生产

គោ�កាុងឧទិោន្ទីឧ�ា�កមើហារ �ហាែ ុ  ស្វែដល�ិិតិគោ�

ភា�ខ្ជាងគោជើងចិមាៃ យ ៦០ ��ឡូូស្វែមុប្រតិព�កណ្តាត លទិ�ប្រកុង

អា�ូុដ្ឋា�ុ� ប្រ�គោទិ�គោអម�រុាតិអារុា�់រមួកំពុងសាង�ង់គោរាងចិប្រក

ផ្តលិតិវុាក់សាងំ�តង់ដ្ឋារខុព�់ ស្វែដល��ការគោដ្ឋាយប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទី ន្ទីិងគោអម�រុាតិអារុា�់រមួ។ អ�រ�ំខ្ជាន្ទី់ព�រខុាងកាុង

គោរាងចិប្រកបាន្ទីគោលចិគោចិញនូ្ទីវរូ�រាងដំ�ូង គោ�ើយ�រកិាេ រកាុង

�នី្ទី�់ ន្ទីងិស្វែខុែ�ំពង់គោ�គោប្រ��នី្ទី�់កពុំងដំគោណ៍ើ រការសាង�ង់

ន្ទីិងដំគោឡូើងប្រ�ក�គោដ្ឋាយរគោ�ៀ�គោរៀ�រយ។

គោ�ក ណ្តាស្វែ�ល �ុម�ុ� អាកទិទិួល�ន្ទីីុក�គោប្រមាង

រ��់ភា��គោអម�រុាតិអារុា�់រមួ បាន្ទី�ញ្ញាា កថ់ា “អាក�គោចិចកគោទិ�

គោ�ាើមរា�់�ិ�នាក់មកព�ប្រកុម�ុុន្ទីជ�វសាស្រ្ត�តនៃន្ទីប្រកុម�ុុន្ទី

ឱ្យ�ថជាតិិចិិន្ទី ប្រ�ុ� (SINOPHARM) កពុំងគោធូែើការ�ុង

មមាញឹកគោ�ទិ�គោន្ទីះ គោដ្ឋាយមាន្ទីភាព�កមើកាុងការស្វែចិករសំ្វែលក

�ទិពិគោសាធូន្ទី៍រ��់ពួកគោ�គោ�កាន្ទី់�ុ�គលិកគោយើង រមួ�ងំ

ប្រ�ជាជន្ទីគោអម�រុាតិអារុា�់រមួទិទួិលចាក់វុាកស់ាងំការ�រជំងកូឺវ �ដ១៩  រ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីប្រ�ជាជន្ទីគោអម�រុាតិអារុា�់រមួទិទួិលចាក់វុាកស់ាងំការ�រជំងកូឺវ �ដ១៩  រ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី
阿联酋民众接种中国新冠疫苗阿联酋民众接种中国新冠疫苗  新华社新华社  图图
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推动全球清洁能源发展

CMrujkarGPivDÆfamBls¥atelIBiPBelak

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីកំពុងខុិតិខុំ�ុងគោពញទិំ�ឹងគោដើមឿ�ជួយ�ណ្តាត ប្រ�គោទិ�នានា ពិគោ���ឺប្រ�គោទិ�កំពុងអភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍ �គោងើើតិជា

រូ�មន្ទីតអភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍នៃ�តិង ជំរុញឱ្យយមាន្ទីភាព�ាះ-�ាះ�ងំកំគោណ៍ើ ន្ទីគោ�ដាកិចិច ន្ទីិងការការ�រ�រសិិាន្ទី គោ�ើយជំរុញឱ្យយមាន្ទី

ការ�ុ��ង្វាែ ក់�ា រវាងគោ�ដាកិចិច ន្ទីិង�រសិិាន្ទីគោលើភិពស្វែផ្តន្ទីដ�គោយើង។

ប្រ�ភោទិ�អាហ្វ្រិហែកិ្យខាងតិៀូងភោប្រ�ើប្របា�់ថាមូព័លសាា តិ

南非用上了清洁能源

ទិិនុ្លឹះន័្លឹះយពាក្យព័់័ន្លឹះធ 数据说话

ភោរឿងនៃន្លឹះកិ្យចំច�ហប្រ�តិិ�តិិិការ 合作故事

គោប្រកាយព�ឆ្នាំា ២ំ០១១មក ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីចិំណ្តាយទិឹកប្របាក់ចិំន្ទីួន្ទី ១២០០ �ន្ទី�ន្ទី់�ប្រមា�់គោធូែើកិចិច��-

ប្រ�តិិ�តិតកិារអន្ទីតរជាតិិអំព�ការទិ�់ទិល់ន្ទីងឹការស្វែប្រ�ប្រ�លួអាកា�ធាតុិ គោដ្ឋាយបាន្ទីជួយប្រ�គោទិ�កំពុងអភិវិឌ្ឍឍន៍្ទីចិនំ្ទីនួ្ទី ១២០

ប្រ�គោទិ�កាុងការ�ណ៍តុ ះ�ណ្តាត លមស្រ្តន្ទីត�រាជការ ន្ទីិងអាក�គោចិចកគោទិ�ប្រ�មាណ៍ ២០០០ នាក។់ 

គោ�ើន្ទី�ិយអំព�ការផ្តគត់ិផ្តគង់ថាមពលអ�គ�ិន្ទី�គោ�ប្រ�គោទិ�

អាស្រ្ត�ែិកខ្ជាងតិឿូង មាន្ទីជាង ៩០% �ឺជាថាមពលអ�គិ�ន្ទី�

គោដើរគោដ្ឋាយធូយូងថើ។ �ុុនាើ ន្ទីឆ្នាំា ចុំិងគោប្រកាយគោន្ទីះ មាន្ទីប្រកុម�ុុន្ទី

ចិិន្ទីជាគោប្រចិើន្ទីបាន្ទីមកគោធូែើអាជ�វកមើគោ�ប្រ�គោទិ�អាស្រ្ត�ែិកខ្ជាង

តិឿូង គោដើមឿ�ជំរុញការអភិិវឌ្ឍឍថាមពលអ�គិ�ន្ទី�សាា តិគោ�

ប្រ�គោទិ�អាស្រ្ត�ែិកខ្ជាងតិឿូង។

គោ�តាមគោប្រតិើយខ្ជាងគោកើតិនៃន្ទីមហា�មុប្រទិអាតិើង់ទិិក

មុា�ុ�ន្ទីផ្តលិតិអ�គ�ិន្ទី�គោដើរគោដ្ឋាយកមាើ ងំខុយល់ធូំៗ ជាគោប្រចិើន្ទី ប្រតូិវ

បាន្ទីសាង�ង់គោឡូើងគោ�គោលើភិាខំុព�ក់ាុងឃុុំតឺំិអា គោខុតិតNorthern

Cape ប្រ�គោទិ�អាស្រ្ត�ែិកខ្ជាងតិឿូង ស្វែដលបាន្ទី�ញ្ចាូ ន្ទីថាមពល

អ�គិ�ន្ទី�សាា តិចូិលគោ�កាុងផី្តះរ��់ប្រ�ជាជន្ទីអាស្រ្ត�ែិកខ្ជាង

តិឿូងចិំន្ទីួន្ទី ៣០ មុឺន្ទីប្រ�ួសារ។ គោន្ទីះជា�គោប្រមាងផ្តលតិិអ�គ�ិន្ទី�

គោដើរគោដ្ឋាយកមាើ ងំខុយល់ តិអឺា ស្វែដលទិទួិល�នុី្ទីកអនុ្ទីវតិត�គោប្រមាង

គោដ្ឋាយប្រកុម�ុុន្ទីថាមពលជាតិិចិិន្ទី ប្រ�ុ�សាខ្ជាប្រ�គោទិ�អាស្រ្ត�ែកិ

ខ្ជាងតិឿូង ឡូូងយ័ន្ទី គោ�ើយក៏ជា�គោប្រមាងផ្តលិតិថាមពល

អ�គិ�ន្ទី�គោដើរគោដ្ឋាយកមាើ ងំខុយល់ស្វែដលប្រតូិវបាន្ទីដ្ឋាក់ឱ្យយគោប្រ�ើ

ប្របា�់ ន្ទីងិមាន្ទីប្រទិង់ប្រ�យធូជំាងគោ�គោ�កាុងប្រ�គោទិ�អាស្រ្ត�ែកិ

ខ្ជាងតិឿូង។

�គោប្រមាងគោន្ទីះមិន្ទីប្រ�ន់្ទីស្វែតិបាន្ទីផ្តតល់ឱ្យកា�ការង្វារដល់

អាកប្រ�ុកកាុងតិំ�ន្ទី់�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ គោ�ើយបាន្ទីគោរៀ�ចិំវ�គ�ណ៍តុ ះ

�ណ្តាត ល�ក់ពន័្ទីធ គោដើមឿ�ជយួ�ណ៍តុ ះ�ណ្តាត លធូន្ទីធាន្ទីមនុ្ទី�ែ

�ប្រមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍឧ�ា�កមើគោផ្តែងៗកាុងតិំ�ន្ទី់។  

ទិ��ន្ទីផ្តលិតិអ�គ�ិន្ទី�គោដើរគោដ្ឋាយកមាើ ងំខុយល់ Hopefield គោ�ប្រ�គោទិ�អាស្រ្ត�ែកិខ្ជាងតិឿូងទិ��ន្ទីផ្តលិតិអ�គ�ិន្ទី�គោដើរគោដ្ឋាយកមាើ ងំខុយល់ Hopefield គោ�ប្រ�គោទិ�អាស្រ្ត�ែកិខ្ជាងតិឿូង
位于南非霍普菲尔德的风力发电场位于南非霍普菲尔德的风力发电场 CFP  CFP 图图

1414

B½t’manBiess高棉视点｜



តិំ�ន្ទី់កិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការគោ�ដាកិចិច ន្ទីិង�ណិ៍ជាកមើ 

�ុយុគោអ (The Suez) នៃថដ្ឋា ចិិន្ទី-គោអ�ែុ�� មាន្ទីទិ�តាងំ�ិតិិ

គោ�កាុងគោខុតិត  �ុយុគោអ        ប្រ�គោទិ�គោអ�ែុ�� ស្វែដលជាតំិ�ន្ទីក់ចិិច��-

ប្រ�តិ�ិតិតកិារគោ�ដាកចិិច ន្ទីិង�ណិ៍ជាកមើថាា ក់ជាតិិប្រកុមទិ�២

ស្វែដល�គោងើើតិគោឡូើងគោ��រគោទិ�គោដ្ឋាយមាន្ទីការអនុ្ទីញ្ញាា តិិព�

រដ្ឋាា ភិបិាលចិនិ្ទី។ គោ�កប្រ�� ណ្តាហារុា នាយកប្រ�តិិ�តិតិ

ប្រកុម�ុុន្ទីអភិិវឌ្ឍឍតិំ�ន់្ទីគោ�ដាកិចិចពិគោ��នៃថដ្ឋានៃន្ទីប្រ�គោទិ�

គោអ�ែុ�� ស្វែដលទិទិួល�ន្ទីីុកវនិ្ទីគិោ��ន្ទីងិដគំោណ៍ើ រការតិ�ំន្ទី់

កចិិច��ប្រ�តិ�ិតិតកិារដណំ្តាកក់ាលទិ�២ បាន្ទីគោធូែើការគោ�ទិ�

គោនាះជាង ១០ ឆ្នាំា គំោ�ើយ។  គោ�កប្រ��បាន្ទីស្វែប្រ�កាើ យព�

�ុ�គលិកធូមើតាមាា ក់គោ�ជាអាកទិទួិលខុុ�ប្រតូិវភា��គោអ�ែុ��

កាុង�គោប្រមាងគោន្ទីះ។

គោ�កប្រ��បាន្ទី�ញ្ញាា ក់ថា “គោពលខុំុ ំមកគោធូែើការគោ�ទិ�គោន្ទីះ

ដំ�ូង ការ�គោងើើតិតិំ�ន្ទី់កិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការគោ�ដាកិចិច ន្ទីិង

�ណិ៍ជាកមើ �ឺជាគោរឿងថើ�មួយ�ប្រមា�់ជន្ទីជាតិិគោអ�ែុ��។

១២ ឆ្នាំា មុំន្ទី ខុំុ ំគោទិើ�មកគោធូែើការ ទិ�គោន្ទីះជាវាលខុាចិ់ស្វែដលគោ�ីើរ

�ើ ន្ទីមនុ្ទី�ែមកដល់។ គោពលគោនាះ គោ�ើអាកចិង់ទិិញអាហារ

ឬទិឹកផឹ្តកគោ�ទិ�គោន្ទីះ ពិតិជាពិបាកណ្តា�់ ព�គោប្រ�ះគោ�ទិ�គោន្ទីះ

គោ�ីើរ�ើ ន្ទីអែ�គោសាះ។ ស្វែតិនៃថៃគោន្ទីះ កស្វែន្ទីើងគោន្ទីះបាន្ទីស្វែប្រ�មុខុមាតិ់

�ុងខ្ជាើ ងំ”។

CMrujkarGPivDÆ]sSahUbnIykmµrbs;RbeTskMBugGPivDÆn_

助力发展中国家工业化进程

ភោរឿងនៃន្លឹះកិ្យចំច�ហប្រ�តិិ�តិិិការ 合作故事

តិ�ំន្លឹះក់្យចិំច�ហប្រ�តិិ�តិិិការភោ�ដូឋក្យចិំច និ្លឹះងពាណិូជជក្យមូមជរំ�ញឱ្យយប្រ�ភោទិ�ភោ�ហ �ី�ីកាន្លឹះស់្វែតិ�ន្លឹះ�ព័លាប្រ�ភោ�ើរ

经贸合作区让埃及变得更加美好

ដំគោណ៍ើ រនៃន្ទីការគោធូែើឧ�ា�ូ�ន្ទី�យកមើជាផ្តើូវអភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍ចាបំាចិ់�ប្រមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍគោ�ដាកិចិចរ��់ប្រ�គោទិ�នានា។ ឧ�ា-

�ូ�ន្ទី�យកមើជាវ�ិយ័ដ�ំ៏ខ្ជាន់្ទីមយួកាុងចិគំោណ្តាមវ�ិយ័អាទិិភាពនៃន្ទីកិចិច��ប្រ�តិិ�តិតកិារ�ងំ ៨ កាុង�និំ្ទីតិផ្តតួចិគោផ្តតើមអំព�ការអភិវិឌ្ឍឍ

ជា�កល គោ�ើយជួយប្រ�គោទិ�កំពុងអភិវិឌ្ឍឍន៍្ទីកាតិ�់និ្ទីយនូ្ទីវភាពប្រក�ប្រក គោលើក�ួីយជ�វភាពរ�់គោ�រ��ប់្រ�ជាជន្ទី ន្ទីងិគោដ្ឋាះប្រសាយ

�ញ្ញាា ប្រ��មគោផ្តែងៗ�ប្រមា�់ជំរុញការអភិិវឌ្ឍឍ។

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីប្រ�កា�ថា ន្ទីងឹជំរញុឱ្យយប្រកុម�ុុន្ទីចិិន្ទីគោ�គោធូែើវនិ្ទីគិោ��គោ�ប្រ�គោទិ�អាស្រ្ត�ែកិគោលើ�ព�ទំិ� ំ១០ �ុ��ន្ទី

យន្ទី់ កាុងរយៈគោពល ៣ ឆ្នាំា ខំ្ជាងមុខុ �គោងើើតិគោវទិិកាជំរុញវនិ្ទីិគោ���ុ�វលិ ចិិន្ទី-អាស្រ្ត�ែិក ន្ទីិងអនុ្ទីវតិត�គោប្រមាងជាក់ស្វែ�តង

ចិំន្ទីួន្ទី ១០ �ប្រមា�់ជំរុញការគោធូែើឧ�ា�ូ�ន្ទី�យកមើ ន្ទីិងផ្តតល់ឱ្យកា�ការង្វារដល់ប្រ�ជាជន្ទី។

ទិិនុ្លឹះន័្លឹះយពាក្យព័់័ន្លឹះធ 数据说话

�គោប្រមាងសាង�ង់សាព ន្ទីផ្តើូវរថគោភិើើង�ើងស្វែប្រពកជ�ក�ុុយគោអ ប្រ�គោទិ�គោអ�ែុ���គោប្រមាងសាង�ង់សាព ន្ទីផ្តើូវរថគោភិើើង�ើងស្វែប្រពកជ�ក�ុុយគោអ ប្រ�គោទិ�គោអ�ែុ��
ស្វែដលទិទិួល�ន្ទីីុកសាង�ង់គោដ្ឋាយប្រកុម�ុុន្ទីចិិន្ទីស្វែដលទិទិួល�ន្ទីីុកសាង�ង់គោដ្ឋាយប្រកុម�ុុន្ទីចិិន្ទី

由中企承建的埃及苏伊士运河铁路桥项目由中企承建的埃及苏伊士运河铁路桥项目  新华社新华社  图图

1515

B½t’manBiess｜高棉视点



建设更紧密的互联互通伙伴关系

ksagTMnak;TMngPaBCaédKUtP¢ab;KñaEdlkan;EtmanPaBs¥itlµÜt

ការតិភាា �់�ា ជាមូលដ្ឋាា ន្ទីប្រ�ះឹ�ខំ្ជាន្ទី�់ប្រមា�់ជំរុញការគោធូែើ�កលភាវូ�ន្ទី�យកមើគោ�ដាកិចិចកាុងតិំ�ន្ទី់ គោ�ើយក៏ជាលកេខុណ៍ឌ

ចាបំាចិ់�ប្រមា�់ជំរុញការអភិិវឌ្ឍឍជារមួគោលើពិភិពគោ�ក�ងំមូល។ ចាតិ់ទុិកការតិភាា �់�ា ជាវ�ិ័យ�ំខ្ជាន្ទី់�ប្រមា�់ការគោធូែើកិចិច

��ប្រ�តិិ�តិតិការតាម�ំន្ទីិតិផ្តតួចិគោផ្តតើមអំព�ការអភិិវឌ្ឍឍជា�កល �ឺ�ប្រម�តាមន្ទីិនាា ការអភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍ពិភិពគោ�ក អាចិពប្រងឹងកិចិច

��ប្រ�តិិ�តិតកិាររវាង�ណ្តាត ប្រ�គោទិ�នានា ផ្តតល់ផ្តលប្រ�គោ�ជន៍្ទីដល់�ា គោ�វញិគោ�មក និ្ទីង�គោប្រមចិនូ្ទីវភាព�ាះ-�ាះរមួ�ា ។

ផះូវរ�ភោ�ះើងចិំន្លឹះ-ឡាវនាំមំូក្យនូ្លឹះវកាលាន្លឹះ�វតិិ�ព័�មដីូល់�គនីាំនាំ

中老铁路为各方带来新机遇

ទិិនុ្លឹះន័្លឹះយពាក្យព័់័ន្លឹះធ 数据说话

ភោរឿងនៃន្លឹះកិ្យចំច�ហប្រ�តិិ�តិិិការ 合作故事

តាម�ិិតិិ �ិតិមកដល់ស្វែខុ��ហា ឆ្នាំា គំោន្ទីះ ផ្តើូវរថគោភិើើងចិិន្ទី-ឡាវបាន្ទីដឹកអាកដំគោណ៍ើ រ ៥,៥៤ �ន្ទីនាក់ ន្ទីិងទិំន្ទីិញ

ជាង ៦ �ន្ទីគោតាន្ទី ស្វែដលបាន្ទីជំរុញការតិភាា �់�ា  ន្ទីិងការអភិិវឌ្ឍឍកាុងតិំ�ន្ទី់។

គោ�ក ស្វែ� �ុងពិន្ទី មាន្ទីអាយុ ២៧ ឆ្នាំា គំោ�ើយ។ 

គោ�ករ�់គោ�កាុងប្រ�គោទិ�ឡាវ គោ�ើយបាន្ទីចូិលរមួកាុង�គោប្រមាង

សាង�ង់ផ្តើូវរថគោភិើើងចិិន្ទី-ឡាវ។ គោប្រកាយព�ផ្តើូវរថគោភិើើងចិិន្ទី-

ឡាវបាន្ទីដ្ឋាក់ឱ្យយគោប្រ�ើប្របា�់ ការគោធូែើដំគោណ៍ើ រព�ប្រ�គោទិ�ឡាវ

គោ�កាន្ទី់ប្រ�គោទិ�នានាកាន្ទី់ស្វែតិមាន្ទីភាពង្វាយប្រ�ួល ស្វែដល

បាន្ទីគោធូែើឱ្យយប្រ�ួសារគោ�ក ស្វែ� �ុងពិន្ទី គោមើលគោឃុំើញឱ្យកា�

អាជ�វកមើថើ�។ គោ�កបាន្ទី�ញ្ញាា ក់ថា “មាន្ទីផ្តើូវរថគោភិើើងគោ�ើយ 

ខុំុ ំប្រតិូវកាត �់ជា�់នូ្ទីវឱ្យកា�ដ៏កប្រមគោន្ទីះ គោធូែើអាជ�វកមើលក់ដូរ

គោប្រ�ឿង�ង្វាា រមិ គោដើមឿ�ជួយគោប្រ�ឿង�ង្វាា រមិគោធូែើអំព�គោ�ើរ��់

ប្រ�គោទិ�ឡាវអាចិជិះរថគោភិើើងគោចិញគោ�គោប្រ�ប្រ�គោទិ�បាន្ទី”។

គោ�តាមប្រចិកអន្ទីតរជាតិិ               Nong         Khai               តាមតិ�ំន់្ទីប្រពំស្វែដន្ទីនៃថ-

ឡាវ មាន្ទីរថយន្ទីតដកឹទំិន្ទីញិធូំៗ ជាគោប្រចិើន្ទីគោធូែើដំគោណ៍ើ រព�ប្រ�គោទិ�

នៃថគោ�កាន្ទី់ប្រកុងគោវៀងចិន្ទីីន្ទី៍នៃន្ទីប្រ�គោទិ�ឡាវ គោដើមឿ�ដឹកជញ្ចាូ ន្ទី

�ស្វែន្ទីើប្រ��់ស្វែដលប្រតូិវបាន្ទីដឹកគោ�ដល់ប្រ�គោទិ�ឡាវតាមផ្តើូវ

រថគោភិើើងចិិន្ទី-ឡាវគោនាះមកប្រ�គោទិ�នៃថវញិ រចួិន្ទីឹងយកគោ�

លក់គោ�គោខុតិតប្រកុងនានានៃន្ទីប្រ�គោទិ�នៃថ។

�ិកាេ កាមឡាវថតិរូ�គោ�សិាន្ទី�យរថគោភិើើងខ្ជាងតិឿូងប្រកុងគោវៀងចិន្ទីីន្ទី៍តាមស្វែខុែរថគោភិើើងចិិន្ទី-ឡាវ�ិកាេ កាមឡាវថតិរូ�គោ�សិាន្ទី�យរថគោភិើើងខ្ជាងតិឿូងប្រកុងគោវៀងចិន្ទីីន្ទី៍តាមស្វែខុែរថគោភិើើងចិិន្ទី-ឡាវ
老挝学员在中老铁路万象南站合影老挝学员在中老铁路万象南站合影  新华社新华社  图图
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មហា�មុប្រទិបាន្ទីប្រ��ដណ៍ត �់គោលើភិពស្វែផ្តន្ទីដ�គោយើងជាង៧០% ស្វែដលជាប្រ�ភិពគោដើមនៃន្ទីជ�វតិិមនុ្ទី�ែ។ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទី ន្ទីិ

ងកំពុងខុិតិខុំ�ុងគោពញទិំ�ឹងគោដើមឿ�គោធូែើការអភិិវឌ្ឍឍន្ទីិងស្វែថរកាមហា�មុប្រទិ ជំរុញឱ្យយភា��នានារមួ�ា ��ំរ�ុខុ�ន្ទីតិភាពម

ហា�មុប្រទិ ស្វែថរកា�ណ្តាត �់ធាា �់មហា�មុប្រទិ ន្ទីិងជំរុញវ�ុិលភាពមហា�មុប្រទិ។

ប្រ�ភោទិ�ចិំន្លឹះ និ្លឹះងនៃ�រមួូគុ្នាស្វែ�រក្យាប្រតីិបាស្វែឡូន្លឹះ Bryde

中泰携手保护布氏鲸

ទិិនុ្លឹះន័្លឹះយពាក្យព័់័ន្លឹះធ 数据说话

ភោរឿងនៃន្លឹះកិ្យចំច�ហប្រ�តិិ�តិិិការ 合作故事

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទី�គោងើើតិទិំនាក់ទិំន្ទីងភាពជានៃដ�ូពណ៌៍គោខុៀវជាមួយប្រ�គោទិ�ព័រទុិយហាគ ល់ ��ភាពអឺរ ុុ� ន្ទីិង

ប្រ�គោទិ���ស្វែ�ាលជាគោដើម គោដើមឿ�រមួ�ា គោធូែើការ�ប្រម��ប្រមួល ន្ទីិងកិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការកាុងការអភិិវឌ្ឍឍគោ�ដាកិចិចពណ៌៍

គោខុៀវ ការអភិរិកែ�រសិិាន្ទី�មុប្រទិ ការប្រ��់ប្រ�ងគោប្រ�ះម�ន្ទីតរាយ ន្ទីងិការអភិវិឌ្ឍឍ�គោចិចកវទិិោមហា�មុប្រទិជាគោដើម  �គំោ�

ជំរុញឱ្យយប្រ�ព័ន្ទីធប្រ��់ប្រ�ងមហា�មុប្រទិកាន្ទី់ស្វែតិមាន្ទីភាពលាប្រ�គោ�ើរ៕

守护这一片蔚蓝

xitxMGPirkSépÞBN’exovrbs;eyIg

គោកាះនៃវចូិវមាន្ទីទិ�តាងំ�ិិតិគោ�កាុងភូិមិភា�កណ្តាត លនៃន្ទី

�ូង�មុប្រទិគោ�ុពូ តិ�ំន្ទី�់ែយត័ិជន្ទីជាតិិជួង កាែ ង�ុ� ប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទី ស្វែដលមាន្ទីទិំ�ំប្រ�មាណ៍ ២៥ ��ឡូូស្វែមុប្រតិកាគោរ។ុ គោ�

�ូង�មុប្រទិនៃថស្វែដលមាន្ទីចិមាៃ យជាង ១០០០ ��ឡូូស្វែមបុ្រតិ

ព��ូង�មុប្រទិគោ�ុពូគោនាះ កម៏ាន្ទីប្រតិ�បាស្វែឡូន្ទី Bryde គោប្រចិើន្ទី

គោដ្ឋាយសារកស្វែន្ទីើង�ងំព�រគោន្ទីះមាន្ទី�រសិិាន្ទីប្រ�ហាកប់្រ�ស្វែ�ល

�ា ។

គោដើមឿ�គោធូែើការ�ិកាប្រសាវប្រជាវអំព�ប្រតិ�បាស្វែឡូន្ទីធូំប្រ�គោភិទិ

គោន្ទីះ អាក�ិកាប្រសាវប្រជាវចិិន្ទី ន្ទីិងនៃថបាន្ទី�គោងើើតិកិចិច��-

ប្រ�តិិ�តិតិការកាុងការ�ិកាប្រសាវប្រជាវព�ប្រតិ�បាស្វែឡូន្ទី Bryde។

តាមលទិធផ្តលនៃន្ទីការ�ិកាប្រសាវប្រជាវរួម�ា បាន្ទីឱ្យយដឹងថា 

ប្រតិ�បាស្វែឡូន្ទី Bryde គោ��ូង�មុប្រទិនៃថ ន្ទីិង�ូង�មុប្រទិ

គោ�ុពូ មិន្ទីស្វែមន្ទីជា�ែូងប្រតិ�ស្វែតិមួយគោទិ។ គោ�ក ផាចារុាពិន្ទី

អាក�ិកាប្រសាវប្រជាវមកព�នាយកដ្ឋាា ន្ទីធូន្ទីធាន្ទី�មុប្រទិ ន្ទីងិ

គោប្រតិើយ�មុប្រទិប្រ�គោទិ�នៃថ បាន្ទី�ញ្ញាា ក់ថា កិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិ-

ការរវាងប្រ�គោទិ�នៃថ ន្ទីងិចិនិ្ទីពតិិជាមាន្ទីសារៈ�ខំ្ជាន្ទីណ់្តា�់ 

ព�គោប្រ�ះការផាើ �់�តូររវាងភា���ងំព�រអាចិជំរញុការស្វែចិករសំ្វែលក

ព័តិ៌មាន្ទី�ំខ្ជាន្ទី់ គោ�ើយគោធូែើឱ្យយព័តិ៌មាន្ទី�ងំគោនាះគោដើរតិួនាទិ�

កាន្ទី់ស្វែតិ�ំខ្ជាន្ទី់។

អាក�ិកាប្រសាវប្រជាវចិិន្ទី ន្ទីិងនៃថរមួ�ា គោធូែើការ�ិកាអំព�ប្រតិ�បាស្វែឡូន្ទី Bryde អាក�ិកាប្រសាវប្រជាវចិិន្ទី ន្ទីិងនៃថរមួ�ា គោធូែើការ�ិកាអំព�ប្រតិ�បាស្វែឡូន្ទី Bryde 
គោ��ូង�មុប្រទិនៃថគោ��ូង�មុប្រទិនៃថ

中泰两国科研人员在泰国湾对布氏鲸进行联合科考中泰两国科研人员在泰国湾对布氏鲸进行联合科考  新华社新华社  图图

(អតិិ�ទិ�គោងេ�គោដ្ឋាយអាកន្ទីិពន្ទីធទិ�ែនាវដ�តគោយើងខុំុ ំ)
  稿件来源：本刊综合
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全球发展倡议受到发展中国家热烈欢迎
——访柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆

KMnitpþÜcepIþmGMBIkaGPivDÆCasklTTYlkarsVaKmn_
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ឯកឧតិតម ប្របាក់ �ុខុុន្ទី ឧ�នាយករដាមស្រ្តន្ទីត� រដាមស្រ្តន្ទីត�

ប្រក�ួងការ�រគោទិ� ន្ទីិង��ប្រ�តិិ�តិតិការអន្ទីតរជាតិិកមពុជា

បាន្ទីមាន្ទីប្រ�សា�ន្ទី៍ថា �ំន្ទីិតិផ្តតួចិគោផ្តតើមអំព�ការអភិិវឌ្ឍឍជា

�កលស្វែដលគោលើកគោឡូើងគោដ្ឋាយប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីគោនាះ បាន្ទីទិទួិល

នូ្ទីវការសាែ �មន៍្ទី�ុងរាក�់កក់ក់គោ�ត ព����មន៍្ទីអន្ទីតរជាតិិ

ពគិោ���ឺប្រ�គោទិ�កំពុងអភិវិឌ្ឍឍន៍្ទី។ កមពុជា�បំ្រទិ�ុងគោពញ

ទិំ�ឹងចិំគោ�ះ�ំន្ទីិតិផ្តតួចិគោផ្តតើមដ៏�ំខ្ជាន្ទី់គោន្ទីះ។ ឯកឧតិតមយល់

គោឃុំើញថា �ំន្ទីិតិផ្តតួចិគោផ្តតើមគោន្ទីះជាផ្តលិតិផ្តលសាធារណ៍ៈមួយ

គោទិៀតិស្វែដលប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីផ្តតល់ដល់ពិភិពគោ�ក�ងំមូល

ស្វែដលអាចិជំរញុការកាត់ិ�និ្ទីយភាពប្រក�ប្រក ន្ទីងិស្វែថរកា�ន្ទីត�ុិខុ

គោ�ឿ�ងអាហារ តាមរយៈការគោធូែើកិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការ

អន្ទីតរជាតិិ។ �ំន្ទីិតិផ្តតួចិគោផ្តតើមគោន្ទីះន្ទីឹងអាចិជំរុញកិចិច��-

ប្រ�តិិ�តិតកិារអន្ទីតរជាតិិ ន្ទីងិពគោន្ទីើ�ន្ទីដំគោណ៍ើ រនៃន្ទីការអនុ្ទីវតិតរគោ�ៀ�

វារៈអំព�ការអភិិវឌ្ឍឍគោដ្ឋាយចិ�រភាពឆ្នាំា ២ំ០៣០ នៃន្ទីអងគការ

①①
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��ប្រ�ជាជាតិិ។

ឯកឧតិតមបាន្ទី�ន្ទីតគោទិៀតិថា ទិំនាក់ទិំន្ទីងកមពុជា ន្ទីិងចិិន្ទី

បាន្ទី�ើងកាត់ិការសាកលឿងនៃន្ទីប្រ�វតិតសិាស្រ្ត�ត។ គោប្រកាមកិចិចខុតិិខំុ

ប្រ�ឹងស្វែប្រ�ងនៃន្ទីថាា ក់ដឹកនាគំោប្រចិើន្ទីជំនាន្ទី់រ��់ប្រ�គោទិ��ងំព�រ

ភា���ងំព�របាន្ទី�គោងើើតិ ន្ទីិងពប្រងឹងឱ្យយកាន្ទី់ស្វែតិ�ុ�ជគោប្រ�នូ្ទីវ

កិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការភាពជានៃដ�ូយុទិធសាស្រ្ត�តប្រ��់ប្រជុង

គោប្រជាយ គោ�ើយបាន្ទីទិទិួលនូ្ទីវ�មិទិធផ្តលជាគោប្រចិើន្ទី�ួរឱ្យយកតិ់

�មាគ ល់។

ឯកឧតិតមបាន្ទីគោលើកគោឡូើងថា �គោមតចិអ�គមហាគោ�នា-

�តិ�គោតិគោជា �ុុន្ទី ស្វែ�ន្ទី នាយករដាមស្រ្តន្ទីត�នៃន្ទីប្រពះរាជាណ្តាចិប្រក

កមពុជា ធាើ �់មាន្ទីប្រ�សា�ន្ទី៍ជាគោប្រចិើន្ទីគោលើកថា ការអភិិវឌ្ឍឍ

វ�ិយ័គោផ្តែងៗនៃន្ទីប្រ�គោទិ�កមពុជាមនិ្ទីអាចិកាត់ិផាត ចិប់ាន្ទីព�ការ

�បំ្រទិ ន្ទីិងការជួយឧ�តិិមភព�ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីគោទិ។ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី

ជានៃដ�ូ�ណិ៍ជាកមើធូំជាងគោ� ជាប្រ�ភិពវនិ្ទីិគោ��ផីាល់ធូំ

ជាងគោ� ន្ទីិងជានៃដ�ូ��ប្រ�តិិ�តិតិការធូំ�ំផុ្តតិរ��់កមពុជា។

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីផ្តតលជ់នំ្ទីយួជាគោប្រចិើន្ទីដលប់្រ�គោទិ�កមពុជាកាុង

ការប្រ�យុទិធប្រ�ឆ្នាំងំន្ទីឹងជំងឺកូវ �ដ១៩ ស្វែដលបាន្ទីគោដើរតិួនាទិ�

�ំខ្ជាន្ទី់កាុងការសាត រគោឡូើងវញិនូ្ទីវគោ�ដាកិចិចកមពុជា។

ឯកឧតិតមបាន្ទី�ញ្ញាា កគ់ោទិៀតិថា កមពុជាកំពុងគោធូែើការសាង

�ង់គោ�ដ្ឋាា រចិនា�មពន័្ទីធកាុងប្រទិង់ប្រ�យធូ ំរមួមាន្ទីផ្តើូវថាល់ សាព ន្ទី

កំពង់ស្វែផ្ត ប្រព�ន្ទីយន្ទីតគោហាះ សិាន្ទី�យវារ �អ�គិ�ន្ទី� ន្ទីិង

ប្រ�ព័ន្ទីធទូិរ�មនា�មន្ទី៍ជាគោដើម។ �គោប្រមាង�ងំគោន្ទីះ�ុទិធស្វែតិជា

ស្វែផ្តាកដ៏�ខំ្ជាន្ទីន់ៃន្ទីស្វែផ្តន្ទីការអភិវិឌ្ឍឍគោ�ដាកិចិចនៃន្ទីប្រ�គោទិ�កមពុជា។

ឯកឧតិតមបាន្ទីស្វែថើងថា គោប្រកាមប្រក�ខុ័ណ៍ឌ “ស្វែខុែប្រកវាតិ់ 

ន្ទីិងផ្តើូវ” ប្រ�គោទិ��ងំព�រកមពុជា ន្ទីិងចិិន្ទីបាន្ទីគោធូែើកិចិច��-

ប្រ�តិិ�តិតិការគោដ្ឋាយគោជា�ជ័យកាុង�គោប្រមាងសាង�ង់តិំ�ន្ទី់

គោ�ដាកិចិចពិគោ��ប្រកុងប្រពះ���នុ្ទី ផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទីភិាំគោពញ-

ប្រពះ���នុ្ទី ន្ទីិងអាកា��ន្ទីដ្ឋាា ន្ទីអន្ទីតរជាតិិគោ�ៀមរា�

អងគរ។ �គោប្រមាង�ងំគោន្ទីះន្ទីឹងអាចិរមួចិំស្វែណ៍ក�ុងគោប្រចិើន្ទី

កាុងការសាត រគោឡូើងវញិនូ្ទីវគោ�ដាកិចិចនៃន្ទីប្រ�គោទិ�កមពុជា។ គោប្រ�

ព�គោន្ទីះ តាមរយៈការផ្តតល់អាហារូ�ករណ៍៍ ន្ទីិងការចូិលរមួព�

មជឈមណ៍ឌ ល�ិកាប្រសាវប្រជាវ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីជួយកសាង

គោ�ដ្ឋាា រចិនា�មពន័្ទីធទិន់្ទីរ��់កមពុជា ជាពិគោ�� �នំ្ទីតិិផ្តតួចិគោផ្តតើម

“ស្វែខុែប្រកវាតិ់ ន្ទីិងផ្តើូវ”ក៏បាន្ទីជំរុញកិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការគោលើ

វ�ិ័យជាគោប្រចិើន្ទី ដូចិជា ការពប្រងឹង�មតិិភាពរ��់សិា�័ន្ទី

�ក់ព័ន្ទីធ ការស្វែចិករសំ្វែលកព័តិ៌មាន្ទី ន្ទីិងការអភិិវឌ្ឍឍធូន្ទីធាន្ទី

មនុ្ទី�ែជាគោដើម៕

(អតិិ�ទិ�គោងេ�គោដ្ឋាយអាកន្ទីិពន្ទីធទិ�ែនាវដ�តគោយើងខុំុ ំ)
  稿件来源：本刊综合

មន្ទីី�រគោពទិយគោខុតិតតិឿូងឃុំើុ ំស្វែដលផ្តតល់ជំន្ទីួយសាង�ង់គោដ្ឋាយប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី

图①中国援建的柬埔寨特本克蒙省医院 新华社 图

�ិ�ានុ្ទី�ិ�ែស្វែខុើរទិទិួល“កញ្ចច �់�ុខុភាពអំព�កត�ប្រ�ឡាញ់”ស្វែដលផ្តតល់ជំន្ទីួយគោដ្ឋាយ

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី
图②柬埔寨小学生领取到中国援助的“健康爱心包” 新华社 图

�ណិ៍ជាករស្វែខុើរ�ង្វាា ញព�ទិឹកឃុំើុ ំកាុងពិព័រណ៍៍�ណិ៍ជាកមើ ន្ទីិងវនិ្ទីិគោ�� ចិិន្ទី-កមពុជា

ឆ្នាំា ២ំ០២២

图③柬埔寨商家在2022中国—柬埔寨贸易投资洽谈会上展示蜂蜜 

新华社 图

②②

③③
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10 qñaMenH 

xagekItemIlextþCWCaMg

xaglicemIlextþyUNan

东看浙江
西看云南

2012年至2022年，中国共产党第十八次全国代表大会召开后的10年，

中国走过了极不寻常极不平凡之路。这10年，世界巨变，中国方案为全球贡

献智慧。这10年，中国腾飞，但以人民为中心的发展理念从未改变。观察这10

年的中国，可以有许多不同的视角。解析这10年，会有许多精

彩的故事。云南省南亚东南亚区域国际传播中心《高棉》

杂志联合浙江天目新闻、《浙江日报》海外版，带你

走进中国一西一东两个省份——云南与浙江。

从本期起，我们将每月邀请4位在滇浙两地

长居的外国人，听他们的故事、聊他们的10

年，从他们的视角越过山海，看见中国。

这
十
年

ភិាំប្រពឹល យូឡុូង នៃន្ទីគោខុតិតយូណ្តាន្ទីភិាំប្រពឹល យូឡុូង នៃន្ទីគោខុតិតយូណ្តាន្ទី
云南省玉龙雪山云南省玉龙雪山 CFP  CFP 图图
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កាុងរយៈគោពល ១០ ឆ្នាំា  ំ �ិតិចា�់ព�ឆ្នាំា ២ំ០១២ ដល់ 

២០២២ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីប្រតួិ�ប្រតាយផ្តើូវអភិវិឌ្ឍឍន៍្ទីដអ៏សាច រយ

មយួស្វែខុែគោប្រកាយព�បាន្ទីគោ�ើក�មាជ�កែកុមើុយន្ទី�ិតចិិន្ទីគោលើក

ទិ�១៨។

រយៈគោពល ១០ ឆ្នាំា គំោន្ទីះ      ពភិិពគោ�កគោយើងមាន្ទីការផាើ �់ 

�តូរ�ុងគោប្រចិើន្ទី។ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីរមួចិំស្វែណ៍ក�ុង�កមើ

កាុងការអភិិវឌ្ឍឍពិភិពគោ�កគោយើង។ “ស្វែខុែប្រកវាតិ់ ន្ទីិងផ្តើូវ”

ជរំញុឱ្យយភា��នានាផ្តតល់ផ្តលប្រ�គោ�ជន៍្ទីដល់�ា គោ�វញិគោ�មក

ន្ទីិង�គោប្រមចិបាន្ទីនូ្ទីវភាព�ាះ-�ាះរមួ�ា ។ ជំងឺកូវ �ដ១៩

បាន្ទីជំរុញឱ្យយគោជា�វា�នារ��់មនុ្ទី�ែជាតិិផ្តារភាា �់គោ�

ន្ទីងឹ�ា  ចិសំ្វែណ៍កឯ�ំន្ទីតិិផ្តតួចិគោផ្តតើមអំព�ការអភិិវឌ្ឍឍជា�កល

បាន្ទីចាក់�ញ្ចចូ លនូ្ទីវកមាើ ំងចិលករថើ��ប្រមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍ

គោ�ដាកចិិចពិភិពគោ�ក។

រយៈគោពល ១០ ឆ្នាំា គំោន្ទីះ    ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីទិទិួលនូ្ទីវការ

រ �កចិគោប្រមើន្ទីលូតិ��់�ុងគោប្រចិើន្ទី�ួរឱ្យយកតិ់�មាគ ល់ �ុុស្វែន្ទីត

ទិ�ែន្ទី�ន្ទីអភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍ស្វែដលចាត់ិទុិកប្រ�ជាពលរដាជាគោ�ល

មិន្ទីស្វែដលមាន្ទីការស្វែប្រ�ប្រ�ួលគោឡូើយ។ ខុួ�គោលើកទិ� ១០០ ឆ្នាំា ំ

នៃន្ទីការ�គោងើើតិ�ណ៍�កែកុមើុយន្ទីិ�តចិិន្ទី ខុួ�គោលើកទិ� ៧០ ឆ្នាំា ំ

នៃន្ទីការ�គោងើើតិសាធារណ៍រដាប្រ�ជាមានិ្ទីតិចិិន្ទី ខុ�ួគោលើកទិ� ៤០

នៃន្ទីការអនុ្ទីវតិតគោ�លន្ទីគោ�បាយស្វែកទិប្រមង់ ន្ទីិងគោ�ើកចិំ�ជា

គោដើម គោប្រកាមការដឹកនាដំ៏ប្រតិឹមប្រតិូវនៃន្ទី�កែកុមើុយន្ទីិ�តចិិន្ទី

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីទិទិលួ�មទិិធផ្តលជាគោប្រចិើន្ទី�រួឱ្យយកតិ�់មាគ ល់

កាុងការគោធូែើទិំគោន្ទីើ�ភាវូ�ន្ទី�យកមើស្វែ��ចិិន្ទី ស្វែដលបាន្ទីកសាង

គោដ្ឋាយគោជា�ជ័យនូ្ទីវ�ងគមជ�វភាពធូូរធារ គោដ្ឋាះប្រសាយ�ញ្ញាា

ប្រក�ប្រកទូិគោ� ន្ទីិងបាន្ទីគោធូែើឱ្យយទិឹកដ�ចា�់�ុរាណ៍គោន្ទីះ�គោញ្ចចញ

នូ្ទីវភាពរ�់រគោវ ើកជាថើ�។

គោយើងអាចិគោធូែើការវភិា�អំព�រយៈគោពល ១០ ឆ្នាំា នំៃន្ទីប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទី តាមវ�ិ័យគោផ្តែងៗ គោ�ើយមាន្ទីគោរឿងរុាវដ៏�ក់�ញជា

គោប្រចិើន្ទី។ គោពលគោន្ទីះ ទិ�ែនាវដត�«ស្វែខុើរ»គោយើង�ូម��ការ�ា

ជាមួយសារព័តិ៌មាន្ទី ធាន្ទីមូ គោខុតិតជឺជាងំ ន្ទីិងកាស្វែ�តិជឺជាងំ 

គោដល� ស្វែផ្តាកគោបាះពុមពផ្តាយគោ�ឯនាយ�មុប្រទិ គោដើមឿ��ង្វាា ញ

ជូន្ទីគោ�កអាកអំព�គោខុតិតយូណ្តាន្ទីស្វែដល�ិតិិគោ�ភា�ខ្ជាងលចិិ

នៃន្ទីប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី ន្ទីិងគោខុតិតជឺជាងំស្វែដល�ិិតិគោ�ភា�ខ្ជាងគោកើតិ

នៃន្ទីប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។

មួយគោ�ស្វែកឿរតិំ�ន្ទី់ភិាំ មួយគោទិៀតិគោ�ជា�់ន្ទីឹង�មុប្រទិ 

គោខុតិត�ងំព�រគោន្ទីះមាន្ទីសិាន្ទីភាពខុុ��ា  ស្វែតិអាចិ�ើុះ�ញ្ញាច ងំ

ព�ពិពិធូភាព ន្ទីិងកមាើ ងំរ�់រគោវ ើករ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។ ភិាំ ន្ទីិង

�មុប្រទិប្រចិបាចិ់�ញ្ចចូ ល�ា  គោ�ើយរមួ�ា �ង្វាា ញព�អតិ�តិកាល

ន្ទីិងអនា�តិកាលរ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។ គោ�គោពលភិាំ ន្ទីិង

�មុប្រទិជួ�មុខុ�ា  គោយើងក៏អាចិគោមើលគោឃុំើញព�ឧតិតម�តិិ ន្ទីិង

កចិិចខុតិិខំុប្រ�ឹងស្វែប្រ�ង គោមើលគោឃុំើញកា�នុ្ទីវតិតភាព ន្ទីងិន្ទីវានុ្ទីវតិតន្ទី៍

គោមើលគោឃុំើញការសាកលឿង ន្ទីិងភាពឧ�ា�៍ពោ�ម។

ចា�់ព�ស្វែខុគោន្ទីះតិគោ� គោយើងខុំុ ំន្ទីឹងអគោញ្ចា ើញជន្ទី�រគោទិ� ៤ រូ�

ស្វែដលរ�់គោ�កាុងគោខុតិតយូណ្តាន្ទី ន្ទីិងជឺជាងំជាគោរៀងរាល់ស្វែខុ

ស្វែណ៍នាអំំព�គោរឿងរុាវរ��់ពួកគោ�កាុងរយៈគោពល ១០ ឆ្នាំា កំន្ទីើង

គោ� គោដើមឿ��ង្វាា ញជូន្ទីគោ�កអាកអំព�ការរ �កចិគោប្រមើន្ទីលូតិ��់

រ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី៕

គោទិ�ភាពប្រកុងល��ួយនៃន្ទីគោខុតិតជឺជាងំគោទិ�ភាពប្រកុងល��ួយនៃន្ទីគោខុតិតជឺជាងំ
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阿什：我在浙江看发展

Ash  Sutcliffe ³ ́ segátemIlkarGPivDÆenAextþCWCaMg

Ash  Sutcliffe មកព�ប្រ�គោទិ�អង់គោ�ើ� គោពលគោ�ក

មាន្ទីអាយុ ១៨ ឆ្នាំា  ំ គោ�កបាន្ទីចា�់អារមើណ៍៍ចិគំោ�ះ“ផ្តលិតិ

កមើចិិន្ទី” ស្វែដលគោ�ជុំវញិជ�វតិិរ��់គោ�ក ដូគោចិាះ គោ�កចិង់

មកទិ�ែនាគោ�ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។

គោ�ឆ្នាំា ២ំ០១៤ �នីា�់ព��ញ្ចច �់ការ�ិកាព�សាកល

វទិិោល័យកាុងទិ�ប្រកុង��ងតាវនៃន្ទីប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី  គោ�កបាន្ទី

ចូិលគោធូែើការកាុង��ប្រ��ឯកជន្ទីមួយគោ�កាុងខុណ៍ឌ ព�ន្ទីជាងំ 

ប្រកងុហាងចូិវ គោខុតិតជឺជាងំ។ គោ�កបាន្ទីប្របា�់អាកកាស្វែ�តិថា 

“គោពលមកដល់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី ខុំុ ំគោ�គោកើង គោ�ើយខុំុ ំបាន្ទីសុានំ្ទីឹង

រគោ�ៀ�រ�់គោ�ទិ�គោន្ទីះ�ុងឆ្នាំ�់រ�័�”។

ជាការពិតិ ខុណ៍ឌ ព�ន្ទីជាងំស្វែដលជាកស្វែន្ទីើងគោធូែើការរ��់

គោ�ក Ash  Sutcliffe មាន្ទីគោឈាើ ះលឿ�មួយគោទិៀតិ�ឺ “ព�ន្ទី

អន្ទីតរជាតិិ”។ គោ�គោលើទិកឹដ�ដក៏ក់គោ�ត ប្រ�ក�គោដ្ឋាយការនៃចិាប្រ�ឌិ្ឍតិ

គោន្ទីះបាន្ទីប្រ�មូលផ្តតុ ំនូ្ទីវឧ�ា�កមើអន្ទីតរជាតិិ ប្រកុម�ុុន្ទីលឿ�

គោឈាើ ះគោលើពភិិពគោ�ក ន្ទីងិ�រសិិាន្ទីទិ�ប្រកុងទំិគោន្ទីើ�ភាវ�ូន្ទី�យ-

កមើ គោ�ើយគោរឿងរុាវ�ក់ព័ន្ទីធន្ទីឹងការនៃចិាប្រ�ឌ្ឍិតិ ន្ទីិងការ�គោងើើតិ

អាជ�វកមើកំពុងគោកើតិគោឡូើងជាគោរៀងរាល់នៃថៃ។ កាុងនាមជាអាក

ជឺជាងំថើ� គោ�កបាន្ទីចូិលរមួគោដ្ឋាយផីាល់ ន្ទីិងជាសាកែ�នៃន្ទី

ការអភិិវឌ្ឍឍរ��់ខុណ៍ឌ ព�ន្ទីជាងំ។ គោពលដំ�ូងស្វែដលមកដល់

ប្រកុងហាងចូិវ ប្រកុម�ុុន្ទីរ��់គោ�កមាន្ទីមុាកស្វែតិ ៣ គោ�ើយ

បាន្ទីគោកើន្ទីគោឡូើងដល់ ១៣ នាគោពល�ចិចុ�ឿន្ទីាគោន្ទីះ។ តាម�ំន្ទីតិិ

រ��់គោ�ក មូលគោ�តុិស្វែដលគោ�កបាន្ទីគោប្រជើ�គោរ ើ�សាា ក់

គោ�ទិ�គោនាះ មិន្ទីប្រ�ន្ទី់ស្វែតិគោដ្ឋាយសារ�រសិិាន្ទីធូមើជាតិិ ន្ទីិង

ទិ�ប្រកុងជាទិ�ប្រកុងរ��់ប្រ�ជាជន្ទី ទិ�ប្រកុងរ��់ប្រ�ជាជន្ទី

ប្រតិូវ�ំគោពញតាមតិប្រមូវការរ��់ប្រ�ជាជន្ទី។ គោ�ះ��ជាការ

កំណ៍តិ់ស្វែផ្តន្ទីការអភិិវឌ្ឍឍទិ�ប្រកុង ឬការកសាងទិ�ប្រកុង គោ�ះ��

ជាការសាង�ង់ទិ�ប្រកុងថើ� ឬការស្វែកលមាទិ�ប្រកុងចា�់ គោយើង

�ុទិធស្វែតិប្រតិូវចាតិ់ទុិកប្រ�ជាពលរដាជាគោ�ល គោផាត តិការយក

ចិិតិតទុិកដ្ឋាក់គោ�គោលើតិប្រមូវការរ��់ប្រ�ជាជន្ទី គោរៀ�ចិំឱ្យយបាន្ទី

�មរមយនូ្ទីវការគោធូែើអាជ�វកមើ ការរ�់គោ� ន្ទីងិប្រ�ព័ន្ទីធគោអកូឡូូ�ុ�

គោធូែើការអភិិវឌ្ឍឍតាមផ្តើូវស្វែដលមាន្ទី�ុណ៍ភាពខុព�់ �ងើ�់នូ្ទីវ

អតិិន្ទី័យដ៏ប្រជាលគោប្រ� មាន្ទីលកេណ៍ៈប្រ�មូលផ្តតុ ំ ន្ទីិងប្រ�ក�

គោដ្ឋាយពណ៌៍នៃ�តិង ខុិតិខុំប្រ�ឹងស្វែប្រ�ងគោដើមឿ��គោងើើតិ�រសិិាន្ទី

�ុងលាប្រ�គោ�ើរស្វែដល�កត�ិមន្ទីងឹការគោធូែើអាជ�វកមើ ការរ�់គោ�

ការគោលងកមាន្ទីត ន្ទីិងការគោធូែើគោទិ�ចិរណ៍៍ គោ�ើយគោធូែើឱ្យយប្រ�ជា-

ជន្ទីទិទិួលបាន្ទីផ្តលប្រ�គោ�ជន្ទី៍កាន្ទី់ស្វែតិគោប្រចិើន្ទី ន្ទីិងផ្តតល់ដល់

ប្រ�ជាជន្ទីនូ្ទីវជ�វភាពរ�់គោ� ស្វែដលកាន្ទី់ស្វែតិមាន្ទី�ុភិមងគល។

—— ឯកឧតិតមប្រ�ធានាធូិ�តិ�ចិិន្ទី �ុ� ជ�ន្ទីភិ�ង

城市是人民的城市，人民城市为人民。无论是城

市规划还是城市建设，无论是新城区建设还是老城区

改造，都要坚持以人民为中心，聚焦人民群众的需求，

合理安排生产、生活、生态空间，走内涵式、集约型、

绿色化的高质量发展路子，努力创造宜业、宜居、宜乐、

宜游的良好环境，让人民有更多获得感，为人民创造

更加幸福的美好生活。

——中国国家主席习近平

《浙江日报》海外版记者 肖艳艳 / 文

受访者供图受访者供图

កូ្យន្លឹះប្រកុ្យង�ន្លឹះភោរឿងភោប្រចំើន្លឹះ
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គោទិ�ភាពដប៏្រ��ស់ាា តិរ��់ទិ�ប្រកុងហាងចូិវ ស្វែដលគោ�រគោពញ

គោដ្ឋាយកមាើ ងំ�ក�់ញ�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ អែ�ស្វែដល�ំខ្ជាន្ទី់ជាងគោន្ទីះ

គោ�គោទិៀតិ �ឺគោ�ដាកិចិចចិិន្ទីកំពុងរ �កចិគោប្រមើន្ទី�ុងឆ្នាំ�់រ�័�

ស្វែដលគោ�រគោពញគោ�គោដ្ឋាយឱ្យកា�ជាគោប្រចិើន្ទី។

គោ�គោពលទំិគោន្ទីរ គោ�កចូិលចិិតិតជះិកង់។ មនិ្ទីស្វែតិ�ុុគោណ្តាះ ះ

គោទិ គោ�កធាើ �់ជិះកង់ស្វែដលគោ�កចូិលចិិតិតគោឡូើងភិាំ គោដើមឿ�

គោ�ទិ�ែនាប្រ��់ទិ�កស្វែន្ទីើងកាុងគោខុតិតជឺជាងំ គោ�ើយធាើ �់គោ�

ដល់�ឹង�ុ��ូ ៊ ប្រកុងជាន្ទីតឺិ ន្ទីងិប្រ�ុកន្ទី�ងនៃ�ជាគោដើម។ គោ�ក

បាន្ទីស្វែថើងថា គោខុតិតជជឺាងំជាឋាន្ទី�ួ��៌ប្រមា�់ការហាត់ិក�ឡា

គោប្រ�ផ្តីះ។ គោ�កចូិលចិិតិតគោទិ�ភាពតាមផ្តើូវ ក៏�ុុស្វែន្ទីតគោ�ចិកត�

ប្រ�ឡាញ់ចិំគោ�ះគោខុតិតគោន្ទីះ មិន្ទីប្រ�ន្ទី់ស្វែតិមាន្ទីគោទិ�ភាពដ៏

ប្រ��់សាា តិខ្ជាងគោលើគោនាះគោទិ។

Diego Troubles  ³ ́ ebIkePaCnIydææanenARkugKunmIg 

迭戈：我在昆明开餐馆 

本刊记者 王靖中 / 文

គោ�ក Diego Troubles មកព�ប្រ�គោទិ�អុ�តាល�។ ចា�់

តាងំព�មកប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីជាគោលើកដំ�ូងគោ�ឆ្នាំា ២ំ០០២ គោ�ក

បាន្ទីជា�់ន្ទីិ�ែ័យជាមួយប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីរយៈគោពល ២០ ឆ្នាំា ំ

គោ�ើយ។

គោ�ក Diego Troubles ធាើ �់បាន្ទី�ិកាជំនាញ

វ�ិែកមើគោអឡូិចិប្រតិូន្ទីិកគោ�សាកលវទិិោល័យ។ �នីា�់ព�

�ញ្ចច �់ការ�ិកា គោ�កបាន្ទីមកគោធូែើការជាវ�ិែករគោ�ប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទី �ុុស្វែន្ទីត គោ�កបាន្ទីន្ទីិ�យថា “ខុំុ ំចូិលចិិតិតចិំអិន្ទីអាហារ

ជាង”។

គោ�ឆ្នាំា ២ំ០០៧ គោ�ក Diego Troubles ���់ព�

ការង្វារគោ�ទិ�ប្រកុងគោ�ៀងនៃ� គោ�ទិ�ប្រកុង�ុរាណ៍�ុូ�ឺ ប្រកុង

ល�ជាងំនៃន្ទីគោខុតិតយូណ្តាន្ទី គោ�ើយបាន្ទីគោ�ើកគោភាជន្ទី�យដ្ឋាា ន្ទី

អុ�តាល�មួយ។ គោ�កយល់គោឃុំើញថា កស្វែន្ទីើងស្វែដលមាន្ទីគោខុឿន្ទី

ជគោណ៍តើ រថើ គោ��ដ្ឋាា ន្ទីស្វែ���ទិ�ុរាណ៍ គោមឃុំពណ៌៍គោខុៀវ ន្ទីិង

ពពកពណ៌៍� គោធូែើឱ្យយជ�វភាពរ�់គោ�រ��់គោ�កប្រ�ក�គោដ្ឋាយ

ភាព��ាយរ �ករាយ។

កាុងនាមជាកូន្ទីប្រ�សារ��់អាកប្រកុង�ុន្ទីម�ង គោ�ក 

Diego Troubles បាន្ទី�គោប្រមចិចិិតិតផាើ �់�តូរទិ�តាងំគោភាជ-

ន្ទី�យដ្ឋាា ន្ទីគោ�ទិ�ប្រកុង�ុន្ទីម�ងគោខុតិតយូណ្តាន្ទីគោ�ឆ្នាំា ២ំ០១៤។

 ដំ�ូងគោឡូើយ គោ�កគោ�ស្វែតិន្ទីឹកប្រកុង�ុរាណ៍�ុូ�ឺ �ុុស្វែន្ទីតមិន្ទី

យូរ�ុុនាើ ន្ទីគោទិ គោ�កប្រតិូវបាន្ទី�ក់�ញគោដ្ឋាយភាពប្រ�ណុ៍ក

�ុខុប្រ�ួលកាុងការរ�់គោ� ន្ទីងិ�រ�ិកា�លកេណ៍ៈអន្ទីតរជាតិិ

រ��់ប្រកុង�ុន្ទីម�ង។ គោ�កបាន្ទី�ញ្ញាា ក់ថា កាុងរយៈគោពល

�ុុនាើ ន្ទីឆ្នាំា ចុំិងគោប្រកាយគោន្ទីះ ទិ�ប្រកុង�ុន្ទីម�ងបាន្ទីអភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍កាុង

គោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទី �ណ្តាត ញស្វែខុែអាកា�ចិរណ៍៍រថគោភិើើងគោលឿ�ន្ទី

គោលឿន្ទី ន្ទីិងផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទី ប្រតិូវបាន្ទីសាង�ង់គោឡូើង

ន្ទីិងបាន្ទីប្របារពធគោឡូើងជា�ន្ទីត�នីា�់នូ្ទីវពិពរ័ណ៍៍ ន្ទីងិ�ន្ទីា�ិ�ទិ

(�ូមគោ�គន្ទី QR កូដគោដើមឿ�ទិ�ែនាវ �គោដអូ)
（扫二维码看视频）

�ពែនៃថៃ គោ�ទិ�ប្រកុងហាងចូិវ គោយើងគោប្រ�ើទូិរ�័ពីនៃដស្វែតិមួយ

គោប្រ�ឿងគោ�គោពលគោចិញគោ�ខ្ជាងគោប្រ� ក៏អាចិ�គោប្រមចិបាន្ទីនូ្ទីវ

មុខុង្វារគោផ្តែងៗដូចិជាការទិិញទិំន្ទីិញ ពោបាលជំងឺ ន្ទីិងគោធូែើ

ដំគោណ៍ើ រជាគោដើម។ គោ�កចូិលចិិតិតរគោ�ៀ�រ�់គោ�ង្វាយប្រ�ួល

ស្វែ��គោន្ទីះ។ គោ�កបាន្ទី�ន្ទីតគោទិៀតិថា “គោពលប្រតិឡូ�់គោ�ប្រ�គោទិ�

អង់គោ�ើ�វញិ ខុំុ ំស្វែ�រជាមិន្ទីទិមាើ �់ន្ទីឹងការរ�់គោ�គោ�គោនាះ

វញិ”៕

李文君 图李文君 图

2323

B½t’manBiess｜高棉视点



露丝玛丽：我在杭州当设计师

Roze Merie Cuevas ៈ´CaGñkDIhSajenATIRkughagcUv

គោ�កប្រ�� Roze Merie Cuevas ជាសិា�ន្ទីិក ន្ទីិង

ប្រ�ធាន្ទីប្រកុមឌ្ឍ��ាញមុាក JAC ។ គោ�កប្រ��គោកើតិគោ�ប្រ�គោទិ�

កាណ្តាដ្ឋា មាត យជាជន្ទីជាតិិបារាងំ ឪពុកជាជន្ទីជាតិិប្រកូអាតិ។

វ�ឿធូម៌ដ៏ចិប្រមុះពណ៌៍កាុងប្រ�ួសារបាន្ទីជួយ�ំផុ្ត��ំន្ទីិតិជា

គោប្រចិើន្ទីដល់គោ�កប្រ��។ គោ�ឆ្នាំា ២ំ០១៣ គោ�កប្រ��ប្រតិូវបាន្ទី

វាយតិនៃមើថាជា“អាកឌ្ឍ��ាញកំពូលកាុងតំិ�ន្ទី់អាគោមរកិខ្ជាង

គោជើង”គោដ្ឋាយសិាន្ទី�យទូិរទិ�ែន៍្ទី�ន្ទី�់ម័យប្រ�គោទិ�បារាងំ។

កាលព�ជាង ១០ ឆ្នាំា មុំន្ទី គោ�កប្រ��បាន្ទីមកទិ�ែនា

គោ�ទិ�ប្រកុងហាងចូិវនៃន្ទីគោខុតិតជឺជាងំគោលើកដំ�ូង ន្ទីិងបាន្ទីរក

គោឃុំើញថា គោ�ទិ�គោន្ទីះមាន្ទីទិ�ផ្តារគោ�ើកចិំ� មាន្ទីស្វែខុែ�ង្វាែ ក់

ឧ�ា�កមើគោពញគោលញ ន្ទីិងមាន្ទី�រ�ិកា�អាជ�វកមើដ៏

លាប្រ�គោ�ើរ។ល។ �ងំគោន្ទីះអាចិផ្តតល់ផ្តលប្រ�គោ�ជន្ទី៍ដល់

ការគោធូែើអាជ�វកមើរ��់គោ�កប្រ��។ គោ�ឆ្នាំា ២ំ០១៣ គោ�ក

ប្រ��បាន្ទីនាយំកមុាក�គោមើ�ក�ំ�ក់រ��់ខុើួន្ទី គោ�ើយមក

ដល់ប្រកុងហាងចូិវជាមួយនៃដ�ូជន្ទីជាតិិចិិន្ទី គោប្រតិៀមខុើួន្ទីគោដើមឿ�

ពប្រង�កអាជ�វកមើតាមទិ�ផ្តារចិិន្ទីគោ�ទិ�គោនាះ។ មុន្ទីគោពលគោរៀ�ចំិ

កចិិចប្រ�ជំុកពូំល G២០ គោ�ប្រកុងហាងចូិវ គោ�កប្រ��បាន្ទីគោ�ើក

ការ�ិល័យការង្វារជាផ្តើូវការគោ�ឃុុំំវ�ឿធូម៌យ�សាង ខុណ៍ឌ

យូហាង ប្រកុងហាងចូិវ។

សាា នៃដឌ្ឍ��ាញរ��់គោ�កប្រ��ប្រ�មូលផ្តតុធំាតុិផ្តែំគោផ្តែងៗ

មកព�ទូិ�ងំពិភិពគោ�ក ចិំស្វែណ៍កឯភាពប្រ��់សាា តិព�តិំ�ន្ទី់

�ូ�៌ស្វែដល�ង្វាា ញគោដ្ឋាយទិ�ប្រកុងហាងចូិវ បាន្ទីនាមំកនូ្ទីវ�ំន្ទីតិិ

ថើ�កាន្ទី់ស្វែតិគោប្រចិើន្ទីដល់គោ�កប្រ��។ គោ�កប្រ��បាន្ទីប្របា�់អាក

កាស្វែ�តិថា “ទិ�ប្រកុងហាងចូិវដូចិជាកំណ៍�់ប្រទិពយ គោទិ�ភាព 

រុកេជាតិិ �ុរាណ៍ដ្ឋាា ន្ទីប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត �ុទិធស្វែតិអាចិដ្ឋាក់�ញ្ចចូ ល

គោ�កាុងសាា នៃដឌ្ឍ��ាញរ��់គោ�កប្រ��”។

�ចិចុ�ឿន្ទីាគោន្ទីះ ប្រកុងហាងចូិវបាន្ទីកាើ យជាប្រ�ុកកំគោណ៍ើ តិ

ទិ�ព�ររ��់គោ�កប្រ�� គោ�ើយគោ�កប្រ��គោពញចិិតិតន្ទីងឹ�រ�ិកា�

រ�់គោ� ន្ទីិងបាន្ទី�គោងើើតិអាជ�វកមើរ��់ខុើួន្ទីគោ�ទិ�គោន្ទីះ។ គោ�

ប្រកុងហាងចូិវ គោ�កប្រ��ក៏បាន្ទីជួ� ន្ទីិងសាគ ល់ស្រ្ត�ត�ចិិន្ទីជា

អន្ទីតជាតិិប្រ��់ប្រ�គោភិទិ។ ទិ�ប្រកុងគោន្ទីះកំពុង�ក់�ញជន្ទី�រគោទិ�

កាន់្ទីស្វែតិគោប្រចិើន្ទីមកតាងំទិ�លំគោ� និ្ទីង�គោងើើតិអាជ�វកមើ។

គោប្រ�ព�គោន្ទីះ លកេណ៍ៈពិគោ��នៃន្ទីប្រកុង�ុន្ទីម�ងក៏បាន្ទី

�ក់�ញ Diego Troubles ស្វែដរ។ គោ�កយល់គោឃុំើញថា

ការគោ�ើកចិ�ំ ន្ទីងិការអភិវិឌ្ឍឍជា�ន្ទីត�នីា�់នៃន្ទីទិ�ប្រកុង�ុន្ទីម�ង

កាុងរយៈគោពល�ុុនាើ ន្ទីឆ្នាំា គំោន្ទីះ មិន្ទីបាន្ទី�ុះ�ល់ដល់ទិំគោន្ទីៀម

ទិមាើ �់គោដើមនៃន្ទីទិ�ប្រកុង�ុន្ទីម�ងគោទិ ប្រកុង�ុន្ទីម�ងគោ�ស្វែតិជាប្រកុង

�ុន្ទីម�ងដស្វែដល។ គោ�គោពលទិំគោន្ទីរ Diego Troubles ចូិល

ចិិតិតជិះមុូតូិគោធូែើដំគោណ៍ើ រកាុងប្រកុង�ុន្ទីម�ង គោដើមឿ�ស្វែ�ែងរកភាព

�ក់�ញអំព�ការ�យ�ញ្ចចូ ល�ា នៃន្ទីស្វែ���ទិ�ុរាណ៍ ន្ទីិង

ទិំគោន្ទីើ� ក៏ដូចិជាលកេណ៍ៈកាុងប្រ�ុក ន្ទីិងពិភិពគោ�ក។

កាុងនាមជាជន្ទី�រគោទិ�ស្វែដល�គោងើើតិអាជ�វកមើគោ�ទិ�ប្រកុង

�ុន្ទីម�ង គោ�ក Diego Troubles បាន្ទីន្ទីិ�យគោដ្ឋាយ

គោមាទិន្ទីភាពថា កាុងរយៈគោពល ៨ ឆ្នាំា ចុំិងគោប្រកាយគោន្ទីះ គោ�ក

បាន្ទីសាគ ល់មតិិតភិកតជិាគោប្រចិើន្ទី ចិសំ្វែណ៍កឯគោភាជន្ទី�យដ្ឋាា ន្ទីអុ�តាល�

រ��់គោ�ក មិន្ទីប្រតិឹមស្វែតិបាន្ទីទិទិួលការគោពញន្ទីិយមព�អតិិ-

ថិជន្ទីជាគោប្រចិើន្ទីកាុងប្រកុង�ុន្ទីម�ង�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ គោ�ើយប្រតិូវបាន្ទី

គោ�វាយតិនៃមើជាគោប្រចិើន្ទីគោលើកថា             ជាគោភាជន្ទី�យដ្ឋាា ន្ទីអឺរ ុ�ុលា�ំផុ្តតិ

គោ�កាុងទិ�ប្រកុង�ុន្ទីម�ង៕

(�ូមគោ�គន្ទី QR កូដគោដើមឿ�ទិ�ែនាវ �គោដអូ)
（扫二维码看视频）
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林登：我在喜洲开客栈

Brian Linden ³ ́ ebIkpÞHsMNak;enAXuMsIucUv

本刊记者 张莹琳 / 文

ជាង ១០ ឆ្នាំា មុំន្ទី ជន្ទីជាតិិអាគោមរកិគោឈាើ ះ Brian 

Linden បាន្ទីលក់គោ��ដ្ឋាា ន្ទីរ��់�តិ់គោ�ឯប្រ�ុកកំគោណ៍ើ តិ

ន្ទីិងនាកូំន្ទីប្រ�ុ�ព�រនាក់គោ�កាន្ទី់មណ៍ឌ ល�ែយ័តិជន្ទីជាតិិនៃ�ុ

តាល� គោខុតិតយូណ្តាន្ទី គោ�ើយបាន្ទីគោ�ើកផី្តះ�ំណ្តាក ់�ុ�ល�ន្ទីយន់្ទី

កាុងលំគោ�ដ្ឋាា ន្ទីជន្ទីជាតិិនៃ�ុគោ�ឃំុុំ�ុ�ចូិវ។ �តិ់បាន្ទីដ្ឋាក់ទុិន្ទី

�ងំអ�់គោ�កាុងការស្វែកលមាផ្តីះ�ំណ្តាក់�ុ�ល�ន្ទីយន្ទី់ តាម

រយៈការការ�រ ន្ទីងិស្វែកលមា�ណំ៍ង់ចា�់ � ឺ“ស្វែកលមា�ណំ៍ង់

ចា�់ស្វែតិរកាលកេណ៍ៈចា�់”។ �ំណ៍ង់ចា�់ក៏�គោញ្ចច ញនូ្ទីវ

ភាពរ�់រគោវ ើកថើ� ។

គោ�ក Brian Linden យល់គោឃុំើញថា កាុងនាមជាទិ�

ប្រ�ជំុជន្ទីជន្ទីជាតិិនៃ�ុ ឃុុំ�ុំ�ចូិវបាន្ទីស្វែថរកា�ំណ៍ង់លគំោ�ដ្ឋាា ន្ទី

រ��់ជន្ទីជាតិិនៃ�ុជាគោប្រចិើន្ទី ស្វែដលគោប្រ�ៀ�ដូចិជាសារមន្ទីី�រ

មួយៗដូគោចិាះស្វែដរ។ គោ�ក Brian Linden បាន្ទីន្ទីិ�យថា

“ជាគោរៀងរាល់នៃថៃ មាន្ទីគោទិ�ចិរជាគោប្រចិើន្ទីមកទិ�ែនាផី្តះ�ំណ្តាក់

ខុំុ ំ។ ខុំុ ំន្ទីឹងន្ទីិ�ន្ទីគោរឿងរុាវអំព�ការអភិិវឌ្ឍឍគោដ្ឋាយរមួ�ញ្ចចូ ល

�ា រវាងផី្តះ�ំណ្តាក�ុ់�ល�ន្ទីយន់្ទី ន្ទីងិភូិមកិាុងតំិ�ន្ទី”់។ មិន្ទី

ប្រតិឹមស្វែតិ�ុុគោណ្តាះ ះ គោ�ក Brian Linden ស្វែតិងស្វែតិនាគំោភិំ�វ

គោ�គោលងផ្តារគោពលប្រពឹកគោ�ឃំុុំ�ុរាណ៍ គោដើមឿ�គោមើលការគោធូែើ

ផ្តលិតិផ្តលទិឹកគោដ្ឋាះគោ�ពិគោ��រូសាន្ទី ទិ�ែនា�ិ�ឿកមើ

��ពណ៌៍�ារុាន្ទី ន្ទីិង�រគិោភា�អាហារ�ប្រមន្ទី់ន្ទីំ�ុ�ចូិវផ្តង

ស្វែដរ។ តាមគោ�ល�ំន្ទីិតិអំព�ការរ�់គោឡូើងវញិនៃន្ទី���មន្ទី៍ 

Brian Linden បាន្ទី�គោងើើតិទិំនាក់ទំិន្ទីងគោ�ន្ទីឹង�ុ�ចូិវ ស្វែដល

បាន្ទីជួយអាកប្រ�ុកកាន់្ទីស្វែតិយល់ដឹងអំព�វ�ឿធូម៌កាុងតិំ�ន់្ទី 

ស្វែថម�ងំផ្តតល់ផ្តលចិំគោណ៍ញជាគោប្រចិើន្ទីដល់អាកភូិមិជុំវញិ។ 

មិន្ទីស្វែតិ�ុុគោណ្តាះ ះ ផ្តីះ�ំណ្តាក់�ុ�ល�ន្ទីយន្ទី ់ កប៏ាន្ទីគោរៀ�ចិំ

�កមើភាព�គោប្រងៀន្ទីភាសាអង់គោ�ើ�ដលគ់ោកើងៗកាុងតំិ�ន្ទី ់ ន្ទីងិ

បាន្ទី�ំគោពញភារកិចិចជាអាកនាមុំខុគោ�កាុងការការ�រគោ�តិិ-

កភិណ៍ឌ សិា�តិយកមើប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�តរ��់ឃំុុំ�ុ�ចូិវផ្តងស្វែដរ។

