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លើ�ថ្ងៃ�ៃដាច់ឆំ្នាំ�២០២២ ឯ�ឧត់តម សី� ជី�នភី�ង្អួ ក្របធានាធិិបត់�

ចិន បានដែ�ែង្អួសីនទរូ��អបអរូសាទរូឆំ្នាំ��ី�ឆំ្នាំ �២០២៣ តាមអគ្គគ-

សាា ន�យវិទិុី នងិ្អួទូរូទសសន៍មជីិិមចនិ នងិ្អួបណ្តាត ញអី�នលើធិើដែ�ត់។

ចាប់ពី�ចីង្អួឆំ្នាំ�២០១៣ម� ឯ�ឧត់តម សី� ជី�នភី�ង្អួ បានដែ�ែង្អួ

សីនទរូ��អបអរូសាទរូឆំ្នាំ��ី��ំីង្អួរូយៈលើពីល ១០ ឆំ្នាំ�ជាប់ៗគំ្នា។

�ីំង្អួឱកាសលើនះ លើយើង្អួខីំ្ញុំ�សូមយ�អនីសាសន៍រូបស់ឯ�ឧត់តម

សី� ជី�នភី�ង្អួ ម�ប�ដែក្របជាភាសាដែខី្ញុំរូលើ�ើម �ីបង្ហាា ញជូីនលើ��អ�ំ។

2023 年新年前夕，中国国家主席习近平通过中央广播

电视总台和互联网，发表了二〇二三年新年贺词。自 2013

年底起，习近平主席已经连续十年发表新年贺词。

拥抱希望 皆得所愿
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enAkñúgRbeTscinéf¶¶enH kþIsubinRtUv)anseRmcCalMdab;

今天的中国，梦想接连实现

�ីំង្អួក្របវិត់តិសាស្ត្រសត�៏យូរូលង្អួ់�នការូផ្កាែ ស់បតូរូជាលើក្រចើនគ្គ�រូឱុ�ត់់-

ស�គ ល់ មនីសសជាលើក្រចើនពី�ម�យជី�នានល់ើ�ម�យជី�នាន ់រូ�មគំ្នាឧសាហ៍៍

ពីាយាមលើហ៍ើយបលើង្អួាើត់លើ�ើង្អួនូវិក្របលើទសចនិនាសពីវថ្ងៃ�ៃលើនះ។ ក្របលើទស

ចិនថ្ងៃ�ៃលើនះ គ្គឺជាក្របលើទសចិនដែ�ល�ន�ត�សីបិនក្រត់ូវិបានសលើក្រមចជា

ល�ដាប់... ក្របលើទសចិនថ្ងៃ�ៃលើនះ គ្គឺជាក្របលើទសចិនដែ�លលើ�រូលើពីញលើ�

លើដាយ��ែ �ង្អួរូស់រូលើវិ ើ�... ក្របលើទសចិនថ្ងៃ�ៃលើនះ គ្គឺជាក្របលើទសចិនដែ�ល

ទទ�លបនត និង្អួផ្សសពីវផ្សាយពី�សីារូត់�រូបស់ជីនជាត់ិចិន... ក្របលើទស

ចិន ថ្ងៃ�ៃលើនះ គ្គឺជាក្របលើទសចិនដែ�ល��ពីីង្អួ�នទ�នា�់ទ�នង្អួសិួត់លី�ត់

ជាម�យពីិភីពីលើ��...

本版图片来源于新华社、CFP本版图片来源于新华社、CFP
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RbeTscinéf¶Es¥k kan;EtmanPaBRtcHRtcg; nigsRms;s¥at

明天的中国，更加灿烂美好

�ំីង្អួរូយៈលើពីលម�យរូយឆំ្នាំ��នែង្អួលើ�លើនាះ គ្គ�ប�ស�ីមីីយនិសតចិន

បានឆ្លែង្អួកាត់់ការូផ្កាែ ស់បតូរូជាលើក្រចើន ពីីះ�រូឧបសគ្គគក្រគ្គប់ក្របលើភីទ លើហ៍ើយបាន

ជី�បនឹង្អួការូល�បា��៏លើក្រចើនសនឹឹ�សនឹាប់ និង្អួបានទទ�លនូវិសមិទឹផ្សល�៏

អសាា រូុ។ លើយើង្អួគ្គ�រូដែត់លើធិវើ��លើ�ើ រូលើឆ្នាំះ ះលើ�មីខ្ញុំលើដាយ�ន�ត�កាែ ហាន ឧសាហ៍៍-

ពីាយាម លើ�ើម �ីជី�រីូញឱុក្របលើទសចិនថ្ងៃ�ៃដែសួ�កាន់ដែត់�នភាពីលបួវិរូ។

ក្របលើទសចិនថ្ងៃ�ៃដែសួ� ការូត់សូូពីាយាមអាចបលើង្អួាើត់អចឆរូយិៈ...ក្របលើទសចិន

ថ្ងៃ�ៃដែសួ� ��ែ �ង្អួក្រត់ូវិបលើង្អួាើត់លើ�ើង្អួតាមរូយៈការូរូ�មសាមគ្គគ�គំ្នា... ក្របលើទសចិន

ថ្ងៃ�ៃដែសួ� យីវិជីនគឺ្គជា�ត�សង្អួឹមឹ... ឆំ្នាំ��ី�ជីតិ់ម��ល់លើហ៍ើយ ចូរូលើយើង្អួក្របកាន់

ខ្ជាា ប់នូវិ�ត�សង្អួឹឹម�៏លបួវិរូច�លើ�ះអនាគ្គត់ លើ�ើម �ីទទ�លពីនែឺរូសី���បូង្អួថ្ងៃន

ឆំ្នាំ�២០២៣។ សូមជូីនពីរូ�តី់ក្របលើទស�នភាពីរីូង្អួលើរូឿង្អួ�ាី �លើ�ាើង្អួ និង្អួ

សីខ្ញុំសនតិភាពី ក្របជាជីន�នសីភីមង្អួគល! សូមជូីនពីរូពិីភីពីលើ���ន

សីខ្ញុំសនតភិាពី ភាពីលបួវិរូ និង្អួសីភីមង្អួគល! សូមជូីនពីរូអំ�ទាំ�ង្អួអស់គំ្នា

រូ ��រាយឆំ្នាំ��ី� និង្អួសលើក្រមចអវ�ៗ�ូច�ត�ប��ង្អួ!

(អត់ាបទសលើង្អួេបលើដាយអំ�និពីនឹទសសនាវិ�ត�លើយើង្អួខ្ញុំំី �)

稿件来源：本刊综合
66

B½t’manBiessB½t’manBiess高棉视点｜高棉视点｜



本版图片来源于新华社、CFP本版图片来源于新华社、CFP
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bMNgR)afñakñúgqñaMefaHrbs;BYkeK

他们的兔年愿望

根据中国传统历法，2023 年 1 月 22 日是兔年春节。“兔”在中国是一个美

好的字眼。兔子后肢长而有力，善跳跃，充满活力，被中国人赋予了健康长寿、吉祥平安等

寓意，兔年也与人们美好的希望密切相连。今年春节，人们深切感受到了春回大地的喜悦，期盼春

暖花开的时日。面对平凡而又丰富的生活，大家许下心愿，憧憬美好未来。

លើយាង្អួតាមក្របត់ិទិនក្របថ្ងៃពី�� ចិន នាថ្ងៃ�ៃទ�២២ ដែខ្ញុំម�រា ឆំ្នាំ�២០២៣ គ្គឺជាថ្ងៃ�ៃបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�ក្របថ្ងៃពី�� ចិនឆំ្នាំ�លើ�ះ

(ឆំ្នាំ�ទនាយ)។ ��ុ "ទនាយ" គ្គឺជា��ុដែ�លត់�ណ្តាង្អួន័យលកួ្របលើសើរូលើ��ំីង្អួក្របលើទសចិន។ សត់វទនាយ�នលើជីើង្អួ

លើក្រកាយដែវិង្អួ �ន��ែ �ង្អួ លើហ៍ើយពូីដែ�លើ�ត់ ដែ�លលើ�រូលើពីញលើ�លើដាយភាពីរូស់រូលើវិ ើ� លើហ៍ើយក្រត់វូិបានក្របជាជីនចនិផ្សតលឱ់ុអត់ាន័យ

សីខ្ញុំភាពីល ួអាយីយឺនយូរូ សីភីមង្អួគល និង្អួសីខ្ញុំសនតិភាពី។

�ំីង្អួបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�ក្របថ្ងៃពី�� ចិនលើនះ មនីសសក្រគ្គប់គំ្នាសបាយរូ ��រាយលើដាយសារូនិទាំឃរូ�ូវិជិីត់ម��ល់   លើហ៍ើយការូទនទឹង្អួរូង្អួ់ចា�

លើពីលលើវិ�ដែ�ល�នអាកាសធាតី់លើ�ត  និង្អួផ្កាា រូ ���៏សគីះសាគ យ។ ក្របឈមនឹង្អួជី�វិភាពីរូស់លើ��៏សាមញ្ញញ និង្អួសមីូរូដែបប មនីសសក្រគ្គប់

គំ្នាក្របា�ំចង្អួ់បានអនាគ្គត់យាាង្អួលកួ្របលើសើរូ។
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វ៉ាាង លានមីីន អ្ននកទទួលខុុសត្រូ�ូវនៃនសហគមីន៍ជំំនាញដាំំ

ដំំណាំកំសិកមីម លៀលៀនមីីង ត្រូកុងធានជីំន ៖

天津联民农业种植专业合作社负责人 王连敏：

លើក្រកាយពី�ចូលនិទាំឃរូ�ូវិ ខីំ្ញុំ�នឹង្អួចាប់លើផ្សតើមប�តី ះពូីជី

ក្រសូវិ សង្អួឹឹម�ឆំ្នាំ�២០២៣ នឹង្អួបលើង្អួាើនទិនំផ្សលក្រសូវិបដែនាម

លើទៀត់។ លើយើង្អួអាចក្របមូលបានលើសី�ង្អួអាហារូកាន់ដែត់លើក្រចើន។

បាីនីានឆំ្នាំ�ចីង្អួលើក្រកាយលើនះ ខ្ញុំំី �បានដែបង្អួដែច�លើសី�ង្អួអាហារូ�ល់

ជីនពីិការូ និង្អួមនីសសចាស់លើ��ំីង្អួភូីមិ។ ក្របសិនលើបើទិនំផ្សល

លើក្រចើន លើយើង្អួអាចដែច�ឱុពី��លើគ្គបដែនាមលើទៀត់បាន។

សុ� ខុ�ពីីន អ្ននកបនតលៀវននៃនលៀប�ិកភណ្ឌឌ វបបធម៌ីអ្នរូូបី 

ចលៀងៀ�ងនាគ លៀ�នណាំន ត្រូកុងណាំនឆាង លៀខុ�តជាំងំសីុ ៖

江西省“城南龙灯”非遗传承人 史克滨：

អំ�ទាំ�ង្អួអស់គំ្នាសីទឹដែត់ម�ទិញចលើង្អួា�ង្អួនាគ្គ ដែ�ល

បង្ហាា ញអ�ពី�សកាត នីពីលទ�ផ្សារូ�នទ�ហ៍�ធិ� ខ្ញុំំី �សង្អួឹឹម�

លើយើង្អួនឹង្អួសលើក្រមចបាននូវិការូអភិីវិឌ្ឍឍកាន់ដែត់ធិ�លើ�ឆំ្នាំ�

២០២៣ លើហ៍ើយអាចផ្សសពីវផ្សាយវិបីធិម៌ក្របថ្ងៃពី�� លើនះ

លើ�ខ្ជាង្អួលើក្រ� និង្អួលើ�កាន់ពីិភីពីលើ��ផ្សង្អួដែ�រូ។

លី នៃវ កមីមករូគលៀត្រូ�ងត្រូចកលៀចញចូលលៀលប�នលៀលឿន លៀ�ៀនហូូ 

ត្រូសុកជាំនហូូ លៀខុ�តជាំងំសូូ ៖

江苏省建湖县盐阜快速通道项目工人 李伟：

រាល់លើពីលក្រត់�ប់លើ�ក្រសុ���លើ�ើ ត់វិញិ ខ្ញុំំី �ដែត់ង្អួដែត់រូ�-

លើឃើញ� �ដែនែង្អួដែ�លកាលពី�មីនគី្នានផ្សែូវិលើនាះ ឥ�ូវិ�ន

ផ្សែូវិលើហ៍ើយ  លើហ៍ើយ�ដែនែង្អួដែ�លកាលពី�មីនគី្នានស��ង្អួ់លើនាះ

ឥ�ូវិ�៏�នដែ�រូ។ សក្រ�ប់ពី��លើយើង្អួដែ�លបានលើ�ទ�ឆ្នាំៃ យ

លើពីញម�យឆំ្នាំ� លើយើង្អួ�នអារូមី�៍� អវ�ដែ�លបានផ្កាែ ស់បតូរូ

ខ្ជាែ �ង្អួលើ�លើពីលលើយើង្អួក្រត់�ប់លើ�វិញិ ឯ�ដែនែង្អួខ្ញុំែះលើយើង្អួ�៏មិន

អាចរូ�លើឃើញ។ អវ�ដែ�លខ្ញុំំី �ចង្អួ់លើធិវើប�ផី្សត់គ្គឺ រូ�លីយឱុបាន

លើក្រចើនយ�លើ�ផ្សទះ ជូីនឪពីី��ត យ ការូរូស់លើ�រូបស់ខ្ញុំំី �នឹង្អួ

កាន់ដែត់ក្របលើសើរូលើ�ើង្អួ។

លៀសៀ មុី�ងធាន សិសសសាលាបឋមីសិកាលៀ�ទីត្រូកុង

ហាងចូវ លៀខុ�តជំ�ជាំងំ ៖

浙江省杭州市小学生 许梦恬：

ប��ង្អួក្របា�ំរូបស់ខីំ្ញុំ��ីំង្អួឆំ្នាំ�លើ�ះ គ្គឺចង់្អួគូ្គរូគ្គ�នូរូ

សួាត់ៗឱុបានកាន់ដែត់លើក្រចើន លើហ៍ើយចង្អួ់ចូលរូ�ម�ំីង្អួក្រ�ុម

សិលីៈរូបស់សា�ដែ�រូ៕

លីនហួ� អ្ននករូស់លៀ�ត្រូកុងលៀវនចូវ លៀខុ�តជំ�ជាំងំ ៖

浙江省温州市市民 林慧：

�ំីង្អួរូយៈលើពីលបាីនីានឆំ្នាំ�ចីង្អួលើក្រកាយលើនះ យីវិជីនកាន់ដែត់

លើក្រចើនលើ�ើង្អួៗ�នឆ្លនទៈក្រត់�ប់លើ�ក្រសុ���លើ�ើ ត់វិញិ និង្អួរូ�ម

ច�ដែ���ំីង្អួការូអភីិវិឌ្ឍឍលើ�ក្រសុ���លើ�ើ ត់។ ខ្ញុំំី ��នអារូមី�៍

� លើនះពិីត់ជាលណួ្តាស់។ ខ្ញុំំី ��៏សង្អួឹឹមដែ�រូ� ក្រសុ���លើ�ើ ត់

រូបស់លើយើង្អួនឹង្អួកាន់ដែត់លកួ្របលើសើរូលើ�ើង្អួ�ំីង្អួឆំ្នាំ��ី�លើនះ លើហ៍ើយ

សូមសាវ គ្គមន៍យីវិជីនកាន់ដែត់លើក្រចើនលើ�ើង្អួៗក្រត់�ប់ម�ក្រសុ�

��លើ�ើ ត់រូបស់លើយើង្អួ។
孙勇刚 制图

((អត់ាបទសលើង្អួេបលើដាយអំ�និពីនឹទសសនាវិ�ត�លើយើង្អួខ្ញុំំី �អត់ាបទសលើង្អួេបលើដាយអំ�និពីនឹទសសនាវិ�ត�លើយើង្អួខ្ញុំំី �))
稿件来源：本刊综合稿件来源：本刊综合
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春节，辞旧迎新的美好时刻，观察中国的重要窗口。

2023 年新春，疫情防控进入新阶段后的第一个春节，尤为

引人关注——熟悉的春运又回来了，烟火气升腾起来，生

产生活加快恢复，发展动力积聚增强。新的春天，我们一

起出发。

niTaXrdUvfµI 

ecjdMeNIrfµIµI

新的春天 
新的出发

បី�ុចូលឆំ្នាំ�ក្របថ្ងៃពី�� ចិន គ្គឺជារូយៈកាល�៏�ន

សីភីមង្អួគលសក្រ�ប់�ឆំ្នាំ�ចាស់ នងិ្អួទទ�លឆំ្នាំ��ី�ក្រពីមទាំ�ង្អួ

ជាក្រច��៏ស�ខ្ជាន់ម�យសក្រ�ប់បលើង្អួាើនការូដែសវង្អួយល់អ�ពី�

ក្របលើទសចិន។ បី�ុចូលឆំ្នាំ�ចិនលើ�រូ�ូវិផ្កាា រូ ��ថ្ងៃនឆំ្នាំ�

២០២៣ គ្គជឺាបី�ុចូលឆំ្នាំ�ក្របថ្ងៃពី�� ទ� ១ ដែ�លក្របជាជីន

ចិនទទ�លបានលើក្រកាយពី�រូដាា ភីិបាលចិនបានចាត់់វិធិាន-

ការូ�ី��ំីង្អួការូក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួជី�ង្អួឺ�ូវិ ��១៩។ �ូលើចំះ ឆំ្នាំ��ី�លើនះ

បានទទ�លការូចាប់អារូមី�៍ពីិលើសសពី�ក្រគ្គប់មជីិដាា ន

�ំីង្អួសង្អួគម។

មនីសសជាលើក្រចើនបានជីិះរូ�លើភីែើង្អួលើលី�នលើលឿន

យនតលើហាះ និង្អួរូ�យនតក្រ�ុង្អួ លើ�ើមី�ក្រត់�ប់លើ�ក្រសុ�

��លើ�ើ ត់វិញិ ជី�បជីី�គំ្នាជាម�យញាត់ិមិត់ត និង្អួឆ្លែង្អួបី�ុ

ចូលឆំ្នាំ�ចិន ហា�់�ូចជាបានក្រត់�ប់លើ�អត់�ត់កាលមីន

លើពីលផ្សទីះជី�ង្អួឺ�ូវិ ��១៩។

ការូបិទ��ុទ�នឹមអបអរូឆំ្នាំ��ី� ការូលើ�ើរូលើលង្អួផ្សារូ

�ីំង្អួឆំ្នាំ��ី� ដែសវង្អួយល់អ�ពី�ទ�លើនៀមទ�ែ ប់ក្របថ្ងៃពី��  តាមផ្សែូវិ

តូ់ចធិ��នពី �ុរូចលើង្អួា�ង្អួ�៏ក្រសស់សួាត់ លើហ៍ើយ�នលើគ្គដា�់

ល�់ទ�និញក្រគ្គប់ក្របលើភីទសក្រ�ប់ឆ្លែង្អួបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�

ហា�់�ូចជា�នបរូយិាកាសឆំ្នាំ��ី�លើ�ក្រគ្គប់ទ��ដែនែង្អួ។

�នលើគ្គទិញទ�និញកាន់ដែត់លើក្រចើន ផ្សលិត់�មីរូ ��-

ចលើក្រមើនយាា ង្អួឆ្នាំប់រូហ័៍ស លើភាជីន�យដាា នទទ�លលើភីំ�វិ

កាន់ដែត់លើក្រចើន លើហ៍ើយ�នក្របជាជីនលើ�លើធិវើលើទសចរូ�៍

លើ�ក្រគ្គប់ទ��ដែនែង្អួ។ លើស�ា�ិចាចិន��ពីីង្អួដែត់លើង្អួើបលើ�ើង្អួវិញិ

លើដាយលើលី�នកាន់ដែត់លើលឿន លើហ៍ើយលើឆ្នាំះ ះលើ�មីខ្ញុំយាាង្អួ

លើ�ែ�វិកាែ ។
អំ�ភូីមិវិនិភី�ង្អួ ម�ឌ លសវយ័ត់ជីនជាត់ិថ្ងៃបា តាល� លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន លើលើ�អ�សរូ“អំ�ភូីមិវិនិភី�ង្អួ ម�ឌ លសវយ័ត់ជីនជាត់ិថ្ងៃបា តាល� លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន លើលើ�អ�សរូ“福福 ”   លើ�ើមី�ទទ�ល ”   លើ�ើមី�ទទ�ល

ពីនែឺរូសី�ទ� ១ ថ្ងៃនឆំ្នាំ��ី�ពីនែឺរូសី�ទ� ១ ថ្ងៃនឆំ្នាំ��ី�

云南省大理白族自治州文屏村村民举起福字，迎接新年第一缕阳光 新华社 图云南省大理白族自治州文屏村村民举起福字，迎接新年第一缕阳光 新华社 图

1010

B½t’manBiessB½t’manBiess高棉视点｜高棉视点｜



RbeTscinEdlmanlMhUrmnusSeTAmky:agmmajwk

流动的中国

លើជីើង្អួ�នទ់�ឹសដែ�ត � ន�គ្នាវិបង្ហាគ  នងិ្អួទាំថ្ងៃខ្ញុំវលើបាកា�ង្អួ៘

ទាំ�ង្អួលើនះសីទឹដែត់ជាមាូបឆ្នាំៃ ញ់ដែ�លដា�់លើលើតី់អាហារូរូបស់លើ��

ល�វិ សានយូវិ ដែ�លលើ��រូស់លើ��ីំង្អួទ�ក្រ�ុង្អួឆ្នាំង្អួតឺ់ថ្ងៃនលើខ្ញុំត់ត

ហូូ៍ណ្តានថ្ងៃនក្របលើទសចនិ។ មលើធិាបាយលើធិវើ��លើ�ើ រូ�៏ង្ហាយក្រសលួ

បានលើធិវើឱុលើ��អាចភីែ�់មាូបអាហារូ�៏ឆ្នាំៃ ញ់ពីិសាទាំ�ង្អួលើនាះ។

�ូនក្របុសលើ�រូបស់លើ��ដែ�លលើធិវើការូលើ��ីំង្អួក្រ�ុង្អួលើបាកា�ង្អួបាន

នា�យ�ទាំថ្ងៃខ្ញុំវលើបាកា�ង្អួលើដាយលើបើ�ឡានតាមផ្សែូវិលើលី�នលើលឿនពី�

លើជីើង្អួលើ�ត់ីូង្អួ លើហ៍ើយច�ណ្តាយលើពីល ១៥ លើ�ាង្អួ�៏អាចលើ��ល់

ក្រសុ���លើ�ើ ត់រូបស់គ្នាត់់។ �ូនចីង្អួរូបស់លើ��លើ�ីះ ល�វិ ជី�ម�ន

ជីិះយនតលើហាះពី�ក្រ�ុង្អួកាវ ង្អួចូវិលើ�ក្រ�ុង្អួឆ្នាំង្អួតឺ់ ច�ណ្តាយលើពីល

ក្រតឹ់មដែត់ម�យលើ�ាង្អួបាលីើណ្តាះ ះ។ លើ��បាននិយាយលើលង្អួ� "លើពីល

ក្រពីឹ�ខ្ញុំំី �ទិញមាូប�នាត �ង្អួលើ�ក្រ�ុង្អួកាវ ង្អួចូវិ ខ្ញុំាប់លើហ៍ើយយ�លើ�ញីា�

លើ�ក្រសុ���លើ�ើ ត់ វាលើ�ដែត់លើ�ត �ដែ�ល"។

លើក្រកាយពី�បានដែ�សក្រមួលវិធិានការូថ្ងៃនការូក្របយីទឹក្របឆ្នាំ�ង្អួ

នឹង្អួជី�ង្អួឺ�ូវិ ��១៩ ក្របជាជីនចិនជាលើក្រចើនដែ�លមិនបានក្រត់�ប់

លើ�ក្រសុ���លើ�ើ ត់រូយៈលើពីល ៤ ឆំ្នាំ�លើនាះ បានសលើក្រមចចិត់តលើ�

ឆ្លែង្អួបី�ុចូលឆំ្នាំ�ក្របថ្ងៃពី�� ចិនលើ�ក្រសុ���លើ�ើ ត់រូបស់ខ្ញុំែ�ន។

លើនះបានជី�រីូញការូលើធិវើ��លើ�ើ រូឆ្លែង្អួត់�បន់�ីំង្អួក្របលើទសចនិ នងិ្អួបាន

បង្ហាា ញនូវិទិ�ាភាពីយាាង្អួម�ញឹ�។

លើ�ថ្ងៃ�ៃដាច់ឆំ្នាំ�ចាស់ អំ���លើ�ើ រូលើ�ីះ យូ វិនិជា បាន

លើ�ើង្អួលើលើរូ�លើភីែើង្អួយាាង្អួសបាយរូ ��រាយលើ�ើម �ីក្រត់�ប់លើ�ក្រសុ�

��លើ�ើ ត់រូបស់ខ្ញុំែ�នវិញិ។ �ីំង្អួកាបូបរូបស់លើ���នដា�់ផ្សលិត់-

ផ្សលពីិលើសសរូបស់ក្រ�ុង្អួលើសៀង្អួថ្ងៃហ៍។ លើ�� យូ វិនិជា និយាយ

� "លើ�លើពីលខីំ្ញុំ�លើឃើញ�នមនីសស�៏លើក្រចើន�ីំង្អួទូរូ�លើភីែើង្អួ ខីំ្ញុំ���៏ងឹ្អួ

�អវ�ៗនឹង្អួអាចកាន់ដែត់�នភាពីលកួ្របលើសើរូ"។ បណ្តាត ញផ្សែូវិ

គ្គមនាគ្គមន៍ និង្អួការូក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួជី�ង្អួឺ�ូវិ ��១៩ ក្រត់ូវិបានដែ�លមួជា

