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ក្នុុ�ងរយៈពេពល ១០០ ឆុ្នាំ�ក្នុន្តលងមក្នុពេន្តះ សមិទ្ធធផលទាំ�ងអស់របស់បក្នុស ន្តិងប្របជាជន្តគឺឺជាលទ្ធធផលនៃន្តការរមួសាមគឺី�គុ្នា ន្តិងការតសូ�

រមួគុ្នា ពេ�ើយការរមួសាមគឺី�គុ្នា ន្តិងការតសូ�រមួគុ្នាគឺឺជាន្តិមិតតសញ្ញាា ខាងសីារត�ដ៏៏ស�ខាន្ត់ប�ផ�តរបស់បក្នុសក្នុ�មី�យន្តិសតចិិន្ត ន្តិងប្របជាជន្ត

ចិិន្ត។

——ឯក្នុឧតតម ស�� ជ�ន្តភី�ង ប្របធានាធិិបត�ចិិន្ត

(ដ៏ក្នុប្រសង់ពេចិញព�ពេសៀវពេ� «ឯក្នុឧតតម ស�� ជ�ន្តភី�ង៖ អភីិបាលក្នុិចិចប្របពេទ្ធសចិិន្ត» ភាគឺទ្ធ� ៤)

一百年来，党和人民取得的一切成就都是团结奋斗的结果，团结奋斗是中国共产党和中国人民最显著的精神标识。

——中国国家主席习近平

（摘自《习近平谈治国理政》第四卷）

{páaG½rKIedmasEdlminecHP½yxøac}

ក្នុ�ឡាក្នុរន្ត� ន្តិងប្រគឺូបងឹ�ក្នុទាំ�ងអស់របស់ប្រក្នុុមចិិន្តថតរ�បជាប្រក្នុុមបនាា ប់ព�ការប្របក្នុួតក្នុ�ឡាក្នុរន្ត� ន្តិងប្រគឺូបងឹ�ក្នុទាំ�ងអស់របស់ប្រក្នុុមចិិន្តថតរ�បជាប្រក្នុុមបនាា ប់ព�ការប្របក្នុួត

中国队全体球员和教练员赛后合影 CFP 图  中国队全体球员和教练员赛后合影 CFP 图  
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កាលព�នៃថៃទ្ធ�១ ខែ�ត�លា ការប្របក្នុួតវគឺីផ្តាត ចិ់ប្រព័ប្រតបាល់

ពេបាះនារ �ពិភីពពេលាក្នុឆុ្នាំ�២០២២ បាន្តប្របប្រព�តតពេ�ពេ�ទ្ធ�ប្រក្នុុង

ស��ដ៏ន្ត�នៃន្តប្របពេទ្ធសអ�ស្ត្រាសាត ល�។ ប្រកុ្នុមចិិន្តបាន្តចាញ់ប្រកុ្នុមអាពេមរកិ្នុ

ពេប្រកាមពិន្តា� ៦១:៨៣ ពេ�ើយដ៏ពេ�តើ មបាន្តជ័យលាភី�ពេល�ព�រ

ជាពេលើក្នុទ្ធ�ព�រកុ្នុ�ងការប្របកួ្នុតក្នុ�ឡាបាល់ពេបាះពិភីពពេលាក្នុ។

កាលព� ២៨ ឆុ្នាំ�ម�ន្ត គឺឺពេ�ឆុ្នាំ�១៩៩៤ ពេ�ក្នុុ�ងទ្ធ�ប្រក្នុុងស��ដ៏ន្ត�

ប្រក្នុុមបាល់ពេបាះនារ �របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តឈ្នះុះជ័យលាភី�

ពេល�ព�រ ក្នុុ�ងការប្របក្នុួតក្នុ�ឡាបាល់ពេបាះនារ �ពិភីពពេលាក្នុ។

ពេលាក្នុប្រស� ជ�ង នៃវ ធាល ប់ជាសមាជិក្នុប្រក្នុុមបាល់ពេបាះនារ �ចិិន្ត

ពេ�ពេពលពេនាះ ឥឡូ�វជាប្រគូឺបងឹ�ក្នុនៃន្តប្រកុ្នុមបាលព់េបាះនារ �ចិិន្ត។

ប្រកុ្នុមក្នុ�ឡាបាល់ពេបាះនារ �របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តបង្ហាា ញព�

សមតថភាពជ�នាញ ន្តិងទ្ធ�ន្ត�ក្នុចិិតតដ៏៏រ �ងមា�របស់�លួន្ត។

ពេលាក្នុ យ៉ាាង យ� អកុ្នុសារព័តម៌ាន្តក្នុ�ឡាបាល់ពេបាះ បាន្ត

បពេងើើតពាក្នុយ"ផ្តាើ អ័រគឺ�ពេដ៏មាសខែដ៏លមិន្តពេចិះភ័ីយខាល ចិ"ពេន្តះ។

ពេលាក្នុបាន្តបញ្ញាា ក្នុ់ថា ប្រក្នុុមបាល់ពេបាះនារ �ចិិន្តមិន្តខែដ៏លមាន្ត

ការភ័ីយខាល ចិពេទ្ធ ពេ�ពេពលប្របឈ្នះមម��ន្ត�ងការប្របឡូង

ពេផសងៗ ពេ�ើយសមាជិក្នុប្រគឺប់គុ្នាបាន្តបពេងើើតពេឡូើងន្ត�វចិ��ង

មិតតភាពខែបបផ្តាើ អ័រគឺ�ពេដ៏មាស ខែដ៏លមាន្តន្ត័យថាមិតតភាពដ៏៏

រ �ងមា�មិន្តអាចិប�ខែបក្នុបាន្ត ដ៏�ពេចិុះពេយើងពេ�ពួក្នុពេគឺថា "ផ្តាើ

អ័រគឺ�ពេដ៏មាសខែដ៏លមិន្តពេចិះភ័ីយខាល ចិ"។ ពេ�ក្នុុ�ងការប្របក្នុួត

ពេន្តះ អុក្នុគ្នា�ប្រទ្ធបាន្តពេលើក្នុសាល ក្នុពាក្នុយពេសាល ក្នុខែដ៏លសរពេសរថា

"ផ្តាើ អ័រគឺ�ពេដ៏មាសខែដ៏លមនិ្តពេចិះភ័ីយខាល ចិ" ពេ�ើយទ្ធទួ្ធលការ

ចាប់អារមី�៍ព�ប្របព័ន្តធផសពឹផាយធិ�ៗបនាា ប់ព�ការប្របកួ្នុត។

ពេប្រកាយមក្នុ ប្រកុ្នុមបាល់ពេបាះនារ �របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្តក៏្នុមាន្ត

ពេ�ីះលី�រន្តាឺគឺឺ "ផ្តាើ អ័រគឺ�ពេដ៏មាសខែដ៏លមិន្តពេចិះភ័ីយខាល ចិ"។ 

សីារត� "ផ្តាើ អ័រគឺ�ពេដ៏មាសខែដ៏លមិន្តពេចិះភ័ីយខាល ចិ"  របស់ប្រក្នុុម

ក្នុ�ឡាបាល់ពេបាះនារ �ចិិន្តប្រតូវបាន្តពេគឺពេគ្នារពសរពេសើរមិន្តដាចិ់

ព�មាត់៕

ក្នុ�ឡាក្នុរន្ត�ចិិន្តពេ�ក្នុុ�ងការប្របក្នុួតក្នុ�ឡាក្នុរន្ត�ចិិន្តពេ�ក្នុុ�ងការប្របក្នុួត

中国球员在比赛中 CFP 图中国球员在比赛中 CFP 图

អុក្នុគ្នា�ប្រទ្ធចិិន្តខែដ៏លអបអរសាទ្ធរពេ�ក្នុុ�ងការប្របក្នុួតអុក្នុគ្នា�ប្រទ្ធចិិន្តខែដ៏លអបអរសាទ្ធរពេ�ក្នុុ�ងការប្របក្នុួត

在比赛现场助威的中国球迷 CFP 图在比赛现场助威的中国球迷 CFP 图

孙勇刚 制图孙勇刚 制图
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suPmgÁlrbs;

smaCikbkSkumµúynisþcin

共产党人的幸福

គឺតិមក្នុដ៏ល់ចិ�ងឆុ្នាំ�២០២១ ពេ�កុ្នុ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្តបចិច�បីនុ្ត

មាន្តសមាជិក្នុបក្នុសក្នុ�មី�យន្តិសតចិិន្តចិ�ន្តួន្ត ៩៦,៧១២ លាន្ត

នាក្នុ់។ ពួក្នុពេគឺមក្នុព�វសិ័យពេផសងៗ មាន្តអតតសញ្ញាា ���ស

ព�គុ្នា ខែតមាន្តពេគ្នាលពេ�រមួដ៏�ចិគុ្នាគឺឺ បពេប្រមើផលប្របពេយ៉ាជន្ត៍

របស់ប្របជាជន្ត។ ពេ�ក្នុុ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្តបចិច�បីន្តុ សមាជិក្នុ

បក្នុសក្នុ�មី�យន្តសិតចិិន្តប្រគឺប់គុ្នាក្នុ�ព�ងឧសា�៍ពាយ៉ាមពេលើវសិយ័

ពេផសងៗ ពេដ៏ើមី�ការពារអាយ�ជ�វតិប្របជាជន្ត ចិ�លរមួចិ�ខែ�ក្នុ

ក្នុុ�ងការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុ សាត រត�បន្ត់ជន្តបទ្ធពេឡូើងវញិ

ន្តងិពេលើក្នុក្នុមពស់ក្នុប្រមិតជ�វភាពរស់ពេ�របស់ប្របជាជន្តជាពេដ៏ើម។

ពួក្នុពេគឺមាន្តពេរឿងស�ភីមងីលដ៏�ចិគុ្នាគឺឺ �ិត��ប្រប�ងខែប្របងពេដ៏ើមី�

ខែសឹងរក្នុស�ភីមងីលជ�ន្តប្របជាជន្ត។

ពេ�ខែ�ត�លាពេន្តះ សមាជបក្នុសក្នុ�មី�យន្តិសតចិិន្តពេលើក្នុទ្ធ� 

២០ បាន្តប្របារឰពេ�ប្រក្នុុងពេបាកា�ង។ ក្នុុ�ងឱកាសពេន្តះ ពេយើង

ទាំ�ងអស់គុ្នារមួគុ្នារ �ល�ក្នុពេឡូើងវញិន្ត�វអត�តកាល ន្តិងសមល�ង

ពេមើលពេ�អនាគឺតកាល។ ពេន្តះគឺឺជាប្រព�តតិការ�៍ស�ខាន្ត់មួយ

ក្នុុ�ងវសិ័យន្តពេយ៉ាបាយនៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្ត។ នាខែ�វចិិិិកាពេន្តះ

ទ្ធសសនាវដ៏ត�«ខែ�រី»នៃន្តមជឈម�ឌ លផសពឹផាយអន្តតរជាតតិ�បន្ត់

អាស��ខាងត �ីង ន្តិងអាស��អាពេគឺុយ៍ពេ�តតយ�ណាន្ត ន្ត�ងចិ�ះ

ផាយអតថបទ្ធពិពេសសអ�ព�សមាជបក្នុសក្នុ�មី�យន្តិសតចិិន្តពេលើក្នុ

ទ្ធ� ២០ ពេដ៏ើម �ីរ �ល�ក្នុពេឡូើងវញិន្ត�វដ៏�ពេ�ើ រវវិឌ្ឍឍន៍្តដ៏៏អសាច រយរបស់

ប្របពេទ្ធសចិិន្តក្នុុ�ងរយៈពេពល ១០ ឆុ្នាំ�ក្នុន្តលងពេ� ប្រពមទាំ�ងពួត

នៃដ៏គុ្នាពេឆ្នាំព ះពេ�កាន្ត់អនាគឺតដ៏៏ភីលឺសឹាងអ�ព�ការរួមគុ្នាក្នុសាង

ស�គឺមន្ត៍វាសនារមួមន្ត�សសជាតិ៕
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“中国智造”新名片

rfynþfamBlfµI

nambNÑfµIén{plitkmµévqøatrbs;RbeTscin}

2022 年 9 月 13 日，中国国内

最大批量纯电动汽车在上海海通码

头装船起运，出口欧洲市场。这次

启运的是上汽集团纯电动汽车，数

量为 1 万台。9 月 26 日，在武汉，

首批东风集团的新能源汽车也“出

海”挪威。

据中国汽车工业协会的数据显

示，2021 年中国汽车出口 213.8 万

辆，首次突破 200 万辆，成为仅次

于日本、德国的全球第三大汽车出

口国。今年前 8 个月，中国汽车出

口 181.7 万辆，同比增长 52.8%。

其中新能源汽车出口 34 万

辆，同比增长 97.4%，对

汽车出口增长贡献率达到

了 26.7%。

新能源汽车正在成

为 中 国 智 能 制 造 的一

张新名片。

新能源汽车

B½t’manBiess高棉视点｜
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ទ្ធន្តា�មន្ត�ងការយក្នុចិិតតទ្ធ�ក្នុដាក្នុ់កាន្ត់ខែតពេប្រចិើន្តពេលើបញ្ញាា

បរសិាថ ន្តមួយចិ�ន្តួន្ត ដ៏�ចិជាការពេឡូើងក្នុ�ពេ�ពេលើពិភីពពេលាក្នុជា

ពេដ៏ើម រថយន្តតថាមពលថី�បាន្ត ន្តិងក្នុ�ព�ងទ្ធទ្ធួលការចាប់

អារម�៍ីកាន់្តខែតពេប្រចិើន្តព�អតិថជិន្តប្រគឺប់ប្របពេទ្ធស ពេ�ើយកាល យ

ជាទ្ធិសពេ�ស�ខាន់្តសប្រមាប់ការអភិីវឌ្ឍឍឧសា�ក្នុមីផលិត

រថយន្តតនៃន្តបណាត ប្របពេទ្ធសនានា។

ពេដាយសារទ្ធ�ផារពិភីពពេលាក្នុមាន្តការរ �ក្នុចិពេប្រមើន្តយ៉ាាង

ឆ្នាំប់រ�័ស ប្របពេទ្ធស ន្តងិស�ប្រគ្នាសផលិតរថយន្តតធិ�ៗ ក្នុ�ព�ង

ពពេន្តល�ន្តការនៃចិុប្របឌ្ឍិតថី� ន្តិងការអភីិវឌ្ឍឍរមួគុ្នា។ គឺិតមក្នុដ៏ល់

ចិ�ងឆុ្នាំ�២០២១ ទ្ធ���ពា�ិជាក្នុមរីថយន្តតថាមពលថី�ពេ�ទ្ធ�ទាំ�ង

ពិភីពពេលាក្នុបាន្តពេក្នុើន្តពេឡូើងដ៏ល់ ៣,២ លាន្តពេប្រគឺឿង។ ក្នុុ�ង

អ�ឡូ�ងឆុ្នាំ�២០១៣ ដ៏ល់ឆុ្នាំ�២០២១ ក្នុ�ពេ�ើ ន្តផលិតក្នុមរីថយន្តត

ថាមពលថី�ពេ�ពេលើពិភីពពេលាក្នុទាំ�ងម�លបាន្តពេក្នុើន្តពេឡូើង

៤៥%។ គឺួរបញ្ញាា ក្នុ់ថា ថាមពលថី�បាន្ត�ន្តចិ�លក្នុុ�ង

ដ៏�ណាក្នុ់កាលថី� ខែដ៏លមាន្តការរ �ក្នុចិពេប្រមើន្តពេលើពិភីពពេលាក្នុ

ទាំ�ងម�ល។

តាមទ្ធនុិ្តន័្តយខែដ៏លប្របកាសពេដាយសមាគឺមឧសា�ក្នុមី

រថយន្តតចិិន្តបាន្តឱយដ៏�ងថា ពេ�ឆុ្នាំ�២០២១ ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្ត

នា�ពេចិញរថយន្តត ២,១៣៨ លាន្តពេប្រគឺឿង ខែដ៏លជាប់ល�ដាប់

ពេល� ៣ ពេលើពិភីពពេលាក្នុបនាា ប់ព�ប្របពេទ្ធសជបា�ន្ត ន្តិង

អាលលមឺាង។់ កុ្នុ�ងរយៈពេពល ៨ ខែ�ដ៏�ប�ង នៃន្តឆុ្នាំ�២០២២ ប្របពេទ្ធស

ចិិន្តបាន្តនា�ពេចិញរថយន្តត ១,៨១៧ លាន្តពេប្រគឺឿង ពេក្នុើន្តពេឡូើង

៥២,៨% ពេបើពេប្របៀបពេធិៀបន្ត�ងរយៈពេពលដ៏�ចិគុ្នាពេ�ឆុ្នាំ�២០២១។

កុ្នុ�ងពេនាះមាន្តរថយន្តតថាមពលថី� ៣៤ ម�នឺ្តពេប្រគឺឿង ពេក្នុើន្តពេឡូើង

៩៧,៤% ខែដ៏លរមួចិ�ខែ�ក្នុប្របមា� ២៦,៧% ក្នុុ�ងការនា�

ពេចិញរថយន្តតរបស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

ពេបើន្តយិ៉ាយអ�ព�ការអភីវិឌ្ឍឍឧសា�ក្នុមនីៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្ត

ជាមយួន្ត�ងការអភិីវឌ្ឍឍនៃន្តផលិតក្នុមរីថយន្តតថាមពលថី� ទ្ធ���

ពា�ិជាក្នុមីរថយន្តតថាមពលថី�របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តពេក្នុើន្ត

ពេឡូើងយ៉ាាងឆ្នាំប់រ�័ស ខែដ៏លបាន្តជ�រ�ញការនា�ពេចិញរថយន្តត

របស់ចិិន្តឱយ�ន្តដ៏ល់ក្នុប្រមិតថី�មួយពេទ្ធៀត ពេបើពេប្របៀបពេធិៀប

ន្ត�ងការនា�ពេចិញរថយន្តតរបស់ប្របពេទ្ធសចិិន្តកុ្នុ�ងរយៈពេពល

ជាង ១០ ឆុ្នាំ�ក្នុន្តលងមក្នុខែដ៏លមាន្តទ្ធ���នា�ពេចិញប្រត�មខែត ១

លាន្តពេប្រគឺឿងក្នុុ�ងមួយឆុ្នាំ�។ ពេយើងអាចិន្តិយ៉ាយថា រថយន្តត

ថាមពលថី�ក្នុ�ព�ងកាល យជានាមប�ណថី�មួយសប្រមាប់ផលិត-

ក្នុមីនៃវឆ្នាំល តរបស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

រថយន្តតអគឺីិសន្ត�ខែដ៏លសាក្នុអាគឺ�យពេដាយពេប្របើមាាស��ន្តពេដ៏ើរពេដាយក្នុមាល �ង�យល់នាពេពលអនាគឺតរថយន្តតអគឺីិសន្ត�ខែដ៏លសាក្នុអាគឺ�យពេដាយពេប្របើមាាស��ន្តពេដ៏ើរពេដាយក្នុមាល �ង�យល់នាពេពលអនាគឺត

未来用风力涡轮机充电的电动汽车 CFP 图未来用风力涡轮机充电的电动汽车 CFP 图

rfynþfamBlfµI nambNÑfµIén{plitkmµévqøatrbs;RbeTscin}rfynþfamBlfµI nambNÑfµIén{plitkmµévqøatrbs;RbeTscin}

10 qñaMenH xagekItemIlextþCWCaMg xaglicemIlextþyUNan10 qñaMenH xagekItemIlextþCWCaMg xaglicemIlextþyUNan

qøgkat;eBlevlaenATIenHqøgkat;eBlevlaenATIenH

新能源汽车，“中国智造”新名片新能源汽车，“中国智造”新名片

这十年：东看浙江，西看云南这十年：东看浙江，西看云南

在这里，穿越时空在这里，穿越时空

高棉视点·专题导读B½t’manBiess ³ GtßbTsMxan;
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viFIsa®sþfµI bec©keTsfµI nigbrisßanfµI

新策略、新技术、新环境

ថាមពលថី�របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តទ្ធទួ្ធលន្ត�វការរ �ក្នុចិពេប្រមើន្ត

ជាពេប្រចិើន្តគឺួរឱយក្នុត់សមីាល់។ ចិមាៃ យពេធិឹើដ៏�ពេ�ើ ររបស់រថយន្តត

ថាមពលថី�ចិិន្តបាន្តពេក្នុើន្តពេឡូើងព� ១៥០ គឺ�ឡូ�ខែមាប្រតដ៏ល់ពេ�

ជាង ៥០០ គឺ�ឡូ�ខែមាប្រត ចិ�ខែ�ក្នុឯដ៏ង់ស��ពេតអាគឺ�យបាន្ត

ពេក្នុើន្តពេឡូើង ១,៣ ដ៏ង ពេធិៀបន្ត�ងឆុ្នាំ�២០១២ ពេ�ើយតនៃមល

ប្រតូវបាន្តធាល ក្នុ់ចិ�ះជាង៨០%។ ឧសា�ក្នុមីផលិតរថយន្តត

ថាមពលថី�របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្តក្នុ�ព�ងរ �ក្នុចិពេប្រមើន្តយ៉ាា ងឆ្នាំប់

រ�័ស។ គឺិតមក្នុដ៏ល់ខែ�ស�ហា ឆុ្នាំ�២០២២ ប្របពេទ្ធសចិិន្ត

បាន្តផលតិរថយន្តតថាមពលថី�ចិ�នួ្តន្តសរ�ប ៧៩,៤ ម�នឺ្តពេប្រគឺឿង

ន្តិងលក្នុ់បាន្ត ៧៧,៧ ម�ឺន្តពេប្រគឺឿង ឯផលិតក្នុមីរថយន្តត

ថាមពលថី�មាន្តទ្ធ���ពេសីើន្ត�ង ២,៧% នៃន្តទ្ធ���ផលិតក្នុមី

រថយន្តតពេ�ទ្ធ�ទាំ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្ត ខែដ៏លជាប់ល�ដាប់ពេល� ១

ពេ�ពេលើពិភីពពេលាក្នុក្នុុ�ងរយៈពេពល ៣ ឆុ្នាំ�ជាប់ៗគុ្នា។ ក្នុុ�ង

ពេនាះ រថយន្តតថាមពលថី�ខែដ៏លទ្ធិញពេដាយប្របជាជន្តធិមីតា

មាន្តចិ�ន្តួន្តកាន្ត់ខែតពេប្រចិើន្ត។ ពេ�ឆុ្នាំ�២០២១ ទ្ធ���ពា�ិជាក្នុមី

រថយន្តតថាមពលថី�សប្រមាប់ប្របជាជន្តពេសីើន្ត�ង ៧៥% នៃន្តទ្ធ���

ពា�ិជាក្នុមីរថយន្តតពេ�ទ្ធ�ទាំ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

ការរ �ក្នុចិពេប្រមើន្តនៃន្តផលិតក្នុមី ន្តិងពា�ិជាក្នុមីជួញដ៏�រ

ទ្ធន្តា�មន្ត�ងការរ �ក្នុចិពេប្រមើន្តនៃន្តទ្ធ���ទ្ធ�ផារថាមពលថី�របស់

ប្របពេទ្ធសចិិន្ត រថយន្តតខែដ៏លប្របពេទ្ធសចិិន្តនា�ពេចិញពេ�ពេប្រ�

ប្របពេទ្ធស ក្នុ�ព�ងខែប្របកាល យព�រថយន្តតពា�ិជាក្នុមពីេ�ជារថយន្តត

ប្រគឺួសារខែដ៏លត�ណាងពេដាយរថយន្តតថាមពលថី�។

បា�នីាន្តឆុ្នាំ�ចិ�ងពេប្រកាយពេន្តះ ប្រក្នុុម�ូ�ន្តផលិតរថយន្តតមាាក្នុ 

CHERY របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត�ិត��ជ�រ�ញការអភីវិឌ្ឍឍផលតិក្នុមី

រថយន្តតថាមពលថី�។                           ពេ�កុ្នុ�ងពេ�ងចិប្រក្នុផលតិរថយន្តតថាមពល

ថី�ពេ�ពេ�តតអាន្ត�ួយរបស់ប្រក្នុុម�ូ�ន្ត CHERY ខែ�សសងឹ្ហាក្នុ់

ផលិតក្នុមីក្នុ�ព�ងដ៏�ពេ�ើ រការពេដាយពេលី�ន្តយ៉ាាងពេលឿន្ត។ ពេបើ

ចិង់ទ្ធញិរថយន្តតថាមពលថី�ប្រតូវរងចា�យ៉ាាងតចិិចិ�នួ្តន្ត ៣ ខែ�។

ទ្ធដិ៏ឋភាពមមាញ�ក្នុខែបបពេន្តះ អាចិបង្ហាា ញព�សាថ ន្តភាពទ្ធ�ពេ�នៃន្ត

ឧសា�ក្នុមីផលិតរថយន្តតថាមពលថី�របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

បា�នីាន្តឆុ្នាំ�ពេន្តះ                         តាមរយៈការសកិ្នុាប្រសាវប្រជាវព�បពេចិចក្នុវទិ្ធា

ចិមីងដ៏�ចិជាអាគឺ�យជាពេដ៏ើម បពេចិចក្នុពេទ្ធសផលិតរថយន្តត
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បាន្តជ�រ�ញឱយស�ប្រគ្នាសទ្ធទ្ធលួបាន្តន្ត�វធិន្តធាន្តកាន់្តខែតពេប្រចិើន្ត

ន្តិងអាចិពេធឹិើការនៃចុិប្របឌិ្ឍតថី� ពេដាយមិន្តប្រគ្នាន់្តខែតបាន្តជ�រ�ញ

ការពប្រង�ក្នុខែ�សសងឹ្ហាក្នុ់ឧសា�ក្នុមីដ៏�ចិជា ការផលិតអាគឺ�យ 

មាាស��ន្ត ន្តងិប្របព័ន្តធពេអឡូចិិប្រតូន្តចិិជាពេដ៏ើម ពេ�ើយក៏្នុបាន្តជ�រ�ញ

ការពេប្របើប្របាស់បពេចិចក្នុពេទ្ធសនៃវឆ្នាំល តជាពេប្រចិើន្តផងខែដ៏រ ដ៏�ចិជា

ប្របព័ន្តធបញ្ញាា នៃវឆ្នាំល ត បពេចិចក្នុពេទ្ធសពេបើក្នុបរពេដាយសឹ័យប្របវតតិ

ន្តងិ Intelligent Connected ជាពេដ៏ើម។   ពេលាក្នុ ពេសៀ យ�វជ�ង

អន្ត�ប្របធាន្តវទិ្ធាសាថ ន្តប្រសាវប្រជាវបពេចិចក្នុពេទ្ធសវសឹិក្នុមីរថយន្តត

នៃន្តប្រកុ្នុម�ូ�ន្ត CHERY បាន្តបញ្ញាា ក្នុ់ថា  "ពេយើងន្ត�ងផតល់

អាទ្ធិភាពដ៏ល់ការសិក្នុាប្រសាវប្រជាវ។ សពឹនៃថៃ ប្រក្នុុម�ូ�ន្ត

 CHERY មាន្តគឺ�ៈក្នុមីការបពេចិចក្នុពេទ្ធសចិ�ន្តួន្ត ៣៨ រមួ

មាន្តប្របព័ន្តធចិ�ន្តួន្ត ៣៨ ន្តិងក្នុមីវធិិ�រមួខែដ៏លមាន្តម��ង្ហារ

ចិ�នួ្តន្ត ២២។ មនិ្តខែតបា�ពេណាណ ះពេទ្ធ ប្រកុ្នុម�ូ�ន្តន្ត�ងយក្នុទ្ធ�ក្នុប្របាក់្នុ

ជាង ៧% នៃន្តចិ��� លរបស់ប្រកុ្នុម�ូ�ន្ត មក្នុពេប្របើប្របាស់សប្រមាប់

ពេធិឹើការសិក្នុាប្រសាវប្រជាវខែផកុ្នុវទិ្ធាសាស្ត្រាសត។ បចិច�បីន្ត ុ ពេយើង

មាន្តអុក្នុសិក្នុាប្រសាវប្រជាវជិតមួយម�ឺន្តនាក្នុ់"។

ការអភីិវឌ្ឍឍនៃន្តឧសា�ក្នុមីថី� មិន្តប្រត�មខែតប្រតូវមាន្ត

បពេចិចក្នុពេទ្ធសគឺន្តល�ះបា�ពេណាណ ះពេទ្ធ ពេ�ើយក៏្នុប្រតូវពេធឹិើការខែក្នុលមអ

ពេ�ដាឋ រចិនាសមព័ន្តធពាក្នុ់ព័ន្តធផងខែដ៏រ។ សពឹនៃថៃ ប្របពេទ្ធសចិិន្ត

បាន្តជ�រ�ញការបពេងើើតបណាត ញបញ្ចូច� លថាមពលអគិីឺសន្ត�

សប្រមាប់រថយន្តតថាមពលថី� ពេដាយបាន្តដ៏�ពេឡូើងបរកិាា របញ្ចូច� ល

ថាមពលអគិីឺសន្ត�សប្រមាប់រថយន្តតថាមពលថី�ពេ�ក្នុខែន្តលង

សាធារ�ៈ ស�គឺមន្ត៍រស់ពេ� អងីភាពបពេប្រមើការង្ហារ ន្តិង

ក្នុខែន្តលងឈ្នះប់សប្រមាក្នុតាមផល�វពេលី�ន្តពេលឿន្តជាពេដ៏ើម។ គឺតិមក្នុ

ដ៏ល់ចិ�ងឆុ្នាំ�២០២១ ប្របពេទ្ធសចិិន្តមាន្តបពេងី្ហាលសាក្នុរថយន្តត

ថាមពលថី�ចិ�នួ្តន្ត ២១,៤ ម�នឺ្តពេដ៏ើម ពេក្នុើន្តពេឡូើង ៥១% ពេ�ើយ

ជាប់ល�ដាប់ពេល� ១ ពេលើពភិីពពេលាក្នុ។ ជាពិពេសស មាន្តអកុ្នុ

ពេប្របើប្របាស់ឯក្នុជន្តខែដ៏លទ្ធិញរថយន្តតអគឺីិសន្ត�ថី�ជាង ៨០%

បាន្តដ៏�ពេឡូើងបពេងី្ហាលសាក្នុរថយន្តតថាមពលថី�របស់�លួន្ត។

ពេ�ងចិប្រក្នុផលិតរថយន្តតថាមពលថី�

图①②新能源汽车工厂 CFP 图

ម�លដាឋ ន្តនៃចិុប្របឌ្ឍិតថី�បពេចិចក្នុវទិ្ធារថយន្តតថាមពលថី�នៃន្តប្រក្នុុម�ូ�ន្តមជឈម�ឌ ល

ប្រសាវប្រជាវបពេចិចក្នុពេទ្ធសរថយន្តតចិិន្ត

图③中汽中心新能源汽车科技创新基地 新华社 图

ខែ�សសងឹ្ហាក្នុ់ផលិតរថយន្តតថាមពលថី�ពេ�ប្រក្នុុងកាន្តចិ�វនៃន្តពេ�តតជា�ងស��

图④江西省赣州市新能源汽车生产线 CFP 图
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ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តកាត ប់ជាប់យ៉ាាងសក្នុមនី្ត�វឱកាសបដិ៏វតតន្ត៍

វទិ្ធាសាស្ត្រាសត ន្តិងបពេចិចក្នុពេទ្ធសនៃន្តឧសា�ក្នុមីថី�។ ពេ�ឆុ្នាំ�

២០២១ ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តផលិត ន្តិងលក្នុ់រថយន្តតថាមពល

ថី�ជាង ៣,៥ លាន្តពេប្រគឺឿង ខែដ៏លជាប់ល�ដាប់ពេល� ១ ពេលើ

ពិភីពពេលាក្នុក្នុុ�ងរយៈពេពល ៧ ឆុ្នាំ�ជាប់ៗគុ្នា។ ក្នុុ�ងចិ�ពេណាម

រថយន្តតថាមពលថី�ខែដ៏លមាន្តប្របជាប្របិយភាពជាងពេគឺទាំ�ង

១០ ប្របពេភីទ្ធពេលើពិភីពពេលាក្នុ មាន្តរថយន្តតថាមពលថី� ៦

ប្របពេភីទ្ធគឺឺផលិតពេដាយប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

កុ្នុ�ងក្នុ�ឡូ�ងពេពលនៃន្តការប្របកួ្នុតក្នុ�ឡាអ�ឡា�ពិក្នុរដ៏�វរង្ហារ

ប្រកុ្នុងពេបាកា�ងឆុ្នាំ�២០២២ ប្រកុ្នុម�ូ�ន្តផលិតរថយន្តតប្រកុ្នុងពេបាកា�ង

ប្រគឺបុ  បាន្តផតល់រថយន្តតខែដ៏លពេប្របើឥន្តធន្តៈអ��ប្រដ៏ូខែសន្ត �ឹ�ធាន្ត 

ចិ�ន្តួន្ត ៥១៥ ពេប្រគឺឿង ន្តិងរថយន្តត EU៧ ចិ�ន្តួន្ត ៣៣០ ពេប្រគឺឿង

សប្រមាប់បពេប្រមើការក្នុុ�ងការប្របក្នុួតក្នុ�ឡាពេន្តះ ខែដ៏លបាន្តធានា

ន្ត�វភាពរល�ន្តនៃន្តការពេរៀបចិ�ការប្របក្នុួតក្នុ�ឡាអ�ឡា�ពិក្នុរដ៏�វរង្ហា

ពេន្តះ។ ប្រក្នុុម�ូ�ន្តផលិតរថយន្តតប្រក្នុុងពេបាកា�ង ប្រគឺុប ក្នុ៏បាន្ត

បពេងើើតភាពជានៃដ៏គឺ�យ�ទ្ធធសាស្ត្រាសតជាមួយប្រកុ្នុម�ូ�ន្តថាមពលថី�

ដ៏�ចិជា MAGNA, CATL, BOSCH ជាពេដ៏ើម បន្តតជ�រ�ញការ

ក្នុសាងខែ�សសងឹ្ហាក្នុ់ឧសា�ក្នុមីថាមពលថី�។ ប្របឈ្នះមម��

ន្ត�ងនិ្តនុាការអភីិវឌ្ឍឍឧសា�ក្នុមីផលិតរថយន្តតនាពេពល

អនាគឺត ពេពាលគឺឺ "រថយន្តតថាមពលថី� + ការពេបើក្នុបរនៃវឆ្នាំល ត"

ប្រកុ្នុម�ូ�ន្តផលិតរថយន្តតប្រកុ្នុងពេបាកា�ង ប្រគុឺប ន្តិងប្រកុ្នុម�ូ�ន្ត

HUAWEI រមួគុ្នាពេដាះប្រសាយបញ្ញាា ពេផសងៗអ�ព�ការរមួបញ្ចូច� ល

គុ្នាន្ត�វក្នុមីវធិិ� ន្តិងខែផុក្នុរ �ងរបស់រថយន្តតថាមពលថី�នៃវឆ្នាំល ត

ពេ�ើយបាន្តផលិតរថយន្តតថាមពលថី�ទ្ធ�ពេន្តើប ន្តងិបាន្តនៃចុិប្របឌិ្ឍត

ថី�ន្ត�វបពេចិចក្នុវទិ្ធា�ន្តម��ពេលើវសិ័យ�ាដាឡាខែសូ ន្តិងអង់

ខែតន្ត ៥G ជាពេដ៏ើម។

ឧសា�ក្នុមរីថយន្តតថាមពលថី�របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត ក្នុ�ព�ង

ចាប់យក្នុឱកាសជាសក្នុលអ�ព�ការអភីិវឌ្ឍឍនៃបតង ន្តិងការ

កាតប់ន្តថយការបពេញ្ចូចញកាប�ន្តក្នុប្រមិតទាំបពេដ៏ើម �ីពប្រង�ក្នុទ្ធ�ផារ

ថី�ពេលើពិភីពពេលាក្នុ។ ការពេក្នុើន្តពេឡូើងនៃន្តការនា�ពេចិញរថយន្តត

ថាមពលថី�របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត គឺឺជាលទ្ធធផលខែដ៏លបាន្តពេធឹិើការ

ebIkcMh shRbtibtiþkar eq<aHeTAkan;GnaKt

开放、合作、向未来
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ប្របម�លផត� �អស់រយៈពេពលជាពេប្រចិើន្តឆុ្នាំ�។ អុក្នុទ្ធទ្ធួល��សប្រតូវ

