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封面故事

今天的中国是什么样子？

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

化浪潮，有不断富起来的偏远乡村；还有买全球、卖全球的中国企业，生活在中国的外国朋友……

本期杂志，云南省南亚东南亚区域国际传播中心柬文《高棉》杂志、泰文《湄公河》杂志、缅文《吉祥》杂志、

老挝文《占芭》杂志选取中国新时代的几个关键词——高质量发展、全面小康、和谐共生、对外开放，联合绘制封

面长卷，每本截取其中一个部分进行呈现。《高棉》杂志封面，呈现的是对外开放主题。

这里描绘着今天的中国，也展示着每个普通人的生活。
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តើ�ើប្រ�តើ�សចិិនមានស្ថាា នភាពបែ��ណានាតើពល�ចុិ�-

�បនន?

តើ�តើពលតើប្រើើសតើើ ើសអ�ា��តើលើគប្រ��នៃន�សសនាវដី្តី�

តើលខតើនះ តើ�ើងមានខឹ��ស្ថាើជាតើប្រចិើនបែដ្តីលចិង់�ង្ហាា ញើូន

តើ�កអនក ើ�ួមាន�ណីាញផ្លូឹូវើថតើ�ឹើងបែដ្តីល��សនឹ�ង

កាន់បែ�បែវង មានើំតើនាើឌី�ើ�ថលូ�ន��ក�មបែដ្តីលបានតើ�ើើឱ្យយ

កាើើស់តើ�ើ�ស់តើ�ើងផឹ្លាស់�ីូើយ៉ាាងខឹ្លាំងំ មាន�ំ�ន់ើន��

ដាច់ិប្រសយ៉ាលបែដ្តីលកាន់បែ�មានភាព�ូើធាើព��ួ�នៃថៃតើ�

�ួ�នៃថៃ។ល។ �ចិុ��បនន ប្រ�តើ�សចិិនកំព�ងផឹ្លាស់�ីូើជាតើើៀង

រាល់នៃថៃ។ តើប្រ�ព�តើនះ តើ�មានសហប្រ�សចិិនបែដ្តីលកំព�ង

តើ�ើើអាើ�វក�មតើលើពិ�ពតើ�កទាំងំ�ូល មានផ្លូឹូវើថតើ�ឹើង ចិិន-

ឡាវ បែដ្តីល�តើងើើ�ជាស្ថាា ន�ិ�ីភាព និងមាន�ិ�ី�ើតើ�ស

បែដ្តីលកំព�ងើស់តើ�កន�ងប្រ�តើ�សចិិនជាតើដ្តីើ� មាន�ន�សស

កាន់បែ�តើប្រចិើនតើ�ើងៗតា��តើណីា� “បែខសប្រកវា�់ និងផ្លូឹូវ”

កំព�ងើ�ួដំ្តីតើ�ើ ើតើ�ា ះតើ���ខជា�ួ�ពួកតើ�ើង។

បែខតើនះ �សសនាវដ្តីី�“បែខមើ”ជាតើខ�ើភាស្ថា �សសនាវដ្តីី�

“តើ�គងគ”ជាភាស្ថានៃថ �សសនាវដ្តីី�“Mingalar”ជាភាស្ថា�ូមា 

និង�សសនាវដី្តី�“ចិ�ាា ”ជាភាស្ថាឡាវនៃន�ើឈ��ឌ លផ្លូសពើ-

ផ្លូា�អនីើជា�ិ�ំ�ន់អាស��ខ្លាំង�បូង និងអាស��អាតើគន�៍តើខ�ី

�ូណាន បានតើើ ើស�កពាកយគនឹ�ះ�ួ�ចិំនួនើ�ស់ប្រ�តើ�ស

ចិិនកន�ង��គស�័�ថម� ើ�ួមាន“កាើអ�ិវឌីឍប្រ�ក�តើដា�

គ��ភាពខាស់” “ភាព�ូើធាើប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា�” “កាើើ�ួើស់

ជា�ួ��ន តើដា�ស�ខដ្តី��ើ�នា” និង“កាើតើ�ើកចិំហចិំតើពាះ

�ើតើ�ស” តើដ្តីើ�ប�ផ្លូលិ��សសនាវដ្តីី��ួ�តើលខតើប្រកា�ប្រ�ធាន- 

��ខ្លាំងតើលើ តើពាលគឺ�សសនាវដ្តីី��ួ�តើប្រើើសតើើ ើសប្រ�ធាន��

�ួ�កន�ងចិំតើណា�ប្រ�ធាន��ខ្លាំងតើលើ តើដ្តីើ�ប��ង្ហាា ញើូន�ិ�ី

អនកអាននូវកាើផឹ្លាស់�ីូើើ�ស់ចិិនកន�ង��គស�័�ថម�។

តើើឿងរាា វើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិនបែដ្តីលតើ�ើងបាន�ង្ហាា ញើូន

តើ�កអនក ក៏ជាតើើឿងើ�ស់តើ�ើងទាំងំអស់�ន បែដ្តីើ៕
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主编的话
នាើដូ្តីវតើ�ី�ន ២ំ០១០ ខំ� ំបាន��ួលកាើង្ហាើ�ួ� គឺតើ�

ថ�ើូ�តើដ្តីើ�កតំើបឹាកតើ���ងទាំនឈឺ។ឺ កាលតើនាះ ខំ�ជំាអនកថ�ើូ�

មាន ក់នៃនកាបែស� �ូណាន តើដ្តីល�។

��ងទាំនឈឺ ឺ គឺជា��ងដ្តី៏�ំ�ួ�តើ�កន�ងប្រកុងគ�ន��ងបែដ្តីល

ជាប្រសុកកំតើ�ើ �ើ�ស់ខំ� ំ។ តាងំព�ស�័�កាលវ�ា�សំើ ��ឹ�ក ��

ប្រកុង�ួ�ប្រ�ូវបាន�តើងើើ�តើ�ើងើ�ំវញិ��ងដ្តី៏�ំតើនះ។ �ា�បែនី តើ�

�ន ២ំ០១០ ��ងទាំនឈឺបឺែ�ើជាបានបា�់�ងភ់ាពើ ាបូែ�ាន�ិចិទាំងំ

ប្រសុង តើដា�ស្ថាើមានកាើអ�វិឌីឍហសួតើហ��បែដ្តីលបាន�ណីាល

ឱ្យយ��ងប្រសស់ស្ថាា �តើនះើងកាើ�ំផឹ្លាញយ៉ាាង�ៃន់�ៃើ។ តើពលតើនាះ 

អនកតើនស្ថា�អ�ំ�ូកដ្តី�កខំ�តំើ�ើើដំ្តីតើ�ើ ើតើលើនៃផ្លូៃ��ងបែដ្តីលមានកិឹនសា��

ពាសតើពញ��កបែនឹង។ តើដា�មានកាើើួ�ព�អនកដ្តីនៃ� ខំ� ំតើសៃើើ

អាចិតើដ្តីើើតើលើតើដ្តីើ�កតំើបឹាកដ៏្តីប្រកាស់បែដ្តីលអបែ�ី�តើ�តើលើនៃផ្លូៃ��ក។

កន�ងនា�ជាអនកកាបែស�តើើើងថម� កន�ងអំ��ងតើពល�ា�នាម ន�ន ំ

បែដ្តីលខំ� ំតើ�ើ�ចូិលតើ�ើើកាើ ខំ� ំតើ�បែ�ើួ�ន�ងតើើឿងរាាវជាតើប្រចិើនដូ្តីចិ

តើើឿងខ្លាំងតើលើ ព�តើប្រពាះ�ញ្ហាា បែដ្តីល�ណីាល�កព�កាើអ�ិវឌីឍ

តើដា�តើលប�នតើលឿននៃនប្រ�តើ�សចិិន បានតើ�ើើឱ្យយប្រ�ជាើនប្រពួ�

ចិិ�ី។

កាើ�ងើលិកង�ំ់ើំើ�ញឱ្យយប្រ�តើ�សចិិនមានកាើផឹ្លាស់�ីូើតើប្រចិើន

គួើឱ្យយក�់សមាគ ល់។

តើ��ន ២ំ០១២ សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ១៨

បានប្របាើឰជាផូឹ្លូវកាើ។ ប្រ�តើ�សចិិនចា�់តើផី្លូើ�បែប្រ���ខមា�ត់ើដា�

តើលប�នយ៉ាាងតើលឿនហួសព�កាើបាាន់ស្ថាម នើ�ស់�ន�សសប្រគ�់�ន

ព�តើប្រពាះ�ញ្ហាា ��ួចិនំនួបែដ្តីល�ម នអនកណាគ�ិថាន�ងអាចិតើដាះ-

ប្រស្ថា�តើនាះ ប្រ�ូវបានតើដាះប្រស្ថា�ជា�តើ�ីើ ើៗ។

កន�ងនា�ជាអនកកាបែស�មាន ក់ ខំ� ំបានតើ�ើលតើ�ើញតើដា�

ផ្លាៃ ល់បែ�នកនូវកាើបែប្រ�ប្រ�ួលទាំងំតើនះ។ តើ�លនតើយ៉ាបា�

ប្រ����ឹប្រ��ងំន�ងអំតើពើព�កើលួ�បែដ្តីលមានកមឹាងំខឹ្លាំងំ�ិន

ធឹា�់មាន បានផួី្លូលើលំនូំវអនក�ំ��ួចិនំនួ តើហើ�បានសតើប្រ�ចិ

នូវតើ�លតើ�“�កអំណាចិដាក់�� ំកន�ងប្រ�ុងកន�ងប្រ�ព័នឹ”។ ជា

ពតិើសស តើ�កន�ងប្រ�តើ�សចិិនមាន�ំពង់�តើ�ុញបែផ្លូសងតើ�ម កានប់ែ�

�ិចិតើ�ៗ តើហើ�ប្រ�ជាើនចា�់តើផ្លូីើ�មានើំតើនឿថា “��ក និង�នំ

នៃ��ងគឺជា�នំមាស និង�នំប្របាក់”។ តើ�ើងបាន�ក�នធានជា

តើប្រចិើនតើ�ើំើ�ញកាើកា�់�នា�ភាពប្រក�ប្រក តើដា�បានស្ថាងសង់

ផ្លូឹូវតើ�សូូតើ�កន�ង�ូ�ិតើលើ�នំខាស់ៗ តើហើ�បានសតើប្រ�ចិតើ�ល-

តើ�ដ្តី៏អសុ្ថាើយើ�ស់តើ�ើង គឺ “តា�ផ្លូឹូវតើ�ា ះតើ�កាន់ភាព�ូើធាើ

�ិនអាចិខើះនើណាមាន ក់តើ�ើ�”។

�ចិុ��បនន តើ�ើងតើសៃើើ�ិនអាចិតើ�ើញតើដ្តីើ�កំតើបឹាកតើ�កន�ង

��ងទាំនឈឺតឺើ�។ តើ�តា�មា�់��ងមានដ្តី�តើសើ�ជាតើប្រចិើនកបែនឹង

ចិបំែ�ក��ក��ងមានគ��ភាពកាន់បែ�ខាស់ ដូ្តីតើចិនះ ខំ�បំែ�ងបែ�នាំ

កូនតើ�តើដ្តីើើតើលងក�ានីមា�់��ង និងតើបាះើំើតំើ�ចិ�ងសបីាហ៍។

តើ�បែខ��� �ន ២ំ០២២ សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក

�� ២០ បានតើ�ើកស�័�ប្រ�ើ�ំជាផ្លូឹូវកាតើ�កន�ងប្រកុងតើ�ាកាងំ។

តើនះគឺជាប្រព��ិីកាើ�៍ដ្តីស៏ខំ្លាំន�់�ួកន�ងវសិ�័នតើយ៉ាបា�ើ�ស់

ប្រ�ជាើនចិិន។ តើ�ើមាន�ិ�ីអនកអាន�កសួើថា តើ�ើតើហ��អើ�បាន

ជាសមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ មានស្ថាើ�សំខ្លាំន់

នៃប្រកបែលង? ខំ� ំអាចិតើ�ឹើ�ើូនប្រ�ិ��ិ�ីតា���ពិតើស្ថា�ន៍ើ�ស់

ខំ�ថំា ព�តើប្រពាះកិចុិប្រ�ើ�តំើនះអាចិកំ��់�សិតើ�អ�ិវឌីឍន៍នាតើពល

អនាគ�ើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន។

សូ�ើប្រមា�តើ�កអនកថា តើ�ើងបានផ្លូលិ��សសនាវដ្តីី�

តើលខពិតើសសតើនះ តើដ្តីើ�ប�ើួ�ឱ្យយតើ�កអនក�ល់ដ្តី�ងកាន់បែ�ស��-

ើតើប្រ�អំព�សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើកតើនះ។ តើ�ើងខំ� ំសូ�

�ង្ហាា ញើូនតើ�កអនកអំព�តើើឿងរាា វពិ�ប្របាកដ្តីើ�ស់ប្រ�ជាើន

ស្ថា��ញ បែដ្តីលបានតើកើ�តើ�ើងកន�ងើ��តើពល ១០ �ន កំនឹង

�ក។ តើ�ើងខំ� ំសូ�បែ�នាតំើ�កអនកតើ��សសនាប្រគ�់��កបែនឹង

ើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន តើដ្តីើ�ប�ស្ថាគ ល់កាើផឹ្លាស់�ីូើើ�ស់ចិិន និងបែសើង-

�ល់អំព�ដំ្តីតើ�ើ ើដ្តី៏អសុ្ថាើយើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន បែដ្តីលប្រ�ក�តើ�

តើដា�កិ�ីិ�ស និងកី�ស��ិន សំតើ�តើ�ើើដំ្តីតើ�ើ ើតើ�ា ះតើ�កាន់

អនាគ�៕

តើដា�និពនឹនា�កប្រ��ិ��ីិ ចាងំ ើ ាូគូ
执行主编 张若谷
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2022 年 10 月 16 日至 22 日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京胜利召开。中共二十大，

是在进入全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时刻召开的一次十分重要的大会，事关中国共产党

和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关中华民族伟大复兴。明确宣示中国共产党

在新征程上举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、朝着什么样的目标继续前进，对团结和激励中

国各族人民为夺取中国特色社会主义新胜利而奋斗具有十分重大的意义。
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eBlevlaénsmaCbkSkumµúynisþcinelIkTI 20

二十大时光

នៃថៃ��១៦ បែខ��� សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ តើ�ើកសតើមាា �តើ�វមិានសភាប្រ�ជាើនចិិនកន�ងប្រកុងតើ�ាកាងំនៃថៃ��១៦ បែខ��� សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ តើ�ើកសតើមាា �តើ�វមិានសភាប្រ�ជាើនចិិនកន�ងប្រកុងតើ�ាកាងំ

10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕 新华社 图10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕 新华社 图
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ប្រព�កនៃថៃ��២៣ បែខ��� �ន ២ំ០២២ កិចិុប្រ�ើ�ំតើពញប្រព�កនៃថៃ��២៣ បែខ��� �ន ២ំ០២២ កិចិុប្រ�ើ�ំតើពញ

អងគតើលើក�� ១ គ��កមាម �ិកាើកណីាលអា��ីិ�� ២០អងគតើលើក�� ១ គ��កមាម �ិកាើកណីាលអា��ីិ�� ២០

នៃន�កសក��ម��និសីចិិន បានតើបាះតើ�ន �តើប្រើើសតាងំសមាើិកនៃន�កសក��ម��និសីចិិន បានតើបាះតើ�ន �តើប្រើើសតាងំសមាើិក

២៤ ើូ�នៃនកាើយិ៉ាល័�នតើយ៉ាបា��ើឈិ��កសក��ម��និសី២៤ ើូ�នៃនកាើយិ៉ាល័�នតើយ៉ាបា��ើឈិ��កសក��ម��និសី

ចិិនអា��ីិ�� ២០ តើដា�តើប្រើើសតាងំឯកឧ�ី� ស�� ើ�ន��ងចិិនអា��ីិ�� ២០ តើដា�តើប្រើើសតាងំឯកឧ�ី� ស�� ើ�ន��ង

ឯកឧ�ី� ល� ឈាំងំ ឯកឧ�ី� ចាវ លើឺ� ឯកឧ�ី� វាាង ហូូន�ងឯកឧ�ី� ល� ឈាំងំ ឯកឧ�ី� ចាវ លើឺ� ឯកឧ�ី� វាាង ហូូន�ង

ឯកឧ�ី� �� ឈឺ� ឯកឧ�ី� ��ង តើសៀតើសៀង នងិឯកឧ�ី�ឯកឧ�ី� �� ឈឺ� ឯកឧ�ី� ��ង តើសៀតើសៀង នងិឯកឧ�ី�

ល� ស�� ជាសមាើិកអចិិនៃ�នី�៍នៃនកាើយិ៉ាល័�នតើយ៉ាបា�ល� ស�� ជាសមាើិកអចិិនៃ�នី�៍នៃនកាើយិ៉ាល័�នតើយ៉ាបា�

កាលព�នៃថៃ��១៦ ដ្តីល់��២២ បែខ��� �ន ២ំ០២២

សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ បានតើ�ើកស�័�

ប្រ�ើ�ំជាផ្លូឹូវកាើតើ�ប្រកុងតើ�ាកាងំ។

សមាើ�កសក��ម��នសីិចិិនតើលើក�� ២០ តើនះ ជាសមាើ

ដ្តីស៏ខំ្លាំន់��ួតើលើកបែដ្តីលតើ�ើកតើ�ើើតើ�ខ��តើពលគនឹ�ះ បែដ្តីល

ប្រ�តើ�សចិិនឈាំនចូិលដ្តីំតើ�ើ ើថម�នៃនកាើកស្ថាងប្រ�តើ�ស

�តំើនើ�ភាវ�ូន��ក�មសងគ�ន�ិ�តើដា�ប្រគ�់ប្រើងុតើប្រជា�។

សមាើដ្តី៏សំខ្លាំន់តើនះបានកំ��់នូវតើ�លតើ� ភាើកិចិុ និង

តើ�លនតើយ៉ាបា�សំខ្លាំន់តា�បែ��វ�ិាស្ថា�សីសប្រមា�់កាើ

អ�ិវឌីឍ��ពើតើហ���កសក��ម��និសីចិិន និងប្រ�តើ�សចិិនកន�ង

ើ��តើពល ៥ �ន ខំ្លាំង��ខ និងតើពលអនាគ�។ សមាើដ្តី៏

សំខ្លាំន់តើនះមាន�ំនាក់�ំនងើិ�សនិ�ឹតើ�ន�ង��ពើតើហ��អ�ិ-

វឌីឍន៍ើ�ស់�កសក��ម��នសីិចិិន នងិប្រ�តើ�សចិិន មាន�ំនាក់-

�នំងើិ�សន�ឹិតើ�ន�ងតើជាគវាសនា នងិអនាគ�ើ�ស់សងគ�

ន�ិ� បែដ្តីលមានលកខ��ពិតើសសបែ��ចិិន និងមាន

�នំាក�់នំងើិ�សន�ឹិតើ�ន�ងកាើតើងើ�តើ�ើងវញិដ្តីអ៏សុ្ថាយើ�ស់

ប្រ�ជាជា�ិចិិន។ សមាើតើនះបានប្រ�កាសជាស្ថាធាើ��ថា

�កសក��ម��និសីចិិនន�ងតើលើក�ង់ើ័�អើ� តើដ្តីើើតា�មា�ា បែ��

ណា ឈឺើតើលើស្ថាម ើ��យ៉ាាងណា និងតើដ្តីើើតើ�ា ះតើ�កាន់�ិស

តើ�អើ� តើហើ�មានស្ថាើ�សខំ្លាំនន់ៃប្រកបែលងចំិតើពាះកាើើ�ួស្ថា�គគ�

�ន និងកាើតើលើក��កចិិ�ីដ្តីល់ប្រ�ជាើនប្រគ�់ើនជា�ិតើ�ដ្តីតើ�ីើ �

បានតើជាគើ�័ថម�នៃនសងគ�និ��បែដ្តីលមានលកខ��ពិតើសស

បែ��ចិិន។

中国共产党的新一届中央领导集体

Rkumfñak;dwknaMmCÄimbkSGaNtþifµIrbs;bkSkumµúynisþcin

�ើឈិ��កសក��ម��នសីិចិិន តើប្រើើសតាងំឯកឧ�ី� ស�� ើ�ន��ង�ើឈិ��កសក��ម��នសីិចិិន តើប្រើើសតាងំឯកឧ�ី� ស�� ើ�ន��ង

ជាអគគតើលខ្លាំ�ិកាើ អន��័�តើលើកាើតើប្រើើសតាងំសមាើិកនៃនជាអគគតើលខ្លាំ�ិកាើ អន��័�តើលើកាើតើប្រើើសតាងំសមាើិកនៃន

អគគតើលខ្លាំ�ិកាើដាា ន�ើឈិ��កស តើចិញតើសចិកី�សតើប្រ�ចិអំព�អគគតើលខ្លាំ�ិកាើដាា ន�ើឈិ��កស តើចិញតើសចិកី�សតើប្រ�ចិអំព�

សមាើិកនៃនគ��កមាម �ិកាើតើយ៉ាធាថាន ក់កណីាល និងសមាើិកនៃនគ��កមាម �ិកាើតើយ៉ាធាថាន ក់កណីាល និង

អន��័�ស្ថាា �័នដ្តី�កនាំបែដ្តីលតើបាះតើ�ន �តើប្រើើសតាំងតើដា�អន��័�ស្ថាា �័នដ្តី�កនាំបែដ្តីលតើបាះតើ�ន �តើប្រើើសតាំងតើដា�

កចុិិប្រ�ើ�តំើពញអងគតើលើក�� ១ នៃនគ��កមាម �ិកាើប្រ�ួ�ពិន�ិយកចុិិប្រ�ើ�តំើពញអងគតើលើក�� ១ នៃនគ��កមាម �ិកាើប្រ�ួ�ពិន�ិយ

វនិ័�ថាន ក់កណីាលអា��ីិ�� ២០៕វនិ័�ថាន ក់កណីាលអា��ីិ�� ២០៕
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中国共产党的中央组织

GgÁPaBfñak;kNþalrbs;bkSkumµúynisþcin 

ឯកឧ�ី� ស�� ើ�ន��ង អគគតើលខ្លាំ�ិកាើ�ើឈិ��កសក��ម��និសីចិិន(ើូ�កណីាល) និងសមាើិកអចិិនៃ�នី�៍នៃនកាើយិ៉ាល័�នតើយ៉ាបា��ើឈិ��កសក��ម��និសីចិិន ើ�ួមានឯកឧ�ី� ល� ឈាំងំ(ើូ��� 

៣ ខ្លាំងសី្ថា)ំ ឯកឧ�ី� ចាវ លឺើ�(ើូ��� ៣ ខ្លាំងតើ�ើង) ឯកឧ�ី� វាាង ហូូន�ង(ើូ��� ២ ខ្លាំងសី្ថា)ំ ឯកឧ�ី� �� ឈឺ�(ើូ��� ២ ខ្លាំងតើ�ើង) ឯកឧ�ី� ��ង តើសៀតើសៀង(ើូ��� ១ ខ្លាំងសី្ថា)ំ ឯកឧ�ី�

ល� ស��(ើូ��� ១ ខ្លាំងតើ�ើង) ើួ���ខជា�ួ�អនកស្ថាើព័�ាមានចិិន និង�ើតើ�ស បែដ្តីលចូិលើ�ួ�ក��សមាា សន៍កន�ងសមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ តើ�ឯវមិានសភាប្រ�ជាើនចិិនកន�ងប្រកុង

តើ�ាកាងំ

中共中央总书记习近平（中）和中共中央政治局常委李强（右三）、赵乐际（左三）、王沪宁（右二）、蔡奇（左二）、丁薛祥（右一）、李希（左

一）在北京人民大会堂同采访中共二十大的中外记者亲切见面 中新社 图

គ��កមាម �ិកាើកណីាល

អគគតើលខ្លាំ�ិកាើគ��កមាម �ិកាើកណីាល

គ��កមាម �ិកាើអចិិនៃ�នី�៍នៃនកាើយិ៉ាល័�

នតើយ៉ាបា��ើឈិ��កស

កាើយិ៉ាល័�នតើយ៉ាបា��ើឈិ��កស

អគគតើលខ្លាំ�ិកាើដាា ន�ើឈិ��កស

គ��កមាម �ិកាើតើយ៉ាធាថាន ក់កណីាល

គ��កមាម �ិកាើប្រ�ួ�ពិនិ�យវនិ័�ថាន ក់កណីាល

សមាើ�កសក��ម��និសីចិិន
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�ណំាង�កព�ប្រគ�់�ើឈដាា នកន�ងសងគ�

សមាមាប្រ�នៃនសមាើិក�កសបែដ្តីលជាអនកតើ�ើើកាើតើ�ើួើ

��ខផ្លូលិ�ក�ម និងកាើង្ហាើ

៧៧១ ើូ� ១៩២ ើ�ូ

៣៣,៦%  ៨,៤%

តើសដ្តីាកិចិុតើសដ្តីាកិចិុ

�តើចិុកវ�ិា�តើចិុកវ�ិា

កាើកាើពាើជា�ិកាើកាើពាើជា�ិនតើយ៉ាបា�និងចិា�់ នតើយ៉ាបា�និងចិា�់ 

 កាើអ�់ើ ំកាើអ�់ើ ំ

 តើ�សនាកាើតើ�សនាកាើ

វ�ប��ា វ�ប��ា 

ស�ខ្លាំ�ិបាលស�ខ្លាំ�ិបាលក�ឡាក�ឡា

សងគ�កិចិុសងគ�កិចិុ

ថាន ក់តើខ�ី ប្រកុង ប្រសុក �� ំ និង�ូ�ិជាតើដ្តីើ� 

ស្ថាា �័នើដ្តីា អងគភាពតើប្រកា�ចិំ�� ះស្ថាា �័នើដ្តីា

ប្រកុ�ហូ�ន និងសមាគ�ប្រ�ជាើនជាតើដ្តីើ�

អនក�ំណាងបែដ្តីល�កព�ើួើ��ខបែផ្លូនកផ្លូលិ�ក�ម និងកាើង្ហាើ អនក�ំណាងជាក�មកើ

សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើើៀ�ចិំកន�ងើ��តើពល ៥ �ន �ំីង បែដ្តីល

តើកាះតើ�ប្រ�ើ�ំតើដា�គ��កមាម �ិកាើកណីាល។ ចិំនួនអនក�ំណាង

និងវ�ិ�តើប្រើើសតើើ ើសអនក�ំណាងបែដ្តីលចូិលើ�ួសមាើ�កសក��ម��និសីចិិន

សតើប្រ�ចិតើដា�គ��កមាម �ិកាើកណីាល។

10



武瑞 制图

�ំណាង ២២៩៦ ើូ�

កន�ងចិំតើណា�អនក�ំណាង

កន�ងចិំតើណា�អនក�ំណាង

តើសមើន�ង  ២៧% 

តើសមើន�ង  ១១,៥%

សមាើកិ�កស ៩៦,៧១២ �ននាក់

អា�� ៥២,២ �ន ំ

៨៥ ើ�ូ ២៦៦ ើ�ូ

 ៣,៧% ១១,៦%

�ំណាង ២២៩៦ ើូ� �ំតើពញភាើកិចិុកន�ងសមាើ�កស-

ក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០។

អនក�ំណាងជាកសិកើ អនក�ំណាងជាអនក�តើចិុកតើ�សើំនាញ

សពើនៃថៃ សមាើិក�កសក��ម��និសីចិិនមានចិំនួន

ជាង ៩៦,៧១២ �ននាក់។

អនក�ំណាងមានអា��ជា��យ� ៥២,២ �ន  ំ

ចិនំនួអនក�ំណាងប្រស�តើកើនតើ�ើង 

ចិនំនួអនក�ំណាងជាើនជា�ិភាគ�ចិិមានសាើិភាព

មានអនក�ំណាងប្រស�

 ៦១៩ ើូ�

�បែនា�ចិំនួន ៦៨ ើូ� តើ�ើតើ�ៀ�

ន�ងសមាើ�កសក��ម��និសីចិិន

តើលើក�� ១៩

អនក�ំណាងជាើនជា�ិ

ភាគ�ិចិ ២៦៤ ើូ�

ភាើកិចិុ និងអំណាចិើ�ស់សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនគឺ ប្រ�ង

សី្ថា�់ នងិពិន�ិយើបា�កាើ�៍ើ�ស់គ��កមាម �ិកាើកណីាល ពនិ�ិយ

ើបា�កាើ�៍ើ�ស់គ��កមាម �ិកាើប្រ�ួ�ពិនិ�យវនិ�័ថាន ក់កណីាល

ពិតើប្រ�ះពិភាកា និងតើ�ើើតើសចិកី�សតើប្រ�ចិអំព��ញ្ហាា �ំ និងសំខ្លាំន់

ើ�ស់�កស បែកសប្រ�ួលលកខនីិក��កសតើប្រើើសតាងំគ��កមាម �ិកាើ

កណីាល និងតើប្រើើសតាងំគ��កមាម �ិកាើប្រ�ួ�ពិនិ�យវនិ័�ថាន ក់

កណីាល៕
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តើ�នៃថៃ��១៦ បែខ��� �ន ២ំ០២២ តាងនា�គ��-

កមាម �ិកាើកណីាលអា��ីិ�� ១៩ នៃន�កសក��ម��និសីចិិន 

ឯកឧ�ី� ស�� ើ�ន��ង បានបែថឹងើបា�កាើ�៍កន�ងសមាើ

�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០។

ើបា�កាើ�៍តើនះមានចំិ�ងតើើើងថា “តើលើក�ង់ដ្តី៏

អសុ្ថាើយនៃនសងគ�និ��បែដ្តីលមានលកខ��ពិតើសសបែ��ចិិន

ើួ�ស្ថា�គគ��ន �សូូពាយ៉ា�តើដ្តីើ�ប�កស្ថាងប្រ�តើ�ស�ំតើនើ�-

ភាវូ�ន��ក�មសងគ�និ��ប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា�” បែដ្តីលមាន