គោ�កបាន្ទី�ស្វែន្ទីិមគោទិៀតិថា “ផ្តីះ�ំណ្តាក់�ុ�ល�ន្ទីយន្ទី់ 

មាន្ទីគោរឿងរុាវអំព�ខុំុ ំ ន្ទីិងប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីវាមិន្ទីប្រតិឹមស្វែតិ�ំគោពញ

កត�ប្រ�នៃមរ��់ខុំុ ំ�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ ស្វែថម�ងំគោធូែើឱ្យយពិភិពគោ�ក

កាន្ទី់ស្វែតិស្វែ�ែងយល់អំព�ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីជាក់ស្វែ�តងគោទិៀតិផ្តង”៕

(�ូមគោ�គន្ទី QR កូដគោដើមឿ�ទិ�ែនាវ �គោដអូ)

（扫二维码看视频）

គោប្រចិើន្ទី គោ�ើយមាន្ទីការចា�់អារមើណ៍៍�ុងប្រជាលគោប្រ�ចិំគោ�ះ

�ុណ៍�មឿតិតលិារ��់ស្រ្ត�ត�ជន្ទីជាតិិចិិន្ទី។ ពកួគោ�មាន្ទីកមាើ ងំ

ដ៏ខ្ជាើ ងំកាើ កាុងការ�គោប្រមចិចិិតិត មាន្ទីប្រ��ិទិធភាពខុព�់កាុង

ការអនុ្ទីវតិតការង្វារ គោ�ើយចូិលចិិតិតគោរៀន្ទីចំិគោណ៍ះដឹងថើ�ណ្តា�។់

គោ�កប្រ��បាន្ទី�ស្វែន្ទីិមគោទិៀតិថា “�ប្រមា�់ស្រ្ត�ត� ប្រតិូវរកាតុិលយ-

ភាពរវាងប្រ�ួសារ ន្ទីិងការរ�់គោ�រ��់ខុើួន្ទី វាជាគោរឿងមួយ

ស្វែដលមិន្ទីមាន្ទីភាពង្វាយប្រ�ួលគោទិ �ុុស្វែន្ទីត ពួកគោ�គោធូែើបាន្ទី

លាណ្តា�់”៕

(�ូមគោ�គន្ទី QR កូដគោដើមឿ�ទិ�ែនាវ �គោដអូ)
（扫二维码看视频）

李文君 图李文君 图
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滇浙对望，当翠湖遇到西湖
 杭州，一座传奇的城市；昆明，一座宜居之城。

当杭州对话昆明，我们或许能从中窥见中国十年来城

市发展的缩影。

ប្រកុងហាងចូិវនៃន្ទីគោខុតិតជឺជាងំជាប្រកុងអចិឆរយិៈមួយរ��់

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។  គោ��ម័យ�ុរាណ៍ ទិ�គោន្ទីះធាើ �់គោកើតិមាន្ទីគោរឿង

ដ៏អសាច រយជាគោប្រចិើន្ទី គោ�ើ�ើ ន្ទី�ឹង�ុ��ូុនៃន្ទីប្រកុងហាងចូិវ អកែរ-

សាស្រ្ត�តចិិន្ទីន្ទីឹងអាចិបាតិ់�ង់ ភាពប្រតិចិះប្រតិចិងជ់ាគោប្រចិើន្ទី។

គោ�នៃថៃគោន្ទីះ ប្រកុម�ុុន្ទី ALIBABA បាន្ទី�គោងើើតិទិ�សាា ក់ការ

កណ្តាត លគោ�ទិ�គោន្ទីះ គោ�ើយប្រ�ព័ន្ទីធឌ្ឍ�ជ�ថល“ខុួរកាលទិ�ប្រកុង”

បាន្ទីជំរុញការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�ព័ន្ទីធអភិបិាលកចិិចរ��់ប្រកុងហាងចូិវ

ចិសំ្វែណ៍ក“ផ្តលតិិផ្តលហាងចូិវ” ក៏បាន្ទីប្រតិូវផ្តែពែផ្តាយតាម

អន្ទីឡាញ ន្ទីិងនាគំោចិញគោ�កាន្ទី់ប្រ�គោទិ�កាន្ទី់ស្វែតិគោប្រចិើន្ទីជា

�ន្ទីត�នីា�់។

ប្រកុង�ុន្ទីម�ងនៃន្ទីគោខុតិតយូណ្តាន្ទីជាប្រកុងមយួស្វែដល�កត�ិម

�ប្រមា�់ការរ�់គោ�រ��់មនុ្ទី�ែ។ ទិ�គោន្ទីះមាន្ទីអាកា�ធាតុិ

មិន្ទីគោ�ត មិន្ទីប្រតិជាក់ មាន្ទីវ�ឿធូម៌ចិប្រមុះពណ៌៍ មាន្ទី�ងគម

ប្រ�ក�គោដ្ឋាយ�រ�ិ�ន្ទីា ន្ទីិងមាន្ទីការរ�់គោ�ដ៏ប្រ�ណុ៍ក

ប្រ�ួល ស្វែដលស្វែតិងស្វែតិ�ក់�ញមនុ្ទី�ែដ៏គោប្រចិើន្ទី�ន្ទីធកឹ�នាធ �់។

�ឹង�ុយ�ូុនៃន្ទីប្រកុង�ុន្ទីម�ង ស្វែដល�ិិតិគោ�ចិំកណ្តាត លប្រកុង

�ុន្ទីម�ងគោនាះ ហាក់ដូចិជា�ឹង�ុ��ូុតូិចិមយួ។ ទិ�ប្រកុង�ុន្ទីម�ង

ស្វែដលប្រតិូវគោ�ដ្ឋាក់គោឈាើ ះថា “ទិ�ប្រកុងន្ទីិ�ឃុំរដូវ”គោនាះ ក៏ជា

កស្វែន្ទីើងមួយស្វែដលគោ�រគោពញគោ�គោដ្ឋាយកា�នុ្ទីវតិតភាពស្វែដរ។

ស្វែខុែរថគោភិើើងចិិន្ទី-ឡាវបាន្ទីកាតិ់�និ្ទីយនូ្ទីវចិមាៃ យរវាងប្រកុង

�ុន្ទីម�ង ន្ទីិងគោវៀងចិន្ទីីន្ទី៍ ជាពិគោ�� ផ្តលិតិផ្តលផាើ ប្រ��់

រ��់�ុន្ទីម�ងបាន្ទី      ន្ទីងិកំពុងប្រតូិវគោ�ដឹកជញ្ចាូ ន្ទីគោ�កាន់្ទីពភិិព-

គោ�ក�ងំមូល។

�ឹង�ុ��ូុប្រកុងហាងចូិវគោខុតិតជឺជាងំ�ឹង�ុ��ូុប្រកុងហាងចូិវគោខុតិតជឺជាងំ
浙江省杭州西湖浙江省杭州西湖 CFP  CFP 图图  
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គោ�គោពល�ឹង�ុ��ូុជួ�ន្ទីឹង�ឹង�ុយ�ូុ គោ�កអាក

ប្រ�ស្វែ�លអាចិគោឃុំើញដំគោណ៍ើ រវវិឌ្ឍឍន៍្ទីនៃន្ទីទិ�ប្រកុងគោផ្តែងៗរ��់

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។

១០ ឆ្នាំា ចុំិងគោប្រកាយគោន្ទីះ ទិ�ប្រកុង�ំខ្ជាន្ទី់ ន្ទីិងប្រ�ជំុទិ�ប្រកុង

បាន្ទីកាើ យគោ�ជាប្រ�ភិពកមាើ ំង�ប្រមា�់ជំរុញការអភិិវឌ្ឍឍ

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីគោដ្ឋាយមាន្ទី�ុណ៍ភាពខុព�។់ តាមទិិន្ទីាន័្ទីយ�កិា

ជាទូិគោ�គោលើកទិ� ៧ អំព�ជំគោរឿន្ទីប្រ�ជាជន្ទីទូិ�ងំប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី

បាន្ទីឱ្យយដឹងថា �ពែនៃថៃ គោ�ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីមាន្ទីទិ�ប្រកុងធូំគោលើ�

ល�់ចិំន្ទីួន្ទី ៧ ទិ�ប្រកុងធូំពិគោ��ចិំន្ទីួន្ទី ១៤ ន្ទីិងប្រ�ជំុទិ�ប្រកុង

ចិំន្ទីួន្ទី១៩។ ឧ�ា�កមើ ន្ទីិងប្រ�ជាជន្ទីកំពុងប្រតិូវបាន្ទី

ប្រ�មូលផ្តតុ�ំា គោ�កាុងតំិ�ន្ទី�់ងំគោន្ទីះ ស្វែដលបាន្ទី�គោងើើតិជាប្រ�ភិព

កមាើ ងំ�ប្រមា�់ជំរុញកំគោណ៍ើ ន្ទីគោ�ដាកិចិចគោ�កាុងតិំ�ន់្ទីប្រ�ជុំ

ទិ�ប្រកុង។

១០ ឆ្នាំា ចុំិងគោប្រកាយគោន្ទីះ ការគោធូែើន្ទីវានុ្ទីវតិតន្ទី ៍ន្ទីងិការ�គោងើើតិ

មុខុអាជ�វកមើកំពុងនាមំកនូ្ទីវកា�នុ្ទីវតិតភាពកាន្ទី់ស្វែតិគោប្រចិើន្ទី

ដល់ទិ�ប្រកុងនានា។ គោ�គោខុតិតជជឺាងំ �គោចិចកវទិិោ ន្ទីងិគោ�ដាកិចិច

ឌ្ឍ�ជ�ថលដូចិជា“ខួុរកាលឧ�ា�កមើ+គោរាងចិប្រកអនា�តិ”

កំពុង�គោងើើតិអនា�តិថើ�។ 

១០ ឆ្នាំា ចុំិងគោប្រកាយគោន្ទីះ “វ�ឿធូម៌ខុិតិខុំឧ�ា�៍ពោ-

�ម”រ��់ទិ�ប្រកុង បាន្ទីជួយឱ្យយធូន្ទីធាន្ទីមនុ្ទី�ែ�ងំកាុង 

ន្ទីងិគោប្រ�ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី�គោប្រមចិនូ្ទីវ�ុ�ិន្ទីរ��់ខុើួន្ទី។ គោ�ីើរប្រ��់

ទិ�ប្រកុងគោ�ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីដ្ឋាក់គោចិញនូ្ទីវគោ�លន្ទីគោ�បាយ

អនុ្ទីគោប្រ�ះគោដើមឿ��ក់�ញធូន្ទីធាន្ទីមនុ្ទី�ែ។ ជន្ទីជាតិិចិិន្ទី

ស្វែលងប្រពួយបារមភអំព�ការគោធូែើចំិណ្តាកប្រ�ុកគោ�គោធូែើការគោ�ទិ�

ប្រកុងគោផ្តែង។ 

១០ ឆ្នាំា ចុំិងគោប្រកាយគោន្ទីះ ការគោធូែើន្ទី�រូ�ន្ទី�យកមើស្វែដល

ចាតិទុ់ិកមនុ្ទី�ែជាគោ�ល កពុំងជំរញុការអភិវិឌ្ឍឍតំិ�ន្ទីគ់ោផ្តែងៗ

គោដ្ឋាយ�មគោ�តុិផ្តល។ គោ�គោខុតិតយូណ្តាន្ទី តាងំព�ឆ្នាំា ២ំ០១៧

មក កូន្ទីឃុុំពិំគោ�� តិ�ំន្ទីស់្វែប្រ�ចិកំារចិប្រមះុ ន្ទីងិតំិ�ន្ទីជ់ន្ទី�ទិ

ថើ�ដ៏ប្រ��់សាា តិមួយចិំន្ទីួន្ទីប្រតូិវបាន្ទីសាង�ង់គោឡូើងជា�ន្ទីត

�នីា�់ ស្វែដលបាន្ទីផ្តតល់ឱ្យកា�ការង្វារដល់ប្រ�ជាក�ិករ ន្ទីិង

ចូិលរមួជាវភិា��ន្ទី�ុងគោប្រចិើន្ទីកាុងការអភិវិឌ្ឍឍតំិ�ន់្ទីជន្ទី�ទិ។

គោ�គោខុតិតនៃ�ណ្តាន្ទី ប្រ�ព័ន្ទីធ�ុខ្ជាភិិបាល ន្ទីិងគោ�វាកមើ

�ុខ្ជាភិបិាលសាធារណ៍ៈប្រតូិវបាន្ទីស្វែកលមាជា�ន្ទីត�នីា�់ គោ�ើយ

បាន្ទីជំរុញឱ្យយមន្ទីី�រគោពទិយកប្រមិតិ ៣ ប្រ��ដណ៍ត �់គោលើគោខុតិត�ងំ

មូល ស្វែដលបាន្ទី�គោងើើតិគោឡូើងជាទូិគោ�នូ្ទីវប្រ�ព័ន្ទីធ�ងគមកិចិច

�ប្រមា�់ប្រ�ជាជន្ទីគោ�កាុងទិ�ប្រកុង ន្ទីិងតាមទិ�ជន្ទី�ទិ៕

(អតិិ�ទិ�គោងេ�គោដ្ឋាយអាកន្ទីិពន្ទីធទិ�ែនាវដ�តគោយើងខុំុ ំ)
  稿件来源：本刊综合

�ឹង�ុយ�ូុ ប្រកុង�ុន្ទីម�ង គោខុតិតយូណ្តាន្ទី�ឹង�ុយ�ូុ ប្រកុង�ុន្ទីម�ង គោខុតិតយូណ្តាន្ទី
云南省昆明翠湖云南省昆明翠湖 CFP  CFP 图图

孙勇刚 制图
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泰国正大管理学院中国—东盟研究中心副主任 陈丰媛

lUtlas;CamYyTIRkug

与城市共同成长

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីជាអាកចូិលរួមកាុងសាកលភាវូ�ន្ទី�យកមើ

គោ�ដាកិចិច គោ�ើយក៏ជាអាកសិា�នា ន្ទីិងអាកជំរុញការគោធូែើ

�កលភាវូ�ន្ទី�យកមើគោ�ដាកិចិចស្វែដរ។ កាុងដំគោណ៍ើ រស្វែដល

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីខិុតិខំុជរំញុការគោ�ើកចំិ� ន្ទីងិស្វែចិករសំ្វែលកផ្តល�ភិ

នៃន្ទីការអភិិវឌ្ឍឍជាមួយ�ណ្តាត ប្រ�គោទិ�នានា ទិ�ប្រកុងកំពុងគោដើរ

តិួនាទិ��ុង�ំខ្ជាន្ទី់ គោដ្ឋាយមាន្ទីប្រកុម�ុុន្ទី�រគោទិ�កាន្ទី់ស្វែតិ

គោប្រចិើន្ទីមកចាក់�ំ� ន្ទីិងគោធូែើអាជ�វកមើគោ�ទិ�គោន្ទីះ គោ�ើយមាន្ទី

មតិិត�រគោទិ�កាន់្ទីស្វែតិគោប្រចិើន្ទីមកទិ�គោន្ទីះ គោដើមឿ�ស្វែចិករសំ្វែលកកា�-

នុ្ទីវតិតភាពគោ�ទិ�គោន្ទីះ។

កាុងរយៈគោពល ១០ ឆ្នាំា សំ្វែដលខុំុ ំរ�់គោ�កាុងប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី 

ខុំុ ំជាសាកែ�នៃន្ទីការអភិិវឌ្ឍឍ ន្ទីិងការផាើ �់�តូររ��់ប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទី។ ការគោរៀ�ចិំធូន្ទីធាន្ទីពិភិពគោ�កឱ្យយកាន្ទី់ស្វែតិលាប្រ�គោ�ើរ

ការគោធូែើន្ទីវានុ្ទីវតិតន្ទី៍�គោចិចកវទិិោ ន្ទីិងវទិិោសាស្រ្ត�ត ការអភិិវឌ្ឍឍ

ឧ�ា�កមើកប្រមិតិខុព�់ បាន្ទីជំរុញការអភិិវឌ្ឍឍ ន្ទីិងពប្រងឹង

�មតិិភាពប្រ�កួតិប្រ�ស្វែជងរ��់ទិ�ប្រកុងគោផ្តែងៗ។ គោ�ទិ�គោន្ទីះ

គោ�ដាកិចិចឌ្ឍ�ជ�ថល �គោចិចកវទិិោ AI  ឱ្យ�ថជ�វសាស្រ្ត�ត ន្ទីិង

ឧ�ា�កមើថើ�ៗជាគោប្រចិើន្ទីគោទិៀតិ កំពុងទិទិួលការរ �កចិគោប្រមើន្ទី

កាន្ទី់ស្វែតិឆ្នាំ�់រ�័�។ ទិ�ផ្តារគោ�ើកទូិ�យ ន្ទីិងស្វែខុែ�ង្វាែ ក់

ផ្តគតិ់ផ្តគង់គោពញគោលញ បាន្ទីជំរុញការគោធូែើន្ទីវានុ្ទីវតិតន្ទី៍ស្វែ��ប្រ�មូល

ផ្តតុ ំ។

ខុំុ ំ ក៏បាន្ទីគោឃុំើញគោដ្ឋាយផីាល់ស្វែភិាកនូ្ទីវកា�នុ្ទីវតិតភាព

នៃន្ទីការអភិវិឌ្ឍឍស្វែដរ។ គោ�លន្ទីគោ�បាយថើ��ប្រមា�់�ក�់ញ

ធូន្ទីធាន្ទីមនុ្ទី�ែ ន្ទីិងការផាើ �់�តូររវាងធូន្ទីធាន្ទីមនុ្ទី�ែជាតិិ

ន្ទីិងអន្ទីតរជាតិិ បាន្ទី�ក់�ញ�គោចិចកគោទិ�នៃចិាប្រ�ឌ្ឍិតិ ន្ទីិង

ធូន្ទីធាន្ទីមនុ្ទី�ែកាន់្ទីស្វែតិគោប្រចិើន្ទី។ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទី�គោងើើតិគោឡូើង

នូ្ទីវ�រ�ិកា��ណិ៍ជាកមើដ៏អំគោណ្តាយផ្តល គោដ្ឋាយបាន្ទី

ផ្តតល់គោ�វាកមើគោពញលកេណ៍ៈ គោធូែើសាមញ្ចាកមើ�ណិ៍ជាកមើ 

�ក�់ញធូន្ទីធាន្ទីមនុ្ទី�ែអន្ទីតរជាតិិ ន្ទីងិគោធូែើន្ទីវានុ្ទីវតិតន្ទីប៍្រ�ព័ន្ទីធ

ប្រ��់ប្រ�ង ជាពិគោ�� ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីស្វែដលមាន្ទីការគោ�ើកចិំ�

កាុងកប្រមិតិខុព�់គោនាះ បាន្ទី ន្ទីិងកំពុងផ្តតល់ឱ្យកា�កាន្ទី់ស្វែតិ

គោប្រចិើន្ទីដល់ពិភិពគោ�កគោយើង។

“ប្រ�ជាជន្ទីជាមូលដ្ឋាា ន្ទីប្រ�ឹះនៃន្ទីទិ�ប្រកុង”។ ទិ�ប្រកុងមិន្ទី

ប្រ�ន្ទី់ស្វែតិបាន្ទីនាមំកនូ្ទីវឱ្យកា�អភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍�ប្រមា�់ប្រ�ជាជន្ទី

�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ គោ�ើយក៏បាន្ទី�ងើ�់នូ្ទីវ�ំន្ទីិតិដ៏លា�វររ��់

ប្រ�ជាជន្ទីចំិគោ�ះការរ�់គោ�ដ៏មាន្ទី�ុភិមងគលផ្តងស្វែដរ។

�ចិចុ�ឿន្ទីា គោ�ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី ប្រ�ជាជន្ទីភា�គោប្រចិើន្ទីមាន្ទីការគោ�ែង

យល�ុ់ង�ុ�ជគោប្រ�អំព�ទិ�ែន្ទី�ន្ទី“ទិ�ប្រកុង�រ �រាងគ” គោ�ើយ

�គោប្រមាងទិ�ប្រកុងនៃវឆ្នាំើ តិ ទិ�ប្រកុងនៃ�តិង ន្ទីងិទិ�ប្រកុងវ�ឿធូម៌

កំពុងប្រតិូវបាន្ទីអនុ្ទីវតិត�ុងរលូន្ទី គោ�ើយបាន្ទីផ្តតល់ជ�វភាព

រ�់គោ�កាន្ទី់ស្វែតិមាន្ទី�ុណ៍ភាពខុព�់ដល់ប្រ�ជាជន្ទី។ មិន្ទីស្វែតិ

�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ ការផាើ �់�តូររវាងទិ�ប្រកុងចិិន្ទី ន្ទីិង�រគោទិ�កំពុង

ជំរុញឱ្យយមាន្ទីការ�ិកាផាើ �់�តូ រវ�ឿធូម៌�ា គោ�វញិគោ�មក

ន្ទីិងជំរុញការអភិិវឌ្ឍឍគោដ្ឋាយមាន្ទីប្រ��ិទិធភាពខុព�់។ គោយើង

�ងឹឹមថា នាគោពលខ្ជាងមុខុន្ទីឹងអាចិមាន្ទីទិ�ប្រកុងកាន្ទី់ស្វែតិ

គោប្រចិើន្ទី�គោប្រមចិនូ្ទីវការអភិិវឌ្ឍឍគោដ្ឋាយចិ�រភាព ន្ទីិង�ក់�ញ

មនុ្ទី�ែកាន្ទី់ស្វែតិគោប្រចិើន្ទីគោឡូើងៗ គោ�ល�ឺ គោ�គោពលគោយើង�ងំ

អ�់�ា ស្វែចិករសំ្វែលកព�កា�នុ្ទីវតិតភាព ន្ទីឹងអាចិទិទិួលបាន្ទី

ឱ្យកា�លូតិ��់ជាមួយទិ�ប្រកុងស្វែដរ៕
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传承与开放，让城市更有韵味

浙江省对外文化交流协会秘书长 王新华

karTTYlbnþ nigebIkTUlay
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គោ�ក Marco Polo ធាើ �់គោប្រ�ៀ�គោធូៀ�ទិ�ប្រកុងហាងចូិវ

ថាជា “ប្រកុងអាកា�ដ៏ប្រ�ណ៍� តិ” ចិំស្វែណ៍កប្រកុង�ុន្ទីម�ង ជា

“ប្រកុងធូំដ៏អសាច រយ”។ សាព ន្ទី អ�រ ន្ទីិងផ្តើូវន្ទី�មួយៗ �ុទិធស្វែតិ

អាចិតិណំ្តាងឱ្យយប្រ�វតិតសិាស្រ្ត�ត ន្ទីងិវ�ឿធូម៌។ ពតិិស្វែមន្ទីស្វែតិប្រកុង

�ងំព�រគោន្ទីះកំពុងរ �កចិគោប្រមើន្ទី�ុងឆ្នាំ�់រ�័� ក៏�ុុស្វែន្ទីត ពួកវា

គោ�ស្វែតិរកាទុិកនូ្ទីវដួងប្រពលឹងទិ�ប្រកុង ន្ទីិងវ�ឿធូម៌ប្រ�នៃពណ៍�

គោ�ើយបាន្ទីជំរុញឱ្យយវ�ឿធូម៌ប្រ�នៃពណ៍� �គោញ្ចច ញនូ្ទីវភាពប្រតិចិះ

ប្រតិចិង់កាុងយុ��ម័យថើ� ន្ទីិងបាន្ទីកាើ យគោ�ជាគោ�លគោ�

គោទិ�ចិរណ៍៍ដ�៏ខំ្ជាន្ទីរ់��់គោភិ�ំវគោទិ�ចិរជាតិិ ន្ទីងិអន្ទីតរជាតិិ។

ឯកឧតិតម �ុ� ជ�ន្ទីភិ�ង ប្រ�ធានាធូិ�តិ�ចិិន្ទី បាន្ទីមាន្ទី

ប្រ�សា�ន្ទី៍ថា វ�ឿធូម៌ជាប្រពលឹងរ��់ទិ�ប្រកុង។ គោយើងប្រតិូវ

គោរៀ�ចិំឱ្យយបាន្ទីលាប្រ�គោ�ើរនូ្ទីវទិំនាក់ទិំន្ទីងរវាងការស្វែថរកា

ការ�រ ន្ទីិងការអភិិវឌ្ឍឍ គោផាត តិការយកចិិតិតទុិកដ្ឋាក់គោ�គោលើ

ប្រ�វតិតសិាស្រ្ត�ត ន្ទីងិវ�ឿធូម៌ទិ�ប្រកុង គោ�ើយប្រតូិវគោ�រព ន្ទីងិស្វែថ�ំ

�ំណ៍ង់ចា�់ៗគោ�កាុងទិ�ប្រកុងដូចិគោ�ន្ទីឹងការគោ�រព ន្ទីិង

ស្វែថ�មំនុ្ទី�ែចា�់ដូគោចិាះស្វែដរ ស្វែថរកាឱ្យយបាន្ទីលាប្រ�គោ�ើរនូ្ទីវ

ការចិងចាសំ្វែផ្តាកប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត ន្ទីិងវ�ឿធូម៌កាុងទិ�ប្រកុង គោដើមឿ�

គោធូែើឱ្យយប្រ�ជាជន្ទីចិងចាបំាន្ទីចិា�់នូ្ទីវប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត ន្ទីិងមគោនា-

�គោញ្ចចតិនាដ៏ប្រជាលគោប្រ�ជាមួយប្រ�ុកកំគោណ៍ើ តិ។

�ុុនាើ ន្ទីឆ្នាំា ចុំិងគោប្រកាយគោន្ទីះ រដ្ឋាា ភិិបាលចិិន្ទីបាន្ទីគោផាត តិ

�ំខ្ជាន្ទី់គោ�គោលើការស្វែថរកាប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត ន្ទីិងវ�ឿធូម៌កាុងការ

អភិិវឌ្ឍឍទិ�ប្រកុង គោ�ើយមិន្ទីកំគោទិចិគោចាលនូ្ទីវ�ំណ៍ង់ចា�់កាុង

ទិ�ប្រកុង�ងំអ�់គោនាះគោទិ �អឺនុ្ទីវតិតការស្វែកលមាគោដ្ឋាយយុទិធសាស្រ្ត�ត

“បុាក់ផាើ ” គោដើមឿ�ជំរុញការផ្តែពែផ្តាយព�វ�ឿធូម៌ប្រ�នៃពណ៍� ។

ជាពគិោ�� គោ�គោពលស្វែកលមាទិ�ប្រកុងចា�់ ប្រតូិវស្វែថរកាឱ្យយបាន្ទី

លាប្រ�គោ�ើរនូ្ទីវទិ�តាងំប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត ន្ទីិងវ�ឿធូម៌ គោដើមឿ�ជំរុញ

ការប្រចិបាចិ់�ញ្ចចូ ល�ា នូ្ទីវប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត ន្ទីិង�ញ្ចចូ ល�ា រវាង

ប្រ�វតិតសិាស្រ្ត�ត ន្ទីងិការរ�់គោ��ចិចុ�ឿន្ទីា។ មោុងគោទិៀតិ គោ�គោពល

សាង�ង់�ណំ៍ង់ថើ� �បឺ្រតូិវគោធូែើតាមរចិនា�ថ�ំណ៍ង់ប្រ�នៃពណ៍�

គោដើមឿ�ជរំញុឱ្យយ�ណំ៍ងច់ា� ់ ន្ទីងិថើ�មាន្ទីការ�ុ��ង្វាែ ក់�ា កាុង

ទិ�ប្រកុង។

ការផាើ �់�តូ រអន្ទីតរជាតិិអាចិនាំមកនូ្ទីវកមាើ ំងរ�់រគោវ ើក

�ប្រមា�់ទិ�ប្រកុងនានា។ គោខុតិតជឺជាងំជាអាកនាមុំខុកាុងការ

អនុ្ទីវតិតគោ�លន្ទីគោ�បាយស្វែកទិប្រមង់ ន្ទីិងគោ�ើកចិំ� ចិំស្វែណ៍ក

គោខុតិតយូណ្តាន្ទីកំពុងខុិតិខំុកសាងមជឈមណ៍ឌ លជំរុញការ

អភិវិឌ្ឍឍនៃន្ទីតំិ�ន្ទីអ់ា�ុ�ខ្ជាងតិឿូង ន្ទីងិអា�ុ�អាគោ�ាយ។៍ ការផាើ �់

�តូរអន្ទីតរជាតិិបាន្ទីគោធូែើឱ្យយប្រកុង�ងំព�រគោធូែើអន្ទីតរជាតូិ�ន្ទី�យកមើ

កាុងកប្រមិតិកាន់្ទីស្វែតិខុព� ់ជាពគិោ�� ប្រកុងហាងចូិវ ន្ទីងិ�ុន្ទីម�ង

ស្វែដលជាទិ�ប្រកុងគោ�ើកចិំ� ន្ទីិង�រ�ិ�ន្ទីាគោនាះ កំពុងកាើ យ

គោ�ជាប្រកុងអន្ទីតរជាតិិដ៏ធំូស្វែដលមាន្ទីលកេណ៍ៈពិគោ��ខ្ជាង

វ�ឿធូម៌ ន្ទីិងប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត។

�ួរ�ញ្ញាា ក់ថា គោយើងប្រតិូវគោធូែើការស្វែថរកា ន្ទីិងផ្តែពែផ្តាយ

វ�ឿធូម៌ប្រ�នៃពណ៍�  ប្រពមគោពលជាមួយការគោ�ើកចិំ� ន្ទីិងការ

ផាើ �់�តូរ គោទិើ�អាចិគោធូែើឱ្យយទិ�ប្រកុងមួយកាន្ទី់ស្វែតិមាន្ទីរ�ជាតិិ

វ�ឿធូម៌ ន្ទីិងការគោធូែើអន្ទីតរជាតូិ�ន្ទី�យកមើ ក៏ដូចិជាទិំគោន្ទីើ�

ភាវូ�ន្ទី�យកមើកាន្ទី់ស្វែតិប្រ�គោ�ើរ៕
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历经 3 年建设，日前，中国国家版本馆正式落成。中国国家版本馆由中央总馆、西安分馆、杭

州分馆、广州分馆组成，将全面履行中国版本资源保藏传承职责，永久保藏具有重要历史文化传承

价值的各类版本资源。

国家版本馆：
守护版本里的中国

sarmnIÞrÉksarCati

EfrkSaÉksarRKb;RbePTrbs;RbeTscin
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គោប្រកាយព�បាន្ទីខុិតិខុំកសាងរយៈគោពល ៣ ឆ្នាំា  ំសារមន្ទីី�រ

ឯកសារជាតិិប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីប្រតិូវបាន្ទី�ង់គោឡូើងជាផ្តើូ វការ។

សារមន្ទីី�រឯកសារជាតិិចិិន្ទីគោន្ទីះ រមួមាន្ទីសារមន្ទីី�រកណ្តាត ល

សាខ្ជាប្រកុង�ុ�អាន្ទី សាខ្ជាប្រកុងហាងចូិវ ន្ទីិងសាខ្ជាប្រកុង

កាែ ងចូិវ ស្វែដលមាន្ទីភារកិចិចទូិគោ��ប្រមា�់គោធូែើការស្វែថរកា ន្ទីិង

ផ្តែពែផ្តាយឯកសារជាតិិរ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី ប្រពម�ងំរកា

ទុិកជាអចិិនៃស្រ្តន្ទីតយ៍នូ្ទីវឯកសារប្រ��់ប្រ�គោភិទិស្វែដលមាន្ទីតិនៃមើ

�ំខ្ជាន្ទី់ខ្ជាងវ�ឿធូម៌ ន្ទីិងប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត។

�ពែនៃថៃ គោ�កាុងសារមនី្ទី�រកណ្តាត លនៃន្ទីសារមនី្ទី�រឯកសារ

ជាតិិចិិន្ទីបាន្ទីតិមើល់ទុិកនូ្ទីវគោ�ៀវគោ�ជាង ១៦ �ន្ទីកាល

ស្វែដលប្រតូិវបាន្ទីគោ��ន្ទីើតិថាជា“ឃ្លាើ ងំស្វែ�ែន្ទីនៃន្ទីប្រ��់ពូជវ�ឿធូម៌

ចិិន្ទី”។ គោ�ក ល�វ �ងឹយុុង ប្រ�ធាន្ទីសារមនី្ទី�រឯកសារជាតិិ

ចិិន្ទី បាន្ទី�ូ��ញ្ញាា ក់ថា “ការយល់ដឹងរ��់គោយើងចិំគោ�ះ

វ�ឿធូម៌ដ៏រុងគោរឿងនៃន្ទី�ម័យណ្តាមួយកាុងប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត �ឺ

មាន្ទីប្រ�ភិពគោដើមព�គោ�ៀវគោ� ន្ទីិងឯកសារប្រ��់ប្រ�គោភិទិកាុង

�ម័យគោនាះ។” �ួរ�ញ្ញាា ក់ថា ឯកសារ�ឺជាស្វែផ្តាកដ៏�ំខ្ជាន្ទី់

នៃន្ទីវ�ឿធូម៌ ស្វែដលអាចិ�ើុះ�ញ្ញាច ងំឱ្យយគោឃុំើញព�សាា នៃដនៃន្ទី�ម័យ

កាលន្ទី�មយួៗ គោ�ើយន្ទីងឹអាចិជំរញុការអភិវិឌ្ឍឍនៃន្ទីវ�ឿធូម៌។

ភោតិើ�ែីភោ�ថា“ឯក្យសារ”?
版本是什么？

ឯកសារគោផ្តែងៗស្វែដលតិមើល់ទុិកកាុងសារមនី្ទី�រឯកសារ

ជាតិិចិិន្ទី រមួមាន្ទីគោ�ៀវគោ� ន្ទីិងធូន្ទីធាន្ទីប្រ��់ប្រ�គោភិទិស្វែដល

មាន្ទី�ក់ព័ន្ទីធន្ទីឹងអរយិធូម៌ចិិន្ទី។

ឧ��រណ៍៍ �មព�រ�ុរាណ៍ ឯកសារ�ដិវតិតន្ទី៍ ឯកសារ

សា�នា ពុមពចិមើង ប្របាក់កាក់ ន្ទីិងស្វែតិមនៃប្រ��ណ៍� យ៍ជាគោដើម

�ុទិធស្វែតិប្រតិូវបាន្ទីចាតិ់ទុិកថាជាឯកសារ�ំខ្ជាន្ទី់ ន្ទីិងតិមើល់

ទុិកគោ�កាុងសារមន្ទីី�រគោន្ទីះ។ គោ�ើន្ទីិ�យអំព�ឯកសារប្រ��់

ប្រ�គោភិទិស្វែដលប្រ��់មជឈដ្ឋាា ន្ទីកាុង�ងគមបាន្ទីផ្តតលជូ់ន្ទីសារមនី្ទី�រ

ឯកសារជាតិិចិិន្ទី រមួមាន្ទី�ំ�ុប្រតិ�រគោ�រគោដ្ឋាយឥ�ែរជន្ទីលឿ�

មាន្ទី�ំនូ្ទីរ ន្ទីិង�ណ៍ះគោផ្តែងៗស្វែដលអាចិ�ញ្ញាច ងំឱ្យយគោឃុំើញព�

�ំណាន្លឹះ�ស្វែន្លឹះែមូ 阅读多一点

សារមន្ទីី�រកណ្តាត លនៃន្ទីសារមន្ទីី�រឯកសារជាតិិចិិន្ទីសារមន្ទីី�រកណ្តាត លនៃន្ទីសារមន្ទីី�រឯកសារជាតិិចិិន្ទី
中国国家版本馆中央总馆中国国家版本馆中央总馆  新华社新华社  图图
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ដំគោណ៍ើ រវវិឌ្ឍឍន្ទី៍នៃន្ទី�ងគម មាន្ទីឯកសារអំព�ការគោធូែើន្ទីវានុ្ទីវតិតន្ទី៍