នៃន្តសមាគឺមឧសា�ក្នុមីរថយន្តតប្របពេទ្ធសចិិន្ត បាន្តបញ្ញាា ក្នុ់

ថា ក្នុុ�ងរយៈពេពល ១០ ឆុ្នាំ�ក្នុន្តលងពេ� មិន្តថារ�ប�ង ន្តិង

គឺ��ភាពផលិតផល ឬក្នុ៏សមតថភាពផលិតរបស់ប្រក្នុុម�ូ�ន្ត

រថយន្តតថាមពលថី�ចិិន្ត ស�ទ្ធធខែតអាចិប�ពេពញតប្រមូវការពិពិ-

ធិក្នុមីនៃន្តទ្ធ�ផារពិភីពពេលាក្នុ។ ប្រក្នុុម�ូ�ន្តផលិតរថយន្តតចិនិ្ត

ក្នុ៏បាន្តពេធិឹើការង្ហារ ន្តិងចិ�ណាយទ្ធ�ន្តជាពេប្រចិើន្ត ពេដ៏ើមី�ប�ពេពញ

តាមតប្រមូវការរបស់អតិថិជន្តនៃន្តបណាត ប្របពេទ្ធសនានា។

ពា�ិជាក្នុរមក្នុព�ប្របពេទ្ធសន្ត័រខែវសបាន្តបញ្ញាា ក្នុ់ថា ពេមើលពេ�

ពេ�តាមទ្ធ�ផារន័្តរខែវស មាន្តការពេ�លើយតបយ៉ាាងវជិាមាន្ត ពេ�ើយ

អតិថិជន្តពេពញចិិតតន្ត�ងផលិតផលពេន្តះ។

មិន្តប្រត�មខែតប្រកុ្នុម�ូ�ន្តផលិតរថយន្តតពេដ៏ើរពេឆ្នាំព ះពេ�ពេប្រ�

ប្របពេទ្ធសបា�ពេណាណ ះពេទ្ធ បា�ខែន្តតខែថមទាំ�ងឧសា�ក្នុមីទាំ�ងម�ល

ក្នុព៏េដ៏ើរពេចិញពេ�ពេប្រ�ពេទ្ធៀតផង។   ពេលាក្នុ ជ�ង សូ�ឈ្នះ�ន្ត ប្របធាន្ត

ប្រកុ្នុមប្រប�ក្នុាភីិបាលនៃន្ត Contemporary Amperex

Technology Co.Ltd（CATL) បាន្តខែថលងកុ្នុ�ងកិ្នុចិចប្របជ��

ថាមពលពិភីពពេលាក្នុឆុ្នាំ�២០២២ ថា ពេ��មាសទ្ធ� ១ នៃន្ត

ឆុ្នាំ�២០២២ ចិ�ខែ�ក្នុទ្ធ�ផារពិភីពពេលាក្នុរបស់ CATL បាន្ត

�ន្តដ៏ល់  ៣៤%។ ផលិតផលបាន្តប្រគឺបដ៏�ត ប់ពេលើប្របពេទ្ធស 

ន្តិងត�បន្ត់ចិ�នួ្តន្ត ៥៥ ពេលើពភិីពពេលាក្នុ។ ការនា�ពេចិញអាគឺ�យ

មាន្តចិ�នួ្តន្តពេលើសព� ៤០០ GWh។ កុ្នុ�ងចិ�ពេណាមរថយន្តត

ថាមពលអគឺីិសន្ត�ចិ�ន្តួន្ត ៣ ពេប្រគឺឿងពេលើពិភីពពេលាក្នុ មាន្តមួយ

ពេប្រគឺឿងបាន្តប�ពាក្នុ់ពេដាយអាគឺ�យរបស់CATL។

ពេ�ពេប្រកាមបរកិារ�៍នៃន្តការផា�ះជ�ងកឺ្នុ�វ �ដ៏១៩ ប្របពេទ្ធសចិិន្ត

បាន្តកាល យជាប្របពេទ្ធសខែដ៏លមាន្តសមតថភាពផលិតក្នុមីពេពញ

ពេលញជាងពេគឺ ពេ�ើយប្រក្នុុម�ូ�ន្តផលិតរថយន្តតពេផសងៗបាន្ត

ន្តិងក្នុ�ព�ងពេធឹិើការវនិ្តិពេយ៉ាគឺពេដ៏ើម �ីបពេងើើតពេ�ងចិប្រក្នុពេ�ប្របពេទ្ធស

ចិិន្ត។

ចាប់តា�ងព�ប្រក្នុុម�ូ�ន្តTESLA បាន្តបពេងើើតពេ�ងចិប្រក្នុពេ�

ប្រកុ្នុងពេសៀងនៃ�មក្នុ ពេ�ងចិប្រក្នុទ្ធ�ពេន្តើបTESLA គឺឺជាការវនិ្តពិេយ៉ាគឺ

ធិ�ប�ផ�តពេ�ក្នុុ�ងឧសា�ក្នុមីរថយន្តតពេ�ប្របពេទ្ធសចិិន្ត ពេ�ើយ

សមតថភាពផលិតរបស់វាប្រតូវបាន្តពប្រង�ក្នុយ៉ាាងឆ្នាំប់រ�័ស។

ពេ�ខែ�ត�លា ឆុ្នាំ�២០២០ ពេ�ងចិប្រក្នុផលិតរថយន្តតថាមពល

អគឺីិសន្ត�ទ្ធ�ពេន្តើបរបស់ប្រក្នុុម�ូ�ន្ត SAIC WOLKSWAGEN 

បាន្តបញ្ចូច ប់ការសាងសង់ ន្តិងពេបើក្នុឱយដ៏�ពេ�ើ រការពេ�ប្រក្នុុង

ពេសៀងនៃ�។ ប្រក្នុុម�ូ�ន្តន្ត�ងបណាត ក្នុ់ទ្ធ�ន្តវនិ្តិពេយ៉ាគឺប្របមា�

៧ ពាន់្តលាន្តដ៏�លាល រអាពេមរកិ្នុ ពេដ៏ើម �ីអភីិវឌ្ឍឍន៍្តផលិតក្នុមី

រថយន្តតថាមពលអគឺីិសន្ត�។ មិន្តខែតបា�ពេណាណ ះ ពេដ៏ើមី�ចិ�លរមួ

ទ្ធ�ផារនៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្តឱយបាន្តកាន្ត់ខែតលអប្របពេសើរ ប្រក្នុុម�ូ�ន្ត

ផលិតរថយន្តត Audi បាន្តរមួស�ការគុ្នាជាមួយប្រក្នុុម�ូ�ន្ត

ផលិតរថយន្តតពេល� ១ ប្របពេទ្ធសចិិន្ត(FAW) ន្តិងប្រក្នុុម�ូ�ន្ត 

VOLKSWAGEN (ប្របពេទ្ធសចិិន្ត) កុ្នុ�ងការបពេងើើតប្រកុ្នុម�ូ�ន្ត

រថយន្តតថាមពលថី� Audi FAW ។ នាពេពលបចិច�បីនុ្ត ប្រកុ្នុម�ូ�ន្ត

រថយន្តត Audi បាន្តរមួស�ការគុ្នាជាមួយប្រក្នុុម�ូ�ន្តចិិន្តក្នុុ�ង

ការបពេងើើតពេ�ងចិប្រក្នុ   FAW-Volkswagen ពេ�ប្រក្នុុង�ឹ�សាន្ត

ន្តិងពេ�ងចិប្រក្នុ SAIC WOLKSWAGEN ពេ�ឃុំ� �អាន្តធិ�ង

ប្រកុ្នុងពេសៀងនៃ�កុ្នុ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្ត ពេដ៏ើម �ីផលិតរថយន្តតអគិីឺសន្ត�

MEB ពេ�ើយក៏្នុបាន្តនា�ចិ�លបពេចិចក្នុពេទ្ធសផលតិរថយន្តត e-tron

ជាពេប្រចិើន្តប្របពេភីទ្ធ។

រថយន្តតពេប្របើអាគឺ�យអ��ប្រដ៏ូខែសន្តខែដ៏លពេប្របើពេ�កុ្នុ�ងការប្របក្នុួតក្នុ�ឡាអ�ឡា�ពិក្នុរដ៏�វរង្ហារប្រក្នុុង

ពេបាកា�ងឆុ្នាំ�២០២២

图① 2022 北京冬奥会上使用的氢燃料电池汽车 CFP 图

អុក្នុបពេចិចក្នុពេទ្ធសក្នុ�ព�ងខែក្នុនៃចិុពេប្រគឺឿងបនាល ស់នៃន្តមាាស��ន្តប្រតជាក្នុ់រថយន្តតថាមពលថី�

图②技术人员正在加工新能源汽车空调压缩机部件 新华社 图

②②
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这些车
在中国制造

rfynþTaMgenH

plitenAkñúgRbeTscin
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这些中国品牌
也很酷

本版图片来源于新华社、CFP 孙勇刚 制图本版图片来源于新华社、CFP 孙勇刚 制图
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ប្របពេទ្ធសចិិន្តជាមជឈម�ឌ លក្នុុ�ងត�បន្ត់នៃន្តខែ�សសងឹ្ហាក្នុ់ផីត់ផីង់ទ្ធ�ទាំ�ងពិភីពពេលាក្នុ ខែដ៏លបាន្តកាល យជាក្នុតាត

ស�ខាន្ត់សប្រមាប់ប្រក្នុុម�ូ�ន្តរថយន្តតបរពេទ្ធសមាន្តស�ទ្ធិដ៏ឋិន្តិយមអ�ព�ការពេធិឹើវនិ្តិពេយ៉ាគឺពេ�ប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

ឧទាំ�រ�៍ ពេ��មាសទ្ធ�១ នៃន្តឆុ្នាំ�២០២២ ពេ�ងចិប្រក្នុប្រក្នុុម�ូ�ន្ត TESLA ក្នុុ�ងប្រក្នុុងពេសៀងនៃ�

ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តនា�ពេចិញរថយន្តតចិ�នួ្តន្ត ៩៧១៨២ ពេប្រគឺឿងខែដ៏លពេសីើន្ត�ងជាងចិ�នួ្តន្តពេទឹ្ធដ៏ងនៃន្តបរមិា�

នា�ពេចិញរថយន្តតក្នុុ�ងរយៈពេពលដ៏�ចិគុ្នាពេ�ឆុ្នាំ�២០២១ ខែដ៏លមាន្តចិ�ន្តួន្តប្រត�មខែត ៤១៧៧០ 

ពេប្រគឺឿង។ ពេ��មាសទ្ធ�១ នៃន្តឆុ្នាំ�ពេន្តះ ពេ�ងចិប្រក្នុទ្ធ�ពេន្តើបរបស់ប្រកុ្នុម�ូ�ន្ត TESLA ពេ�ប្រកុ្នុង

ពេសៀងនៃ� បាន្តផលិតរថយន្តតសរ�បជិត ៣ ខែសន្តពេប្រគឺឿង ពេ�ើយបរមិា�នៃន្តការ

ប្របគឺល់រថយន្តតពេ�អតិថិជន្តក្នុុ�ងរយៈពេពលក្នុន្តលះឆុ្នាំ� បាន្ត�ន្តដ៏ល់ពេលើស

៦០% នៃន្តបរមិា�ផតលជ់�ន្តអតិថជិន្តប្របចា�ឆុ្នាំ�២០២១។ ពេប្រកាមឥទ្ធធពិល

នៃន្តក្នុតាត អវជិាមាន្តដ៏�ចិជាជ�ងកឺ្នុ�វ �ដ៏១៩             ន្តងិឧបសគីឺនៃន្តការដ៏�ក្នុជញ្ចូា� ន្ត

តាមផល�វសម�ប្រទ្ធ សមិទ្ធធផលរបស់ប្រកុ្នុម�ូ�ន្ត TESLA បាន្ត

ទ្ធទួ្ធលអតថប្របពេយ៉ាជន្ត៍ព�ការពេធឹិើម�លដាឋ ន្តន្ត�យក្នុមីនៃន្ត

ការផីត់ផីង់របស់�លួន្ត។ នាពេពលបចិច�បីនុ្ត អប្រតា

ពេធឹិើម�លដាឋ ន្ត�យក្នុមីនៃន្តពេ�ងចិប្រក្នុទ្ធ�ពេន្តើបរបស់

ប្រកុ្នុម�ូ�ន្ត TESLA ពេ�ប្រកុ្នុងពេសៀងនៃ�បាន្ត

មាន្តចិ�ន្តនួ្តពេលើស ៩៥% ។

ព័័ត៌៌មានបន្ថែនែម 阅读多一点

ពេ�ងចិប្រក្នុទ្ធ�ពេន្តើប TESLA ពេ�ត�បន្ត់ថី� ល�ន្តកាង នៃន្តត�បន្ត់ពិពេសាធិន្ត៍ពា�ិជាក្នុមីពេសរ �ចិិន្ត(ពេសៀងនៃ�) ពេ�ងចិប្រក្នុទ្ធ�ពេន្តើប TESLA ពេ�ត�បន្ត់ថី� ល�ន្តកាង នៃន្តត�បន្ត់ពិពេសាធិន្ត៍ពា�ិជាក្នុមីពេសរ �ចិិន្ត(ពេសៀងនៃ�) 
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的特斯拉超级工厂  CFP 图中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的特斯拉超级工厂  CFP 图
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ប្របពេទ្ធសក្នុមព�ជាជាប្របពេទ្ធសដ៏�ប�ងកុ្នុ�ងត�បន់្តអាស��អាពេគុឺយ៍

ខែដ៏លបាន្តប្របកាសន្ត�វខែផន្តការអពាប្រក្នុ�តភាពកាប�ន្ត ពេ�ើយ

បាន្តប្របកាសយ�ទ្ធធសាស្ត្រាសតអពាប្រក្នុ�តភាពកាប�ន្តរយៈពេពល

មធិយម ន្តងិខែវងពេ�ពេដ៏ើមឆុ្នាំ�ពេន្តះ។ រថយន្តតថាមពលថី�ន្ត�ងកាល យ

ពេ�ជាក្នុមាល �ងស�ខាន់្តកុ្នុ�ងការជ�រ�ញការអភីិវឌ្ឍឍឧសា�ក្នុមី

រថយន្តតក្នុមព�ជាជាបន្តតបនាា ប់។

ពេដ៏ើម �ីពេលើក្នុទ្ធ�ក្នុចិិតតប្របជាពលរដ៏ឋឱយពេប្របើប្របាស់រថយន្តត

អគឺីិសន្ត� �ជរដាឋ ភីិបាលក្នុមព�ជាបាន្តដាក្នុ់ពេចិញន្ត�វពេគ្នាល

ន្តពេយ៉ាបាយអន្ត�ពេប្រគ្នាះពន្តធពេដ៏ើម �ីកាត់បន្តថយពន្តធគឺយនា�ចិ�ល

រថយន្តតអគឺីិសន្ត�ជាង៥០%។ មិន្តខែតបា�ពេណាណ ះ រដាឋ ភីិបាល

ក្នុមព�ជាក្នុ�ព�ងពេរៀបចិ�សាល ក្នុពេល�ពិពេសសសប្រមាប់រថយន្តត

អគឺីិសន្ត� ពេដ៏ើមី�សមីាល់ប្របពេភីទ្ធរថយន្តតអគឺីិសន្ត� ន្តិងរថយន្តត

ពេផសងពេទ្ធៀត។

គឺរួបញ្ញាា ក្នុថ់ា ប្របពេទ្ធសចិិន្តក្នុ�ព�ងរមួចិ�ខែ�ក្នុកាន់្តខែតពេប្រចិើន្ត

កុ្នុ�ងការអភិីវឌ្ឍឍទ្ធ�ផាររថយន្តតអគិីឺសន្ត�របសប់្របពេទ្ធសក្នុមព�ជា។

រថយន្តតមាាក្នុ BYD ន្តងិ Hongqi គឺឺជារថយន្តតត�ណាងថី�ប�ផ�ត

របស់មាាក្នុចិិន្តពេ�ក្នុុ�ងទ្ធ�ផារក្នុមព�ជា ពួក្នុវា ន្តិងរថយន្តតមាាក្នុ

MG ន្តិង Great Wall Motor(GWM)ជាពេដ៏ើមរបស់

ប្រកុ្នុម�ូ�ន្តចិិន្ត ខែដ៏លចិ�លកុ្នុ�ងទ្ធ�ផារក្នុមព�ជាព�ម�ន្ត ស�ទ្ធធខែតមាន្ត

បរមិា�លក្នុ់លអដ៏�ចិមាាក្នុពេផសងពេទ្ធៀត។ ពេលាក្នុ ម� អ��ងថាវ

ប្របធាន្តមជឈម�ឌ លលក់្នុ ន្តងិផតលព់េសវាក្នុមកី្នុមព�ជានៃន្តប្រកុ្នុម�ូ�ន្ត

BYD បាន្តបញ្ញាា ក្នុ់ថា “រថយន្តតមាាក្នុ BYD គឺឺជារថយន្តត

អគិីឺសន្ត�ស�ទ្ធធប្រកុ្នុមដ៏�ប�ង ខែដ៏លទ្ធទួ្ធលបាន្តអាជាា ប�ណលក្នុ់ពេ�

ក្នុមព�ជា។ ពេដាយមាន្តយក្នុចិិតតទ្ធ�ក្នុដាក្នុ់កាន្ត់ខែតពេប្រចិើន្តដ៏ល់ការ

អភីិវឌ្ឍឍប្របក្នុបពេដាយចិ�រភាព ន្តិងការខែប្របប្របួលអាកាសធាត� 

ប្របពេទ្ធសក្នុមព�ជាមិន្តប្រគ្នាន្ត់ខែតមាន្តប��ងអភីិវឌ្ឍឍរថយន្តត

អគិីឺសន្ត�បា�ពេណាណ ះពេទ្ធ ខែថមទាំ�ងមាន្តលក្នុា��ឌ ជាក់្នុខែសតង

សប្រមាប់ជ�រ�ញការអភីិវឌ្ឍឍរថយន្តតអគឺីិសន្ត�ពេទ្ធៀតផង”៕

(អតថបទ្ធសពេងាបពេដាយអុក្នុន្តិពន្តធទ្ធសសនាវដ៏ត�ពេយើង�ា� �)

稿件来源：本刊综合

rfynþfamBlfµIenARbeTskm<úCa

新能源汽车在柬埔寨
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①① ②②
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ក្នុុ�ងរយៈពេពល ១០ ឆុ្នាំ� គឺិតចាប់ព�ឆុ្នាំ�២០១២ ដ៏ល់ 

២០២២ ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តប្រតួសប្រតាយផល�វអភិីវឌ្ឍឍន៍្តដ៏៏អសាច រយ

មយួខែ�ស ពេប្រកាយព�បាន្តពេបើក្នុសមាជបក្នុសក្នុ�មី�យន្តសិតចិិន្តពេលើក្នុ

ទ្ធ�១៨។

រយៈពេពល ១០ ឆុ្នាំ�ពេន្តះ      ពភិីពពេលាក្នុពេយើងមាន្តការ

ផ្តាល ស់បត�រយ៉ាាងពេប្រចិើន្ត។ ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តរមួចិ�ខែ�ក្នុយ៉ាាង

សក្នុមីក្នុុ�ងការអភីិវឌ្ឍឍពិភីពពេលាក្នុពេយើង។ “ខែ�សប្រក្នុវាត់ ន្តិង

ផល�វ”ជ�រ�ញឱយភាគឺ�នានាផតល់ផលប្របពេយ៉ាជន្ត៍ដ៏ល់គុ្នាពេ�វញិ

ពេ�មក្នុ ន្តងិសពេប្រមចិបាន្តន្ត�វភាពឈ្នះះុ-ឈ្នះះុរមួគុ្នា។ ជ�ងកឺ្នុ�វ �ដ៏

១៩ បាន្តជ�រ�ញឱយពេជាគឺវាសនារបស់មន្ត�សសជាតិផារភាា ប់

ពេ�ន្ត�ងគុ្នា ចិ�ខែ�ក្នុឯគឺ�និ្តតផតួចិពេផតើមអ�ព�ការអភិីវឌ្ឍឍជាសក្នុល

បាន្តចាក្នុ់បញ្ចូច� លន្ត�វក្នុមាល �ងចិលក្នុរថី� សប្រមាប់ការអភីវិឌ្ឍឍ

ពេសដ៏ឋក្នុចិិចពភិីពពេលាក្នុ។

រយៈពេពល ១០ ឆុ្នាំ�ពេន្តះ    ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តទ្ធទ្ធួលន្ត�វការ

រ �ក្នុចិពេប្រមើន្តល�តលាស់យ៉ាាងពេប្រចិើន្តគឺួរឱយក្នុត់សមីាល់ បា�ខែន្តត

ទ្ធសសន្តទាំន្តអភីិវឌ្ឍឍន្ត៍ ខែដ៏លចាត់ទ្ធ�ក្នុប្របជាពលរដ៏ឋជាពេគ្នាល

មិន្តខែដ៏លមាន្តការខែប្របប្របួលពេឡូើយ។ �ួបពេលើក្នុទ្ធ� ១០០ ឆុ្នាំ�

នៃន្តការបពេងើើតគឺ�បក្នុសក្នុ�មី�យន្តិសតចិិន្ត �ួបពេលើក្នុទ្ធ� ៧០ ឆុ្នាំ�

នៃន្តការបពេងើើតសាធារ�រដ៏ឋប្របជាមាន្តតិចិិន្ត �បួពេលើក្នុទ្ធ� ៤០

នៃន្តការអន្ត�វតតពេគ្នាលន្តពេយ៉ាបាយខែក្នុទ្ធប្រមង់ ន្តិងពេបើក្នុចិ��ជា

ពេដ៏ើម ពេប្រកាមការដ៏�ក្នុនា�ដ៏៏ប្រត�មប្រតូវនៃន្តបក្នុសក្នុ�មី�យន្តិសតចិិន្ត

ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តទ្ធទ្ធលួសមទិ្ធធផលជាពេប្រចិើន្តគឺរួឱយក្នុតស់មីាល់

ក្នុុ�ងការពេធិឹើទ្ធ�ពេន្តើបភាវ�បន្ត�យក្នុមីខែបបចិិន្ត ខែដ៏លបាន្តក្នុសាង

ពេដាយពេជាគឺជ័យន្ត�វសងីមជ�វភាពធិ�រធារ ពេដាះប្រសាយបញ្ញាា

ប្រក្នុ�ប្រក្នុទ្ធ�ពេ� ន្តិងបាន្តពេធិឹើឱយទ្ធ�ក្នុដ៏�ចាស់ប��� ពេន្តះបពេញ្ចូចញ

ន្ត�វភាពរស់រពេវ ើក្នុជាថី�។

ពេយើងអាចិពេធឹិើការវភិាគឺអ�ព�រយៈពេពល ១០ ឆុ្នាំ�នៃន្តប្របពេទ្ធស

ចិិន្ត តាមវសិ័យពេផសងៗ ពេ�ើយមាន្តពេរឿង�ាវដ៏៏ទាំក្នុ់ទាំញជា

这十年：东看浙江，西看云南
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③③ ④④

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思想从未改变。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，我们邀请了 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。

ពេប្រចិើន្ត។ ពេពលពេន្តះ ទ្ធសសនាវដ៏ត�«ខែ�ីរ»ពេយើងស�មស�ការគុ្នា

ជាមួយសារព័ត៌មាន្ត ធាន្តម� ពេ�តតជឺជា�ង ន្តិង«កាខែសតជឺជា�ង 

ពេដ៏ល�»  ខែផុក្នុពេបាះព�មពផាយពេ�ឯនាយសម�ប្រទ្ធ ពេដ៏ើម �ីបង្ហាា ញ

ជ�ន្តពេលាក្នុអុក្នុអ�ព�ពេ�តតយ�ណាន្តខែដ៏លសថតិពេ�ភាគឺខាងលចិិ

នៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្ត ន្តងិពេ�តតជជឺា�ងខែដ៏លសថតិពេ�ភាគឺខាងពេក្នុើត

នៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្ត។ មួយពេ�ខែក្នុីរត�បន្ត់ភីុ� មួយពេទ្ធៀតពេ�ជាប់

ន្ត�ងសម�ប្រទ្ធ ពេ�តតទាំ�ងព�រពេន្តះមាន្តសាថ ន្តភាព��សគុ្នាខែតអាចិ

�ល�ះបញ្ញាច �ងព�ពិពិធិភាព ន្តិងក្នុមាល �ងរស់រពេវ ើក្នុរបស់ប្របពេទ្ធស

ចិិន្ត។     ភីុ� ន្តងិសម�ប្រទ្ធប្រចិបាច់ិបញ្ចូច� លគុ្នា ពេ�ើយរមួគុ្នាបង្ហាា ញព�

អត�តកាល ន្តងិអនាគឺតកាលរបស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត។ ពេ�ពេពល

ភីុ� ន្តងិសម�ប្រទ្ធជួបម��គុ្នា ពេយើងក៏្នុអាចិពេមើលពេឃុំើញព�ឧតតមគឺតិ

ន្តិងក្នុិចិច�ិត��ប្រប�ងខែប្របង ពេមើលពេឃុំើញកាលាន្ត�វតតភាព ន្តិង

ន្តវាន្ត�វតតន្ត៍ពេមើលពេឃុំើញការសាក្នុលីង ន្តិងភាពឧសា�៍

ពាយ៉ាម។

ខែ�ពេន្តះ ពេយើង�ា� �បាន្តអពេញ្ចូា ើញជន្តបរពេទ្ធស ៤ រ�បខែដ៏ល

រស់ពេ�កុ្នុ�ងពេ�តតយ�ណាន្ត ន្តងិពេ�តតជជឺា�ងខែ�នា�អ�ព�ពេរឿង�ាវ

របស់ពកួ្នុពេគឺកុ្នុ�ងរយៈពេពល ១០ ឆុ្នាំ�ក្នុន្តលងពេ� ពេដ៏ើម �ីបង្ហាា ញជ�ន្ត

ពេលាក្នុអកុ្នុអ�ព�ការរ �ក្នុចិពេប្រមើន្តល�តលាស់របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត៕

ភីុ�ខែត�ប់ពាន្ត់�ិក្នុតាក្នុុ�ងភី�មិបាសាន្ត ប្រក្នុុងហាងចិ�វ ពេ�តតជឺជា�ង

图①浙江省杭州市拔山村万亩茶山 新华社 图

ពេ�ងឌ្ឍ�ជ�ថលនៃន្តពេ�ងចិប្រក្នុឌ្ឍ�ជ�ថលក្នុសិក្នុមី ពេសៀងចាតាង ប្រក្នុុងចាពេសៀង ពេ�តតជឺជា�ង

图②浙江省嘉兴市湘家荡农业数字化工厂的数字化大棚 新华社 图

មន្ត�សសចាស់ជន្តជាតិទ្ធ�ឡូ�ងពេ�ពេ�តតយ�ណាន្ត ក្នុ�ព�ងតាញប្រព�ទ្ធ�ឡូ�ង

图③云南省独龙族老人编织独龙毯 新华社 图

ភី�ម�ិ�ងតាង ឃុំ� �ទ្ធពេន្តលទ្ធ�ឡូ�ង ប្រសុក្នុសឹយត័ជន្តជាតិទ្ធ�ឡូ�ង និ្តងជន្តជាតិន្ត� ក្នុ�ងសាន្ត 

ពេ�តតយ�ណាន្ត

图④云南省贡山独龙族怒族自治县独龙江乡孔当村 新华社 图
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迈克尔：
热爱公益是我的生活底色

本刊记者 王靖中 / 文

Michael Hermann    ³ karRsLaj;

sb,úrsFm’KWCamUldæanCIvitrbs;´ 

ពេលាក្នុ Michael Hermann មក្នុព�ប្រក្នុុង Dortmund 

នៃន្តប្របពេទ្ធសអាលលឺមាង់។ ពេប្រកាយព�បាន្តបញ្ចូច ប់ការសិក្នុាព�

វទិ្ធាល័យ ពេលាក្នុក្នុ៏បាន្តចិ�លពេធិឹើការជាអុក្នុសី័ប្រគឺចិិតតមុាក្នុ់ក្នុុ�ង

អងីការ HPP  ខែដ៏លជាអងីការអន្តតរជាតិមិន្តរក្នុចិ�ពេ�ញ

មួយ។ ពេ�ឆុ្នាំ�១៩៨៧ ពេលាក្នុពេធិឹើដ៏�ពេ�ើ រមក្នុកាន្ត់ប្របពេទ្ធស

ចិិន្តពេដ៏ើម �ីសិក្នុាភាសាចិិន្តពេ�សាក្នុលវទិ្ធាល័យ�ឹ�តាន្តប្រកុ្នុង

ពេសៀងនៃ�។ ពេប្រកាយមក្នុ ពេលាក្នុជិះក្នុង់មាាក្នុ “ប្រពាបពេ�ើរ” ព�

ប្រក្នុុងពេសៀងនៃ�ពេ�ប្រក្នុុងអូ�ហាន្ត ខែដ៏លបាន្តពេធិឹើដ៏�ពេ�ើ រចិមាៃ យ

ជាង ១១០០ គឺ�ឡូ�ខែមាប្រតពេដាយចិ�ណាយពេពលជាង ២០

នៃថៃ។ ដ៏�ពេ�ើ រពេន្តះបាន្តពេធិឹើឱយពេលាក្នុមាន្តការយល់ដ៏�ងកាន្ត់ខែត

ស��ជពេប្រ�អ�ព�សងីមចិិន្ត។

ពេលាក្នុបាន្តប្របាប់អុក្នុកាខែសតថា “បនាា ប់ព�ចាក្នុពេចិញព�

ប្របពេទ្ធសអាលលឺមាង់ពេ�ឆុ្នាំ�១៩៧៩ �ា� �ធាល ប់បាន្តចិ�លរមួការង្ហារ

សី័ប្រគឺចិិតតពេ�ប្របពេទ្ធសតួក្នុគឺ� អ��ប្រសាខែអល ក្នុ�ឡូ��បូ� ល�បង់

ស��មបាពេវ ា ន្តិងឥណាឌ ជាពេដ៏ើម។ បា�ខែន្តត អឹ�ខែដ៏លពេធិឹើឱយ�ា� �មិន្តអាចិ

suPmgÁlmkdl;

RKb;RkumRKYsar

幸福到万家
ពេយើងជ�រ�ញការអភីិវឌ្ឍឍពេសដ៏ឋក្នុិចិច ន្តិងសងីម ន្តិយ៉ាយ

ជារួមគឺឺពេដ៏ើម �ីប�ពេពញតាមតប្រមូវការរបស់ប្របជាជន្តជាបន្តត

បនាា ប់ចិ�ពេពាះការរស់ពេ�ដ៏៏លអប្របពេសើរ។ ពេយើងប្រតូវខែតពេផ្តាត ត

ការយក្នុចិិតតទ្ធ�ក្នុដាក្នុ់ពេលើស���មាលភាព ន្តិងស�វតថិភាពរបស់

ប្របជាជន្តជាន្តិចិច �ិត��យ៉ាាងពេពញទ្ធ���ងពេដ៏ើមី�ពេដាះប្រសាយ

បញ្ញាា ជាក្នុ់ខែសតងរបស់ប្របជាពលរដ៏ឋ ដ៏�ចិជាការរក្នុការង្ហារពេធិឹើ

ការអប់រ � ការធានា�ាប់រងសងីម ស�ខាភីិបាល ល�ពេ�ដាឋ ន្ត

ការខែថទាំ�មន្ត�សសចាស់ សន្តតសិ��ពេសី�ងអាហារ ន្តងិសណាត ប់

ធុាប់សងីមជាពេដ៏ើម ប្រតូវពេធិឹើមួយជ�ហាន្តៗជាល�ដាប់ បន្តតពេធិឹើ

ព�មួយឆុ្នាំ�ពេ�មួយឆុ្នាំ� �ិត��ពេធិឹើឱយប្របជាពលរដ៏ឋពេមើលពេឃុំើញ

ការផ្តាល ស់បត�រ ន្តិងទ្ធទ្ធួលបាន្តអតថប្របពេយ៉ាជន្ត៍។

——ឯក្នុឧតតម ស�� ជ�ន្តភី�ង ប្របធានាធិិបត�ចិិន្ត

受访者供图受访者供图

我们推动经济社会发展，归根到底是为了不断满

足人民群众对美好生活的需要。要始终把人民安居乐

业、安危冷暖放在心上，用心用情用力解决群众关心

的就业、教育、社保、医疗、住房、养老、食品安全、

社会治安等实际问题，一件一件抓落实，一年接着一

年干，努力让群众看到变化、得到实惠。

　——中国国家主席习近平
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陈氏青娥：
安居乐业是我的生活态度

本刊记者 李玲 / 文

Tran Thi Thanh Nga    ³  karrs;enAeday

PaBsuxdumrmnaKWCa\riyabfrs;enArbs;́

“�ា� �ពេ�ីះ Tran Thi Thanh Nga    មក្នុព�ប្រក្នុុងហា�� យ

ប្របពេទ្ធសពេវៀតណាម។       ពេ�ឆុ្នាំ�២០១៤ �ា� �មក្នុដ៏ល់ពេ�តតយ�ណាន្ត

មុាក់្នុឯងពេដ៏ើម �ីបន្តតការសិក្នុាពេ�ទ្ធ�ពេន្តះ។ ពេដាយសារប្របពេទ្ធស

ពេវៀតណាម ន្តិងចិិន្តមាន្តភាពប្រសពេដ៏ៀងគុ្នា �ា� �បាន្តសា� �ន្ត�ងការ

ពេរៀន្តស�ប្រត ន្តងិការរស់ពេ�ពេ�តតយ�ណាន្តកុ្នុ�ងពេពលយ៉ាាងឆ្នាំប់

ពេ�ើយជាប់ចិិតតពេ�ន្ត�ងទ្ធ�ក្នុដ៏�មួយពេន្តះ”។ ការខែប្របកាល យព�

ន្តសិសិតមុាក់្នុពេ�ជាប្រគូឺបពេប្រងៀន្ត ព�ពេកី្នុងប្រស�ពេ�ជាមាត យមយួរ�ប

Tran Thi Thanh Nga    បាន្តរស់ពេ�ក្នុុ�ងពេ�តតយ�ណាន្តរយៈ

ពេពល ៨ ឆុ្នាំ� ពេ�ើយបាន្ត�លងកាត់បទ្ធពិពេសាធិន្ត៍នៃន្តជ�វតិ��ស

គុ្នា ប្រពមទាំ�ងមាន្តការពេពញចិិតត ន្តិងអារមី�៍ដ៏៏មាន្តស�ភី-

មងីលចិ�ពេពាះការរស់ពេ�ប្របក្នុបពេដាយភាពស��ដ៏�មរមនា។

អុក្នុប្រគឺូបាន្តបញ្ញាា ក្នុ់ថា   "ឥឡូ�វពេន្តះ    �ា� �ជាប្រគឺូបពេប្រងៀន្ត

(ស�មពេសីន្ត QR ក្នុ�ដ៏ពេដ៏ើមី�ទ្ធសសនាវ �ពេដ៏អ�)
（扫二维码看视频）

ប�ពេភីលចិបាន្តពេនាះ គឺឺបទ្ធពិពេសាធិន្ត៍របស់�ា� �ពេ�ក្នុុ�ងប្របពេទ្ធស

ចិិន្ត”។ ពេ�ឆុ្នាំ�២០០៥ ពេលាក្នុបាន្តប្រតឡូប់ពេ�ប្របពេទ្ធសចិិន្ត

វញិ ពេដ៏ើមី�អន្ត�វតតគឺពេប្រមាងប្របយ�ទ្ធធន្ត�ងជ�ងឺពេអដ៏ស៍ពេ���ឌ

ល�ន្តពេសៀង ប្រកុ្នុងល�ន្តឆ្នាំង ពេ�តតយ�ណាន្ត។ ពេលាក្នុបាន្តទ្ធទួ្ធល

សមិទ្ធធផលជាពេប្រចិើន្តក្នុុ�ងការអន្ត�វតតការង្ហារពេន្តះ ពេដាយបាន្ត

ពេធឹិើឱយអប្រតានៃន្តអកុ្នុ�លងជ�ងពឺេអដ៏ស៍កុ្នុ�ងត�បន់្តធាល ក់្នុចិ�ះយ៉ាាងខាល �ង

អាប្រស័យពេលើបទ្ធពិពេសាធិន្ត៍ ន្តិងរ�បមន្តតការពាររបស់អងីការ

HPP។ បនាា ប់មក្នុ ពេលាក្នុបាន្តផតួចិពេផតើមការអន្ត�វតតគឺពេប្រមាង

សាលាពេមតតយយ “ក្នុត�សងឹ�មអនាគឺត” ពេដ៏ើមី�ប�ត� ះបណាត ល

ប្រគឺូបពេប្រងៀន្ត ន្តិងខែក្នុសប្រមួលល័ក្នុា�័�ឌ អប់រ �សប្រមាប់ក្នុ�មា�

ក្នុ�មារ �ក្នុុ�ងត�បន្ត់។ គឺិតដ៏ល់ចិ�ងឆុ្នាំ�២០២១ គឺពេប្រមាងពេន្តះបាន្ត

ប្រគឺបដ៏�ត ប់ពេលើទ្ធ�ប្រក្នុុងចិ�ន្តួន្ត ៩ ន្តិងប្រសុក្នុចិ�ន្តួន្ត ១២ របស់

ប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

  ក្នុុ�ងរយៈពេពល ២ ឆុ្នាំ�ចិ�ងពេប្រកាយពេន្តះ   ពេលាក្នុបាន្តអន្ត�វតត

គឺពេប្រមាងសាក្នុលីងមួយពេ�ពេ�តតយ�ណាន្តសត�អ�ព�ការបពេងើើត

សាលាពេរៀន្តកាប�ន្តក្នុប្រមិតទាំប ពេដ៏ើមី�ជួយឱយសិសាន្ត�សិសស

មាន្តការខែសឹងយល់អ�ព�ឥទ្ធធពិលនៃន្តការខែប្របប្របួលអាកាសធាត�

ចិ�ពេពាះមន្ត�សស ប្រពមទាំ�ងជួយបពេងើើន្តមន្តសិការនៃន្តការគ្នា�ពារ

បរសិាថ ន្ត ន្តិងការគ្នា�ពារខែផន្តដ៏�ដ៏ល់ពួក្នុពេគឺ៕ 

ភាសាពេវៀតណាមពេ�សាក្នុលវទិ្ធាល័យម�ញជ�យ�ណាន្ត។

ពេប្រកាយព�បាន្តពេរៀបអាពា�៍ពិពា�៍ �ល់ពេពលវសិសមកាលធិ�

�ា� � ន្តិងបត��ា� �ខែតងពេ�ប្រសុក្នុក្នុ�ពេ�ើ តរបស់គ្នាត់ ខែដ៏លសថិតពេ�

ភី�មិពេសៀឈ្នះ�ឆ្នាំង ប្រសុក្នុសឹយ័តជន្តជាតិយ� ន្តិងជន្តជាតិ�ួ 

នៃវសាន្ត ពេដ៏ើម �ីចិ�លរួមអបអរសាទ្ធរប��យភីុក់្នុពេភីលើងពេ�ទ្ធ�

ពេនាះ។ ពេ�ពេពល�ប្រត� អុក្នុភី�មិប្រគឺប់គុ្នារមួគុ្នា� �របា� ន្តិង

ពេប្រចិៀងចិពេប្រមៀងយ៉ាាងសបាយរ �ក្នុ�យ ខែដ៏លបាន្តបង្ហាា ញឱយ

ពេឃុំើញព�ភាព�ក់្នុទាំក់្នុក្នុក់្នុពេ�ត របស់ប្របជាជន្តពេ�ពេ�តតយ�ណាន្ត

ពេប្របៀបដ៏�ចិភីុក្នុ់ពេភីលើងដ៏៏ក្នុក្នុ់ពេ�ត ដ៏�ពេចិុះខែដ៏រ"។

受访者供图受访者供图
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ពេលាក្នុ Negi មក្នុព�ប្រក្នុុង Rishikesh នៃន្តប្របពេទ្ធសឥណាឌ

ខែដ៏លទ្ធ�ពេនាះជាប្របភីពក្នុ�ពេ�ើ តនៃន្តយ�ហីា។ ពេលាក្នុបាន្តរស់

ពេ�ក្នុុ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្តរយៈពេពល ១៥ ឆុ្នាំ� ពេ�ើយបាន្តពេរៀបការ

ជាមួយនារ �ចិិន្តមុាក្នុ់ពេ�ក្នុុ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្ត។ ពេលាក្នុបាន្តប្របាប់

អុក្នុកាខែសតថា “�ា� �ជាក្នុ�ន្តប្របសាចិិន្ត ពេ�ើយឥឡូ�វជាអុក្នុជាប់

ចិិតតន្ត�ងប្របពេទ្ធសចិិន្ត។                       �ា� �សង �ឹមថាន្ត�ងអាចិកាល យជាអកុ្នុសីាល់