ចា�់តាងំព�តើពលតើនះ�តើ� ភាើកិចិុ

សនូលើ�ស់�កសក��ម��នសីិចិិនគើឺ�ួស្ថា�គគ�

�ន  នងិដ្តី�កនាបំ្រ�ជាើនប្រគ�់ើនជា�ិ�ូទាំងំ

ប្រ�តើ�សចិិនកស្ថាងប្រ�តើ�ស�ំតើនើ�ភាវូ�-

ន��ក�មសងគ�និ��ដ្តី៏ខឹ្លាំងំកឹាតើដា�ប្រគ�់

ប្រើុងតើប្រជា� សតើប្រ�ចិនូវតើ�លតើ�“ប្រ�ចាំ

ស�វ�សន៍”�� ២ និងើំើ�ញកាើតើងើ�តើ�ើង

វញិនៃនប្រ�ជាជា�ចិិិនតា�ើ���តំើនើ�ភាវ�ូ-

ន��ក�មបែ��បែផ្លូនចិិន។

中共二十大报告摘录
១៥ បែផ្លូនក តើហើ�បានើលំ�កតើ�ើងវញិនូវកាើង្ហាើកន�ងើ��តើពល

៥ �ន កំនឹង�ក និងកាើផឹ្លាស់�ីូើដ៏្តីអសុ្ថាើយើ��តើពល ១០

�ន កំន�ង��គស�័�ថម� ប្រព�ទាំងំបានកស្ថាងបែផ្លូន���ង្ហាា ញផ្លូឹូវ

និងកំ��់មា�ា អន�វ�ីនៃនកាើកស្ថាងប្រ�តើ�ស�ំតើនើ�ភាវូ�-

ន��ក�មដ្តី៏ខឹ្លាំងំកឹាតើដា�ប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា�។

កន�ងឱ្យកាសតើនះ តើ�ើងខំ� ំសូ�ដ្តីកប្រសង់ប្រ�កាើសំខ្លាំន់

�ួ�ចំិនួនកន�ងើបា�កាើ�៍តើនះតើដ្តីើ�ប��ង្ហាា ញើូនតើ�ក

អនក។
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ើ��តើពល           ៥                    �ន តំើប្រកា�ព�បានតើើៀ�ចំិសមាើ�កសក��ម��-

និសីចិិនតើលើក�� ១៩ �ក គឺជាើ��តើពល ៥ �ន ដំ្តី៏�ិន��មតា

�ួ�។ �ើឈិ��កសក��ម��និសីចិិនបានតើ�ើើកាើគូើ�ឹង់ជា�ូតើ�

អំព����ឹស្ថា�សីនៃនកាើសី្ថាើតើ�ើងវញិដ៏្តីអសុ្ថាយនូវប្រ�ជាជា�ិចិិន

និងស្ថាា នកាើ�៍ផឹ្លាស់�ីូើពិ�ពតើ�ក បែដ្តីល�ិនធឹា�់មានកន�ង

ើ��តើពល ១០០ �ន កំនឹង�ក កំ��់បែផ្លូនកាើ���ឹស្ថា�សី

អំព�កាើអ�ិវឌីឍ��ពើតើហ��គ��កស និងប្រ�តើ�សើ�ួស្ថា�គគ�

�ន   ដ្តី�កនា�ំកស និងកង�័ពទាំងំ�ូល ប្រព�ទាំងំប្រ�ជាើនប្រគ�់

ើនជា�ិ�ូទាំងំប្រ�តើ�សចិិន��តើ�ន�ងស្ថាា នកាើ�៍អនីើជា�ិ

ដ្តី៏សម�គស្ថាម ញ និងតើពាើតើពញតើដា�ហានិ�័�ដ្តី៏�ំសតើ�បើ�

ើើំ�ញឱ្យយសងគ�ន�ិ�បែដ្តីលមានលកខ��ពិតើសសបែ��ចិិនកន�ង

��គស�័�ថម�ើ �កចិប្រ��នតើ���ខឥ�ឈឺ�់ឈឺើតើដា�ឈឺើតើលើ

ស្ថាម ើ���សូូពាយ៉ា�។

កាើផឹ្លាស់�ីូើដ៏្តីអសុ្ថាើយើ��តើពល ១០ �ន កំន�ង��គស�័�ថម� 

មានស្ថាើ�សំខ្លាំន់ជា�តើង្ហាគ លដ្តី៏សំខ្លាំន់កន�ងប្រ�វ�ិីស្ថា�សី�កស-

ក��ម��និសីចិិន ប្រ�តើ�សចិិនថម� កាើបែក�ប្រ�ង់និងតើ�ើកចិំហ

កាើអ�ិវឌីឍសងគ�និ�� និងកាើអ�ិវឌីឍប្រ�ជាជា�ិចិិន។

�តំើនើ�ភាវ�ូន��ក�មបែ��បែផ្លូនចិិនគជឺា�តំើនើ�ភាវ�ូន��ក�ម

សងគ�និ��បែដ្តីលដ្តី�កនាតំើដា��កសក��ម��និសីចិិន បែដ្តីល�ិន

ប្រ�ន់បែ�មានលកខ��ពិតើសសើួ�ើ�ស់�ំតើនើ�ភាវូ�ន��ក�ម

នៃនប្រ�តើ�សនានា�ា�តើណាះ ះតើ� បែថ�ទាំងំមានលកខ��ពិតើសស

បែ��ចិិន បែដ្តីលមានពាក់ពនឹ័ន�ងស្ថាា នភាពពតិើសសើ�ស់ប្រ�តើ�ស

ចិិនតើ�ៀ�ផ្លូង។ �ំតើនើ�ភាវូ�ន��ក�មបែ��បែផ្លូនចិិនជា�ំតើនើ�-

ភាវូ�ន��ក�មបែដ្តីលប្រគ�ដ្តី�ី�់តើលើប្រ�ជាើនចិនួំនតើប្រចិើន ជា�ំតើនើ�-

ភាវូ�ន��ក�មបែដ្តីលប្រ�ជាើនទាំងំ�ូលើួ��ន តើដ្តីើើតើ�ា ះតើ�ើក

ភាព�ូើធាើជា�ំតើនើ�ភាវ�ូន��ក�មបែដ្តីលមានកាើប្រចិបាច់ិ��ូុល

ើវាងអើ�ិ��ាសមាា ើ� នងិអើ�ិ��ាស្ថាម ើ��ជា�ំតើនើ�ភាវ�ូន��-

ក�មបែដ្តីល�ន�សសជា�ិ និង��មជា�ិើ�ួើស់តើ�ជា�ួ��ន តើដា�

ស�ខដ្តី��ើ�នា និងជា�ំតើនើ�ភាវូ�ន��ក�មបែដ្តីលតើ�ើើកាើអ�ិវឌីឍ

តើដា�សនីិភាព។

karpøas;bþÚrd¾Gs©arü
伟大变革

TMenIbPavUbnIykmµEbbEpncin
中国式现代化
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��កដ្តី�គឺជាប្រ�ជាើន ប្រ�ជាើនគឺជា��កដ្តី�។ 

�កសក��ម��និសីចិិនដ្តី�កនាបំ្រ�ជាើនដ្តីតើ�ីើ ��ក

�កវញិនូវ��កដ្តី� កាើពាើ��កដ្តី� គឺតើដ្តីើ�ប�កាើពាើតើ�ះ

ដូ្តីងើ�ស់ប្រ�ជាើន។ កាើប្រគ�់ប្រគងើដ្តីាមានកបួន

ចិា�់ បែ�ប្រ�ូវចា�់��កប្រ�ជាើនជាតើ�ល។ កាើផី្លូល់

ផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍ដ្តីល់ប្រ�ជាើន គឺជា�ប្រ�ូវកាើ

�ូលដាា ននៃនតើ�លកាើ�៍ប្រគ�់ប្រគង�កស និងើដ្តីា។

តើ�ើងចាបំាចិ់ប្រ�ូវបែ�ធានា និងបែកល�ាប្រ�ព័នឹប្រ�ជា-

�ិ�តើ��យកន�ងកាើអ�ិវឌីឍ តើលើក��កចិិ�ីឱ្យយមាន

កាើើ�ួ�ន �សូូពាយ៉ា�តើដ្តីើ�ប���ួលបាននូវើ�វភាព

លាប្រ�តើសើើ និងសតើប្រ�ចិនូវតើ�ល�ំ�ងើ�ស់

ប្រ�ជាើនអំព�កាើើស់តើ�លាប្រ�តើសើើជា�នី�នាៃ �់។

��មជា�ិគជឺាល័កខខ�័ឌ �ូលដាា នសប្រមា�់កាើើស់តើ�

ើ�ស់�ន�សសជា�ិ។ តើ�ើព��មជា�ិ សប្រ��ខឹួនន�ង

��មជា� ិ នងិ�ពំាើ��មជា� ិ គជឺា�ប្រ�វូកាើនៃផ្លូៃកន�ងសប្រមា�់

កាើកស្ថាងប្រ�តើ�ស�ំតើនើ�ភាវូ�ន��ក�មសងគ�និ��

ប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា�។ តើ�ើងចាបំាចិ់ប្រ�ូវបែ�កំ��់ និង

អន�វ�ីតា��សសនទាំនបែដ្តីល “��ក និង�នំនៃ��ងគឺជា�នំ

មាសនងិ�នបំ្របាក់” តើដ្តីើ�ប�តើ�ើើកាើគូើ�ង់ឹអំព�បែផ្លូនកាើអ�ិវឌីឍន៍

តើដា�គិ�គូើពិចាើណាអំព�កាើចិ�ះសប្រ�ុង�ន ើវាង�ន�សស

និង��មជា�ិ។RbCaCnKWCaTwkdI
人民就是江山

karrYmrs;CamYyKñaedaysuxdumrmna
和谐共生
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karGPivDÆedaysnþiPaB
和平发展

តើ�ើងចាបំាច់ិប្រ�ូវបែ�អន�វ�ីតា��សសនទាំន

អ�ិវឌីឍន៍យ៉ាាងតើពញតើលញ តើ�ៀងទាំ�់

និងប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា� ប្រ�កាន់ខ្លាំា �់នូវ

�ិសតើ�បែក�ប្រ�ង់នៃនតើសដ្តីាកិចុិ��ផ្លូាើ

សងគ�ន�ិ� នងិកាើតើ�ើកចំិហតើដា�

កប្រ��ិខាស់             ពតើនឹ�នកាើកស្ថាងនមិាម �ន-

ក�មបែដ្តីលចា�់��កកាើវលិើ�ខំ្លាំន ��កំន�ងប្រសុក

ជាតើ�ល នងិើំើ�ញកាើវលិើ�ើំវាងកន�ងប្រសុក នងិ

អនីើជា�ិ(កាើវលិើ�ំតើ���តើនះគឺ�ង្ហាា ញព�វដី្តីនៃន

�ប្រ�ូវកាើនិងកាើផ្លូគ�់ផ្លូគង់)។

តើ�ើងប្រ�ូវបែ�ចា�់��កកាើអ�ិវឌីឍប្រ�ក�តើដា�

គ��ភាពខាស់ជាប្រ�ធាន��សំខ្លាំន់ �ប្រងួ��ប្រងួ�កាើ

អន�វ�ី���ឹស្ថា�សីពប្រង�ក�ប្រ�ូវកាើកន�ងប្រសុក និងកំបែ�-

�ប្រ�ង់ើចិនាស�ា័នឹបែផ្លូនកផ្លូគ�់ផ្លូគង់ �តើងើើនកមឹាងំចិលកើនៃផ្លូៃកន�ង

នងិភាពបែដ្តីលអាចិព�ងបែផ្លូាកបាននៃនកាើវលិើ�ខំ្លាំន ��ំកន�ងប្រសុក

តើលើកក�ាស់គ��ភាព និងកប្រ�ិ�នៃនកាើវលិើ�ំអនីើជា�ិ

�តើងើើនតើលប�ននៃនកាើកស្ថាងប្រ�ព័នឹតើសដ្តីាកិចុិ�ំតើនើ�ភាវូ�-

ន��ក�ម ខិ�ខំតើលើកក�ាស់អប្រតាផ្លូលិ�ក�មប្រគ�់ធា��ផ្លូសំ

ជាតើើៀងើហូ��ក ប្រ�តើ�សចិិនបានប្រ�កាន់ខ្លាំា �់នូវតើ�លនតើយ៉ាបា�កាើ�ូ�បែដ្តីល�ពំាើសនីិភាពពិ�ពតើ�ក និងើំើ�ញ

កាើអ�ិវឌីឍើ�ួ ខិ�ខំប្រ��ងបែប្រ�ងតើដ្តីើ�ប�ើំើ�ញកាើកស្ថាងសហគ�ន៍វាសនាើ�ួ�ន�សសជា�ិ៕

nimµabnkmµGPivDÆn_fµI
新发展格局

ខិ�ខំតើលើកក�ាស់ភាព�ន់ និងកប្រ�ិ�ស�វ�ាិភាពនៃនបែខស

សង្ហាើ ក់ឧសាហក�ម និងបែខសសង្ហាើ ក់ផ្លូគ�់ផ្លូគង់ ខិ�ខំើំើ�ញកាើ

តើ�ើើសមាហើ�ក�ម��ប្រកុង និងើន�� និងកាើអ�ិវឌីឍកន�ង

�ំ�ន់ ើំើ�ញឱ្យយតើសដ្តីាកិចិុើ �កចិតើប្រ�ើនតើដា�មានប្រ�សិ�ឹភាព

និងសតើប្រ�ចិនូវកំតើ�ើ នតើដា�ស�តើហ��ផ្លូល។

(អ�ា��សតើងខ�តើដា�អនកនិពនឹ�សសនាវដ្តីី�តើ�ើងខំ� ំ)
本刊综合  本版图片来自 CFP
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karbegáItshKmn_vasnarYmmnusSCatimanPaBcaM)ac;Nas;

柬埔寨人民党中央常委、柬中友协主席  艾森沃

ឯកឧ�ី�   ឯក សំអ�ល សមាើិកគ��ប្រ�ចាកំាើនៃនគ��អចិិនៃ�នី�៍គ��កមាម �ិកាើកណីាលគ��កសប្រ�ជាើនក�ា�ជា

និងជាប្រ�ធានសមាគ��ិ�ីភាព ក�ា�ជា-ចិិន

កន�ងើ��តើពល ១០ �ន កំនឹង�កតើនះ ប្រ�តើ�សចិិនខិ�ខំប្រ��ង-

បែប្រ�ងតើដ្តីើ�ប�ើំើ�ញកាើកា�់�នា�ភាពប្រក�ប្រក សី្ថាើ�ំ�នើ់ន�� កាើពាើ

តើអកូ-�ើសិ្ថាា ន នងិើំើ�ញកាើសិកាប្រស្ថាវប្រជាវជាតើដ្តីើ� តើដា�សតើប្រ�ចិ

បានស�ិ�ឹផ្លូលតើលចិតើធឹាជាតើប្រចិើន។ ភាពតើជាគើ័�នៃនកាើើំើ�ញ

�តំើនើ�ភាវ�ូន��ក�មើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន�ង្ហាា ញឱ្យយតើ�ើញថា �និមាន

គើំ�ូតំើនើ�ក�មបែដ្តីលអាចិអន�វ�ីបានជាសកលតើ� តើហើ�ប្រគ�់ប្រ�តើ�ស

ទាំងំអស់គួើបែ�បែសើងើកើតើប្រ�ើស�ួ�បែដ្តីលសកិីស��ំផ្លូ��សប្រមា�់

ខឹួនពួកតើគ។

过去十年，中国在脱贫攻坚、乡村振兴、生态保护、科研创新等方面不懈努力，取得了举世瞩目的成就。

中国式现代化的成功表明了现代化没有全球通用模板，每个国家都需要找到最适合自身的发展模式。

本刊记者 李吒 / 编译 供图

构建人类命运共同体非常有必要

16



បែផ្លូាកតើលើល�ឹិមាាកស��ស ថាន ក់ដ្តី�កនា�ំកសក��ម��និសីចិិន និង

ើដ្តីាចិិនបាន�ក�កអន�វ�ីតើដា�នៃចិនប្រ�ឌិី�ប្រស�តា��សសនវជិាា

�តំើនៀ��មឹា�់ប្រ�នៃព��  នងិ�ើកិាើ�៍ចិិន �តើងើើ�បានជា���ឹស្ថា�សី

���ឹវ�ិ�នតើយ៉ាបា�ដ្តី៏ប្រ���ប្រ�ូវ ញ៉ាំ� ងំឱ្យយ�កសក��ម��និសីចិិន និង

ប្រ�ជាើនចិិនសតើប្រ�ចិបានស��ឹិផ្លូលដ្តី�៏ហមិានានៃថៃតើនះ។ ខំ�តំើើឿជាក់

ថា ប្រ�តើ�សចិិន ន�ងមានកាើអ�់ើ ំវ�ប��ា វ�ិាស្ថា�សី �តើចិុកវ�ិា

ខាង់ខាស់តើ��ន ២ំ០៤៩ (ខួ� ១០០ �ន នំៃន���យជា�ិចិិន)។

ល�ឹផ្លូលទាំងំអស់សតើប្រ�ចិបានតើ�នៃថៃតើនះ គតឺើកើ�តើចិញព�ប្របាជំា

�នធានខួើកាល និងគតើប្រមាងបែដ្តីលបានដាក់តើចិញព�តើពល��ន។

ក�ា�ជាគួើតើើៀនសូប្រ�ព�ប្របាជំា និងគតើប្រមាងើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន មាន

ជាអា�៍៖ ១. កាើពាើឯករាើយ អ�ិ�តើ��យជា�ិ �ូរា�ភាពបែដ្តីនដ្តី� 

និងសនីិភាព។ ២.កាើ��ើល់ផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍ប្រ�ជាើនជាសនូល។

៣.អ�ិបាលកចុិិលា ព�ថាន ក់ជា�ដិ្តីល់ថាន ក�ូ់លដាា ន។ ៤. ល���ំបា�់

គមឹា�ទាំងំស្ថាម ើ��ទាំងំសមាា ើ�ើវាង��ប្រកុង និងើន�� ល���ំបា�់

ភាពប្រក�ប្រក ល���ំបា�អ់���ិី��ាកន�ងសងគ�។ ៥. ��នី� កមាម �ិបាល

ប្រ�ូវតាងំខួឹនជាអនក�តើប្រ�ើប្រ�ជាើនដ៏្តីតើស្ថាម ះ ក��ំាះពាល់ផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍

ប្រ�ជាើន។ ៦. ប្រ�ួ�ពិនិ�យអងគកាើវនិ័�ើ�ស់�កស និង��ង្ហាើ �

អំតើពើព�កើលួ�។ ៧. ើកាស្ថា�គគ�ភាពឯកភាពនៃផ្លូៃកន�ងើ �ងមា។ំ

ព�ិពតើ�កកំព�ងើួ��ញ្ហាា ប្រ�ឈឺ��ំៗជាតើប្រចិើនជាអា�៍ ើតើមឹាះ

�ៃន់�ៃើតា��ំ�ន ់ វ�ិ�ិីតើសដ្តីាកិចុិ ពា�ិើាក�ម ើងំរឺា��ា�កូវ �ដ្តី១៩

កាើបែប្រ�ប្រ�ួលអាកាសធា�� និងវ�ិ�ីិថា�ពល។ ខំ� ំើពំ�ង��កថា ន�ង

អាចិមានកមឹាងំ តើសនហាសនីិភាព សាិើភាព សនីិស�ខ ស�ខដ្តី�� និង

កាើអ�វិឌីឍតើ�ប្រគ�់ប្រ�ជាជា�ិតើ�តើលើព�ិពតើ�ក។ អាប្រស័�តើហ��

តើនះ ខំ� ំ�ល់តើ�ើញថា កន�ងសមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ 

ប្រ�តើ�សចិិនបានតើលើកតើ�ើងថា ន�ង�នីតើ�លតើ� “ើំើ�ញកាើកស្ថាង

សហគ�ន៍វាសនាើ�ួ�ន�សសជា�ិ” សមាគ��ិ�ីភាពក�ា�ជា-ចិិន

សូ�ប្រ�កាស�បំ្រ�នូវតើ�លតើ��ួ�តើនះ និង�នីតើប្រ�ៀ�ខឹួនតើ�ឹើ�

��។ តើ�ើងប្រ�ូវើ�ួស្ថា�គគ�ជា�ួ��ន  តើដ្តីើ�ប�កស្ថាងសហគ�ន៍

វាសនាើ�ួ�ន�សសជា�ិ។ អើ�ិ��ា�ន�សស និងពិ�ពតើ�កបែដ្តីលជា

ផ្លូៃះើ�ួ�ន ើ�ស់�ន�សសជា�ិ ន�ងសាិ�តើសាើ ើ �កចិតើប្រ�ើនជានិចិុនិើនីតើ�

�ូើអបែងើង។

តើដា�បែ�កចំិ�ង��ីិភាព នងិកិចុិសហប្រ��ិ��ិីកាើតើ�ើភាគ�

ក�ា�ជា-ចិិន ន�ង�នីតើ�អនាគ�កាន់បែ�ើិ�សនិ� ើ �ងមា ំ និង��ួល

បានតើជាគើ័�ថម�ៗតើ�ៀ� សកីិស�ជា�ិ�ីភាពបែដ្តីកបែថ� និងកិចិុ

សហប្រ��ិ��ិីកាើភាពជានៃដ្តីគូ���ឹស្ថា�សីប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា�ើវាង

ប្រ�ជាើនទាំងំព�ើ តើ�កាន់កប្រ�ិ�ថម��ួ�តើ�ៀ�៕

បែផ្លូក�ង�ឺន័ើតើលខ ២ តើ�កំពង់បែផ្លូ Abidjan ប្រ�តើ�សកូ�ឌី�វើ័បែដ្តីល��ួល�នៃ�កស្ថាងសង់តើដា�សហប្រ�សចិិនបែផ្លូក�ង�ឺន័ើតើលខ ២ តើ�កំពង់បែផ្លូ Abidjan ប្រ�តើ�សកូ�ឌី�វើ័បែដ្តីល��ួល�នៃ�កស្ថាងសង់តើដា�សហប្រ�សចិិន
中国企业承建的科特迪瓦阿比让港第二集装箱码头 新华社 图中国企业承建的科特迪瓦阿比让港第二集装箱码头 新华社 图

(សូ�តើសគន QR កូដ្តីតើដ្តីើ�ប��សសនាវ �តើដ្តីអូ)
（扫二维码看视频）
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我们的非凡十年
ry³eBl 10 qñaMd¾minFmµtarbs;eyIg

还记得十年前的自己吗？当时的你，有没有想过，

十年后自己会是什么样子？从 2012 到 2022，十年间，

中国的发展举世瞩目，而这个时代赋予我们的，是同

样精彩的人生。这不仅是一个国家的十年，也是属于

每个人的非凡十年。让我们来听听这群普通人的故事。

តើ�ើអនកតើ�ចាបំានថា ១០ �ន �ំ�ន អនកមានើូ�រាងបែ��

ណា? កាលតើនាះ តើ�ើអនកធឹា�់គិ�ថា ១០ �ន តំើប្រកា� ខឹួន

អនកន�ងមានើូ�រាងយ៉ាាងណា? �ចិុ��បនន តើ�ើើលំ�កតើ�ើងវញិ

នូវអ���កាល តើ�ើងអាចិើកតើ�ើញថា តើពលតើវ�មាន

ថា�ពលបែដ្តីលតើ�ើងព�ំអាចិពាល់បាន ព�តើប្រពាះើ��តើពល

�ួ�នៃថៃដ្តី៏��មតា បែ�ើជាអាចិ�ង្ហាា ញនូវ�ិដ្តីាភាពដ្តី៏ពិតើសស

កន�ងើ��តើពលតើប្រកា�។

តើពលតើនះ តើ�ើងខំ� ំសូ�អតើ�ា ើញតើ�កអនក�កសី្ថា�់

តើើឿងរាាវើ�ស់ពួកតើគ។

កន�ងអំ��ងតើពល ១០ �ន  ំ ព��ន ២ំ០១២ ដ្តីល់�ន ២ំ០២២

តើនាះ ពួកតើគតើដ្តីើើកាន់បែ�ខិ�ើិ�តើ�ើកកី�ស��ិនើ�ស់ខឹួន។

១០ �ន �ំ�ន សមាើិកមាន ក់កន�ងប្រកុ�តើនាះប្រ�ន់បែ�ជាអនកតើ�ើើកាើ

តើ�ើួើតើប្រកា� បែ�ឥ�ូវបានតើ�ើើជាតើ�ប្រកុ�ដ្តី�កនាសំមាើិក

ប្រកុ�តើ�ើងដ្តីល់កំពូល�នំ។ ១០ �ន �ំ�ន នាងប្រ�ន់បែ�ជា

សិសសមាន ក់កន�ងវ�ិាល័� បែ�ឥ�ូវបានកឹា�ជាអវកាស-

យ៉ានិកតើហាះតើ�កាន់លំហអវកាស។ ១០ �ន �ំ�ន កញ្ហាញ

ប្រ�ន់បែ�ជាក�ឡាកើន�មាន ក់បែដ្តីលខំហា�់តើលើ���ន បែ�ឥ�ូវ

បានកឹា�ជាតើើើងឯកពិ�ពតើ�ក តើ�ើងតើលើតើវ�ិកាកិ�ីិ�ស

តើដ្តីើ�ប���ួលើង្ហាើ ន់ពិ�ពតើ�ក។

ើ��តើពល ១០ �ន �ំកតើនះ ពួកតើគបានចូិលើ�ួ និងជា

ស្ថាកស�នៃនអចិឆើ�ិ�តើផ្លូសងៗតើ�កន�ងប្រ�តើ�សចិិន។ ១០ �ន ំ
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��ន �ន�សសមាន ក់ដ្តី�កនាអំនក�ូ�ិជាតើប្រចិើនតើ�ស្ថាងសង់ផ្លូឹូវ

តើ�តើលើ�នំ បែ�ឥ�ូវ��់បានស្ថា�តើប្រពាះប្រ��់ពូើនៃនើ�វភាព

�ូើធាើ តើដ្តីើ�ប�ឈាំនដ្តីតំើ�ើ ើតើ���ខតើ�ៀ�។ ១០ �ន �ំ�ន ��់

ជាកសិកើចិិ�ុ��ប្រ��មាន ក់ បែ�ឥ�ូវបានចូិលតើ�ើើអាើ�វក�មតើលើ

វសិ័�ថា�ពលអគគិសន�តើដ្តីើើតើដា�ពនឹឺប្រពះអា�ិ�យ។ ១០

�ន �ំ�ន ��់ធឹា�់ចូិលើ�ួកាើស្ថាងសង់ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើងតើលើវាល

ខាច់ិ បែ�ឥ�ូវបាននា�ំក“តើលប�នចិិន”ើូនដ្តីល់ព�ិពតើ�ក

ទាំងំ�ូល។ ១០ �ន �ំ�ន��់ជានិសសិ��ើតើ�សមាន ក់បែដ្តីល

�ក�នីកាើសិកាតើ�ប្រ�តើ�សចិិន បែ�ឥ�ូវបានតើ�ើលតើ�ើញ

តើដា�ផ្លាៃ ល់បែ�នកថា ផ្លូលិ�ផ្លូលើ�ស់ប្រ�តើ�ស��់កំព�ង

មានប្រ�ជាប្រ�ិ�ភាពតើ�តា���ផ្លូាើចិិន។

កន�ងើ��តើពល ១០ �ន �ំកតើនះ ពួកតើគតើ�បែ�ប្រ�កាន់

ខ្លាំា �់នូវតើ�ល�ំ�ងដំ្តី�ូងើ�ស់ខឹួន។ ១០ �ន �ំ�ន ��់ជា

ប្រគូ�តើប្រងៀនបែដ្តីលបានើួ�បែកបែប្រ�តើជាគវាសនាដ្តីល់ក�មាើ �ជា

តើប្រចិើន តើហើ�ឥ�ូវ��់តើ�បែ��តើប្រងៀនតើ�កន�ងស្ថា�តើើៀន។

១០ �ន �ំ�ន ��់ជា��រា�វ�ូិតើើើងថម�បែដ្តីលតើ�ើើកាើតា�តើគ

បែ�ឥ�ូវ��់បានកឹា�ជាអនកដ្តី�កនាបំ្រកុ�ើំនាញតើ�តើ�ើើកាើ

សិកាប្រស្ថាវប្រជាវតើ�វាលបែប្រស។ ១០ �ន �ំ�ន ��់បានដាំ

នៃប្រពតើឈឺើរា�់ពាន់ហិកតាតើ�តើលើវាលខាចិ់ តើហើ�ឥ�ូវតើ�

បែ�ខិ�ខំអ�ិើកស��កដ្តី�នៃ��ងតើនះតើ�កបែនឹងដ្តីបែដ្តីល។

ផ្លូឹូវថម�ប្រ�ូវបានសង់តើ�ើងតើ�តើលើ�នំ ដ្តី�នៃ��ងប្រ�ូវបាន

�តើងើើ�កន�ងវាលខាចិ់ តើដ្តីើើតើចិញព�ភាពប្រក�ប្រកតើ�កាន់ភាព

�ូើធាើ ព��នំខាស់តើ�កាន់ពិ�ពតើ�ក ព��ពបែផ្លូនដ្តី�តើ�កាន់

អវកាស។ល។

ើ��តើពល ១០ �ន ដំ្តី៏�ិន��មតា�ួ�តើនះ ប្រ�តើ�សចិិន

បាន��ួលនូវស�ិ�ឹផ្លូលអ�ិវឌីឍន៍ជាបែផ្លូឹផ្លាើ  ចិំបែ�កឯ��គ-

ស�័�ថម�តើនះ បានផី្លូល់ដ្តីល់ពកួតើ�ើងនូវើ�វ�ិដ៏្តីអសុ្ថាើយ។ តើនះ

�និប្រ���បែ�ជាើ��តើពល ១០ �ន ើំ�ស់ប្រ�តើ�ស��ួ�ា�តើណាះ ះ

តើ� តើហើ�កជ៏ាើ��តើពល ១០ �ន ដ៏ំ្តីពតិើសសសប្រមា�់�ន�សស

មាន ក់ៗផ្លូងបែដ្តីើ។

ស្ថាា ន��ផ្លូលិ�អគគិសន�តើដ្តីើើតើដា�ពនឹឺប្រពះអា�ិ�យ PV ប្រ�តើ�សចិិនស្ថាា ន��ផ្លូលិ�អគគិសន�តើដ្តីើើតើដា�ពនឹឺប្រពះអា�ិ�យ PV ប្រ�តើ�សចិិន
中国光伏发电站 CFP 图中国光伏发电站 CFP 图
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飞到蓝色星球之外