បនតបនាទ ប់ ដែ�លបានជី�យឱុក្របជាជីនចិនកាន់ដែត់លើក្រចើនអាច

ក្រត់�ប់លើ�ក្រសុ���លើ�ើ ត់រូបស់ខ្ញុំែ�នវិញិបាន។ តាមទិនំន័យ

ដែ�លក្របកាសលើដាយក្រ�ុមការូង្ហារូក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួការូ�ឹ�ជីញ្ញាូ នលើ�
�មីវិធិិ�ចលើង្អួា�ង្អួក្រត់� ចានឈ� ដែ�លជាទ�លើនៀមទ�ែ ប់លើបត់ិ�ភី�ឌ វិបីធិម៌អរូូប� ក្រត់ូវិបានសដែមតង្អួ�មីវិធិិ�ចលើង្អួា�ង្អួក្រត់� ចានឈ� ដែ�លជាទ�លើនៀមទ�ែ ប់លើបត់ិ�ភី�ឌ វិបីធិម៌អរូូប� ក្រត់ូវិបានសដែមតង្អួ

�ំីង្អួភូីមិចានឈ� ក្រ�ុង្អួហ៍�ង្អួសាន លើខ្ញុំត់តអានហ៍�យ�ំីង្អួភូីមិចានឈ� ក្រ�ុង្អួហ៍�ង្អួសាន លើខ្ញុំត់តអានហ៍�យ

安徽省黄山市瞻淇村上演非遗民俗瞻淇鱼灯 新华社 图安徽省黄山市瞻淇村上演非遗民俗瞻淇鱼灯 新华社 图
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លើហ៍ើយនិយាយគំ្នាលើលង្អួយាាង្អួសបាយរូ ��រាយ។ "ឆំ្នាំ�លើ� 

លើយើង្អួបានច��ូលលើក្រចើនគ្គ�រូសម កាលពី�មីន អាហារូថ្ងៃ�ែៗ

លើយើង្អួ�ក្រមទិញណ្តាស់ ដែត់ឥ�ូវិ�នលីយទិញលើហ៍ើយ"។ 

លើ�� វាាន់ ជីឹនឈ� និយាយបលើ�តើ រូ គ្គិត់ពី�ច��ូលឆំ្នាំ�លើនះ

បលើ�តើ រូ។ "ល�់ទឹ�ឃីី �ជាង្អួ ១០០ គ្គ��ូ បានលីយជាង្អួ ៣ 

មីឺនយាន់  ដា�លើ�ើមដែត់សរូ �រាង្អួគជិីត់�នែះហ៍ិ�តា បានច��ូល់

ជាង្អួ ២ មីឺនយាន់ លើពីលទ�លើនរូបានលើ�លើធិវើការូឱុលើគ្គ បាន

ច��ូលក្របដែហ៍ល ១០ មីឺនយាន់។ លើ�ឆំ្នាំ��ី� ក្រគ្គួសារូលើយើង្អួគ្គ�រូ

ដែត់ខិ្ញុំត់ខ្ញុំ�បនតលើទៀត់ លើ�ើម �ីលើឆ្នាំះ ះលើ�រូ�ជី�វិភាពីកាន់ដែត់ធូិរូធារូ"។

ក្រគ្គួសារូជាក្របលើទសតូ់ចជាង្អួលើគ្គ ក្របលើទសជាក្រគ្គួសារូរាប់

រូយរាប់�ន់។ លើ��ំីង្អួបី�ុចូលឆំ្នាំ�ក្របថ្ងៃពី�� ចិន ភាពីដែផ្សួម

ដែលាមរូបស់ក្រគួ្គសារូរាប់រូយរាប់�ន់បានក្របមូលផ្សតី �គំ្នាបលើង្អួាើត់

លើ�ើង្អួនូវិជី�វិភាពី��៏នសីភីមង្អួគលដែ�លលើ�រូលើពីញលើ�លើដាយ

ភាពី��់លើ�ត ។

ក្រពីឹ�ថ្ងៃ�ៃទ�៣ ឆំ្នាំ��ី� លើ�ភូីមិឆ្នាំវិហី៍ឺ ឃី�ឈងឹ្អួហី៍ឺ ខ្ញុំ�ឌ

លើសៀង្អួចូវិ ក្រ�ុង្អួលើសៀង្អួយាាង្អួ លើខ្ញុំត់តហូូ៍លើបា ក្រគ្គូលើពីទុក្របចា�ភូីមិ

លើ�ីះ សីង្អួ ឈងឹ្អួឆ្នាំវិ សាះ យក្របអប់ដា�់�ំ�លើ�ជី�យពីិនិត់ុ

សីខ្ញុំភាពីឱុលើ��យាយ ឆ្នាំវិ ជី�នហ៍� លើដាយឥត់គិ្គត់ថ្ងៃ�ែ លើ�ើម �ី

ធានា�លើ��យាយ�នសីខ្ញុំភាពីលលួើ�លើពីលឆ្លែង្អួបី�ុ

ចូលឆំ្នាំ�ចិន។ លើ�សាា ន�យផ្សលិត់អគ្គគិសន�លើ�ើរូលើដាយពីនែឺក្រពីះ-

អាទិត់ុខ្ញុំឺរាា ទលើនែយាាង្អួ�ីង្អួ ដែ�ល�នរូយៈ�មះស់ ៤៦០០

ដែមាក្រត់ �មី�រូជាង្អួ ១០០០ នា�់��ពីីង្អួពីាយាមលើធិវើការូសាង្អួ-

សង់្អួយាាង្អួម�ញឹ�។          លើ��សដិាា នប�តី ះពូីជី��ណ្តា� ណ្តាន-

បី�ុចូលឆំ្នាំ�ចិនថ្ងៃនយនតការូក្របយីទឹជី�ង្អួឺ�ូវិ �� ១៩  រូបស់

ក្រ�ុមក្របឹ�ា�ិចាការូរូ�ាចិន �ំីង្អួអ��ីង្អួពី�ថ្ងៃ�ៃទ�២១ �ល់ថ្ងៃ�ៃ

ទ�២៧ ដែខ្ញុំម�រា ឆំ្នាំ�២០២៣ �នអំ���លើ�ើ រូក្រប��

២២៦ �ននា�់លើធិវើ��លើ�ើ រូតាមផ្សែូវិរូ�លើភីែើង្អួ ផ្សែូវិលើគ្នា� ផ្សែូវិទឹ� 

និង្អួផ្សែូវិអាកាស ដែ�ល�ន�ក្រមិត់ខ្ញុំះស់ជាង្អួរូយៈលើពីល�ូចគំ្នា

លើ�ឆំ្នាំ�២០២២។

ក្របលើទសចនិដែ�ល�នល�ហូ៍រូមនីសសលើ�ម�យាាង្អួម�-

ញឹ� បានផ្សតល់ឱកាស�ល់ក្របជាជីន�ីំង្អួការូក្រត់�ប់លើ�

ក្រសុ���លើ�ើ ត់រូបស់ខ្ញុំែ�នវិញិ និង្អួបានឆ្លែីះបញ្ចាំា �ង្អួឱុលើឃើញពី�

ជី�ពីចរូថ្ងៃនការូអភីិវិឌ្ឍឍ�ំីង្អួយីគ្គសម័យលើនះ។
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温暖的中国

លើ��ំីង្អួភូីមិ�ីង្អួចាយាា ក្រសុ�ហឺី៍ហ៍វឺង្អួ ម�ឌ លសវយ័ត់

ជីនជាត់ិធូិចា និង្អួជីនជាត់ិ�វិ អឺនសឺី លើខ្ញុំត់តហូូ៍លើបា ក្រគ្គួសារូ

អំ�ភូីមិលើ�ីះ វាាន់ ជីឹនឈ� អង្អួគីយជីី�គំ្នាលើ�ដែ�ីរូចស្ត្រង្ហាា ន

�ីំង្អួឱកាសបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�ចនិ សបិី�រូសី�វិលិលើធិវើ“លើ�ើមលីយ”�ីំង្អួផ្សារូឆំ្នាំ��ី�ថ្ងៃនឃី�ឆឹ្លង្អួធូិវិ�ីំង្អួឱកាសបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�ចនិ សបិី�រូសី�វិលិលើធិវើ“លើ�ើមលីយ”�ីំង្អួផ្សារូឆំ្នាំ��ី�ថ្ងៃនឃី�ឆឹ្លង្អួធូិវិ

ក្រ�ុង្អួ�នយូនកាង្អួ លើខ្ញុំត់តជា�ង្អួសូូក្រ�ុង្អួ�នយូនកាង្អួ លើខ្ញុំត់តជា�ង្អួសូូ

春节期间，民间艺人在江苏省连云港市城头镇年集上制作“发财树”  春节期间，民间艺人在江苏省连云港市城头镇年集上制作“发财树”  

新华社 图新华社 图

�ីំង្អួឱកាសបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�ចនិ ក្របជាពីលរូ�ាលើ�ឃី�ចាភូី ក្រ�ុង្អួហូូ៍ចូវិ លើខ្ញុំត់តជីជឺា�ង្អួ �ីំង្អួឱកាសបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�ចនិ ក្របជាពីលរូ�ាលើ�ឃី�ចាភូី ក្រ�ុង្អួហូូ៍ចូវិ លើខ្ញុំត់តជីជឺា�ង្អួ 

ចូលរូ�ម�មីវិធិិ�ទាំយក្របសំាចលើង្អួា�ង្អួលើគ្នាមចូលរូ�ម�មីវិធិិ�ទាំយក្របសំាចលើង្អួា�ង្អួលើគ្នាម

春节期间，浙江省湖州市夹浦镇村民参加猜灯谜活动 新华社 图春节期间，浙江省湖州市夹浦镇村民参加猜灯谜活动 新华社 图
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ហាវ ន ក្រ�ុង្អួសានយាា លើខ្ញុំត់តថ្ងៃហ៍ណ្តាន អំ�បលើចា�លើទស��ពីីង្អួ

ប�តី ះពូីជីលើ�ត់លើដាយយ�ចិត់តទី�ដា�់៘ លើ�លើពីល

ក្រគួ្គសារូលើគ្គជី�បជីី�គំ្នាយាាង្អួសបាយរូ ��រាយ លើ�ដែត់�នមនីសស

ជាលើក្រចើនដែ�ល��ពីីង្អួពីាយាមប�លើពីញការូង្ហារូរូបស់ខ្ញុំែ�ន។

RbeTscind¾rs;revIk

活力的中国

លើ�លើពីលក្រពីឹ� ផ្សារូធិ�ទលើនែលើលឿង្អួ�នមនីសសលើក្រចើន

សនឹឹ�សនឹាប់ លើហ៍ើយអាចទិញបានទ�និញក្រគ្គប់ក្របលើភីទ

សក្រ�ប់ឆ្លែង្អួបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�។ លើ�លើពីលរាក្រត់� �ំីង្អួត់�បន់

លើនះ�នចលើង្អួា�ង្អួសួាត់ៗបលើញ្ញា ញពីនែឺចក្រមុះពី�៌ លើហ៍ើយ�ន

�មីវិធិិ�សដែមតង្អួសិលីៈ�៏ទាំ�់ទាំញដែ�ល��់ពី័នឹលើ�នឹង្អួ

ទ�លើនៀមទ�ែ ប់ក្របថ្ងៃពី�� ចិន។ លើ��ំីង្អួឱកាសបី�ុចូលឆំ្នាំ�

�ី�ចិនលើនះ ក្រ�ុង្អួល�នឈ�ង្អួ លើខ្ញុំត់តសានតី់ង្អួ ដែ�លសាិត់លើ�ដែ�ីរូ

ដែក្រពី�ជី��លើបាកា�ង្អួ-ហាង្អួចូវិ ពីិត់ជា�នទិ�ាភាពីអូូអរូខ្ជាែ �ង្អួ

ណ្តាស់។ ក្របជាពីលរូ�ាលើ�ីះ ល�វិ លើសៀនខ្ជាយ បានដែ�ែង្អួ

ច�ណ្តាប់អារូមី�៍� “�នមនីសសលើ�ម�យាាង្អួលើក្រចើន អវ�

ដែ�ល��់លើ�ត ជាង្អួលើគ្គគ្គឺចិត់តរូបស់មនីសស លើយើង្អួទាំ�ង្អួអស់គំ្នា

មីខ្ញុំជានឹង្អួអាចទទ�លបានសិរូ �មង្អួគល និង្អួភាពី��់លើ�ត �ំីង្អួ

ឆំ្នាំ��ី�”។

មនីសសលើ�ម�យាាង្អួលើក្រចើន ឯការូលើក្របើក្របាស់�៏បានលើ�ើន

លើ�ើង្អួ ផ្សលិត់�មីរូ ��ចលើក្រមើនយាាង្អួឆ្នាំប់រូហ័៍ស�ំីង្អួឆំ្នាំ��ី�លើនះ

លើស�ា�ិចាចិនបាន និង្អួ��ពីីង្អួបង្ហាា ញពី�ភាពីរូស់រូលើវិ ើ�។ លើ��

យាាង្អួ គ្គ�ង្អួភូី សាស្ត្រសាត ចារូុរូង្អួថ្ងៃនមជីិម�ឌ លសិ�ាក្រសាវិ-

ក្រជាវិអ�ពី�ការូអភីិវិឌ្ឍឍថ្ងៃនក្រ�ុមក្របឹ�ា�ិចាការូរូ�ាចិនបានក្របាប់

អ�ំកាដែសត់� "�ីំង្អួវិសិសមកាលថ្ងៃនបី�ុចូលឆំ្នាំ�ចនិ ត់ក្រមូវិ

ការូអ�ពី�ការូហូ៍បចី� សំា�់លើ� លើ�ើរូ�មានត និង្អួទិញទ�និញ

ក្រត់ូវិបានបលើញ្ញា ញយាាង្អួរូហ័៍ស ផ្សារូល�់រាយ លើភាជីន�យដាា ន 

សណ្តាា គ្នារូ លើទសចរូ�៍ និង្អួវិសិ័យ��់ពី័នឹលើផ្សសង្អួៗលើទៀត់

ចាប់លើផ្សតើមលើង្អួើបលើ�ើង្អួវិញិជាបនតបនាទ ប់។ ទាំ�ង្អួលើនះបានបង្ហាា ញ

ឱុលើឃើញពី�ភាពីធិន់�ខ៏្ជាែ �ង្អួកាែ  នងិ្អួទ�ហ៍�អភីវិិឌ្ឍឍន៍�ធ៏ិ�ទូ�យ

រូបស់ទ�ផ្សារូក្របលើទសលើយើង្អួ"។

ក្របលើទសចិននាថ្ងៃ�ៃលើនះ �នភាពីធិន់ សកាត នីពីល និង្អួ

��ែ �ង្អួរូស់រូលើវិ ើ�លើលើវិសិ័យលើស�ា�ិចា លើហ៍ើយការូអភីិវិឌ្ឍឍលើស�ា-

�ិចានឹង្អួអាចកាន់ដែត់�នភាពីលកួ្របលើសើរូ�ីំង្អួរូយៈលើពីលយាាង្អួ

យូរូអដែង្អួវង្អួខ្ជាង្អួមីខ្ញុំ។ ឯ�ឧត់តម ខ្ជាង្អួ យ� ក្របធានអាជំាធិរូ

ជាត់សិាតិិ់ចនិ បានគូ្គសបញ្ចាំា ��់"  លើ�ឆំ្នាំ�២០២៣ លើស�ា�ិចា

ចិនមីខ្ញុំជានឹង្អួអាច�នភាពីលកួ្របលើសើរូលើ�ើង្អួ"៕

(អត់ាបទសលើង្អួេបលើដាយអំ�និពីនឹទសសនាវិ�ត�លើយើង្អួខ្ញុំំី �)

稿件来源：本刊综合

�ំីង្អួអ��ីង្អួបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�២០២៣ អំ���លើ�ើ រូលើ�ើង្អួរូ�លើភីែើង្អួលើ�សាា ន�យ�ំីង្អួអ��ីង្អួបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�២០២៣ អំ���លើ�ើ រូលើ�ើង្អួរូ�លើភីែើង្អួលើ�សាា ន�យ

រូ�លើភីែើង្អួក្រ�ុង្អួសូូចូវិរូ�លើភីែើង្អួក្រ�ុង្អួសូូចូវិ

2023 年春运期间，旅客在苏州站进站乘车 新华社 图2023 年春运期间，旅客在苏州站进站乘车 新华社 图

�ំីង្អួអ��ីង្អួបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�២០២៣  អំ�បលើក្រមើលើលើរូ�លើភីែើង្អួដែ�លលើធិវើការូលើ�សាា ន�យ�ំីង្អួអ��ីង្អួបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�២០២៣  អំ�បលើក្រមើលើលើរូ�លើភីែើង្អួដែ�លលើធិវើការូលើ�សាា ន�យ

រូ�លើភីែើង្អួក្រ�ុង្អួអូូហាន លើខ្ញុំត់តហូូ៍លើបា ពី �ុរូចលើង្អួា�ង្អួលើគ្នាមលើលើរូ�លើភីែើង្អួរូ�លើភីែើង្អួក្រ�ុង្អួអូូហាន លើខ្ញុំត់តហូូ៍លើបា ពី �ុរូចលើង្អួា�ង្អួលើគ្នាមលើលើរូ�លើភីែើង្អួ

 2023 年春运期间，湖北武汉站乘务员在列车上挂灯笼 新华社 图 2023 年春运期间，湖北武汉站乘务员在列车上挂灯笼 新华社 图
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从春节假期
看生机勃勃的

"ខ្ញុំំី �បានលើ�លើខ្ញុំត់តយូណ្តានជាលើក្រចើន�ង្អួ លើហ៍ើយលើលើ�

ចីង្អួលើក្រកាយគ្គឺលើ�ដែខ្ញុំធិំូ ឆំ្នាំ�២០១៩ លើដាយក្រគ្នាន់ដែត់ចង្អួ់លើ�

លើមើលការូផ្កាែ ស់បតូរូ�ីំង្អួរូយៈលើពីលបាីនីានឆំ្នាំ��នែង្អួម�លើនះ"។

លើនះជាសមត�រូបស់�ញ្ចាំញ  ពី� យាា ង្អួ ដែ�លរូស់លើ��ីំង្អួក្រ�ុង្អួ

ហាង្អួចូវិ។ នាង្អួលើបើ�រូ�យនតលើដាយខ្ញុំែ�នឯង្អួ លើធិវើ��លើ�ើ រូច�ៃ យ

២៣០០ គ្គ��ូដែមាក្រត់ជាម�យដែឆ្លារូបស់នាង្អួ លើ�ើមី�ចាប់លើផ្សើើម

��លើ�ើ រូ�មានតលើ�លើខ្ញុំត់តយូណ្តានមតង្អួលើទៀត់ បនាទ ប់ពី�រូយៈ

លើពីលប�ឆំ្នាំ�លើក្រកាយពី���លើ�ើ រូ�មានតលើលើ�មីន។

�ីំង្អួអ��ីង្អួលើពីលលើធិវើ��លើ�ើ រូលើ�កាន់លើខ្ញុំត់តយូណ្តានលើនះ

ក្របសិនលើបើលើ��អំ�ស�រូ�ញ្ចាំញ  ពី� យាាង្អួ អ�ពី�ទ�ក្រ�ុង្អួដែ�លលើធិវើ

ឱុនាង្អួចាប់អារូមី�៍ និង្អួ��់ជាប់�ីំង្អួចិត់តជាង្អួលើគ្គលើនាះ

ចលើមែើយម�យរូបសន់ាង្អួគឺ្គក្របដែហ៍លជាទ�ក្រ�ុង្អួ�ាង្អួសឺី។ ទ�ក្រ�ុង្អួ

ជាប់ក្រពី�ដែ�ន�៏តូ់ចម�យដែ�ល�នទ�តា�ង្អួសាិត់លើ�ម�ឌ ល

សវយត័់ជីនជាតិ់ថ្ងៃត់ នងិ្អួជីនជាតិ់ជី�ង្អួភី� ត់ហីឺ៍ង្អួ លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន

ថ្ងៃនក្របលើទសចនិលើនះ ដែត់ង្អួដែត់ជាលើគ្នាលលើ�លើទសចរូ�៍ពីលិើសស

សក្រ�ប់មនីសសភាគ្គតិ់ចលើ��ីំង្អួការូលើធិវើលើទសចរូ�៍�ីំង្អួលើខ្ញុំត់ត

TsSnaRbeTscind¾rs;revIk

tamry³éf¶Qb;sRmak

énbuNücUlqñaMcin

PaBG‘UGrkñúgTIRkugtUcnaéf¶buNücUlqñaMcin
小城新年人气旺

ក្របាសាទ�ស មឺីង្អួហ៍�ន ក្រ�ុង្អួ�ាង្អួសឺីក្របាសាទ�ស មឺីង្អួហ៍�ន ក្រ�ុង្អួ�ាង្អួសឺី
芒市勐焕大金塔 王韵雅 图芒市勐焕大金塔 王韵雅 图
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យូណ្តាន បាីដែនតឥ�ូវិលើនះ វា��ពីីង្អួ�នសនទីះថ្ងៃន��លើ�ើ ន

