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0808 erOg{mitþEdkEfb}daMbEnø erOg{mitþEdkEfb}daMbEnø

  铁杆朋友“种菜”记 铁杆朋友“种菜”记 

1212 bTBiesaFn_rbs;RbeTscinkñúgkarGPivDÆksikmµqøatévKYr[sikSa bTBiesaFn_rbs;RbeTscinkñúgkarGPivDÆksikmµqøatévKYr[sikSa

  中国智慧农业发展经验值得借鉴中国智慧农业发展经验值得借鉴

1414 GñkCMnajkarcinnaMmknUv{R)aCJaeTVdg} GñkCMnajkarcinnaMmknUv{R)aCJaeTVdg}

  中国专家带去“双重智慧”中国专家带去“双重智慧”

2020 10 qñaMenH xagekItemIlextþCWCaMg xaglicemIlextþyUNan 10 qñaMenH xagekItemIlextþCWCaMg xaglicemIlextþyUNan

  这十年：东看浙江，西看云南这十年：东看浙江，西看云南

2828 extþyUNan nigCWCaMg smøwgemIlKña extþyUNan nigCWCaMg smøwgemIlKña

 EbrmuxeTAPñM nigsmuRT ebIkcMhdUcKña EbrmuxeTAPñM nigsmuRT ebIkcMhdUcKña

  滇浙对望：向山面海，一样开放滇浙对望：向山面海，一样开放

3434 mnusSynþ CMnYykarl¥ mnusSynþ CMnYykarl¥

    机器人，好帮手机器人，好帮手

3636 RKb;GaCIBsuT§EtmankarcUlrYmBImnusSynþ RKb;GaCIBsuT§EtmankarcUlrYmBImnusSynþ

  三百六十行，行行都有机器人三百六十行，行行都有机器人

3939 mnusSynþEdlCaksikrkñúgdIERs mnusSynþEdlCaksikrkñúgdIERs

  农田里的“机器农民”农田里的“机器农民”
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ការអនុុវត្តតជា�់ស្តែស្សតងបានុបង្ហាា ញឱ្យយឃើ�ើញថា ការការ-

ពារឃើអ�ូ-បរសិ្ថាា នុ នុិងការអភិិវឌ្ឍឍឃើស្សដ្ដីឋ�ិច្ចចក្រត្តូវបានុបក្រងួប

បក្រងួមគ្នាា  នុិងអាច្ចជំំរុញគ្នាា ឃើ�វញិឃើ�ម�។ ការ�ស្ថាង

ឃើអ�ូ-អរយិធម៌ នុិងការឃើ�ើ��មពស្ស់ការអភិិវឌ្ឍឍស្តែបបវ�ិជំុំ

ក្រប�បឃើ�យ��ខណៈៈបៃបត្តង នុិងកាបូនុទាប មិនុក្រគ្នានុ់ស្តែត្ត

អាច្ចបំឃើ�ញត្តក្រមូវការស្តែដ្ដី��ំ�ុងឃើ�ើនុឃើ�ើងរបស់្សក្របជាជំនុ

ច្ចំឃើពាះឃើអ�ូ-បរសិ្ថាា នុដ្ដី៏ក្រស្សស្ស់ស្ថាា ត្តបុុឃើ�ះ ះឃើទ បុុស្តែនុត ស្តែ�ម

ទាងំអាច្ចជំំរុញឱ្យយស្សឃើក្រមច្ចបានុនូុវការអភិិវឌ្ឍឍស្តែដ្ដី�កាន់ុស្តែត្ត

មានុគុូណៈភា� នុិងក្របស្សិទធភា�ខ្ពពស្ស់ កានុ់ស្តែត្តមានុស្សមធម៌ 

នុរិនុតរភា� នុងិសុ្សវត្តាភិា� ក្រតួ្តស្សក្រ�យផូូ្លូវអភិវិឌ្ឍឍន៍ុមយួស្តែខ្ពស

ស្តែដ្ដី�មានុការអភិវិឌ្ឍឍផ្លូ�ិត្ត�មម ជំ�វភា�ធូរធារ នុងិបរសិ្ថាា នុ

�ាក្របឃើស្សើរ។

——ឯ�ឧត្តតម សុ្ស� ជំ�នុភិ�ង ក្របធានាធិបត្ត�ចិ្ចនុ

ដ្ដី�ក្រស្សង់ឃើច្ចញ��ឃើស្សៀវឃើ�«សុ្ស� ជំ�នុភិ�ង៖ អភិិបា��ិច្ចច

ក្របឃើទស្សច្ចិនុ»(ភាគូ ៤)
实践表明，生态环境保护和经济发展是辩证统一、

相辅相成的，建设生态文明、推动绿色低碳循环发展，

不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要，而且

可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可

持续、更为安全的发展，走出一条生产发展、生活富裕、

生态良好的文明发展道路。

——中国国家主席习近平

（摘自《习近平谈治国理政》第四卷）
黄河流域从西向东，几乎跨越了三分之一的中

国版图，经过了许多中华民族起源和发展地区。

但 是， 受 自 然 和 人 为 因 素 的 影 响， 上 世 纪

八九十年代，黄河的生态环境遭到严重破坏。上游

的草原、湿地等出现不同程度沙化退化现象，黄河

下游干流甚至出现断流现象。从 1972 年到 1999 年，

28 年间，断流最严重时，黄河干流距入海口的长度

达 704 公里。断流，一度让河流生态系统濒临崩溃，

湿地面积萎缩，百姓生产生活受到影响。

通过保护上游草原、湿地为母亲河涵养水源；

保护疏通下游干流为母亲河“舒筋展骨”……在几

代人共同努力下，到 2022 年，黄河已实现连续 23

年不断流。新华社 图

ក្រសុ្ស�មុាឈូូ មណៈឌ �ស្សវយត័្តជំនុជាតិ្តទ�ឃើបត៍្ត កានុ�នុ ឃើខ្ពត្តតកានុសូូ្ស អភិរិ�សក្របភិ�ទឹ�បៃនុទឃើនូុ

ឃើ�ឿង �មរយៈការការពារបរសិ្ថាា នុវា�ឃើ�ម អស្ស់រយៈឃើ��ជាឃើក្រច្ចើនុឆ្នាំា ំ

图①甘肃省甘南藏族自治州玛曲县多年来通过保护草原生态涵养黄河水源 
新华社 图

ឃើក្របើក្របាស់្សបឃើច្ចច�វទិាក្រប�័នុធធារាស្ថាស្ត្រស្សតក្រស្ស�់�ាុងដ្ដី�ស្តែក្រស្ស�មស្តែផ្លូា�ខាងឃើក្រកាមបៃនុទឃើនូុឃើ�ឿង 

ឃើដ្ដីើមី�អភិិវឌ្ឍឍនុ៍�ស្សិ�មមស្សនុសំស្សំបៃច្ចទឹ� នុិងកាត្ត់បនុាយការខ្ពះះខាះ យធនុធានុទឹ�

图②黄河下游流域农田运用滴灌技术发展节水农业，降低水资源浪费 CFP 图

គូឃើក្រមាងក្រគូប់ក្រគូងទឹ� ឃើស្សៀវឡាងទ� ឃើ�ទ�ក្រ�ុង�ួយុ៉ាង ឃើខ្ពត្តតហុ៊ឺ��នុ បងាូរដ្ដី��ាប់ឃើ��ាុងក្រច្ច�

ទឃើនុឃូើ�ឿង នុិងអាងស្សតុ�ទឹ�ឱ្យយទានុ់ឃើ��ឃើវលា �មរយៈការក្រគូប់ក្រគូងការហូ៊ឺរឃើច្ចញបៃនុអាង

ស្សតុ�ទឹ� ឃើដ្ដីើមី�កាត្ត់បនុាយការស្សះះទឹ�ឃើ��មត្តំបនុ់អាងស្សតុ�ទឹ� នុិងដ្ដីងទឃើនុូឃើ�ឿង

图③河南省洛阳市小浪底水利枢纽工程通过调控水库泄水，及时冲刷黄河河道

和水库中的淤积泥沙，减少库区和黄河河床的淤堵 CFP 图
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��ខាង�ិច្ចឃើ�ខាងឃើ�ើត្ត ទឃើនុូឃើ�ឿងលាត្តស្សនុធឹងឃើស្សះើរ

ស្តែត្តក្រគូបដ្ដីណៈត ប់មយួភាគូប�បៃនុទឹ�ដ្ដី�របស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុ ឃើហ៊ឺើយ

ឆ្លូងកាត្ត់ត្តំបនុ់ជាឃើក្រច្ចើនុស្តែដ្ដី�ធូាប់ជាក្របភិ�ឃើដ្ដីើម�ំឃើណៈើ ត្ត ឬ

មានុពា�់�័នុធឃើ�នុឹងការអភិិវឌ្ឍឍរបស្ស់ជំនុជាត្តិច្ចិនុ។

បុុស្តែនុត ឃើ�យស្ថារស្តែត្តបានុរងផ្លូ�បុះពា�់����ត ធមមជាតិ្ត

នុិងមនុុស្សស ក្រប�័នុធឃើអ�ូ�ូសុ្ស�បៃនុទឃើនុូឃើ�ឿងក្រត្តូវបានុបំផ្លូូិច្ច

បំផូ្លាញយុ៉ាងធងនុ់ធងរឃើ��ាុងទស្សវត្តសរឆ៍្នាំា  ំ ៨០ នុិង ៩០ បៃនុ

ស្សត្តវត្តសរមុ៍នុ។ ត្តំបនុ់វា�ឃើ�ម  នុិងដ្ដី�ឃើស្សើមឃើ��មស្តែផ្លូា�

ខាងឃើ�ើបៃនុទឃើនូុឃើ�ឿងបានុជួំបក្របទះនុឹងបញ្ហាា កូាយជាវា�

ខ្ពាច់្ច នុងិមានុការឃើរច្ចរ�ឹខុ្ពស្សៗគ្នាា  ឃើហ៊ឺើយ�ហំ៊ឺទឹ�សំ្សខាន់ុ

ឃើ�ស្តែផ្លូា�ខាងឃើក្រកាមបៃនុទឃើនូុឃើ�ឿងបានុឃើ�ើត្តមានុការ�ច្ច់

ទឹ�ឃើ��ស្តែនុូងខ្ពូះ។ �ាុងរយៈឃើ�� ២៨ ឆ្នាំា  ំ ��ឆ្នាំា ១ំ៩៧២ 

ដ្ដី�់ឆ្នាំា ១ំ៩៩៩ ឃើ�ឃើ��ស្តែដ្ដី�មានុស្ថាា នុភា�ធងនុ់ធងរបំផុ្លូត្ត 

ក្របស្តែវង��ដ្ដីងទឃើនូុឃើ�ឿងឃើ�ក្រច្ច�ចា�់ចូ្ច�ស្សមុក្រទមានុក្របស្តែវង

៧០៤ គូ��ូស្តែមុក្រត្ត។ ការ�ច្ច់�ំហ៊ឺទឹ�បៃនុទឃើនុូឃើ�ឿងធូាប់

បានុឃើធវើឱ្យយក្រប�័នុធឃើអ�ូ�ូសុ្ស��មទឃើនូុឃើ�ឿងឈានុដ្ដី�់ដ្ដី�ំ�-់

កា�បា�់ក្រស្សុត្ត ឃើ�យត្តំបនុ់ដ្ដី�ឃើស្សើមបានុរញួតូ្តច្ច ឃើហ៊ឺើយ

ផ្លូ�ិត្ត�មម នុិងការរស្ស់ឃើ�របស្ស់ក្របជាជំនុ ទទួ�បានុការ

បុះពា�់យុ៉ាងធងនុ់ធងរ។

�មរយៈការការពារវា�ឃើ�ម  នុងិដ្ដី�ឃើស្សើមឃើ��មស្តែផ្លូា�

ខាងឃើ�ើបៃនុទឃើនូុឃើ�ឿង វាជួំយការពារក្របភិ�ទឹ�បៃនុដ្ដីងទឃើនូុ

ស្តែផ្លូា�ខាងឃើក្រកាម នុិងបានុ"�ក្រង��ស្ថាច្ច់ដំុ្ដី នុិងឆ្លាឹង"ស្សក្រមាប់

ទឃើនូុឃើម។ ជាមួយនុងឹការខិ្ពត្តខំ្ពក្របឹងស្តែក្របងរមួគ្នាា របស់្សមនុុស្សស

ជាឃើក្រច្ចើនុជំំនានុ ់ ឃើ�ឆ្នាំា ២ំ០២២ ទឃើនូុឃើ�ឿងបានុស្សឃើក្រមច្ចនូុវ

ការរ�ា�ំហូ៊ឺរទឹ�ស្តែដ្ដី�មិនុមានុការ�ច្ច់ទឹ��ាុងរយៈឃើ�� 

២៣ ឆ្នាំា ជំាប់ៗគ្នាា ។

(រូប�ត្ត សុ្ស�នុហ៊ឺួច្ចិនុ)
①①

②② ③③
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ឃើ�បៃ�ងទ�១១ ស្តែខ្ព�ញ្ហាា  ឆ្នាំា ២ំ០២២ �ាុងឱ្យកាស្សបៃ�ងឈូប់ស្សក្រមា�បៃនុ�ិធ�បុណៈយស្តែស្សនុក្រ�ះស្តែខ្ពឃើ��ាុងស្សួនុជាងំសុ្ស� ខ្ពណៈឌ

ឃើស្សៀវស្ថានុ ទ�ក្រ�ុងហាងចូ្ចវ ឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំបៃនុក្របឃើទស្សច្ចិនុ មានុឃើរៀបច្ចំ�មមវធិ�“ផ្លូារជំួបជំុំគ្នាា ” នុិងស្ស�មមភា�“ស្តែស្សវងរ�សុ្សបិនុ

�មទឃើនុូ�ាុងទ�ក្រ�ុង”។ ទំនុិញតូ្តច្ចៗក្រគូប់ក្របឃើភិទស្តែដ្ដី���់��់�ាុងផ្លូារ បានុទា�់ទាញក្របជា��រដ្ដីឋជាឃើក្រច្ចើនុឱ្យយម�

ទស្សសនា។ ច្ចឃើងៀ�ងឃើគ្នាមក្រត្តូវបានុ�យួរឃើ�ស្សងខាងទឃើនុូ�ាុងទ�ក្រ�ុងស្តែដ្ដី�ត្តភាះ ប់នុឹងស្តែក្រ��ជំ��ឃើបុកាងំ-ហាងចូ្ចវ ឃើហ៊ឺើយមានុ

អា�ទ�ក្រ�ុងជាឃើក្រច្ចើនុឃើសូ្ស��ពា�់ស្សឃើម�ូ�បំពា�់ជំនុជាតិ្តហានុ ស្តែដ្ដី�ជាស្សឃើម�ូ�បំពា�់ក្របបៃ�ណៈ� ចិ្ចនុចូ្ច�រមួឃើ�ងស្តែ�ីង�មានុត

ដូ្ដីច្ចជាទាយក្របស្ថាា ច្ចឃើងៀ�ងឃើគ្នាម ឃើបាះក្រ�ួញ នុិង�ិធ�បនុ់ក្រស្សនុ់ជាឃើដ្ដីើម ស្តែដ្ដី�ឃើធវើឱ្យយ�មមវធិ�ឃើនុះក្រប�បឃើ�យ��ខណៈៈច្ចក្រមុះ

�ណ៌ៈ។ រូប�ត្ត CFP
2022 年 9 月 11 日，在中秋节假期间，浙江省杭州市萧山区江寺公园，开放“团圆”集市，开展 “寻梦城河”

系列活动。集市上各式各样的小商品吸引了很多市民前来赶集，许多市民身着汉服，在河边猜灯谜、投壶、祈福等，

为这场活动增添了别样色彩。 CFP 图

karCYbCuMKña
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ឃើ�បៃ�ងទ�១០ ស្តែខ្ព�ញ្ហាា  ឆ្នាំា ២ំ០២២ ឃើ��ាុងខ្ពណៈឌ វនិុជាងំ

ទ�ក្រ�ុងឈូងឹទូ ឃើខ្ពត្តតសុ្ស�ឈូនួុបៃនុក្របឃើទស្សចិ្ចនុ �នូុ�ឃើភិូើងឃើ�ក្រគូប់

ក្រគួូស្ថារបានុបំភិូ�ផូូ្លូវតូ្តច្ចធំ�ាុងទ�ក្រ�ុងច្ចំឃើ���ិធ�បុណៈយស្តែស្សនុ

ក្រ�ះស្តែខ្ព ក្របបៃ�ណៈ� របស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុស្តែដ្ដី�មានុក្រ�ះច្ចនុះឃើ�ញ

វង់ដ្ដី៏ភិូ�ច្ចិញ្ហាច ច្ចឃើ��ាុង�ំហ៊ឺអាកាស្សបៃនុទ�ក្រ�ុងឈូងឹទូ។ 

រូប�ត្ត ទ�ភាា �់ង្ហារ�័ត្ត៌មានុច្ចិនុ
2022 年 9 月 10 日，四川省成都市温江区万家灯火，

正值中国传统中秋佳节，一轮明亮的圆月高悬成都市

上空。 中新社 图

ឃើ�បៃ�ងទ�១០ ស្តែខ្ព�ញ្ហាា  ឆ្នាំា ២ំ០២២ យប់បៃ�ងបុណៈយស្តែស្សនុឃើ�បៃ�ងទ�១០ ស្តែខ្ព�ញ្ហាា  ឆ្នាំា ២ំ០២២ យប់បៃ�ងបុណៈយស្តែស្សនុ

ក្រ�ះស្តែខ្ព ក្របជា��រដ្ដីឋស្តែដ្ដី�រស្ស់ឃើ��ាុងទ�ក្រ�ុងហុ៊ឺ�ហ៊ឺវ� ឃើខ្ពត្តតក្រ�ះស្តែខ្ព ក្របជា��រដ្ដីឋស្តែដ្ដី�រស្ស់ឃើ��ាុងទ�ក្រ�ុងហុ៊ឺ�ហ៊ឺវ� ឃើខ្ពត្តត

អានុហ៊ឺួយបៃនុក្របឃើទស្សច្ចិនុ បានុឃើធវើដំ្ដីឃើណៈើ រម�ដ្ដី�់ឧទានុអានុហ៊ឺួយបៃនុក្របឃើទស្សច្ចិនុ បានុឃើធវើដំ្ដីឃើណៈើ រម�ដ្ដី�់ឧទានុ

ដ្ដី�ឃើស្សើមជាត្តិ ហូូ៊ឺ��នុ �មមាត្ត់បឹងឆ្នាំវហូូ៊ឺ ឃើដ្ដីើមី�គូយគូនុ់ដ្ដី�ឃើស្សើមជាត្តិ ហូូ៊ឺ��នុ �មមាត្ត់បឹងឆ្នាំវហូូ៊ឺ ឃើដ្ដីើមី�គូយគូនុ់

ឃើទស្សភា�ក្រ�ះច្ចនុះឃើ�ញវង់ឃើបាះជំំរុឃំើ�ង�មានុត នុិងរមួគ្នាាឃើទស្សភា�ក្រ�ះច្ចនុះឃើ�ញវង់ឃើបាះជំំរុឃំើ�ង�មានុត នុិងរមួគ្នាា

អបអរស្ថាទរបុណៈយស្តែស្សនុក្រ�ះស្តែខ្ព។ រូប�ត្ត CFPអបអរស្ថាទរបុណៈយស្តែស្សនុក្រ�ះស្តែខ្ព។ រូប�ត្ត CFP
2022 年 9 月 10 日，中秋节当晚，安徽省合肥市2022 年 9 月 10 日，中秋节当晚，安徽省合肥市

市民选择来到巢湖之滨的湖滨国家湿地公园，品茗赏市民选择来到巢湖之滨的湖滨国家湿地公园，品茗赏

月、宿营游玩，共同欢度中秋佳节。 CFP 图月、宿营游玩，共同欢度中秋佳节。 CFP 图

ឃើ�បៃ�ងទ�១០ ស្តែខ្ព�ញ្ហាា  ឆ្នាំា ២ំ០២២ �មមាត្ត់បឹងសុ្ស�ហូូ៊ឺ

ឃើ�ទ�ក្រ�ុងហាងចូ្ចវ ឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំបៃនុក្របឃើទស្សច្ចិនុ ក្រ�ះច្ចនុះដ្ដី៏ភិូ�

ច្ចញិ្ហាច ច្ចស្សាតិ្តឃើ�ចំ្ច��ត �ឃើម� នុងិមានុក្រស្សឃើមា�ស្តែច្ចងចាងំ

ឃើ�ើបៃផ្លូះបឹងស្តែដ្ដី�បង្ហាា ញ��ឃើទស្សភា�“បឹងក្រ�ះច្ចនុះ”ដ៏្ដីក្រស្សស់្ស

ស្ថាា ត្ត។ ក្រ�ះច្ចនុះឃើ�ញវង់ ក្របាស្ថាទ��ហ៊ឺវ�ង នុងិបឹងសុ្ស�ហូូ៊ឺក្រតូ្តវ

បានុ��់ចូ្ច��ាុងរូបគូំនូុរស្តែត្តមួយ។ 

រូប�ត្ត ទ�ភាា �់ង្ហារ�័ត្ត៌មានុច្ចិនុ
2022 年 9 月 10 日，浙江省杭州市西湖上皓月当空，

呈现独特“月湖”景观。图为月亮和西湖雷峰塔“同框”。 

中新社 图

7

rUbPaBRbeTscin｜视觉中国

7



erOg{mitþEdkEfb}daMbEnø
“种菜”记铁杆朋友

临近年底，柬埔寨桔井省柬埔寨—中国热带生

态农业合作示范区进入热带水果收获旺季，香蕉园

中，人们忙着采摘、清洗、过秤、包装……一箱箱

香蕉将通过全程冷链运输到中国市场。 

中国与柬埔寨睦邻友好，两国人民常常互称“铁

杆朋友”，相互尊重、真诚友好是中柬友谊的底色。

农业是两国合作的重要领域——2019 年 5 月，香蕉

成为第一种获准出口中国的柬埔寨生鲜水果。根据

柬埔寨农林渔业部数据显示，自 2019 年至 2022 年

6 月底，柬埔寨向中国出口农产品达 240 万吨，出

口总值达 19.42 亿美元，出口农产品包括鲜食香蕉、

大米、干木薯片、木薯粉、芒果干、鲜食芒果、腰果、

可可粉等。 

随着越来越多的项目落到实处，中柬农业合作

正迎来不间断的“耕种季、收获季”。 

88
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erOg{mitþEdkEfb}daMbEnø

10 qñaMenH xagekItemIlextþCWCaMg xaglicemIlextþyUNan

mnusSynþ CMnYykarl¥

铁杆朋友“种菜”记 

这十年：东看浙江，西看云南

机器人，好帮手 មុាសុ្ស�នុក្រច្ចូត្តកាត្ត់រមួ�ំ�ុងក្រច្ចូត្តក្រស្សូវឃើ�វា�ស្តែក្រស្ស�ណ៌ៈមាស្ស

联合收割机正在金色的稻田里收割谷物  CFP 图

高棉视点·专题导读B½t’manBiess ³ GtßbTsMxan;
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ក្របឃើទស្ស�មពុជា ជាក្របឃើទស្ស�ស្សិ�មមស្តែបបក្របបៃ�ណៈ� ។ ក្របឃើទស្ស�មពុជា ជាក្របឃើទស្ស�ស្សិ�មមស្តែបបក្របបៃ�ណៈ� ។ 

�សិ្ស�មមគូ�ជាស្សស្សរក្រទូងដ្ដី៏ស្សំខានុ់មួយបៃនុឃើស្សដ្ដីឋ�ិច្ចច�មពុជា។�សិ្ស�មមគូ�ជាស្សស្សរក្រទូងដ្ដី៏ស្សំខានុ់មួយបៃនុឃើស្សដ្ដីឋ�ិច្ចច�មពុជា។

�ាុងនាមជាក្របឃើទស្ស�ស្សិ�មមដ្ដី៏ស្សំខានុ់មួយ ចាប់�ងំ��ការ�ាុងនាមជាក្របឃើទស្ស�ស្សិ�មមដ្ដី៏ស្សំខានុ់មួយ ចាប់�ងំ��ការ

បឃើងៀើត្តស្ថាធារណៈរដ្ដីឋក្របជាមានុិត្តច្ចិនុម� ក្របឃើទស្សច្ចិនុបានុបឃើងៀើត្តស្ថាធារណៈរដ្ដីឋក្របជាមានុិត្តច្ចិនុម� ក្របឃើទស្សច្ចិនុបានុ

ខ្ពិត្តខ្ពំក្របឹងស្តែក្របង ឃើដ្ដីើមី�ឃើធវើឱ្យយក្របឃើស្សើរឃើ�ើងនូុវទំឃើនុើប�មមខ្ពិត្តខ្ពំក្របឹងស្តែក្របង ឃើដ្ដីើមី�ឃើធវើឱ្យយក្របឃើស្សើរឃើ�ើងនូុវទំឃើនុើប�មម

�ស្សិ�មម។ ��ខខ្ពណៈឌ �ដុំ្ដីះក្រស្សឃើដ្ដីៀងគ្នាា  ទ�ផ្លូារ នុិងបឃើច្ចច�-�ស្សិ�មម។ ��ខខ្ពណៈឌ �ដុំ្ដីះក្រស្សឃើដ្ដីៀងគ្នាា  ទ�ផ្លូារ នុិងបឃើច្ចច�-

វទិាឃើផ្លូសងៗគ្នាា  បានុឃើធវើឱ្យយ�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការ�ស្សិ�មមវទិាឃើផ្លូសងៗគ្នាា  បានុឃើធវើឱ្យយ�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការ�ស្សិ�មម

ច្ចិនុ-�មពុជាមានុគុូណៈស្សមីត្តតិ�ិឃើស្សស្ស អាច្ចបំឃើ�ញបស្តែនុាមច្ចិនុ-�មពុជាមានុគុូណៈស្សមីត្តតិ�ិឃើស្សស្ស អាច្ចបំឃើ�ញបស្តែនុាម

គ្នាា យុ៉ាង�ាក្របឃើស្សើរ នុងិក្រប�បឃើ�យស្សកាត នុុ��ដ៏្ដីធឃំើធង។គ្នាា យុ៉ាង�ាក្របឃើស្សើរ នុងិក្រប�បឃើ�យស្សកាត នុុ��ដ៏្ដីធឃំើធង។

�ាុងរយៈឃើ��បុុនាម នុឆ្នាំា ចុំ្ចងឃើក្រកាយឃើនុះ វសិ្ថា�ភា�បៃនុ�ិច្ចច�ាុងរយៈឃើ��បុុនាម នុឆ្នាំា ចុំ្ចងឃើក្រកាយឃើនុះ វសិ្ថា�ភា�បៃនុ�ិច្ចច

ស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតកិារ�សិ្ស�មមរវាងក្របឃើទស្សចិ្ចនុ នុងិ�មពុជាបានុស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតកិារ�សិ្ស�មមរវាងក្របឃើទស្សចិ្ចនុ នុងិ�មពុជាបានុ

នុងិ�ំ�ុងរ ��ច្ចឃើក្រមើនុកាន់ុស្តែត្តឆ្នាំប់រហ័៊ឺស្ស ឃើហ៊ឺើយមានុអត្តានុយ័នុងិ�ំ�ុងរ ��ច្ចឃើក្រមើនុកាន់ុស្តែត្តឆ្នាំប់រហ័៊ឺស្ស ឃើហ៊ឺើយមានុអត្តានុយ័

កានុស់្តែត្តសុ្ស�ជំឃើក្រ�ឃើ�យស្សឃើក្រមច្ចបានុនូុវទិដ្ដីឋភា� "ផ្លាៀ រ ��ស្សះុះកានុស់្តែត្តសុ្ស�ជំឃើក្រ�ឃើ�យស្សឃើក្រមច្ចបានុនូុវទិដ្ដីឋភា� "ផ្លាៀ រ ��ស្សះុះ

ស្ថាះ យពាស្សឃើ�ញទ��ស្តែនុូង"។ស្ថាះ យពាស្សឃើ�ញទ��ស្តែនុូង"។

ឧទាហ៊ឺរណ៍ៈ កា���បៃ�ងទ�៧ ស្តែខ្ពឧស្សភា ឆ្នាំា ំ២០២១ ឧទាហ៊ឺរណ៍ៈ កា���បៃ�ងទ�៧ ស្តែខ្ពឧស្សភា ឆ្នាំា ំ២០២១ 

ស្តែផូ្លូស្ថាវ យក្រស្សស្សរ់បស់្ស�មពុជាក្រត្តវូបានុនាឃំើច្ចញឃើ�ក្របឃើទស្សចិ្ចនុស្តែផូ្លូស្ថាវ យក្រស្សស្សរ់បស់្ស�មពុជាក្រត្តវូបានុនាឃំើច្ចញឃើ�ក្របឃើទស្សចិ្ចនុ

ឃើ�យឃើជាគូជំ័យ បនាះ ប់��បញ្ចច ប់ការវាយត្តបៃមូ�មក្រប�័នុធឃើ�យឃើជាគូជំ័យ បនាះ ប់��បញ្ចច ប់ការវាយត្តបៃមូ�មក្រប�័នុធ

វ �ឃើដ្ដីអូ។ ស្តែផ្លូូស្ថាវ យក្រស្សស្ស់�៏បានុកូាយជាស្តែផ្លូូឃើឈូើក្រស្សស្ស់ទ���រវ �ឃើដ្ដីអូ។ ស្តែផ្លូូស្ថាវ យក្រស្សស្ស់�៏បានុកូាយជាស្តែផ្លូូឃើឈូើក្រស្សស្ស់ទ���រ

របស់្ស�មពុជាស្តែដ្ដី�អាច្ចនាឃំើច្ចញឃើ�យផ្លាះ �់ឃើ�កាន់ុក្របឃើទស្សរបស់្ស�មពុជាស្តែដ្ដី�អាច្ចនាឃំើច្ចញឃើ�យផ្លាះ �់ឃើ�កាន់ុក្របឃើទស្ស

ច្ចិនុបនាះ ប់��ស្តែផ្លូូឃើច្ច�។ អា�នាពំា�យក្រ�ស្សួងការបរឃើទស្សច្ចិនុច្ចិនុបនាះ ប់��ស្តែផ្លូូឃើច្ច�។ អា�នាពំា�យក្រ�ស្សួងការបរឃើទស្សច្ចិនុ

បានុស្តែ�ូងថា "ឃើមើ�ឃើ� វាក្រគ្នានុ់ស្តែត្តជាការជំួញដូ្ដីរស្តែផ្លូូស្ថាវ យបានុស្តែ�ូងថា "ឃើមើ�ឃើ� វាក្រគ្នានុ់ស្តែត្តជាការជំួញដូ្ដីរស្តែផ្លូូស្ថាវ យ

បុុឃើ�ះ ះ ស្តែត្តអាច្ចឆ្លូុះបញ្ហាច ងំ��ច្ចំណៈងមិត្តតភា�ជាបងបាូនុបុុឃើ�ះ ះ ស្តែត្តអាច្ចឆ្លូុះបញ្ហាច ងំ��ច្ចំណៈងមិត្តតភា�ជាបងបាូនុ

រវាងក្របឃើទស្សច្ចិនុ នុិង�មពុជា។ �ាុងនាមជាមិត្តតស្តែដ្ដី�ស្តែ�បរវាងក្របឃើទស្សច្ចិនុ នុិង�មពុជា។ �ាុងនាមជាមិត្តតស្តែដ្ដី�ស្តែ�ប

ស្តែដ្ដី�មានុឃើជាគូវាស្សនារមួជាមួយ�មពុជា ក្របឃើទស្សច្ចិនុនុឹងស្តែដ្ដី�មានុឃើជាគូវាស្សនារមួជាមួយ�មពុជា ក្របឃើទស្សច្ចិនុនុឹង

បនុតស្សហ៊ឺការគ្នាា ជាមយួ�មពុជា ឃើដ្ដីើម �ី�ក្រងឹង�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្រប-បនុតស្សហ៊ឺការគ្នាា ជាមយួ�មពុជា ឃើដ្ដីើម �ី�ក្រងឹង�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្រប-

ត្តបិត្តតកិារជា�់ស្តែស្សតងឃើ�ើក្រគូប់វសិ្ស័យជាមួយភាគូ��មពុជា រមួត្តបិត្តតកិារជា�់ស្តែស្សតងឃើ�ើក្រគូប់វសិ្ស័យជាមួយភាគូ��មពុជា រមួ

ទាងំផ្លូ�ិត្តផ្លូ��ស្សិ�មម ឃើដ្ដីើមី�នាមំ�នូុវផ្លូ�ក្របឃើយ៉ាជំនុ៍ទាងំផ្លូ�ិត្តផ្លូ��ស្សិ�មម ឃើដ្ដីើមី�នាមំ�នូុវផ្លូ�ក្របឃើយ៉ាជំនុ៍

ជា�់ស្តែស្សតងកានុស់្តែត្តឃើក្រច្ចើនុដ្ដី�់ក្របជាជំនុទាងំ��រ"។ជា�់ស្តែស្សតងកានុស់្តែត្តឃើក្រច្ចើនុដ្ដី�់ក្របជាជំនុទាងំ��រ"។

�ម�ៗឃើនុះ ក្រ�ស្សួង�ស្សិ�មម រុកាខ ក្របមាញ់ នុិងឃើនុស្ថាទ�ម�ៗឃើនុះ ក្រ�ស្សួង�ស្សិ�មម រុកាខ ក្របមាញ់ នុិងឃើនុស្ថាទ

�មពុជាបានុក្របកាស្សថា នុឹងរមួស្សហ៊ឺការគ្នាា ជាមួយក្រ�ស្សួង�មពុជាបានុក្របកាស្សថា នុឹងរមួស្សហ៊ឺការគ្នាា ជាមួយក្រ�ស្សួង

�ស្សិ�មមច្ចិនុ�ាុងការបឃើងៀើត្តក្រ�ុមការង្ហារ ឃើដ្ដីើមី�រមួគ្នាា ឃើរៀបច្ចំ�ស្សិ�មមច្ចិនុ�ាុងការបឃើងៀើត្តក្រ�ុមការង្ហារ ឃើដ្ដីើមី�រមួគ្នាា ឃើរៀបច្ចំ

ស្តែផ្លូនុការឃើមអំ��ការអភិវិឌ្ឍឍទឃំើនុើប�មម�សិ្ស�មមរបស្ស�់មពុជា។ស្តែផ្លូនុការឃើមអំ��ការអភិវិឌ្ឍឍទឃំើនុើប�មម�សិ្ស�មមរបស្ស�់មពុជា។

ស្តែផ្លូនុការឃើមឃើនុះ នុឹងឃើធវើការ�ិនុិត្តយឃើ�ើវសិ្ស័យឧស្សាហ៊ឺ�មមស្តែផ្លូនុការឃើមឃើនុះ នុឹងឃើធវើការ�ិនុិត្តយឃើ�ើវសិ្ស័យឧស្សាហ៊ឺ�មម

ដូ្ដីច្ចជា ក្រសូ្សវ ឃើពាត្ត ឃើ�ស្សូូ ដ្ដីំ�ូងម� ឃើច្ច� ស្ថាវ យ ស្ថាវ យច្ចនុះ� ដូ្ដីច្ចជា ក្រសូ្សវ ឃើពាត្ត ឃើ�ស្សូូ ដ្ដីំ�ូងម� ឃើច្ច� ស្ថាវ យ ស្ថាវ យច្ចនុះ� 

ស្ថាច្ច ់នុងិវារ �វបី�មមជាឃើដ្ដីើម ឃើហ៊ឺើយនុងឹឃើផ្លាត ត្តសំ្សខានុឃ់ើ�ឃើ�ើស្ថាច្ច ់នុងិវារ �វបី�មមជាឃើដ្ដីើម ឃើហ៊ឺើយនុងឹឃើផ្លាត ត្តសំ្សខានុឃ់ើ�ឃើ�ើ

ការផ្លូារភាះ ប់អា�ផ្លូ�ិត្ត ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុឯ�ជំនុ នុងិទ�ផ្លូារឃើ�ើ�ការផ្លូារភាះ ប់អា�ផ្លូ�ិត្ត ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុឯ�ជំនុ នុងិទ�ផ្លូារឃើ�ើ�

�មពស្ស់នូុវគុូណៈភា� សុ្សវត្តាិភា� នុិងស្សតង់�រ�ាុងការ�ដុំ្ដីះ�មពស្ស់នូុវគុូណៈភា� សុ្សវត្តាិភា� នុិងស្សតង់�រ�ាុងការ�ដុំ្ដីះ

ស្តែ�បៃច្ចា នុងិឃើវច្ចខ្ពចប់ ឃើដ្ដីើម �ីបំឃើ�ញត្តក្រមូវការរបស់្សអា�ឃើក្របើក្របាស់្សស្តែ�បៃច្ចា នុងិឃើវច្ចខ្ពចប់ ឃើដ្ដីើម �ីបំឃើ�ញត្តក្រមូវការរបស់្សអា�ឃើក្របើក្របាស់្ស

�ាុង នុិងឃើក្រ�ក្របឃើទស្ស�មពុជា។ ជាមួយគ្នាា ឃើនុះ ក្រ�ស្សួង�ាុង នុិងឃើក្រ�ក្របឃើទស្ស�មពុជា។ ជាមួយគ្នាា ឃើនុះ ក្រ�ស្សួង

�ស្សិ�មម នុិងជំនុបទបៃនុស្ថាធារណៈរដ្ដីឋក្របជាមានុិត្តច្ចិនុ បានុ�ស្សិ�មម នុិងជំនុបទបៃនុស្ថាធារណៈរដ្ដីឋក្របជាមានុិត្តច្ចិនុ បានុ

បញ្ចះូ នុក្រ�ុមអា�ជំំនាញដ្ដីំបូង ឃើដ្ដីើមី�ជំួយដ្ដី�់គូឃើក្រមាងអំ��បញ្ចះូ នុក្រ�ុមអា�ជំំនាញដ្ដីំបូង ឃើដ្ដីើមី�ជំួយដ្ដី�់គូឃើក្រមាងអំ��

ការជំួយ�មពុជា�ំណៈត្ត់ស្តែផ្លូនុការអភិិវឌ្ឍឍនុ៍�ស្សិ�មម ឃើហ៊ឺើយការជំួយ�មពុជា�ំណៈត្ត់ស្តែផ្លូនុការអភិិវឌ្ឍឍនុ៍�ស្សិ�មម ឃើហ៊ឺើយ

នុងឹឃើធវើការឃើ��មពុជារយៈឃើ�� ៦០ បៃ�ង ឃើដ្ដីើម �ីឃើធវើ�ិច្ចច�ិភា�ានុងឹឃើធវើការឃើ��មពុជារយៈឃើ�� ៦០ បៃ�ង ឃើដ្ដីើម �ីឃើធវើ�ិច្ចច�ិភា�ា

ជាមយួស្ថាា ប័នុ�សិ្ស�មមពា��់ន័ុធបៃនុក្របឃើទស្ស�មពុជា នុងិឃើធវើការជាមយួស្ថាា ប័នុ�សិ្ស�មមពា��់ន័ុធបៃនុក្របឃើទស្ស�មពុជា នុងិឃើធវើការ

ស្សិ�ាក្រស្ថាវក្រជាវឃើ�ត្តំបនុ់មូ��ឋ នុ។ស្សិ�ាក្រស្ថាវក្រជាវឃើ�ត្តំបនុ់មូ��ឋ នុ។

�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតិការ�ាុងការច្ចងក្រ�ងស្តែផ្លូនុការឃើមអំ���ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតិការ�ាុងការច្ចងក្រ�ងស្តែផ្លូនុការឃើមអំ��

ការអភិវិឌ្ឍឍ�ស្ស�ិមមទឃំើនុើបរបស្ស�់មពុជានុងឹនាមំ�នូុវទស្សសនុ-ការអភិវិឌ្ឍឍ�ស្ស�ិមមទឃំើនុើបរបស្ស�់មពុជានុងឹនាមំ�នូុវទស្សសនុ-

ទានុ�ម�ៗ ដ្ដី�ក់ារឃើធវើទឃំើនុើបភាវបូនុ�យ�មម�ស្ស�ិមមរបស្ស�់មពុជាទានុ�ម�ៗ ដ្ដី�ក់ារឃើធវើទឃំើនុើបភាវបូនុ�យ�មម�ស្ស�ិមមរបស្ស�់មពុជា

ក្រ�មទាងំឃើបើ�ទូលាយនូុវវសិ្សយ័�ម� នុងិក្រតួ្តស្សក្រ�យផូូ្លូវអភិវិឌ្ឍឍន៍ុក្រ�មទាងំឃើបើ�ទូលាយនូុវវសិ្សយ័�ម� នុងិក្រតួ្តស្សក្រ�យផូូ្លូវអភិវិឌ្ឍឍន៍ុ

�ម� ស្សក្រមាប់ការ�ក្រងឹង�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការ�ស្សិ�មមច្ចិនុ-�ម� ស្សក្រមាប់ការ�ក្រងឹង�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការ�ស្សិ�មមច្ចិនុ-

�មពុជា។�មពុជា។

图片来源于网络图片来源于网络
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“合作的道路将越走越宽”

{pøÚvénkic©shRbtibtþikarkan;EtTUlMTUlay}

ស្ស�វបៃ�ងឃើនុះ ផ្លូ�ិត្តផ្លូ��សិ្ស�មមស្តែដ្ដី�មានុគុូណៈភា�ខ្ពពស់្ស

��ក្របឃើទស្ស�មពុជា ��ុំងឃើ�ច្ចមុខ្ពកាន់ុស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុឃើ��ាុងទ�ផ្លូារ

បៃនុក្របឃើទស្សច្ចិនុ នុិងប�ត ក្របឃើទស្សនានាជំុំវញិ�ិភិ�ឃើលា�។ 

ទ�ផ្លូារ�ូឃើរខុាងត្តីូងមានុត្តក្រមវូការខូាងំច្ចឃំើពាះស្តែផូ្លូស្ថាវ យ�មពុជា

ក្រគ្នាប់ស្ថាវ យច្ចនុះ��មពុជា��ុំងឃើ�ញនុយិមឃើ�ក្របឃើទស្សអូស្ត្រស្ថាត ��

ជំបុុនុ នុិងទ�ផ្លូារដ្ដីបៃទឃើទៀត្ត អងៀរក្រស្សូវក្រ�អូបស្សរ �រាងះ�មពុជា

មានុ�ិូនុក្រ�អូបខូាងំ នុងិស្សមីូរឃើ�ឃើ�យជំ�វជាតិ្តក្រគូប់ក្របឃើភិទ

ឃើនាះ �ំ�ុងមានុភា��ី��ាញឃើ�ើឆ្នាំ�អនុតរជាត្តិ ច្ចំស្តែណៈ�

ឯផ្លូ�ិត្តផ្លូ��សិ្ស�មមស្តែខ្ពមរ��ខណៈៈបៃបត្តង នុងិធមមជាត្ត ិ បានុ

ទា�់ទាញក្រ�ុមហុូ៊ឺនុជាឃើក្រច្ចើនុ ម��ិភា�ា���ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របត្តិ-

បត្តតិការ�ាុង �ិ�័រណ៍ៈឧស្សាហ៊ឺ�មមបៃវឆូ្នាំត្តអនុតរជាត្តិច្ចិនុ ឆ្នាំា ំ

២០២២ ស្តែដ្ដី�ក្របារ�ធឃើ�ើងឃើ�ទ�ក្រ�ុងឆុ្លងឈូ�ងបៃនុក្របឃើទស្ស

ច្ចិនុ។

ឃើត្តើឃើយើងក្រតូ្តវឃើធវើដូ្ដីច្ចឃើមតច្ចឃើដ្ដីើម �ីជំំរុញឱ្យយបឃើច្ចច�វទិា“បៃវ

ឆូ្នាំត្ត”ចូ្ច�រួមចំ្ចស្តែណៈ��ាុងការ�ក្រងឹង�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតិការ

�ស្សិ�មមច្ចិនុ-�មពុជា នុិងជំំរុញការអភិិវឌ្ឍឍបស្តែនុាមឃើទៀត្តបៃនុ

ទំឃើនុើប�មម�ស្សិ�មមរបស្ស់�មពុជា? ទាងំឃើនុះបានុកូាយជា

ក្របធានុបទឃើ�ត �ាុងច្ចំឃើ�មអា�ជំំនាញម���ស្ថាា ប័នុរដ្ដីឋ 

ស្សហ៊ឺក្រគ្នាស្ស នុិងធនាគ្នារខ្ពួរ�ា��ស្សិ�មមរបស្ស់ក្របឃើទស្ស

ច្ចិនុ នុិង�មពុជា។

អា�ជំំនាញ�ស្សិ�មមច្ចិនុបណៈតុ ះប�ត ��ស្សិ�រ�ាុងក្របឃើទស្ស�មពុជាអំ��បឃើច្ចច�ឃើទស្សបណៈតុ ះ នុិងទាញយ�ស្សមះូង�ាុងថាស្សបូាស្សះិ�អា�ជំំនាញ�ស្សិ�មមច្ចិនុបណៈតុ ះប�ត ��ស្សិ�រ�ាុងក្របឃើទស្ស�មពុជាអំ��បឃើច្ចច�ឃើទស្សបណៈតុ ះ នុិងទាញយ�ស្សមះូង�ាុងថាស្សបូាស្សះិ�

中国农业专家为柬埔寨当地农户进行水稻塑盘育秧、取秧技术培训  杨卫国 图中国农业专家为柬埔寨当地农户进行水稻塑盘育秧、取秧技术培训  杨卫国 图
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ក្រ�មឃើ��ជាមួយការចូ្ច�ជាធរមានុបៃនុ�ិច្ចចក្រ�មឃើក្រ�ៀង

RCEP នុិងការឃើច្ចញជាផ្លូូូវការនូុវវញិ្ហាា បនុបក្រត្តបញ្ហាះ �់��

ក្របភិ�ឃើដ្ដីើមបៃនុ�ិច្ចចក្រ�មឃើក្រ�ៀងពាណិៈជំះ�មមឃើស្សរ �ចិ្ចនុ-�មពុជា

�FTA� ក្របឃើទស្សចិ្ចនុបានុចូ្ច�រមួចំ្ចស្តែណៈ��ាុងការបឃើងៀើនុឃើ�ី�នុ

បៃនុការនាឃំើច្ចញអងៀរ ឃើច្ច� ស្ថាវ យ ស្ថាវ យច្ចនុះ� ឃើមៀនុ ឃើ�ស្សូូ

ធមមជាតិ្ត នុងិផ្លូ�ិត្តផ្លូ��សិ្ស�មមឃើផ្លូសងៗឃើទៀត្តរបស់្ស�មពុជា។ 

ឃើលា� យស្ស សុ្សឃើខ្ពមរៈ អគូះ�ុងសុូ្ស��មពុជាក្របចាទំ�ក្រ�ុង

ឆុ្លងឈូ�ងបៃនុក្របឃើទស្សចិ្ចនុ បានុផ្លូត��់ចិ្ចចស្សមាា ស្សន៍ុជាមយួ

អា�កាស្តែស្សត្តថា រាជំរ�ឋ ភិបិា��មពុជាស្តែត្តងស្តែត្តចាត់្តទុ�វសិ្សយ័

�ស្សិ�មមជាវសិ្ស័យអាទិភា�មួយ �ាុងការអភិិវឌ្ឍឍឃើស្សដ្ដីឋ�ិច្ចច

ជាត្តិ នុិងការកាត្ត់បនុាយភា�ក្រ��ក្រ�។ ឃើ��ាុង“យុទធស្ថាស្ត្រស្សត 

ច្ចតុ្តឃើកាណៈ”ដំ្ដី��ក់ា�ទ� ៤ រាជំរ�ឋ ភិបិា��មពុជាស្សងឹឹម

ថា នុឹងស្សឃើក្រមច្ចបានុនូុវឃើគ្នា�ឃើ�អភិិវឌ្ឍឍនុ៍ក្រប�បឃើ�យ

ច្ច�រភា��មរយៈការឃើធវើ�ំស្តែណៈទក្រមង់សុ្ស�ជំឃើក្រ� នុិងការស្តែ�

�មាបរយិ៉ាកាស្សវនិុឃិើយ៉ាគូ។ �ាុងចំ្ចឃើ�មឃើនាះ វាមានុស្ថារៈ-

ស្សខំាន់ុ�ឃិើស្សស្ស�ាុងការឃើ�ើ��មពស្សផ់្លូ�ិត្តភា��សិ្ស�មម នុងិ

ស្សមត្តាភា�ក្រប�ួត្តក្របស្តែជំង ធានាស្សនុតិសុ្សខ្ព នុិងស្សាិរភា�

ឃើស្សី�ងអាហារ បនុតជំំរុញពាណិៈជំះ�មមនាឃំើច្ចញ នុិងនាចូំ្ច� 

នុិងឃើ�ើ��មពស្ស់�ិ�ិធភា� នុិងនុិរនុតរភា�បៃនុការអភិិវឌ្ឍឍ

វសិ្ស័យ�ស្សិ�មម។

“�ាុងវសិ្ស័យ�ស្សិ�មម �មពុជា�ំ�ុងបឃើងៀើនុការឃើក្របើក្របាស្ស់

ឃើក្រគូឿងច្ចក្រ��ស្សិ�មម ឃើដ្ដីើមី�ឃើ�ើ��មពស្ស់ក្របស្សិទធភា�បៃនុការ

បងៀបឃើងៀើនុផ្លូ� បឃើញ្ចចញ�មូាងំ���មមឃើ��មជំនុបទ នុងិ

�ស្ថាងមូ��ឋ នុក្រគូឹះដ្ដី៏រងឹមាសំ្សក្រមាប់ការនាចូំ្ច� នុិងការ

ឃើក្របើក្របាស់្សបឃើច្ចច�វទិា�សិ្ស�មមទឃំើនុើបបស្តែនុាមឃើទៀត្ត”។ ឃើលា�

អគូះ�ុងសុូ្ស�បានុបស្តែនុាមឃើទៀត្តថា នាឃើ��បច្ចចុបីនុាឃើនុះ ឃើ�

ក្របឃើទស្ស�មពុជា ការឃើក្របើក្របាស្ស់ឃើក្រគូឿងយនុត�ស្សិ�មម�ាុងការ

ឃើរៀបច្ចំដ្ដី�ស្តែក្រស្សមានុក្របមាណៈជាង ៩៨% នុិងកាក្រច្ចូត្តកាត្ត់

ក្រស្សូវឃើ�យមុាសុ្ស�នុក្រច្ចូត្តមានុក្របមាណៈ ៧០% ឃើ� ៨០%។ 

អក្រ����មម�ស្សិ�មម ឃើធៀបជាមួយនុឹង�មូាងំ���មម

ស្សរុបបានុ�យចុ្ចះ��រងវង់ ៥៤% �ាុងឆ្នាំា ២ំ០១០ ម�ឃើ�

ក្រត្តឹមស្តែត្តក្របមាណៈ ៣៥,៥% ឃើ�ឆ្នាំា ២ំ០២០ ឃើនុះនុិងបុានុ់

ស្ថាម នុធូា�់ចុ្ចះដ្ដី�់�ាុងរងវង់�� ២៣% ឃើ� ២៥% ឃើ�ឆ្នាំា ំ

២០៣០ខាងមុខ្ពឃើនុះ។

ឃើលា�អគូះ�ុងសុូ្ស�ឃើជំឿជា�់ថា ឃើ�ឃើ��អនាគូត្ត �មពុជា

គូួរស្តែត្ត�ឃើនុូ�នុការត្តភាះ ប់ជាមួយក្របឃើទស្សច្ចិនុ �ាុង�ិច្ចចស្សហ៊ឺ-

ក្របត្តិបត្តតិការវទិាស្ថាស្ត្រស្សត នុិងបឃើច្ចច�ឃើទស្ស�ស្សិ�មម។ ឃើលា�

បានុបញ្ហាះ �់ថា “បច្ចចុបីនុាឃើនុះ ស្ថាា នុអគូះ�ុងសុូ្ស��មពុជាក្របចាំ

ទ�ក្រ�ុងឆុ្លងឈូ�ង បានុឃើបើ�មជំឈមណៈឌ �ស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការ

ពាណិៈជំះ�មម�មពុជា-ច្ចិនុឃើ�ក្រ�ុងឆុ្លងឈូ�ង ឃើដ្ដីើមី�ជំំរុញឱ្យយ

�ស្សិផ្លូ��មពុជាឃើបើ�ទ�ផ្លូារក្របឃើទស្សច្ចិនុបស្តែនុាមឃើទៀត្ត នុិង

ជំួយឱ្យយមិត្តតច្ចិនុកានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុបានុស្ថាះ �់ យ�់ដឹ្ដីង នុិងភិូ�់

រស្សជាត្តផិ្លូ�តិ្តផ្លូ��ស្ស�ិមម�មពុជាស្តែដ្ដី�មានុគុូណៈភា�ខ្ពពស្ស។់ 

ទនុះឹមនុឹងឃើនុះស្តែដ្ដីរ វាអាច្ចទា�់ទាញក្រ�ុមហុូ៊ឺនុច្ចិនុកានុ់ស្តែត្ត

ឃើក្រច្ចើនុម�ប�ត �់ទុនុឃើ��មពុជា ឃើ�យនាយំ�ឃើក្រគូឿងច្ចក្រ�

�ស្សិ�មម នុិងបឃើច្ចច�វទិាទំឃើនុើបកានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុម�ក្របឃើទស្ស

�មពុជា”៕
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ឃើលា� ជាង ហុ៊ឺង ក្រ�ឹទធបុរស្សមហាវទិា�័យវទិាស្ថាស្ត្រស្សត

�ស្សិ�មមបៃនុស្ថា��វទិា�័យភូិមិនុះ�ស្សិ�មម�មពុជា  បានុ

មានុក្របស្ថាស្សនុ៍ថា “�ាុងនាមជាអា�ក្រប�បការង្ហារពា�់�័នុធ

នុងឹវសិ្សយ័�ស្ស�ិមម ខ្ពំុសំ្សងឹមឹយុ៉ាងមុត្តមាថំា �ចិ្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្ត-

បត្តតិការ�ស្សិ�មម�មពុជា-ច្ចិនុ នុឹងឈានុដ្ដី�់�ក្រមិត្ត�ម�មួយ

ឃើទៀត្ត ឃើហ៊ឺើយជំរំញុការអភិវិឌ្ឍឍជាបនុតបនាះ ប់នូុវវសិ្សយ័�ស្ស�ិមម

របស់្ស�មពុជា”។ ក្របឃើទស្សចិ្ចនុមនិុក្រតឹ្តមស្តែត្តបានុនាមំ�នូុវឱ្យកាស្ស

ទ�ផ្លូារដ្ដី�់ការអភិវិឌ្ឍឍ�សិ្ស�មមរបស់្ស�មពុជាបុុឃើ�ះ ះឃើទ ឃើហ៊ឺើយ

�៏បានុផ្លូត�់ជំំនុួយបឃើច្ចច�ឃើទស្សផ្លូងស្តែដ្ដីរ។

ឃើលា�ក្រ�ឹទធបុរស្សបានុឃើធវើការឃើ�ស្ថា��វទិា�យ័ភូិមនិុះ

�ស្សិ�មម�មពុជាអស្ស់រយៈឃើ�� ១៨ ឆ្នាំា  ំឃើ�យឃើធវើការក្រស្ថាវ-

ក្រជាវវទិាស្ថាស្ត្រស្សតឃើ��ាុងស្ថាលា នុិងចុ្ចះផ្លាះ �់ឃើ�ច្ចំការផ្លូង

ស្តែដ្ដីរ។ ឃើលា�យ�់ឃើ�ើញថា ការស្តែណៈនាបំឃើច្ចច�ឃើទស្សស្តែដ្ដី�

�ស្សិ�រទទួ�បានុឃើនាះ គូ�ឃើ�មិនុក្រគូប់ក្រគ្នានុ់ឃើទ។ ឃើលា�

បានុបញ្ហាះ �់ថា នាឃើ��បច្ចចុបីនុា ការអភិវិឌ្ឍឍ�សិ្ស�មមរបស់្ស

�មពុជា�ំ�ុងក្របឈូមនុឹងបញ្ហាា បឃើច្ចច�ឃើទស្សជាឃើក្រច្ចើនុ ឃើហ៊ឺើយ

ការ�ដុំ្ដីះបស្តែនូុ នុងិស្តែផូ្លូឃើឈូើ��ុំងរងផ្លូ�បុះពា�់��ស្សត្តវ�ាតិ្ត

នុិងជំំង�។ ឃើយើងស្សងឹឹមថានុឹងអាច្ចបឃើងៀើនុទំនា�់ទំនុងជា

មយួអា�បឃើច្ចច�ឃើទស្ស�សិ្ស�មមច្ចនិុ ជំំរញុការស្តែណៈនាបំឃើច្ចច�វទិា

ច្ចនិុឃើ��មពុជា។ ការឃើរៀនុសូ្សក្រត្ត��បទ�ិឃើស្ថាធន៍ុរបស់្សក្របឃើទស្ស

ច្ចិនុនឹុងជួំយអា�ក្រប�បរបរ�សិ្ស�មមឃើ��មពុជាឱ្យយទទួ�បានុ

នូុវ�ទធផ្លូ�កាន់ុស្តែត្តក្របឃើស្សើរ នុងិក្របា�់ច្ចឃំើណៈញកាន់ុស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុ។

វគូះបណៈតុ ះប�ត �បឃើច្ចច�ឃើទស្សផ្លូ�ិត្ត�មមស្សតង�់ផ្លូ�ិត្ត-

ផ្លូ�ឃើច្ច�បៃនុវគូះបណៈតុ ះប�ត �បឃើច្ចច�ឃើទស្ស�សិ្ស�មមតំ្តបន់ុ

ក្រត្តូ�ិច្ច ច្ចិនុ (បៃហ៊ឺ�នុ)-�មពុជា បានុក្របក្រ�ឹត្តតឃើ�ច្ចំនុួនុ ៥ 

វគូះ ឃើហ៊ឺើយមានុស្សិកាខ កាមស្តែខ្ពមរជាង ៣០០ នា�់បានុបញ្ចច ប់

ការសិ្ស�ាឃើ�យឃើជាគូជ័ំយ។ ស្សកិាខ កាមទាងំឃើនុះភាគូឃើក្រច្ចើនុ

បានុវវិត្តតនុ៍ឃើ�ជាបុគូះ�ិ�ជំំនាញ ស្តែដ្ដី��ំ�ុងបឃើក្រមើការការ-

ង្ហារឃើ�ទូទាងំក្របឃើទស្ស�មពុជា។ មជំឈមណៈឌ �បណៈតុ ះ�ូជំឃើច្ច�

ស្តែដ្ដី�បឃើងៀើត្តឃើ�ើងឃើ�យស្ថា��វទិា�័យភូិមិនុះ�សិ្ស�មម

�មពុជា បណៈឌិ ត្តយស្សភាវទិាស្ថាស្ត្រស្សត�ស្សិ�មមក្រត្តូ�ិច្ចច្ចិនុ នុិង

មនុះ�រ�ស្សិ�មមឃើខ្ពត្តតបៃហ៊ឺ�នុ បានុផ្លូះត្ត់ផ្លូះង់�ូនុឃើច្ច�ជាង ១ 

លានុឃើដ្ដីើម ដ្ដី�់ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុ�ឃំើច្ច��ាុងឃើខ្ពត្តតក្រ�ឃើច្ចះ �ំ�ង់ចាម 

ស្សះឹងស្តែក្រត្តង នុិងឃើខ្ពត្តតឃើផ្លូសងៗឃើទៀត្ត�ាុងក្របឃើទស្ស�មពុជា។

បច្ចចុបីនុា បញ្ហាា ស្សនុតិសុ្សខ្ពឃើស្សី�ងអាហារ�ិភិ�ឃើលា�

កានុស់្តែត្តមានុភា�ឃើ�ច្ចឃើធូា ឃើហ៊ឺើយស្សហ៊ឺគូមនុអ៍នុតរជាតិ្តចាបំាច់្ច

ក្រតូ្តវស្តែត្ត�ក្រងឹងឱ្យយកាន់ុស្តែត្តសុ្ស�ជំឃើក្រ�នូុវ�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតិការ

ពា��់ន័ុធ។ "ស្ស�មមភា�ជា�ស់្តែស្សតងរបស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុនឹុងជួំយ

ជំំរុញឱ្យយក្របឃើទស្សនានាយ�ចិ្ចត្តតទុ���់បស្តែនុាមឃើទៀត្តឃើ�ើ�ិច្ចច

ស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការស្សនុតិសុ្សខ្ពឃើស្សី�ង នុិងផ្លូត�់ជំំនុួយបស្តែនុាម

ឱ្យយទានុ់ឃើ��ឃើវលាដ្ដី�់ក្របឃើទស្សស្តែដ្ដី��ំ�ុងក្របឈូមមុខ្ពនឹុង

បញ្ហាា ស្សនុតិសុ្សខ្ពឃើស្សី�ង"៕

(កាស្តែស្សត្តក្របជាជំនុឃើដ្ដី��)
稿件来源：《人民日报》（有删减）

“希望柬中农业合作更上一层楼”

{sgÇwmfakic©shRbtibtþikarksikmµ
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中国专家带去“双重智慧”

GñkCMnajkarcinnaMmknUv{R)aCJaeTVdg}

ឃើ�ស្តែខ្ពឃើមស្ថា ឆ្នាំា ២ំ០១២ ឃើ�យមានុការគ្នាកំ្រទ��រដ្ដីឋបា�

ឃើខ្ពត្តតយូ�នុ ក្របឃើទស្សចិ្ចនុ នុងិរដ្ដីឋបា�ឃើខ្ពត្តតបនាះ យមានុជំយ័

ក្របឃើទស្ស�មពុជា មនុះ�រ�សិ្ស�មមឃើខ្ពត្តតយូ�នុ នុងិមនុះ�រ�សិ្ស�មម

រុកាខ ក្របមាញ់ នុងិឃើនុស្ថាទឃើខ្ពត្តតបនាះ យមានុជំយ័ បានុចុ្ចះហ៊ឺត្តា-

ឃើ�ខាឃើ�ើ«�ិច្ចចក្រ�មឃើក្រ�ៀងស្សត���ក្រ�បខ័្ពណៈឌ បៃនុឧទានុគំូរមូតិ្តត-

ភា�បឃើច្ចច�ឃើទស្សវទិាស្ថាស្ត្រស្សត�សិ្ស�មម យូ�នុ-បនាះ យមានុ

ជំយ័ច្ចនិុ នុងិ�មពុជា»។ ឃើ�ស្តែខ្ពធាូ ឆ្នាំា ដំ្ដីស្តែដ្ដី�ឃើនាះ គូឃើក្រមាង

ឃើនុះ ក្រត្តូវបានុអនុុវត្តត ឃើហ៊ឺើយឃើលា� យុ៉ាង បៃវគូួ អនុុក្របធានុ

ការយិ៉ា�័យបឃើច្ចច�វទិា នុងិស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតកិារអនុតរជាតិ្តបៃនុ

វទិាស្ថាា នុបឃើច្ចច�ឃើទស្ស នុិងវជិាះ ជំ�វៈ�សិ្ស�មមឃើខ្ពត្តតយូ�នុ

បានុចាប់ឃើផ្លូតើមការរស្ស់ឃើ�រយៈឃើ�� ៨ ឆ្នាំា រំបស្ស់ឃើលា�ឃើ�

�ាុងក្របឃើទស្ស�មពុជា។

�ាុងអំ�ុងឃើ��ឃើនាះ ឃើលា� យុ៉ាង បៃវគួូ នុងិអា�ជំំនាញ

�ស្សិ�មមច្ចិនុឃើផ្លូសងឃើទៀត្តបានុឃើក្របើវធិ�បង្ហាៀ ត្ត់�ូជំ �ដុំ្ដីះ នុិង

រូបមនុតក្រគូប់ក្រគូងឃើផ្លូសងៗគ្នាា  ឃើដ្ដីើមី�បង្ហាា ញ��ការ�ដុំ្ដីះក្រស្សូវ 

បស្តែនុូ នុិងស្តែផ្លូូឃើឈូើជាឃើក្រច្ចើនុក្របឃើភិទឃើ��ាុងឧទានុគូំរូ ឃើដ្ដីើមី�

ជំួយអា�ក្រស្សុ��ាុងតំ្តបនុ់បានុឃើ�ើញនូុវភា�ខុ្ពស្សគ្នាា កាន់ុស្តែត្ត

ច្ចាស្ស់។ �ួ�ឃើគូ�៏បានុទទួ�ស្សិស្សសនុិស្សសិត្តស្តែខ្ពមរស្តែដ្ដី�ឃើរៀនុ

本刊记者 沈燕 / 文
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មុខ្ពវជិាះ �សិ្ស�មម ម�ឃើរៀនុសូ្សក្រត្ត នុងិឃើធវើការអនុុវត្តតជា�់ស្តែស្សតង។

វធិ�ស្ថាស្ត្រស្សតទាងំឃើនុះក្រតូ្តវបានុទទួ�ស្ថាះ �់ នុងិឃើក្របើក្របាស់្សឃើ�យ

�ស្សិ�រស្តែខ្ពមរជាបនុតបនាះ ប់។

ឃើក្រ���ការ�ដុំ្ដីះជាគូំរូ គូឃើក្រមាង�៏បានុបញ្ចះូ នុក្រ�ុមអា�

ជំនំាញឃើ�ឃើរៀបចំ្ច�មមវធិ� បណុីៈះប�ី�មយួច្ចនំុនួុធំ ឃើដ្ដីើម �ី

ស្តែច្ច�រសំ្តែ��បឃើច្ចច�វទិាជាមួយមិត្តត�មពុជាផ្លូងស្តែដ្ដីរ។ ឃើលា� 

យុ៉ាង បៃវគូួ បានុស្តែណៈនាថំា ��ឆ្នាំា ២ំ០១២ ដ្ដី�់ ២០២០ 

គូឃើក្រមាងឃើនុះ បានុឃើរៀបច្ចំវគូះបណៈតុ ះប�ត �បឃើច្ចច�ឃើទស្ស

�សិ្ស�មមចំ្ចនុនួុ ១០ ឃើ�ឃើខ្ពត្តតយូ�នុ នុងិឃើខ្ពត្តតបនាះ យមានុជំយ័

ឃើ�យមានុមស្ត្រនុត�ម���ក្រ�ស្សួង�ស្សិ�មម រុកាខ ក្របមាញ់ នុិង

ឃើនុស្ថាទ�មពុជា អា�ជំំនាញ�ស្សិ�មម អា��ដុំ្ដីះខាា ត្តធំ នុិង

�ស្សិ�រស្តែខ្ពមរជិំត្ត ៩០០ នា�់បានុទទួ�ការបណៈតុ ះប�ត �

វគូះជំំនាញ។

ឃើលា� យុ៉ាង បៃវគូួ បានុស្តែណៈនាថំា ជំំរុញការផ្លូស�វផ្លូាយ

��ការឃើក្របើក្របាស្ស់បឃើច្ចច�វទិា�ស្សិ�មម យ�ស្ស�មមភា�ជា�់-

ស្តែស្សតង នុិងការខ្ពិត្តខ្ពំក្របឹងស្តែក្របងឃើដ្ដីើមី�ឃើ�ើ�ទឹ�ច្ចិត្តតក្របជាជំនុ

�ាុងតំ្តបនុ�់ាុងការបងៀបឃើងៀើនុផ្លូ��សិ្ស�មម ឃើ�ើ��មពស្សក់្របសិ្សទធ-

ភា�ផ្លូ�ិត្ត�មម ឃើដ្ដីើមី�បឃើងៀើនុក្របា�់ច្ចំណូៈ� នុិងស្តែ��មា

ជំ�វភា�រស់្សឃើ�របស់្សក្របជា�សិ្ស�រ។ �ាុងដំ្ដីឃើណៈើ របៃនុការឃើធវើ

�ចិ្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតកិារ�សិ្ស�មមច្ចនិុ-�មពុជា អា�ជំំនាញ�សិ្ស�មម

ច្ចនិុបានុនាយំ� "ក្របាជំាឃើទវដ្ដីង" ដ្ដី�់ក្របឃើទស្ស�មពុជា គូ�

បឃើច្ចច�វទិា�ស្សិ�មមទំឃើនុើប នុិងទស្សសនុទានុអភិិវឌ្ឍឍនុ៍�ម�។

ឃើលា�បានុបស្តែនុាមឃើទៀត្តថា ការ�ស្ថាង នុិងអភិិវឌ្ឍឍ

ឧទានុគូំរូ�ាុងរយៈឃើ�� ១០ ឆ្នាំា �ំនុូងឃើ� ក្រគ្នានុ់ស្តែត្តជាការ

ចាប់ឃើផ្លូតើមបុុឃើ�ះ ះ ឃើហ៊ឺើយឃើ�មានុផ្លូូូវដ្ដី៏ស្តែវងឆ្នាំង យឃើទៀត្តឃើ�

ច្ចឃំើពាះមុខ្ពឃើយើង។ ឃើយើងស្សងឹឹមថា នុងឹអាច្ចមានុបឃើច្ចច�វទិា

�សិ្ស�មមទឃំើនុើប នុងិក្របាជំារបស់្សច្ចនិុកាន់ុស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុក្រតូ្តវនាយំ�

ឃើ�ក្របឃើទស្ស�មពុជា ឃើដ្ដីើម �ីផ្លូត�ផ់្លូ�ក្របឃើយ៉ាជំន៍ុដ្ដី�់ក្របជាជំនុ

ស្តែខ្ពមរកានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុ៕

អា�ជំំនាញ�សិ្ស�មមច្ចិនុបណៈតុ ះប�ត ��ស្សិ�រ�ាុងក្របឃើទស្ស�មពុជាអំ��បឃើច្ចច�ឃើទស្ស

បណៈតុ ះ នុិងទាញយ�ស្សមះូង�ាុងថាស្សបូាស្សះិ�

图①②③中国农业专家为柬埔寨当地农户进行水稻塑盘育秧、取秧技
术培训 杨卫国 图

①①

②②

③③
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中柬农业合作机遇多、潜力大
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本刊记者 段建鑫 / 文

"ស្សមត្តាភា�ផ្លូ�ិត្ត�មម�សិ្ស�មមច្ចក្រមះុរបស់្សឃើខ្ពត្តតយូ�នុ

បនុតឃើ�ើនុឃើ�ើង ការក្រប�ួត្តក្របស្តែជំងបៃនុ�សិ្ស�មមឃើអ�ូ�ូសុ្ស�បៃបត្តង

មានុភា�ជា�ល់ា� ់ ឃើស្សដ្ដីឋ�ចិ្ចចជំនុបទបនុតរ ��ច្ចឃើក្រមើនុ ឃើហ៊ឺើយ

មានុឧត្តតមភា�ធមមជាត្តិ�ាុងការត្តភាះ ប់ទ�ផ្លូារ�ាុងក្រស្សុ� នុិង

ទ�ផ្លូារអនុតរជាត្តិ។" ឃើ�ស្តែខ្ពឃើមស្ថា ឆ្នាំា ២ំ០២២ ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុ 

Beijing Shunxin Holding Group បានុចាប់ឃើផ្លូតើមស្ថាង

ស្សងស់្សនួុ�សិ្ស�មមទឃំើនុើបឃើ�ទ�ក្រ�ុងអានុនុ�ងបៃនុឃើខ្ពត្តតយូ�នុ

ឃើដ្ដីើម �ីត្តភាះ ប់ឃើ�នឹុងក្របឃើទស្សអាសុ្ស�ខាងត្តីូង នុងិអាសុ្ស�អាឃើគូាយ៍

�មរយៈឃើខ្ពត្តតយូ�នុ ស្តែស្សវងរ�យុ៉ាងស្ស�មមនូុវទ�ផ្លូារឃើក្រ�

ក្របឃើទស្ស នុងិបឃើងៀើនុ�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតកិារអនុតរជាតិ្ត�ាុងវសិ្សយ័

�សិ្ស�មម។

ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុ Beijing Shunxin Holding Group ឃើផ្លាត ត្ត

ស្សខំានុឃ់ើ�ើការអភិវិឌ្ឍឍឧស្សាហ៊ឺ�មម�ដុំ្ដីះ ច្ចញិ្ចច ឹមស្សត្តវស្តែ�បៃច្ចា

នុងិ��់ផ្លូ�ិត្តផ្លូ� ក្រ�មទាងំការអភិវិឌ្ឍឍបឃើច្ចច�វទិា�សិ្ស�មម

ជាឃើដ្ដីើម។ ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុឃើនុះមានុគុូណៈស្សមីត្តតឧិស្សាហ៊ឺ�មមខូាងំ

�ាុងការរមួបញ្ចចូ �ធនុធានុ�ស្សិ�មម នុិងស្តែខ្ពសស្សង្ហាវ �់ផ្លូះត្ត់ផ្លូះង់

ផ្លូ�ិត្តផ្លូ��ស្សិ�មម។

អា�ទទួ�ខុ្ពស្សក្រត្តូវបៃនុស្សួនុ�ស្សិ�មមទំឃើនុើបឃើនុះ បានុ

ស្តែណៈនាថំា “បុុនាម នុឆ្នាំា ចុំ្ចងឃើក្រកាយឃើនុះ មានុផ្លូ�ិត្តផ្លូ��សិ្ស�មម

�ឃិើស្សស្សរបស់្ស�មពុជាកាន់ុស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុស្តែដ្ដី�មានុ��ខណៈៈបៃបត្តង

នុងិគុូណៈភា�ខ្ពពស់្ស ក្រតូ្តវបានុអា�ឃើក្របើក្របាស់្សជំនុជាតិ្តច្ចនិុស្ថាះ �់

នុិងក្រស្សឡាញ់។ ឃើយើង�ំ�ុងយ�ច្ចិត្តតទុ���់យុ៉ាងខូាងំ

ច្ចំឃើពាះការអភិិវឌ្ឍឍវសិ្ស័យ�ស្សិ�មម�មពុជា ឃើហ៊ឺើយខ្ពិត្តខ្ពំក្របឹង-

ស្តែក្របងឃើដ្ដីើម �ីស្តែស្សវងរ�ឱ្យកាស្ស នុងិ�ទធភា�កានុស់្តែត្តឃើក្រច្ចើនុស្សក្រមាប់
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ការ�ក្រងឹង�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការ។

ឃើបើនុិយ៉ាយអំ���ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការអនុតរជាត្តិ ស្សួនុ

�សិ្ស�មមទឃំើនុើបឃើនុះមនិុក្រតឹ្តមស្តែត្តបានុអភិិវឌ្ឍឍនុប៍�ត ញទនំា�់

ទនំុងយុ៉ាងស្ស�មមបុុឃើ�ះ ះឃើទ បុុស្តែនុតស្តែ�មទាងំបានុស្ថាងស្សង់

ឃូ្លាំងំឌ្ឍ�ជំ��� នុងិឆូ្នាំត្តបៃវ�មទ��ងំក្របភិ�ឃើដ្ដីើមបៃនុផ្លូ�ិត្តផ្លូ�

ក្រគូប់ក្របឃើភិទឃើទៀត្តផ្លូង។ បនាះ ប់��ការ��់ឱ្យយឃើក្របើក្របាស្ស់នូុវ

ក្រប�័នុធក្រគូប់ក្រគូងឌ្ឍ�ជំ��� នុងិឆូ្នាំត្តបៃវឃើ��ាុងឃូ្លាំងំ�មទ��ងំ

ក្របភិ�ឃើដ្ដីើម ស្សវ័យក្របវត្តតិ�មម នុិងទិនុានុ័យ�័ត្ត៌មានុ នុឹងក្រត្តូវ

បានុស្សឃើក្រមច្ចជាអតិ្តបរមា�ាុងដំ្ដីឃើណៈើ រច្ចរាច្ចរផ្លូ�ិត្តផ្លូ�

�ស្សិ�មម រមួមានុការឃើក្រជំើស្សឃើរ ើស្ស ស្សមាា ត្ត ឃើវច្ចខ្ពចប់ ដ្ដីឹ�ជំញ្ចះូ នុ 

នុិងដំ្ដីឃើណៈើ រការជាឃើក្រច្ចើនុឃើទៀត្ត។ ទនុះឹមនុឹងឃើនុះស្តែដ្ដីរ ទា�់ទង

នុឹងការក្រតួ្តត្ត�ិនិុត្តយភូិត្តគ្នាមអនាម័យបៃនុផ្លូ�ិត្តផ្លូ��សិ្ស�មម

ស្សួនុ�សិ្ស�មមទំឃើនុើបនុឹងទា�់ទាញឱ្យយបនុះប់�ិឃើស្ថាធន៍ុថាា �់

ជាត្តិចូ្ច�ឃើធវើអាជំ�វ�មម ឃើដ្ដីើមី�ឃើធវើការក្រត្តួត្ត�ិនុិត្តយឃើ�ើភូិត្តគ្នាម

អនាម័យឱ្យយក្រស្សប�មស្សតង់�រ។

�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការ�ស្សិ�មមច្ចិនុ-�មពុជា មានុកាលា-

នុុវត្តតភា�ឃើក្រច្ចើនុ នុងិមានុស្សកីានុុ��ធំឃើធង។ អា�ទទួ�ខុ្ពស្ស

ក្រត្តូវពា�់�័នុធបានុគូូស្សបញ្ហាះ �់ថា �មរយៈឃូ្លាំងំឃើ�ទ��ងំ

ក្របភិ�ឃើដ្ដីើម ឃើយើងអាច្ចធានាបានុនូុវភា�ក្រស្សស់្សបៃនុផ្លូ�ិត្តផ្លូ�

�សិ្ស�មម ស្តែដ្ដី�ផ្លូត�អ់ត្តាក្របឃើយ៉ាជំន៍ុយុ៉ាងឃើក្រច្ចើនុស្សក្រមាប់ជំំរញុ

�សិ្សផ្លូ�បរឃើទស្សចូ្ច�ឃើ��ាុងទ�ផ្លូារក្របឃើទស្សចិ្ចនុ។ នាឃើ��

អនាគូត្ត ឃើយើងមុខ្ពជានុឹងអាច្ចមានុ�ស្សិផ្លូ��មពុជាកានុ់ស្តែត្ត

ឃើក្រច្ចើនុឃើទៀត្តក្រត្តូវដឹ្ដី�ជំញ្ចះូ នុ នុិង��់ឃើ�ឃើ�ើតុ្តអាហាររបស្ស់

អា�ឃើក្របើក្របាស្ស់ជំនុជាត្តិច្ចិនុមិនុខានុ៕

ឃើទស្សភា�ស្តែក្រស្សច្ចំការឃើ�ក្រស្សុ�ស្តែខ្ពមរឃើទស្សភា�ស្តែក្រស្សច្ចំការឃើ�ក្រស្សុ�ស្តែខ្ពមរ
图①②柬埔寨田园风光 陈标 图图①②柬埔寨田园风光 陈标 图

①①

②②
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មួយនុឹងវធិ�ស្ថាស្ត្រស្សតផ្លូ�ិត្ត�មម នុិងការក្រគូប់ក្រគូង�ស្សិ�មម

ទំឃើនុើប។

ឃើក្រគូឿងច្ចក្រ��ស្សិ�មមគូ�ជាសូ្ថាបបៃនុផ្លូ�ិត្ត�មម�ស្សិ�មម 

ឃើហ៊ឺើយមានុស្ថារៈស្សំខានុ់�ាុងការឃើ�ើ��មពស្ស់ក្របស្សិទធភា�

ផ្លូ�ិត្ត�មម�សិ្ស�មម។ ចាប់�ងំ��ឆ្នាំា ២ំ០១២ម� ឃើក្រគូឿងច្ចក្រ�

�ស្សិ�មមខាា ត្តធំ មធយម នុិងតូ្តច្ច ដូ្ដីច្ចជាមុាសុ្ស�នុភិះួរដ្ដី� មុាសុ្ស�នុ

ក្រច្ចូត្តកាត្ត់ មុាសុ្ស�នុផ្លូត�់ច្ចំណៈ� ឃើ�យស្សវ័យក្របវត្តតិ នុិងមុាសុ្ស�នុ

អុ�សុ្ស�ស្តែហ៊ឺសនុជាឃើដ្ដីើម ក្រត្តូវបានុឃើក្របើក្របាស្ស់យុ៉ាងទូ�ំទូលាយ

ឃើ��ាុងក្របឃើទស្សច្ចិនុ។ ឃើនុះបានុជំំរុញឱ្យយមានុការឃើ�ើនុឃើ�ើង

យុ៉ាងឆ្នាំប់រហ័៊ឺស្សបៃនុអក្រ�ឃើក្របើក្របាស្ស់ឃើក្រគូឿងច្ចក្រ��សិ្ស�មម�ាុង

ក្រប�័នុធធារាស្ថាស្ត្រស្សត គូ�ជាស្សរបៃស្សឈាមបៃនុផ្លូ�ិត្ត�មម

�សិ្ស�មម នុងិជាមូ��ឋ នុក្រគឹូះស្សក្រមាប់ដ្ដីឃំើណៈើ រការជាក្របក្រ�ត្ត�

បៃនុ�ស្សិ�មម។ ឃើ�ចុ្ចងឆ្នាំា ២ំ០២១ ត្តំបនុ់ដ្ដី��ដុំ្ដីះស្តែដ្ដី�មានុ

ការឃើក្រស្ថាច្ចក្រស្ស��ាុងក្របឃើទស្សច្ចិនុ មានុទំហ៊ឺំ  ៦៩,៦ លានុ

ហ៊ឺិ�� ឃើ�ើនុឃើ�ើង ៧,១៣ លានុហ៊ឺិ�� ឃើបើឃើធៀបនុឹងឆ្នាំា  ំ

២០១២ ស្តែដ្ដី�ស្សឃើក្រមច្ចនូុវ�ំឃើណៈើ នុក្របចាឆំ្នាំា ជំាមធយម ១,២%

ការឃើ�ើនុឃើ�ើងបៃនុបៃផ្លូះដ្ដី��ដុំ្ដីះស្តែដ្ដី�មានុការឃើក្រស្ថាច្ចក្រស្ស� បានុ

�ស្ថាងជាមូ��ឋ នុក្រគឹូះយុ៉ាងរងឹមាសំ្សក្រមាប់ការរ�ាស្សារិភា�

ផ្លូ�ិត្ត�មម�ស្សិ�មម។

ដ្ដី��ដុំ្ដីះគូ�ជាមូ��ឋ នុក្រគូឹះបៃនុផ្លូ�ិត្ត�មម�ស្សិ�មម ជា

�ិឃើស្សស្សដ្ដី�ស្តែក្រស្សស្តែដ្ដី�មានុស្សតង់�រខ្ពពស្ស់អាច្ចឃើដ្ដីើរត្តួនាទ�យុ៉ាង

ស្សំខាន់ុ�ាុងការស្សឃើក្រមច្ចបានុនូុវផ្លូ�ិត្តភា��ស្សិ�មមខ្ពពស់្ស។ 

�មរយៈការចាត្ត់វធិានុការក្រគូប់ក្រគូងដ្ដី�ស្តែក្រស្ស ក្របឃើទស្សច្ចិនុ

បានុបឃើងៀើត្តឃើ�ើងនូុវដ្ដី�ស្តែក្រស្សស្សតង់�រខ្ពពស្ស់ ស្តែដ្ដី�ក្របមូ�ផ្លូតុ ំឃើ�

ជាប់គ្នាា  បំពា�់ឃើ�យស្សមាា រៈបរកិាខ រក្រគូប់ក្រគ្នាន់ុ មានុបរសិ្ថាា នុ

យុ៉ាង�ា នុិងធនុ់នុឹងឃើក្រគ្នាះមហ៊ឺនុតរាយ ឃើហ៊ឺើយស្ថា�ស្សមជា

តើ�ើប្រ�តើ�សចិិនជំំរុុញការុអភិវិឌ្ឍឍកសិកម្មម

�តំើនើ�តើ�យរុតើ�ៀ�ណា?