ប្របពេទ្ធសចិិន្តចិាស់នាពេពលខាងម��"។ ៦ ឆុ្នាំ�ម�ន្ត ពេលាក្នុ

បាន្តពេធិឹើដ៏�ពេ�ើ រមក្នុដ៏ល់ប្រក្នុុងវនិ្តល�ង ពេ�តតជឺជា�ងនៃន្តប្របពេទ្ធស

ចិិន្ត ពេ�ើយពេធិឹើការជាប្រគឺូបង្ហាា ត់យ�ហីាពេ�ទ្ធ�ពេនាះ។

��ៈពេពលមក្នុដ៏ល់ប្រក្នុុងវនិ្តល�ងដ៏�ប�ង ពេលាក្នុ Negi 

យលព់េឃុំើញថា “ប្រក្នុងុវនិ្តល�ងជាប្រកុ្នុងត�ចិមយួខែដ៏លពេពារពេពញ

ពេ�ពេដាយភាពពេសៃ�មសាៃ ត់ ន្តិងភាពប្រសស់សាអ ត ពេ�ើយអាចិ

ផតល់ភាពប្រស�� ក្នុស��ប្រសួលដ៏ល់មន្ត�សសខែដ៏លរស់ពេ�ទ្ធ�

ពេនាះ”។ ពេប្រកាយមក្នុ ពេលាក្នុមាន្តការយល់ដ៏�ងកាន្ត់ខែតពេប្រចិើន្ត

អ�ព�ទ្ធ�ប្រកុ្នុងពេន្តះ     ពេ�ើយបាន្តរក្នុពេឃុំើញថា ប្រកុ្នុងវនិ្តល�ងប្រសពេដ៏ៀង

គុ្នាន្ត�ងប្រសុក្នុក្នុ�ពេ�ើ តរបស់ពេលាក្នុ ជាពិពេសស ភាព�ក្នុ់ទាំក្នុ់

ក្នុក់្នុពេ�ត របស់អុក្នុប្រសុក្នុពេ�ទ្ធ�ពេនាះ បាន្តពេធឹិើឱយពេលាក្នុមាន្ត

ចិ�ណាប់អារមី�៍យ៉ាាងខាល �ង។

ក្នុុ�ងរយៈពេពល ១៥ ឆុ្នាំ�ក្នុន្តលងមក្នុពេនាះ ពេលាក្នុ Negi 

បាន្តពេមើលពេឃុំើញពេដាយផ្តាា លខ់ែភីកុ្នុន្ត�វការអភិីវឌ្ឍឍនៃន្តពេសដ៏ឋកិ្នុចិច

ចិិន្ត។ ការរ �ក្នុចិពេប្រមើន្តនៃន្តវសិ័យពេសដ៏ឋក្នុិចិច គឺមនាគឺមន្ត៍ ន្តិង

ពេសាភី�ភាពទ្ធ�ប្រក្នុុង ពិពេសសគឺឺការផ្តាល ស់បត�រនៃន្តប្រក្នុុងត�ចិជា

ពេប្រចិើន្តរបសប់្របពេទ្ធសចិិន្ត            បាន្តពេធឹិើឱយពេលាក្នុចាប់អារម�៍ីយ៉ាាង

ខាល �ង។

ពេលាក្នុ Negi យល់ពេឃុំើញថា �លួន្តពេលាក្នុគឺឺជាពេប្របសិត

វបីធិម៌ចិិន្តមុាក្នុ់។ ពេលាក្នុចិ�លចិិតតចិ��� ចិ ៣ គឺឺ ពេទ្ធសភាព

មាតស់ម�ប្រទ្ធ ផាះស�ណាក់្នុ ន្តងិពេប្រគឺឿងសម�ប្រទ្ធ។ ពេប្រ�ព�បពេប្រងៀន្ត

យ�ហីា ពេលាក្នុក្នុ៏ចិ�លចិិតតថតវ �ពេដ៏អ�អ�ព�អាហារឆ្នាំៃ ញ់ ន្តិង

ពេទ្ធសភាពសាអ តខែដ៏រ រចួិក្នុ៏ផសពឹផាយតាមពេវទ្ធិកាបណាត ញ

ក្នុុ�ងអ�ឡូ�ងពេពលខែដ៏ល�ា� �រស់ពេ�ពេ�តតយ�ណាន្ត �ា� �បាន្ត

ពេមើលពេឃុំើញពេដាយផ្តាា ល់ខែភីុក្នុន្ត� វការផ្តាល ស់បត� ររបស់ពេ�តត

យ�ណាន្ត ខែដ៏លកាន្ត់ខែតមាន្តភាពលអប្របពេសើរសក្នុតិសមន្ត�ងការ

រស់ពេ�របស់មន្ត�សស។ �ា� �ចាប់អារមី�៍ខាល �ងណាស់ចិ�ពេពាះ

ពេគ្នាលពេ�អភិីវឌ្ឍឍន្ត៍នៃបតងរបស់ប្របជាជន្តពេ�តតយ�ណាន្ត

ជាពិពេសស ពេរឿង“ដ៏�រ � ន្តិងមន្ត�សសចិ�ះសប្រមុងគុ្នា” ខែដ៏លពេក្នុើត

ពេឡូើងពេ�ទ្ធ�ពេន្តះបាន្តពេធិឹើឱយពិភីពពេលាក្នុទាំ�ងម�លចិងចា�យ៉ាាង

ចិាស់។ អុក្នុប្រគឺូញញ�មបពេ�តើ រ ន្តិយ៉ាយបពេ�តើ រ។ បចិច�បីន្តុ 

ពេ�តតយ�ណាន្តក្នុ�ព�ង�ិត��ខែក្នុលមអប្របព័ន្តធគឺមនាគឺមន្ត៍ ន្តិង

ជ�រ�ញការពេបើក្នុចិ��ឱយកាន់្តខែតទ្ធ�ល�ទ្ធ�លាយ។ ជាពិពេសស ខែផុក្នុ

គឺ�ន្តម�ង-��ឺ��វនៃន្តប្រចិក្នុអន្តតរជាតិចិិន្ត-ពេវៀតណាមខែដ៏លមាន្ត

ទ្ធ�តា�ងសថិតពេ�ក្នុុ�ងពេ�តតយ�ណាន្តពេនាះ ប្រតូវបាន្តបញ្ចូច ប់ការ

សាងសង់ជាសាថ ពរ។ នាពេពលឆ្នាំប់ៗខាងម�� អកុ្នុប្រគូឺក្នុអ៏ាចិ

ជះិរថពេភីលើងព�ប្រសុក្នុ���ឺ�វ    ប្របពេទ្ធសចិិន្ត   ពេ�ប្របពេទ្ធសពេវៀតណាម

វញិពេ�ើយ៕

耐吉：
舒适便利是我的生活环境

《浙江日报》海外版记者 肖艳艳 / 文
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ពេ�តាមផល�វស��វនិ្តខែដ៏លសថិតពេ�ភាគឺខាងពេជើងនៃន្តប្រកុ្នុង

ហាងចិ�វ ពេ�តតជឺជា�ងនៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្ត មាន្តការយិ៉ាល័យតស្ត្រាន្តត�

មយួពេ�ីះ Studio ៣១៦ ខែដ៏លជាបន្តាប់មយួពាក្នុក់្នុណាត ល

ពេ�ពេប្រកាមដ៏�។ យ�វជន្តអាស្ត្រា�ឹិក្នុខែដ៏លប្រសឡាញ់តស្ត្រាន្តត�មួយ

ប្រក្នុុមបាន្តជួបជ��គុ្នាពេ�ទ្ធ�ពេន្តះ ពេដ៏ើមី�លាយបញ្ចូច� លន្ត�វធាត�ផស�

នៃន្តតស្ត្រាន្តត�អាស្ត្រា�ឹិក្នុពេ�ក្នុុ�ងតស្ត្រាន្តត�ប្របជាប្របិយ។

ពេលាក្នុ Mufaro Blessing  មក្នុព�ប្របពេទ្ធសស��មបាពេវ ា 

ខែដ៏លជាសាថ បន្តិក្នុ ន្តិងនាយក្នុប្របតិបតតិនៃន្តការយិ៉ាល័យតស្ត្រាន្តត�

ពេន្តះ។   ពេលាក្នុបាន្តបញ្ញាា ក្នុ់ថា ការបពេងើើត Studio ៣១៦ គឺឺ

ពេដ៏ើម �ីជួយឱយជន្តជាតិចិិន្តកាន់្តខែតពេប្រចិើន្តយល់ដ៏�ងអ�ព�តស្ត្រាន្តត�

អាស្ត្រា�ឹិក្នុ។

ពេប្រ�ព�ការសខែមតងក្នុមីវធិិ�តស្ត្រាន្តត� ពួក្នុពេគឺក្នុ៏បាន្តពេរៀបចិ�វគឺី

ប�ត� ះបណាត លតស្ត្រាន្តត�ខែដ៏រ ដ៏�ចិជាការពេលងឧបក្នុរ�៍តស្ត្រាន្តត�

Bass ន្តិងសីរជាពេដ៏ើម។ ក្នុមីវធិិ�ប�ត� ះបណាត លខែបបពេន្តះ

បាន្តទាំក្នុ់ទាំញយ�វជន្តចិិន្តជាពេប្រចិើន្ត។ ក្នុញ្ញាា  ម�ឺង យ៉ាាឈ្នះ�ន្ត

ពេ�ពេរៀន្ត Bass ជាមួយពេលាក្នុ Joshua អុក្នុដ៏�ក្នុនា�វង់ពេភីលង

ពេ� Studio ៣១៦ តាមពេពលក្នុ��ត់។  ម�ងឺ យ៉ាាឈ្នះ�ន្ត បាន្ត

ន្តយិ៉ាយថា "�ា� �ចិ�លចិិតតពេភីលង Bass ដ៏៏វពិេសសវសិាល ចិ�ខែ�ក្នុ

ឯជន្តជាតិអាស្ត្រា�ឹិក្នុអាចិមាន្តចិងឹ្ហាក្នុ់ពិពេសសកុ្នុ�ងការប្របគឺ�

Bass។ ចិងឹ្ហាក្នុ់ពេន្តះ �ា� �មិន្តអាចិពេរៀន្តបាន្តតាមអុក្នុប្របគឺ�ពេភីលង

ជាជន្តជាតិចិិន្តពេទ្ធ"។

ពេ�ពេពលនិ្តយ៉ាយអ�ព�ខែផន្តការអនាគឺត ពេលាក្នុ Mufaro

Blessing សងឹ�មថា ប្រក្នុុមពេភីលងអាចិនា�យក្នុទ្ធសសន្តវសិ័យ

របស់ Studio ៣១៦ ពេដ៏ើរពេចិញពេ�ពេប្រ� ពេដ៏ើមី�ពេធិឹើឱយមន្ត�សស

កាន្តខ់ែតពេប្រចិើន្តសីាល់ Studio ៣១៦។ ពេលាក្នុ Joshua មាន្ត

ជ�ពេន្តឿចិិតតយ៉ាាងរ �ងមា�ចិ�ពេពាះអនាគឺតនៃន្ត  Studio ៣១៦។

ពេលាក្នុបាន្តពេលើក្នុពេឡូើងថា "ប្របពេទ្ធសចិិន្តជាប្របពេទ្ធសមួយខែដ៏ល

�ប់អាន្តជាមយួប្របពេទ្ធសដ៏នៃទ្ធ          ពេសដ៏ឋក្នុចិិចរ �ក្នុចិពេប្រមើន្តបាន្តឆ្នាំប់

រ�័ស ពេ�ើយអាចិនិ្តយ៉ាយថាមាន្តឱកាសពាសពេពញទ្ធ�

ក្នុខែន្តលង។ �ា� �ពេជឿជាក់្នុថា ឱយខែត�ិត��ប្រប�ងខែប្របងប្របាក្នុដ៏ជាអាចិ

ទ្ធទ្ធួលបាន្តលទ្ធធផលលអ"៕

布莱辛：
释放快乐是我的生活理念

《浙江日报》海外版记者 肖艳艳 / 文
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សងីមបរពេទ្ធស ពេដ៏ើម �ីខែចិក្នុរ �ខែលក្នុអ�ព�ការរស់ពេ�កុ្នុ�ងប្របពេទ្ធស

ចិិន្ត។ ពេលាក្នុបាន្តបខែន្តថមពេទ្ធៀតថា "�ា� �សង �ឹមថា ន្ត�ងអាចិប្រគឺប់

ប្រគឺងការរ �ក្នុ�លដាលនៃន្តជ�ងឺក្នុ�វ �ដ៏១៩ឱយបាន្តឆ្នាំប់ ព�ពេប្រពាះ�ា� �

ចិង់នា�ឪព�ក្នុមាត យមក្នុពេដ៏ើរពេលងពេ�ប្រក្នុុងវនិ្តល�ង ពេដ៏ើមី�គឺយ

គឺន្ត់ពេទ្ធសភាពសម�ប្រទ្ធ ន្តិងសុាក្នុ់ពេ�ក្នុុ�ងផាះស�ណាក្នុ់"៕
(ស�មពេសីន្ត QR ក្នុ�ដ៏ពេដ៏ើមី�ទ្ធសសនាវ �ពេដ៏អ�)

（扫二维码看视频）

(ស�មពេសីន្ត QR ក្នុ�ដ៏ពេដ៏ើមី�ទ្ធសសនាវ �ពេដ៏អ�)
（扫二维码看视频）

受访者供图受访者供图
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ពេ�តាមស�គឺមន្ត៍ល�វឃុំ� ប្រក្នុុងល�សួយ ម�ឌ ល

សឹយ័តជន្តជាតិល�សូ� ន្ត�ជា�ង ពេ�តតយ�ណាន្តនៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្ត

សាព ន្តទ្ធ�ពេន្តើបមួយខែ�សហាក្នុ់ដ៏�ចិជាក្នុ�ន្តពេសាមាសមួយ ខែដ៏ល

បាន្តពេបើក្នុទឹាំរជ�វតិថី�របស់ប្របជាជន្តខែដ៏លរស់ពេ�តាមពេប្រតើយ

សងខាងនៃន្តទ្ធពេន្តលន្ត�ជា�ង។ សាព ន្តប្រតូវបាន្តសង់ពេឡូើង ផល�វប្រតូវ

បាន្តជួសជ�លជាថី� ជាមួយន្ត�ងគឺពេប្រមាងសាងសង់សាព ន្តថី�

អុក្នុភី�មិខែដ៏លមាន្តការល�បាក្នុក្នុុ�ងការពេធិឹើដ៏�ពេ�ើ រ បាន្តបញ្ចូច ប់

ន្ត�វប្របវតតិសាស្ត្រាសតនៃន្តការពេធឹិើដ៏�ពេ�ើ រពេដាយព�ងខែផអក្នុពេលើខែ�សរ ាត

ពេ�ើយបាន្តពេដ៏ើរចិ�លពេ�ក្នុុ�ង "យ�គឺសម័យសាព ន្តធិ�"។ ភីុ�

�ពស់ៗខែលងជាការ���ងដ៏ល់ការពេធិឹើដ៏�ពេ�ើ រ ពេ�ើយការពេធិឹើ

ឱយប្របពេសើរពេឡូើងន្ត�វលក្នុា��ឌ ចិ�ចិរ�៍បាន្តពេធឹិើឱយការពេធឹិើ

ដ៏�ពេ�ើ ររបស់ប្របជាជន្តពេ�សងខាងទ្ធពេន្តលន្ត�ជា�ង កាន់្តខែតមាន្ត

ស�វតថិភាព ន្តិងភាពង្ហាយប្រសួលជាងម�ន្ត។

ឥឡូ�វពេន្តះ ពេយើង�ា� �ស�មនា�ពេលាក្នុអុក្នុពេ�ពេមើលចិ�ការខែត

ពេ�ភី�មិជ�ង�ឺង ឃុំ� �ជ�ង�ឺង ប្រសុក្នុសឹយត័ជន្តជាតិស� ឺជ�ងន្ត�ង

ប្រកុ្នុងល�សួយ ពេ�តតជឺជា�ងនៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្ត។ ពេ�កុ្នុ�ងរដ៏�វ

ប្របម�លសល�ក្នុខែត អកុ្នុប្រសុក្នុខែតងខែតរវល់កុ្នុ�ងចិ�ការខែត។ ម�ឌ ល

សឹយ័តជ�ងន្ត�ងមាន្តប្របវតតិវបីធិម៌ខែតដ៏៏យ�រលង់ ន្តិងមាន្ត

ឧតតមភាពពេអក្នុ�ឡូ�ស��ដ៏៏វពិេសសវសិាល។ សពឹនៃថៃពេន្តះ ភីុ�ខែត

បាន្តកាល យជា "ភីុ�មាស" ចិ�ខែ�ក្នុឯប្របជាជន្តជន្តជាតិស�ឺខែដ៏ល

ឧសា�៍ពាយ៉ាម ន្តិងស�ភាព�បសាពេនាះ ក្នុ�ព�ងបពេងើើត

អនាគឺតដ៏៏ភីលឺសឹាងរបស់ពួក្នុពេគឺ។

ពេ�តតយ�ណាន្ត ន្តងិពេ�តតជជឺា�ងបាន្តបង្ហាា ញព�អារម�៍ីនៃន្ត

ការទ្ធទ្ធួលបាន្តអតថប្របពេយ៉ាជន្ត៍ ស�ភីមងីល ន្តិងស��ស�វតថិ-

ភាពរបស់ប្របជាជន្តក្នុុ�ងរយៈពេពល ១០ ឆុ្នាំ�ក្នុន្តលងមក្នុ។

ក្នុុ�ងរយៈពេពល ១០ ឆុ្នាំ�ក្នុន្តលងមក្នុពេន្តះ   ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្ត

ទ្ធទួ្ធលសមិទ្ធធផលដ៏៏អសាច រយកុ្នុ�ងការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុ

ពេ�ើយបញ្ញាា ប្រក្នុ�ប្រក្នុដាច់ិខាតប្រតូវបាន្តពេដាះប្រសាយជាប្របវតតិ-

សាស្ត្រាសត។ ពេ�ពេប្រកាមសតង់ដារបចិច�បីន្តុ ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្ត

ទ្ធទួ្ធលពេជាគឺជ័យកុ្នុ�ងការកាត់បន្តថយជន្តប្រក្នុ�ប្រក្នុទាំ�ងអស់

សរ�ប ៩៨,៩៩ លាន្តនាក្នុ់ពេ�តាមត�បន្ត់ជន្តបទ្ធ។ ចិ��� ល

របស់ប្របជាជន្តប្រក្នុ�ប្រក្នុតាមជន្តបទ្ធបន្តតពេក្នុើន្តពេឡូើង ពេ�ើយ

ផលិតក្នុម ី ន្តងិជ�វភាពរស់ពេ�កាន់្តខែតមាន្តភាពប្របពេសើរពេឡូើង

ព�មួយឆុ្នាំ�ពេ�មួយឆុ្នាំ�។ ឈ្នះរពេលើម�លដាឋ ន្តពេន្តះ ប្របពេទ្ធសចិិន្ត

共绘幸福篇章

ចិ�ការផ្តាើ ក្នុ�ល�ា ពេ�ប្រសុក្នុលួភី�ង ប្រក្នុុងឈ្នះ�ចិ�ការផ្តាើ ក្នុ�ល�ា ពេ�ប្រសុក្នុលួភី�ង ប្រក្នុុងឈ្នះ�ជ�ង ពេ�តតយ�ណាន្តជ�ង ពេ�តតយ�ណាន្ត
云南省曲靖市罗平县油菜云南省曲靖市罗平县油菜花田 CFP 图花田 CFP 图
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បាន្តជ�រ�ញការអន្ត�វតតយ�ទ្ធធសាស្ត្រាសតអ�ព�ការសាត រជន្តបទ្ធពេឡូើង

វញិ ខែដ៏លបាន្តចាក់្នុបញ្ចូច� លន្ត�វក្នុមាល �ងចិលក្នុរកុ្នុ�ងការពេធឹិើទ្ធ�ពេន្តើប-

ភាវ�បន្ត�យក្នុមកី្នុសិក្នុម ីន្តងិជន្តបទ្ធ ប្រពមទាំ�ងបាន្តជួយបពេងើើន្ត

ចិ��� លរបស់ប្របជាក្នុសិក្នុរ។

ក្នុុ�ងរយៈពេពល ១០ ឆុ្នាំ�ក្នុន្តលងមក្នុពេន្តះ ជ�វភាពរស់ពេ�

របស់ប្របជាជន្តបាន្តពេក្នុើន្តពេឡូើងប្រគឺប់ប្រជុងពេប្រជាយ។ ការង្ហារ

ថី�ៗប្របចា�ឆុ្នាំ�ក្នុុ�ងទ្ធ�ប្រក្នុុងមាន្តចិ�ន្តួន្តពេលើសព� ១៣ លាន្តក្នុខែន្តលង 

ចិ�ខែ�ក្នុចិ��� លខែដ៏លអាចិពេប្របើប្របាស់បាន្តជាមធិយមសប្រមាប់

មន្ត�សសមុាក្នុ់មាន្តចិ�ន្តួន្តពេលើសព� ៣,៥ ម�ឺន្តយន្ត់។ បរសិាថ ន្ត

សប្រមាប់ការរស់ពេ�តាមជន្តបទ្ធប្រតូវបាន្តខែក្នុលមអ ពេ�ើយការ

ជួសជ�លល�ពេ�ដាឋ ន្តចាស់កុ្នុ�ងទ្ធ�ប្រកុ្នុងបាន្តពេលើក្នុក្នុមពស់គឺ��-

ភាពការរស់ពេ�របស់ប្របជាជន្ត។  វសិយ័វបីធិម៌ ពេទ្ធសចិរ�៍

ការហាត់ប្របា� ន្តិងការពេលងក្នុមាន្តតផតល់ផលប្របពេយ៉ាជន្ត៍

ដ៏ល់ប្របជាជន្តសាមញ្ចូាកាន្ត់ខែតពេប្រចិើន្ត ពេ�ើយការរស់ពេ�របស់

ប្របជាជន្តកាន្ត់ខែតមាន្តភាពសម �ីរខែបប។

ក្នុុ�ងរយៈពេពល ១០ ឆុ្នាំ�ក្នុន្តលងមក្នុពេន្តះ ពេសវាក្នុមីសាធា-

រ�ៈរបស់ប្របពេទ្ធសចិិន្តប្រតូវបាន្តពេលើក្នុក្នុមពស់ជាល�ដាប់។

អប្រតានៃន្តការចិ�លសាលាមពេតតយយ បាន្តពេក្នុើន្តពេឡូើងដ៏ល់ ៨៨,១ %

គឺមាល តរវាងសាលាពេ�ទ្ធ�ប្រកុ្នុង ន្តងិជន្តបទ្ធប្រតូវបាន្តកាតប់ន្តថយ

ពេ�ើយការអប់រ �កាតពឹកិ្នុចិច ន្តិងការអប់រ �ថុាក់្នុឧតតមសិក្នុា

ប្រគឺបដ៏�ត ប់ពេលើមន្ត�សសកាន្ត់ខែតពេប្រចិើន្ត ខែដ៏លបាន្ត�ល�ះបញ្ញាច �ង

ព�ការពេធឹិើឱយប្របពេសើរពេឡូើងន្ត�វគឺ��ភាពនៃន្តការអប់រ �ពេ�ប្របពេទ្ធស

ចិិន្ត។ ប្របព័ន្តធពេសវាក្នុមីស�ខាភីិបាលសាធារ�ៈប្រតូវបាន្ត

ពប្រង�ងប្រគឺប់ប្រជុងពេប្រជាយ សមតថភាពក្នុុ�ងការទ្ធប់ទ្ធល់ពេ�ន្ត�ង

ភាពអាសន្តុកាន្ត់ខែតមាន្តភាពប្របពេសើរពេឡូើង ប្របព័ន្តធពេធិឹើពេ�គឺ

វនិ្តិចិិ័យ ន្តិងពាបាលជ�ងឺពេដាយខែបងខែចិក្នុជាក្នុប្រមិតប្រតូវបាន្ត

អន្ត�វតត លក្នុា��ឌ ស�ខាភីិបាលនៃន្តសាថ ប័ន្តស�ខាភីិបាល

ម�លដាឋ ន្តប្រតូវបាន្តខែក្នុលមអជាបន្តតបនាា ប់ខែដ៏លអាចិខែថរក្នុា

ការពារស��ភាព ន្តិងអាយ�ជ�វតិរបស់ប្របជាជន្ត។

ក្នុុ�ងរយៈពេពល ១០ ឆុ្នាំ�ក្នុន្តលងមក្នុពេន្តះ  ប្របព័ន្តធសងីមក្នុិចិច

ចិិន្តប្រតូវបាន្តខែក្នុលមអជាបន្តតបនាា ប់ ខែដ៏លបាន្តផតល់ផល-

ប្របពេយ៉ាជន៍្តដ៏ល់ប្របជាជន្តពេ�ទ្ធ�ប្រកុ្នុង ន្តិងជន្តបទ្ធ�ប់រយ

លាន្តនាក្នុ់។ ចិ�ន្តួន្តប្របជាជន្តខែដ៏លចិ�លរមួប្របព័ន្តធធានា�ាប់

រងចាស់ជ�ក្នុប្រមិតម�លដាឋ ន្តបាន្តពេក្នុើន្តពេឡូើងព� ៧៩០ លាន្ត

នាក្នុ់ពេ� ១០៣០ លាន្តនាក្នុ់ ពេ�ើយចិ�ន្តួន្តប្របជាជន្តខែដ៏ល

ចិ�លរមួប្របព័ន្តធធានា�ាប់រងស�ខាភីបិាលក្នុប្រមិតម�លដាឋ ន្តបាន្ត

ពេក្នុើន្តពេឡូើងព� ៥៤០ លាន្តនាក្នុ់ពេ� ១៣៦០ លាន្តនាក្នុ់។

ការពាក្នុរ�៍អាយ�ជាមធិយមរបស់ជន្តជាតិចិិន្តបាន្តពេក្នុើន្ត

ពេឡូើងព� ៧៤,៨ ឆុ្នាំ� ដ៏ល់ ៧៨,២ ឆុ្នាំ�។    បទ្ធដាឋ ន្តជាអបីបរមា

នៃន្តប្របាក់្នុឧបតថមភម�លដាឋ ន្តពេប្រកាយពេពលចិ�លនិ្តវតតន្ត ៍ន្តងិសមា-

មាប្រតប្របាក្នុឧ់បតថមភ�រិញ្ចូាវតថ�នៃន្តការធានា�ាប់រងស�ខាភីបិាល

មាន្តការពេក្នុើន្តពេឡូើងជាល�ដាប់ ពេ�ើយប្របព័ន្តធសងីមកិ្នុចិចកាន្តខ់ែត

មាន្តភាពរ �ងមា�។

ចិ�ការខែត ឃុំ� �ខែតឡូ�ងអូ� ��ឌ ស���ូ� ប្រក្នុុងហាងចិ�វ ពេ�តតជឺជា�ងចិ�ការខែត ឃុំ� �ខែតឡូ�ងអូ� ��ឌ ស���ូ� ប្រក្នុុងហាងចិ�វ ពេ�តតជឺជា�ង
浙江省杭州市西湖区龙坞茶镇茶园 CFP 图浙江省杭州市西湖区龙坞茶镇茶园 CFP 图
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សតង់ដារបចិច�បីន្តុអ�ព�ការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុពេ�ប្របពេទ្ធសចិិន្តគឺឺ ក្នុសិក្នុរទ្ធទ្ធួលបាន្តចិ��� លប្របចា�ឆុ្នាំ�ជា

មធិយមសប្រមាប់មន្ត�សសមុាក្នុ់ចិ�ន្តួន្ត ២៣០០ យន្ត់ពេ�ឆុ្នាំ�២០១០ ពេ�ើយសតង់ដារអ�ព�ការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុក្នុុ�ង

ឆុ្នាំ�២០១៤ គឺឺ ២៨០០ យន្ត់ ពេ�ើយប្រតូវពេធិឹើបចិច�បីន្តុភាពន្ត�វសតង់ដារពេន្តះ ពេដាយគឺួបផស�ន្ត�ងតនៃមលទ្ធ�ន្តិញ ន្តិងក្នុតាត

ពេផសងពេទ្ធៀត។ ពេយ៉ាងតាមការខែក្នុតប្រមូវ ៦% នៃន្តអប្រតាក្នុ�ពេ�ើ ន្តប្របចា�ឆុ្នាំ� សតង់ដារនៃន្តការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុពេ�

ឆុ្នាំ�២០២០ គឺឺប្រតូវមាន្តប្របាក្នុ់ចិ��� លដ៏�លជាមធិយម ៤០០០ យន្ត់សប្រមាប់មន្ត�សសមុាក្នុ់ ពេ�ើយគឺិតជាប្របាក្នុ់ចិ��� ល

ស�ទ្ធធបនាា ប់ព�ផ្តាត់ចិ�ណាយក្នុុ�ងប្រគឺួសារគឺឺ ១០០០០ យន្ត់។ ពេ�នៃថៃទ្ធ�២៥ ខែ�ក្នុ�មភៈ ឆុ្នាំ�២០២១ ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្ត

ប្របកាសថា តាមសតង់ដារខែដ៏លបាន្តក្នុ��ត់ ជន្តប្រក្នុ�ប្រក្នុចិ�ន្តួន្ត ៩៨,៩៩ លាន្តនាក្នុ់បាន្តរចួិផ�តព�ភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុទាំ�ង

ប្រសុង។ ប្របជាជន្តប្រក្នុ�ប្រក្នុពេ�តាមទ្ធ�ជន្តបទ្ធមិន្តបាចិ់ប្រពួយបារមភអ�ព�បញ្ញាា ��បចិ�ក្នុ ន្តិងពេសល�ក្នុពាក្នុ់ពេនាះពេទ្ធ ពេ�ើយ

អាចិទ្ធទ្ធួលបាន្តន្ត�វការអប់រ �កាតពឹក្នុិចិច ពេសវាក្នុមីស�ខាភីិបាលម�លដាឋ ន្ត ន្តិងល�ពេ�ដាឋ ន្តសប្រមាប់សុាក្នុ់ពេ�។

ការសាត រជន្តបទ្ធពេឡូើងវញិគឺឺជាយ�ទ្ធធសាស្ត្រាសតខែដ៏លឯក្នុឧតតមប្របធានាធិិបត�ចិិន្ត ស�� ជ�ន្តភី�ង បាន្តពេលើក្នុពេឡូើង

ពេ�ក្នុុ�ងរបាយការ�៍នៃន្តសមាជបក្នុសក្នុ�មី�យន្តិសតចិិន្តពេលើក្នុទ្ធ�១៩។ យ�ទ្ធធសាស្ត្រាសតអ�ព�ការសាត រជន្តបទ្ធពេឡូើងវញិពេន្តះ

ប្របកាន់្តខាា ប់ន្ត�វការផតលអ់ាទ្ធភិាពដ៏ល់ការអភីវិឌ្ឍឍក្នុសិក្នុម ី ន្តងិត�បន់្តជន្តបទ្ធ ពេផ្តាត តស�ខាន់្តពេលើការសាត រ ន្តងិអភីវិឌ្ឍឍ

ឧសា�ក្នុមី ធិន្តធាន្តមន្ត�សស វបីធិម៌ ពេអក្នុ�ឡូ�ស�� ន្តិងអងីការតាមទ្ធ�ជន្តបទ្ធ ជ�រ�ញការអភីិវឌ្ឍឍពេដាយប្រគឺប់

ប្រជុងពេប្រជាយន្ត�វវសិ័យក្នុសិក្នុមី ជន្តបទ្ធ ន្តិងក្នុសិក្នុរ។ ការពប្រង�ង ន្តិងពប្រង�ក្នុលទ្ធធផលនៃន្តការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុ 

តភាា ប់យ៉ាាងមាន្តប្របសិទ្ធធភាពជាមួយន្ត�ងការសាត រជន្តបទ្ធពេឡូើងវញិ ពិតជាមាន្តសារៈស�ខាន្ត់នៃប្រក្នុខែលងចិ�ពេពាះការ

អភីិវឌ្ឍឍប្របក្នុបពេដាយន្តិរន្តតរភាពក្នុុ�ងត�បន្ត់ប្រក្នុ�ប្រក្នុ៕

(អតថបទ្ធសពេងាបពេដាយអុក្នុន្តិពន្តធទ្ធសសនាវដ៏ត�ពេយើង�ា� �)

稿件来源：本刊综合
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山海城乡共筑幸福生活

rYmKñaEsVgrkCIvPaBsuPmgÁlkñúgTIRkug 

nigCnbTtamtMbn;PñM nigeqñrsmuRT

浙江大学教授、浙江省新时代乡村研究院副理事长兼首席专家 严力蛟

 ពេលាក្នុ យ៉ាន្ត ល�ចាវ សាស្ត្រាសាត ចារយសាក្នុលវទិ្ធាល័យជឺជា�ង ន្តិងជាអន្ត�ប្របធាន្ត

ន្តិងអុក្នុជ�នាញ ការជាន្ត់�ពស់នៃន្តវទិ្ធាសាថ ន្តប្រសាវប្រជាវជន្តបទ្ធយ�គឺសម័យថី�ពេ�តតជឺជា�ង

ព�ពេលើភីុ�ពេ�សម�ប្រទ្ធ ព�ទ្ធ�ប្រកុ្នុងពេ�ត�បន់្តជន្តបទ្ធ ពេ�តតជជឺា�ង

ខែដ៏លមាន្តត�បន្ត់ភីុ�ទ្ធ���ជាង ៧០% ត�បន្ត់វាលទ្ធ�នាបជាង

២០%  នៃផាទ្ធ�ក្នុជិត ១០% ពេនាះ ប្រតូវបាន្តពេគឺពេ�ថា“ភីុ�៧

ទ្ធ�ក្នុ១ ន្តិងដ៏�ខែប្រស២”។ ជាពេរៀងរ��តមក្នុ ពេ�តតជឺជា�ងបាន្ត

ន្តងិក្នុ�ព�ងពេដ៏ើរតនួាទ្ធ�នា�ម��កុ្នុ�ងការ�ុះខែ�ងុពេដាះប្រសាយបញ្ញាា

អភីិវឌ្ឍឍន្ត៍អត�លយភាព ន្តិងមិន្តពេពញពេលញ។

�លងកាត់ការពួតនៃដ៏គុ្នារវាង��ឌ  ន្តិងប្រសុក្នុពេ�ខែក្នុីរ

សម�ប្រទ្ធខែដ៏លមាន្តពេសដ៏ឋក្នុិចិចរ �ក្នុចិពេប្រមើន្ត ន្តិងប្រសុក្នុក្នុុ�ងត�បន្ត់ភីុ� 

ពេដ៏ើមី�ជួយពពេន្តល�ន្តការអភីិវឌ្ឍឍប្រសុក្នុត�បន្ត់ភីុ� ពេ�ើយជ�រ�ញឱយ

ពេ�តតជជឺា�ងសាងសងឧ់ទ្ធាន្តឧសា�ក្នុមសី�ប្របតិបតតកិារ

រវាងត�បន្ត់ភីុ� ន្តិងសម�ប្រទ្ធមួយចិ�ន្តួន្ត រមួគុ្នាបពេងើើតពេវទ្ធិកា ន្តិង

ឧទ្ធាន្តឧសា�ក្នុមី “ដ៏�ពេហាះ”  ន្តិងឧទ្ធាន្តឧសា�ក្នុមី

ពេអក្នុ�-ពេទ្ធសសចិរ�៍ ន្តិងវបីធិម៌ជាពេដ៏ើម ពេ�ើយបាន្តពេបាះ

ជ�ហាន្តដ៏៏រ �ងមា�ថី�ពេទ្ធៀត កុ្នុ�ងបប្រងួញន្ត�វគឺមាល តការអភិីវឌ្ឍឍ

ក្នុុ�ងត�បន្ត់ ន្តិងជ�រ�ញការអភីិវឌ្ឍឍត�បន្ត់ពេផសងៗពេដាយសប្រមប

សប្រមួលគុ្នា។

ពេ�ឆុ្នាំ�២០១៥ ប្រសុក្នុខែដ៏លមាន្តការអភីិវឌ្ឍឍមិន្តស�វលអ

នៃន្តពេ�តតជឺជា�ងប្រតូវបាន្តកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុទាំ�ងប្រសុង។

ពេ�ឆុ្នាំ�២០២១ «មតិសត�ព�ការគ្នា�ប្រទ្ធពេ�តតជជឺា�ងពេធឹិើការអភិីវឌ្ឍឍ

ខែដ៏លមាន្តគឺ��ភាព�ពស់ ន្តិងសាងសង់ត�បន្ត់គឺ�រ�អ�ព�ការរមួ

គុ្នាពេឆ្នាំព ះពេ�កាន្តភ់ាពធិ�រធារនៃន្តគឺ�ៈក្នុមីាធិិការមជឈិមបក្នុស-

ក្នុ�មី�យន្តិសតចិិន្ត ន្តិងប្រក្នុុមប្រប�ក្នុាក្នុិចិចការរដ៏ឋចិិន្ត»  ប្រតូវបាន្ត

ប្របកាសជាផល�វការ។ ពេ�តតជឺជា�ងបាន្តពេបើក្នុដ៏�ពេ�ើ រការថី�ក្នុុ�ង

ការខែសឹងរក្នុផល�វអភិីវឌ្ឍឍន្តខ៍ែដ៏លរមួគុ្នាពេឆ្នាំព ះពេ�កាន់្តភាពធិ�រធារ

សប្រមាប់ទ្ធ�ទាំ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

ក្នុុ�ងរយៈ ១០ ឆុ្នាំ�ក្នុន្តលងមក្នុពេន្តះ ប្របាក្នុ់ចិ��� លរបស់

ប្របជាពលរដ៏ឋរស់ពេ�ទ្ធ�ប្រកុ្នុង ន្តិងជន្តបទ្ធនៃន្តពេ�តតជឺជា�ងបាន្ត

ពេក្នុើន្តពេឡូើងជាងពេទឹ្ធដ៏ង។ ផលពេធិៀបរវាងអកុ្នុរស់ពេ�ទ្ធ�ប្រកុ្នុង ន្តងិ

ជន្តបទ្ធបាន្តកាត់បន្តថយព� ២,៣៧ ដ៏ង ដ៏ល់ពេ� ១,៩៤ ដ៏ង

ចិ�ខែ�ក្នុផលពេធិៀបជាអបីបរមាពេ�កុ្នុ�ងទ្ធ�ប្រកុ្នុងបាន្តកាត់

បន្តថយព� ១,៧៦ ដ៏ងពេ�ឆុ្នាំ�២០១៣ ដ៏ល់ពេ� ១,៦១ ដ៏ង

នាពេពលបចិច�បីន្តុពេន្តះ។ អប្រតានៃន្តប្រគឺួសារខែដ៏លទ្ធទ្ធួលបាន្តចិ�

�� លអាចិពេប្របើបាន្តព� ២០ ម�ឺន្តយន្ត់ ដ៏ល់ ៦០ ម�ឺន្តយន្ត់

ខែដ៏លបាន្តពេក្នុើន្តពេឡូើងដ៏ល់ ៣០,៦%។

បចិច�បីនុ្តពេន្តះ គឺពេប្រមាង“បណាត ញស�ប្របតបិតតកិាររវាង

ត�បន្ត់ភីុ� ន្តិងសម�ប្រទ្ធ” របស់ពេ�តតជឺជា�ង ខែដ៏លប្រគឺបដ៏�ត ប់

ពេលើទ្ធ�ប្រក្នុុង ប្រសុក្នុ ឃុំ� � ន្តិងភី�មិ ក្នុ�ព�ងប្រតូវបាន្តខែក្នុលមអខែថម

ពេទ្ធៀតជាបន្តតបនាា ប់។ ពេ�តតជឺជា�ងចាត់ទ្ធ�ក្នុការអភីិវឌ្ឍឍខែដ៏ល

មាន្តគឺ��ភាព�ពស់ជាក្នុាលមាា ស��ន្ត ពេ�ើយក្នុ�ព�ង�ិត��

ពេឆ្នាំព ះពេ�ម��ជាមួយន្ត�ងពេគ្នាលពេ�ខែដ៏លពេដ៏ើរតួនាទ្ធ��ន្ត

ម��កុ្នុ�ងការខែសឹងរក្នុជ�វភាពធិ�រធាររួមគុ្នា ន្តិងពេធឹិើទ្ធ�ពេន្តើប-

ភាវ�បន្ត�យក្នុមីក្នុុ�ងពេ�តតទាំ�ងម�ល៕
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中国经验惠及更多人民