លើទសចរូ�៍យាាង្អួខ្ជាែ �ង្អួ។

លើ�តាមផ្សែូវិលើ�រូម�� យដាា នក្របាសាទក្របា�់ លើមាង្អួហ៍�ន  

�ញ្ចាំញ  ពី� យាាង្អួ បាន�ឹង្អួពី�សាា នភាពីផ្សែូវិតាម�មីវិធិិ�ដែផ្សនទ�

�ីំង្អួទូរូស័ពីទថ្ងៃ�� រូ�យនតដែ�លលើ�ើង្អួលើលើភីំ���ពីីង្អួលើ�ត់�នទីយ

គំ្នា�ូចដែខ្ញុំស បនាទ ប់ពី�នាង្អួចត់រូ�យនតលើ�លើជីើង្អួភីំ� នាង្អួបាន

លើឃើញ� សូមី�ដែត់�ដែនែង្អួជី�យរូ�ាដែឆ្លា និង្អួឆី្នាំ�៏លើពីញដែ�រូ

ឯលើភាជីន�យដាា ន "Fantasy Dehong" �៏លី�លើនាះ �ន

មនីសសលើពីញហាង្អួមីនលើ�ាង្អួលើបើ���លើ�ើ រូការូ លើហ៍ើយហាង្អួ

��់ស�់ "បាាយយូន" ដែ�លបានលើបើ�អាជី�វិ�មីរូយៈលើពីល

ជាង្អួ ១០ លើ� ២០ ឆំ្នាំ�លើនាះ �នអំ�ម�ត់ក្រមង្អួ់ជី�រូតា�ង្អួពី�

លើ�ា ង្អួ ៩ ក្រពឹី�។ "ទ�ក្រ�ុង្អួ�ា ង្អួសឺី �នភាពីម�ញឹ�

ណ្តាស់ ដែ�លអាចឱុលើយើង្អួទទ�លអារូមី�៍ច�លើ�ះមនីសស�៏

លើក្រចើន�ីះ�រូ�ំីង្អួឱកាសបី�ុចូលឆំ្នាំ�ចិន"។

ការូក្រត់�ប់ម�វិញិថ្ងៃនលើភីំ�វិលើទសចរូ បាននា�ម�នូវិភាពី

រូស់រូលើវិ ើ��ី��ល់ទ�ក្រ�ុង្អួ�៏តូ់ចលើនះ លើហ៍ើយទ�ក្រ�ុង្អួ�ាង្អួសឺី�៏បាន

សាវ គ្គមន៍យាាង្អួ��់លើ�ត ច�លើ�ះលើភីំ�វិលើទសចរូ ក្រពីមទាំ�ង្អួរូង្អួ់ចា�

មនីសសកាន់ដែត់លើក្រចើនម�ទទ�លយ�អារូមី�៍�៏ទាំ�់ទាំញ

លើ�ទ�លើនះ។

ទិននន័� 数据

ទ�ផ្សារូលើទសចរូ�៍ នងិ្អួវិបីធិម៌�ីំង្អួក្រសុ�ថ្ងៃនក្របលើទសចិន��ពីីង្អួលើង្អួើប

លើ�ើង្អួវិញិយាាង្អួខ្ជាែ �ង្អួ ៖ លើយាង្អួតាមទនំិន័យដែ�លក្របកាសលើដាយក្រ�ស�ង្អួ

វិបីធិម៌ និង្អួលើទសចរូ�៍ចិន �ំីង្អួអ��ីង្អួលើពីលថ្ងៃ�ៃឈប់សក្រ��បី�ុ

ចូលឆំ្នាំ�ចិន�ំីង្អួឆំ្នាំ�លើនះ �នអំ�លើធិវើ��លើ�ើ រូ�ំីង្អួក្រសុ�ច�ន�ន ៣០៨ �ន

នា�់ ដែ�លលើ�ើនលើ�ើង្អួ ២៣,១% លើបើលើក្របៀបលើធិៀបនឹង្អួរូយៈលើពីល�ូចគំ្នា

លើ�ឆំ្នាំ�មីន លើហ៍ើយបានក្រត់�ប់ម�ច�ន�ន ៨៨,៦% លើបើលើធិៀបនឹង្អួរូយៈ

លើពីល�ូចគំ្នា�ំីង្អួឆំ្នាំ�២០១៩។ ក្របា�់ច��ូលពី�លើទសចរូ�៍�ំីង្អួក្រសុ�

�នច�ន�នក្រប�� ៣៧៥ �ន�់នយន ់ លើ�ើនលើ�ើង្អួ ៣០% លើបើ

លើធិៀបនឹង្អួរូយៈលើពីល�ូចគំ្នាលើ�ឆំ្នាំ�មីន លើហ៍ើយបានក្រត់�ប់ម�លើ�ច�ន�ន

៧៣,១% លើបើលើធិៀបនឹង្អួរូយៈលើពីល�ូចគំ្នា�ំីង្អួឆំ្នាំ�២០១៩។

ការូផ្សគត់់ផ្សគង្អួ់ផ្សលិត់ផ្សលលើសវា�មីវិបីធិម៌ និង្អួលើទសចរូ�៍�៏សមីូរូ

ដែបប៖ លើយាង្អួតាមការូគ្គ�នាលើដាយមជីិម�ឌ លទិនំន័យថ្ងៃនក្រ�ស�ង្អួ

វិបីធិម៌ នងិ្អួលើទសចរូ�៍ចនិ រូម�� យដាា នលើទសចរូ�៍�ក្រមិត់ A សរីូប

ច�ន�ន ១០៧៣៩ �ដែនែង្អួ ក្រត់ូវិបានលើបើ���លើ�ើ រូការូ�ំីង្អួអ��ីង្អួថ្ងៃ�ៃបី�ុ

ចូលឆំ្នាំ�ចិន ដែ�លលើសីើនឹង្អួ ៧៣,៥% ថ្ងៃនច�ន�នសរូីបត់�បន់លើទសចរូ�៍

�ក្រមិត់ A លើ��ំីង្អួក្របលើទសចិន។

វិធិានការូផ្សតល់អត់ាក្របលើយាជីន៍�ល់ក្របជាជីន�ីំង្អួការូជី�រីូញវិសិ័យ

វិបីធិម៌ និង្អួលើទសចរូ�៍៖ លើយាង្អួតាមសាិត់ិមិន�នល�េ�ៈលើពីញ-

លើលញ រូម�� យដាា នលើទសចរូ�៍�ក្រមិត់ A ច�ន�ន ១២៨១ �ដែនែង្អួ បាន

លើបើ�ឱុចូលទសសនា�មានតលើដាយឥត់គ្គិត់ថ្ងៃ�ែ�ីំង្អួអ��ីង្អួថ្ងៃ�ៃបី�ុចូល

ឆំ្នាំ�ចិន ដែ�លលើសីើនឹង្អួ ៩% ថ្ងៃនច�ន�នត់�បន់លើទសចរូ�៍�ក្រមិត់ A លើ�

ទូទាំ�ង្អួក្របលើទសចិន �ំីង្អួលើនាះ រូម�� យដាា នលើទសចរូ�៍�ក្រមិត់ ៥ A

ច�ន�ន ៦២ �ដែនែង្អួ បានលើបើ�ឱុចូល�មានតលើដាយពីី�ក្រតូ់វិការូទិញ

ស�បីក្រត់ចូលទសសនាលើទ។

ល�េ�ៈពីិលើសសថ្ងៃនទ�ផ្សារូវិបីធិម៌ និង្អួលើទសចរូ�៍លើពីលរាក្រត់�៖ 

តាមការូតាមដានទិនំន័យ ត់�បន់វិបីធិម៌ នងិ្អួលើទសចរូ�៍លើពីលរាក្រត់��ំ�់

ជាត់ិចិនច�ន�ន ២៤៣ �ដែនែង្អួ �នល�ហូ៍រូអំ���លើ�ើ រូច�ន�នក្រប��

៥២ �ននា�់ លើសីើនឹង្អួអំ���លើ�ើ រូជាមធិុមក្រប�� ៣ មីឺននា�់

�ំីង្អួម�យយប់។

ផ្សារូរាក្រត់�លើ�ឃី�បីរា�ជីនជាត់ិថ្ងៃត់ ក្រ�ុង្អួ�ាង្អួសឺីផ្សារូរាក្រត់�លើ�ឃី�បីរា�ជីនជាត់ិថ្ងៃត់ ក្រ�ុង្អួ�ាង្អួសឺី
芒市傣族古镇夜市 胡妤雅 图芒市傣族古镇夜市 胡妤雅 图
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逛过花街才是年

ការូលើ�លើលង្អួ�មានតលើ�ផ្សារូល�់ផ្កាា  ដែត់ង្អួជាទ�ែ ប់

ដែ�លមិនអាចខ្ញុំវះបានសក្រ�ប់អំ�រូស់លើ��ីំង្អួក្រ�ុង្អួកាវ ង្អួចូវិ

លើ�លើពីលចូលឆំ្នាំ��ី�។ "យប់មីនថ្ងៃ�ៃចូលឆំ្នាំ� ផ្សែូវិសី�ង្អួហ៍�លើ�រូ-

លើពីញលើ�លើដាយផ្កាា ក្រសស់ ផ្កាា ពី�៌ក្រ�ហ៍ម លើលឿង្អួ តូ់ច ធិ�

រាប់�ន់រាប់មីឺនទង្អួ។ �ា�់សបាយ បាា រូ ��រាយ មនីសស

ក្រគ្គប់គំ្នាសបាយរូ ��រាយ"។ កាលលើ�លើ�ីង្អួ លើ�� �ឺ បា

លើក្រចៀង្អួបទលើនះ លើហ៍ើយអង្អួគីយលើលើសីាចាស់ៗ "លើ�ើរូទិញឥវាាន់

លើ�ផ្សែូវិល�់ផ្កាា "។ សពីវថ្ងៃ�ៃ លើ�� � ឺបា បានកាែ យជាអ�ំចាស់ទី�

�ំីង្អួក្រគ្គួសារូ លើពីលឮ� ផ្សារូផ្កាា នឹង្អួលើបើ�លើ�ើង្អួវិញិ�ំីង្អួឆំ្នាំ�លើនះ

លើ��ក្របញាប់ទាំ�់ទង្អួទូរូស័ពីទលើ��ូនក្របុសលើ�រូបស់គ្នាត់់

ដែ�លលើ�ឆ្នាំៃ យ លើដាយក្របាប់លើគ្គ� ក្រត់ូវិដែត់ក្រត់�ប់ម�ផ្សទះវិញិ

លើ�យប់មីនថ្ងៃ�ៃចូលឆំ្នាំ� លើហ៍ើយលើ�លើ�ើរូលើលង្អួ�មានតលើ�ផ្សារូ

ល�់ផ្កាា ជាម�យគំ្នា។

លើ�� �ឺ បា បាននិយាយ� ជីនជាត់ិចិនកាវ ង្អួចូវិ

ចាស់ៗដែត់ង្អួដែត់និយាយ� "លើ�ថ្ងៃ�ៃបី�ុចូលឆំ្នាំ�ចិន អំ�

អាចញីា�មាូបគី្នានសាច់ បាីដែនតអំ�មិនអាចឆ្លែង្អួឆំ្នាំ�លើដាយគី្នាន

ផ្កាា លើទ។ ផ្សារូល�់ផ្កាា ក្រត់ូវិបានបិទកាលពី�ពី�រូឆំ្នាំ�មីន។ លើទាំះប�

ជាអ�ំអាចទិញផ្កាា បាន�ូចធិមតីា�៏លើដាយ ដែត់វា�នអារូមី�៍

�ខ្ញុំវះរូសជាត់ិមាាង្អួ"។ តាមពីិត់ ក្របជាពីលរូ�ាមិនត់ិចលើទ

ដែ�ល�នអារូមី�៍�ូចលើ�� �ឺ បា។ បនាទ ប់ពី�បរូលិើភាគ្គ

អាហារូលើពីល�ៃ ចមីនថ្ងៃ�ៃចូលឆំ្នាំ� ក្របជាជីនកាវ ង្អួចូវិទាំ�ង្អួចាស់

ទាំ�ង្អួលើ�ីង្អួដែត់ង្អួទ�ែ ប់លើ� "លើ�ើរូ�មានតលើ�ផ្សែូវិល�់ផ្កាា " រូហូ៍ត់

ម�។

"លើ�ផ្សារូល�់ផ្កាា ជាម�យមិត់តភី�តិ និង្អួក្រ�ុមក្រគ្គួសារូ លើទើប

អាចទទ�លបានបរូយិាកាសថ្ងៃនឆំ្នាំ��ី�" "ទាំល់ដែត់បានកាន់

�ង្ហាា រូក្រ�ដាសលើ�ើរូកាត់់ហ៍វូង្អួមនីសស លើហ៍ើយលើ�លើ�ើរូលើលង្អួ

�មានតលើ�ផ្សារូល�់ផ្កាា  លើទើប�នអារូមី�៍�បានឆ្លែង្អួឆំ្នាំ�

�ី�"។
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លើយាង្អួតាមទិនំន័យធិ�រូបស់ Mafengwo.com (លើគ្គហ៍-

ទ�ព័ីរូទ�នា�់ទ�នង្អួសង្អួគមដែច�រូ �ដែល�វិសិ័យលើទសចរូ�៍�ីំង្អួ

ក្របលើទសចិន) បានបង្ហាា ញ� ស�មីភាពីថ្ងៃនការូទសសនា និង្អួ

ទទ�លបទពីិលើសាធិន៍ដែបបក្របថ្ងៃពី�� ពីិលើសស ការូស�ដែ�ង្អួ�មីវិធិិ�

លើបត់ិ�ភី�ឌ វិបីធិម៌អរូូប� ការូតា�ង្អួពីិពី័រូ�៍លើ�ក្រពីះវិហិារូ ផ្សារូ

ថ្ងៃចំក្របឌ្ឍិត់ ការូជូីនពីរូជី័យឆំ្នាំ��ី�ជាលើ�ើម គ្គឺជា�កាត ស�ខ្ជាន់ដែ�ល

ទាំ�់ទាំញយីវិជីន�ីំង្អួការូលើចញលើ�ើរូ�មានតនាលើពីលបចាីបីនំ។ 

�ំីង្អួអ��ីង្អួពីិធិ�បី�ុចូលឆំ្នាំ�ចិន ក្របជាក្របិយភាពីលើលើលើបត់ិ�-

ភី�ឌ វិបីធិម៌អរូូប�ថ្ងៃនការូសដែមតង្អួ "ផ្កាា ដែ��" ដែ�លក្របារូពីឹលើ�ើង្អួ

លើ�ទ�ក្រ�ុង្អួជាលើក្រចើន បានលើ�ើនលើ�ើង្អួជាង្អួ ១៥០% ។

�ីំង្អួអ��ីង្អួពិីធិ�បី�ុចូលឆំ្នាំ�ចិន ស�មីភាពីវិបីធិម៌

ក្របដែហ៍ល ១១ មីឺនលើលើ�ក្រតូ់វិបានក្របារូពឹីលើ�ើង្អួលើ�ទូទាំ�ង្អួ

ក្របលើទសលើដាយ�នអំ�ចូលរូ�មក្របដែហ៍ល ៤៧៣ �ននា�់។ 

លើយាង្អួតាមសាិត់ិមិនលើពីញលើលញ �នការូសដែមតង្អួ��ិជីា�មី

ច�ន�នជាង្អួ ៩៤០០ លើ�ទូទាំ�ង្អួក្របលើទស�ំីង្អួអ��ីង្អួលើពីលថ្ងៃ�ៃ

ឈប់សក្រ��បី�ុចូលឆំ្នាំ�ចិន ដែ�លលើ�ើនលើ�ើង្អួ ៤០,៩២%

លើបើលើធិៀបនឹង្អួឆំ្នាំ�២០២២ និង្អួលើ�ើនលើ�ើង្អួ ២២,៥% លើបើលើធិៀប

នឹង្អួឆំ្នាំ�២០១៩ ដែ�ល�នអំ�ទសសនាក្របដែហ៍ល ៣,២៣៨

�ននា�់។ លើយាង្អួតាមសាិត់ិបឋមពី�រូ�ាបាលជាត់ិភាពីយនត

ចិនបានឱុ�ឹង្អួ� ការូល�់ស�បីក្រត់�ីន�ំីង្អួអ��ីង្អួលើពីលចូលឆំ្នាំ�

ចិន២០២៣ (ថ្ងៃ�ៃទ�២១-២៧ ដែខ្ញុំម�រា) �នច�ន�ន ៦៧៥៨

�នយាន់ ដែ�លលើ�ើនលើ�ើង្អួ ១១,៨៩% លើបើលើធិៀបនឹង្អួឆំ្នាំ�មីន។ 

�ំីង្អួលើនាះ ដែខ្ញុំសភាគ្គយនត�ូចជា លើរូឿង្អួ"Full River Red" និង្អួ

"The Wandering Earth II" ក្រគ្គប��ត ប់លើលើក្របធានបទ

ការូក្របឌ្ឍិត់ដែបបវិទិាសាស្ត្រសត សស្ត្រង្ហាគ មចារូ�មី និង្អួក្របវិត់តិសាស្ត្រសត

ជាលើ�ើម ដែ�លបានប�ដែប����ត់់ក្រតាថ្ងៃនការូល�ស់�បីក្រត់ជាទឹ�

ក្របា�់ច�ន�ន ១ �ន�់នយាន់ជាប់ៗគំ្នា ចាប់ពី�ថ្ងៃ�ៃ��បូង្អួ�ល់ថ្ងៃ�ៃ

ទ� ៥ ថ្ងៃនឆំ្នាំ��ី� លើដាយបង្ហាា ញពី�ននំិាការូរូ ��ចលើក្រមើនជាល�ដាប់។

ទិននន័� 数据

ទ�ែ ប់លើនះ �ូចជាលើពីលលើវិ��៏លកួ្របលើសើរូម�យ ដែ�ល

អាចបនូឹរូបនាយភាពីលើនឿយហ៍ត់់លើពីញម�យឆំ្នាំ� លើហ៍ើយបញ្ញាូ ល

�មពីល�ី��ំីង្អួឆំ្នាំ��ី�។

លើ��យាយ ជូី ដែ�លម�ពី�លើខ្ញុំត់តហូូ៍ណ្តាន បានរូស់លើ�

�ំីង្អួទ�ក្រ�ុង្អួកាវ ង្អួចូវិអស់រូយៈលើពីលជាង្អួ ៤០ ឆំ្នាំ�ម�លើហ៍ើយ

អាចនិយាយ�លើដាយសារូចូលសទឹង្អួតាមបត់់ លើ��យាយ

នងិ្អួលើ��តាបានបលើង្អួាើត់ជាទ�ែ ប់ថ្ងៃនការូក្រសឡាញ់ផ្កាា  លើហ៍ើយ

ពី��គ្នាត់់មិនក្រតឹ់មដែត់ដា�ផ្កាា លើដាយខ្ញុំែ�នឯង្អួបាលីើណ្តាះ ះលើទ ដែ�មទាំ�ង្អួ

ចូលចិត់តទិញផ្កាា លើទៀត់ផ្សង្អួ។ មិនក្រត់ឹមដែត់ក្រត់ូវិលើរូៀបច�ផ្កាា �ំីង្អួ

ពីិធិ�បី�ុចូលឆំ្នាំ�ចិនបាីលើណ្តាះ ះលើទ �ំីង្អួថ្ងៃ�ៃធិមីតា�៏�ន�ែិន

ក្រ�អូបផ្កាា �ំីង្អួផ្សទះដែ�រូ។ លើ��យាយ ជូី បាននិយាយ�

"ពីិត់ណ្តាស់ វាក្រត់ូវិកាន់ដែត់អសាា រូុ�ំីង្អួឱកាសចូលឆំ្នាំ�ចិន"។

តាយាយក្របដែហ៍លជាមិនយល់�អវ�ជា "រូ ាូដែមនទិច" និង្អួ

"អារូម�៍ីថ្ងៃនពិីធិ�" រូបស់យីវិជីនបចាីបីនំលើនាះលើទ ដែត់ពី��គ្នាត់់

ក្រគ្នាន់ដែត់គិ្គត់� លើយើង្អួគ្គ�រូលើក្របើចតិ់តលើ�ើម �ីរូស់លើ� លើហ៍ើយ�យ៏ល-់

ក្រពីម "រូ�ានូវិសភាពីលើ�ើមរូបស់មនីសស�ំីង្អួការូក្រសឡាញ់

ភាពីក្រសស់សួាត់លើ��ំីង្អួជី�វិភាពីរូស់លើ�ក្របចា�ថ្ងៃ�ៃ" ។

�ំីង្អួអ��ីង្អួបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី� ផ្សារូផ្កាា បឹង្អួសី�ហូូ៍ ខ្ញុំ�ឌ លើយៀលើសៀវិ�ំីង្អួអ��ីង្អួបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី� ផ្សារូផ្កាា បឹង្អួសី�ហូូ៍ ខ្ញុំ�ឌ លើយៀលើសៀវិ

ក្រ�ុង្អួកាវ ង្អួចូវិ �នភាពីអូូអរូខ្ជាែ �ង្អួក្រ�ុង្អួកាវ ង្អួចូវិ �នភាពីអូូអរូខ្ជាែ �ង្អួ

春节期间，广州市越秀西湖花市热闹非凡 CFP 图春节期间，广州市越秀西湖花市热闹非凡 CFP 图
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លើ��ំីង្អួរូសជាត់ិថ្ងៃនការូឆ្លែង្អួឆំ្នាំ��ី� គ្គឺជាជី�វិតិ់ដែ�លកាន់ដែត់

�នភាពីរូីង្អួលើរូឿង្អួ។ ទ�និញលើក្រត់ៀមចូលឆំ្នាំ��ី��៏សមីូរូដែបប

និង្អួផ្សារូរាក្រត់��៏រូស់រូលើវិ ើ� មិនក្រត់ឹមដែត់នា�ម�នូវិការូរូ �ពីឹង្អួទី�

យាា ង្អួសាវ ហាប់រូបស់មនីសសសក្រ�ប់ជី�វិតិ់�៏រូ ��រាយ និង្អួ

ក្របលើសើរូជាង្អួមីនបាីលើណ្តាះ ះលើទ បាីដែនតដែ�មទាំ�ង្អួអាចឆ្លែីះបញ្ចាំា �ង្អួ

ពី��ក្រមិត់ថ្ងៃនការូអភីិវិឌ្ឍឍ និង្អួនិនំាការូថ្ងៃនការូលើក្របើក្របាស់រូបស់

ក្របលើទសចិនផ្សង្អួដែ�រូ។

លើ��ីំង្អួការូក្របមូលផ្សតី �នូវិទ�និញចូលឆំ្នាំ��ី�លើ��ីំង្អួផ្សារូ

ទ�លើនើប ��ុទ�នឹម អ�សរូសីភីមង្អួគល"福" ចលើង្អួា�ង្អួលើគ្នាម

ក្រ�ហ៍ម នងិ្អួក្របអប់អ�លើណ្តាយសក្រ�ប់ឆំ្នាំ��ី�ក្រគ្គប់ក្របលើភីទ នងិ្អួ

ក្រសស់សួាត់ ដែ�លលើ�រូលើពីញលើដាយបរូយិាកាសថ្ងៃនពិីធិ�បី�ុ

ចូលឆំ្នាំ��ី�។ ទ�តា�ង្អួល�់បដែនែ និង្អួដែផ្សែលើឈើ�នពី�៌ចក្រមុះ

ក្រត់ស�់ពី�៌ថ្ងៃបត់ង្អួខ្ញុំា� លើមទសពី�៌ក្រ�ហ៍មក្រសស់ និង្អួក្រ�ូច

ពី�៌�សជាលើ�ើម ក្រតូ់វិបានត់លើក្រមៀបជី�រូគំ្នាយាាង្អួសួាត់ លើហ៍ើយ

ក្របជាពីលរូ�ាដែ�លម�ទិញ លើក្រជីើសលើរូ ើសលើក្រគ្គឿង្អួផ្សស�ក្រសស់ៗ

យាាង្អួ  យ�ចិត់តទី�ដា�់ទាំ�ង្អួសំាមញញឹម និង្អួ�ត�រូ ��រាយ។

រូ �ឯលើ�ខ្ជាង្អួមីខ្ញុំផ្សទះអ�ំក្រ�ុង្អួឈីង្អួឈ�ង្អួ ទ�តា�ង្អួពិីលើសស�ីំង្អួផ្សារូ

ទ�លើនើប នងិ្អួហាង្អួល�ទ់�និញចូលឆំ្នាំ�ដែត់ង្អួពី �ុរូល�ស់ាចក់្រ��។

អ�ំម�ង្អួ សី� ��ពីីង្អួលើរូ ើសទញិសាចក់្រ�� បាីដែនតលើក្រ�ពី�សាច់

ក្រ��តាមដែបបក្របថ្ងៃពី��  អំ�ម�ង្អួ�៏បាន�មីាង្អួ់ទិញមាូបលើធិវើរូ�ច

ជាលើក្រសចផ្សង្អួដែ�រូ។ "�ូនខីំ្ញុំ�បានដែ�នា�មាូបក្រសាប់ឱុខីំ្ញុំ� លើហ៍ើយ

ខ្ញុំំី �គ្គិត់�អាចទទ�លយ�បាន �ូលើចំះ សក្រ�ប់អាហារូលើពីល

�ៃ ចថ្ងៃ�ៃចូលឆំ្នាំ� ខីំ្ញុំ�បានទញិមាូបឆ្នាំៃ ញ់ៗជាលើក្រចើនមីខ្ញុំ។ បនាទ ប់

ម� លើយើង្អួលើធិវើមាូប ២-៣ មីខ្ញុំលើដាយខ្ញុំែ�នឯង្អួ រូ�មផ្សស�ជាម�យ

មាូបទិញក្រសាប់ នឹង្អួលើធិវើឱុអាហារូថ្ងៃ�ៃចូលឆំ្នាំ�កាន់ដែត់សមីូរូ

ដែបប"។

�ំីង្អួពីិធិ�បី�ុចូលឆំ្នាំ�លើនះ ផ្សារូរាក្រត់�អូូល�ង្អួ�ំីង្អួទ�ក្រ�ុង្អួ

ហាង្អួចូវិថ្ងៃនលើខ្ញុំត់តជឺីជា�ង្អួ�នសភាពីអូូអរូណ្តាស់។ លើ�មីខ្ញុំ

ហាង្អួន�ម�យៗ�នមនីសសលើក្រចើន�ីះ�រូ លើហ៍ើយ�ា ស់ហាង្អួហ៍ត់់

ផ្សង្អួ សបាយផ្សង្អួ។ អំ�នាង្អួ ល�វិ សី�វិឈ�ង្អួ ដែ�លធាែ ប់លើផ្សំើ
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ទិននន័� 数据

ដែខ្ញុំសបាា�់លើដាយថ្ងៃ�រូបស់នាង្អួយាាង្អួយ�ចិត់តទី�ដា�់លើ�អត់ិ�ិជីន

ហាវ �ង្អួ�ង្អួ់ គ្គឺជាលើ�ីង្អួក្រស�លើខ្ញុំត់តអានហ៍�យ�៏ពូីដែ��ំ�់។ បនាទ ប់ពី�

បានលើបើ�ហាង្អួលើ�ផ្សារូរាក្រត់�អូូល�ង្អួ នាង្អួ និង្អួបត�នាង្អួខ្ញុំិត់ខ្ញុំ�ត់សូូជា

ម�យគំ្នាអស់រូយៈលើពីលជាង្អួ ៨ ឆំ្នាំ� លើទើបបានទិញផ្សទះម�យ  និង្អួ

សំា�ល់ើ��ីំង្អួទ�ក្រ�ុង្អួហាង្អួចូវិ។  អ�ំនាង្អួ ល�វិ សី�វិឈ�ង្អួ បាននិយាយ

� ផ្សារូរាក្រត់�អូូល�ង្អួបានជី�យលើ�ីង្អួក្រស�ជីនបទ�ូចនាង្អួឱុសលើក្រមច

សីបិន�ំីង្អួការូម�រូស់លើ��ំីង្អួទ�ក្រ�ុង្អួធិ� លើហ៍ើយនាង្អួក្រសឡាញ់លើពីញ

ចិត់តច�លើ�ះការូល�់�ូរូ�ំីង្អួហាង្អួជាលើរូៀង្អួរាល់ថ្ងៃ�ៃ។

ផ្សារូរាក្រត់�អូូល�ង្អួដែ�ល�នក្របដែវិង្អួជាង្អួ ៣០០ ដែមាក្រត់ �ន

ហាង្អួតូ់ចៗច�ន�ន ១៧៩ ហាង្អួ លើហ៍ើយលើ�ពី�លើក្រកាយលើនះ�នលើរូឿង្អួ

រាាវិថ្ងៃនការូត់សូូពីាយាមរូបស់�ា ស់ហាង្អួន�ម�យៗ។  លើ�� លើយៀ� 

�នចីង្អួ លើលខ្ជាធិិការូអនីសាខ្ជាប�ស និង្អួជាអំ�ក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួផ្សារូ

រាក្រត់�អូូល�ង្អួ បានបញ្ចាំា �់� "ផ្សារូរាក្រត់�មិនក្រត់ឹមដែត់ជា��ពីង្អួ់ដែផ្ស

សក្រ�ប់ទទ�លពី��លើគ្គបាីលើណ្តាះ ះលើទ បាីដែនត�៏ជាលើវិទិកាម�យលើ�ើមី�ជី�យ

ពី��លើគ្គឱុសលើក្រមចបាននូវិ�ត�សីបិនរូបស់ខ្ញុំែ�ន�ំីង្អួជី�វិតិ់ផ្សង្អួដែ�រូ"៕

(អត់ាបទសលើង្អួេបលើដាយអំ�និពីនឹទសសនាវិ�ត�លើយើង្អួខ្ញុំំី �)