中国如何推进现代农业发展

阅读多一点អំណាន�ន្ថែនែម្ម
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ក្របឃើទស្សច្ចិនុ។

រូបមនុតផ្លូ�ិត្ត�មម�សិ្ស�មម�ម�បានុចា�់បញ្ចចូ �នូុវ�មូាងំ

ច្ច��រ�ម�ស្សក្រមាប់ការអភិវិឌ្ឍឍ�សិ្ស�មមទឃំើនុើប។ រឃើបៀបផ្លូ�ិត្ត�មម

�ស្សិ�មម�ម� ដូ្ដីច្ចជា�ស្សិ�មមបរកិាខ រ នុិងការ�ដុំ្ដីះឃើ�យគ្នាម នុ

ដ្ដី�ជាឃើដ្ដីើម មិនុក្រត្តឹមស្តែត្តបានុផូ្លាស្ស់បតូររដូ្ដីវកា�បៃនុផ្លូ�ិត្ត�មម

�ស្សិ�មមបុុឃើ�ះ ះឃើទ បុុស្តែនុតស្តែ�មទាងំអាច្ច�ក្រង��ក្រទង់ក្រទាយ

បៃនុផ្លូ�ិត្ត�មម�សិ្ស�មមឃើទៀត្តផ្លូង ស្តែដ្ដី�នឹុងអាច្ចផ្លូត�ដ់្ដី�់អា�

ក្រស្សុ�នូុវស្តែផ្លូូឃើឈូើ នុិងបស្តែនុូក្រស្សស្ស់ក្រគូប់ក្របឃើភិទ។ �ាុងឃើ��

ជាមួយគ្នាា ឃើនុះ ទក្រមង់�ស្សិ�មម�ម�ៗដូ្ដីច្ចជា �ស្សិ�មមបញ្ហាះ

ទិញ ពាណិៈជំះ�មមឃើអ�ិច្ចក្រត្តូនុិ��មជំនុបទ ការ��់

��ខណៈៈផ្លូាយផ្លាះ �់�មអនុឡាញ នុិងការដឹ្ដី�ជំញ្ចះូ នុ

�សិ្សផ្លូ��មស្តែខ្ពសស្សង្ហាវ �់ក្រត្តជា�់ជាឃើដ្ដីើម ��ុំងស្តែត្តរ ��ច្ចឃើក្រមើនុ

កានុ់ស្តែត្តរស្ស់រឃើវ ើ�។

ទនុះឹមនុឹងការអភិិវឌ្ឍឍយុ៉ាងរហ័៊ឺស្សបៃនុវទិាស្ថាស្ត្រស្សត នុិង

បឃើច្ចច�ឃើទស្ស ផ្លូ�ិត្ត�មម�សិ្ស�មមបានុស្សឃើក្រមច្ចជាបឃើណៈតើ រៗនូុវ

�ស្សិ�មមឌ្ឍ�ជំ��� នុិង�ស្សិ�មមបៃវឆូ្នាំត្ត ឃើហ៊ឺើយបានុជំំរុញការ

ឃើធវើទំឃើនុើបភាវបូនុ�យ�មម�សិ្ស�មម។ បឃើច្ចច�វទិាទំឃើនុើបដូ្ដីច្ចជា

វសិ្សវ�មមជំ�វស្ថាស្ត្រស្សត នុិងការស្តែ�ស្សក្រមួ�ស្តែហ៊ឺសនុជាឃើដ្ដីើម �ំ�ុង

ក្រតូ្តវបានុឃើក្របើក្របាស់្ស�ាុងការបង្ហាៀ ត់្ត�ូជំដំ្ដី� ំជា�ឃិើស្សស្ស បឃើច្ចច-

�វទិា�័ត្ត៌មានុជំំនានុ់�ម�ដូ្ដីច្ចជា ប�ត ញ IoT(Internet of 

Things) ទិនុានុ័យធំ(Big Data) បញ្ហាា ស្សិបីនុិមមិត្ត(AI) 

នុិងបូុ�ឆ្នាំនុ(blockchain)ជាឃើដ្ដីើម �ំ�ុងរមួបញ្ចចូ �យុ៉ាង

សុ្ស�ជំឃើក្រ�ជាមយួនុងឹការ�ដុំ្ដីះ ការចិ្ចញ្ចច ឹមស្សត្តវ ការឃើនុស្ថាទ

ក្រត្ត� នុិងឧស្សាហ៊ឺ�មមឃើផ្លូសងៗឃើទៀត្ត៕

(អត្តាបទស្សឃើងខបឃើ�យអា�នុិ�នុធទស្សសនាវដ្ដី�តឃើយើងខ្ពំុ ំ)
稿件来源：本刊综合

 CFP 图 CFP 图
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这十年：东看浙江，西看云南
10 qñaMenH xagekItemIlextþCWCaMg xaglicemIlextþyUNan

�ាុងរយៈឃើ�� ១០ ឆ្នាំា  ំ គូិត្តចាប់��ឆ្នាំា ២ំ០១២ ដ្ដី�់ 

២០២២ ក្របឃើទស្សចិ្ចនុបានុក្រតួ្តស្សក្រ�យផូូ្លូវអភិិវឌ្ឍឍន៍ុដ្ដីអ៏ស្ថាច រយ

មយួស្តែខ្ពស ឃើក្រកាយ��បានុឃើបើ�ស្សមាជំប�ស�ុមមុយនុសិ្សតច្ចនិុឃើ�ើ�

ទ�១៨។

រយៈឃើ�� ១០ ឆ្នាំា ឃំើនុះ      �ភិិ�ឃើលា�ឃើយើងមានុការ

ផូ្លាស្ស់បតូរយុ៉ាងឃើក្រច្ចើនុ។ ក្របឃើទស្សច្ចិនុបានុរមួច្ចំស្តែណៈ�យុ៉ាង

ស្ស�មម�ាុងការអភិិវឌ្ឍឍ�ិភិ�ឃើលា�ឃើយើង។ “ស្តែខ្ពសក្រ�វាត្ត់ នុិង

ផូូ្លូវ”ជំំរុញឱ្យយភាគូ�នានាផ្លូត�់ផ្លូ�ក្របឃើយ៉ាជំន៍ុដ្ដី�់គ្នាា ឃើ�វញិ

ឃើ�ម� នុងិស្សឃើក្រមច្ចបានុនូុវភា�ឈូាះ-ឈូាះរមួគ្នាា ។ ជំំង��ូវ �ដ្ដី

១៩ បានុជំំរុញឱ្យយឃើជាគូវាស្សនារបស្ស់មនុុស្សសជាត្តិផ្លូារភាះ ប់

ឃើ�នឹុងគ្នាា  ច្ចសំ្តែណៈ�ឯគំូនុតិ្តផ្លូតួច្ចឃើផ្លូតើមអំ��ការអភិវិឌ្ឍឍជាស្ស��

បានុចា�់បញ្ចចូ �នូុវ�មូាងំច្ច��រ�ម� ស្សក្រមាប់ការអភិវិឌ្ឍឍ

ឃើស្សដ្ដីឋ�ចិ្ចច�ិភិ�ឃើលា�។ រយៈឃើ�� ១០ ឆ្នាំា ឃំើនុះ    ក្របឃើទស្ស

ច្ចិនុបានុទទួ�នូុវការរ ��ច្ចឃើក្រមើនុ�ូត្តលាស់្សយុ៉ាងឃើក្រច្ចើនុគួូរ

ឱ្យយ�ត្ត់ស្សមាះ �់ បុុស្តែនុត ទស្សសនុទានុអភិិវឌ្ឍឍនុ៍ស្តែដ្ដី�ចាត្ត់ទុ�

ក្របជា��រដ្ដីឋជាឃើគ្នា�មិនុស្តែដ្ដី�មានុការស្តែក្របក្របួ�ឃើ�ើយ។

ខ្ពួបឃើ�ើ�ទ� ១០០ ឆ្នាំា បំៃនុការបឃើងៀើត្តគូណៈប�ស�ុមមុយនុិស្សត

ច្ចិនុ ខ្ពួបឃើ�ើ�ទ� ៧០ ឆ្នាំា បំៃនុការបឃើងៀើត្តស្ថាធារណៈរដ្ដីឋក្របជា-

មានុតិ្តចិ្ចនុ ខ្ពបួឃើ�ើ�ទ� ៤០ បៃនុការអនុុវត្តតឃើគ្នា�នុឃើយ៉ាបាយ

ស្តែ�ទក្រមង់ នុិងឃើបើ�ច្ចំហ៊ឺជាឃើដ្ដីើម ឃើក្រកាមការដឹ្ដី�នាដំ្ដី៏ក្រត្តឹមក្រត្តូវ

បៃនុប�ស�ុមមុយនុិស្សតច្ចិនុ ក្របឃើទស្សច្ចិនុបានុទទួ�ស្សមិទធផ្លូ�

ជាឃើក្រច្ចើនុគួូរឱ្យយ�ត់្តស្សមាះ �់�ាុងការឃើធវើទំឃើនុើបភាវូបនុ�យ�មម

�ំ�ង់ស្តែផ្លូនុ��ួឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំ�ំ�ង់ស្តែផ្លូនុ��ួឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំ
浙江省宁波港  CFP 图浙江省宁波港  CFP 图
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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。这一次，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。

本期，我们将邀请 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。

ស្តែបបចិ្ចនុ ស្តែដ្ដី�បានុ�ស្ថាងឃើ�យឃើជាគូជ័ំយនូុវស្សងះមជំ�វភា�

ធូរធារ ឃើ�ះក្រស្ថាយបញ្ហាា ក្រ��ក្រ�ទូឃើ� នុិងបានុឃើធវើឱ្យយទឹ�ដ្ដី�

ចាស្ស់បុរាណៈឃើនុះបឃើញ្ចចញនូុវភា�រស្ស់រឃើវ ើ�ជា�ម�។

ឃើយើងអាច្ចឃើធវើការវភិាគូអំ��រយៈឃើ�� ១០ ឆ្នាំា បំៃនុក្របឃើទស្ស

ច្ចិនុ �មវសិ្ស័យឃើផ្លូសងៗ ឃើហ៊ឺើយមានុឃើរឿងរុាវដ្ដី៏ទា�់ទាញជា

ឃើក្រច្ចើនុ។ ឃើ��ឃើនុះ ទស្សសនាវដ្ដីត�«ស្តែខ្ពមរ»ឃើយើងសូ្សមស្សហ៊ឺការគ្នាា

ជាមួយស្ថារ�័ត្ត៌មានុ ធានុមូ ឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំ នុិងកាស្តែស្សត្តជំ�ជាងំ 

ឃើដ្ដី�� ស្តែផ្លូា�ឃើបាះ�ុមពផ្លូាយឃើ�ឯនាយស្សមុក្រទ ឃើដ្ដីើម �ីបង្ហាា ញ

ជូំនុឃើលា�អា�អំ��ឃើខ្ពត្តតយូ�នុស្តែដ្ដី�ស្សាតិ្តឃើ�ភាគូខាង�ចិ្ច

បៃនុក្របឃើទស្សចិ្ចនុ នុងិឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំស្តែដ្ដី�ស្សាតិ្តឃើ�ភាគូខាងឃើ�ើត្ត

បៃនុក្របឃើទស្សច្ចិនុ។ មួយឃើ�ស្តែ�ីរត្តំបនុ់ភិាំ មួយឃើទៀត្តឃើ�ជាប់

នុឹងស្សមុក្រទ ឃើខ្ពត្តតទាងំ��រឃើនុះមានុស្ថាា នុភា�ខុ្ពស្សគ្នាា  ស្តែត្តអាច្ច

ឆ្លូុះបញ្ហាច ងំ���ិ�ិធភា� នុិង�មូាងំរស្ស់រឃើវ ើ�របស្ស់ក្របឃើទស្ស

ច្ចិនុ។ ភិាំ នុិងស្សមុក្រទក្រច្ចបាច្ច់បញ្ចចូ �គ្នាា  ឃើហ៊ឺើយរមួគ្នាា បង្ហាា ញ

��អត្ត�ត្តកា� នុងិអនាគូត្តកា�របស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុ។ ឃើ�ឃើ��

ភិា ំ នុងិស្សមុក្រទជួំបមុខ្ពគ្នាា  ឃើយើង�៏អាច្ចឃើមើ�ឃើ�ើញ��ឧត្តតមគូតិ្ត

នុិង�ិច្ចចខ្ពិត្តខ្ពំក្របឹងស្តែក្របង ឃើមើ�ឃើ�ើញកាលានុុវត្តតភា� នុិង

នុវានុុវត្តតនុ៍ឃើមើ�ឃើ�ើញការស្ថា��ីង នុិងភា�ឧស្សាហ៍៊ឺ

�ាយ៉ាម។

ស្តែខ្ពឃើនុះ ឃើយើងខ្ពំុ ំបានុអឃើញ្ចះ ើញជំនុបរឃើទស្ស ៤ រូបស្តែដ្ដី�

រស់្សឃើ��ាុងឃើខ្ពត្តតយូ�នុ នុងិជំ�ជាងំស្តែណៈនាអំំ��ឃើរឿងរុាវរបស់្ស

��ួឃើគូ�ាុងរយៈឃើ�� ១០ ឆ្នាំា �ំនូុងឃើ� ឃើដ្ដីើម �ីបង្ហាា ញជូំនុ

ឃើលា�អា� អំ��ការរ ��ច្ចឃើក្រមើនុ�ូត្តលាស់្សរបស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុ៕

ឃើទស្សភា��មបឃើ�ត យផ្លូូូវរ�ឃើភិូើងច្ចិនុ-ឡាវឃើទស្សភា��មបឃើ�ត យផ្លូូូវរ�ឃើភិូើងច្ចិនុ-ឡាវ

中老铁路沿途风景中老铁路沿途风景 CFP  CFP 图图
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开放潮水连
CMenarénkarebIkcMh

ការឃើបតជំាចិ្ចត្តតរបស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុ�ាុងការ�ក្រង��ការឃើបើ�

ច្ចំហ៊ឺ�ក្រមិត្តខ្ពពស្ស់នុឹងមិនុផូ្លាស្ស់បតូរឃើទ ឃើហ៊ឺើយទាវ រឃើបើ�ច្ចំហ៊ឺ

របស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុនឹុងឃើបើ�កាន់ុស្តែត្តធំទូ�ទូំលាយ។ ក្របឃើទស្ស

ច្ចិនុនឹុងបនុតបឃើងៀើត្តបរយិ៉ាកាស្សពាណិៈជំះ�មមអនុតរជាត្តិស្តែដ្ដី�

ស្តែផ្លូា�ឃើ�ើទ�ផ្លូារ នុិងច្ចាប់ អនុុវត្តត�ិច្ចចក្រ�មឃើក្រ�ៀង RCEP 

�ាុងតំ្តបនុឃ់ើ�យ�ក្រមតិ្តខ្ពពស់្ស នុងិជំំរញុការរមួគ្នាា �ស្ថាង“ស្តែខ្ពស

ក្រ�វាត់្ត នុងិផូូ្លូវ”ក្រប�បឃើ�យគុូណៈភា�ខ្ពពស់្ស  ឃើដ្ដីើម �ីផ្លូត�់ដ្ដី�់

មជំឈ�ឋ នុឧស្សាហ៊ឺ�មម នុងិពាណិៈជំះ�មមឃើ�ើ�ិភិ�ឃើលា�នូុវ

កាលានុុវត្តតភា�ទ�ផ្លូារ កាលានុុវត្តតភា�វនិុិឃើយ៉ាគូ នុិង

កាលានុុវត្តតភា�រ ��ច្ចឃើក្រមើនុកានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុ។

——ឯ�ឧត្តតម សុ្ស� ជំ�នុភិ�ង ក្របធានាធិបត្ត�ច្ចិនុ

中国扩大高水平开放的决心不会变，中国开放的

大门只会越开越大。中国将持续打造市场化法治化国

际化营商环境，高水平实施《区域全面经济伙伴关系

协定》，推动高质量共建“一带一路”，为全球工商

界提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

　　——中国国家主席习近平

李炳男：韩国调音师的小镇梦

《浙江日报》海外版记者 肖艳艳 / 文

ឃើ��ាុង�ុ�ួំសុ្ស� ក្រសុ្ស�ត្ត�ឈូ�ង ក្រ�ុងហូូ៊ឺចូ្ចវ ឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំ

ស្តែដ្ដី�ក្រត្តូវបានុឃើគូស្សនុមត្តថាជា “ក្រស្សុ��ំឃើណៈើ ត្ត�ាណូៈច្ចិនុ”

ឃើលា� �� ��ង�នុ ស្តែដ្ដី�ជាជំនុជាត្តិ�ូឃើរខុាងត្តីូង អាយុ

៦០ ឆ្នាំា  ំគូ�ជាជំនុ�ី�មាា �់។

ឃើលា� �� ��ង�នុ ធូាប់ទទួ�បានុវញិ្ហាា បនុបក្រត្ត

វជិាះ ជំ�វៈ��ស្សមាគូមស្សក្រមួ�ច្ចង្ហាវ �់ឃើភិូង�ូឃើរខុាងត្តីូងកា���

គ្នាត្ត់ឃើ�ឃើ�មង។ ឃើលា�ធូាប់ឃើធវើការឃើ��ាុងឃើរាងច្ចក្រ��ាណូៈ

ធំៗដូ្ដីច្ចជា YAMAHA  នុិង STEINWAY ជាឃើដ្ដីើម ឃើហ៊ឺើយ

បានុចូ្ច�រមួ�ាុងការស្សក្រមួ�ឃើភិូង�ាណូៈឃើ��ាុងការក្រប�ួត្ត

��ឡាអូឡា�ំ�ិទ�ក្រ�ុងឃើស្សអូូ� នុងិឃើបុកាងំ។ មនិុស្តែត្តបុុឃើ�ះ ះ

ឃើលា��ធូ៏ាប់បានុជួំយស្សក្រម�ួឃើភិងូ�ាណូៈស្សក្រមាប់ស្ស�ិី�រ

�ាណូៈ�ំ�ប់�ិភិ�ឃើលា�ជាឃើក្រច្ចើនុរូបស្តែដ្ដីរ។ ឃើលា�ជាអា�

ជំំនាញឈានុមុខ្ព�ាុងការស្សក្រមួ��ាណូៈឃើ�ក្របឃើទស្ស�ូឃើរ ុ

ខាងត្តីូង។

ឃើ�ឆ្នាំា ២ំ០១២ ឃើ�យមានុការជំួយស្តែណៈនា�ំ�មិត្តតច្ចិនុ

មាា � ់ឃើលា� �� ��ង�នុ បានុទទួ�ការអឃើញ្ចះ ើញ��ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុ

ច្ចនិុមយួ�ាុង�ុ�ួំសុ្ស� ឃើហ៊ឺើយឃើធវើជានាយ�បឃើច្ចច�ឃើទស្សរបស់្ស

lI BIgNan ³ kþIsubinkñúgkUnXuMrbs;
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ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុឃើនុះ។

ឃើ�ឃើ��ឃើ�ដ្ដី�់�ំុ�ួ

សុ្ស�ឃើ�ើ�ដំ្ដីបូង �ាងុចិ្ចត្តតរបស់្សឃើលា�

ឃើពារឃើ�ញឃើ�ឃើ�យការស្សងស័យ និុង

អារមមណ៍ៈមនិុស្សបាយចិ្ចត្តត។   ឃើលា�ឆ្លង�់

�ស្សឃ់ើហ៊ឺើយគូតិ្តថា “ឃើត្តើឃើ�តំ្តបនុជ់ំនុបទ

ស្តែបបឃើនុះអាច្ចឃើធវើបានុ�ាណូៈ�ាឬឃើទ”?

�ម�ិត្តឃើ� ឃើ�ឃើ��ឃើលា�ឃើធវើការឃើ��ូនុ�ុំ

ឃើនុះ ឃើលា�បានុចូ្ច�រមួឃើ�យផ្លាះ �់ នុិងឃើធវើជាស្ថា�ស�បៃនុ

ការរ ��ច្ចឃើក្រមើនុ�ូត្តលាស្ស់បៃនុឧស្សាហ៊ឺ�មមផ្លូ�ិត្ត�ាណូៈឃើ�

�ាុង�ូនុ�ុំ�ួសុ្ស�។

ឃើ�ឃើដ្ដីើមទស្សវត្តសរមុ៍នុឆ្នាំា ៨ំ០ �ុំ�ួសុ្ស� បានុបឃើងៀើត្ត

ឧស្សាហ៊ឺ�មមផ្លូ�ិត្ត�ាណូៈ ឃើហ៊ឺើយបានុចាប់ឃើផ្លូតើមឃើធវើ�ំស្តែណៈ

ទក្រមង់ឧស្សាហ៊ឺ�មមឃើនុះឃើ�ឆ្នាំា ២ំ០១០។ �ូនុ�ុំតូ្តច្ចស្តែដ្ដី�

មានុក្របជាជំនុក្រតឹ្តមស្តែត្តជាងមយួមុ�នុនា�់ឃើនុះ បច្ចចុបីនុា មានុ

ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុ�ាណូៈឃើក្រច្ចើនុជាង ១០០ ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុ ឃើហ៊ឺើយអាច្ច

ផ្លូ�ិត្ត�ាណូៈជាង ៦ មុ�នុឃើក្រគូឿង�ាុងមយួឆ្នាំា  ំ ស្តែដ្ដី�កានុក់ាប់

ទ�ផ្លូារ�ាណូៈជំិត្ត ២០% របស្ស់ក្របឃើទស្សច្ចិនុ។ ជា�ិឃើស្សស្ស

ផ្លូ�ិត្តផ្លូ��ាណូៈស្តែដ្ដី�ផ្លូ�ិត្តឃើ�ទ�ឃើនុះ ក្រត្តូវបានុនាឃំើច្ចញ 

ឃើ�កានុ់ក្របឃើទស្ស នុិងត្តំបនុ់ជាង ២០ �ាុងត្តំបនុ់អ�រ ុុប នុិង

អាសុ្ស�អាឃើគូាយ៍ជាឃើដ្ដីើម។

ឃើលា� �� ��ង�នុ មានុការស្សតង�់រ�ក្រមិត្តខ្ពពស់្ស�ាុង

ការង្ហាររបស្ស់ឃើលា�។ ក្របស្សិនុឃើបើឃើលា�មិនុឃើ�ញច្ចិត្តតបនុតិច្ច

បនុតួច្ច ឃើលា�នុឹង��់បៃដ្ដីឃើ�ើ�ា�ឃើដ្ដីើមី�បង្ហាា ញ���ំហ៊ឺឹង

របស្ស់ខ្ពូួនុ។ ឃើទាះជាយុ៉ាង��៏ឃើ�យ ឃើ��ាុងការរស្ស់ឃើ�

ធមម� ឃើលា�គូ�ជាមនុុស្សសស្តែដ្ដី�មានុភា�រស្សរាយរា�់ទា�់

មាា �់។ ឃើ�ឃើ��ស្តែដ្ដី�មិត្តតរមួការង្ហារឃើផ្លូសងឃើទៀត្តឃើ��ាុង�ុំ

សំុ្សឱ្យយឃើលា�ជំួយ ឃើលា�ស្តែត្តងស្តែត្តស្តែច្ច�រសំ្តែ��បទ�ិឃើស្ថាធនុ៍

ឃើ�យមិនុមានុការលា�់ឃើ�ៀមឃើទ។ ឃើលា�បានុនុិយ៉ាយថា 

“ខ្ពំុ ំស្សបាយច្ចិត្តតស្តែដ្ដី�បានុចូ្ច�រួមចំ្ចស្តែណៈ��ាុងការអភិិវឌ្ឍឍ 

ឧស្សាហ៊ឺ�មមផ្លូ�ិត្ត�ាណូៈរបស្ស់ក្របឃើទស្សច្ចិនុ”៕

CFP 图CFP 图

(សូ្សមឃើស្សះនុ QR �ូដ្ដីឃើដ្ដីើមី�ទស្សសនាវ �ឃើដ្ដីអូ)
（扫二维码看视频）
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ឃើត្តើក្រត្តូវឃើធវើដូ្ដីច្ចឃើមតច្ច ឃើដ្ដីើមី�ផូ្លាស្ស់បតូរស្ថាា នុភា�អាជំ�វ�មម

ស្តែបបឃើនុះ? Nan ShwayYoe បានុផូ្លាស់្សបតូរទស្សសនុៈអាជំ�វ�មម

របស្ស់ខ្ពូួនុ ឃើហ៊ឺើយឃើ�រ�ឃើរាងច្ចក្រ�ផ្លូ�ិត្តស្តែស្សី�ឃើជំើងឃើ�យ

ផ្លាះ �ឃ់ើ��ាុងក្របឃើទស្សបៃ� ឃើវៀត្ត�ម នុងិក្របឃើទស្សដ្ដីបៃទឃើទៀត្ត 

ឃើហ៊ឺើយបានុនាចូំ្ច�ផ្លូ�ិត្តផ្លូ�ជាឃើក្រច្ចើនុក្របឃើភិទដូ្ដីច្ចជាស្តែស្សី�

ឃើជំើងស្តែស្សី�ស្សស្តែក្រង� ស្តែស្សី�ឃើជំើងផ្លាះ ត់្ត នុងិស្តែស្សី�ឃើជំើងក្រ��ត់្ត

ជាឃើដ្ដីើម ឃើដ្ដីើមី�ជំួយឱ្យយក្របជាជំនុឃើ�ក្រស្សុ��ុងឈូួនុ អាច្ច

ទញិបានុទំនុញិនាចូំ្ច�កានុស់្តែត្តឃើក្រច្ចើនុ។ អាជំ�វ�មមរបស់្សនាង

�៏កានុ់ស្តែត្តក្របឃើស្សើរឃើ�ើង��មួយបៃ�ងឃើ�មួយបៃ�ងផ្លូងស្តែដ្ដីរ។

“មយួឆ្នាំា ឃំើធវើការផូ្លាស់្សបតូរបនុតចិ្ច ប�ឆ្នាំា បំានុមានុការផូ្លាស់្ស

បតូរយុ៉ាងធំ។” បុុនាម នុឆ្នាំា មំ�ឃើនុះ ផ្លូូូវឃើ�ី�នុឃើ�ឿនុក្រ�ុង

យូយ��-ក្រស្ស�ុ�ុងឈូនួុ នុងិផូូ្លូវឃើ�ី�នុឃើ�ឿនុក្រ�ុងធងឹឈុូង-

ក្រស្សុ��ុងឈូួនុ ក្រត្តូវបានុបញ្ចច ប់ការស្ថាងស្សង់ជាស្ថាា �រ នុិង

ឃើបើ�ឱ្យយដំ្ដីឃើណៈើ រការជាផ្លូូូវការ ឃើហ៊ឺើយផ្លូូូវ�ា�់��ក្រច្ច�ក្រ�ំស្តែដ្ដីនុ

ចាងំហ៊ឺវ�ងឃើ�កាន់ុក្រ�ុង Bhamo �ាុងក្របឃើទស្សម�យុ៉ាន់ុមុា ក្រតូ្តវ

បានុ�ឃើនុូ�នុការស្ថាងស្សង់ ឯក្រច្ច�ផ្លូូូវរវាងក្របឃើទស្សច្ចិនុ នុិង

ម�យុ៉ាន់ុមុា ក្រតូ្តវបានុត្តភាះ ប់គ្នាា អាជំ�វ�មមស្តែដ្ដី�ឃើធវើឱ្យយក្របជំនុជំនុ

ឈានុឃើ�រ�ជំ�វភា�ធូរធារ�៏ក្រត្តូវ បានុបឃើងៀើត្តឃើ�ើងជាបនុត

បនាះ ប់ស្តែដ្ដីរ។ Nan ShwayYoe បានុកូាយជាស្ថា�ស�បៃនុការ

ផូ្លាស្ស់បតូរទាងំអស្ស់របស្ស់ក្រស្សុ��ុងឈូួនុ។

ឆ្នាំា ឃំើនុះ  ឃើក្រ���អត្តិ�ិជំនុច្ចិនុស្តែដ្ដី�បានុស្ថាះ �់គ្នាា យូរ

ឃើហ៊ឺើយឃើនាះ ហាងឃើនុះ�៏បានុទទួ�អតិ្ត�ជិំនុម�យុ៉ាន់ុមុាកាន់ុ

ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុឃើ�ើងៗស្តែដ្ដីរ។ អា�នាង Aye Aye Mon ស្តែដ្ដី�

ម���ទ�ក្រ�ុងរ ុុងហ៊ឺះូនុ ក្របឃើទស្សម�យុ៉ានុ់មុា ឃើធវើការឃើ�ក្រស្សុ�

�ុងឈូនួុបានុ ៤ ឆ្នាំា ឃំើហ៊ឺើយ។ នាង�៏ជាអត្ត�ិជិំនុស្តែដ្ដី�ម�

ទញិទនំុញិឃើ�ហាងរបស់្ស Nan ShwayYoe ជាញឹ�ញាប់។

朗瑞玉：中缅边境的“人字拖”店主

Nan Shway Yoe  ³ m©as;hagEs,keCIgpÞat;

tamtMbn;RBMEdncin-mIy:an;m:a

本刊记者 张莹琳 / 文

ជាង ១០ ឆ្នាំា មុំនុ Nan ShwayYoe បានុឃើធវើដំ្ដីឃើណៈើ រ��

ទ�ក្រ�ុង Mandalay ក្របឃើទស្សម�យុ៉ាន់ុមុា ម�ក្រប�បអាជំ�វ�មម

ឃើ�ក្រសុ្ស��ុងឈូនួុ មណៈឌ �ស្សវយត័្តជំនុជាតិ្តបៃត្ត នុងិជំនុជាតិ្ត

ជំ�ងភួិ ត្ត�ហុ៊ឺង ឃើខ្ពត្តតយូ�នុស្តែត្តមាា �ឯ់ង ឃើហ៊ឺើយបានុឃើបើ�ហាង

ស្តែស្សី�ឃើជំើង“�ិភិ�បៃ�”ស្តែដ្ដី�ភាគូឃើក្រច្ចើនុ��់ស្តែស្សី�ឃើជំើងផ្លាះ ត់្ត។ 

ក្រស្សុ��ុងឈូួនុ ស្តែដ្ដី�ស្សាិត្តឃើ��មត្តំបនុ់ក្រ�ំស្តែដ្ដីនុបៃនុ

ក្របឃើទស្សច្ចិនុ នុិងម�យុ៉ានុ់មុាឃើនាះ មានុក្របវត្តតិស្ថាស្ត្រស្សតដ្ដី៏យូរ

អស្តែងវង នុិងជាក្រច្ច�ស្សំខានុ់បៃនុផ្លូូូវសូ្សក្រត្តបុរាណៈឃើ�ភាគូនុិរត្ត�

ក្របឃើទស្សចិ្ចនុ។ ទ�ឃើនុះមានុក្រច្ច�ក្រ�ំស្តែដ្ដីនុចាងំហ៊ឺវ�ង នុងិក្រច្ច�ផូូ្លូវ

ច្ចំនុួនុ ៩ ស្តែខ្ពសស្តែដ្ដី�ត្តភាះ ប់ឃើ�នុឹងក្របឃើទស្សម�យុ៉ានុ់មុា។ 

Nan ShwayYoe បានុនិុយ៉ាយថា ស្តែស្សី�ឃើជំើងផ្លាះ ត់្តគូ�

ង្ហាយក្រសួ្ស�ពា� ់នុងិឃើ�ះឃើច្ចញ។ ឃើយ៉ាង�មបទ�ិឃើស្ថាធន៍ុ

របស់្សនាង ទ�ផ្លូារឃើ�ក្រសុ្ស��ុងឈូនួុ�ិត្តជាធំ�ស្ស។់ បុុស្តែនុត

អវ�ស្តែដ្ដី�នាងនុឹ�ស្ថាម នុមិនុដ្ដី�់ឃើនាះគូ�ឃើ��ដំ្ដីបូង អា�ក្រស្សុ�

�ុងឈូួនុចូ្ច�ច្ចិត្តតពា�់ស្តែស្សី�ឃើជំើងស្តែស្សី� ស្តែស្សី�ឃើជំើងបុា�

នុងិស្តែស្សី�ឃើជំើងស្សស្តែក្រង� ឃើហ៊ឺើយឃើស្សះើរស្តែត្តគ្នាម នុអា��មាា �ម់�

ទិញស្តែស្សី�ឃើជំើងផ្លាះ ត្ត់ឃើ�ហាងរបស្ស់នាងឃើទ។

李文君 图李文君 图
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ឃើ���ម�ៗ ឃើនុះ វ �ឃើដ្ដីអូមយួស្តែដ្ដី�ជំនុបរឃើទស្សមាា �រ់ស់្សឃើ�

ក្របឃើទស្សច្ចិនុហាត្ត់�ាច្ច់គុូនុបៃ�ជំ� ក្រត្តូវបានុផ្លូស�វផ្លូាយ�ម

គូណៈនុ�ប�ត ញស្សងះមឃើ�ឃើក្រ�ក្របឃើទស្ស ស្តែដ្ដី�បានុទា�់ទាញ

អា�ចូ្ច�ទស្សសនា នុិងស្តែច្ច�រសំ្តែ��ជិំត្ត ២០ មុ�នុដ្ដីង។ ជំនុ

បរឃើទស្សឃើនុះឃើឈាម ះ Massimo ជាជំនុជាត្តិអុ���� ឃើហ៊ឺើយ

ឃើលា�ចូ្ច�ចិ្ចត្តតវបីធម៌ច្ចនិុខូាងំ�ស្ស�់ងំ���ុមារភា�ម�។

ឃើ�ឆ្នាំា ២ំ០១៣ ឃើលា� Massimo នុងិក្រប�នុធរបស់្សឃើលា�

បានុឃើធវើដំ្ដីឃើណៈើ រម�ដ្ដី�់ក្រ�ុងហាងចូ្ចវ។ កា�ឃើនាះ ឃើទាះប�

ជាក្រត្តូវក្របឈូមមុខ្ពនុឹងទមូាប់វបីធម៌�ម� បរយិ៉ាកាស្សភាស្ថា

�ម� នុងិអាហារ�ម�ជាឃើដ្ដីើម �បុុ៏ស្តែនុតគ្នាត់្ត��រនា�់មនិុមានុអារមមណ៍ៈ

�ិបា� នុិងមិនុង្ហាយក្រស្សួ�ស្តែដ្ដី�ប�ត �ម���វបីធម៌�ម�

ឃើនុះឃើទ។

បច្ចចុបីនុាឃើនុះ ឃើលា� Massimo ជានិុស្សសិត្តថាា �ប់ណៈឌិ ត្ត

ឃើ��ាុងស្ថា��វទិា�័យឃើ�ទយច្ចិនុស្តែស្សឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំ។ �ូនុ

បនួុនា�់របស់្សឃើលា�សុ្សទធស្តែត្តសិ្ស�ាឃើ�ទ�ក្រ�ុងហាងចូ្ចវ។ �ូនុ

ច្ចីងមានុអាយុ ១៧ ឆ្នាំា  ំ ឃើហ៊ឺើយ�ូនុឃើ�មានុអាយុ ៤ ឆ្នាំា ។ំ

马西莫：靠谱的“洋中医”

《浙江日报》海外版记者 肖艳艳 / 文

Massimo ³ RKUeBTücinEsCnbreTs
EdlGacTukcitþ)an

Nan ShwayYoe  

បញ្ហាះ �់ថា “ឥ�ូវឃើនុះ

មានុក្រ�ុមហុូ៊ឺនុកានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុ

បានុម�ឃើធវើអាជំ�វ�មមឃើ��ាុង

ត្តំបនុ់ឧស្សាហ៊ឺ�មម�ុងឈូួនុ។ 

ជំនុជាត្តិម�យុ៉ានុ់មុាស្តែដ្ដី�ម�ឃើធវើការដូ្ដីច្ច 

Aye Aye Mon មានុឃើក្រច្ចើនុ�ស់្ស ខ្ពំុ ំនុងិ

��ួឃើគូ�ំ�ុងទទួ�បានុនូុវឱ្យកាស្ស�ម�ស្តែដ្ដី�ឃើ�ើត្ត

ឃើច្ចញ��ការឃើបើ�ច្ចំហ៊ឺរបស្ស់ក្រស្សុ��ុងឈូួនុ”៕
CFP 图CFP 图

受访者供图受访者供图

(សូ្សមឃើស្សះនុ QR �ូដ្ដីឃើដ្ដីើមី�ទស្សសនាវ �ឃើដ្ដីអូ)
（扫二维码看视频）
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“ខ្ពំុ ំជាជំនុជាត្តិបារាងំ។ បនាះ ប់��បានុឃើ�ឃើ�ងឃើខ្ពត្តត

យូ�នុ ក្របឃើទស្សច្ចិនុជាឃើ�ើ�ដំ្ដីបូងឃើ�ឆ្នាំា ២ំ០០៦ ខ្ពំុ ំក្រត្តូវ

បានុទា�់ទាញយុ៉ាងខូាងំឃើ�យស្ថារឃើទស្សភា�ធមមជាតិ្តដ្ដី៏

អស្ថាច រយ នុិងវបីធម៌ដ្ដី៏ច្ចក្រមុះ�ណ៌ៈឃើ�ទ�ឃើនុះ។” Yannick 

បានុបញ្ហាះ �់ថា �ងំ��ឃើ��ឃើនាះម� ការក្រត្ត�ប់ឃើ�រស់្សឃើ�

�ាុងឃើខ្ពត្តតយូ�នុ បានុកូាយជាសុ្សបិនុធំបំផុ្លូត្តរបស់្សឃើលា�។

Yannick បានុបញ្ចច ប់ការសិ្ស�ាថាា �ប់រញិ្ហាា បក្រត្ត��ស្ថា�-

�វទិា�័យ Ecole Polytechnique ឃើ�ក្របឃើទស្សបារាងំ

ក្របស្តែហ៊ឺ�ឃើ�យស្ថារមានុ�ត�ស្សងឹមឹច្ចឃំើពាះជំ�វភា�ឃើ�ក្របឃើទស្ស

ច្ចិនុ ដូ្ដីឃើច្ចាះ ក្រគូួស្ថាររបស្ស់ឃើលា�បានុសុ្ថានំុឹងអវ�ៗក្រគូប់យុ៉ាង

ឃើ�ទ�ឃើនាះភូាមៗ ឃើ�ឃើ���ួ�ឃើគូម�ដ្ដី�់ទ�ក្រ�ុងហាងចូ្ចវ

ជាឃើ�ើ�ដំ្ដីបូង។ ឃើលា�បានុក្របាប់អា�កាស្តែស្សត្តថា “មិត្តតភិ�តិ

នុងិមតិ្តតរមួការង្ហារភាគូឃើក្រច្ចើនុ ស្តែដ្ដី�ឃើយើងក្របាក្រស័្សយទា�ទ់ង

គូ�ជាជំនុជាតិ្តច្ចនិុ ឃើហ៊ឺើយ�ូនុៗរបស់្សខ្ពំុ�ំចូ៏្ច�ឃើរៀនុ�ាុងស្ថាលា

រដ្ដីឋច្ចនិុស្តែដ្ដីរ ដូ្ដីឃើច្ចាះ ជំ�វភា�រស់្សឃើ�របស់្សឃើយើងឃើពារឃើ�ញឃើ�យ

��ខណៈៈច្ចិនុឃើក្រច្ចើនុជាងជំនុបរឃើទស្សឃើផ្លូសងឃើទៀត្ត”។

“ក្របឃើទស្សចិ្ចនុមានុវបីធម៌យូរអស្តែងវង នុងិក្រជា�ឃើក្រ�”។ 

ឃើលា�បានុបស្តែនុាមឃើទៀត្តថា  ការសិ្ស�ាមុខ្ពជំំនាញឃើវជំះស្ថាស្ត្រស្សត

ឃើ�ទយច្ចិនុស្តែស្សមិនុមានុភា�ង្ហាយក្រស្សួ�ឃើទ ឃើលា�មិនុក្រត្តឹម

ស្តែត្តក្រតូ្តវឃើរៀនុភាស្ថាចិ្ចនុយុ៉ាង�ាបុុឃើ�ះ ះឃើទ ស្តែ�មទាងំក្រតូ្តវឃើរៀនុ

ច្ចំឃើណៈះដឹ្ដីងក្រទឹស្សត�ពា�់�័នុធនុឹងវធិ��ាបា�ផ្លូងស្តែដ្ដីរ។ ទាងំ

ឃើនុះ�ិត្តជា�ិបា��ស្ស់ស្សក្រមាប់ជំនុបរឃើទស្ស។ �៏បុុស្តែនុត ជា

ស្សំ�ង�ាគូ��ាុ ងដំ្ដីឃើណៈើ របៃនុការសិ្ស�ា�ិបា�ស្តែបបឃើនុះ 

ឃើលា�ស្តែត្តងទទួ�បានុជំនំុយួ��ក្រគូូ នុងិមតិ្តតរមួថាា �ជ់ាឃើក្រច្ចើនុ។

ឃើត្តើជំនុបរឃើទស្សអាច្ចកូាយជាក្រគូូឃើ�ទយច្ចិនុស្តែស្សស្តែដ្ដី�អាច្ច

ទុ�ចិ្ចត្តតបានុឬឃើទ? ឃើលា� Massimo បានុឃើឆ្លូើយថា “ឃើ��

ដ្ដីំបូង ខ្ពំុ ំបានុចូ្ច�រមួបឃើក្រមើការង្ហារគូូ�នុិ�ឃើ�យឥត្តគូិត្តបៃ�ូ 

ស្តែត្តអា�ជំំង�ភាគូឃើក្រច្ចើនុឃើ�មានុការឃើងឿងឆ្លង�។់ បុុស្តែនុត មនិុយូរ

បុុនាម នុ អា�ជំំង��ក៏្រតូ្តវបានុទា�ទ់ាញឃើ�យអា�បី�ិរយិ៉ា នុងិ

បឃើច្ចច�ឃើទស្សជំំនាញរបស់្សខ្ពំុ ំ ឃើហ៊ឺើយមានុអា�ជំងំ�កានុស់្តែត្តឃើក្រច្ចើនុ

ម�សំុ្សឱ្យយខំុំ្ពជំយួ�ាបា�ជំងំ�។” ឃើលា�បានុបញ្ហាះ �់ឃើទៀត្តថា

ការឃើជំឿទុ�ចិ្ចត្តតរបស្ស់អា�ជំំង�ក្រគូប់រូបបានុឃើធវើឱ្យយឃើលា�កានុ់

ស្តែត្តមានុទំនុុ�ច្ចិត្តត ឃើហ៊ឺើយឃើលា�ស្សងឹឹមថានុឹងអាច្ចកូាយជា

ក្រគូូឃើ�ទយចិ្ចនុស្តែស្សមាា �ឃ់ើ��ាុងក្របឃើទស្សចិ្ចនុ បនាះ ប់��បញ្ចច ប់ការ

ស្សិ�ា��ស្ថា��វទិា�័យ។

ឃើ�ឃើ��ទំឃើនុរ ឃើក្រកាមការជំួយស្សហ៊ឺគូមនុ៍�ាុងត្តំបនុ់ 

ឃើលា� នុងិក្រប�នុធឃើលា�ស្តែត្តងស្តែត្តឃើរៀបចំ្ចស្ស�មមភា�ស្សបីុរស្សធម៌

ដូ្ដីច្ចជាឃើរៀបច្ចវំគូះបណៈតុ ះប�ត �ហាត្ត�់ាច្ចគុ់ូនុបៃ�ជំ�ស្សក្រមាប់

�ុមារ។ មនិុស្តែត្តបុុឃើ�ះ ះ ឃើគូ��រនា�់បានុចូ្ច�រមួ�ាុងស្ស�មមភា�

ស្សម័ក្រគូច្ចិត្តតដូ្ដីច្ចជាការស្តែបងស្តែច្ច�ក្របឃើភិទស្សំរាម ការផ្លូស�វផ្លូាយ

វបីធម៌អំ��ការក្រប�ួត្ត��ឡាទវ�បអាសុ្ស� នុិងគូូ�នុិ�ឥត្តគូិត្តបៃ�ូ

ជាឃើដ្ដីើម៕

潘伯良：住在云南，乐在自然

本刊记者 王韵雅 王靖中 / 文

Yannick ³ rs;enAkñúgextþyUNan 

rIkrayCamYynwgFmµCati
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�មរយៈផូូ្លូវរ�ឃើភិូើងចិ្ចនុ-ឡាវ  ឃើ�ី�នុដឹ្ដី�ជំញ្ចះូ នុឃើ�ឿនុជាង

មុនុជាឃើក្រច្ចើនុ�ស្ស់។

Yannick ឃើស្សះើរស្តែត្តឃើបើ�ឡានុឃើច្ចញឃើ�ឃើក្រ�ជាមួយមិត្តត

ភិ�តិ នុិងក្រ�ុមក្រគូួស្ថាររបស្ស់ឃើលា�ជាឃើរៀងរា�់ចុ្ចងស្សបាត ហ៍៊ឺ 

ឃើដ្ដីើមី�ស្តែស្សវងយ�់��ស្សក្រមស្ស់ធមមជាត្តិ នុិងវបីធម៌បៃនុឃើខ្ពត្តត

យូ�នុឃើ�ឃើ�ើភិា ំ នុងិ�មមាត្តទ់ឃើនូុ។ ឃើលា�បានុនិុយ៉ាយ

ថា “ខ្ពំុ ំក្រត្តូវស្តែ�ូងអំណៈរគុូណៈច្ចំឃើពាះស្តែស្ស�ឡា� ស្តែដ្ដី�បានុឃើធវើ

ឱ្យយខ្ពំុ ំស្សឃើក្រមច្ចសុ្សបិនុរបស្ស់ខួូ្ពនុគូ�អាច្ចមានុឱ្យកាស្សម�រស្ស់

ឃើ�ឃើខ្ពត្តតយូ�នុឃើនុះ”៕

ឃើហ៊ឺើយបនាះ ប់ម�បានុ

ឃើ�បនុតការសិ្ស�ាថាា �់

ប រញិ្ហាា ប ក្រត្តជានុ់ខ្ពពស្ស់ ឃើ�

ស្ថា��វទិា�័យ Tsinghua។

យុ៉ាង��៏ឃើ�យ ការរស្ស់ឃើ��ាុង

ទ�ក្រ�ុងបុារ �ស្ស នុងិឃើបុកាងំមានុភា�ង្ហាយ

ក្រស្សួ� នុិងមានុឱ្យកាស្សការង្ហារជាឃើក្រច្ចើនុ

បុុស្តែនុត ឃើ�យស្ថារឃើលា�ក្រស្សឡាញ់ធមមជាត្ត�ិងំ

��ឃើ�ឃើ�មង ដូ្ដីឃើច្ចាះ ឃើលា�មិនុស្តែដ្ដី�ឃើភិូច្ច�ត�ក្រស្សបៃម

របស់្សខួូ្ពនុផ្លាះ �់ជាយូរម�ឃើនាះគូ� ការ�ងំទ��ំឃើ��ាុង

ឃើខ្ពត្តតយូ�នុ។

ឃើ�ឆ្នាំា ២ំ០១៦ Yannick បានុទទួ�ឱ្យកាស្សការង្ហារ

មួយឃើ�យស្តែច្ចដ្ដីនុយ គូ�ឃើធវើជាអគូះនាយ�បៃនុក្រ�ុមហុូ៊ឺនុរមួទុនុ

ស្តែដ្ដី�ទទ�ួខុ្ពស្សក្រតូ្តវឃើ�ើគូឃើក្រមាងផ្លូ�ិត្ត នុងិស្តែ�បៃច្ចាស្តែស្ស�ឡា�

(Shellac) ឃើ�ទ�ក្រ�ុងអានុនុ�ងបៃនុក្រ�ុងគុូនុម�ង ឃើខ្ពត្តតយូ�នុ។

Yannickស្សបាយរ ��រាយ�ស់្សស្តែដ្ដី�អាច្ចឃើ�ឃើធវើការឃើ�

ឃើខ្ពត្តតយូ�នុ។ ឃើលា�បានុបញ្ហាះ �់ថាឃើនុះ គូ�ជានុិស្សស័យ។

“ស្តែស្ស�ឡា�គូ�ជាវត្តាុធាតុ្តស្តែដ្ដី�ឃើ�ើត្តឃើច្ចញ��ស្សត្តវ�ាិត្ត 

Lac Insect ស្តែដ្ដី�ក្រត្តូវបានុឃើគូឃើក្របើជាទូឃើ�ឃើ��ាុងថាា លំាប

ឃើ�ើបៃផ្លូះខាងឃើ�ើបៃនុស្តែផូ្លូឃើឈូើ សូ្ស�ូឡា នុងិស្សៀរក្រគ្នាប់ ឃើដ្ដីើម �ីជួំយ

រ�ាភា�ក្រស្សស្ស់ថូា នុិងភិូ�។ ឃើយ៉ាងឃើ��មការស្តែណៈនា�ំ�

Yannick ការផ្លូ�ិត្តស្តែស្ស�ឡា� ក្រត្តូវការឃើដ្ដីើមឃើឈូើ នុិង

ស្សត្តវ�ាិត្តក្របឃើភិទ�ិឃើស្សស្សស្តែដ្ដី�ជាវត្តាុធាតុ្តឃើដ្ដីើម ច្ចំស្តែណៈ�ឯ

អាកាស្សធាតុ្តស្តែដ្ដី�មិនុឃើ�ត ឃើ��មិនុក្រត្តជា�់ឃើ�� នុិងមានុ

ស្សាិរភា�របស្ស់ឃើខ្ពត្តតយូ�នុឃើនាះ គូ�ជា��ខខ្ពណៈឌ ស្សំខានុ់

ស្សក្រមាប់ការ�ូត្តលាស់្ស នុងិការរស់្សរានុរបស់្សស្សត្តវ�ាតិ្តក្របឃើភិទ

ឃើនុះ។

ស្ស�វបៃ�ងឃើនុះ ផ្លូ�ិត្តផ្លូ�ស្តែស្ស�ឡា�ស្តែដ្ដី�ផ្លូ�ិត្តឃើ�យ

ឃើរាងច្ចក្រ�របស្ស់ Yannick ឃើនុះ ក្រត្តូវបានុនាឃំើច្ចញឃើ�កានុ់

ក្របឃើទស្សជាឃើក្រច្ចើនុជំុំវញិ�ភិិ�ឃើលា�។ Yannick បានុនិុយ៉ាយ

ឃើ�យរ ��រាយថា �ម�ៗឃើនុះ ឃើរាងច្ចក្រ�របស្ស់ឃើលា��៏បានុនាំ

ចូ្ច�វត្តាុធាតុ្តឃើដ្ដីើមស្សក្រមាប់ផ្លូ�ិត្តស្តែស្ស�ឡា�បុុនាម នុឃើ�ើ�

CFP 图CFP 图

(សូ្សមឃើស្សះនុ QR �ូដ្ដីឃើដ្ដីើមី�ទស្សសនាវ �ឃើដ្ដីអូ)
（扫二维码看视频）
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រូបភា�ខាងឃើ�ើ៖ មជំឈមណៈឌ �ឃើដ្ដីញបៃ�ូ នុិងជំួញដូ្ដីរផ្លាៀ អនុតរជាត្តិក្រ�ុងគុូនុម�ងឃើខ្ពត្តតយូ�នុរូបភា�ខាងឃើ�ើ៖ មជំឈមណៈឌ �ឃើដ្ដីញបៃ�ូ នុិងជំួញដូ្ដីរផ្លាៀ អនុតរជាត្តិក្រ�ុងគុូនុម�ងឃើខ្ពត្តតយូ�នុ