不断刷新的高度

求
索

ehaHeTAeRkAPBpáayBN’exov

១០ �ន �ំ�ន គឺតើ��ន ២ំ០១២ តើ�កប្រស� វាាង យ៉ាា��ង មាន

អា��ប្រ���បែ�ជាង ៣០ �ន ។ំ តើ��ន តំើនះ តើដ្តីើ�ប�បែប្រ�កឹា�ព�អនកតើ�ើក

�ើ�នីតើហាះមាន ក់តើ�ជាអវកាសយ៉ានិក តើ�កប្រស�បានប្រសក់��ក

បែ�នកជាតើប្រចិើនតើលើក។

តើ��ន ២ំ០១៣ តើ�កប្រស�បានកឹា�ជាអវកាសយ៉ានិកនៃនយ៉ាន

អវកាសសញ្ហាញ “ស�នឺចូិវ”តើលខ ១០ តើហើ�តើហាះតើ�កាន់លហំអវកាស

តើដា�តើជាគើ័�។ តើ��ន តំើនះ តើ�ក តើ� ើ�ន តើ�ើ���ុ�់កាើ

ប្រ��ង���ិ��ូ� ិតើហើ�តើ�ើល�ូើ�សសន៍តើ�ើញតើ�កប្រស� វាាង យ៉ាា��ង

និងអវកាសយ៉ានិក ២ ើូ�តើ�ៀ�ចិ�ះចិ�តា�យ៉ានអវកាសសញ្ហាញ

“ស�ឺនចូិវ”តើលខ ១០។ តើ�កមានតើមា�នភាពផ្លូង មានកាើតើស្ថាក-

សី្ថា�ផ្លូង ព�តើប្រពាះតើ�កមានស��ិនអវកាសកន�ងចិិ�ី បែ��ិនបាន

ប្រ��ងជា�់ស្ថាកលវ�ិាល័�បែដ្តីលតើ�កចិង់តើ�តើើៀនតើនាះតើ�។

ដ្តីំតើ�ើ ើបែសើងើកកន�ងលំហអវកាស�ិនមានប្រពំបែដ្តីនតើ�។ តើ�

�ន ២ំ០២១ តើ�កប្រស� វាាង យ៉ាា��ង តើហាះតើ�កាន់លំហអវកាស

�ីងតើ�ៀ�តា�យ៉ានអវកាសសញ្ហាញ “ស�ឺនចូិវ”តើលខ ១៣ តើហើ�បាន

កឹា�ជាអវកាសយ៉ានិកប្រស��� ១ ើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន បែដ្តីលចូិលកន�ង

ស្ថាា ន��អវកាស និងតើចិញព��ឹ��យ៉ានអវកាស តើហើ�ជា�សី�

បែដ្តីលតើ�ើើកាើតើ�កន�ងលំហអវកាស�ូើជាងតើគតើ�ប្រ�តើ�សចិិន។

តើ��ន តំើនាះ តើ�ក តើ� ើ�ន ក៏បាន��ួលឱ្យកាសតើ�តើើៀនើំនាញ

អវកាសបែដ្តីលជាចំិ�ង់ចិ�ូំលចិិ�ីើ�ស់តើ�ក។ ឥ�ូវតើនះ តើ�ក

ជាអនកសប្រ��សប្រ�លួ�ូតើ�ប្រ�ចាបំ្រកុងតើ�ាកាងំនៃនគតើប្រមាងតើហាះតើហើើ

ផ្លូៃ�ក�ន�សសតើ�កាន់អវកាស។ តើ�កអាចិនិយ៉ា�ពាកយ“តើ�ាកាងំ

��ួល�ញ្ហាា ” ើចួិក៏អាចិតើ���ួលតើ�កប្រស� វាាង យ៉ាា��ង �ក�ព

បែផ្លូនដ្តី�វញិ។

xitxMEsVgrksmiT§plfµI   

bnþQaneLIgeTAelIkMBUleday\tQb;Qr

តើ�កប្រស�អវកាសយ៉ានិក វាាង យ៉ាា��ង (ើូ�តើ�ើង) និងអវកាសយ៉ានិកចិិនើូ�តើផ្លូសងតើ�ៀ� បែដ្តីលកំព�ង�ំតើពញកាើង្ហាើតើចិញព��ឹ��យ៉ានអវកាស 

តើ�កប្រស�អវកាសយ៉ានិក វាាង យ៉ាា��ង (ើូ�តើ�ើង) និងអវកាសយ៉ានិកចិិនើូ�តើផ្លូសងតើ�ៀ� បែដ្តីលកំព�ង�ំតើពញកាើង្ហាើតើចិញព��ឹ��យ៉ានអវកាស 

航天员王亚平（左）和在太空进行出舱任务的中国航天员 CFP、新华社 图

航天员王亚平（左）和在太空进行出舱任务的中国航天员 CFP、新华社 图
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攀登高峰，永不止
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សមាើិកប្រកុ�តើ�ើង�នំ និងវាស់បែវងក�ាស់(ើូ�តើ�ើង) និងសមាើិកប្រកុ�សិកាប្រស្ថាវប្រជាវវ�ិាស្ថា�សីើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន កំព�ងតើ�ើើកាើង្ហាើតើលើកំពូល�នំើូ�ូឡាមំាា(�នំតើអវតឺើើ ាស)

សមាើិកប្រកុ�តើ�ើង�នំ និងវាស់បែវងក�ាស់(ើូ�តើ�ើង) និងសមាើិកប្រកុ�សិកាប្រស្ថាវប្រជាវវ�ិាស្ថា�សីើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន កំព�ងតើ�ើើកាើង្ហាើតើលើកំពូល�នំើូ�ូឡាមំាា(�នំតើអវតឺើើ ាស)

中国高程测量登山队队员（左）和科考队员在珠穆朗玛峰开展工作 新华社 图

中国高程测量登山队队员（左）和科考队员在珠穆朗玛峰开展工作 新华社 图

នានៃថៃ�ួ�តើ� ១០ �ន �ំ�ន សមាើិកតើើើងថម�មាន ក់នៃនប្រកុ�តើ�ើង

�នតំើឈាំម ះ ឈឺ� ល ួ តើ�ើងតើ���តើបាះើំើបំែដ្តីលមានើ��ក�ាស់ ៨៣០០

បែ�ាប្រ� តើដ្តីើ�ប�ប្រ�ុងតើ���ួលសមាើិកប្រកុ�បែដ្តីលតើ�ើងដ្តីល់កំពូល�នំ

ើូ�ូឡាមំាា(�នំតើអវតឺើើ ាស)។ តើ��ន ២ំ០២០ តើ�ក ឈឺ� លួ បាន

កឹា�ជាប្រ�ធានប្រកុ�តើហើ�ដ្តី�កនាសំមាើិកប្រកុ�តើ�ើងដ្តីល់កំពូល�នំ

ើូ�ូឡាមំាា (�នំតើអវតឺើើ ាស) បែដ្តីលជា�នំខាស់ជាងតើគតើលើពិ�ពតើ�ក 

តើហើ�បានសតើប្រ�ចិនូវកាើវាស់បែវងក�ាស់នៃន�នំតើនះ គឺមានក�ាស់

៨៨៤៨,៨៦ បែ�ាប្រ�។

តើពលតើនាះ តើសវា ៥G ក៏បានប្រគ�ដ្តី�ី�់តើលើកំពូល�នំបែដ្តីើ។

ប្រកុ�កាើង្ហាើ�ូើគ�នាគ�ន៍បានតើ�ើើកាើជា�់ើហូ�តើ�កន�ងើំើបំែដ្តីល

តើបាះ��តាងំតើ�តើលើ�នំបែដ្តីលមានក�ាស់ ៦៥០០ បែ�ាប្រ�តើនាះ។

កន�ងើ��តើពល ១០ �ន តំើនះ �ិនប្រ���បែ��ន�សសតើ�ើងតើ�តើលើ

កំពូល�នំតើនាះតើ� តា�ពិ�តើ� វាគឺជាប្រកុ��ួ� ឧសាហក�ម�ួ�

និងជាប្រ�តើ�ស�ួ�បែដ្តីលបានតើ�ើងដ្តីល់កំពូល�នំ។

តើប្រ�ព�តើនះ កន�ងនា�ជាប្រ�ធានវសិើកើ តើ�ក ហាើ ន ល���ង

និងប្រកុ�កាើង្ហាើើ�ស់តើ�កបានស្ថាងសង់ស្ថាា ន�ំតើ�តើលើប្រចិក

ស��ប្រ���ងថានបែដ្តីលមានខយល់ពយ�ះជាតើប្រចិើន។ �ចិុ��បនន តើ�ក

អាចិើិះឡាន�ឹងកា�់ស្ថាា នដ្តី៏�ំតើនះ តើដ្តីើ�ប��សសនាតើ�សភាពស��ប្រ�

ដ្តី៏ប្រសស់ស្ថាា �។ តើ�កប្រស� ហូវ ើ�ង បានតើ�ើើកាើង្ហាើពាក់ព័នឹន�ង

�ំពង់��ាូ នតើប្រ�ង និងឧសម័នតើ�បា�ស��ប្រ� ២០ �ន តំើហើ�។ កន�ង

នា�ជាអនក��ួលខ�សប្រ�ូវនៃនអ�ូីងតើប្រ�ង និងឧសម័ន��កតើប្រ�

១៥០០ បែ�ាប្រ�បែដ្តីលើ�កើក និងអ�ិវឌីឍន៍ជាដំ្តី�ូងតើដា�ប្រ�តើ�ស

ចិិនតើនាះ តើ�កប្រស�បានចូិលើ�ួ និងជាស្ថាកស�នៃនកាើអ�ិវឌីឍតើដា�

តើ��តើផឹ្លាះនៃនកាើអ�ិវឌីឍអ�ូីងតើប្រ�ង នងិឧសមន័តើ�បា�ស��ប្រ�

ើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន។

១០ �ន ចំិ�ងតើប្រកា�តើនះ ប្រ�តើ�សចិិនបាន��ួលស�ិ�ឹផ្លូល

ជាតើប្រចិើនកន�ងកាើសិកាប្រស្ថាវប្រជាវវ�ិាស្ថា�សី បែដ្តីលបានើំើ�ញឱ្យយ

ផ្លូលិ�ក�មចិិនឈាំនដ្តីល់កប្រ�ិ�កាន់បែ�ខាស់។ តើទាំះជាតើ�តើលើ�នំ

ខាស់ កន�ងស��ប្រ�តើប្រ� ឬមានខយល់ពយ�ះខឹ្លាំងំយ៉ាាងណាក៏តើដា� តើ�ើង

ក៏�ិនមានអាើ�ម�៍�័�ខឹ្លាំចិបែដ្តីើ ព�តើប្រពាះតើ�ើង�ិនបែដ្តីល��ឈ�់

ដ្តីំតើ�ើ ើតើ���ខតើនាះតើ�ើ�។

孙勇刚 制图 
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ើ��តើពល ១០ �ន តំើនះ ��ពើតើហ��

�តើចុិកវ�ិាចិិនបានប្រ�ួសប្រតា�ផ្លូឹូ វ

អ�ិវឌីឍន៍នវាន�វ�ីន៍�ួ�បែខស តើដា�

បាន��ួលកាើើ �កចិតើប្រ�ើនជាតើប្រចិើនគើួឱ្យយ

ក�់សមាគ ល់កន�ងកាើកស្ថាងប្រ�តើ�ស

បែ��នវាន�វ�ីន៍។

ថវកិាសប្រមា�់កាើសិកាប្រស្ថាវប្រជាវតើ��ូទាំងំប្រ�តើ�សចិិន

�ន ២ំ០១២

�ន ២ំ០២១

១,០៣ ប្រ���ន�ន់

២,៧៩ ប្រ���ន�ន់

អប្រតាថវកិានៃនកាើសិកា

ប្រស្ថាវប្រជាវតើសមើន�ង ១,៩១%

អប្រតាថវកិានៃនកាើសិកា

ប្រស្ថាវប្រជាវតើសមើន�ង ២,៤៤%

ើ��តើពល ១០ �ន តំើនះ

�នៃ�ឹ�បែនា�នៃនផ្លូលិ�ក�មចិិនបាន

តើកើនតើ�ើងព� ១៦,៩៨ ប្រ���ន�ន់

តើ��ន ២ំ០១២ ដ្តីល់ ៣១,៤ ប្រ��

�ន�ន់តើ��ន ២ំ០២១ តើសមើ

ន�ងើិ� ៣០% នៃន�នៃ�ឹ�បែនា�

នៃនផ្លូលិ�ក�មពិ�ពតើ�កទាំងំ  

   �ូល(តើ��ន ២ំ០១២ មានប្រ���បែ�

២២,៥%)។

តើ�ចិ�ង�ន ២ំ០២១

ប្រ�តើ�សចិិនមានផូឹ្លូវើថតើ�ឹើង

ប្រ�បែវងសើ�� ១៥ ��ឺន

គ��ូបែ�ាប្រ�

ផ្លូឹូវតើលប�នតើលឿន ១៦ ��នឺ

គ��ូបែ�ាប្រ�

ប្រព�ន�នីតើហាះ

ចិំនួន ២៥០
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លំដា�់នៃនប្រ�តើ�សចិិនកន�ងកាើវា��នៃ�ឹ

សនៃសសន៍នវាន�វ�ីន៍ពិ�ពតើ�ក

�ន ២ំ០១២  

�ន ២ំ០២១

លំដា�់តើលខ ៣៤

លំដា�់តើលខ ១១

សហប្រ�ស�តើចិុកតើ�សថម� និង

កប្រ�ិ�ខាស់ើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន

មាន ៣៣ ��នឺសហប្រ�សថវកិា

សប្រមា�់កាើសិកាប្រស្ថាវប្រជាវ

តើសមើន�ង ៧០% នៃនថវកិាសប្រមា�់

សហប្រ�ស�ូទាំងំប្រ�តើ�សចិិន។

គិ��កដ្តីល់ចិ�ងបែខ�ិថ�នា �ន ២ំ០២២

ប្រ�តើ�សចិិនមានស្ថាា ន�-

�តើសវា ៥G ចិំនួន 

១៨៥,៤ ��ឺនស្ថាា ន�� 

អនកតើប្រ�ើប្របាស់តើសវា ៥G 

ចិំនួន ៤៥០ �ននាក់

ើ��តើពល ១០ �ន តំើនះ

ផ្លាើ �ើ��ើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិនបែដ្តីល

កពំ�ងដំ្តីតើ�ើ ើកាើតើលើគនឹង មានចិនំនួ

ជាង ៦០០

មានអវកាសយ៉ានិកចិិន ១១ ើូ�

បានតើហាះតើ�កាន់លំហអវកាស

ើ��តើពលតើ�ើើកាើកន�ងអវកាសបានតើកើនតើ�ើងព� ១៣ 

នៃថៃដ្តីល់ ៦ បែខ

本版图片来自新华社、CFP  孙勇刚 制图 制表
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大山里的一盏灯

១០ �ន �ំ�ន តើ�នៃថៃ�ួ� តើ�កប្រស� ចាងំ គួ���� តើ�ើើដំ្តីតើ�ើ ើ

តើ�ផ្លូៃះសិសស តើដ្តីើ�ប�ើួ�ឱ្យយសិសសប្រស�បែដ្តីលបានតើបាះ�ង់កាើតើើៀន-

សូប្រ�បានប្រ���់តើ�ស្ថា�តើើៀនវញិ។ តើ�តើពលតើដ្តីើើដ្តីល់ប្រើលង

�តើនឹ�ួ� តើ�កប្រស�ើអិលដួ្តីលតើដា�ស្ថាើ�ិនបានប្រ�ុងប្រ��័�ន

តើហើ�បាក់�ា�ង �ា�បែនីតើ�កប្រស�តើ�បែ�ពាយ៉ា�តើ�ើើដំ្តីតើ�ើ ើតើ���ខ។

សពើនៃថៃ តើ�កប្រស�ប្រ�ូវ�ិ�កាវតើអៀកតើ�តើលើនៃដ្តី ក នងិខនង តើហើ�

ប្រ�ូវតើល�ថាន ជំាតើើៀងរាល់នៃថៃ តើ�ើ�អាចិតើ�ើើកាើបាន។ តើ�កប្រស�បាន

តើ�ើើកាើតើ��ំ�ន់ប្រក�ប្រករា�់សិ��ន  ំ បែដ្តីលបាន�ង្ហាា ញព�ស្ថាម ើ���ំនួល

ខ�សប្រ�ូវជាប្រគូ�តើប្រងៀនមាន ក់។ តើ��ន ២ំ០០៧ តើ�កប្រស�បាន

តើើៀ�រា�់ព�ស��ិនើ�ស់ខឹួនថា “ខំ� ំចិង់�តើងើើ�ស្ថា�នាើ ��ួ�បែដ្តីល

�ិន�កនៃថឹសិកា តើដ្តីើ�ប�ើួ�ដ្តីល់សិសសប្រស�កន�ង�ំ�ន់�នំ”។

តើ��ន ២ំ០០៨ វ�ិាល័�នាើ �កប្រ�ិ�ខាស់ ហួ��ង ប្រកុងល�ជាងំ

តើខ�ី�ូណាន បែដ្តីលជាវ�ិាល័�នាើ ��ិន�កនៃថឹសិកា�� ១ ើ�ស់

ប្រ�តើ�សចិិនប្រ�ូវបាន�តើងើើ�តើ�ើងជាផូឹ្លូវកាើ។ តើ�កប្រស� ចាងំ គ�ួ���

តើើឿជាក់ថា វ�ិាល័�តើនះន�ងអាចិមានអនាគ��ឹឺស្ថាើ ង។ តើកមងប្រស�

ជាតើប្រចិើនបែដ្តីល�កព��ំ�ន់�នំ អាចិ��ួលបានកាើអ�់ើតំើ���តើនះ តើដ្តីើើ

តើ�ា ះតើ�កាន់ស��ិនើ�ស់ខឹួន តើហើ�កឹា�ជាប្រគូ�តើប្រងៀន ប្រគូតើព�យ

នគើបាល និងតើ�ធាវ �ជាតើដ្តីើ�។

�ចិុ��បនន សិសសថាន ក់�� ១២ �ួ�ប្រកុ�បានចូិលប្រ��ងថាន ក់

���ិ��ូ� ិតើប្រកា�កាើបែ�នាពំ�តើ�កប្រស�នា�កស្ថា� ចាងំ គ�ួ���

តើដ្តីើ�ប�តើចិញដំ្តីតើ�ើ ើតើ�កាន់�កើ�វ�ិថម�ើ�ស់ពកួតើគ។ �នខំាស់ ផូឹ្លូវ�ៃ �

និង�តើនឹបែវង �ិនអាចិរារាងំផ្លូឹូវបែសើងើកចិំតើ�ះដ្តី�ងើ�ស់តើកមងៗ�ក

ព��ំ�ន់�នំតើ�។

实现小康的幸福

共
享

ePøIgmYykñúgtMbn;PñMx<s;

EckrMElkrYmKña 
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តើ�កប្រស� ចាងំ គួ��� និងសិសសើ�ស់តើ�កប្រស�

តើ�កប្រស� ចាងំ គួ��� និងសិសសើ�ស់តើ�កប្រស�

张桂梅和她的学生 新华社 图

张桂梅和她的学生 新华社 图
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“天坑”里的引路人

១០ �ន �ំ�ន តើ�ក តើ�ា  តើសៀងល�ន មានកងើល់ជាតើប្រចិើន ព�តើប្រពាះ

តើ�កចិង់ស្ថាងសង់ពប្រង�កផ្លូឹូវកន�ង�ូ�ិតើសៀើួង ប្រកុង��ងឈឺ�ង។

កាើស្ថាងសង់ពប្រង�កផ្លូឹូវតើនះ វាពិ�ជាពិបាកជាងកាើគិ�ើ�ស់

តើ�ក។ កាលព���ន តើ�ើ�ំវញិ�ូ�ិតើសៀើួងស��ឹបែ�ជាចិំតើណា�ថម

ខាស់ៗ បែដ្តីលមានក�ាស់ ១១០០ បែ�ាប្រ�ព�កំពូល�នតំើ�តើើើង�ន ំ តើហើ�

មានបែ�ផ្លូឹូវ�ូចិ�ួ�បែខសសប្រមា�់តើ�ើើដំ្តីតើ�ើ ើតើ�តើប្រ��ូ�ិ។ អនក�ូ�ិ

ជាង ៣៩០ នាក់ តើសៃើើបែ�ើស់តើ�កបែនឹង�ួ�បែដ្តីលប្រ�ូវបានផី្លាច់ិ

�ំនាក់�ំនងជា�ួ�ពិ�ពខ្លាំងតើប្រ� បែដ្តីលបាន�ណីាលឱ្យយអនក�ូ�ិ

ើួ�ន�ង�ញ្ហាា ប្រក�ប្រកជាតើប្រចិើនើំនាន់។ តើ��ន ១ំ៩៩៧ តើ�ក តើ�ា

តើសៀងល�ន ប្រ�ូវបានតើប្រើើសតាងំជាតើលខ្លាំ�កសនៃន�ូ�ិតើនះ។ តើ�ក

បានដ្តី�កនាអំនក�ូ�ិកឹាហាន�ួ�ចិំនួនតើ�ើ�កផូឹ្លូវតើលើចិំតើណា��នំ។

តើ�បែខតើ�ស្ថា �ន ២ំ០០៤ ផូឹ្លូវ��ួបែខសបែដ្តីលមានប្រ�បែវង ៨ គ��ូបែ�ាប្រ�

ប្រ�ូវបានសង់តើ�ើង។ ពកួតើគបានចំិណា�តើពល ១០ �ន តំើ�ៀ� បែដ្តីល

បាន��ុ�់នូវកាើស្ថាងសង់ផូឹ្លូវស���ាង់�៍�ួ�បែខសសប្រមា�់�ភាា �់ផ្លូៃះ

ើ�ស់អនក�ូ�ិប្រគ�់ៗ�ន ។

តើប្រកា�ព�បានស្ថាងសង់ផ្លូឹូវថម� តើ�ក តើ�ា  តើសៀងល�ន �ិនបាន

��ឈ�់តើនាះតើ�។ តើ�កបានស្ថាកលបងជាតើប្រចិើនតើលើក តើហើ�

��ួល�រាើ័�យ៉ាាងតើប្រចិើន បែ�����ុ�់តើ�កបាន��ួលតើជាគើ័�

កន�ងកាើដាដំ្តី�ះតើដ្តីើ�ប្រកូចិ នងិឪ��កតើ��ូ�តិើសៀើួង។ តើ��ន ២ំ០២១

ចិំ�ូលជា��យ�នៃន�ន�សសមាន ក់ៗតើ�កន�ង�ូ�ិតើសៀើួងបានតើកើន

តើ�ើងដ្តីល់ជាង ១,៥ ��ឺន�ន់។

តើ�ក តើ�ា  តើសៀងល�ន បែ�ងបែ�និយ៉ា�ថា “�ន�សសើំនាន់

តើ�ើងស�ខចិិ�ីប្រក�ប្រក ១០ �ន  ំនិងហ�់តើនឿ� ១០ �ន  ំបែ�ប្រ�ូវខិ�ខំ

យ៉ាាងតើពញ�ំហ�ងតើដ្តីើ�ប�ឱ្យយកូនតើ�ើំនាន់តើប្រកា���ួលបានើ�វភាព

�ូើធាើ”។ �ចិុ��បនន កន�ងស្ថា�តើើៀនតើ��ូ�តិើសៀើួង តើ�ើងអាចិសី្ថា�់

ឮសំតើ�ងអានតើសៀវតើ�ើ�ស់តើកមងៗ បែដ្តីលកំព�ង�នីផ្លូា�តើ�កាន់

ពិ�ពខ្លាំងតើប្រ�។ រាល់តើពលសី្ថា�់ឮសំតើ�ងបែ��តើនះ តើ�ក តើ�ា

តើសៀងល�ន ក៏�ល់ដ្តី�ងថា អនក�ូ�ិតើសៀើួងន�ងស្ថាងសង់ពប្រង�ក

�បែនា�នូវផូឹ្លូវប្រ�ក�តើដា�ស���ងគលតើនះឱ្យយកាន់បែ��ូលំ�ូ��ព�

�ួ�ើំនាន់តើ��ួ�ើំនាន់។

GñknaMpøÚvkñúg {reNþAfµykS}

�ូ�ិតើសៀើួងតើដ្តីើើតើ�ា ះតើ�កាន់ើ�វភាព�ូើធាើតើប្រកា�កាើដ្តី�កនាើំ�ស់តើ�ក តើ�ា  តើសៀងល�ន

�ូ�ិតើសៀើួងតើដ្តីើើតើ�ា ះតើ�កាន់ើ�វភាព�ូើធាើតើប្រកា�កាើដ្តី�កនាើំ�ស់តើ�ក តើ�ា  តើសៀងល�ន

下庄村在毛相林的带领下走上致富路 新华社、中新社 图

下庄村在毛相林的带领下走上致富路 新华社、中新社 图

孙勇刚 制图 
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ើ��តើពល ១០ �ន តំើនះ ប្រ�តើ�សចិិនើួ�ឱ្យយប្រ�ជាកសិកើចិំនួន ៩៨,៩៩  

�ននាក់ើចួិខឹួនផ្លូ��ព�ភាពប្រក�ប្រក។

តើ��ន ២ំ០២១ ប្របាក់ចិំ�ូលស��ឹ 

កសិកើចិិនមានចិំនួន ១៨៩៣១ �ន់ 

តើកើនតើ�ើងតើ�ើដ្តីងតើ�ៀ�ន�ង�ន ២ំ០១២។ 

ើ��តើពល១០�ន តំើនះ ប្រ�តើ�ស

ចិិនបាន�តើងើើ�ប្រ�ព័នឹអ�់ើ ំ ប្រ�ពន័ឹ

សងគ�កចុិិ នងិប្រ�ព័នឹស�ខ្លាំ�ិបាល

បែដ្តីលមានប្រ�ង់ប្រទាំ��ំជាងតើគ

�ំផ្លូ��តើលើពិ�ពតើ�ក តើហើ�បាន

ផី្លូល់តើសវាក�មស្ថាធាើ��ប្រគ�់

ប្រើុងតើប្រជា�ដ្តីល់ប្រ�ជាើន�ូទាំងំ

ប្រ�តើ�ស។ 

តើ��ន ២ំ០២១

ប្រ�តើ�សចិិនមានស្ថា�តើើៀន

ប្រគ�់ប្រ�តើ��   នងិប្រគ�់ជាន់ថាន កច់ិនំនួ

៥២,៩៣ ��នឺ នងិមានសិសសន�សសិ

ចិនំនួ ២៩១ �ននាក់។
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ផ្លូីល់ឱ្យកាសកាើង្ហាើថម�ដ្តីល់ប្រ�ជាើនជាង ១៣ �ននាក់កន�ង��ប្រកុង ចិំបែ�កអប្រតានៃន

កាើតើ�ើើនគើូ�ន��ក�មបានតើកើនតើ�ើងព� ៥៣,១% ដ្តីល់តើ� ៦៤,៧%។ 

ប្របាក់ចិំ�ូលស��ឹ�នាៃ �់ព�ផ្លា�់ចិំណា�មាន ក់ៗមានចិំនួន

ជាង ៣,៥ ��ឺន�ន់ តើកើនតើ�ើង ៨០% តើ�ៀ�ន�ង�ន ២ំ០១២។ 

អប្រតានៃនប្រកុ�ប្រ�ជាើនបែដ្តីលមានចិំ�ូល��យ�តើ�ៀ�ន�ងចិំនួន

សើ��នៃនប្រ�ជាើនបានតើកើនតើ�ើងព� ១ ភាគ ៤ ដ្តីល់ ១ ភាគ ៣។

ប្រ�ជាើនចិិនបែដ្តីលចូិលើួ�ប្រ�ព័នឹធានារាា �់ើងចាស់ើរាមាន

ចិំនួន ១០៣០ �ននាក់ ចិំបែ�កប្រ�ព័នឹធានារាា�់ើងស�ខ្លាំ�ិបាល

�ូលដាា នអាចិប្រគ�ដ្តី�ី�់តើលើប្រ�ជាើន ១៣៦០ �ននាក់។

អប្រតាអា��ជា��យ�ើ�ស់ប្រ�ជាើនចិិនបានតើកើនតើ�ើងព� ៧៥,៤

�ន ដំ្តីល់តើ� ៧៧,៩ �ន ។ំ

本版图片来自新华社  孙勇刚 制图 制表
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១០ �ន �ំ�ន តើ�ក យ៉ាាន ហ�ងល�ន ជានិសសិ�មាន ក់បែដ្តីលតើើៀន