稿件来源：本刊综合

�ីំង្អួអ��ីង្អួលើពីលថ្ងៃ�ៃឈប់សក្រ��ថ្ងៃនពិីធិ�បី�ុ

ចូលឆំ្នាំ�ចិន ទ�ហ៍���ិជីា�មីថ្ងៃនការូល�់�ូរូ�ំីង្អួផ្សារូ

ទ�លើនើប នងិ្អួសហ៍ក្រគ្នាស�ីំង្អួក្រសុ�ទូទាំ�ង្អួក្របលើទសចិនបាន

លើ�ើនលើ�ើង្អួជាល�ដាប់ លើហ៍ើយត់�បន់��ិជីា�មី�ំីង្អួទ�

ក្រ�ុង្អួ នងិ្អួទ�ក្របជីី�ជីនបានលើលចលើ�ើង្អួមតង្អួលើទៀត់នូវិត់ក្រមូវិ-

ការូអ�ំលើក្របើក្របាស់កានដ់ែត់លើ�ើនលើ�ើង្អួ។ លើ��ីំង្អួពិីធិ�បី�ុ

ចូលឆំ្នាំ�ចនិ��បូង្អួបនាទ ប់ពី�បានចាត់់វិធិានា�រូ�ី�សក្រ�ប់

ការូទប់សាា ត់់ និង្អួក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួជី�ង្អួឺរាត់ត់ាត់ ត់ក្រមូវិការូ

អាហារូ ការូសំា�់លើ� ការូលើធិវើ��លើ�ើ រូ ការូលើ�ើរូទិញឥវាាន់

នងិ្អួការូលើលង្អួ�មានតក្រតូ់វិបានក្របមូលផ្សតី �យាាង្អួខ្ជាែ �ង្អួ លើហ៍ើយ

ការូផ្សគត់់ផ្សគង្អួ់ទ�ផ្សារូក្រត់ូវិបានលើធិវើឱុក្របលើសើរូលើ�ើង្អួ ដែ�ល

ជី�រីូញឱុលើស�ា�ិចាថ្ងៃនពិីធិ�បី�ុកាន់ដែត់�នភាពីរូ ��

ចលើក្រមើន។

�ីំង្អួអ��ីង្អួលើពីលថ្ងៃ�ៃឈប់សក្រ��បី�ុចូលឆំ្នាំ�

ចិន�ំីង្អួឆំ្នាំ�២០២៣ ក្របា�់ច��ូលពី�ការូល�់ថ្ងៃនឧសា-

ហ៍�មីដែ�លទាំ�់ទង្អួនឹង្អួការូលើក្របើ ក្របាស់លើ�ទូទាំ�ង្អួ

ក្របលើទសបានលើ�ើនលើ�ើង្អួ ១២,២% លើបើលើធិៀបនឹង្អួថ្ងៃ�ៃបី�ុ

ចូលឆំ្នាំ�ចិនថ្ងៃនឆំ្នាំ�មីន លើហ៍ើយលើបើលើធិៀបនឹង្អួឆំ្នាំ�២០១៩

លើ�ើនលើ�ើង្អួ ១២,៤% លើដាយបានរូ�ានូវិនិនំាការូរូ ��-

ចលើក្រមើនជារូ�ម។ �ីំង្អួច�លើណ្តាមលើនាះ ការូលើក្របើក្របាស់ទ�និញ

និង្អួលើសវា�មីបានលើ�ើនលើ�ើង្អួ ១០% និង្អួ ១៣,៥%

លើបើលើធិៀបនឹង្អួឆំ្នាំ�២០២២ លើហ៍ើយលើ�ើនលើ�ើង្អួ ១៣,១%

និង្អួ ៨,១% លើរូៀង្អួគំ្នាលើបើលើធិៀបនឹង្អួឆំ្នាំ�២០១៩។ រូបស់

រូបរូលើក្របើក្របាស់ក្របចា�ថ្ងៃ�ៃ ការូដែ�លមួលើគ្គហ៍ដាា ន និង្អួ

លើសវា�មលីើធិវើ��លើ�ើ រូ�នការូលើ�ើនលើ�ើង្អួយាាង្អួឆ្នាំប់រូហ័៍ស

លើហ៍ើយការូលើក្របើក្របាស់លើ��ីំង្អួលើខ្ញុំត់តដែ�ល�នក្របជាជីន

លើក្រចើនបានលើ�ើនលើ�ើង្អួយាាង្អួខ្ជាែ �ង្អួ លើដាយសារូការូក្រត់�ប់

ម�ក្រសុ���លើ�ើ ត់វិញិលើ�ថ្ងៃ�ៃឈប់សក្រ��។+

�ំីង្អួអ��ីង្អួបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី� មហាជីនលើ�ត់�បន់លើផ្សសង្អួៗថ្ងៃនក្របលើទសចិន�ំីង្អួអ��ីង្អួបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី� មហាជីនលើ�ត់�បន់លើផ្សសង្អួៗថ្ងៃនក្របលើទសចិន

លើរូ ើសទិញទ�និញសក្រ�ប់ឆ្លែង្អួឆំ្នាំ��ី�លើរូ ើសទិញទ�និញសក្រ�ប់ឆ្លែង្អួឆំ្នាំ��ី�
春节期间，中国各地群众选购年货 CFP 图春节期间，中国各地群众选购年货 CFP 图
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ចាប់តា�ង្អួពី�ដែខ្ញុំធិំូ ឆំ្នាំ�២០២២ម� លើយាង្អួតាម

ការូដែ�សក្រមួលវិធិានការូអ�ពី�ការូបង្ហាា រូ នងិ្អួក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួ

ជី�ង្អួឺ�ូវិ ��១៩ រូបស់ក្របលើទសចិន ពី�ត់�បន់ភាគ្គខ្ជាង្អួ

ត់ីូង្អួរូហូ៍ត់�ល់ត់�បន់ភាគ្គឦសានថ្ងៃនក្របលើទសចិន

ក្រ�ុមហីូ៍ន��ិជីា�មីបរូលើទសរូបស់លើខ្ញុំត់ត ឬក្រ�ុង្អួ

កាន់ដែត់លើក្រចើន បានលើចញលើ�កាន់បរូលើទស។ �ំីង្អួ

និទាំឃរូ�ូវិលើនះ អវ�ដែ�លសហ៍ក្រគ្នាសចិនបាននា�ម�

វិញិពី�ទ�ផ្សារូបរូលើទស មនិក្រតឹ់មដែត់�នការូបញ្ចាំា ទញិ

ពី�អត់ិ�ិជីនបរូលើទសលើទ លើហ៍ើយ�៏�នទ�នី�ចិត់តលើលើ

ការូលើង្អួើបលើ�ើង្អួវិញិថ្ងៃន��ិជីា�មីបរូលើទសរូបស់

ក្របលើទសចិនផ្សង្អួដែ�រូ។

2022 年 12 月以来，随着中国

疫情防控政策的调整，从中国东部沿

海地区到东北地区，越来越多省市的

外贸企业走出国门；从泰国海滩到瑞

士少女峰，越来越多的中国游客重新

踏上旅途……这个春天，企业从海外

市场带回的不仅有订单，还有外贸复

苏回暖的信心；中国公民境外游、中

国春节消费潮等让人们更加深切意识

到中国经济向好的世界意义。

លើទសចរូចិនលើ�លើ�ើរូលើលង្អួ�មានតលើ�ឯនាយ�សមីក្រទលើទសចរូចិនលើ�លើ�ើរូលើលង្អួ�មានតលើ�ឯនាយ�សមីក្រទ
中国游客前往海外旅行 新华社 图中国游客前往海外旅行 新华社 图

扫描二维码，轻松听杂志

សូមលើសគន QR �ូ�លើ�ើមី�សាត ប់អត់ាបទ
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លើពីលលើវិ�លើចញ��លើ�ើ រូរូបស់លើជីើង្អួលើហាះលើហ៍ើរូថ្ងៃនក្រ�ុម-

ហីូ៍នយនតលើហាះភាគ្គខ្ជាង្អួត់ីូង្អួក្របលើទសចិនដែ�លក្រតូ់វិបានលើគ្គ

��់ទាំ�ង្អួក្រសុង្អួលើនាះ គ្គឺបានគ្គ�នាយាាង្អួចាស់។ លើគ្គលើចញ

��លើ�ើ រូពី�អាកាសយានដាា ន លីខូ្ញុំវិ ក្រ�ុង្អួណ្តានជី�ង្អួ លើ�លើ�ាង្អួ

១ យប់ បនាទ ប់ពី�លើហាះលើហ៍ើរូរូយៈលើពីល ១២ លើ�ាង្អួ លើគ្គបាន

លើ��ល់អាកាសយានដាា ន Paris Charles de Gaulle

នាលើពីលក្រពីឹ�។ បនាទ ប់ពី�យនតលើហាះចីះចត់ លើ��ក្រស� គូ្គ ល� 

នងិ្អួសហ៍ការូ �រូបសល់ើ��ក្រស� បានរីូញវាាល�សធិ�ៗ ប�ដែ�លបាន

ដា�់លើពីញនូវិផ្សលិត់ផ្សលគ្គ�រូូ ច�ដែ��ក្រ�ុមអំ�ត់�ណ្តាង្អួសហ៍-

ក្រគ្នាសម�ពី�លើខ្ញុំត់តសូូចូវិដែ�លបានរូ�មគំ្នា��់យនតលើហាះលើនះ

បានដែប�គំ្នាលើហ៍ើយក្របញាប់ក្របញាល់លើ�កាន់លើគ្នាលលើ�

លើរូៀង្អួៗខ្ញុំែ�នលើ�ត់�បន់លើផ្សសង្អួៗថ្ងៃនទវ�បអឺរូ ាីប។ "លើយើង្អួមិនបាន

ក្រត់�ប់ម�ប�ឆំ្នាំ�លើហ៍ើយ លើត់ើ�ំីង្អួចិត់តរូបស់មិត់តចាស់លើ��ន

�ដែនែង្អួសក្រ�ប់ពី��លើយើង្អួលើទ?" លើ��ក្រស� គូ្គ ល� ជាអគ្គគនា-

យ�ថ្ងៃនក្រ�ុមហីូ៍នសាជី�វិ�មកី្រ�ដាសទលើនែយាាង្អួលើស ជា�ង្អួសូូ។

លើ��ក្រស� នងិ្អួសហ៍ការូ �សីទឹដែត់មនិ�ឹង្អួចលើមែើយច�លើ�ះស��� រូ

លើនះលើទ �ំីង្អួចិត់តរូបស់ពី��លើគ្គ�នដែត់ការូក្រពីួយបារូមភ។ លើទាំះ

ជាយាាង្អួណ្តា�៏លើដាយ លើ�លើពីលដែ�លលើគ្គជី�បមីខ្ញុំជាម�យ

អត់ិ�ិជីនទ�ប� លើ��ក្រស� គូ្គ ល� បានរូ�លើឃើញ� សហ៍ការូ �

បានបាត់់បង្អួ់ការូក្រពីួយបារូមភ ទ�ប�ផី្សត់ អត់ិ�ិជីនបាន��់

ផ្សលិត់ផ្សលជាលើក្រចើន។ លើពីលលើនះ លើ��ក្រស� គូ្គ ល� លើទើបធូិរូ

ចិត់តលើហ៍ើយបាន�ឹង្អួ� លើគ្គម�ទាំន់លើពីលលសួក្រ�ប់ការូលើធិវើ

��លើ�ើ រូលើនះ។

លើគ្នាលលើ���លើ�ើ នថ្ងៃនការូល�់�ីំង្អួឆំ្នាំ�២០២៣ រូបស់

ក្រ�ុមហីូ៍នសាជី�វិ�មីក្រ�ដាសទលើនែយាាង្អួលើស គ្គឺ ១១០ �ន

យាន់។ �ំីង្អួ��លើ�ើ រូប�លើពីញទសសន�ិចារូយៈលើពីល ៩ ថ្ងៃ�ៃ

លើ�ទវ�បអឺរូ ាីប លើ��ក្រស� គូ្គ ល� និង្អួសហ៍ការូ �បានទទ�លការូ

បញ្ចាំា ទិញដែ�ល�នត់ថ្ងៃមែច�ន�ន ១៥ �ន�ី�ែ រូ លើសទើរូបាន

សលើក្រមចទ�ហ៍�លើក្រចើនជាង្អួ��់�ណ្តាត លថ្ងៃនលើគ្នាលលើ�សរីូប

�ំីង្អួលើនាះ ការូបញ្ចាំា ទិញដែ�ល�នត់ថ្ងៃមែ ៥ �ន�ី�ែ រូ គ្គឺជា

ផ្សលិត់ផ្សល�ី�ដែ�លក្រ�ុមហីូ៍នមិនធាែ ប់លើធិវើពី�មីនម�។

�ល់ចីង្អួដែខ្ញុំធិំូ ឆំ្នាំ�២០២២ �នលើខ្ញុំត់តច�ន�ន ៩ រូ�ម�ន

លើខ្ញុំត់តជា�ង្អួសូូ ជីឺជា�ង្អួ កាវ ង្អួតី់ង្អួ សី�ឈ�ន សានតី់ង្អួ ហី៍�លើគ្គៀន

ថ្ងៃហ៍ណ្តាន អានហ៍�យ នងិ្អួហូូ៍ណ្តាន បានលើរូៀបច�គ្គ�ៈក្របតិ់ភូី

ថ្ងៃនសហ៍ក្រគ្នាស��ិជីា�មអីនតរូជាតិ់លើ�កាន់បរូលើទស។ �ីំង្អួ

នាមជាមូលដាា នឧសាហ៍�មីនា�លើចញសលើមែ��ប���់ និង្អួ

វាយនភី�ឌ ដែ�ល�នក្របវិត់តិ�៏យូរូម�លើហ៍ើយ គ្គ�ៈក្របត់ិភូី

លើស�ា�ិចា និង្អួ��ិជីា�មីលើ�កាន់ក្របលើទសអាលែឺមង្អួ់ បារា�ង្អួ 

និង្អួជីបាីន ដែ�ល�នច�ន�ន ៩៦ នា�់ម�ពី�សហ៍ក្រគ្នាសច�ន�ន 

៦០ ថ្ងៃនក្រ�ុង្អួចាសី�ង្អួ ន�ង្អួបាូ និង្អួហូូ៍ចូវិថ្ងៃនលើខ្ញុំត់តជឺីជា�ង្អួ  បាន

ទទ�លការូបញ្ចាំា ទញិដែ�ល�នត់ថ្ងៃមែជាង្អួ ៤០០ �នយាន់។

លើក្រ�ពី�ទ�ផ្សារូអឺីរូ ាបីដែ�លក្រគ្គប់លើខ្ញុំត់តបានលើផ្កាត ត់ការូយ�ចិត់តទី�-

ដា�់លើនាះ លើខ្ញុំត់តកាវ ង្អួទីង្អួ�៏យ�ចិត់តទី�ដា�់យាាង្អួខ្ជាែ �ង្អួច�លើ�ះ

ទ�ផ្សារូអាសូានដែ�ល�នឧត់តមភាពីសក្រ�ប់ខ្ញុំែ�ន។ សហ៍-

ក្រគ្នាសច�ន�ន ៧០ ដែ�លម�ពី�ក្រ�ុង្អួកាវ ង្អួចូវិ តី់ង្អួ��ន និង្អួ

ចីង្អួសានជាលើ�ើម បានចូលរូ�ម�ីំង្អួពិីពីរ័ូ�៍ ពីលិើសសគ្គពឺីពិីរ័ូ�៍

លើក្រគ្គឿង្អួស�អាង្អួលើ�ត់�បន់អាសី�-បាា សី�ហ៍វិ�ដែ�លលើធិវើលើ�ើង្អួលើ�

ក្របលើទសសឹង្អួាបីរូ � សហ៍ក្រគ្នាសច�ន�ន ៤៧ បាន��់លើជីើង្អួលើហាះ

លើហ៍ើរូលើ�កាន់ក្របលើទស�ា លើ�សី� លើ�ើមី�ចូលរូ�ម�ំីង្អួពីិពី័រូ�៍

លើនះ លើដាយត់ភាា ប់ជាម�យ��ិជីា�រូបញ្ចាំា ទិញក្របដែហ៍ល

៥២០ នា�់ លើហ៍ើយសលើក្រមចបាននូវិទ�ហ៍���ិជីា�មីច�ន�ន

៣០ �នយាន់។ សហ៍ក្រគ្នាសច�ន�ន ១៨ ដែ�លម�ពី�ក្រ�ុង្អួ

សិនជីិនបាន��់លើជីើង្អួលើហាះលើហ៍ើរូលើ�កាន់ទ�ក្រ�ុង្អួហ៍ាកាតា

ក្របលើទសឥ�ឌូ លើនសី� លើហ៍ើយសលើក្រមចការូបញ្ចាំា ទិញដែ�ល

�នត់ថ្ងៃមែក្រប�� ៤៥ �ន�ី�ែ រូ។ 
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លើចញ��លើ�ើ រូលើ�ថ្ងៃ�ៃទ�៩ លើហ៍ើយក្រត់�ប់ម�វិញិលើ�ថ្ងៃ�ៃ

ទ�១៨ ដែខ្ញុំធូំិ ឆំ្នាំ�២០២២ �ីំង្អួអ��ីង្អួលើពីល ៩ ថ្ងៃ�ៃលើ�អឺរូ ាបី ក្រ�ុម

ការូង្ហារូទាំ�់ទាំញអំ�វិនិិលើយាគ្គដែ�ល�នលើ�� ចា�ង្អួ ហាន 

ក្របធានមជីិម�ឌ លទាំ�់ទាំញអ�ំវិនិលិើយាគ្គថ្ងៃនត់�បន់អភីវិិឌ្ឍឍន៍

លើស�ា�ិចា និង្អួបលើចា�វិទិា��ពីង្អួ់ដែផ្ស ថ្ងៃ�ឆ្នាំ�ង្អួ ក្រ�ុង្អួសូូចូវិ ជា

ស�ជី�ិលើនាះ បានលើ�ទសសនាក្រ�ុមហីូ៍នច�ន�ន ៧ នងិ្អួសាា ប័ន

ច�ន�ន ១  លើដាយបានចីះហ៍ត់ាលើលខ្ជាលើលើ�ិចាសនាច�ន�ន ២

និង្អួទទ�លគ្គលើក្រ�ង្អួសហ៍ក្របតិ់បត់តិការូម�យច�ន�នតាមការូ

លើក្រគ្នាង្អួទី�។ �ំីង្អួច�លើណ្តាមគ្គលើក្រ�ង្អួដែ�លបានចីះហ៍ត់ាលើលខ្ជា

លើនាះ គ្គលើក្រ�ង្អួធិ�ជាង្អួលើគ្គគឺ្គគ្គលើក្រ�ង្អួទ�សំា�់ការូ�ណ្តាត លរូបស់

ក្រ�ុមហីូ៍នបលើចា�វិទិា BMTS ដែ�ល�នទ�ហ៍�ទីនវិនិិលើយាគ្គ

៣ �ន់�នយាន់។ �ំីង្អួច�លើណ្តាមក្រ�ុមហីូ៍នដែ�លលើ��

ចា�ង្អួ ហាន លើ�ទសសនាលើ�អឺរូ ាីបលើលើ�លើនះ ភាគ្គលើក្រចើនជា

ក្រ�ុមហីូ៍នផ្សលិត់លើក្រគ្គឿង្អួបនាែ ស់រូ�យនត។

លើយាង្អួតាមការូសទង្អួ់មត់ិអ�ពី�ទ�នី�ចិត់តអាជី�វិ�មីក្របចា�

ឆំ្នាំ�រូបស់សភា��ិជីា�មីសហ៍ភាពីអឺរូ ាីប�ីំង្អួក្របលើទសចិន

បានឱុ�ឹង្អួ� �ំីង្អួឆំ្នាំ�២០២១ �ំីង្អួច�លើណ្តាមក្រ�ុមហីូ៍នដែ�ល

ចូលរូ�មការូសទង្អួ់មត់ិ ច�ន�នក្រ�ុមហីូ៍នដែ�លដែសវង្អួរូ�ការូលើធិវើ

មូលដាា ន�យ�មីនូវិដែខ្ញុំសសង្ហាវ �់ផ្សគត់់ផ្សគង្អួ់រូបស់ពី��លើគ្គលើ��ីំង្អួ

ក្របលើទសចិន លើសីើនឹង្អួ ៥ �ង្អួថ្ងៃនច�ន�នក្រ�ុមហីូ៍នដែ�លលើផ្សទរូដែខ្ញុំស
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សង្ហាវ �់ផ្សគត់់ផ្សគង្អួ់រូបស់ពី��លើគ្គលើចញពី�ក្របលើទសចិន។ �ំីង្អួឆំ្នាំ�

២០២២ អក្រតាលើនះបានលើ�ើនលើ�ើង្អួ�ល់ ៨ �ង្អួ។

ចាប់តា�ង្អួពី�ចីង្អួឆំ្នាំ�២០២២ ក្រគ្គប់ត់�បន់ទាំ�ង្អួអស់លើ�

ទូទាំ�ង្អួក្របលើទសចិន បានខ្ញុំិត់ខ្ញុំ�ក្របឹង្អួដែក្របង្អួលើ�ើមី�ទាំ�់ទាំញការូ

វិនិិលើយាគ្គ។ ឧទាំហ៍រូ�៍ ក្រ�ុង្អួសូូចូវិថ្ងៃនលើខ្ញុំត់តជា�ង្អួសូូបាន

លើរូៀបច�គ្គ�ៈក្របត់ិភូីលើ�កាន់បរូលើទស លើក្រ�ពី�លើនះ �៏បាន

លើរូៀបច�សនិំស�ទទាំ�់ទាំញអំ�វិនិិលើយាគ្គជាលើក្រចើនផ្សង្អួដែ�រូ។

លើ�ថ្ងៃ�ៃទ�៩ ដែខ្ញុំធិំូ ខ្ញុំ�ៈដែ�លគ្គ�ៈក្របត់ិភូីលើស�ា�ិចា និង្អួ

��ិជីា�មីរូបស់ក្រ�ុង្អួសូូចូវិលើ�កាន់អឺរូ ាីបលើនាះ ទ�ក្រ�ុង្អួសិន

ជីនិបានលើរូៀបច�សនិំស�ទទាំ�់ទាំញអ�ំវិនិលិើយាគ្គស�ល តាម

រូលើបៀប "អី�នលើធិើដែ�ត់ + ទក្រមង់្អួផ្កាទ ល"់ លើដាយបានចរូចា នងិ្អួ

ចីះហ៍ត់ាលើលខ្ជាលើលើគ្គលើក្រ�ង្អួច�ន�ន ៣១៥ ដែ�ល�នទ�ហ៍�

វិនិលិើយាគ្គសរីូបច�ន�ន ៨៧៩ �ន�់នយាន់។ លើខ្ញុំត់តកាវ ង្អួតី់ង្អួ

បានចាប់លើផ្សតើមលើរូៀបច��ិចាក្របជីី�បរូលើទសថ្ងៃនសនិំស�ទទាំ�់ទាំញ

អំ�វិនិិលើយាគ្គជាស�លលើលើត់�បន់ឈូង្អួសមីក្រទកាវ ង្អួតី់ង្អួ-

ហី៍ង្អួ�ីង្អួ-�ាកាវិ ២០២២ លើ�លើ�ើមដែខ្ញុំវិចិឆកិា ដែ�លបានលើរូៀបច�

ស�មីភាពីទាំ�់ទាំញអំ�វិនិិលើយាគ្គលើ�ក្របលើទសសរីូបច�ន�ន

១៧ �ូចជាក្របលើទសអាលែឺមាង្អួ់ អង្អួ់លើគ្គែស បារា�ង្អួ ជីបាីន

�ូលើរូ ាខ្ជាង្អួត់ីូង្អួ អាហ៍សង្អួ់ទ�ន និង្អួកាណ្តាដាជាលើ�ើម។
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លើ�ើម �ីសាវ គ្គមន៍ច�លើ�ះការូម��ល់ថ្ងៃនបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�

ក្របថ្ងៃពី�� ចិន រូម�� យដាា នជិីះសគ��៏លី�លាញលើលើពីិភីពី-

លើ�� Jungfrau �ីំង្អួក្របលើទសសវ�ស បានលើរូៀបច�លើក្រគ្គឿង្អួ

តី់បដែត់ង្អួសក្រ�ប់អបអរូសាទរូបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�ក្របថ្ងៃពី�� ចិន

លើ�សាា ន�យដែខ្ញុំសរូ ា� �ូចជាលើក្រគ្គឿង្អួតី់បដែត់ង្អួឆំ្នាំ�លើ�ះ និង្អួលើគ្នាម

ក្រ�ហ៍មដែបបក្របថ្ងៃពី�� ជាលើ�ើម ក្រពីមទាំ�ង្អួបានបង្ហាា ញរូូបច�ែ �់

ទឹ����ំីង្អួទក្រមង្អួ់សត់វទនាយលើ�លើលើផ្កាទ �ង្អួទឹ��� ដែ�ល

សាតិ់លើ�ដែ�ីរូសាា ន�យរូ�លើភីែើង្អួខ្ញុំះស់ប�ផី្សត់លើ�អឺរូ ាបី "Jungfrau-

��បូលអឺរូ ាីប" លើ�ើមី�ទទ�លសាវ គ្គមន៍លើភីំ�វិលើទសចរូចិន។

លើ�ក្របលើទស�ា ល់ឌ្ឍ�វិ អាកាសយានដាា នអនតរូជាតិ់

វាាឡាណ្តាបានលើរូៀបច�ពីិធិ� "Water Salute" ដែ�លបាញ់

សសរូទឹ��៏ធិ�សលើម ើីមដែ�លជាពិីធិ�ប�ិសណ្តាា រូ�ិចា�ក្រមិត់

ខ្ញុំះស់ លើ�ើមី�ទទ�លសាវ គ្គមន៍លើជីើង្អួលើហាះលើហ៍ើរូក្រត់ង្អួ់លើលើ���បូង្អួ

រូបស់ក្របលើទសចនិលើ�កាន់�ាលឌ់្ឍ�វិ បនាទ ប់ពី�ក្របលើទសចិនបាន

ដែ�សក្រមួលវិធិានការូអ�ពី�ការូបង្ហាា រូ នងិ្អួក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួជី�ង្អួ�ូឺវិ ��១៩។