រ��់��ប្រ�� គោ�ើយក៏មាន្ទីគោ�គម ន្ទីងិ�ូ�ែស្វែវល�ប្រមា�់

កតិ់ប្រតាព�ការអភិិវឌ្ឍឍនៃន្ទី�គោចិចកគោទិ�ឌ្ឍ�ជ�ថលផ្តងស្វែដរ។

ឧ��រណ៍៍ កាុងសារមន្ទីី�រឯកសារជាតិិចិិន្ទីបាន្ទីរកា

ទុិកនូ្ទីវស្វែតិមនៃប្រ��ណ៍� យ៍ទិ�មួយ គោប្រកាយព�ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីថើ�ប្រតិូវ

បាន្ទី�គោងើើតិគោឡូើង �ឺស្វែតិមនៃប្រ��ណ៍� យ៍�ប្រមា�់អ�អរសាទិរ

ការប្របារឰកិចិចប្រ�ជំុគោពញអងគគោលើកទិ� ១ នៃន្ទី�ភាប្រ�ឹកា

ន្ទីគោ�បាយប្រ�ជាជន្ទីទូិ�ងំប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី ប្រពម�ងំស្វែតិម

នៃប្រ��ណ៍� យ៍�ប្រមា�់រលំឹកប្រពឹតិតិការណ៍៍�ំខ្ជាន់្ទីកាុងប្រ�វតិតិ-

សាស្រ្ត�តដូចិជាការប្រ�កួតិក�ឡាអូឡាពំិករដូវរង្វាប្រកុងគោ�ុកាងំ

ឆ្នាំា ២ំ០២២។ គោ�កាុងសារមន្ទីី�រឯកសារជាតិិចិិន្ទីមាន្ទីស្វែតិម

នៃប្រ��ណ៍� យ៍ជាង ២១០០ ប្រ�គោភិទិ ស្វែដលអាចិ�ង្វាា ញឱ្យយ

គោឃុំើញព�ដំគោណ៍ើ រអភិវិឌ្ឍឍន៍្ទីនៃន្ទីស្វែតិមនៃប្រ��ណ៍� យ៍រ��់ប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទី។

ឯកសារប្រ��់ប្រ�គោភិទិស្វែដលតិមើល់ទុិកគោ�កាុងសារមនី្ទី�រ

ឯកសារជាតិិចិិន្ទី បាន្ទី ន្ទីិងកំពុងកតិ់ប្រតានូ្ទីវការផាើ �់�តូរនៃន្ទី

យុ��ម័យ ន្ទីិងអាចិតិំណ្តាងឱ្យយវ�ឿធូម៌ប្រ�ណ៍� តិរ��់

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី គោ�ើយក៏ជា�កេ�ភាពនៃន្ទីអរយិធូម៌រ��់ប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទីស្វែដរ។ ន្ទីិ�យជារមួ សារមន្ទីី�រឯកសារជាតិិចិិន្ទីគោន្ទីះ ជា

សិា�័ន្ទីវ�ឿធូម៌ស្វែដលមាន្ទីមុខុង្វារចិប្រមុះ ជា�ណ្តាះ ល័យ ជា

សារមន្ទីី�រតាងំពិព័រណ៍៍ ជាសិា�័ន្ទីតិមើល់ទុិកឯកសារ ន្ទីិងជា

សារមន្ទីី�រវចិិិប្រតិ�ិលឿៈ ដូគោចិាះគោ�ើយបាន្ទីជាវាប្រតិូវបាន្ទីគោ�

ប្រ��ិទិធនាមថាជា“ឃ្លាើ ងំស្វែ�ែន្ទីនៃន្ទីប្រ��់ពូជវ�ឿធូម៌”។

ក្យុ�ងសារមូនីី្លឹះរឯក្យសារជាតិិ�ន្លឹះរតិន្លឹះវតិែ�ទាំងំភោន្លឹះ�
版本馆里有这些珍宝

គោប្រកាយព�បាន្ទី�ញ្ចច �់ការសាង�ង់ជាសិាពរ សារមន្ទីី�រ

ឯកសារជាតិិចិិន្ទីបាន្ទីគោ�ើក�ែ រទិទួិលអាកទិ�ែនាជាផ្តើូវការ

គោដ្ឋាយបាន្ទីដ្ឋាក់តាងំពិព័ណ៍៍នូ្ទីវឯកសារជាង ១០ ប្រ�គោភិទិ

 រមួមាន្ទីវតិិុពិព័រណ៍៍ចិំន្ទីួន្ទីជាងមួយមឺុន្ទី។ស្វែកវប្រសាពិធូ�ការ �ឺុជួន្ទីស្វែកវប្រសាពិធូ�ការ �ឺុជួន្ទី
展品“何尊” CFP 图展品“何尊” CFP 图
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ស្វែក្យវប្រសាព័ិធីីការ ហ��ជួន្លឹះ៖ វតិិុ�ំរទឹិធ �ុឺជួន្ទី �ម័យចូិវ

ខ្ជាងលិចិ(ឆ្នាំា ១ំ០៤៦-៧៧១ មុន្ទីប្រ�ិ�ត�ករាជ) ប្រតិូវបាន្ទី

គោ�រកគោឃុំើញគោ�គោខុតិតសាន្ទី�ុ� ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី នាឆ្នាំា ១ំ៩៦៣។

គោ�គោលើវតុិិ�រំទឹិធគោន្ទីះមាន្ទីឆ្នាំើ ក់អកែរចិិន្ទីព�រតួិ �“ឺ中国”(ចិិន្ទី)

ស្វែតិ�កយ“ចិិន្ទី”គោន្ទីះ វាមាន្ទីអតិិន្ទី័យខុុ��ា ខុើះន្ទីឹង“ប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទី”�ចិចុ�ឿន្ទីា។ �ុុស្វែន្ទីត �កយ“中国”(ចិិន្ទី)ស្វែដលឆ្នាំើ ក់គោលើ

�ុឺជួន្ទី គោន្ទីះជាអកែរ“ចិិន្ទី”យូរលង់�ំផុ្តតិស្វែដលប្រតិូវបាន្ទីរក

គោឃុំើញគោលើវតិិុជាក់ស្វែ�តង។ 

យ�ទិធជន្លឹះបាញ់សុា៖ កាុងសារមន្ទីី�រឯកសារជាតិិចិិន្ទីបាន្ទី

��������������រកាទុិកនូ្ទីវរូ��ហាន្ទី ន្ទីិងគោ�ះ គោ�តចិ��ន្ទី�ឺុ�ួងស្វែដល

សាា តិប្រ�ណ៍� តិជាងគោ� �ឺរូ�យុទិធជន្ទីបាញ់សាា ។ រូ�យុទិធជន្ទី

គោន្ទីះប្រតិូវបាន្ទីគោ�រកគោឃុំើញកាុងផ្តាូរគោ�តចិ��ន្ទី�ឺុ�ួង គោ�ើយ

ជារូ��ហាន្ទី ន្ទីិងគោ�ះស្វែតិមួយ�តិ់ស្វែដលគោ�មិន្ទីបាន្ទីជួ�

ជុល។ វាអាចិ�ង្វាា ញឱ្យយគោឃុំើញព�ទិិដាភាពចិមាងំនៃន្ទីកងទិ័ព

គោ�រជាកាល��ន្ទី ន្ទីិងបាន្ទីតិំណ្តាងឱ្យយកប្រមិតិអភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍នៃន្ទី

�ិលឿៈ�ើូន្ទីរូ�នា�ម័យ�ុរាណ៍ចិិន្ទី។

វចំនាំន្លឹះ�ប្រក្យមូ��ីន្លឹះហួ៖ គោប្រ�ព�ការតាងំពិព័រណ៍៍ធូមើតា 

គោ�កាុងសារមន្ទីី�រឯកសារជាតិិចិិន្ទី គោ�មាន្ទីកមើវធិូ�ពិព័រណ៍៍

ពិគោ��ជាគោប្រចិើន្ទី។ កាុងពិព័រណ៍៍វចិនានុ្ទីប្រកម�ុ�ន្ទី�ួ មាន្ទី

ការតាងំពិព័រណ៍៍វចិនានុ្ទីប្រកម�ុ�ន្ទី�ួជាគោប្រចិើន្ទីកាល ស្វែដល

គោបាះពុមពផ្តាយព�ឆ្នាំា ១ំ៩៥៣ រ�ូតិមកដល់គោពល�ចិចុ�ឿន្ទីា។ 

�ួរ�ញ្ញាា ក់ថា វចិនានុ្ទីប្រកមគោន្ទីះជាវចិនានុ្ទីប្រកមស្វែដលពន្ទីយល់

�កយគោដ្ឋាយគោប្រ�ើភាសាសាមញ្ចា ន្ទីិង�ំគោឡូងប្រ�ក�ភិ�ន្ទីអុ�ន្ទី

ភាសាចិិន្ទីទិ�មួយកាុងប្រ�វតិតសិាស្រ្ត�តចិិន្ទី គោ�ើយបាន្ទីគោដើរតួិនាទិ�

�ំខ្ជាន្ទី់កាុងការអភិិវឌ្ឍឍ�ុពែគោ�តុិភាសា ន្ទីិងអកែរចិិន្ទីនៃន្ទី

យុ��ម័យថើ�។

ភោលខ QR កូ្យដូឌីីជី�ល៖ គោប្រកាយព�ផ្តីុះជំងឺកូវ �ដ១៩ 

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទី�ង្វាា ញព��នី្ទីៈដ៏គោមាះមុតិកាុងការប្រ�យុទិធ

ប្រ�ឆ្នាំងំនឹ្ទីងជំងរឺាតិតិាតិ។ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទី�គោងើើតិ“គោលខុ QR

កូដ�ុខុភាព”គោដើមឿ�ប្រ��់ប្រ�ងការរាតិតិាតិនៃន្ទីជងំកូឺវ �ដ១៩។

គោ�កាុងសារមនី្ទី�រឯកសារជាតិិចិិន្ទីក៏បាន្ទីរកាទុិកនូ្ទីវគោលខុ

QR កូដ�ុខុភាពរ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី ស្វែដលមាន្ទីសារៈ�ំខ្ជាន្ទី់

នៃប្រកស្វែលងគោ�កាុងប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត៕

(អតិិ�ទិ�គោងេ�គោដ្ឋាយអាកន្ទីិពន្ទីធទិ�ែនាវដ�តគោយើងខុំុ ំ)

  稿件来源：本刊综合

រូ�យុទិធជន្ទីបាញ់សាារូ�យុទិធជន្ទីបាញ់សាា
展品“跪射武士俑” CFP 图展品“跪射武士俑” CFP 图
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你知道吗？
中国人这样记录历史
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ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីជាប្រ�គោទិ�ស្វែដលបាន្ទីរកាទុិកនូ្ទីវឯកសារ

ប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�តលាជាងគោ�មួយគោលើពិភិពគោ�ក ស្វែដលបាន្ទី

កតិ់ប្រតានូ្ទីវប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�តជិតិ ៤០០០ ឆ្នាំា ។ំ

គោ��ម័យ�ងគមគោដើម ជន្ទីជាតិិចិិន្ទីគោប្រ�ើវធិូ�កត់ិប្រតា

ប្រ�វតិតសិាស្រ្ត�តតាមរយៈការចិងចំិណ៍ងស្វែខុែ ឬនិ្ទី�យ�ន្ទីត�ា ។

�ក្យីរឆ្លាះ ក្យ់ភោលើឆ្អឹា�ង�តិែ ន្លឹះិង�ុូក្យ�ភោណិូើ ក្យ៖ គោ�រជាកាល

សាង(ឆ្នាំា ១ំ៦០០-១០៤៦ មុន្ទីប្រ�ិ�ត�ករាជ) ជន្ទីជាតិិចិិន្ទី

បាន្ទី�គោងើើតិអកែរស្វែដលឆ្នាំើ ក់គោលើ�ាឹង�តិែ ន្ទីិង�ាូកអគោណ៍តើ ក។

�ពែនៃថៃ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីរកគោឃុំើញ�ាងឹ�តិែ ន្ទីងិ�ាូកអគោណ៍តើ ក

ស្វែដលមាន្ទីអកែរឆ្នាំើ ក់ប្រ�មាណ៍ ១៥ មុឺន្ទីដំុ �រុ�មាន្ទីអកែរ

ប្រ�មាណ៍ ៤៤០០ តិួ កាុងគោនាះ គោ�អាចិពន្ទីយល់ន្ទី័យនៃន្ទីអកែរ

ប្រ�មាណ៍ ២៤០០ តិួ។ ជាពិគោ�� អកែរឆ្នាំើ ក់គោលើ�ាឹង�តិែ 

ន្ទីងិ�ាូកអគោណ៍តើ កគោន្ទីះបាន្ទីកតិប់្រតាព�គោប្រ�ះថាា កច់ិរាចិរណ៍៍មយួ

គោលើកគោ��ម័យ�ុរាណ៍ចិិន្ទី ស្វែដលគោកើតិគោឡូើងគោ� ៣០០០

ឆ្នាំា មុំន្ទី  គោ�ល�គឺោ�តចិសាង�ងគោ�ប្រ�មាញ់�តិែប្រក�� ស្វែតិ�ុះ

�ា គោ�នឹ្ទីងរគោទិះរ��់មស្រ្តន្ទីត�មាា ក ់ស្វែដល�ណ្តាត លឱ្យយមាន្ទីមនុ្ទី�ែ

មាា ក់គោឈាើ ះ ជឺ�ុង ធាើ ក់ព�គោលើរគោទិះគោ�ើយប្រតិូវរ�ួ�។

�ក្យីរជីន្លឹះ៖ គោប្រកាយព�អកែរឆ្នាំើ ក់គោលើ�ាឹង�តិែ ន្ទីិង�ាូក

អគោណ៍តើ ក អកែរជ�ន្ទីបាន្ទីគោលចិគោឡូើងគោ�ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។ អកែរ

ជ�ន្ទីជាអកែរមួយប្រ�គោភិទិស្វែដលផ្តតតិិគោលើវតុិិ�រំទឹិធ។ គោ�ើន្ទី�ិយ

អំព�អកែរជ�ន្ទី អកែរ “乡” ��ឺរគោ�រជារូ�ស្វែដលមនុ្ទី�ែព�រ

នាកញុ់៉ាំបំាយជុវំញិឆ្នាំា ងំមយួ។ អកែរគោន្ទីះប្រតូិវបាន្ទីគោប្រ�ើប្របា�់

រ�ូតិមកដល់គោពល�ចិចុ�ឿន្ទីា ស្វែដលបាន្ទី�ង្វាា ញឱ្យយគោឃុំើញ

ព�ទិំគោន្ទីៀមទិមាើ �់ប្រ�នៃពណ៍� រ��់ជន្ទីជាតិិចិិន្ទី គោ�ល�ឺជា�់

ចិិតិតន្ទីឹងប្រ�ុកកំគោណ៍ើ តិរ��់ខុើួន្ទី មាន្ទី�ំណ៍ងចិង់រ�់គោ�កាុង

ប្រ�កុកំគោណ៍ើ តិគោ�ើយមិន្ទីចិង់ផាើ �់គោ�កស្វែន្ទីើងគោផ្តែងគោទិ។

�ក្យីរឆ្លាះ ក់្យភោលើ�នី្លឹះ��ញ�ីី៖ គោប្រកាយមក ជន្ទីជាតិិចិិន្ទីចា�់

គោផ្តតើមឆ្នាំើ ក់អកែរគោលើ�នី្ទីះ�ំ�ែ�គោដើមឿ�កតិ់ប្រតាប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត។

មុន្ទីន្ទីឹង�គោងើើតិប្រកដ្ឋា� �ន្ទីីះ�ំ�ែ�ជាឧ�ករណ៍៍�ំខ្ជាន្ទី់ជាង

គោ��ប្រមា�់�រគោ�រអកែរ។ គោ�កាុងផ្តាូរ�ម័យហាន្ទីស្វែដល

①①

②②
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ប្រតិូវបាន្ទីរកគោឃុំើញគោលើភិាំ�ូុ�ុ� គោខុតិត�ូុណ្តាន្ទីនៃន្ទីប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី

គោ�បាន្ទីរកគោឃុំើញវធិូ�គោធូែើមាូ�ស្វែដល�រគោ�រគោលើ�នី្ទីះ��ំែ� ស្វែដល

បាន្ទីកតិប់្រតានូ្ទីវវធិូ�គោប្រជើ�គោរ ើ�វតុិិធាតុិគោដើម ន្ទីងិវធិូ�គោធូែើមាូ�ប្រ��់

មុខុ។ ការរកគោឃុំើញគោន្ទីះបាន្ទីគោធូែើឱ្យយគោយើងមាន្ទីការយល់ដឹង

អំព�វធិូ�គោធូែើមាូ�គោ��ម័យ�ុរាណ៍ចិិន្ទី គោ�ើយប្រតូិវបាន្ទីគោ��ន្ទីើតិ

ថាជា“គោ�ៀវគោ�អំព�វធិូ�គោធូែើមាូ�”មុន្ទីគោ��ងា�់រ��់ប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទី។

�ិលាចារកិ្យ ៖ ការឆ្នាំើ ក់អកែរគោលើថើ បាន្ទី�គោងើើតិជា

អរយិធូម៌ �ិ�ចារកិដ៏ប្រតិចិះប្រតិចិង់រ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។

ឧ��រណ៍៍ �ិ�ចារកិ “គោ�ក�ងឹ �ួយឹន្ទី ប្រ�មូល

អកែរផ្តចង់រ��់គោ�ក វុាង �ុ�ជ�” បាន្ទី�ង្វាា ញព�សាា នៃដអកែរ

ផ្តចង់“ខ្ជាយ”រ��់គោ�ក វុាង �ុ�ជ� ស្វែដលជា�ំរអូកែរផ្តចង ់គោ�ើយ

មាន្ទីមនុ្ទី�ែជាគោប្រចិើន្ទី�រគោ�រប្រតា�់តាមជាគោរៀងរ�ូតិមក។

ជាពិគោ�� នាគោពល�ចិចុ�ឿន្ទីា កាុងប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីគោ�ស្វែតិមាន្ទី

មនុ្ទី�ែជាគោប្រចិើន្ទីគោរៀន្ទី�រគោ�រអកែរផ្តចង់តាមអកែរ�ំរូរ��់

គោ�ក វុាង �ុ�ជ�។

ប្រក្យដាំ�៖ ឆ្នាំា ២ំ០០មុន្ទីប្រ�ិ�ត�ករាជ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី

បាន្ទីមាន្ទី�គោចិចកគោទិ�ផ្តលិតិប្រកដ្ឋា�គោ�ើយ។ គោប្រកាយមក

មនុ្ទី�ែមាា កគ់ោឈាើ ះ  ឆ្នាំយ    លុន្ទី    បាន្ទីស្វែកលមាវធិូ�ផ្តលតិិប្រកដ្ឋា� 

ស្វែដលបាន្ទីជំរុញការផ្តែពែផ្តាយតាមរយៈប្រកដ្ឋា�កាុង�ងគម

ចិិន្ទី។ គោរឿងគោន្ទីះក៏បាន្ទីអំគោណ្តាយផ្តលដល់ការកតិ់ប្រតាប្រ�វតិតិ-

សាស្រ្ត�តរ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។ គោដ្ឋាយសារមាន្ទីវតិតមាន្ទី ប្រកដ្ឋា�

ឯកសារជាង ១០ �ន្ទីចិា�់គោ��ម័យគោ�ងប្រតូិវបាន្ទី�ន្ទីែល់

ទុិកមកដល់គោពល�ចិចុ�ឿន្ទីា ឧ��រណ៍៍ “ការរ�គ់ោ�រ��់

គោ�តចិ��ន្ទីឡុូង”បាន្ទីកតិ់ប្រតា�ុងចិា�់��់នូ្ទីវការរ�់

គោ�រ��់គោ�តចិ ស្វែដលបាន្ទីគោធូែើឱ្យយគោយើងដឹងថា គោ�តចិ��ន្ទីឡុូង

ប្រតូិវគោប្រកាកគោឡូើងគោ�គោមុាង ៤ ប្រពឹកនារដូវគោ�ត  គោ�ើយគោធូែើការ

៥ គោមុាងជា�់ជាគោរៀងរាល់នៃថៃ ស្វែដលពិតិជាគោន្ទីឿយ�តិ់ខ្ជាើ ងំ

ណ្តា�់។

(អតិិ�ទិ�គោងេ�គោដ្ឋាយអាកន្ទីិពន្ទីធទិ�ែនាវដ�តគោយើងខុំុ ំ)
  稿件来源：本刊综合

③③

④④

�ន្ទីីះ�ំ�ែ��ប្រមា�់ឆ្នាំើ ក់អកែរ

图①竹简 CFP 图

�ាូកអគោណ៍តើ ក

图②龟甲 CFP 图

�ិ�ចារកិ

图③碑林 CFP 图

ប្រកដ្ឋា�ផ្តលិតិគោដ្ឋាយនៃដ

图④手工造纸 CFP 图
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អាក�គោចិចកគោទិ�កំពុងជួ�ជុល�មព�រ�ុរាណ៍អាក�គោចិចកគោទិ�កំពុងជួ�ជុល�មព�រ�ុរាណ៍
工作人员对古籍进行修复工作人员对古籍进行修复  新华社新华社  图图
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កាុងប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�តដ៏យូរលង់ ជន្ទីជាតិិចិិន្ទីបាន្ទី�ន្ទីែល់

ទុិកនូ្ទីវ�មព�រ�ុរាណ៍ដ៏គោប្រចិើន្ទី�ន្ទីធកឹ�នាធ �់។ ការអភិរិកែ  ជ�ួ-

ជុល ន្ទីិងគោប្រ�ើប្របា�់�មព�រ�ុរាណ៍ អាចិជួយជំរុញការទិទិួល

�ន្ទីត ន្ទីិងផ្តែពែផ្តាយព�អរយិធូម៌ចិិន្ទី។

តាមពិតិគោ� គោប្រកាយព�បាន្ទីអនុ្ទីវតិត “ស្វែផ្តន្ទីការអភិិរកែ

�មព�រ�ុរាណ៍”គោ�ឆ្នាំា ២ំ០០៧មក ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីគោធូែើការ

�ិកាប្រសាវប្រជាវជាទូិគោ�អំព��មព�រ�ុរាណ៍ គោ�ើយបាន្ទីគោធូែើការ

自 2007 年实施“中华古籍保护计划”以来，中国对古籍情况进行全面深入的普查，并在此基础上实现对古籍

的分级管理、保护修复、整理出版、研究利用。15 年的努力，让众多珍贵古籍得以“重见天日”；不断传承创新的

古籍修复事业为古籍“续命”，并借助数字化技术让古籍“活”起来，给予人们更多文化滋养。

ប្រ��់ប្រ�ង ស្វែ�ងស្វែចិកកប្រមិតិថាា ក់ ស្វែថរកា ជួលជុល គោរៀ�ចិំ

ចិងប្រកង ន្ទីិងគោប្រ�ើប្របា�់ជាថើ�នូ្ទីវ�មព�រ�ុរាណ៍ប្រ��់ប្រ�គោភិទិ។

គោប្រកាមកិចិចខុិតិខុំប្រ�ឹងស្វែប្រ�ងរយៈគោពល ១៥ ឆ្នាំា  ំជន្ទីជាតិិចិិន្ទី

បាន្ទី�គោស្រ្តង្វាគ ះ�មព�រ�ុរាណ៍ដ៏នៃថើថាើ មួយចិំន្ទីួន្ទីធូំ ជាពិគោ��

�គោចិចកគោទិ�ឌ្ឍ�ជ�ថលបាន្ទីជំរុញឱ្យយ�មព�រ�ុរាណ៍មាន្ទីជ�វតិិរ�់

គោឡូើងវញិ ន្ទីិងបាន្ទីផ្តតល់ផ្តលប្រ�គោ�ជន្ទី៍ដល់មនុ្ទី�ែកាន្ទី់ស្វែតិ

គោប្រចិើន្ទី។

eFIV[Km<IrburaNcinmanCI vitrs;eLIgvij

让中华古籍“活起来”

3939

B½t’manBiess｜高棉视点



ការ�ិក្យាជាទូិភោ� ផិល់”�តិិ�ញ្ញាា ណូ”

ដូល់គមូីរី��រ៉ាណូ
普查，让古籍有了“身份证”

អរយិធូម៌ចិិន្ទីមាន្ទីប្រ�វតិតសិាស្រ្ត�តដយូ៏រអស្វែងែង គោ�ើយបាន្ទី

�ន្ទីែល់ទុិកនូ្ទីវ�មព�រ�ុរាណ៍ដ៏គោប្រចិើន្ទី�ន្ទីធកឹ�នាធ �់ ស្វែតិគោដ្ឋាយ

សារមាន្ទីការផាើ �់�តូររាជវងែ ន្ទីិងធាើ �់គោកើតិមាន្ទី�ស្រ្តង្វាគ ម ឬ

គោប្រ�ះម�ន្ទីតរាយ មាន្ទី�មព�រ�ុរាណ៍ជាគោប្រចិើន្ទីប្រតូិវបាន្ទីបាត់ិ�ង់

ឬ�ំផ្តើិចិ�ំផាើ ញស្វែតិមតង។ គោតិើមាន្ទី�មព�រ�ុរាណ៍ចិំន្ទីួន្ទី�ុុនាើ ន្ទី

ប្រតិូវបាន្ទី�ន្ទីែល់ទុិកមកដល់គោពល�ចិចុ�ឿន្ទីា?

គោដើមឿ�មាន្ទីការយល់ដឹងជាទូិគោ�អំព�សិាន្ទីភាព�មព�រ

�ុរាណ៍ ន្ទីិងគោធូែើការផ្តែពែផ្តាយឱ្យយកាន្ទី់ស្វែតិទូិលំទូិ�យ គោ�

ឆ្នាំា ២ំ០០៧ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីចា�់គោផ្តតើមអនុ្ទីវតិត“ស្វែផ្តន្ទីការអភិិរកែ

�មព�រ�ុរាណ៍ចិិន្ទី”ជាផ្តើូវការ។ ជាជំហាន្ទីដំ�ូង ការ�ិកា

ប្រសាវប្រជាវអំព�ធូន្ទីធាន្ទី�មព�រ�ុរាណ៍ចិិន្ទីបាន្ទីគោធូែើគោឡូើងគោ�

ទូិ�ងំប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី គោដើមឿ�ផ្តតល់ដល់�មព�រន្ទី�មួយៗនូ្ទីវ”អតិត-

�ញ្ញាា ណ៍”ពិគោ��។

�ចិចុ�ឿន្ទីា គោ�គោពលគោ�ើកគោវ�សាយអភិិរកែ�មព�រ�ុរាណ៍

ចិិន្ទី ចូិលកាុងប្រ�ព័ន្ទីធ “ឃ្លាើ ងំទិិន្ទីាន័្ទីយមូលដ្ឋាា ន្ទីអំព�ការចុិះ�ញ្ចា �

�មព�រ�ុរាណ៍ទូិ�ងំប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី” �ញ្ចចូ លគោលខុគោរៀង ឬគោឈាើ ះ

គោ�ៀវគោ� គោយើងន្ទីឹងអាចិគោមើលគោឃុំើញព័តិ៌មាន្ទីលមាិតិគោផ្តែងៗ

ដូចិជា គោឈាើ ះអាកន្ទីិពន្ទីធ ការគោបាះពុមពផ្តាយ ចិំន្ទីួន្ទីគោ�ៀវគោ� 

ន្ទីិងសិា�័ន្ទីរកាទុិកជាគោដើម។ �ចិចុ�ឿន្ទីា ឃ្លាើ ងំទិិន្ទីាន្ទី័យគោន្ទីះ

បាន្ទីប្រ�កា�នូ្ទីវទិិន្ទីាន្ទី័យអំព��មព�រ�ុរាណ៍ ៧,៩៧៣ �ន្ទី

កាល ស្វែដលរកាទុិកគោ�សិា�័ន្ទីចិំន្ទីួន្ទី ២៦៤។

គោប្រ�ព�គោន្ទីះ គោវទិិកា“ឃ្លាើ ងំធូន្ទីធាន្ទី�មព�រ�ុរាណ៍ចិិន្ទី”រ��់

�ណ្តាះ ល័យជាតិិចិិន្ទីស្វែដល�គោងើើតិគោ�ឆ្នាំា ២ំ០១៦គោនាះ បាន្ទី

ប្រ�កា�នូ្ទីវធូន្ទីធាន្ទីឌ្ឍ�ជ�ថលអំព��មព�រ�ុរាណ៍ ន្ទីិងឯកសារ

ពិគោ�� ១០ មុឺន្ទីចិា�់។ អាកទិ�ែនាអាចិចូិលស្វែ�កគោមើល

តាមអន្ទីឡាញគោដ្ឋាយមិន្ទីបាចិ់ចុិះ�ញ្ចា � ស្វែដលបាន្ទី�ំគោពញ

តិប្រមវូការរ��ស់ាធារណ៍ជន្ទីកាុងការគោប្រ�ើប្របា��់មព�រ�ុរាណ៍

ន្ទីិងបាន្ទីជំរុញការ�ិកាប្រសាវប្រជាវអំព��មព�រ�ុរាណ៍ចិិន្ទីឱ្យយ

កាន្ទី់ស្វែតិ�ុ�ជគោប្រ�។

①①

�ូមគោ�គន្ទី QR កូដគោដើមឿ�ទិ�ែនាគោ��ទិំព័រ
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ពិតិស្វែមន្ទីស្វែតិគោ�ស្វែតិងស្វែតិន្ទីិ�យថា ប្រកដ្ឋា�អាចិមាន្ទី

ជ�វតិិជាង ១០០០ ឆ្នាំា  ំស្វែតិគោដ្ឋាយសារបាន្ទី�ើងកាត់ិរយៈកាល

�ុងយូរ �មព�រ�ុរាណ៍ជាគោប្រចិើន្ទីបាន្ទីបាត់ិ�ងភ់ាពប្រតិចិះប្រតិចិង់

ព�អតិ�តិកាល រ�ូតិដល់មាន្ទី�មព�រ�ុរាណ៍ខុើះមិន្ទីអាចិគោ�ើក

គោមើលបាន្ទីផ្តងស្វែដរ �ឺ�ុះស្វែតិ�ន្ទីតិចិ វាក៏គោខុីចិខុី��ងំអ�់។

គោ�គោពល�មព�រ�ុរាណ៍ “គោកើតិជំងឺ” ឬ“ចា�់ជរា” អាក

�គោចិចកគោទិ�បាន្ទីគោធូែើការជួ�ជុលដូចិភាពគោដើម គោដើមឿ�ជួយ

ឱ្យយ�មព�រ�ុរាណ៍មាន្ទីជ�វតិិរ�់គោឡូើងវញិ។

�ភោចំចក្យភោទិ�ជួ�ជ�ល ភោធីែើឱ្យយគមីីូរ��រ៉ាណូ�ន្លឹះ

ជវីតិិរ�់ភោឡូើងវញិ
修复，让古籍重新“活起来”

កាុងរយៈគោពលជាង ១០ ឆ្នាំា កំន្ទីើងមក គោប្រកាមកិចិចខុិតិខុំ

ប្រ�ឹងស្វែប្រ�ងព�មជឈមណ៍ឌ លជួ�ជុល�មព�រ�ុរាណ៍ថាា ក់ជាតិិ

ចិំន្ទីួន្ទី ១២ ការង្វារជួ�ជុល�មព�រ�ុរាណ៍រ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី

បាន្ទីទិទិួលលទិធផ្តលជាស្វែផ្តើផាើ ។ ដំគោណ៍ើ រនៃន្ទីការជួ�ជុល�មព�រ

�ុរាណ៍ ក៏ជាដំគោណ៍ើ រនៃន្ទីការទិទិួល�ន្ទីត ន្ទីិងផ្តែពែផ្តាយព�

�គោចិចកគោទិ�ស្វែដរ។ គោ�គោពលជួ�ជុល�មព�រ�ុរាណ៍ អាក

�គោចិចកគោទិ�ដ៏�ិុន្ទីប្រ���់ស្វែដលមាន្ទីអាយុជិតិ ៦០ ឆ្នាំា  ំ នាំ

�ិ�ែស្វែដលមាន្ទីអាយុ ២០-៣០ ឆ្នាំា  ំ�គោប្រងៀន្ទី�គោណ៍តើ រ ជួ�-

ជុល�គោណ៍តើ រ ស្វែដលបាន្ទីគោធូែើឱ្យយពួកគោ�មាន្ទីកប្រមិតិ�គោចិចកគោទិ�

កាន្ទី់ស្វែតិខុព�់។ �ួរ�ញ្ញាា ក់ថា ១៥ ឆ្នាំា មុំន្ទី គោ�ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី

②②

អាក�គោចិចកគោទិ�កំពុងជួ�ជុល�មព�រ�ុរាណ៍

图①②工作人员对古籍进行修复 CFP 图
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មាន្ទីអាក�គោចិចកគោទិ�ជួ�ជុល�មព�រ�ុរាណ៍មិន្ទីដល់ ១០០

នាក់ ស្វែតិ�ពែនៃថៃ ការ�ណ៍តុ ះ�ណ្តាត លអាក�គោចិចកគោទិ�ជួ�ជុល

�មព�រ�ុរាណ៍កំពុងគោធូែើគោឡូើងតាមរយៈការ�ណ៍តុ ះ�ណ្តាត ល

វជិាា ជ�វៈ “ប្រ�ូដឹកនា�ំិ�ែ” ន្ទីិងការអ�់រតំាមសាកលវទិិោ-

លយ័ជាគោដើម ស្វែដលបាន្ទីគោធូែើឱ្យយចំិន្ទីនួ្ទីអាក�គោចិចកគោទិ�ជួ�ជុល

�មព�រ�ុរាណ៍ចិិន្ទីគោកើន្ទីគោឡូើងដល់ប្រ�មាណ៍ ១០០០ នាក់។

មិន្ទីស្វែតិ�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ �គោចិចកគោទិ�ជួ�ជុល�មព�រ�ុរាណ៍

ក៏កាន្ទី់ស្វែតិមាន្ទីលកេណ៍ៈវទិិោសាស្រ្ត�ត ន្ទីិងសីាតិ់ជំនាញ។

ឧ��រណ៍៍ អាក�គោចិចកគោទិ�អាចិគោប្រ�ើឧ�ករណ៍៍�ីង់�រនៃ�

�ប្រមា�់ពិន្ទីិតិយគោមើល“ជំងឺ”រ��់ប្រកដ្ឋា� ឬក៏គោប្រ�ើឧ�ករណ៍៍

�ំបាត់ិជាតិិអា�ុ�ដទិំគោន្ទីើ��ប្រមា�់�ំបាត់ិជាតិិអា�ុ�ដគោដ្ឋាយ

មាន្ទីប្រ��ិទិធភាពខុព�់ គោ�ើយមិន្ទីមាន្ទីការ�ុះ�ល់ដល់�មព�រ

�ុរាណ៍គោទិ។ គោ�កប្រ�� �ឹន្ទី �ុង�ុន្ទី អនុ្ទីប្រ�ធាន្ទីពនាើ �មព�រ

�ុរាណ៍នៃន្ទី�ណ្តាះ ល័យជាតិិចិិន្ទី បាន្ទី�ូ��ញ្ញាា កថ់ា “កាលព�

មុន្ទី អាក�គោចិចកគោទិ�ជួ�ជុល�មព�រ�ុរាណ៍គោធូែើការស្វែផ្តាកគោលើ

�ទិពិគោសាធូន្ទី៍រ��់ខុើួន្ទី ស្វែតិឥឡូូវគោយើងមាន្ទី�គោចិចកគោទិ�

ទិំគោន្ទីើ�ស្វែដលបាន្ទីគោធូែើឱ្យយការង្វារជួ�ជុល�មព�រ�ុរាណ៍គោន្ទីះ

កាន្ទី់ស្វែតិមាន្ទីប្រ��ិទិធភាពខុព�់”។

ការភោប្រ�ើប្របា�់ ជរំ�ញឱ្យយវ�ៀធីម៌ូគមីីូរ��រ៉ាណូ

ផិល់ផលប្រ�ភោ�ជន៍្លឹះដូល់មូន្លឹះ��ីកាន់្លឹះស្វែតិភោប្រចំើន្លឹះ
利用，让古籍文化滋养更多人

គោ�ក ចាងំ ជឺ��ង អនុ្ទីប្រ�ធាន្ទី�ណ្តាះ ល័យជាតិិចិិន្ទី

បាន្ទីគោលើកជាមតិិថា ការអភិរកិែ�មព�រ�ុរាណ៍អាចិស្វែ�ងស្វែចិក

ជា ៣ ប្រ�គោភិទិ�ឺ ការអភិិរកែដូចិភាពគោដើម ការអភិិរកែតាម

រយៈការសាត រគោឡូើងវញិ ន្ទីិងការអភិិរកែ�ប្រមា�់ការផ្តែពែ

�ួរ�ញ្ញាា ក់ថា �ពែនៃថៃ �គោចិចកគោទិ�នៃន្ទីការជួ�ជុល�មព�រ

�ុរាណ៍កាន្ទី់ស្វែតិមាន្ទី�ទិដ្ឋាា ន្ទី�តង់ដ្ឋារប្រតិឹមប្រតិូវ។ គោ�គោពល

ជួ�ជុល�មព�រ�ុរាណ៍ អាក�គោចិចកគោទិ�ប្រតិូវថតិរូ�នូ្ទីវរាល់

ដំណ្តាក់កាល រមួមាន្ទី ការពិន្ទីិតិយប្រកដ្ឋា� កំណ៍តិ់�គោប្រមាង

ជ�ួជុល ន្ទីងិគោប្រជើ�គោរ ើ�ប្រកដ្ឋា�ជំន្ទី�ួជាគោដើម។ គោ�កប្រ��

�ឹន្ទី �ុង�ុន្ទី �ន្ទីតគោទិៀតិថា គោ�លការណ៍៍នៃន្ទីការជួ�ជុល

�មព�រ�ុរាណ៍នាគោពល�ចិចុ�ឿន្ទីា�ឺ “យកការ�គោស្រ្តង្វាគ ះ�នីាន្ទី់ជា

គោ�ល ពោបាលជំងឺជាកិចិច�នីា�់ ពោ�មគោធូែើឲ្យយ�ុះ�ល់

តិិចិ�ំផុ្តតិ ន្ទីិងអាចិស្វែកតិប្រមូវភាពខុុ��គងបាន្ទី”។ 
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ផ្តាយ�ន្ទីត។ ការអភិិរកែដូចិភាពគោដើម�ឺប្រតិូវស្វែថរកា�មព�រ