柬中关系发展学会会长 谢莫尼勒博士

ពេលាក្នុប�ឌិ ត ជា ម�ន្ត�ឫទ្ធធិ ប្របធាន្តសមាគឺមអុក្នុប្រសាវប្រជាវវឌ្ឍឍន្តភាពក្នុមព�ជា-ចិិន្ត

ពេដ៏ើមី�ទ្ធទ្ធួលបាន្តព�ទ្ធធិ ន្តិងបទ្ធពិពេសាធិន្ត៍ដ៏៏ពេជាគឺជ័យ

ពេលើការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុពេនាះ ពេសៀវពេ�«ស�� ជ�ន្តភី�ង ៖

អភីិបាលក្នុិចិចប្របពេទ្ធសចិិន្ត» ចាប់តា�ងព�ភាគឺទ្ធ�១ រ��តដ៏ល់

ភាគឺទ្ធ�៤ បាន្តបង្ហាា ញពេដាយគី្នាន្តលាក្នុ់ពេលៀមខែដ៏លប្របពេទ្ធស

ចិិន្តមាន្ត�ន្តាៈក្នុុ�ងការខែចិក្នុរ �ខែលក្នុបទ្ធពិពេសាធិន៍្តប្របក្នុបពេដាយ

ភាពពេជាគឺជ័យរបស់�លួន្តជាមួយបណាត ប្របពេទ្ធសដ៏នៃទ្ធពេទ្ធៀត

ពេ�ពេលើពិភីពពេលាក្នុ ពេដាយពេបើក្នុចិ��ប្របក្នុបពេដាយន្តិយ៉ាម

គឺរ�សភា ខែដ៏លជាពិពេសសគឺឺការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុខែដ៏ល

ជាបទ្ធពិពេសាធិន្ត៍លអឯក្នុព�ប្របពេទ្ធសចិិន្ត។ ក្នុុ�ងរយៈពេពលជាង

៤ ទ្ធសវតសរក៍្នុន្តលងមក្នុ ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តពេធិឹើឱយមន្ត�សសជាតិ

រស់ពេ�ពេលើខែផន្តដ៏�សីាល់ន្ត�វភាពរញ្ចូាួ យនៃន្តក្នុ�ពេ�ើ ន្តពេសដ៏ឋក្នុិចិច 

ន្តិងការអភីិវឌ្ឍឍខែដ៏លមិន្តធាល ប់មាន្ត ខែដ៏លមិន្តប្រត�មខែតវាបាន្ត

ពេដាះប្រសាយបញ្ញាា សន្តតិស��ពេសី�ងអាហារ ន្តិងជ�វភាពរស់

ពេ�របស់មន្ត�សសទាំ�ងប្រសុងបា�ពេណាណ ះពេទ្ធ ប្របពេទ្ធសចិិន្តខែថមទាំ�ង

បាន្តពេបាះជ�ហាន្តពេឆ្នាំព ះពេ�រក្នុសងីមមួយខែដ៏លមាន្តស���មា-

លភាពលអពេទ្ធៀតផង។ ចិ�ងឆុ្នាំ�២០២០ ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តផតល់

សក្នុា�ក្នុមនីៃន្តការល�បប�បាត់ភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុពេ�កុ្នុ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្តខែដ៏ល

ជាគឺ�រ�ភាពមួយសប្រមាប់ការសិក្នុាដ៏ល់បណាត ប្របពេទ្ធសនានា

ពេ�ក្នុុ�ងពិភីពពេលាក្នុពេដ៏ើមី�ពេងើបពេចិញព�ភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុ ខែដ៏លពេន្តះ

គឺឺជាលក្នុា�ៈពិពេសសមយួពេ�កុ្នុ�ងប្របវតតសិាស្ត្រាសតមន្ត�សសពេដ៏ើម �ី

ល�បប�បាត់ន្ត�វភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុ ពេ�ើយគី្នាន្តប្របពេទ្ធសណាអាចិពេធិឹើវា

បាន្តពេឡូើយ។

ការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុរបស់ប្របពេទ្ធសចិិន្តមិន្តខែមន្ត

ជាខែផុក្នុខែតមួយពេទ្ធ ឬជាមជឈម�ឌ លខែតឯក្នុឯងមយួសប្រមាប់

ប្របយ�ទ្ធធប្របឆ្នាំ�ងពេនាះពេទ្ធ ខែតវាគឺឺជាអងីប្របតិបតតិការទាំ�ងម�ល

ពេ�ើយវាប្រតូវបាន្តពេធិឹើពេឡូើងជាគឺពេប្រមាងដ៏៏ធិ�មួយ។ ពេប្រ�ព�

គឺ�ៈក្នុមីាធិិការមជឈិមបក្នុសក្នុ�មី�យន្តិសតចិិន្ត អាជាា ធិរមាន្ត

សមតថក្នុចិិច រដ៏ឋបាលម�លដាឋ ន្តពេ�ប្រគឺប់ក្នុប្រមិតតាមឋានាន្ត�ប្រក្នុម

បាន្តចិ�លរមួយ៉ាាងសក្នុមីពេ�ក្នុុ�ងការបញ្ចូច� លធិន្តធាន្ត ខែដ៏ល

មាន្តទាំ�ងអស់ចិ�លពេ�កុ្នុ�ងសងីមប្របពេទ្ធសចិិន្តទាំ�ងម�លស�-
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ប្រគ្នាសសាងសងផ់ល�វ ន្តងិសាព ន្ត ប្រគឺ�ះសាថ ន្តអប់រ � ន្តងិ

ពេវជាសាស្ត្រាសត សាថ ប័ន្តស���មាលភាពសាធារ�ៈជាពេដ៏ើម បាន្ត

ប្របម�លផត� �គុ្នាយ៉ាាងសពេម ើីមកុ្នុ�ងការបញ្ចូច ប់ទាំ�ងប្រសុងន្ត�វគឺពេប្រមាង

ដ៏៏ម�ិមាពេន្តះ ស�ពេ�ពេធិឹើយ៉ាាងណាចិ�លរមួកាត់បន្តថយភាព

ប្រក្នុ�ប្រក្នុរបស់ប្របជាជន្ត។ ពេ�ក្នុុ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្តមាន្តពាក្នុយមួយ

ន្តិយ៉ាយថា “សាមគឺី�ភាពអាចិរ �ក្នុិលភីុ�នៃថសាន្តបាន្ត” ខែដ៏ល

ពេន្តះជាទ្ធសសន្តៈរមួពេ�ក្នុុ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្ត ប្របជាជន្តចិិន្តទ្ធ�ទាំ�ង

ប្របពេទ្ធសស�ទ្ធធខែតចិ�លរួមកុ្នុ�ងក្នុិចិចការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុ

ពេដ៏ើម �ីសពេប្រមចិបាន្តន្ត�វការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុប្រគឺប់ប្រជុង

ពេប្រជាយ ខែដ៏លជាប��ងរមួរបស់ប្របជាពលរដ៏ឋក្នុុ�ងសងីម។

សាមគឺី�ភាពពេន្តះមិន្តប្រត�មខែតជាពាក្នុយពេសាល ក្នុ ឬជាប្រទ្ធ�សត�បា�ពេណាណ ះ

ពេទ្ធ បា�ខែន្តត ខែថមទាំ�ងជាការអន្ត�វតតជាក្នុខ់ែសតង ន្តងិបាន្តជ�រ�ញ

វឌ្ឍឍន្តភាព ន្តិងស���ដ៏�មន្ត�យក្នុមីដ៏ល់ប្រគឺប់ភាគឺ�ពាក់្នុព័ន្តធកុ្នុ�ង

ការពេលើក្នុសាួយ ន្តិងរ �ពេដាះប្របជាជន្តចាក្នុពេចិញផ�តព�ភាព

ប្រក្នុ�ប្រក្នុ។ 

ជាក្នុខ់ែសតងតាមរយៈអងីការ YUNDI (YUNDI Behavior

and Health Research Center)ពេ�ប្រក្នុុងគឺ�ន្តម�ង ពេ�តត

យ�ណាន្តនៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្ត �ា� �ធាល ប់បាន្តពេ�ទ្ធសសនា ន្តិងប្រតួត

ពិនិ្តតយភី�មិភីុ�ដាច់ិប្រសយ៉ាលមួយពេ�ប្រកុ្នុងស��សា�ងបាា ន្តណា

នៃន្តពេ�តតយ�ណាន្ត។ បនាា ប់ព�គឺពេប្រមាងអភិីវឌ្ឍឍន៍្តពេទ្ធសចិរ�៍

ប្រតវូបាន្តបពេងើើតពេឡូើង ភី�មិពេន្តះប្រតូវបាន្តផ្តាល ស់បត�រពេ�ជាក្នុខែន្តលង

ទាំក់្នុទាំញពេទ្ធសចិរ�៍ថី�ខែដ៏លមាន្តលក្នុា�ៈពិពេសសខែបប

ផាះសខែមីង ន្តិងទ្ធ�ពេន្តៀមទ្ធមាល ប់ប្របជាប្របិយ ខែដ៏លបាន្តទាំក្នុ់

ទាំញពេភីា�វពេទ្ធសចិរយ៉ាាងពេប្រចិើន្ត ពេ�ើយពេភាជន្ត�យដាឋ ន្តភាគឺ

ពេប្រចិើន្តបាន្តពេប្របើប្របាស់ប្របព័ន្តធបពេចិចក្នុវទិ្ធាទ្ធ�ពេន្តើប ពេប្របើប្របាស់

ប្របព័ន្តធទ្ធ�ទាំត់ខែបបពេអឡូិចិប្រតូន្តិក្នុ ពេ�ើយពេ�មាន្តរ ា�ប�តពេដ៏ើមី�

សឹាគឺមន្ត៍ ន្តិងបពេប្រមើដ៏ល់ពេភីា�វពេទ្ធៀតផង។ 

ពេដ៏ើម �ីបពេងើើន្តភាពឯក្នុ�ជយមាច ស់ការនៃន្តការពេងើបពេចិញព�

ភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុប្រសបតាមទ្ធសសន្តៈរបស់ចិិន្តប���ថា “បពេប្រងៀន្ត

មន្ត�សសឱយពេចិះសា�ចិប្រត� ប្របពេសើរជាងឱយប្រត�បរពិេភាគឺ”។ បចិច�បីនុ្ត

ពេន្តះ គឺ�រ�ភាពពេន្តះបាន្តជះឥទ្ធធពិលដ៏ល់បណាត ប្របពេទ្ធស ខែដ៏លជា

សមាជិក្នុរបស់សមាគឺមប្របជាជាតិអាស��អាពេគុឺយ(៍ASEAN)

រមួទាំ�ងក្នុមព�ជាផងខែដ៏រ។ ជាក្នុ់ខែសតង ភី�មិតាន្តន្តខែដ៏លសថិត

ក្នុុ�ងប្រសុក្នុបាទ្ធ� ពេ�តតតាខែក្នុវ ពេ�ើយភី�មិពេន្តះមាន្តចិមាៃ យ៦០

គឺ�ឡូ�ខែមាប្រតព��ជធាន្ត�ភីុ�ពេពញ គឺឺជាភី�មិប្រសស់សាអ ត ន្តិងមាន្ត

ការរ �ក្នុចិពេប្រមើន្តពេប្រចិើន្តមួយ។ ពេដាយទ្ធទួ្ធលបាន្តជ�ន្តយួ�រិញ្ចូាវតថ�

ន្តិងបពេចិចក្នុពេទ្ធសព�ម�លន្តិធិិចិិន្តពេដ៏ើមី�សន្តតិភាព ន្តិងអភីិវឌ្ឍឍន្ត៍ 

ភី�មពិេន្តះបាន្តកាល យជាភី�មគិឺ�រ�មិតតភាពចិិន្ត ន្តងិក្នុមព�ជាសប្រមាប់

ការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុ។ កាលព�នៃថៃទ្ធ�២៩ ខែ�មក្នុ� ឆុ្នាំ�

២០២១ គឺពេប្រមាងភី�មគិឺ�រ�មិតតភាពចិិន្ត ន្តងិក្នុមព�ជាសប្រមាប់ការ

កាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុ ប្រតូវបាន្តសពេមាព ធិជាផល�វការ។ រយៈ

ពេពលជិត ២ ឆុ្នាំ�មក្នុពេន្តះ តាមការសពេងើតពេឃុំើញព�ភាគឺ�ចិិន្ត

ភី�មពិេន្តះមាន្តការរ �ក្នុចិពេប្រមើន្តខែប្របប្របួលបាន្តពេប្រចិើន្ត។ កុ្នុ�ងពេគ្នាល

ប��ងជួយក្នុសាងផល�វថុល់តាមទ្ធ�ជន្តបទ្ធជ�ន្តដ៏ល់ភី�មិខាង

ពេលើ ផីត់ផីង់ទ្ធ�ក្នុសាអ តជ�ន្តដ៏ល់ប្របជាពលរដ៏ឋក្នុុ�ងភី�មិ ខែក្នុលមអ

សាថ ន្តភាពនៃន្តវសិ័យអប់រ � ន្តិងស�ខាភីិបាល ន្តិងអភីិវឌ្ឍឍន្ត៍

គឺពេប្រមាងជ�វភាពរស់ពេ�របស់ប្របជាជន្តកុ្នុ�ងភី�មិមាន្តដ៏�ចិជា

វសិ័យចិិញ្ចូច �មសតឹ ពេរៀបចិ�វគឺីប�ះ� ះបណាះ លបពេចិចក្នុពេទ្ធស

ជាពេដ៏ើម។ ប្របជាក្នុសិក្នុរក្នុមព�ជារស់ពេ�ក្នុុ�ងភី�មិតាន្តន្តបាន្ត

សខែមតងន្ត�វការខែថលងអ��រគឺ��ចិ�ពេពាះភាគឺ�ចិិន្ត ខែដ៏លបាន្ត

ជួយពេលើក្នុក្នុមពស់ជ�វភាពរស់ពេ�របស់ពួក្នុគ្នាត់កាន្ត់ខែតលអ

ប្របពេសើរ ពេប្រកាមគឺពេប្រមាងភី�មិគឺ�រ�មិតតភាពចិិន្ត ន្តិងក្នុមព�ជា។

បចិច�បីនុ្ត ភី�មពិេន្តះទ្ធទួ្ធលបាន្តន្ត�វទ្ធសសន្តកិ្នុចិចជាពេប្រចិើន្តព�ប្រក្នុសួង

សាថ ប័ន្តនានារបស់�ជរដាឋ ភីិបាលក្នុមព�ជា ពេដ៏ើមី�ពេឈ្នះងឹយល់

បខែន្តថម ន្តិងចិ�លរមួពប្រង�ក្នុបទ្ធពិពេសាធិន្ត៍របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត

សត�ព�ការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុពេ�អន្ត�វតតជាក្នុ់ខែសតងពេ�តាម

បណាត ភី�មិដ៏នៃទ្ធពេទ្ធៀតពេ�ក្នុុ�ងប្របពេទ្ធសក្នុមព�ជា៕

扫描二维码，轻松听杂志
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ពេលាក្នុប្រស�សាស្ត្រាសាត ចារយ ប�ឌិ តខែផុក្នុសិក្នុាប្របពេទ្ធសចិិន្ត Tran Thi Thuy ប្របធាន្តការយិ៉ាល័យប្រសាវប្រជាវ

ប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌ វទិ្ធាសាថ ន្តសិក្នុាប្រសាវប្រជាវប្របពេទ្ធសចិិន្តនៃន្តប�ឌិ តយសភាវទិ្ធាសាស្ត្រាសីសងីមពេវៀតណាម

ការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុប�ផ�ត គឺឺជាសមទិ្ធធផលដ៏៏ពេលចិ

ពេធាល មួយខែដ៏លបក្នុសក្នុ�មី�យន្តិសតចិិន្តទ្ធទួ្ធលបាន្តកុ្នុ�ងរយៈពេពល

ជាង ១០០ ឆុ្នាំ�ពេប្រកាយព�បាន្តបពេងើើតគឺ�បក្នុសមក្នុ។ ពេប្រកាម

ការដ៏�ក្នុនា�ព�ឯក្នុឧតតម ស�� ជ�ន្តភី�ង ប្របធានាធិិបត�ចិិន្ត ប្រសុក្នុ

ចិ�នួ្តន្ត ៨៣២ ន្តងិប្របជាក្នុសិក្នុរជិត ១០០ លាន្តនាក់្នុបាន្តចាក្នុ

ពេចិញព�ភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុ។ ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តសពេប្រមចិពេគ្នាលពេ�នៃន្ត

ការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុតាម«រពេបៀបវារៈសត�ព�ការអភីិវឌ្ឍឍ

ពេដាយចិ�រភាពឆុ្នាំ�២០៣០នៃន្តអងីការស�ប្របជាជាតិ» ម�ន្ត

កាលក្នុ��ត់ ១០ ឆុ្នាំ�។ បទ្ធពិពេសាធិន៍្តដ៏៏ពេជាគឺជ័យរបសចិ់ិន្ត

បាន្តទ្ធទ្ធួលសីាល់ពេដាយប្រគឺប់ភាគឺ�ទាំ�ងអស់។ ក្នុុ�ងចិ�ពេណាម

ពេនាះ អឹ�ខែដ៏លគឺួរឱយចាប់អារមី�៍ពេនាះគឺឺ បញ្ញាា ប្របឈ្នះម

ស�ខាន្ត់កុ្នុ�ងដ៏�ពេ�ើ រការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុរបស់ប្របពេទ្ធស

ចិិន្ត រមួមាន្តការសាងសង់ពេ�ដាឋ រចិនាសមព័ន្តធ ន្តិងការផ្តាល ស់

បត�រទ្ធ�តា�ងរស់ពេ�របស់ប្របជាជន្តប្រក្នុ�ប្រក្នុជាពេដ៏ើម។

ទ្ធ�១-បពេងើើតជាបណាត ញផល�វថុល់តាមទ្ធ�ជន្តបទ្ធ សាងសង់

ផល�វប្រកាលពេ�សូ�ពេ�ប្រគឺប់ភី�ម ិ ពេដ៏ើម �ីពេដាះប្រសាយបញ្ញាា �ឹះខាត

ពេ�ដាឋ រចិនាសមពន័្តធសប្រមាប់ការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុ។ ពេដាយ

សាររដាឋ ភីបិាលចិិន្តបាន្តដាក្នុព់េចិញន្ត�វពេគ្នាលន្តពេយ៉ាបាយប្រត�ម

ប្រតូវ សពឹនៃថៃពេន្តះ ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តទ្ធទ្ធួលការពេជាគឺជ័យដ៏៏

ធិ�សពេម ើីមកុ្នុ�ងការសាងសង់ពេ�ដាឋ រចិនាសមព័ន្តធផល� វថុល់ផល� វ

រថពេភីលើងពេលី�ន្តពេលឿន្ត ផល�វ�លងសម�ប្រទ្ធ ន្តិងផល�វក្នុុ�ងវាល�ាចិ់

ជាពេដ៏ើម ពេ�ើយបាន្តផតល់ន្ត�វបទ្ធពិពេសាធិន្ត៍ដ៏៏មាន្តតនៃមលទាំ�ង

ក្នុុ�ងក្នុប្រមិតត�បន្ត់ ន្តិងពេលើពិភីពពេលាក្នុទាំ�ងម�ល។

ទ្ធ�២-ជួយប្របជាជន្តក្នុុ�ងត�បន្ត់ប្រក្នុ�ប្រក្នុ ន្តិងត�បន្ត់ខែដ៏លមាន្ត

លក័្នុា�័�ឌ ធិមជីាតិអាប្រក្នុក់្នុផ្តាល សទ់្ធ�ល�ពេ�ពេ�ត�បន់្តថី�។ ត�បន់្ត

រស់ពេ�ថី�ទាំ�ងពេន្តះ មិន្តប្រគ្នាន្ត់ខែតផតល់ភាពង្ហាយប្រសួលដ៏ល់

ការរស់ពេ�របស់ប្របជាជន្តបា�ពេណាណ ះពេទ្ធ ខែថមទាំ�ងបាន្តជួយ

ពេដាះប្រសាយបញ្ញាា ពេសី�ងពេទ្ធៀតផង។ ពេ��មាសទ្ធ�១ នៃន្ត

ឆុ្នាំ�២០២២ពេន្តះ ពលរដ៏ឋមក្នុព�ប្រគួឺសារផ្តាល ស់ទ្ធ�ល�ពេ�ខែដ៏ល 

មាន្តសមតថភាពពេធិឹើការង្ហារ ពេ�ើយរក្នុបាន្តការង្ហារពេធិឹើមាន្ត

ចិ�នួ្តន្តយ៉ាាងតចិិ ១ ម�នឺ្តនាក់្នុ។ ពេដាយសាររដាឋ ភីបិាលចិិន្តបាន្ត

ពេផ្តាត តការយក្នុចិិតតទ្ធ�ក្នុដាក្នុ់ពេ�ពេលើបញ្ញាា គឺន្តល�ះអ�ព�ការរស់ពេ�

របស់ប្របជាជន្ត យ�ទ្ធធនាការអ�ព�ការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុ

របសប់្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តទ្ធទួ្ធលន្ត�វការគ្នា�ប្រទ្ធព�ស�ណាក់្នុប្របជាជន្ត

ទ្ធ�ទាំ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

ទ្ធ�៣-�ិត��យ៉ាាងសក្នុមីពេដ៏ើម �ីជ�រ�ញការអភីិវឌ្ឍឍឧសា-
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�ក្នុមពីេផសងៗ ពេផ្តាត តស�ខាន់្តពេ�ពេលើការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុ

តាមរយៈការបពេងើើន្តតនៃមលក្នុសិផល។        ពេន្តះគឺឺជាបទ្ធពិពេសាធិន៍្ត

ដ៏៏មាន្តតនៃមលរបស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត ខែដ៏លបណាត ប្របពេទ្ធសនានាគឺួរ

សិក្នុាពេរៀន្តស�ប្រតតាម។ ការអភីិវឌ្ឍឍពា�ិជាក្នុមីពេអឡូិចិ-

ប្រតូន្តិចិក្នុុ�ងវសិ័យក្នុសិក្នុមី គឺឺជាចិ��� ចិពិពេសសមួយក្នុុ�ងក្នុិចិច

កាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុរបស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត។ ប្រក្នុុម�ូ�ន្តពា�ិ-

ជាក្នុមពីេអឡូចិិប្រតនូ្តចិិជយួប្របជាក្នុសិក្នុរផសពឹផាយព�ផលិតផល

ក្នុសិក្នុម ី ពេដាយបាន្តពេដាះប្រសាយបញ្ញាា ខែដ៏លមាន្តការ�ឹះខាត

ពត័ម៌ាន្តកុ្នុ�ងការផសពឹផាយផលតិផល។ តាមរយៈពេគឺ�ទ្ធ�ព័រ

ពា�ិជាក្នុមីពេអឡិូចិប្រតូន្តិចិ ន្តិងពេវទិ្ធកាផាយផ្តាា ល់តាម

អន្តឡាញ ផលិតផលពិពេសសរបស់ត�បន្ត់ភីុ� ន្តិងត�បន្ត់ដាចិ់

ប្រសយ៉ាលបាន្តទ្ធទួ្ធលសីាល់ពេដាយអតិថិជន្តកាន់្តខែតពេប្រចិើន្ត

ពេឡូើងៗ ពេ�ើយជួយប្របជាក្នុសិក្នុររចួិ�លួន្តផ�តព�ភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុជា

បន្តតបនាា ប់។ ពេប្រកាយព�បាន្តផា�ះជ�ងកឺ្នុ�វ �ដ៏១៩មក្នុ ពា�ិជាក្នុមី

ពេអឡិូចិប្រតូនិ្តចិពេដ៏ើរតួនាទ្ធ�កាន្ត់ខែតស�ខាន់្តចិ�ពេពាះការអភិីវឌ្ឍឍ

វសិយ័ក្នុសកិ្នុមកុី្នុ�ងត�បន់្តជន្តបទ្ធចិិន្ត។ ការបញ្ញាា ទ្ធញិក្នុសិផល

តាមអន្តឡាញ ន្តងិការដ៏�ក្នុជញ្ចូា� ន្តទ្ធ�និ្តញពេដាយព��ជបួម��ផ្តាា ល់

បាន្ត ន្តិងក្នុ�ព�ងនា�មក្នុន្ត�វចិ��� លន្ត�ងន្តរដ៏ល់ក្នុសិក្នុរចិិន្ត

ពេ�ើយបាន្តបន្តថយន្ត�វការរ �ក្នុ�លដាលនៃន្តជ�ងឺ�លង។ បចិច�បីន្តុ 

រដាឋ ភិីបាលចិិន្តក្នុ�ព�ង�ិត��យ៉ាា ងពេពញទ្ធ���ងពេដ៏ើម �ីផតល់ន្ត�វ

ពេ�ដាឋ រចិនាសមព័ន្តធចា�បាច់ិសប្រមាប់ពេរៀបចិ�វគីឺប�ត� ះបណាត ល

ពា�ិជាក្នុមពីេអឡិូចិប្រតូន្តចិិ ន្តងិផសពឹផាយក្នុសិផលសប្រមាប់

ប្របជាក្នុសិក្នុរ ពេដ៏ើម �ីជ�រ�ញឱយវសិ័យពា�ិជាក្នុមីកាល យជា

គឺពេប្រមាងដ៏�ពេណាះប្រសាយបញ្ញាា ប្រក្នុ�ប្រក្នុកុ្នុ�ងរយៈពេពលយ�រអខែងឹង។

ពេន្តះគឺឺជាទ្ធសិពេ�ប្រត�មប្រតូវខែដ៏លអាចិពេដាះប្រសាយបញ្ញាា ពេសី�ង

ន្តងិបញ្ញាា ពេសល�ក្នុពាក់្នុរបស់ប្របជាជន្ត ប្រពមទាំ�ងជ�រ�ញការអភីវិឌ្ឍឍ

ប្របក្នុបពេដាយនិ្តរន្តតរភាព។ ដ៏�ចិប្របសាសន្ត៍របស់ឯក្នុឧតតម

ស�� ជ�ន្តភី�ង ថា ការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុមិន្តខែមន្ត ជាទ្ធ�បញ្ចូច ប់

ពេទ្ធ វាជាការចាប់ពេផតើមនៃន្តជ�វតិថី� ន្តិងដ៏�ពេ�ើ រតសូ�ថី�។

ពេ�ប្របពេទ្ធសពេវៀតណាម ការកាត់បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុក្នុ៏ជា

ការង្ហារស�ខាន្ត់របស់បក្នុស ន្តិងរដាឋ ភីិបាលខែដ៏រ។ តា�ងព�

ទ្ធសវតសរឆុ៍្នាំ�៩០នៃន្តសតវតសរទ៍្ធ�២០មក្នុ ប្របពេទ្ធសពេវៀតណាម

បាន្តទ្ធទួ្ធលសមិទ្ធធផលពេប្រចិើន្តគួឺរឱយក្នុត់សមីាល់កុ្នុ�ងការកាត់

បន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុ។ ពេ�ឆុ្នាំ�២០១៥  ប្របពេទ្ធសពេវៀតណាមប្រតូវ

បាន្តពេប្រជើសពេរ ើសជាប្របពេទ្ធសមួយខែដ៏លទ្ធទ្ធួលបាន្តសមិទ្ធធផល

ស�ខាន្តកុ់្នុ�ងការកាតប់ន្តថយភាពប្រក្នុ�ប្រក្នុតាមពេគ្នាលពេ�អភីវិឌ្ឍឍន្ត៍

ស�សតវតសរន៍ៃន្តអងីការស�ប្របជាជាតិ។ ពេ�នៃថៃខាងម��

ប្របពេទ្ធសទាំ�ងព�រពេវៀតណាម ន្តងិចិិន្តគួឺរខែតបន្តតប្របកាន់្តខាា ប់ន្ត�វ

ពេគ្នាលការ�៍ខែដ៏លចាត់ទ្ធ�ក្នុប្របជាជន្តជាពេគ្នាលសប្រមាប់ជ�រ�ញ

ការពេលើក្នុក្នុមពស់ជ�វភាពរស់ពេ�របស់ប្របជាជន្ត ពេប្របើប្របាស់

ឱយបាន្តលអន្ត�វឧតតមភាពនៃន្តត�បន់្តពេផសងៗ ផតលឱ់កាសការង្ហារ

កាន្ត់ខែតពេប្រចិើន្ត ពេលើក្នុក្នុមពស់គឺ��ភាព ន្តិងក្នុប្រមិតនៃន្តជ�វភាព

រស់ពេ�របស់ប្របជាជន្ត ពិពេសសគឺឺប្របជាជន្តពេ�តាមត�បន្ត់

ដាចិ់ប្រសយ៉ាល ន្តិងប្របជាជន្តជាជន្តជាតិភាគឺតិចិ៕
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ប្រក្នុុងប���នៃវសាន្ត ម�ឌ លសឹយ័តជន្តជាតិនៃបា តាល� ពេ�តតយ�ណាន្តប្រក្នុុងប���នៃវសាន្ត ម�ឌ លសឹយ័តជន្តជាតិនៃបា តាល� ពេ�តតយ�ណាន្ត
云南省大理白族自治州巍山古城 CFP 图云南省大理白族自治州巍山古城 CFP 图

2022 年 3 月，中国国务院批复同意江西省九江市为第 141 座国家历史文化名城。

这些国家历史文化名城与 180 多座省级历史文化名城一起，构成了中国历史城市风

貌与底蕴的主调。历史城市的保护与文化传承是增强大众文化保护意识的重要途径，

也是带动历史城市高质量创新发展的新引擎。　　

如何保护历史城市、传承城市文化，一直以来是社会关注的焦点。近十年来中国

逐渐形成了历史城市保护与传承的模式——在保护中发展，在发展中保护。

走进这些历史文化名城，不仅能感受到城市的便捷和发展，更能通过一书一字、

一街一屋穿越时空，感受历史文化的底蕴和魅力。
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ពេ�ខែ�ម�នា ឆុ្នាំ�២០២២ ប្រក្នុុមប្រប�ក្នុាក្នុិចិចការរដ៏ឋចិិន្តបាន្ត

ផតល់ការអន្ត�ញ្ញាា ត ន្តិងយល់ប្រពមដាក្នុ់ប្រក្នុុងជ�វជា�ងនៃន្តពេ�តត

ជា�ងស�� ជាទ្ធ�ប្រកុ្នុងប្របវតតសិាស្ត្រាសត ន្តងិវបីធិម៌ថុាក្នុជ់ាតទិ្ធ� ១៤១

របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត។ ទ្ធ�ប្រកុ្នុងប្របវតតសិាស្ត្រាសត ន្តងិវបីធិម៌ថុាក្នុ់

ជាតទិាំ�ងពេន្តះរមួជាមយួទ្ធ�ប្រកុ្នុងប្របវតតសិាស្ត្រាសត ន្តងិវបីធិម៌ថុាក្នុ់

ពេ�តតចិ�ន្តួន្តជាង១៨០ បាន្តបពេងើើតជារចិនាបថ ន្តិងមរតក្នុ

ទ្ធ�ប្រកុ្នុងប្របវតតសិាស្ត្រាសតរបស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត។ ការការពារ ន្តងិផសពឹ-

ផាយវបីធិម៌នៃន្តទ្ធ�ប្រក្នុុងប្របវតតិសាស្ត្រាសត គឺឺជាមពេធិាបាយដ៏៏

ស�ខាន្ត់សប្រមាប់ជ�រ�ញការពេលើក្នុក្នុមពស់មន្តសិការអ�ព�ការ

ការពារវបីធិម៌របស់សាធារ�ជន្ត ពេ�ើយវាក៏្នុជាក្នុាល

មាាស��ន្តថី�សប្រមាប់ជ�រ�ញការនៃចុិប្របឌិ្ឍតថី�     ន្តិងការអភិីវឌ្ឍឍ

ទ្ធ�ប្រក្នុុងប្របវតតិសាស្ត្រាសតឱយមាន្តគឺ��ភាពកាន្ត់ខែត�ពស់ផងខែដ៏រ។

វធិិ�ការពារទ្ធ�ប្រក្នុុងប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងបន្តតផសពឹផាយព�

វបីធិម៌ទ្ធ�ប្រកុ្នុងខែតងខែតទ្ធទួ្ធលការចាប់អាម�៍ីព�ប្រគឺប់មជឈដាឋ ន្ត

កុ្នុ�ងសងីមជាពេរៀងរ��តមក្នុ។ ពេ�ខែ�ក្នុ�មភៈ ឆុ្នាំ�២០១៤

ឯក្នុឧតតម ស�� ជ�ន្តភី�ង ប្របធានាធិិបត�ចិិន្ត បាន្តគឺ�ស

បញ្ញាា ក្នុ់ពេ�ពេពលចិ�ះប្រតួតពិន្តិតយការង្ហារកុ្នុ�ងទ្ធ�ប្រកុ្នុងពេបាកា�ងថា 

"ប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌គឺឺជាប្រពល�ងរបស់ទ្ធ�ប្រក្នុុង ពេយើង

ប្រតូវខែថរក្នុាពេបតិក្នុភី�ឌ ប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌ទ្ធ�ប្រកុ្នុង

ដ៏�ចិខែថរក្នុាជ�វតិរបស់�លួន្តឯងដ៏�ពេចុិះខែដ៏រ។ ពេបាកា�ងជារដ៏ឋធាន្ត� 

ន្តងិ�ជធាន្ត�ប���ដ៏៏ល �ីលាញពេលើពិភីពពេលាក្នុ ចិ�ខែ�ក្នុ

ពេបតិក្នុភី�ឌ ប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌ដ៏៏សម �ីរគឺឺជានាម

ប�ណមាសមួយសន្តល�ក្នុ។ ការខែថរក្នុា ន្តិងផសពឹផាយព�

ពេបតិក្នុភី�ឌ ប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌ដ៏៏មាន្តតនៃមលពេន្តះ គឺឺជា

ភារក្នុចិិចចា�បាចិរ់បស់រដ៏ឋធាន្ត�។ ពេយើងគួឺរខែតមាន្តសីារត�ទ្ធ�នួ្តល

��សប្រតូវចិ�ពេពាះប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងប្របជាជន្ត ទ្ធទ្ធួលបន្តត ន្តិង

ផសពឹផាយព�ប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌ ពេរៀបចិ�ឱយបាន្តលអ

ប្របពេសើរន្ត�វទ្ធ�នាក់្នុទ្ធ�ន្តងរវាងការអភិីវឌ្ឍឍទ្ធ�ប្រកុ្នុង ន្តិងការ

ការពារពេបតិក្នុភី�ឌ ប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌ �ិត��

ប្រប�ងខែប្របង ពេដ៏ើមី�ពេធិឹើការអភីិវឌ្ឍឍក្នុុ�ងការការពារ ពេ�ើយពេធិឹើការ

ការពារក្នុុ�ងការអភីិវឌ្ឍឍ"។

សពឹនៃថៃពេន្តះ ពេបើពេដ៏ើរចិ�លក្នុុ�ងទ្ធ�ប្រក្នុុងប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិង

វបីធិម៌ទាំ�ងពេន្តះ មិន្តប្រត�មខែតអាចិមាន្តចិ�ណាប់អារមី�៍

ចិ�ពេពាះការអភីិវឌ្ឍឍនៃន្តទ្ធ�ប្រក្នុុង   ន្តិងភាពង្ហាយប្រសួលក្នុុ�ងការ

រស់ពេ�បា�ពេណាណ ះពេទ្ធ បា�ខែន្តត ខែថមទាំ�ងអាចិទ្ធទ្ធួលបាន្តន្ត�វ

ក្នុមាល �ងទាំក្នុទ់ាំញនៃន្តវបីធិម៌ប្របនៃព�� ចិិន្តតាមរយៈផល�វ ន្តងិផាះ

ប��� ខែដ៏លប្រតូវបាន្តរក្នុាទ្ធ�ក្នុពេ�កុ្នុ�ងទ្ធ�ប្រកុ្នុងទាំ�ងពេនាះ

ពេទ្ធៀតផង។

អគ្នារពេសៀន្តយ៉ាាង ប្រក្នុុងជ�វជា�ង ពេ�តតជា�ងស��អគ្នារពេសៀន្តយ៉ាាង ប្រក្នុុងជ�វជា�ង ពេ�តតជា�ងស��

江西省九江市浔阳楼  CFP 图江西省九江市浔阳楼  CFP 图
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ប្របវតតសិាស្ត្រាសត ៥០០០ ឆុ្នាំ�របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តបពេងើើត

ពេឡូើងន្ត�វវបីធិម៌ដ៏៏ប្រកាស់ខែប្រក្នុល ន្តងិប្រព�តតកិារ�៍ស�ខាន់្តមយួ

ចិ�ន្តួន្តធិ� ខែដ៏លបាន្តពេធិឹើឱយទ្ធ�ប្រក្នុុងមួយចិ�ន្តួន្តមាន្តពេ�ីះលី�

លាញពេលើពិភីពពេលាក្នុ។ ទ្ធ�ប្រកុ្នុងទាំ�ងពេន្តះ �លះធាល ប់ជា�ជធាន្ត�

ប��� �លះធាល ប់ជាមជឈម�ឌ លន្តពេយ៉ាបាយ ន្តិងពេសដ៏ឋក្នុិចិច

�លះជាក្នុខែន្តលង ខែដ៏លប្រព�តតិការ�៍ប្របវតតិសាស្ត្រាសតស�ខាន្ត់ៗបាន្ត

ពេក្នុើតពេឡូើង ពេ�ើយ�លះពេទ្ធៀតល �ីពេ�ីះពេដាយសារប���ដាឋ ន្ត

ដ៏៏មាន្តតនៃមល ឬវតថ�សិបីក្នុមីដ៏៏ប្រប�� តអសាច រយ។ ទ្ធ�ប្រក្នុុងទាំ�ង

អស់ពេន្តះបាន្តពេបើក្នុបងអួចិមួយសប្រមាប់ជួយប្របជាជន្តសពឹនៃថៃ

រ �ល�ក្នុពេឡូើងវញិន្ត�វប្របវតតិសាស្ត្រាសតរបស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

ការការពារវបីធិម៌តប្រមូវឱយមាន្តទាំ�ងការនៃចុិប្របឌិ្ឍតថី� 

ន្តិងការទ្ធទ្ធួលបន្តត។ ពេ�ប្របពេទ្ធសចិិន្ត ទ្ធសសន្តទាំន្តអ�ព�ការ

ការពារទ្ធ�ប្រក្នុុងប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌ប្រតូវបាន្តទ្ធទ្ធួលបន្តត

ន្តិងផសពឹផាយពេដាយមាន្តរពេបៀបពេរៀបរយ។ ពេលាក្នុ លា�ង

ស�ឈឺ្នះ�ង សាថ បតយក្នុរល �ីពេ�ីះរបស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត ធាល ប់មាន្ត