លើ�ថ្ងៃ�ៃទ�២០ ដែខ្ញុំម�រា ក្រ�ស�ង្អួវិបីធិម៌ និង្អួលើទសចរូ�៍

ថ្ងៃនក្របលើទសចិនបានលើចញលើសច�ត�ជូីន���ឹង្អួ� ចាប់ពី�ថ្ងៃ�ៃទ�

៦ ដែខ្ញុំ�ីមភៈ ឆំ្នាំ�២០២៣ ការូសា�លីង្អួលើបើ���លើ�ើ រូការូនូវិ

អាជី�វិ�មវីិសិយ័លើទសចរូ�៍លើលើការូលើរូៀបច�ក្រ�ុមលើទសចរូលើចញ

លើ�បរូលើទស និង្អួ��់"ស�បីក្រត់យនតលើហាះ + សណ្តាា គ្នារូ"វិញិ
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រូបស់ទ�ភំា�់ង្ហារូលើទសចរូ�៍ និង្អួក្រ�ុមហីូ៍នលើទសចរូ�៍

អនឡាញលើ�ទូទាំ�ង្អួក្របលើទសចិន។ បនាទ ប់ពី�លើសច�ត�ជូីន

���ឹង្អួលើនះក្រតូ់វិបានក្របកាសជាផ្សែូវិការូ បរូ�ិ�ថ្ងៃនការូ

ដែសវង្អួរូ�ផ្សលិត់ផ្សលដែ�លលើធិវើលើទសចរូ�៍លើ�បរូលើទសតាម

ក្រ�ុមលើទសចរូលើ�លើលើលើគ្គហ៍ទ�ព័ីរូលើទសចរូ�៍ Trip.com លើ�ើន

លើ�ើង្អួ ៥ �ង្អួភាែ មៗ ដែ�លជី�រូីញឱុការូដែសវង្អួរូ�លើគ្នាលលើ�

លើទសចរូ�៍លើក្រ�ក្របលើទសលើ�ើនលើ�ើង្អួ ៣៣០%។ �ំីង្អួលើនាះ

ក្របលើទស�មះីជា ថ្ងៃ� លើវិៀត់ណ្តាម ឥ�ឌូ លើនសី� និង្អួសឹង្អួាបីរូ �

ក្រតូ់វិបានលើគ្គដែសវង្អួរូ�លើក្រចើនជាង្អួលើគ្គ។ ការូលើធិវើ��លើ�ើ រូលើ�បរូលើទស

និង្អួការូលើ�ើនលើ�ើង្អួថ្ងៃនការូលើក្របើក្របាស់�ីំង្អួអ��ីង្អួលើពីលបី�ុ

ចូលឆំ្នាំ��ី�ក្របថ្ងៃពី�� ចិនរូបស់ក្របជាពីលរូ�ាចិន បានលើធិវើឱុ

ក្របជាជីនចាប់អារូមី�៍� លើស�ា�ិចា�នសនទីះខ្ជាែ �ង្អួ�ំីង្អួការូ

លើង្អួើបលើ�ើង្អួវិញិ លើហ៍ើយពី��លើគ្គ�៏�នការូយល់�ឹង្អួកាន់ដែត់

លើក្រ�អ�ពី�សារូៈស�ខ្ជាន់ជាស�លថ្ងៃនការូលើ�ើនលើ�ើង្អួថ្ងៃនលើស�ា�ិចា

រូបស់ក្របលើទសចិនផ្សង្អួដែ�រូ៕

(អត់ាបទសលើង្អួេបលើដាយអំ�និពីនឹទសសនាវិ�ត�លើយើង្អួខ្ញុំំី �)

稿件来源：本刊综合

ក្រ�ុមហីូ៍នខិ្ញុំត់ខ្ញុំ�រូ�ការូបញ្ចាំា ទញិ រូវិល់�ីំង្អួផ្សលិត់�ម ីក្របលើទសចិន�នជី�លើនឿចិត់តសក្រ�ប់

ជី�រូីញការូលើង្អួើបលើ�ើង្អួវិញិថ្ងៃន��ិជីា�មីអនតរូជាត់ិ

找订单、忙生产，中国外贸复苏回暖信心足 新华社 图 孙勇刚 制作
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លើ�ថ្ងៃ�ៃទ�១៧ ដែខ្ញុំម�រា ឆំ្នាំ�២០២៣ អាជំាធិរូជាត់ិសាិត់ិចិនបានក្របកាស

ពី�ទិនំន័យលើស�ា�ិចាជាត់ិក្របចា�ឆំ្នាំ�២០២២។ លើ�ឆំ្នាំ�២០២២ GDP រូបស់

ក្របលើទសចិន�នទ�ហ៍�សរូីបជាង្អួ ១២១ ក្រទ��នយាន់ លើបើគ្គិត់តាម

ត់ថ្ងៃមែមិនដែក្របក្របួល គ្គបឺានលើ�ើនលើ�ើង្អួ ៣% លើធិៀបនឹង្អួឆំ្នាំ�២០២១។

karGPivDÆRbkbedayKuNPaBx<s;
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លើនះគឺ្គជាការូលើជាគ្គជ័ីយ�ី�ម�យលើទៀត់រូបស់ក្របលើទសចនិ បនាទ ប់

ពី�បានសលើក្រមចនូវិទ�ហ៍� GDP ជាង្អួ ១០០ ក្រទ��នយាន់លើ�ឆំ្នាំ�

២០២០ នងិ្អួជាង្អួ ១១០ ក្រទ��នយាន់លើ�ឆំ្នាំ�២០២១។ លើបើគ្គតិ់តាម

អក្រតាបតូរូក្របា�់ជាមធិុមក្របចា�ឆំ្នាំ�២០២២ ១២១ ក្រទ��នយាន់ក្រតូ់វិជា ១៨

ក្រទ��ន�ី�ែ រូអាលើមរូ�ិ ជាប់ល�ដាប់លើលខ្ញុំ ២ លើលើពីិភីពីលើ��។

1 月 17 日，中国国家统计局发布 2022 年国民经济数据。中国全年国内生产总值

1210207 亿元，按不变价格计算，比上年增长 3.0%。

高质量发展
为世界注入信心

  120 万亿元总量意味着什么？

ទ�ហ៍� ១២១ ក្រទ��នយាន់

លើនះ�នន័យអវ�?
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បចាីបីនំ ក្របលើទសចិន��ពីីង្អួលើបើ�ទាំវ រូក្របលើទសកាន់ដែត់ទូល�ទូ�យ។ ចាប់ពី�ថ្ងៃ�ៃទ�១ ដែខ្ញុំម�រា ម� បញ្ញា �លើ�ីះឧសាហ៍�មី�ី�

អ�ពី�ការូលើលើ�ទឹ�ចិត់តវិនិិលើយាគិ្គនបរូលើទសក្រតូ់វិបានក្របកាសឱុលើក្របើក្របាស់ជាផ្សែូវិការូ ដែ�លបានពីក្រង្អួ��ក្រ�បខ័្ញុំ�ឌ ថ្ងៃនការូវិនិិលើយាគ្គ

បរូលើទស។ ក្របលើទសចិនអនីវិត់តក្របព័ីនឹអក្រតាពីនឹនា�ចូលផ្សលិត់ផ្សល ១០២០ មីខ្ញុំជាបលើណ្តាត ះអាសនំ ដែ�ល�ន�ក្រមិត់ទាំបជាង្អួ

អក្រតាពីនឹសក្រ�ប់ក្របលើទសដែ�លទទ�លការូអនីលើក្រគ្នាះប�ផី្សត់។ ចាប់ពី�ថ្ងៃ�ៃទ�១ ដែខ្ញុំ��ាដា ម� ក្របលើទសចនិនឹង្អួបនាយអក្រតាពីនឹជាលើលើ�

ទ� ៨ ច�លើ�ះអក្រតាពីនឹសក្រ�ប់ក្របលើទសដែ�លទទ�លការូអនីលើក្រគ្នាះប�ផី្សត់ច�លើ�ះផ្សលិត់ផ្សលពី័ត់៌�នវិទិា ៦២ មីខ្ញុំ។ បនាទ ប់ពី�លើនាះ

អក្រតាពីនឹគ្គយទូលើ�រូបស់ចិននឹង្អួអាចបនាយពី� ៧,៤% �ល់លើ�ជា ៧,៣%។ លើ�� Borge Brende លើទសាភីិបាលថ្ងៃនលើវិទិកា

លើស�ា�ិចាពីិភីពីលើ�� បានដែ�ែង្អួ� ការូលើបើ�ច�ហ៍រូបស់ចិននឹង្អួអាចចូលរូ�មច�ដែ���ំីង្អួការូអភីិវិឌ្ឍឍលើស�ា�ិចាពីិភីពីលើ��។

ការូបង្អួាបលើង្អួាើនផ្សល�សិ�មីរូបស់ចិន�នទ�ហ៍�លើលើសពី� 

០,៦៥ ក្រទ��នគ្គ��ូក្រកាម�ំីង្អួរូយៈលើពីល ៨ ឆំ្នាំ�ជាប់ៗគំ្នា។

ត់ថ្ងៃមែបដែនាមថ្ងៃនឧសាហ៍�មីលើ�ើនលើ�ើង្អួ�ល់លើ� ៤០,២ ក្រទ��ន

យាន់។ គ្គិត់ម��ល់ចីង្អួឆំ្នាំ�២០២២ ផ្សែូ វិរូ�លើភីែើង្អួចិនដែ�ល

��ពីីង្អួក្របត់ិបត់តិការូ�នក្របដែវិង្អួសរូីប ១៥,៥ មីឺនគ្គ��ូដែមាក្រត់ �ំីង្អួ

លើនាះ�នផ្សែូវិរូ�លើភីែើង្អួលើលី�នលើលឿន ៤,២ មីនឺគ្គ��ូដែមាក្រត់។ ក្របលើទស

ចិនបានសាង្អួសង់្អួលើហ៍ដាា រូចនាសមះ័នឹបណ្តាត ញអី�នលើធិើដែ�ត់

ដែ�ល�នក្រទង់្អួក្រទាំយធិ�ជាង្អួលើគ្គ នងិ្អួ�នបលើចា�លើទសលើជីឿនលើលឿន

�នមីខ្ញុំលើលើពីិភីពីលើ��។ តាមពីិត់លើ� លើ�លើក្រកាយត់�លើលខ្ញុំ

លើស�ា�ិចាទាំ�ង្អួលើនះ គ្គឺជាមូលដាា នថ្ងៃនការូអភីិវិឌ្ឍឍឧសាហ៍�មី

ដែ�លកាន់ដែត់�នភាពីរូងឹ្អួ�� និង្អួជាសកាត នីពីលថ្ងៃនការូវិនិិលើយាគ្គ

ការូលើក្របើក្របាស់ និង្អួការូនា�លើចញផ្សលិត់ផ្សលរូបស់ក្របលើទសចិន។

ក្របលើទសអាលែមឺាង់្អួបានក្របកាសពី���លើ�ើ នលើស�ា-

�ិចាពីា�រូ�៍ក្របចា�ឆំ្នាំ�២០២២ គ្គ ឺ១,៩% ច�ដែ��

តាមការូពីា�រូ�៍ពី�អង្អួគការូ IMF ��លើ�ើ ន GDP

ក្របចា�ឆំ្នាំ�២០២២ រូបស់ក្របលើទសអាលើមរូ�ិ នងិ្អួជីបាីន

គ្គមិឺនលើលើសពី� ២% លើទ។ �ូលើចំះ ��លើ�ើ នលើស�ា�ិចា

៣% ដែ�លក្របលើទសចិនបានសលើក្រមចលើនាះ �ន�ក្រមិត់

ខ្ញុំះស់ជាង្អួ��លើ�ើ នលើស�ា�ិចាថ្ងៃនក្របលើទសស�ខ្ជាន់ៗលើលើ

ពីភិីពីលើ��។

��លើ�ើ ន ៣% លើនះ�នន័យអវ�? លើ�លើក្រកាយត់�លើលខ្ញុំលើស�ា�ិចាគឺ្គ�នអវ�ខ្ញុំែះ?

លើត់ើក្របលើទសចនិរូ�មច�ដែ���ីំង្អួការូអភិីវិឌ្ឍឍលើស�ា�ិចាពិីភីពីលើ��តាមរូលើបៀបណ្តា?លើត់ើក្របលើទសចនិរូ�មច�ដែ���ីំង្អួការូអភិីវិឌ្ឍឍលើស�ា�ិចាពិីភីពីលើ��តាមរូលើបៀបណ្តា?

孙勇刚 制图

3.0% 的增速怎么看？ 经济数字的背后是什么？

如何助力全球经济增长？
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中国经济
他们这样看

លៀលាក Hamid Rashid ត្រូបធានមីជំឈមីណ្ឌឌ លតាមីដាំនលៀសដំឋកចិចពីភិពីលៀលាកផ្នែ�នកកិចចការូលៀសដំឋកិចច

និងសងគមីនៃនអ្នងគការូសហត្រូបជាំជាំ�ិ

联合国经济和社会事务部全球经济监测中心主任 哈米德·拉希德

អវ�ដែ�លខី្ញុំសគំ្នានឹង្អួក្របលើទស��ពីីង្អួអភីវិិឌ្ឍឍន៍លើផ្សសង្អួលើទៀត់គឺ្គ ក្របលើទសចនិបាន

ក្របកាន់ខ្ជាា ប់នូវិលើគ្នាលនលើយាបាយហិ៍រូញ្ញញវិត់ាី  និង្អួរូូបិយវិត់ាី�៏ខ្ជាែ �ង្អួកាែ ។

�ូលើចំះ លើបើនិយាយអ�ពី�វិសិ័យហ៍ិរូញ្ញញវិត់ាី និង្អួរូូបិយវិត់ាីក្របលើទសចិន

សីទឹដែត់�នការូគ្នា�ក្រទ�៏ខ្ជាែ �ង្អួកាែ ។

លៀលាក Jonathan Garner អ្ននកវភិាគជាំន់ខុពស់អំ្នពីីមូីលបត្រូ�

ទូីបអាសីុ និងទី�ារូថ្មីមីរូបស់ត្រូកុមីហុូន Morgan Stanley

摩根士丹利亚洲和新兴市场首席证券策略师 乔纳森·加纳

ក្របលើទសចនិជាលើស�ា�ិចាធិ�ជាង្អួលើគ្គទ� ២ លើលើពីភិីពីលើ�� លើហ៍ើយបាន���ត់់

លើគ្នាលនលើយាបាយម�យច�ន�នធិ�សក្រ�ប់ជី�រីូញការូលើង្អួើបលើ�ើង្អួវិញិថ្ងៃនលើស�ា�ិចា។ លើក្រកាម

បរូកិារូ�៍លើនះ លើយើង្អួអាចពីា�រូ� ឆំ្នាំ�លើនះ ក្របលើទសចនិក្របដែហ៍លនងឹ្អួអាចរូ�មច�ដែ�� ៥០%

�ីំង្អួការូអភិីវិឌ្ឍឍលើស�ា�ិចាពិីភីពីលើ��។
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លៀលាក Yuthasak Supasorn ត្រូបធានអាជាំា ធរូជាំ�ិ

លៀទសចរូណ៍្ឌនៃថ្មី

泰国国家旅游局局长 育塔萨

ក្របលើទសចិនជាក្របភីពីលើភីំ�វិលើទសចរូស�ខ្ជាន់ជាង្អួលើគ្គ

រូបស់ក្របលើទសថ្ងៃ�។ មីននឹង្អួផ្សទីះជី�ង្អួ�ូឺវិ ��១៩ លើ�ឆំ្នាំ�២០១៩

ក្របលើទសថ្ងៃ�បានទទ�លលើភីំ�វិលើទសចរូអនតរូជាត់ិក្រប��

៤០ �ននា�់ �ំីង្អួលើនាះ�ន ១១ �ននា�់ជាលើទសចរូ

ចិន។ ការូក្រត់�ប់ម�វិញិរូបស់លើទសចរូចិននឹង្អួលើ�ើរូត់�នាទ�

ស�ខ្ជាន់�ីំង្អួការូសាត រូលើ�ើង្អួវិញិនូវិលើស�ា�ិចាថ្ងៃនក្របលើទសថ្ងៃ�

លើហ៍ើយវិសិយ័លើទសចរូ�៍ថ្ងៃ�នងឹ្អួកានដ់ែត់�នភាពីលកួ្របលើសើរូ

ជាង្អួមីន។ ការូក្រត់�ប់ម�វិញិរូបស់លើទសចរូចិននឹង្អួជី�រូីញ

ឱុរូដាា ភីិបាលថ្ងៃ�សលើក្រមចបាននូវិលើគ្នាលលើ�លើស�ា�ិចា និង្អួ

លើទសចរូ�៍�ំីង្អួលើពីលយាាង្អួឆ្នាំប់។

លៀលាក ចាំងំ យានសុ�ង ត្រូបធានត្រូកុមីសិកាត្រូសាវត្រូជាំវ

នៃនមីជំឈមីណ្ឌឌ លផ្លាា ស់បតូរូលៀសដំឋកិចចអ្ននតរូជាំ�ិចិន

中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生

ក្របលើទសចិន និង្អួត់�បន់ជីី�វិញិ ពីិលើសសគ្គឺក្របលើទស

ចនិ នងិ្អួត់�បន់អាសូាន�នទ�នា�់ទ�នង្អួកានដ់ែត់ជិីត់សិំទឹ

លើលើវិសិ័យលើស�ា�ិចា និង្អួ��ិជីា�មី។ �ូលើចំះ លើ�ឆំ្នាំ�

២០២៣ ទនទមឹការូអនីវិត់តយីទឹសាស្ត្រសតអ�ពី�ការូពីក្រង្អួ��ត់ក្រមូវិ

ការូ�ំីង្អួក្រសុ� និង្អួការូលើង្អួើបលើ�ើង្អួវិញិថ្ងៃនលើស�ា�ិចារូបស់

ក្របលើទសចិន  ខ្ញុំំី �លើជីឿជា�់� ក្របលើទសចិននឹង្អួលើ�ើរូត់�នាទ�

គ្គនែឹះ�ំីង្អួការូសាត រូ និង្អួអភីិវិឌ្ឍឍលើស�ា�ិចា�ំីង្អួត់�បន់។

孙勇刚 制图

(អត់ាបទសលើង្អួេបលើដាយអំ�និពីនឹទសសនាវិ�ត�លើយើង្អួខ្ញុំំី �)
稿件来源：本刊综合

លៀលាកត្រូសី ចាំវ ភីង អ្ននុត្រូបធានវទិាសាា នសិកាត្រូសាវត្រូជាំវនៃនស�គមីជំំរូុញពាណិ្ឌជំជកមីមអ្ននតរូជាំ�ិចិន

中国贸促会研究院副院长 赵萍

ចាប់ពី�ក្រត់��សទ�៤ ថ្ងៃនឆំ្នាំ�២០២២ម� អង្អួគការូអនតរូជាតិ់ស�ខ្ជាន់ នងិ្អួធិនាគ្នារូវិនិលិើយាគ្គល �ីលើ�ីះលើលើពីភិីពីលើ��សីទឹដែត់បាន

លើលើ�ត់លើមាើង្អួការូពីា�រូ�៍អ�ពី���លើ�ើ នលើស�ា�ិចាក្របចា�ឆំ្នាំ�២០២៣រូបស់ក្របលើទសចិន។ ជា��បូង្អួ ក្របលើទសចិនជាលើស�ា�ិចាធិ�ទ� ២

លើលើពីិភីពីលើ�� ច�ដែ��មូលដាា នក្រគ្គឹះថ្ងៃន��លើ�ើ នលើស�ា�ិចាចិនគ្គឺត់ក្រមូវិការូ�ំីង្អួក្រសុ�។ លើក្រកាយពី�លើគ្នាលនលើយាបាយលើស�ា�ិចាចិន

ផ្សតល់អាទិភាពី�ល់ការូសាត រូលើស�ា�ិចា និង្អួការូពីក្រង្អួ��ត់ក្រមូវិការូ�ំីង្អួក្រសុ� ត់ក្រមូវិការូ�ំីង្អួក្រសុ�រូបស់ក្របលើទសចិន��ពីីង្អួលើង្អួើបលើ�ើង្អួវិញិ

ជាបនតបនាទ ប់។ បនាទ ប់ម� លើបើនិយាយអ�ពី�ត់ក្រមូវិការូលើក្រ�ក្រសុ� ក្របលើទសចិនបានអនីវិត់តលើគ្នាលនលើយាបាយលើបើ�ច�ហ៍�ក្រមិត់ខ្ញុំះស់

លើ�ើម �ីទប់ទលន់ងឹ្អួភាពីមិនក្របា��ក្របជាដែ�លនា�ម�លើដាយការូ�យលើលី�នថ្ងៃន��លើ�ើ នលើស�ា�ិចាពិីភីពីលើ��លើដាយ�នក្របសិទឹភាពី។

�ូលើចំះ លើក្រកាមបរូបិទដែ�ល��លើ�ើ នលើស�ា�ិចាពីិភីពីលើ��លើ�ើត់�នការូ�យលើលី�ន លើស�ា�ិចាចិននឹង្អួអាចកាែ យជា"�ាល�ាសី�ន"

ថ្ងៃន��លើ�ើ នលើស�ា�ិចាពីិភីពីលើ��៕
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លើក្របើក្រ�មថ្ងៃ�រូបស់ខ្ញុំែ�ន នឹង្អួអាចប�លើពីញការូង្ហារូលើផ្សសង្អួៗ�ំីង្អួផ្សទះ។ 

ចីចបូូតី់ង្អួដែត់ម�យ មនីសសចាស់ជីរា�៏អាចទទ�លបានការូជី�យពី�បីគ្គគលិ�

ការូង្ហារូ�ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍។ ចត់ឡានតាមក្របពី័នឹឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ ក្រគ្នាន់ដែត់ដែឆ្ល�

លើមើលទូរូស័ពីទ�អ៏ាច�ងឹ្អួ�លើ�ជិីត់ផ្សទះ�ន�ដែនែង្អួណ្តាអាចចត់ឡាន។

បាីនីានឆំ្នាំ�ចីង្អួលើក្រកាយលើនះ ត់�បន់ជាលើក្រចើន�ំីង្អួក្របលើទសចិនបាន និង្អួ

��ពីីង្អួខ្ញុំិត់ខ្ញុំ��សាង្អួសហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ លើដាយ�នលទឹផ្សលថ្ងៃនការូ

សិ�ាក្រសាវិក្រជាវិអ�ពី�ក្របព័ីនឹឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិកាន់ដែត់លើក្រចើនក្រតូ់វិបានលើក្របើក្របាស់

�ំីង្អួការូរូស់លើ�រូបស់ក្របជាជីនចិន។ សហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិកាន់ដែត់ទទ�ល

បានការូលើពីញនិយម និង្អួកាន់ដែត់�នភាពី"�ែ សថ្ងៃវិ"។

动动手指，民生服务足不出户就能办理；一键

呼叫，高龄独居老人能够随时随地找到社区工作人员

获得帮助；智慧停车，业主通过手机应用程序就能查

询到家门口的停车位空余情况……近年来，中国不少

地方积极探索智慧社区建设，越来越多的智能化成果

应用到社区场景中，为社区居民提供了安全便利的现

代化、智慧化生活环境，智慧社区变得越来越实用、

越来越“聪明”。

rs;enAkñúgshKmn_qøatév 

nwgTTYlGarmµN_EbbNa?