�ុរាណ៍ឱ្យយបាន្ទីលាប្រ�គោ�ើរ ការអភិរិកែតាមរយៈការសាត រគោឡូើង

វញិ�ឺថតិចិមើង ន្ទីងិគោធូែើឌ្ឍ�ជ�ថលូ�ន្ទី�យកមើចំិគោ�ះ�មព�រ�ុរាណ៍

ចិំស្វែណ៍កឯការអភិិរកែ�ប្រមា�់ការផ្តែពែផ្តាយ�ន្ទីត�ឺគោធូែើការ

ផ្តែពែផ្តាយអំព�ចិំគោណ៍ះដឹង គោរឿងន្ទីិ�ន្ទី ន្ទីិង�ំន្ទីិតិសាើ រតិ�

ស្វែដល�ងើ�់គោ�កាុង�មព�រ�ុរាណ៍ គោដើមឿ�ជំរុញឱ្យយវាប្រតិូវបាន្ទី

ទិទិួល�ន្ទីតព�មួយជំនាន្ទី់គោ�មួយជំនាន្ទី់។

ការគោធូែើឌ្ឍ�ជ�ថលូន្ទី�យកមើប្រ�ន់្ទីស្វែតិជាការង្វារជំហាន្ទីទិ�

មួយ អែ�ស្វែដល�ំខ្ជាន្ទី់ជាងគោន្ទីះគោ�គោទិៀតិ�ឺ គោយើងអាចិគោធូែើការ

វភិា� ន្ទីងិ�ិកាប្រសាវប្រជាវកាន់្ទីស្វែតិ�ុ�ជគោប្រ�អំព��មព�រ�ុរាណ៍

គោ�ើយ�ញយកខុើឹមសារ�ំខ្ជាន់្ទីៗព�កាុង�មព�រ�ុរាណ៍ដូចិជា

គោឈាើ ះមនុ្ទី�ែ ទិ�កស្វែន្ទីើង ន្ទីងិនៃថៃស្វែខុជាគោដើម គោដើមឿ�ជរំញុឱ្យយការ

�កិាប្រសាវប្រជាវព��មព�រ�ុរាណ៍កាន់្ទីស្វែតិមាន្ទីប្រ��ិទិធភាពខុព�់។

គោន្ទីះ�ឺជាមគោធូោបាយថើ��ប្រមា�់ការ�ិកាប្រសាវប្រជាវ�មព�រ

�ុរាណ៍គោប្រកាម�រ�ិទិនៃន្ទី�គោចិចកវទិិោអុ�ន្ទីគោធូើស្វែណ៍តិ។

មុោងគោទិៀតិ �ចិចុ�ឿន្ទីា ពលរដាសាមញ្ចាក៏មាន្ទីឱ្យកា�

កាន្ទី់ស្វែតិគោប្រចិើន្ទី�ប្រមា�់ស្វែ�ែងយល់ព��មព�រ�ុរាណ៍ស្វែដរ។ ស្វែខុែ

ភាពយន្ទីតឯកសារ“�មព�រ�ុរាណ៍�ើងកាតិ់រយៈកាល” ស្វែដល

ចាក់�ញ្ញាច ងំគោ�ឆ្នាំា គំោន្ទីះ បាន្ទីន្ទីិ�ន្ទីគោរឿងរ��់មនុ្ទី�ែ�ងំ

គោនាះ។ មាន្ទីមនុ្ទី�ែខុើះបាន្ទីចិំណ្តាយគោពល ៥ ឆ្នាំា គំោដើមឿ�គោធូែើ

មាូ�រជាកាល�ុងជាង ៣០០ មុខុ  ស្វែដលកតិ់ប្រតាកាុង�មព�រ

�ុរាណ៍ចិិន្ទី មាន្ទីមនុ្ទី�ែខុើះបាន្ទីគោធូែើ�គោមើ�ក�ំ�កស់្វែ���ុរាណ៍

ចិិន្ទីតាមកំណ៍ត់ិប្រតាកាុងគោ�ៀវគោ��ុរាណ៍ គោ�ើយក៏មាន្ទីមនុ្ទី�ែ

ខុើះគោទិៀតិបាន្ទីនៃចិាអកែរស្វែ���ិលឿៈជាង ៤ មុឺន្ទីតិួ គោដ្ឋាយ

ស្វែផ្តាកគោលើ�មព�រ�ុរាណ៍ស្វែដរ៕

(អតិិ�ទិ�គោងេ�គោដ្ឋាយអាកន្ទីិពន្ទីធទិ�ែនាវដ�តគោយើងខុំុ ំ)
  稿件来源：本刊综合

ឧ�ករណ៍៍ជួ�ជុល�មព�រ�ុរាណ៍ស្វែដលស្វែតិងស្វែតិគោប្រ�ើប្របា�់

图①常见的古籍修复工具 CFP 图

សាធារណ៍ជន្ទីសាកលឿងជួ�ជុល�មព�រ�ុរាណ៍

图②公众体验古籍修复 CFP 图
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在云南，共探旅游新未来 
7 月 24 日，2022 中国国际旅游交易会圆满闭幕。此次旅交会在云南省举办，吸引来自全球各地参展商、洽

谈者，共享合作机遇。旅交会上，各方共话旅游合作，“开放”“合作”“复苏”成为大家的共识。旅交会前夕，

云南省南亚东南亚区域国际传播中心的三位海外传播官还走进云南多地，深度体验云南文化旅游，她们感叹：“云

南旅游，好在好闲好美！”

គោ�នៃថៃទិ�២៤ ស្វែខុកកើដ្ឋា ពិព័រណ៍៍គោទិ�ចិរណ៍៍អន្ទីតរជាតិិ

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីឆ្នាំា ២ំ០២២ បាន្ទី�ិទិ�ញ្ចច �់គោដ្ឋាយគោជា�ជ័យ។

ពពិរ័ណ៍៍គោទិ�ចិរណ៍៍គោន្ទីះប្របារពធគោ�គោខុតិតយូណ្តាន្ទី ស្វែដលបាន្ទី

�ក់�ញ�ណិ៍ជាករ ន្ទីិងអាកចូិលរមួមកព�ប្រ�គោទិ� ន្ទីិង

តិំ�ន្ទី់គោផ្តែងៗគោលើពិភិពគោ�ក គោដើមឿ�រមួ�ា ស្វែចិករសំ្វែលកព�

កា�នុ្ទីវតិតភាពនៃន្ទីកិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការ។

កាុងពិព័រណ៍៍គោន្ទីះ មស្រ្តន្ទីត�រាជការ ន្ទីិងតិំណ្តាងនៃន្ទី�ណ្តាត

ប្រ�គោទិ�នានាបាន្ទីជួ�ជំុ�ា គោ�គោខុតិតយូណ្តាន្ទី រមួ�ា ពិគោប្រ�ះ

ពិភាកាព�កិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការស្វែផ្តាកគោទិ�ចិរណ៍៍ គោ�ើយ

បាន្ទីឯកភាព�ា គោលើការគោ�ើកចិំ� គោធូែើកិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការ

ន្ទីិងការសាត រគោឡូើងវញិ។ មុន្ទីន្ទីឹងគោរៀ�ចិំពិព័រណ៍៍គោន្ទីះ អាក

ផ្តែពែផ្តាយអន្ទីតរជាតិិ��រូ�ស្វែដលមកព�មជឈមណ៍ឌ លផ្តែពែផ្តាយ

អន្ទីតរជាតិិតិំ�ន្ទី់អា�ុ�ខ្ជាងតិឿូង ន្ទីិងអា�ុ�អាគោ�ាយ៍ បាន្ទីគោធូែើ

ដំគោណ៍ើ រគោ�ដល់តិំ�ន្ទី់ជាគោប្រចិើន្ទីនៃន្ទីគោខុតិតយូណ្តាន្ទី គោដើមឿ�យល់

ដងឹកាន់្ទីស្វែតិចិា�់អំព�វ�ឿធូម៌ ន្ទីងិគោទិ�ចិរណ៍៍គោខុតិតយូណ្តាន្ទី។ 

ពួក�តិ់បាន្ទីស្វែថើងចិំណ្តា�់អារមើណ៍៍ថា “គោធូែើគោទិ�ចិរណ៍៍គោ�

គោខុតិតយូណ្តាន្ទី �អឺាចិកមាន្ទីត��ាយ ន្ទីងិ�យ�ន់្ទីគោទិ�ភាព

ប្រ��់សាា តិ”!
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  ភោលាក្យ KHOM DOUANGCHANTHA ប្រ�ធាន្លឹះ

នាំយក្យដាំឋ ន្លឹះផីព័ែផាយភោទិ�ចំរណ៍ូនៃន្លឹះប្រក្យ�ួងព័័ត៌ិ�ន្លឹះ 

វ�ៀធីម៌ូ ន្លឹះិងភោទិ�ចំរណ៍ូឡាវ៖  គោប្រកាយព�បាន្ទី�គោមាព ធូឱ្យយ

គោប្រ�ើប្របា�់នូ្ទីវផ្តើូវរថគោភិើើងឡាវ-ចិិន្ទី មាន្ទីគោទិ�ចិរកាន្ទី់ស្វែតិគោប្រចិើន្ទី

គោឡូើងៗ។ គោយើង�ួរស្វែតិ�គោងើើន្ទីកិចិច��ប្រ�តិិ�តិតកិាររវាងរដ្ឋាា -

ភិបិាល ន្ទីងិប្រកុម�ុុន្ទីគោទិ�ចិរណ៍៍នៃន្ទីប្រ�គោទិ��ងំព�រ ជរំញុ

ការផ្តែពែផ្តាយព�វ�ិយ័គោទិ�ចិរណ៍៍ ន្ទីិង�ណ៍តុ ះ�ណ្តាត ល

ធូន្ទីធាន្ទីមនុ្ទី�ែ ស្វែដលមាន្ទី�ុណ៍ភាពកាន់្ទីស្វែតិខុព�ក់ាុងវ�ិយ័

គោទិ�ចិរណ៍៍។

  ភោលាក្យ PARK DO KWON �គគក្យ�ង�ុ�លរងនៃន្លឹះសាែ ន្លឹះ

�គគក្យ�ង�ុ�លប្រ�ភោទិ�កូ្យភោរ ាខាងតិៀូងប្រ�ចាភំោ�ប្រកុ្យងឈឹ�ងទូិ៖

គោខុតិតយូណ្តាន្ទីមាន្ទីធូន្ទីធាន្ទីគោទិ�ចិរណ៍៍ដ៏�មឿូរស្វែ�� គោន្ទីះ

�ឺជាភាព�ក់�ញរ��់គោខុតិតយូណ្តាន្ទី �ប្រមា�់គោទិ�ចិរ

កូគោរខុ្ជាងតិឿូង។ ខុំុ�ំងឹមឹថា គោប្រកាយព�ជំងរឺាតិតិាតិប្រ��់ប្រ�ង

បាន្ទីលា ភា���ងំព�រនឹ្ទីងអាចិជំរញុការគោធូែើកិចិច��ប្រ�តិិ�តិតកិារ

�ើងស្វែដន្ទីគោលើវ�ិយ័គោទិ�ចិរណ៍៍ គោដើមឿ�ជរំញុឱ្យយកិចិច��ប្រ�តិិ-

�តិតិការគោទិ�ចិរណ៍៍ប្រ�គោទិ�កូគោរខុ្ជាងតិឿូង-គោខុតិតយូណ្តាន្ទី

ទិទិួលបាន្ទីនូ្ទីវ�មិទិធផ្តលកាន្ទី់ស្វែតិគោប្រចិើន្ទី។

ភោលាក្យប្រ�ី�ណិិូតិ  WAI  YEE LIN ក្យ�ង�ុ�លពាណិូជជក្យមូម

ប្រ�ភោទិ�មូី�ាន្លឹះ�់ា ប្រ�ចាបំ្រក្យងុគ�ន្លឹះមូីង៖  គោប្រកាយព�បាន្ទីអនុ្ទីវតិត

កិចិចប្រពមគោប្រពៀង RCEP វ�ិ័យគោទិ�ចិរណ៍៍រវាងប្រ�គោទិ�ជា

�មាជិកន្ទីឹងអាចិទិទិួលបាន្ទីការរ �កចិគោប្រមើន្ទីថើ�។ ខុំុ ំ�ងឹឹម

ថា ប្រ�គោទិ�ម��ុន្ទី់មុាន្ទីឹងអាចិពួតិនៃដ�ា ជាមួយប្រ�គោទិ�

ជា�មាជិក គោដើមឿ�ជំរុញឱ្យយមាន្ទីវ�ុិលភាពរមួគោលើវ�ិ័យ

គោទិ�ចិរណ៍៍។

ឯក្យឧតិិមូ Arthayudh Srisamoot ឯក្យ�គគរ៉ាជទូិតិ

ប្រ�ភោទិ�នៃ�ប្រ�ចាភំោ�ប្រ�ភោទិ�ចំិន្លឹះ៖ ខុំុ ំ�ងឹឹមថា ន្ទីឹងអាចិ

មាន្ទីគោជើងគោហាះគោ�ើរប្រតិង់កាន់្ទីស្វែតិគោប្រចិើន្ទីគោហាះគោ�ើរគោ�មករវាង

ប្រ�គោទិ�នៃថ ន្ទីិងគោខុតិតយូណ្តាន្ទី ភា���ងំព�រអាចិ�គោងើើន្ទី

កិចិច��ប្រ�តិិ�តិតិការ គោដើមឿ�អភិិវឌ្ឍឍវ�ិ័យគោទិ�ចិរណ៍៍

ឧ��រណ៍៍ ភា���ងំព�រអាចិរមួ�ា �គោងើើតិស្វែខុែគោទិ�ចិរណ៍៍

ស្វែដលតិភាា �់ប្រកុង�ុន្ទីម�ង ន្ទីងិមណ៍ឌ ល�ែយត័ិជន្ទីជាតិិនៃតិ

�ុ�សាងំបុាន្ទីណ្តារ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី គោ�ន្ទីឹងប្រកុងគោវៀងចិន្ទីីន្ទី៍

ន្ទីិង�ើួងប្រពះបាងំ ប្រ�គោទិ�ឡាវ ន្ទីិងខុន្ទីស្វែកន្ទី Nong Khai 

ន្ទីិងន្ទី�ររាជ��មា ប្រ�គោទិ�នៃថ។

ភោលាក្យ Faizal Bin Shani �គគក្យ�ង�ុ�លប្រ�ភោទិ�

�ា ភោឡូ��ីប្រ�ចាភំោ�ប្រក្យុងគ�ន្លឹះមូីង៖ គោប្រកាយព�កិចិចប្រពមគោប្រពៀង 

RCEP ចូិលជាធូរមាន្ទីជាផ្តើូវការគោ�កាុងប្រ�គោទិ�មុាគោឡូ�ុ� 

មាន្ទីផ្តលិតិផ្តល ស្វែដលមាន្ទី�ុណ៍ភាពលា ន្ទីិងតិនៃមើ��

កាន្ទីស់្វែតិគោប្រចិើន្ទីន្ទីងឹអាចិប្រតិវូបាន្ទីដកឹជញ្ចាូ ន្ទីគោ�មករវាងប្រ�គោទិ�

មុាគោឡូ�ុ� ន្ទីងិចិិន្ទី។ ការណ៍៍គោន្ទីះនឹ្ទីងអាចិជំរញុការស្វែ�ែងយល់

�ា  ន្ទីងិការអភិវិឌ្ឍឍវ�ិយ័គោទិ�ចិរណ៍៍រវាងប្រ�គោទិ�មុាគោឡូ�ុ� 

ន្ទីិងគោខុតិតយូណ្តាន្ទីនៃន្ទីប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។

②②

③③

�ណិ៍ជាករស្វែដលចូិលរមួពិពណ៍័៍ កពុំងផ្តែពែផ្តាយព�ផ្តលិតិផ្តលពគិោ��កាុងពិពរ័ណ៍៍គោទិ�ចិរណ៍៍

អន្ទីតរជាតិិ

图①旅交会上参展商推介特色商品 新华社 图

អាកទិ�ែនាកំពុងគោរ ើ�ទិិញទិំន្ទីិញពិគោ��កាុងតិំ�ន្ទី់ពិព័រណ៍៍សារមន្ទីី�រវាងំចា�់កាុងពិព័រណ៍៍

គោទិ�ចិរណ៍៍អន្ទីតរជាតិិ

图②观众在旅交会故宫博物院展区选购特色商品 新华社 图

ផ្តលិតិផ្តលស្វែដលដ្ឋាក់ពិព័រណ៍៍កាុងពិព័រណ៍៍គោទិ�ចិរណ៍៍អន្ទីតរជាតិិ

图③旅交会上的展品 新华社 图
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ការទិទួិលអារមូមណ៍ូ៖ ភោធីែើភោទិ�ចំរណ៍ូភោ�ភោខតិិយូណាន្លឹះ គ�អាចំក្យមូានិ្លឹះ��ាយ 

ន្លឹះងិគយគន្លឹះភ់ោទិ��ព័ប្រ��់សាា តិ
体验：云南，好在好闲好美

ក្យញ្ញាា  JARUWAN UDOMSAB  មូក្យពី័ប្រ�ភោទិ�នៃ�៖ 

គោ�ប្រកុង�ុរាណ៍ល�ជាងំ មជឈមណ៍ឌ លប្រ��់ប្រ�ង ន្ទីិង�ញ្ញាា

ការចិប្រមះុបាន្ទី�ក់�ញប្រកស្វែ�ស្វែភិាករ��់ខុំុ។ំ គោទិ�ចិរប្រ�ន់្ទីស្វែតិ

ដគំោឡូើងកមើវធិូ� App “គោដើរគោលងគោ�គោខុតិតយូណ្តាន្ទី”ន្ទីឹងអាចិ

ស្វែ�កគោមើលទិ�តាងំគោភាជន្ទី�យដ្ឋាា ន្ទី �ណ្តាា �រ ន្ទីិង�ន្ទី�់ីទិកឹ

ពតិិជាង្វាយប្រ�ួលណ្តា�់។ កមើវធិូ� App គោន្ទីះបាន្ទីគោធូែើឱ្យយប្រកុង

�ុរាណ៍ស្វែដលមាន្ទីប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត ៨០០ ឆ្នាំា គំោន្ទីះ មាន្ទីភាព

�ុ��ង្វាែ ក់�ា គោ�ន្ទីឹង�គោចិចកវទិិោទិំគោន្ទីើ�។ គោ�កាុងមណ៍ឌ ល

�ែយត័ិជន្ទីជាតិិទិ�គោ�ត៍ិ ទិ���ង គោប្រកាយព�បាន្ទីទិ�ែនាឧទិោន្ទី

ជាតិិភូិតា�ួនៃន្ទីប្រកុងសាងំប្រ��ឡា ខុំុ ំមាន្ទីចិំណ្តា�់អារមើណ៍៍

ថា ទិ�គោន្ទីះពិតិជាសាា តិណ្តា�់ មាន្ទីគោទិ�ភាពសាា តិៗ�ប្រមា�់

ការថតិរូ�គោ�ប្រ��់ទិ�កស្វែន្ទីើង។ អែ�ស្វែដលលាជាងគោន្ទីះគោ�គោទិៀតិ

� ឺ គោទិ�ចិរមិន្ទីប្រ�ន់្ទីស្វែតិអាចិគោដើរគោលងកមាន្ទីត  ន្ទីងិជិះទូិក

កាុងឧទិោន្ទីជាតិិភូិតា�ួ�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ គោ�ើយឆ្នាំា គំោន្ទីះ គោ�បាន្ទី

ដ្ឋាក�់ស្វែន្ទីិមនូ្ទីវកមើវធិូ�ជិះកង់គោលងកមាន្ទីត គោដើមឿ�ផ្តែពែផ្តាយ

អំព��ំន្ទីិតិនៃន្ទីការការ�រ�រសិិាន្ទី គោ�ើយជំរុញឱ្យយគោទិ�ចិរ

មាន្ទីការស្វែ�ែងយល់ព�គោទិ�ភាពពិគោ��តាមមគោធូោបាយ

ស្វែដលអាចិស្វែថរកាការ�រ�រសិិាន្ទី។

ក្យញ្ញាា  VANNAPHONE KHAMPHILOM មូក្យព័ី

ប្រ�ភោទិ�ឡាវ៖  មុន្ទីផ្តើូវរថគោភិើើងឡាវ-ចិិន្ទី ដ្ឋាក់ឱ្យយគោប្រ�ើប្របា�់

គោ�ឆ្នាំា ២ំ០២១ ខុំុ ំធាើ �់គោ�ទិ�ែនាផ្តាររាប្រតិ�ពន្ទីើឺផាើ យ គោ�

មណ៍ឌ ល�ែយ័តិជន្ទីជាតិិនៃតិ �ុ�សាងំបុាន្ទីណ្តា។ កាលគោនាះ 

ទិ�គោន្ទីះមិន្ទី�ូវមាន្ទីគោទិ�ចិរគោប្រចិើន្ទីគោទិ។ នៃថៃគោន្ទីះ ខុំុមំកទិ�ែនា

មតងគោទិៀតិ គោឃុំើញថាមាន្ទីមនុ្ទី�ែគោប្រចិើន្ទីកុះករ។ ខុំុ ំ�ងឹឹមថា

ផ្តើូវរថគោភិើើងដឹកអាកដំគោណ៍ើ រឡាវ-ចិិន្ទី ន្ទីឹងអាចិដ្ឋាក់ឱ្យយគោប្រ�ើ

ប្របា�់កាុងគោពលឆ្នាំ�់ៗខ្ជាងមុខុ  ព�គោប្រ�ះមិតិតលាមកព�ប្រ�គោទិ�

ឡាវនឹ្ទីងអាចិជិះរថគោភិើើងមកគោដើរគោលងកមាន្ទីតគោ�ទិ�គោន្ទីះបាន្ទី។

受访者供图受访者供图

受访者供图受访者供图
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②②

ភោលាក្យប្រ�ី Cho The Phyu  មូក្យពី័ប្រ�ភោទិ�មីូ�ាន្លឹះ�់ា៖

គោប្រកាយព�មកដល់រគោ�ៀងគោអកូឡូូ�ុ��ឹងអឺនៃ� មណ៍ឌ ល�ែយត័ិ

ជន្ទីជាតិនិៃ�ុ តាល� ខុំុ ំបាន្ទីរកគោឃុំើញថា ទិ�គោន្ទីះពិតិជាមាន្ទី

ប្រ�ជាប្រ�ិយភាពតាម�ណ្តាត ញអុ�ន្ទីគោធូើស្វែណ៍តិគោដ្ឋាយមាន្ទីមនុ្ទី�ែ

ជាគោប្រចិើន្ទីមកថតិរូ�គោ�ទិ�គោន្ទីះ គោដើមឿ�កតិ់ប្រតានូ្ទីវគោរឿងន្ទីិ�ន្ទី

គោ�ាហា ន្ទីិងគោពលគោវ��ុភិមងគលរ��់ខុើួន្ទី។ អែ�ស្វែដលគោធូែើ

ឱ្យយខុំុចំា�់អារមើណ៍៍ខ្ជាើ ងំជាងគោ�គោនាះ�ឺ រគោ�ៀងគោអកូឡូូ�ុ��ឹង

អឺនៃ� កពុំងខិុតិខំុជរំញុការកសាងប្រ�ព័ន្ទីធឌ្ឍ�ជ�ថល គោ�ើយមាន្ទី

�គោចិចកវទិិោទំិគោន្ទីើ�ជាគោប្រចិើន្ទីដូចិជា“សិាន្ទី�យ�ប្រមាកនៃវឆ្នាំើ តិ ៥G”

ស្វែដលបាន្ទីគោធូែើឱ្យយខំុំុភំាក់គោផ្តាើល�ុងខ្ជាើ ងំ។  តាមទិ�ែន្ទីៈរ��់ខុំុ ំ

ការកសាងប្រ�ព័ន្ទីធឌ្ឍ�ជ�ថលមិន្ទីប្រ�ន់្ទីស្វែតិជំរុញការអភិិវឌ្ឍឍ

ប្រ�ព័ន្ទីធផ្តតល់គោ�វាកមើ ប្រ��់ប្រ�ង ន្ទីិងផ្តែពែផ្តាយវ�ិ័យ

គោទិ�ចិរណ៍៍�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ ស្វែថម�ងំបាន្ទីគោធូែើឱ្យយគោទិ�ចិរអាចិ

គោដើរគោលងគោដ្ឋាយកាន្ទី់ស្វែតិមាន្ទី�ុវតិិិភាព ភាពង្វាយប្រ�ួល

ន្ទីិងគោពញចិិតិតគោទិៀតិផ្តង។ គោ�គោពលគោធូែើដំគោណ៍ើ រគោ�មណ៍ឌ ល

�ែយ័តិជន្ទីជាតិិនៃតិ ន្ទីិងជ�ងភិួ តិឺ�ុង ខុំុ ំមាន្ទីការយល់ដឹង

កាន្ទី់ស្វែតិចិា�់អំព�វ�ឿធូម៌ជន្ទីជាតិិតិឺអាង គោ�ើយបាន្ទីទិិញ

�ើឹកស្វែតិជូរស្វែដលផ្តលិតិគោដ្ឋាយអាកភូិមិកាុងតិំ�ន្ទី់។ ទិ�គោន្ទីះគោ�រ

គោពញគោដ្ឋាយកមាើ ងំរ�់រគោវ ើកថើ�នៃន្ទីវ�ឿធូម៌ជន្ទីជាតិិភា�តិិចិ

គោដ្ឋាយសារមាន្ទីការប្រចិបាច់ិ�ញ្ចចូ ល�ា �ុង�ុ�ជគោប្រ�រវាង

វ�ឿធូម៌ ន្ទីិងគោទិ�ចិរណ៍៍៕

(អតិិ�ទិ�គោងេ�គោដ្ឋាយអាកន្ទីិពន្ទីធទិ�ែនាវដ�តគោយើងខុំុ ំ)
  稿件来源：本刊综合

�ឹងអឺនៃ� ប្រកុងតាល�នៃន្ទីគោខុតិតយូណ្តាន្ទី�ឹងអឺនៃ� ប្រកុងតាល�នៃន្ទីគោខុតិតយូណ្តាន្ទី
云南省大理洱海云南省大理洱海 CFP CFP图图  

មជឈមណ៍ឌ ល�ន្ទីាិ��ទិ ន្ទីិងពិព័រណ៍៍អន្ទីតរជាតិិប្រកុង�ុន្ទីម�ងមជឈមណ៍ឌ ល�ន្ទីាិ��ទិ ន្ទីិងពិព័រណ៍៍អន្ទីតរជាតិិប្រកុង�ុន្ទីម�ង
  昆明滇池国际会展中心昆明滇池国际会展中心 CFP  CFP 图图

张莹琳 图张莹琳 图
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野象归家，不是终点
——中国多举措推动亚洲象保护

នៃថៃទិ�១២ ស្វែខុ��ហា �ឺជាទិិវាដំរ �ពិភិពគោ�កគោលើកទិ� 

១១។ នានៃថៃទិ�៨ ស្វែខុ��ហា គោវទិិកាផ្តែពែផ្តាយអន្ទីតរជាតិិដំរ �

គោលើកទិ� ១ ប្រតិូវបាន្ទីប្របារពធគោឡូើងគោ�ទិ�ប្រកុងម�លឺ មណ៍ឌ ល

�ែយ័តិជន្ទីជាតិិហាន្ទី� ន្ទីិងជន្ទីជាតិិយ� �ុង�ឺ នៃន្ទីគោខុតិត

យូណ្តាន្ទី គោប្រកាមប្រ�ធាន្ទី�ទិ “គោរឿងលា រូ�រាងលា �ំគោឡូង

លា”។ អាកជំនាញ ន្ទីងិអាក�ិកាប្រសាវប្រជាវមកព�ប្រ�ព័ន្ទីធផ្តែពែ-

ផ្តាយកាុង ន្ទីិងគោប្រ�ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី បាន្ទីចូិលរមួកាុងគោវទិិកាគោន្ទីះ

គោដ្ឋាយគោផាត តិ�ំខ្ជាន់្ទីគោ�គោលើការ�គោងើើតិបាតុិភូិតិផ្តែពែផ្តាយ

អន្ទីតរជាតិិ ន្ទីងិការកសាងគោវទិិកាផ្តែពែផ្តាយរ��់គោខុតិតយូណ្តាន្ទី

គោដើមឿ�ពិភាកា�ុង�ុ�ជគោប្រ�អំព�រគោ�ៀ��ង្វាា ញរូ�ភាពថើ�

ន្ទីិងកមាើ ងំ�ក់�ញថើ�កាុងតិំ�ន្ទី់គោ�គោលើពិភិពគោ�ក ន្ទីិ�ន្ទី

គោរឿងរុាវចិិន្ទីឱ្យយបាន្ទីលា ន្ទីងិ�ង្វាា ញរូ�ភាពនៃន្ទីគោខុតិតយូណ្តាន្ទី។

គោ�ឆ្នាំា មុំន្ទី ដំរ �អា�ុ�នៃប្រពមួយ�ែូងស្វែដលមកព�មណ៍ឌ ល

�ែយ័តិជន្ទីជាតិិនៃតិ �ុ�សាងំបុាន្ទីណ្តា គោខុតិតយូណ្តាន្ទី បាន្ទីគោធូែើ

ដំគោណ៍ើ រគោ�ទិិ�ខ្ជាងគោជើង ទិ��ំផុ្តតិបាន្ទីប្រតិឡូ�់គោ�ទិ�ជប្រមក

គោដើមវញិគោដ្ឋាយ�ុវតិិិភាពគោប្រកាមការគោមើលស្វែថដល៏ាតិិលាន្ទីរ់��់

មនុ្ទី�ែ។ ខុណ៍ៈគោពលស្វែដល“�តិែយកែកាុងនៃប្រព”�ងំគោន្ទីះ បាន្ទី

�ក់�ញការចា�់អារមើណ៍៍ព�ពិភិពគោ�ក ពួកវាក៏បាន្ទីគោធូែើ

ឱ្យយមហាជន្ទីមាន្ទីការយកចិិតិតទុិកដ្ឋាក់ស្វែដលមិន្ទីធាើ �់មាន្ទីព�

មុន្ទីមកគោ�គោលើការអភិិរកែដំរ �អា�ុ�គោ�កាុងប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។

គោ�ក កូ គោ�ៀន្ទីម�ង ប្រ�ធាន្ទីវទិិោសិាន្ទីប្រសាវប្រជាវវទិិោ-

សាស្រ្ត�តនៃន្ទីតំិ�ន់្ទីអភិិរកែធូមើជាតិិថាា ក់ជាតិិ�ុ�សាងំបុាន្ទីណ្តា

គោខុតិតយូណ្តាន្ទី បាន្ទី�ញ្ញាា ក់ថា �នីា�់ព�គោធូែើដំគោណ៍ើ រព�ភា�

ខ្ជាងគោជើងប្រតិឡូ�់គោ�ទិ�ជប្រមកគោដើមគោ�ភា�ខ្ជាងតិឿូងវញិគោ�

នៃថៃទិ�៩ ស្វែខុធូាូ ឆ្នាំា មុំន្ទី ដរំ �អា�ុ�មយួ�ែូងគោន្ទីះ បាន្ទីគោធូែើ�កមើភាព

គោដ្ឋាយមាន្ទី�ិិរភាពគោ�កាុងតំិ�ន្ទី់មឹន្ទី�ុងនៃន្ទីតំិ�ន្ទី់អភិិរកែ

ធូមើជាតិិថាា ក់ជាតិិ�ុ�សាងំបុាន្ទីណ្តា គោពលខុើះពួកវាចូិលកាុង

ប្រជលងដំរ �នៃប្រពផឹ្តកទិឹក ន្ទីិងគោលងខុាចិ់។ គោ�កបាន្ទី�ស្វែន្ទីិម

គោទិៀតិថា គោ�ងតាមការ�គោងើតិការណ៍៍ ន្ទីិងការវភិា�បាន្ទី

ឱ្យយដឹងថា តិំ�ន្ទី់អភិិរកែមាន្ទីទិឹក ន្ទីិងអាហារប្រ��់ប្រ�ន្ទី់

8 月 12 日是第 11 个世界大象日。去年，一群来自云南省西双版纳傣族自治8 月 12 日是第 11 个世界大象日。去年，一群来自云南省西双版纳傣族自治

州的野生亚洲象一路向北，最后在人类的悉心照拂下平安回归原栖息地。这群“丛州的野生亚洲象一路向北，最后在人类的悉心照拂下平安回归原栖息地。这群“丛

林巨兽”让全世界瞩目的同时，也引发公众对中国亚洲象保护前所未有的关注。林巨兽”让全世界瞩目的同时，也引发公众对中国亚洲象保护前所未有的关注。

扫描二维码，轻松听杂志扫描二维码，轻松听杂志

�ូមគោ�គន្ទី QR កូដគោដើមឿ�សាត �់អតិិ�ទិ�ូមគោ�គន្ទី QR កូដគោដើមឿ�សាត �់អតិិ�ទិ
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�នីា�់ព�ដំរ �មួយ�ែូងគោន្ទីះគោ�ប្រ�ុកកំគោណ៍ើ តិវញិ ពួកវាមាន្ទី

�ុខុភាពលា កូន្ទីដំរ �ក៏គោឡូើងទិមៃន្ទី់ស្វែដរ។

គោ�ក Aho Musa អាកប្រសាវប្រជាវនៃន្ទី�ួន្ទីរុកេសាស្រ្ត�ត

ប្រតិូពិចិ�ុ�សាងំបុាន្ទីណ្តានៃន្ទី�ណ៍ឌិ តិយ�ភាវទិិោសាស្រ្ត�តចិិន្ទី

មាន្ទី�កយ�ំដ�មួយប្រតិូវបាន្ទីផ្តែពែផ្តាយ�ុងទូិលំទូិ�យ

ថា “�ប្រមា�់ដរំ �អា�ុ� �ើ ន្ទីប្រ�គោទិ�ណ្តាស្វែដលមាន្ទី�ុវតិិិភាព

លាជាងប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីគោទិ”។ គោ�ក Aho Musa ជាអាកវទិិោ-

សាស្រ្ត�តគោអ�ាុញស្វែដលគោផាត តិគោលើការអភិិរកែដំរ �អា�ុ� ន្ទីិង

គោអកូឡូូ�ុ�នៃន្ទីនៃប្រពប្រតិូពិចិជាយូរមកគោ�ើយ។ គោ�កគោជឿជាក់

ថា ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីដ្ឋាក់គោចិញនូ្ទីវគោ�លន្ទីគោ�បាយអភិរិកែ

ដំរ �អា�ុ�ដ៏លាប្រ�គោ�ើរ ស្វែដលបាន្ទី�គោងើើន្ទីចិំន្ទីួន្ទីដំរ �អា�ុ�ជា

គោប្រចិើន្ទី ន្ទីិងទិទិួលបាន្ទី�មិទិធផ្តល�ួរឱ្យយកតិ់�មាគ ល់។ តាម

រយៈការអភិរិកែជាគោប្រចិើន្ទីឆ្នាំា  ំចិនំ្ទីនួ្ទីដំរ �អា�ុ�នៃប្រពគោ�កាុងប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទីបាន្ទីគោកើន្ទីគោឡូើងជាងគោទិែដងព�ចំិន្ទីនួ្ទីប្រ�ស្វែ�ល ១៥០ កាល

គោ�កាុងទិ�វតិែរឆ៍្នាំា ៨ំ០ ដល់៩០ នៃន្ទី�តិវតិែរមុ៍ន្ទី។

គោដ្ឋាយយកមណ៍ឌ ល�ែយ័តិ �ុ�សាងំបុាន្ទីណ្តា ប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទីជាឧ��រណ៍៍ ប្រ�ជាជន្ទីស្វែតិងស្វែតិមាន្ទីជំគោន្ទីឿថា ការ