រូបភា�ខាងឃើក្រកាម៖ �ំ�ង់ស្តែផ្លូ�ុងត្ត�នុ័រ ឃើស្សៀវយុ៉ាងស្ថានុ ក្រស្សុ�ស្សឹងសុ្ស� ក្រ�ុងចូ្ចវស្ថានុ ឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំរូបភា�ខាងឃើក្រកាម៖ �ំ�ង់ស្តែផ្លូ�ុងត្ត�នុ័រ ឃើស្សៀវយុ៉ាងស្ថានុ ក្រស្សុ�ស្សឹងសុ្ស� ក្រ�ុងចូ្ចវស្ថានុ ឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំ

上图为云南省昆明国际花卉拍卖交易中心，下图为浙江省舟山市嵊泗小洋山集装箱港口 CFP 图 孙勇刚 制图上图为云南省昆明国际花卉拍卖交易中心，下图为浙江省舟山市嵊泗小洋山集装箱港口 CFP 图 孙勇刚 制图

扫描二维码，轻松听杂志扫描二维码，轻松听杂志

សូ្សមឃើស្សះនុ QR �ូដ្ដីឃើដ្ដីើមី�ស្ថាត ប់អត្តាបទសូ្សមឃើស្សះនុ QR �ូដ្ដីឃើដ្ដីើមី�ស្ថាត ប់អត្តាបទ
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ឃើ�ឃើ��ក្រ�ឹ�ក្រ��ឹម រ�យនុតដឹ្ដី�ទំនុិញឃើ�ស្ថាា នុ�យ

មជំឈមណៈឌ ��ុងត្ត�ន័ុរ វុាងចាយ�ងខាង�ិច្ច �ាុងស្តែផ្លូា�គុូនុម�ង

បៃនុត្តំបនុ់ពាណិៈជំះ�មមឃើស្សរ �ច្ចិនុ(យូ�នុ) បានុឃើធវើដំ្ដីឃើណៈើ រ

ឃើ�វញិឃើ�ម� ឯទំនុញិបានុឃើក្រត្តៀមរចួ្ចរា�់។ ទនុះមឹនឹុងការ

ឃើបើ�ដំ្ដីឃើណៈើ រការរបស់្សផូូ្លូវរ�ឃើភិូើងច្ចនិុ-ឡាវ អងៀរផ្លាៀ មូះិ�មពុជា

ក្រត្តូវបានុដឹ្ដី�ជំញ្ចះូ នុ នុិង��់ឃើ�ើតុ្តបាយរបស្ស់ក្របជា��រដ្ដីឋ

�ាុងទ�ក្រ�ុងគុូនុម�ងឃើ�បៃ�ងបនាះ ប់ ច្ចំស្តែណៈ�ផ្លាៀ �ុលាប��ផ្លូារ

ផ្លាៀ តូ្តវ�នុបៃនុក្រ�ុងគុូនុម�ង ក្រត្តូវបានុឃើគូយ�ឃើ���់��់

�ាុងហាងផ្លាៀ ឃើ�ទ�ក្រ�ុងបាង�� ក្របឃើទស្សបៃ�ឃើ�យចំ្ច�យ

ឃើ��ស្តែត្តមួយយប់បុុឃើ�ះ ះ។ ការដឹ្ដី�ជំញ្ចះូ នុទំនុិញឃើ�ម�

រវាងឃើខ្ពត្តតយូ�នុ នុិងក្របឃើទស្សជិំត្តខាងច្ចំ�យឃើ��ស្តែត្ត

មួយបៃ�ង ឃើហ៊ឺើយមានុទំនុិញខ្ពូះអាច្ចក្រត្តូវបានុដឹ្ដី�ជំញ្ចះូ នុឃើ�

ដ្ដី�់�ស្តែនុូងឃើ�បៃ�ងដ្ដីស្តែដ្ដី�ឃើនាះ។

ច្ចមាង យ ២០០០ គូ��ូស្តែមុក្រត្តឃើ�ភាគូខាងឃើ�ើត្ត ឃើ�

�មឃើឆ្លារស្សមុក្រទភាគូខាងឃើ�ើត្តរបស្ស់ក្របឃើទស្សច្ចិនុ រ�ឃើភិូើង

�ិឃើស្សស្ស “យ�អូូ-សុ្ស�នុជាងំ-អ�រ ុុប” ស្តែដ្ដី�ផ្លូះុ� “ទំនុិញផ្លូ�ិត្ត

ឃើ�យក្របឃើទស្សច្ចិនុ” បានុឃើធវើដំ្ដីឃើណៈើ រឃើ�ម�ជាញឹ�ញាប់

ឃើហ៊ឺើយ�ំ�ង់ស្តែផ្លូជូំវស្ថានុ�ាុងទ�ក្រ�ុងនុ�ង�ួបៃនុឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំ មានុ

នាវាឃើច្ចញចូ្ច�ដ៏្ដីឃើក្រច្ចើនុដូ្ដីច្ច�ូនុក្រត្ត�ស្តែហ៊ឺ��ាុងទឹ�។ ឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំ

គូ�ជាឃើខ្ពត្តតឃើបើ�ច្ចំហ៊ឺ�ិត្តក្របា�ដ្ដីរបស្ស់ក្របឃើទស្សច្ចិនុ។

ឃើខ្ពត្តតយូ�នុ នុិងជំ�ជាងំ ស្សាិត្តឃើ�ឆ្នាំង យ��គ្នាា  ស្តែត្តអាច្ច

បង្ហាា ញ��ការឃើបតជំាចិ្ចត្តតរបស់្សក្របឃើទស្សមួយ�ាុងការឃើបើ�ចំ្ចហ៊ឺ។

ចាប់�ងំ��ការចុ្ចះហ៊ឺត្តាឃើ�ខាឃើ�ើ�ចិ្ចចក្រ�មឃើក្រ�ៀងពាណិៈជំះ�មម

ឃើស្សរ �ចំ្ចនុួនុ ១៩ ដ្ដី�់ការអនុុវត្តត�ិច្ចចក្រ�មឃើក្រ�ៀង RCEP ចាប់

�ងំ��ការដំ្ដីឃើណៈើ រការរ�ឃើភិូើងចិ្ចនុ-អ�រ ុបុទាងំយប់ទាងំបៃ�ង ដ្ដី�់

ការ��់ឱ្យយឃើក្របើក្របាស់្សនូុវផូូ្លូវរ�ឃើភិូើងច្ចនិុ-ឡាវ។�។ �ាុងរយៈ

ឃើ��មួយទស្សវត្តសរ�៍នូុងឃើ� ក្របឃើទស្សចិ្ចនុបានុបឃើងៀើត្តក្រប�័នុធ

�ម�បៃនុឃើស្សដ្ដីឋ�ចិ្ចចឃើបើ�ចំ្ចហ៊ឺ�ក្រមតិ្តខ្ពពស់្ស ជំរំញុការឃើធវើ�ំស្តែណៈទក្រមង់

សុ្ស�ជំឃើក្រ� ឃើហ៊ឺើយបានុ��់ឃើច្ចញនូុវវធិានុការឃើបើ�ច្ចំហ៊ឺ�ម�

មួយច្ចំនុួនុធំ នុិងស្សឃើក្រមច្ចបានុនូុវស្សមិទធផ្លូ�ដ្ដី៏ឃើក្រច្ចើនុគូួរឱ្យយ

�ត្ត់ស្សមាះ �់។

�ាុងរយៈឃើ�� ១០ ឆ្នាំា �ំនូុងឃើ� �� ៤,៤ ក្រទ�លានុដុ្ដីលូារ

អាឃើមរ�ិដ្ដី�់ ៦,៩ ក្រទ�លានុដុ្ដីលូារអាឃើមរ�ិ ពាណិៈជំះ�មម

ស្សរុបរបស្ស់ច្ចិនុឃើ�ើទំនុិញ នុិងឃើស្សវា�មមបានុឃើ�ើនុឃើ�ើង��

��ំប់ឃើ�ខ្ព ២ ឃើ�ើ�ិភិ�ឃើលា��ាុងឆ្នាំា ២ំ០១២ ដ្ដី�់��ំប់

ឃើ�ខ្ព ១ �ាុងឆ្នាំា ២ំ០២០ នុិង ២០២១។ ច្ចំស្តែណៈ�ឯអក្រ�

បៃនុទំនិុញនាឃំើច្ចញរបស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុឃើធៀបនឹុងទំហ៊ឺំទ�ផ្លូារ

�ភិិ�ឃើលា�បានុឃើ�ើនុឃើ�ើង�� ១១% ដ្ដី�់ ១៥%។ ក្របឃើទស្ស

ច្ចនិុមនិុក្រតឹ្តមស្តែត្តជា “ឃើរាងច្ចក្រ��ិភិ�ឃើលា�” បុុឃើ�ះ ះឃើទ  ស្តែ�ម

ទាងំជា “ទ�ផ្លូារ�ិភិ�ឃើលា�” ឃើទៀត្តផ្លូង។ ខ្ពណៈៈឃើ��ស្តែដ្ដី�

ផ្លូត�់ដ្ដី�់ទ�ផ្លូារ�ិភិ�ឃើលា�នូុវផ្លូ�ិត្តផ្លូ�ជាឃើក្រច្ចើនុក្របឃើភិទ

�ាុងត្តបៃមសូ្សមរមយ ទ�ផ្លូាររបស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុ�៏ផ្លូត�ដ់្ដី�់ប�ត

ក្របឃើទស្សនានានូុវឱ្យកាស្សអភិិវឌ្ឍឍនុ៍ដ្ដី៏ទូ�ំទូលាយផ្លូងស្តែដ្ដីរ។

�ាុងរយៈឃើ�� ១០ ឆ្នាំា �ំនូុងឃើ� ការ��់ទុនុវនិុឃិើយ៉ាគូ

ឃើ�ឃើក្រ�ក្របឃើទស្ស នុងិការទទួ�ការវនិុឃិើយ៉ាគូ��បរឃើទស្សរបស់្ស

ក្របឃើទស្សចិ្ចនុ  សុ្សទធស្តែត្តបានុជាប់��ំប់ឈានុមុខ្ពឃើ�ឃើ�ើ�ិភិ�-

ឃើលា�។ ឃើ�ឆ្នាំា ២ំ០២១ ក្របឃើទស្សច្ចិនុបានុទា�់ទាញទុនុ

វនិុឃិើយ៉ាគូបរឃើទស្ស ១,១៥ ក្រទ�លានុយ៉ាន់ុ ឃើ�ើនុឃើ�ើង ៦២,៩% 

ឃើធៀបនឹុងឆ្នាំា ២ំ០១២។ �� ១៩០ ក្របការម�ក្រតឹ្តម ២៧ ក្របការ

ស្តែដ្ដី�ជាបញ្ចះ �កានុ់ស្តែត្តខ្ពូ�ឃើ�ៗ ឃើហ៊ឺើយបង្ហាា ញ��ការស្តែ�ទក្រមង់

ជាបនុតបនាះ ប់ នុិងការឃើបើ�ច្ចំហ៊ឺកានុ់ស្តែត្តសុ្ស�ជំឃើក្រ�។

�ាុងរយៈឃើ�� ១០ ឆ្នាំា �ំនុូងឃើ� ការស្ថាងស្សង់ត្តំបនុ់

�ិឃើស្ថាធនុ៍ពាណិៈជំះ�មមឃើស្សរ � នុិង�ំ�ង់ស្តែផ្លូពាណិៈជំះ�មមឃើស្សរ �

បានុផូ្លាស់្សបតូរ��បង់ូឃើមឃើ�ជាការ�ិត្ត។ ចាប់�ងំ��ការបឃើងៀើត្ត

ត្តំបនុ់�ិឃើស្ថាធន៍ុពាណិៈជំះ�មមឃើស្សរ �ដំ្ដីបូងឃើ�ទ�ក្រ�ុងឃើស្សៀងបៃហ៊ឺ

�ាុងឆ្នាំា ២ំ០១៣ ម�ដ្ដី�់បច្ចចុបីនុា មានុត្តំបនុ់�ិឃើស្ថាធនុ៍

ពាណិៈជំះ�មមឃើស្សរ �ចំ្ចនុនួុ ២១ ក្រតូ្តវបានុបឃើងៀើត្តឃើ�ើងជាផូូ្លូវការ។

ត្តំបនុ់�ិឃើស្ថាធនុ៍ពាណិៈជំះ�មមឃើស្សរ � ស្តែដ្ដី�មានុទំហ៊ឺំត្តិច្ចជាង 

៤‰ បៃនុបៃផ្លូះដ្ដី�របស្ស់ក្របឃើទស្សច្ចិនុ ឃើស្សមើនុឹង ១៧,៣% បៃនុ

ទំហ៊ឺំពាណិៈជំះ�មមនាឃំើច្ចញនាចូំ្ច�ស្សរុបរបស្ស់ក្របឃើទស្សច្ចិនុ 

ឃើហ៊ឺើយបានុទា�ទ់ាញទុនុវនិុឃិើយ៉ាគូបរឃើទស្ស ១៨,៥% បៃនុការ

វនិុឃិើយ៉ាគូបរឃើទស្សស្សរុបទូទាងំក្របឃើទស្សចិ្ចនុ។ �ាុងឆ្នាំា ២ំ០១៨ 

ការស្ថាងស្សង់�ំ�ង់ស្តែផ្លូពាណិៈជំះ�មមឃើស្សរ �បៃហ៊ឺ�នុ ក្រត្តូវបានុ

ចាប់ដ្ដីំឃើណៈើ រការ ឃើហ៊ឺើយទទួ�បានុនូុវស្សមិទធផ្លូ�បៃច្ចាក្របឌ្ឍិត្ត

�ម�ច្ចំនុួនុជាង១២០៕

(អត្តាបទស្សឃើងខបឃើ�យអា�នុិ�នុធទស្សសនាវដ្ដីត�ឃើយើងខ្ពំុ ំ)
稿件来源：本刊综合
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ការឃើបើ�ចំ្ចហ៊ឺ�ក្រមិត្តខ្ពពស់្សរបស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុ�ំ�ុងឈានុ

ឃើជំើងឃើឆ្នាំព ះឃើ�មុខ្ពជា�ំ�ប់ បានុផ្លូត�នូ់ុវស្សនុះុះជាបនុតបនាះ ប់

ស្សក្រមាប់ជំំរុញ�ំឃើណៈើ នុឃើ�យមានុស្សាិរភា�បៃនុឃើស្សដ្ដីឋ�ិច្ចច�ាុង

ត្តំបនុ់ នុិងឃើស្សដ្ដីឋ�ិច្ចច�ិភិ�ឃើលា�។ ក្របឃើទស្សច្ចិនុបានុ នុិង

��ុំងនាមំ�នូុវផ្លូ�ក្របឃើយ៉ាជំន៍ុជា�ស់្តែស្សតងដ្ដី�់ក្របឃើទស្ស នុងិ

ក្របជាជំនុកានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុឃើ��ាុង�ិភិ�ឃើលា�។

ខ្ពំុ ំបានុឃើធវើការ�ាុងវសិ្ស័យ�័ត្ត៌មានុអស់្សរយៈឃើ��ជាង

១០ ឆ្នាំា មំ�ឃើហ៊ឺើយ នុិងធូាប់បានុចូ្ច�រមួ�ាុងស្ស�មមភា��ិច្ចច

យ�បទស្សមាា ស្សនុ៍ នុិងឃើធវើទស្សសនុ�ិច្ចចឃើ�ក្របឃើទស្សច្ចិនុជា

ឃើក្រច្ចើនុឃើ�ើ�។ ខ្ពំុចំាប់អារមមណ៍ៈច្ចឃំើពាះ�ក្រមិត្តបៃនុការឃើបើ�ចំ្ចហ៊ឺ

របស្ស់ក្របឃើទស្សច្ចិនុ  ឃើ��ាុងទ�ក្រ�ុងកាវ ងចូ្ចវ ស្សិនុជិំនុ នុិង

គុូនុម�ងជាឃើដ្ដីើម។ 

�ាុងរយៈឃើ��បុុនាម នុឆ្នាំា ចុំ្ចងឃើក្រកាយឃើនុះ ស្សហ៊ឺក្រគ្នាស្សចិ្ចនុ

កានុស់្តែត្តឃើក្រច្ចើនុឃើ�ើងៗបានុឃើ�ឃើធវើវនិុឃិើយ៉ាគូ នុងិស្តែស្សវងរ�បៃដ្ដីគូូ

ស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការ�ាុងក្របឃើទស្ស�មពុជា ឃើហ៊ឺើយបានុចូ្ច�រមួ

យុ៉ាងស្ស�មមឃើ��ាុងការអភិិវឌ្ឍឍរបស្ស់�មពុជា។ ឧទាហ៊ឺរណ៍ៈ 

ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុចិ្ចនុបានុចូ្ច�រួមគូឃើក្រមាងស្ថាងស្សង់ឃើហ៊ឺ�ឋ រច្ចនា

ស្សមពន័ុធជាឃើក្រច្ចើនុឃើ��មពុជា។  ឃើ�ស្តែខ្ពធាូ ឆ្នាំា ២ំ០១៨ ស្ថាា នុ�យ

វារ �អគូះិស្សនុ�ឃើស្សស្ថានុឃើក្រកាម ២ របស្ស់�មពុជា ក្រត្តូវបានុបញ្ចច ប់

ការស្ថាងស្សង់ នុិង��់ឱ្យយដំ្ដីឃើណៈើ រការ។ ឃើ�ស្តែខ្ពធាូ ឆ្នាំា  ំ

២០២១ គូឃើក្រមាង�ហុ៊ឺ��ឡា�ឋ នុជាតិ្ត មរត្ត� ឃើត្តឃើជា ស្តែដ្ដី�ជា

ជំំនុួយរបស្ស់ក្របឃើទស្សច្ចិនុ បានុបញ្ចច ប់ការស្ថាងស្សង់ នុិងក្រត្តូវ

បានុស្សឃើមាព ធជាផ្លូូូវការ។   ឃើ�ស្តែខ្ពម�នា ឆ្នាំា ២ំ០២២  មនុះ�រ-

ឃើ�ទយមិត្តតភា��មពុជា-ច្ចនិុ ក្រ�ះ�ុសុ្សមៈ ក្រតូ្តវបានុឃើបើ�ស្សឃើមាព ធ

ជាផ្លូូូវការ។ ឃើ�បៃ�ងទ�១ ស្តែខ្ពតុ្តលា ឆ្នាំា ២ំ០២២ ផ្លូូូវឃើ�ី�នុ

ឃើ�ឿនុភិាឃំើ�ញ-ក្រ�ុងក្រ�ះស្ស�ហ៊ឺនុុ ស្តែដ្ដី�ជាគូឃើក្រមាងសំ្សខានុប់ៃនុ

�ចិ្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតកិារក្រប�បឃើ�យគុូណៈភា�ខ្ពពស់្ស �មពុជា-

ច្ចិនុបានុឃើបើ�ឱ្យយដំ្ដីឃើណៈើ រការជាផ្លូូូវការ។ ការស្ថាងស្សង់ឃើហ៊ឺ-

�ឋ រច្ចនាស្សមព័នុធឃើ��មពុជា�ំ�ុងជំួយស្តែ��មាជំ�វភា�រស្ស់ឃើ�

របស្ស់ក្របជាជំនុ�មពុជា។ ក្របជាជំនុ�មពុជាអាច្ចទទួ�បានុ

អត្តាក្របឃើយ៉ាជំនុ៍ជា�់ស្តែស្សតង ស្តែដ្ដី�នាមំ�ឃើ�យស្ថារ�ិច្ចចស្សហ៊ឺ-

ក្របត្តិបត្តតិការរវាងក្របឃើទស្សទាងំ��រ�មពជា-ច្ចិនុ។

�ិច្ចចក្រ�មឃើក្រ�ៀង RCEP បានុចូ្ច�ជាធរមានុ ឃើ�បៃ�ងទ�

១ ស្តែខ្ពម�រា ឆ្នាំា ២ំ០២២។  ឃើ�បៃ�ងដ្ដីស្តែដ្ដី�ឃើនាះ �ិច្ចចក្រ�ម

ឃើក្រ�ៀងពាណិៈជំះ�មមឃើស្សរ ��មពុជា-ច្ចិនុ�៏បានុចូ្ច�ជាធរមានុ

ដូ្ដីច្ចគ្នាា   ស្តែដ្ដី�ជាច្ចំណុៈច្ចស្សំខានុ់�ាុងទំនា�់ទំនុងឃើស្សដ្ដីឋ�ិច្ចច

ឃើទវភាគូ��មពុជា-ច្ចនិុ នុងិ�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតកិាររវាងក្របឃើទស្ស

ទាងំ��រ។ �ិច្ចចក្រ�មឃើក្រ�ៀងទាងំឃើនុះអាច្ច�ក្រង�� នុិង�ក្រងឹង

ឱ្យយកាន់ុស្តែត្តសុ្ស�ជំឃើក្រ�នូុវ�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការរវាងក្របឃើទស្ស

ទាងំ��រ ឃើហ៊ឺើយជំរំញុឱ្យយ�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតកិារឃើទវភាគូ�ឈានុ

ដ្ដី�់�ក្រមិត្ត�ម�មួយឃើទៀត្ត។ 

ការឃើបើ�ច្ចំហ៊ឺ នុិង�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការឃើធវើឱ្យយ�ិភិ�-

ឃើលា�ឃើយើងមានុទំនា�់ទំនុងកានុ់ស្តែត្តជិំត្តស្សាិទធ៕

ឃើលា� ឃើស្សង គូឹមហាង អនុុក្របធានុការយិ៉ា�័យស្ថាា នុ�យវទិយុ FM ៩៦ Mhz បៃនុវទិយុជាត្តិ�មពុជា

柬埔寨国家广播电台 FM96Mhz 频道办公室副主任 森金航 
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共建“一带一路”需要“铁”担当

ឃើ�ឆ្នាំា ២ំ០១៣ ឯ�ឧត្តតម សុ្ស� ជំ�នុភិ�ង ក្របធានាធិបត្ត� 

ច្ចិនុ បានុឃើ�ើ�ឃើ�ើង��គូំនុិត្តផ្លូតួច្ចឃើផ្លូតើម "ស្តែខ្ពសក្រ�វាត្ត់ នុិងផ្លូូូវ" 

ស្តែដ្ដី�បានុក្រតួ្តស្សក្រ�យផូូ្លូវអភិវិឌ្ឍឍន៍ុក្រប�បឃើ�យកាលានុុវត្តត-

ភា�ស្សក្រមាប់ក្របឃើទស្សនានាឈានុឃើ�រ�វបុិ�ភា�រមួ។

ច្ចំណុៈច្ចគូនុូឹះបៃនុការរមួគ្នាា �ស្ថាង "ស្តែខ្ពសក្រ�វាត្ត់ នុិងផ្លូូូវ" 

គូ�ការត្តភាះ ប់ ស្តែដ្ដី�ជាបញ្ហាា ក្របឈូមស្សក្រមាប់ការអភិិវឌ្ឍឍបៃនុ

ក្របឃើទស្សជាឃើក្រច្ចើនុនាឃើ��បច្ចចុបីនុា។ បុុនាម នុឆ្នាំា ចុំ្ចងឃើក្រកាយ

ឃើនុះ ផូូ្លូវស្តែដ្ដី�បានុឃើដ្ដីើរតួ្តនាទ�យុ៉ាងសំ្សខានុ�់ាុងការរមួគ្នាា �ស្ថាង

"ស្តែខ្ពសក្រ�វាត្ត់ នុិងផ្លូូូវ"ក្រប�បឃើ�យគុូណៈភា�ខ្ពពស្ស់។

ឃើ�ឃើខ្ពត្តតយូ�នុ �ាុងរយៈឃើ�� ៩ ស្តែខ្ពចាប់�ងំ��ផ្លូូូវ

រ�ឃើភិូើងច្ចិនុ-ឡាវ ក្រត្តូវបានុឃើបើ�ដំ្ដីឃើណៈើ រការជាផ្លូូូវការម� 

ត្តបៃមសូ្សរុបបៃនុការដ្ដី�ឹជំញ្ចះូ នុទំនិុញអនុតរជាតិ្តមានុចំ្ចនួុនុឃើ�ើស្ស

�� ១០ ពានុ់លានុយ៉ានុ់ក្រគូបដ្ដីណៈត ប់ឃើ�ើឃើខ្ពត្តតច្ចំនុួនុ ៣០

(ត្តំបនុ់ស្សវយ័ត្ត នុិងក្រ�ុងស្សវយ័ត្ត) ឃើ�ទូទាងំក្របឃើទស្សច្ចិនុ 

ឃើ�យផ្លូត�់ឃើស្សវា�មមដ្ដី�់ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុ�ាុងក្រសុ្ស�ចំ្ចនួុនុជាង 

១៥០០។ ឃើ�ឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំផូូ្លូវរ�ឃើភិូើង "យ�អូូ-សុ្ស�នុជាងំ-អ�រ ុបុ"

បានុបនុត�ក្រង��ស្តែខ្ពសរបស្ស់ខ្ពូួនុ ក្រគូបដ្ដីណៈត ប់ឃើ�ើទ�ក្រ�ុងជាង

១៦០ បៃនុក្របឃើទស្សចំ្ចនុនួុ ៥០ ឃើ�ទវ�បអាសុ្ស� នុងិអ�រ ុបុ។ គូតិ្ត

ម�ដ្ដី�់ឃើ��ឃើនុះមានុរ�ឃើភិូើងច្ចំនុួនុ ៤៥០០ ឃើជំើងបានុឃើធវើ

ដ្ដីំឃើណៈើ រ�មផ្លូូូវរ�ឃើភិូើងឃើនុះ ឃើហ៊ឺើយបរមិាណៈដឹ្ដី�ជំញ្ចះូ នុបានុ

ឃើ�ើស្ស�� ៣៦,៨ មុ�នុទូ។

�ាុងនាមជាមឃើធាបាយដឹ្ដី�ជំញ្ចះូ នុអនុតរជាត្តិស្សតង់�រ�ម� 

ផូូ្លូវស្តែដ្ដី�បានុកូាយជាការអនុុវត្តតច្ចមីងរបស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុ

ឃើដ្ដីើម �ីចូ្ច�រមួចំ្ចស្តែណៈ��ាុង�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតិការឃើបើ�ចំ្ចហ៊ឺជា

ស្ស�� រមួគ្នាា �ស្ថាង "ស្តែខ្ពសក្រ�វាត្ត់ នុិងផ្លូូូវ" នុិងជំំរុញការ

�ស្ថាងស្សហ៊ឺគូមន៍ុវាស្សនារមួមនុុស្សសជាតិ្ត ឃើហ៊ឺើយ�ជ៏ាផ្លូ�ិត្ត-

ផ្លូ�ឃើហ៊ឺ�ឋ រច្ចនាស្សមព័នុធដឹ្ដី�ជំញ្ចះូ នុស្ថាធារណៈៈ ស្តែដ្ដី�ទទួ�

ស្ថាះ �ឃ់ើ�យប�ត ក្របឃើទស្សពា��់ន័ុធ។ ជា�ិឃើស្សស្ស�ាុងអំ�ុង

ឃើ��បៃនុការផ្លូះុះឃើ�ើងនូុវជំំង��ូវ �១៩ ផូូ្លូវរ�ឃើភិូើងចិ្ចនុ-អ�រ ុបុបានុ

រមួចំ្ចស្តែណៈ�យុ៉ាងឃើក្រច្ចើនុ�ាុងការឃើធវើឱ្យយមានុស្សារិភា�ស្តែខ្ពសស្សង្ហាវ �់

ឧស្សាហ៊ឺ�មម នុងិស្តែខ្ពសស្សង្ហាវ �់ផ្លូះត់្តផ្លូះង់អនុតរជាតិ្ត នុងិការ�ក្រងឹង

�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតិការអំ��ការក្របយុទធក្របឆ្នាំងំនុឹងការរ ��រា�

��បៃនុជំំង��ូវ �ដ្ដី១៩ ឃើ�ើ�ិភិ�ឃើលា�។

ផ្លូូូវស្តែដ្ដី� មិនុក្រត្តឹមស្តែត្តជាត្តួមួយដ្ដី៏ស្សំខានុ់បៃនុការត្តភាះ ប់

ឃើហ៊ឺ�ឋ រច្ចនាស្សមព័នុធ"ស្តែខ្ពសក្រ�វាត់្ត នុងិផូូ្លូវ"បុុឃើ�ះ ះឃើទ ស្តែ�មទាងំ

ជាមឃើធាបាយ នុងិវធិានុការធានាស្សក្រមាប់ជំំរញុការត្តភាះ ប់

គ្នាា ឃើ�ើវសិ្ស័យឃើគ្នា�នុឃើយ៉ាបាយ ពាណិៈជំះ�មម ហ៊ឺិរញ្ចាបីទានុ 

នុងិដួ្ដីងចិ្ចត្តតក្របជាជំនុឃើទៀត្តផ្លូង។ ការរមួគ្នាា �ស្ថាង"ស្តែខ្ពសក្រ�វាត់្ត

នុិងផូូ្លូវ"ក្រប�បឃើ�យគុូណៈភា�ខ្ពពស់្ស  មនិុអាច្ចកាត់្តផ្លាត ច់្ចឃើច្ចញ

��តួ្តនាទ�និុង�មូាងំបៃនុផូូ្លូវស្តែដ្ដី�បានុឃើទ។ ស្ស�វបៃ�ងឃើនុះ ផូូ្លូវស្តែដ្ដី�

ខាវ ត់្តស្តែខ្ពវងឃើក្របៀបដូ្ដីច្ចជាស្តែខ្ពសបនាះ ត់្តស្តែដ្ដី�បំឃើ�ញបស្តែនុាមគ្នាា ឃើ�

វញិឃើ�ម� �ំ�ុងគូូររូបគូំនូុរបៃនុអនាគូត្តកា�ដ្ដី៏ភិូ�ស្ថាវ ងបៃនុ

ស្សហ៊ឺគូមនុ៍វាស្សនារមួរបស្ស់មនុុស្សសជាត្តិ៕

浙江传媒学院新闻与传播学院院长助理、副教授 郭璇

ឃើលា�ក្រស្ស�ស្ថាស្ត្រស្ថាត ចារយរង �ូ ឃើស្សៀង ជំំនុួយការក្របធានុមហាវទិា�័យស្ថារ�័ត្ត៌មានុ នុិងផ្លូស�វផ្លូាយ

បៃនុវទិាស្ថាា នុក្រប�័នុធផ្លូស�វផ្លូាយឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំ
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100多年前，戏剧《R.U.R》首演，向世界引入了一个重要的概念——机器人（Robot）。

20 多年前，中国独立研制的第一台具有人类外观特征、可以模拟人类基本行为动

作的类人型机器人，被命名为“先行者”。

在“先行者”的引领下，中国机器人产业不断发展。一方面，机器人技术不断迭代，催生

很多新产品；另一方面，机器人应用场景愈加广泛，每个场景都催生一个新的市场，促进相关产

品研发。今天，机器人已经融入中国经济社会发展的方方面面 ......
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១០០ ឆ្នាំា មុំនុ ឃើលាខ នុ R.U.R ក្រត្តូវបានុស្សស្តែមតងជាឃើ�ើ�ដំ្ដីបូង ស្តែដ្ដី�បង្ហាា ញជូំនុ�ិភិ�ឃើលា�នូុវទស្សសនុទានុ�ម�មួយ គូ� 

មនុុស្សសយនុត។

ជាង ២០ ឆ្នាំា មុំនុ មនុុស្សសយនុតទ� ១ ស្តែដ្ដី�មានុរូបរាងដូ្ដីច្ចមនុុស្សស អាច្ចឃើធវើដំ្ដីឃើណៈើ រក្រ�ប់�មមនុុស្សស ឃើហ៊ឺើយស្សិ�ាក្រស្ថាវ-

ក្រជាវ នុិងផ្លូ�ិត្តឃើ�យក្របឃើទស្សច្ចិនុឃើនាះ ក្រត្តូវបានុឃើគូ��់ឃើឈាម ះថា “អា�នាមុំខ្ព”។

ឃើក្រកាមការស្តែណៈនា�ំ�មនុុស្សសយនុត “អា�នាមុំខ្ព” ឃើនុះ ឧស្សាហ៊ឺ�មមផ្លូ�ិត្តមនុុស្សសយនុតរបស្ស់ក្របឃើទស្សច្ចិនុ បានុរ ��ច្ចឃើក្រមើនុ

កានុស់្តែត្តឆ្នាំប់រហ័៊ឺស្ស។ បឃើច្ចច�ឃើទស្សផ្លូ�ិត្តមនុុស្សសយនុតរបស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុបានុទទួ�ការរ ��ច្ចឃើក្រមើនុឃើក្រច្ចើនុគួូរឱ្យយ�ត់្តស្សមាះ �់ ឃើហ៊ឺើយ

ជំំរុញឱ្យយឃើ�ច្ចឃើច្ចញនូុវផ្លូ�ិត្តផ្លូ��ម�ជាឃើក្រច្ចើនុ។ មុាងឃើទៀត្ត មនុុស្សសយនុតក្រត្តូវបានុឃើក្របើក្របាស្ស់ឃើ��ស្តែនុូងកានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុ ច្ចំស្តែណៈ�

�ស្តែនូុងនុ�មួយៗសុ្សទធស្តែត្តអាច្ចជំំរញុឱ្យយបឃើងៀើត្តឃើ�ើងនូុវទ�ផ្លូារ�ម�មយួ នុងិជំំរញុឱ្យយឃើធវើការសិ្ស�ាក្រស្ថាវក្រជាវអំ��ផ្លូ�ិត្តផ្លូ�ពា��់ន័ុធ។

បៃ�ងឃើនុះ មនុុស្សសយនុតបានុ នុិង�ំ�ុងឃើក្រជំៀត្តចូ្ច��ាុងវសិ្ស័យឃើផ្លូសងៗស្សក្រមាប់ការអភិិវឌ្ឍឍឃើស្សដ្ដីឋ�ិច្ចចបៃនុក្របឃើទស្សច្ចិនុ៕

(អត្តាបទស្សឃើងខបឃើ�យអា�នុិ�នុធទស្សសនាវដ្ដីត�ឃើយើងខ្ពំុ ំ)
稿件来源：本刊综合

CFP 图CFP 图
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三百六十行，
行行都有

机器人

RKb;GaCIBsuT§Etman

karcUlrYmBImnusSynþ

ក្របឃើទស្សច្ចិនុមានុសុ្សភាស្សិត្តមួយឃើពា�ថា “ក្រគូប់អាជំ��

សុ្សទធស្តែត្តមានុអា�ឃើឆ្លាើម”។ សុ្សភាស្សិត្តឃើនុះមានុនុ័យថា ឃើទាះ

ប�ជាឃើធវើការង្ហារអវ��៏ឃើ�យ ឱ្យយស្តែត្តក្រស្សឡាញ់ការង្ហាររបស្ស់ខ្ពូួនុ 

សុ្សទធស្តែត្តអាច្ចទទួ�បានុផ្លូ��ា។

បច្ចចុបីនុា ឃើ��ាុងក្របឃើទស្សច្ចិនុ ក្រគូប់ការង្ហារសុ្សទធស្តែត្ត

មានុការចូ្ច�រមួ��មនុុស្សសយនុត។ �មទនិុាន័ុយពា��់ន័ុធបានុ

ឱ្យយដឹ្ដីងថា ឃើ�ឆ្នាំា ២ំ០២១ ការឃើក្របើក្របាស្ស់មនុុស្សសយនុត�ាុង

វសិ្ស័យឃើផ្លូសងៗបៃនុក្របឃើទស្សច្ចិនុ បានុនាមំ�នូុវច្ចំណូៈ�ជាង 

១៣០ ពានុ់លានុយ៉ានុ់ ស្តែដ្ដី�មិនុក្រគ្នានុ់ស្តែត្ត�ឃើនុូ�នុការស្តែ�

ទក្រមង់ នុិងឃើ�ើ��មពស្ស់�ក្រមិត្តបៃនុវសិ្ស័យ�ស្សិ�មម នុិង

ឧស្សាហ៊ឺ�មមបុុឃើ�ះ ះឃើទ ស្តែ�មទាងំបានុឃើ�ើ��មពស្ស់�ក្រមិត្ត

បៃនុឃើស្សវា�មម�ាុងវសិ្សយ័ឃើភាជំនុ�យ�ឋ នុ ការ��់រាយ ការដឹ្ដី�

ជំញ្ចះូ នុនុិងស្តែច្ច�ចាយទំនុិញ នុិងការស្តែ�ទាសុំ្សខ្ពភា�ឃើទៀត្ត

ផ្លូង។ មនុុស្សសយនុតបានុនាមំ�នូុវការរស់្សឃើ�កាន់ុស្តែត្ត�ាក្របឃើស្សើរ

ដ្ដី�់មនុុស្សសឃើយើង។

"អា�បឃើក្រមើ"ជាមនុុស្សសយនុត�ាុងឃើភាជំនុ�យ�ឋ នុ"អា�បឃើក្រមើ"ជាមនុុស្សសយនុត�ាុងឃើភាជំនុ�យ�ឋ នុ

在餐厅服务的机器人“服务员”  CFP  图在餐厅服务的机器人“服务员”  CFP  图
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ឃើ��ាុងឃើរាងច្ចក្រ�ដ្ដី៏ធំឃើនាះ បៃដ្ដីមនុុស្សសយនុត�ំ�ុងឃើធវើការ

ង្ហាររបស្ស់ខ្ពូួនុ គូ�ចាប់យ��ង់រ�ឃើភិូើងស្តែដ្ដី�ក្រត្តូវបានុដុ្ដីត្តឱ្យយ

ឃើ�ើង�ណ៌ៈក្រ�ហ៊ឺម ឃើហ៊ឺើយមានុទមងនុ់ ៥០ គូ��ូក្រកាម។

�ស្តែនូុងឃើនុះ�ិត្តជាឃើ�ត ខូាងំ�ស់្ស។ ��មុនុការង្ហាឃើនុះគូ�

ឃើធវើឃើ�យមនុុស្សស។

មនុុស្សសយនុតឧស្សាហ៊ឺ�មម បានុជួំយឃើ�ើ��មពស្សក់្របសិ្សទធ-

ភា� នុងិសុ្សវត្តាភិា�ការង្ហារ�ាុងវសិ្សយ័ឧស្សាហ៊ឺ�មម។ មិនុស្តែត្ត

បុុឃើ�ះ ះឃើទ មនុុស្សសយនុតឃើ�ញ��ខណៈៈអាច្ចឃើធវើការង្ហារក្រគូប់

ក្របឃើភិទជំួយជំំរុញការស្តែ�ទក្រមង់ នុិងឃើ�ើ��មពស្ស់�ក្រមិត្តបៃនុ

ផ្លូ�ិត្ត�មមច្ចិនុ។

ឃើ�ឃើខ្ពត្តតកាវ ងតុ្តង ឧស្សាហ៊ឺ�មមមនុុស្សសយនុត�ំ�ុងរ ��

ច្ចឃើក្រមើនុខូាងំ។ មនុុស្សសយនុតក្រត្តូវបានុផ្លូ�ិត្ត នុិងក្រស្ថាវក្រជាវ

�មត្តក្រមូវការ ឃើហ៊ឺើយ�ំ�ុងក្រត្តូវបានុឃើក្របើក្របាស្ស់�ាុងវសិ្ស័យ

កានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុឃើ�ើងៗ។ ឃើ��ាុងឃើរាងច្ចក្រ�របស្ស់ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុ 

Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery 

Co., Ltd. “មនុុស្សសយនុតផ្លូូុ ំដ្ដីប” ច្ចំនុួនុ��រ គូ�ជា “ត្តួឯ�”�ាុង

ឃើរាងច្ចក្រ�ឃើនាះ។ ដ្ដីរាប�មុាសុ្ស�នុក្រត្តូវបានុចាប់ឃើផ្លូតើម បៃដ្ដី

មនុុស្សសយនុតចាប់យ�វត្តាុធាតុ្តឃើដ្ដីើម ឃើហ៊ឺើយឃើ�ស្តែផ្លូា�មាខ ងឃើទៀត្ត

គូ�ឃើច្ចញដ្ដីបឃើវច្ចខ្ពចប់ឃើភិស្សជំះៈ។ ឃើលា� ចាងំ សុ្សងឃើមងុ ក្របធានុ

ក្រ�ុមក្របឹ�ាភិបិា�បៃនុក្រ�ុមហុូ៊ឺនុ Tech-Long បានុស្តែណៈនាថំា

ការង្ហារបនាះ ប់គូ�ក្រតូ្តវក្របគូ�់ឃើ�ឱ្យយមនុុស្សសយនុតចា�់បំឃើ�ញ

មនុុស្សសយនុតបិទសូ្ថា�ស្សញ្ហាា  នុងិមនុុស្សសយនុតឃើវច្ចខ្ពចប់ជាឃើដ្ដីើម។ 

ដ្ដីំឃើណៈើ រផ្លូ�ិត្ត�មមទាងំមូ�មិនុត្តក្រមូវឱ្យយមានុមនុុស្សសសូ្សម �ី

ស្តែត្តមាា � ់ ឃើហ៊ឺើយ�ចិ្ចចការទាងំអស់្សក្រតូ្តវបានុជំនំុសួ្សម�វញិឃើ�យ

មនុុស្សសយនុត។

��ការផ្លូ�តិ្តមុាសុ្ស�នុឃើវច្ចខ្ពចប់ស្ថាមញ្ចា�ាុងទស្សវត្តសរឆ៍្នាំា ៩ំ០

បៃនុស្សត្តវត្តសរមុ៍នុ រហូ៊ឺត្តដ្ដី�់ការរច្ចនាស្តែខ្ពសស្សង្ហាវ �់ផ្លូ�ិត្ត�មម

ឃើវច្ចខ្ពចប់អាហារទាងំមូ� ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុ Tech-Long បានុចូ្ច�

工厂里的“机器工人”

mnusSynþEdlCakmµkrkñúgeragcRk

មនុុស្សសយនុតឧស្សាហ៊ឺ�មមមានុ“ស្តែភិា�”៖ ឃើហ៊ឺតុ្តអវ�បានុជា

មនុុស្សសយនុតឧស្សាហ៊ឺ�មមអាច្ចបំឃើ�ញការង្ហារ�ក្រមិត្តខ្ពពស់្ស? 