តើ��ហាវ�ិាល័���រា�វ�ិានៃនស្ថាកលវ�ិាល័�តើ�ាកាងំ។ តើ�

�ន ២ំ០១៣ តើ�កបាន��ុ�់កាើសិកា តើហើ�ចូិលតើ�ើើកាើតើ�វ�ិា-

ស្ថាា នសិកាប្រស្ថាវប្រជាវ��រា�វ�ិា និងវ�ា���រា�តើខ�ីស��ឈឺួន និង

បានប្រ�ូវចា�់��ាូ នតើ�តើ�ើើកាើតើ�ស្ថាា ន����រា�ដាា ន ស្ថានតើសៀង-

���។

ចា�់ព�កាើើ�ក�កវ�ា���រា��� ១ �ក តើ�កបានខិ�ខំតើ�ើើកាើ

តើ���តើនាះអស់តើពលជាតើប្រចិើន�ន  ំ តើហើ�បានកឹា�ជាអនក�តើចុិកតើ�ស

បែដ្តីលជាសសើប្រ�ូងដ្តី៏សំខ្លាំន់តើ�កបែនឹងតើ�ើើកាើើ�ស់តើ�ក។

តើ��ន ២ំ០១៩ តើ�តើពលតើគើកតើ�ើញើបាងំ��ខមាសតើ�ើតើ�ី

តើលខ ៥ កន�ង��រា�ដាា ន ស្ថានតើសៀង��� តើនះ តើ�ក យ៉ាាន ហ�ងល�ន

និងតើ�កប្រ�ធានស្ថាា ន��បាន�កនៃដ្តីទាំងំគូតើលើកើបាងំ��ខមាសព�

ើតើ�ី បែដ្តីលបានតើ�ើើឱ្យយ��រា�វ�ូិព�ើើំនាន់តើនះ ើើំួលចិិ�ីយ៉ាាង

ខឹ្លាំងំ។

�ចិុ��បនន អនកតើើៀន��រា�វ�ិាជាតើប្រចិើនបែដ្តីលមានអា��ប្រ���បែ� 

២០-៣០ �ន  ំ បានចូិល�កតើ�ើើកាើតើ���តើនះ តើហើ�តើ�ីជំាចិិ�ីចាក់

�ំសតើ���តើនះ តើដ្តីើ�ប�ើ�ួជាវភិាគទាំនកន�ង��ពើតើហ��សិកាប្រស្ថាវប្រជាវ

��រា�វ�ិាើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន។ ផ្លូឹូវតើ�ចិំតើពាះ��ខតើគ�ិនបែ�នមាន

បែ���រា�វ�ិាតើនាះតើ� �និថាតើ�កប្រ�ធានស្ថាា ន��បែដ្តីលមានអា��

៥៩ �ន  ំឬតើ�ក យ៉ាាន ហ�ងល�ន បែដ្តីលមានអា�� ៣៥ �ន  ំឬក៏អនក

�តើចិុកតើ�សវ�័តើកមងបែដ្តីលមានអា��បែ� ២០ �ន តំើនាះតើ� គឺស��ឹបែ�

ប្រ�ូវបានទាំកទ់ាំញតើដា���ពើតើហ��ដ៏្តីមាន�នៃ�ឹ នងិ��តាងំដ៏្តីអាថាកបំាងំ

តើនះ។ ពួកតើគបាន និងកំព�ងពួ�នៃដ្តី�ន តើ�ា ះតើ�កាន់អនាគ�ដ្តី៏

�ឹឺស្ថាើ ង។

不止考古

永远年轻的热爱

传
承

karbnþevn 

kþIRsLaj;EdlmanlkçN³yuvPaBCanic©

minEmnmanEtkarRsavRCavburaNviTüaeT

កាើសិកាប្រស្ថាវប្រជាវ��រា�វ�ិា និងវ�ា���រា�បែដ្តីលប្រ�ូវបានើកតើ�ើញតើ�ស្ថានតើសៀង���

កាើសិកាប្រស្ថាវប្រជាវ��រា�វ�ិា និងវ�ា���រា�បែដ្តីលប្រ�ូវបានើកតើ�ើញតើ�ស្ថានតើសៀង���

三星堆考古及出土的文物 新华社、CFP 图

三星堆考古及出土的文物 新华社、CFP 图
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តើ��ន ២ំ០១៣ តើនាះ កញ្ហាញ  ើូ ��ង ប្រ�ូវបានតើប្រើើសតើើ ើសតើដា�

តើ�កប្រស� ឡាង ��ង ឱ្យយចូិលើ�ួប្រកុ�បាល�់ះនាើ �ជា�ចិិិនជាពិតើសស។

កាលតើនាះ កញ្ហាញ  ើូ ��ង �ិនទាំន់មាន�តើចិុកតើ�ស និងស��ាភាព

ប្រគ�់ប្រ�ន់តើ� សូ�ប�បែ�ប្រគូ�ងើ�កតើ�ប្រកុ�បាល�់ះតើខ�ីហ�ណឺានើ�ស់

កញ្ហាញ  កគ៏�ិស្ថាម នថា��់ន�ងប្រ�ូវ�តើ�ីញតើចិញព�ប្រកុ�បាល�់ះជា�ិ

បែដ្តីើ។ �ា�បែនី ើូ ��ង �ិនបែដ្តីលតើបាះ�ង់តើស្ថាះតើ�ើ� តើហើ�ខិ�ខំ

ហើ�កហា�់រា�់ើ�រា�់ពានដ់្តីង ព�ះពាើកាើលំបាកប្រគ�់ប្រ�តើ�� បែដ្តីល

បាន�ង្ហាា ញព�ស្ថាម ើ���ិនលះ�ង់ើ�ស់ប្រកុ�បាល់�ះនាើ �ចិិន។

តើ��ន ២ំ០១៦ កញ្ហាញ  ើូ ��ង បានចូិលើ�ួកាើប្រ�កួ�ក�ឡា

អូឡាពំិកតើ�ប្រកុងើ ��ាូ តើហើ�ដ្តីតើ�ីើ �បានតើើើងឯកពិ�ពតើ�កជា

�ួ�ប្រកុ�បាល់�ះនាើ �ចិិន បែដ្តីលបានតើ�ើើឱ្យយតើគន�កតើ�ើញ�ិដ្តីាភាព

១២ �ន �ំ�ន បែដ្តីលប្រកុ�បាល់�ះនាើ �ចិិនដ្តីតើ�ីើ �បានតើើើងឯកពិ�ព-

តើ�ក។ កាលតើនាះ តើ�កប្រស� ឡាង ��ង តើ�បែ�ជាក�ឡាកាើនិ�

សំខ្លាំន់នៃនប្រកុ�បាល់�ះនាើ �ជា�ិចិិន តើហើ�បាន��ួលតើើើងឯក

ពិ�ពតើ�កកន�ងើ��តើពល ៥ �ន ជំា�់ៗ�ន ។ តើពលតើនះ តើ�កប្រស�

តើ�ើើជាប្រគូ�ងើ�ក តើហើ�ដ្តី�កនាបំ្រកុ�បាល�់ះនាើ �ចិិនដ្តីតើ�ីើ �បានតើើើងឯក

ពិ�ពតើ�ក�ីងតើ�ៀ�។ តើប្រកា��ក តើ��ន ២ំ០១៩ កន�ងនា�

ជាប្រ�ធានប្រកុ� កញ្ហាញ  ើូ ��ង បានដ្តី�កនាបំ្រកុ�បាល់�ះនាើ �ជា�ិ

ចិិន ដ្តីតើ�ីើ �បានតើើើងឯកពិ�ពតើ�ក�ីងតើ�ៀ�។

តើនះគឺជាតើើឿងរាាវើ�ស់ប្រកុ�បាល�់ះនាើ �ជា�ចិិិន បែដ្តីលធឹា�់បាន

�ឹងកា�់ស�័�កាលប្រ�ចិះប្រ�ចិង់ កាើធឹាក់ចិ�ះ និងកាើតើងើ�តើ�ើង

វញិ។

តើ�បែខកញ្ហាញ  �ន ២ំ០២២ ប្រកុ�បាល់�ះនាើ �ជា�ិចិិនបែដ្តីល

ចូិលើ�ួកាើប្រ�កួ�បាល់�ះពិ�ពតើ�កតើលើក�� ១៩ តើនាះ មានអា��

ជា��យ�ប្រ���បែ� ២០ �ន ។ំ ពួកតើគក៏ដូ្តីចិកញ្ហាញ  ើូ ��ង តើ� ១០ �ន ំ

��នបែដ្តីើ មានកី�កឹាហាន �ិនតើចិះើញួរា តើហើ�ឧសាហ៍ពាយ៉ា�។

ព�ងបែផ្លូាកតើលើស្ថាម ើ��ើ�ស់ប្រកុ�បាល់�ះនាើ �ជា�ិចិិន មាន��វើន

��វនាើ �កាន់បែ�តើប្រចិើនជា�់ចិិ�ីតើ�ន�ងក�ឡាបាល់�ះ តើហើ�តើដ្តីើើតើ�ា ះ

តើ�កាន់���នបាល់�ះជា�នី�នាៃ �់។ តើ�ើងតើើឿជាក់ថា ពកួតើគន�ង

ខ�ិខំអសព់�ស��ាភាពតើដ្តីើ�ប�សតើប្រ�ចិនូវស��ិនដ៏្តីអសុ្ថាើយើ�ស់ខួឹន។

热血记忆

karcgcaMd¾Tak;Taj

ប្រកុ�បាល់�ះនាើ �ចិិនចូិលើ�ួកាើប្រ�កួ�ក�ឡាអូឡាពំិក

ប្រកុ�បាល់�ះនាើ �ចិិនចូិលើ�ួកាើប្រ�កួ�ក�ឡាអូឡាពំិក

中国女排在奥运会赛场 CFP 图

中国女排在奥运会赛场 CFP 图

孙勇刚 制图 
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ើ��តើពល ១០ �ន តំើនះ ��រា�វ�ិា ស្ថាើ�នៃ�ើ និងតើ��ិក��ឌ

វ�ប��ាអើូ��មានប្រ�ជាប្រ�ិ�ភាពកាន់បែ�តើប្រចិើនតើ�ើងៗតើ�កន�ង

ប្រ�តើ�សចិិន បែដ្តីលបានើំើ�ញឱ្យយប្រ�ជាើនកាន់បែ�តើប្រចិើនចូិលើ�ួចិបំែ�ក

កន�ងកាើកាើពាើតើ��ិក��ឌ វ�ប��ា។ គិ�ប្រ���ចិ�ង�ន ២ំ០២១ តើ�

ប្រ�តើ�សចិិនមានស្ថាើ�នៃ�ើចិំនួន ៥៧៧២ កបែនឹង។

ើ��តើពល ១០ �ន តំើនះ  ��ពើតើហ��ក�ឡាើ�ស់ចិិនបាន��ួលនូវកាើើ �កចិតើប្រ�ើនតើប្រចិើនគួើឱ្យយក�់សមាគ ល់។

�ំហំសើ��ើ�ស់ឧសាហក�មក�ឡាចិិនបានតើកើនតើ�ើងព� ១,៧១០៧ ប្រ���ន�ន់តើ��ន ២ំ០១៥ ដ្តីល់តើ� 

២,៩៤៨៣ ប្រ���ន�នត់ើ��ន ២ំ០១៩ បែដ្តីលសតើប្រ�ចិនូវកំតើ�ើ ន ៧២,៣៥%។ គ�ិប្រ���ចិ�ង�ន ២ំ០២១ ប្រ�តើ�សចិិន

មានក�ឡាដាា នចិំនួន ៣,៩៧១៤ �នកបែនឹង បែដ្តីលគិ�ជា��យ�សប្រមា�់ប្រ�ជាើនចិិនមាន ក់មានក�ឡាដាា ន�ំហំ

២,៤១បែ�ាប្រ�កាតើើ ា។
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តើ��ន ២ំ០២១ ស្ថាើ�នៃ�ើ�ូទាំងំប្រ�តើ�ស

ចិិនបានតើើៀ�ចិំពិព័ើ�៍ចិំនួន ៣១៩៣១

តើលើក

តើកើនតើ�ើង ៥៨,៧% តើ�ៀ�ន�ង�ន ២ំ០១២

មានអនក�សសនា ៧៤៨,៥០៤៥ �ន

នាក់

តើកើនតើ�ើង ៣២,៧% តើ�ៀ�ន�ង�ន ២ំ០១២

�នាៃ �់ព�ប្រ�តើ�សចិិន��ួលកាើតើជាគើ័�កន�ងកាើតើសនើស�ំតើើៀ�ចំិកាើប្រ�កួ�ក�ឡា

អូឡាពំិកើដូ្តីវើង្ហាតើ��ន ២ំ០១៥ �ក គិ��កដ្តីល់បែខ��� �ន ២ំ០២១ មានប្រ�ជាើន

ចិិន ៣៤៦ �ននាក់ចូិលើ�ួក�ឡាតើលើ��កកក។

�ហំសំើ��នៃនឧសាហក�មក�ឡាតើលើ��កកកើ�ស់ចិិនបានតើកើនតើ�ើងព� ២៧០ ពាន់

�ន�ន់តើ��ន ២ំ០១៥ ដ្តីល់តើ� ៦០០ ពាន់�ន�ន់តើ��ន ២ំ០២០។

本版图片来自新华社、CFP  孙勇刚 制图 制表
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鱼塘中的追光者

១០ �ន �ំ�ន កាើចិិ�ុ��ប្រ�� និងថា�ពលអគគិសន�តើដ្តីើើតើដា�ពនឹឺ

ប្រពះអា�ិ�យជាអាើ�វក�មព�ើប្រ�តើ��បែដ្តីល�ិនអាចិមាន�ំនាក់�ំនង

ន�ង�ន  បែ� ១០ �ន តំើប្រកា� តើ�ក ល�វ ហានយ៉ាន់ បានប្រចិបាច់ិ��ូុល

នូវអាើ�វក�មព�ើប្រ�តើ��តើនះ។

តើ�ក ល�វ ហានយ៉ាន់ ជាសហប្រគិនមាន ក់បែដ្តីលប្រ�ក�អាើ�វក�ម

ជាង ៤០ �ន តំើហើ�។ តើ��ន ១ំ៩៨៣ តើ�កមានអា��បែ� ១៨

�ន ។ំ តើ�តើពលអងគ��តើ�តា�មា�់�តើនឹ តើ�កបានផ្លូ�សតើ�ើងនូវ

គំនិ�ថម��ួ�គឺចិិ�ុ��ប្រ��។ កាលតើនាះ តើ�ប្រ�តើ�សចិិនតើសៃើើបែ��ម ន

�ន�សសចិិ�ុ��ប្រ��តើ�។ តើ�កបានតើ�ើើកាើនៃចិនប្រ�ឌីិ�អំព�វ�ិ�ចិិ�ុ��ប្រ��

តើហើ�បាន�តើងើើ�តើរាងចិប្រកផ្លូលិ�ចិំ�� ប្រ��តើ� ៣ �ន តំើប្រកា�។

តើ��ន ២ំ០០៦ តើ�កសតើប្រ�ចិចិិ�ីតើ�ើើវនិតិើយ៉ាគតើលើវសិ�័ថា�ពល

អគគិសន�តើដ្តីើើតើដា�ពនឹឺប្រពះអា�ិ�យ ព�តើប្រពាះតើ�កតើើឿថាវសិ័�តើនះ

ន�ងអាចិតើដ្តីើើ�ួនា��សំខ្លាំន់តើលើពិ�ពតើ�កតើ�ើង។ តើពលតើនះតើ�ក

បានតើ�ើើកាើនៃចិនប្រ�ឌិី��ីងតើ�ៀ� តើដា�បាន��ុ� ះ�នៃ�ឹនៃនសមាា ើ�

ស��ល�កូន ប្រព�ទាំងំបានប្រចិបាចិ់��ូុល�ន ើវាងកាើចិិ�ុ��ប្រ�� និង

កាើផ្លូលិ�អគគិសន�តើដ្តីើើតើដា�ពនឺឹប្រពះអា�ិ�យ តើពាលគឺចិិ�ុ��ប្រ��

តើ�តើប្រកា���ក តើហើ�ផ្លូលិ�ថា�ពលអគគិសន�តើលើនៃផ្លូៃ��ក បែដ្តីលបាន

ផ្លូីល់ដ្តីល់ប្រគួស្ថាើរា�់ពាន់រា�់ើ�នូវថា�ពលអគគិសន�ស្ថាា �។

១០ �ន �ំ�ន ផ្លូលិ�ផ្លូល Polysilicon ទាំងំអស់ើ�ស់ចិិនតើ�

បែ�ប្រ�ូវព�ងបែផ្លូាកតើលើកាើនាចូំិល បែ�សពើនៃថៃតើនះ ប្រ�តើ�សចិិនបានកឹា�

ជា��ផ្លូាើថា�ពលថម��ជំាងតើគ នងិជាប្រ�តើ�សផ្លូលិ��ើកិាខ ើថា�ពល

ស្ថាា ��ំ�ំផ្លូ��តើលើពិ�ពតើ�ក។ ផ្លូលិ�ផ្លូល�នៃះសូឡាជាង ៧០%

តើលើពិ�ពតើ�កស��ឹបែ�ផ្លូលិ�តើ�កន�ងប្រ�តើ�សចិិន។

绿水青山的回响

坚
守

Rbkan;y:agx¢ab;x¢Ün 

sMeLgxÞrénTwk nigPñMébtg

{Gñkedjcab;BnøWRBHGaTitü}kñúgRsHciBa©wmRtI

គតើប្រមាងចិិ�ុ��ប្រ�� និងផ្លូលិ�អគគិសន�តើដ្តីើើតើដា�ពនឹឺប្រពះអា�ិ�យើ�ួ�ន  ��ងនៃវ តើ�ប្រសុក�ូ��ង ប្រកុងណាន��ង តើខ�ីជាងំសូូ

គតើប្រមាងចិិ�ុ��ប្រ�� និងផ្លូលិ�អគគិសន�តើដ្តីើើតើដា�ពនឹឺប្រពះអា�ិ�យើ�ួ�ន  ��ងនៃវ តើ�ប្រសុក�ូ��ង ប្រកុងណាន��ង តើខ�ីជាងំសូូ

江苏省南通市如东县的通威“渔光一体”互补项目 CFP 图

江苏省南通市如东县的通威“渔光一体”互补项目 CFP 图
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正在“消失”的沙漠

��តើនះជា�ំ�ន់សនូលនៃនវាលខាចិ់តើ�ា អូូសូូ។ តើ�កប្រស� ��ង

�ូើ�ន កពំ�ងឱ្យ�តើដ្តីើ�តើឈឺើ��ួតើដ្តីើ�បែដ្តីលតើគបានដាតំើ��ន ១ំ៩៨៩។

តើពលតើនះ កូនតើឈឺើ�ូចិតើនះបានដ្តី�ះលូ��ស់តើ�ជាតើដ្តីើ�តើឈឺើដ្តី៏�ំ

តើ�តើហើ�។ តា�សងខ្លាំងផូឹ្លូវមានតើដ្តីើ�តើឈឺើព�ើើួើដ្តី�ះលូ��ស់

យ៉ាាងលា និងមានើតើ�ៀ�រា�ើ�។

�ា�បែនី តើ�តើពលតើ�កប្រស�តើ�ើ��កដ្តីល់��តើនះ កន�ង�ន ១ំ៩៨៥

តើនាះ ��តើនះគឺជាវាលខាច់ិ��ួកបែនឹងបែដ្តីលតើសៃើើ�ម ន�ន�សស�កដ្តីល់។

តើ�កប្រស�មានបែ�ើស់តើ�កន�ងើតើ�ី�ួ�ជា�ួ��ី� បែដ្តីល�ិនដ្តី�ងថា

តើពលណាន�ងប្រ�ូវខាច់ិក�់ទាំងំប្រសុងតើនាះតើ�។ ប្រ�ឈឺ�ន�ងល័កខខ�័ឌ

��មជា�ិអាប្រកក់បែ��តើនះ តើ�កប្រស�បានតើ�ីជំាចិិ�ីថា ស�ខចិិ�ីសឹ្ថា�់

តើដា�ស្ថាើមានភាពតើនឿ�ហ�់កន�ងកាើដាតំើដ្តីើ�តើឈឺើ �ិនអាចិសឹ្ថា�់

តើដា�ស្ថាើកាើ��សងើ�់ព�ខាចិ់តើនាះតើ�ើ�។

ដូ្តីតើចិនះ តើ�កប្រស�បានលក់ស�ើតើចិៀ�បែ��ួ�តើ�កន�ងផ្លូៃះ តើហើ�

�កប្របាក់តើ��ិញកូនតើឈឺើជាង ៦០០ តើដ្តីើ�។ តើ�កប្រស�បានដាំ

កូនតើឈឺើទាំងំអស់តើ�កន�ងវាលខាចិ់ �ា�បែនីើស់បានបែ�ជាង ១០ តើដ្តីើ�

�ា�តើណាះ ះ។ តើទាំះជាយ៉ាាងតើនះកី� តើ�កប្រស�បានតើ�ើញកី�សង �ឹ�តើហើ�

�ិនបានចិ�ះចាញ់តើ�។ តើ�កប្រស�សតើប្រ�ចិចិិ�ីតើ�តើ�ើើកាើតើ�ខ្លាំង

តើប្រ�ជា�ួ��ី� តើដ្តីើ�ប��កប្របាក់ចិ�ូំល�ក�ិញកូនតើឈឺើ�បែនា�តើ�ៀ�

តើដ្តីើ�ប�ដាតំើ�កន�ងវាលខាចិ់។

តើ�កប្រស�ដាតំើឈឺើតើ�វាលខាច់ិជាង ៣០ �ន  ំ តើហើ�បានព�ះពាើ

ឧ�សគគប្រគ�់ប្រ�តើ��ដូ្តីចិជា កាើខើះ��ក កាើខើះអគគិសន� កាើខើះផ្លូឹូវ

នងិកាើតើកើ�ើំងជឺាតើដ្តីើ�។ គ�ិប្រ����ន ២ំ០២១ តើ�កប្រស�បានដាដំ្តី�ះ

នៃប្រពតើឈឺើ�ំហំើិ� ៤៦៦៧ ហិកតាតើ�កន�ងវាលខាចិ់។

តើ�កប្រស�បានប្របា�់អនកកាបែស�ថា “នៃប្រពតើឈឺើតើនះហាក់ដូ្តីចិជាកូន

ើ�ស់ខំ�។ំ វាគឺជាកី�សង �ឹ�ើ�ស់ខំ�”ំ។ តើប្រកា�កាើបែ�នាពំ�តើ�កប្រស�

កសិកើកាន់បែ�តើប្រចិើនបែដ្តីលើស់តើ�ើ�វំញិ��ំនត់ើនាះ កច៏ា�់តើផី្លូើ�ដាដំ្តី�ះ

នៃប្រពតើឈឺើតើដ្តីើ�ប�កាើពាើវាលខាចិ់។

១០ �ន ចំិ�ងតើប្រកា�តើនះ តើប្រកា�កិចុិខិ�ខំប្រ��ងបែប្រ�ងើ�ស់

ើដាា �ិបាល និងប្រ�ជាើនចិិន �ំហំវាលខាចិ់ើ�ស់ចិិនប្រ�ូវបានកា�់

�នា�ជាង ៤,៣ �នហិកតា តើដា�បានសតើប្រ�ចិនូវតើ�លតើ�នៃន

កាើប្រគ�់ប្រគងវាលខាចិ់ប្រ�ចា�ំន ២ំ០២០ តើហើ�ក៏បានើ�ួជាវភិាគ-

ទាំនជាតើប្រចិើនកន�ងកាើសតើប្រ�ចិនូវតើ�លតើ�ប្រគ�់ប្រគងវាលខាច់ិប្រ�ចាំ

�ន ២ំ០៣០ ើ�ស់អងគកាើសហប្រ�ជាជា�ិបែដ្តីើ។

valxSac;kMBug)at;xøÜn

តើ�កប្រស� ��ង �ូើ�ន និង�ី�ើ�ស់តើ�កប្រស�ដានំៃប្រពតើឈឺើតើដ្តីើ�ប�ើំើ�ញឱ្យយវាលខាចិ់តើ�ា អូូសូូកឹា�ជាដ្តី�នៃ��ង

តើ�កប្រស� ��ង �ូើ�ន និង�ី�ើ�ស់តើ�កប្រស�ដានំៃប្រពតើឈឺើតើដ្តីើ�ប�ើំើ�ញឱ្យយវាលខាចិ់តើ�ា អូូសូូកឹា�ជាដ្តី�នៃ��ង

殷玉珍夫妇造林治沙把毛乌素沙漠变为绿洲 CFP 图

殷玉珍夫妇造林治沙把毛乌素沙漠变为绿洲 CFP 图

孙勇刚 制图 
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ើ��តើពល ១០ �ន តំើនះ តើអកូ-

�ើសិ្ថាា នចិិនបានផឹ្លាស់�ីូ ើជាតើប្រចិើន

បែដ្តីលមានតើ��តើខៀវ ពពកស ��ក

និង�នំនៃ��ងកាន់បែ�តើប្រចិើនតើ�ើងៗ។

�ើមិា�នៃនកាើ�តើ�ុញឧសម័នកា�ូនឌី�អ�កស���

តើ�ៀ�ន�ង GDP ើ�ស់ចិិនបានធឹាក់ចិ�ះប្រ�មា� ៣៤%

ចិំបែ�កថា�ពលអគគិសន�តើដ្តីើើតើដា�កមឹាងំខយល់ និង

ពនឹឺប្រពះអា�ិ�យ ប្រព�ទាំងំផ្លូលិ�ក�មើថ�នីថា�ពលថម�

ើ�ស់ចិិន ស��ឹបែ�ជា�់លដំា�់តើលខ ១ តើលើព�ិពតើ�ក។
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ើ��តើពល ១០ �ន តំើនះ ប្រ�តើ�សចិិនបានដានំៃប្រពតើឈឺើ ៦៤ �នហិកតា តើសមើន�ង ១ ភាគ ៤ នៃននៃប្រពតើឈឺើបែដ្តីលដាតំើដា��ន�សសតើ�តើលើ

ពិ�ពតើ�កតើ�ើង។ តើ��ន ២ំ០២១ អប្រតាប្រគ�ដ្តី�ី�់តើដា�នៃប្រពតើឈឺើើ�ស់ចិិនគឺ ២៤,០២% តើហើ�ប្រ�តើ�សចិិនជាប្រ�តើ�សបែដ្តីលមាន

កំតើ�ើ ន�នធាននៃប្រពតើឈឺើតើប្រចិើនជាងតើគតើលើពិ�ពតើ�ក។ �ំ�ន់អ�ិើកស��មជា�ិើ�ស់ចិិនមាន�ំហំ

តើសមើន�ង ១៨% នៃន�ំហំដ្តី�តើ�កសើ��ើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន។

ប្រ�តើ�សចិិនខិ�ខំើំើ�ញកាើចិ�ះហ�ា-

តើលខ្លាំតើលើ“កិចុិប្រព�តើប្រពៀង��ប្រកុងបាា ើ �ស” 

តើហើ�បានតើលើកតើ�ើងថាន�ងខ�ិខបំ្រ��ងបែប្រ�ង

តើដ្តីើ�ប�សតើប្រ�ចិនូវកាើ�តើ�ុញកា�ូនដ្តីល់

កប្រ��ិកំពូល��ន�ន ២ំ០៣០ នងិសតើប្រ�ចិនូវ

អពាប្រកិ�យភាពកា�ូន��ន�ន ២ំ០៦០។

本版图片来自新华社、CFP  孙勇刚 制图 制表
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តើ�នៃថៃ��៤ បែខវចិិឆិកា �ន ២ំ០២២ ��ើសអាហើហាើ ន�ស្ថាា នតើឈាំម ះ

អាល� ហាើ ��ស កពំ�ងតើើៀ�ចំិ�នំញិកន�ងហាងលក់�នំញិើ�ស់តើ�ក។

ជាតើើៀងរាល់�ន  ំ តើ�កប្រ�ូវតើ��ើឈ��ឌ លសននិស�� និងពិព័ើ�៍

អនីើជា�ិប្រកុងតើសៀងនៃហ តើដ្តីើ�ប��ង្ហាា ញព�ផ្លូលិ�ផ្លូលអាហើហាើ ន�ស្ថាា ន

កន�ងពិព័ើ�៍នាចូំិលចិិនអនីើជា�ិ។

តើ��ន ២ំ០១៤ តើ�ក អាល� �ក�នីកាើសិកាតើ�ប្រកុងតើ�ាកាងំ

នៃនប្រ�តើ�សចិិន។ កាលតើនាះ តើ�ក�ិនបែដ្តីលគិ�ថាមាននៃថៃ�ួ�

ផ្លូលិ�ផ្លូលប្រ��់ប្រសល់ើ�ស់ប្រ�តើ�សអាហើហាើ ន�ស្ថាា នន�ងអាចិប្រ�ូវ

តើគ�ិញ�កអស់រា�់ពាន់ក�ុ�់កន�ងើ��តើពលប្រ���បែ� ២ វនិា��

តើលើតើវ�ិកាផ្លូា�ផ្លាៃ ល់នៃនពិពើ័�៍នាចូំិលចិិនអនីើជា�ិតើ�។ �ចិុ��បនន

តើ�កបានតើ�ើលតើ�ើញតើដា�ផ្លាៃ ល់បែ�នកនូវតើលប�នតើលឿនបែ��តើនះ។

ចា�់ព��ន ២ំ០១៨�ក តើប្រកា�ព�បាន�តើងើើ�តើើើងតើហាះតើហើើប្រ�ង់

សប្រមា�់ដ្តី�កើ�ាូ នប្រ��់ប្រសល់ព�ប្រ�តើ�សអាហើហាើ ន�ស្ថាា ន�ក

ប្រ�តើ�សចិិន ជាតើើៀងរាល់�ន  ំ មានផ្លូលិ�ផ្លូលប្រ��់ប្រសល់ប្រ�មា�

៣០០០-៥០០០ តើតាន ប្រ�ូវបានដ្តី�កើ�ាូ នព�អាហើហាើ ន�ស្ថាា ន�ក

ប្រ�តើ�សចិិន តើដា�ចិំណា�តើពល�ិនដ្តីល់ ៧ តើមាាង។

ប្រ��់ប្រសល់ដ៏្តី�ៃ ញ់ពិស្ថាតើ�ើើឱ្យយអ�ិថិើនចិិនអាចិ�ឹក់ឱ្យជាើស

ើ�ស់វា ឯកប្រមាលប្រពំបែដ្តីល�កព�អាហើហាើ ន�ស្ថាា នក៏បាននា�ំកនូវ

ើ�វភាពដ្តីម៏ានស���ងគលដ្តីល់ប្រគួស្ថាើជាតើប្រចិើនតើ�ប្រ�តើ�សអាហើហាើ -

ន�ស្ថាា នបែដ្តីើ។ កប្រមាលប្រពំដ្តី៏ប្រសស់ប្រ��� �ទាំងំតើនះ ហាក់ដូ្តីចិជា

កំព�ងនិទាំនតើើឿងរាាវបែដ្តីលតើកើ�តើ�ើងកន�ងើ��តើពលរា�់ពាន់�ន កំនឹង

តើ� បែដ្តីលអាចិ�ំណាងឱ្យយពា�ិើាក�មើវាងប្រ�តើ�សទាំងំព�ើ។ �ិន

ថាផ្លូឹូវសូប្រ�បែដ្តីលមានប្រ�វ�ិីស្ថា�សីរា�់ពាន់�ន  ំ ឬ“បែខសប្រកវា�់ នងិផូឹ្លូវ”