ប្របសាសន្ត៍ថា ការការពារគឺឺជាតប្រមូវការជាម�ន្តសប្រមាប់ការ

បពេងើើត ន្តងិការអភិីវឌ្ឍឍ។ បនាា ប់ព�ពេនាះ ពេលាក្នុសាថ បតយក្នុរ

អូ� លា�ងយា�ង បាន្តទ្ធទ្ធួលបន្តតទ្ធសសន្តទាំន្តព�ពេលាក្នុ លា�ង

ស�ឺឈ្នះ�ង ពេ�ើយបាន្តពេធិឹើការអភីិវឌ្ឍឍជាបន្តត ខែដ៏លបាន្តបពេងើើត

ជាទ្ធសសន្តទាំន្ត "ខែថរក្នុាយ៉ាាងសក្នុមី ន្តិងបពេងើើតជាទ្ធ�ពេ�"

តាមរយៈការអន្ត�វតតជាក្នុ់ខែសតង។ ពេន្តះបាន្តកាល យជាចិ�ខែ�ក្នុ

ដ៏៏ស�ខាន្ត់នៃន្តប្រទ្ធ�សត�អ�ព�វទិ្ធាសាស្ត្រាសតបរសិាថ ន្តរស់ពេ�របស់

មន្ត�សស។

ទ្ធសសន្តទាំន្តអ�ព�ការការពារជាទ្ធ�ពេ�គឺឺជាម�លដាឋ ន្តប្រគឺ�ះ

ដ៏៏ស�ខាន្ត់សប្រមាប់ការការពារទ្ធ�ប្រក្នុុងប្របវតតិសាស្ត្រាសត។ បា�នីាន្ត

ឆុ្នាំ�ចិ�ងពេប្រកាយពេន្តះ ទ្ធ�ប្រកុ្នុងជាពេប្រចិើន្តពេ�ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តទ្ធទួ្ធល

ការរ �ក្នុចិពេប្រមើន្តពេប្រចិើន្តគួឺរឱយក្នុត់សមីាល់កុ្នុ�ងការការពារទ្ធ�ប្រកុ្នុង

ជាទ្ធ�ពេ� ពេ�ើយបាន្តសពេប្រមចិន្ត�វគឺពេប្រមាងជាពេប្រចិើន្តសប្រមាប់

ការពេលើក្នុក្នុមពស់ជ�វភាពរស់ពេ�របស់ប្របជាជន្ត ដ៏�ចិជា ការ

ការពារពេបតិក្នុភី�ឌ  ន្តិងផសពឹផាយវបីធិម៌ជាពេដ៏ើម ខែដ៏ល

បាន្តជ�រ�ញឱយការការពារទ្ធ�ប្រក្នុុងប្របវតតិសាស្ត្រាសតចិិន្តបង្ហាា ញព�

ភាពរ�ងពេរឿងខែដ៏លមិន្តធាល ប់មាន្តព�ម�ន្តមក្នុ។

ស្ននងបនត នងិផ្សសព័វផ្សាយព័ទីស្នសនទាន
将理念传承

លាអ ងសិលាមួពេកា ប្រក្នុុងទ្ធួន្ត�ួង ពេ�តតកាន្តសូ�លាអ ងសិលាមួពេកា ប្រក្នុុងទ្ធួន្ត�ួង ពេ�តតកាន្តសូ�
甘肃省敦煌市莫高窟 CFP 图甘肃省敦煌市莫高窟 CFP 图
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ការការពារ ន្តងិសុងបន្តតវបីធិម៌នៃន្តទ្ធ�ប្រកុ្នុងប្របវតតសិាស្ត្រាសត

ធាល ប់ប្រតូវបាន្តចាត់ទ្ធ�ក្នុថាជាពេរឿងពិបាក្នុមួយ។ ១០ ឆុ្នាំ�ចិ�ង

ពេប្រកាយពេន្តះ បញ្ញាា ពេន្តះប្រតូវបាន្តខែក្នុសប្រមួលជាបន្តតបនាា ប់។

ការនៃចុិប្របឌិ្ឍតថី�ពេធឹិើឱយការវនិ្តិពេយ៉ាគឺពេ�ទ្ធ�ប្រកុ្នុងកាន្ត់ខែតមាន្ត

ភាពសមាមាប្រត ចិ�ខែ�ក្នុការអភិីវឌ្ឍឍប្របក្នុបពេដាយនិ្តរន្តតរភាព

កាល យជាទ្ធសសន្តទាំន្ត ខែដ៏លទ្ធទ្ធួលសីាល់ពេដាយមន្ត�សសកាន្ត់

ខែតពេប្រចិើន្ត។ ទ្ធន្តា�មន្ត�ងការអភិីវឌ្ឍឍជាប្របប្រក្នុត�នៃន្តពេសដ៏ឋក្នុិចិច

សងីម គឺពេប្រមាងវាយពេចាលស��ង់ចាស់ក្នុុ�ងប្រទ្ធង់ប្រទាំយធិ�

ប្រតូវបាន្តល�បពេចាលជាបន្តតបនាា ប់ ពេ�ើយអុក្នុរស់ពេ�ក្នុុ�ងទ្ធ�

ប្រក្នុុងមាន្តពេមាទ្ធន្តភាពកាន្ត់ខែតខាល �ងពេលើវសិ័យវបីធិម៌ ន្តិង

មាន្តមន្តសិការកុ្នុ�ងការចិ�លរួមខែថរក្នុាការពារពេបតិក្នុភី�ឌ

ក្នុុ�ងទ្ធ�ប្រក្នុុង។

ឧទាំ�រ�៍ ពេដ៏ើម �ីជួយពេដាះប្រសាយបញ្ញាា ល�ពេ�ដាឋ ន្តកុ្នុ�ង

ទ្ធ�ប្រក្នុុងចាស់នៃន្តប្រក្នុុងពេបាកា�ង រដ៏ឋបាលប្រក្នុុងពេបាកា�ងបាន្តពេលើក្នុ

ទ្ធ�ក្នុចិិតតឱយប្របជាជន្តមួយចិ�ន្តួន្ត ខែដ៏លរស់ពេ�ក្នុុ�ងទ្ធ�ប្រក្នុុងចាស់

ផ្តាល សទ់្ធ�តា�ងរស់ពេ�ពេ�ក្នុខែន្តលងដ៏នៃទ្ធ ខែដ៏លបាន្តជួយខែក្នុលមអ

ន្តងិខែថរក្នុាបរសិាថ ន្តកុ្នុ�ងទ្ធ�ប្រកុ្នុងចាស់។ ពេ�ប្រកុ្នុង�ឹ�ចិ�វនៃន្តពេ�តត

��ក្នុពេគឺៀន្ត អុក្នុ�ិត��ការពារពេបតិក្នុភី�ឌ បាន្តប្រគឺបដ៏�ត ប់

ពេលើប្រគឺប់មជឈដាឋ ន្តកុ្នុ�ងសងីម ពេ�ើយមាន្តអងីការសងីម

ស��វលិជាពេប្រចិើន្តប្រតូវបាន្តបពេងើើតពេឡូើង។ គឺិតមក្នុដ៏ល់ពេពល

ពេន្តះ ប្រកុ្នុង�ឹ�ចិ�វបាន្តសពេប្រមចិន្ត�វពេគ្នាលពេ�ប្រសុក្នុ ឬ��ឌ មយួ

ចិ�លរមួខែថរក្នុាផល�វប���មួយខែ�ស។

ពេ�ប្រក្នុុងជ�ណាន្តនៃន្តពេ�តតសាន្តត�ងនៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្ត ការ

ពេសុើស��អ�ព�ការដាក់្នុបញ្ចូច� លទ្ធ�ក្នុផ�សព�ពេប្រកាមដ៏�ពេ�ជាពេបតិ-

ក្នុភី�ឌ វបីធិម៌អរ�ប�ក៏្នុបាន្តទ្ធទួ្ធលការចាប់អារមី�៍ព�អុក្នុទ្ធ�

ប្រកុ្នុងជាពេប្រចិើន្តខែដ៏រ។ អកុ្នុរស់ពេ�ប្រកុ្នុងបាន្តពេលើក្នុស�ពេ�ើ លអៗ ជា

ពេប្រចិើន្តសប្រមាប់ជ�រ�ញការពេប្របើប្របាសទ់្ធ�ក្នុផ�សឱយសមពេ�ត�ផល

ពេ�ើយការផ្តាល ស់បត�ររបស់ទ្ធ�ក្នុផ�សក្នុ៏បាន្តទ្ធទ្ធួលការចាប់អារ-

មី�៍ព�មន្ត�សសប្រគឺប់គុ្នាផងខែដ៏រ ជាពិពេសសមាន្តអុក្នុរស់ពេ�

ទ្ធ�ប្រក្នុុង�លះបាន្តពេធិឹើជាអុក្នុត�ណាងទ្ធ�ប្រក្នុុង ពេដ៏ើមី�ចិ�លរមួការ

ពេសុើស��ពេបតិក្នុភី�ឌ វបីធិម៌អរ�ប�។ មិន្តខែតបា�ពេណាណ ះ សាថ ប័ន្ត

ពាក្នុ់ព័ន្តធបាន្តប្របម�លផត� �ន្ត�វរ�បថតចាស់នៃន្តទ្ធ�ប្រកុ្នុងជ�ណាន្តព�

ស�ណាក្នុ់ប្របជាជន្ត ពេដាយមាន្តការចិ�លរមួព�មន្ត�សសដ៏៏ពេប្រចិើន្ត

ពេ�ើយបាន្តរួមចិ�ខែ�ក្នុយ៉ាា ងពេប្រចិើន្តកុ្នុ�ងការង្ហារពេសុើស��ពេបតិ-

ក្នុភី�ឌ វបីធិម៌អរ�ប�ពេន្តះ។

ការអន្ត�វតតជាក្នុ់ខែសតងបាន្តសបញ្ញាា ក្នុ់ថា ការខែថរក្នុាទ្ធ�

ប្រកុ្នុងប្របវតតសិាស្ត្រាសត ន្តងិការទ្ធទួ្ធលបន្តតវបីធិម៌គឺឺជាមពេធិាបាយ

ដ៏៏ស�ខាន់្តសប្រមាប់ការបពេងើើន្តទ្ធ�ន្ត�ក្នុចិិតតខែផុក្នុវបីធិម៌របស់

សាធារ�ជន្ត ពេ�ើយក្នុ៏ជាក្នុាលមាាស��ន្តសប្រមាប់ជ�រ�ញការ

អភីិវឌ្ឍឍទ្ធ�ប្រក្នុុងប្របវតតិសាស្ត្រាសតពេដាយមាន្តគឺ��ភាពកាន្ត់ខែត

�ពស់ផងខែដ៏រ។

ធ្វើ�វ�ជាអ្ននកតំ៌ណាងនៃនទីក្រុកុង
为城市代言

ផាះចាស់ ឈ្នះ�ន្តយ៉ាាងល� ��ឌ ��ង��វ ប្រក្នុុងពេសៀងនៃ�ផាះចាស់ ឈ្នះ�ន្តយ៉ាាងល� ��ឌ ��ង��វ ប្រក្នុុងពេសៀងនៃ�
上海市虹口区春阳里老宅 CFP 图上海市虹口区春阳里老宅 CFP 图
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ជ�រ�ញការពេធិឹើសមា�រ�ក្នុមីវបីធិម៌ប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិង

ជ�វតិសម័យទ្ធ�ពេន្តើប ឱយកាល យជាមពេធិាបាយដ៏៏ស�ខាន្ត់ពេដ៏ើមី�

ពេលើក្នុក្នុមពស់ការការពារ ទ្ធទ្ធួលបន្តត ន្តិងអភីិវឌ្ឍឍពេបតិក្នុភី�ឌ

ប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌។ ការជ�រ�ញឱយពេបតិក្នុភី�ឌ មាន្ត

"ជ�វតិរស់ពេឡូើងវញិ" បាន្តកាល យជាមពេធិាបាយដ៏៏ស�ខាន្ត់

សប្រមាប់ការនៃចុិប្របឌិ្ឍតថី� ន្តងិការអភិីវឌ្ឍឍវបីធិម៌ទ្ធ�ប្រកុ្នុង ពេ�ើយ

វាក៏្នុបាន្តកាល យជាក្នុមាល �ងជ�រ�ញសប្រមាប់ការអភិីវឌ្ឍឍពេសដ៏ឋកិ្នុចិច

ន្តិងសងីមប្របក្នុបពេដាយន្តិរន្តតរភាពក្នុុ�ងត�បន្ត់ផងខែដ៏រ។

ក្នុុ�ងរយៈពេពល ១០ ឆុ្នាំ�ចិ�ងពេប្រកាយពេន្តះ ប្រគឺប់ត�បន្ត់នៃន្ត

ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្តពេធិឹើការអន្ត�វតតជាក្នុ់ខែសតង ខែដ៏លមាន្តភាព

សម �ីរខែបប ន្តិងប្របសិទ្ធធភាព�ពស់ តាមសាថ ន្តភាពជាក្នុ់ខែសតង

របស់�លួន្ត។

ពេ�ប្រកុ្នុងពេសៀងនៃ�               ត�បន់្តឈ្នះ�ន្តយ៉ាាងល�នៃន្ត��ឌ ��ង��វ 

ត�បន្ត់ឈ្នះ�ងស��ល�នៃន្ត��ឌ �ួងភី� ន្តិងត�បន្ត់ជ�ន្តឈ្នះ�ងល�នៃន្ត

��ឌ ភី�ធិួ ប្រតូវបាន្តក្នុ��ត់ជាត�បន់្តខែដ៏លរក្នុាភាពពេដ៏ើម

ចិ�ខែ�ក្នុពេសៀវស�ឺន្ត�ង ស�ឺឃុំ�មិន្ត ពេ�ន្ត�ងថាង ន្តិងស��ង់

ប���ពិពេសសមយួចិ�នួ្តន្តពេទ្ធៀត           ប្រតវូបាន្តជួសជ�លពេឡូើងវញិ

ដ៏�ចិសភាពពេដ៏ើម។ ពេបតិក្នុភី�ឌ ប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌

ខែដ៏លប្រតូវបាន្តខែក្នុលមអពេនាះ ប្រតូវបាន្តពេប្របើប្របាស់ជាបន្តតបនាា ប់ 

ន្តងិដាក់្នុបញ្ចូច� លពេ�កុ្នុ�ងទ្ធ�ប្រកុ្នុងពេ�ើយពេដ៏ើរតួនាទ្ធ�យ៉ាាងស�ខាន់្ត

ក្នុុ�ងការអភីិវឌ្ឍឍទ្ធ�ប្រក្នុុង។

ពេ�ត�បន្ត់ប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌ យ�ន្ត�ឹឺងល� ក្នុុ�ង

ប្រក្នុុងយ៉ាាងចិ�វ ពេលាក្នុ ល�វ នៃវឈ្នះ�ង ន្តិងនៃដ៏គឺ�របស់ពេលាក្នុបាន្ត

ពាយ៉ាមផ្តាល ស់បត� រល�ពេ�ដាឋ ន្តប���ពេ�ជាពេ�ងសិបីក្នុម ី

ខែដ៏លបញ្ចូច� លន្ត�វអាហារបសួ ន្តងិការនៃចុិប្របឌិ្ឍតថី�ពេបតក្នុភី�ឌ

វបីធិម៌អរ�ប�។ ពេលាក្នុបាន្តបញ្ញាា ក្នុថ់ា ពេយើងបាន្តអន្ត�វតតគឺពេប្រមាង

សប �ីរសធិម៌ ពេដ៏ើមី�អពេញ្ចូា ើញប្របជាជន្តក្នុុ�ងត�បន្ត់ជ��វញិមក្នុ

សាក្នុលីងសិបីក្នុមីពេបតិក្នុភី�ឌ វបីធិម៌អរ�ប� ពេ�ើយចិ�ល

រមួគឺពេប្រមាង "អាហារដាឋ ន្តឪព�ក្នុមាត យ" ខែដ៏លផតល់អាហារ

ដ៏ល់មន្ត�សសវយ័ចិ�ណាសខ់ែដ៏លឯពេកាចិ�នួ្តន្ត ៥០ នាក់្នុពេ�តាម

ស�គឺមន្ត៍ពេ�ពេរៀង�ល់នៃថៃចិន្តាដ៏ល់នៃថៃស�ប្រក្នុ។ ក្នុុ�ងពេគ្នាល

ប��ងនៃន្តការបពេងើើតបរយិ៉ាកាសសាធារ�ៈខែដ៏លសក្នុតសិម

ន្ត�ងការរស់ពេ� រដ៏ឋបាលត�បន្ត់ពេន្តះក្នុ៏ពេលើក្នុទ្ធ�ក្នុចិិតតឱយពេបើក្នុ

ហាងលក្នុ់ទ្ធ�ន្តិញ អាហារដាឋ ន្តសាធារ�ៈ ន្តិងបណាណ គ្នារ

ពេបើក្នុទឹាំរ ២៤ ពេមាាងពេ�សងខាងផល�វ ពេដ៏ើមី�ពេលើក្នុក្នុមពស់ការ

ការពារ ន្តងិការពេប្របើប្របាស់ធិន្តធាន្តប្រគឺប់ប្របពេភីទ្ធកុ្នុ�ងស�គឺមន៍្ត

ពេន្តះ។

ជំរុំុញឱ្យយធ្វើបតិ៌កភណ្ឌឌ មាន "ជីំវិតិ៌រុស់្នធ្វើ��ងវិញិ"
让遗产活化

ប្រក្នុុងប���គឺ�សូ� ប្រក្នុុងសូ�ចិ�វ ពេ�តតជា�ងសូ�ប្រក្នុុងប���គឺ�សូ� ប្រក្នុុងសូ�ចិ�វ ពេ�តតជា�ងសូ�
江苏省苏州市姑苏古城 新华社 图江苏省苏州市姑苏古城 新华社 图
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ប្រក្នុុងស��អាន្តជាប្របភីពពេដ៏ើមក្នុ�ពេ�ើ តនៃន្តអរយិធិម៌ ន្តិង

វបីធិម៌ចិិន្ត ពេ�ើយធាល ប់មាន្ត�ជវងសចិ�ន្តួន្ត ១៣ បាន្តតា�ង

�ជធាន្ត�ពេ�ទ្ធ�ពេន្តះ។ វាជាគឺ�រ�នៃន្តវបីធិម៌�ជធាន្ត�ប��� ន្តិង

គឺ�រ�នៃន្តទ្ធ�ប្រកុ្នុង�ជធាន្ត�ប���។ កុ្នុ�ងនាមជា�ជធាន្ត�នៃន្តរជាកាល

ហាន្ត(គឺ.ស ឆុ្នាំ�២០២-២២០) ន្តិងថាង(គឺ.ស ឆុ្នាំ�៦១៨-

អាប្រស័យពេលើទ្ធ�តា�ង ន្តិងវបីធិម៌ខែដ៏លបងើប់ក្នុុ�ងទ្ធ�ប្រក្នុុង 

ទ្ធ�ប្រក្នុុងប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌ពេ�ត�បន្ត់ពេផសងៗអាចិខែបង

ខែចិក្នុជា ៧ ប្របពេភីទ្ធគឺឺ ទ្ធ�ប្រកុ្នុងជា�ជធាន្ត�ប��� ទ្ធ�ប្រកុ្នុងខែដ៏ល

មាន្តពេទ្ធសភាពប្របនៃព��  ទ្ធ�ប្រកុ្នុងជាទ្ធ�តា�ងប្របវតតសិាស្ត្រាសតទ្ធ�ពេ�

ទ្ធ�ប្រក្នុុងខែដ៏លមាន្តពេទ្ធសភាពលី� ទ្ធ�ប្រក្នុុងពិពេសសក្នុុ�ងត�បន្ត់ ទ្ធ�

ប្រកុ្នុងប្របវតតសិាស្ត្រាសតសម័យទ្ធ�ពេន្តើប ន្តងិទ្ធ�ប្រកុ្នុងម��ង្ហារពិពេសស។

កុ្នុ�ងពេនាះ ទ្ធ�ប្រកុ្នុងជា�ជធាន្ត�ប��� ទ្ធ�ប្រកុ្នុងខែដ៏លមាន្តពេទ្ធសភាព

លី� ន្តិងទ្ធ�ប្រក្នុុងពិពេសសក្នុុ�ងត�បន្ត់អាចិបង្ហាា ញឱយពេឃុំើញព�

លក្នុា�ៈពិពេសសនៃន្តទ្ធ�ប្រក្នុុងប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌លអជាង

ពេគឺ ប្រពមទាំ�ងម��ង្ហារនៃន្តការខែថរក្នុា ន្តិងទ្ធទ្ធួលបន្តតវបីធិម៌

របស់វា។

ក្រុកុងសីុ្នអាននៃនធ្វើ�ត៌តសានសីុ់្ន ៖ ការុចងចាំនំៃនរាជំធានីបុរាណ្ឌ

陕西省西安市：古都记忆——长安十二时辰

ទកី្រុកុងជារាជំធានីបុរាណ្ឌ ន្ថែ�លមានបុរាណ្ឌដ្ឋាា នបនសល់ទុកពី័ស្នម័យបុរាណ្ឌ និងមានធ្វើទស្នភាព័ពិ័ធ្វើស្នស្ននៃនរាជំធានីបុរាណ្ឌ

历史古都型：以都城时代的历史遗存物、古都的风貌为特点的城市。

៩០៧) ប្រកុ្នុងស��អាន្តមនិ្តប្រត�មខែតត�ណាងឱយសមទិ្ធធផលក្នុ�ព�ល

នៃន្តអរយិធិម៌អាស��ប�ព៌ាក្នុុ�ងអ�ឡូ�ងព�សតវតសរទ៍្ធ� ២ ម�ន្តប្រគឺិសត-

សក្នុ�ជដ៏ល់សតវតសរទ៍្ធ� ១០ នៃន្តប្រគឺិសតសក្នុ�ជបា�ពេណាណ ះពេទ្ធ

បា�ខែន្តតក៏្នុជាទ្ធ�តា�ងចាប់ពេផតើមនៃន្តផល�វស�ប្រត ន្តងិជាចិ��� ចិក្នុណាត ល

នៃន្តការផ្តាល ស់បត�ររវាងពេលាក្នុខាងពេក្នុើត ន្តិងពេលាក្នុខាងលិចិផង

认识历史文化名城
sÁal;[)anc,as;nUvTIRkugRbvtiþsa®sþ nigvb,Fm’

ប្របាសាទ្ធតាយ៉ាាន្ត ប្រក្នុុងស��អាន្ត ពេ�តតសាន្ត់ស��ប្របាសាទ្ធតាយ៉ាាន្ត ប្រក្នុុងស��អាន្ត ពេ�តតសាន្ត់ស��

陕西省西安大雁塔 CFP 图陕西省西安大雁塔 CFP 图
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ខែដ៏រ។

ប្រក្នុុងស��អាន្តជាទ្ធ�ប្រក្នុុងប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌ប្រក្នុុមទ្ធ� 

១ របស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត ពេ�ើយក្នុ៏ជាទ្ធ�ប្រក្នុុងខែដ៏លពេលើក្នុពេឡូើងន្ត�វ

ទ្ធសសន្តទាំន្ត “ខែថរក្នុាប្រក្នុុងចាស់ ក្នុសាងប្រក្នុុងថី�” ដ៏�ប�ងពេគឺ

ខែដ៏រ។ ការក្នុ��ត់ខែផន្តការអភីិវឌ្ឍឍទ្ធ�ប្រក្នុុងស��អាន្តបាន្តផតល់

អាទ្ធភិាពពេលើការខែថរក្នុារចិនាសមព័ន្តធប្រកុ្នុងប���ពេ�សម័យ

ក្រុកុងសាវិធ្វើស្នៀងនៃនធ្វើ�ត៌តជំជឺាងំ ៖ ន្ថែស្នវងយល់ព័កី្រុកុងសាវិធ្វើស្នៀងកនុងតំ៌បនជ់ាងំណាន

浙江省绍兴市：寻城绍兴——能不忆江南

ទកី្រុកុងន្ថែ�លមានធ្វើទស្នភាព័លី ីគឺឺជាទីក្រុកុងពិ័ធ្វើស្នស្នន្ថែ�លស្នណំ្ឌង់ នងិធ្វើទស្នភាព័�មមជាត៌លិាយបញូ្ចូ� លគ្នាន

风景名胜型：以建筑与山水环境的叠加而显示出鲜明个性特征的城市。

ពេមាង ន្តងិពេ�ង។ ពេបើន្តយិ៉ាយអ�ព�ការទ្ធទួ្ធលបន្តត ន្តងិផសពឹផាយ

ព�វបីធិម៌ ស��អាន្តបាន្តបពេងើើតត�បន្ត់ពេទ្ធសចិរ�៍ ន្តិងវបីធិម៌

ល �ីពេ�ីះមយួចិ�នួ្តន្តធិ�អាប្រស័យពេលើប្រកុ្នុងប���សម័យពេមាង

ន្តងិពេ�ង ប្រពះដ៏�ណាក្នុត់ាពេមាង ទ្ធពេន្តលឈ្នះ�ជា�ង ន្តងិ��ឌ ល�ធិ�ង

ជាពេដ៏ើម។

ប្រក្នុុងសាវពេសៀង ពេ�តតជឺជា�ងនៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្តជាទ្ធ�ប្រក្នុុង

ប��� ន្តិងប្របវតតិសាស្ត្រាសតមួយក្នុុ�ងចិ�ពេណាមទ្ធ�ប្រក្នុុងប���

ន្តិងប្របវតតិសាស្ត្រាសតចិ�ន្តួន្ត ២៤ ខែដ៏លប្រក្នុុមប្រប�ក្នុាក្នុិចិចការរដ៏ឋចិិន្ត

បាន្តប្របកាសជាពេលើក្នុដ៏�ប�ងពេ�ឆុ្នាំ�១៩៨២។ ប្រក្នុុងប���

សាវពេសៀងចាប់ពេផតើមក្នុសាងពេ�ឆុ្នាំ� ៤៩០ ម�ន្តប្រគឺិសតសក្នុ�ជ

ពេ�ើយមិន្តខែដ៏លផ្តាល ស់បត�រទ្ធ�តា�ងក្នុុ�ងរយៈពេពលជិត ២៥០០

ឆុ្នាំ�ក្នុន្តលងពេ�។ បា�ខែន្តត ទ្ធន្តា�មន្ត�ងការអភីិវឌ្ឍឍនៃន្តយ�គឺសម័យ

ការផា�យគុ្នារវាងការខែថរក្នុាប្រក្នុុងប��� ន្តិងការពេធិឹើន្តគឺរ�ប-

ន្ត�យក្នុម ី ប្រពមទាំ�ងការរក្នុាភាពពេដ៏ើមនៃន្តប្រកុ្នុងប��� ន្តងិការ

ខែក្នុលមអជ�វភាពរស់ពេ�របស់ប្របជាជន្ត បាន្តពេក្នុើតពេឡូើងជា

ប្រក្នុុងប���សាវពេសៀង ពេ�តតជឺជា�ងប្រក្នុុងប���សាវពេសៀង ពេ�តតជឺជា�ង
浙江省绍兴古城 CFP 图浙江省绍兴古城 CFP 图
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ប្រកុ្នុងឡាសាជាទ្ធ�រមួពេ�តតនៃន្តត�បន់្តសឹយត័ Xizang ពេ�ើយ

ជាទ្ធ�ប្រក្នុុងប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌ប្រក្នុុមទ្ធ� ១ នៃន្តប្របពេទ្ធស

ចិិន្ត។ សពឹនៃថៃ កុ្នុ�ងប្រកុ្នុងឡាសាមាន្តប���ដាឋ ន្តចិ�នួ្តន្ត ៩៣៤

ក្នុខែន្តលង រមួមាន្តប្របជ��ស��ង់ប��� ប្របជ��ផុ�រប��� ទ្ធ�

ស��ល់ប��� រ�បចិមាល ក់្នុថី ន្តងិទ្ធ�តា�ងប្របវតតសិាស្ត្រាសតសម័យ

ទ្ធ�ពេន្តើបជាពេដ៏ើម។

ពេដ៏ើមី�ខែថរក្នុាឱយបាន្តលអប្របពេសើរន្ត�វប���ដាឋ ន្ត ន្តិងវតថ�

ប���ពេផសងៗ ប្រក្នុុងឡាសាបាន្តពេធិឹើការចិងប្រក្នុងពេរៀបពេរៀង

ឯក្នុសារអ�ព�ប���ដាឋ ន្ត ន្តងិវតថ�ប���ស�ខាន់្តៗខែដ៏លទ្ធទួ្ធល

ការអភីិរក្នុសចិ�ន្តួន្ត១៨០ ពេដ៏ើមី�ពេធិឹើការសពេស្ត្រាងី្ហាះបនាា ន្ត់ន្ត�វវតថ�

ប���ខែដ៏លមាន្តលក្នុា�ៈត�ណាង។ មនិ្តខែតបា�ពេណាណ ះ រដ៏ឋបាល

បន្តតបនាា ប់។

ទ្ធ�ប្រកុ្នុងសាវពេសៀងបាន្តពេធឹិើការខែថរក្នុាពេដាយខែឡូយចិ�ពេពាះ

ពេបតិក្នុភី�ឌ ប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌ខែដ៏លប្រតូវបាន្តដាក្នុ់

បញ្ចូច� លកុ្នុ�ងបញ្ចូា �ពេ�ីះពេបតិក្នុភី�ឌ ស�ខាន់្ត តាមពេគ្នាលការ�៍

ខែដ៏ល“ពេធិឹើការខែថរក្នុាពេដាយខែឡូក្នុ រក្នុាទ្ធ�ក្នុស��ង់ចាស់

ពេដាយសមពេ�ត�ផល ខែក្នុសប្រមួលន្ត�វខែផុក្នុមួយចិ�ន្តួន្ត ន្តិង

ខែក្នុលមអសាថ ន្តភាពទ្ធ�ពេ�” ពេពាលគឺឺរក្នុាន្ត�វស��ង់ខែដ៏លមាន្ត

លក្នុា�ៈពិពេសស វាយពេចាល ន្តិងជួសជ�លស��ង់ខែដ៏ល

មិន្តស��សងឹ្ហាក្នុ់គុ្នា សាងសង់ពេ�ដាឋ រចិនាសមព័ន្តធថី�ពេដ៏ើមី�ពេលើក្នុ

ក្នុមពស់ជាទ្ធ�ពេ�ន្ត�វគឺ��ភាពនៃន្តការរស់ពេ�របស់ប្របជាជន្ត។

ជាពិពេសស ពេប្រកាយព�សាត រពេឡូើងវញិន្ត�វផល�វទ្ធ�ក្នុធិមីជាតិក្នុុ�ង

ប្រក្នុុងប��� ទ្ធ�ក្នុអូ�ភីឺង ខែដ៏លជាមពេធិាបាយពេធិឹើដ៏�ពេ�ើ រតាម

ផល�វទ្ធ�ក្នុពិពេសសក្នុុ�ងត�បន្ត់ ក្នុ៏ប្រតូវបាន្តដាក្នុ់បង្ហាា ញដ៏ល់អុក្នុរស់

ពេ�ទ្ធ�ប្រក្នុុង ន្តិងពេភីា�វពេទ្ធសចិរ។

ក្រុកុងឡាសានៃនតំ៌បនស់្នវយត័៌ Xizang ៖ ក្រុតូ៌វិបានធ្វើក្រុបៀបថាជា "គឺ ជ់ំភឺធឺ្វើល�ភនកំ្រុពឹ័ល"  និងជាក្រុកុងមានព័នឺឺរុស្នម�៏ីព័សិ្ន�ិាក្រុកុងឡាសានៃនតំ៌បនស់្នវយត័៌ Xizang ៖ ក្រុតូ៌វិបានធ្វើក្រុបៀបថាជា "គឺ ជ់ំភឺធឺ្វើល�ភនកំ្រុពឹ័ល"  និងជាក្រុកុងមានព័នឺឺរុស្នម�៏ីព័សិ្ន�ិា

西藏自治区拉萨市：雪域明珠——神圣的日光城西藏自治区拉萨市：雪域明珠——神圣的日光城

ទកី្រុកុងពិ័ធ្វើស្នស្នកនុងតំ៌បន ់ ន្ថែ�លមានលកខណ្ឌៈពិ័ធ្វើស្នស្នខាងទំធ្វើនៀមទមឺាប់ជំនជាតិ៌ភាគឺត៌ចិ  និងវិបី�ម៌ព័ធិ្វើស្នស្នតាមតំ៌បន់

地域特色型：以地域特色或其个性特征、民族风情、地方文化构成城市风貌主体的城市。

ប្រកុ្នុងឡាសាបាន្តតប្រមូវឱយពេធឹិើការសិក្នុាប្រសាវប្រជាវអ�ព�ការ

ខែថរក្នុាវតថ�ប��� ពេ�ពេពលអន្ត�វតតគឺពេប្រមាងសាងសងព់េ�ដាឋ -

រចិនាសមពន័្តធខុាតធិ� ពេ�ើយបាន្តចិងប្រក្នុងខែផន្តការលមអតិពេដ៏ើម �ី

ផ្តាល ស់ទ្ធ�តា�ងវតថ�ប��� ន្តិងប���ដាឋ ន្តមួយចិ�ន្តួន្ត។

ពេដ៏ើម �ីជ�រ�ញការខែថរក្នុាឱយបាន្តលអប្របពេសើរន្ត�វទ្ធ�ប្រកុ្នុង

ប្របវតតិសាស្ត្រាសត ន្តិងវបីធិម៌ ប្រពមទាំ�ងស�គឺមន្ត៍ប្របវតតិសាស្ត្រាសត

ន្តិងវបីធិម៌ ប្រក្នុុងឡាសាបាន្តពេធិឹើការជួសជ�លពេដាយខែឡូក្នុ

វាយពេចាលស��ង់ខែដ៏លមនិ្តស��សងឹ្ហាក់្នុគុ្នា ពេ�ើយបាន្តអន្ត�វតត

គឺពេប្រមាងសាងសងផ់ល�វ ន្តងិប្របព័ន្តធល�កុ្នុ�ងប្រកុ្នុងប��� ប្រពមទាំ�ង

បាន្តដ៏�ពេឡូើងន្ត�វបរកិាា រអនាម័យ ន្តិងពន្តលត់អគឺីិភ័ីយជាពេដ៏ើម។

ប្រក្នុុងឡាសា ត�បន្ត់សឹយ័ត Xizangប្រក្នុុងឡាសា ត�បន្ត់សឹយ័ត Xizang
西藏自治区拉萨市 CFP 图西藏自治区拉萨市 CFP 图
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ប្របាសាទ្ធអងីរវតតសថតិពេ�ភាគឺពាយពយនៃន្ត�ជធាន្ត�ភីុ�ពេពញប្របាសាទ្ធអងីរវតតសថតិពេ�ភាគឺពាយពយនៃន្ត�ជធាន្ត�ភីុ�ពេពញ

របស់ក្នុមព�ជា ន្តិងមាន្តចិមាៃ យប្របមា� ៣១១ គឺ�ឡូ�ខែមាប្រតព�របស់ក្នុមព�ជា ន្តិងមាន្តចិមាៃ យប្របមា� ៣១១ គឺ�ឡូ�ខែមាប្រតព�

ភីុ�ពេពញ។ ទ្ធ�ពេន្តះធាល ប់ជា�ជធាន្ត�នៃន្ត�ជវងសអងីរក្នុមព�ជាក្នុុ�ងភីុ�ពេពញ។ ទ្ធ�ពេន្តះធាល ប់ជា�ជធាន្ត�នៃន្ត�ជវងសអងីរក្នុមព�ជាក្នុុ�ង

អ�ឡូ�ងសតវតសរទ៍្ធ�៩ ដ៏ល់១៥  ពេ�ើយជាមជឈម�ឌ លពេសដ៏ឋ-អ�ឡូ�ងសតវតសរទ៍្ធ�៩ ដ៏ល់១៥  ពេ�ើយជាមជឈម�ឌ លពេសដ៏ឋ-

ក្នុិចិច ន្តិងវបីធិម៌របស់ជន្តជាតិខែ�ីរក្នុុ�ងសម័យប���អងីរ។ក្នុិចិច ន្តិងវបីធិម៌របស់ជន្តជាតិខែ�ីរក្នុុ�ងសម័យប���អងីរ។

ពេ�ឆុ្នាំ�១៩៩២ ត�បន្ត់អងីរប្រតូវបាន្តដាក្នុ់បញ្ចូច� លជាផល�វពេ�ឆុ្នាំ�១៩៩២ ត�បន្ត់អងីរប្រតូវបាន្តដាក្នុ់បញ្ចូច� លជាផល�វ

ការកុ្នុ�ងបញ្ចូា �ពេ�ីះ«ពេបតិក្នុភី�ឌ វបីធិម៌ពិភីពពេលាក្នុ»កុ្នុ�ងការកុ្នុ�ងបញ្ចូា �ពេ�ីះ«ពេបតិក្នុភី�ឌ វបីធិម៌ពិភីពពេលាក្នុ»កុ្នុ�ង

នាមជាពេបតិក្នុភី�ឌ ជតិបាត់បង។់ ប្របពេទ្ធសក្នុមព�ជាបាន្តក្នុ��ត់នាមជាពេបតិក្នុភី�ឌ ជតិបាត់បង។់ ប្របពេទ្ធសក្នុមព�ជាបាន្តក្នុ��ត់

ខែផន្តការថី�អ�ព�ការអភីិវឌ្ឍឍទ្ធ�ប្រក្នុុងពេសៀម�ប ពេដ៏ើមី�ខែថរក្នុាខែផន្តការថី�អ�ព�ការអភីិវឌ្ឍឍទ្ធ�ប្រក្នុុងពេសៀម�ប ពេដ៏ើមី�ខែថរក្នុា

ការពារវបីធិម៌ប្របនៃព�� នៃន្តប្រកុ្នុងអងីរ ន្តងិប្របាសាទ្ធអងីរវតត។ការពារវបីធិម៌ប្របនៃព�� នៃន្តប្រកុ្នុងអងីរ ន្តងិប្របាសាទ្ធអងីរវតត។

ឧទាំ�រ�៍ ការសាងសង់អាកាសយ៉ាន្តដាឋ ន្ត ន្តងិសណាឋ គ្នារឧទាំ�រ�៍ ការសាងសង់អាកាសយ៉ាន្តដាឋ ន្ត ន្តងិសណាឋ គ្នារ

មាន្តថុាក់្នុ��សព�គុ្នាតាមខែផន្តការ�ការជួសជ�លពេ�ដាឋ រចិនា-មាន្តថុាក់្នុ��សព�គុ្នាតាមខែផន្តការ�ការជួសជ�លពេ�ដាឋ រចិនា-

សមព័ន្តធក្នុុ�ងត�បន្ត់អងីរ រមួមាន្តការជួសជ�លផល�វថុល់ក្នុុ�ងត�បន្ត់សមព័ន្តធក្នុុ�ងត�បន្ត់អងីរ រមួមាន្តការជួសជ�លផល�វថុល់ក្នុុ�ងត�បន្ត់

ពេទ្ធសចិរ�៍ ពេដ៏ើម �ីបង្ហាា ញន្ត�វវបីធិម៌ប្របាសាទ្ធអងីរឱយកាន់្តខែតពេទ្ធសចិរ�៍ ពេដ៏ើម �ីបង្ហាា ញន្ត�វវបីធិម៌ប្របាសាទ្ធអងីរឱយកាន់្តខែត