គោមើលគោឃុំើញដំរ �នៃប្រពជាគោរឿង�ំណ្តាង។ ជន្ទីជាតិិភា�តិិចិកាុង

តិ�ំន់្ទីចាត់ិទុិកដរំ �នៃប្រពថាជា�តិែស្វែដលអាចិនាមំកនូ្ទីវ�ុភិមងគល

ដូគោចិាះ ពកួគោ�បាន្ទីការ�រដំរ �នៃប្រពយូរមកគោ�ើយ។ កាុងតំិ�ន្ទី់

ដំរ �នៃប្រពគោធូែើ�កមើភាព គោ�ះ��ជាដំរ �នៃប្រពអាចិ�ំផាើ ញដំណ្តាកំ៏

គោដ្ឋាយ �ុុស្វែន្ទីតអាកភូិមិគោ�ស្វែតិមាន្ទី�ន្ទីីៈ ន្ទីិងការអតិ់ឱ្យន្ទីចិំគោ�ះ

ដំរ �នៃប្រព។ វុាង �ួង ស្វែដលឆ្នាំា គំោន្ទីះមាន្ទីអាយុ ៤៣ ឆ្នាំា  ំ រ�់

គោ�កាុងភូិមិមាន្ទី់ខុឺឡាវ ឃុុំំខ្ជាងភិ�ង ប្រ�ុកជាងំគោ�ង ប្រកុង

ភូិអឺ គោខុតិតយូណ្តាន្ទី។ �ចិចុ�ឿន្ទីា មាន្ទីដំរ �នៃប្រពព�រ�ែូងគោ�ើើន្ទីឹង

ចិំន្ទីួន្ទី ១២ កាលគោធូែើ�កមើភាពគោ�ជំុវញិភូិមិ។ វុាង �ួង 

បាន្ទីន្ទីិ�យថា “គោ�គោពលស្វែដលអាកភូិមិបាន្ទីគោឃុំើញដំរ �នៃប្រព

មក ពួកគោ�បាន្ទីគោ�ឆ្នាំៃ យគោដ្ឋាយមិន្ទីរខំ្ជាន្ទី ឬគោដញដំរ �នៃប្រព

គោចិញគោទិ។ ប្រ��ិន្ទីគោ�ើដំរ �នៃប្រព�ំផាើ ញដំណ្តា ំន្ទីិងដ�ស្វែប្រ�ចិំការ 

ការធានារុា�់រងស្វែដលទិិញព�រដ្ឋាា ភិិបាលន្ទីឹង�ង�ំណ៍ងជា

ប្របាក់”។

គោ�ក គោ�ន្ទី �ែ� ប្រ�ធាន្ទីមជឈមណ៍ឌ លប្រសាវប្រជាវ�តិែដំរ �

អា�ុ�នៃន្ទីរដាបាលរុកេកមើ ន្ទីិងវាលគោ�ើ ចិិន្ទី បាន្ទី�ង្វាា ញថា

“ការជួយដំរ �នៃប្រពមួយ�ែូងគោន្ទីះឱ្យយប្រតិឡូ�់ចូិលនៃប្រពវញិគោដ្ឋាយ

គោជា�ជ័យ មិន្ទីស្វែមន្ទីជាទិ��ញ្ចច �់គោនាះគោទិ។ ការអភិិរកែ�តិែ

ដំរ �អា�ុ� ន្ទីិងទិ�ជប្រមករ��់ពួកវា គោ�ស្វែតិជាកិចិចការស្វែដល

គោយើងខុិតិខុំពោ�ម។ គោប្រ�ព�គោន្ទីះ ការការ�រប្រ�ព័ន្ទីធ

គោអកូឡូូ�ុ� ន្ទីិងធូន្ទីធាន្ទីនៃប្រពប្រតិូពិចិដ៏មាន្ទីតិនៃមើរ��់ប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទី មាន្ទីសារៈ�ំខ្ជាន្ទី់ណ្តា�់កាុងការ�គោងើើតិ ន្ទីិងស្វែកលមានូ្ទីវ

យន្ទីតការ�ប្រមា�់ការ�រធូន្ទីធាន្ទីធូមើជាតិិ ន្ទីិងគោអកូឡូូ�ុ�

ស្វែថម�ងំជំរុញឱ្យយមនុ្ទី�ែ ន្ទីិងធូមើជាតិិរ�់គោ�ជាមួយ�ា

ប្រ�ក�គោដ្ឋាយ�ុខុដុមរមនា”។ គោ�កបាន្ទី�ស្វែន្ទីិមគោទិៀតិថា

ជាទិ��ញ្ចច �់ មនុ្ទី�ែ ន្ទីិង�តិែដំរ �ប្រតិូវទិទិួលបាន្ទីអែ�ស្វែដលពួក

គោ�ចិង់បាន្ទី គោ�ើយមនុ្ទី�ែ ន្ទីិង�តិែដំរ �រ�់គោ�ជាមួយ�ា

ប្រ�ក�គោដ្ឋាយភាព�ុខុដុមរមនា៕

(អតិិ�ទិ�គោងេ�គោដ្ឋាយអាកន្ទីិពន្ទីធទិ�ែនាវដ�តគោយើងខុំុ ំ)
  稿件来源：本刊综合

ដំរ �អា�ុ�នៃប្រពគោ�គោខុតិតយូណ្តាន្ទីដំរ �អា�ុ�នៃប្រពគោ�គោខុតិតយូណ្តាន្ទី
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他们与金港高速共成长
吴长伟 / 文

金港高速公路项目由中国企业负责建设，全线属地化用工人数达到 3200 余名。该项目通过

培养当地专业技术人才，实施技术转移，推动柬埔寨基础设施建设的技术进步。

យុវនារ �កមពុជា នូ្ទី ប្រ��គោ� មាន្ទីគោមាទិន្ទីភាពចំិគោ�ះការង្វារ

រ��់ខុើួន្ទី គោដ្ឋាយសារនាងកំពុងចូិលរមួការសាង�ង់ផ្តើូវ

គោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទីទិ�មួយរ��់ប្រ�គោទិ�កមពុជា។ “ខុំុ ំមិន្ទីស្វែដល

គោឃុំើញផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទីព�មុន្ទីមកគោទិ �ុុស្វែន្ទីត ឥឡូូវគោន្ទីះ ខុំុ ំអាចិ

គោធូែើការង្វារស្វែដលខំុំុចូិលចិិតិតគោ�កាុង�នី្ទី�់ពគិោសាធូន៍្ទីនៃន្ទី�គោប្រមាង

ផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទី �រកិាេ រពិគោសាធូន៍្ទីគោ�ទិ�គោន្ទីះថើ�ៗ  គោ�ើយទំិគោន្ទីើ�

ផ្តងស្វែដរ”។ កាុងនាមជាអាក�គោចិចកគោទិ�ប្រតួិតិពិន្ទីតិិយ�ុណ៍ភាព

គោ�កាុង�នី្ទី�់ពិគោសាធូន្ទី៍នៃន្ទីមជឈមណ៍ឌ ល�គោប្រមាងផ្តើូវគោលឿ�ន្ទី

គោលឿន្ទី ភិាគំោពញ-ប្រពះ���នុ្ទី នៃន្ទីប្រកុម�ុុន្ទីសាជ�វកមើសាព ន្ទីថាល់

ចិិន្ទី ការង្វាររ��់កញ្ញាា  នូ្ទី ប្រ��គោ�  �ឺប្រតិួតិពិន្ទីិតិយ�ុណ៍ភាព

គោ�តុិង ន្ទីិងថើ�ប្រមា�់សាង�ង់កាុង�គោប្រមាងគោនាះ។

�នីា�់ព�បាន្ទី�ញ្ចច �់ការ�ិកាជំនាញវ�ិែកមើ�ំណ៍ង់

�ុ�វលិនៃន្ទីវទិិោសិាន្ទី�គោចិចកវទិិោកមពុជា នូ្ទី ប្រ��គោ� ធាើ �់បាន្ទី

គោធូែើការគោ�ប្រកុម�ុុន្ទី�ំណ៍ង់កមពុជាមួយរយៈគោពលព�រឆ្នាំា ំ

មុន្ទី នាងបាន្ទីចូិលរមួ�គោប្រមាងផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទី ភិាំគោពញ-

ប្រពះ���នុ្ទី។ គោប្រកាមការ�ណ៍តុ ះ�ណ្តាត ល ន្ទីិងការស្វែណ៍នា ំ

ព�អាក�គោចិចកគោទិ�ជន្ទីជាតិិចិិន្ទី នាងបាន្ទីរ �កចិគោប្រមើន្ទី�ុង

ឆ្នាំ�់រ�័� គោ�ើយកាើ យជាអាក�គោចិចកគោទិ�ស្វែដលអាចិគោធូែើការ

គោដ្ឋាយខុើួន្ទីឯងបាន្ទី។ នូ្ទី ប្រ��គោ� បាន្ទីន្ទីិ�យថា “អាក

�គោចិចកគោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទី�គោប្រងៀន្ទីខំុំុព�រគោ�ៀ�គោប្រ�ើ�រកិាេ រគោផ្តែងៗ

គោ�ទិ�គោន្ទីះ ខុំុបំាន្ទីគោរៀន្ទី�គោចិចកគោទិ�ប្រតួិតិពិន្ទីតិិយជាគោប្រចិើន្ទី ស្វែដល

ខុំុ ំមិន្ទីធាើ �់ដឹងព�មុន្ទីមក”។

គោ�ក នៃឡូ ធុូង ជាអាកការ�រ�ុវតិិិភាពគោ�កាុងតិំ�ន្ទី់

�ំណ៍ង់គោលខុមួយនៃន្ទី�គោប្រមាងផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទី ភិាំគោពញ-

ប្រពះ���នុ្ទី ស្វែដលព�មុន្ទីគោ�កធាើ �់បាន្ទីគោធូែើការគោ�ការដ្ឋាា ន្ទី

�ណំ៍ង់។  �នីា�់ព�ចូិលរមួ�គោប្រមាងផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទី   ភិាគំោពញ-

ប្រពះ���នុ្ទី គោ�ឆ្នាំា ២ំ០១៩ គោ�កប្រតិូវបាន្ទីចាតិ់តាងំឱ្យយគោធូែើ

ការប្រ��់ប្រ�ង�ុវតិិិភាពគោ�ការដ្ឋាា ន្ទី�ំណ៍ង់។ ទិ�សាា ក់ការ

អនុ្ទីវតិត�គោប្រមាងបាន្ទីចាត់ិតាងំ�ុ�គលិកចិិន្ទីមាា ក់ស្វែដល�មឿូរ

�ទិពិគោសាធូន្ទី៍ គោដើមឿ�គោធូែើការស្វែណ៍នាដំល់ នៃឡូ ធុូង។  នៃឡូ ធុូង
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បាន្ទីចា�់គោផ្តតើម�ិកាចិំគោណ៍ះដឹងមូលដ្ឋាា ន្ទី គោ�ើយរាល់នៃថៃ

គោ�កស្វែតិងស្វែតិយកគោ�ៀវគោ��រគោ�រតូិចិមួយកាលជា�់

ខុើួន្ទីគោដើមឿ��ិកាតាមប្រ�ូចិិន្ទី។ ប្រ�ូចិិន្ទីមាន្ទីការអតិ់ធូើតិ់កាុង

�គោប្រងៀន្ទីចំិគោណ៍ះដឹង ន្ទីងិ�ទិពិគោសាធូន៍្ទីការង្វារដល់ នៃឡូ ធុូង។

គោប្រកាយ�ិកា�ុុនាើ ន្ទីឆ្នាំា  ំ នៃឡូ ធុូង បាន្ទីរ �កចិគោប្រមើន្ទីកាើ យគោ�

ជាអាក�ិុន្ទីប្រ���់កាុងការប្រ��់ប្រ�ង�ុវតិិិភាពដ៏គោ�ាើមកាុង

ចិំគោណ្តាម�ុ�គលិកស្វែខុើរ។

នៃឡូ ធុូង គោ�ើ�ក�ក់ឯក�ណ្តាា ន្ទី�ុវតិិិភាព គោ�ើយ

គោលើកគោឡូើងព�អនា�តិរ��់ខុើួន្ទី�ុងមាន្ទីទិំនុ្ទីកចិិតិតថា “កាុង

�គោប្រមាងផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទី ភិាំគោពញ-ប្រពះ���នុ្ទី ខុំុ ំគោរៀន្ទីបាន្ទី

ចិគំោណ៍ះដឹងប្រ��់ប្រ�ង�តងដ់្ឋារ ស្វែដលមនិ្ទីអាចិគោរៀន្ទីព�គោ�ៀវគោ�

ន្ទីិងការដ្ឋាា ន្ទី�ំណ៍ង់ធូមើតាគោទិ គោ�ើយក៏បាន្ទីប្រ�មូល�ទិ-

ពគិោសាធូន៍្ទីប្រ��់ប្រ�ងផ្តងស្វែដរ។ នៃថៃគោប្រកាយ ខុំុនំ្ទីងឹមាន្ទី�មតិិភាព

ប្រ��់ប្រ�ងកាន់្ទីស្វែតិខុព�ក់ាុងការចូិលរមួ�គោប្រមាងសាង�ង់រ��់

កមពុជា”។ 

គោ�ងតាមការស្វែណ៍នាពំ�គោ�ក �ូុ ចាវ�ួង អ�គនាយក

ស្វែផ្តាកគោ�ុការនៃន្ទី�គោប្រមាងផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទី ភិាគំោពញ-ប្រពះ���នុ្ទី

បាន្ទីឱ្យយដឹងថា ចិំន្ទីួន្ទី�ុ�គលិកកមពុជាកាុង�គោប្រមាងមាន្ទីជាង

៣២០០នាក់។ គោ�កបាន្ទី�ញ្ញាា ក់ថា “គោយើងបាន្ទីពោ�ម

គោលើកកមព�់កប្រមិតិជំនាញ ន្ទីិង�មតិិភាពវជិាា ជ�វៈរ��់

�ុ�គលិកស្វែខុើរ តាមរយៈការ�ណ៍តុ ះ�ណ្តាត ល�ុ�គលិកជំនាញ

កមពុជា គោដើមឿ�គោផ្តីរ�គោចិចកគោទិ�គោ��ុ�គលិកស្វែខុើរ ន្ទីិងជំរុញឱ្យយ

�គោចិចកគោទិ�សាង�ង់គោ�ដ្ឋាា រចិនា�មព័ន្ទីធនៃន្ទីកមពុជារ �កចិគោប្រមើន្ទី

គោ�មុខុគោទិៀតិ”។

ឯកឧតិតម �ុុន្ទី ចាន្ទី់ថុល  គោទិ�រដាមស្រ្តន្ទីត�   រដាមស្រ្តន្ទីត�ប្រក�ួង

សាធារណ៍ការ ន្ទីិងដឹកជញ្ចាូ ន្ទីកមពុជា បាន្ទីមាន្ទីប្រ�សា�ន្ទី៍

គោ�គោពលចុិះពិន្ទីិតិយផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទី ភិាំគោពញ-ប្រពះ���នុ្ទីថា

�គោប្រមាងគោន្ទីះបាន្ទីផ្តតល់អតិិប្រ�គោ�ជន្ទី៍ជាគោប្រចិើន្ទីដល់�ុ�គលិក

កមពុជា ន្ទីិងផ្តតល់ចិំគោណ៍ះដឹង�គោចិចកគោទិ�អំព�ការសាង�ង់

ផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទីដល់ពួកគោ�។ ឯកឧតិតម�ងឹឹមថា �នីា�់

ព��ញ្ចច �់�គោប្រមាងគោន្ទីះ កមើករកមពុជាអាចិគោប្រ�ើប្របា�់ចិំគោណ៍ះ

ដឹងស្វែដលបាន្ទីគោរៀន្ទីគោចិះ�ងំគោនាះកាុងការជួយកមពុជាគោធូែើការ

សាង�ង់ផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទីគោផ្តែងគោទិៀតិ។

ការស្វែ�ែងរក្យព័័ត៌ិ�ន្លឹះ�ម៖ី
探秘：

ផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទី ភិាំគោពញ-ប្រពះ���នុ្ទី តិភាា �់រាជធាន្ទី�

ភិាំគោពញ ន្ទីិងកំពង់ស្វែផ្តប្រពះ���នុ្ទីស្វែដលជាកំពង់ស្វែផ្តទិឹកគោប្រ�ដ៏

ធូំ�ំផុ្តតិនៃន្ទីប្រ�គោទិ�កមពុជា។ �គោប្រមាងគោន្ទីះដំគោណ៍ើ រការគោប្រកាម

ទិប្រមង់សាង�ង់ ប្រ�តិិ�តិតកិារ ន្ទីងិគោផី្តរ ស្វែដលវនិ្ទីគិោ��គោដ្ឋាយ

ប្រកុម�ុុន្ទីសាជ�វកមើសាព ន្ទីថាល់ចិិន្ទី។  ផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទីគោន្ទីះ

ប្រតូិវបាន្ទីសាង�ង់តាមការរចិនា ន្ទីងិ�តងដ់្ឋារ�ុណ៍ភាពរ��់

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី ស្វែដលមាន្ទីប្រ�ស្វែវង�រុ� ១៨៧,០៥ ��ឡូូស្វែមុប្រតិ

គោ�ើយ�នីា�់ព��ញ្ចច �់ការសាង�ង់�គោប្រមាងគោន្ទីះ គោពលគោវ�

គោធូែើដំគោណ៍ើ ររវាងកស្វែន្ទីើង�ងំព�រន្ទីឹងប្រតិូវកាតិ់�ន្ទីិយព� ៥ គោមុាង

មកប្រតិឹម ២ គោមុាង។ �ចិចុ�ឿន្ទីាគោន្ទីះ �គោប្រមាងគោន្ទីះបាន្ទីឈាន្ទី

ចូិលដល់ដំណ្តាក់កាលចុិងគោប្រកាយ គោ�ើយរពំឹងថាន្ទីឹង�ញ្ចច �់

ន្ទីិងគោប្រ�ើប្របា�់ជាផ្តើូវការគោ�នៃថៃទិ�១ ស្វែខុតុិ� ឆ្នាំា គំោន្ទីះ៕

ផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទី ភិាំគោពញ-ប្រពះ���នុ្ទីផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទី ភិាំគោពញ-ប្រពះ���នុ្ទី
金港高速公路金港高速公路    新华社新华社  图图  
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货车司机小毕的“公路漂流”

小毕是一名“90 后”，前几天刚满 26 岁，却已

经有5年的货车驾驶经验。小毕的一天总是开始得很早，

他几点钟起床，从来不取决于生物钟或闹铃。货站规

定的发车时间，是他出门的唯一参考。

គោ�ៀវព� ជាអាកគោ�ើករថយន្ទីតដឹកទិំន្ទីិញ ស្វែដលមាន្ទីអាយុ

ស្វែតិ ២៦ ឆ្នាំា  ំ�ុុស្វែន្ទីត គោ�កមាន្ទី�ទិពិគោសាធូន៍្ទីកាុងការគោ�ើករថយន្ទីត

ដកឹទំិនិ្ទីញបាន្ទី ៥ ឆ្នាំា គំោ�ើយ។ នៃថៃមយួរ�� ់គោ�ៀវព� ស្វែតិងស្វែតិ

ចា�់គោផ្តតើមព�ប្រពឹកប្រពលឹម គោ�ើយគោតិើគោមុាង�ុុនាើ ន្ទីស្វែដលគោ�ក

ភំាក់គោឡូើង មិន្ទីស្វែដលអាប្រ�័យគោលើខុើួន្ទីឯង ឬនាឡូិកាគោរាទិ៍

គោនាះគោទិ។ គោពលគោវ�គោចិញដំគោណ៍ើ រ�ឺកំណ៍តិ់គោដ្ឋាយសិាន្ទី�យ

ដឹកទិំន្ទីិញ ស្វែដលជា�តង់ដ្ឋារស្វែតិមួយ�តិ់�ប្រមា�់ឱ្យយគោ�ក

គោចិញគោ�គោប្រ�។ ជាធូមើតា កន្ទីើះគោមុាងមុន្ទីន្ទីឹងគោចិញដំគោណ៍ើ រ

គោ�កប្រតិូវគោប្រកាកព�គោ�ង ជូតិមុខុគោដ្ឋាយកស្វែន្ទីែងគោ�ើមទិឹក

ប្រតិជាក់ ប្រ�ញ៉ាំ�់ប្រ�ញ៉ាំល់�រគិោភា�អាហារស្វែតិព�រ��មុាតិ់

គោ�ើយអងគុយកាុងកា�ុ�ន្ទីឡាន្ទី គោដើមឿ�ចា�់គោផ្តតើមគោធូែើការង្វារមួយ

នៃថៃ។ គោ�គោពលស្វែដល គោ�ៀវព� បាន្ទីទិទិួលទូិរ�័ពីឱ្យយគោចិញ

ដគំោណ៍ើ រ គោ�កបាន្ទីគោ�ើកប្រ�ព័ន្ទីធនាផំ្តើូវ យកកូន្ទីគោសា�គោញ្ចឆះ

ឡាន្ទី�ុង�ិុន្ទីប្រ���់។ ជា�ន្ទីត កាុងរយៈគោពល�ុងយូរ

ការង្វាររ��់គោ�ក�ឺប្រ�ន់្ទីស្វែតិកាន់្ទីចិងើូតិឡាន្ទីតាមដងផ្តើូ វ 

គោ�ើយគោ�ើកឡាន្ទីគោធូែើដំគោណ៍ើ រគោ�ទិ�តាងំគោ�លគោ��ន្ទីតចិិមតងៗ។

ការរ�់ភោ�តាមូដូងផះូវស្វែដូលព័បិាក្យន្លឹះ�ងន្លឹះ�ក្យ

សាម ន្លឹះដូល់
想象之外的公路生活

មុន្ទីគោពលកាើ យជាអាកគោ�ើករថយន្ទីតដឹកទិំន្ទីិញ គោ�ៀវព� 

ន្ទីិង�ងប្រ�ុ�ជ�ដូន្ទីមួយរ��់គោ�ក បាន្ទី��ការគោ�ើក

ប្រកុម�ុុន្ទីតុិ�ស្វែតិងមួយ។ គោប្រកាយមក គោដ្ឋាយសារស្វែតិងស្វែតិ

ជួ�ការលំបាកកាុងការគោធូែើអាជ�វកមើ គោ�ៀវព� បាន្ទី�ិតិព�វធិូ�

គោផ្តែងគោទិៀតិគោដើមឿ�រកប្របាក់ចិំណូ៍ល។ មាន្ទីគោពលមួយ គោ�ក

បាន្ទីឮមិតិតភ័ិកតិន្ទីិ�យថា “គោ�ើកឡាន្ទីពិតិជាលាណ្តា�់ មិន្ទី

ប្រតិូវខុយល់ មិន្ទីប្រតិូវគោភិើ�ង ប្រ�ន្ទី់ស្វែតិដឹកទិំន្ទីិញព�ទិ�ប្រកុងមួយ

គោ�ទិ�ប្រកុងមួយគោទិៀតិ”។

ដូគោចិាះ គោ�ៀវព� បាន្ទីគោ�ប្រ�ឡូង�ណ៍ះគោ�ើក�រ ន្ទីិងទិិញ

រថយន្ទីតដឹកទិំន្ទីិញរ��់ខុើួន្ទី គោ�ើយចូិលកាុងអាជ�វកមើគោន្ទីះ 

គោប្រ�ះគោ�ក�ិតិថា “�ើ ន្ទីកងែល់ គោ�ើយមិន្ទីគោន្ទីឿយ�តិ់”។

គោ�ៀវព� គោ�ស្វែតិចិងចា�ុំងចិា�់ព�នៃថៃស្វែដលគោ�កទិិញរថយន្ទីត

扫描二维码，轻松听杂志扫描二维码，轻松听杂志

�ូមគោ�គន្ទី QR កូដគោដើមឿ�សាត �់អតិិ�ទិ
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ដឹកទិំន្ទីិញគោនាះ។ គោ�ៀវព� ន្ទីិង�ូគោ�ា�៍ស្វែដលគោទិើ�គោរៀ�ការ

ថើ�គោថាើ ង បាន្ទីគោ�ហាងលក់រថយន្ទីតដឹកទិំន្ទីិញជាមួយ�ា ។

មុន្ទីគោពលគោ�ើកឡាន្ទីគោចិញ តាមទិមាើ �់អាកគោ�ើកឡាន្ទី ពួកគោ�

បាន្ទីពយួរផាើ ពណ៌៍ប្រក�មដ៏ធូំមួយគោ�ស្វែផ្តាកខ្ជាងមុខុរថយន្ទីត

�ប្រមា�់ជាការជូន្ទីពូរឱ្យយមាន្ទី�ំណ្តាងលា។

�ុុស្វែន្ទីត មនិ្ទីយូរ�ុុនាើ ន្ទីគោប្រកាយព�ចូិលគោធូែើការកាុងវ�ិយ័គោន្ទីះ 

គោទិើ�គោ�កគោឃុំើញថា ការង្វារគោន្ទីះមិន្ទីប្រ�ួលដូចិការ�ិតិគោនាះ

គោទិ។ ជាគោរៀងរាល់ឆ្នាំា  ំ គោ�ៀវព� គោ�ីើរស្វែតិចិំណ្តាយគោពលជាង

៣០០ នៃថៃគោ�គោលើដងផ្តើូវ គោដ្ឋាយមិន្ទីអាចិជួ�មុខុជាមួយ

�មាជិកប្រ�ួសារ។ មិន្ទីស្វែតិ�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ ការគោ�ើក�រផ្តើូវឆ្នាំៃ យ

បាន្ទីគោធូែើឱ្យយគោ�កមាន្ទីជំងឺការង្វារ។

មាន្ទីមួយឆ្នាំា  ំ គោ�ៀវព� ដឹកទិំន្ទីិញព�គោខុតិតសាន្ទី�ុ� គោ�

គោខុតិតកាន្ទី់�ុូ ចិំស្វែណ៍កឯលកេខុណ៍ឌ ផ្តើូវ�ឺលា ន្ទីិងមិន្ទី�ីះ

ចិរាចិរណ៍៍គោទិ។ �ុុស្វែន្ទីត គោ�កស្វែតិងស្វែតិមាន្ទីអារមើណ៍៍មិន្ទីប្រ�ួល

ស្វែដលមិន្ទីអាចិពន្ទីយល់បាន្ទី។ គោដ្ឋាយសារអាកគោ�ើក�រអាចិ

គោមើលគោឃុំើញស្វែតិតិំ�ន្ទី់ខ្ជាងមុខុ ន្ទីិង�ងខ្ជាងផ្តើូវ គោ�ើយ�ើ ន្ទី

អាកណ្តាន្ទីិ�យ�ា គោទិ ដូគោចិាះ ពួកគោ�មាន្ទីអារមើណ៍៍អផ្តែុក

ណ្តា�់។ គោពលធូមើតា  គោ�ៀវព� ន្ទីឹងគោ�ើកគោភិើង ន្ទីិងគោប្រចិៀង

តាមផ្តើូវ គោប្រកាយមក គោ�កបាន្ទីន្ទីិ�យគោលងជាមួយមិតិតភ័ិកតិ

អាកគោ�ើករថយន្ទីតដឹកទិំន្ទីិញ គោទិើ�ដឹងថា មិន្ទីស្វែមន្ទីស្វែតិ�តិ់

មាន្ទីអារមើណ៍៍ស្វែ��គោន្ទីះ �ប្រមា�់អាកគោ�ើករថយន្ទីតដឹកទិំន្ទីិញ

ភាពអផ្តែុក�ជឺាអារមើណ៍៍ស្វែដលគោកើតិគោឡូើងញឹកញ៉ាំ�់ជាងគោ�។

អាកគោ�ើករថយន្ទីតដឹកទិំន្ទីិញ គោលៀវព� កំពុង�ប្រមាក

货车司机小毕在休息 CFP 图
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ភោដូើមូៀីជីវ�ព័កាន់្លឹះស្វែតិលាប្រ�ភោ�ើរ
为了更好的生活

ចា�់តាងំព�កាើ យជាអាកគោ�ើករថយន្ទីតដឹកទិំន្ទីិញ អែ�ស្វែដល

គោ�កដឹកជញ្ចាូ ន្ទីញឹកញ៉ាំ�់�ំផុ្តតិ�ឺជាអាហារប្រ��់។ ជា

ដំ�ូង គោ�ៀវព� មាន្ទីអារមើណ៍៍ថា គោ�កប្រ�ន្ទី់ស្វែតិជាអាកដឹក

ទិំន្ទីិញ�ុុគោណ្តាះ ះ ចិំស្វែណ៍កឯទិំន្ទីិញ�ងំគោន្ទីះចុិងគោប្រកាយន្ទីឹង

ដឹកគោ�ទិ�ណ្តាគោនាះ គោ�កមិន្ទីដឹងគោទិ គោ�ើយគោ�កក៏មិន្ទី

ចិង់ដឹងស្វែដរ។ �ុុស្វែន្ទីត�នីា�់ព�មាន្ទីគោរឿងមួយគោកើតិគោឡូើង �ំន្ទីិតិ

រ��់គោ�កបាន្ទីផាើ �់�តូរ�ងំប្រ�ុង។

គោរឿងមួយគោន្ទីះបាន្ទីគោកើតិគោឡូើងគោ�ឆ្នាំា ២ំ០២០ គោពលគោនាះ

ទិ�ប្រកុងអូុហាន្ទី គោខុតិត�ូុគោ�ុបាន្ទីផុី្តះគោឡូើងនូ្ទីវជំងកូឺវ �ដ១៩ ស្វែដល

បាន្ទី�ុះ�ល់ដល់ផ្តលិតិកមើកាុង�ងគម។ គោប្រកាយមក គោខុតិត

គោផ្តែងគោទិៀតិនៃន្ទីប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទី�ប្រម��ប្រមួល�មាភ រៈព�

កស្វែន្ទីើងគោផ្តែងៗ�ា  គោដើមឿ�ផ្តគតិ់ផ្តគង់ដល់ប្រកុងអូុហាន្ទី។  គោ�ៀវព�

បាន្ទីកាើ យជាអាកដឹកជញ្ចាូ ន្ទី�មាភ រៈមាា ក់។ គោ�គោពលគោនាះ

គោ�ៀវព� ដឹកនៃ�ព�គោពញមួយឡាន្ទីគោ�ដល់ប្រកុងអូុហាន្ទី។

គោប្រកាយព�គោរ ើនៃ�ព��ងំអ�់គោចិញ គោដើមឿ�នៃថើងអំណ៍រ�ុណ៍

គោ�ស្វែកបាន្ទីអគោញ្ចា ើញអាកគោ�ើក�រ�រគិោភា�បាយ។ គោ�ៀវព� បាន្ទី

�រគិោភា�មាូ�ព�រចាន្ទីស្វែដលយកនៃ�ពគោកាត �ជាគោប្រ�ឿង�រគិោភា�

�ំខ្ជាន្ទី់ គោ�ស្វែកបាន្ទីចិងាុលគោ�ចាន្ទីគោ�ើយប្របា�់ គោ�ៀវព� ថា

“គោន្ទីះជារ��់ស្វែដលគោទិើ�ស្វែតិដឹកមកដល់ទិ�ប្រកុងគោន្ទីះ”។

គោ�ៀវព� ប្រសា�់ស្វែតិដឹងថា គោ�ក ន្ទីិងអាកគោ�ើករថយន្ទីតដឹក

ទិំន្ទីិញគោផ្តែងគោទិៀតិ ក៏បាន្ទីចូិលរមួចិំស្វែណ៍កកាុងដំគោណ៍ើ ការនៃន្ទី

ទិ�ប្រកុងគោន្ទីះផ្តងស្វែដរ។ គោ�ៀវព� បាន្ទីន្ទីិ�យថា “ខុំុ ំ�ិតិថា ខុំុ ំ

មិន្ទីប្រតិឹមស្វែតិដឹកជញ្ចាូ ន្ទីទិំន្ទីិញ�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ ស្វែថម�ងំបាន្ទី

ជួយមនុ្ទី�ែមួយចិំន្ទីួន្ទីឱ្យយមាន្ទីជ�វភាពកាន្ទី់ស្វែតិប្រ�គោ�ើរគោឡូើង

ផ្តងស្វែដរ”។ គោពលគោន្ទីះ គោ�កមិន្ទី�ិតិថាការដឹកជញ្ចាូ ន្ទីទិំន្ទីិញ

គោ�ឆ្នាំៃ យ�ុុណ្តាះ  ន្ទីិងមាន្ទីផ្តើូវពិបាក�ុុណ្តាះ គោនាះគោទិ។

①①
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គោ�ងតាមដំណឹ៍ងព�គោ��ទំិពរ័ប្រក�ួង�មនា�មន៍្ទី ន្ទីងិ

ដកឹជញ្ចាូ ន្ទីចិិន្ទី គោ�កាុងឆ្នាំា ២ំ០២១ �រមិាណ៍ដឹកជញ្ចាូ ន្ទីទំិន្ទីញិ

តាមផ្តើូវគោ�ករ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី គោកើន្ទីគោឡូើងជាង ៣៩,១៣

�ន្ទី�់ន្ទីគោតាន្ទី។ តិគួោលខុដ៏ធូ�ំគោមឿើមគោន្ទីះ �បឺ្រតូិវបាន្ទី�គោងើើតិ

គោឡូើងគោដ្ឋាយ គោ�ៀវព� ន្ទីិងអាកគោ�ើករថយន្ទីតដឹកទិំន្ទីិញជាង

៣០ �ន្ទីនាក់គោផ្តែងគោទិៀតិ។ គោ�ងតាមទិិន្ទីាន័្ទីយមយួគោផ្តែង

គោទិៀតិបាន្ទីឱ្យយដងឹថា                           កាុងចិគំោណ្តាមអាកគោ�ើករថយន្ទីតដកឹទិនំ្ទីញិ

ជាង ៣០ �ន្ទីនាក់ យុវជន្ទីស្វែដលមាន្ទីអាយុគោប្រកាម ៣០ 

ឆ្នាំា មំាន្ទីចិំន្ទីួន្ទីគោលើ�មួយភា���។

�ចិចុ�ឿន្ទីាគោន្ទីះ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីមាន្ទីយុវជន្ទីកាន្ទី់ស្វែតិគោប្រចិើន្ទី

គោឡូើងៗបាន្ទីគោ�ើករថយន្ទីតដកឹទំិន្ទីញិស្វែដលមាន្ទីទិមៃន់្ទីផុី្តកខុុ�ៗ

�ា  គោធូែើដំគោណ៍ើ រគោ�ប្រ��់ទិិ�ទិ�គោលើតិំ�ន្ទី់ខុពង់រា� ដ�គោ�� ន្ទីិង

ទិ�ប្រកុងជា�់�មុប្រទិ។ ទិំន្ទីិញទិិញតាមអន្ទីឡាញ ស្វែផ្តើគោ�ើ

�ស្វែន្ទីើ ប្រជូករ�់ រថយន្ទីត ន្ទីិងទិំន្ទីិញគោផ្តែងគោទិៀតិ�ងំអ�់ ប្រតិូវ

បាន្ទីដឹកជញ្ចាូ ន្ទីគោដ្ឋាយពួកគោ�មុន្ទីគោពលគោ�ដល់កស្វែន្ទីើងលក់

គោ�កាុងទិ�ប្រកុងគោផ្តែងៗ។ គោដ្ឋាយសារពួកគោ�ដឹកទិំន្ទីិញគោ�

គោលើផ្តើូវគោ�វញិគោ�មក ស្វែផ្តាកមួយនៃន្ទីគោ�ដាកិចិច ន្ទីិង�ណិ៍ជា-

កមើរ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីប្រតូិវបាន្ទីទិទួិលការធានា�ុងប្រ�គោ�ើរ។

គោ�តាមដងផ្តើូវដឹកទិំន្ទីិញ ពួកគោ�ក៏បាន្ទីជួ�ប្រ�ទិះន្ទីឹងការ

គោឡូើងចុិះ ការ�គោងើើន្ទីនិ្ទីង�និ្ទីយគោលឿ�ន្ទីដូចិជ�វតិិវយ័គោកើងរ��់

ពួកគោ�។

�ុុនាើ ន្ទីឆ្នាំា កំន្ទីើងមក  គោ�ៀវព�      ទិទិួលបាន្ទីស្វែតិការ�ញ្ញាា

ទិិញដឹកទំិនិ្ទីញផ្តើូវឆ្នាំៃ យ។ គោ�កនិ្ទី�យថា “មយួស្វែខុរកបាន្ទី

១,២ មុឺន្ទីដល់ ១,៣ មុឺន្ទី�ន្ទី់ �ុទិធស្វែតិខុិតិខុំរកមកគោដ្ឋាយ

ខុើួន្ទីឯង។ គោពលខំុំុគោ�ើកឡាន្ទីគោលើផ្តើូវ ខុំុ ំបាន្ទីដឹងថា នៃថៃលា

រ��់ខុំុ ំគោ�មិន្ទីឆ្នាំៃ យគោនាះគោទិ”៕

（�អតិិ�ទិ�គោងេ�គោដ្ឋាយអាកន្ទីពិន្ទីធទិ�ែនាវដត�គោយើងខុំុ ំ�）
稿件来源：本刊综合

数读新闻ព័័ត៌ិ�ន្លឹះ�ង្កាា ញពី័តិភួោលខព័័ត៌ិ�ន្លឹះ�ង្កាា ញពី័តិភួោលខ

②②

③③

រថយន្ទីតដឹកទិំន្ទីិញស្វែដលគោធូែើដំគោណ៍ើ រគោលើផ្តើូវគោលឿ�ន្ទីគោលឿន្ទី

图①行驶在高速公路上的货车 CFP 图

អាកគោ�ើករថយន្ទីតដឹកទិំន្ទីិញកំពុងគោធូែើបាយគោ�ស្វែកឿររថយន្ទីត

图②货车司机在车旁做饭 CFP 图

នារ �គោ�ើករថយន្ទីតដឹកទិំន្ទីិញ

图③女货车司机 CFP 图
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碳中和食品，就是指在生产过程中“温室气体排放量小于或者等于零”的食品。