បែដ្តីលកពំ�ងដំ្តីតើ�ើ ើកាើស្ថាា �នានាតើពល�ចុិ��បនន ផ្លូលិ�ផ្លូលពតិើសស

ើ�សអ់ាហើហាើ ន�ស្ថាា នស��បឹែ��ងើ�់នូវចិ�ំង�ិ�ភីាពដ្តី៏ប្រជាលតើប្រ�

ើវាងប្រ�តើ�សទាំងំព�ើ។ សពើនៃថៃ តើ�ក អាល� បាន�តើងើើ�ប្រកុ�ហូ�ន

ើ�ស់ខឹួនតើឈាំម ះថា “BIRARO” បែដ្តីលមានន័�ថា“�ង�ាូន”។

អ�ិថិើនចិិនបាន�ិញកប្រមាលប្រពំជាង ២០០០ ព�ប្រកុ�ហូ�នើ�ស់

តើ�ក ដូ្តីតើចិនះ តើ�កបាននិយ៉ា�ថា “អើ�បែដ្តីលខំ� ំបានតើើៀនតើចិះតើ�

��តើនះគឺកាើសហកាើ�៍ឈឺនះ-ឈឺនះ”។

有朋自远方来

manmitþl¥mkBITIq¶ay

美美与共的未来

开
放

karebIkcMh 

GnaKtEdlmanPaBRss;s¥atrYmKña

តើ�ក អាល� ហាើ ��ស (ើូ�កណីាល) ចូិលើ�ួពិព័ើ�៍នាចូំិលចិិនអនីើជា�ិ

តើ�ក អាល� ហាើ ��ស (ើូ�កណីាល) ចូិលើ�ួពិព័ើ�៍នាចូំិលចិិនអនីើជា�ិ

阿里·法伊兹（中）参加中国国际进口博览会 新华社、CFP 图

阿里·法伊兹（中）参加中国国际进口博览会 新华社、CFP 图

(សូ�តើសគន QR កូដ្តីតើដ្តីើ�ប�សី្ថា�់អ�ា��)(សូ�តើសគន QR កូដ្តីតើដ្តីើ�ប�សី្ថា�់អ�ា��)
扫描二维码，轻松听杂志扫描二维码，轻松听杂志
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តើ�ប្រ�តើ�សឥ�ឌូ តើនស�� នៃថៃតើ�ីខឹ្លាំងំ ស����ា ភាពតើ�ើងដ្តីល់ើ�ិ

៤០ អងា បែ�តើ�ក តើសៀ ើ�ន តើ�បែ�តើ�ើើកាើយ៉ាាង�មាញ�កតើ�

វាលបែប្រស។   តើ�កតើ�ើើកាើតើ�កាើដាា នស្ថាងសងផ់្លូឹូវើថតើ�ឹើង  ហាកាតា-

បានឌី�ង ជាង ១៥០០ នៃថៃ តើដា��ិនបែដ្តីលមានកាើ�ាូញបែ�ាើអើ�តើស្ថាះ

តើ�ើ�។

តើ��ន ២ំ០០៤ តើ�ក តើសៀ ើ�ន បាន��ុ�់កាើសិកាព�

ស្ថាកលវ�ិាល័� តើហើ�ចូិលតើ�ើើកាើជាអនកវាស់សៃង់ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើងតើ�

�ូ�ិភាគខ្លាំងលិចិនៃនប្រ�តើ�សចិិន។ រាល់ប្រព�កប្រពល�� តើ�កតើចិញ

ដ្តីតំើ�ើ ើព�កបែនឹងស្ថាន ក់តើ� តើ�តើ�ើើកាើតើ�វាលបែប្រសតើពញ�ួ�នៃថៃ �ឹន

តើហើ�ក៏ខ្លាំនំំបាា វ�ួ�មាា�់ ើហូ�ដ្តីល់តើពល��់តើ�ើ�ប្រ���់តើ�

កបែនឹងស្ថាន ក់តើ�វញិ។ តើ�កបានតើ�ើើកាើយ៉ាាងតើនឿ�ហ�់អស់តើពល 

១០ �ន  ំ បែ���ពិតើស្ថា�ន៍តើនះបានតើ�ើើឱ្យយតើ�កកឹា�ជាអនកើំនាញ

កន�ងកាើវាស់សៃង់ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើង។ តើ��ន ២ំ០១៥ តើ�ក តើសៀ ើ�ន

បែដ្តីលមានអា�� ៣៣ �ន  ំប្រ�ូវបានតើប្រើើសតាងំជាអនក��ួលខ�សប្រ�ូវ

កន�ងកាើគូើ�ឹង់�ូតើ�នៃនគតើប្រមាងស្ថាងសង់ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើង ហាកាតា-

បានឌី�ង។

តើ�កបានដ្តី�កនាបំ្រកុ�កាើង្ហាើតើ�ើើដ្តីតំើ�ើ ើជាង ៣០០ គ��ូបែ�ាប្រ�

តើហើ�ធឹា�់ើួ�ន�ងកាើើ�ាួ �ដ្តី�តើប្រចិើនតើលើក និងមាន�ន�សសជាតើប្រចិើន

បាន�ឹងើំងឺប្រគុនឈាំ� បែ�ពួកតើគ�ិនបែដ្តីលតើបាះ�ង់តើនាះតើ� តើហើ�

បានសតើប្រ�ចិនូវើបា�កាើ�៍សកិាប្រស្ថាវប្រជាវបែដ្តីលមានជាង ៤០០

�ំព័ើ។ តើ�នៃថៃ��៦ បែខ��� �ន ២ំ០១៥ ភាគ�ចិិនបាន��ួលតើជាគ-

ើ័�កន�ងកាើតើដ្តីញនៃថឹនៃនគតើប្រមាងស្ថាងសង់ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើង ហាកាតា-

បានឌី�ង តើនះ។

�ចិុ��បនន ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើង ហាកាតា-បានឌី�ង ប្រ�ូវបាន�ភាា �់ទាំងំ

ប្រសុងើចួិតើ�តើហើ�។ តើ�បែខ�ិថ�នា �ន តំើប្រកា� ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើងដ្តី៏សំខ្លាំន់

តើនះន�ងអាចិប្រ�ូវបានដាក់ឱ្យយតើប្រ�ើប្របាស់ជាផ្លូឹូវកាើ �ា�បែនី តើ�ក តើសៀ ើ�ន

តើ�បែ�ខិ�ខំតើ�ើើកាើកន�ងកាើដាា នស្ថាងសង់ ព�តើប្រពាះតើ�តើពលខ្លាំង��ខ

ន�ងអាចិមានគតើប្រមាងកាន់បែ�តើប្រចិើនើង់ចាតំើ�កតើ�តើ�ើើកាើអ�ិវឌីឍ។

“接单”热带雨林

eFVIkarenAkñúgéRBtMbn;RtUBic

ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើងតើលប�នតើលឿន ហាកាតា-បានឌី�ង ប្រ�តើ�សឥ�ឌូ តើនស�� បែដ្តីលកំព�ងដំ្តីតើ�ើ ើកាើស្ថាងសង់

ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើងតើលប�នតើលឿន ហាកាតា-បានឌី�ង ប្រ�តើ�សឥ�ឌូ តើនស�� បែដ្តីលកំព�ងដំ្តីតើ�ើ ើកាើស្ថាងសង់

建设中的印度尼西亚雅万高铁 新华社、CFP 图

建设中的印度尼西亚雅万高铁 新华社、CFP 图

孙勇刚 制图 

(សូ�តើសគន QR កូដ្តីតើដ្តីើ�ប�សី្ថា�់អ�ា��)
扫描二维码，轻松听杂志
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ើ��តើពល ១០ �ន តំើនះ ប្រ�តើ�សចិិនខិ�ខំយ៉ាាងសក�មតើដ្តីើ�ប�ើំើ�ញកាើតើ�ើកចិំហ។

ផ្លូលិ�ផ្លូលនាតំើចិញើ�ស់ចិិន

អប្រតាតើ�ៀ�ន�ង�ហំ�ំ�ផ្លូាើអនីើជា�ិ

បានតើកើនតើ�ើងព� ១១% ដ្តីល់តើ� 

១៥%

�ំហំសើ��នៃនពា�ិើាក�ម

�ំនិញ និងតើសវាក�មើ�ស់ចិិន

បានតើកើនតើ�ើងព� ៤,៤ ប្រ���ន

ដ្តី��ឹើអាតើ�ើកិតើ��ន ំ២០១២

ដ្តីល់តើ� ៦,៩ ប្រ���នដ្តី��ឹើ

អាតើ�ើកិតើ��ន ២ំ០២១

តើ��ន ២ំ០២១ ផ្លូលិ�ផ្លូលកន�ងប្រសុកសើ��ើ�ស់ចិិនមាន

ចិំនួន ១១៤ ប្រ���ន�ន់

តើសមើន�ងជាង ១៨% នៃន�ំហតំើសដ្តីាកិចុិ

ពិ�ពតើ�ក

38



តើ��ន ២ំ០២១ ប្រ�តើ�សចិិនបានទាំក់ទាំញ��ន-

វនិិតើយ៉ាគ�ើតើ�ស  ១,១៥  ប្រ���ន�ន់   តើកើនតើ�ើង

៦២,៩% តើ�ៀ�ន�ង�ន ២ំ០១២ ជា�់លំដា�់ថាន ក់តើលខ 

២ តើលើពិ�ពតើ�ក។ តើ��ន ២ំ០២១ កាើវនិិតើយ៉ាគផ្លាៃ ល់

ើ�ស់ចិិនតើ�តើប្រ�ប្រ�តើ�សបានតើកើនតើ�ើងដ្តីល់ជាង 

២,៦ ប្រ���នដ្តី��ឹើអាតើ�ើកិ ជា�់លំដា�់តើលខ ៣ តើលើ

ពិ�ពតើ�ក។

តើ��ន ២ំ០២១ ប្រ�តើ�សចិិនបានើ�ួវភិាគទាំនប្រ�មា� ៣០% កន�ងកំតើ�ើ ន

តើសដ្តីាកិចិុពិ�ពតើ�ក។

ចិំនួនកិចុិប្រព�តើប្រពៀងពា�ិើាក�មតើសើ �បែដ្តីលប្រ�តើ�សចិិនចិ�ះហ�ាតើលខ្លាំ

ជា��ួ�ើតើ�ស បានតើកើនតើ�ើងព� ១០ ដ្តីល់តើ� ១៩ ជាពិតើសស ប្រ�តើ�សចិិន

បានតើើៀ�ចិំ�តើងើើ��ំ�ន់ពិតើស្ថា�ន៍ពា�ិើាក�មតើសើ �ចិំនួន ២១ និងកំពង់បែផ្លូ

ពា�ិើាក�មតើសើ �នៃហណាន។

本版图片来自新华社、CFP 孙勇刚 制图 制表
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武瑞 制图 

តើ��ន ២ំ០១៣ យ៉ានអវកាសសញ្ហាញ

“�ងអឺ” តើលខ  ៣    នាយំ៉ាន�នីសញ្ហាញ

“�ូ�ូ” តើ�ើើកាើតើលើ�ពប្រពះចិនៃ វាជាកាើ

តើជាគើ�័តើលើក�� ១ បែដ្តីលយ៉ានអវកាស

ចិិនចិ�ះចិ�តើលើ�ពផ្លាើ �តើ�តើប្រ�បែផ្លូនដ្តី�។

តើ��ន ២ំ០១៤ ប្រ�តើ�សចិិនចា�់តើផី្លូើ�តើ�ើើកបំែ��ប្រ�ង់

ស��ើតើប្រ�។ កន�ង�ន តំើនះ ប្រ�តើ�សចិិនបានអន�វ�ីកាើកំបែ�

�ប្រ�ង់��ួចិនំនួ�ំ ើ�ួមានកាើកំបែ��ប្រ�ង់ប្រ�ព័នឹពប្រង�ង

ស��ាភាព�កសក��ម��និសីចិិន កាើកំបែ��ប្រ�ង់ប្រ�ព័នឹ

ចិ�ះ��ា �តើសៀវតើ�ប្រគួស្ថាើ កាើកំបែ��ប្រ�ង់ប្រ�ព័នឹហើិ�ញវ�ា�

និងពនឹដាើ កាើកំបែ��ប្រ�ង់ប្រ�ព័នឹប្រ��ង និងតើប្រើើស-

តើើ ើសសសិស កាើកំបែ��ប្រ�ង់នៃនកាើតើប្រ�ើើថ�នីើដ្តីា កាើ

កបំែ��ប្រ�ង់ប្រ�ព័នឹចំិ�ូលអនក��ួលខ�សប្រ�ូវនៃនប្រកុ�-

ហូ�នើដ្តីា នងិកាើ�ប្រងួ�នូវប្រ�ព័នឹធានារាា�់ើងចាស់ើរាតើ�

កន�ង��ប្រកងុ និងតា���ើន��ជាតើដ្តីើ�។

តើ��ន ២ំ០១៥  តើ�កប្រស� �ូ �ូវ�ូវ

បានើកតើ�ើញថាន  ំ Artemisinin សប្រមា�់

ពាបាលើំងឺប្រគុនចាញ់ តើហើ�កឹា�ជា

អនកវ�ិាស្ថា�សីតើ��ប្រស��� ១ ើ�ស់ចិិន

បែដ្តីល��ួលបានើង្ហាើ ន់ Nobel។

តើ��ន ២ំ០១៧ ើថតើ�ឹើងតើលប�ន

តើលឿនើ�ស់ចិិនប្រ�ូវបានដាក់តើឈាំម ះ

ជាផ្លូឹូវកាើថា “សញ្ហាញ តើងើ�តើ�ើងវញិ” 

បែដ្តីលអាចិតើ�ើើដ្តីំតើ�ើ ើបានកន�ងតើលប�ន 

៣៥០ គ��ូបែ�ាប្រ�/តើមាាង។

តើ��ន ២ំ០១៦ កិចិុប្រ�ើ�ំកំពូល G២០ តើលើក�� ១១ បាន

ប្របាើឰតើ�ប្រកុងហាងចូិវ។ កចុិិប្រ�ើ�តំើនះជាកិចុិប្រ�ើ� ំG២០ បែដ្តីល

មានប្រ�តើ�សកំព�ងអ�ិវឌីឍន៍តើប្រចិើនជាងតើគបានចូិលើួ�កន�ង

ប្រ�វ�ីិស្ថា�សី។
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តើ��ន ២ំ០១៨ ស្ថាា ន�ឹងស��ប្រ��ំ 

ហ�ងក�ង-ើូនៃហ-មាាកាវ បែដ្តីលមានប្រ�បែវង

៥៥ គ��ូបែ�ាប្រ�       នងិមានប្រ�បែវងបែវងជាងតើគ

តើលើព�ិពតើ�ក ប្រ�ូវបានដាក់ឱ្យយតើប្រ�ើប្របាស់

ជាផ្លូឹូវកាើ។

តើ��ន ២ំ០១៩  នាវាផ្លូៃ�ក�នីតើហាះសញ្ហាញ

“ស្ថាន��ង” បែដ្តីលជានាវាផ្លូៃ�ក�នីតើហាះ�� ១

ផ្លូលិ�តើដា�ប្រ�តើ�សចិិនតើនាះ ប្រ�ូវបានប្រ�គល់

តើ�ឱ្យយកង�័ពតើើើង��កចិិនជាផ្លូឹូវកាើ។

តើ��ន ២ំ០២០ ផ្លូលិ�ផ្លូលកន�ងប្រសុកសើ��ើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិនបានតើកើនតើ�ើងដ្តីល់

ជាង ១០០ ប្រ���ន�ន់ជាតើលើកដំ្តី�ូង តើហើ�ប្រ�ជាកសិកើប្រក�ប្រក ៩៨,៩៩ �ន

នាក់បានើចួិខឹួនតើចិញព�ភាពប្រក�ប្រកទាំងំប្រសុងតា�សីង់ដាើ�ចិុ��បនន។

តើ��ន ២ំ០២១ �កសក��ម��និសី

ចិិនបានគប្រ��់ខួ� ១០០ �ន ។ំ

តើ��ន ២ំ០២២ សមាើ�កស-

ក��ម��នសីិចិិនតើលើក�� ២០ បានតើ�ើក

សតើមាា �ជាផ្លូឹូវកាើ។

ើ��តើពល ១០ �ន តំើនះ �ន�សសមាន ក់ៗស��ឹបែ�តើ�ើើ

ដ្តីំតើ�ើ ើតា�គនឹងើ�វ�ិើ�ស់ខឹួន បែ�បែ�ើជាបានប្រចិបាចិ់

��ូុល�ន តើដា�នៃចិដ្តីនយ ឬមានភាពចាបំាចិ់បែដ្តីលបាន

�តើងើើ�ជាើំតើនាើនៃន��គស�័�។

១០ �ន ពិំ�ជាខឹ�ណាស ់ព�តើប្រពាះវាប្រ�ន់បែ�ជាបែផ្លូនក�ូចិ��ួកន�ង

ប្រ�វ�ីិស្ថា�សី។ ១០�ន កំ៏អាចិជាើ��កាលយ៉ាាងបែវងបែដ្តីើ ព�តើប្រពាះវា

អាចិបែកបែប្រ�តើើឿងរាាវជាតើប្រចិើន ដូ្តីចិជា កូនតើឈឺើ�ូចិ�ួ�អាចិដ្តី�ះលូ�-

�ស់ជាតើដ្តីើ�តើឈឺើ� ំ នងិខាស់ តើហើ�ស��ិនើ�ស់�ន�សសខឹះអាចិប្រ�ូវ

បានសតើប្រ�ចិជា�តើ�ីើ ើៗ។ ��គស�័�ដ្តី៏�ិន��មតាតើនះ បាន

�តើងើើ�តើ�ើងនូវ�កើ�វ�ិដ្តី៏អសុ្ថាើយ ចិំបែ�កឯតើ�ើងទាំងំអស់�ន វញិ

ស��ឹបែ�ជាអនកសើតើសើប្រ�វ�ីិស្ថា�សី។

តើ�ើងើលំ�កតើ�ើងវញិនូវអ���កាលតើដ្តីើ�ប�កស្ថាងអនាគ�កាន់បែ�

�ឹសឺ្ថាើ ង។ តា�ពិ�តើ� តើពលតើវ�លា�ំផ្លូ��គឺ�ចិុ��បននកាល ព�តើប្រពាះ

តើ�ើងទាំងំអស់�ន កំព�ងពាយ៉ា�តើ�ើើដំ្តីតើ�ើ ើតើ���ខ តើដ្តីើ�ប�សតើប្រ�ចិ

នូវកី�ស��ិនកន�ងចិិ�ី និង��ួលបាននូវកិ�ិី�ស និងភាពើ�ងតើើឿង

ថើ� ំតើថើើង៕

(អ�ា��សតើងខ�តើដា�អនកនិពនឹ�សសនាវដ្តីី�តើ�ើងខំ� ំ)
本刊综合
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1935 年，共产党人方志敏在监狱中写下《可爱

的中国》一文。文章里，他记录了当时这片古老土地风雨飘摇

的悲惨景象，也畅想了理想中祖国未来的样子。如今的中国，

正是那一代共产党人心中的模样。这个秋天，中共二十大报告

又擘画了全面建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图和实践路径。

理想跨越百年，新时代的共产党人，正在踏上新的、光荣和梦

想的远征。

តើ��ន ១ំ៩៣៥ តើ�ក ហាើ ង ើឺ��ន  សមាើិក�កសក��ម��និសី

ចិិនបានសើតើសើអ�ា�� “ប្រ�តើ�សចិិនគួើជា��ប្រសឡាញ់” កន�ងពនឹ-

នា�ើ។ កន�ងអ�ា��តើនះ តើ�កបានពិព�ា នាអំព��ិដ្តីាភាពគួើឱ្យយ

អា�ិ�អាសូើើ�ស់ប្រ�តើ�សដ៏្តីចិំណាស់�ួ�តើនះ តើហើ�ក៏បាន

�ង្ហាា ញព�កាើើពំ�ង��កើ�ស់តើ�កចិតំើពាះអនាគ�ើ�សម់ា��ប្រ�តើ�ស។

តើ�កបានសើតើសើថា កាលតើនាះ ប្រគ�់��កបែនឹងតើពាើតើពញតើ�

តើដា�ភាពនៃចិនប្រ�ឌិី�ដ៏្តីើស់ើតើវ ើក            នងិកាើើ �កចិតើប្រ�ើនយ៉ាាង��់ហ័ស។ 

光荣和梦想的远征
dMeNIrd¾Evgq¶¶ayGMBIkitþiys nigkþIsubin
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ចិតើប្រ�ៀងើ �ករា��កើំនួសកាើ�ាូញបែ�ាើ ��ក��ខញញ���កើំនួស

កាើ�ំបែប្រសក ភាព�ូើធាើ�កើំនួសភាពប្រក�ប្រក ស�ខភាពលា�ើ�ូិ�ា

�កើំនួសើំងឺ ប្របាជំា�កើំនួសភាពលៃង់តើ�ឹ កី�ប្រសឡាញ់�ក

ើំនួសកាើគំន�ំ ភាពើ �ករា�នៃនើ�វ�ិើស់តើ��កើំនួសកាើឈឺផឺ្លូាើនៃន

�ើ�ភាព សួនផ្លាើ ដ៏្តីប្រសស់ស្ថាា ��កើំនួសវាលើហស្ថាា នដ៏្តីតើ�ម

ងង��!

តើ�បែខស�ហា �ន ដំ្តីបែដ្តីលតើនាះ តើ�ក ហាើ ង ើឺ��ន ប្រ�ូវបានតើគ

ប្រ�ហាើើ�វ�ិ។ តើ�តើពល��ួល�ើ�ភាព តើ�កមានអា��ប្រ���បែ� 

៣៦ �ន ។ំ �ិនបែ�នមានបែ�តើ�កតើ� តើ�មានើន�ដិ្តីវ�ីន៍រា�់�ន

នាក់ បែដ្តីល�ិនមានឱ្យកាសតើ�ើលតើ�ើញនូវប្រ�តើ�សចិិនថម�ដ្តី៏គួើឱ្យយ

ប្រសឡាញ់។

�ចិុ��បនន ប្រ�តើ�សចិិនបានមាន�ិដ្តីាភាពដូ្តីចិកាើគិ�កន�ងចិិ�ី

ើ�ស់សមាើិក�កសក��ម��និសីចិិនើំនាន់��ន។ នាើដូ្តីវើតំើហើ��ន ំ

តើនះ   ើបា�កាើ�៍នៃនសមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ បាន

កស្ថាងបែផ្លូន���ង្ហាា ញផូឹ្លូវដ៏្តីអសុ្ថាើយ និងមា�ា អន�វ�ីជាក់បែសីង

សប្រមា�់កាើកស្ថាងប្រ�តើ�ស�ំតើនើ�ភាវូ�ន��ក�មសងគ�និ��ដ្តី៏

ខឹ្លាំងំកឹាប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា�។ �ួ�ស�វ�សើប៍ានកនឹងផ្លូ��តើ�តើហើ� 

ឧ�ី�គ�ិើ�ស់សមាើិក�កសក��ម��និសីចិិន�ិនបែដ្តីលមានកាើ

បែប្រ�ប្រ�ួលតើស្ថាះតើ�ើ� តើហើ�កំព�ងតើ�ើើដំ្តីតើ�ើ ើតើ���ខ�នីតើ�តើ�ៀ�

តា�ផ្លូឹូវកិ�ីិ�សនិងកី�ស��ិនថម�។

CFP 图CFP 图
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១-ព��ន ២ំ០២០ ដ្តីល់�ន ២ំ០៣៥ សតើប្រ�ចិជា�ូតើ�នូវកាើតើ�ើើ�ំតើនើ�ភាវូ�ន��ក�មសងគ�និ��។

២-ព��ន ២ំ០៣៥ ដ្តីល់ពាក់កណីាលស�វ�សើត៍ើនះ កស្ថាងប្រ�តើ�សចិិនឱ្យយ

តើ�ជាប្រ�តើ�ស�តំើនើ�ភាវ�ូន��ក�មសងគ�ន�ិ�ដ្តីខឹ៏្លាំងំកឹាបែដ្តីលមានភាព�ូើធាើ

ប្រ�ជា�ិ�តើ��យ អើ�ិ��ា ភាពស�ខដ្តី��ើ�នា និងភាពប្រសស់ស្ថាា �។

yuT§sa®sþTUeTAGMBIkarksagRbeTsTMenIbPavUbnIykmµsgÁmniym

d¾xøaMgkøaRKb;RCugeRCay GacEckecjCa 2 dMNak;kal

ភាពធូូរធារ ប្រ�ជាធិូ�តេ�យ្យយ អរយិ្យធូម៌៌

ភាពសុុខដុុម៌រម៌នា ភាពប្រសុសុ់ស្អាា �
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ស��ាភាពតើសដ្តីាកិចិុ �តើចិុកវ�ិា និងស��ាភាពជា�ិចិប្រ�ុះប្រ�ូវបានតើលើក

ក�ាស់យ៉ាាងតើប្រចិើន ផ្លូលិ�ផ្លូលកន�ងប្រសុកសើ��សប្រមា�់�ន�សសមាន ក់ៗឈាំនដ្តីល់កប្រ��ិ

ថម� តើសមើន�ងប្រ�តើ�សអ�ិវឌីឍន៍កប្រ�ិ���យ�។

សតើប្រ�ចិនូវ “កាើមានភាពខឹ្លាំងំកឹាតើដា�បែផ្លូាកតើលើកមឹាងំើ�ស់ខឹួន” បែដ្តីលមានកប្រ�ិ�ខាស់ 

ឈាំនចូិលើួើ��ខនៃនប្រ�តើ�សបែ��នវាន�វ�ីន៍។

កាើ�តើងើើ�ប្រ�ព័នឹតើសដ្តីាកិចិុ�ំតើនើ�ភាវូ�ន��ក�ម និងនិមាម �នក�មអ�ិវឌីឍន៍ថម� សតើប្រ�ចិជា�ូតើ�នូវ

កាើតើ�ើើឧសាហូ�ន��ក�មបែ��ថម� ព័�ាមានវ�ិាបែ��ថម� នគើូ�ន��ក�មបែ��ថម� និងកសិក�ម�ំតើនើ�បែ��ថម�។

សតើប្រ�ចិជា�ូតើ�នូវកាើតើ�ើើ�តំើនើ�ភាវ�ូន��ក�មប្រ�ព័នឹអ�បិាលកចុិិប្រ�តើ�ស នងិស��ាភាពប្រគ�់ប្រគង ប្រ�ព័នឹ

ប្រ�ជា�ិ�តើ��យដំ្តីតើ�ើ ើកាើទាំងំប្រសុងកាន់បែ�មានភាពលាប្រ�តើសើើ តើហើ��តើងើើ�តើ�ើងជា�ូតើ�នូវន��ិើដ្តីា ន��ិើដាា �បិាល

និងន��ិសងគ�។

កាើ�តើងើើ�តើ�ើងនូវប្រ�តើ�សដ្តី៏ខឹ្លាំងំកឹាតើលើវសិ័�អ�់ើ ំ �តើចិុកវ�ិា �នធាន�ន�សស វ�ប��ា ក�ឡា និង

ស�ខ្លាំ�ិបាល ស��ាភាពវ�ប��ាើ�ស់ប្រ�តើ�សប្រ�ូវបានពប្រង�ងយ៉ាាងខឹ្លាំងំ។

ប្រ�ជាើនមានើ�វភាពើស់តើ�កាន់បែ�មានស���ងគល នងិលាប្រ�តើសើើ ចិ�ូំលជា��យ�ើ�ស់ប្រ�ជាើន

ប្រ�ូវបានតើលើកក�ាស់�នីតើ�តើ�ៀ� ប្រកុ�ប្រ�ជាើនបែដ្តីលមានចិំ�ូលកប្រ�ិ���យ�មានចិំនួនកាន់បែ�តើប្រចិើន

សតើប្រ�ចិជា�ូតើ�នូវកាើតើសមើភាព�ន កន�ងកាើផី្លូល់តើសវាក�មស្ថាធាើ�� �ំ�ន់ើន��មានល័កខខ័�ឌ �ំតើនើ�

សប្រមា�់កាើើស់តើ� ប្រ�ព័នឹសងគ�កចុិិើកាបាននូវសាើិភាពកន�ងើ��តើពលយ៉ាាង�ូើ       កាើអ�ិវឌីឍប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា�

ើ�ស់�ន�សស និងកាើបែសើងើកភាព�ូើធាើសប្រមា�់ប្រ�ជាើនទាំងំ�ូល��ួលបានស�ិ�ឹផ្លូលជាក់បែសីង។