លអប្របពេសើរជ�ន្តដ៏ល់ពេភីា�វពេទ្ធសចិរខែដ៏លមក្នុព�ប្របពេទ្ធសពេផសងៗលអប្របពេសើរជ�ន្តដ៏ល់ពេភីា�វពេទ្ធសចិរខែដ៏លមក្នុព�ប្របពេទ្ធសពេផសងៗ

ពេលើពិភីពពេលាក្នុទាំ�ងម�ល។ពេលើពិភីពពេលាក្នុទាំ�ងម�ល។

ការការពារ ន្តងិការផសពឹផាយពេបតិក្នុភី�ឌ ប្របវតតសិាស្ត្រាសតការការពារ ន្តងិការផសពឹផាយពេបតិក្នុភី�ឌ ប្របវតតសិាស្ត្រាសត

ន្តិងវបីធិម៌ពិភីពពេលាក្នុ ប្រតូវមាន្តការចិ�លរមួព�មន្ត�សសជាតិន្តិងវបីធិម៌ពិភីពពេលាក្នុ ប្រតូវមាន្តការចិ�លរមួព�មន្ត�សសជាតិ

ទាំ�ងម�ល។  ពេ�ឆុ្នាំ�១៩៩៣ ប្របពេទ្ធសក្នុមព�ជា ន្តិងអងីការទាំ�ងម�ល។  ពេ�ឆុ្នាំ�១៩៩៣ ប្របពេទ្ធសក្នុមព�ជា ន្តិងអងីការ

យ�ពេ�សើ�បាន្តផតួចិពេផតើមប្របតិបតតិការអន្តតរជាតិពេដ៏ើម �ីការពារយ�ពេ�សើ�បាន្តផតួចិពេផតើមប្របតិបតតិការអន្តតរជាតិពេដ៏ើម �ីការពារ

ន្តងិសពេស្ត្រាងី្ហាះត�បន់្តអងីរ។ ចាប់តា�ងព�ឆុ្នាំ�១៩៩៨ រដាឋ ភីបិាលន្តងិសពេស្ត្រាងី្ហាះត�បន់្តអងីរ។ ចាប់តា�ងព�ឆុ្នាំ�១៩៩៨ រដាឋ ភីបិាល

ចិិន្តបាន្តចាត់បញ្ចូា� ន្តប្រកុ្នុមជ�នាញឱយចិ�លរមួកុ្នុ�ងប្របតិបតតិការចិិន្តបាន្តចាត់បញ្ចូា� ន្តប្រកុ្នុមជ�នាញឱយចិ�លរមួកុ្នុ�ងប្របតិបតតិការ

ពេន្តះ ពេ�ើយបាន្តសពេប្រមចិន្ត�វគឺពេប្រមាងការពារ ន្តិងជួសជ�លពេន្តះ ពេ�ើយបាន្តសពេប្រមចិន្ត�វគឺពេប្រមាងការពារ ន្តិងជួសជ�ល

ប្របាសាទ្ធពេ�សាយពេទ្ធវតា ន្តិងប្របាសាប្របាសាទ្ធពេ�សាយពេទ្ធវតា ន្តិងប្របាសាទ្ធតាខែក្នុវ៕ទ្ធតាខែក្នុវ៕

(អតថបទ្ធសពេងាបពេដាយអុក្នុន្តិពន្តធទ្ធ(អតថបទ្ធសពេងាបពេដាយអុក្នុន្តិពន្តធទ្ធសសនាវដ៏ត�ពេយើង�ា� �)សសនាវដ៏ត�ពេយើង�ា� �)

稿件来源：本刊综合稿件来源：本刊综合

阅读多一点ព័័ត៌៌មានបន្ថែនែម

ក្រុកុងអ្នងគរុធ្វើ�ធ្វើ�ត៌តធ្វើស្នៀមរាបក្រុបធ្វើទស្នកមុុជា
柬埔寨暹粒省吴哥城

ប្របាសាទ្ធបាយ័ន្តប្របាសាទ្ធបាយ័ន្ត

巴戎寺  CFP 图巴戎寺  CFP 图

4343

B½t’manBiess｜高棉视点

43



eFVIeTscrN_mþgedaykarseRmccitþPøam²¡

在今年的中国国庆长假期间，即兴出游备受欢迎。

长假前，中国团购平台美团发起的用户国庆出游调研显示，超过一半的美团用户会选择

在出游前 3 天内甚至当天临时制定计划。不同于提前规划好行程、走马观花式“打卡旅游”，

即兴出游更加随性，其追求的就是说走就走的自在与快意。

临时决策、本地探索、小众玩法，来一场说走就走的即兴出游已经成为假期旅行出游的

新趋势。

扫描二维码，轻松听杂志

ស�មពេសីន្ត QR ក្នុ�ដ៏ពេដ៏ើមី�សាត ប់អតថបទ្ធ
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កុ្នុ�ងឱកាសនៃថៃឈ្នះប់សប្រមាក្នុប��យជាតិចិិន្តឆុ្នាំ�ពេន្តះ 

“ដ៏�ពេ�ើ រពេទ្ធសចិរ�៍ពេដាយការសពេប្រមចិចិិតតភាល មៗ”បាន្តទ្ធទួ្ធល

ការពេពញន្តិយមពេ�ទ្ធ�ទាំ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

ម�ន្តន្ត�ងនៃថៃឈ្នះប់សប្រមាក្នុ ប្រក្នុុម�ូ�ន្ត Meituan ប្របពេទ្ធស

ចិិន្តបាន្តពេរៀបចិ�ការសិក្នុាប្រសាវប្រជាវអ�ព�ពេគ្នាលពេ�ពេធឹិើដ៏�ពេ�ើ រ

ពេទ្ធសចិរ�៍របស់ប្របជាជន្តចិិន្តពេ�នៃថៃឈ្នះប់សប្រមាក្នុប��យ

ជាតិចិិន្ត។ តាមលទ្ធធផលនៃន្តការសិក្នុាប្រសាវប្រជាវបាន្តឱយដ៏�ង

ថា មាន្តប្របជាជន្តចិិន្តជាង ៥០% ន្ត�ងអាចិសពេប្រមចិចិិតតពេ�

ពេធិឹើពេទ្ធសចិរ�៍ភាល មៗតាមចិិតតក្នុុ�ងរយៈពេពល ៣ នៃថៃម�ន្តន្ត�ង

ការឈ្នះប់សប្រមាក្នុ ឬពេ�នៃថៃឈ្នះប់សប្រមាក្នុខែតមតង។ ដ៏�ពេ�ើ រ

ពេទ្ធសចិរ�៍ខែបបពេន្តះ ��សគុ្នាន្ត�ងដ៏�ពេ�ើ រពេទ្ធសចិរ�៍ខែដ៏ល

បាន្តក្នុ��ត់ខែផន្តការជាម�ន្ត វាអាចិបង្ហាា ញព� “ចិិតតគឺ�និ្តត” ន្តងិ

“អារមី�៍រ �ក្នុ�យភាល មៗ”  របស់អុក្នុដ៏�ពេ�ើ រ។

ការសពេប្រមចិចិិតតភាល មៗកុ្នុ�ងការពេ�ក្នុមាន្តតក្នុខែន្តលងពពិេសស

ន្តិងពេធឹិើដ៏�ពេ�ើ រតាមរពេបៀប��សព�អុក្នុដ៏នៃទ្ធ  បាន្តកាល យជា

ទ្ធិនុាការថី�មួយសប្រមាប់ការពេធឹិើពេទ្ធសចិរ�៍កុ្នុ�ងឱកាសនៃថៃ

ឈ្នះប់សប្រមាក្នុ។

图片来源于网络图片来源于网络
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ការុស្នធ្វើក្រុមចចិត៌តភឺាមៗ
即兴选择  

ពេ�នៃថៃឈ្នះប់សប្រមាក្នុប��យជាតិចិិន្តឆុ្នាំ�ពេន្តះ ពេទ្ធសចិរចិិន្ត

ជាពេប្រចិើន្តសពេប្រមចិចិិតតពេ�ពេដ៏ើរក្នុមាន្តតពេ�ត�បន្ត់ជ��វញិ ដ៏�ពេចិុះ

ពេ�តាមទ្ធ�ផារពេទ្ធសចិរ�៍កុ្នុ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្ត ក្នុប៏ាន្តពេលចិពេចិញ

ន្ត�វ “ក្នុមីវធិិ�ពេទ្ធសចិរ�៍” ថី�មួយចិ�ន្តួន្តដ៏�ចិជា ដ៏�ពេ�ើ រពេទ្ធសចិ-

រ�៍ចិមាៃ យ�ល�តាមរថពេភីលើងពេលី�ន្តពេលឿន្ត ការពេបាះជ�រ �ពេ�

ជាយប្រក្នុុង ក្នុមីវធិិ�ពេទ្ធសចិរ�៍រយៈពេពលមួយនៃថៃ ឬការពេដ៏ើរ

ក្នុមាន្តតបន្តធ�រអារម�៍ីពេ�វាលខែប្រសជាពេដ៏ើម ខែដ៏លកាន់្តខែតមាន្ត

ប្របជាប្របិយភាពពេ�ទ្ធ�ទាំ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

ពេ�នៃថៃទ្ធ�៦ ខែ�ត�លា ឆុ្នាំ�២០២២ ប្រក្នុុម�ូ�ន្ត Fliggy

ខែដ៏លជាពេវទិ្ធកាផតល់ពេសវាក្នុមីពេទ្ធសចិរ�៍ចិប្រមុះកុ្នុ�ងប្របពេទ្ធស

ចិិន្ត បាន្តប្របកាសរបាយការ�៍ថា កុ្នុ�ងឱកាសឈ្នះប់សប្រមាក្នុ

ប��យជាតិចិិន្តឆុ្នាំ�ពេន្តះ ការក្នុក្នុ់បន្តាប់ពេ�សណាឋ គ្នារប្រប�� ត

បាន្តពេក្នុើន្តពេឡូើងពេទ្ធឹដ៏ង ពេធិៀបន្ត�ងនៃថៃឈ្នះប់សប្រមាក្នុពេ�ប��យ

ចិ�លឆុ្នាំ�ចិិន្តខែដ៏លសប្រមាក្នុបាន្ត ៧ នៃថៃដ៏�ចិគុ្នា។

សពឹនៃថៃ ពេប្រ�ព�ការសុាក្នុ់ពេ� សណាឋ គ្នារប្រប�� ត ន្តិង

ផាះស�ណាក្នុ់ជាពេប្រចិើន្តបាន្តដាក្នុ់បខែន្តថមន្ត�វក្នុមីវធិិ�អាជ�វក្នុមី

ពពិេសសមយួចិ�ន្តនួ្ត ពេដ៏ើម �ីទាំក់្នុទាំញពេភីា�វពេទ្ធសចិរកាន់្តខែតពេប្រចិើន្ត

ដ៏�ចិជា “សណាឋ គ្នារ+ការផ�ក្នុខែតពេពលរពេសៀល” “សណាឋ គ្នារ+

ស�ប�ប្រតចិ�លរម�� យដាឋ ន្ត” ន្តិង “សណាឋ គ្នារ+spa” ជាពេដ៏ើម

ខែដ៏លស�ទ្ធធខែតជាផលិតផលពេពញនិ្តយមព�ពេភីា�វពេទ្ធសចិរ។

ដ៏�ពេ�ើ រពេទ្ធសចិរ�៍ខែបបពេន្តះចិ�ណាយពេពលមិន្តយ�រ ពេ�ើយ

មាន្តតនៃមលមិន្ត�ពស់ ដ៏�ពេចិុះ ពេភីា�វមិន្តបាចិ់ក្នុក្នុ់ជាម�ន្តពេទ្ធ ពេបើចិង់

ពេ�ក្នុមាន្តតអាចិសពេប្រមចិចិិតតពេ�ភាល មៗខែតមតង។ ពេពលថី�ៗ

ពេន្តះ ការបញ្ញាា ទ្ធិញក្នុមីវធិិ�ពេទ្ធសចិរ�៍ខែបប “សណាឋ គ្នារ+”

តាមពេគឺ�ទ្ធ�ព័រ Meituan បាន្តពេក្នុើន្តពេឡូើងជិតពេទឹ្ធដ៏ង។ អប្រតា

នៃន្តការខែសឹងរក្នុរពេបៀបពេទ្ធសចិរ�៍ខែបបសុាក់្នុពេ�ត�បន់្តជ��វញិ

បាន្តពេក្នុើន្តពេឡូើង ៨០% ពេ�ើយក្នុុ�ងពេនាះ ការខែសឹងរក្នុក្នុមីវធិិ�

ពេទ្ធសចិរ�៍អ�ព�ផាះស�ណាក្នុ់ខែដ៏លខែក្នុលមអព�ផាះចាស់ប���

“ស�ឺ��ឺយ៉ាន់្ត” កុ្នុ�ងប្រកុ្នុងពេបាកា�ង ន្តិងផាះចាស់ប���ខែបប

បរពេទ្ធស “ពេ�យ៉ាាងហឹាង” ក្នុុ�ងប្រក្នុុងពេសៀងនៃ�បាន្តពេក្នុើន្ត

ពេឡូើង ២១៣%។

មាាងពេទ្ធៀត ការជួលរថយន្តតពេ�ពេធិឹើពេទ្ធសចិរ�៍ក្នុ៏មាន្ត

ប្របជាប្របិយភាពកាន្ត់ខែតពេប្រចិើន្តផងខែដ៏រ។ ពេ�តាមពេគឺ�ទ្ធ�ព័រ

ប្រកុ្នុម�ូ�ន្ត Fliggy ការជួលរថយន្តតពេ�នៃថៃឈ្នះប់សប្រមាក្នុ

ប��យជាតិចិិន្តបាន្តពេក្នុើន្តពេឡូើងជាង ៥០% ពេធិៀបន្ត�ងប��យ

ចិ�លឆុ្នាំ�ចិិន្ត ព�ពេប្រពាះការពេដ៏ើរពេលងពេដាយការពេបើក្នុរថយន្តតមាន្ត

ពេសរ �ភាពជាងការពេធិឹើដ៏�ពេ�ើ រតាមរថពេភីលើង។ អុក្នុដ៏�ពេ�ើ រអាចិ

ចិតពេ�ក្នុខែន្តលងណាមួយតាមផល�វ ពេដ៏ើម �ីថតរ�ប ន្តិងពេដ៏ើរក្នុមាន្តត

តាមចិ��� លចិិតត។ ឧទាំ�រ�៍ ពេបើពេ�ពេដ៏ើរពេលងពេកាះ

ណាន្តពេអា ប្រក្នុុងសាន្តធិ�វ ពេ�តតកឹាងត�ង ពេបើមិន្តមាន្តឡាន្ត

ន្ត�ងអាចិពេក្នុើតមាន្តបញ្ញាា ជាពេប្រចិើន្តកុ្នុ�ងការពេធឹិើដ៏�ពេ�ើ ពេ�មក្នុ។ 
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បា�ខែន្តត ពេបើជួលឡាន្តពេនាះ អាចិមាន្តភាពង្ហាយប្រសួលក្នុុ�ង

ការពេឡូើងភីុ� ឬពេមើលសម�ប្រទ្ធ។

 

ការុធ្វើ�វ��ធំ្វើណ្ឌ� រុធ្វើដ្ឋាយធ្វើស្នរុភីាព័
自由出行  

ការពេធិឹើពេទ្ធសចិរ�៍ពេដាយការសពេប្រមចិចិិតតភាល មៗ មាន្ត

ន្ត័យថាអុក្នុដ៏�ពេ�ើ រអាចិសពេប្រមចិចិិតតភាល មៗកុ្នុ�ងរយៈពេពលដ៏៏

�ល� ចិង់ពេចិញដ៏�ពេ�ើ រពេពលណាគឺឺអាចិពេចិញពេ�ភាល មៗខែត

មតង។ ការពេបើក្នុរថយន្តត�លួន្តឯង មិន្តបាចិ់យក្នុឥវាាន្ត់ពេប្រចិើន្ត

ពេនាះពេទ្ធ ពេធិឹើដ៏�ពេ�ើ រក្នុ៏មិន្តឆ្នាំៃ យ ចិ�ណាយពេពល�ល� ពិតជា

មាន្តអារមី�៍ធិ�រប្រសាល ន្តិងសបាយរ �ក្នុ�យផងខែដ៏រ។

បា�ខែន្តត អឹ�ខែដ៏លស�ខាន្ត់ជាងពេគឺសប្រមាប់រពេបៀបពេធិឹើពេទ្ធសចិរ�៍

ខែបបពេន្តះ គឺឺ “ពេសរ �ភាព”។

ពេន្តះគឺឺជាវធិិ�ពេដ៏ើរពេលងក្នុមាន្តតខែដ៏លពេធឹិើពេឡូើងតាមចិ��� ល

ចិិតតរបស់អុក្នុដ៏�ពេ�ើ រ ខែដ៏លអាចិប�ពេពញតាមតប្រមូវការខែដ៏ល

ពេក្នុើតពេឡូើងជាបនាា ន្ត់របស់ពួក្នុពេគឺ។ អាទ្ធិតយពេន្តះ ពេធិឹើការង្ហារ

�ត់ខាល �ងខែមន្តពេទ្ធ? ពេតាះ ះ ពេចិញពេ�ពេដ៏ើរពេលង! មិន្តសបាយ

ចិិតតខែមន្តពេទ្ធ? ពេតាះ ះ ពេចិញពេ�បន្តធ�រអារម�៍ី! ពេ�ប្រកុ្នុងពេផសង

មាន្តទ្ធិវាតស្ត្រាន្តត�ខែដ៏លគួឺរឱយចិង់ពេ�ទ្ធសសនាខែមន្តពេទ្ធ? ពេតាះ 

ពេចិញពេ�ពេមើលពេមើល៍!

ពេបើន្តិយ៉ាយអ�ព�ក្នុមីវធិិ�ពេដ៏ើរក្នុមាន្តតខែដ៏លបាន្តក្នុ��ត់ជា

ម�ន្ត ពេយើងខែតងខែតប្រពួយថា ពេតើនៃថៃបនាា ប់អាចិមាន្តការផ្តាល ស់

បត�រក្នុមវីធិិ�ឬពេទ្ធ? ពេ�ើយប្រតូវពេធឹិើដ៏�ពេ�ើ រក្នុ��ត់តាមកាលវភិាគឺ

គឺឺពេពលប្រព�ក្នុពេ�ណា លាៃ ចិពេ�ណា ស�ទ្ធធខែតប្រតូវបាន្តក្នុ��ត់

ជាក្នុ់លាក្នុ់ជាម�ន្ត ហាក្នុ់ដ៏�ចិជាមិន្តមាន្តពេសរ �ភាព ន្តិងភាព

សបាយរ �ក្នុ�យពេពញពេលញពេនាះពេទ្ធ។

បា�ខែន្តត ដ៏�ពេ�ើ រពេទ្ធសចិរ�៍ខែដ៏លសពេប្រមចិចិិតតពេដាយភាល មៗ

ពេន្តះចិ�ណាយពេពលកាន្ត់ខែត�ល� ពេធិឹើដ៏�ពេ�ើ រមិន្តបាចិ់ពេ�ឆ្នាំៃ យ

ខែតអាចិផតលដ់៏ល់អកុ្នុដ៏�ពេ�ើ រន្ត�វពេសរ �ភាព ន្តងិអារម�៍ីសបាយ

រ �ក្នុ�យពេពញពេលញ ពេ�ើយជួយឱយពួក្នុពេគឺខែសឹងរក្នុពេឃុំើញន្ត�វ

សប្រមស់សាអ តពិតប្របាក្នុដ៏ពេ�ជ��វញិ�លួន្ត ន្តិងអាចិប�ពេពញតាម

តប្រមូវការជាក្នុ់ខែសតងក្នុុ�ងប្រក្នុពេ�ពេបះដ៏�ងរបស់ពួក្នុពេគឺ៕

(ទ្ធសសនាវដ៏ត�«ប្របចា�សបាត �៍ថី�»)

稿件来源：《新周刊》（有删减）

ប្របជាជន្តពេបាះជ�រ �ពេ�ពេលើវាលពេ�ីពេ�ម��អគ្នារ�ពស់ៗក្នុុ�ងទ្ធ�ប្រក្នុុង

图①人们在城市高楼前的草坪上露营 CFP 图

ពេកាះណាន្តពេអា ប្រក្នុុងសាន្តធិ�វ ពេ�តតកឹាងត�ង
图②广东省汕头市南澳岛 CFP 图

សណាឋ គ្នារផាះ ស�ឺ��ឺយ៉ាន្ត់ ប្រក្នុុងពេបាកា�ង

图③北京市四合院酒店 CFP 图

ផាះស�ណាក្នុ់ ន្តិងបណាណ គ្នារ"កាពេ�ឹសិលីៈ"   ខែដ៏លខែក្នុសប្រមួលព�ផាះចាស់ប���ខែបប

បរពេទ្ធស “ពេ�យ៉ាាងហឹាង” ពេ�ប្រក្នុុងពេសៀងនៃ�

图④上海市老洋房改造的咖啡书店 CFP 图
②②

③③

④④
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mçagCaBiPBkMNaBü

mçageTotCaBiPBCak;Esþg

在炎热的夏日，扇子是最为简单的消暑工具。扇子外形多样，有的形状像一轮满月，采

用丝绸制作；有的形状如鸟翅，采用鸟类的羽毛制作……扇子可以精美华贵，也可以淡雅质朴。

看似小巧日常的扇子，却承载着数千年中华文化的风流与雅韵：戏文里的闺阁小姐们以

扇遮面，摇出多少动人佳话；文人墨客轻摇纸扇，书写多少千古文章。

扫描二维码，轻松听杂志

ស�មពេសីន្ត QR ក្នុ�ដ៏ពេដ៏ើមី�សាត ប់អតថបទ្ធ
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ប្របពេទ្ធសចិិន្តប្រតូវបាន្តពេគឺសីាល់ថាជា "អាណាចិប្រក្នុផលិត

ផលិត"។ ជាង ៣០០០ ឆុ្នាំ�ម�ន្ត ប្របពេទ្ធសចិិន្តចាប់ពេផតើមមាន្ត

វតតមាន្តផលិត ពេប្រកាយមក្នុ ជន្តជាតិចិិន្តបាន្តយក្នុសមតថភាព

ប្រសពេមើប្រសនៃមដ៏៏សម �ីរខែបបរបស់�លួន្តពេ�គួឺបផស�ជាមួយការ

នៃចិុប្របឌ្ឍិតថី�ក្នុុ�ងការផលិតផលិត។ ផលិត�លះមាន្ត�ងដ៏�ចិប្រពះចិន្តា

ពេពញវង់ ពេ�ើយ�លះពេទ្ធៀតមាន្ត�ងដ៏�ចិសាល បបក្នុស�។

ផលិតមួយមាន្តព�រខាង មាា ងត�ណាងឱយអត�តកាល មាា ង

ពេទ្ធៀតត�ណាងឱយបចិច�បីន្តុកាល។ ផលិតមិន្តប្រត�មខែតបង្ហាា ញព�

ការអភីិវឌ្ឍឍនៃន្តវបីធិម៌សងីមបា�ពេណាណ ះពេទ្ធ ខែថមទាំ�ងបាន្តក្នុត់

ប្រតាន្ត�វប្របវតតិនៃចុិប្របឌិ្ឍតថី�នៃន្តសិបីក្នុមីប្របជាប្របិយពេទ្ធៀតផង។

ពេ�ពេពលខែដ៏លពេយើងគឺយគឺន់្តផលតិប្រក្នុដាសដ៏៏ប្រសស់ប�ប្រពង ន្តងិ

ពេ�ើតឆ្នាំយពេនាះ មនិ្តប្រត�មខែតមាន្តភាពរ �ក្នុ�យជាមយួន្ត�ងធាត�

ផស�ខែផុក្នុសិលីៈរបស់វាបា�ពេណាណ ះពេទ្ធ ពេ�ើយពេយើងក៏្នុអាចិទ្ធទួ្ធល

បាន្តន្ត�វអារមី�៍អ�ព�មពេនាសពេញ្ចូច តនារបស់អុក្នុផលិតផលិត

ផងខែដ៏រ។

ស្នមាា រុៈ ៖  ការុបំផុ្សស្នគំឺនតិ៌
材质——灵感来源

ផលិតមាន្តពេដ៏ើមក្នុ�ពេ�ើ តពេ�ក្នុុ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្ត ពេ�ើយមាន្ត

ប្របវតតិសាស្ត្រាសតយ�រលង់ណាស់មក្នុពេ�ើយ។ ក្នុ��ត់ប្រតាដ៏�ប�ង

ប�ផ�តរបស់ផលតិពេ�កុ្នុ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្តគឺឺពេសតចិប��� សនួ្ត ធាល ប់

បាន្តពេធិឹើ “ផលិត អូ�ពេមាង” ខែដ៏លប្រតូវបាន្តខែសងពេដាយអុក្នុបពេប្រមើ

ពេ�ើយឈ្នះរពេ�ព�ពេប្រកាយពេសតចិ។

តាមត�ណាលតៗគុ្នាបាន្តឱយដ៏�ងថា ក្នុុ�ងសម័យរជាកាល

សាង ន្តងិចិ�វ (សតវតសរទ៍្ធ�១៧—ឆុ្នាំ�២៥៦ ម�ន្តប្រគិឺសតសក្នុ�ជ) 

ពេគឺបាន្តពេប្របើពេ�មក្នុន្តា�យមាន្ត់នៃប្រពសប្រមាប់ពេធឹិើផលិតចាងសាន្ត

ខែដ៏លត�ណាងឱយអ�ណាចិ ន្តិងឫទាំធ ន្ត�ភាព។ ផលិតចាងសាន្ត

ពេន្តះ ��សគុ្នាព�ផលិតខែដ៏លកាន្ត់ពេ�ក្នុុ�ងនៃដ៏ឥឡូ�វពេន្តះ វាមាន្ត

ទ្ធ���ធិ� ប្រតូវទាំញពេដាយខែ�សពួរ ពេ�ើយពយួរពេ�ខាងពេប្រកាយ

ប្រពះ�ជបលល័ងើ។

ក្នុុ�ងរយៈពេពលដ៏៏យ�រអខែងឹង សមាភ រៈសប្រមាប់ពេធិឹើផលិតមាន្ត

ពេប្រចិើន្តប្របពេភីទ្ធ។ �លងតាមរយៈការអភីិវឌ្ឍឍ�ប់ពាន្ត់ឆុ្នាំ� ក្នុុ�ង

នាមជាប្របពេទ្ធសប្របភីពក្នុ�ពេ�ើ តនៃន្តផលិត ប្របពេទ្ធសចិិន្តបាន្ត

ផលិតផលិត�ប់រយប្របពេភីទ្ធ។ ផលិតចិិន្តអាចិខែបងខែចិក្នុជាព�រ

គឺ�ន្ត�រ "ព�នាន្តធិ�" (ខែផុក្នុមួគឺ�ន្ត�រ "ព�នាន្តធិ�" (ខែផុក្នុមយួ) របស់ពេលាក្នុ យ៉ាាន្ត ល�ព�ន្ត ជាងគឺ�រគឺ�ន្ត�រសម័យថាងយ) របស់ពេលាក្នុ យ៉ាាន្ត ល�ព�ន្ត ជាងគឺ�រគឺ�ន្ត�រសម័យថាង

ប្របពេទ្ធសប្របពេទ្ធសចិិន្តចិិន្ត
图①中国唐代画家阎立本作图①中国唐代画家阎立本作品《步辇图》（局部） CFP 图品《步辇图》（局部） CFP 图

①①
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ប្របពេភីទ្ធគឺឺ មួយប្របពេភីទ្ធជាផលិត�បពេសីើខែដ៏លមិន្តអាចិបត់បាន្ត

ដ៏�ចិជាផលិតធិួន្តសាន្ត ឯមួយប្របពេភីទ្ធពេទ្ធៀតជាផលិតបត់ខែដ៏លពេធិឹើ

ព�ប្រក្នុដាស ពេ�ើយអាចិបត់បាន្ត។

ពេ�ចិ�ងសម័យចាន្តគ់ឺ(ួឆុ្នាំ�៤៥៣-ឆុ្នាំ�២២១ម�ន្តប្រគិឺសតស-

ក្នុ�ជ) ផលិតខែដ៏លពេធិឹើអ�ព�ពេ�មបក្នុស�ចាប់ពេផតើមពេពញន្តិយមពេ�

ក្នុុ�ងប្រសទាំប់អភីិជន្ត ពេ�ើយបាន្តកាល យជាពេប្រគឺឿងពេប្របើប្របាស់

ក្នុុ�ងការរស់ពេ�ប្របចា�នៃថៃ។ រ�បដ៏�ប�ងប�ផ�តរបស់ផលិតខែដ៏លប្រតូវ

បាន្តរក្នុពេឃុំើញពេ�ក្នុុ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្តពេនាះ គឺឺផលិតនៃដ៏ខែវងខែដ៏ល

កាន្ត់ពេដាយទាំសក្នុរមុាក់្នុពេ�ពេលើក្នុ�ពេសៀវសាព ន់្តកុ្នុ�ងសម័យ

ចាន់្តគួឺ ខែដ៏លប្រតូវបាន្តពេគឺរក្នុពេឃុំើញពេ�កុ្នុ�ងទ្ធ�ប្រកុ្នុងឈ្នះ�ងទ្ធ� ពេ�តត

ស��ឈ្នះនួ្តនៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្ត ចិ�ខែ�ក្នុឯផលតិខែដ៏លរក្នុាទ្ធ�ក្នុមក្នុដ៏ល់

បចិច�បីន្តុពេ�ើយមាន្តប្របវតតិយ�រលង់ប�ផ�តគឺឺ ផលិតនៃដ៏ខែវងពេធិឹើព�

ពេឈ្នះើខែដ៏លប្រតូវបាន្តរក្នុពេឃុំើញកុ្នុ�ងផុ� រមាា វាា ងទួ្ធយពេ�ប្រក្នុុង

ឆ្នាំងសា ពេ�តត�ូ�ណាន្តនៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

ពេប្រកាយព�រជាកាលស�ង(ឆុ្នាំ�៩៦០-ឆុ្នាំ�១២៧៩) ផលតិបត់

ខែដ៏លមាន្តទ្ធមៃន់្តប្រសាលពេ�ើយង្ហាយប្រសួលកុ្នុ�ងការរក្នុាទ្ធ�ក្នុ

ចាប់មាន្តវតតមាន្តពេឡូើង។ ពេដាយសារខែតមាន្តភាពង្ហាយប្រសួល

កុ្នុ�ងការពេប្របើប្របាស់ជាក្នុ់ខែសតង វាប្រតូវបាន្តផសពឹផាយយ៉ាា ង

ទ្ធ�ល�ទ្ធ�លាយកុ្នុ�ងសងីម។ អកុ្នុអក្នុសរសាស្ត្រាសត ន្តងិអកុ្នុប្របាជាខែតង

សរពេសរក្នុ�ណាពយខែដ៏លន្តិពន្តធពេដាយ�លួន្តឯង ឬគឺ�រគឺ�ន្ត�រទ្ធ�ក្នុ

ពេ�ីពេ�ពេលើផលិត ខែដ៏លបាន្តពេធិឹើឱយវាមាន្តតនៃមលពេសដ៏ឋក្នុិចិច ន្តិង

សិលីៈ។

ស្នបិីកមម ៖ ធ្វើបត៌កិភណ្ឌឌ វិបី�ម៌អ្នរុ�បី
技艺——非遗传承

ពេប្រ�ព�ប្រតូវពេប្របើប្របាស់ជាឧបក្នុរ�៍សប្រមាប់បក់្នុ�យល់ឱយ

ប្រតជាក្នុ់ ន្តិងបន្តធ�រអារមី�៍ ផលិតក្នុ៏មាន្តសិបីក្នុមី ន្តិងការត�ប

ខែតងពិពេសសគឺួរឱយក្នុត់សមីាល់ខែដ៏រ។ ផលិតវាាងស��ងជ�ខែដ៏ល

ផលិតពេ�ឆុ្នាំ�ដ៏�ប�ងនៃន្តសម័យពេសតចិគឺួងពេសៀ រជាកាលពេ�ង

ជាផលិតខែដ៏លមាន្តលក្នុា�ៈត�ណាង ពេ�ើយប្រតូវបាន្តពេគឺដាក់្នុ

ពេ�ីះថា“វតថ�លអដាច់ិពេគឺទាំ�ង៣” រមួទាំ�ងខែប្រពស�ប្រតហាងចិ�វ 

ន្តិងខែតឡូ�ងជ�ងហាងចិ�វ។

ផលតិវាាងស��ងជ�មាន្តពេប្រចិើន្តប្របពេភីទ្ធ ខែដ៏លមាន្ត ១៩ ប្របពេភីទ្ធ

ស�ខាន្ត់ដ៏�ចិជា ផលិតប្រក្នុដាសពេ�ី ន្តិងផលិតពេ�មជាពេដ៏ើម ពេ�ើយ

ប្រតវូបាន្តដាក្នុប់ញ្ចូច� លកុ្នុ�ងបញ្ចូា �ពេ�ីះពេបតិក្នុភី�ឌ វបីធិម៌អរ�ប�

ថុាក់្នុជាតិរបស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត។                  ដ៏�ពេ�ើ រការផលិតផលតិប្រក្នុដាស

ពេ�ីមាន្តភាពសី�គឺសីាញបន្តតិចិ ពេដាយប្រតូវ�លងកាត់ដ៏�ណាក្នុ់

កាលចិ�ន្តួន្ត៨៦ រមួមាន្តការដាក្នុ់ក្នុុ�ងក្នុពេ�ត នៃថៃពេ�ត  ប្រតា�ក្នុុ�ង

ទ្ធ�ក្នុប្រតជាក្នុ់ ន្តិងពេសាៃ រក្នុុ�ងទ្ធ�ក្នុព�ះ។ល។ �ល់ដ៏�ណាក្នុ់កាល

ន្ត�មួយៗប្រតូវពេធិឹើប្របមា� ១០ ពេមាាង រចួិយក្នុវាពេ�ហាលឱយ

គឺ�រគឺ�ន្ត�រពេលើផលិត
画扇面 CFP 图
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សៃួត។ ពេពលពេបើក្នុមាន្តភាព�បពេសីើ ពេពលបត់ពេ�មិន្តពេប្របះ

ខែបក្នុ មិន្តប្រត�មខែតអាចិបក្នុ់�យល់ប្រតជាក្នុ់ពេដ៏ើមី�បន្តថយក្នុពេ�ះ

បា�ពេណាណ ះពេទ្ធ ខែថមទាំ�ងអាចិពេប្របើសប្រមាប់បា�ងពន្តលឺនៃថៃ ន្តិង

ការពារទ្ធ�ក្នុពេភីល�ងពេទ្ធៀតផង។

ជាមួយន្ត�ងការពេប្របើប្របាស់យ៉ាាងទ្ធ�ល�ទ្ធ�លាយន្ត�វផលិតកុ្នុ�ង

ការរស់ពេ�ជាធិមីតា វបីធិម៌ផលិតក្នុ៏បាន្តប្រតូវបពេងើើតពេឡូើងជា

បន្តតបនាា ប់ខែដ៏រ។ ក្នុុ�ងពេនាះ "ក្នុ�ណាពយផលិត" ន្តិង "គឺ�ន្ត�រផលិត"

ពេ�រជាកាលថាង ន្តិងស�ង មាន្តលក្នុា�ៈត�ណាងជាងពេគឺ។ 

តាមក្នុ��ត់ប្រតាកុ្នុ�ងពេសៀវពេ� "ម�ងឺលា�ងល�" ខែដ៏លន្តពិន្តធពេដាយ

ពេលាក្នុ អូ� ជឺម� ក្នុវ �ន្តិពន្តធរជាកាលស�ងបាន្តឱយដ៏�ងថា ពេ�ផារ

�ប្រត�ក្នុុ�ងទ្ធ�ប្រក្នុុងល�ន្តអាន្ត រដ៏ឋធាន្ត�នៃន្ត�ជវងសស�ងខាងត �ីង

មាន្តត�បមួយខែដ៏លជួយពេគឺសរពេសរអក្នុសរផចង់ ន្តិងគឺ�រគឺ�ន្ត�រ

ពេលើផលិតដ៏�ចិជាពេទ្ធសភាពទ្ធ�ក្នុ ន្តិងភីុ�រ�បស្ត្រាសត�ផ្តាើ  បក្នុស� ប្រត� សតឹ

លអិត ន្តិងក្នុ�ណាពយលី�ៗជាពេដ៏ើម។

សពឹនៃថៃពេន្តះ តួនាទ្ធ�នៃន្តផលិតក្នុុ�ងការបក្នុ់�យល់ប្រតជាក្នុ់មិន្ត

ស�វស�ខាន់្តពេនាះពេទ្ធ បា�ខែន្តតប្របភីពពេដ៏ើមនៃន្តប្របវតតសិាស្ត្រាសត វបីធិម៌

ន្តិងតនៃមលសិលីៈខែដ៏លបងើប់ពេ�កុ្នុ�ងផលិតពេនាះ កាន់្តខែតមាន្ត

តនៃមល�ពស់ខែដ៏លមិន្តអាចិជ�ន្តួសបាន្តពេឡូើយ។    ជាមួយន្ត�ងការ

អភិីវឌ្ឍឍនៃន្តផល�វស�ប្រតសម�ប្រទ្ធ ផលតិចិិន្តដ៏៏សាអ ត ន្តងិប្រប�� តបាន្ត

ពេធឹិើដ៏�ពេ�ើ រ�លងកាត់មហាសម�ប្រទ្ធពេ�កាន់្តទឹ្ធ�បអឺរ ា�ប ពេ�ើយ

បាន្តកាល យជាវតថ�ដ៏៏ក្នុប្រមសប្រមាប់អភីិជន្ត ន្តិងស�ភាពប�រស

ពេ�ទ្ធ�ពេនាះ។ ពេ�ក្នុុ�ងគឺ�ន្ត�រ�ជវងសអឺរ ា�បនាសតវតសរទ៍្ធ�១៦

មាន្តរ�បផលិតចិិន្តកាន្ត់ខែតពេប្រចិើន្តពេឡូើងៗ៕

(អតថបទ្ធសពេងាបពេដាយអុក្នុន្តិពន្តធទ្ធសសនាវដ៏ត�ពេយើង�ា� �)

稿件来源：本刊综合

孙勇刚 制图
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មន្ត�សសជាពេប្រចិើន្តខែដ៏លជិះយន្តតពេហាះជាញ�ក្នុញាប់ ខែតង

មាន្តស��ួរមួយក្នុុ�ងចិិតតថា ពេ�ត�អឹ�បាន្តជាពេគឺពេប្របើក្នុង់ត�ចិ

សប្រមាប់យន្តតពេហាះធិ�ខែដ៏លមាន្តទ្ធមៃន់្ត�ប់រយពេតាន្តពេនាះ?

ពួក្នុពេគឺមិន្តចា�បាចិ់ពេប្រជើសពេរ ើសស�បក្នុក្នុង់ធិ�ជាងពេន្តះពេទ្ធខែមន្ត

ពេទ្ធ?