មុខ្ពង្ហារច្ច�ខុវញិ្ហាា ណៈ៣D គូ�មនិុអាច្ចខ្ពវះបានុ។ �ត័្តម៌ានុ ៧០%

ស្តែដ្ដី�មនុុស្សសឃើយើងយ�ដ់្ដីងឹឃើនាះគូ�ចាប់ស្សញ្ហាា �មរយៈស្តែភិា�

របស្ស់ឃើយើង ឃើហ៊ឺើយមនុុស្សសយនុត�៏ដូ្ដីច្ចគ្នាា ស្តែដ្ដីរ។ មុនុឃើ��

ឃើ�ច្ចឃើច្ចញនូុវមុខ្ពង្ហារច្ច�ខុវញិ្ហាា ណៈ៣D មនុុស្សសយនុតក្រត្តូវការ

ចាប់យ�រូបភា�២D ឃើហ៊ឺើយបនាះ ប់ម�បានុគូណៈនាទិនុាន័ុយ

៣D ស្តែដ្ដី�ជាដំ្ដីឃើណៈើ រការដ្ដី៏ស្សមុគូស្ថាម ញ។ ជា�ិឃើស្សស្ស ឃើ�

�ាុងផ្លូ�ិត្ត�មមឧស្សាហ៊ឺ�មម ការ�ឹងស្តែផ្លូា�ស្តែត្តឃើ�ើរូបភា�២D 

គូ�មិនុក្រគូប់ក្រគ្នានុ់ឃើទ។ ឃើបើស្សិនុជាច្ចង់ស្តែ��មា�ក្រមិត្តបៃនុការ

ចាប់ស្សញ្ហាា របស់្សមនុុស្សសយនុតឧស្សាហ៊ឺ�មមឃើនាះគូ�ក្រតូ្តវការ 

“ស្តែភិា�” មួយគូូ។ �ាុងរយៈឃើ��បុុនាម នុឆ្នាំា ចុំ្ចងឃើក្រកាយឃើនុះ 

ការអភិិវឌ្ឍឍបឃើច្ចច�វទិាបញ្ហាា ស្សិបីនុិមិត្តត(AI)បានុជំំរុញការ

ចាប់�ំឃើណៈើ ត្តបៃនុមុខ្ពង្ហារច្ច�ខុវញិ្ហាា ណៈ៣D។ ឃើ��ាុងវសិ្ស័យ

ច្ច�ខុវញិ្ហាា ណៈមុាសុ្ស�នុ ច្ច�ខុវញិ្ហាា ណៈ៣Dជំួយមនុុស្សសយនុតមិនុ

ក្រតឹ្តមស្តែត្តឃើមើ�ឃើ�ើញវត្តាុបុុឃើ�ះ ះឃើទ បុុស្តែនុតស្តែ�មទាងំអាច្ចទទួ�

បានុ�័ត្តម៌ានុជា�់ស្តែស្សតងបៃនុវត្តាុឃើផ្លូសងៗ នុងិអាច្ចស្សឃើក្រមច្ចបានុ

នូុវការបឃើងៀើត្តស្តែផ្លូនុទ�៣D ការឃើជំៀស្សវាងឧបស្សគូះ ការនាផំ្លូូូវ 

នុិងមុខ្ពង្ហារឃើផ្លូសងៗឃើទៀត្ត។

អំណាន�ន្ថែនែម្ម 阅读延伸

មនុុស្សសយនុតស្តែច្ច�ចាយ�ញ្ចច ប់ទំនុិញមនុុស្សសយនុតស្តែច្ច�ចាយ�ញ្ចច ប់ទំនុិញ

快递分拣机器人 CFP 图快递分拣机器人 CFP 图
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ប�ក្រស្ថាយ��ការអភិិវឌ្ឍឍបៃនុមនុុស្សសយនុតឧស្សាហ៊ឺ�មម

របស្ស់ក្របឃើទស្សច្ចិនុ�មទិនុានុ័យ៖ ឃើ�ឆ្នាំា ២ំ០២១ ក្របា�់

ច្ចំណូៈ�បៃនុឧស្សាហ៊ឺ�មមមនុុស្សសយនុតរបស្ស់ក្របឃើទស្សច្ចិនុទាងំ

មូ�មានុច្ចនំុនួុឃើ�ើស្ស�� ១៣០ ពាន់ុលានុយនុ ់ ស្តែដ្ដី�ផ្លូ�ិត្ត

បានុមនុុស្សសយនុតឧស្សាហ៊ឺ�មមច្ចំនុួនុ ៣៦,៦ មុ�នុឃើក្រគូឿង។ 

វសិ្ថា�ភា�បៃនុការឃើក្របើក្របាស់្សមនុុស្សសយនុតឧស្សាហ៊ឺ�មមអាច្ច

ក្រគូបដ្ដីណៈត ប់ឃើ�ើឧស្សាហ៊ឺ�មមច្ចំនុួនុ ៦០ ក្របឃើភិទ។ ដ្ដីង់សុ្ស�-

ឃើត្តបៃនុមនុុស្សសយនុតផ្លូ�ិត្ត�មមច្ចិនុបានុឃើ�ើនុឃើ�ើងដ្ដី�់ជាង 

៣០០ ឃើក្រគូឿងស្សក្រមាប់មនុុស្សសមួយមុ�នុនា�់។

ឃើ��ាុងវសិ្ស័យមនុុស្សសយនុតឃើវច្ចខ្ពចប់ ឃើហ៊ឺើយ�ក្រង��អាជំ�វ�មម

របស់្សក្រ�ុមហុូ៊ឺនុចូ្ច�ឃើ��ាុងឃើរាងច្ចក្រ�បៃវឆូ្នាំត្ត នុងិស្សហ៊ឺក្រគ្នាស្ស

ឃើវច្ចខ្ពចប់។ អត្តិ�ិជំនុក្រគ្នានុ់ស្តែត្តរង់ចាឃំើ�ចុ្ចងមាខ ងបៃនុឃើរាងច្ចក្រ�

ស្តែដ្ដី�បញ្ហាះ ឃើ�យមនុុស្សសយនុត ឃើដ្ដីើមី�ទទួ� នុិងដឹ្ដី�ជំញ្ចះូ នុ

ផ្លូ�ិត្តផ្លូ�ក្រគូប់ក្របឃើភិទឃើ�កាន់ុត្តបំនុន់ានាបៃនុក្របឃើទស្សចិ្ចនុ។

មនុុស្សសយនុតឧស្សាហ៊ឺ�មមមិនុក្រតឹ្តមស្តែត្តអាច្ចឃើធវើការង្ហារ

មូ��ឋ នុមួយច្ចំនុួនុបុុឃើ�ះ ះឃើទ បុុស្តែនុតស្តែ�មទាងំអាច្ចទទួ�

បនុះុ�ស្សក្រមបស្សក្រមួ�ផ្លូ�ិត្ត�មមទាងំមូ�ផ្លូងស្តែដ្ដីរ។ ឃើ��ាុង

ឃើរាងច្ចក្រ�បៃវឆូ្នាំត្តមួយ�ាុងឧស្សាហ៊ឺ�មមឧប�រណ៍ៈថាម��

អគូះិស្សនុ�ឃើ�ឃើខ្ពត្តតហូូ៊ឺ�នុ អា�ក្រគូប់ក្រគូងផ្លូ�ិត្ត�មមរបស្ស់

ក្រ�ុមហុូ៊ឺនុឃើក្រកាយ��ទទួ�បានុការបញ្ហាះ ទិញ �ចុ៏្ចច្ចបូូត្តង់ឃើ�ើ

�ំុ�យូទ័រឃើដ្ដីើមី�ឃើច្ចញបញ្ហាះ ផ្លូ�ិត្ត�មម។ បនាះ ប់��ឃូ្លាំងំទទួ�

បានុការបញ្ហាះ ទិញ មនុុស្សសយនុតឃើធវើការត្តឃើក្រមៀបស្តែផ្លូា�ស្តែដ្ដី�

ក្រត្តូវការស្សក្រមាប់ផ្លូ�ិត្តឃើ�យស្សវ័យក្របវត្តតិ ឃើហ៊ឺើយដ្ដីឹ�ជំញ្ចះូ នុ

ឃើ�កាន់ុឃើរាងស្សក្រមាប់ការផ្លូះុ។ំ ដ្ដីឃំើណៈើ រការទាងំមូ�មនិុត្តក្រមូវ

ឱ្យយមានុការចូ្ច�រមួ��មនុុស្សសឃើទ។ ការង្ហារទាងំអស្ស់ឃើនុះ�ឹង

ស្តែផ្លូា�ឃើ�ើក្រប�័នុធក្របត្តិបត្តតិការផ្លូ�ិត្តឃើរាងច្ចក្រ�បៃវឆូ្នាំត្ត។ អា�

អំណាន�ន្ថែនែម្ម 阅读延伸

ក្រគូប់ក្រគូងរូបឃើនុះបានុបញ្ហាះ �់ថា “ឥ�ូវឃើនុះ ខ្ពំុកំ្រគ្នាន់ុស្តែត្តអងះុយ

ឃើ��ាុងការយិ៉ា�័យ ឃើហ៊ឺើយ�ំណៈត្ត់ស្តែផ្លូនុការផ្លូ�ិត្ត�មម

ស្សក្រមាប់មនុុស្សសយនុតស្តែដ្ដី�ទទួ�ខុ្ពស្សក្រត្តូវឃើ�ើដ្ដីំឃើណៈើ រការ

នុ�មួយៗ នុិង�ម�នុស្ថាា នុភា�ស្តែដ្ដី��ំ�ុងដំ្ដីឃើណៈើ រការឱ្យយ

ទានុ់ឃើ��ឃើវលា។ វា�ិត្តជាង្ហាយក្រស្សួ�ជាងមុនុ”។

បៃដ្ដីឃើមកានុិច្ចបៃដ្ដីឃើមកានុិច្ច

机械手臂 CFP 图机械手臂 CFP 图
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ឃើ��ាុងក្រសុ្ស�ហ៊ឺវូយូ ក្រ�ុងឈូ�ឈូ�ហាអ� ឃើខ្ពត្តតហ៊ឺ��ុងជាងំ

បៃនុក្របឃើទស្សច្ចិនុ ក្រ��់ទ័រគ្នាម នុមនុុស្សសឃើបើ��ំ�ុងភិះួរដ្ដី��ាុង

ច្ចំការឃើពាត្តស្តែដ្ដី�ឃើទើបបានុក្របមូ�ផ្លូ��ម�។ ឃើ�ក្រ�ុងឈូ�សុ្ស�

ឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំបៃនុក្របឃើទស្សចិ្ចនុ មានុមុាសុ្ស�នុស្សះូងក្រសូ្សវគ្នាម នុមនុុស្សស

ឃើបើ�មួយឃើក្រគូឿង�ំ�ុងឃើធវើការ�ាុងវា�ស្តែក្រស្ស។ 

ក្របស្សិទធភា� នុិងការស្តែ��មាការ�ដុំ្ដីះឃើ�ើដ្ដី�ស្តែក្រស្សច្ចំការ 

អាច្ចបុះពា�់ឃើ�យផ្លាះ �់ដ្ដី�់ក្របសិ្សទធភា�ផ្លូ�ិត្ត�មមបៃនុ

�សិ្ស�មម។ ទនុះមឹនឹុងការឃើក្រជំៀត្តចូ្ច�យុ៉ាងសុ្ស�ជំឃើក្រ�បៃនុបញ្ហាា

ស្សិបីនុិមិត្តតឃើ��ាុងវសិ្ស័យ�ស្សិ�មម �ក្រមិត្តភា�បៃវឆូ្នាំត្តបៃនុ

�សិ្ស�មមចិ្ចនុ�ំ�ុងមានុភា�ក្របឃើស្សើរឃើ�ើងយុ៉ាងឆ្នាំប់រហ័៊ឺស្ស 

ឃើហ៊ឺើយ�ស្តែនូុងខូ្ពះ�ំ�ុង�ាយ៉ាមស្ថា��ីងជំំរុញការស្តែ�បៃច្ចា

វធិ�ឃើធវើស្តែក្រស្សច្ចំការ។ ស្សួនុ�ស្សិ�មមឆ្នាំវឡាយមានុទ��ងំស្សាិត្ត

ឃើ��ាុងទ�ក្រ�ុងឃើបុកាងំ។ �ាុងនាមជា�ស្សិ�ឋ នុបៃច្ចាក្របឌ្ឍិត្ត

�សិ្ស�មមឌ្ឍ�ជំ���ជាត្ត ិ មានុបុគូះ�ិ�តិ្តច្ចតួ្តច្ចឃើ��ាុងសួ្សនុទាងំ

មូ�។ មនុុស្សសយនុតគូ�ជា “អា�ជាប់រវ�់” ឃើ�ទ�ឃើនុះ។

ឃើ��ាុងត្តំបនុ់�ឃំើបុងឃើបុាះ មនុុស្សសយនុត�មាច ត្ត់ឃើមឃើរាគូ

�ំ�ុងឃើដ្ដីើរឃើ�ម�យុ៉ាងមានុរឃើបៀបឃើរៀបរយ ឃើហ៊ឺើយបាញ់ថាា ំ

ស្សមូាប់ស្សត្តវ�ាិត្តឱ្យយឃើស្សមើៗគ្នាា ឃើ�ើឃើដ្ដីើមឃើបុងឃើបុាះស្តែដ្ដី��ឃំើ�

ស្សងខាងផូូ្លូវ។ មនុុស្សសយនុតឃើបះយ�ឃើបុងឃើបុាះទំុឃើ�យក្របុង

ក្របយ័ត្តា��់�ាុង�ស្ត្រនុត� រចួ្ចដឹ្ដី�ជំញ្ចះូ នុឃើ�ដ្ដី�់ឃើរាងឃើវច្ចខ្ពចប់។ 

ឃើទាះប�ជាមនុុស្សសយនុតទាងំឃើនុះមនិុអាច្ចនិុយ៉ាយ នុងិក្របាក្រស័្សយ

ទា�់ទងគ្នាា បានុ�៏ឃើ�យ �បុុ៏ស្តែនុត�ួ�វាស្សហ៊ឺការគ្នាា បានុយុ៉ាង

�ាក្របឃើស្សើរ។

នាឃើ��បច្ចចុបីនុាឃើនុះ �ស្សិ�មមបរកិាខ របានុកូាយឃើ�ជា

ច្ចណុំៈច្ចសំ្សខាន់ុបៃនុការអភិវិឌ្ឍឍ�សិ្ស�មមទំឃើនុើបឃើ�ជំុំវញិ�ិភិ�-

ឃើលា� ឃើហ៊ឺើយទិនុាផ្លូ�ស្តែដ្ដី�មានុក្របស្សិទធភា�ខ្ពពស្ស់របស្ស់វា

ក្រត្តូវបានុអមឃើ�យការឃើក្របើក្របាស្ស់ថាម��ឃើក្រច្ចើនុ នុិងឃើដ្ដីើម

ទុនុខ្ពពស់្ស។ ឃើលា� ឃើ�ុ ផ្លានុ�ុង ឃើជំឿជា�់ថា ឃើ�ឃើ��ស្តែដ្ដី�

មនុុស្សសយនុត�សិ្ស�មមកានុស់្តែត្តឃើក្រច្ចើនុ ក្រតូ្តវបានុឃើក្របើក្របាស់្ស ��ួវា

នុងឹជំយួជំរំញុការអភិវិឌ្ឍឍវសិ្សយ័�សិ្ស�មមបរកិាខ ររបស់្សក្របឃើទស្ស

ច្ចិនុ។

អំណាន�ន្ថែនែម្ម 阅读延伸

农田里的“机器农民”
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ឃើត្តើមនុុស្សសយនុត "ឃើបះស្តែផូ្លូឃើឈូើ" ឃើ�យរឃើបៀប�? ឃើ�

�ាុងក្របឃើទស្សច្ចិនុ មានុមនុុស្សសយនុតកានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុឃើ�ើង ក្រត្តូវ

បានុឃើក្របើក្របាស់្ស�ាុងការឃើបះយ�ស្តែផូ្លូឃើឈូើ។ មាខ ងជាមនុុស្សសយនុត

ស្តែដ្ដី�គ្នាម នុវញិ្ហាា ណៈ មាខ ងឃើទៀត្តជាស្តែផ្លូូឃើឈូើទនុ់ក្រស្សស្ស់។ ឃើត្តើ

មនុុស្សសយនុតឃើបះយ�ស្តែផ្លូូឃើឈូើឃើ�យរឃើបៀប�? សូ្សមយ�

ការឃើបះស្តែផូ្លូឃើបុងឃើបុាះស្តែដ្ដី�បានុឃើរៀបរាប់ខាងឃើ�ើជាឧទាហ៊ឺរណ៍ៈ

មនុុស្សសយនុតអាច្ចឃើធវើការវភិាគូ នុិង�ំណៈត្ត់អត្តតស្សញ្ហាា ណៈស្តែផ្លូូ

ឃើឈូើបានុយុ៉ាងក្រតឹ្តមក្រតូ្តវ ឃើ�យឃើក្របៀបឃើធៀបភា�ទំុចាស់្សរបស់្ស

ស្តែផ្លូូឃើបុងឃើបុាះឃើយ៉ាងឃើ��ម�័ត្ត៌មានុដ្ដី៏ឃើក្រច្ចើនុ ស្តែដ្ដី�បានុ

�ំណៈត្ត់ជាមុនុឃើ��ាុងក្រប�័នុធ។ បនាះ ប់ម� មនុុស្សសយនុត

ឃើក្រជំើស្សឃើរ ើស្សឃើក្របើបឃើច្ចច�វទិាច្ច�ខុវញិ្ហាា ណៈ ២D + ៣D ឃើដ្ដីើមី�

ស្តែណៈនាឱំ្យយបៃដ្ដីមនុុស្សសយនុតបញ្ចច ប់ការឃើក្រជំើស្សឃើរ ើស្សនិុងឃើបះយ�

ស្តែផ្លូូ។ �ម�ិត្តឃើ� ឃើនុះគូ�ក្រប�័នុធស្សវ័យក្របវត្តតិស្តែដ្ដី�មានុការ

ស្សក្រមបស្សក្រមួ��ក្រមិត្តខ្ពពស្ស់។

មនុុស្សសយនុត�ស្សិ�មមមនុុស្សសយនុត�ស្សិ�មម

农业机器人 CFP 图农业机器人 CFP 图
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មនុុស្សសយនុតស្តែ�ទាសុំ្សខ្ពភា� មនុុស្សសយនុតស្តែច្ច�ថាា  ំមនុុស្សស-

យនុត�មាច ត់្តឃើមឃើរាគូ មនុុស្សសយនុតស្តែណៈនាសំ្តែផ្លូា�ឃើវជំះស្ថាស្ត្រសី្ស។�។

ទនុះមឹនឹុងការអភិិវឌ្ឍឍជាបនុតបនាះ ប់បៃនុឃើវជំះស្ថាស្ត្រស្សតបៃវឆូ្នាំត្ត មនុុស្សស-

យនុត�ាុងវសិ្ស័យឃើវជំះស្ថាស្ត្រស្សត ក្រត្តូវបានុឃើក្របើក្របាស្ស់ឃើ��ស្តែនុូង

កានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុ។

ឃើ��ាុងមនុះ�រឃើ�ទយ ការឃើធវើឃើត្តស្សតឈាមគូ�ជាការឃើធវើឃើត្តស្សត

ទូឃើ�បំផុ្លូត្ត។ ស្សរបៃស្សឈាមរបស្សម់នុុស្សសមានុរូបរាងខុ្ពស្សៗ

គ្នាា ។ ជាទូឃើ� ក្រគូូឃើ�ទយស្តែដ្ដី�មានុបទ�ិឃើស្ថាធនុ៍អាច្ចចា�់

មះុ�ចូ្ច�ឃើ��ាុងស្សរបៃស្សឈាម ឃើហ៊ឺើយវនិុចិ្ច័យ័ជំឃើក្រ�ឃើ�ឃើ��

បូមឈាម។

ឃើ��ាុងស្តែផ្លូា��ិឃើស្ថាធនុ៍បៃនុមនុះ�រឃើ�ទយជុំងស្ថានុបៃនុស្ថា�-

�វទិា�័យហ៊ឺវូ�នុ មនុុស្សសយនុតបូមឈាមស្តែដ្ដី�ក្រត្តូវបានុ

��់ឱ្យយឃើក្របើក្របាស្ស់ឃើនាះ បានុទទួ�ការស្ថាវ គូមនុ៍យុ៉ាង��់

ឃើ�ត ��អា�ជំំង� នុងិក្រគូូឃើ�ទយ។ �ម�តិ្តឃើ� វាជាមុាសុ្ស�នុ�ណ៌ៈ

ស្សស្តែដ្ដី�មានុរនុធរាងជារងវង់ឃើ���ត �។ ឃើ�ឃើ��អា�

ជំងំ���់បៃដ្ដីរបស់្សគ្នាត្ត ់ ក្រប�័នុធស្សមាះ �រ់បូភា�នុងឹបង្ហាា ញជា

រូបភា�បៃនុក្រប�័នុធស្សរបៃស្សឈាមឃើក្រកាមស្តែស្សី�ភូាមៗ ឃើហ៊ឺើយ

បង្ហាា ញវាឃើ�ឃើ�ើឃើអក្រ�ង់។ បនាះ ប់ម� មនុុស្សសយនុតនុឹង

�ំណៈត្ត់ថាឃើត្តើមះុ�ក្រត្តូវបានុបញ្ចចូ �យុ៉ាងក្រត្តឹមក្រត្តូវឃើ��ាុង

ស្សរបៃស្សឈាម�មរយៈការរាវរ�ស្សមាព ធខ្ពយ�់។ ក្រគ្នានុ់ស្តែត្ត

រង់ចាមំួយស្តែភិូត្ត ការបូមឈាមនុឹងក្រត្តូវបានុបញ្ចច ប់ឃើ�យ

ឃើជាគូជ័ំយ។ ដ្ដីឃំើណៈើ រការទាងំមូ�មានុសុ្សវត្តាភិា� ង្ហាយក្រស្ស�ួ

នុងិមានុក្របសិ្សទធភា� ឃើហ៊ឺើយមនិុក្រតូ្តវការមនុុស្សសចូ្ច�រមួឃើទ។

មនុុស្សសយនុតវះកាត្ត់ក្រត្តូវបានុឃើគូក្របស្សិទធនាមថាជា “វធិ�-

ស្ថាស្ត្រស្សត�ម�បៃនុការវះកាត្ត់ជំំនានុ់ឃើក្រកាយ” ឃើហ៊ឺើយក្រត្តូវបានុឃើក្របើ

ក្របាស់្សឃើ��ាុងមនុះ�រឃើ�ទយជាឃើក្រច្ចើនុ�ាុងក្របឃើទស្សចិ្ចនុ។  �ម�ៗ ឃើនុះ

�ុមារមាា �់ម���ទ�ក្រ�ុងហុ៊ឺ�ហ៊ឺវ�បៃនុឃើខ្ពត្តតអានុហ៊ឺួយ បានុទទួ�

“ការវះកាត់្តស្តែផ្លូា�ឃើពាះឃើវៀនុធំ” ឃើ��ាុងមនុះ�រឃើ�ទយទ�១បៃនុស្ថា-

��វទិា�័យបឃើច្ចច�ឃើទស្ស នុិងវទិាស្ថាស្ត្រស្សតច្ចិនុ។ ក្រគូូឃើ�ទយ

វះកាត់្តគូ�ជាមនុុស្សសយនុត។ ឃើត្តើការវះកាត់្តឃើ�យមនុុស្សសយនុត

អាច្ចទុ�ច្ចិត្តតបានុឃើទ? ច្ចឃើមូើយបៃនុស្សំណួៈរឃើនុះគូ�មិនុក្រត្តឹមស្តែត្ត

អាច្ចទុ�ចិ្ចត្តតបានុបុុឃើ�ះ ះឃើទ ស្តែ�មទាងំមានុបឃើច្ចច�វទិា�ំ�ូ�

ឃើទៀត្តផ្លូង។ ក្រគូូឃើ�ទយស្តែដ្ដី��ាបា�ជំំង�ឱ្យយ�ុមារឃើនាះបានុ

បញ្ហាះ �់ថា ឃើ�យស្ថារស្តែត្ត�ុមារឃើ�ឃើ�មង នុងិមានុទមងនុក់្រស្ថា�

ការវះកាត់្តមានុការ�ំបា� ដូ្ដីឃើច្ចាះ ការវះកាត់្តក្រតូ្តវស្តែត្តមានុភា�

ឃើទៀងទាត្ត់បំផុ្លូត្ត។ �ាុងនុ័យឃើនុះ មនុុស្សសយនុតមានុ��ខណៈៈ

ស្សារិភា� នុងិភា�ក្រតឹ្តមក្រតូ្តវ�ក្រមិត្តខ្ពពស្ស់បំផុ្លូត្ត។ ការវះកាត្ត់

ឃើនុះមានុរយៈឃើ��ជាង ៣ ឃើមុាង ឃើហ៊ឺើយការបាត់្តបងឈ់ាម

�ាុងការវះកាត់្តមានុក្រតឹ្តមស្តែត្ត ២០ ម�����ក្រត្តបុុឃើ�ះ ះ ឃើហ៊ឺើយ

បានុស្សឃើក្រមច្ចឃើ�យឃើជាគូជំ័យឃើ�ទ�បញ្ចច ប់។ 

医院里的“机器医生”

mnusSynþEdlCaRKUeBTükñúgmnÞIreBTü

មនុុស្សសយនុតវះកាត្ត់ "Da Vinci" �ំ�ុងឃើធវើការវះកាត្ត់មនុុស្សសយនុតវះកាត្ត់ "Da Vinci" �ំ�ុងឃើធវើការវះកាត្ត់
手术机器人“达芬奇”正在做手术  CFP 图手术机器人“达芬奇”正在做手术  CFP 图
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“�ូនុស្តែឆ្លៀរបស់្សខ្ពំុសំ្តែត្តងស្តែត្តក្រជុំះឃើរាម។ បនាះ ប់��ទិញមុាសុ្ស�នុ

បូមធូ��(មនុុស្សសយនុតស្សមាា ត្តធូ��) ក្រគូួស្ថារទាងំមូ�ក្រត្តូវ

បានុឃើ�ះស្តែ�ង��ការង្ហារផ្លូះះដូ្ដីច្ចជា ការឃើបាស្ស នុិងការជូំត្ត

�ក្រមា�ឥដ្ដីឋ ឃើហ៊ឺើយអាច្ចស្សនុសំឃើ��ឃើវលាបានុឃើក្រច្ចើនុ។” កា�

��មួយឆ្នាំា មុំនុ ឃើលា� វុាង ស្តែដ្ដី�រស្ស់ឃើ��ាុងខ្ពណៈឌ បៃហ៊ឺទានុ 

ក្រ�ុងឃើបុងកាងំ បានុទិញមនុុស្សសយនុតបូមធូ��។ ឃើលា�បានុ

នុិយ៉ាយថា “ឃើនុះជាមនុុស្សសយនុតស្តែដ្ដី�ស្ថា��មបានុឃើ�ឿនុ 

�មូាងំប�ត្តខូាងំ មានុក្របស្សិទធភា�ស្សមាា ត្ត�ា ឃើហ៊ឺើយមានុ

ភា�ង្ហាយក្រស្ស�ួ�ាុងការឃើក្របើក្របាស់្ស។” ឃើលា�បានុបនុតឃើទៀត្ត

ថា មនុុស្សសយនុតឃើនុះមានុបឃើច្ចច�ឃើទស្សខ្ពពស់្ស បឃើញ្ចច �ស្សឧបស្សគូះ

ឃើ�យស្សវយ័ក្របវត្តត ិ អាច្ចស្សមាា ត្តឃើ�យស្តែបងស្តែច្ច�តំ្តបនុ ់ ឃើហ៊ឺើយ

ឃើ�មានុមុខ្ពង្ហារឃើផ្លូសងឃើទៀត្ត។ វាក្រតូ្តវការបៃ�ូស្តែ�ទាទំាប។ “ឃើក្រកាយ

��បានុទិញរចួ្ច �ិច្ចចការផ្លូះះភាគូឃើក្រច្ចើនុគូ� ឃើធវើ�មឧប�រណ៍ៈ

បៃវឆូ្នាំត្ត”។

ស្ស�វបៃ�ងឃើនុះ ក្រគូួស្ថារឃើ��ាុងទ�ក្រ�ុងរបស្ស់ក្របឃើទស្សច្ចិនុ

ភាគូឃើក្រច្ចើនុក្រតូ្តវបានុបំពា�់ឃើ�យមនុុស្សសយនុតស្សក្រមាប់ឃើបាស្ស

ស្សមាា ត្ត បុុស្តែនុតការឃើក្របើក្របាស្ស់មនុុស្សសយនុតឃើ��ាុងផ្លូះះមិនុស្តែមនុ

ឈូប់ក្រត្តឹមឃើនុះឃើទ។ ឧទាហ៊ឺរណ៍ៈ ឃើ�យស្ថារមានុមនុុស្សស

កានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុមានុក្របត្តិ�មមច្ចំឃើពាះគុូណៈភា�ខ្ពយ�់ ឃើហ៊ឺើយ

មនុុស្សសយនុតបនុសុទធខ្ពយ�់�៏បានុចូ្ច�ឃើ��ាុងផ្លូះះផ្លូងស្តែដ្ដីរ។ 

មនុុស្សសយនុតស្តែបបឃើនុះជាធមម� ក្រត្តូវបានុបំពា�់ឃើ�យ

ឧប�រណ៍ៈចាប់ស្សញ្ហាា ស្តែស្សវងរ�បរយិ៉ាកាស្សជាឃើក្រច្ចើនុ ស្តែដ្ដី�

អាច្ចឃើស្សះនុបរយិ៉ាកាស្ស�ាុងផ្លូះះឃើ�យស្សវ័យក្របវត្តតិ នុិងបឃើងៀើត្ត

ស្តែផ្លូនុទ�។ បនាះ ប់ម� វានឹុងឃើរៀបចំ្ចស្តែផ្លូនុការទ��ងំបនុសុទធឃើ�យ

ស្សវយ័ក្របវត្តត ិ ឃើហ៊ឺើយចុ្ចងឃើក្រកាយបញ្ចច ប់នូុវការង្ហារស្សមាា ត្តស្តែដ្ដី�

មានុ��ខណៈៈបៃវឆូ្នាំត្ត។

ឃើ�ើស្ស��ឃើនុះឃើ�ឃើទៀត្ត មនុុស្សសយនុត�ាុងផ្លូះះបាយស្តែដ្ដី�

អាច្ចឃើធវើមាូប មនុុស្សសយនុតស្សមាា ត្តស្តែដ្ដី�អាច្ចជូំត្តបងាួច្ចបានុ 

នុិងមនុុស្សសយនុតមុខ្ពង្ហារច្ចក្រមុះស្តែដ្ដី�រួមបញ្ចចូ �នូុវមុខ្ពង្ហារ

ឃើផ្លូសងៗដូ្ដីច្ចជា ការបូមធូ�� ការអប់រ ំ នុិងការ�ា�រណ៍ៈ 

បានុ នុិង�ំ�ុងឃើ�ច្ចឃើច្ចញជារូបរាង�ាុងជំ�វតិ្តរស្ស់ឃើ�របស្ស់

ក្របជាជំនុច្ចិនុ។ មនុុស្សសយនុតបៃវឆូ្នាំត្តជាឃើក្រច្ចើនុក្របឃើភិទ �ំ�ុង

ឃើធវើឱ្យយមនុុស្សសយ�់ដឹ្ដីងកានុ់ស្តែត្តច្ចាស្ស់អំ��ផ្លូះះបៃវឆូ្នាំត្ត ស្តែដ្ដី�

ក្រគូបដ្ដីណៈត ប់ឃើ�ើវសិ្ស័យកានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុដូ្ដីច្ចជាការង្ហារផ្លូះះ ការ

ឃើ�ង�មានុត នុិងការស្តែ�ទាមំនុុស្សសជាឃើដ្ដីើម៕

(អត្តាបទស្សឃើងខបឃើ�យអា�នុិ�នុធទស្សសនាវដ្ដីត�ឃើយើងខ្ពំុ ំ)
稿件来源：本刊综合

家里的“机器家人”

mnusSynþEdlCasmaCikRKYsarkñúgpÞH

ផ្លូះះបាយស្តែដ្ដី�មានុមនុុស្សសយនុតផ្លូះះបាយស្តែដ្ដី�មានុមនុុស្សសយនុត

安装机器人的厨房 CFP 图安装机器人的厨房 CFP 图
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ឃើ�ឃើ�ើបៃផ្លូះស្សះររាងមូ�ដ៏្ដីធ ំ ក្រតូ្តវបានុឆូ្នាំ�់ជារបូស្សត្តវសូ្ថាប

�ឃើស្ត្រញ្ហាះ ង �ស្តែងៀប នុិងស្សត្តវដ្ដីបៃទឃើទៀត្ត ឃើ�ច្ចំ��ត �បៃផ្លូះស្សះរ

គូ�ជារូបក្រ�ះអាទិត្តយ ស្តែដ្ដី�ក្រត្តូវឃើឡាម�័ទធឃើ�យរងវង់មូ�។

ឃើ��វាយស្សះរ អាច្ចបនូុ�ឃើច្ចញឃើ�ើងនូុវសំ្សឃើ�ងដ៏្ដីខូាងំ�ាុងរយៈ

ឃើ��យុ៉ាងយូរ។ ឃើ�ក្របឃើទស្ស�មពុជា ស្សះរស្សំរទឹធស្តែដ្ដី�ឃើធវើ��

ស្សំរទឹធស្តែបបឃើនុះ ភាគូឃើក្រច្ចើនុក្រត្តូវបានុក្របមូ�ផ្លូតុ ំ នុិងរ�ាទុ�

ឃើ��ាុងស្ថារមនុះ�រជាត្តិ�មពុជា។

ការឃើក្របើក្របាស់្សស្សះរស្សរំទឹធរបស្ស�់មពុជាចាប់ឃើផ្លូតើម��ស្សត្តវត្តសរ ៍

ទ�១ ដ្ដី�់ទ�៥ បៃនុក្រគិូស្សតស្ស�រាជំ ម�ដ្ដី�់បច្ចចុបីនុាឃើនុះ ស្តែដ្ដី�

មានុរយៈឃើ��ជាងមយួពានុឆ់្នាំា ឃំើហ៊ឺើយ។ ឃើ�ស្សម័យបុរាណៈ

ស្សះរសំ្សរទឹធមិនុក្រតឹ្តមស្តែត្តជាឧប�រណ៍ៈឃើភិូងឃើក្របើស្សក្រមាប់ការក្របគំូ

ឃើភិងូបុុឃើ�ះ ះឃើទ ស្តែ�មទាងំឃើក្របើស្សក្រមាប់បងួសួ្សងសូ្សម�រជ័ំយ

នុិងសំុ្សទឹ�ឃើភិូ�ងផ្លូងស្តែដ្ដីរ។ ដូ្ដីឃើច្ចាះ ស្សះរស្សំរទឹធ�៏ក្រត្តូវបានុឃើគូ

ឃើ�ថា "ស្សះរឃើភិូ�ង" ផ្លូងស្តែដ្ដីរ។ ចាប់��ស្សម័យទំឃើនុើបម� 

បុរាណៈវទូិស្តែខ្ពមរបានុរ�ឃើ�ើញស្សះរសំ្សរទឹធឃើ�ទូទាងំក្របឃើទស្ស

�មពុជា រមួទាងំទ�ក្រ�ុងភិាំឃើ�ញ ឃើខ្ពត្តតឃើស្សៀមរាប បាត្ត់ដំ្ដីបង 

នុិងបនាះ យមានុជំ័យជាឃើដ្ដីើម។

ឃើលា�ក្រស្ស�បណៈឌិ ត្ត Michel Tranet ស្តែដ្ដី�ម���មហា-

វទិា�័យវទិាស្ថាស្ត្រស្សត បៃនុស្ថា��វទិា�័យ នុរ័តុ្តនុ �មពុជា

បានុមានុក្របស្ថាស្សនុ៍ថា  “ឃើ�ឆ្នាំា ៦ំ០០ មុនុគូ.ស្ស ស្សះរស្សំរទឹធ

ក្រតូ្តវបានុរ�ឃើ�ើញឃើ�តំ្តបនុស់្សវយត័្តជំនុជាតិ្តជំងួ កាវ ងសុ្ស� ឃើខ្ពត្តត

យូ�នុ នុងិ�ស្តែនូុងឃើផ្លូសងៗឃើទៀត្ត�ាុងក្របឃើទស្សចិ្ចនុ �មរយៈ

sMeLgsÁrsMrwT§

kt;RtakarlaybBa©ÚlKña
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记录中柬文化交融
赵益普 / 文

过去几年，包括铜鼓在内的

柬埔寨国家博物馆的馆藏精品数次

来华展出。在柬埔寨国家博物馆馆

长贡维列看来，这不仅是柬埔寨展示

本国文化的机会，也让柬埔寨和中国的

交流合作迈上新的台阶。
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ការផ្លូស�វផ្លូាយ នុិងអភិិវឌ្ឍឍរាប់រយឆ្នាំា  ំ ស្សះរស្សំរទឹធបានុម�

ដ្ដី�់ក្របឃើទស្ស�មពុជា។ ឃើយើងអាច្ចនុិយ៉ាយបានុថា ស្សិ�ីៈ

ស្សះរស្សំរទឹធឃើ��មពុជាគូ�មានុក្របភិ���ក្របឃើទស្សច្ចិនុ។” ឃើលា�

ក្រស្ស�បស្តែនុាមឃើទៀត្តថា ការរ�ឃើ�ើញស្សះរស្សំរទឹធជាភិស្សតុ�ងជា

ក្របវត្តតិស្ថាស្ត្រស្សតដ៏្ដីយូរ�ង់បៃនុការផូ្លាស្ស់បតូ រវបីធម៌រវាង�មពុជា

នុិងច្ចិនុ ឃើហ៊ឺើយវបីធម៌ស្តែខ្ពមរបុរាណៈកានុ់ស្តែត្តមានុភា�រុងឃើរឿង 

នុិងអស្ថាច រយឃើ�យស្ថារទទួ�បានុឥទធិ����វបីធម៌ច្ចិនុ។

វបីធម៌ស្សះរសំ្សរទឹធបៃនុតំ្តបនុ់អាសុ្ស�អាឃើគូាយ៍មានុក្របវត្តតិដ៏្ដី

យូរអស្តែងវង។ ឃើក្រ���ក្របឃើទស្ស�មពុជា ក្របឃើទស្ស�ាុងតំ្តបនុអ់ាសុ្ស�

អាឃើគូាយ៍ភាគូឃើក្រច្ចើនុដូ្ដីច្ចជា ឃើវៀត្ត�ម ម�យុ៉ានុ់មុា បៃ� នុិង

ឥណៈឌូ ឃើនុសុ្ស�ជាឃើដ្ដីើម ធូាប់បានុឃើធវើ ឬឃើក្របើក្របាស់្សស្សះរសំ្សរទឹធ ឃើហ៊ឺើយ

ត្តបំនុ់ខូ្ពះឃើ�ស្តែត្តឃើក្របើក្របាស់្សស្សះរស្សំរទឹធរហូ៊ឺត្តដ្ដី�់ស្ស�វបៃ�ងឃើនុះ។ 

អា�ស្សិ�ាក្រស្ថាវក្រជាវជាទូឃើ�ឃើជំឿជា�់ថា ស្សះរស្សំរទឹធស្តែដ្ដី�ឃើ�

ស្សម័យខុ្ពស្សគ្នាា  នុងិក្របឃើទស្សខុ្ពស្សគ្នាា  សុ្សទធស្តែត្តមានុទំនា�ទ់នំុង

នុឹងគ្នាា ។

ឃើដ្ដីើម �ីឃើធវើការអឃើងៀត្តឃើ�យក្រគូប់ក្រជុំងឃើក្រជាយឃើ�ើស្សះរស្សរំទឹធ

ស្តែដ្ដី�បានុក្របមូ�ផ្លូតុ ំឃើ�យស្ថាា ប័នុវបីធម៌ នុិងក្របជាជំនុ�ាុង

ក្របឃើទស្សច្ចិនុ នុិងប�ត ក្របឃើទស្សអាសុ្ស�អាឃើគូាយ៍ ក្រ�មទាងំ

បឃើច្ចច�ឃើទស្សឃើធវើស្សះរស្សំរទឹធ �ិធ�ឃើក្របើក្របាស្ស់ នុិងទំឃើនុៀមទមូាប់

បៃនុជំនុជាតិ្តនានាឃើ�ស្សម័យ�ម� ស្ថា��វទិា�័យមយួច្ចនំុនួុ

ឃើ��ាុងក្របឃើទស្សចិ្ចនុ�៏�ំ�ុងបឃើងៀើត្តឃើវទិកាឃើស្សវា�មមឌ្ឍ�ជំ��-

�ូបនុ�យ�មមស្សក្រមាប់ស្សះរសំ្សរទឹធច្ចិនុ-អាសុ្ស�អាឃើគូាយ៍ផ្លូងស្តែដ្ដីរ 

ឃើដ្ដីើម �ីបឃើងៀើត្តឃូ្លាំងំធនុធានុស្តែដ្ដី�អាច្ចផ្លូារភាះ ប់គ្នាា នូុវអត្តាន័ុយ

ឃើបើ�ច្ចំហ៊ឺ នុិងស្តែច្ច�រសំ្តែ�� ឃើហ៊ឺើយមានុ��ខណៈៈ�ិឃើស្សស្សបៃនុ

វបីធម៌ស្តែប�ូៗ ឃើ�យក្រគូបដ្ដីណៈត ប់ឃើ�ើអត្តាបទ របូភា� វ �ឃើដ្ដីអូ

ស្សំឃើ�ង អនុតរ�មម ៣D នុិងស្សមាា រៈឃើផ្លូសងឃើទៀត្ត ឃើហ៊ឺើយផ្លូត�់

ស្សមាា រៈឃើបត្តិ�ភិណៈឌ វបីធម៌ស្តែដ្ដី�មានុជំំនាញ នុងិបរមិាណៈ

ដ្ដីធ៏សំ្សឃើម ើីមស្សក្រមាប់ក្រ�ុមអា�ឃើក្របើក្របាស់្សក្រគូប់ក្របឃើភិទ។

បុុនាម នុឆ្នាំា ចុំ្ចងឃើក្រកាយឃើនុះ វត្តាុវចិ្ចិក្រត្តស្សិ�ីៈរមួមានុស្សះរ

ស្សរំទឹធស្តែដ្ដី�ក្របមូ�ផំុី្លូឃើ�យស្ថារមនុះ�រជាតិ្ត�មពុជា ក្រតូ្តវបានុ��់

�ងំបង្ហាា ញឃើ�ក្របឃើទស្សចិ្ចនុជាឃើក្រច្ចើនុឃើ�ើ�។ ឃើលា� គូង់ វ �រៈ

ក្របធានុស្ថារមនុះ�រជាតិ្ត�មពុជាយ�ឃ់ើ�ើញថា ឃើនុះមិនុក្រតឹ្តមស្តែត្ត

ជាឱ្យកាស្សស្សក្រមាប់�មពុជាបង្ហាា ញ��វបីធម៌របស់្សខួូ្ពនុផ្លាះ �់

បុុឃើ�ះ ះ ស្តែ�មទាងំជំួយឃើ�ើ��មពស់្សទំនា�់ទំនុង  នុងិ�ចិ្ចច

ស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតកិាររវាង�មពុជា នុងិចិ្ចនុឱ្យយឈានុដ្ដី�់�ក្រមិត្ត