កាើ�តើងើើ�យ៉ាាង�ូលំ�ូ��នូវើតើ�ៀ�ើស់តើ�ព�ា នៃ��ង ើកាសាិើភាពតើហើ�មានកាើធឹាក់ចិ�ះ

នៃនកាើ�តើ�ុញកា�ូន តើអកូ-�ើសិ្ថាា នកាន់បែ�មានភាពលាប្រ�តើសើើ សតើប្រ�ចិជា�ូតើ�នូវតើ�លតើ�

នៃនកាើកស្ថាងប្រ�តើ�សចិិនប្រសស់ស្ថាា �។

ប្រ�ព័នឹ នងិស��ាភាពើកាសនិីស�ខើ�ស់ប្រ�តើ�ស ប្រ�ូវបានពប្រង�ងតើដា�ប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា�

សតើប្រ�ចិជា�ូតើ�នូវ�ំតើនើ�ភាវូ�ន��ក�មនៃនកាើកាើពាើជា�ិ និងកង�័ព។

武瑞 制图 武瑞 制图 45
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តើប្រកា�ព�ថឹ�ង��ៃន់តើសប�ងតើលើើថ�នី�ួ�តើប្រគឿង ប្រ�ព័នឹក�ំពយូ�័ើន�ងក�់ប្រតានូវ��ៃន់តើនះ តើហើ�តើ�ើើកាើប្រ�ួ�ពិនិ�យគ��ភាព 

នងិកាើ�ូទាំ�ត់ើដា�សើ�័ប្រ�វ�ិី។ តើប្រកា��ក តើសប�ងទាំងំតើនាះន�ងប្រ�ូវដ្តី�កើ�ាូ នតើ�ដាក់កន�ង�ឹងំសី�កបែដ្តីលប្រគ�់ប្រគងស����ា ភាព

និងភាពតើសើ�តើដា�ប្រ�ព័នឹនៃវ�ឹ� តើហើ�មាន�នីតើហាះប្រដ្តីូន និងមាាស��នចា�់សញ្ហាញ ពិនិ�យតា�ដានើហូ�      តើ�ើើកតើ�ើញថាមាន

�ញ្ហាា អើ�តើកើ�តើ�ើង វាន�ងផី្លូល់ព�័ាមានភឹា�ៗជា�នាៃ ន។់ តើនះគឺជាប្រ�ព័នឹនៃវ�ឹ� ឡាង�វ សប្រមា�់ប្រគ�់ប្រគងកាើដ្តី�កើ�ាូ ន និង

សី�កតើសប�ង។

តើ�បែខវចិិឆកិា �ន ២ំ០២២ សននសិ��អ��នតើ�ើបែ��ពិ�ពតើ�ក�ន ២ំ០២២ បានតើ�ើកសតើមាា �តើ�ប្រកុងអូូើិន តើខ�ីើឺជាងំ

នៃនប្រ�តើ�សចិិន។ ប្រ�ព័នឹនៃវ�ឹ�តើនះប្រ�ូវបានតើគដាក់តាងំ�ង្ហាា ញកន�ងពិពើ័�៍  “ពនឺឹអ��នតើ�ើបែ��”   បែដ្តីលតើើៀ�ចំិកន�ងឱ្យកាស

សននសិ��តើនះ។    កន�ងឱ្យកាសពពិើ័�៍តើនះ តើ�ើងអាចិមានកាើ�ល់ដ្តី�ងកាន់បែ�តើប្រចិើន    នងិស្ថាៃ �ើ�ពចិើនៃនតើសដ្តីាកិចុិឌី�ើ�ថល

តើហើ�តើ�ើលតើ�ើញតើដា�ផ្លាៃ ល់បែ�នកនូវើំតើនឿចិិ�ីដ្តី៏ើ �ងមាើំ�ស់ប្រ�តើ�សចិិនកន�ងកាើអ�ិវឌីឍតើសដ្តីាកិចិុឌី�ើ�ថល។

នាតើពលអនាគ� ប្រ�តើ�សចិិនន�ងអាចិកឹា�ជាប្រ�តើ�ស�ួ�បែដ្តីលើ �កចិតើប្រ�ើនប្រ�ក�តើដា�គ��ភាពខាស់។

តា�ើបា�កាើ�៍នៃនសមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ បានឱ្យយដ្តី�ងថា កាើអ�ិវឌីឍប្រ�ក�តើដា�

គ��ភាពខាស់គឺជាកិចុិកាើចិ�បងសប្រមា�់កាើកស្ថាងប្រ�តើ�ស�ំតើនើ�ភាវូ�ន��ក�មសងគ�និ��ប្រគ�់

ប្រើុងតើប្រជា�។ �នៃ��ន�ងតើនះបែដ្តីើ ើបា�កាើ�៍ក៏បានបែចិងអំព����ឹស្ថា�សីនៃនកាើើំើ�ញកាើអ�ិវឌីឍ

ប្រ�ក�តើដា�មានគ��ភាពខាស់ ើ�ួមានកាើពតើនឹ�នកាើ�តើងើើ�និមាម �នក�មអ�ិវឌីឍន៍ថម� អន�វ�ីយ៉ាាង

��ឺងមាា�់នូវកាើ�តើងើើ�ើ��តើសដ្តីាកិចិុ��ផ្លូាើសងគ�និ��ប្រ�ក�តើដា�កប្រ�ិ�ខាស់ ើំើ�ញកាើតើងើ�

តើ�ើងវញិនៃន�ំ�ន់ើន��ប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា� ខិ�ខំប្រ��ងបែប្រ�ងតើដ្តីើ�ប�ើំើ�ញកាើអ�ិវឌីឍ�ំ�ន់តើដា�

សប្រ��សប្រ�ួល�ន  និងកាើតើ�ើកចិំហតើដា�កប្រ�ិ�ខាស់។

តើ�ក ហួង ឈូឺនហួ� ប្រ�ធានវ�ិាស្ថាា នប្រស្ថាវប្រជាវតើសដ្តីាកិចិុនៃន��ឌិ �យសភាវ�ិា-

ស្ថា�សីសងគ�ចិិន បានតើលើកជា��ិថា កាើអ�ិវឌីឍប្រ�ក�តើដា�គ��ភាពខាស់គឺជា

�ប្រ�ូវកាើ�ូលដាា ន�ួ�សប្រមា�់កាើតើ�ើើ�ំតើនើ�ភាវូ�ន��ក�មបែ��បែផ្លូនចិិន តើហើ�មាន

�ួនា��សំខ្លាំន់នៃប្រកបែលងបែដ្តីលផី្លូល់តើដា�ើបា�កាើ�៍នៃនសមាើ�កសក��ម��និសីចិិន

តើលើក�� ២០ កាើអ�ិវឌីឍប្រ�ក�តើដា�គ��ភាពខាស់តើនះបាន�ង្ហាា ញឱ្យយតើ�ើញថា 

កមឹាងំចិលកើតើលខ ១ សប្រមា�់ើំើ�ញកំតើ�ើ នតើសដ្តីាកិចិុគឺកាើនៃចិនប្រ�ឌីិ� កំតើ�ើ ន

តើសដ្តីាកិចុិមានភាពសប្រ��សប្រ�លួ�ន កន�ង�ំ�នឧ់សាហក�ម នងិសងគ�ើតើដ្តីើ�

កាើតើ�ើកចិំហប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា� និង�ំនាក់�ំនងនៃផ្លូៃកន�ង និងតើប្រ� កឹា�ជា

មា�ា សខំ្លាំនស់ប្រមា�់ើើំ�ញកំតើ�ើ នតើសដ្តីាកិចុិ តើហើ�ល�ឹផ្លូលនៃនកាើអ�ិវឌីឍ

តើសដ្តីាកិចិុគឺជាកាើបែចិកើបំែលកើ�ួ�ន ព�ប្រ�ជាើនទាំងំ�ូល។

孙勇刚 制图 孙勇刚 制图 
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តើ�ចិ�ងបែខ��� �ន ២ំ០២២ ប្រកុ�ប្រ��កាកិចុិកាើើដ្តីាចិិនបានតើចិញផ្លូា�នូវ“តើសចិកី�បែ�នាអំំព�កាើកស្ថាងប្រ�ព័នឹ�ិននន័��ំ

(Big Data)កិចិុកាើនតើយ៉ាបា��ូទាំងំប្រ�តើ�សចិិន”។ 

តា�ឯកស្ថាើតើនះបានឱ្យយដ្តី�ងថា ��នចិ�ង�ន ២ំ០២៣ ប្រ�ព័នឹ�ិននន�័�(ំBig Data)កិចុិកាើនតើយ៉ាបា��ូទាំងំប្រ�តើ�សចិិនន�ង

ប្រ�ូវ�តើងើើ�តើ�ើង។ ដ្តីល់�ន ២ំ០២៥ ប្រ�ព័នឹ�ិននន័��ំ(Big Data)កិចិុកាើនតើយ៉ាបា��ូទាំងំប្រ�តើ�សចិិនកាន់បែ�មានភាពលា

ប្រ�តើសើើ ចិំបែ�កកាើប្រគ�់ប្រគង�ិននន័�កិចិុកាើនតើយ៉ាបា�កាន់បែ�មានប្រ�សិ�ឹភាពខាស់ តើហើ��នធាន�ិននន័�កិចិុកាើ

នតើយ៉ាបា�ប្រ�ូវបានដាក់��ូុលកន�ង��ា �តើឈាំម ះប្រគ�់ប្រគង។ តើពលតើនាះ កិចិុកាើនតើយ៉ាបា�តើអ�ិចិប្រ�ូនិចិបែដ្តីលប្រស�តា�

សីង់ដាើ និងមានប្រ�សិ�ឹភាពខាស់ ន�ងអាចិប្រគ�ដ្តី�ី�់តើលើវសិ័�តើផ្លូសងៗ និងប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា�តើ�ប្រ�តើ�សចិិន។

នាតើពលអនាគ� ប្រ�តើ�សចិិនន�ងអាចិជាប្រ�តើ�សបែដ្តីលប្រ�ជាើនតើ�ើើជាមុាស់ប្រ�តើ�ស តើហើ�ជាន��ិើដ្តីាប្រគ�់

ប្រើុងតើប្រជា�។

តា�ើបា�កាើ�៍នៃនសមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ បានឱ្យយដ្តី�ងថា ប្រ�ជា�ិ�តើ��យបែដ្តីលប្រ�ជាើន

ដ្តីំតើ�ើ ើកាើទាំងំប្រសុងគឺជាលកខ��ពិតើសស�ូលដាា ននៃននតើយ៉ាបា�ប្រ�ជា�ិ�តើ��យសងគ�និ�� បែដ្តីលជា

ប្រ�ជា�ិ�តើ��យ�ូលំ�ូ��ជាងតើគ ពិ�ប្របាកដ្តីជាងតើគ និងមានប្រ�សិ�ឹភាពជាងតើគ។ ចាបំាចិ់ប្រ�ូវបែ�

ប្រ�កាន់ខ្លាំា �់នូវ�ួនា��សំខ្លាំន់ើ�ស់ប្រ�ជាើន �ង្ហាា ញយ៉ាាងតើពលតើលញនូវ�នៃ�ប្រ�ជាើន បែថើកាសិ�ឹិ

ប្រ�ជាើន នងិ�ំផ្លូ�សកមឹាងំើស់ើតើវ ើកនៃនកាើនៃចិនប្រ�ឌិី�ើ�ស់ប្រ�ជាើន។ តើ�ក ��ង ើ�នហ ួ អន�ប្រ�ធានបែផ្លូនក

សិកាប្រស្ថាវប្រជាវ�សសនវជិាា នៃនស្ថា��ើឈិ��កស(វ�ិាស្ថាា នជា�ិើដ្តីាបាលចិិន) �ល់តើ�ើញថា ប្រ�ជា-

�ិ�តើ��យ�ិនបែ�នអើូ��តើ� វាមានភាពជាក់បែសីង និងលកខ��ប្រ�វ�ីិស្ថា�សី ចិំបែ�កកាើសតើប្រ�ចិ

នូវប្រ�ជា�ិ�តើ��យ អាចិមានវ�ិ�ជាតើប្រចិើន �និបែ�នមានផូឹ្លូវបែ��ួ�តើ�។ កាើអ�ិវឌីឍប្រ�ជា�ិ�តើ��យ

ើ�ស់ប្រ�ជាើន ចាបំាចិ់ប្រ�ូវបែ�ប្រ�កាន់ខ្លាំា �់នូវតើ�លកាើ�៍ន��ិើដ្តីា �ពំាើចិា�់ើដ្តីា��មន��ញ និង

ើំើ�ញឱ្យយ�តើងើើ�ជាើ�� និងចិា�់អំព�ប្រ�ជា�ិ�តើ��យ។

កន�ងើបា�កាើ�៍សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ មានើំពូក�ួ�សី�អំព�កាើ

កស្ថាងន��ិើដ្តីា តើហើ�បានតើ�ើើកាើតើើៀ�រា�់ និងកាើចា�់បែចិងតើដា�បែ�ក។ តើនះគឺជាតើលើក

�� ១ កន�ងប្រ�វ�ីិស្ថា�សីនៃនសមាើ�កសក��ម��និសីចិិន។

ឯកឧ�ី� ស�ន ឈឺ�នយ៉ាាវ ប្រ�ធានគ��កមាម �ិកាើន��ិស្ថា�សីនៃនគ��កមាម �ិ-

កាើអចិិនៃ�នី�៍សភា�ណំាងប្រ�ជាើន�ូទាំងំប្រ�តើ�សចិិន បានតើលើកតើ�ើងថា ចិ�ំ� ចិ

គនឹ�ះនៃនកាើកស្ថាងន��ិើដ្តីាសងគ�និ�� គឺប្រ�ព័នឹចិា�់សងគ�និ��បែដ្តីលមាន

លកខ��ពិតើសសបែ��ចិិន។ នយិ៉ា�ជាើ�ួ មានវសិ�័សខំ្លាំនច់ិនំនួ ៥ គបឺ្រ�ូវ

�តើងើើ�ជាប្រ�ព័នឹចិា�់សីង់ដាើបែដ្តីលតើពញលកខ�� ប្រ�ព័នឹអន�វ�ីចិា�់ បែដ្តីល

មានប្រ�សិ�ឹភាពខាស់ ប្រ�ព័នឹអ�ិកាើកិចុិចិា�់បែដ្តីលមានភាព��ងើ� �ង ប្រ�ព័នឹ

ធានាបែផ្លូនកចិា�់ដ្តី៏ើ �ងមា ំ និងប្រ�ព័នឹចិា�់នៃផ្លូៃកន�ង�កសបែដ្តីលមានភាពលា

ប្រ�តើសើើតើដ្តីើ�ប�ប្រគ�ដ្តី�ី�់តើលើដំ្តីតើ�ើ ើកាើទាំងំប្រសុង ប្រគ�់វសិ័� និង

ប្រគ�់ភាគ�។
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未来的社会——关键词：民主、法治

sgÁmnaeBlGnaKt BaküKnøwH ³ RbCaFibetyü nignItirdæ
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未来的生活——关键词：美好、舒适
karrs;enAnaeBlGnaKt BaküKnøwH ³ manPaBl¥RbesIr nigpasukPaB
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ថម�ៗតើនះ ប្រកសួង�នធាន�ន�សស និងសងគ�កិចិុចិិនបានប្រ�កាស�ិននន័�អំព�កាើផ្លូីល់ឱ្យកាសកាើង្ហាើ ព�ប្រ��មាស�� ១ ដ្តីល់

ប្រ��មាស�� ៣ តើ��ន ២ំ០២២។ តា��ិននន័�តើនះបានឱ្យយដ្តី�ងថា ប្រ�តើ�សចិិនបានើកាសាិើភាពនៃនកាើផ្លូីល់ឱ្យកាសកាើង្ហាើដ្តីល់

ប្រ�ជាើន។ កន�ងអំ��ងតើពលព�បែខ�ករា ដ្តីល់បែខកញ្ហាញ  ប្រ�តើ�សចិិនបានផ្លូីល់កាើង្ហាើដ្តីល់ប្រ�ជាើនកន�ង��ប្រកុងចិំនួន ១០,០១

�ននាក់ ចិំបែ�កអប្រតានិក�មភាពជា��យ�កន�ង��ប្រកុងកន�ងប្រ��មាស�� ៣ គឺ ៥,៤% តើហើ�បានធឹាក់ចិ�ះ ០,៤% តើ�ៀ�ន�ង

ប្រ��មាស�� ២។ តាងំព�តើដ្តីើ��ន តំើនះ�ក តើដា�ស្ថាើបានើងផ្លូល�ាះពាល់ព�ើំងឺកូវ �ដ្តី១៩ ប្រ�ជាើនចិិនបានើួ�ន�ង�ញ្ហាា �ួ�

ចិំនួនកន�ងកាើើកកាើង្ហាើតើ�ើើ។ តើ�បែខតើ�ស្ថា អប្រតានិក�មភាពកន�ង��ប្រកុងនៃនប្រ�តើ�សចិិនបានតើកើនតើ�ើងដ្តីល់ ៦,១% �ា�បែនី

តើប្រកា�ព�ើដាា �ិបាលចិិនបានចា�់វធិានកាើ�ួ�ចិំនួនតើ�បែខឧសភា�ក អប្រតានិក�មភាពចា�់មានកាើធឹាក់ចិ�ះខឹះ។

តើ�ប្រ�តើ�សចិិន កាើើកកាើង្ហាើតើ�ើើគឺជា�ញ្ហាា ចិ�បងសប្រមា�់កាើើស់តើ�ើ�ស់ប្រ�ជាើន តើហើ�ក៏បាន��ួលកាើ

ចា�់អាើ�ម�៍ព�ើដាា �បិាលប្រគ�់ជាន់ថាន កប់ែដ្តីើ។ នាតើពលអនាគ� ប្រ�តើ�សចិិនន�ងអាចិកឹា�ជាប្រ�តើ�សបែដ្តីលប្រ�ជាើន

��ួលកាើតើ�ើព និងមានើ�វភាព�ូើធាើ។ ើំពូកអំព�កាើើស់តើ�ើ�ស់ប្រ�ជាើនកន�ងើបា�កាើ�៍សមាើ

�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ បាន��ួលកាើចា�់អាើ�ម�៍ព�សំណាក់ប្រ�ជាើនចិិនប្រគ�់ើូ�។ ើបា�កាើ�៍

បានគូស�ញ្ហាា ក់ថា តើ�ើងប្រ�ូវសតើប្រ�ចិ �ពំាើ និងអ�ិវឌីឍន៍ឱ្យយបានលាប្រ�តើសើើនូវផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍�ូលដាា ន

ើ�ស់ប្រ�ជាើនទាំងំ�ូល ផ្លូីល់អា�ិភាពដ្តីល់�ញ្ហាា បែដ្តីលពាក់ព័នឹន�ងផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍សនូលើ�ស់ប្រ�ជាើន

និង�ញ្ហាា បែដ្តីល��ួលកាើ�កចិិ�ី��កដាក់តើប្រចិើនជាងតើគព�សំណាក់ប្រ�ជាើន ខិ�ខំប្រ��ងបែប្រ�ងអស់ព�

ស��ាភាព ើកា�ំនាក់�ំនងើិ�សនិ�ឹជា�ួ��ហាើន តើ�ើើកាើតា��ូលដាា នឱ្យយបានស��ើតើប្រ� ចា�់

វធិានកាើសប្រមា�់ផី្លូល់ផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍ដ្តីល់ប្រ�ជាើន ខ�ិខំយ៉ាាងតើពញ�ំហ�ងតើដ្តីើ�ប�តើដាះប្រស្ថា��ញ្ហាា

ប្រ�ឈឺ��នាៃ ន់ើ�ស់�ហាើន បែកល�ាប្រ�ព័នឹតើសវាក�មស្ថាធាើ���ូលដាា ន តើលើកក�ាស់តើសវាក�ម

ស្ថាធាើ�� តើលើកក�ាស់��លយភាព និងភាពបែដ្តីលអាចិតើ�ដ្តីល់ ខិ�ខំើំើ�ញកាើើ�ួ�ន តើ�ា ះតើ�

កាន់ើ�វភាព�ូើធាើ។ តើ�ក ក�ង �ូន អន�ប្រ�ធានវ�ិាស្ថាា នសិកាប្រស្ថាវប្រជាវមាាកស��សនិ��

នៃន��ឌិ �យសភាវ�ិាស្ថា�សីសងគ�ចិិន �ល់តើ�ើញថា ប្រ�ព័នឹបែ�ងបែចិកគឺជាើ���ូលដាា ន

សប្រមា�់ើំើ�ញកាើើ�ួ�ន តើ�ា ះតើ�កាន់ើ�វភាព�ូើធាើ។ ើបា�កាើ�៍សមាើ�កសក��ម��-

និសីចិិនតើលើក�� ២០ បានចា�់��កកាើបែកល�ាប្រ�ព័នឹបែ�ងបែចិកជាប្រ�កាើ�� ១ នៃនកាើង្ហាើ

តើលើកសៃួ�ើ�វភាពើស់តើ�ើ�ស់ប្រ�ជាើន បែដ្តីលបាន�ឹ�ះ�ញុ្ហាងំឱ្យយតើ�ើញព��ួនា��

សខំ្លាំនន់ៃនប្រ�ពនឹ័បែ�ងបែចិកនាតើពលអនាគ�។      កន�ងដ្តីតំើ�ើ ើនៃនកាើើើំ�ញកាើើ�ួ�ន តើ�ា ះ

តើ�កាន់ើ�វភាព�ូើធាើ ប្រ�ព័នឹសងគ�កចុិិ ស�ខ្លាំ�បិាល អ�់ើ ំ នងិលំតើ�ដាា នជាតើដ្តីើ�

ស��ឹបែ�ជាវសិ័��បំ្រ��ូលដាា នកន�ងសងគ� ជាពិតើសស ើបា�កាើ�៍បានសងើ�់

�ៃន់ថាន�ងបែកល�ាប្រ�ព័នឹសងគ�កិចិុ។ តើ�ើតើ�ើើកាើវភិាគល�ាិ�អំព�ើបា�កាើ�៍

សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ តើ�ើងអាចិើកតើ�ើញថា  “ប្រ�ជាើន”

គឺជាពាកយគនឹ�ះកន�ងើបា�កាើ�៍តើនះ ឧទាំហើ�៍ កន�ងចិំតើណា� “តើ�ល-

កាើ�៍សំខ្លាំន់បែដ្តីលគួើបែ�ប្រ�កាន់យ៉ាា ងខ្លាំា �់ខាួនកន�ងដ្តីំតើ�ើ ើឈាំនតើ�

��ខ” បែដ្តីលក�់ប្រតាកន�ងើបា�កាើ�៍តើនះ មានតើ�លកាើ�៍ដ្តី៏សំខ្លាំន់

�ួ�គឺ “ប្រ�កាន់ខ្លាំា �់នូវស្ថាម ើ��បែដ្តីលចា�់��កប្រ�ជាើនជាតើ�ល”។
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តើ�ើតើ�ើលព�តើលើអាកាសតើ�កាន់ផ្លូឹូវស�ឺល�ទាំន �ហាវថិ�ឈឺ�ងហួ ប្រកុងឈឺ�ង�ូ តើខ�ីស��ឈឺួននៃនប្រ�តើ�សចិិន មាន“ថម�ំ” ៦ ដ្តី�ំបែដ្តីល

មានរាងដូ្តីចិ�នំខាស់ៗ តា�ពិ�តើ� ��តើនះគឺជាស្ថាើ�នៃ�ើ��មជា�ិឈឺ�ង�ូបែដ្តីលន�ងតើ�ើកទាំើ ើជាផូឹ្លូវកាើតើ�ចិ�ង�ន ២ំ០២២តើនះ។ 

ស្ថាើ�នៃ�ើតើនះ មានតាងំពិព័ើ�៍នូវផូ្លូស��លដា��ូស័ើ�ំៗ គំើូស�ើប្រគ�់ប្រ�តើ�� និងសំណាកថមបែើ ាជាតើដ្តីើ�។ តើ�កន�ងស្ថាើ�នៃ�ើ

��មជា�ិឈឺ�ង�ូ(ស្ថាើ�នៃ�ើស្ថាកលវ�ិាល័��តើចិុកតើ�ស និងវ�ិាស្ថា�សីឈឺ�ង�ូ)តើនះ មានវ�ា�ពិព័ើ�៍ជាតើប្រចិើនបែដ្តីល�ិន

អាចិតើ�ើលតើ�ើញតើ�ស្ថាើ�នៃ�ើតើផ្លូសងតើ�ៀ�តើ�។ តើ�កស្ថា�សី្ថាចាើយ អូវយ៉ាាង ហ�ួ បែដ្តីល�កព�ស្ថាកលវ�ិាល័��តើចុិកតើ�ស

និងវ�ិាស្ថា�សីឈឺ�ង�ូ បាន�ញ្ហាា ក់ថា “នាតើពលខ្លាំង��ខ តើ�ើងសងឹ��ថាស្ថាើ�នៃ�ើតើនះន�ងអាចិកឹា�ជាថាន ក់តើើៀន�� ២ 

សប្រមា�់អនកើស់តើ�ប្រកុងឈឺ�ង�ូ និងជាកបែនឹងើកាគំើូ��មជា�ិដ្តី៏ស�បូើបែ��”។ នាតើពលខ្លាំង��ខ ប្រ�តើ�សចិិនន�ងអាចិ

កឹា�ជាប្រ�តើ�ស�ួ�បែដ្តីលមានភាពើ�ងតើើឿងខ្លាំងវ�ប��ា និងតើពាើតើពញតើ�តើដា�កមឹាងំើស់ើតើវ ើក។ ើបា�កាើ�៍

សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ បានគូស�ញ្ហាា ក់ថា តើ�ើងប្រ�ូវអ�ិវឌីឍន៍វ�ប��ាសងគ�និ��បែដ្តីលមាន

លកខ��ើនជា�ិ វ�ិាស្ថា�សី និងប្រ�ជាប្រ�ិ�ភាព សំតើ�តើដ្តីើើតើ�ា ះតើ�កាន់�ំតើនើ�ភាវូ�ន��ក�ម ពិ�ពតើ�ក

ទាំងំ�ូល និងអនាគ�កាល តើដ្តីើ�ប��ំផ្លូ�សនូវកមឹាងំើស់ើតើវ ើកនៃនកាើនៃចិនប្រ�ឌីិ�ើ�ស់ប្រ�ជាជា�ិទាំងំ�ូល។ តើ�ក 

ហាើ ន �ឺង ប្រគូបែ�នាថំាន ក់��ឌិ �នៃនស្ថាកលវ�ិាល័�ឡានចូិវ បាន�ញ្ហាា ក់ថា “��ពើតើហ��អ�ិវឌីឍន៍វ�ប��ា  

និងឧសាហក�មវ�ប��ាបែដ្តីលមានភាពើ�ងតើើឿង គឺជា�តើ�ាបា��ូលដាា នសប្រមា�់�ំតើពញ�ប្រ�ូវកាើខ្លាំង

ស្ថាម ើ�� នងិវ�ប��ាើ�ស់ប្រ�ជាើនតា�ប្រគ�់វសិ�័ នងិប្រគ�់ប្រសទាំ�់។ តើ�ើងប្រ�ូវធានាឱ្យយ��ពើតើហ��វ�ប��ា

ផី្លូល់តើសវាក�មស្ថាធាើ�� នងិកាើអន�តើប្រ�ះ�ូតើ� អន�វ�ី���ឹស្ថា�សីអំព�គតើប្រមាងឧសាហក�មវ�ប��ា

�ំ និងសំខ្លាំន់ តា�ើ��កាើបែកល�ាប្រ�ព័នឹឧសាហក�មវ�ប��ា�ំតើនើ� និងប្រ�ព័នឹ��ផ្លូាើ ើំើ�ញឱ្យយ

��ផ្លូាើវ�ប��ាកានប់ែ�មានភាពើ�ងតើើឿង តើដ្តីើ�ប��ំតើពញ�ប្រ�វូកាើវ�ប��ាពិព�ិក�មកន�ងសងគ�តើ�ើង”។

តើ�ក វាាង វ � ប្រ�ធានបែផ្លូនកប្រ�វ�ីិស្ថា�សីនៃន��ឌិ �យសភាវ�ិាស្ថា�សីសងគ�ចិិន បានតើលើក

តើ�ើងថា អើ�ិ��ាចិិនមានប្រ�វ�ិីស្ថា�សីដ៏្តី�ូើលង ់នងិមានលកខ��តើប្រ�ប្រើះ ជានិ��ីិសញ្ហាញ

ខ្លាំងស្ថាម ើ��ើ�ស់ើនជា�ិចិិន ជា�ូលដាា នប្រគ�ះនៃនវ�ប��ាចិិននាតើពល�ចិុ��បនន ជាចិំ�ង

ស្ថាម ើ��សប្រមា�់ទាំក់ទាំញើនជា�ិចិិនតើលើពិ�ពតើ�កទាំងំ�ូល និងជាើ�នវ�ា�ដ្តី៏មាន

�នៃ�ឹសប្រមា�់តើ�ើើកាើនៃចិនប្រ�ឌីិ�វ�ប��ាចិិន។ តើប្រ�ព�កាើ�នីតើវន និងផ្លូសពើផ្លូា�ព�

វ�ប��ាប្រ�នៃព��  កាើតើ�ើកចំិហ នងិ�ើយិ៉ា�នន កជ៏ាលក័ខខ�័ឌ ដ្តីស៏ខំ្លាំន�់�ួប្រ�តើ��

សប្រមា�់ើំើ�ញឱ្យយវ�ប��ា និងអើ�ិ��ា ប្រសូ��កើ�វជា�ិ តើលើក�តើ�ើើងផ្លូន�់គំនិ�

នៃចិនប្រ�ឌីិ� និងើកាភាពើស់ើតើវ ើកដ្តី៏ខឹ្លាំងំកឹា ដូ្តីតើចិនះ នាតើពលខ្លាំង��ខ ប្រ�តើ�ស