ស�មយក្នុយន្តតពេហាះប្របពេភីទ្ធ Boeing៧៤៧-៨ ជា

ឧទាំ�រ�៍។ យន្តតពេហាះប្របពេភីទ្ធពេន្តះមាន្តតួយន្តតពេហាះ ៧៦,៤

ខែមាប្រត សាល បប្របខែវង ៦៨,៥ ខែមាប្រត ទ្ធមៃន្ត់ពេហាះពេឡូើងជាអតិ-

បរមាគឺឺ ៤៤០ ពេតាន្ត ចិ�ខែ�ក្នុឯក្នុង់របស់វាមាន្តអងើត់ផចិត

ប្រត�មខែតព� ១,១ ពេ� ១,៦ ខែមាប្រតបា�ពេណាណ ះ។ ពេបើន្តិយ៉ាយអ�ព�

រថយន្តតដ៏�ក្នុទ្ធ�និ្តញធិ�ន្តធិៃន់្តខែដ៏លអាចិដ៏�ក្នុទ្ធ�និ្តញទ្ធមៃន់្តជាង

១៤ ពេតាន្ត អងើត់ផចិតនៃន្តក្នុង់វាជាទ្ធ�ពេ�មាន្តប្របខែ�ល ១

ខែមាប្រត។ ពេ�ពេពលមាន្តទ្ធ���ប្របហាក្នុ់ប្របខែ�លគុ្នា ទ្ធ�នាញ

ខែផន្តដ៏�ខែដ៏លស�បក្នុក្នុង់យន្តតពេហាះអាចិទ្ធប់ទ្ធល់បាន្តពេលើសព�

ស�បក្នុក្នុង់រថយន្តត។ បា�ខែន្តត ពេ�ពេពលខែដ៏លយន្តតពេហាះចិ�ះចិត

ពេដាយគិឺតគឺ�រពិចារណាអ�ព�ក្នុតាត ខាងពេប្រ�ជាពេប្រចិើន្ត ទ្ធមៃន់្តខែដ៏ល

ស�បក្នុក្នុង់ទ្ធប់ទ្ធល់ន្ត�ង�ន្តដ៏ល់ក្នុប្រមិតព�រដ៏ង ឬពេប្រចិើន្តជាង

ពេន្តះ ពេធិៀបន្ត�ងពេពលចិតពេ�ពេលើនៃផាដ៏�។

ស�បក្នុក្នុង់អាកាសចិរ�៍មាន្តសារៈស�ខាន់្តណាស់

សប្រមាប់ស�វតថភិាពរបស់យន្តតពេហាះពេ�ើយមាន្តតប្រមូវការ ន្តងិ

សតង់ដារលមអិតសប្រមាប់ស�ចិនាក្នុរបពេចិចក្នុពេទ្ធសដ៏�ចិជាការ

បាះទ្ធងីិចិ ទ្ធមៃន្ត់ផា�ក្នុ ការពេឡូើងក្នុពេ�ត  ន្តិងភាពធិន្ត់ជាពេដ៏ើម។

ពេ�ពេលើពិភីពពេលាក្នុពេយើង បពេចិចក្នុវទិ្ធាសុ�លនៃន្តឧសា�ក្នុមី

ផលិតស�បក្នុក្នុង់អាកាសចិរ�៍បាន្តកាន់្តកាប់កុ្នុ�ងនៃដ៏របស់

ប្រកុ្នុម�ូ�ន្តធិ�ៗ មួយចិ�ន្តនួ្ត។ ចិ�ពេពាះអកុ្នុចិ�លពេប្រកាយពេគឺ សតងដ់ារ

សប្រមាប់ការចិ�លវសិ័យពេន្តះពិតជាមាន្តក្នុប្រមិត�ពស់ណាស់។

ពេបើចិង់ពេធិឹើអាជ�វក្នុមីក្នុុ�ងវសិ័យពេន្តះ មាន្តខែតព�ងខែផអក្នុពេលើការ

នៃចិុប្របឌ្ឍិតថី�ខែផុក្នុវទិ្ធាសាស្ត្រាសត ន្តិងបពេចិចក្នុពេទ្ធស។

许多经常坐飞机的人心中难免会有这样的疑问：重达数百吨的飞机，为什么只用几个小轮胎来支撑，而不选择

大一点的轮胎呢？

以波音 747-8 为例，机身长度为 76.4 米，翼展 68.5 米，最大起飞重量是 440 吨左右，而它的轮胎直径仅在 1.1

米到 1.6 米之间。而一辆 14 吨以上的重型载货卡车，轮胎直径一般在 1 米左右。航空轮胎对飞机的安全性和可靠性

至关重要，对冲击、承载、生热和耐磨等技术指标有着极为苛刻的要求。放眼全球，航空轮胎行业的核心技术长期掌

握在国际上少数大公司手中，对后来者而言，进入该领域门槛极高。中国企业想要闯出一条路，唯有靠科技创新。

ក្នុង់យន្តតពេហាះក្នុង់យន្តតពេហាះ
飞机起落架 CFP 图 孙勇刚 制图
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“ពេយើងហាក្នុ់ដ៏�ចិជាពេ�ក្នុុ�ងបន្តាប់ងង�ត មិន្តដ៏�ងថាទឹាំរ

ពេ�ក្នុខែន្តលងណា ឬមាន្តទឹាំរឬអត់?” ពេន្តះគឺឺជាគឺ�និ្តតពិតប្របាក្នុដ៏

របស់ពេលាក្នុ យ៉ាាង ពេសៀវន្ត�វ ប្របធាន្តវទិ្ធាសាថ ន្តសិក្នុាប្រសាវ-

ប្រជាវគឺ�ម�សាស្ត្រាសតឆ្នាំងឈ្នះ�ន្តនៃន្តប�ឌិ តយសភាវទិ្ធាសាស្ត្រាសតចិិន្ត។

វាមនិ្តមាន្តការល�បាក្នុកុ្នុ�ងការផលតិស�បក្នុក្នុង់អាកាស-

ចិរ�៍ខែតមួយពេទ្ធ ពេ�ើយក្នុ៏មិន្តពិបាក្នុពេទ្ធក្នុុ�ងការ�លងកាត់ការ

ប្រតួតពិន្តិតយមតងមាើ ល។ បា�ខែន្តត ពេបើចិង់សពេប្រមចិបាន្តន្ត�វផលិត-

ក្នុមឧីសា�ក្នុមខីែដ៏លមាន្តគឺ��ភាពលអ ពេ�ើយប្របក្នុបពេដាយ

សមតថភាពប្របក្នុួតប្របខែជងតាមទ្ធ�ផារ វាចា�បាចិ់ប្រតូវ�លងកាត់

"ប្រចិក្នុស�ខាន្ត់" ចិ�ន្តួន្ត ៣ គឺឺការប្រសាវប្រជាវ ន្តិងអភីិវឌ្ឍឍវតថ�ធាត�

ពេដ៏ើម ការពេធិឹើឧសា��បន្ត�យក្នុមី ន្តិងការពេធិឹើទ្ធ�ផារភាវ�បន្ត�-

យក្នុមី។

សមាភ រៈពេ�សូ�គឺឺជាការល�បាក្នុដ៏�ប�ងកុ្នុ�ងការអភិីវឌ្ឍឍ

ស�បក្នុក្នុង់អាកាសចិរ�៍។

ក្នុុ�ងនាមជាសមាភ រៈពេ�នៃន្តឧសា�ក្នុមីស�ខាន្ត់ ពេ�សូ�

មាន្តតួនាទ្ធ�ស�ខាន់្តខែដ៏លមិន្តអាចិជ�ន្តួសបាន្តពេ�កុ្នុ�ងវសិ័យ

ជាពេប្រចិើន្តដ៏�ចិជា អាកាសចិរ�៍ អវកាសចិរ�៍ ន្តិងការដ៏�ក្នុ

ជញ្ចូា� ន្តជាពេដ៏ើម។

ពេដ៏ើម �ីសពេប្រមចិន្ត�វពេគ្នាលពេ�នៃន្តការផីត់ផីង់ពេដាយមាន្ត

勇闯 “三道关”

CFP 图 孙勇刚 制图
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ពេធិឹើដ៏�ពេ�ើ រព�ភាគឺឦសាន្តពេ�ភាគឺខាងត �ីង មក្នុដ៏ល់

ប្រក្នុុងកឹាងចិ�វខែដ៏លមាន្តចិមាៃ យ ៣០០០ គឺ�ឡូ�ខែមាប្រតព�ប្រក្នុុង

ឆ្នាំងឈ្នះ�ន្តពេនាះ ពេយើងអាចិពេឃុំើញប្រក្នុុមការង្ហារជ�នាញក្នុ�ព�ង

ដ៏�ពេឡូើងបរកិាា រដ៏៏ពេជឿន្តពេលឿន្តយ៉ាាងមមាញ�ក្នុ។

ពេលាក្នុសាស្ត្រាសតចារយ ឈ្នះ�យ យា�ងយ៉ាា វ អុក្នុសិក្នុាប្រសាវ-

edIrecjBIbnÞb;BiesaFn_
走出实验室

សថរិភាព ផលិតក្នុមឧីសា�ក្នុមខីែដ៏លមាន្តប្រទ្ធង់ប្រទាំយធិ� ន្តងិ

ការប្រគឺប់ប្រគឺងពេដាយមាន្តភាពមាច ស់ការ ប្រតូវមាន្តសមតថភាព

ប្រគឺប់ប្រគ្នាន់្តកុ្នុ�ងការផលតិពេ�សូ�សបិីនិ្តមីតិ។ វទិ្ធាសាថ ន្តសិក្នុា

ប្រសាវប្រជាវគឺ�ម�សាស្ត្រាសតឆ្នាំងឈ្នះ�ន្តមាន្តបទ្ធពិពេសាធិន៍្តដ៏៏ពេប្រចិើន្ត

ក្នុុ�ងវសិ័យពេន្តះ។ ពេ�ឆុ្នាំ�១៩៥០ ពេ�សូ�សិបីន្តិមីិតដ៏�ប�ង

បងអស់របស់ចិិន្តបាន្តពេក្នុើតពេ�ទ្ធ�ពេន្តះ។ បពេចិចក្នុវទិ្ធាផលតិពេ�

សូ�សបិីនិ្តមីតិន្ត�ខែក្នុលខែដ៏លប្រសាវប្រជាវកុ្នុ�ងទ្ធសវតសរឆុ៍្នាំ�៧០នៃន្ត

សតវតសរទ៍្ធ�២០ ពេដាយវទិ្ធាសាថ ន្តពេន្តះ ពេ�ខែតជាបពេចិចក្នុពេទ្ធស

�ន្តម��ពេលើពិភីពពេលាក្នុនាពេពលបចិច�បីន្តុ។

សពឹនៃថៃពេន្តះ ពេលាក្នុ នៃបា ឈ្នះ�ន្តស�� អុក្នុប្រសាវប្រជាវវទិ្ធាសាថ ន្ត

ឆ្នាំងឈ្នះ�ន្តក្នុ�ព�ងដ៏�ក្នុនា�ប្រកុ្នុមការង្ហារជ�នាញរបស់ពេលាក្នុ�ិត��

ប្រប�ងខែប្របងពេដ៏ើមី�ផលិតបាន្តពេ�សូ�ប្រប�� ត។ តា�ងព�ការ

ប្រសាវប្រជាវបពេចិចក្នុពេទ្ធសពេ�ដ៏ល់ការពេប្រជើសពេរ ើសរ�បមន្តត ពួក្នុពេគឺ

បាន្តចិ�ណាយពេពលជាពេប្រចិើន្តឆុ្នាំ�      ពេដ៏ើម �ីពេធឹិើការសិក្នុាប្រសាវប្រជាវ

ព�សមាភ រៈលអជាងពេគឺសប្រមាប់ផលិតពេ�សូ�លអប្រប�� ត។

ប្រជាវនៃន្តវទិ្ធាសាថ ន្តប្រសាវប្រជាវសមាភ រៈ �ួងភី� ត�បន់្តតាវាាន្ត់

កឹាងត�ង-��ងក្នុ�ង-មាាកាវនៃន្តពេ�តតកឹាងត�ង បាន្តពេធឹិើការខែ�នា�

អ�ព�ម��ង្ហាររបស់ទ្ធ�តា�ងន្ត�មួយៗ ខែដ៏លពេ�ខែតជាការដាឋ ន្ត

សាងសង់នាពេពលបចិច�បីន្តុ។ ពេលាក្នុបាន្តពិព�៌នាអ�ព�

ដ៏�ពេ�ើ រការផលតិស�បក្នុក្នុង់ខែដ៏លន្ត�ងអាចិពេធឹិើពេឡូើងពេ�ទ្ធ�ពេន្តះ

នាពេពលឆ្នាំប់ៗខាងម��។

ពេលាក្នុសាស្ត្រាសតចារយ ឈ្នះ�យ យា�ងយ៉ាា វ ជាអុក្នុមាន្តភាព

�ល សនៃវ ន្តិងពេពារពេពញពេដាយក្នុត�សងឹ�មចិ�ពេពាះអនាគឺត ខែត

តាមពិតពេ� ពេលាក្នុបាន្តចិ�លន្តិវតតន្ត៍អស់ពេពលជាពេប្រចិើន្តឆុ្នាំ�

ពេ�ើយ។ ពេលាក្នុមាន្តពេគ្នាលពេ�រមួដ៏�ចិអុក្នុសិក្នុាប្រសាវប្រជាវ

វទិ្ធាសាស្ត្រាសតជាពេប្រចិើន្តពេទ្ធៀត ពេពាលគឺឺពេដាះប្រសាយបញ្ញាា ផលិត-

ក្នុមីស�បក្នុក្នុង់អាកាសចិរ�៍។

សតង់ដារគឺឺជាគឺន្តល�ះនៃន្តការពេប្របើប្របាស់ផលិតផល។ ខែត

ពេទាំះជាយ៉ាាងណាក្នុ៏ពេដាយ សតង់ដារនៃន្តស�បក្នុក្នុង់អាកាស-

ចិរ�៍គឺឺហាក់្នុដ៏�ចិជាប្របអប់អាថ៌ក្នុ�បា�ងមយួ ព�ពេប្រពាះសតងដ់ារ

វាយតនៃមល ន្តិងទ្ធិន្តុន្ត័យពេតសតខែដ៏លមាន្តប្រសាប់ភាគឺពេប្រចិើន្តគឺឺ

បក្នុខែប្របព�ឯក្នុសារជាភាសាបរពេទ្ធស បា�ខែន្តត ពួក្នុពេគឺមិន្តដ៏�ងព�

ពេគ្នាលការ�៍ ន្តិងប្របភីពទ្ធិន្តុន្ត័យពេទ្ធ។ ពេលាក្នុបាន្តបញ្ញាា ក្នុ់

ថា ការដ៏�ពេឡូើងឧបក្នុរ�៍ចិលក្នុរនៃន្តស�បក្នុក្នុង់អាកាសចិរ�៍

គឺឺពេដ៏ើមី�ពេដាះប្រសាយបញ្ញាា ពេន្តះ។

ឧទាំ�រ�៍ ស�បក្នុក្នុង់អាកាសចិរ�៍ប្រតូវមាន្តការ

បន្តាះពេ�សូ�សៃួតបន្តាះពេ�សូ�សៃួត

图①橡胶风干片材 CFP 图

បន្តាះពេ�សូ�បន្តាះពេ�សូ�
图②③橡胶片材 CFP 图

①① ②② ③③
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ពេ�កុ្នុ�ង ៣៦៥ នៃថៃកុ្នុ�ងមយួឆុ្នាំ� មាន្តប្រកុ្នុម�ូ�ន្តជិត ៤០០

មក្នុសាក្នុសួរព�បពេចិចក្នុវទិ្ធា។ វទិ្ធាសាថ ន្តប្រសាវប្រជាវសមាភ រៈ 

�ួងភី� គឺឺជាសាថ ប័ន្តប្រសាវប្រជាវថី�ខែដ៏លបពេងើើតពេឡូើងពេដាយ

វទិ្ធាសាថ ន្តសិក្នុាប្រសាវប្រជាវគឺ�ម�សាស្ត្រាសតឆ្នាំងឈ្នះ�ន្ត ន្តងិរដ៏ឋបាល

រចិនាបាា�ាខែមាប្រតផា�យគុ្នាមួយចិ�ន្តួន្តដ៏�ចិជាការបាះទ្ធងីិចិ ទ្ធមៃន្ត់

ផា�ក្នុ ការពេឡូើងក្នុពេ�ត  ន្តិងភាពធិន្ត់ជាពេដ៏ើម ពេដ៏ើមី�រក្នុាន្ត�វ

ត�លយភាព ន្តិងសពេប្រមចិបាន្តន្ត�វតប្រមូវការក្នុប្រមិត�ពស់។ ពេន្តះ

តប្រមូវឱយមាន្តការពេធឹិើប្រតាប់តាមល័ក្នុា�័�ឌ ការង្ហារជាក់្នុខែសតង

សប្រមាប់ការពេធឹិើពេតសតអ�ព�ចិ�នួ្តន្តនៃន្តការពេហាះពេឡូើង ន្តិងការ

ចិ�ះចិតខែដ៏លអាចិសពេប្រមចិបាន្ត។

ពេ�កុ្នុ�ងការអន្ត�វតតជាក្នុ់ខែសតង  ពេពល�លះ ស�បក្នុក្នុង់

អាកាសចិរ�៍ប្រតូវទ្ធប់ទ្ធល់ន្ត�ងស�ត��ា ភាពទាំបប�ផ�តគឺឺដ៏ក្នុ

៥០-៦០ អងារ ឬក៏្នុស�ត��ា ភាព�ពស់ពេ�ពេពលចិ�ះចិត

ខែដ៏លអាចិពេឡូើងដ៏ល់ ១៥០ អងារ។ ពេពល�លះវាប្រតូវការ

ពេក្នុើន្តពេឡូើងដ៏ល់ពេលី�ន្តពេហាះពេឡូើងក្នុុ�ងពេពលដ៏៏�ល� ពេពល�លះវា

ប្រតូវពេហាះពេឡូើង ឬចិ�ះចិតពេ�ពេលើប្រពលាន្តខែដ៏លមាន្តភាព

សៃួត ឬប្រគឺបពេដាយទ្ធ�ក្នុក្នុក្នុ។

ពេលាក្នុ យ៉ាាង ពេសៀវន្ត�វ បញ្ញាា ក្នុ់ពេទ្ធៀតថា "ពេដ៏ើមី�ឱយស�បក្នុ

ក្នុង់អាកាសចិរ�៍ដ៏�ពេ�ើ រការបាន្តលអ ពេយើងចា�បាចិប់្រតូវយល់

ដ៏�ងព�ម��ង្ហាររបស់វា។ ពេយើងសង �ឹមថា ន្ត�ងប្រគឺប់ប្រគឺង

ហាន្តិភ័ីយនៃន្តស�បក្នុក្នុង់ខែដ៏លអាចិពេលចិពេឡូើង"។ 

ន្តយិ៉ាយជារមួ                    ស�បក្នុក្នុង់ជាពពិេសសស�បក្នុក្នុង់អាកាស-

ចិរ�៍អាចិពេប្របើបាន្តរយៈពេពលយ�រ។ បចិច�បីន្តុ ពេយើងក្នុ�ព�ង

ពេប្របើប្របាស់បពេចិចក្នុពេទ្ធសដ៏៏ពេជឿន្តពេលឿន្ត ន្តិងវធិិ�ពេធិឹើពេតសតថី�ៗ

ប្រពមទាំ�ងដាក់្នុបញ្ចូច� លន្ត�វក្នុមវីធិិ�ឌ្ឍ�ជ�ថល ពេដ៏ើម �ីជ�រ�ញការសិក្នុា

ប្រសាវប្រជាវ ន្តិងផលិតស�បក្នុក្នុង់អាកាសចិរ�៍ពេន្តះ។

CYyCMrujkarGPivDÆ]sSahkmµenH
助推行业发展
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អាកាសចិរ�៍ អាចិចិ�លរមួការផលិតស�បក្នុក្នុង់រថយន្តត

ថាមពលថី�ពេន្តះ។

លទ្ធធផលគួឺរឱយចាប់អារម�៍ីមយួពេទ្ធៀតនៃន្តបពេចិចក្នុពេទ្ធស

ផលិតស�បក្នុក្នុង់អាកាសចិរ�៍គឺឺប្រតូវដាក់្នុបង្ហាា ញពេ�ពេលើ

ឧបក្នុរ�៍ខែដ៏លអាចិពាក្នុ់បាន្ត។ ប្រក្នុុម�ូ�ន្តក្នុុ�ងប្រសុក្នុមួយ

ន្តិងវទិ្ធាសាថ ន្តប្រសាវប្រជាវសមាភ រៈ �ួងភី� បាន្តបពេងើើតក្នុិចិច

ស�ប្របតិបតតិការយ�ទ្ធធសាស្ត្រាសតរយៈពេពលយ�រអខែងឹងពេលើការ

អន្ត�វតតគឺពេប្រមាងពេន្តះ។ ពេលាក្នុ ចា�ង ធិ�ង អុក្នុទ្ធទ្ធួល��សប្រតូវ

ពេលើគឺពេប្រមាងពេន្តះ បាន្តប្របាប់អុក្នុកាខែសតថា "ពេយើងអាចិពេប្របើ

ឧបក្នុរ�៍ចាប់សញ្ញាា សប្រមាប់ផលិតស�បក្នុក្នុង់អាកាសចិរ�៍

ពេ�ប�ពាក្នុព់េ�ពេលើឧបក្នុរ�៍ឆ្នាំល តនៃវខែដ៏លអាចិពាក់្នុបាន្ត ពេដ៏ើម �ី

ពេធិឹើការពិន្តិតយតាមដាន្តចិងឹ្ហាក្នុ់ពេបះដ៏�ង ន្តិងសមាព ធិ�ម

របស់មន្ត�សសឱយទាំន្ត់ពេពល៕

(អតថបទ្ធសពេងាបពេដាយអុក្នុន្តិពន្តធទ្ធសសនាវដ៏ត�ពេយើង�ា� �)

稿件来源：本刊综合

កុ្នុ�ងត�បន់្ត ពេ�ើយបាន្តបពេងើើតពេឡូើងន្ត�វពេវទិ្ធកាសកិ្នុាប្រសាវប្រជាវ

ន្តិងផលិតស�បក្នុក្នុង់អាកាសចិរ�៍ក្នុប្រមិត�ពស់។

ពេលាក្នុសាស្ត្រាសាត ចារយ វាាង ជាអន្ត�ប្របធាន្តវទិ្ធាសាថ ន្តប្រសាវ-

ប្រជាវសមាភ រៈ �ងួភី� បាន្តពេលើក្នុពេឡូើងថា រ�បមន្តត“១ + ១ + X”

គឺឺជារ�បមន្តតស�ប្របតិបតតិការខែបបនៃចិុប្របឌ្ឍិតថី� ខែដ៏លពេធិឹើស

មា�រ�ក្នុម�ីលងវសិយ័យ៉ាាងស��ជពេប្រ�កុ្នុ�ងវសិយ័ស�បក្នុក្នុង់

អាកាសចិរ�៍ សមាភ រៈគឺ�ម�ឈ្នះ�ប វតថ�ធាត�ពេដ៏ើមពេជឿន្តពេលឿន្ត 

ន្តងិការប្រសាវប្រជាវ ន្តងិការអភិីវឌ្ឍឍឧបក្នុរ�៍ជាពេដ៏ើម។ ពេល�

"១" ដ៏�ប�ងគឺឺស�បក្នុក្នុង់អាកាសចិរ�៍។ ផលិតក្នុមសី�បក្នុក្នុង់

អាកាសចិរ�៍អាចិបង្ហាា ញព�បពេចិចក្នុពេទ្ធសឧសា�ក្នុមផីលិត

ស�បក្នុក្នុង់ក្នុប្រមិតក្នុ�ព�ល ពេ�ើយន្ត�ងមាន្តអនាគឺតដ៏៏ភីលឺសឹាង។

ពេលាក្នុបាន្តពេលើក្នុឧទាំ�រ�៍ខែដ៏លង្ហាយយល់មួយ គឺឺ

ស�បក្នុក្នុង់រថយន្តតថាមពលថី�មាន្តពេលី�ន្តពេលឿន្ត អាចិដ៏�ក្នុ

បាន្តទ្ធមៃន់្តធិៃន់្ត ន្តិងមាន្តស�ពេឡូងរ �ខាន្តត�ចិ ដ៏�ពេចុិះ ប្រកុ្នុម

ការង្ហារជ�នាញខែដ៏លកាន់្តកាប់បពេចិចក្នុពេទ្ធសផលិតស�បក្នុក្នុង់

CFP 图CFP 图
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一方水土养一方人，米线之于

云南人，相当于面食之于山西人、

辣椒之于川湘人，是刻入骨髓、流

进血脉的食物。在云南人的眼中，

美食并非只有山珍海味、佳肴名吃，

他们所喜好的正是那碗能吃出各种

花样的米线：过桥米线、小锅米线、

卤米线、凉米线……

rebobkarrs;enA生活方式｜
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“ពេតាះ ពេ�ញា� �គឺ�យទាំវ!” នៃថៃខែដ៏លពេពារពេពញពេដាយ

ក្នុមាល �ងរស់រពេវ ើក្នុសប្រមាប់អុក្នុពេ�តតយ�ណាន្តនៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្ត 

ខែតងខែតចាប់ពេផតើមជាមួយន្ត�ងគឺ�យទាំវពេ�ត មួយចាន្ត។ ពេបើពេគឺ

ន្តិយ៉ាយថា អុក្នុរស់ពេ�ពេ�តតយ�ណាន្តមាន្តជពេប្រមើសមួយរយ

ម��សប្រមាប់អាហារពេពលប្រព�ក្នុ គឺ�យទាំវគឺឺជាអាហារខែដ៏ល

មិន្តបាចិ់ពេប្រជើសពេរ ើសពេនាះពេទ្ធ។ បនាា ប់ព�បរពិេភាគឺគឺ�យទាំវ

មួយចាន្តពេទ្ធើបអាចិចាត់ទ្ធ�ក្នុនៃថៃពេនាះជានៃថៃលអឥតពេខាច ះ។

ពេ�កុ្នុ�ងប្រក្នុខែសខែភីុក្នុអុក្នុពេ�តតយ�ណាន្ត គឺ�យទាំវអាចិ

ចាត់ទ្ធ�ក្នុជាអាហារពេពលប្រព�ក្នុ អាហារនៃថៃប្រតង់ អាហារពេពល

លាៃ ចិ ន្តិងអាហារពេពលយប់។ ប្របសិន្តពេបើន្តរណាមុាក្នុ់មក្នុព�

ពេ�តតយ�ណាន្តអពេញ្ចូា ើញឱយអុក្នុពេ�បរពិេភាគឺគឺ�យទាំវជាមួយ

គុ្នា ពេនាះប្របខែ�លជាការអពេញ្ចូា ើញដ៏៏ពេសីាះសី័ប្រគឺប�ផ�ត។ អុក្នុ

�លះបាន្តន្តិយ៉ាយពេលងពេសើចិថា អុក្នុពេ�តតយ�ណាន្តមាន្តការ

ឈ្នះលក្នុ់វពេងឹងពេ�ន្ត�ងគឺ�យទាំវ។    ពេបើថាពួក្នុពេគឺមិន្តខែមន្តថាក្នុ�ព�ង

ញា� �គឺ�យទាំវពេនាះ  ប្របាក្នុដ៏ជាក្នុ�ព�ងពេធិឹើដ៏�ពេ�ើ រតាមផល�វពេ�ញា� �

គឺ�យទាំវ។ ពេលាក្នុ វាាង ចិ�ងឈ្នះ�  ជាអុក្នុន្តិពន្តធដ៏៏លី�លាញ

មយួរ�ប។ ពេ�ឆុ្នាំ�១៩៣៩ ពេពលដ៏�ប�ងខែដ៏លពេលាក្នុពេ�សិក្នុា

ពេ�ពេ�តតយ�ណាន្ត ពេលាក្នុ ន្តិងមិតតរមួថុាក្នុ់របស់ពេលាក្នុបាន្ត

បញ្ញាច �វចិនាន្ត�ប្រក្នុម ពេដ៏ើមី�យក្នុប្របាក្នុ់ពេ�ញា� �គឺ�យទាំវខែដ៏ល

មាន្តតនៃមល ១ កាក្នុ់ ៣ ពេសន្ត។ បនាា ប់ព�ញា� �រចួិ ពេគឺព�រនាក្នុ់

មាន្តអារមី�៍សបាយរ �ក្នុ�យខាល �ងណាស់។ ពេលាក្នុបាន្ត

រ �ឮក្នុដ៏ល់អុក្នុន្តិពន្តធដ៏៏លី�មុាក្នុ់ពេទ្ធៀតគឺឺពេលាក្នុ ស�ឺ ឈ្នះ�ងវនិ្ត

ខែដ៏លធាល ប់បាន្តនិ្តយ៉ាយថា គឺ�យទាំវព�រចាន្តជាមួយពេបាងពេបាាះ

ន្តិងពងមាន្ត់គឺឺជាអាហារដ៏៏ប្រគឺប់ប្រគ្នាន្ត់មួយពេពល។

ត�ត�ចិមួយ គឺ�យទាំវព�រចាន្ត ពេប្រកាមពេមឃុំព�៌ពេ�ៀវ

ប្រសង្ហាត់ បរពិេភាគឺគឺ�យទាំវដ៏៏ឈ្នះៃ�យឆ្នាំៃ ញ់ខែដ៏លប្រសូបពេដាយ

ទ្ធ�ក្នុសូ�បខាប់ៗ ពេ�ើយន្តិយ៉ាយគុ្នាពេលងពេ�តាមមាត់ប�ង

ទាំន្តឈ្នះគឺឺឺពិតជាមាន្តអារមី�៍សបាយខាល �ងណាស់។

图片来源于网络
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ខែផុក្នុខាងត �ីងនៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្តសម �ីរពេ�ពេដាយប្រសូវ

អងើរ ពេ�ើយខែផុក្នុខាងពេជើងគឺឺយក្នុប្រសូវសាល�ជាចិមីង។ ទ្ធ�

តា�ងភី�មិសាស្ត្រាសតទាំ�ងព�រ��ឌ ពេដាយភីុ�ឈ្នះ�ន្តល�ង ន្តិងទ្ធពេន្តល

�ួយ��ឺ។

មពេនាសពេញ្ចូចតនាជាមយួគឺ�យទាំវរបស់អកុ្នុពេ�តតយ�ណាន្ត

មនិ្តអាចិប�ខែបក្នុពេចិញព�ក្នុតាត ភី�មិសាស្ត្រាសតបាន្តពេទ្ធ។ ពេ�ក្នុណាត ល

ភីុ�នៃន្តពេ�តតយ�ណាន្តមាន្តដ៏�ទ្ធ�នាបពេប្រចិើន្ត ខែដ៏លអកុ្នុប្រសុក្នុទ្ធមាល ប់

ពេ�ថា បាជឺ គឺឺជាដ៏�មាន្តជ�ជាតិ ន្តិងប្របព័ន្តធធា�សាស្ត្រាសត

ពេពញលក្នុា�ៈ ពេ�ើយសម �ីរប្រសូវអងើរ។ ពេទាំះជាយ៉ាាងណា

ក្នុព៏េដាយ ក្នុខែន្តលងភាគឺពេប្រចិើន្តកុ្នុ�ងពេ�តតយ�ណាន្តជាត�បន់្ត�ពង�់ប

ពេ�ើយមាន្តរយៈក្នុមពស់�ពស់ ដ៏�ពេចិុះ ពេ�ពេពលចិ���យអងើរ

ចិ��� ចិទ្ធ�ក្នុព�ះមិន្តពេឡូើងដ៏ល់ ១០០ អងារពេទ្ធ ពេ�ើយ

បណាត លឱយបាយ�អនិ្តពាក់្នុក្នុណាត ល។ បា�ខែន្តត ពេបើពេធឹិើជាគឺ�យទាំវ

គឺឺ��សគុ្នា ព�ពេប្រពាះគឺ�យទាំវពេធិឹើព�អងើរ ង្ហាយចិមអិន្តឱយ�អិន្ត។

វធិិ�បរពិេភាគឺគឺ�យទាំវរបស់អុក្នុពេ�តតយ�ណាន្តមាន្តពេប្រចិើន្ត

ប្របពេភីទ្ធ រមួមាន្តការពេធិឹើមា�បប្រតជាក់្នុ ចិមអិន្ត ឆ្នាំ ន្តិង�ជា

មួយអន្តាង់ សាចិ់ប្រជូក្នុ ន្តិងពេ��ូ�ជាពេដ៏ើម។ ស�មី�ខែតចាន្ត

សប្រមាប់ដាក្នុ់គឺ�យទាំវក្នុ៏មាន្តប្រគឺប់ប្របពេភីទ្ធខែដ៏រ មាន្តចាន្តធិ�

ធិមីតា ឆុ្នាំ�ងដ៏� ឆុ្នាំ�ងសាព ន្ត់ ន្តិងប្រក្នុឡូ។ល។

ត�បន្ត់ពេផសងគុ្នា ពេប្រគឺឿងផស�ពេផសងគុ្នា ឯវធិិ�ពេធិឹើក្នុ៏ពេផសងគុ្នា 

ពេធិឹើឱយគឺ�យទាំវយ�ណាន្តអាចិមាន្តពេប្រចិើន្តសណាឋ ន្ត។

ស្នធ្វើងេត៌ធ្វើម�លធ្វើ�ត៌តយ�ណានតាមរុយៈមូ�បមយួមុ�
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ពេ�ទ្ធ�ប្រក្នុុងគឺ�ន្តម�ងខែដ៏លជាទ្ធ�រមួពេ�តតនៃន្តពេ�តតយ�ណាន្ត 

ពេសតចិគឺ�យទាំវគឺឺជាគឺ�យទាំវឆុ្នាំ�ងត�ចិ។ ឆុ្នាំ�ងសាព ន្ត់ត�ចិប្រតូវ

ដាក្នុ់ពេលើពេភីលើងពេ�ត  ពេ�ើយចាក្នុ់ទ្ធ�ក្នុសូ�ប រចួិដាក្នុ់គឺ�ឆ្នាំយ សាចិ់ 

ន្តិងគឺ�យទាំវ មុាក្នុ់ឆុ្នាំ�ងមួយពេន្តះគឺឺជាវធិិ�ពិពេសសសប្រមាប់អុក្នុ

គឺ�ន្តម�ងកុ្នុ�ងការទ្ធទួ្ធលទាំន្តគឺ�យទាំវឆុ្នាំ�ងត�ចិ។ ហាងគឺ�យទាំវ

ន្ត�មួយៗមាន្តទ្ធ�ក្នុប្រជលក់្នុពិពេសសពេរៀងៗ�លួន្ត ពេ�ើយភាព

��សគុ្នានៃន្តរសជាតិគឺឺជាអាថ៌ក្នុ�បា�ងសប្រមាប់ទាំក្នុ់ទាំញពេភីា�វ

មក្នុបរពិេភាគឺគឺ�យទាំវ។

ពេបើន្តិយ៉ាយអ�ព�ការបរពិេភាគឺគឺ�យទាំវ អុក្នុគឺ�ន្តម�ងក្នុ៏ពេប្របើ

ពាក្នុយពិពេសសមយួគឺឺ “甩” កុ្នុ�ងភាសាចិិន្តមាន្តន័្តយថា “ពេបាះ”

ឬ “ប្រគឺវ �”។ មន្ត�សសជាពេប្រចិើន្តមិន្តយល់ព�ពាក្នុយពេន្តះពេទ្ធ ពេតើពេធិឹើ

ដ៏�ចិពេមតចិពេដ៏ើមី�ពេបាះគឺ�យទាំវ? តាមពិតពេ� ពេន្តះជាប្រគ្នាម

ភាសារបស់ទ្ធ�ប្រកុ្នុងគឺ�ន្តម�ង ពាក្នុយថា “甩”គឺឺមាន្តន័្តយថា “ញា� �”

ព�ពេប្រពាះពេពលបរពិេភាគឺគឺ�យទាំវ ពាក្នុ់ក្នុណាត លចិ�លក្នុុ�ងមាត់

ពេ�ើយ ពេ�មាន្តពាក្នុ់ក្នុណាត លពេទ្ធៀតពេ�ពេប្រ�មាត់ពេមើលពេ�

ហាក្នុ់ដ៏�ចិជាក្នុ�ព�ងប្រតូវពេគឺពេបាះប្រគឺវ �ដ៏�ពេចិុះខែដ៏រ។ ដ៏�ចិពេន្តះពេទ្ធើប

អកុ្នុគឺ�ន្តម�ងបាន្តពេប្របើពាក្នុយពេន្តះសប្រមាប់ន្តយិ៉ាយព�ការបរពិេភាគឺ

គឺ�យទាំវ។

ពេ�ប្រក្នុុងគឺ�ន្តម�ង ពេប្រ�ព�គឺ�យទាំវឆុ្នាំ�ងត�ចិ ពេ�មាន្ត

គឺ�យទាំវលី�មួយប្របពេភីទ្ធពេទ្ធៀតគឺឺគឺ�យទាំវពេ��ូ�។

ពេ�ពេមាាង ៧ ក្នុន្តលះប្រព�ក្នុ ពេលាក្នុប្រស� ចា�ង ម�� បាន្តមក្នុដ៏ល់

ហាងទ្ធ�វពេសៀងយ៉ាន្ត់។ ពេលាក្នុប្រស�បាន្តពេ�គឺ�យទាំវពេ��ូ�

មួយចាន្ត។ ខែតបា�នីាន្តនាទ្ធ� គឺ�យទាំវមួយចាន្តខែដ៏លមាន្ត

ព�៌ប្រសស់ ន្តិងក្នុលិន្តឈ្នះៃ�យប្រតូវបាន្តដាក្នុ់ពេ�ម��ពេលាក្នុប្រស�។ 

ពេ��ូ�សសី�ះ គឺ�ឆ្នាំយនៃបតង ទ្ធ�ក្នុប្រជលក្នុ់សាចិ់ប្រក្នុ�មភីលឺ ប�ក្នុ

រមួន្ត�ងបខែន្តល ន្តិងសខែ�ត ក្នុដ៏�មួយសាល បប្រពា ក្នុលិន្តប្រក្នុអ�បឈ្នះៃ�យ

នៃន្តពេ��ូ� ន្តិងពេប្រគឺឿងផស�ប្រគឺប់ប្របពេភីទ្ធលាយជាមួយគឺ�យទាំវ

ពិតជាមាន្តទាំក្នុ់ទាំញយ៉ាាងខាល �ង។

គុឺយទាវិមយួចាំនមានរុស្នជាតិ៌មយួរុយក្រុបធ្វើភទ
一碗“甩”百味

CFP 图 孙勇刚 制图
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សឹឺ្នកមួយស្ននឹឺកធ្វើដ្ឋាះក្រុសាយការុនឹករុលឹកក្រុសុ្នកកំធ្វើណ្ឌ� ត៌
一叶解乡愁