�ម�មួយឃើទៀត្តផ្លូងស្តែដ្ដីរ៕

ស្ថារមនុះ�រជាត្តិ�មពុជា�ាុងរាជំធានុ�ភិាំឃើ�ញបៃនុក្របឃើទស្ស�មពុជាស្ថារមនុះ�រជាត្តិ�មពុជា�ាុងរាជំធានុ�ភិាំឃើ�ញបៃនុក្របឃើទស្ស�មពុជា

位于柬埔寨金边的柬埔寨国家博物馆 CFP 图 孙勇刚 制图位于柬埔寨金边的柬埔寨国家博物馆 CFP 图 孙勇刚 制图

扫描二维码，轻松听杂志扫描二维码，轻松听杂志

សូ្សមឃើស្សះនុ QR �ូដ្ដីឃើដ្ដីើមី�ស្ថាត ប់អត្តាបទសូ្សមឃើស្សះនុ QR �ូដ្ដីឃើដ្ដីើមី�ស្ថាត ប់អត្តាបទ
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小巧可爱的
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口袋公园

“口袋公园”是面向公众开放、规模较小、形状多样，具

有一定游憩功能的公园绿化活动场地。尽管城市里“寸土寸金”，

实现绿地增长十分不易，但中国许多地方都在积极建设“口袋

公园”，满足着人们对宜居城市的需求，在高楼林立中勾勒出

一片片休憩的绿地。

"ស្សួនុឃើហាឃើ�ុ" ឃើ�ច្ចឃើនូាះអគ្នារ�ាុងត្តំបនុ់ហុ៊ឺង�ុង "ស្សួនុឃើហាឃើ�ុ" ឃើ�ច្ចឃើនូាះអគ្នារ�ាុងត្តំបនុ់ហុ៊ឺង�ុង 

香港特别行政区城市建筑中间的“口袋公园”  CFP 图香港特别行政区城市建筑中间的“口袋公园”  CFP 图
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ការទស្សសនា�មានុត�ាុង “សួ្សនុឃើហាឃើ�ុ” �ំ�ុងមានុ

ក្របជាក្របិយភា��ាុងជំ�វភា�រស្ស់ឃើ��ាុងទ�ក្រ�ុង។

“ស្សួនុឃើហាឃើ�ុ”គូ�ជាស្សួនុបៃបត្តងអាច្ចឃើ�ង�មានុត នុិង

ស្សក្រមា� ស្តែដ្ដី�ឃើបើ�ចំ្ចហ៊ឺជាស្ថាធារណៈៈ ឃើ�យមានុទហំ៊ឺតូំ្តច្ច

នុិងរូបរាងក្រគូប់ស្តែបបយុ៉ាង។ ជាទូឃើ� បៃផ្លូះដ្ដី�បៃនុ“ស្សួនុឃើហាឃើ�ុ”

មានុទហំ៊ឺ�ំ� ៤០០ ឃើ� ១០០០០ ស្តែមកុ្រត្តកាឃើរ។ុ ឃើ�យស្ថារ

ស្តែត្តមានុទំហ៊ឺតូំ្តច្ច បរសិ្ថាា នុ�ាក្របឃើស្សើរ នុងិង្ហាយក្រសួ្ស�ឃើក្របើក្របាស់្ស

“ស្សួនុឃើហាឃើ�ុ” ទទួ�បានុការឃើ�ញនុិយម��ក្របជាជំនុជា

ឃើក្រច្ចើនុ។

ឃើ�ស្តែខ្ពមិ�ុនា ឆ្នាំា ឃំើនុះ “ស្សួនុឃើហាឃើ�ុហ៊ឺួយហ៊ឺួង” ស្តែដ្ដី�

ស្សាិត្តឃើ�មុខ្ពខុ្ពនុដូ្ដីហ៊ឺួយហ៊ឺួង�ាុងទ�ក្រ�ុងអូូហានុ ឃើខ្ពត្តតហូូ៊ឺឃើបុ

បៃនុក្របឃើទស្សចិ្ចនុ បានុ��់ឱ្យយឃើក្របើក្របាស់្សជាផូូ្លូវការ។ មុនុឃើ��

ឃើធវើការស្តែ��មា �ស្តែនុូងឃើនាះគូ�ជាដ្ដី�ទំឃើនុរស្តែដ្ដី�មានុបរសិ្ថាា នុ

នុិងអនាម័យមិនុ�ា មានុស្សំរាមជាឃើក្រច្ចើនុ ឃើហ៊ឺើយអា�ក្រស្សុ�

ខូ្ពះឃើ��បំស្តែនូុឃើ��ស្តែនូុងឃើនាះស្តែដ្ដី�ជាដ្ដី�ស្ថាធារណៈៈ។ បុុស្តែនុត 

បនាះ ប់��បានុឃើធវើការស្តែ��មា នុិងជំួស្សជុំ�រចួ្ចរា�់ រុ�ខជាត្តិ

ជាឃើក្រច្ចើនុក្រតូ្តវបានុ�ឃំើ�ទ�ឃើនាះមានុដូ្ដីច្ចជាឃើដ្ដីើម Ginkgo  ឃើដ្ដីើម

Red maple នុិងឃើដ្ដីើម Cherry ជាឃើដ្ដីើម។ មិនុស្តែត្តបុុឃើ�ះ ះ 

ឃើហ៊ឺ�ឋ រច្ចនាស្សមព័នុធ�ក៏្រតូ្តវបានុស្តែ��មាផ្លូងស្តែដ្ដីរ រមួមានុជំញ្ហាះ ងំ

ឃើ�ង�មភិាសំ្សក្រមាប់�ុមារឃើ�ង អំ�ូ� LED នុងិឃើ�អ�ស្សក្រមាប់

ខ្ពណៈឌ ឃើស្សៀឈូងឹ ក្រ�ុងចាវជំួង ឃើខ្ពត្តតស្ថានុតុ្តងស្តែ��មាបរកិាខ រ�ាុង"ស្សួនុឃើហាឃើ�ុ"  ឃើដ្ដីើមី�ផ្លូត�់ភា�ង្ហាយក្រស្សួ�់ដ្ដី�់ក្របជាជំនុទាងំមូ��ាុងការហាត្ត់ក្របាណៈខ្ពណៈឌ ឃើស្សៀឈូងឹ ក្រ�ុងចាវជំួង ឃើខ្ពត្តតស្ថានុតុ្តងស្តែ��មាបរកិាខ រ�ាុង"ស្សួនុឃើហាឃើ�ុ"  ឃើដ្ដីើមី�ផ្លូត�់ភា�ង្ហាយក្រស្សួ�់ដ្ដី�់ក្របជាជំនុទាងំមូ��ាុងការហាត្ត់ក្របាណៈ

 山东省枣庄市薛城区完善“口袋公园”设备，推动普及全民健身  CFP 图 山东省枣庄市薛城区完善“口袋公园”设备，推动普及全民健身  CFP 图
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អងះុយស្សក្រមា� នុិង�មានុតជាឃើដ្ដីើម។ ឃើលា� យុ៉ាង យូសូ្ថានុ

ស្តែដ្ដី�រស្ស់ឃើ�ជំុំវញិត្តំបនុ់ឃើនាះ បានុក្របាប់អា�កាស្តែស្សត្តថា ខុ្ពនុ

ដូ្ដីហ៊ឺយួហ៊ឺងួ មានុ�ក្រមិត្តដ្ដីង់សុ្ស�ឃើត្តផ្លូះះខ្ពពស់្ស ទ�ស្សក្រមាប់

ស្ថាធារណៈៈតូ្តច្ច ឃើហ៊ឺ�ឋ រច្ចនាស្សមព័នុធ�៏មិនុក្រគូប់ក្រគ្នានុ់ បុុស្តែនុត

បនាះ ប់��“សួ្សនុឃើហាឃើ�ុ”ក្រត្តវូបានុស្សង់ឃើ�ើង វាអាច្ចជួំយឃើ�ះ

ក្រស្ថាយបញ្ហាា ខាងឃើ�ើ នុិងមានុត្តួនាទ��ាុងការ�ក្រង��ច្ចំនុួនុ

បៃនុការហាត់្តក្របាណៈ នុងិឃើ�ង�មានុតស្សក្រមាប់អា�រស់្សឃើ�ទ�

ឃើនាះ។

បុុនាម នុឆ្នាំា ចុំ្ចងឃើក្រកាយឃើនុះ រឃើបៀប�ក្រង��ទ�ស្ថាធារណៈៈ

�ណ៌ៈបៃបត្តង នុិងស្សក្រមួ�ដ្ដី�់ក្របជាជំនុឱ្យយឃើ�ឃើ�ង�មានុត

�ាុងសួ្សនុស្តែ�ីរឃើនាះ បានុកូាយជា�ងវ�ទូ់ឃើ�ឃើ�ក្រគូប់ត្តបំនុ។់

ឃើ�ទ�ក្រ�ុងឈូ�ង�វ ឃើខ្ពត្តតស្ថានុតុ្តងបៃនុក្របឃើទស្សចិ្ចនុ មានុ

“ស្សួនុឃើហាឃើ�ុ”ជាឃើក្រច្ចើនុស្តែដ្ដី�ស្សង់ឃើ�ើងឃើក្រកាមក្របធានុបទ

ក្រគូប់ស្តែបបយុ៉ាង។ ឧទាហ៊ឺរណ៍ៈ ឃើ��ាុងខ្ពណៈឌ សុ្ស��នុបៃនុក្រ�ុង

ឈូ�ង�វ មនិុក្រតឹ្តមស្តែត្តមានុ“សួ្សនុឃើហាឃើ�ុ”ឃើក្រកាមក្របធានុបទ

ត្តស្ត្រនុត�ស្តែដ្ដី�ទា�់ទាញអា�ចូ្ច�និុវត្តតន៍ុជាឃើក្រច្ចើនុម�ហាត់្តឃើក្រច្ចៀង

ច្ចឃើក្រមៀង នុិងហាត្ត់ឃើ�ងឧប�រណ៍ៈឃើភិូងបុុឃើ�ះ ះឃើទ ស្តែ�ម

ទាងំមានុ“សួ្សនុឃើហាឃើ�ុ”ឃើក្រកាមក្របធានុបទឃើស្សច្ច�ត�ក្រស្សឡាញ់

ស្តែដ្ដី�តុ្តបស្តែត្តងឃើ�យផ្លាៀ ក្រស្សស្ស់ក្រគូប់ក្របឃើភិទ នុិងជា�ស្តែនុូងដ្ដី៏

�ាក្របឃើស្សើរស្សក្រមាប់�ត្តរូបអាពាហ៍៊ឺ�ិពាហ៍៊ឺរបស់្សគូូឃើស្សាហ៍៊ឺផ្លូង

ស្តែដ្ដីរ។ ជាងឃើនុះឃើ�ឃើទៀត្ត ឃើ�មានុ“ស្សនួុឃើហាឃើ�ុ”ស្តែដ្ដី�ស្ថាង

ស្សង់ឃើ��មមាត្តស់្សមុក្រទ ស្តែដ្ដី�មានុឃើទស្សភា�ស្សមុក្រទ�ណ៌ៈ

①①
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ឃើដ្ដីើម �ីឃើធវើឱ្យយអា�ក្រ�ុងកានុស់្តែត្តឃើក្រច្ចើនុអាច្ចយ�ដ់្ដីងឹ��ឃើដ្ដីើមឃើនាះ” 

ជាឃើដ្ដីើម។

ឃើលា�ក្រតូ្តវឃើក្រជំើស្ស�ងំជា“ក្របធានុសួ្សនុ��រដ្ដីឋ”ស្តែដ្ដី�បានុ

ឃើក្រជំើស្សឃើរ ើស្សឃើ�យភាគូ�ស្ថាងស្សង់“ស្សួនុឃើហាឃើ�ុ” �មរយៈ

ការឃើបាះឃើឆ្នាំា ត្តស្តែបបក្របជាធិបឃើត្តយយ ឃើហ៊ឺើយការង្ហារឃើនុះមិនុ

មានុក្របា�់ស្តែខ្ពឃើទ។ ឃើក្រកាយ��បានុកូាយជា “ក្របធានុស្សួនុ” 

ឃើលា�ក្រតូ្តវស្តែត្តបំឃើ�ញភារ�ិច្ចច នុងិស្សឃើក្រមច្ចការង្ហារឱ្យយបានុ�ា។

ឃើលា�បានុស្តែ�ូងថា “ខ្ពំុ ំឃើ�ទស្សសនាស្សួនុយុ៉ាងឃើហាច្ច�ស្ស់

ប�ដ្ដីង�ាុងមួយបៃ�ង ឃើហ៊ឺើយបានុស្ថាះ �់រុ�ខជាត្តិ�ម�ៗជាឃើក្រច្ចើនុ។”

ឃើលា�យ�់ឃើ�ើញថា ឃើធវើការង្ហារជា“ក្របធានុស្សួនុ”មិនុក្រត្តឹម

ស្តែត្តអាច្ចចូ្ច�រមួការស្តែ�រ�ាបរសិ្ថាា នុ�ាុងសួ្សនុបុុឃើ�ះ ះឃើទ បុុស្តែនុត

ស្តែ�មទាងំអាច្ចឃើរៀនុបានុចំ្ចឃើណៈះដ្ដីឹងបៃនុការ�ដុំ្ដីះឃើទៀត្តផ្លូង។

ទាងំឃើនុះបានុឃើ�ើ�ទឹ�ច្ចិត្តតឱ្យយឃើលា�មានុភា�ស្ស�មម នុិង

�មូាងំក្រគូប់ក្រគ្នាន់ុ�ាុងការបំឃើ�ញការង្ហារជា“ក្របធានុសួ្សនុ”ឃើនុះ។

ឃើយ៉ាង�មស្តែផ្លូនុការ ក្របឃើទស្សច្ចិនុនុឹងស្ថាងស្សង់“ស្សួនុ

ឃើហាឃើ�ុ”ច្ចំនុួនុមិនុត្តិច្ចជាង ១០០០ �ស្តែនុូងឃើ�ឆ្នាំា ឃំើនុះ។ 

“ស្សនួុឃើហាឃើ�ុ”មានុទហំ៊ឺតូំ្តច្ច ស្តែត្តមានុចំ្ចនុនួុឃើក្រច្ចើនុ ក្រស្សស់្សស្ថាា ត្ត

ឃើហ៊ឺើយមានុភា�ក្របណៈ� ត្ត។ ឃើនុះជា��ខណៈៈទូឃើ�បៃនុ“ស្សួនុ

ឃើហាឃើ�ុ”ឃើ�ទូទាងំក្របឃើទស្សច្ចិនុ។  �ាុង“ស្សួនុឃើហាឃើ�ុ”ដ្ដី៏

តូ្តច្ចឃើនុះ អាច្ចនាមំ�នូុវ�ត�ស្សងឹឹម ច្ចំឃើពាះជំ�វភា�ដ្ដី៏�ាបវរ

ស្សក្រមាប់ក្របជាជំនុច្ចិនុក្រគូប់គ្នាា ៕

(អត្តាបទស្សឃើងខបឃើ�យអា�នុិ�នុធទស្សសនាវដ្ដីត�ឃើយើងខ្ពំុ ំ)
稿件来源：本刊综合

ឃើខ្ពៀវដ្ដី៏ក្រស្សស្ស់ស្ថាា ត្ត។

ឃើបើច្ចង់ឃើធវើឱ្យយ “ស្សួនុឃើហាឃើ�ុ” ចូ្ច�រមួ�ាុងការស្តែ��មា

ស្សក្រមស់្សបៃនុទ�ក្រ�ុងនានា អា�ឌ្ឍ�ហ៊ឺាញមនិុក្រគ្នាន់ុស្តែត្តក្រតូ្តវគិូត្ត��

បញ្ហាា ពា�់�័នុធនុឹងការស្ថាងស្សង់បុុឃើ�ះ ះឃើទ ស្តែ�មទាងំក្រត្តូវ

យ�ចិ្ចត្តតទុ���់ឃើ�ើការស្តែ�រ�ាក្រប�បឃើ�យនិុរនុតរភា�ឃើទៀត្ត

ផ្លូង។ ជាឃើរៀងរា�់ក្រ�ឹ� ឃើលា�ក្រស្ស� ចូ្ចវ ឈុូងសូ្ថា ស្តែដ្ដី�ជា

“នាយ�ស្សួនុជា��រដ្ដីឋ” ម�ទស្សសនា�ាុង“ស្សួនុឃើហាឃើ�ុផ្លូូូវ

�លានុ” �ាុងទ�ក្រ�ុងឈូ�ង�វ ឃើដ្ដីើមី�ម�ឃើ�ង�មានុតផ្លូង 

នុងិស្តែស្សវងរ�បញ្ហាា ផ្លូង។ �ាុងដំ្ដីឃើណៈើ រឃើនាះ ឃើលា�បានុរ�ឃើ�ើញ

បញ្ហាា ជាឃើក្រច្ចើនុមានុដូ្ដីច្ចជា “ឃើដ្ដីើមឃើឈូើក្រត្តូវការកាត្ត់ស្សូឹ� នុិង

ស្តែម�”“ឃើត្តើអាច្ច��់សូ្ថា�ស្តែណៈនាឃំើ�ើឃើដ្ដីើមឃើឈូើធំៗឬអត្ត់?

អា�ក្រ�ុងយុ៉ាងចូ្ចវ ឃើខ្ពត្តតជាងំសូូ្ស ឃើ�ឃើ�ង�មានុត នុងិហាត់្តក្របាណៈឃើ��ាុង"សួ្សនុឃើហាឃើ�ុ"

图①江苏省扬州市市民在“口袋公园”娱乐健身  CFP 图

"ស្សួនុឃើហាឃើ�ុ"ស្តែបបវទិាស្ថាស្ត្រស្សត�មផ្លូូូវ�ាុងទ�ក្រ�ុងសុ្ស�នុយុ៉ាង ឃើខ្ពត្តតលាវនុ�ង

图②辽宁省沈阳市街头的科幻版“口袋公园” CFP 图

"ស្សួនុឃើហាឃើ�ុ"ស្តែដ្ដី�លា�់ខ្ពូួនុ�ាុងច្ចំឃើ�មអគ្នារខ្ពពស្ស់ៗ�ាុងទ�ក្រ�ុង

图③隐藏于城市高楼间的“口袋公园” CFP 图
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TTYlkareBjniymEbbenH?

2020 年 12 月 17 日，中国“嫦娥五号”

月球探测器返回器从距离地球约 38.5 万公里

的月球上，携带月球土壤样品返回地球；今

年 9 月 9 日，中国科学家在带回地球的月壤

中发现了新矿物，并将其命名为“嫦娥石”

【Changesite-（Y）】，它是人类在月球上

发现的第六种新矿物。目前，实现探月的国家

并不是很多，比如中国、美国、日本和印度等，

虽然每个国家的进展程度不一，但都有着许多

未来的探月工程方案和计划。

月球上究竟还有什么资源？月壤与地球上

的土壤有何不同？探月为何如此热门？

对于地球而言，月球不仅是一个光秃秃的

星球，它还是人类踏足浩瀚宇宙的前站，或许

还储备着许多人类赖以生存的资源。这些资源

在未来可以帮助人们解决世界能源危机，满足

智能手机和电动汽车等对新能源的需求，并将

人们带到火星甚至更远的地方。
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ឃើ�បៃ�ងទ�១៧ ស្តែខ្ពធាូ ឆ្នាំា ២ំ០២០ យ៉ានុអវកាស្សស្សញ្ហាា

ឆ្នាំងអ�ឃើ�ខ្ព ៥ របស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុ បានុវ�ិក្រត្ត�ប់ម�ស្តែផ្លូនុដ្ដី�

វញិជាមួយនុងឹគំូរឃូើ�ើភិ�ក្រ�ះច្ចនុះ។ កា���បៃ�ងទ�៩ ស្តែខ្ព�ញ្ហាា

ឆ្នាំា ឃំើនុះ រដ្ដីឋបា�នុអវកាស្សជាត្តចិ្ចនិុ នុងិស្ថាា ប័នុថាម��

អាតូ្តមិ�ជាត្តិច្ចិនុ បានុរមួគ្នាា ក្របកាស្ស�ទធផ្លូ�ស្សិ�ាក្រស្ថាវ-

ក្រជាវវទិាស្ថាស្ត្រស្សតចុ្ចងឃើក្រកាយឃើ�ឃើ�ើក្រ�ះច្ចនុះ។ អា�វទិាស្ថាស្ត្រស្សត

ច្ចិនុបានុរ�ឃើ�ើញស្ថារធាតុ្តស្តែរ�ុម�ឃើ�ឃើ�ើភិ�ក្រ�ះច្ចនុះ ឃើហ៊ឺើយ

��ឃ់ើឈាម ះឱ្យយវាថា “Changesite-(Y)”។ “�មឆ្នាំងអ�” ឃើនុះ

គូ�ជាស្តែរ�ុម�ទ� ៦ ស្តែដ្ដី�មនុុស្សសជាត្តិបានុរ�ឃើ�ើញ។ បច្ចចុបីនុា

ឃើនុះ មានុក្របឃើទស្សមិនុឃើក្រច្ចើនុឃើទស្តែដ្ដី�ស្សឃើក្រមច្ចបានុការរុ�រ�

ភិ�ក្រ�ះច្ចនុះ ដូ្ដីច្ចជាក្របឃើទស្សចិ្ចនុ ស្សហ៊ឺរដ្ដីឋអាឃើមរ�ិ ស្សហ៊ឺភា�

អ�រ ុបុ ជំបុុនុ នុងិឥ�ឌ ជាឃើដ្ដីើម។ ឃើទាះប�ជាក្របឃើទស្សនុ�មួយៗ

មានុវឌ្ឍឍនុភា�ខុ្ពស្សៗគ្នាា �ាុងការរុ�រ�ភិ�ក្រ�ះច្ចនុះ�៏ឃើ�យ

បុុស្តែនុតមានុគូឃើក្រមាង នុិងស្តែផ្លូនុការរុ�រ�ជាឃើក្រច្ចើនុនាឃើ��

អនាគូត្ត។

ឃើត្តើមានុធនុធានុអវ�ខ្ពូះឃើ�ឃើ�ើក្រ�ះច្ចនុះ? ឃើត្តើដ្ដី�ឃើ�ើភិ�

ក្រ�ះច្ចនុះ នុងិដ្ដី�ឃើ�ើភិ�ស្តែផ្លូនុដ្ដី�ឃើយើងខុ្ពស្សគ្នាា ក្រត្តង់�? ឃើហ៊ឺតុ្ត

អវ�បានុជាការរុ�រ�ភិ�ក្រ�ះច្ចនុះទទួ�ការឃើ�ញនិុយមស្តែបប

ឃើនុះ?

ស្សក្រមាប់មនុុស្សសឃើលា� ក្រ�ះច្ចនុះមិនុក្រតឹ្តមស្តែត្តជាភិ�ផ្លាៀ យ

ស្តែដ្ដី�មានុបៃផ្លូះទឃើទបុុឃើ�ះ ះឃើទ វាគូ�ជាស្ថាា នុ�យខាងមុខ្ពស្សក្រមាប់

មនុុស្សសឃើលា��ាុងការឈានុឃើជំើងឃើ��ាុង�ំហ៊ឺអវកាស្សដ៏្ដីធំ

�វឹងឃើ�វើយ ឃើហ៊ឺើយវា�៏អាច្ចបក្រមុងទុ�នូុវធនុធានុជាឃើក្រច្ចើនុ

ស្តែដ្ដី�មនុុស្សសជាត្តិ�ឹងស្តែផ្លូា�ឃើ�ើស្សក្រមាប់ការរស្ស់រានុមានុជំ�វតិ្ត

ផ្លូងស្តែដ្ដីរ។ ធនុធានុទាងំឃើនុះអាច្ចជំួយមនុុស្សសឃើ�ះក្រស្ថាយ

វបិត្តតិថាម���ិភិ�ឃើលា�នាឃើ��អនាគូត្ត នុិងបំឃើ�ញ

ត្តក្រមូវការថាម���ម�ស្សក្រមាប់ទូរស័្ស�ះស្ថាម ត្តហ៊ឺវូនុ នុងិរ�យនុត

អគូះិស្សនុ�ជាឃើដ្ដីើម។

CFP 图 孙勇刚 制图CFP 图 孙勇刚 制图
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ច្ចិនុ បានុរ�ឃើ�ើញថា ឃើ��ាុងដ្ដី� នុិង�មឃើ�ើក្រ�ះច្ចនុះ មានុ

រ�ានូុវស្ថារធាតុ្តទឹ�ត្តិច្ចត្តួច្ច។ �ាុងដ្ដី�ក្រ�ះច្ចនុះ ១ ឃើ�នុមានុ

ទ�ឹក្របស្តែហ៊ឺ� ១២០ ក្រកាម ច្ចសំ្តែណៈ��ាុង�មក្រ�ះច្ចនុះ ១ ឃើ�នុ

មានុទឹ�ក្របស្តែហ៊ឺ� ១៨០ ក្រកាម។

តើអលីីយូ�ម្ម-៣ ថាម្មពលីស្អាា �នាតើពលីអនាគ�
氦 -3 未来清洁能源

បច្ចចុបីនុា វបិត្តតិថាម��ស្តែដ្ដី�ប�ត �ម���ការឃើក្របើ

ក្របាស់្សថាម��ដ៏្ដីធសំ្សឃើម ើីមបានុបុះពា�់ដ្ដី�់ក្របឃើទស្ស នុងិ

ត្តំបនុ់ជាឃើក្រច្ចើនុឃើ�ើ�ិភិ�ឃើលា�។ ជា�ទធផ្លូ� ក្របត្តិ�មម

នុុយឃើ�ូស្តែអូរក្រតូ្តវបានុចាត់្តទុ�ថាជាជំឃើក្រមើស្សដ៏្ដីមានុស្សកាត នុុ��

ស្សក្រមាប់ជំំនុសួ្សឥនុធនុៈហ៊ឺវូសុ្ស�� ឃើហ៊ឺើយអា�វទិាស្ថាស្ត្រស្សតស្សងឹឹម

ថា នុងឹឃើធវើក្រ�ប់�មក្រ�ះអាទិត្តយឃើ�យការបំស្តែបងូអុ�ក្រដូ្ដីស្តែស្សនុ

ឃើ�ជាឃើអ��យុូម ឃើដ្ដីើមី�បឃើងៀើត្តថាម��។ មឃើធាបាយ

មយួគូ�ទាញយ�ទក្រមង់ដ្ដី៏�ក្រមបៃនុអុ�ក្រដ្ដីូស្តែស្សនុ (deuterium)

ឃើហ៊ឺើយមានុមឃើធាបាយមយួឃើទៀត្តគូ� ទាញយ�ទក្រមង់ដ្ដី�៏ក្រម

បៃនុឃើអ��យុូម ស្តែដ្ដី�ឃើ�ថា ឃើអ��យុូម-៣។

ឃើលា� ហ៊ឺួង ជំ�សុ្ស�នុអនុុក្របធានុស្តែផ្លូា�វទិាស្ថាស្ត្រស្សត នុិង

បឃើច្ចច�ឃើទស្សបៃនុវទិាស្ថាា នុភូិគូ�ាស្ថាស្ត្រស្សតឧស្សាហ៊ឺ�មមនុុយឃើ�ូ-

ស្តែអូរឃើបុកាងំរបស់្សក្រ�ុមហុូ៊ឺនុស្ថាជំ�វ�មមនុុយឃើ�ូស្តែអូរចិ្ចនុ នុងិជា

អា�ទទួ�បនុះុ�ឃើ�ើគំូរកូ្រ�ះច្ចនុះដំ្ដីបូងរបស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុ បានុ

ឃើ�ើ�ឃើ�ើងថា "ធនុធានុដ៏្ដីស្សខំានុបំ់ផុ្លូត្តមយួឃើ�ឃើ�ើក្រ�ះច្ចនុះ

គូ�ឃើអ��យុូម-៣ ស្តែដ្ដី�ជាវត្តាុធាតុ្តឃើដ្ដីើមដ្ដី�៏ាស្សក្រមាប់ក្របតិ្ត�មម

នុុយឃើ�ូស្តែអូរនាឃើ��អនាគូត្ត។ វាក្រតូ្តវបានុឃើគូឃើ�ថា ថាម��

ស្ថាា ត្ត នុិងថាម���ាឥត្តឃើខាច ះនាឃើ��អនាគូត្ត។ អា�

វទិាស្ថាស្ត្រស្សតខូ្ពះបុាន់ុស្ថាម នុថាក្របសិ្សនុឃើបើមានុឃើអ��យុូម-៣ 

ច្ចំនុួនុ ១ លានុឃើ�នុ វាអាច្ចផ្លូត�់ថាម��ដ្ដី�់ស្តែផ្លូនុដ្ដី��ាុង

�កឹជាវ�ែុមាន�ម្លៃម្មៃន្ថែ�លីមិ្មនអាចិកា�់ម្លៃ�ៃបាន
水是无价之宝

ឈូរឃើ�ើស្សមត្តាភា�បឃើច្ចច�វទិាបច្ចចុបីនុារបស្ស់មនុុស្សស-

ជាត្តិ ការច្ចំ�យបៃនុការបញ្ចះូ នុទឹ�មួយស្តែមុក្រត្តគូូបឃើ�កានុ់

គូនុូងស្តែផ្លូនុដ្ដី�មានុ�ក្រមិត្តខ្ពពស្ស់រហូ៊ឺត្តដ្ដី�់ ១ លានុឃើផ្លានុ (១

ឃើផ្លានុ= ៤៧៣៧,១៣ ឃើរៀ�)។ ឃើនុះមានុនុ័យថា ក្របស្សិនុ

ឃើបើទ�ឹអាច្ចទទ�ួបានុឃើ�យផ្លាះ �់��អវកាស្ស វាហា�់ដូ្ដីច្ចជា

ការទទួ�បានុ�ំណៈប់ក្រទ�យស្តែដ្ដី�មិនុអាច្ចកាត្ត់បៃ�ូបានុ។

ទ�ឹឃើ�ឃើ�ើក្រ�ះច្ចនុះមិនុក្រតឹ្តមស្តែត្តជាក្របភិ�បៃនុជំ�វតិ្តរបស់្សអវកាស្ស

យ៉ានុិ�បុុឃើ�ះ ះឃើទ ស្តែ�មទាងំអាច្ចបឃើងៀើត្តឥនុធនុៈរ ុុស្តែ�ៀត្ត�ម

រយៈការបំស្តែប�ធាតុ្តអុ�ក្រដូ្ដីស្តែស្សនុ នុងិអុ�សុ្ស�ស្តែហ៊ឺសនុឃើទៀត្តផ្លូង។

ឃើយ៉ាង�មការបុាន់ុស្ថាម នុរបស់្ស NASA ឃើ�ឃើ�ើភិ�ក្រ�ះច្ចនុះ

មានុទឹ���ក្របស្តែហ៊ឺ� ៦០០ លានុឃើ�នុ។

ទ�ឹមានុត្តបៃម�ូស់្ស រហូ៊ឺត្តដ្ដី�់អាច្ចឃើធវើឱ្យយក្រ�ះច្ចនុះកូាយ

ជា "ស្ថាា នុ�យឃើក្របងឥនុធនុៈ" ស្សក្រមាប់មនុុស្សសរុ�រ�ក្រប�័នុធ

ក្រ�ះអាទិត្តយ។ ឃើយ៉ាង�មរបាយការណ៍ៈអំ��ការសិ្ស�ាក្រស្ថាវ-

ក្រជាវក្របចាឆំ្នាំា ២ំ០១៩ បានុឱ្យយដឹ្ដីងថា ឃើ�យស្តែផ្លូា�ឃើ�ើការ

ច្ច�ំយបច្ចចុបីនុាបៃនុការផ្លូះត់្តផ្លូះង់ទ�ឹ��ស្តែផ្លូនុដ្ដី� ការផ្លូ�ិត្តទឹ�

ឃើ�ឃើ�ើភិ�ក្រ�ះច្ចនុះមានុត្តបៃម ូ៨,៧ លានុឃើផ្លានុ�ាុងមយួឃើ�នុ

ឃើហ៊ឺើយទ�ផ្លូារអាច្ចមានុត្តបៃមកូ្របស្តែហ៊ឺ� ១៧៩ ពាន់ុលានុឃើផ្លានុ

�ាុងរយៈឃើ�� ៣០ ឆ្នាំា ខំាងមុខ្ព។

បុុស្តែនុត ឃើត្តើឃើ�ឃើ�ើក្រ�ះច្ចនុះមានុទឹ�ច្ចំនុួនុបុុនាម នុ? កា�

��ស្តែខ្ពតុ្តលា ឆ្នាំា ២ំ០២០ អងះការ NASA បានុបញ្ហាះ �់ជា

ឃើ�ើ�ដំ្ដីបូងថា ទ�ឹក្រតូ្តវបានុរ�ឃើ�ើញឃើ�ឃើ�ើបៃផ្លូះក្រ�ះច្ចនុះ �ម

រយៈការបំភិូ�ឃើ�យ�នុូ�ក្រ�ះអាទិត្តយ។ ឃើនុះមានុនុ័យថា ទឹ�

អាច្ចក្រតូ្តវបានុស្សតុ�ឃើ�ើបៃផ្លូះក្រ�ះច្ចនុះកាន់ុស្តែត្តទូ�ទូំលាយ។ �ម�ៗ

ឃើនុះ យ៉ានុអវកាស្សរុ�រ�ស្សញ្ហាា ឆ្នាំងអ�ឃើ�ខ្ព ៥ របស់្សក្របឃើទស្ស
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រយៈឃើ��មួយមុ�នុឆ្នាំា ។ំ បុុស្តែនុតវា�ិត្តជា�ក្រម�ស្ស់ឃើ�ឃើ�ើ

ភិ�ស្តែផ្លូនុដ្ដី�ឃើយើង”។

ឃើអ��យុូម-៣ គូ��ក្រមមានុ�ស្ស់ឃើ�ឃើ�ើស្តែផ្លូនុដ្ដី� បុុស្តែនុត

ឃើ��ាុងស្តែផ្លូា�ខូ្ពះបៃនុក្រ�ះច្ចនុះ ដូ្ដីច្ចជាស្សមាា រៈបៃផ្លូះបៃនុស្សមុក្រទស្សងប់

ស្ថាង ត្ត់ ការក្របមូ�ផ្លូតុ ំ ឃើអ��យុូម-៣ មានុ�ក្រមិត្តខ្ពពស្ស់រហូ៊ឺត្ត

ដ្ដី�់ ២០ ម�ក្រ�ូក្រកាម�ាុងបរមិាណៈមយួ��ក្រត្ត។ ឃើហ៊ឺតុ្តអវ�បានុ

ជាមានុ�ំហាប់ ឃើអ��យុូម-៣ ដ្ដី៏ខ្ពពស្ស់ឃើ�ឃើ�ើភិ�ក្រ�ះច្ចនុះ?

ឃើ�យស្ថារស្តែត្តក្រ�ះច្ចនុះមិនុមានុបរយិ៉ាកាស្សឃើដ្ដីើម �ីផ្លូត�់ការ

ការពារ ឃើអ��យុូម-៣ វាក្រត្តូវបានុគូរឃើ�ើបៃផ្លូះក្រ�ះច្ចនុះ រមួជា

មយួនុងឹខ្ពយ�់ក្រ�ះអាទិត្តយ។ ឃើ�ើស្ស��ឃើនុះឃើ�ឃើទៀត្ត ឃើអ��យុមូ-៣

មិនុមានុវទិយុស្ស�មមឃើទ ឃើហ៊ឺើយវា�៏អាច្ចយ�ម�ឃើក្របើស្សក្រមាប់

ជំំនុួស្សអុូយរុាញូុមឃើ��ាុងឃើរាងច្ចក្រ�ថាម��អគូះិស្សនុ�នុុយ-

ឃើ�ូស្តែអូរ (អុូយរុាញូុមគូ�ជាធាតុ្ត ស្តែដ្ដី�ច្ចក្រមាញ់ឃើច្ចញ���មស្តែរ ុ

អុូយរុាញូុម ស្តែដ្ដី�ជាស្ថារធាតុ្តវទិយុស្ស�មម នុិងឃើក្រគ្នាះថាា �់ 

ស្សំខានុ់គូ�ឃើក្របើ�ាុងឧស្សាហ៊ឺ�មមនុុយឃើ�ូស្តែអូរ)។

ក្រ�ះច្ចនុះមួយ 

ស្តែច្ច�រសំ្តែ��ដ្ដី�់មនុុស្សសជាតិ្តទាងំមូ�
一个月球 人类共享

�ាុងច្ចំឃើ�មមាូបអាហារក្របបៃ�ណៈ� ច្ចិនុ នុំស្តែស្សនុក្រ�ះស្តែខ្ព

រាងមូ�គូ�ជានុិមិត្តតរូបបៃនុក្រ�ះច្ចនុះ ឃើហ៊ឺើយជាឃើរៀងរា�់ឆ្នាំា ឃំើ�

បៃ�ងទ� ១៥ ស្តែខ្ព ៨ �មច្ចនុះគូត្តិច្ចិនុ ស្សមាជំិ�ក្រគូួស្ថារនុឹងម�

ជំបួជុំគំ្នាា  នុងិរ ��រាយជាមយួគ្នាា ។ ឃើត្តើភិ�ក្រ�ះច្ចនុះស្តែដ្ដី�ឃើមើ�

ឃើ�ដូ្ដីច្ច"នំុឃើខ្ព�"ដ៏្ដីធឃំើនុះ នុងឹក្រតូ្តវស្តែច្ច�រសំ្តែ��ដ្ដី�់�ភិិ�ឃើលា�

យុ៉ាងដូ្ដីច្ចឃើមតច្ច? ឃើត្តើការអភិិវឌ្ឍឍធនុធានុទាងំឃើនុះនុឹងក្រត្តូវ

ក្រគូប់ក្រគូងឃើ�យរឃើបៀប�?

ឃើយ៉ាង�ម «ស្សនុធិស្សញ្ហាា អវកាស្សខាងឃើក្រ�» របស្ស់

អងះការស្សហ៊ឺក្របជាជាតិ្ត គ្នាម នុក្របឃើទស្ស�មួយអាច្ចទាមទារ

អធបិឃើត្តយយភា�ឃើ�ើភិ�ក្រ�ះច្ចនុះបានុឃើ�ើយ ឃើហ៊ឺើយក្របឃើទស្ស

ជាង ១០០ រមួទាងំក្របឃើទស្សធំៗ ស្តែដ្ដី�ឃើធវើដំ្ដីឃើណៈើ រឃើ�ទ�

អវកាស្សទាងំអស្ស់ បានុចុ្ចះហ៊ឺត្តាឃើ�ខាឃើ�ើស្សនុធិស្សញ្ហាា ឃើនុះ។ 

"Daily Mail" បានុរាយការណ៍ៈថា អា�ជំំនាញម���ក្របឃើទស្ស

ជាឃើក្រច្ចើនុបានុអំពាវនាវជាឯ�ច័័្ចនុះឱ្យយឃើ�ះក្រស្ថាយបញ្ហាា ច្ចាប់ 

នុិងការ�ំណៈត់្តឃើដ្ដីើម �ីឱ្យយមានុការយ�់ក្រស្សបកាន់ុស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុ

ឃើ�ើងឃើ�ើឆ្នាំ�អនុតរជាត្តិ។ ក្របឃើទស្សច្ចិនុបានុឃើបើ�ច្ចំហ៊ឺនូុវ

ទិនុានុ័យរុ�រ�បៃនុភិ�ក្រ�ះច្ចនុះរបស្ស់យ៉ានុ “យូធូឃើ�ខ្ព ២”

ឃើ�កានុ់�ិភិ�ឃើលា� ឃើដ្ដីើមី�ជំួយដ្ដី�់ការរុ�រ�ភិ�ក្រ�ះច្ចនុះ

ជាស្ស��។

ឃើទាះជាយុ៉ាង��៏ឃើ�យ ការរុ�រ�អវកាស្សដំ្ដី��់-

កា��ម��ិត្តជាបានុចាប់ឃើផ្លូតើមឃើហ៊ឺើយ!

(អត្តាបទស្សឃើងខបឃើ�យអា�នុិ�នុធទស្សសនាវដ្ដីត�ឃើយើងខ្ពំុ ំ)
稿件来源：本刊综合

CFP 图CFP 图
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当背篓遇上网球，会当背篓遇上网球，会擦擦

出怎样的火花？出怎样的火花？

近日，一名把背篓当做近日，一名把背篓当做

“球包”的网球少年“出圈”，“球包”的网球少年“出圈”，

在社交网络上引起不小的轰在社交网络上引起不小的轰

动。从不知网球为何物，到动。从不知网球为何物，到

多次摘金夺银，王发成名的多次摘金夺银，王发成名的

背后，既有自己一步一个脚背后，既有自己一步一个脚

印地努力拼搏，也离不开教印地努力拼搏，也离不开教

练团队的慧眼识珠和因材施练团队的慧眼识珠和因材施

教，更是新时代各方关怀帮教，更是新时代各方关怀帮

助下，山区孩子拥有更多人助下，山区孩子拥有更多人

生出彩机会的缩影。生出彩机会的缩影。

背背

វុាង ហាវ  ស្ថាព យ�ស្ត្រនុត���់�ូនុបា�់វុាង ហាវ  ស្ថាព យ�ស្ត្រនុត���់�ូនុបា�់

王发背着背篓“球包” 李建艺 图 孙勇刚 制图王发背着背篓“球包” 李建艺 图 孙勇刚 制图

CIvityuvCn各式各 YOUNG ｜
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យុវជំនស្អាា យកន្ត្រនរក លីីីលីាញកុុងការុប្រ�កួ�

កឡីា
“背篓少年”一战成名

�ម�ៗឃើនុះ វុាង ហាវ  បានុទទួ�ការចាប់អារមមណ៍ៈយុ៉ាង

ខូាងំ មិនុក្រគ្នានុ់ស្តែត្តឃើ�យស្ថារឃើគូបានុឈូាះឃើជំើងឯ�បុុឃើ�ះ ះ

ឃើទ ឃើ�មានុរបូ�ត្តមួយច្ចនំុនួុស្តែដ្ដី�ឃើគូស្ថាព យ�ស្ត្រនុត�ចូ្ច�ការ

ក្រប�ួត្ត��ឡា រូបទាងំឃើនុះ�ំ�ុងមានុការឃើ�ញនុិយមឃើ�ើ

ប�ត ញអុ�នុឃើធើស្តែណៈត្ត។

ឃើ�ចុ្ចងស្តែខ្ពស្ស�ហា �ាុងការក្រប�ួត្ត��ឡា ASICS Junior

Tennis Tournament ឆ្នាំា ២ំ០២២ ស្តែដ្ដី�ក្របារ�ធឃើ�ទ�ក្រ�ុង

កាវ ងចូ្ចវ ក្របឃើទស្សច្ចិនុ ឃើ�មងក្របុស្សស្ថាព យ�ស្ត្រនុត�ឃើ�ើខ្ពាងស្តែដ្ដី�

មានុអាយុ ១៤ ឆ្នាំា  ំបានុឈូាះឃើជំើងឯ�បុរស្ស U១៤ ។ ឃើ�មង

ក្របុស្សមាា �់ឃើនុះ ជាជំនុជាត្តិវុា ស្តែដ្ដី�ម���ត្តំបនុ់ភិាំ�ាុងក្រស្សុ�

ស្សវយត័្តជំនុជាតិ្តវុា ឆ្នាំងយ៉ាន់ុ ក្រ�ុង��នុឆ្នាំង ឃើខ្ពត្តតយូ�នុបៃនុ

ក្របឃើទស្សច្ចិនុ មានុស្សមីុរឃើ�ម  ស្ថាា មញញឹមដ្ដី៏ឃើទៀងក្រត្តង់ 

ឃើហ៊ឺើយមានុដ្ដីងវាយបា�់ដ៏្ដីគួូរឱ្យយក្រស្សឡាញ់មយួគូូស្តែដ្ដី���់

ឃើ��ាុង�ស្ត្រនុត�ឃើ�ើខ្ពាងរបស្ស់ឃើគូ។ វុាង ហាវ  ក្រត្តូវបានុឃើគូឃើ�

�មអុ�នុឃើធើស្តែណៈត្តថា "ឃើ�មងក្របុស្សវាយ�ូនុបា�់ស្ថាព យ�ស្ត្រនុត�

ឃើ�ើខ្ពាង"។

វុាង ហាវ  ស្ថាះ �់�ស្ត្រនុត�យូរជាង��ឡាវាយ�ូនុបា�់។ 

ឃើ�ឃើ���ស្ត្រនុត�ស្ថាព យជំួបនុឹង��ឡាវាយ�ូនុបា�់ ឃើត្តើវានុឹងក្រត្តូវបានុបឃើងៀើត្តឃើ�ើងនូុវផ្លាៀ ឃើភិូើងក្របឃើភិទ�?