ចិិនន�ង�នីតើលើកក�ាស់កប្រ��ិនៃនកាើតើ�ើកចំិហវ�ប��ាតើដា�ឥ�ឈឺ�់ឈឺើ។

孙勇刚 制图 孙勇刚 制图 
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未来的文化——关键词：普惠、传承

vb,Fm’naeBlGnaKt BaküKnøwH ³ briyab½n nigkarbnþevn
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未来的家园——关键词：绿色、低碳

RsukkMeNItnaeBlGnaKt BaküKnøwH ³ ébtg nigkabUnkRmitTab
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តើ�បែខវចិិឆិកា �ន តំើនះ ស�ើសឹ្ថា�បានតើហើើ�កដ្តីល់�ំ�ន់អ�ិើកស��មជា�ិនៃប្រពតើកាងកាង ខ�ឌ ហើូធាន ប្រកុងសិនើិននៃនប្រ�តើ�ស

ចិិនតា�តើពលកំ��់ តើដ្តីើ�ប��ក�ឹងើដូ្តីវើង្ហាតើ���តើនះ។ តើ�ើ�ំវញិ�ំ�ន់អ�ិើកស��មជា�ិតើនះ មានអ�ើខាស់ៗជាតើប្រចិើន តើហើ���

តើនះជា�ំ�នអ់�ើិកស��មជា��ូិចិជាងតើគ នងិជា�ំ�នអ់�ើិកស��មជា�បិែ��ួ�គ�់ើ�ស់ចិិនបែដ្តីលមាន��តាងំសា�ិតើ�ចំិកណីាល

��ប្រកុង។ តើពលថម�ៗតើនះ មានស�ើ�កស� Black-faced Spoonbill ជាង ១០០ កាលបានតើហើើ�កដ្តីល់��តើនះ។ តើប្រ�ព�តើនះ 

តើ�មានស�ើ�កស� Eurasian Spoonbill ប្រ�មា� ១៥ កាល។ តើនះជាតើលើក���ួ�បែដ្តីលតើគបានើកតើ�ើញស�ើ�កស�

Eurasian Spoonbill តើប្រចិើនយ៉ាាងតើនះតើហើើ�ក�ំ�ន់អ�ិើកស��មជា�ិតើនះ ចិំបែ�កឯចិំនួនស�ើ�កស� Black-faced

Spoonbill បែដ្តីលតើហើើ�ក កប៏ាន�ំបែ�កកំ��់ប្រតាកន�ងើ��តើពល�ា�នាម ន�ន ចំិ�ងតើប្រកា�តើនះ។ អ�ើខាស់ៗ នៃប្រពតើកាងកាង

និង�កស�នៃប្រពប្រ�ូវបានដាក់ចូិលកន�ងផ្លាៃ ងំគំនូើបែ��ួ�។ តើនះបាន�ង្ហាា ញឱ្យយតើ�ើញព�ស�ិ�ឹផ្លូលនៃនកាើកាើពាើតើអកូ-

�ើសិ្ថាា នើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន។ នាតើពលអនាគ� ប្រ�តើ�សចិិនន�ងអាចិកឹា�ជាប្រ�តើ�ស�ួ�បែដ្តីលមានកាើចិ�ះសប្រ�ុង

�ន ើវាង�ន�សស និង��មជា�ិ។ សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនបានកំ��់យ៉ាាងចិាស់អំព�កិចិុកាើសនូលើ�ស�់កស-

ក��ម��នសិចិិនតា�ដំ្តីតើ�ើ ើថម� នងិកន�ង��គស�័�ថម� កន�ងតើនាះ កាើកស្ថាងតើអកូ-អើ�ិ��ាមាន�នួា��ជា���ឹស្ថា�សី

និង�ូលដាា នដ្តី៏សំខ្លាំន់។ ើបា�កាើ�៍សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ បានតើលើកតើ�ើងថា �ន�សស 

និង��មជា�ិើួ�ើស់តើ�ជា�ួ��ន តើដា�ស�ខដ្តី��ើ�នា តើនះគឺជាលកខ��ពិតើសស�ួ�កន�ងចំិតើណា�

លកខ��ពិតើសស�ូលដាា នទាំងំ ៥ នៃន�ំតើនើ�ភាវូ�ន��ក�មបែ��បែផ្លូនចិិន តើហើ�ក៏ជា�ប្រ�ូវកាើ�ូលដាា ន

សប្រមា�់កាើតើ�ើើ�តំើនើ�ភាវ�ូន��ក�មបែ��បែផ្លូនចិិនបែដ្តីើ។ តើ�លតើ�អ�វិឌីឍន៍ើ�ួប្រ�ចា�ំន ២ំ០៣៥ ើ�ស់

ប្រ�តើ�សចិិនើ�ួមាន “កាើ�តើងើើ�ើតើ�ៀ�ើស់តើ�ព�ា នៃ��ងយ៉ាាង�ូលំ�ូ�� ើកាសាិើភាព និង

កាើធឹាក់ចិ�ះនៃនកាើ�តើ�ុញកា�ូន តើអកូ-�ើសិ្ថាា នកាន់បែ�មានភាពលាប្រ�តើសើើ សតើប្រ�ចិជា�ូតើ�នូវ

តើ�លតើ�នៃនកាើកស្ថាងប្រ�តើ�សចិិនប្រសស់ស្ថាា �”។ តើ�ក �ង ើ�វនិ អន�ប្រ�ធានវ�ិាស្ថាា ន

សកិាប្រស្ថាវប្រជាវតើ�លនតើយ៉ាបា��នធាន នងិ�ើសិ្ថាា ននៃន�ើឈ��ឌ លប្រស្ថាវប្រជាវកាើអ�ិវឌីឍ

ប្រកុ�ប្រ��កាកិចិុកាើដ្តីាចិិន �ល់តើ�ើញថា កាើកស្ថាងតើអកូ-អើ�ិ��ាើ�ស់ចិិនបានឈាំន

ចូិលដំ្តីណាក់កាលគនឹ�ះបែដ្តីលចា�់��កកាើកា�់�នា�កាើ�តើ�ុញកា�ូនជា�ិសតើ�

���ឹស្ថា�សី ើំើ�ញកាើកា�់�នា�កាើ�តើ�ុញស្ថាើធា���ំព�ល និងកា�ូន ើំើ�ញកាើ

ផឹ្លាស់�ប្រ�ង់នៃនកាើអ�ិវឌីឍតើសដ្តីាកិចិុ និងសងគ�ឱ្យយកាន់បែ�មានលកខ��នៃ��ង និង

សតើប្រ�ចិនូវកាើបែកល�ាទាំងំប្រសុងនូវគ��ភាពតើអកូ-�ើសិ្ថាា ន។ ើបា�កាើ�៍

សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ បានដាក់តើចិញនូវ���ឹស្ថា�សីអំព�

កាើកស្ថាងតើអកូ-អើ�ិ��ានាតើពលអនាគ� កន�ងតើនាះ កាើកា�់�នា�នូវកាើ

�តើ�ុញកា�ូន និងស្ថាើធា���ំព�ល �តើងើើនលកខ��នៃ��ងផ្លូីល់អា�ិភាព

ដ្តីល់កាើ�ពំាើប្រ�ព័នឹតើអកូ�ូស�� ើំើ�ញកាើសនសំសំនៃចិថា�ពល និងតើលើក

ក�ាស់កាើអ�ិវឌីឍតើដា�នៃ��ង និងកា�ូនកប្រ�ិ�ទាំ�គឺតើដ្តីើ�ប�តើ�ើើឱ្យយ

�ើសិ្ថាា ន និងកាើអ�ិវឌីឍអាចិើំើ�ញ�ន តើ�វញិតើ��កតើប្រកា��សសន-

ទាំនអ�ិវឌីឍន៍ថម�។

孙勇刚 制图 孙勇刚 制图 
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តើ�នៃថៃ��១០ បែខវចិិឆិកា ពិព័ើ�៍នាចូំិលចិិនអនីើជា�ិតើលើក�� ៥ បាន��ុ�់កាើតាងំពិព័ើ�៍ជាផ្លូឹូវកាើ។ �ំហំពា�ិើាក�មបែដ្តីល

សតើប្រ�ចិតើ�កន�ងពិព័ើ�៍តើលើកតើនះមានចិំនួន ៧៣,៥២ ពាន់�នដ្តី��ឹើអាតើ�ើកិ តើកើនតើ�ើង ៣,៩% តើ�ើតើប្រ�ៀ�តើ�ៀ�ន�ងពិព័ើ�៍

តើលើក��ន។

តា��ិននន័�បែដ្តីលប្រ�កាសតើដា�អគគនា�កដាា នគ�ចិិនបានឱ្យយដ្តី�ងថា កន�ងើ��តើពល ១០ បែខដំ្តី�ូងនៃន�ន ២ំ០២២ ប្រ�តើ�ស

ចិិនបានកឹា�ជាបែផ្លូនកដ៏្តីសំខ្លាំន់�ួ�សប្រមា�់ធានាស�វ�ាិភាពនៃនបែខសសង្ហាើ ក់ផ្លូគ�់ផ្លូគង់ពិ�ពតើ�ក  ចិំបែ�ក��ផ្លូាើចិិនក៏ប្រ�ូវបាន

បែចិកើបំែលកតើដា�សហប្រ�សតើលើពិ�ពតើ�កទាំងំ�ូលបែដ្តីើ។

នាតើពលអនាគ� ប្រ�តើ�សចិិនន�ងអាចិជាប្រ�តើ�សបែដ្តីលតើ�ើកចំិហតើដ្តីើ�ប�តើ�ើើកិចុិសហប្រ��ិ��ិីកាើ។ ើបា�កាើ�៍

សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ បានតើលើកតើ�ើងថា តើ�ើងប្រ�ូវើំើ�ញកាើតើ�ើកចិំហបែដ្តីលមានកប្រ�ិ�ខាស់។ ឯកឧ�ី�

នៃវ ើ�នគួ អ���អន�ើដ្តីា��នី�ប្រកសួងពា�ិើាក�មចិិន និងជាអន�ប្រ�ធានប្រកុ�ប្រ��កា�ើឈ��ឌ ល�ំនាក់�ំនងតើសដ្តីាកិចិុ

អនីើជា�ិចិិន បានបែថឹងថា ើបា�កាើ�៍សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ បានពិព�ា នាយ៉ាាងចិាស់�ស់

អំព�បែផ្លូន���ង្ហាា ញផ្លូឹូវនៃនកាើតើ�ើកចិំហើ�ស់ចិិននាតើពលអនាគ�។ ើបា�កាើ�៍តើនះបាន�តើ�ុញសញ្ហាញ សំខ្លាំន់អំព�

កាើតើ�ើកចិំហើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិន។ ��១-ើំើ�ញកាើតើ�ើកចិំហបែដ្តីលមានកប្រ�ិ�ខាស់ តើនះមានន័�ថាប្រ�តើ�សចិិនន�ង

តើ�ើកទាំើ ើប្រ�តើ�សកាន់បែ��ំតើប្រកា�ព�សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក��២០។ ��២-អំព�ខឹ��ស្ថាើនៃនកាើតើ�ើកចិំហ

បែដ្តីលមានកប្រ�ិ�ខាស់ ើបា�កាើ�៍តើនះបានតើលើកតើ�ើងជាតើលើកដំ្តី�ូងអំព�កាើើំើ�ញឱ្យយមានសាិើភាពនូវកាើ

តើ�ើកចិំហតើលើប្រ�ព័នឹដូ្តីចិជា កបួនចិា�់ កាើកំ��់ កាើប្រគ�់ប្រគង និងសីង់ដាើជាតើដ្តីើ� បែដ្តីលបាន�ង្ហាា ញឱ្យយ

តើ�ើញព�អាក�បកិើយិ៉ាើ�ស់ប្រ�តើ�សចិិនកន�ងកាើពតើនឹ�នដំ្តីតើ�ើ ើនៃនកាើតើ�ើកចិំហ។ តើប្រ�ព�តើនះ “បែថើកា

និមាម �នក�មតើសដ្តីាកិចិុអនីើជា�ិបែដ្តីលមានសាិើភាព និងពិពិ�ភាព” ក៏ប្រ�ូវបានតើលើកតើ�ើងជាតើលើកដំ្តី�ូង

បែដ្តីើ។ អើ�បែដ្តីលប្រ�តើ�សចិិនកំព�ងខិ�ខំើំើ�ញតើនាះ �ិនបែ�នជាកាើ�ពំាើនិ�� ឯកតើតាភាគ� ឬអន��ីើ-

ភាពន�ិ�តើ� ប្រ�តើ�សចិិន�បំ្រ�ពហ�ភាគ�ន�ិ�បែដ្តីលសប្រ��តើ�តា�និមាម �នក�មតើសដ្តីាកិចុិពិ�ពតើ�ក

�ចិុ��បនន។ ប្រ�តើ�សចិិនន�ងចា�់វធិានកាើវើិាមានកាន់បែ�តើប្រចិើន បែដ្តីលអាចិើំើ�ញកិចិុសហប្រ��ិ�-

�ីិកាើអនីើជា�ិ កាើផ្លូីល់ផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍ដ្តីល់�ន តើ�វញិតើ��ក និងកាើឈឺនះ-ឈឺនះើ�ួ�ន ពិតើសស

គតឺើលើវសិ�័ក�ំ�់កបួនចិា�់ នងិសីង់ដាើ ប្រព�ទាំងំកាើ�ភាា �់កាើស្ថាងសង់តើហដាា ើចិនាស�ានឹ័

នៃន�ណីាប្រ�តើ�សនានា ក៏ដូ្តីចិជាតើលើវសិ័�ឧសាហក�ម ពា�ិើាក�ម �តើចិុកវ�ិា និង

វ�ប��ាជាតើដ្តីើ�។

តើ�ក គួ �ូ នា�កប្រ�ចាបំ្រ�តើ�សចិិន និងជានា�កើងជាន់ខាស់តើលើពិ�ពតើ�ក

នៃនប្រកុ�ហូ�ន Herbalife បានគូស�ញ្ហាា កថ់ា “កាើចាក់�សំ នងិតើ�ើើវនិតិើយ៉ាគតើ�ប្រ�តើ�ស

ចិិន គជឺា�ិសតើ����ឹស្ថា�សីើ��តើពលបែវងើ�ស់តើ�ើង ដូ្តីតើចិនះ តើ�ើង�កចិិ�ី��កដាក់

កប្រ�ិ�ខាស់តើលើសមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ តើហើ�ចា�់អាើ�ម�៍ចិំតើពាះ

�សសន�ថម� ���ឹស្ថា�សីថម� និងវធិានកាើថម�ើ�ស់ចិិនសប្រមា�់ើំើ�ញកាើអ�ិវឌីឍ

នាតើពលខ្លាំង��ខ”។ តើ�កបាន�នីតើ�ៀ�ថា “តើ�ើងតើើឿជាក់ថា តា��ិសតើ�

បែដ្តីលកំ��់កន�ងសមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ តើនះ ប្រ�តើ�សចិិន

ន�ងអាចិប្រ�ួសប្រតា�ផ្លូឹូវអ�ិវឌីឍន៍កាន់បែ��ូលំ�ូ��។ តើនះន�ងអាចិើួ�

កស្ថាង�ំន�កចិិ�ីដ្តី៏���មាសំប្រមា�់កាើអ�ិវឌីឍតើសដ្តីាកិចុិតើលើពិ�ពតើ�ក

ទាំងំ�ូល។ �ិនថានាតើពល�ចិុ��បនន ឬអនាគ�តើ� ប្រ�តើ�សចិិនតើ�បែ�

ជា�ិសតើ�វនិិតើយ៉ាគដ្តី៏សំខ្លាំន់បែដ្តីលទាំក់ទាំញប្រកបែសបែ�នកើ�ស់

វនិិតើយ៉ាគិន�កព�ប្រ�តើ�សនានា”៕

(អ�ា��សតើងខ�តើដា�អនកនិពនឹ�សសនាវដ្តីី�តើ�ើងខំ� ំ)
本刊综合

孙勇刚 制图 孙勇刚 制图 

56



未来的世界——关键词：合作、共赢

BiPBelaknaeBlGnaKt BaküKnøwH ³ kic©shRbtibtþikar nigQñH-QñH
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中共二十大展现了中国面对世界之变、时代之变、历史之变的抉择：促进世界和平与发展，推动

构建人类命运共同体。本期，我们邀请了澜湄国家青年、学者和官员，从不同角度回望过去十年他们

与中国的交往合作，以及未来携手并进的美好期待。

他们眼中的中国新时代
yuKsm½yfµIrbs;RbeTscinkñúgRkEsEPñkrbs;BYkeK
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សមាើ�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ បាន�ង្ហាា ញឱ្យយតើ�ើញ

ព�ើតើប្រ�ើសើ�សចិ់ិនតើ�តើពលប្រ�ឈឺ�ន�ងកាើផឹ្លាស់�ីូើនៃនព�ិពតើ�ក

កាើផឹ្លាស់�ីូើនៃន��គស�័� និងកាើផឹ្លាស់�ីូើនៃនប្រ�វ�ីិស្ថា�សី តើពាល

គកឺាើបែថើកាស�ខសនិីភាព កាើើំើ�ញកាើអ�វិឌីឍតើលើព�ិពតើ�ក នងិ

កាើើំើ�ញកាើ�តើងើើ�សហគ�ន៍វាសនាើ�ួ�ន�សសជា�ិ។ តើពលតើនះ

�សសនាវដ្តីី�តើ�ើងខំ� ំបានអតើ�ា ើញឱ្យយ��វើនអនកសិកាប្រស្ថាវប្រជាវ និង

��នី�រាើកាើនៃនប្រ�តើ�ស�តើនឹតើ�គងគ តើដ្តីើ�ប�ើលំ�កតើ�ើងវញិនូវកិចិុ-

សហប្រ���ិ�ិីកាើើវាងប្រ�តើ�សពកួតើគ            នងិប្រ�តើ�សចិិនកន�ងើ��តើពល

១០ �ន កំនឹង�កតើនះ ប្រព�ទាំងំ�ង្ហាា ញព�កាើើពំ�ង��កើ�ស់ពួកតើគ

ចិំតើពាះកិចិុសហប្រ��ិ��ីិកាើនាតើពលអនាគ�៕

CFP 图CFP 图
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为柬中命运共同体建设带来新期待

柬埔寨新闻部副国务秘书  青廉

naMmknUvkþIsgÇwmfµI

sRmab;karksagshKmn_vasnarYmkm<úCa-cin

ប្រ�តើ�សក�ា�ជា និងចិិនជាអនកើិ�ខ្លាំងលា និង�ិ�ីពិ�។ �ា�នាម ន

�ន ចំិ�ងតើប្រកា�តើនះ កាើកស្ថាងសហគ�ន៍វាសនាើួ�ក�ា�ជា-ចិិន

ប្រ�ូវបានពប្រង�ង និងពប្រង�កឥ�ឈឺ�់ឈឺើ ភាគ�ទាំងំព�ើបាន�តើងើើន

កិចិុសហប្រ��ិ��ីិកាើតើលើវសិ័�តើសដ្តីាកិចិុ ពា�ិើាក�ម វ�ប��ា 

ឯកឧ�ី� ឈាំន �ង អន�ើដ្តីាតើលខ្លាំ�ិកាើប្រកសួងព័�ាមានក�ា�ជា

本刊记者 沈燕 / 编译

កាើអ�់ើ ំ និងកាើកស្ថាងតើហដាា ើចិនាស�ា័នឹជាតើដ្តីើ� តើហើ�បាន

�តើ�ុញនូវភាពើស់ើតើវ ើកថម�។  ដូ្តីចិប្រ�ស្ថាសនើ៍�ស់ឯកឧ�ី� ស�� ើ�ន��ង

ប្រ�ធានា�ិ���ចិិន បែដ្តីលបែថឹងកន�ងើបា�កាើ�៍សមាើ�កសក��ម��-

និសីចិិនតើលើក�� ២០ ថា ជាតើើៀងើហូ��ក ប្រ�តើ�សចិនិប្រ�កានខ់្លាំា �់

តើ��ន  ំ២០១៤ ឯកឧ�ី� ឈាំន �ង (ើូ�ខ្លាំងតើ�ើង) ផឹ្លាស់�ីូើជា�ួ�ពា�ិើាកើបែខមើកន�ងពិព័ើ�៍ចិិន-អាស��ខ្លាំង�បូងតើ��ន  ំ២០១៤ ឯកឧ�ី� ឈាំន �ង (ើូ�ខ្លាំងតើ�ើង) ផឹ្លាស់�ីូើជា�ួ�ពា�ិើាកើបែខមើកន�ងពិព័ើ�៍ចិិន-អាស��ខ្លាំង�បូង
2014年，参加南博会的青廉（左）与柬埔寨参展商交流 沈燕 图2014年，参加南博会的青廉（左）与柬埔寨参展商交流 沈燕 图
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វសិ័�បែដ្តីលផ្លូីល់ផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍ដ្តីល់�ន  និងឈឺនះ-ឈឺនះ តើហើ�បាន

��ួលស��ឹិផ្លូលតើប្រចិើនគើួឱ្យយក�ស់មាគ ល់កន�ងវសិ�័តើសដ្តីាកិចុិ ពា�ិ-

ើាក�ម និងកាើកស្ថាងតើហដាា ើចិនាស�ា័នឹជាតើដ្តីើ�។ �ំ�ន់តើសដ្តីាកិចិុ

ពិតើសសប្រកុងប្រពះស�ហន� ផ្លូឹូវតើលប�នតើលឿន �នំតើពញ-ប្រពះស�ហន�

ពហ�ក�ឡាដាា នជា�ិ�ើ�កតើ�តើជា ស្ថាា ន��វាើ �អគគិសន�តើសស្ថាន

តើប្រកា� ២ និងគតើប្រមាងកស្ថាងតើហដាា ើចិនាស�ា័នឹខ្លាំន ��ំ�ួ�ចិំនួន

តើ�ៀ� បានផី្លូល់ភាពង្ហា�ប្រសលួដ្តីល់កាើើស់តើ�ើ�ស់ប្រ�ជាើនបែខមើ។

អងើើ បែផ្លូឹស្ថាើ � បែផ្លូឹតើចិក ដ្តីំ�ូង�� និងតើ�ៀនើ�ស់ក�ា�ជាប្រ�ូវ

បាននាតំើចិញតើ�កាន់ប្រ�តើ�សចិិនជា�នី�នាៃ �់ បែដ្តីលបានើំើ�ញកាើ

អ�ិវឌីឍវសិ័�កសិក�មក�ា�ជា និងបានើួ��តើងើើនចំិ�ូលើ�ស់

ប្រ�ជាកសិកើបែខមើ។

កាើតើ�ើកសតើមាា �តើដា�តើជាគើ័�នូវសមាើ�កសក��ម��និសី

ចិិនតើលើក�� ២០ �ិនប្រ�ន់បែ�បានើលំ�កតើ�ើងវញិនូវកាើង្ហាើើ�ស់

ប្រ�តើ�សចិិនកន�ងើ��តើពល ៥ �ន កំនឹងតើ� និងកាើផឹ្លាស់�ីូើើ��

តើពល ១០ �ន ើំ�ស់ប្រ�តើ�សចិិនកន�ង��គស�័�ថម��ា�តើណាះ ះតើ� តើហើ�

កប៏ានក�ំ�ត់ើ�លនតើយ៉ាបា�សខំ្លាំនស់ប្រមា�់កាើអ�វិឌីឍ��ពើតើហ��

�កស និងប្រ�តើ�សកន�ងើ��តើពល ៥ �ន ខំ្លាំង��ខបែដ្តីើ។ ខំ� ំតើើឿជាក់ថា

តើនះន�ងអាចិចាក់��ូុលនូវកមឹាងំើើំ�ញថម�សប្រមា�់កាើកស្ថាងសហ-

គ�ន៍វាសនាើ�ួ ក�ា�ជា-ចិិន តើហើ�នា�ំកនូវកី�សងឹ��ថម� និង��ួល

បាននូវស�ិ�ឹផ្លូលថម�៕

នូវតើ�លនតើយ៉ាបា��ំនាក់�ំនងកាើ�ូ� បែដ្តីល�ពំាើសនិីភាព

ពិ�ពតើ�កនិងើំើ�ញវ�ិ�លភាពើ�ួ ខិ�ខំប្រ��ងបែប្រ�ងតើដ្តីើ�ប�ើំើ�ញកាើ

កស្ថាងសហគ�ន៍វាសនាើ�ួ�ន�សសជា�ិ។ សហគ�ន៍វាសនាើ�ួ

ក�ា�ជា-ចិិន និងស�ិ�ឹផ្លូលអ�ិវឌីឍន៍កំព�ងផី្លូល់ផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍

កាន់បែ�តើប្រចិើនដ្តីល់ប្រ�តើ�ស និងប្រ�ជាើនទាំងំព�ើ។

ប្រ�តើ�សចិិនប្រ�កាន់ខ្លាំា �់នូវតើ�លនតើយ៉ាបា�តើ�ើកចិំហ ខិ�ខំ

ផ្លូីល់កា�ន�វ�ីភាពថម�ដ្តីល់ពិ�ពតើ�ក ើំើ�ញកាើអ�ិវឌីឍតើសដ្តីាកិចិុ

តើ�ើក�ូ�� តើដ្តីើ�ប�ផ្លូីល់ផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍កាន់បែ�តើប្រចិើនដ្តីល់ប្រ�ជាើន

នៃន�ណីាប្រ�តើ�សនានា។ កន�ងដំ្តីតើ�ើ ើនៃនកាើពប្រង�ងកិចុិសហប្រ��ិ�-

�ីិកាើពហ�ភាគ� និងើំើ�ញកាើអ�ិវឌីឍតើសដ្តីាកិចិុពិ�ពតើ�ក ប្រ�តើ�ស

ចិិនបាន និងកំព�ងតើដ្តីើើ�ួនា��សំខ្លាំន់ណាស់។ ជាពិតើសស តើប្រកា�

ព�ផ្លូៃ�ះតើ�ើងនូវើំងឺកូវ �ដ្តី១៩�ក ប្រ�តើ�សចិិនបានើួ�វភិាគទាំនជា

តើប្រចិើនកន�ងកាើប្រ����ឹប្រ��ងំន�ងើំងឺកូវ �ដ្តី១៩ តើ�ប្រ�តើ�សក�ា�ជា

តើដា�បានផី្លូល់ដ្តីល់ក�ា�ជានូវកាើ�បំ្រ� និងើំនួ�ឧ��ា�ាប្រគ�់

ប្រ�តើ�� ខ��តើពលក�ា�ជាើួ�ន�ងកាើលំបាក។ ទាំងំតើនះបាន

ស�ញ្ហាា កឱ់្យយតើ�ើញព�ចំិ�ង��ីិភាពបែដ្តីកបែថ�បែដ្តីល�និអាចិ�ំបែ�ក

បានតើ�ើ�ើវាងក�ា�ជា និងចិិន តើប្រកា�ប្រក�ខ័�ឌ នៃនកិចិុសហ-

ប្រ��ិ��ិីកាើភាពជានៃដ្តីគូ���ឹស្ថា�សីប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា� នងិសហគ�ន៍

វាសនាើ�ួ ក�ា�ជា-ចិិន។

ជាតើើៀងើហូ��ក ប្រ�តើ�សក�ា�ជា នងិចិិនប្រ�កាន់ខ្លាំា �់នូវ�សសន-
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本刊记者 杨春梅 / 编译

ឯកឧ�ី�   Saysana SITTHIPHONE អន�ប្រ�ធានអចិិនៃ�នី�៍នៃនគ��កមាម �ិកាើកិចិុសហប្រ��ិ��ិីកាើ ឡាវ-ចិិន

老中合作委员会常务副主席  赛萨纳·西提蓬

老中之间的合作是实实在在的全面合作

កាើស្ថាងសង់ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើង ឡាវ-ចិិន មានស្ថាើ�សំខ្លាំន់ចិំតើពាះ

ប្រ�តើ�សឡាវ និងចិិន ពិតើសសគឺចំិតើពាះប្រ�តើ�សឡាវ។ ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើង

តើនះជាគតើប្រមាង���ឹស្ថា�សីអំព�កាើអ�ិវឌីឍនៃនប្រ�តើ�សឡាវ តើហើ�

កជ៏ាគតើប្រមាងសហប្រ��ិ��ិីកាើខ្លាំន ��ំបែដ្តីល�និធឹា�់មានព���នសប្រមា�់

ប្រ�តើ�សទាំងំព�ើ និងជាសកខ�ក�មដ្តី៏សំខ្លាំន់នៃនកិចិុសហប្រ��ិ��ីិកាើ

ភាពជានៃដ្តីគូ���ឹស្ថា�សីប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា� និងសហគ�ន៍វាសនាើ�ួ

ឡាវ-ចិិន បែដ្តីល�ិនអាចិ�ំបែ�កបាន។ កន�ងនា�ជាគតើប្រមាងបែដ្តីលជា

និ�ិ�ីសញ្ហាញ នៃនគំនិ�ផ្លូីួចិតើផ្លូីើ�“បែខសប្រកវា�់ និងផ្លូឹូវ” ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើង ឡាវ-

ចិិន �ិនប្រ�ន់បែ�បានើួ�ឱ្យយប្រ�តើ�សឡាវបែប្រ�កឹា�ព�ប្រ�តើ�សបែដ្តីល

ប្រ�ូវបាន�ិ�ខៃ�់តើ�តើលើដ្តី�តើ�ក តើ�ជាប្រ�តើ�សបែដ្តីល�ភាា �់ើ�ួតើលើ

ដ្តី�តើ�ក�ា�តើណាះ ះតើ� បែថ�ទាំងំបាន�ង្ហាា ញឱ្យយតើ�ើញព�ស�ិ�ឹផ្លូល

ជាក់បែសីងនៃនកាើស្ថាា �នា“បែខសប្រកវា�់ និងផ្លូឹូវ”។

kic©shRbtibtþikarLav-cin
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�នាៃ �់ព�ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើង ឡាវ-ចិិន ប្រ�ូវបានដាក់ឱ្យយតើប្រ�ើប្របាស់ជាផ្លូឹូវ-