生活在
智慧社区
是种啥体验？

社区智能家居

社区智慧物业

lMenAdæanévqøatkñúgshKmn_

esvakmµévqøatkñúgshKmn_
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社区医疗与养老服务

社区政务服务

社区 O2O 服务

esvakmµsuxaPi)al nigkarEfTaMmnusScas;kñúgshKmn_

esvakmµrdæ)alkñúgshKmn_

esvakmµ o2o kñúgshKmn_

孙勇刚 制图孙勇刚 制图
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 លៀ�ើអ្នូីលៀ�ថាសហគមីន៍ឆាា �នៃវ?
什么是智慧社区？

លើវិទិកាក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួសហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិលើវិទិកាក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួសហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ
智慧社区管理平台 CFP 图智慧社区管理平台 CFP 图

សហ៍គ្គមនឆ៍្នាំែ ត់ថ្ងៃវិគឺ្គជាក្របព័ីនឹព័ីត់�៌នវិទិាសក្រ�ប់ការូក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួ នងិ្អួផ្សតលល់ើសវា�ម�ីល់សហ៍គ្គមន៍�ី�ម�យ ដែ�ល

លើក្របើក្របាស់យាាង្អួលើពីញលើលញនូវិបលើចា�លើទសទិនំន័យធិ�(Big Data) ការូគ្គ�នាពីពី�(Cloud Computing)

បញ្ចាំញ សិបីនិមីតិ់(Artificial Intelligence)  នងិ្អួបលើចា�លើទសព័ីត់�៌នវិទិាទ�លើនើបលើផ្សសង្អួៗលើទៀត់ ក្របមូលផ្សតី �នូវិធិនធាន

លើសវា�មីក្រគ្គប់ក្របលើភីទ�ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍។ �មីវិធិិ�លើផ្សសង្អួៗ�ំីង្អួក្របពី័នឹ ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិលើនះក្រគ្គប��ត ប់លើលើការូរូស់លើ� ការូង្ហារូ 

ការូលើរូៀនសូក្រត់ និង្អួការូលើលង្អួ��សានតជាលើ�ើមរូបស់ក្របជាពីលរូ�ាដែ�លរូស់លើ��ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍។ ក្របពី័នឹសហ៍-

គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិគ្គឺជាខ្ញុំែឹមសារូស�ខ្ជាន់ និង្អួជាដែផ្សំ�មូលដាា នសក្រ�ប់ការូ�សាង្អួទ�ក្រ�ុង្អួ ដែ�លអាចផ្សតល់�ល់

ក្របជាពីលរូ�ានូវិបណ្តាត ញឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិម�យ នងិ្អួបរូសិាា នរូស់លើ�ដែ�ល�នសីវិត់ាភិាពី ភាពីក្រស�ី�ក្រសួល

ភាពីង្ហាយក្រសួល និង្អួអារូមី�៍សបាយរូ ��រាយ។

បានីីានឆំ្នាំ�ចីង្អួលើក្រកាយលើនះ ត់�បន់ខ្ញុំែះលើ�ក្របលើទសចនិបានចាប់លើផ្សតើមសា�លីង្អួ

�សាង្អួសហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ លើដាយបានបលើង្អួាើត់លើ�ើនូវិក្របពី័នឹពី័ត់៌�នអ�ពី�

សហ៍គ្គមន៍ម�យច�ន�ន លើហ៍ើយ�នក្រ�ុមហីូ៍ន និង្អួអង្អួគការូម�យ

ច�ន�ន�៏បានចូលលើធិវើអាជី�វិ�មី�ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍ លើ�ើមី�ផ្សតល់

លើសវា�ម�ីល់ក្របជាពីលរូ�ា។ ការូសា�លីង្អួ�៏�ន

ល�េ�ៈថ្ងៃវិឆ្នាំែ ត់ទាំ�ង្អួលើនះ មិនក្រគ្នាន់ដែត់ផ្សតល់ភាពី-

ង្ហាយក្រសលួ�ល់ក្របជាពីលរូ�ាបាលីើណ្តាះ ះលើទ ដែ�មទាំ�ង្អួ

បានលើលើ��មះស់សតង្អួដ់ារូថ្ងៃនការូក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួសហ៍គ្គមនល៍ើទៀត់ផ្សង្អួ 

លើហ៍ើយបានលើធិវើឱុការូរូស់លើ�រូបស់ក្របជាពីលរូ�ាកាន់ដែត់�នភាពី-

ង្ហាយក្រសួលជាង្អួមីន។
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 លៀត្រូបើត្រូ�ស់លៀវទិកាសហគមីន៍ឆាា �នៃវតាមីរូលៀបៀបលៀនះ
智慧社区平台这样用

លើវិទិកាសហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ�នការូចូលរូ�មពី�ក្រ�ុមហីូ៍នផ្សតល់

លើសវា�មី�ីំង្អួសហ៍គ្គមន៍ អំ�ទទ�លខី្ញុំសក្រតូ់វិ�ីំង្អួសហ៍គ្គមន៍

និង្អួក្របជាពីលរូ�ា។ ឧទាំហ៍រូ�៍ លើវិទិកាសហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ

ធានយ� ដែបង្អួដែច�ជា ៣ ដែផ្សំ� គ្គឺដែផ្សំ�ក្រត់ួត់ពីិនិត់ុ ក្រ�ុមហីូ៍ន

ផ្សតល់លើសវា�មី និង្អួក្រ�ុមហីូ៍នក្របជាពីលរូ�ា។

ដែផំ្ស�ក្រតួ់ត់ពិីនិត់ុរូ�ម�នមីខ្ញុំង្ហារូអ�ពី�ការូជូីន���ឹង្អួ និង្អួ

ដែឆ្ល�លើមើលពី័ត់៌�នជាលើ�ើម ដែ�លជាលើវិទិកាក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួសហ៍គ្គមន៍

តាមបលើចា�លើទសព័ីត់�៌នវិទិាសក្រ�ប់សាា ប័នរូដាា ភីបិាល លើ�ើម �ី

ប�លើពីញត់ក្រមូវិការូរូបស់សាា ប័នរូដាា ភីបិាលក្រគ្គប់ក្របលើភីទ�ីំង្អួក្របព័ីនឹ

អភីិបាល�ិចាឌ្ឍ�ជី��លថ្ងៃនទ�ក្រ�ុង្អួ។

ដែផំ្ស�ក្រ�ុមហីូ៍នផ្សតលល់ើសវា�ម ីរូ�ម�នមីខ្ញុំង្ហារូអ�ពី�ការូក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួ

ត់�បន់ ស��ង់្អួ មនីសស លើក្រគ្គឿង្អួបរូកិាេ រូ នងិ្អួរូ�យនតជាលើ�ើម ដែ�ល

អាចដែឆ្ល�លើមើលពី័ត់៌�នលមួិត់អ�ពី�ក្របជាពីលរូ�ា និង្អួសហ៍គ្គមន៍ 

លើហ៍ើយអាចជី�យក្រ�ុមហីូ៍នផ្សតល់លើសវា�មីកាន់ដែត់លកួ្របលើសើរូ និង្អួ

លើធិវើការូក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួកាន់ដែត់�នក្របសិទឹភាពី។

ដែផ្សំ�ក្របជាពីលរូ�ារូ�ម�នមីខ្ញុំង្ហារូស�ខ្ជាន់ច�ន�ន ៥ គ្គឺ ការូ

រូស់លើ�ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ លើសវា�មីក្រគ្គប់ក្របលើភីទ ផ្សារូល�់ទ�និញ ការូក្រគ្គប់-

ក្រគ្គង្អួ់សហ៍គ្គមន៍ និង្អួការូពីនែត់់អគ្គគិភ័ីយ ដែ�លអាចផ្សតល់ភាពី

ង្ហាយក្រសួល និង្អួសីវិត់ាិភាពី�ល់អំ�រូស់លើ��ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍។

ទនទឹមនឹង្អួលើនះដែ�រូ ក្របជាពីលរូ�ាអាចលើក្របើគ្គ�ន�សាធារូ�ៈថ្ងៃន

�មីវិធិិ� WeChat សក្រ�ប់លើបើ�ទាំវ រូ�ីំង្អួសហ៍គ្គមន៍ លើសំើសី�ប�ះ

លើចញចូលលើអ�ិចក្រត់ូនិច ទទ�លលើសវា�មីជីញ្ញាូ នទឹ�បរូសីិទឹ សី�

ការូជី�យជី�សជីីល និង្អួបង្អួ់ថ្ងៃ�ែក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួសហ៍គ្គមន៍ជាលើ�ើម។

CFP 图CFP 图
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帮助居民
解决问题

�ដែនែង្អួចត់ឡានឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិក្រត់ូវិបាន��លើ�ើង្អួតាមផ្សែូវិស�ខ្ជាន់�ំីង្អួក្រ�ុង្អួឆ្នាំង្អួចូវិ លើខ្ញុំត់តជា�ង្អួសូូ�ដែនែង្អួចត់ឡានឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិក្រត់ូវិបាន��លើ�ើង្អួតាមផ្សែូវិស�ខ្ជាន់�ំីង្អួក្រ�ុង្អួឆ្នាំង្អួចូវិ លើខ្ញុំត់តជា�ង្អួសូូ
江苏省常州市交通干道沿线安装的智慧停车位  CFP 图江苏省常州市交通干道沿线安装的智慧停车位  CFP 图
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អំ�ម�ង្អួ ល�ន ម�វិលើសៀន ដែ�ល�នអាយី ៤៧ ឆំ្នាំ� 

រូស់លើ��ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍ជី�នលើសៀវិ ខ្ញុំ�ឌ �ីង្អួវិនិ ក្រ�ុង្អួ

ចាង្អួចូវិ លើខ្ញុំត់តហី៍�លើគ្គៀន។ អំ�ម�ង្អួចូលចិត់តលើក្របើ�មីវិធិិ�

ទូរូស័ពីទឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិម�យលើ�ីះ"អ�ំជិីត់ខ្ជាង្អួថ្ងៃវិឆ្នាំែ ត់"។ លើភីែើង្អួ

ឬទ�ឹលើ�ើត់�នបញ្ចាំា  ឬ�៏�នលើគ្គដា�ឥ់វាានល់ើផ្សតសផ្កាត ស

អំ�ម�ង្អួក្រគ្នាន់ដែត់លើបើ�ទូរូស័ពីទ�ត់រូូបលើហ៍ើយលើផំ្សើលើ�

ក្រ�ុមហីូ៍នក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួសហ៍គ្គមន៍តាម�មីវិធិិ� លើនះ។

ក្រ�ុមហីូ៍ននឹង្អួផ្សតល់ពី័ត់៌�នលើឆ្លែើយត់ប�ំីង្អួរូយៈលើពីល ៦ 

លើ�ាង្អួ លើបើហ៍�សលើពីល���ត់់ បញ្ចាំា លើនះនឹង្អួក្រត់ូវិបញ្ញាូ ន

លើ�គ្គ�ៈ�មីការូសហ៍គ្គមន៍លើ�ើម �ីជី�រីូញការូលើដាះ-

ក្រសាយបញ្ចាំា ជា�់ដែសតង្អួរូបស់ក្របជាពីលរូ�ា។

សពីវថ្ងៃ�ៃលើនះ លើក្រ�ពី�ចត់ឡាន សហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ

លើ�ដែត់អាចជី�យលើដាះក្រសាយបញ្ចាំា ជាលើក្រចើនលើទៀត់

សក្រ�ប់ក្របជាពីលរូ�ា�ូចជា ការូតាមដានសីវិត់ាិភាពី

ជីលើ�តើ រូយនត នងិ្អួការូបតងឹ្អួលើដាយសវយ័ក្របវិត់តអិ�ពី�អគ្គគភ័ិីយ

ជាលើ�ើម ដែ�លបានផ្សតល់ភាពីង្ហាយក្រសួលកាន់ដែត់លើក្រចើន

�ល់ក្របជាពីលរូ�ាដែ�លរូស់លើ��ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍។

លើ�ថ្ងៃ�ៃទ�១៩ ដែខ្ញុំវិចិឆិកា ឆំ្នាំ�២០២២ លើ��ក្រស�

ហូ៍វិ លើសៀហ៍�យ ដែ�លរូស់លើ��ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍ណ្តានហូូ៍

ផ្សែូវិឃីន�ីន ខ្ញុំ�ឌ កាែ �ាយ� ក្រ�ុង្អួកាែ �ាយ� ត់�បន់

សវយត័់ជីនជាតិ់អីូយហ៍គ័រូ សី�នជា�ង្អួ ក្របលើទសចនិ បាន

លើឃើញ�នរូ�យនតម�យលើក្រគ្គឿង្អួចត់លើ�មីខ្ញុំរូ�យនតរូបស់

លើ��ក្រស� ដែត់លើ�លើលើរូ�យនតលើនាះមិនបានដា�់លើលខ្ញុំ

ទូរូស័ពីទរូបស់ថ្ងៃត់�ីង្អួឡានលើទ។ លើ��ក្រស�បាននិយាយ

� "ខ្ញុំំី �វាយទូរូស័ពីទឱុក្រ�ុមហីូ៍នក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួសហ៍គ្គមន៍ 

ពី��លើគ្គមីខ្ញុំជាអាចទាំ�់ទង្អួជាម�យ�ា ស់ឡានលើនាះ

បាន។ ម�យសនទីះលើក្រកាយម� �ា ស់ឡាន�៏ម��ល់

លើហ៍ើយ។ គ្នាត់់លើបើ�ឡានលើ�ឆ្នាំៃ យបនាទ ប់បានលើធិវើការូ

សី�លើទាំសជាលើក្រចើន�ង្អួ។ ក្របពី័នឹ�៏ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិរូបស់សហ៍-

គ្គមន៍បានជី�យឱុលើយើង្អួលើធិវើលើរូឿង្អួតូ់ចតាចជាលើក្រចើន។

�ូចលើពីលលើនះ លើបើគី្នានក្របពី័នឹឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិរូបស់សហ៍គ្គមន៍

ដែ�លជី�យលើយើង្អួរូ�លើឃើញ�ា ស់ឡាន�ំីង្អួលើពីល�៏ខ្ញុំែ� ខ្ញុំំី �

មិន�ឹង្អួ�លើត់ើវានឹង្អួច�ណ្តាយលើពីលបាីនីានលើទ"! 

បាីនីានឆំ្នាំ�លើនះ ទនទឹមនឹង្អួការូលើ�ើនលើ�ើង្អួថ្ងៃនច�ន�ន

រូ�យនត �នសហ៍គ្គមន៍ជាលើក្រចើន ពីលិើសសគ្គសឺហ៍គ្គមន៍

ចាស់ៗ បានជី�បនឹង្អួការូល�បា��ំីង្អួការូចត់ឡាន។

�ូលើចំះ �នសហ៍គ្គមន៍ជាលើក្រចើនចាប់លើផ្សតើមសា�លីង្អួ

�សាង្អួក្របព័ីនឹឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិលើ�ើម �ីលើដាះក្រសាយបញ្ចាំា លើនះ។ 

ក្របជាពីលរូ�ាដែ�លរូស់លើ��ីំង្អួសហ៍គ្គមន៍យូជី�ង្អួ-

�ីង្អួធិ�ង្អួ ឃី�ជី�នសាថ្ងៃវិ ខ្ញុំ�ឌ ជី�នសាន ក្រ�ុង្អួលើសៀង្អួថ្ងៃហ៍ 

បាននិយាយ� �មវីិធិិ�"ដែច�រូ �ដែល�ព័ីត់�៌នចត់ឡាន"

បានជី�យលើយើង្អួលើដាះក្រសាយបញ្ចាំា ចត់ឡាន។ �ា ស់

ឡានដែ�ល�ន�ដែនែង្អួចត់ឡានរូបស់ខ្ញុំែ�នអាចផ្សតល់

ពីត៌័់�នអ�ពី�រូយៈលើពីលទ�លើនរូថ្ងៃន�ដែនែង្អួចត់ឡានរូបស់

ខ្ញុំែ�ន លើ�ើមី�ឱុអំ�ជិីត់ខ្ជាង្អួអាចលើ�ចត់ឡានបាន។ 

លើ�ើម �ីលើលើ�ទឹ�ចិត់តឱុក្របជាពីលរូ�ាកាន់ដែត់លើក្រចើន

ដែច�រូ �ដែល�ព័ីត់៌�នពី��ដែនែង្អួចត់ឡានរូបស់ខ្ញុំែ� ន

គ្គ�ៈ�មីការូសហ៍គ្គមន៍បានដា�់លើចញនូវិការូ

���ត់់អ�ពី�ការូផ្សតល់រូង្ហាវ ន់�ល់អំ�ដែច�រូ �ដែល�។
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បលើចា�លើទស�ី�គ្គ�បផ្សស�ជាម�យត់ក្រមវូិការូរូបសក់្របជាពីល-

រូ�ា បលើង្អួាើត់លើ�ើង្អួនូវិទិ�ាភាពី�ី�ជាលើក្រចើនសក្រ�ប់ការូលើក្របើក្របាស់

ជា�់ដែសតង្អួ។ ក្របព័ីនឹសហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិបានក្របមូលផ្សតី �នូវិ

ធិនធានលើសវា�មីក្រគ្គប់ក្របលើភីទលើ�ត់�បន់ជីី�វិញិ លើហ៍ើយបលើង្អួាើត់

លើ�ើង្អួនូវិ"រូង្អួវង្អួ់ថ្ងៃនការូរូស់លើ�ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ"។

លើពីល�ី�ៗលើនះ �មីវិធិិ�ក្របពី័នឹសហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិលើពីញ-

លើលញ��បូង្អួលើ�ីះ"អំ�ជិីត់ខ្ជាង្អួ"ក្រតូ់វិបានក្របកាសឱុលើក្របើ-

ក្របាស់លើ�ក្រ�ុង្អួណ្តានជី�ង្អួ។ ក្របព័ីនឹលើនះ�នដែផំ្ស�

ជាលើក្រចើន�ូចជា ការូរូស់លើ�ក្របចា�ថ្ងៃ�ៃ លើសវា�មី

សក្រ�ប់ក្របជាពីលរូ�ា ការូស�រូលើយាបល់និង្អួបតឹង្អួត់វាា ការូ

ក្របកាសពីត័់�៌ន នងិ្អួការូទ�នា�់ទ�នង្អួគំ្នាជាលើ�ើម។ គ្គ�រូបញ្ចាំា �់

� �នលើភាជីន�យដាា នលី�លើ�ីះ ផ្សារូទ�លើនើប និង្អួផ្សលិត់-

ផ្សល�មានតជាលើក្រចើនបានចូលរូ�ម�ីំង្អួ�មីវិធិិ�"អំ�ជិីត់ខ្ជាង្អួ"

លើនះ លើ�ើមី�ផ្សតល់លើសវា�មីក្រគ្គប់ល�េ�ៈ�ល់ក្របជាពីលរូ�ា។ 

ជាពីិលើសស ក្របពី័នឹលើនះខី្ញុំសគំ្នានឹង្អួលើវិទិកា��ិជីា�មីលើផ្សសង្អួ

លើទៀត់ វាមិនគ្គិត់លើសវាពី�អំ�លើក្របើក្របាស់ ដែ�លជាលើវិទិកាផ្សតល់

លើសវា�មីលើដាយឥត់គ្គិត់ថ្ងៃ�ែ។

លើ��ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍ជី�ង្អួខ្ញុំឺ ឃី��វិយាន់ ខ្ញុំ�ឌ ឆ្នាំង្អួអាន 

ក្រ�ុង្អួសឺីចាជី�ង្អួ លើខ្ញុំត់តហឺី៍លើបា �នលើវិទិកាលើសវា�មីឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិម�យ

លើ�ីះ"អំ�ក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួទូលើ�" ដែ�លបានដា�់បញ្ញាូ លនូវិ

ធិនធានអ�ពី�ការូស�ួត់ផ្សទះ ទិញល�់ផ្សទះ និង្អួ

លើសវា�មីរូ�យនតជាលើ�ើម។ មិនដែត់

បាីលើណ្តាះ ះលើទ ធិនធានក្រគ្គប់

ក្របលើភីទ�ីំង្អួសហ៍គ្គមន៍�៏

begáIt{rgVg;énkarrs;enAqøatév}

建立“智慧生活圈”

មនីសសយនតយាមលាត់ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ�ំីង្អួស�នថ្ងៃ�គូ្គល� ត់�បន់សានល�ធីិន ក្រ�ុង្អួលើបាកា�ង្អួមនីសសយនតយាមលាត់ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ�ំីង្អួស�នថ្ងៃ�គូ្គល� ត់�បន់សានល�ធីិន ក្រ�ុង្អួលើបាកា�ង្អួ
北京市三里屯太古里园区内的智能巡逻机器人 CFP 图北京市三里屯太古里园区内的智能巡逻机器人 CFP 图
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ក្រត់ូវិបានក្របមូលផ្សតី �គំ្នាលើ��ំីង្អួក្របពី័នឹលើនះដែ�រូ ឧទាំហ៍រូ�៍

អំ�ណ្តាលើចះជី�សជីីលលើក្រគ្គឿង្អួអគ្គគិសន� អំ�ណ្តាលើចះស�ួត់

ក្របពី័នឹលូ សីទឹដែត់អាចចីះលើ�ីះលើលើលើវិទិកាលើនះ លើ�ើមី�ជី�រូីញ

ឱុ�នការូជី�យគំ្នាលើ�វិញិលើ�ម�រូវាង្អួអំ�ជិីត់ខ្ជាង្អួ។

ការូបលើង្អួាើត់សហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិគ្គឺលើ�ើម �ីប�លើពីញត់ក្រមូវិការូ

រូបស់ក្របជាជីនច�លើ�ះការូស់លើ��៏លកួ្របលើសើរូ។ អំ�ជី�នាញ

ការូបានបលើញ្ញាញលើយាបល់� សហ៍គ្គមនឆ៍្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ��ពីីង្អួវិវិិឌ្ឍឍន៍

លើ�ជា"រូង្អួវង់្អួថ្ងៃនការូរូស់លើ��៏�នល�េ�ៈឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ" ដែ�លក្រតូ់វិ

ក្របមូលផ្សតី �នូវិធិនធានក្រគ្គប់ក្របលើភីទលើ�ជីី�វិញិសហ៍គ្គមន៍�ូច

ជា ហាង្អួល�់ទ�និញ ហាង្អួជី�សជីីល ហាង្អួលើសវា�មីស�ួត់

ផ្សទះ លើភាជីន�យដាា ន ហាង្អួកាត់់ស�់ និង្អួលើសវា�មី��ឡាជា

លើ�ើម លើ�ើមី�ទាំ�់ទាំញ��ិជីា�រូលើ�ជីី�វិញិសហ៍គ្គមន៍ចូល

រូ�មក្របព័ីនឹលើនះ នងិ្អួបលើង្អួាើត់ជា"រូង្អួវង្អួថ់្ងៃនការូរូស់លើ�ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ"ដែ�ល

អាចផ្សតល់ភាពីង្ហាយក្រសួល�ល់អំ�រូស់លើ��ីំង្អួសហ៍គ្គមន៍

លើនះ។

APP សហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ�ំីង្អួទូរូស័ពីទAPP សហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ�ំីង្អួទូរូស័ពីទ

智慧社区手机 APP CFP 图智慧社区手机 APP CFP 图

“មជីិម�ឌ លលើសវា�មីលើដាយខ្ញុំែ�នឯង្អួសក្រ�ប់ក្របជាជីន ផ្កាា ក្រពីះអាទិត់ុ”“មជីិម�ឌ លលើសវា�មីលើដាយខ្ញុំែ�នឯង្អួសក្រ�ប់ក្របជាជីន ផ្កាា ក្រពីះអាទិត់ុ”

�ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ ក្រ�ុង្អួណ្តានធីិង្អួ លើខ្ញុំត់តជា�ង្អួសូូ�ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ ក្រ�ុង្អួណ្តានធីិង្អួ លើខ្ញុំត់តជា�ង្អួសូូ

江苏省南通市智慧社区“太阳花自助便民服务中心”CFP 图江苏省南通市智慧社区“太阳花自助便民服务中心”CFP 图

�ដែនែង្អួចត់ឡានឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ�ំីង្អួក្រ�ុង្អួសឺីនយាាង្អួ�ដែនែង្អួចត់ឡានឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ�ំីង្អួក្រ�ុង្អួសឺីនយាាង្អួ

  沈阳市智慧停车位沈阳市智慧停车位 CFP  CFP 图图
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养老服务“一键通”

“អាហារូដាា នឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ”សក្រ�ប់មនីសសចាស់�ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍ណ្តានយ�ង្អួមិន ខ្ញុំ�ឌ ហី៍ឺភី�ង្អួ ក្រ�ុង្អួធានជី�ន“អាហារូដាា នឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ”សក្រ�ប់មនីសសចាស់�ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍ណ្តានយ�ង្អួមិន ខ្ញុំ�ឌ ហី៍ឺភី�ង្អួ ក្រ�ុង្អួធានជី�ន

天津市和平区南营门街道的老年人“智慧食堂” 新华社 图天津市和平区南营门街道的老年人“智慧食堂” 新华社 图
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ដែ�ទាំ�មនីសសចាស់ និង្អួលើវិទិកាលើសវា�មីដែ�ទាំ�មនីសសចាស់

តាមក្របពី័នឹឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ �ំីង្អួលើនាះ លើវិទិកាលើសវា�មីដែ�ទាំ�មនីសស

ចាស់តាមក្របព័ីនឹឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិបានបលើង្អួាើត់យនតការូសលើស្ត្រង្ហាគ ះបនាទ ន់ 

លើដាយបាន��លើ�ើង្អួបរូកិាេ រូ"បូូតី់ង្អួដែត់ម�យ"ឱុមនីសសចាស់

ដែ�លរូស់លើ�ដែត់�ំ�់ឯង្អួលើដាយឥត់គិ្គត់ថ្ងៃ�ែ។ លើបើជី�បនឹង្អួបញ្ចាំា

បនាទ ន់ មនីសសចាស់ចីចបូូតី់ង្អួលើនាះ�៏អាចទទ�លបានការូ

ជី�យពី�បីគ្គគលិ�សហ៍គ្គមន៍ភាែ មៗ។ មិនដែត់បាីលើណ្តាះ ះលើទ

បីគ្គគលិ�សហ៍គ្គមន៍នឹង្អួទាំ�់ទង្អួជាម�យមនីសសចាស់តាម

លើពីល���ត់់។ លើបើវាយទូរូស័ពីទ ២ �ង្អួគី្នានមនីសសម�ទទ�ល

បីគ្គគលិ�សហ៍គ្គមន៍នងឹ្អួទាំ�់ទង្អួជាម�យញាត់មិតិ់តរូបស់មនីសស

ចាស់ ឬចាត់់បញ្ញាូ នឱុបីគ្គគលិ�សហ៍គ្គមន៍ ឬអំ�សី័ក្រគ្គចិត់ត

លើ�ផ្សទះរូបស់មនីសសចាស់លើនាះ លើ�ើម �ីធានា��នសីវិត់ាភិាពី។

ការូបលើង្អួាើត់សហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ មិនក្រគ្នាន់ដែត់ក្រត់ូវិ�សាង្អួ

ក្របពី័នឹលើសវា�មីអនឡាញបាីលើណ្តាះ ះលើទ ដែ�មទាំ�ង្អួក្រត់ូវិផ្សតល់

លើសវា�មីលើ�លើក្រ�បណ្តាត ញលើទៀត់ផ្សង្អួ។ មនីសសចាស់ជា

លើក្រចើន ពីិលើសសគ្គឺមនីសសចាស់ដែ�ល�នអាយីលើក្រចើន មិន

សូវិលើចះលើក្របើទូរូស័ពីទឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិលើទ �ូលើចំះ សហ៍គ្គមន៍លើក្រចើនបាន