ឃើ���ម�ៗឃើនុះ យុវជំនុឃើ�ង��ឡាវាយ�ូនុបា�់ស្តែដ្ដី�ស្ថាព យ�ស្ត្រនុត�មាា �ដ់្ដីឃើណៈតើ មបានុឃើជំើងឯ��ាុងការក្រប�តួ្ត

��ឡាវាយ�ូនុបា� ់ ស្តែដ្ដី�បានុឃើធវើឱ្យយមានុការ�ឃើក្រ�ើ�ឃើ�ញប�ត ញទំនា�់ទំនុងស្សងះម។ ឃើច្ចញ��ការមិនុដឹ្ដីងថាអវ�ជា

��ឡាវាយ�ូនុបា�់ រហូ៊ឺត្តដ្ដី�់ឈូាះឃើម�យមាស្ស នុិងក្របា�់ជាឃើក្រច្ចើនុដ្ដីង �ិត្តតិនាមរបស្ស់ឃើ�មងក្របុស្សឃើឈាម ះ វុាង ហាវ

មនិុក្រតឹ្តមស្តែត្តមានុក្របភិ����ិច្ចចខិ្ពត្តខំ្ពក្របឹងស្តែក្របងផ្លាះ �់ខួូ្ពនុរបស់្សគ្នាត្តបុុ់ឃើ�ះ ះឃើទ ស្តែ�មទាងំមិនុអាច្ចកាត់្តផ្លាត ច្ច�់�ការស្សឃើក្រមច្ច

ច្ចតិ្តតដ្ដីក៏្រត្តមឹក្រត្តវូរបស់្សក្រ�ុមក្រគូូបងវឹ� នុិងការបឃើក្រងៀនុក្រស្សប�មស្សមត្តាភា�របស្ស់គ្នាត្ត់ផ្លូងស្តែដ្ដីរ។ ជា�ិឃើស្សស្ស វា�៏ជា

គូំរូបៃនុការជំួយ�ុមារម���ត្តំបនុ់ភិាំឱ្យយមានុឱ្យកាស្សកានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុ�ាុងជំ�វតិ្តរបស្ស់�ួ�ឃើគូ។
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ឃើគូឃើ�ើត្តឃើ��ាុងក្រគួូស្ថារ�សិ្ស�រ�ាុងភូិមិ�មក្រ�ំស្តែដ្ដីនុមួយឃើ�

ក្រសុ្ស�ឆ្នាំងយ៉ាន់ុ ក្រ�ុង��នុឆ្នាំង បៃនុឃើខ្ពត្តតយូ�នុ។ កា�ឃើ�

ឃើ�មង ឪ�ុ�មាត យស្តែត្តងស្តែត្ត��់គ្នាត្ត់�ាុង�ស្ត្រនុត�ឃើហ៊ឺើយឃើ�ើងចុ្ចះ

ភិាំឃើដ្ដីើមី�ឃើ�ឃើធវើស្តែក្រស្សច្ចំការ។ មុនុអាយុ ៨ ឆ្នាំា  ំ��ឡាវាយ�ូនុ

បា�ម់និុស្តែដ្ដី�ឃើ�ច្ចឃើច្ចញឃើ��ាុងជំ�វតិ្តរបស់្សឃើគូឃើទ ឃើហ៊ឺើយឃើគូ

�៏មិនុស្តែដ្ដី�ឮ��វាផ្លូងស្តែដ្ដីរ។

រហូ៊ឺត្តដ្ដី�់បៃ�ងមួយ ក្រគូូបងវឹ���ឡាវាយ�ូនុបា�់មាឌ្ឍធំ

មាមំាា �់បានុម�ដ្ដី�់ស្ថាលាគ្នាត្ត់ ឃើនាះគូ�ឃើលា� ចាងំ ឃើស្សៀវ

ហុ៊ឺង ស្តែដ្ដី�ឥ�ូវឃើនុះ�ំ�ុងនាឃំើគូចូ្ច�ការក្រប�ួត្ត��ឡាឃើផ្លូសងៗ

ឃើ��ឃើនាះគូ�ឆ្នាំា ២ំ០១៦ វុាង ហាវ  មានុអាយុស្តែត្ត ៨ ឆ្នាំា  ំឃើហ៊ឺើយ

ឃើរៀនុឃើ�ថាា �់ទ�២។ ឃើ�ឃើ��ឃើនាះ ចាងំ ឃើស្សៀវហុ៊ឺង បានុ

ឱ្យយឃើគូរត់្តជារងវង ់ នុងិឃើបាះបា�់ឃើដ្ដីើម �ីស្ថា��ីងស្សមត្តាភា�

មូ��ឋ នុរបស់្សគ្នាត្ត។់ វុាង ហាវ  ឃើធវើបានុ�ា�ាុងការស្ថា��ីង

ក្រគូប់ក្របឃើភិទ ឃើហ៊ឺើយបានុ�និុះុខ្ពពស់្ស។

��ួលីការុឧ��ែម្មភន្ថែ�ាកតើលីើជំយ័ជំម្ម�ុ
用胜利赢来赞助

ឃើ�បៃ�ងទ�១៥ ស្តែខ្ព�ញ្ហាា  វុាង ហាវ  បានុឃើ�ក្រ�ុងតុ្តងយុ៉ាង

បៃនុឃើខ្ពត្តតជំ�ជាងំ�មក្រគូូបងវឹ�ឃើដ្ដីើម �ីចូ្ច�ការក្រប�ួត្តមិត្តតភា�

ជាមយួមាច ស់្សឧប�រណ៍ៈ��ឡាមាា � ់ ស្តែដ្ដី�បានុឧបត្តាមាមូ��ឋ នុ

ហ៊ឺវឹ�ហាត្ត់។

ឃើនុះជាការក្រ�មឃើក្រ�ៀងគ្នាា របស្ស់�ួ�ឃើគូកា��� ២ ឆ្នាំា ំ

មុនុ។ ឃើ��ាុងការក្រប�ួត្ត��ឡាស្តែដ្ដី�ឃើធវើឃើ�ើងឃើ�ទ�ក្រ�ុងអានុ

នុ�ងបៃនុទ�ក្រ�ុងគុូនុម�ង�ាុងឆ្នាំា ២ំ០២០ ឃើ�យស្ថារស្តែត្តមិនុមានុ

ការ�ំណៈត្ត់អាយុ វុាង ហាវ  នុិងឃើលា� វុាង យូសុ្ស� ក្រត្តូវបានុ

ស្តែបងស្តែច្ច�ឃើ��ាុងក្រ�ុមស្តែត្តមួយ។ ឃើបើនុិយ៉ាយ���មពស្ស់ នុិង

�មូាងំ ឃើលា� វុាង យូសុ្ស� មានុអារមមណ៍ៈថា គ្នាត្ត់អាច្ចយ�

ឈូាះទាងំក្រស្សុងឃើ�ើ វុាង ហាវ  �ាុង�ទធផ្លូ� ៦:២ ។

"ខ្ពំុ ំ�ិត្តជាមិនុនឹុ�ស្ថាម នុថាឃើ�មងមាា �់ឃើនុះអាច្ចយ�ឈូាះ

ខ្ពំុ ំ។" ឃើលា� វុាង យូសុ្ស� ឃើ�ង��ឡាវាយ�ូនុបា�់ជិំត្ត ១០ 

ឆ្នាំា ឃំើហ៊ឺើយ។ ឃើក្រកាយឃើ��ចូ្ច�ការក្រប�ួត្ត��ឡា ឃើលា�ស្សឃើក្រមច្ច

ច្ចតិ្តតឃើ�ឃើ�ងក្រ�ុង���បៃនុឃើខ្ពត្តតយូ�នុមតង។ ឃើគូគិូត្ត��ឃើរឿង

ឃើនុះ�មផូូ្លូវ ឃើហ៊ឺើយមនិុឃើជំឿ�ទធផ្លូ�ឃើនុះឃើទ។ ឃើ�ឃើ��ស្តែដ្ដី�

គ្នាត្ត់បានុដឹ្ដីងថា វុាង ហាវ  ម����ូឹប��ឡាវាយ�ូនុបា�់ ដ្ដីំរ �

បៃក្រ� ឃើខ្ពត្តតយូ�នុ គ្នាត្តប់ានុបញ្ចច ប់ដ្ដីឃំើណៈើ រឃើទស្សច្ចរណ៍ៈមុនុ

ការ�ណំៈត្ត ់ ឃើហ៊ឺើយក្របញាប់ឃើ�ក្រ�ុងគុូនុម�ងឃើដ្ដីើមី�ឃើ�ឃើមើ�

មតងឃើទៀត្ត។

ឃើ�ឃើ��ម�ដ្ដី�់ ឃើលា� វុាង យូសុ្ស� មានុការភំា�់ឃើផ្លូាើ�

យុ៉ាងខូាងំច្ចំឃើពាះទិដ្ដីឋភា�ច្ចំឃើពាះមុខ្ពឃើគូ។ ទ�លានុវាយ�ូនុ

បា�់បា�់ក្រស្សុត្ត ក្រគូប់បា�់ស្តែប�ដ្ដីងវាយ�ច្ច់ស្តែខ្ពស។�។ ឃើ�

ខាងមុខ្ពជំញ្ហាះ ងំស្តែដ្ដី�មានុក្របស្តែវងជាង ៨០ ស្តែមកុ្រត្ត ឃើ�មងក្របុស្ស

ក្រស្ស� ១០ នា�់ត្តក្រមង់ជំួរ�ំ�ុងហាត្ត់វាយ�ូនុបា�់។

ឃើលា� វុាង យូសុ្ស� បានុស្សឃើក្រមច្ចចិ្ចត្តតឃើ�នឹុង�ស្តែនូុង ឃើដ្ដីើម �ី

ឧបត្តាមាឧប�រណ៍ៈ��ឡាវាយ�ូនុបា�់ស្តែដ្ដី��ុមារទាងំឃើនាះ

ក្រត្តូវការជាបនាះ នុ់ ដូ្ដីច្ចជាដ្ដីងវាយ�ូនុបា�់ បា�់ នុិងរឃើទះ

��ឡាវាយ�ូនុបា�ជ់ាឃើដ្ដីើម។ 

 ឃើទាះប�ជាមិនុមានុ��ខខ្ពណៈឌ ក្រគូប់ក្រគ្នានុ់�៏ឃើ�យ បុុស្តែនុត

�ត�សុ្សបិនុរបស់្សឃើ�មងហាត់្ត��ឡាវាយ�ូនុបា�់ទាងំឃើនាះ�ំ�ុង

រ ���ូត្តលាស់្សឃើ�ទ�ឃើនុះ។ វុាង ហាវ  នុយិ៉ាយថា “រា�ប់ៃ�ង

ឃើបើ�ទាវ រ�៏អាច្ចឃើ�ងបានុ!” ឃើ��ខូ្ពះឃើដ្ដីើម �ីឃើបា�ឃើខាអាវតិ្តច្ច

ឃើ�មងក្របុស្សស្តែ�ងពា�់អាវឃើ�ឃើ��ហាត្ត់ឃើ�ង។ ក្រគូូបងវឹ�

ឃើស្សៀ ជំ�វយ� បានុស្តែណៈនាថំា �ាុងរយៈឃើ����រឆ្នាំា ចុំ្ចងឃើក្រកាយ

ឃើនុះ ឃើ�យការយ�ច្ចិត្តតទុ���់ នុិងជំំនុួយឧបត្តាមា��ក្រគូប់

មជំឈ�ឋ នុ ��ខខ្ពណៈឌ បៃនុទ�លានុហ៊ឺវឹ�ហាត្ត់កានុ់ស្តែត្តមានុភា�

ក្របឃើស្សើរឃើ�ើង។ ��ឡា�រវយ័ឃើ�មងទាងំឃើនាះអាច្ចឃើ�រស្ស់ឃើ�

�ាុងបនុះប់ស្តែដ្ដី�មានុ��ខខ្ពណៈឌ �ាក្របឃើស្សើរ បុុស្តែនុត�ួ�ឃើគូបានុ

ឃើក្រជំើស្សឃើរ ើស្សជាឯ�ច័័្ចនុះឃើដ្ដីើម �ីបនុតរស្សឃ់ើ��ាុងផ្លូះះ�ុងស្តែត្តណៈ� ស្តែដ្ដី�

ឃើ�ជាប់�ស្តែនុូងហ៊ឺវឹ�ហាត្ត់ ឃើដ្ដីើមី�ស្សក្រមួ�ដ្ដី�់ការបណៈតុ ះ-

ប�ត �។ �ួ�ឃើគូឃើច្ចះស្សនុសំស្សំបៃច្ច�ាុងជំ�វតិ្តក្របចាបំៃ�ង ឃើ�យ

មិនុផូ្លាស់្សបតូ រស្តែស្សី�ឃើជំើង��ឡារបស់្សខួូ្ពនុរហូ៊ឺត្តដ្ដី�់មិនុអាច្ច

ពា�់វាឃើទៀត្តបានុ ឃើហ៊ឺើយបានុឃើរៀនុឃើច្ចះច្ចងភាះ ប់ស្តែខ្ពសដ្ដីងវាយ

�ូនុបា�់ឃើ�យខ្ពូួនុឯងផ្លូងស្តែដ្ដីរ។ ជាស្ស�ំង�ា ��ឡា�រ

វយ័ឃើ�មងទាងំឃើនាះទទួ�បានុ�ទធផ្លូ��ាឃើក្រកាម��ខខ្ពណៈឌ

បណៈតុ ះប�ត �ស្តែដ្ដី�មានុ�ក្រមិត្ត។ ឥ�ូវឃើនុះ �ួ�ឃើគូមានុ
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មូ��ឋ នុបណៈតុ ះប�ត �ទ���រឃើ�ទ�ក្រ�ុងឡាងហាវ ង ឃើខ្ពត្តត

ហុ៊ឺ�ឃើបុ ឃើហ៊ឺើយច្ចំនុួនុទ�លានុបានុឃើ�ើនុឃើ�ើងដ្ដី�់ច្ចំនុួនុ ១២ 

ដូ្ដីឃើច្ចាះ �ួ�ឃើគូមិនុចាបំាច្ច់ត្តក្រមង់ជំួរស្សក្រមាប់ការហាត្ត់ឃើ�ង

ឃើទៀត្តឃើ�ើយ។

កុមារុជំនជា�ិវូ៉ា ៧ នាក់ 

មាន ៦ នាកធ់្លាៃ �់បានឈ្នះ�ុតើជំើងឯក
7 个佤族孩子，6 个拿过冠军

�ាុងច្ចំឃើ�ម�ុមារជំនុជាត្តិវុា ៧ នា�់ ស្តែដ្ដី�ឃើលា� 

ចាងំ ឃើស្សៀវហុ៊ឺង បានុឃើក្រជំើស្សឃើរ ើស្ស មានុ ៦ នា�់ធូាប់បានុ

ឈូាះឃើជំើងឯ�ថាា �ជ់ាត្ត�ិាុងក្របឃើទស្សចិ្ចនុ។

ស្សមិទធផ្លូ�ឃើនុះមិនុង្ហាយនុឹងទទួ�បានុឃើទ បុុស្តែនុត វា�៏

ស្សាតិ្តឃើ��ាុងការបុាន់ុស្ថាម នុរបស់្សឃើលា� ចាងំ ឃើស្សៀវហុ៊ឺង ស្តែដ្ដីរ។

ឃើលា�បានុនុិយ៉ាយថា "ឃើយើងមានុទំនុុ�ច្ចិត្តតយុ៉ាងរងឹមា!ំ”

ឃើ��ខ្ពូះ ឃើលា�នាឃំើ�មងៗមួយក្រ�ុមឃើ�ទ�ក្រ�ុងឃើផ្លូសងៗឃើដ្ដីើមី�

ចូ្ច�ការក្រប�ួត្ត��ឡា ស្តែដ្ដី�ក្រត្តូវបានុឃើគូឃើក្របៀបថា "ដំ្ដីរ �ធំដឹ្ដី�

នាកំ្រ�ុម�ូនុដំ្ដីរ �"។

��តំ្តបនុភ់ិាឃំើក្រ�រហូ៊ឺត្តដ្ដី�់ឈូាះឃើជំើងឯ�ថាា �ជ់ាត្ត ិ ដ្ដីឃំើណៈើ រ

��ឡាវាយ�ូនុបា�់របស់្ស�ុមារទាងំឃើនុះមិនុស្តែមនុថាមានុភា�

រ�ូនុឃើទ។ ដ្ដីំបូងឃើ�ើយ ឪ�ុ�មាត យរបស្ស់�ុមារទាងំឃើនាះ

មនិុស្តែដ្ដី�បានុឃើ�ើញ��ឡាវាយ�ូនុបា�់ឃើទ ឃើហ៊ឺើយ�ម៏និុដឹ្ដីង

ថាវាអាច្ចនាមំ�នូុវអវ�ជូំនុដ្ដី�់ក្រគួូស្ថារឃើគូ។ ឃើលា� ចាងំ ឃើស្សៀវ

ហុ៊ឺង ក្រត្តូវបង្ហាា ញ�ួ�ឃើគូនូុវរូប�ត្តរបស្ស់��ឡា�រ នុិងពានុ

រង្ហាវ ន់ុស្តែដ្ដី�បានុរ�ាទុ��ាុងទូរស័្ស�ះបៃដ្ដីរបស់្សគ្នាត្ត ់ ឃើហ៊ឺើយក្រគូូ

បឃើក្រងៀនុឃើ�ស្ថាលាបានុជំួយឃើធវើការ�នុយ�់ ឃើទើបបំបាត្ត់នូុវ

�ងវ�់របស្ស់�ួ�ឃើគូ។

ដូ្ដីឃើច្ចាះ ឃើ�មងៗបានុឃើដ្ដីើរឃើច្ចញ��ត្តំបនុ់ភិាំជាឃើ�ើ�ដំ្ដីបូង 

ឃើហ៊ឺើយម�ដ្ដី�់ទ�ក្រ�ុងគុូនុម�ង ទ�រមួឃើខ្ពត្តតយូ�នុស្តែដ្ដី�មានុ

ច្ចមាង យរាប់រយគូ��ូស្តែមុក្រត្ត��ក្រស្សុ��ំឃើណៈើ ត្តរបស្ស់�ួ�ឃើគូ។

ឃើ�ឃើ��ដំ្ដីបូងស្តែដ្ដី��ួ�ឃើគូម�ដ្ដី�់�ស្តែនូុងមួយស្តែដ្ដី�

មិនុធូាប់ស្ថាះ �់ ឃើ�មងៗរ ��រាយ នុិងច្ចង់ដឹ្ដីងច្ចង់ឃើ�ើញ បុុស្តែនុត

��រប�បៃ�ងឃើក្រកាយ �ួ�ឃើគូ�៏ចាប់ឃើផ្លូតើមយំឃើហ៊ឺើយច្ចង់រ�ឪ�ុ�
វុាង ហាវ  ឃើ�ទ�លានុក្រប�ួត្តវុាង ហាវ  ឃើ�ទ�លានុក្រប�ួត្ត

王发在赛场上 李建艺 图 孙勇刚 制图王发在赛场上 李建艺 图 孙勇刚 制图
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មាត យ។ ឃើលា� ចាងំ ឃើស្សៀវហុ៊ឺង បានុនា�ំួ�ឃើគូឃើ�ផ្លូារ

ទំឃើនុើបឃើដ្ដីើមី�ទិញអាហារស្សក្រមនុ់ នុិងក្រប�ប់ឃើ�មងឃើ�ង។ 

�ាុងរយៈឃើ��បុុនាម នុស្តែខ្ពបនាះ ប់ ឃើ�មងៗទាងំឃើនាះចាប់ឃើផ្លូតើម

ឃើ�ង��ឡាវាយ�ូនុបា�់ដូ្ដីច្ចឃើ�ងឃើហ៊ឺះមស្តែដ្ដីរ ឃើហ៊ឺើយមានុការ

ផូ្លាស់្សបតូ របនុតិច្ចមតងៗ��ការមិនុចូ្ច�ចិ្ចត្តតឃើ�ជាមានុចំ្ចណូៈ�

ច្ចិត្តតច្ចំឃើពាះ��ឡាក្របឃើភិទឃើនុះ។

ឃើលា� ចាងំ ឃើស្សៀវហុ៊ឺង បានុនិុយ៉ាយថា ឃើ�យស្តែផ្លូា�ឃើ�ើ

ឃើគ្នា�គំូនុតិ្តបៃនុការបណៈតុ ះប�ត �ឃើនុះ �ុមារភាគូឃើក្រច្ចើនុបានុ

ចូ្ច�ឃើ��ាុង"�ិភិ�វាយ�ូនុបា�់" ឃើហ៊ឺើយទទួ�យ�នឹុងភា�

ស្សបាយរ ��រាយស្តែដ្ដី���ឡាវាយ�ូនុបា�់ផ្លូត�់ដ្ដី�់�ួ�ឃើគូ 

ឃើ�យច្ច�ំយឃើ��តិ្តច្ចជាងមយួឆ្នាំា ។ំ ឃើលា�បានុបញ្ហាះ �់

ថា "ឃើយើងមិនុអាច្ចបងខំឱ្យយ�ួ�ឃើគូចូ្ច�ច្ចិត្តតរបស្ស់អវ�មួយឃើទ។ 

�ុះឃើ��ឃើគូក្រស្សឡាញ់អស់្ស��ចិ្ចត្តត ឃើទើបនុងឹឃើដ្ដីញ�មវា ឃើហ៊ឺើយ

ខ្ពតិ្តខំ្ពយុ៉ាងឃើ�ញទំហ៊ឺងឹឃើដ្ដីើម �ីស្សឃើក្រមច្ចឃើគ្នា�ឃើ�របស់្សខួូ្ពនុ។

ឃើរៀងរា�់បៃ�ងមុនុឃើមុាង ៦ ក្រ�ឹ� ឃើ�មងៗឃើក្រកា���ដំ្ដីឃើណៈ�

ឃើ�យឯ�ឯង ឃើហ៊ឺើយឃើ�ឃើធវើការហ៊ឺវឹ�ហាត្ត់ ដូ្ដីច្ចជា ការវាយ

បា�ន់ុងឹជំញ្ហាះ ងំ �ក្រងឹងស្សមត្តាភា� នុងិបឃើងៀើនុឃើ�ី�នុរបស់្ស

ខ្ពូួនុ។ ឃើ�យស្ថារបានុហាត្ត់វាយជាយូរម�ឃើហ៊ឺើយ វុាង ហាវ

មានុស្តែស្សី�ក្រ�ិនុឃើ�ើបៃដ្ដី។ បុុស្តែនុតឃើគូមិនុខ្ពវ�ឃ់ើទ ឃើហ៊ឺើយមានុ

អារមមណ៍ៈថា ខួូ្ពនុឃើគូហាត់្តមនិុបានុក្រគូប់ក្រគ្នាន់ុ ដូ្ដីឃើច្ចាះ ឃើគូស្តែត្តង

ស្តែត្តឃើធវើការហ៊ឺវឹ�ហាត្ត់បស្តែនុាមឃើ�យខ្ពូួនុឯង។

ឃើក្រ�����ឡាវាយ�ូនុបា�់ ក្រ�ុមក្រគូូបងវ�ឹ�៏ស្តែណៈនា�ុំមារ

ឱ្យយស្សិ�ា��ច្ចំឃើណៈះដឹ្ដីង នុិងវបីធម៌ ឃើហ៊ឺើយជំួយឃើរៀបច្ចំឱ្យយ

��ួឃើគូឃើ�ឃើរៀនុត្តស្ត្រនុត� នុងិអ�សរផ្លូចងជ់ាឃើដ្ដីើម ឃើ��មចំ្ចណូៈ�

ច្ចិត្តតផ្លាះ �់ខ្ពូួនុរបស្ស់ឃើ�មងមាា �់ៗ។ ឃើលា� ចាងំ ឃើស្សៀវហុ៊ឺង

បានុនុិយ៉ាយថា "��ឡាវាយ�ូនុបា�់ក្រគ្នានុ់ស្តែត្តជាស្តែផ្លូា�មួយ

បុុឃើ�ះ ះ ខ្ពំុសំ្សងឹមឹថា��ួឃើគូអាច្ចមានុ�ទធភា�កានុស់្តែត្តឃើក្រច្ចើនុ

�ាុងជំ�វតិ្តរបស្ស់ខ្ពូួនុ" ៕

(សុ្ស�នុហ៊ឺួច្ចិនុ)
稿件来源：新华社（有删减）

វុាង ហាវវុាង ហាវ
王发  李建艺 图 孙勇刚 制图王发  李建艺 图 孙勇刚 制图
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凝聚青年力量
续写中柬友好新篇章  

青年是中柬两国的希望与未来，是双方世代友好的生力军。当中柬

友谊接力棒传到现在的青年一代手中，接住它、擦亮它、传下去，成为

当代中柬青年人的时代责任与历史使命。

CFP 图CFP 图

ឃើលា�ស្ថាស្ត្រស្ថាត ចារយរង �� ស្សួនុជំ� ក្របធានុការយិ៉ា�័យភាស្ថាស្តែខ្ពមរបៃនុមហាវទិា�័យស្សិ�ាទវ�បអាសុ្ស�

ស្ថា��វទិា�័យភាស្ថាបរឃើទស្សឃើបុកាងំ

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

扫描二维码，轻松听杂志

សូ្សមឃើស្សះនុ QR �ូដ្ដីឃើដ្ដីើមី�ស្ថាត ប់អត្តាបទសូ្សមឃើស្សះនុ QR �ូដ្ដីឃើដ្ដីើមី�ស្ថាត ប់អត្តាបទ
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ចាប់�ងំ��ស្សម័យទំឃើនុើបម� ក្របវតិ្តតស្ថាស្ត្រស្សតក្រស្សឃើដ្ដីៀងគ្នាា

នុងិបទ�ិឃើស្ថាធនុ៍ត្តស្សូូរមួគ្នាា របស្ស់ក្របឃើទស្សច្ចិនុ នុិង�មពុជា 

បានុឃើធវើឱ្យយក្របជាជំនុទាំង��រឈូរយុ៉ាងរងឹមាំជាមួយគ្នាា ។ 

ច្ចំណៈងមិត្តតភា�ដ្ដី៏អស្ថាច រយ រវាងក្រ�ះបាទស្សឃើមតច្ច នុឃើរាត្តតម 

ស្ស�ហ៊ឺនុុ ក្រ�ះមហាវ �រ�សក្រត្ត�មពុជា ក្រ�ះបរមរត្តនុឃើកាដ្ដីឋ នុិង

ថាា �់ដឹ្ដី�នាចំ្ចិនុជំំនានុ់ចាស្ស់ ស្តែដ្ដី�មានុអាយុកា�ជាង�នុះូ

ស្សត្តវត្តសរឃ៍ើនាះ បានុស្សរឃើស្សរជាឃើរឿងអច័្ចរយិៈស្សក្រមាប់�ត់្តក្រ�

ឃើ��ាុងក្របវត្តតសិ្ថាស្ត្រស្សតចិ្ចនុ-�មពុជា �ដូ៏្ដីច្ចជា�ាុងក្របវត្តតិស្ថាស្ត្រស្សត

�ិភិ�ឃើលា�ផ្លូងស្តែដ្ដីរ។ ចូ្ច�ដ្ដី�់ស្ស�រាជំ�ម� មិត្តតភា�ច្ចិនុ-

�មពុជាក្រត្តូវបានុ�ក្រងឹង នុិង�ក្រង��ឥត្តឈូប់ឈូរ ក្រ�មទាងំ

ផ្លូស�វផ្លូាយឃើ�មុខ្ពជាបនុតបនាះ ប់។ ឃើក្រកាមការស្តែណៈនាជំាយុទធ-

ស្ថាស្ត្រស្សត នុងិការយ�ចិ្ចត្តតទុ���់��ថាា �ដ់្ដី�ឹនាបំៃនុក្របឃើទស្ស

ទាងំ��រ ក្របឃើទស្សច្ចិនុ នុិង�មពុជាបានុបឃើងៀើនុទំនា�់ទំនុង

នុឃើយ៉ាបាយ �ក្រងឹង�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការជា�់ស្តែស្សតង ជំំរុញ

ការផូ្លាស់្សបតូរស្តែផ្លូា�វបីធម៌ នុងិ�ក្រងឹងចំ្ចណៈងមិត្តតភា�ក្របជាជំនុ

ឃើហ៊ឺើយបានុជំរំញុការ�ស្ថាងស្សហ៊ឺគូមន៍ុវាស្សនារមួបៃនុក្របឃើទស្ស

ទាងំ��រ។ ជា�ឃិើស្សស្សចាប់�ងំ��ការផ្លូះុះឃើ�ើងបៃនុជំំង��ូវ �ដ្ដី

១៩ម� ក្របឃើទស្សច្ចិនុ នុិង�មពុជា បានុ�ួត្តបៃដ្ដីគ្នាា ឃើដ្ដីើមី�ទប់

ទ�់នុងឹបញ្ហាា ក្របឈូមបៃនុជំំង�រាត្តត្តាត្ត ស្តែដ្ដី�បានុបង្ហាា ញឱ្យយ

ឃើ�ើញបស្តែនុាមឃើទៀត្តនូុវភា�រងឹមាសំ្តែដ្ដី�មិនុអាច្ចបំស្តែប�បានុ

បៃនុមិត្តតភា�ច្ចិនុ-�មពុជា។ មិនុថាបញ្ហាា ពា�់�័នុធនុឹងផ្លូ�ក្រប-

ឃើយ៉ាជំនុ៍ស្សាូ� ឬឃើគ្នា�ការណ៍ៈការពារឃើស្សច្ច�ត�បៃ�ូ�ាូរជាត្តិ 

អធបិឃើត្តយយភា� នុងិឯ�រាជំយភា�ជាតិ្តឃើនាះឃើទ ក្របឃើទស្សចិ្ចនុ 

នុងិ�មពុជាបានុរមួសុ្សខ្ពទុ�ខជាមយួគ្នាា ។ �ាុងដំ្ដីឃើណៈើ រដ៏្ដីអស្ថាច រយ

របស្សភ់ាគូ�ទាងំ��រ ឃើដ្ដីើមី�ស្សឃើក្រមច្ចបានុនូុវការស្ថាត រឃើ�ើងវញិ 

នុិងការអភិិវឌ្ឍឍក្របឃើទស្សជាត្តិ ក្រ�មទាងំជំួយឱ្យយក្របជាជំនុ

មានុជំ�វភា�រស្ស់ឃើ�កានុ់ស្តែត្តធូរធារ ក្របឃើទស្សច្ចិនុ នុិង�មពុជា 

ចាបំាច្ច់ក្រត្តូវស្តែត្តឃើដ្ដីើរទនុះឹមគ្នាា  នុិងឃើឆ្នាំព ះឃើ�មុខ្ពជាមួយគ្នាា ។

យុវជំនុគូ�ជា�ត�ស្សងឹមឹ នុងិជាអនាគូត្តរបស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុ

នុងិ�មពុជា ឃើហ៊ឺើយជា�មូាងំ�ម�មយួស្សក្រមាប់�ក្រងឹងចំ្ចណៈង

មតិ្តតភា�រវាងភាគូ�ទាងំ��រ។   មតិ្តតភា�ក្របបៃ�ណៈ� រវាងក្របឃើទស្ស

ច្ចនិុ នុងិ�មពុជា មនិុអាច្ចរ�ាបានុក្រតឹ្តមស្តែត្ត “មឃើនាស្សឃើញ្ចចត្តនា”

បៃនុមនុុស្សសជំំនានុ់ចាស្ស់បុុឃើ�ះ ះឃើទ បុុស្តែនុត�៏ទាមទារឱ្យយមានុ

“អារមមណ៍ៈ�ម�” របស្ស់យុវជំនុស្សម័យទំឃើនុើបផ្លូងស្តែដ្ដីរ។ ឃើដ្ដីើម �ី

ជំរំញុការអភិវិឌ្ឍឍទនំា�ទ់នំុងច្ចិនុ-�មពុជា មិនុអាច្ចក្រត្តឹមស្តែត្ត

�ងឹស្តែផ្លូា�ឃើ�ើថាា �ដ់្ដី�ឹនាបំៃនុក្របឃើទស្សទាងំ��រឃើនាះឃើទ បុុស្តែនុតក្រតូ្តវ

ក្របមូ�ផ្លូតុនូំុវ�មូាងំក្រគូប់ស្តែផ្លូា�បៃនុភាគូ�ទាងំស្សងខាង �ឃិើស្សស្ស

គូ��មូាងំយុវជំនុ ស្តែដ្ដី�គូួរស្តែត្តឃើធវើការរមួគ្នាា  នុិងឃើធវើការបៃច្ចា

ក្របឌិ្ឍត្ត�ម�យុ៉ាងស្ស�មមជាមយួគ្នាា ។ ដូ្ដីឃើច្ចាះ គូប់ឃើភិូើងមិត្តតភា�

ច្ចនិុ-�មពុជាក្រតូ្តវបញ្ចះូ នុបនុតដ្ដី�់យុវជំនុជំំនានុប់ច្ចចុបីនុា។ ចាប់

វាឱ្យយជាប់ ដុ្ដីស្សខាត់្តវាឱ្យយបានុស្ថាា ត្តរឃើលាង ទទួ�បនុត��មយួ

ជំំនានុ់ឃើ�មួយជំំនានុ់ ឃើហ៊ឺើយបានុ នុិង�ំ�ុងកូាយជាទំនុួ�

ខុ្ពស្សក្រតូ្តវបៃនុយុគូស្សម័យ នុងិជាឃើបស្ស��មមក្របវត្តតសិ្ថាស្ត្រស្សតរបស់្ស

យុវជំនុចិ្ចនុ-�មពុជា។ ឃើត្តើឃើធវើដូ្ដីច្ចឃើមតច្ចឃើទើបអាច្ចឃើធវើឱ្យយមិត្តតភា�

រវាងក្របឃើទស្សទាងំ��រមិនុ�យចុ្ចះ ឃើហ៊ឺើយកានុស់្តែត្តមានុភា�រងឹ

មាជំាងមុនុ? ឃើនុះគូ�ជាសំ្សណួៈរសំ្សខានុស់្សក្រមាប់យុវជំនុជំំនាន់ុ

�ម�ទាងំ��រគូិត្តគូូរ�ិចារ�ឱ្យយបានុហ៊ឺមត្ត់ច្ចត្ត់។

ជាដ្ដីបូំង យុវជំនុបៃនុក្របឃើទស្សទាងំ��រ ក្រតូ្តវឃើធវើជាអា�គ្នាពំារ
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មតិ្តតភា�ចិ្ចនុ-�មពុជា។ �ម�ៗ ឃើនុះ មានុមនុុស្សសមួយច្ចនំុនួុតូ្តច្ច

បឃើញ្ចចញស្សំឃើ�ងថា ទំនា�់ទំនុងច្ចិនុ-�មពុជានុឹងឃើ�ើត្តមានុ

បញ្ហាា ខូ្ពះ ស្តែដ្ដី�អាច្ចបុះពា�់ដ្ដី�់ច្ចណំៈងមតិ្តតភា�ក្របបៃ�ណៈ�

រវាងក្របឃើទស្សចិ្ចនុ នុងិ�មពុជា។ យុវជំនុបៃនុក្របឃើទស្សទាងំ��រគួូរ

ស្តែត្តមានុជំំឃើនុឿចិ្ចត្តតឃើ�ើចំ្ចណៈងមតិ្តតភា�ចិ្ចនុ-�មពុជា ឃើហ៊ឺើយឃើក្របើ

ច្ច�ខុវសិ្សយ័ស្តែវងឆ្នាំង យស្សក្រមាប់ឃើធវើការវាយត្តបៃមឃូើ�ើទនំា�ទ់នំុង

បៃនុក្របឃើទស្សទាងំ��រ �ំុក្របឈូមនឹុងសំ្សឃើ�ងមិនុក្រតឹ្តមក្រតូ្តវ។

បនាះ ប់ម� យុវជំនុបៃនុក្របឃើទស្សទាងំ��រក្រតូ្តវឃើធវើជាអា�

ជំរំញុ�ចិ្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតកិារចិ្ចនុ-�មពុជា។ បច្ចចុបីនុា ក្របឃើទស្ស

ច្ចនិុ នុងិ�មពុជា��ុំងរមួគ្នាា �ស្ថាងស្សហ៊ឺគូមនុវ៍ាស្សនារមួ។ 

�ាុងដំ្ដីឃើណៈើ រឃើនុះ យុវជំនុគូ�ជាស្ថា�ស� ឃើហ៊ឺើយ�ជ៏ាអា�អនុុវត្តត

ជា�់ស្តែស្សតងស្តែដ្ដីរ ក្រ�មទាងំជា�មូាងំស្សាូ�ស្សក្រមាប់ការ�ស្ថាង

ស្សហ៊ឺគូមន៍ុវាស្សនារមួចិ្ចនុ-�មពុជា នុងិការអភិវិឌ្ឍឍទំនា�ទ់នំុង

ច្ចិនុ-�មពុជា។ យុវជំនុទាងំ��របានុឃើ�ើត្ត�ាុងស្សម័យកា��ា

បំផុ្លូត្ត�ាុងក្របវត្តតិស្ថាស្ត្រស្សតទំនា�់ទំនុងច្ចិនុ-�មពុជា ឃើហ៊ឺើយបានុ

ទទួ�នូុវផ្លូ�ក្របឃើយ៉ាជំន៍ុជាឃើក្រច្ចើនុ���ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតិការ

ច្ចិនុ-�មពុជា។ ដូ្ដីឃើច្ចាះ យុវជំនុច្ចិនុ នុិង�មពុជាក្រត្តូវមានុការ

យ�់ដ្ដីឹងច្ចាស្ស់លាស្ស់អំ��ស្ថារៈស្សំខានុ់ នុិងអត្តានុ័យជា

យុទធស្ថាស្ត្រស្សតបៃនុទំនា�់ទំនុងច្ចិនុ-�មពុជា ក្រស្សូបយ��ត�ក្របាជំា

នុិង�ត�កូាហានុ��វបីធម៌ក្របបៃ�ណៈ� របស្ស់ក្របឃើទស្សឃើយើងទាងំ

��រ ឃើដ្ដីើរតួ្តនាទ�ជាអា�ឈានុមុខ្ព ឃើដ្ដីើមី�ស្ថាងស្សង់ស្ថាព នុ នុិងផ្លូូូ

វស្សក្រមាប់ការ�ក្រងឹង�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របត្តិបត្តតិការច្ចិនុ នុិង�មពុជា 

ឃើហ៊ឺើយជំំរុញឱ្យយ�ិច្ចចស្សហ៊ឺក្របតិ្តបត្តតិការចិ្ចនុ-�មពុជាផ្លូត�់ផ្លូ�-

ក្របឃើយ៉ាជំនុ៍កានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុដ្ដី�់យុវជំនុបៃនុក្របឃើទស្សទាងំ��រ។

ទ�៣ យុវជំនុបៃនុក្របឃើទស្សទាងំ��រក្រត្តូវឃើធវើជាអា�ចូ្ច�រមួ

ឃើ�យផ្លាះ �់�ាុងការផូ្លាស្ស់បតូររវាងក្របឃើទស្សច្ចិនុ នុិង�មពុជា។ 

ក្របឃើទស្សច្ចិនុមានុសុ្សភាស្សិត្តមួយឃើពា�ថា "ឃើរៀនុច្ចំឃើណៈះ��

ឃើស្សៀវឃើ�មានុស្ថារៈស្សំខានុ់ ស្តែត្តមិនុទានុ់ក្រគូប់ក្រគ្នានុ់ឃើទ មានុ

ស្តែត្តឃើធវើការអនុុវត្តតជា�់ស្តែស្សតងឃើទើបអាច្ចមានុការយ�ដ់្ដីងឹច្ចាស់្ស"។

ឃើនុះមានុន័ុយថា មានុស្តែត្តឃើធវើការអនុុវត្តតជា�់ស្តែស្សតងឃើ�យផ្លាះ �់

ខួូ្ពនុ ឃើទើបអាច្ចមានុការយ�ដ់្ដីងឹច្ចាស់្សអំ��ចំ្ចឃើណៈះដឹ្ដីងស្តែដ្ដី�

បានុឃើរៀនុ���ាុងឃើស្សៀវឃើ�។ ឆ្នាំា ឃំើក្រកាយជាខ្ពួបឃើ�ើ�ទ� ៦៥

បៃនុការបឃើងៀើត្តទំនា�់ទំនុងការទូត្តច្ចិនុ-�មពុជា ឃើយើងស្សងឹឹម

ថា ឈូរឃើ�ើចំ្ចណុៈច្ចចាប់ឃើផ្លូតើម�ម�ឃើនុះ យុវជំនុបៃនុក្របឃើទស្សទាងំ

��រក្រតូ្តវស្តែត្តកាត ប់ឱ្យយជាប់នូុវឱ្យកាស្សទាងំអស់្សឃើដ្ដីើម �ីឃើធវើការផូ្លាស្ស់

បតូរ បឃើងៀើនុមឃើនាស្សឃើញ្ចចត្តនារវាងគ្នាា នុងិគ្នាា  ជំំរញុការឃើជំឿទុ�

ច្ចិត្តតឃើ�ើគ្នាា  ឃើក្រស្ថាច្ចក្រស្ស� នុិងស្តែ�ទាឃំើដ្ដីើមឃើឈូើមិត្តតភា�ច្ចិនុ-

�មពុជាឱ្យយបានុកាន់ុស្តែត្ត�ាក្របឃើស្សើរ ឃើដ្ដីើម �ីបឃើងៀើត្តជាស្ថាព នុសំ្សខាន់ុ

ស្សក្រមាប់ផ្លូារភាះ ប់ក្របឃើទស្សឃើយើងទាងំ��រ៕

CFP 图CFP 图
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从保存中华文明遗迹的李家山、江川贝丘遗址，到现在交

通便利、人民宜居的玉溪，那些看似隔着几千年的文明，隐隐

之中透露出传承的文脉，那就是山水玉溪赋予她的孩子们对生

活亘古不变的热爱之情。

解锁玉溪人的

karsnÞnarvagGtItkal nigbc©úb,nñkal 

bkRsay{esovePA ENnaMCI vit}rbs;GñkRkugyUsIu

edIrcUlkñúgRkugyUsIu 走进玉溪

本刊记者 曹曦桐 / 文

“生活图鉴”
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ឃើ�ឆ្នាំា ១ំ៩៧២ ឃើក្រគូឿងសំ្សរទឹធ“ឃើគ្នា នុងិខូា”ស្តែដ្ដី�ក្រតូ្តវបានុ

រ�ឃើ�ើញឃើ��ាុងផ្លូាូរបុរាណៈភិាកំ្រត្ត�ូ��� បានុ�ិ�ណ៌ៈនាអំ��

ទដិ្ដីឋភា�ដ្ដី�៏នុតឹ្តងមយួថា ស្សត្តវខូាដ្ដីក៏ាច្ចស្ថាហាវមួយ�ា�

បានុខាសំ្តែហ៊ឺ��នុះុយរបស្សឃ់ើគ្នាញ�។ �តិ្តស្តែមនុស្តែត្តស្សត្តវឃើគ្នាមានុ

ស្តែស្សាងមុត្តក្រស្សួច្ចដ្ដី៏ធំ ស្តែត្តវាត្តស្សូូក្រទារំហូ៊ឺត្តច្ចង់ការពារ�ូនុឃើគ្នាដ្ដី៏