កាើតើ�នៃថៃ��៣ បែខ�នូ �ន ២ំ០២១�ក ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើងដ្តី៏សំខ្លាំន់តើនះបាន

ផ្លូីល់ដ្តីល់ប្រ�ជាើនឡាវនូវផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍ជាក់បែសីងជាតើប្រចិើន និង

បាន��ួលកាើតើកា�សើតើសើើ�ិនដាច់ិព�មា�់ព�សំណាក់ប្រ�ជាើននៃន

ប្រ�តើ�សើ�ិខ្លាំង នងិតើ�ំ�វតើ�សចិើអនីើជា�ិ បែដ្តីល�កតើ�ើើដ្តីតំើ�ើ ើតើ�

ប្រ�តើ�សឡាវ។ ផ្លូឹូវើថតើ�ឹើងតើនះ�ិនប្រ���បែ�បាន កា�់�នា�នូវ

តើពលតើវ�នៃនកាើតើ�ើើដ្តីំតើ�ើ ើតើ��ំ�ន់�នំភាគខ្លាំងតើើើងនៃនប្រ�តើ�ស

ឡាវ�ា�តើណាះ ះតើ� តើហើ�កប៏ានតើលើកក�ាស់ស�វ�ាភិាពនៃនកាើតើ�ើើដ្តីតំើ�ើ ើ

ផ្លូងបែដ្តីើ។ �នៃ��ន�ងតើនះបែដ្តីើ វាបាន�ភាា �់ប្រ�តើ�សឡាវ និងចិិន

តើហើ�កឹា�ជាបែខសផ្លូឹូ វើថតើ�ឹើងដ៏្តីសំខ្លាំន់សប្រមា�់ដ្តី�កើ�ាូ ន�ំនិញ

តើ�កន�ង�ំ�ន់។

កាើអ�ិវឌីឍើ�ស់ចិិន កិចិុសហប្រ��ិ��ីិកាើបែដ្តីលប្រ�តើ�សចិិន

បានចូិលើ�ួ ពតិើសសគកឺចុិិសហប្រ��ិ��ិីកាើឡាវ-ចិិន �និបែ�នតើដ្តីើ�ប�

��ួលបានបែ�ផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍ើ�ស់ខួឹនតើ� វាបានគិ�ដ្តីល់ផ្លូល

ប្រ�តើយ៉ាើន៍ើ�ស់ប្រ�តើ�សើិ�ខ្លាំង។ តើ�តើពលអន�វ�ីគតើប្រមាងតើផ្លូសងៗ

ប្រ�តើ�សនានាតើ�ើើកាើគូើ�ឹង់ជា�ួ��ន  តើដ្តីើ�ប�បែចិកើបំែលកផ្លូលប្រ�-

តើយ៉ាើន៍ និងសតើប្រ�ចិនូវវ�ិ�លភាពើ�ួ។   �ចិុ��បនន �ំនាក់�ំនង ឡាវ-

ចិិន គឺជាកិចុិសហប្រ��ិ��ិីកាើភាពជានៃដ្តីគូ���ឹស្ថា�សីប្រគ�់ប្រើុង

តើប្រជា�ើ��តើពលបែវង បែដ្តីល�តើងើើ�តើ�ើងតើដា�ឈឺើតើលើ�ូលដាា ន

“អនកើិ�ខ្លាំងលា �ិ�ីលា ស��ិ�ីលា និងនៃដ្តីគូលា”។ សហគ�ន៍

វាសនាើ�ួឡាវ-ចិិនមានអនាគ�ដ្តី៏�ឹឺស្ថាើ ង តើហើ�ប្រ�តើ�សទាំងំព�ើ

មាន�ំ�ង និងមានស��ាភាពកន�ងកាើតើ�ើើកិចិុសហប្រ��ិ��ីិកាើ

ប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា�។ ខំ� ំ�ល់តើ�ើញថា ប្រ�តើ�សទាំងំព�ើអាចិពប្រង�ង

ឱ្យយកាន់បែ�ស��ើតើប្រ�នូវកិចុិសហប្រ��ិ��ិីកាើតើលើវសិ័�តើផ្លូសងៗតើ�

នៃថៃតើប្រកា�។

�នីពប្រង�ងកិចុិសហប្រ��ិ��ិីកាើបែផ្លូនកនតើយ៉ាបា�ើវាងប្រ�តើ�ស

ទាំងំព�ើ។            ភាគ�ទាំងំព�ើអាចិ�នី�តើងើើនកាើផឹ្លាស់�ីូើ��ពតិើស្ថា�នអំ៍ព� 

អ�ិបាលកិចិុប្រ�តើ�ស តើដ្តីើ�ប�ើំើ�ញឱ្យយស��សង្ហាើ ក់�ន តើ�ន�ងស្ថាា នភាព

ជាកប់ែសីងនៃនប្រ�តើ�សខួឹនផី្លូល់កាើ�បំ្រ�យ៉ាាងតើពញ�ំហ�ងកន�ងកិចុិកាើ

អនីើជា�ិ តើដ្តីើ�ប�ផី្លូល់ផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍ដ្តីល់កាើអ�ិវឌីឍនៃនប្រ�តើ�ស

ទាំងំព�ើ និង�ំ�ន់ ប្រព�ទាំងំើ�ួចិំបែ�កកន�ងកាើអ�ិវឌីឍនៃនពិ�ព-

តើ�ក។

តើផី្លា�កាើ�កចិិ�ី��កដាក់តើ�តើលើកាើ��ី� ះ�ណីាល�នធាន

�ន�សស និងកាើផឹ្លាស់�ីូើ�ន ។ កាើអ�ិវឌីឍតើដា�មានគ��ភាពខាស់

ើ�ស់ប្រ�តើ�ស��ួ�និអាចិកា�់ផី្លាចិព់��នធាន�ន�សសតើ�។ ប្រ�តើ�ស

ចិិនស�បូើ�នធាន�ន�សស និងមានស្ថា�តើើៀនលប�តើឈាំម ះជាតើប្រចិើន

តើហើ�អាចិើួ�ប្រ�តើ�សឡាវ��ី� ះ�ណីាល�នធាន�ន�សសតើដ្តីើ�ប�

�ំតើពញ�ប្រ�វូកាើនៃនកាើអ�ិវឌីឍ តើហើ�កស្ថាង�ូលដាា នប្រគ�ះសប្រមា�់

កាើតើ�ើើកិចុិសហប្រ��ិ��ិីកាើនាតើពលអនាគ�។ �នីពប្រង�ងកិចុិ-

សហប្រ��ិ��ីិកាើតើសដ្តីាកិចិុ។ តើ�ើងអាចិ�តើ�ុញឧ�ី�ភាពើ�ស់

ប្រ�តើ�សឡាវ តើដ្តីើ�ប�ទាំក់ទាំញឱ្យយអនកវនិិតើយ៉ាគចិិន�កតើ�ើើវនិិតើយ៉ាគ

តើ�ប្រ�តើ�សឡាវ ើ�ួសហកាើ�ន ជា�ួ�ភាគ�ឡាវកន�ងកាើអ�ិវឌីឍ 

និងតើប្រ�ើប្របាស់�នធាន��មជា�ិ តើដ្តីើ�ប���ួលបាននូវផ្លូលប្រ�តើយ៉ាើន៍

កានប់ែ�តើប្រចិើន។ �នៃ��ន�ងតើនះ តើ�ើងក៏�កចិិ�ី��កដាក់តើលើកាើពប្រង�ក

អាើ�វក�មតា���ផ្លូាើចិិនបែដ្តីើ។ ើដាា �ិបាលឡាវ�កចិិ�ី��កដាក់

តើលើកាើអ�ិវឌីឍឧសាហក�ម ពិតើសសគឺឧសាហក�មបែកនៃចិនកសិផ្លូល

តើហើ�ខិ�ខំើំើ�ញកាើនាតំើចិញកសិផ្លូលបែដ្តីលបានតើ�ើើកាើបែកបែចិន។

�ាាងតើ�ៀ�      តើ�សចិើ�៍កជ៏ាវសិ�័សខំ្លាំន�់�ួកន�ងកិចុិសហប្រ��ិ-

��ិីកាើើវាងប្រ�តើ�សឡាវ និងចិិនបែដ្តីើ។ តើ�ើងអាចិតើ�ើញថា

កិចុិសហប្រ��ិ��ិីកាើឡាវ-ចិិនជាកិចុិសហប្រ��ិ��ិីកាើជាក់បែសីង

បែដ្តីលមានលកខ��ប្រគ�់ប្រើុងតើប្រជា�៕

(សូ�តើសគន QR កូដ្តីតើដ្តីើ�ប��សសនាវ �តើដ្តីអូ)
（扫二维码看视频）
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柬埔寨驻中国学生会理事会成员  韦速烈

为推动柬中合作贡献青春力量

yuvCncUlrYmcMENkkñúgkic©shRbtibtþikarkm<úCa-cin

តើ�ក  �ាូវ សិទឹាំន� សមាើិកប្រកុ�ប្រ��កាសមាគ�និសសិ�ក�ា�ជាប្រ�ចាសំ្ថាធាើ�ើដ្តីាប្រ�ជាមានិ�ចិិន

តើ�បែខ��� �ន ២ំ០២២ ខំ�បំានអានព័�ាមានអំព�សមាើ-

�កសក��ម��និសីចិិនតើលើក�� ២០ តើហើ�មានចិណំា�់អាើ�ម�៍

ជាតើប្រចិើន។

ខំ� ំគិ�ថា ប្រ�តើ�សចិិនជាកបែនឹង�ួ�បែដ្តីលខំ� ំបានស្ថាគ ល់

ចិាស់ �ិនចិង់ចាកតើចិញ តើហើ�មាន�ំនាក់�ំនងើិ�សនិ�ឹ

ជា�ួ�ខំ� ំ។ តើ��ន ២ំ០១៤ ខំ� ំចា�់តើផ្លូីើ��នីកាើសិកាតើ�

ប្រ�តើ�សចិិន តើហើ�ើស់តើ� និងតើើៀនសូប្រ�តើ���តើនះបាន ៧ 

�ន ។ំ ចា�់ព�កាើសិកាភាស្ថាចិិនដំ្តី�ូងើហូ�ដ្តីល់��ុ�់កាើ

សិកាថាន ក់អន���ឌិ � ខំ� ំ��ួលបាននូវចំិតើ�ះដ្តី�ងប្រគ�់

ប្រ�តើ�� រា�់អាន�ិ�ីលាជាតើប្រចិើន បាន�សសនា�ំ�ន់តើផ្លូសងៗ

ើ�ស់ចិិន នងិបានតើ�ើលតើ�ើញតើដា�ផ្លាៃ ល់បែ�នកនូវពិ�ពតើ�ក

ដ្តី៏�ំ�ូ���ួ�តើនះ។

ប្រ�ជាើនចិិនមានភាពឧសាហ៍ពាយ៉ា� តើដ្តីើ�ប�សតើប្រ�ចិ

នូវតើ�លតើ�អ�ិវឌីឍន៍ប្រ�តើ�ស ពួកតើគបានចូិលើ�ួយ៉ាាង

សក�មកន�ងកាើអ�ិវឌីឍកន�ង��ពើតើហ��ប្រ�តើ�សជា�ិ។ ស��ឹិផ្លូល

ជាបែផ្លូឹផ្លាើ បែដ្តីលប្រ�តើ�សចិិន��ួលបានទាំងំតើនាះ �ិនអាចិ

本刊记者 李吒 / 编译 供图
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កា�់ផី្លាច់ិតើចិញព�កាើ�បំ្រ�យ៉ាា ងតើពញ�ំហ�ងព�ប្រ�ជាើន។

�ចិុ��បនន ប្រ�តើ�សចិិនបាន��ួលកាើើ �កចិតើប្រ�ើនជាតើប្រចិើនគួើ

ឱ្យយក�់សមាគ ល់តើលើវសិ័�តើផ្លូសងៗ តើហើ�មាន��ពិតើស្ថា�ន៍

ដ្តីត៏ើប្រចិើនបែដ្តីលប្រ�តើ�សតើផ្លូសងៗគួើសិកាតើើៀនសូប្រ�តា�។ កន�ង

តើនាះ កាើអន�វ�ីតា��សសនវសិ័�អ�ិវឌីឍន៍ថម� កិចិុកា�់

�នា�ភាពប្រក�ប្រក និងកាើបែសើងើកើ�វភាព�ូើធាើតា�ើ��

កាើអ�ិវឌីឍតើ�សចិើ�៍ជាតើដ្តីើ� ស��ឹបែ�តើ�ើើឱ្យយខំ�ចំា�់អាើ�ម�៍

ខឹ្លាំងំណាស់។

សពើនៃថៃ ក�ា�ជាកំព�ងតើ�ើើ�ំតើនើ�ភាវូ�ន��ក�មតើលើវសិ័�

សិ�បក�ម និងឧសាហក�មជាតើដ្តីើ� ជាពិតើសស តើសដ្តីាកិចិុ

ក�ា�ជាកំព�ងើ �កចិតើប្រ�ើនតើ���ខឥ�ឈឺ�់ឈឺើ។ ��វើនគឺជា

អនាគ�ើ�ស់ប្រ�តើ�ស��ួ ��វើនបែខមើក៏ដូ្តីចិ��វើនចិិនបែដ្តីើ

បាន និងកំព�ងចូិលើ�ួយ៉ាាងសក�មកន�ង��ពើតើហ��អ�ិវឌីឍន៍

មា��ប្រ�តើ�ស ឧសាហ៍ពាយ៉ា� �ិនតើចិះតើនឿ�ហ�់ តើដ្តីើ�ប�

�ង្ហាា ញភាព��វវ�័ដ្តី៏ប្រ�ចិះប្រ�ចិង់ និងើស់ើតើវ ើកើ�ស់ខឹួន។

ចិំ�ង�ិ�ីភាពប្រ�នៃព�� ើវាងប្រ�តើ�សក�ា�ជា និងចិិន

ប្រ�ូវបាន�តើងើើ�តើ�ើងតើដា�ប្រពះកើ�ណាប្រពះបា�សតើ�ីចិប្រពះ

នតើរា�ី� ស�ហន� ប្រពះ�ហាវ �ើកសប្រ�ក�ា�ជា ប្រពះ�ើ�ើ�នតើកាដ្តីា

នងិថាន ក់ដ្តី�កនាើំនំានច់ាសើ់�ស់ប្រ�តើ�សចិិន ើហូ��កដ្តីល់

តើពល�ចិុ��បនន ថាន ក់ដ្តី�កនាកំំពូលនៃនប្រ�តើ�សទាំងំព�ើតើ�បែ�

ខិ�ខំយ៉ាាងតើពញ�ំហ�ង តើដ្តីើ�ប�ពប្រង�ង និងពប្រង�កចិំ�ង

�ិ�ីភាពដ៏្តីលាប្រ�នៃពតើនះឱ្យយកាន់បែ�មានភាពើ �ងមាំ�បែនា�

តើ�ៀ�។ កន�ងនា�ជាសមាើិកប្រកុ�ប្រ��កាសមាគ�និសសិ�

ក�ា�ជាប្រ�ចាសំ្ថាធាើ�ើដ្តីាប្រ�ជាមានិ�ចិិន ខំ�បំាន នងិកំព�ង

ខនះបែខនងើំើ�ញកាើផឹ្លាស់�ូីើ�ន ើវាង��វើនប្រ�តើ�សទាំងំព�ើ

តើដ្តីើ�ប�ើួ�ឱ្យយ��វើនបែខមើកាន់បែ�តើប្រចិើន�ក�នីកាើសិកាតើ�

ប្រ�តើ�សចិិន។ នាតើពលខ្លាំង��ខ ខំ�សំង �ឹ�ថា ��វើនប្រ�តើ�ស

ទាំងំព�ើន�ងអាចិមាន�នំាក�់នំងកាន់បែ�ើិ�សន�ឹិ �នីពប្រង�ង

ចិំ�ង�ិ�ីភាព "បែដ្តីកបែថ�" បែដ្តីល�ិនអាចិ�ំបែ�កបានើវាង

ក�ា�ជា នងិចិិន តើដ្តីើ�ប�ចូិលើ�ួចិបំែ�កកន�ង��ពើតើហ��អ�វិឌីឍន៍

នៃនប្រ�តើ�សទាំងំព�ើ និងកាើកស្ថាងសហគ�ន៍វាសនាើួ�

ក�ា�ជា-ចិិន៕
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把在中国所学带回国作贡献

កញ្ហាញ  Nguyen Thi Hue Anh និសិស�អន���ឌិ �តើវៀ�ណា� បែដ្តីលតើើៀនើំនាញវ�ិាស្ថា�សី

និងវសិើក�មតើប្រគឿង�ើតិើភាគតើ�ស្ថាកលវ�ិាល័��តើចិុកតើ�ស និងវ�ិាស្ថា�សី ហួ��ង

华东理工大学食品科学与工程专业越南籍硕士留学生  阮氏惠英

´RtUvnaMykGVIEdlsikSaenARbeTscineTAcUlrYmcMENkkñúgkarGPivDÆmatuRbeTs

ខំ� ំតើកើ�តើ��ន ១ំ៩៩៧ �កព�ប្រ�តើ�សតើវៀ�ណា�។ បែខតើប្រកា�

ខំ� ំន�ងតើ�ប្រកុងតើសៀងនៃហ តើដ្តីើ�ប���ុ�់នូវកាើសិកាើ�ស់ខំ� ំតើ�

ប្រ�តើ�សចិិន។ កន�ងនា�ជានិសសិ��នីកាើសិកាតើ�ប្រ�តើ�សចិិន

តើ�តើពលមានកាើ�ល់ដ្តី�ងកាន់បែ�តើប្រចិើនអំព�ប្រ�តើ�សចិិន ខំ�បំានចា�់

អាើ�ម�៍យ៉ាាងខឹ្លាំងំថា កាើតើ�ើើសមាហើ�ក�មើវាងឧសាហក�ម

នងិព័�ាមានវ�ិាើ�ស់ចិិនពិ�ជាមានតើលប�នយ៉ាាងតើលឿន ជាពិតើសស 

កាតើប្រ�ើប្របាស់�ណីាញអ��នតើ�ើបែ��តា�ឧ�កើ�៍ចិល័� បានើំើ�ញ

ឱ្យយឧសាហក�មប្រ�នៃព�� ��ួចំិននួប្រ�ូវបានតើលើកក�ាស់ដ្តីល់កប្រ��ិ

ថម�។ �នៃ��ន�ងតើនះបែដ្តីើ �តើចិុកតើ�សថម��ួ�ចិំនួន�ំដូ្តីចិជា "�ិននន័�

�ំ(Big Data)" "Cloud Computing"  និង�ណីាញ IOT ជាតើដ្តីើ�

បានផ្លូ�សតើ�ើងជា�នី�នាៃ �់។ ប្រ�តើ�សចិិនពិ�ជាបាន��ួលនូវ

ស�ិ�ឹផ្លូលតើប្រចិើនគួើឱ្យយក�់សមាគ ល់កន�ងកាើតើ�ើើកំបែ��ប្រ�ង់។ តើ�

តើពល�នីកាើសិកា ខំ� ំក៏បានចា�់អាើ�ម�៍ខឹ្លាំងំចិំតើពាះភាពង្ហា�-

ប្រសួលកន�ងកាើ�ិញ�ំនិញតា�អ��នតើ�ើបែ��តើ�ប្រ�តើ�សចិិនបែដ្តីើ។

ឧទាំហើ�៍ កាើដ្តី�កើ�ាូ ន�ំនញិ កាើផ្លូា�ផ្លាៃ ល់ តើដ្តីើ�ប�លក់�នំញិ

តា�អនឡាញ និង��ខើ�ើថម�ៗជាតើប្រចិើនតើ�ៀ� តើ�ើើឱ្យយកាើើស់តើ�

ើ�ស់ប្រ�ជាើនចិិនមានកាើបែប្រ�ប្រ�ួលជាតើប្រចិើន។ ប្រ�តើ�សចិិនបាន

�តើងើើ�ជា�ណីាញដ្តី�កើ�ាូ ន�ំនិញបែដ្តីលមានប្រ�ង់ប្រទាំ��ំជាងតើគ

តើលើពិ�ពតើ�ក បែដ្តីលអាចិតើ�ើើឱ្យយអនកើស់តើ�កន�ងប្រ�តើ�សចិិន��ួល

បាននូវតើសវាក�មដ្តី�កើ�ាូ ន�ំនិញបែដ្តីលមាន�នៃ�ឹទាំ�។

តើ�ើនិយ៉ា�អំព�វសិ័�ស�ខ្លាំ�ិបាល ប្រ�តើ�សចិិនជាប្រ�តើ�ស��

��ួបែដ្តីលបានសនាឱ្យយផី្លូល់វាាកស់្ថាងំប្រ��ងំកូវ �ដ្តី១៩ ជាផ្លូលិ�ផ្លូល

ស្ថាធាើ��តើលើពិ�ពតើ�ក។ តើប្រ�ព�តើនះ ប្រ�តើ�សចិិនក៏បានផ្លូីល់

ើំនួ�ជាសមាា ើ�តើព�យ និងវាាក់ស្ថាងំជាតើប្រចិើនតើលើកដ្តីល់ប្រ�តើ�ស

តើវៀ�ណា� នងិប្រ�តើ�សអាស��អាតើគន�ដ៍្តីនៃ�តើ�ៀ�។   សពើនៃថៃ ប្រ�ជាើន

តើវៀ�ណា�ភាគតើប្រចិើនបាន��ួលចាក់វាាក់ស្ថាងំកូវ �ដ្តី១៩ បែដ្តីលបាន

តើ�ើើឱ្យយកាើរា��ា�ើំងឺកូវ �ដ្តី១៩ ប្រ�ូវបានប្រគ�់ប្រគងយ៉ាាងមានប្រ�សិ-

�ឹភាពតើ�កន�ងប្រ�តើ�សតើវៀ�ណា�។ ខំ�សូំ�បែថឹងអំ�ើគ��ចំិតើពាះ

ប្រ�តើ�សចិិន បែដ្តីលបានពួ�នៃដ្តី�ន ជា�ួ�តើវៀ�ណា�តើដ្តីើ�ប���់�ល់

ន�ងកាើរា��ា�នៃនើំងឺ�ឹង តើហើ�បានើ�ួ�ន ព�ះពាើឧ�សគគប្រគ�់

ប្រ�តើ��។

បែខតើប្រកា� តើពលខំ� ំតើ�ដ្តីល់ប្រ�តើ�សចិិន ខំ� ំចិង់តើ��សសនាប្រកុង

តើសៀ�និ តើដ្តីើ�ប�គ�គន់តើ�សភាពដ៏្តីប្រសស់ស្ថាា � នងិវ�ប��ាដ៏្តីប្រកាស់

បែប្រកលតើ���តើនាះ។ នាតើពលខ្លាំង��ខ ខំ� ំសងឹ��ថា ន�ងអាចិ��ុ�់

កាើសិកាថាន ក់អន���ឌិ �តើដា�តើជាគើ�័ើចួិក៏ប្រ���់�កប្រ�តើ�ស

តើវៀ�ណា�វញិ តើដ្តីើ�ប��កចិំតើ�ះដ្តី�ងបែដ្តីលខំ� ំបានសិកាតើ�កន�ង

ប្រ�តើ�សចិិនតើ�ចូិលើ�ួចិំបែ�កកន�ងកាើអ�ិវឌីឍឧសាហក�ម និង

�តើចិុកតើ�សផ្លូលិ�តើប្រគឿង�ើតិើភាគតើ�ប្រ�តើ�សតើវៀ�ណា�៕
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走进玉溪丨玉溪沃森：人才赋能 跑出生物医药产业加速度走进玉溪丨玉溪沃森：人才赋能 跑出生物医药产业加速度

edIrcUlRkugyUsIu edIrcUlRkugyUsIu 

Yuxi Walvax BiotechnologyYuxi Walvax Biotechnology Tak;TajFnFanmnusS Tak;TajFnFanmnusS

CMrujkarGPivDÆ]sSahkmµ»sfCIvsa®sþCMrujkarGPivDÆ]sSahkmµ»sfCIvsa®sþ

ចា�់ព�បានផ្លូលិ�តើដា�តើជាគើ័�នូវវាាកស់្ថាងំើំងផីឺ្លាស្ថា� Hib

តើ��ន ២ំ០០៧ ដ្តីល់វាាក់ស្ថាងំកូវ �ដ្តី១៩ mRNA ��ួលសិ�ឹិឱ្យយតើប្រ�ើ

ជា�នាៃ ន់តើ�ប្រ�តើ�សឥ�ឌូ តើនស��តើ��ន ២ំ០២២ �ឹងតា�ើ��កាើ

សិកាប្រស្ថាវប្រជាវអស់តើពលជាតើប្រចិើន�ន  ំ ប្រកុ�ហូ�ន Yuxi Walvax

Biotechnology Co., Ltd.(តើ�កា�់ថា ប្រកុ�ហូ�ន Yuxi  Walvax

Biotechnology)  បានសិកាប្រស្ថាវប្រជាវ នងិផ្លូលិ�វាាកស់្ថាងំ ១០

��ខ បែដ្តីលបាននាតំើចិញតើ�កាន់ប្រ�តើ�សចិំនួន១៨ ើ�ួមានសហើដ្តីា

អាតើ�ើកិ តើអស��� មាា ើ ា�ក ឥ�ឌូ តើនស�� តើកៀហស��ស��ស្ថាា ន និងឥណាឌ ជា

តើដ្តីើ�។

តើ�ក ហួង ើ�ន ប្រ�ធានប្រកុ�ប្រ��កា�ិបាលនៃនប្រកុ�ហូ�ន Yuxi 

Walvax Biotechnology បានគូស�ញ្ហាា ក់ថា “�នធាន�ន�សសគឺ

ជាកតីាគនឹ�ះបែដ្តីលមានពាក់ព័នឹើិ�សនិ�ឹតើ�ន�ងកប្រ�ិ�នៃនកាើតើ�ើើ

នវាន�វ�ីន៍�តើចុិកវ�ិា។ សហប្រ�ស�កចិិ�ី��កដាក់តើលើកាើតើ�ើើ

នវាន�វ�ីន៍�តើចុិកវ�ិា ជាដំ្តី�ូងប្រ�ូវតើដាះប្រស្ថា��ញ្ហាា �នធាន�ន�សស 

តើទាំះ��ជាកាើ��ី� ះ�ណីាល�នធាន�ន�សស ឬកាើប្រគ�់ប្រគង�នធាន

�ន�សស ស��ឹបែ�ជាខឹ��ស្ថាើសនូលើ�ស់សហប្រ�ស”។

តើ��ន ២ំ០០៣ កន�ងនា�ជា�នធាន�ន�សសតើ�នើ�បែដ្តីលទាំក់ទាំញ

តើដា�តើខ�ី�ូណាន តើ�ក ហួង ើ�ន បានចូិលតើ�ើើកាើតើ�កន�ង

ប្រកុ�ហូ�ន  Yuxi Walvax Biotechnology។ តើ�កបានប្របា�់

អនកកាបែស�ថា “តើពលដំ្តី�ូង តើ�ើងបាន��ួលនូវកាើ�បំ្រ�យ៉ាាង

តើពញ�ំហ�ងព�ើដ្តីាបាលតើខ�ី�ូណាន និងើដ្តីាបាល�ូលដាា នតើ�ប្រកុង

�ូស��”។ តើ�កមានចំិណា�់អាើ�ម�៍យ៉ាាងខឹ្លាំងំចំិតើពាះកាើ�ក

ចិិ�ី��កដាក់តើលើកាើអ�ិវឌីឍ�តើចិុកវ�ិា និង�នធាន�ន�សសព�ើដាា -

�ិបាលចិិន។

ជាតើប្រចិើន�ន កំនឹង�កតើនះ ប្រកុ�ហូ�នYuxi Walvax Biotech-

nology ខិ�ខំតើលើកក�ាស់គ��ភាព�នធាន�ន�សសតា�ើ��កាើ

តើ�ើើនវាន�វ�ីន៍អំព�ើូ��នី��ី� ះ�ណីាល�នធាន�ន�សស តើដា�

បាន��ី� ះ�ណីាល�នធាន�ន�សសរា�់ើ�នាក់ បែដ្តីលមានើំនាញ

តើលើវសិ�័សកិាប្រស្ថាវប្រជាវវាាកស់្ថាងំ នងិកាើប្រគ�់ប្រគងគ��ភាព កាើ

ចិ�ះ��ា � និងកាើតើប្រ�ើប្របាស់វាាក់ស្ថាងំ កាើផ្លូលិ� និងប្រគ�់ប្រគង

គ��ភាពវាាក់ស្ថាងំ និងកាើប្រគ�់ប្រគងវសិើក�ម៘   �នធាន�ន�សស

ទាំងំតើនះបានតើដ្តីើើ�ួនា��យ៉ាាងសំខ្លាំន់បែដ្តីល�ិនអាចិើំនួសបានកន�ង

វសិ�័ឧសាហក�មផ្លូលិ�ឱ្យសថើ�វស្ថា�សីតើ�តើខ�ី�ូណាន កដូ៏្តីចិជា

តើ��ូទាំងំប្រ�តើ�សចិិនផ្លូងបែដ្តីើ៕

(បែផ្លូនកតើ�សនាកាើនៃនគ��កមាម �ិកាើ�កសក��ម��និសីចិិន

ប្រកុង�ូស��)
玉溪市委宣传部供稿供图

“人才是决定科技创新水平的关键要素，企业重视科技创

新首先要解决人才的问题，不论是人才培育还是管理都应成为

企业关注的核心。”多年来，玉溪沃森以创新人才培养模式提

升人才培养质量，累计培养了上百名疫苗工艺研发与质量管理

研究、疫苗注册与临床管理、疫苗生产与质量管理、工程管理

等方面的人才，这一批人才在云南甚至中国的生物医药产业领

域都发挥着重要作用。
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