គឺ�យទាំវសល�ក្នុពេ�ីគឺ�យទាំវសល�ក្នុពេ�ី

草芽米线 富瑞娟 图草芽米线 富瑞娟 图

ពេ�ក្នុុ�ងម�ឌ លសឹយ័តជន្តជាតិហាន្ត� ន្តិងជន្តជាតិយ� 

��ង��ឺ  ពេ�តតយ�ណាន្ត ពេប្រ�ព�គឺ�យទាំវ�លងសាព ន្តដ៏៏លី�របស់

ទ្ធ�ប្រក្នុុងម�ឺងជឺ ក្នុ៏មាន្តគឺ�យទាំវសល�ក្នុពេ�ីរបស់ប្រសុក្នុជ�ន្តសួយ

ខែដ៏រ។ បា�ខែន្តត ពេ�ពេពលន្តិយ៉ាយអ�ព�វធិិ�ពេធិឹើគឺ�យទាំវសល�ក្នុពេ�ី

ស�មី�ខែតក្នុញ្ញាា  អាជួន្ត ខែដ៏លធាល ប់បាន្តញា� �គឺ�យទាំវអស់ពេពល

ជាពេប្រចិើន្តឆុ្នាំ�ពេនាះ ក្នុព៏េទ្ធើបខែតយល់ដ៏�ងពេដាយនៃចិដ៏ន្តយថា តឯួក្នុ

នៃន្តគឺ�យទាំវសល�ក្នុពេ�ីមាន្តប្របភីពពេដ៏ើមព�ក្នុខែន្តលងណា�លះ។

គឺ�យទាំវប្រក្នុ�មខែដ៏លផលិតពេ�ត�បន់្តប្រសុក្នុភីុ�ហាន្ត� 

ភាគឺពេប្រចិើន្តផលិតព�អងើរប្រក្នុ�ម ពេ�ើយជាដ៏�ណា�ស�ខាន់្តខែដ៏ល

ដា�ដ៏�ះពេ�ខែប្រសជពេ�តើ រហាន្ត�។ ពេបើពេប្របៀបពេធិៀបជាមួយ

គឺ�យទាំវគឺ�ន្តម�ងខែដ៏លមាន្តភាពទ្ធន់្ត ន្តិងរពេលាង គឺ�យទាំវ

អងើរប្រក្នុ�មពេន្តះសិឹតជាង ន្តិងមាន្តក្នុលិន្តឈ្នះៃ�យពិពេសសនៃន្ត

ប្រគ្នាប់ធិញ្ចូាជាតិ។ សល�ក្នុពេ�ីសប្រមាប់ពេធិឹើគឺ�យទាំវប្របពេភីទ្ធពេន្តះ

គឺឺជាពេ�ី�ច�មយួប្របពេភីទ្ធ។          ពេដាយសារវាទាំមទាំរខាល �ងពេ�ពេលើ

ទ្ធ�ក្នុក្នុុ�ងបរសិាថ ន្តល�តលាស់ វាអាចិដ៏�ះល�តលាស់ពេដាយពេសរ �

ពេ�ប្រសុក្នុជ�ន្តសួយពេន្តះ ខែដ៏លជាក្នុខែន្តលងមាន្តពេភីល�ងពេប្រចិើន្ត ន្តិង

បាន្តពេក្នុើតជារសជាតិ"ប្រសស់ ខែផអម ន្តិងប្រសួយ"។

រសជាតិខែផអមពិពេសសនៃន្តសល�ក្នុពេ�ី ផស�ជាមួយគឺ�យទាំវ

��ង��ដ៏ឺ៏ឈ្នះៃ�យឆ្នាំៃ ញ់ ពេ�ើយលាយចិ�លពេ�កុ្នុ�ងទ្ធ�ក្នុសូ�បមាន់្ត

ពេ�ត  បាន្តកាល យជារសជាតិប្រសុក្នុក្នុ�ពេ�ើ តក្នុុ�ងពេបះដ៏�ងរបស់

ក្នុញ្ញាា  អាជួន្ត ។ ពេប្រកាយមក្នុ អាជួន្ត បាន្តពេធិឹើចិ�ណាក្នុប្រសុក្នុ

ពេ�ពេធិឹើការពេ�ប្រក្នុុងគឺ�ន្តម�ង។ “ពេ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុងគឺ�ន្តម�ងក្នុ៏មាន្ត

គឺ�យទាំវពេប្រចិើន្តប្របពេភីទ្ធខែដ៏រ បា�ខែន្តត ខែតងខែត�ឹះរសជាតិប្រសុក្នុ

ក្នុ�ពេ�ើ ត ពេបើពេប្របៀបពេធិៀបពេ�ន្ត�ងគឺ�យទាំវសល�ក្នុពេ�ី”។ គឺ�ន្តម�ង

ជាប្រក្នុុងដ៏៏ធិ�មួយ ខែតពិបាក្នុរក្នុពេឃុំើញហាងគឺ�យទាំវសល�ក្នុពេ�ី

មួយដ៏�ចិហាងពិពេសសក្នុុ�ងពេបះដ៏�ងរបស់អាជួន្ត ។

ស�ណាងលអពេនាះគឺឺ ពេ�តាមផល�វពេធិឹើដ៏�ពេ�ើ រ�ល់នៃថៃ មាន្ត

ហាងគឺ�យទាំវសល�ក្នុពេ�ីមួយខែដ៏លពេបើក្នុពេដាយអុក្នុភី�មិមក្នុព�

ម�ឌ ល��ង��ឺ។ ពេ�ពេពលពេចិញព�ការង្ហារ អាជួន្ត ចិ�ល

ចិិតតពេដ៏ើរចិ�លហាងគឺ�យទាំវពេន្តះ ពេ�ើយន្តិយ៉ាយជាមួយមាច ស់

ហាងពេដាយពេប្របើប្រគ្នាមភាសា ហាក្នុ់ដ៏�ចិជាបាន្តប្រតឡូប់ពេ�

ដ៏ល់ប្រសុក្នុក្នុ�ពេ�ើ តដ៏�ពេចុិះខែដ៏រ។ គឺ�យទាំវសល�ក្នុពេ�ីមាន្តរសជាតិ

ប្រសុក្នុក្នុ�ពេ�ើ ត រ �ឯមពេនាសពេញ្ចូច តនាជាមួយប្រសុក្នុក្នុ�ពេ�ើ តគឺឺ

ជាពេប្រគឺឿងផស�លអប�ផ�ត៕

(អតថបទ្ធសពេងាបពេដាយអុក្នុន្តិពន្តធទ្ធសសនាវដ៏ត�ពេយើង�ា� �)

稿件来源：本刊综合
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走进玉溪 | 一朵青花，凝聚山水灵秀

位于滇中地区的玉溪，因山而广袤丰饶，因水而妩媚灵秀，而青花瓷，则凝聚了玉溪山水的灵秀。玉溪窑青花

瓷历史悠久，始烧于元末明初，因其造型古朴敦厚，纹饰简洁生动，有着鲜明的民间特色，在中国陶瓷界独树一帜。

ប្រកុ្នុងយ�ស�� ខែដ៏លសថិតពេ�ភី�មិភាគឺក្នុណាត លនៃន្តពេ�តត

យ�ណាន្ត ប្របពេទ្ធសចិិន្តពេនាះ សម �ីរពេ�ពេដាយទ្ធ�ក្នុ ន្តិងភីុ�

ខែដ៏លពេធិឹើឱយទ្ធ�ប្រក្នុុងពេន្តះពេពារពេពញពេ�ពេដាយពេភាគឺផល ន្តិង

ភាពប្រសស់សាអ តដ៏៏ទាំក្នុ់ទាំញ។ វតថ�ព័រសឺខែឡូន្តផ្តាើ ពេ�ៀវរបស់

ប្រក្នុុងយ�ស��មាន្តប្របវតតិសាស្ត្រាសតដ៏៏យ�រលង់ ខែដ៏លប្រតូវបាន្តបពេងើើត

ពេឡូើងពេ�ចិ�ងរជាកាលយ៉ាន្ត ន្តងិពេដ៏ើមរជាកាលពេមាង(ចិពេនាល ះ

ឆុ្នាំ�១៣៦៨) ពេ�ើយមាន្តរ�ប�ងដ៏៏សាអ តខែបបប��� ន្តងិ

មាន្តលក្នុា�ៈពិពេសសខែបបប្របជាប្របិយ។ ពេយើងអាចិនិ្តយ៉ាយ

ថា វតថ�ពរ័សឺខែឡូន្តផ្តាើ ពេ�ៀវរបស់ប្រកុ្នុងយ�ស��មាន្តលក្នុា�ៈត�ណាង

ពិពេសសក្នុុ�ងប្របពេទ្ធសចិិន្ត។

វធិិ�ពេធិឹើវតថ�ព័រសឺខែឡូន្តផ្តាើ ពេ�ៀវរបស់ប្រក្នុុងយ�ស�� ប្រតូវបាន្ត

ទ្ធទួ្ធលបន្តត ន្តងិផសពឹផាយព�មួយជ�នាន្តព់េ�មយួជ�នាន្តរ់��ត

មក្នុដ៏ល់ពេពលបចិច�បីន្តុ ខែដ៏លរមួមាន្តដ៏�ណាក្នុ់កាលស�ខាន្ត់ៗ

ដ៏�ចិជា ការពេរ ើសដ៏�ឥដ៏ឋ ការហាល ការប្រតា�ទ្ធ�ក្នុ ការប្រតង

ការលាងសមាអ ត ការប្រចិបាច់ិ ការពេធឹិើគឺ�រ� ការលាយថុា� ការ

គឺ�រគឺ�ន្ត�រ ការលាបថុា� ការផ្តាត់ព�៌ ន្តិងការដ៏�តកុ្នុ�ងឡូ

ជាពេដ៏ើម។

ពេ�កុ្នុ�ងភី�មវិាាយ៉ាាវនៃន្តប្រកុ្នុងយ�ស�� សបិីក្នុមពីេធឹិើវតថ�ពរ័សឺខែឡូន្ត

ផ្តាើ ពេ�ៀវប្រតូវបាន្តទ្ធទួ្ធលបន្តត ន្តងិផសពឹផាយពេដាយសិបីក្នុរកុ្នុ�ង

ត�បន្ត់។ ជាពិពេសស ពួក្នុពេគឺបាន្តពេធិឹើការនៃចិុប្របឌ្ឍិតថី� ពេដ៏ើមី�

លាយបញ្ចូច� លន្ត�វលក្នុា�ៈពិពេសសក្នុុ�ងត�បន្ត់ ន្តិងធាត�ផស�នៃន្ត

យ�គឺសម័យពេ�ក្នុុ�ងវតថ�ព័រសឺខែឡូន្ត ពេដ៏ើមី�ជ�រ�ញឱយសិបីក្នុមី

ប្របនៃព�� ពេន្តះកាល យពេ�ជាវតថ�សបិីក្នុមទី្ធ�ពេន្តើបខែដ៏លអាចិយក្នុ

មក្នុពេប្របើប្របាស់ពេ�ក្នុុ�ងការរស់ពេ�ប្របចា�នៃថៃរបស់ប្របជាជន្ត៕

(ខែផុក្នុពេ�សនាការនៃន្តគឺ�ៈក្នុមីាធិិការបក្នុសក្នុ�មី�យន្តសិត

ចិិន្តប្រក្នុុងយ�ស��)
玉溪市委宣传部供稿供图
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ភាសាខែ�ីរជាភាសាផល�វការរបស់ប្របពេទ្ធសក្នុមព�ជា ខែដ៏លសថិតពេ�ក្នុុ�ងអម �ីរភាសាមន្ត-ខែ�ីរនៃន្តអម �ីរភាសាអ�ស្ត្រាសាត អាស�� 

ពេដាយសារក្នុុ�ងប្របវតតិសាស្ត្រាសតធាល ប់មាន្តជន្តជាតិខែដ៏លមាន្តឥទ្ធធិពលចិ�ន្តួន្ត ២ ក្នុុ�ងត�បន្ត់អាស��អាពេគឺុយ៍ គឺឺជន្តជាតិខែ�ីរ ន្តិង

ជន្តជាតិមន្ត។ ពាក្នុយក្នុមច�ព�ភាសាស�ស្ត្រាសើ�ត ន្តិងបាល� ន្តិងប�ពឹបរបទ្ធគឺឺជាចិ��� ចិពិពេសសមួយនៃន្តភាសាខែ�ីរ ដ៏�ពេចិុះ មាន្ត

ការយល់ដ៏�ងអ�ព�ប�ពឹបរបទ្ធ ន្តិងវធិិ�ផី� �ពាក្នុយ គឺឺជា�ល�មសារស�ខាន្ត់ណាស់ក្នុុ�ងការសិក្នុាភាសាខែ�ីរ។ ខែ�ម�ន្ត ពេយើងបាន្តពេធិឹើ

ការបក្នុប្រសាយអ�ព�វាក្នុយសពាពេប្របើជាញ�ក្នុញាប់ ន្តិងវាក្នុយសពាថី�មួយចិ�ន្តួន្ត ពេដាយគឺួបផស�ន្ត�ងការបក្នុខែប្របជាក្នុ់ខែសតង ពេដ៏ើមី�

ពិពេប្រគ្នាះពិភាក្នុាជាមួយពេលាក្នុអុក្នុអ�ព�វធិិ�នៃន្តការពេប្របើប្របាស់ “ភាព” ន្តិងវាក្នុយសពាស�ខាន្ត់មួយចិ�ន្តួន្ត ពេពលពេន្តះ ពេយើង�ា� �ស�ម

បន្តតពេធិឹើការបក្នុប្រសាយអ�ព�ពាក្នុយ“ក្នុិចិច” ន្តិងពេលើក្នុ�ល ឧទាំ�រ�៍ជាក្នុ់ខែសតងមួយចិ�ន្តួន្ត។

“ក្នុិចិច” ក្នុ៏ជាប�ពឹបរបទ្ធស�ខាន្ត់មួយកុ្នុ�ងភាសាខែ�ីរខែដ៏រ ភាគឺពេប្រចិើន្តគឺឺសខែមតងន្ត័យថា“事情、事务、工作” ខែដ៏លមាន្ត

វធិិ�ពេប្របើប្របាស់ប្រសពេដ៏ៀងន្ត�ង “ភាព” អាចិដាក់្នុពេ�ម��កិ្នុរយិ៉ាសពឹ ពេដ៏ើម �ីបពេងើើតជាពាក្នុយនាម។ វធិិ�បពេងើើតពាក្នុយថី�ពេន្តះអាចិខែចិក្នុ

ពេចិញជា ២ ប្របពេភីទ្ធ មយួគឺឺបពេងើើតពាក្នុយថី� ដ៏�ចិជា ក្នុចិិចស�ប្របតិបតតកិារ（合作）កិ្នុចិចប្រពមពេប្រពៀង（协议）និ្តងកិ្នុចិចសន្តា

（合同）ជាពេដ៏ើម។ មួយពេទ្ធៀតគឺឺយក្នុក្នុពេន្តាមពាក្នុយក្នុិរយិ៉ាសពាបពេងើើតជាក្នុពេន្តាមពាក្នុយនាម ពេដ៏ើមី�បញ្ញាា ក្នុ់ព�អតថន្ត័យ

“事务” ដ៏�ចិជា ក្នុចិិចពភិាក្នុា（讨论）ក្នុចិិចគ្នា�ពារបរសិាថ ន្ត（环境保护）និ្តងកិ្នុចិច�តិ��ប្រប�ងខែប្របង（努力）ជាពេដ៏ើម។ កុ្នុ�ង

ក្នុរ�� ពេន្តះ ពេយើងអាចិពេប្របើពាក្នុយ “ការ” មក្នុជ�ន្តសួ “កិ្នុចិច” ខែដ៏លមាន្តន័្តយប្របហាក្នុប់្របខែ�លគុ្នា បា�ខែន្តតពាក្នុយ “កិ្នុចិច” ប្រតូវបាន្តពេប្របើ

កុ្នុ�ងសាថ ន្តភាពផល�វការ ពេ�ើយព�ពេ�ះសាត ប់។          កុ្នុ�ងពាក្នុយក្នុមច�ព�ភាសាបាល� ន្តងិស�ស្ត្រាសើ�ត “ក្នុចិិច”  ភាគឺពេប្រចិើន្តប្រតូវបាន្តពេប្របើជាបចិិមិបទ្ធ

ដ៏�ចិជា សងីមក្នុិចិច（社会福利） ធិ�រក្នុិចិច（商务） ក្នុរ�� យក្នុិចិច（义务、职责） ន្តិងភារក្នុិចិច（责任）។ល។

ឥឡូ�វ ពេយើង�ា� �ស�មពេលើក្នុ�ល ឧទាំ�រ�៍មួយចិ�ន្តួន្តពេដ៏ើមី�ពេធិឹើការពន្តយល់អ�ព�វធិិ�ពេប្របើប្របាស់ពាក្នុយស�ខាន្ត់ខាងពេលើ។

កចូិ�ិត៌�ំក្រុបឹងន្ថែក្រុបង �ុរុកិចូ ស្នងគមកចូិ ករុណី្ឌយកិចូ

ពេដ៏ើម �ីង្ហាយប្រសលួដ៏ល់មតិតអកុ្នុអាន្តខែ�ីរកុ្នុ�ងការសិក្នុាព�ភាសាចិិន្ត ទ្ធសសនាវដ៏ត� «ខែ�ីរ» ពេយើង�ា� �បាន្តអពេញ្ចូា ើញពេលាក្នុសាស្ត្រាសាត ចារយរង

ល� សួន្តជឺ ប្របធាន្តការយិ៉ាល័យភាសាខែ�ីរនៃន្តមហាវទិ្ធាល័យសិក្នុាទ្ធឹ�បអាស�� សាក្នុលវទិ្ធាល័យភាសាបរពេទ្ធសពេបាកា�ង ពេរៀបពេរៀងចិងប្រក្នុង

“ការពន្តយល់ពាក្នុយសប្រមាប់ការបក្នុខែប្រប” ពេ�កុ្នុ�ងខែផុក្នុ “ពេរៀន្តភាសាចិិន្តសបាយរ �ក្នុ�យ”។ កុ្នុ�ងខែផុក្នុពេន្តះ ពេយើង�ា� �ន្ត�ងពេប្រជើសពេរ ើស ន្តិង

ពន្តយល់ពាក្នុយព��ន័្តយស�ខាន្តម់យួចិ�ន្តនួ្តខែដ៏លពេប្របើប្របាស់ជាញ�ក្នុញាប់កុ្នុ�ងការបក្នុខែប្រប ប្រពមទាំ�ងពេលើក្នុ�ល ឧទាំ�រ�៍ជាក់្នុខែសតង ពេដ៏ើម �ីជួយ

ពប្រង�ងសមតថភាពរបស់ពេលាក្នុអុក្នុក្នុុ�ងការបក្នុខែប្របភាសាខែ�ីរ ន្តិងចិិន្ត។

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。
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ពេ�ក្នុុ�ងស�ន្តារក្នុថាតាមប្របព័ន្តធវ �ពេដ៏អ�ពេន្តះ សពេមតចិអគឺីមហាពេសនាបត�ពេតពេជា �ូ�ន្ត ខែសន្ត នាយក្នុរដ៏ឋមស្ត្រាន្តត�នៃន្ត

ប្រពះ�ជាណាចិប្រក្នុក្នុមព�ជា បាន្តគឺ�សបញ្ញាា ក្នុ់អ�ព�ខែផន្តការសាត រពេសដ៏ឋក្នុិចិចក្នុមព�ជាពេឡូើងវញិពេប្រកាយវបិតតិជ�ងឺក្នុ�វ �ដ៏១៩ ក្នុិចិច

�ិត��ប្រប�ងខែប្របងរបស់ក្នុមព�ជាក្នុុ�ងការពេដាះប្រសាយបញ្ញាា  ការខែប្របប្របួលអាកាសធាត� ន្តិងអ�ពេពើពេភីរវក្នុមី�លងខែដ៏ន្ត ន្តិងតួនាទ្ធ�

របស់ប្របពេទ្ធសអាសូាន្តក្នុុ�ងការក្នុសាងអនាគឺតដ៏៏ប្រតចិះប្រតចិង់សប្រមាប់ទ្ធឹ�បអាស�� ន្តិងពិភីពពេលាក្នុ។

在此次视频讲话中，柬埔寨首相洪森对疫情后柬埔寨经济振兴计划、柬埔寨在应对气候变化和打击跨境

恐怖主义活动中所做出的努力，以及东盟国家对建设亚洲和世界光明未来所能发挥的作用进行了说明。

ប្របពេទ្ធសក្នុមព�ជាគឺឺជាប្របពេទ្ធសដ៏�ប�ងពេគឺបងអសកុ់្នុ�ងត�បន់្ត ខែដ៏លចាប់ពេផតើមពេបើក្នុធិ�រកិ្នុចិចពេឡូើងវញិ ពេប្រកាយព�បាន្តផា�ះជ�ងឺ

ក្នុ�វ �ដ៏១៩។

柬埔寨是在新冠肺炎疫情暴发后，区域内首个恢复商务活动的国家。

សងីមកិ្នុចិច គឺឺជាក្នុតាត ជ�រ�ញមយួសប្រមាប់ការផ្តាល ស់បត�រសងីម ខែដ៏លពប្រង�ងភាពខាល �ងរបស់ប�គីឺល ប្រគួឺសារ ប្រកុ្នុមអងីការ 

ន្តងិស�គឺមន៍្តកុ្នុ�ងសងីម ពេដ៏ើម �ីពេលើក្នុក្នុមពសស់���មាលភាពពេ�កុ្នុ�ងសងីមរបស់ពេយើង៕

社会福利是社会变革的推动因素之一，它能够巩固社会个体、家庭、组织和社区，以提高我们的社会和

谐程度。

高棉语又称柬埔寨语，属南亚语系孟—高棉语族。这一语族的得名来源于历史上东南亚地区极

具影响力的两个民族——高棉族和孟族。高棉语中的巴梵语借词及词缀是其语言的突出特点，灵活

掌握巴梵语词缀及构词法，是高棉语学习的重要内容。上期我们结合翻译实践中的常用词汇和新生

词汇，与大家共同探讨了“ភាព”在高棉语构词中的作用、重点词汇及用法，本期我们选择常用词

缀“ក្នុិចិច”，结合例句，对其具体用法加以说明。

“ក្នុិចិច”也是高棉语构词中的重要名词词缀，一般用于表达“事情、事务、工作”等方面的涵义，

用法与“ភាព”相仿，可置于高棉语动词之前，将其变为名词。这种变化方式大致可以分为两种情

况：一种是构成新词，如：កិ្នុចិចស�ប្របតិបតតិការ（合作）、កិ្នុចិចប្រពមពេប្រពៀង（协议）、កិ្នុចិចសន្តា（合

同 ） 等；还有一种是将动词词组名词化，强调其动作的“事务”涵义，如 កិ្នុចិចពិភាក្នុា（讨

论）、ក្នុិចិចគ្នា�ពារបរសិាថ ន្ត（环境保护）、កិ្នុចិច�ិត��ប្រប�ងខែប្របង（努力）等，这种情况往往可以使用“ការ”替

换“ក្នុិចិច”，表达的意思基本相同，但在具体使用中选择“កិ្នុចិច”会更正式，语言也更为优美。在巴梵语借

词中，“កិ្នុចិច”常用作后缀，如：សងីមកិ្នុចិច（社会福利）、ធិ�រក្នុចិិច（商务）、ក្នុរ�� យក្នុចិិច（义务、职责）、

ភារក្នុិចិច（责任）等。下面我们通过例句对上述重点词汇的用法进行说明。
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本刊记者  沈燕 / 整理

sMbuRtmkBImitþGñkGan

读者反馈

周慧娟：黛薇，你好！我叫周慧娟，是云南大理大学临床

医学专业的柬埔寨留学生，我平时很喜欢去旅游。最近天气逐渐

变冷了，你能给我推荐一些适合秋天去旅行“打卡”的地方吗？

ជា �ូ�យពេគឺៀង៖ សួសត� ពេទ្ធវ � ! នាង�ា� �ពេ�ីះ ជា �ូ�យពេគឺៀង 

ជាន្តិសសិតខែ�ីរបន្តតការសិក្នុាជ�នាញពេវជាសាស្ត្រាសតទ្ធ�ពេ�ពេ�សាក្នុល-

វទិ្ធាល័យតាល� ពេ�តតយ�ណាន្ត ប្របពេទ្ធសចិិន្ត។ ជាធិមីតា នាង�ា� �

ចិ�លចិិតតពេធិឹើពេទ្ធសចិរ�៍ខាល �ងណាស់។ ពេពលថី�ៗពេន្តះ អាកាសធាត�

កាន្ត់ខែតប្រតជាក្នុ់ជាបន្តតបនាា ប់ ពេតើពេទ្ធវ �អាចិខែ�នា�ក្នុខែន្តលង�លះ  ខែដ៏ល

សាក្នុសមសប្រមាប់ការពេដ៏ើរក្នុមាន្តតពេ�រដ៏�វរ �ពេ�ើយបាន្តពេទ្ធ?

黛薇：慧娟你好，感谢你对《高棉》杂志的关注。近期

两轮冷空气过后，大家都感受到了深秋的凉意。进入 10 月，

第一批红嘴鸥已经出现在云南省昆明市的滇池，昆明即将迎

来观鸥季，慧娟如果喜欢红嘴鸥的话，可以来昆明滇池、翠

湖等地看看这群可爱的鸟。

10 月，深秋的内蒙古自治区额济纳旗，金色的胡杨林一

望无际，美不胜收。新疆维吾尔自治区喀纳斯景区、四川省

的稻城亚丁风景区、北京市的香山公园和云南省腾冲市的银

杏村等都是不错的好去处。

ពេទ្ធវ � ៖ សួសត� �ូ�យពេគឺៀង។ ជាដ៏�ប�ង �ា� �ស�មខែថលងអ��រគឺ��

ចិ�ពេពាះនាងខែដ៏លយក្នុចិិតតទ្ធ�ក្នុដាក្នុ់ទ្ធសសនាវដ៏ត�«ខែ�ីរ»ពេយើង។ ថី�ៗ

ពេន្តះ បនាា ប់ព�មាន្ត�យល់ប្រតជាក្នុ់ចិ�ន្តួន្តព�រ ពេយើងទាំ�ងអស់គុ្នាស�ទ្ធធខែត

ទ្ធទួ្ធលអារម�៍ីអ�ព�ភាពប្រតជាក់្នុនៃន្តរដ៏�វរ �ពេ�ើយ។ ចិ�លដ៏ល់ខែ�ត�លា

សតឹរ �ពេពចិ�ព�ះប្រក្នុ�ម�ឹ�ងដ៏�ប�ងពេ�ើរមក្នុដ៏ល់ប�ងទាំន្តឈ្នះ�កុ្នុ�ងប្រក្នុុង

គឺ�ន្តម�ងនៃន្តពេ�តតយ�ណាន្ត ប្រកុ្នុងគឺ�ន្តម�ងក៏្នុបាន្ត�ន្តចិ�លកុ្នុ�ងរដ៏�វពេមើល

សតឹរ �ពេពចិ�ព�ះប្រក្នុ�មជាថី�ពេទ្ធៀត។ ប្របសិន្តពេបើ�ូ�យពេគឺៀងចិ�លចិិតត

ពេមើលសតឹរ �ពេពចិ�ព�ះប្រក្នុ�ម អាចិពេ�មាត់ប�ងទាំន្តឈ្នះ� ន្តិងប�ង

ឈ្នះយួ�ូ�ជាពេដ៏ើមកុ្នុ�ងទ្ធ�ប្រកុ្នុងគឺ�ន្តម�ង ពេដ៏ើម �ីមក្នុទ្ធសសនាសតឹរ �ពេពចិ�ព�ះ

ប្រក្នុ�មដ៏៏គឺួរឱយប្រសឡាញ់។

ពេពលចិ�លដ៏ល់ខែ�ត�លា នៃប្រព Populus euphratica កុ្នុ�ងត�បន់្ត

ពេទ្ធសចិរ�៍អឺជ�ណាឈ្នះ�នៃន្តត�បន់្តសឹយ័តមា�ងពេហីាល�កុ្នុ�ងប្របពេទ្ធស

ចិិន្ត បាន្តខែប្របជាព�៌មាសពេ�ប្រគឺប់ទ្ធិសទ្ធ� ពេមើលពេ�ដ៏�ចិជាសម�ប្រទ្ធ

ព�៌មាសគី្នាន្តប្រព�ខែដ៏ន្ត ខែដ៏លមាន្តពេទ្ធសភាពប្រសស់សាអ តខែមន្តខែទ្ធន្ត។

មិន្តខែតបា�ពេណាណ ះ រម�� យដាឋ ន្ត ខាណាស�ឺ នៃន្តត�បន់្តសឹយ័តជន្តជាតិ

អូ�យ�ី័រ ស��ន្តជា�ង រម�� យដាឋ ន្តតាវឈ្នះ�ងយ៉ាាទ្ធ�ងនៃន្តពេ�តតស��ឈ្នះ�ន្ត

ឧទ្ធាន្ត ភីុ�សូាងសាន្ត នៃន្តប្រកុ្នុងពេបាកា�ង ន្តិងភី�មិដា�Ginkgo ប្រកុ្នុង

ធិ�ងឈ្នះ�ងនៃន្តពេ�តតយ�ណាន្ត ក្នុ៏ជាក្នុខែន្តលងលអសប្រមាប់ពេធឹិើដ៏�ពេ�ើ រ

ពេទ្ធសចិរ�៍ផងខែដ៏រ។

周慧娟：降温后，中国人喜欢的室内活动有哪些，黛薇

可以给我简单介绍一下吗？

ជា �ូ�យពេគឺៀង ៖ ពេប្រកាយព�អាកាសធាត�ប្រតជាក្នុ់ ពេតើប្របជាជន្ត

ចិិន្តចិ�លចិិតតពេធឹិើសក្នុមភីាពកុ្នុ�ងបន្តាប់អឹ��លះ?       ពេទ្ធវ �អាចិខែ�នា�ពេដាយ

សពេងាប បាន្តពេទ្ធ?

黛薇：降温，特别是入冬后，中国南北方气候虽然大不

相同，但中国人对火锅的热情是一样的。闲暇时，大家喜欢

约上亲友在家煮火锅，除此之外还会看书、打麻将、健身、

网上购物、刷短视频、看社交媒体等。

ពេទ្ធវ � ៖ ពេប្រកាយព�អាកាសធាត�ប្រតជាក្នុ់ ជាពិពេសស ពេប្រកាយព�

ចិ�លកុ្នុ�ងរដ៏�វរង្ហា ពតិខែមន្តខែតអាកាសធាត�ពេ�ភាគឺខាងពេជើង ន្តងិខាង

ត �ីងនៃន្តប្របពេទ្ធសចិិន្ត��សគុ្នាឆ្នាំៃ យ ក្នុ៏បា�ខែន្តតជន្តជាតិចិិន្តខែដ៏លរស់ពេ�

ភាគឺខាងពេជើង ន្តងិខាងត �ីងស�ទ្ធធខែតចិ�លចិិតតបរពិេភាគឺសូ�បឆុ្នាំ�ងពេភីលើង។

ពេ�ពេពលទ្ធ�ពេន្តរ ជន្តជាតិចិិន្តចិ�លចិិតតណាត់ជួបជាមួយញាតិមិតត

ពេដ៏ើមី�បរពិេភាគឺសូ�បឆុ្នាំ�ងពេភីលើងពេ�ក្នុុ�ងផាះ។ ពេប្រ�ព�ពេន្តះ ពួក្នុពេគឺក្នុ៏

ចិ�លចិិតតអាន្តពេសៀវពេ� ពេលងមាាជា�ង ហាត់ប្របា� ទ្ធិញឥវាាន្ត់

តាមបណាត ញអ��ន្តពេធិើខែ�ត ពេមើលវ �ពេដ៏អ��ល�  ន្តិងអាន្តព័ត៌មាន្តពេលើ

បណាត ញទ្ធ�នាក្នុ់ទ្ធ�ន្តងសងីមជាពេដ៏ើម។

黛薇：本月我们还收到了柬埔寨驻华大使馆一等秘书任

纳利的来信，一起来看看。

ពេទ្ធវ �៖ ខែ�ពេន្តះ ពេយើងបាន្តទ្ធទ្ធួលលិ�ិតព�ពេលាក្នុ ខែយាម ខែ�ត
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ណារទិ្ធធ  ពេលខាធិិការទ្ធ�១ នៃន្តសាថ ន្តឯក្នុអគីឺ�ជទ្ធ�តប្រពះ�ជាណាចិប្រក្នុ

ក្នុមព�ជាប្របចា�ពេ�សាធារ�រដ៏ឋប្របជាមាន្តិតចិិន្ត ពេយើង�ា� �ស�មខែចិក្នុ

រ �ខែលក្នុ�ល�មសារនៃន្តលិ�ិតជាមួយពេលាក្នុអុក្នុដ៏�ចិខាងពេប្រកាម៖

任纳利：《高棉》杂志总能给人带来新的惊喜。每月手

绘的封面与内容策划相契合，让人眼前一亮。我几乎每个月

都读《高棉》杂志，杂志内容丰富，涵盖政治、经济、文化、

教育、科技等领域，选题灵活、重大策划与时俱进，吸引了

众多读者。杂志翻译准确、行文流畅，图文设计精美，阅读

体验很好。更重要的是杂志刊登了许多柬中特别是柬滇交流

合作的内容，这让柬埔寨读者能更深入、全面地了解中国，

让中国读者，特别是柬埔寨语学习者能够更好地了解柬埔寨，

学好柬埔寨语。

最后，祝愿《高棉》杂志越办越好。希望能在杂志上看

到更多中国各省份、地区以及柬埔寨本土相关的内容和选题。

ទ្ធសសនាវដ៏ត�«ខែ�ីរ»ជាទ្ធសសនាវដ៏ត�មួយខែដ៏លខែតងខែតនា�មក្នុន្ត�វ

ភាពក្នុ�សាន្តត ន្តងិ�ល�មសាររ �ក្នុ�យដ៏ល់មតិតអកុ្នុអាន្តជាពេរៀង�ល់ខែ�។

 ប្រក្នុបទ្ធសសនាវដ៏ត�ដ៏៏ប្រសស់សាអ តខែដ៏លមាន្តគឺ�ន្ត�រគឺ�រពេដាយនៃដ៏ពេនាះ

មាន្តភាពស��ចិងឹ្ហាក់្នុគុ្នាពេ�ន្ត�ងអតថបទ្ធន្ត�មួយៗ ខែដ៏លអាចិទាំក់្នុទាំញ

ប្រក្នុខែសខែភីុក្នុរបស់អុក្នុអាន្តប្រគឺប់រ�ប។ �ា� �បាន្តអាន្តទ្ធសសនាវដ៏ត�«ខែ�ីរ»

ពេសាើរជាពេរៀង�ល់ពេល� ពេដាយសារវាមាន្ត�ល�មសារដ៏៏សម �ីរខែបប

ប្រគឺបដ៏�ត ប់ពេលើវសិ័យន្តពេយ៉ាបាយ ពេសដ៏ឋក្នុិចិច វបីធិម៌ ការអប់រ �

ន្តិងបពេចិចក្នុវទិ្ធាជាពេដ៏ើម ពេ�ើយមាន្តប្របធាន្តបទ្ធលអៗ  ប្រពមទាំ�ងបាន្ត

ចិ�ះផាយន្ត�វអតថបទ្ធអ�ព�ប្រព�តតិការ�៍ស�ខាន់្តៗខែដ៏លមាន្តពាក់្នុព័ន្តធ

ជិតសុិទ្ធធពេ�ន្ត�ងជ�វភាពរស់ពេ�ប្របចា�នៃថៃរបស់មិតតអុក្នុអាន្ត។ ពេប្រ�

ព�ពេន្តះ ទ្ធសសនាវដ៏ត�«ខែ�ីរ»បាន្តពេធឹិើការបក្នុខែប្របបាន្តប្រត�មប្រតូវ ពេប្របើពាក្នុយ

ពេពចិន្ត៍ព�ពេ�ះរ�ត�  ន្តិងមាន្តរ�បភាពសាអ តៗ ខែដ៏លអាចិទាំក្នុ់ទាំញ

មិតតអុក្នុអាន្តបាន្តពេប្រចិើន្ត។ អឹ�ខែដ៏លស�ខាន់្តជាងពេន្តះពេ�ពេទ្ធៀត គឺឺ

ទ្ធសសនាវដ៏ត�«ខែ�ីរ»បាន្តចិ�ះផាយន្ត�វអតថបទ្ធជាពេប្រចិើន្ត ខែដ៏លមាន្ត

ពាក្នុ់ព័ន្តធពេ�ន្ត�ងក្នុិចិចស�ប្របតិបតតិការរវាងប្របពេទ្ធសក្នុមព�ជា ន្តិងចិិន្ត

ជាពិពេសសរវាងប្របពេទ្ធសក្នុមព�ជា ន្តិងពេ�តតយ�ណាន្ត។ អតថបទ្ធទាំ�ង

ពេន្តះន្ត�ងអាចិជួយឱយមតិតអកុ្នុអាន្តខែ�រីមាន្តការយល់ដ៏�ងកាន់្តខែតចិាស់

លាស់ ន្តិងកាន្ត់ខែតស��ជពេប្រ�អ�ព�ប្របពេទ្ធសចិិន្ត ពេ�ើយន្ត�ងពេធិឹើឱយមិតត

អកុ្នុអាន្តចិិន្ត ពពិេសសគឺឺជន្តជាតិចិិន្តខែដ៏លពេរៀន្តភាសាខែ�ីរ អាចិយល់

ដ៏�ងព�ប្របពេទ្ធសក្នុមព�ជា ន្តងិសិក្នុាពេរៀន្តស�ប្រតភាសាខែ�ីរឱយបាន្តកាន់្តខែត

លអប្របពេសើរខែថមពេទ្ធៀត។

ជាទ្ធ�បញ្ចូច ប់ �ា� �ស�មជ�ន្តពរឱយទ្ធសសនាវដ៏ត�«ខែ�ីរ»ដ៏�ពេ�ើ រការបាន្ត

កាន្តខ់ែតលអប្របពេសើរ ន្តងិសង �ឹមថា ទ្ធសសនាវដ៏ត�ពេន្តះន្ត�ងបន្តតពេធឹិើការចិ�ះ

ផាយន្ត�វអតថបទ្ធកាន្ត់ខែតពេប្រចិើន្តខែដ៏លទាំក្នុ់ទ្ធិន្តពេ�ន្ត�ងសាថ ន្តភាពនៃន្ត

ពេ�តតប្រកុ្នុងនានារបស់ប្របពេទ្ធសចិិន្ត និ្តងប្របពេទ្ធសក្នុមព�ជាខែថមពេទ្ធៀត៕

�ឹ�ងសតឹរ �ពេពចិ�ព�ះប្រក្នុ�មតាមមាត់ប�ងទាំន្តឈ្នះ ឺប្រក្នុុងគឺ�ន្តម�ង ពេ�តតយ�ណាន្ត�ឹ�ងសតឹរ �ពេពចិ�ព�ះប្រក្នុ�មតាមមាត់ប�ងទាំន្តឈ្នះ ឺប្រក្នុុងគឺ�ន្តម�ង ពេ�តតយ�ណាន្ត

云南省昆明市滇池岸边海鸥成群 CFP 图云南省昆明市滇池岸边海鸥成群 CFP 图
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