ស្សូូត្តស្តែដ្ដី�ឃើ�ឃើក្រកាមឃើពាះរបស្ស់វា។ ឃើក្រគូឿងស្សំរទឹធ“ឃើគ្នា នុិង

ខូា”ឃើនុះ គូ�ជាឃើក្រគូឿងស្សកាៀ រៈបូជាស្សក្រមាប់ដ្ដីង្ហាវ យ ឃើហ៊ឺើយជា

វត្តាុ�សិ្សដិ្ដីឋស្សក្រមាប់ទា�់ទងជាមួយក្រ�ះ។ វាបង្ហាា ញ��ទស្សសនុៈ

អំ��ជំ�វតិ្ត នុិងការសូ្ថាប់របស្ស់មនុុស្សសឃើ�នុគូរបុរាណៈ ទានុ 

ឃើហ៊ឺើយ�៏បានុឃើធវើឱ្យយមនុុស្សសជំំនានុ់ឃើក្រកាយ មានុការចាប់

អារមមណ៍ៈច្ចំឃើពាះក្របឃើទស្សបុរាណៈឃើនុះស្តែដ្ដីរ។

ផ្លូាូរបុរាណៈឃើ�ភិាកំ្រត្ត�ូ���ឃើនុះមានុទ��ងំស្សាតិ្តឃើ��ម

ក្រចាងំបឹងសុ្ស�ងយូនុបៃនុខ្ពណៈឌ ជាងំឈូួនុ ទ�ក្រ�ុងយូសុ្ស� ឃើខ្ពត្តត

យូ�នុ ក្របឃើទស្សច្ចិនុ ឃើហ៊ឺើយក្រត្តូវបានុឃើគូជំ��ច្ចំនុួនុ��រដ្ដីង

�ាុងឆ្នាំា ១ំ៩៧២ នុិង១៩៩២ ឃើហ៊ឺើយបនាះ ប់ម�ផ្លូាូរច្ចំនុួនុ ២

ឃើទៀត្តក្រតូ្តវបានុឃើគូជំ�� ស្សរុបមានុច្ចនំុនួុ ៨៧ នុងិបានុរ�ឃើ�ើញ

ឃើក្រគូឿងសំ្សរទឹធជាង ៤០០០។ វត្តាុបុរាណៈក្រតូ្តវបានុឃើគូរ�ឃើ�ើញ

ទាងំឃើនាះ មនិុក្រតឹ្តមស្តែត្តមានុរច្ចនាប�របស់្សនុគូរបុរាណៈ ទានុ

នុិងពា�់�័នុធនឹុងវបីធម៌ភូិមិភាគូ��ត �ចិ្ចនុបុុឃើ�ះ ះឃើទ

បុុស្តែនុត�៏មានុធាតុ្តផ្លូសំម���អាសុ្ស�ខាងត្តីូង នុងិអាសុ្ស�ខាង�ិច្ច

ផ្លូងស្តែដ្ដីរ។ ឃើនុះបានុស្សបញ្ហាះ �់ឱ្យយឃើ�ើញថា �ងំ��ជាង ២០០០ 

ឆ្នាំា មុំនុ ឃើខ្ពត្តតយូ�នុ�៏ចាប់ឃើផ្លូតើមមានុទំនា�់ទំនុងជាមួយ

ភូិមិភាគូ��ត � ឃើហ៊ឺើយបានុក្របាក្រស្ស័យទា�់ទងជាមួយ

អរយិធម៌ឃើផ្លូសងៗឃើទៀត្តឃើ�ើ�ិភិ�ឃើលា� �មរយៈផ្លូូូវសូ្សក្រត្ត

ភាគូខាងត្តីូង។

ឃើលា� ចាងំ យុុងខាង ក្របធានុគូណៈៈ�មាម ធិការវាយ

ត្តបៃមវូត្តាុបុរាណៈឃើខ្ពត្តតយូ�នុ បានុឃើរៀបរាប់��បទ�ិឃើស្ថាធន៍ុ

របស្ស់ឃើលា��ាុងការចូ្ច�រួមការជំ���កាយផ្លូាូ របុរាណៈថា 

"ដ្ដីបូំងឃើ�ើយ ឃើយើងបានុជំ��ជំឃើក្រ�ជាង ៣ ស្តែមកុ្រត្ត��ស្តែគូមផ្លូាូរ

ស្តែដ្ដី�ឃើយើងបានុរ�ឃើ�ើញជាមុនុ បុុស្តែនុតឃើយើងមិនុបានុឃើ�ើញ

មានុអវ�ឃើទ។ ឃើយើងចាប់ឃើផ្លូតើមស្សងស័យថាឃើត្តើឃើយើងបានុឃើធវើខុ្ពស្ស

�ាុងការវនិុចិ្ច័យ័ឬអត្ត។់ បុុស្តែនុត បនាះ ប់��បានុជំ���កាយជាបនុត

បនាះ ប់ �ំស្តែ�ងទង់ស្តែដ្ដីង�៏ឃើ�ច្ចឃើច្ចញជារូបរាង រចួ្ចឃើហ៊ឺើយ

មានុឃើក្រគូឿងស្សំរទឹធជាឃើក្រច្ចើនុឃើ�ច្ចឃើច្ចញម�មតងមួយៗជាបនុត

បនាះ ប់ ស្តែដ្ដី�ក្រត្តូវបានុបង្ហាា ញឃើ�ច្ចំឃើពាះមុខ្ពរបស្ស់ឃើយើង។ 

ឃើនុះបានុឃើធវើឱ្យយឃើយើងរឃំើភិើបច្ចិត្តតយុ៉ាងខូាងំ"! អវ�ស្តែដ្ដី�ឃើធវើឱ្យយ

ឃើលា�កានុ់ស្តែត្តរឃំើភិើបច្ចិត្តតឃើនាះគូ� វត្តាុបុរាណៈ Receptacles 

(វត្តាុ��់របស់្សមានុត្តបៃមូស្សម័យបុរាណៈ)ស្តែដ្ដី�ក្រតូ្តវបានុរ�

ឃើ�ើញឃើនាះ មានុមួយច្ចំនុួនុធំជារបស្ស់ម���ត្តំបនុ់មហា-

ស្សមុក្រទឥ�ឌ ។ ស្តែដ្ដី�បានុក្របាប់�ិភិ�ឃើលា�ថា ជាង 

ឃើទស្សភា�មួយឃើ�ក្រ�ុងយូសុ្ស�ឃើទស្សភា�មួយឃើ�ក្រ�ុងយូសុ្ស�

玉溪一景 玉溪市委宣传部供图 孙勇刚 制图玉溪一景 玉溪市委宣传部供图 孙勇刚 制图
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២០០០ ឆ្នាំា មុំនុ នុគូរបុរាណៈ ទានុ �៏បានុទា�់ទងជាមួយ

ក្របឃើទស្សឃើ��មមហាស្សមុក្រទឥ�ឌ ឃើហ៊ឺើយ។

“ទឃើនុូជំ�នុស្ថា ទឃើនូុឡានុឆ្នាំង នុិងទឃើនុូនូុជាងំ បូ�នុឹង

ទឃើនុូក្រ�ហ៊ឺម នុិងទឃើនុូគូជំ់ច្ចំណៈងទំនា�់ទំនុងធមមជាត្តិទាងំ

ឃើនុះ បានុផ្លូារភាះ ប់យូ�នុជាមួយត្តំបនុ់អាសុ្ស�អាឃើគូាយ៍ 

អាសុ្ស�ខាងត្តីូង នុិងអាសុ្ស���ត �។” �មទស្សសនុៈរបស្ស់

ឃើលា� ចាងំ យុុងខាង ទឃើនុូគូ�ជាក្រច្ច�រឃើបៀងស្សក្រមាប់ការឃើធវើ

ច្ចំ��ក្រស្សុ�បៃនុមនុុស្សសបុរាណៈ។ ការឃើធវើច្ចំ��ក្រស្សុ�បៃនុ

ក្រ�ុមជំនុជាតិ្តនានា បានុនាមំ�នូុវការបុះទងះចិ្ចគ្នាា អំ��វបីធម៌

ឃើផ្លូសងៗ។

ឃើ��ាុងក្រ�ុងយូសុ្ស� ហា�់ដូ្ដីច្ចជាមានុវត្តាុមានុត្តបៃមូក្រគូប់

ទ��ស្តែនុូង។ ឃើ�កាច្ច់ក្រជំុងស្ថាលាបឋមស្សិ�ា ឃើស្សៀវហូ៊ឺវបៃវ 

�ាុងភូិមិ��ជុំង �ុំឈូ�នុបៃវ ខ្ពណៈឌ ជាងំឈូួនុ នុិងឃើ�ើភិាំតូ្តច្ច

មួយមិនុឆ្នាំង យបុុនាម នុមានុគូំនុរស្សំប�ខ្ពយងមួយ។ ឃើនុះគូ�ជា

បុរាណៈ�ឋ នុសំ្សប�ខ្ពយងជាងំឈូនួុស្តែដ្ដី�មានុឃើឈាម ះ� �ី�ាញ

ឃើ�ើ�ិភិ�ឃើលា�។ ឃើលា�ស្ថាស្ត្រស្ថាត ចារយ ចាងំ ជំ��ុង អា�

ស្ស�ិាក្រស្ថាវក្រជាវបៃនុវទិាស្ថាា នុបុរាណៈវទិាឃើខ្ពត្តតយូ�នុបានុ

នុិយ៉ាយថា “ស្សំប�ខ្ពយងស្តែដ្ដី�ក្រត្តូវបានុស្តែ�រ�ាយុ៉ាង�ា គូ�

ក្រត្តូវបានុបនុស�់ទុ�បនាះ ប់��ខ្ពយងង្ហាប់ឃើ�យធមមជាត្តិ បុុស្តែនុត

ស្សំប�ខ្ពយងស្តែដ្ដី�មានុរនុធខ្ពួងឃើ��នុះុយ គូ�ឃើធវើឃើ�យមនុុស្សស

បុរាណៈ។ វាបានុក្របាប់ឃើយើងថាមនុុស្សសបុរាណៈ�៏ជា “អា�

ចូ្ច�ច្ចិត្តតហូ៊ឺបចុ្ច�”ស្តែដ្ដីរ ឃើហ៊ឺើយកា�ស្សំណៈ�់ផ្លូះះបាយក្រត្តូវ

បានុគូរជា�ូនុភិាំរចួ្ចឃើ�ឃើហ៊ឺើយ។

ឃើក្រគូឿងតុ្តបស្តែត្តងមាស្ស �ញ្ចច �់ស្សំរទឹធ ឃើក្រគូឿង�មា�ណ៌ៈ

ឃើខ្ពៀវ ស្តែខ្ពសក្រ�វាត្ត់មាស្ស ស្តែខ្ពស�មាស្សជាឃើដ្ដីើម អំ��នុគូរបុរាណៈ

ទានុ �វ�ត្តីិត្តស្តែត្តមានុ�ំណៈត្ត់ក្រ�ជាលាយ��ខណ៍ៈអ�សរត្តិច្ច

ត្តួច្ច �៏បុុស្តែនុត�មរយៈវត្តាុបុរាណៈស្តែដ្ដី�ឃើយើងបានុរ�ឃើ�ើញ

ទាងំឃើនាះ មនុុស្សសជំំនានុ់ឃើក្រកាយ�៏អាច្ចស្ថាះ �់ក្របឃើទស្សដ្ដី៏

អា�៌�ំបាងំឃើនុះបានុស្តែដ្ដីរ។

ឃើក្រគូឿងស្សំរទឹធ"ទិដ្ដីឋភា�ត្តមាញ"ឃើក្រគូឿងស្សំរទឹធ"ទិដ្ដីឋភា�ត្តមាញ"

纺织场面铜贮贝器纺织场面铜贮贝器

ឃើក្រគូឿងតុ្តបស្តែត្តងស្តែដ្ដី�បានុរ�ឃើ�ើញ��ក្របជំុំផ្លូាូរបុរាណៈឃើ�ើភិាំក្រត្ត�ូ���ឃើក្រគូឿងតុ្តបស្តែត្តងស្តែដ្ដី�បានុរ�ឃើ�ើញ��ក្របជំុំផ្លូាូរបុរាណៈឃើ�ើភិាំក្រត្ត�ូ���

李家山古墓群出土的饰品李家山古墓群出土的饰品
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ស្ស�វបៃ�ងឃើនុះ ភា�ក្រត្តច្ចះក្រត្តច្ចង់បៃនុវត្តាុបុរាណៈស្សំរទឹធ�ាុង

ផ្លូាូរភិាំក្រត្ត�ូ��� នុិងនុគូរបុរាណៈទានុបានុបាត្ត់បនុតិច្ចមតងៗ

ឃើ��ាុងជំំឃើនារបៃនុក្របវត្តតិស្ថាស្ត្រស្សត បុុស្តែនុត�ួ�ឃើគូបានុនាមំ�នូុវ

អាហារបូត្តាមាវបីធម៌ នុងិភា�រងឹមាបំៃនុជំ�វតិ្ត�ម�ដ្ដី�់ទ�ឹដ្ដី���់

ឃើ�ត បៃនុក្រ�ុងយូសុ្ស�។ ឃើ��ាុងស្ថារមនុះ�រវត្តាុស្សំរទឹធភិាំក្រត្ត�ូ���

ឃើខ្ពត្តតយូ�នុបុរាណៈ�ឋ នុស្សំប�ខ្ពយងឃើ�ភូិមិ��ជុំង �ុំ

ឈូ�នុបៃវ ខ្ពណៈឌ ជាងំឈូួនុ នុិងស្ថារមនុះ�រឃើបត្តិ�ភិណៈឌ ធមមជាត្តិ

�ិភិ�ឃើលា� ហ៊ឺវូសុ្ស�� ឈូងឹជាងំ ជាឃើដ្ដីើម ឧស្សាហ៊ឺ�មមឃើក្របើ

ក្របាស្ស់វត្តាុបុរាណៈបានុ នុិង�ំ�ុងទទួ�ការរ ��ច្ចឃើក្រមើនុជា

ឃើក្រច្ចើនុគូួរឱ្យយ�ត្ត់ស្សមាះ �់ ឃើហ៊ឺើយផ្លូត�់ជាផ្លូ�ក្របឃើយ៉ាជំនុ៍ជា�់

ស្តែស្សតងដ្ដី�់ក្របជាជំនុ។ ឃើ�ស្សួនុត្តំបនុ់ដ្ដី�ឃើស្សើម ហ៊ឺវូបៃហ៊ឺវុានុ 

ឈូងឹជាងំ មានុឃើទស្សភា�ភិា ំនុងិទឃើនូុដ៏្ដីក្រស្សស់្សស្ថាា ត្ត ផ្លាៀ  នុងិ

ឃើដ្ដីើមឃើឈូើឃើខ្ពៀវខ្ពច�ដុ្ដីះ�ូត្តលាស់្សយុ៉ាង�ាក្របឃើស្សើរ។ ទ�ឃើនុះមានុ

ឃើលាខ នុគូួនុស្សួ ស្តែដ្ដី�ជាឃើបត្តិ�ភិណៈឌ វបីធម៌អរូប�ថាា �់ជាត្តិ 

នុិងច្ចឃើងៀ�ងផ្លាៀ  បៃ�ភិ�ង ស្តែដ្ដី�ជាឃើបត្តិ�ភិណៈឌ វបីធម៌អរូប�

ថាា �ឃ់ើខ្ពត្តត ឃើហ៊ឺើយឃើ�មានុអាហារដ្ដីឆ៏្នាំង ញ់�សិ្ថាក្រគូប់មុខ្ព ដូ្ដីច្ច

ជា ក្រត្ត�ឆ្នាំា ងំស្ថាព នុ់ បាយដំ្ដី�ូង នុិងគុូយទាវស្សូុបជូំរជាឃើដ្ដីើម 

ស្តែដ្ដី�បានុឆ្ល�់យ�ឃើបះដូ្ដីងរបស់្សអា�ហូ៊ឺបចុ្ច�ម���ជំុំវញិ

�ិភិ�ឃើលា�ផ្លូងស្តែដ្ដីរ។

វវិត្តត��បុរាណៈ�ឋ នុភិាំក្រត្ត�ូ��� នុិងបុរាណៈ�ឋ នុស្សំប�

ខ្ពយង ជាងំឈូួនុ ស្តែដ្ដី�មានុក្របវត្តតិស្ថាស្ត្រស្សតជាង ២០០០ ឆ្នាំា ំ

ម�ឃើហ៊ឺើយឃើនាះ ឃើ�ដ្ដី�់ក្រ�ុងយូសុ្ស�ស្តែដ្ដី�មានុមឃើធាបាយ

ឃើធវើដំ្ដីឃើណៈើ រដ្ដី៏ង្ហាយក្រស្សួ� ឃើហ៊ឺើយស្ស�តិស្សមនុឹងការរស្ស់ឃើ�

របស់្សក្របជាជំនុ អរយិធម៌ក្រត្តច្ចះក្រត្តច្ចង់ស្តែដ្ដី�មានុអាយុកា�

រាប់ពានុ់ឆ្នាំា ឃំើនាះ បានុបង្ហាា ញឱ្យយឃើ�ើញ��មរត្ត�វបីធម៌

បុរាណៈដ៏្ដីមានុ�មូាងំទា�់ទាញ។ ឃើនាះគូ�ជាឃើស្សច្ច�ត�ក្រស្សឡាញ់

ស្តែដ្ដី�យូសុ្ស�បានុផ្លូត�ឱ់្យយ�ូនុឃើ�របស់្សវា ឃើដ្ដីើម �ីទទួ�បនុត នុងិ

ផ្លូស�វផ្លូាយ��មួយជំំនានុ់ឃើ�មួយជំំនានុ់៕

玉溪市委宣传部供图 孙勇刚 制图玉溪市委宣传部供图 孙勇刚 制图រូបសំ្ស��បុរស្សកាន់ុឆ្លក្រត្តស្តែដ្ដី�រ�ឃើ�ើញរូបសំ្ស��បុរស្សកាន់ុឆ្លក្រត្តស្តែដ្ដី�រ�ឃើ�ើញ
��ផ្លូាូរឃើ�ខ្ព ៤៧ ឃើ�ើ��ផ្លូាូរឃើ�ខ្ព ៤៧ ឃើ�ើភិាំក្រត្ត�ូ���ភិាំក្រត្ត�ូ���

李家山 47 号墓出土的执伞男铜俑李家山 47 号墓出土的执伞男铜俑

ឃើក្រគូឿងឃើក្រគូឿងស្សំរទឹធ"ឃើគ្នានុិងខូា"ស្សំរទឹធ"ឃើគ្នានុិងខូា"
牛虎铜案牛虎铜案
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karBnül;BaküsRmab;karbkERb

អា�ជំំនាញការស្តែខ្ពមរបានុស្តែបងស្តែច្ច�ដំ្ដីឃើណៈើ វវវិត្តតន៍ុបៃនុភាស្ថាស្តែខ្ពមរឃើ�ជាដំ្ដី��ក់ា� ៣ គូ� ដ្ដី�ំ�ក់ា�ស្សម័យបុរាណៈ

(��ការបឃើងៀើត្តដ្ដី�់ស្សត្តវត្តសរទ៍�១៥) ដ្ដីំ��់កា�ស្សម័យ��ត �(ស្សត្តវត្តសរទ៍�១៦-១៩) នុិងដំ្ដី��់កា�ស្សម័យ

ទំឃើនុើប(��ស្សត្តវត្តសរទ៍�២០ម�)។ ភាស្ថាស្តែខ្ពមរស្តែដ្ដី�ក្រត្តូវបានុឃើក្របើក្របាស្ស់ឃើ�ក្របឃើទស្ស�មពុជានាឃើ��បច្ចចុបីនុា គូ�វវិត្តតឃើច្ចញ��

ភាស្ថាស្តែខ្ពមរស្សម័យបុរាណៈ។

ឃើ��ាុងភាស្ថាស្តែខ្ពមរមានុពា�យ�មច�ដ្ដី៏ឃើក្រច្ចើនុ ច្ចំស្តែណៈ�ឯបុ�វបរបទគូ�ជាស្តែផ្លូា�ដ្ដី៏ស្សំខានុ់បៃនុវា�យស្ស�ះស្តែខ្ពមរ។ ការស្តែស្សវងយ�់

ឱ្យយបានុច្ចាស្ស់អំ��អត្តានុ័យបៃនុពា�យស្តែខ្ពមរ មានុស្ថារៈស្សំខានុ់�ស្ស់ស្សក្រមាប់ការប�ស្តែក្របឱ្យយបានុក្រត្តឹមក្រត្តូវ។ ចាប់��ស្តែខ្ពឃើនុះ

ត្តឃើ� ឃើយើងខ្ពំុ ំនុឹងឃើក្រជំើស្សឃើរ ើស្សបុ�វបរបទមួយច្ចំនុួនុ�ាុងភាស្ថាស្តែខ្ពមរ គូួបផ្លូសំនុឹងពា�យស្តែត្តងស្តែត្តឃើក្របើក្របាស្ស់ នុិងពា�យ�ម��ាុងការ

ប�ស្តែក្រប ឃើដ្ដីើមី��ិឃើក្រគ្នាះ�ិភា�ា នុិងស្តែច្ច�រសំ្តែ��បទ�ិឃើស្ថាធនុ៍ជាមួយឃើលា�អា�។ ឃើ��ឃើនុះ ឃើយើងខ្ពំុ ំសូ្សមឃើធវើការ�នុយ�់

អំ��វធិ�ឃើក្របើក្របាស្ស់ពា�យ“ភា�”�ាុងភាស្ថាស្តែខ្ពមរ នុិងពា�យស្សំខានុ់មួយច្ចំនុួនុ។

“ភា�”ជាពា�យស្សំខានុ់ស្សក្រមាប់បឃើងៀើត្តពា�យនាម�ាុងភាស្ថាស្តែខ្ពមរ ជាធមម�ក្រត្តូវបានុឃើក្របើក្របាស្ស់ស្សក្រមាប់ស្សស្តែមតងនុ័យ

“形态、状态、性质、属性” ស្តែដ្ដី�អាច្ច��ឃ់ើ�មុខ្ពពា�យស្តែខ្ពមរ ស្សក្រមាប់បឃើងៀើត្តជាពា�យនាម ដូ្ដីច្ចជា ភា�ឃើ�ត （热度）

ភា��ាក្របឃើស្សើរ（好处）នុិងភា�អាក្រ��（់坏处）៘ �ាុងពា�យ�មច���ភាស្ថាស្សំស្ត្រស្សៀឹត្ត នុិងភាស្ថាបា�� ពា�យ“ភា�”

ស្តែត្តងស្តែត្តក្រត្តូវបានុឃើគូឃើក្របើជាបច្ចច័យ ដូ្ដីច្ចជា ឧត្តតមភា� បច្ចចុបីនុាភា� នុិងឯ�រាជំយភា�។ ឧត្តតមភា�មានុនុ័យដូ្ដីច្ចពា�យ“ការ

ឃើក្របៀប”ស្តែដ្ដី�ប�ស្តែក្របជាភាស្ថាច្ចិនុថា“优势”ឃើហ៊ឺើយអាច្ចក្រត្តូវបានុឃើក្របើក្របាស្ស់ជាពា�យផ្លូូូវការ។ បច្ចចុបីនុាភា�មានុនុ័យថា

“现状”ស្តែដ្ដី�ស្តែត្តងស្តែត្តឃើក្របើជាមួយពា�យ“ឃើធវើ” ឃើហ៊ឺើយអាច្ចប�ស្តែក្របជាភាស្ថាច្ចិនុថា“更新”។ ឯ�រាជំយគូ�មានុនុ័យថា“独立”

ឧ�រម្មភាព �ចុុិ�ីនុភាព ឯករាជំយភាព 

ឃើដ្ដីើម �ីង្ហាយក្រស្ស�ួដ្ដី�់មតិ្តតអា�អានុស្តែខ្ពមរ�ាុងការសិ្ស�ា��ភាស្ថាចិ្ចនុ ទស្សសនាវដ្ដីត� «ស្តែខ្ពមរ» ឃើយើងខំុំ្ពបានុអឃើញ្ចះ ើញឃើលា�ស្ថាស្ត្រស្ថាត ចារយរង

�� ស្សួនុជំ� ក្របធានុការយិ៉ា�័យភាស្ថាស្តែខ្ពមរបៃនុមហាវទិា�័យស្សិ�ាទវ�បអាសុ្ស�ស្ថា��វទិា�័យភាស្ថាបរឃើទស្សឃើបុកាងំ ឃើរៀបឃើរៀងច្ចងក្រ�ង

“ការ�នុយ�់ពា�យស្សក្រមាប់ការប�ស្តែក្រប”ឃើ��ាុងស្តែផ្លូា�“ឃើរៀនុភាស្ថាច្ចិនុឃើ�យស្សបាយរ ��រាយ”។ �ាុងស្តែផ្លូា�ឃើនុះ ឃើយើងខ្ពំុ ំនុឹងឃើក្រជំើស្សឃើរ ើស្ស នុិង

�នុយ�់ពា�យ�ហុ៊ឺនុយ័ស្សខំានុម់យួច្ចនំុនួុស្តែដ្ដី�ឃើក្របើក្របាស់្សជាញឹ�ញាប់�ាុងការប�ស្តែក្រប ក្រ�មទាងំឃើ�ើ�ឃូ្លាំឧទាហ៊ឺរណ៍ៈជា�់ស្តែស្សតង ឃើដ្ដីើម �ីជួំយ

�ក្រងឹងស្សមត្តាភា�របស្ស់ឃើលា�អា��ាុងការប�ស្តែក្របភាស្ថាស្តែខ្ពមរ នុិងច្ចិនុ។
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，帮助大家提升柬中互译能力。

Pasacinsb,ayrIkray快乐中文｜
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ឧស្សាហ៊ឺ�មមកាត្ត់ឃើដ្ដីរបៃនុក្រ�ះរាជា�ច្ចក្រ��មពុជា នុឹងមានុឧត្តតមភា� ឃើហ៊ឺើយឈានុឃើ�មុខ្ពមួយ�ក្រមិត្តឃើទៀត្ត

នុិងមានុការក្រប�ួត្តក្របស្តែជំងកាន់ុស្តែត្តខូាងំឃើ�ទូទាងំ�ិភិ�ឃើលា� ក្របសិ្សនុឃើបើភាគូ�ពា��់ន័ុធចូ្ច�រមួអនុុវត្តតយុ៉ាងឃើ�ញឃើ�ញឃើ�ើ

“យុទធស្ថាស្ត្រស្សតអភិវិឌ្ឍឍន៍ុវសិ្សយ័កាត្តឃ់ើដ្ដីរ ស្តែស្សី�ឃើជំើង នុងិកាបូប�មពុជាឆ្នាំា ២ំ០២២-២០២៧” ស្តែដ្ដី�បានុ��់ឱ្យយដំ្ដីឃើណៈើ រការ

បានុឃើ���ម�ៗឃើនុះ។
如果各有关方面能够充分参与近期公布实施的“2022-2027 年柬埔寨服装、鞋类、箱包发展战略”，柬

埔寨纺织行业将占据优势，继续向前迈进，并在世界范围内具备更强的竞争力。

គូរួបញ្ហាះ �់ថា ការឃើធវើបច្ចចុបីនុាភា��មមវធិ�ស្តែដ្ដី�បានុដំ្ដីឃើ�ើងរចួ្ចឃើហ៊ឺើយឃើ�ឃើ�ើឧប�រណ៍ៈពា�់�ន័ុធគូ� មនិុគិូត្តបៃ�ូឃើទ

ឃើក្រកាយ��បានុចុ្ចះបញ្ចះ �ជាផ្លូូូវការ។
需要指出的是，在正式注册后，对相关设备上已经安装的程序进行更新是不收取费用的。

ឯ�រាជំយ គូ�ជាវធិ�បៃនុការរស់្សឃើ�ឃើ�យឯ�រាជំយ ទទួ�ខុ្ពស្សក្រតូ្តវចំ្ចឃើពាះជំ�វតិ្ត នុងិការង្ហារ។ឯ�រាជំយភា� គូ�ជាឃើមឃើរៀនុ

ជំ�វតិ្តដំ្ដីបូងបំផុ្លូត្តស្តែដ្ដី��ុមារក្រគូប់រូបក្រត្តូវស្សិ�ា ស្តែដ្ដី�នុឹងជំួយ�ូនុៗស្ថាះ �់ត្តបៃមូជំ�វតិ្ត នុិង�ក្រងឹងស្សមត្តាភា�របស្ស់ខ្ពូួនុ៕
这里我们所说的“独立”，是一种“独立生活”的方式，对人生负责，对工作负责。“独立”是每个孩

子应该学习的人生第一课，它可以帮助孩子们认识人生的价值，提高自身能力。

ឃើហ៊ឺើយឃើក្រកាយ��ផ្លូះុ ំជាមួយពា�យ“ភា�” វាស្សងៀត្ត់ធងនុ់ឃើ�ឃើ�ើស្ថាា នុភា�ឯ�រាជំយ ឃើហ៊ឺើយពា�យទាងំ��រឃើនុះសុ្សទធស្តែត្តអាច្ចប�

ស្តែក្របជាភាស្ថាច្ចិនុថា“独立”។ ឥ�ូវ ឃើយើងខ្ពំុ ំសូ្សមឃើ�ើ�ឃូ្លាំឧទាហ៊ឺរណ៍ៈមួយច្ចំនុួនុឃើដ្ដីើមី�ឃើធវើការ�នុយ�់អំ��វធិ�ឃើក្របើក្របាស្ស់

ពា�យទាងំ ៣។
柬埔寨学者往往把高棉语的发展划分为三个时期，即古代高棉语（自产生至公元 15 世纪）、中期高棉语（16

世纪至19世纪）和现代高棉语（20世纪至今）。柬埔寨现今使用的高棉语是在古高棉语的基础上演变发展而来的。

高棉语中存在大量的借词，而词缀是其构词的重要组成部分。深入理解高棉语词缀涵义，对于我们在翻译

实践中正确选择译词至关重要。从本期开始，我们将挑选高棉语中的部分词缀，结合翻译实践中的常用词汇和

新生词汇，与大家共同探讨，分享翻译经验。本期我们重点讲解 “ភិា�” 在高棉语构词中的作用、重点词汇及具

体用法。

“ភា�”是高棉语构词中的重要名词词缀，一般用于表达“形态、状态、性质、属性”等方面的涵义，可置

于高棉语形容词前，将其变为名词，如：ភា�ឃើ�ត （热度）、ភា��ាក្របឃើស្សើរ（好处）、ភា�អាក្រ��់（坏处）等；在

巴梵语借词中，“ភា�”常用作后缀，如：ឧត្តតមភា�、បច្ចចុបីនុាភា�和ឯ�រាជំយភា�。ឧត្តតមភា�意为“优势”，普通柬文

表述为“ការឃើក្របៀប” , 正式场合可用ឧត្តតមភា�表达；បច្ចចុបីនុាភា�意为“现状”，常和“ឃើធវើ”搭配使用，可以表达“更新”

之意；ឯ�រាជំយ本身就有“独立”的意思，加上“ភា�”强调其独立的状态，均可翻译为“独立”。下面我们通过例

句对上述词汇的用法进行说明。
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读者反馈

昆威迪：戴薇，你好！我是柬埔寨教育、青年和体育部

薪酬办公室副主任昆威迪。柬埔寨金港高速公路已于 10 月 1

日开始试行通车，这是我国第一条高速公路，它见证了柬埔

寨的发展和深厚的柬中友谊。据我了解，金港高速公路设置

了 5 个收费站 ETC 系统，你能介绍一下它有什么作用吗？

�ុនុ វទិធ�៖ ស្សួស្សត� ឃើទវ � ខ្ពំុ ំបាទឃើឈាម ះ �ុនុ វទិធ� ជាអនុុក្របធានុ

ការយិ៉ា�័យឃើបៀវត្តសរប៍ៃនុក្រ�ស្សួងអប់រ ំ យុវជំនុ នុិង��ឡា�មពុជា។ 

ផ្លូូូវឃើ�ី�នុឃើ�ឿនុ ភិាំឃើ�ញ-ក្រ�ះស្ស�ហ៊ឺនុុ របស្ស់�មពុជា ក្រត្តូវបានុឃើបើ�

ឱ្យយដំ្ដីឃើណៈើ រការស្ថា��ីងឃើ�បៃ�ងទ�១ ស្តែខ្ពតុ្តលា ឆ្នាំា ឃំើនុះ។ ឃើនុះជាផ្លូូូវ

ឃើ�ី�នុឃើ�ឿនុដំ្ដីបូង�ាុងក្របឃើទស្សខ្ពំុ ំ ស្តែដ្ដី�បានុឆ្លូុះបញ្ហាច ងំ��ការ

អភិវិឌ្ឍឍរបស់្សក្របឃើទស្ស�មពុជា នុងិចំ្ចណៈងមិត្តតភា��មពុជា-ច្ចនិុដ៏្ដីក្រជា�

ឃើក្រ�។ ខ្ពំុបំានុទទួ�ដំ្ដីណឹៈងថា ផូូ្លូវឃើ�ី�នុឃើ�ឿនុ ភិាឃំើ�ញ-ក្រ�ះស្ស�ហ៊ឺនុុ 

បានុបំពា�់នូុវក្រប�័នុធ ETC ច្ចំនុួនុ ៥ ឃើ�ស្ថាា នុ�យគូិត្ត�ុយ ឃើត្តើ

ក្រប�័នុធឃើនុះ អាច្ចឃើដ្ដីើរត្តួនាទ�យុ៉ាងដូ្ដីច្ចឃើមតច្ច ឃើទវ �អាច្ច�នុយ�់បនុតិច្ច

បានុឃើទ? 

戴薇 : 昆威迪你好，首先祝贺这条高速公路顺利通车运

行。过去，车辆在准备上高速公路行驶时，需要在入口收费

站停车取卡，记录行驶信息，以方便在结束高速公路行驶时，

在出口收费站支付费用。为了提高高速公路车辆通行效率，

减少车辆在收费站拥堵排队取卡现象，高速公路设置了 ETC

（Electronic Toll Collection）系统，即电子不停车收费系统，

收费站也设置了 ETC 专用车道。汽车用户安装了车载 OBU

（On Board Unit）设备后，当车辆通过 ETC 专用车道时，

车道安装的天线与车载 OBU 设备进行通讯读取卡信息，利

用计算机联网技术与银行后台结算处理，做到车辆通过收费

站不停车就能完成交费。

ឃើទវ �៖ ជំក្រមាបសួ្សរឃើលា� �ុនុ វទិធ�។ ជាដំ្ដីបូង សូ្សមអបអរស្ថាទរ

ច្ចំឃើពាះផ្លូូូវឃើ�ី�នុឃើ�ឿនុ ភិាំឃើ�ញ-ក្រ�ះស្ស�ហ៊ឺនុុ ស្តែដ្ដី�បានុឃើបើ�ឱ្យយ

ដ្ដីំឃើណៈើ រការឃើ�យឃើជាគូជំ័យ។ កា���មុនុ ឃើ�ឃើ��ស្តែដ្ដី�រ�យនុត

ឃើធវើដំ្ដីឃើណៈើ រឃើ�ើផូូ្លូវឃើ�ី�នុឃើ�ឿនុឃើនុះ ក្រតូ្តវឈូប់ឃើ�ស្ថាា នុ�យគូតិ្ត�ុយ

បៃនុក្រច្ច�ចូ្ច�ផ្លូូូវឃើ�ី�នុឃើ�ឿនុជាមុនុ ឃើហ៊ឺើយយ�កាត្តអនុុញ្ហាា ត្តឱ្យយ

ឆ្លងូកាត្តស់្សក្រមាប់�ត់្តក្រ����ត័្តម៌ានុបៃនុការឃើធវើដំ្ដីឃើណៈើ រឃើ�ឃើ��ស្តែដ្ដី�

បានុបញ្ចច ប់ការដ្ដីំឃើណៈើ រឃើ�ឃើ�ើផូូ្លូវឃើ�ី�នុឃើ�ឿនុក្រតូ្តវឈូប់មតងឃើទៀត្ត

ឃើ�ក្រច្ច�ឃើច្ចញស្ថាា នុ�យគូិត្ត�ុយ ឃើដ្ដីើមី�ក្របគូ�់កាត្តឃើ�ឱ្យយបុគូះ�ិ�

ទូទាត់្តក្របា�់។ឃើដ្ដីើម �ីបឃើងៀើនុក្របសិ្សទធភា�បៃនុការឃើធវើដំ្ដីឃើណៈើ រ�មផូូ្លូវ

ឃើ�ី�នុឃើ�ឿនុ នុងិឃើជំៀស្សវាង�ំុឱ្យយរ�យនុតត្តក្រមង់ជំរួឃើដ្ដីើម �ីទទួ�យ�

នុងិក្របគូ�់កាត្តឃើ�ស្ថាា នុ�យគូតិ្ត�ុយ ផូូ្លូវឃើ�ី�នុឃើ�ឿនុបានុបំពា�់

នូុវក្រប�័នុធ ETC (Electronic Toll Collection) ឃើពា�គូ�ក្រប�័នុធ

គូតិ្ត�ុយឃើអ�ចិ្ចក្រតូ្តនុ�ិឃើ�យមនិុឈូប់ដ្ដីឃំើណៈើ រ ឃើហ៊ឺើយស្ថាា នុ�យគូតិ្ត

�ុយ�៏បានុឃើរៀបចំ្ចក្រច្ច� ETC �ឃិើស្សស្សផ្លូងស្តែដ្ដីរ។ បនាះ ប់��អា�ឃើបើ�

បរដំ្ដីឃើ�ើងឧប�រណ៍ៈ OBU (On Board Unit) ឃើ�ឃើ�ើរ�យនុត 

ឃើ�ឃើ��ស្តែដ្ដី�រ�យនុតឆ្លូងកាត្ត់ក្រច្ច� ETC អង់ស្តែត្តនុស្តែដ្ដី�បានុ

ដ្ដីំឃើ�ើងឃើ��ាុងក្រច្ច�ឃើនាះ អាច្ចភាះ ប់ជាមួយឧប�រណ៍ៈ OBU ឃើ�

ឃើ�ើរ�យនុត ឃើដ្ដីើមី�អានុ�័ត្ត៌មានុកាត្ត ឃើហ៊ឺើយឃើធវើការទូទាត្ត់ជាមួយ

ធនាគ្នារយុ៉ាងរហ័៊ឺស្ស�មរយៈបឃើច្ចច�វទិាប�ត ញអុ�នុឃើធើស្តែណៈត្ត។

ឃើ�ឃើ��ឆ្លងូកាត់្តស្ថាា នុ�យគូតិ្ត�ុយអា�ឃើបើ�បររ�យនុតអាច្ចស្សឃើក្រមច្ច

បានុការគូិត្ត�ុយឃើ�យមិនុក្រត្តូវការបញ្ចឈប់រ�យនុត។

戴薇：本月，我们还收到了柬埔寨西哈努克省就业中心

办公室副主任坡彼度的来信，一起看看吧！

ឃើទវ �៖ស្តែខ្ពឃើនុះ ឃើយើងបានុទទួ�ស្សំបុក្រត្ត��ឃើលា� ផ្លូ� �ិទូ 

អនុុក្របធានុការយិ៉ា�័យបៃនុមជំឈមណៈឌ �ការង្ហារឃើខ្ពត្តតក្រ�ះស្ស�ហ៊ឺនុុ 

ក្របឃើទស្ស�មពុជា ឃើដ្ដីើមី�ស្តែច្ច�រសំ្តែ��ជាមួយឃើលា�អា�។

坡彼度：在朋友的推荐下，我开始阅读《高棉》杂志，

这本杂志让我对中国的发展有了新的认识。在认真阅读杂志

后，我能从很多方面了解中国，包括经济、科技、贸易、文

化以及传统习俗等。我想讲一讲最近在杂志中看到的有关科

技方面的内容。

TMnak;TMngCamYymitþGñkGan编读往来｜
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我在杂志中看到，中国广东省佛山市的某建筑工地使用

各类建筑机器人，在建造中完成精准测量、清洁等工作，这

让我颇为震惊。这说明，中国的科技发展取得显著进步，同

时，随着中国的数字化进程不断推进，中国的机器人制造变

得更加智能，应用场景也更加广泛。未来，我相信会有更多

机器人参与到社会建设中，让我们的生活变得更美好。最后，

感谢《高棉》杂志为读者们带来精彩文章！

ផ្លូ� �ទូិ៖  ខ្ពំុបំាទចាប់ឃើផ្លូតើមអានុទស្សសនាវដ្ដីត�«ស្តែខ្ពមរ»�មរយៈ

ការស្តែណៈនា�ំ�មិត្តតភិ�តិរបស្ស់ខ្ពំុ ំ។ ទស្សសនាវដ្ដីត�ឃើនុះឃើធវើឱ្យយខ្ពំុ ំបានុទទួ�

នូុវចំ្ចឃើណៈះដឹ្ដីង�ម�ៗ បៃនុការអភិិវឌ្ឍឍរបស់្សក្របឃើទស្សចិ្ចនុ។ បនាះ ប់��អានុ

ទស្សសនាវដ្ដីត�ឃើនុះឃើ�យយ�ចិ្ចត្តតទុ���់ ខ្ពំុបំានុយ�ដ់្ដីងឹ��ក្របឃើទស្ស

ច្ចិនុជាឃើក្រច្ចើនុវសិ្ស័យ រមួមានុឃើស្សដ្ដីឋ�ិច្ចច បឃើច្ចច�វទិា ពាណិៈជំះ�មម

វបីធម៌ នុិងទំឃើនុៀមទមូាប់ក្របបៃ�ណៈ� ជាឃើដ្ដីើម។  ខ្ពំុ ំសូ្សមឃើ�ើ�យ�

ច្ចំណុៈច្ចបៃនុបឃើច្ចច�វទិាម�នុិយ៉ាយ។ 

ឃើ�ឃើ��ស្តែដ្ដី�ខ្ពំុ ំអានុទស្សសនាវដ្ដីត�បានុឃើ�ើញថា �ាុងការ�ឋ នុ

ស្ថាងស្សង់មយួ�ាុងទ�ក្រ�ុងហ៊ឺវូស្ថានុ ឃើខ្ពត្តតកាវ ងទុង ក្របឃើទស្សចិ្ចនុ បានុ

ឃើក្របើក្របាស់្សមនុុស្សសយនុតក្រគូប់ក្របឃើភិទចូ្ច�រមួការង្ហារស្ថាងស្សង់ ឃើដ្ដីើម �ី

ស្សឃើក្រមច្ចបានុការវាស្ស់ស្តែវងយុ៉ាងឃើទៀងទាត្ត់ នុិងការឃើបាស្សស្សមាា ត្ត

�ាុងដំ្ដីឃើណៈើ ការស្ថាងស្សង់។ �័ត្ត៌មានុឃើនុះ�ិត្តជាឃើធវើឱ្យយខ្ពំុ ំភំា�់ឃើផ្លូាើ�

�ស្ស់។ �មរយៈ�័ត្ត៌មានុឃើនុះបានុបង្ហាា ញថា បឃើច្ចច�វទិារបស្ស់

ក្របឃើទស្សចិ្ចនុមិនុក្រគ្នាន់ុស្តែត្តមានុការរ ��ច្ចឃើក្រមើនុជា�ំ�ប់បុុឃើ�ះ ះឃើទ

ស្តែ�មទាងំស្សក្រមប�មការវវិត្តតន៍ុបៃនុឌ្ឍ�ជំ��ូ�ូបនុ�យ�មមរបស្សក់្របឃើទស្ស

ច្ចិនុ មនុុស្សសយនុតច្ចិនុបានុកានុ់ស្តែត្តមានុភា�បៃវឆូ្នាំត្ត ក្រ�បខ្ព័ណៈឌ បៃនុ

ការឃើក្របើក្របាស្ស់មនុុស្សសយនុត�៏កានុ់ស្តែត្តទូ�ំទូលាយ។ ខ្ពំុ ំឃើជំឿជា�់ថា 

នាឃើ��អនាគូត្តនឹុងមានុមនុុស្សសយនុតកានុ់ស្តែត្តឃើក្រច្ចើនុចូ្ច�រមួ�ាុងការ

�ស្ថាងស្សងះមរបស់្សឃើយើង នុងិឃើធវើឱ្យយជំ�វភា�រស់្សឃើ�របស់្សឃើយើងកាន់ុ

ស្តែត្ត�ាក្របឃើស្សើរ។ ជាទ�បញ្ចច ប់ សូ្សមអរគុូណៈទស្សសនាវដ្ដីត�«ស្តែខ្ពមរ» ស្តែដ្ដី�

បានុផ្លូត�់អត្តាបទ�ាៗ ស្សក្រមាប់អា�អានុក្រគូប់គ្នាា ៕

ឃើរាងជាងដំ្ដីឃើ�ើងរ�យនុតឃើរាងជាងដំ្ដីឃើ�ើងរ�យនុត
汽车总装车间 CFP 图汽车总装车间 CFP 图
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