ផ្សតល់លើសវា�មីតាមអនឡាញ និង្អួលើក្រ�អនឡាញ។ ទនទឹម

នឹង្អួលើនះដែ�រូ បីគ្គគលិ�សហ៍គ្គមន៍ និង្អួអំ�សី័ក្រគ្គចិត់ត�៏បាន

ផ្សតល់ការូដែ�នា��ល់មនីសសមិនទាំន់លើពីញវិយ័ មនីសសចាស់ 

និង្អួជីនពីិការូ�ំីង្អួការូលើក្របើលើវិទិកាឌ្ឍ�ជី��ល។

"ទ�ង្អួទ�ង្អួ... " �ញ្ចាំញ  សាវិ យូធិ�ង្អួ ដែ�លលើធិវើការូលើ�

សហ៍គ្គមន៍តាវិថ្ងៃវិវាាន់ ផ្សែូវិតី់ង្អួ��ន ខ្ញុំ�ឌ ឃ�យវិនិ ក្រ�ុង្អួវិ �ហាវ ង្អួ 

លើខ្ញុំត់តសានតី់ង្អួ បានទទ�លសារូជូីន���ឹង្អួម�យតាមទូរូស័ពីទ

� លើ��តា វាាង្អួ ដែ�លរូស់លើ��ីំង្អួសហ៍គ្គមន៍លើនាះ មិន

បានលើក្របើទ�ឹលើ�ផ្សទះ�ីំង្អួរូយៈលើពីល ១២ លើ�ាង្អួ�នែង្អួលើ� សូម

ទាំ�់ទង្អួជាម�យគ្នាត់់ឱុទាំន់លើពីល។ លើក្រកាយពី�ទទ�លបាន

���ឹង្អួលើនះ សាវិ យូធិ�ង្អួ �៏វាយទូរូស័ពីទលើ�ឱុលើ��តា វាាង្អួ 

ភាែ មៗ លើទើបទទ�ល���ឹង្អួ� លើ��តាបានលើ�ផ្សទះរូបស់

�ូនលើហ៍ើយ។ សារូជូីន���ឹង្អួលើនះលើផំ្សើលើដាយ�ាសី�ន លើក្របើក្របាស់

ទ�ឹដែ�ល��លើ�ើង្អួ�ីំង្អួផ្សទះរូបស់លើ��តា។ លើបើសនិជាលើ��តា

លើក្របើទ�ឹលើក្រចើន ឬតិ់ចលើពី��ីំង្អួផ្សទះ វានឹង្អួអាចលើផំ្សើសារូលើ�ទូរូស័ពីទ

បីគ្គគលិ�សហ៍គ្គមន៍លើដាយសវ័យក្របវិត់តិ លើ�ើមី�រូ �លឹ�ឱុពី��លើគ្គ

លើ�សា�ស�រូលើ��តាលើ�ផ្សទះរូបស់លើ��តា។

មនីសសចាស់ដែ�លរូស់លើ�ដែត់�ំ�់ឯង្អួជាមនីសសដែ�ល

ទទ�លការូយ�ចិត់តទី�ដា�់ពីិលើសសពី�សហ៍គ្គមន៍ លើហ៍ើយ�៏

ជាមនីសសដែ�លទទ�លការូដែ�ទាំ�លើដាយដែ��ពី�ក្របពី័នឹសហ៍-

គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិដែ�រូ។

លើ��ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍��ង្អួស�នយាន់ ផ្សែូវិ�វិយាន់ ខ្ញុំ�ឌ

ហី៍ឺសី� ក្រ�ុង្អួធានជី�ន លើ��យាយ វិងឹ្អួ ទទ�លបានលើសវា�មី

ដែ�ទាំ�មនីសសចាស់�ីំង្អួសហ៍គ្គមន៍លើដាយលើក្របើ "បូូតី់ង្អួដែត់

ម�យ"។ រូ�ាបាលខ្ញុំ�ឌ ហី៍ឺសី� និង្អួក្រ�ុមហីូ៍នបលើចា�វិទិា JD

ក្រគ្គុប បានសហ៍ការូគំ្នាបលើង្អួាើត់មូលដាា នទិនំន័យ បណ្តាត ញ

រូ�ាបាលសហ៍គ្គមន៍លើរូៀបច��ំ�់លើរូៀនអ�ពី�ទូរូស័ពីទឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ លើ�ើមី�ជី�យឱុមនីសសចាស់ទទ�លបានការូរូស់លើ�ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ រូ�ាបាលសហ៍គ្គមន៍លើរូៀបច��ំ�់លើរូៀនអ�ពី�ទូរូស័ពីទឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ លើ�ើមី�ជី�យឱុមនីសសចាស់ទទ�លបានការូរូស់លើ�ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ 

 社区举办智能手机微课堂，帮助老年人享受智能化生活 CFP 图 社区举办智能手机微课堂，帮助老年人享受智能化生活 CFP 图
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社区治理更智能

ពីលរូ�ាយ�ឥវាាន់ពី�រូលើទះជីញ្ញាូ នទ�និញគី្នានមនីសសលើបើ�ដែ�លលើក្របើលើសវា ៥Gពីលរូ�ាយ�ឥវាាន់ពី�រូលើទះជីញ្ញាូ នទ�និញគី្នានមនីសសលើបើ�ដែ�លលើក្របើលើសវា ៥G

社区居民从 5G 无人配送车中取物 CFP 图社区居民从 5G 无人配送车中取物 CFP 图
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សហ៍គ្គមនជី៍ីង្អួធាន ផ្សែូវិជី�នសាន ខ្ញុំ�ឌ ឆ្នាំង្អួសាន ក្រ�ុង្អួ

ហ៍វូចូវិ លើខ្ញុំត់តហី៍�លើគ្គៀន គ្គជឺាសហ៍គ្គមនឌ៍្ឍ�ជី��លពិីលើសស��បូង្អួ

លើ�ក្រ�ុង្អួហ៍វូចូវិ។ លើ��ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍លើនះ លើយើង្អួអាចលើឃើញ

មនីសសយនតក្រគ្គប់ក្របលើភីទលើធិវើ��លើ�ើ រូឆ្លែង្អួកាត់់អគ្នារូលើផ្សសង្អួៗ

ជាញឹ�ញាប់។ មនីសសយនតដែបង្អួដែច�ស�រាមអាចលើ�ក្របមូល

ស�រាមតាមការូណ្តាត់់លើពីលលើដាយពីលរូ�ា។ មនីសសយនត

ការូ�រូសនតិសីខ្ញុំលើធិវើការូយាមលាត់ទាំ�ង្អួ ២៤ លើ�ាង្អួ លើបើរូ�-

លើឃើញបញ្ចាំា ដែ�លដា�់ឥវាាន់ខី្ញុំសចាប់ ឬ�នហានិភ័ីយ

អគ្គគភ័ិីយ វានងឹ្អួជូីន���ឹង្អួលើ�ឱុបីគ្គគលិ�សហ៍គ្គមនភ៍ាែ មៗ។

បលើចា�លើទស�ី�ក្រត់ូវិបានលើក្របើក្របាស់សក្រ�ប់ការូក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួ

សហ៍គ្គមន៍ ដែ�លបានលើធិវើឱុក្របពី័នឹសហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិក្រគ្គប

��ត ប់លើលើវិសិយ័កានដ់ែត់លើក្រចើន។ សហ៍គ្គមន៍ល�ឈ�វិ ផ្សែូវិហី៍�ឺ

ខ្ញុំ�ឌ ពី�នហូូ៍ ក្រ�ុង្អួអូូសី� លើខ្ញុំត់តជា�ង្អួសូូ ជាសហ៍គ្គមន៍��បូង្អួលើ�

ក្រ�ុង្អួអូូសី�ដែ�លលើក្របើក្របាស់បលើចា�លើទសឌ្ឍ�ជី��លក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួ

សហ៍គ្គមន៍ ២៤ លើ�ាង្អួ។ ស��ង្អួ់ ទលើនែ លូទឹ� បរូកិាេ រូ

ពីនែត់់អគ្គគិភ័ីយ ប�ពីង្អួ់បង្អួាូរូទឹ� និង្អួដែខ្ញុំសអគ្គគិសន�ដែ�លបង្អួាប់

លើ�លើក្រកាម��ទាំ�ង្អួអស់ សីទឹដែត់ក្រត់ូវិដា�់បញ្ញាូ ល�ំីង្អួក្របពី័នឹ

លើនះ លើហ៍ើយបង្ហាា ញលើលើ�ញ្ញា �់ទូរូទសសន៍�ធ៏ិ�ថ្ងៃនលើវិទិកា"�ឈ�វិ

ឌ្ឍ�ជី��ល"។

�ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍ផ្សែូវិជីីង្អួហ៍� ខ្ញុំ�ឌ ឈងឹ្អួសី� ក្រ�ុង្អួសី�ន�ង្អួ 

លើខ្ញុំត់តឈ�ង្អួថ្ងៃហ៍�នក្របជាពីលរូ�ាច�ន�ន ៤៨១៣ ក្រគ្គួសារូ លើសីើ

នឹង្អួ ៨៥០០ នា�់។ បាីដែនត បីគ្គគលិ�លើធិវើការូ�ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍

លើនះ�នក្រត់មឹដែត់ ១០ នា�ប់ាលីើណ្តាះ ះ �ូលើចំះ �ិចាការូសហ៍គ្គមន៍

បានលើធិវើឱុបីគ្គគលិ�សហ៍គ្គមនរ៍ូវិល់ខ្ជាែ �ង្អួណ្តាស់។ បាដីែនតលើក្រកាយ

ពី�បានដា�ឱ់ុលើក្របើក្របាសនូ់វិ�មវីិធិិ�"�ត់រូូបសហ៍គ្គមនឆ៍្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ"

�ិចាការូម�យច�ន�នដែ�លក្រតូ់វិមនីសសជាលើក្រចើនលើ�លើធិវើទាំ�ង្អួលើនាះ 

ក្រគ្នាន់ដែត់អង្អួគីយ�ីំង្អួការូយិាល័យលើហ៍ើយលើក្របើ�ី�ពីុូទ័រូ�៏អាច

សលើក្រមចបាន។       លើ��  ហាវ ន  យាីង្អួ�ា វិ  សាស្ត្រសាត ចារូុរូង្អួថ្ងៃន

មហាវិទិាលយ័ការូក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួសាធារូ�ៈថ្ងៃនសា�លវិទិាលយ័

ក្របជាជីនចិន បានលើលើ�លើ�ើង្អួ� សហ៍គ្គមន៍ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិបាន

លើក្របើក្របាស់បលើចា�លើទសទ�លើនើបម�យច�ន�ន�ូចជា ទិនំន័យធិ�

(Big Data) ការូគ្គ�នាពីពី�(Cloud Computing)

បណ្តាត ញអាយអូធិ�(Internet of Things) នងិ្អួបញ្ចាំញ សិបី-

នមិីតិ់(Artificial  Intelligence)ជាលើ�ើម ដែ�លបានជី�រូីញ

ការូលើធិវើអនតរូ�មីរូវាង្អួបណ្តាត ញអី�នលើធិើដែ�ត់ជាម�យមនីសស

និង្អួវិត់ាី លើហ៍ើយបានផ្សតល់លើសវា�មីកាន់ដែត់�នភាពីឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ

�ល់ក្របជាពីលរូ�ា៕

(អត់ាបទសលើង្អួេបលើដាយអំ�និពីនឹទសសនាវិ�ត�លើយើង្អួខ្ញុំំី �)

稿件来源：本刊综合

រូលើទះជីញ្ញាូ នទ�និញដែ�លលើក្របើលើសវា ៥G �ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍រូលើទះជីញ្ញាូ នទ�និញដែ�លលើក្របើលើសវា ៥G �ំីង្អួសហ៍គ្គមន៍

社区里的 5G 无人配送车 CFP 图社区里的 5G 无人配送车 CFP 图
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ថ្ងៃ�ៃទ�១ ដែខ្ញុំម�រា ឆំ្នាំ�២០២៣ គ្គឺជាខ្ញុំ�បគ្គក្រមប់ម�យឆំ្នាំ�ថ្ងៃនការូចូលជាធិរូ�នថ្ងៃន«�ិចាក្រពីមលើក្រពីៀង្អួសត�ពី�ភាពីជាថ្ងៃ�គូ្គ

លើស�ា�ិចាក្រគ្គប់ក្រជីុង្អួលើក្រជាយ�ំីង្អួត់�បន់»(RCEP) ដែ�លជា�ិចាក្រពីមលើក្រពីៀង្អួ��ិជីា�មីលើសរូ �ក្រគ្គប��ត ប់ក្របជាជីនលើក្រចើន

ជាង្អួលើគ្គ នងិ្អួ�នទ�ហ៍���ិជីា�មធីិ�ប�ផី្សត់លើលើពីភិីពីលើ��។ �ីំង្អួរូយៈលើពីលម�យឆំ្នាំ��នែង្អួម�លើនះ �ចិាសហ៍ក្របត់បិត់តកិារូ

RCEP ក្រគ្គប់��ត ប់លើលើវិសិ័យជាលើក្រចើន �នរូ�ាស�ជិី�ច�ន�ន ១៥ និង្អួ� �ីនចាប់លើស�ា�ិចា និង្អួ��ិជីា�មី

សតង្អួ់ដារូ�ក្រមិត់ខ្ញុំះស់ លើហ៍ើយ�នទ�ផ្សារូកាន់ដែត់ទូល�ទូ�យ និង្អួ��ែ �ង្អួចល�រូកាន់ដែត់ខ្ជាែ �ង្អួជាលើ�ើម។ បនាទ ប់ពី�ចូល-

រូ�ម�ំីង្អួ RCEP អស់រូយៈលើពីលម�យឆំ្នាំ�លើនះ លើត់ើក្របលើទសចិន និង្អួក្របលើទសជាស�ជិី���់ពី័នឹលើផ្សសង្អួៗលើទៀត់ទទ�ល

បានអវ�ខ្ញុំែះ?

�ី�ៗលើនះ ទសសនាវិ�ត� «ដែខ្ញុំីរូ» បានលើធិវើ�ិចាស�ភ សន៍ជាម�យអំ�ជី�នាញម�ពី�ក្របលើទស�មះីជា និង្អួចិន លើ�ើមី�

សាត ប់ទសសនៈរូបស់ពី��លើគ្គ។

បទស�ភ សន៍ជាម�យលើ��ប�ឌិ ត់ ជា មីន�ឫទឹិ

ក្របធានស�គ្គមអំ�ក្រសាវិក្រជាវិវិឌ្ឍឍនភាពី�មះីជា-ចិនថ្ងៃនក្របលើទស�មះីជា  

受访者为柬中关系发展学会会长  谢莫尼勒

cak;bBa©ÚlkmøaMgclkrd¾xøaMgkøa

sRmab;karGPivDÆesdækic©rbs;km<úCa

លើ��ប�ឌិ ត់ ជា មីន�ឫទឹិ  ក្របធានស�គ្គមអំ�ក្រសាវិ-

ក្រជាវិវិឌ្ឍឍនភាពី�មះីជា-ចិនថ្ងៃនក្របលើទស�មះីជា បាន�ន

ក្របសាសន៍� �ំីង្អួរូយៈលើពីលម�យឆំ្នាំ�បនាទ ប់ពី� RCEP ចូល

ជាធិរូ�នម� តាមរូយៈការូសនាពីនឹរូ�ម ការូបលើង្អួាើត់ចាប់

2023 年 1 月 1 日，全球人口最多、经贸规模最大的自贸协定——《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）

迎来生效一周年。多领域、15 个成员国、系列高标准经贸规则；更广的市场、更足的动力……与 RCEP 共舞

一年来，中国和相关成员国究竟从中收获了什么？

云南省南亚东南亚区域国际传播中心《高棉》杂志专访了来自中国和柬埔寨的专家，一起听听他们的观点。

ក្របភីពីលើ�ើមផ្សលិត់ផ្សល ការូសក្រមបសក្រមួលសក្រ�ប់ផ្សតល់

ភាពីង្ហាយក្រសួល�ំីង្អួវិសិ័យ��ិជីា�មី និង្អួការូវិនិិលើយាគ្គ

ក្រពីមទាំ�ង្អួលើរូៀបច�ចាប់���ត់់លើលើវិសិយ័��ិជីា�ម�ី�់ព័ីនឹ

លើផ្សសង្អួលើទៀត់ �ក្រមិត់ពីនឹរូ�មទូលើ��ីំង្អួត់�បន់បាន�យចីះជាបនត-

本刊记者 沈燕 / 文

为柬埔寨经济发展注入强劲动力

sMeLgExµr高棉之声｜
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បនាទ ប់ �ក្រមិត់ថ្ងៃនការូសក្រមបសក្រមួល��ិជីា�មី និង្អួការូ

វិនិលិើយាគ្គបនតលើ�ើនលើ�ើង្អួ លើហ៍ើយបរូយិាកាសធីិរូ�ិចាថ្ងៃនក្របលើទស

�ីំង្អួត់�បន់កានដ់ែត់ក្របលើសើរូលើ�ើង្អួឥត់ឈប់ឈរូ ដែ�លបានជី�រីូញ

ការូអភីិវិឌ្ឍឍដែខ្ញុំសសង្ហាវ �់ផ្សគត់់ផ្សគង្អួ់អនតរូជាត់ិ និង្អួ��ិជីា�មី

�ំីង្អួត់�បន់ក្រប�បលើដាយក្របសិទឹភាពី និង្អួ�នត់�នាទ�ស�ខ្ជាន់

�ីំង្អួការូលើលើ��មះស់�ិចាសហ៍ក្របតិ់បត់តិការូលើស�ា�ិចា និង្អួ

��ិជីា�មី�ំីង្អួត់�បន់។

លើ��ប�ឌិ ត់បានបនត� “�ីំង្អួនាមជាក្របលើទសស�ជី�ិ

�មះីជាបានជិីះរូ�លើភីែើង្អួលើលី�នលើលឿនថ្ងៃនការូអភីិវិឌ្ឍឍ RCEP

លើហ៍ើយដែច�រូ �ដែល�ច�ដែ��ថ្ងៃនការូអភិីវិឌ្ឍឍ”។ លើក្រកាមការូជី�រីូញ

ជាបនតបនាទ ប់ថ្ងៃន RCEP និង្អួ�ិចាក្រពីមលើក្រពីៀង្អួ��ិជីា�មី

លើសរូ ��មះីជា-ចិន ទ�ផ្សារូ និង្អួទាំវ រូរូបស់�មះីជាបានលើបើ�ច�ហ៍

កាន់ដែត់ធិ�ទូ�យ មនិដែត់បាលីើណ្តាះ ះ �មះីជា�ន�ចិាក្រពីមលើក្រពីៀង្អួ

��ិជីា�មីលើទវភាគ្គ�ជាម�យបណ្តាត ក្របលើទស�ថ្ងៃទលើទៀត់ដែ�ល

ជាស�ជីិ�រូបស់ RCEP �៏�ូចជា��ិជីា�មីភាពីជាថ្ងៃ�គូ្គ

ក្រគ្គប់ក្រជុីង្អួលើក្រជាយ លើ�ើម �ីជី�រីូញការូអភីិវិឌ្ឍឍលើស�ា�ិចារូបស់

ក្របលើទស�មះីជា�ន�ល់�ក្រមិត់�ី�ម�យ។  លើយាង្អួតាមសាិត់ិ

រូបស់ក្រ�ស�ង្អួ��ិជីា�ម�ីមះីជា ទ�ហ៍���ិជីា�មរីូវាង្អួ�មះីជា

និង្អួក្របលើទសជាស�ជិី�ច�ន�ន ១៤ លើផ្សសង្អួលើទៀត់ថ្ងៃន RCEP

នឹង្អួលើ�ើនលើ�ើង្អួ�ល់ ៣១ �ន់�ន�ី�ែ រូ�ំីង្អួឆំ្នាំ�២០២២

លើ�ើនលើ�ើង្អួ ៤% លើបើលើក្របៀបលើធិៀបនឹង្អួរូយៈលើពីល�ូចគំ្នាលើ�ឆំ្នាំ�

មីន។ �ំីង្អួច�លើណ្តាមលើនាះ ក្របលើទសចិន លើវិៀត់ណ្តាម ថ្ងៃ�

សងឹ្អួាបីរូ � នងិ្អួជីបានី គ្គជឺាថ្ងៃ�គូ្គ��ិជីា�មធីិ�ប�ផី្សត់រូបស់ក្របលើទស

�មះីជា។

ក្របលើទសចនិគឺ្គជាថ្ងៃ�គូ្គ��ិជីា�មធីិ�ប�ផី្សត់ នងិ្អួជាក្របភីពី

វិនិិលើយាគ្គធិ�ជាង្អួលើគ្គរូបស់ក្របលើទស�មះីជា លើហ៍ើយបានរូ�ានូវិ

ទ�នា�់ទ�នង្អួមិត់តភាពី និង្អួ�ិចាសហ៍ក្របត់ិបត់តិការូជិីត់សំិទឹជា-

ម�យ�មះីជា លើហ៍ើយបានផ្សតល់នូវិ��ែ �ង្អួជី�រូីញ�៏ខ្ជាែ �ង្អួកាែ �ល់

ការូអភិីវិឌ្ឍឍលើស�ា�ិចា នងិ្អួសង្អួគមរូបស់�មះីជា។  លើ��ប�ឌិ ត់

លើជីឿជា�់� លើក្រកាមក្រ�បខ្ញុំ�ឌ ថ្ងៃន�ិចាសហ៍ក្របតិ់បត់តកិារូ RCEP

�មះីជា នងិ្អួចិន នងឹ្អួបនតពីក្រងឹ្អួង្អួការូផ្កាែ ស់បតូរូ នងិ្អួពី�ត់ថ្ងៃ�គំ្នាលើ�ើម �ី

រូ�មគំ្នាបលើង្អួាើត់�ិចាសហ៍ក្របត់ិបត់តិការូលើលើក្រគ្គប់វិសិ័យ �ូចជា

លើស�ា�ិចានិង្អួ��ិជីា�មី ការូសាង្អួសង្អួ់លើហ៍ដាា រូចនាសមះ័នឹ 

ការូអភីិវិឌ្ឍឍធិនធានមនីសស និង្អួលើវិជីាសាស្ត្រសតជាលើ�ើម លើហ៍ើយ

រូ�មគំ្នាគូ្គសលើចញនូវិរូូបភាពី�ី�ថ្ងៃនសហ៍គ្គមន៍វាសនារូ�ម�មះីជា-

ចិន។ គ្គលើក្រ�ង្អួ�ូចជាផ្សែូវិជាត់ិ មនទ�រូលើពីទុ ផ្សែូវិជីនបទ និង្អួ

គ្គលើក្រ�ង្អួផ្សគត់់ផ្សគង្អួ់ទឹ�សួាត់ �៏�ូចជាផ្សែូវិលើលី�នលើលឿនដែ�ល

វិនិិលើយាគ្គលើដាយក្របលើទសចិន ក្រតូ់វិបានដា�់ឱុ��លើ�ើ រូការូ

លើ�ឆំ្នាំ�២០២២ ដែ�លនា�ម�នូវិអត់ាក្របលើយាជីន៍ជា�ដ់ែសតង្អួ នងិ្អួ

ភាពីង្ហាយក្រសួល�ល់ក្របជាជីន�មះីជា។  ជាង្អួលើនះលើ�លើទៀត់

�សិផ្សល�មះីជា �ូចជា ដែផ្សែលើមៀន លើ�ត់ និង្អួក្រត់�ក្របាជាលើ�ើម

បានបញ្ញា ប់ន�ត់ិវិធិិ�ចូលទ�ផ្សារូចិនជាបនតបនាទ ប់ លើហ៍ើយនឹង្អួ

ចូលទ�ផ្សារូចិនដែ�លនឹង្អួអាចលើធិវើឱុតី់បាយរូបស់ក្របជាជីន

ចិនកាន់ដែត់�នភាពីសមីូរូដែបប។

លើ��ប�ឌិ ត់ ជា មីន�ឫទឹិ បានបដែនាមលើទៀត់� “កាល

ពី�ដែខ្ញុំម�រា ឆំ្នាំ�២០២៣         ក្របលើទសចនិបានជី�យសាង្អួសង្អួស់ាះ ន

ឆ្លែង្អួកាត់់ទលើនែលើមគ្គង្អួគ ពី�ក្រសុ�ចិក្រត់បីរូ � លើ�ក្រសុ�ដែក្រពី�ក្របសពីវ 

លើខ្ញុំត់តក្រ�លើចះ ក្របដែវិង្អួ ១៧៦១ ដែមាក្រត់ និង្អួផ្សែូវិត់ភាា ប់ក្របដែវិង្អួ 

៣១,៦៩ គ្គ��ូដែមាក្រត់។ គ្គលើក្រ�ង្អួលើនះបានលើបើ�ទ�ពី័រូស�រាជី

�ី�ថ្ងៃន�ិចាសហ៍ក្របតិ់បត់តិការូរូវាង្អួក្របលើទសទាំ�ង្អួពី�រូ�ីំង្អួឆំ្នាំ��ី�”។ 

លើ��ប�ឌិ ត់បានបញ្ចាំា �់� ទនទឹមនឹង្អួទ�នា�់ទ�នង្អួ និង្អួ�ិចា

សហ៍ក្របតិ់បត់តិការូកាន់ដែត់សី�ជីលើក្រ�រូវាង្អួ�មះីជា-ចិន ទ�ហ៍�

��ិជីា�មីលើទវភាគ្គ�បនតលើ�ើនលើ�ើង្អួជាល�ដាប់ �៏បានជី�រូីញ

ការូអភីិវិឌ្ឍឍថ្ងៃន��ិជីា�មីលើអ�ិចក្រត់ូនិច និង្អួការូ�សាង្អួ

លើហ៍ដាា រូចនាសមះនឹ័រូូបវិនតជាលើ�ើមដែ�លលើ��នភាពីទន់លើខ្ញុំាយ

លើ��ំីង្អួក្របលើទស�មះីជា  លើហ៍ើយបនតជី�រូីញ និង្អួលើលើ��មះស់

សកាត នីពីលអភីិវិឌ្ឍឍន៍�ីំង្អួក្រគ្គប់វិសិ័យរូបស់ក្របលើទស�មះីជា 

បនតចា�ប់ញ្ញាូ លនូវិ��ែ �ង្អួចល�រូ�៏ខ្ជាែ �ង្អួកាែ សក្រ�ប់ការូអភិីវិឌ្ឍឍ

លើស�ា�ិចា និង្អួសង្អួគមរូបស់�មះីជា។  លើក្រកាមក្រ�បខ្ញុំ�ឌ ថ្ងៃន

�ចិាសហ៍ក្របត់បិត់តកិារូ RCEP �ចិាសហ៍ក្របត់បិត់តកិារូនាលើពីល

អនាគ្គត់ និង្អួសកាើ នីពីលថ្ងៃនការូអភីិវិឌ្ឍឍរូវាង្អួ�មះីជា និង្អួចិន 

នឹង្អួអាច�នអនាគ្គត់កាន់ដែត់ភីែឺសាវ ង្អួ៕
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បទស�ភ សន៍ជាម�យលើ��ក្រស�សាស្ត្រសាត ចារូុ ចាវិ សូូឡាន អនីក្របធានមជីិម�ឌ ល