这涉及到食品的研发、收获、加工、分销、零售到储存等各个环节。

碳中和食品
舌尖上的“双碳”解决方案
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គោពលថើ�ៗ គោន្ទីះ ផ្តលិតិផ្តលមុាកគោប្រ�ងប្រ��់ពូជកាគោមគោលៀ

(Camellia oleifera)មួយ បាន្ទី�គោប្រមចិនូ្ទីវផ្តលតិិផ្តល

អពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទីមុន្ទីគោ� ស្វែដលទិទួិលសាគ ល់គោដ្ឋាយផ្តារ

ជួញដូរ�ំភាយឧ�ើ័ន្ទីប្រកុងកាែ ងចូិវ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី(CEEX)

ស្វែដលបាន្ទីកាើ យគោ�ជាផ្តលិតិផ្តលគោប្រ�ងប្រ��់ពូជកាគោមគោលៀ

(Camellia oleifera)អពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទីដំ�ូងគោ�គោ�

កាុងប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។

នាស្វែខុកញ្ញាា  ឆ្នាំា ២ំ០២០ កាុងមហា�ន្ទីាិបាតិអងគការ

��ប្រ�ជាជាតិិគោលើកទិ�៧៥ ឯកឧតិតម �ុ� ជ�ន្ទីភិ�ង ប្រ�ធានា-

ធូ�ិតិ�ចិិន្ទី បាន្ទីប្រ�កា�ជាសាធារណ៍ៈថា ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីន្ទីឹង

ខុិតិខុំជំរុញឱ្យយ“ការ�គោញ្ចច ញកា�ូន្ទីដល់ចិំណុ៍ចិកំពូល”មុន្ទី

ឆ្នាំា ២ំ០៣០ ន្ទីងិ�គោប្រមចិនូ្ទីវគោ�លគោ�“អពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទី”

មុន្ទីឆ្នាំា ២ំ០៦០។ គោប្រកាម�រកិារណ៍៍ខ្ជាងគោលើ ផ្តលិតិផ្តលគោប្រ�ឿង

�រគិោភា�កាន់្ទីស្វែតិគោប្រចិើន្ទីស្វែដលមាន្ទីសាើ ក�ញ្ញាា អពោប្រកឹតិភាព

កា�ូន្ទីកំពុងគោលចិគោឡូើងគោ�កាុងទិ�ផ្តារចិិន្ទី។

គោតិើអាហារអពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទីជាអែ�? គោតិើជ�វជាតិិនៃន្ទី

អាហារអពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទីនឹ្ទីងប្រតូិវកាត់ិ�និ្ទីយឬគោទិ? គោ�តុិ

អែ�បាន្ទីជាប្រតិូវផ្តលិតិអាហារអពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទី? ឥឡូូវ

គោន្ទីះ គោយើង�ូមអគោញ្ចា ើញគោ�កអាកមករមួដំគោណ៍ើ រជាមួយគោយើង

ខុំុ ំ គោដើមឿ�ស្វែ�ែងរកចិគោមើើយរ��់�ំណួ៍រ�ងំគោន្ទីះ។

ពាក្យព់័ន័្លឹះធន្លឹះ�ងប្រគ�់ដូំណាក្យក់ាលក្យុ�ងដូំភោណូើ រការ
ផលិតិភោប្រគឿង�រភិោ�គ
涉及食品生产过程各环节

គោ�ក យនួ្ទី �ង័�ែុង អាកទិទួិលខុុ�ប្រតូិវនៃន្ទីមជឈមណ៍ឌ ល

ផាើ �់�តូរព័តិ៌មាន្ទីអាហារ ន្ទីិងអាហារូ�តិិមភរ��់ប្រ�គោទិ�

ចិិន្ទី បាន្ទីស្វែណ៍នាថំា គោប្រ�ឿង�រគិោភា�អពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទី

�ជឺាអាហារស្វែដលមាន្ទី “ការ�គោញ្ចចញឧ�ើន័្ទីផី្តះកញ្ចចកតិ់ិចិជាង

ឬគោ�ើើ�ូន្ទីយ” កាុងដំគោណ៍ើ រការផ្តលិតិ។ គោតិើគោប្រ�ឿង�រគិោភា�មយួ

ប្រ�គោភិទិស្វែដលអាចិប្រតូិវបាន្ទីគោ�គោ�ថា អាហារអពោប្រកឹតិភាព

កា�ូន្ទីឬអតិ់ ប្រតិូវ�ើងកាតិ់ការប្រតិួតិពិន្ទីិតិយ ន្ទីិង�ញ្ញាា ក់គោដ្ឋាយ

ផ្តារជួញដូរ�ំភាយឧ�ើន័្ទីជនំាញ។ ដំគោណ៍ើ រការគោន្ទីះប្រ�គោដៀង

�ា ន្ទីឹងការ�ញ្ញាា ក់អំព�អាហារ�រ �រាងគ ន្ទីិងនៃ�តិងស្វែដរ។
គោដើមកាគោមគោលៀ�(Camellia oleifera�)គោដើមកាគោមគោលៀ�(Camellia oleifera�)

油茶林油茶林  新华社新华社  图图
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កាលព�ស្វែខុមុន្ទី �ស្វែន្ទីើ�រ �រាងគស្វែដលទិទួិលបាន្ទីការ�ញ្ញាា ក់

កា�ូន្ទី�ូន្ទីយដំ�ូងរ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីប្រតូិវបាន្ទីដ្ឋាក់លក់កាុង

ផ្តារទិំគោន្ទីើ�ធូំៗកាុងប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី។ ថង់គោវចិខុច�់�ស្វែន្ទីើ�ងំគោន្ទីះ

ប្រតូិវបាន្ទីភាា �់ជាមួយន្ទីងឹនិ្ទីមតិិត�ញ្ញាា រងែង់ពណ៌៍នៃ�តិង ស្វែដល

�ង្វាា ញថា វាជា “ផ្តលិតិផ្តលក�ិកមើកា�ូន្ទី�ូន្ទីយ” គោ�ើយ

មាន្ទីន័្ទីយថាកាុងដំគោណ៍ើ រការផ្តលិតិ ការ�គោញ្ចចញឧ�ើន័្ទីផី្តះកញ្ចចក់

�ុទិធនៃន្ទី�ស្វែន្ទីើគោន្ទីះមាន្ទីចិំន្ទីួន្ទីតិិចិ ឬគោ�ើើន្ទីឹង�ូន្ទីយ។

ភោតិើភោប្រគឿង�រភិោ�គអាចំ�ភោប្រមូចំបាន្លឹះនូ្លឹះវ�ព័ា
ប្រក្យ�តិ�ព័កា�ូន្លឹះ�ាងដូូចំភោមូចិំ?
食品通过什么方式实现碳中和？

គោ�ងតាមរបាយការណ៍៍ “ស្វែផ្តន្ទីទិ��ង្វាា ញផ្តើូវអពោប្រកឹតិ

ភាពកា�ូន្ទី�ប្រមា�់��ប្រ��” ស្វែដលគោចិញផ្តាយគោដ្ឋាយ

អងគការ��ប្រ�ជាជាតិិបាន្ទីឱ្យយដឹងថា អាហារប្រតិូវ�ើងកាតិ់

ដណំ្តាកក់ាលជាគោប្រចិើន្ទី ដូចិជា ការប្រសាវប្រជាវ ការប្រ�មូលផ្តល

ការស្វែកនៃចិា ការស្វែចិកចាយ ការលករ់ាយ ដលក់ាររកាទុិក មុន្ទី

គោពលអាហារប្រតិូវបាន្ទីដ្ឋាក់គោ�គោលើតុិបាយ។ កាុងដំគោណ៍ើ រការ

ផ្តលិតិអាហារ�ងំគោនាះ ដំណ្តាក់កាលន្ទី�មួយៗន្ទីឹង�គោងើើតិ

ឧ�ើ័ន្ទីផ្តីះកញ្ចច ក់តិិចិ ឬគោប្រចិើន្ទី។

គោ�ក យនួ្ទី �ង័�ែុង �ន្ទីតគោទិៀតិថា  គោ�ើអាហារនឹ្ទីង�គោប្រមចិ

បាន្ទីនូ្ទីវអពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទី �ឺប្រតិូវប្រ��់ប្រ�ងការ�គោញ្ចច ញ

កា�ូន្ទីឌ្ឍ�អុក�ុ�តិ ន្ទីិងឧ�ើ័ន្ទីផ្តីះកញ្ចចក់គោផ្តែងគោទិៀតិគោ�កាុង

ដំគោណ៍ើ រការ�ងំមូលនៃន្ទីផ្តលិតិកមើអាហារ។ ដំគោណ៍ើ រការ

ផ្តលិតិអាហារគោនាះ�ក់ពន័្ទីធជាមយួការប្រសាវប្រជាវ ការប្រ�មូល

ផ្តល ការស្វែកនៃចិា ការស្វែចិកចាយ ការលក់រាយ ន្ទីងិការរកាទុិក។

គោ�កបាន្ទីស្វែថើងថា អាហារអពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទីប្រតិូវ

បាន្ទី�គោប្រមចិនូ្ទីវការប្រ��់ប្រ�ងដំគោណ៍ើ រការផ្តលិតិ ដូគោចិាះ �ើ ន្ទី

ផ្តល�ុះ�ល់ជាកស់្វែ�តងចំិគោ�ះជ�វជាតិិរ��់អាហារគោនាះគោទិ។

គោ�ើន្ទី�ិយអំព�ជ�វជាតិិ ន្ទីងិរ�ជាតិិជាគោដើម  ក�៏ើ ន្ទីភាពខុុ�

�ា ខ្ជាើ ងំរវាងអាហារអពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទី ន្ទីងិអាហារធូមើតា

គោនាះគោទិ។ គោ�កបាន្ទីគោធូែើការវភិា� ន្ទីិង�ញ្ញាា ក់ថា “គោ�ះជា

�ុងណ្តាក៏គោដ្ឋាយ តិនៃមើរ��់អាហារអពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទី

គោ�ស្វែតិនៃថើជាងអាហារធូមើតានាគោពល�ចិចុ�ឿន្ទីាគោន្ទីះ”។

ផលិតិក្យមូមភោប្រគឿង�រភិោ�គកា�ូន្លឹះ�ូន្លឹះយកំ្យព័�ង
ព័ភោន្លឹះះ�ន្លឹះការ��ិវឌីឍ
食品零碳生产正加速推进

គោ�ក �វ យួយ  សាស្រ្ត�តចារយរងស្វែដលមកព�វទិិោសិាន្ទី
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ប្រសាវប្រជាវអភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍អាហារ ន្ទីិងអាហារូ�តិិមភនៃន្ទីប្រក�ួង

ក�ិកមើ ន្ទីិងជន្ទី�ទិប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី បាន្ទីស្វែណ៍នាថំា ជាការពិតិ 

ឧ�ា�កមើមាូ�អាហារមាន្ទីចំិនួ្ទីន្ទីប្រ�ស្វែ�លមួយភា��ួន្ទី

នៃន្ទីការ�គោញ្ចច ញឧ�ើ័ន្ទីផ្តីះកញ្ចច ក់ជា�កល ដូគោចិាះ ការជំរុញ

ឱ្យយឧ�ា�កមើមាូ�អាហារ�គោប្រមចិនូ្ទីវអពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទី

�ឺមិន្ទីអាចិរង់ចាគំោទិៀតិគោឡូើយ។

�ួរ�ញ្ញាា ក់ថា ឧ�ា�កមើផ្តលិតិគោប្រ�ឿង�រគិោភា�ប្រតិូវ

ស្វែ�ងស្វែចិកជា ៤ ស្វែផ្តាក រមួមាន្ទីការចិិញ្ចច ឹម�តិែ ការដ្ឋាដំំណ្តាំ

ការកាន្ទី់កា�់ដ� ន្ទីិងស្វែខុែ�ង្វាែ ក់ផ្តគតិ់ផ្តគង់ផ្តលិតិកមើ។ គោ�ក

�វ យួយ បាន្ទី�ស្វែន្ទីិមគោទិៀតិថា ការ�គោញ្ចចញឧ�ើ័ន្ទីខុព�់

�ំផុ្តតិ�ឺការចិិញ្ចច ឹម�តិែស្វែដលមាន្ទីចិំន្ទីួន្ទី៣១%។ ទិ�ព�រ�ឺ

ការដ្ឋាដំំណ្តា ំ ការ�គោញ្ចចញកា�ូន្ទីកាុងវ�ិ័យគោន្ទីះភា�គោប្រចិើន្ទី

បាន្ទីមកព�ឧ�ើ័ន្ទីគោមតាន្ទីស្វែដលផ្តលិតិគោដ្ឋាយវាលស្វែប្រ� ន្ទីិង

អុក�ុ�ដន្ទី�ប្រតាតិស្វែដលរ�យគោ�គោពលស្វែដលជ�អា�ូតិកាុង

ដ�ដ្ឋាដុំះ។ ស្វែផ្តាកគោផ្តែងគោទិៀតិ�ឺការបាត់ិ�ងក់ារប្រ�មូលផ្តតុកំា�ូន្ទី

ស្វែដល�ណ្តាត លមកព�ការពប្រង�កដ��ងើ�គោងើើន្ទីផ្តល ន្ទីិងការ

គោប្រ�ើប្របា�់អ�គិ�ន្ទី� ន្ទីិងថាមពល កាក�ំណ៍ល់អាហារ ន្ទីិង

ការ�ំភាយថាា កំាើ គោ�ជាគោដើមព�ការផុី្តក ន្ទីងិការដឹកជញ្ចាូ ន្ទីកាុង

ដំណ្តាក់កាលផ្តលិតិ ន្ទីិងផ្តគតិ់ផ្តគង់អាហារ។

គោដើមឿ��គោប្រមចិគោ�លគោ� “កា�ូន្ទី�ងំព�រ”�ឺ “ការ�គោញ្ចចញ

កា�ូន្ទីដល់ចិណុំ៍ចិកំពូល”និ្ទីង“អពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទី”  ផ្តលិតិ-

កមើគោប្រ�ឿង�រគិោភា�ស្វែដល�ើ ន្ទីកា�ូន្ទីកំពុងពគោន្ទីើ�ន្ទីការអភិវិឌ្ឍឍ។

ឧ��រណ៍៍ គោ�កាុងឧ�ា�កមើផ្តលិតិអាហារ ន្ទីងិគោភិ�ជាៈ

��ប្រ��ចិិន្ទីដូចិជា Yili ន្ទីិង Mengniu  កំពុងដ្ឋាក់

ពប្រង្វាយ�ុង�កមើនូ្ទីវផ្តលិតិផ្តលកា�ូន្ទី�ូន្ទីយ គោ�ើយ

ប្រកុម�ុុន្ទី Nestlé ក៏បាន្ទីផ្តែពែផ្តាយនូ្ទីវផ្តលិតិផ្តលអពោ-

ប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទីដំ�ូងរ��់ខុើួន្ទីគោ�កាុងទិ�ផ្តារប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី

ផ្តងស្វែដរ។ គោ�កយល់គោឃុំើញថា ��ប្រ���ួរស្វែតិ�គោងើើន្ទី

ការអភិិវឌ្ឍឍអាហារនៃ�តិង ន្ទីិងកា�ូន្ទីកប្រមិតិ�� គោ�ើយនាំ

មកនូ្ទីវគោ�លគោ�អពោប្រកឹតិភាពកា�ូន្ទីចូិលកាុងយុទិធសាស្រ្ត�ត

អភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍រ��់��ប្រ��នាគោពលអនា�តិ ន្ទីិង�គោងើើន្ទីការ

វនិ្ទីគិោ��កាុងការប្រសាវប្រជាវវទិិោសាស្រ្ត�ត ន្ទីងិ�គោចិចកវទិិោ គោដើមឿ�

អភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍�គោចិចកវទិិោផ្តលិតិកមើកា�ូន្ទីកប្រមិតិ��៕

(អតិិ�ទិ�គោងេ�គោដ្ឋាយអាកន្ទីិពន្ទីធទិ�ែនាវដ�តគោយើងខុំុ ំ)
  稿件来源：本刊综合

ដំគោណ៍ើ រនៃន្ទីការផ្តលិតិគោប្រ�ងប្រ��់ពូជកាគោមគោលៀ(Camellia oleifera)�រ �រាងគ

图①有机山茶油生产过程 图片来源网络

គោប្រ�ងប្រ��់ពូជកាគោមគោលៀ(Camellia oleifera)

图②山茶油 CFP 图

②②
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陈露 / 文

一份烧饵块，因为涂抹酱料和包裹配料的不

同，可以组合成完全不同的滋味。每一家饵块

店都有自己独特的酱料和配菜组合，对应着

不同人的口味。

នៃថៃរ �ករាយចា�់គោផ្តតើមជាមួយនឹ្ទីងអាហារគោពលប្រពឹកដ៏

�ៃុយឆ្នាំៃ ញ់។ អាហារគោពលប្រពឹកជាចិំណុ៍ចិចា�់គោផ្តតើមនៃន្ទី

អាហារ��គោពលកាុងមយួនៃថៃ គោយើងស្វែតិងស្វែតិគោប្រ�ើគោប្រ�ឿងផ្តែំសាមញ្ចា

ន្ទីិងធូមើតាមកគោរៀ�ចិំអាហារគោពលប្រពឹក គោដើមឿ�ចា�់គោផ្តតើមនៃថៃ

ស្វែដលគោ�រគោពញគោដ្ឋាយកមាើ ងំរ�់រគោវ ើក។ �ំខ្ជាន្ទី់ជាងគោន្ទីះ

គោ�គោទិៀតិ អាហារគោពលប្រពឹកមនិ្ទីប្រតឹិមស្វែតិជា�ញ្ញាា �មាគ ល់

រ�ជាតិិរ��់ទិ�ប្រកុងមួយ�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ ស្វែថម�ងំជាតិំណ្តាង

រគោ�ៀ�នៃន្ទីការរ�់គោ�ដ៏កក់គោ�ត គោទិៀតិផ្តង។ ចា�់ព�ស្វែខុគោន្ទីះ

តិគោ� ទិ�ែនាវដី� «ស្វែខុើរ» ន្ទីឹងគោ�ើកស្វែផ្តាកថើ� “អាហារគោពលប្រពឹក

ចិិន្ទី” គោដើមឿ�នាមំកនូ្ទីវចំិណ្តា�់អារមើណ៍៍ព�វ�ឿធូម៌អាហារគោពល

ប្រពឹកដ៏ពិគោ��គោ�ប្រ��់តិំ�ន្ទី់កាុងប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី �ប្រមា�់ជូន្ទី

មិតិតអាកអាន្ទី�ងំអ�់�ា ។

នាគោមុាង៦គោទិៀ�ភិើ ឺទិ�ប្រកុង�ុន្ទីម�ងនៃន្ទីគោខុតិតយូណ្តាន្ទី ស្វែដល

�ិតិិគោ�ភា�និ្ទីរតិ�នៃន្ទីប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី ចា�់គោផ្តតើមមាន្ទី�ភាពអូុអរ

�ន្ទីតិចិមីងៗ។ គោ�តាមផ្តើូវតូិចិមួយស្វែខុែ គោ�ក ជុងចាវសុាន្ទី

អាយុ ៥៣ ឆ្នាំា  ំ បាន្ទីគោ�ើក�ែ រហាងលក់អាហារ�ុង�ិុន្ទី

ប្រ���់ គោដើមឿ�ចា�់គោផ្តតើមអាជ�វកមើកាុងមយួនៃថៃ។ ហាងតូិចិគោន្ទីះ

មាន្ទីទិំ�ំមិន្ទីដល់ ៣ ស្វែមុប្រតិកាគោរ ុ�ប្រមា�់លក់ន្ទីំដុតិអឺនៃខុែ។

ជាង ១០ ឆ្នាំា គំោ�ើយ វាបាន្ទីនាមំកនូ្ទីវភាពកក់គោ�ត �ប្រមា�់

អាករ�់គោ�កាុងប្រកុង�ុន្ទីម�ងរា�់មិន្ទីអ�់គោ�គោពលប្រពឹក។

孙勇刚 制图孙勇刚 制图
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រង់ចាភំោ�មូ�ខចំហ្វ្រិង្កាា ន្លឹះ 
火炉前的守候

ន្ទីំដុតិអឺនៃខុែជាអាហារគោធូែើព�អងើរ ស្វែដលមាន្ទីលកេណ៍ៈ

ពិគោ��រ��់គោខុតិតយូណ្តាន្ទី គោដ្ឋាយអាចិយកមកចិំ�ុយ

ចិមាិន្ទី គោចិៀន្ទី ន្ទីិងឆ្នាំជាគោដើម។ ការយកន្ទីំអឺនៃខុែមកដុតិ

គោលើគោភិើើងធូយូង ឬចិស្រ្តង្វាើ ន្ទីអ�គិ�ន្ទី� �ឺជាជគោប្រមើ�អាហារគោពល

ប្រពឹកដ៏�ំខ្ជាន្ទី់មួយ�ប្រមា�់អាកប្រកុង�ុន្ទីម�ង។ អាកស្វែដល

ប្រ�ញ៉ាំ�់គោ�គោធូែើការរង់ចាសំ្វែតិព�រ��នាទិ� �អឺាចិទិទួិលបាន្ទីអាហារ

គោពលប្រពឹកដ៏�ៃយុឆ្នាំៃ ញ់ ន្ទីងិអាចិញុ៉ាំសំ្វែ�ាតិបាន្ទី គោ�ើយង្វាយ

ប្រ�ួលយកតាមខុើួន្ទីផ្តងស្វែដរ។

គោ�កភំាក់គោឡូើងគោ�គោមុាង ៥ ប្រពឹក �នីា�់ព�គោរៀ�ចិំ

គោប្រ�ឿងផ្តែំប្រ��់ប្រ�គោភិទិគោ�ផី្តះរចួិ កគ៏ោ�ហាងតូិចិរ��់គោ�ក។

គោ�កប្រតិូវដ្ឋាទំិឹក គោរៀ�ចិំគោប្រ�ឿងផ្តែំ គោ�ើកឡូ ន្ទីិងដុតិន្ទីំ

អឺនៃខុែ។ល។ ស្វែតិមួយស្វែភិើតិ អតិិថិជន្ទីភំាក់គោឡូើងមុន្ទីគោ�កាុង

ទិ�ប្រកុងបាន្ទីរង់ចាគំោ�មុខុចិស្រ្តង្វាើ ន្ទី គោដើមឿ�ទិិញន្ទីំដុតិអឺនៃខុែដ៏

�ៃុយឆ្នាំៃ ញ់មួយមកចិស្វែមាតិប្រកពះរ��់ខុើួន្ទី។ 

�ន្ទីើឹះ�ំខ្ជាន្ទី់កាុងការដុតិន្ទីំអឺនៃខុែ�ឺ��តុិណ៍ា ភាព។ គោ�ើ

គោភិើើងខ្ជាើ ងំគោពក ន្ទីំង្វាយន្ទីឹង�ាិតិ គោ�ើគោភិើើងតូិចិ ដុតិន្ទីំគោប្រ�ើ

គោពលយូរ អាកស្វែដលប្រ�ញ៉ាំ�់គោ�គោធូែើការមិន្ទីអាចិរង់ចាបំាន្ទី

គោទិ។ កាុងដំគោណ៍ើ រការដុតិន្ទីំអឺនៃខុែប្រតិូវ�ន្ទីត�ស្វែងែរន្ទីំ គោដើមឿ�ឱ្យយ

ន្ទីំ�ងំមូលប្រតិូវកគោ�ីគោ�ើើ�ា ។ គោ�គោពលស្វែដលនៃផ្តីន្ទីំមាន្ទីពណ៌៍

គោតាា តិខុច� ន្ទីិង�ុយកគោ�ត គោឡូើងមក ន្ទីំដុតិអឺនៃខុែមួយប្រតិូវបាន្ទី

ដុតិរចួិរាល់។

ការផ្លាះ �់�ិូរឥតិឈឹ�់ឈឹរនៃន្លឹះនំ្លឹះដូ�តិ��នៃខែ  
烧饵块的万千变幻

គោ�គោពលទិិញន្ទីំដុតិអឺនៃខុែ   អាកលក់ស្វែតិងស្វែតិ�ួរថា “នៃប្រ�

ឬស្វែផ្តាម? ដ្ឋាក់គោមី�អតិ់? ស្វែថមសាចិ់ប្រកក ន្ទីិងពងមាន្ទី់

ឬគោទិ?” គោដ្ឋាយសារ�យផ្តែំជាមួយន្ទីឹងទិឹកប្រជលក់ ន្ទីិង

គោប្រ�ឿងផ្តែំគោផ្តែងៗខុុ�ព��ា  ន្ទីំដុតិអឺនៃខុែក៏មាន្ទីរ�ជាតិិខុុ��ា

ស្វែដរ។ ជាងគោន្ទីះគោ�គោទិៀតិ ហាងនំ្ទីដុតិអឺនៃខុែន្ទី�មួយៗមាន្ទីទឹិក

ប្រជលក់ ន្ទីិង�ស្វែន្ទីើផ្តែំពិគោ��ខុុ��ា  គោដើមឿ��ំគោពញចិំណ៍ង់

ចិំណូ៍លចិិតិតរ��់អតិិថិជន្ទីខុុ�ៗ�ា ។

គោប្រ�ឿងផ្តែំ�ងំអ�់កាុងហាងរ��់គោ�ក ជុង ចាវសុាន្ទី 

�ុទិធស្វែតិគោធូែើគោដ្ឋាយគោ�កផីាល់។ រ�ជាតិិអាចិស្វែ�ងស្វែចិកជាព�រ

ប្រ�គោភិទិ �ឺនៃប្រ� ន្ទីិងស្វែផ្តាម។ កាុងចិំគោណ្តាមគោនាះ ទិឹកប្រជលក់

ស្វែផ្តាមមាន្ទីដូចិជា �័ុរ�ស្វែណ៍ត កដ� ន្ទីិងទិឹកលៃ� ទិឹកប្រជលក់

នៃប្រ�មាន្ទីដូចិជាទិឹកប្រជលក់�ឹរ មិន្ទីស្វែតិ�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ �ស្វែន្ទីើផ្តែំ

មាន្ទីដូចិប្រជក់ ផ្តែិតិ ដឡូំូងបារាងំជាគោដើម។ �យទិកឹប្រជលក់

មួយប្រ���់គោ�តើងគោ�គោលើនៃផ្តីន្ទីំដុតិអឺនៃខុែគោ�ត  �ស្វែន្ទីិម�ស្វែន្ទីើផ្តែំ

ន្ទីិងមូរវាឱ្យយតិឹង “អាហារគោពលប្រពឹកតាមការកុមុើង់ពិគោ��”

ស្វែដលគោធូែើតាមរ�ជាតិិផីាល់ខុើួន្ទី�ឺបាន្ទីគោធូែើរចួិរាល់។ ញុ៉ាំសំ្វែតិ

មួយមុាតិ់ ន្ទីំដុតិអឺនៃខុែ�គោញ្ចចញកើិន្ទីប្រកអូ�រ��់អងើរ ស្វែដលផ្តែំ

ជាមួយទិឹកប្រជលក់ ន្ទីិង�ស្វែន្ទីើមាន្ទីរ�ជាតិិ�ៃុយឆ្នាំៃ ញ់ ន្ទីឹង

គោធូែើឱ្យយអាក�រគិោភា�មិន្ទីអាចិ�ំគោភិើចិបាន្ទី។

គោ�ះ��មាន្ទីជគោប្រមើ�គោប្រចិើន្ទី�ុងក៏គោដ្ឋាយ �ុុស្វែន្ទីតគោ�មាន្ទី

អតិិថិជន្ទីមួយចិំន្ទីួន្ទីស្វែដលចូិលចិិតិតរ�ជាតិិជាក់�ក់ ស្វែដល

មិន្ទីមាន្ទីការផាើ �់�តូរចំិណ៍ង់ចំិណូ៍លចិិតិតខុើួន្ទីអ�់រយៈគោពល

ជាគោប្រចិើន្ទីឆ្នាំា ។ំ រាល់គោពលស្វែដលពួកគោ�មកទិិញន្ទីំដុតិ������អឺនៃខុែកាុង

ហាង គោ�ក ជុង ចាវសុាន្ទី មនិ្ទីចាបំាច់ិន្ទី�ិយអែ�គោទិ  គោ�ក

ដឹងចិា�់ថាពួកគោ�ចិង់ញុ៉ាំនំ្ទីំដុតិអឺនៃខុែ ស្វែដលផ្តែំន្ទីឹងទិឹក

ប្រជលក់ ន្ទីិង�ស្វែន្ទីើផ្តែំណ្តាមួយ រចួិក៏គោរៀ�ចិំ�ប្រមា�់ឱ្យយពួកគោ�

ភាើ មៗស្វែតិមតង៕

图片来源网络图片来源网络
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中国（云南）自由贸易试验区昆明片区
以制度创新助力南向开放新通道

គោប្រកាយព�បាន្ទី�គោមាព ធូសាើ កជាផ្តើូវការគោ�នៃថៃទិ�៣០ ស្វែខុ

��ហា ឆ្នាំា ២ំ០១៩ តិំ�ន្ទី់ពិគោសាធូន្ទី៍�ណិ៍ជាកមើគោ�រ �(គោខុតិត

យូណ្តាន្ទី)ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីស្វែផ្តាក�ុន្ទីម�ង បាន្ទីចាតិ់ទុិកការគោធូែើ

ន្ទីវានុ្ទីវតិតន្ទី៍ប្រ�ព័ន្ទីធប្រ��់ប្រ�ងជាគោ�ល គោដ្ឋាយខុិតិខុំប្រ�ឹងស្វែប្រ�ង

គោដើមឿ�គោធូែើ�ំរផូ្តែពែផ្តាយ ន្ទីងិចូិលរមួចំិស្វែណ៍កកាុងការ�តូរមុខុង្វារ

រដ្ឋាា ភិិបាល គោធូែើសាមញ្ចាកមើវនិ្ទីិគោ�� ជំរុញឱ្យយមាន្ទីគោ�រ �ភាព

កាុងការគោធូែើ�ណិ៍ជាកមើ សាកលឿង�គោងើើតិជារូ�មន្ទីតអភិិវឌ្ឍឍ

គោ�ដាកិចិច ន្ទីិង�ងគមថើ�តាមតិំ�ន្ទី់ប្រពំស្វែដន្ទី ន្ទីិងកសាង

មជឈមណ៍ឌ លជំរុញការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�គោទិ�អា�ុ�ខ្ជាងតិឿូង ន្ទីិង

អា�ុ�អាគោ�ាយ៍ជាគោដើម។ តិំ�ន្ទី់ពិគោសាធូន្ទី៍�ណិ៍ជាកមើគោ�រ �

(គោខុតិតយូណ្តាន្ទី)ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីស្វែផ្តាក�ុន្ទីម�ង បាន្ទីកំណ៍ត់ិការង្វារ

ស្វែកទិប្រមង់ចិនំ្ទីនួ្ទី ១៤១ ប្រ�ការ �តិិមកដល់គោពលគោន្ទីះបាន្ទី

�គោប្រមចិ ១៤០ ប្រ�ការ គោ�ើយក៏បាន្ទីប្រ�មូលផ្តតុនូំ្ទីវ�ទិពិគោសាធូន៍្ទី

ថើ� ន្ទីិងវធិាន្ទីការថើ�មួយចិំន្ទីួន្ទីធូំកាុងការ�ណ៍តុ ះ�ណ្តាត លធូន្ទី-

ធាន្ទីមនុ្ទី�ែ�ើងស្វែដន្ទី ការសាង�ង់ផ្តើូវរថគោភិើើងគោអកូឡូូ�ុ� ន្ទីងិ

ការគោធូែើអាជ�វកមើគោ�ឯនាយ�មុប្រទិរ��់ប្រកុម�ុុន្ទីរដាជា

គោដើម ប្រពម�ងំបាន្ទីប្រតិួ�ប្រតាយផ្តើូវស្វែកទិប្រមង់ ន្ទីិងន្ទីវានុ្ទីវតិតន្ទី៍

មយួស្វែខុែ�ប្រមា�់ការកសាងតិ�ំន្ទីព់គិោសាធូន្ទី�៍ណិ៍ជាកមើគោ�រ �

តាមតិំ�ន្ទី់ប្រពំស្វែដន្ទី។

កាុងរយៈគោពល ៨ ស្វែខុគោប្រកាយព�ផ្តើូវរថគោភិើើងចិិន្ទី-ឡាវប្រតិូវ

បាន្ទីដ្ឋាក់ឱ្យយគោប្រ�ើប្របា�់មក មាន្ទីទិំនិ្ទីញជាង ១ �ន្ទីគោតាន្ទី

ប្រតិូវបាន្ទីដឹកជញ្ចាូ ន្ទី�ើងស្វែដន្ទី ស្វែដលមាន្ទីទិំន្ទីិញ�រុ�ជាង

១២០០ មុខុ។ ការគោប្រ�ើប្របា�់ទិ�តាងំប្រតួិតិពិន្ទីតិិយ�យ�ប្រមា�់

ស្វែខុែរថគោភិើើងអន្ទីតរជាតិិ�ុន្ទីម�ង បាន្ទីផ្តតល់ភាពង្វាយប្រ�ួលកាន់្ទីស្វែតិ

គោប្រចិើន្ទីកាុងការ�ំគោពញស្វែ���ទិ�ើងស្វែដន្ទីតាមផ្តើូវរថគោភិើើងចិិន្ទី-

ឡាវ។ គោវទិិកាគោ�វាកមើធូន្ទីធាន្ទីមនុ្ទី�ែអន្ទីតរជាតិិស្វែដល�គោងើើតិ

គោដ្ឋាយតំិ�ន់្ទីពិគោសាធូន៍្ទី�ណិ៍ជាកមើគោ�រ �(គោខុតិតយូណ្តាន្ទី)

ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីស្វែផ្តាក�ុន្ទីម�ង ប្រតិូវបាន្ទីផ្តែពែផ្តាយគោ�គោខុតិតប្រកុង

គោផ្តែងៗ ស្វែដលបាន្ទីកាើ យជា�ំរូដ៏�ំខ្ជាន្ទី់មួយ�ប្រមា�់គោធូែើ

ន្ទីវានុ្ទីវតិតន្ទី៍ប្រ�ព័ន្ទីធប្រ��់ប្រ�ង។ �ពែនៃថៃ តិំ�ន្ទី់ពិគោសាធូន្ទី៍

�ណិ៍ជាកមើគោ�រ �(គោខុតិតយូណ្តាន្ទី)ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីស្វែផ្តាក�ុន្ទីម�ង 

កំពុងជំរុញឱ្យយឧតិតមភាពនៃន្ទីការគោ�ើកចិំ�រ��់ខុើួន្ទីកាើ យគោ�

ជា�មិទិធផ្តលជាក់ស្វែ�តង តាមរយៈការគោធូែើន្ទីវានុ្ទីវតិតន្ទី៍ប្រ�ព័ន្ទីធ

ប្រ��់ប្រ�ង។

គោ�ើ�មើងឹគោមើលគោ�អនា�តិ តិ�ំន្ទីព់គិោសាធូន៍្ទី�ណិ៍ជាកមើ

គោ�រ �(គោខុតិតយូណ្តាន្ទី)ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីស្វែផ្តាក�ុន្ទីម�ង ន្ទីឹងផ្តតល់

អាទិិភាពដល់ការគោ�ើកចិំ�គោឆ្នាំព ះគោ�ភា�ខ្ជាងតិឿូង  គោដើមឿ�

ជំរុញការតិភាា �់�ា គោ�ន្ទីឹងប្រ�គោទិ�អា�ុ�ខ្ជាងតិឿូង ន្ទីិងអា�ុ�

អាគោ�ាយ៍ �ងំគោលើវ�ិ័យគោ�ដ្ឋាា រចិនា�មព័ន្ទីធ �ណិ៍ជាកមើ 

វ�ឿធូម៌ ន្ទីិងដួងចិិតិតប្រ�ជាជន្ទី៕ 
相量 供稿 冯靖凯 供图

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区自挂牌以来，

形成了商事确认、先建后验、跨境淘电、绿电凭证、一

户百币、跨境职教、生态铁路、国企出海等新经验、新

做法，初步探索出一条沿边自贸试验区改革创新之路。
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近日，2022 年“聂耳和国歌”音乐文化系列活动

第二阶段活动在玉溪市举行，人们通过展览、竞赛、

研讨、文艺节目等多种形式，纪念着这位音乐家。

គោពលថើ�ៗគោន្ទីះ កមើវធិូ�វ�ឿធូម៌តិស្រ្តន្ទីត� “គោ�ក ន្ទី� អឺ ន្ទីិង

គោភិើងជាតិិ” ឆ្នាំា ២ំ០២២ ដំណ្តាក់កាលទិ� ២ បាន្ទីប្របារឰ

គោ�ប្រកុងយូ�ុ�គោខុតិតយូណ្តាន្ទី ស្វែដលរមួមាន្ទីការតាងំពិព័រណ៍៍

កមើវធិូ�ប្រ�កួតិ �ិកាេ សា� ន្ទីិងកមើវធិូ��ស្វែមតង�ិលឿៈ

ជាគោដើម គោដើមឿ�រលំឹកវញិ្ញាា ណ៍កេន្ទីធរ��់គោ�ក ន្ទី� អឺ ស្វែដលជា

តិស្រ្តន្ទីត�ករដ៏លឿ�គោឈាើ ះមួយរូ�។

គោ�ក ន្ទី� អឺ គោកើតិកាុងប្រកុងយូ�ុ�គោ�នៃថៃទិ�១៤ ស្វែខុកុមភៈ 

ឆ្នាំា ១ំ៩១២។ គោ�ឆ្នាំា ១ំ៩៣១ ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទីបាន្ទីរងការ

ឈាើ ន្ទី�ន្ទីព��រគោទិ� ខុណ៍ៈគោពលដ៏គោប្រ�ះថាា ក់គោន្ទីះ គោ�ក

ន្ទី� អឺ ន្ទីិងតិស្រ្តន្ទីត�ករជាគោប្រចិើន្ទីរូ�គោទិៀតិ បាន្ទីចូិលរមួ�ុង�កមើ

កាុងការ�គោស្រ្តង្វាគ ះជន្ទីជាតិិចិិន្ទី គោដ្ឋាយបាន្ទីន្ទីិពន្ទីធគោភិើង ន្ទីិង

ចិគោប្រមៀងលឿ�ៗជាគោប្រចិើន្ទីគោប្រកាមប្រ�ធាន្ទី�ទិ“ទិ�់ទិល់ន្ទីឹងការ

ឈាើ ម�ន្ទីព�ប្រ�គោទិ�ជ�ុុន្ទី និ្ទីងការ�គោស្រ្តង្វាគ ះប្រ�ជាជាតិិចិិន្ទី”។

គោ�ក ន្ទី� អឺ ជាតិស្រ្តន្ទីត�ករ�ដិវតិតន្ទីម៍យួរ�ូ ។    តាមទិ�ែន្ទីៈ

រ��់គោ�ក ការនិ្ទីពន្ទីធគោភិើង�ឺប្រតូិវ�គោប្រមើប្រ�គោ�ជន៍្ទីរ��់ប្រ�ជា-

ជាតិិ។ គោ�គោពលប្រ�ជាជន្ទីចិិន្ទីខុិតិខុំទិ�់ទិល់ន្ទីឹងការឈាើ ន្ទី

�ន្ទីព��រគោទិ� គោ�ក ន្ទី� អឺ បាន្ទី�ិតិមតងគោ�ើយមតងគោទិៀតិថា

គោ�តុិអែ�បាន្ទីជាមហាជន្ទីមិន្ទីអាចិគោប្រចិៀងចិគោប្រមៀងគោដើមឿ��ស្វែមតង

អំព��ំន្ទីិតិរ��់ខុើួន្ទី? គោន្ទីះ�ឺជាភារកិចិចរ��់តិស្រ្តន្ទីត�ករតាម

យុ��ម័យន្ទី�មយួៗ។ ស្វែផ្តាកគោលើ�នំ្ទីតិិគោន្ទីះ គោ�ក ន្ទី� អឺ ខុតិិខំុ

គោរៀន្ទី�ូប្រតិអំព�ចិំគោណ៍ះដឹង ន្ទីិង�គោចិចកគោទិ�ន្ទីិពន្ទីធគោភិើង គោដើមឿ�

�ិកាប្រសាវប្រជាវព�តិស្រ្តន្ទីត�ប្រ�នៃពណ៍� ។ ជាទិ��ំផុ្តតិ គោ�កបាន្ទី

ន្ទីិពន្ទីធគោភិើងជាតិិរ��់ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី �ឺ “The March of the

Volunteers” ប្រពម�ងំចិគោប្រមៀងលឿ�មយួចិនំ្ទីនួ្ទីគោទិៀតិដូចិជា

“Singing Girl Downtrodden” ន្ទីងិ“ចិគោប្រមៀងជ�កស្វែរ”ុជាគោដើម

ស្វែដលបាន្ទី�ង្វាា ញឱ្យយគោឃុំើញព�សិាន្ទីការណ៍៍ន្ទីគោ�បាយ ន្ទីិង

�ន្ទីីៈរ��់ប្រ�ជាជន្ទីកាុងប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត។ គោភិើង ន្ទីិងចិគោប្រមៀង

ស្វែដលន្ទីិពន្ទីធគោដ្ឋាយគោ�កបាន្ទី�ងើ�់នូ្ទីវលកេណ៍ៈ�ិលឿៈ ន្ទីិង

រចិនា�ថជន្ទីជាតិិចិិន្ទីដ៏ថើ��នាើ ង។

តាងំព�ទិ�វតិែរឆ៍្នាំា ៨ំ០ នៃន្ទី�តិវតិែរទ៍ិ�២០ គោរៀងមក 

ប្រកុងយូ�ុ�បាន្ទីគោរៀ�ចិំកមើវធិូ�ជាគោប្រចិើន្ទី គោដើមឿ�រលំឹកវញិ្ញាា កេន្ទីធ

រ��់គោ�ក ន្ទី� អឺ ន្ទីិ�ន្ទីគោរឿងគោ�ក ន្ទី� អឺ គោ�ើយគោធូែើឱ្យយ

មនុ្ទី�ែកាន្ទី់ស្វែតិគោប្រចិើន្ទីសាគ ល់គោ�ក ន្ទី� អឺ ន្ទីិងមាន្ទីការយល់

ដឹងកាន្ទី់ស្វែតិចិា�់អំព�ប្រកុងយូ�ុ�៕

(ស្វែផ្តាកគោឃ្លា�នាការនៃន្ទី�ណ៍ៈកមាើ ធិូការ�ណ៍�កែកុមើុយនិ្ទី�ត

ចិិន្ទីប្រកុងយូ�ុ�)
玉溪市委宣传部供稿供图
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កាុងការ�កស្វែប្រ�ភាសាចិិន្ទី-ស្វែខុើរ គោដ្ឋាយសារអាក�កស្វែប្រ��ិកាគោ�កស្វែន្ទីើងគោផ្តែង�ា  ន្ទីិងមាន្ទីទិមាើ �់នៃន្ទីការ�កស្វែប្រ�ភាសាខុុ��ា  

ស្វែតិងស្វែតិគោកើតិមាន្ទី�ញ្ញាា ស្វែដលមាន្ទីការគោប្រ�ើ�កយខុុ��ា ។ គោដើមឿ�ង្វាយប្រ�ួលដល់មិតិតអាកអាន្ទីកាុងការស្វែ�ែងយល់ព��ញ្ញាា គោន្ទីះ គោពល

គោន្ទីះ គោយើងខុំុ ំ�ូមគោលើកឃ្លាើ ឧ��រណ៍៍គោដើមឿ�គោធូែើការ�ូក�រុ� ន្ទីិងការ�កប្រសាយអំព��ញ្ញាា ខ្ជាងគោលើ។ គោ�ើន្ទីិ�យអំព�ការ�កស្វែប្រ�

�កយមួយជា�កយខុុ��ា កាុងការ�កស្វែប្រ�ភាសាចិិន្ទី ន្ទីិងស្វែខុើរ �ំខ្ជាន្ទី់�ឺអាចិស្វែ�ងស្វែចិកជា ៣ ករណ៍�  ប្រ�គោភិទិទិ�១-ភាពខុុ��ា រវាង

គោ�លន្ទីគោ�បាយនៃន្ទីប្រ�គោទិ��ងំព�រ ដូចិជា�កយ“ចិ�រភាព” ន្ទីិង“ន្ទីិរន្ទីតរភាព”។ �កយថា“ចិ�រភាព”កាុងភាសាចិិន្ទីមាន្ទីន្ទី័យថា“永

久、永存” ចិំស្វែណ៍ក�កយ“ន្ទីិរន្ទីតរភាព”មាន្ទីន្ទី័យថា“持续、持久” ដូគោចិាះ គោ�គោពលន្ទីិ�យអំព�“可持续发展” ភា��កមពុជា

គោផាត តិគោ�គោលើលកេណ៍ៈ“永久性” គោ�ើយគោប្រ�ើ�កយ“ចិ�រភាព” ឧ��រណ៍៍ “ប្រកុមប្រ�ឹកាជាតិិអភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍គោដ្ឋាយចិ�រភាពនៃន្ទីប្រក�ួង

�រសិិាន្ទី”（环境部可持续发展理事会） ចិំស្វែណ៍កឯភា��ចិិន្ទីស្វែតិងស្វែតិគោប្រ�ើតាមន្ទី័យជាក់ស្វែ�តងថា “ន្ទីិរន្ទីតរភាព” ឧ��រណ៍៍

“可持续发展” �កស្វែប្រ�ថា “ការអភិិវឌ្ឍឍជាន្ទីិរន្ទីតរភាព”ឬ“ការអភិិវឌ្ឍឍគោដ្ឋាយន្ទីិរន្ទីតរភាព” ។ ទិ�២-ទិមាើ �់នៃន្ទីការគោប្រ�ើភាសាខុុ��ា  

ដូចិជា �កយ“រាជវងែ” ន្ទីិង“រជាកាល” ស្វែដលមាន្ទីន្ទី័យគោរៀងខុើួន្ទីថា “王族” ន្ទីិង“朝代” ដូគោចិាះ គោ�គោពល�កស្វែប្រ�រជាកាលគោផ្តែងៗកាុង

ប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�តចិិន្ទី គោយើងខុំុ ំ �ូមគោ�ាើឱ្យយគោប្រ�ើ�កយ“រជាកាល” ឧ��រណ៍៍ “清朝”（រជាកាលគោ�ង） “明朝”（រជាកាលគោមុង） �ុុស្វែន្ទីត 

គោ�ើគោ�ងតាមទិមាើ �់នៃន្ទីការ�កស្វែប្រ�ស្វែផ្តាកប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�តនៃន្ទីប្រ�គោទិ�កមពុជា អាក�កស្វែប្រ�ជាជន្ទីជាតិិស្វែខុើរស្វែតិងស្វែតិគោប្រ�ើ�កយ“រាជវងែ”

ស្វែតិតាមពិតិគោ� �កយ“រាជវងែ”គោន្ទីះ�ងើតិ់ធូៃន្ទី់គោ�គោលើអតិិន្ទី័យ“族”។ ទិ�៣-ភាពខុុ��ា រវាងរ��នៃន្ទីប្រ�គោទិ��ងំព�រ ដូចិជា

“ទិ�ប្រ�ឹការដា” ន្ទីិង“�មាជិកប្រកុមប្រ�ឹកាកិចិចការរដា”។ �កយ�ងំព�រគោន្ទីះ�ុទិធស្វែតិអាចិ�កស្វែប្រ�ជាភាសាចិិន្ទីថា“国务委员” ស្វែតិគោដ្ឋាយ

សារកាុងរាជរដ្ឋាា ភិិបាលកមពុជាមិន្ទីមាន្ទីមុខុតិំស្វែណ៍ង“国务委员”គោន្ទីះគោទិ ដូគោចិាះ អាក�កស្វែប្រ�ជាជន្ទីជាតិិស្វែខុើរចូិលចិិតិតគោប្រ�ើ�កយ

“ទិ�ប្រ�ឹការដា” ស្វែដលមាន្ទីន្ទី័យជាក់ស្វែ�តងថា“国家顾问” ចិំស្វែណ៍កអាក�កស្វែប្រ�ភា��ចិិន្ទីក៏�កស្វែប្រ��កយ“国务委员”គោន្ទីះតាមន្ទី័យ

ជាក់ស្វែ�តងថា“�មាជិកប្រកុមប្រ�ឹកាកិចិចការរដា”។ ន្ទីិ�យជារមួ �កយ�ងំព�រគោន្ទីះមិន្ទីមាន្ទីការខុុ��ា គោទិកាុងការ�កស្វែប្រ�“国务委

员” គោប្រ�ើ�កយមួយណ្តាក៏បាន្ទី។

-ចំរី�ព័-ន្លឹះរិនិ្លឹះរ�ព័ រ៉ាជវងី-រជជកាល ទីិប្រ��ក្យារដូឋ-��ជកិ្យប្រកុ្យមូប្រ��ក្យាកិ្យចំចការរដូឋ

គោដើមឿ�ង្វាយប្រ�ួលដល់មិតិតអាកអាន្ទីស្វែខុើរកាុងការ�ិកាព�ភាសាចិិន្ទី ទិ�ែនាវដត� «ស្វែខុើរ» គោយើងខំុំុបាន្ទីអគោញ្ចា ើញគោ�កសាស្រ្តសាត ចារយរង

ល� �ួន្ទីជឺ ប្រ�ធាន្ទីការ�ិល័យភាសាស្វែខុើរនៃន្ទីមហាវទិិោល័យ�ិកាទិែ��អា�ុ�សាកលវទិិោល័យភាសា�រគោទិ�គោ�ុកាងំ គោរៀ�គោរៀងចិងប្រកង

“ការពន្ទីយល់�កយ�ប្រមា�់ការ�កស្វែប្រ�”គោ�កាុងស្វែផ្តាក“គោរៀន្ទីភាសាចិិន្ទីគោដ្ឋាយ��ាយរ �ករាយ”។ កាុងស្វែផ្តាកគោន្ទីះ គោយើងខុំុ ំន្ទីឹងគោប្រជើ�គោរ ើ� ន្ទីិង

ពន្ទីយល់�កយព�ុន្ទី័យ�ំខ្ជាន្ទី់មួយចិំន្ទីួន្ទីស្វែដលគោប្រ�ើប្របា�់ជាញឹកញ៉ាំ�់កាុងការ�កស្វែប្រ� ប្រពម�ងំគោលើកឃ្លាើ ឧ��រណ៍៍ជាក់ស្វែ�តង គោដើមឿ�ជួយ

ពប្រងឹង�មតិិភាពរ��់គោ�កអាកកាុងការ�កស្វែប្រ�ភាសាស្វែខុើរ ន្ទីិងចិិន្ទី។
为更好地服务学习中文的柬埔寨读者，柬文《高棉》杂志特约北京外国语大学亚洲学院柬埔寨语教研室主任、副教授李轩志，

在“快乐中文”栏目推出“说词解句”专栏。选取柬文翻译实践中使用广泛的词汇，并带入例句使用，提升大家的柬中互译能力。

Pasacinsb,ayrIkray快乐中文｜
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“ការអភិវិឌ្ឍឍគោដ្ឋាយនិ្ទីរន្ទីតរភាព” ជាទិប្រមង់អភិវិឌ្ឍឍន៍្ទីស្វែដលអាចិ�ំគោពញតិប្រមូវការរ��់មនុ្ទី�ែកាុង�ងគម�ចិចុ�ឿន្ទីា គោ�ើយក៏

មិន្ទី�ុះ�ល់ដល់�មតិិភាពរ��់មនុ្ទី�ែជំនាន្ទី់គោប្រកាយ�ប្រមា�់�ំគោពញតិប្រមូវការរ��់ពួកគោ�។ �គោប្រមចិនូ្ទីវការអភិិវឌ្ឍឍជា

ន្ទីិរន្ទីតរភាព មិន្ទីប្រ�ន្ទី់ស្វែតិប្រតិូវ�គោប្រមចិ�ំណ៍ងនៃន្ទីការអភិិវឌ្ឍឍគោ�ដាកិចិច�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ ស្វែថម�ងំប្រតិូវស្វែថរកាឱ្យយបាន្ទីលាប្រ�គោ�ើរនូ្ទីវ

ធូន្ទីធាន្ទី ន្ទីិង�រសិិាន្ទីធូមើជាតិិ�ប្រមា�់ការរ�់គោ�រ��់មនុ្ទី�ែជាតិិគោទិៀតិផ្តង ដូចិជាមហា�មុប្រទិ ដ�ធូើ� ន្ទីិងនៃប្រពគោ�ើជាគោដើម

 គោដើមឿ�គោធូែើឱ្យយកូន្ទីគោ�ជំនាន្ទី់គោប្រកាយអាចិអភិិវឌ្ឍឍគោដ្ឋាយចិ�រភាព？ ន្ទីិងរ�់គោ�គោដ្ឋាយ�ុខុដុមរមនា។
“可持续发展”是既满足当代人的需求，又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展。实现发展的“可

持续性”，既要达到发展经济的目的，又要保护好人类赖以生存的海洋、土地和森林等自然资源和环境，使子孙

后代能够永续发展和安居乐业。

រជាកាលគោ�ងជារជាកាល�កតិភូិមិន្ទីិយមចុិងគោប្រកាយកាុងប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�តចិិន្ទី ស្វែដលមាន្ទីគោ�តចិ�រុ�ចិំន្ទីួន្ទី ១២ អងគ ន្ទីិងមាន្ទី

ប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�តជាង ២០០ ឆ្នាំា ។ំ
清朝是中国历史上最后一个封建王朝，共传十二帝，历时 200 余年。

កាលព�នៃថៃទិ�១២ ដល់ទិ�១៣ ស្វែខុកញ្ញាា  ឆ្នាំា ២ំ០២១  ឯកឧតិតម វុាង យ� ទិ�ប្រ�ឹការរដា ន្ទីិងជារដាមស្រ្តន្ទីត�ប្រក�ួងការ�រគោទិ�

ចិិន្ទី បាន្ទីអគោញ្ចា ើញគោ��ំគោពញទិ�ែន្ទីកិចិចជាផ្តើូវការគោ�ប្រ�គោទិ�កមពុជា។    គោន្ទីះជាគោលើកទិ� ២   ស្វែដលឯកឧតិតម វុាង យ� គោ�គោធូែើ

ទិ�ែន្ទីកិចិចប្រ�គោទិ�កមពុជាកាុងអំឡុូងជំងកូឺវ �ដ១៩ គោដ្ឋាយបាន្ទីទិទួិល�ដិ�ណ្តាា រកិចិច�ុងរាក់�កក់ក់គោ�ត ព�ភា��កមពុជា ន្ទីងិ

បាន្ទីទិទិួលនូ្ទីវការវាយតិនៃមើខុព�់ព�ប្រ��់មជឈដ្ឋាា ន្ទី គោ�ើយបាន្ទី�គោងើើតិជា“វាគោ�ចិិន្ទី”ដ៏ខ្ជាើ ងំកាើ គោ�កាុងប្រ�គោទិ�កមពុជា៕
2021 年 9 月 12 日至 13 日，中华人民共和国国务委员兼外长王毅对柬埔寨进行正式访问，这是新冠疫情期

间王毅第二次访柬，受到了柬方热情接待，得到各界一致好评，在柬当地刮起一股强烈的“中国风”。

在中译柬实践中，由于翻译人员的学习背景和语言习惯不同，经常出现一词多译的现象，为便于广大

读者理解，本期将结合有代表性的词汇，通过例句对上述问题进行总结和解释。关于中译柬的“一词多

译”，主要可以分为三类：第一，源于两国不同政策的“一词多译”，如ចិ�រភាព-ន្ទីរិន្ទីតរភាព。从字面意思来

看，“ចិ�រភាព”意为“永久、永存”，“ន្ទីរិន្ទីតរភាព”意为“持续，持久”，在提及“可持续发展”一词时，

柬方强调发展的“永久性”，往往使用“ចិ�រភាព”一词，如ប្រកុមប្រ�ឹកាជាតិិអភិិវឌ្ឍឍន្ទី៍គោដ្ឋាយចិ�រភាពនៃន្ទីប្រក�ួង�រ�ិ ្

ថាន្ទី（环境部可持续发展理事会），而中方一般按中文直译，使用“ន្ទីិរន្ទីតរភាព”，如“可持续发展”

（ការអភិិវឌ្ឍឍជានិ្ទីរន្ទីតរភាព  或ការអភិិវឌ្ឍឍគោដ្ឋាយនិ្ទីរន្ទីតរភាព）。第二，源于语言习惯的“一词多译”，如រាជវងែ-

រជាកាល。“រាជវងែ”和“រជាកាល”分别表达的是“王族”和“朝代”的概念，因此，在翻译中国历史上的各个朝

代时，建议使用“រជាកាល”作为对译词，如“清朝”（រជាកាលគោ�ង）、“明朝”（រាជវងែគោមងុ），但源于柬埔

寨对其历史王朝进行表述的语言习惯，特别是中国古代历史影视剧在柬埔寨翻译和播出，柬方译员也常使

用“រាជវងែ”表达朝代的意思，但从文字本身来讲，“រាជវងែ”更加强调“族”的概念。第三，源于两国不同

体制的“一词多译”，如ទិ�ប្រ�ឹការដា-�មាជកិប្រកុមប្រ�ឹកាកិចិចការរដា。二者均为“国务委员”的对译词，由于柬埔

寨王国政府中并未设立该职务，因此在翻译时柬方习惯使用ទិ�ប្រ�ឹការដា（原意为“国家顾问”），作为“国

务委员”的“意译词”，而中方也常采取直译的方式，将“国务委员”译为�មាជិកប្រកុមប្រ�ឹកាកិចិចការរដា，二

者没有严格意义上的区别，并无对错之分。
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读者反馈

谢秀月：黛薇，你好！我是 Vatanak clinic and materity

医院的医生谢秀月。我曾在云南大理大学留学，是大理的山

水美景让我爱上了旅游，听说最近露营在中国很流行，你能

给我详细介绍一下吗？

ជា �ុខុគោ�ង៖ �ួ�ត� គោទិវ � នាងខុំុ ំគោឈាើ ះ ជា �ុខុគោ�ង ជា

ប្រ�ូគោពទិយនៃន្ទីមន្ទីី�រគោពទិយ Vatanak clinic and materity។ ខុំុ ំធាើ �់

បាន្ទី�ន្ទីតការ�ិកាគោ�សាកលវទិិោល័យតាល� គោខុតិតយូណ្តាន្ទី

គោដ្ឋាយសារធាើ �់ទិ�ែនាគោទិ�ភាពភិាំ ន្ទីិងទិឹកដ៏ប្រ��់សាា តិគោ�

កាុងមណ៍ឌ ល�ែយត័ិជន្ទីជាតិិនៃ�ុ តាល� ស្វែដលគោធូែើឱ្យយខំុំុចូិលចិិតិតការគោធូែើ

គោទិ�ចិរណ៍៍។ ខុំុឮំថា គោពលថើ�ៗគោន្ទីះ ការគោបាះតិង់មាន្ទីប្រ�ជាប្រ�ិ-

យភាពខ្ជាើ ងំគោ�ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី   គោទិវ �អាចិស្វែណ៍នាពំ័តិ៌មាន្ទីលមាិតិដល់

ខុំុ ំបាន្ទីគោទិ?

黛薇：秀月，感谢你的来信。露营是一种休闲旅游活动，

也是一种短时的户外生活方式，通常露营者携带帐篷，离开城

市在野外扎营，度过一个或者多个夜晚。露营有常规露营、汽

车露营、房车露营等。露营期间，人们还会开展徒步、钓鱼、

游泳等活动。

近年来，新冠肺炎疫情对人们的生活休闲方式产生了深刻

的影响。因此，既能亲近自然享受户外活动，又能保持安全社

交距离的露营旅游作为一种新兴的旅游业态，发展迅速，深受

大众青睐。

គោទិវ �៖ �ុខុគោ�ង អរ�ុណ៍ស្វែដលបាន្ទីគោផ្តំើ�ំ�ុប្រតិមកគោយើងខុំុ ំ។ 

ការគោបាះតិង់ជា�កមើភាពគោទិ�ចិរណ៍៍លំស្វែ�កាយ ន្ទីិងរគោ�ៀ�

រ�់គោ�ខ្ជាងគោប្រ�កាុងរយៈគោពលខុើ�។ ជាធូមើតា អាកគោបាះតិង់យក

តិង់ គោ�ើយចាកគោចិញព�ទិ�ប្រកុងគោ�គោបាះតិង់កាុងនៃប្រពរយៈគោពលមួយ

យ�់ ឬគោប្រចិើន្ទីយ�់។ ការគោបាះតិង់មាន្ទីទិប្រមង់ជាគោប្រចិើន្ទី មាន្ទីដូចិជា

ការគោបាះតិង់ធូមើតា ការគោបាះតិង់រថយន្ទីត ការគោបាះតិង់រថយន្ទីត RV 

ជាគោដើម។ កាុងអំឡុូងគោពលគោបាះតិង់ អាកចូិលរមួក៏អាចិចូិលរមួកាុង

�កមើភាពគោផ្តែងគោទិៀតិស្វែដរ ដូចិជាគោដើរគោលងកមាន្ទីត �ីូចិប្រតិ�

ស្វែ�លទិឹកជាគោដើម។

�ុុនាើ ន្ទីឆ្នាំា កំន្ទីើងមកគោន្ទីះ ជំងឺកូវ �ដ១៩ បាន្ទី�ុះ�ល់ ន្ទីិងគោធូែើឱ្យយ

រគោ�ៀ�រ�់គោ� កដូ៏ចិជាការកមាន្ទីតរ��់មនុ្ទី�ែគោកើតិមាន្ទីការផាើ �់

�តូរ�ុងខ្ជាើ ងំ។ ដូគោចិាះ គោទិ�ចិរណ៍៍គោបាះតិង់ស្វែដលជាគោទិ�ចិរណ៍៍

ស្វែ��ថើ�គោនាះ បាន្ទីអភិវិឌ្ឍឍ�ុងឆ្នាំ�់រ�័� គោដ្ឋាយសារការគោបាះតិង់

មិន្ទីប្រតិឹមស្វែតិអាចិចូិលគោ�ជិតិធូមើជាតិិ ន្ទីិងគោលងកមាន្ទីតគោ�ខ្ជាង

គោប្រ��ុុគោណ្តាះ ះគោទិ ស្វែថម�ងំអាចិរកាចិមាៃ យទិំនាក់ទិំន្ទីង�ងគម

ប្រ�ក�គោដ្ឋាយ�ុវតិិិភាពផ្តងស្វែដរ។ ដូគោចិាះ វាទិទិួលបាន្ទីនូ្ទីវការ

គោពញន្ទីិយមព�គោភិំ�វគោទិ�ចិរដ៏គោប្រចិើន្ទី។

谢秀月：听说云南有很多好玩的露营地，是吗？

ជា �ុខុគោ�ង៖ ខុំុ ំបាន្ទីឮថា មាន្ទីកស្វែន្ទីើងគោបាះតិង់�ួរឱ្យយចា�់

អារមើណ៍៍ជាគោប្រចិើន្ទីគោ�កាុងគោខុតិតយូណ្តាន្ទី ស្វែមន្ទីគោទិ?

黛薇：是的。目前，云南的露营地多达数百个。房车露

营地、星空露营地、乡村露营地、小众精致露营地等如雨后春笋，

纷纷涌现，形式更多样、主题更鲜明、玩法更新颖。不少景区、

果园、酒庄、文旅小镇等也开始探索和实施“露营 +”的发展

模式，让游客不仅能在营地休闲旅游，还能根据自身需求进行

观光、康养、研学、徒步探险等活动。

គោទិវ �៖ ពិតិស្វែមន្ទីគោ�ើយ �ចិចុ�ឿន្ទីាគោន្ទីះ មាន្ទីកស្វែន្ទីើងគោបាះតិង់រា�់

រយកស្វែន្ទីើងគោ�គោខុតិតយូណ្តាន្ទី។ កស្វែន្ទីើងគោបាះតិង់រថយន្ទីត RV កស្វែន្ទីើង

គោបាះតិង់�យ�ន្ទី់គោមឃុំ កស្វែន្ទីើងគោបាះតិង់តាមទិ�ជន្ទី�ទិ ន្ទីិងកស្វែន្ទីើង

គោបាះតិង់ប្រ�ណ៍� តិជាគោដើមប្រតូិវបាន្ទី�គោងើើតិគោឡូើងជារ �កដូចិផ្តែិតិ។ មនិ្ទី

ស្វែតិ�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ ការគោបាះតិង់មាន្ទីទិប្រមង់កាន្ទីស់្វែតិ�មឿូរស្វែ�� ប្រ�ធាន្ទី-

�ទិកាន្ទី់ស្វែតិពិគោ�� ន្ទីិងមាន្ទីរគោ�ៀ�គោលងកាន្ទី់ស្វែតិមាន្ទីភាព�ន្ទី់

�ម័យផ្តងស្វែដរ។ ជាងគោន្ទីះគោ�គោទិៀតិ តិំ�ន្ទី់គោទិ�ចិរណ៍៍ �ួន្ទីស្វែផ្តើ

គោរាងចិប្រកផ្តលិតិប្រសា ន្ទីិងឃំុុំគោទិ�ចិរណ៍៍វ�ឿធូម៌ជាគោប្រចិើន្ទី ចា�់

គោផ្តតើមស្វែ�ែងរក ន្ទីងិអនុ្ទីវតិត�រំអូភិវិឌ្ឍឍន៍្ទី “គោបាះតិង់ +”។ គោភិ�ំវគោទិ�ចិរ

មិន្ទីប្រតឹិមស្វែតិអាចិគោធូែើដំគោណ៍ើ រកមាន្ទីតកាុងកស្វែន្ទីើងគោបាះតិង់�ុុគោណ្តាះ ះគោទិ
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ស្វែថម�ងំអាចិគោដើរគោលងកមាន្ទីត ស្វែថ��ុំខុភាព ប្រសាវប្រជាវ ន្ទីិងគោធូែើ

ដំគោណ៍ើ រផ្តែងគោប្រពងជាគោដើមតាមតិប្រមូវការរ��់ខុើួន្ទីគោទិៀតិផ្តង។

谢秀月：听起来真是有趣，有机会我一定要再回云南看看，

体验露营旅游的乐趣。

ជា �ុខុគោ�ង៖ សាត �់គោ�ពិតិជា�ួរឱ្យយចា�់អារមើណ៍៍ណ្តា�់។ 

ប្រ��ិន្ទីគោ�ើមាន្ទីឱ្យកា� ខុំុ ំមុខុជាន្ទីឹងប្រតិឡូ�់គោ�គោខុតិតយូណ្តាន្ទីវញិ

គោដើមឿ�ទិ�ែនាគោខុតិតយូណ្តាន្ទីមតងគោទិៀតិ គោ�ើយទិទិួលយកចិំណ្តា�់

អារមើណ៍៍ដ៏��ាយរ �ករាយព�ការគោបាះតិង់។

戴薇：本月，我们还收到了柬埔寨教育、青年和体育部薪

酬办公室副主任昆威迪的来信，一起看看。

គោទិវ �៖ ស្វែខុគោន្ទីះ គោយើងបាន្ទីទិទួិល��ុំប្រតិមួយចិា�់មកព�គោ�ក

ឃុុំន្ទី វទិិធ� អនុ្ទីប្រ�ធាន្ទីការ�ិល័យគោ�ៀវតិែរន៍ៃន្ទីប្រក�ួងអ�់រ ំយុវជន្ទី

ន្ទីងិក�ឡាកមពុជា �ូមស្វែចិករសំ្វែលកជាមយួគោ�កអាកដូចិខ្ជាងគោប្រកាម។

昆威迪：通过阅读《高棉》杂志，我领略到了中国丰富的

传统文化。事实上，我刚认真读完《高棉》杂志 2022 年 5 月

刊，里面关于筷子的策划——“小筷子 大学问”令我印象深刻。

筷子是中国人日常用餐必不可少的工具，对于中国人来说，这

双长度 20 厘米的筷子一头圆一头方，承载了天圆地方之意。

在柬埔寨，筷子也是我们吃面、粿条和泡面等食物的必备餐具，

一些柬埔寨人日常也使用筷子用餐。

最后，我想感谢《高棉》杂志向两国读者分享了可供学习和

研究的精彩文章，对增进两国读者的相互了解贡献了媒体力量。

ឃុុំន្ទី វទិិធ�៖ �នីា�់ព�បាន្ទីអាន្ទីទិ�ែនាវដត�«ស្វែខុើរ» បាន្ទីគោធូែើឱ្យយខុំុ ំ

យល់ដឹងព�វ�ឿធូម៌ប្រ�នៃពណ៍�  ទិំគោន្ទីៀមទិមាើ �់ចិិន្ទីជាគោប្រចិើន្ទី។ ជាក់

ស្វែ�តង ខុំុ ំគោទិើ�បាន្ទីអាន្ទីទិ�ែនាវដត�«ស្វែខុើរ» ស្វែដលគោចិញផ្តាយកាលព�

ស្វែខុឧ�ភាកន្ទីើងគោ�គោន្ទីះ។ កាុងគោលខុទិ�ែនាវដត�គោនាះ បាន្ទី�រ�រ

គោរៀ�រា�់ព� “ចិងើឹះតូិចិ �ងើ�់អតិិន័្ទីយប្រជាលគោប្រ�” ស្វែដលគោធូែើឱ្យយខុំុ ំ

មាន្ទីការចា�់អារមើណ៍៍ជាខ្ជាើ ងំ។ ចិងើឹះ ស្វែដលជន្ទីជាតិិចិិន្ទីន្ទីិយម

គោប្រ�ើគោពល�រគិោភា�អាហារ �ប្រមា�់ជន្ទីជាតិិចិិន្ទី ការគោប្រ�ើចិងើឹះ

ស្វែដលមាន្ទីប្រ�ស្វែវងជាង ២០ �ង់ទិ�នៃមបុ្រតិ មាន្ទីរាងចុិងមាេ ងមូល ន្ទីងិ

មាេ ងគោទិៀងមាន្ទីរាង�ួន្ទីប្រជុង។ ជាការពិតិ គោ�កមពុជាគោយើង  គោពល

�រគិោភា�អាហារដូចិជា ម� �ុយ�វ ន្ទីិងន្ទីំ�ញ្ចចុ កជាគោដើមប្រតិូវបាន្ទី

គោប្រ�ើប្របា�់ចិងើឹះ វាក៏ជាឧ�ករណ៍៍មិន្ទីអាចិខុែះបាន្ទីកាុងជ�វតិិរ�់គោ�

រ��់ជន្ទីជាតិិស្វែខុើរគោយើង។ �ង�ាូន្ទីស្វែខុើរគោយើងមួយចិំន្ទីួន្ទីបាន្ទីគោប្រ�ើ

ប្របា�់ចិងើឹះគោពល�រគិោភា�បាយផ្តងស្វែដរ។

ចុិងគោប្រកាយ �ូមអរ�ុណ៍ដល់ទិ�ែនាវដត�គោន្ទីះ ស្វែដលបាន្ទី

�កិាប្រសាវប្រជាវអតិិ�ទិលាៗ   ស្វែចិករសំ្វែលកដល់ប្រ�ជាជន្ទីនៃន្ទីប្រ�គោទិ�

គោយើង�ងំព�រ គោ�ើយជួយពប្រងឹង ន្ទីងិពប្រង�កវ ��យ័សារពត័ិម៌ាន្ទី ន្ទីងិ

ប្រ�ព័ន្ទីធផ្តែពែផ្តាយគោដើមឿ��គោងើើន្ទីការយល់ដឹង�ា គោ�វញិគោ�មក

រវាងមិតិតអាកអាន្ទីនៃន្ទីប្រ�គោទិ��ងំព�រកមពុជា ន្ទីិងចិិន្ទី៕

普洱学院位于中国云南省南部昆曼国际大通道

枢纽城市——普洱市。作为云南省首批国门大学建

设试点高校，普洱学院始终坚持开放办学的理念，

搭建起了国际化的交流合作平台。2022 年，又一

轮来华留学生开始招生，我们期待在普洱学院与您

的相见！

វទិិោសិាន្ទីភូិអឺ មាន្ទីទិ�តាងំ�ិិតិគោ�កាុងប្រកុងភូិអឺ

ភា�ខ្ជាងតិឿូងគោខុតិតយូណ្តាន្ទីប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី ស្វែដលជាទិ�ប្រកុង

កណ្តាត លរ��់ប្រចិកអន្ទីតរជាតិិ �ុន្ទីម�ង-បាងកក។ កាុង

នាមជាសា�ឧតិតម�ិកាតាមគោខ្ជាើ ង�ែ រប្រ�គោទិ�ប្រកុម

ដ�ូំងនៃន្ទីគោខុតិតយូណ្តាន្ទីវទិិយសិាន្ទីភូិអឺ បាន្ទីប្រ�កាន់្ទីខ្ជាា �់នូ្ទីវ

ទិ�ែន្ទី�ន្ទីស្វែដលគោ�ើកទូិ�យកាុងការ�គោប្រងៀន្ទី ន្ទីងិបាន្ទី

�គោងើើតិជាគោវទិិកាអន្ទីតរជាតិិ�ត�ព�ការផាើ �់�តូរ ន្ទីងិកចិិច��-

ប្រ�តិិ�តិតកិារ។ គោ�ឆ្នាំា ២ំ០២២  គោយើងចា�់គោផ្តតើមគោប្រជើ�គោរ ើ�

ន្ទីិ�ែិតិ�រគោទិ�មក�ន្ទីតការ�ិកាគោ�ប្រ�គោទិ�ចិិន្ទី �ូម

សាែ �មន្ទី៍គោ�កអាក គោ�ើយ�ងឹមឹថាន្ទីងឹអាចិជួ��ា គោ�

វទិិោសិាន្ទីភូិអឺ !

扫描二维码观看扫描二维码观看

�ូមគោ�គន្ទី QR កូដគោដើមឿ�ទិ�ែនាគោ��ទិំព័រ
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