ផ្កាែ ស់បតូរូការូសិ�ាក្រសាវិក្រជាវិអនតរូជាត់ិថ្ងៃនប�ឌិ ត់ុសភាវិទិាសាស្ត្រសតសង្អួគមលើខ្ញុំត់តយូណ្តាន

受访者为云南省社会科学院国际学术交流中心副主任  赵姝岚
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本刊记者 郭瑶  韩成圆 / 文

លើ��ក្រស�សាស្ត្រសាត ចារូុ ចាវិ សូូឡាន អនីក្របធាន

មជីិម�ឌ លផ្កាែ ស់បតូ រូការូសិ�ាក្រសាវិក្រជាវិអនតរូជាតិ់ថ្ងៃន

ប�ឌិ ត់ុសភាវិទិាសាស្ត្រសតសង្អួគមលើខ្ញុំត់តយូណ្តានថ្ងៃនក្របលើទសចិន

បានដែ�នា�� �ីំង្អួរូយៈលើពីលម�យឆំ្នាំ�លើក្រកាយពី��ចិាក្រពីមលើក្រពីៀង្អួ

RCEP ចូលជាធិរូ�ន វិសិយ័��ិជីា�ម�ីំីង្អួត់�បន់ RCEP

បានបង្ហាា ញពី�និនំាការូអភីិវិឌ្ឍឍន៍យាាង្អួលកួ្របលើសើរូ។ លើ�ឆំ្នាំ�

២០២២             ការូនា�លើចញរូបស់ក្របលើទសចិនលើ�កាន់ថ្ងៃ�គូ្គ��ិជីា-

�មី RCEP បានលើ�ើនលើ�ើង្អួ ១៧,៥% លើបើលើធិៀបនឹង្អួឆំ្នាំ�

២០២១។ លើ�ឆំ្នាំ�២០២២ ការូនា�លើចញរូបស់ក្របលើទស

�ា លើ�សី� ឥ�ឌូ លើនសី� និង្អួសឹង្អួាបីរូ �ជាលើ�ើមលើ�កាន់ថ្ងៃ�គូ្គ

��ិជីា�មី RCEP �៏បានលើ�ើនលើ�ើង្អួជាង្អួ ១០% ដែ�រូ។

លើ��ក្រស�យល់លើឃើញ� ក្របលើទសលើវិៀត់ណ្តាមជាគ្គ�រូូ�៏ស�ខ្ជាន់

ម�យដែ�លទទ�លបានផ្សលក្របលើយាជីន៍ជាលើក្រចើនលើក្រកាមក្រ�បខ័្ញុំ�ឌ

ថ្ងៃន�ិចាក្រពីមលើក្រពីៀង្អួ RCEP។

ទនទមឹនងឹ្អួការូកាត់់បនាយនូវិអក្រតាពីនឹគ្គយថ្ងៃនការូនា�ចូល

ផ្សលិត់ផ្សលស�ខ្ជាន់ៗដែ�លក្របលើទសលើវិៀត់ណ្តាមចូលរូ�ម�ីំង្អួ

ដែខ្ញុំសសង្ហាវ �់ផ្សគត់់ផ្សគង្អួ់ទូទាំ�ង្អួពីិភីពីលើ���ូចជា ផ្សលិត់ផ្សល

វាយនភី�ឌ  រូ�យនត នងិ្អួលើក្រគ្គឿង្អួលើអ�ិចក្រតូ់នចិជាលើ�ើម ក្របលើទស

លើវិៀត់ណ្តាមនឹង្អួអាចចូលរូ�មកាន់ដែត់សី�ជីលើក្រ��ីំង្អួដែខ្ញុំសសង្ហាវ �់

ផ្សគត់់ផ្សគង្អួ់�ំីង្អួត់�បន់។ លើក្រកាយពី��ិចាក្រពីមលើក្រពីៀង្អួ RCEP ចូល

ជាធិរូ�ន ធិនាគ្នារូពិីភីពីលើ��បានពីា�រូ� �ល់ឆំ្នាំ�២០៣០

GDP រូបស់លើវិៀត់ណ្តាមនឹង្អួអាចលើ�ើនលើ�ើង្អួក្រប�� ៤,៩% 

ច�ដែ��ទ�ហ៍�ថ្ងៃនការូនា�លើចញនឹង្អួលើ�ើនលើ�ើង្អួ ១១,៤%។

លើក្រ�ពី�លើនះ លើយើង្អួ�៏អាចចាប់អារូមី�៍ច�លើ�ះវិសិ័យ

ម�យច�ន�ន�ូចជា �សិផ្សល សលើមែ��ប���់ រូ�យនត និង្អួ

លើក្រគ្គឿង្អួបនាែ ស់រូ�យនតជាលើ�ើម។ �ិចាក្រពីមលើក្រពីៀង្អួ RCEP

អាចជី�រូីញការូអភីិវិឌ្ឍឍថ្ងៃន��ិជីា�មី�សិផ្សល សលើមែ��-

ប���់�៏បានបង្ហាា ញពី�និនំាការូយាាង្អួលកួ្របលើសើរូលើ�ក្របលើទស

ស�ជីិ� RCEP លើហ៍ើយការូនា�លើចញរូ�យនតរូបស់ក្របលើទស

��់ពី័នឹ�៏បានលើ�ើនលើ�ើង្អួគ្គ�រូឱុ�ត់់ស�គ ល់ដែ�រូ។ លើ��ក្រស�

បនតលើទៀត់� តាមទិនំន័យដែ�លក្របកាសលើដាយមជីិម�ឌ ល

ជី�រូីញ��ិជីា�មី�សិ�មីថ្ងៃនក្រ�ស�ង្អួ�សិ�មី និង្អួជីនបទ

ថ្ងៃនក្របលើទសចិនបានឱុ�ឹង្អួ� លើ�ឆ្ល�សទ�១ ថ្ងៃនឆំ្នាំ�២០២២ 

ក្របលើទសចិន និង្អួថ្ងៃ�គូ្គ RCEP បាននា�ចូល�សិផ្សល

ដែ�ល�នត់ថ្ងៃមែសរូីប ៥១៩០០ �ន�ី�ែ រូអាលើមរូ�ិ លើ�ើន

លើ�ើង្អួ ១៦,៨% លើបើលើក្របៀបលើធិៀបនឹង្អួរូយៈលើពីល�ូចគំ្នាលើ�

ឆំ្នាំ�២០២១។

លើ��ក្រស�បានរូ �លឹ�លើ�ើង្អួវិញិនូវិវិធិានការូ��់ពីនឹ័រូបស់

លើខ្ញុំត់តយូណ្តានសក្រ�ប់ការូត់ភាា ប់លើ�នឹង្អួ RCEP។ លើ��-

ក្រស�យល់លើឃើញ� ក្របឈមនឹង្អួកា�នីវិត់តភាពី�៏ធិ�លើធិង្អួ

ដែ�លនា�ម�លើដាយ�ិចាក្រពីមលើក្រពីៀង្អួ RCEP សក្រ�ប់ត់�បន់

លើយើង្អួ លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន��ពីីង្អួខ្ញុំិត់ខ្ញុំ�យាាង្អួស�មីលើ�ើមី�ទទ�ល

បាននូវិសមិទឹផ្សលជា�់ដែសតង្អួ។ លើ�ដែខ្ញុំម�នា ឆំ្នាំ�២០២២ 

លើខ្ញុំត់តយូណ្តានបានចាត់់វិធិានការូច�ន�ន ២១ លើ�ើមី�ត់ភាា ប់

积极作为 各方获益
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លើ�នឹង្អួ RCEP លើដាយ�នក្របសិទឹភាពីខ្ញុំះស់។ សាា ប័ន

��់ពី័នឹ��ពីីង្អួចូលរូ�មយាាង្អួស�មី និង្អួជី�រូីញការូអនីវិត់ត�ិចា

ក្រពីមលើក្រពីៀង្អួ RCEP �ំីង្អួវិសិ័យលើរូៀង្អួខ្ញុំែ�ន។

មនទ� រូ��ិជីា�មីលើខ្ញុំត់តយូណ្តានបានបលើង្អួាើត់លើវិទិកា

អនឡាញរូបស់មជីិម�ឌ លលើសវា�មីសហ៍ក្រគ្នាស RCEP

លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន លើហ៍ើយបានលើធិវើការូសិ�ាក្រសាវិក្រជាវិអ�ពី� RCEP

លើក្រកាមក្របធានបទ"ក្របលើទសម�យ លើគ្នាលនលើយាបាយម�យ"

"វិសិ័យម�យ លើគ្នាលនលើយាបាយម�យ" "ផ្សលិត់ផ្សលម�យ

លើគ្នាលនលើយាបាយម�យ "និង្អួ"សហ៍ក្រគ្នាសម�យ លើគ្នាល-

នលើយាបាយម�យ" លើ�ើមី�ផ្សតល់លើសវា�មី និង្អួការូប�តី ះ

បណ្តាត ល�ល់សហ៍ក្រគ្នាសលើផ្សសង្អួៗ។ មនទ�រូ�សិ�មី និង្អួ

ជីនបទលើខ្ញុំត់តយូណ្តានបានចាត់់វិធិានការូចក្រមុះ លើ�ើមី�ជី�រូីញ

ការូអភីិវិឌ្ឍឍឧសាហ៍�មីស�ខ្ជាន់ៗ�ូចជា សែឹ�ដែត់ ផ្កាា ក្រសស់

បដែនែ (រូ�មទាំ�ង្អួផ្សសិត់សក្រ�ប់បរូលិើភាគ្គ) ដែផ្សែលើឈើ និង្អួក្រគ្នាប់

ធិញ្ញញជាត់ិជាលើ�ើម លើលើ��មះស់គី្គ�ភាពី ក្របសិទឹផ្សល និង្អួ

សមត់ាភាពីក្រប��ត់ក្របដែជីង្អួអនតរូជាត់ថិ្ងៃន�ស�ិមទី�លើនើបពីលិើសស

លើលើខ្ញុំះង្អួ់រាប ក្រពីមទាំ�ង្អួជី�យឱុ�សិផ្សលពីិលើសសលើលើខ្ញុំះង្អួ់រាប

រូបស់លើខ្ញុំត់តយូណ្តានទទ�លការូអភីិវិឌ្ឍឍកាន់ដែត់លួក្របលើសើរូ

តាមរូយៈ�ិចាក្រពីមលើក្រពីៀង្អួ RCEP លើនះ។

លើ��ក្រស�បានលើសំើ� នាលើពីលខ្ជាង្អួមីខ្ញុំ លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន

គ្គ�រូដែត់បលើញ្ញា ញឧត់តមភាពីរូបស់ខ្ញុំែ�នសក្រ�ប់ការូត់ភាា ប់នឹង្អួ

RCEP។ ឈរូលើលើឧត់តមភាពីថ្ងៃនការូផ្សលិត់ និង្អួដែ�ថ្ងៃចំ

ផ្សលិត់ផ្សល�សិ�ម ីដែផ្សែលើឈើ នងិ្អួផ្កាា ក្រសស់រូបស់លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន 

ក្រពីមទាំ�ង្អួលើក្របើក្របាស់នូវិ� �ីនក្របភីពីលើ�ើមផ្សលិត់ផ្សលថ្ងៃន RCEP

ផ្សលិត់ផ្សលពីលិើសសរូបស់លើខ្ញុំត់តយូណ្តាននងឹ្អួអាច�នសមត់ា-

ភាពីក្រប��ត់ក្របដែជីង្អួកាន់ដែត់ខ្ជាែ �ង្អួលើ�ើង្អួៗ។ ទនទឹមនឹង្អួលើនះដែ�រូ 

លើខ្ញុំត់តយូណ្តានក្រតូ់វិលើក្របើក្របាស់ឱុបានលកួ្របលើសើរូនូវិឧត់តមភាពី

ថ្ងៃនទ�តា�ង្អួភូីមិសាស្ត្រសតដែ�លសាិត់លើ�តាមត់�បន់ក្រពី�ដែ�ន ជី�រូីញ

ការូលើធិវើ�ចិាសហ៍ក្របត់បិត់តកិារូរូវាង្អួត់�បនព់ីលិើសាធិន�៍�ិជីា�មី

លើសរូ �ចិន(លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន) ជាម�យត់�បន់សហ៍ក្របត់ិបត់តិការូ

លើស�ា�ិចាឆ្លែង្អួដែ�ន ត់�បន់សហ៍ក្របត់ិបត់តិការូលើស�ា�ិចាតាម

ត់�បន់ក្រពី�ដែ�ន និង្អួត់�បន់សហ៍ក្របត់ិបត់តិការូលើស�ា�ិចាលើ�លើក្រ�

ក្របលើទសរូបស់ក្របលើទសចិនជាលើ�ើម បនតជី�រូីញការូអភីិវិឌ្ឍឍថ្ងៃន

��ិជីា�មីអនតរូជាត់ិ៕

ផ្សារូរាក្រត់�ពីនែឺផ្កាា យ កាវិជី�ង្អួសី�សា�ង្អួជី�ង្អួ ក្រ�ុង្អួជី�ង្អួហី៍ង្អួ ម�ឌ លសវយ័ត់ជីនជាត់ិថ្ងៃត់ សី�សា�ង្អួបាានណ្តា លើខ្ញុំត់តយូណ្តានផ្សារូរាក្រត់�ពីនែឺផ្កាា យ កាវិជី�ង្អួសី�សា�ង្អួជី�ង្អួ ក្រ�ុង្អួជី�ង្អួហី៍ង្អួ ម�ឌ លសវយ័ត់ជីនជាត់ិថ្ងៃត់ សី�សា�ង្អួបាានណ្តា លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន

云南省西双版纳傣族自治州景洪市的告庄西双景星光夜市 新华社 图云南省西双版纳傣族自治州景洪市的告庄西双景星光夜市 新华社 图
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在岛屿上，居民用电以柴油发电为主。这样不仅容易产生污染，而且小岛上不产油，柴油依靠运输引进成本较高。

但事实上，岛屿附近的海洋之中，就蕴含着能量巨大的波浪。

波浪是一种蕴含在海洋中的可再生能源，开发获取这种绿色环保的新能源，需要研发团队与特定装置共同完成。

លើ�ថ្ងៃ�ៃទ�៤ ដែខ្ញុំ១ តាមចនទគ្គតិ់ចនិ ចនិ�នបរូយិាកាសបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�ចនិលើ�ក្រគ្គប់ទ��ដែនែង្អួ។ 

លើ�តាម�ត់់ទលើនែជូីជា�ង្អួ �ំីង្អួទ�ក្រ�ុង្អួតី់ង្អួគ្គ�ន លើខ្ញុំត់តកាវ ង្អួតី់ង្អួ �ាសី�ន�៏ធិ�ម�យលើក្រគ្គឿង្អួ

បានចាប់��លើ�ើ រូការូ ឯ�មី�រូ�៏បានចូលលើធិវើការូដែ�រូ។ លើនះគ្គឺជា�ាសី�នផ្សលិត់

�មពីលអគ្គគិសន��ក្រមិត់លើមហាគ វាាត់់ដែ�លអដែ�ត ត់លើលើថ្ងៃផ្សទទឹ� វា�ន

ក្របដែវិង្អួ ២៧ ដែមាក្រត់ លើហ៍ើយ�នទ�ហ៍�លើលើសពី� ៣៥០០ 

ដែមាក្រត់កាលើរូ ា និង្អួ�នទមៃន់ជាង្អួ ៤០០០ លើតាន។

孙勇刚 制图

扫描二维码，轻松听杂志

សូមលើសគន QR �ូ�លើ�ើមី�សាត ប់អត់ាបទ
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លើ�� �វិ សឺី វិសិវ�រូ�មពីលអគ្គគិសន�បានដែ�នា�

� "លើ�លើលើលើកាះ អំ�ក្រសុ�ដែត់ង្អួដែត់លើក្របើលើក្របង្អួ�ាសូូត់សក្រ�ប់

ការូផ្សលិត់�មពីលអគ្គគិសន�។ វិធិិ�ដែបបលើនះអាចនឹង្អួប�ពីីល

បរូសិាា ន លើហ៍ើយ�នការូច�ណ្តាយលើក្រចើនណ្តាស់ ពី�លើក្រ�ះលើ�

លើលើលើកាះគី្នានលើក្របង្អួលើទ �នដែត់លើធិវើការូ�ឹ�ជីញ្ញាូ ន លើហ៍ើយ�ន

លើ�ើមទីនខ្ញុំះស់។ តាមពីិត់លើ� លើ�លើលើសមីក្រទដែ�ីរូលើកាះ �ន

រូល�ទឹ�ដែ�ល�ន�មពីល�៏ខ្ជាែ �ង្អួ"។

�មពីលរូល�គឺ្គអាចផ្សលិត់�មពីលអគ្គគិសន�លើដាយ

ដែផួ្ស�លើលើ��ែ �ង្អួទឹ�រូល�។ �ីំង្អួនាមជា�មពីល�លើ�ើត់លើ�ើង្អួ

វិញិដែ�ល�នលើ��ីំង្អួមហាសមីក្រទ លើដាយសារូដែត់គី្គ�សមីត់តិ

ថ្ងៃនការូការូ�រូបរូសិាា ន និង្អួល�េ�ៈថ្ងៃបត់ង្អួ វាបានកាែ យជា

ក្របភីពី�មពីល�ី�ដែ�លចា�បាច់ក្រតូ់វិលើធិវើការូអភិីវិឌ្ឍឍជាយីទឹ-

សាស្ត្រសត។

លើ�ថ្ងៃ�ៃទ�១០ ដែខ្ញុំម�រា �ាសី�នផ្សលិត់អគ្គគិសន�ក្រត់ូវិបាន

ដា�់ឱុសា�លីង្អួ��លើ�ើ រូការូ លើហ៍ើយបលើចា�វិទិាផ្សលិត់អគ្គគិ-

សន��ក្រមិត់លើមហាគ វាា ត់់តាមរូល�ទឹ�លើនះ �៏បានចូល�ីំង្អួ

��ណ្តា�់កាលអនីវិត់តជា�់ដែសតង្អួបនាទ ប់ពី�ការូសិ�ាក្រសាវិក្រជាវិ

ក្រទឹសត�។

រូល�ទឹ�កាន់ដែត់ធិ� វាកាន់ដែត់�នការូល�បា��ំីង្អួការូ

អភីវិិឌ្ឍឍ�មពីល។ ការូផ្កាែ ស់បតូរូថ្ងៃនរូល� នងិ្អួល�ហូ៍រូទឹ�ដែ�ល

មនិសាតិ់លើសារូបានជីះឥទិឹពីល�ល់ការូផ្សលិត់អគ្គគសិន�។ កាល

ពី�មីន លើដាយសារូដែត់មិនទាំន់�នបលើចា�លើទសលើក្របើក្របាស់

�មពីលរូល� លើយើង្អួ�នដែត់លើមើលវាបាត់់បង្អួ់បនតិចមតង្អួៗ

ដែត់បាីនីានឆំ្នាំ�ចីង្អួលើក្រកាយលើនះ ក្របលើទសចិន និង្អួក្របលើទសជា

លើក្រចើនលើទៀត់ចាប់លើផ្សតើម��លើ�ើង្អួ�ាសី�នផ្សលិត់អគ្គគសិន�តាមរូល�

ទឹ� ដែត់វាផ្សលិត់��ែ �ង្អួក្រត់ឹមដែត់រាប់�ន់គ្គ��ូវាាត់់បាីលើណ្តាះ ះ។

�ាសី�នផ្សលិត់អគ្គគិសន�សញ្ចាំញ  ចូវិសាន ដែ�លក្រត់ូវិបានដា�់

ឱុលើក្របើក្របាស់លើនាះ �ន��ែ �ង្អួ ៥០០kW ដែ�លអាចផ្សលិត់

បាន�មពីលអគ្គគិសន� ៥០០ គ្គ��ូវាាត់់ �ំីង្អួរូយៈលើពីលម�យ

លើ�ាង្អួ។

BYkeKedjtamrlk
他们追逐波浪

�ាសី�នទ�បូ�ន ដែ�លលើ�ើរូលើដាយ��ែ �ង្អួរូល�
图①潮汐能涡轮 CFP 图

�ាសី�នផ្សលិត់អគ្គគិសន�លើ�ើរូលើដាយ��ែ �ង្អួរូល�នាលើពីលអនាគ្គត់ដែ�លឌ្ឍ�ហ៍ាញលើដាយ

ក្របលើទសចិន
图②中国设计的未来波浪能发电装置 中新社 图

②②

①①
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សមីក្រទក្រសស់សួាត់លើហ៍ើយ�នទ�ហ៍�ធិ�លើធិង្អួ បាីដែនតវា�៏

�នលើក្រគ្នាះ�ំ�់ នងិ្អួការូល�បា�ផ្សង្អួដែ�រូ។ លើ�សមីក្រទចិនខ្ជាង្អួ

ត់ីូង្អួ�នពីុីះទ�ហ៍វីង្អួជាលើក្រចើន ដែ�លអាចបាះ�ល់�ល់�ាសី�ន

ផ្សលិត់អគ្គគសិន�តាមរូល�។ លើយើង្អួគ្គ�រូដែត់ធានាឱុវា��លើ�ើ រូការូ

លើដាយ�នសីវិត់ាិភាពីលើ�លើក្រកាមសាា នភាពីសមីក្រទមិនល។ួ

លើ�� ��ង្អួ ឈីង្អួកាន់ ជាអំ�ទទ�លខី្ញុំសក្រតូ់វិលើលើ

គ្គលើក្រ�ង្អួអភីិវិឌ្ឍឍន៍ថ្ងៃនក្រ�ុមហីូ៍នបលើចា�វិទិាអគ្គគិសន�ថ្ងៃន

ក្រ�ុមហីូ៍នបណ្តាត ញបញ្ញាូ នអគ្គគិសន�ភាគ្គខ្ជាង្អួត់ីូង្អួចិន ដែ�ល

បានចូលរូ�ម�ីំង្អួការូក្រសាវិក្រជាវិ នងិ្អួការូអភិីវិឌ្ឍឍរូបស់គ្គលើក្រ�ង្អួ

លើនះ។ អវ�ដែ�លលើធិវើឱុលើ��ចាប់អារូម�៍ីយាាង្អួខ្ជាែ �ង្អួលើនាះគឺ្គ

BYkvaminxøacxül; nigrlkeT
 它们不怕风浪

CFP 图

①①

4646

bec©kviTüaQanmuxbec©kviTüaQanmux前沿科技｜前沿科技｜



វធិី�លិ�អ្នគគិសនី៖ 

�ា សី� ន ផ្ស លិ ត់ អ គ្គគិ ស ន�

លើដាយលើក្របើ រូល�គឺ្គជី� រីូញឱុ

�មពីលរូល�ក្រតូ់វិបានផ្កាែ ស់បតូរូ

លើ�ជា�មពីលលើមកានិច ឬ�-

មពីលស�ះ ធិខ្ញុំុល់ និង្អួស�ះ ធិ

វិត់ាីរាវិ រូ�ចផ្សលិត់អគ្គគិសន�តាម

រូយៈ�ាសី�នផ្សលិត់អគ្គគិសន�។

发电厂

水能

电
缆

ក្រ�ុមការូង្ហារូបានសិ�ាមតង្អួលើហ៍ើយមតង្អួលើទៀត់ លើទើបបានយ�

ឈះំលើលើបលើចា�វិទិាសំូលស�ខ្ជាន់ៗជាលើក្រចើន។

បចាីបីនំ �ាសី�នលើនះបាន���ត់់យីទឹសាស្ត្រសតសក្រ�ប់

ការូ�រូពីុីះ ដែ�លអនីញ្ចាំញ ត់ឱុវាយល់�ឹង្អួពី�រូលើបៀប"ការូ�រូ

ខ្ញុំែ�ន" លើហ៍ើយ�៏អាចទប់ទល់នឹង្អួពីុីះទ�ហ៍វីង្អួ�ក្រមិត់ ១៦ ផ្សង្អួ

ដែ�រូ។ លើ�� ��ង្អួ ឈីង្អួកាន់ បានបញ្ចាំា �់� "ក្របសិនលើបើ

ល័�េខ្ញុំ័�ឌ រូល�អាក្រ��់ខ្ជាែ �ង្អួ �ាសី�នលើនះនឹង្អួចា�់ចូលទឹ�

លើដាយសវ័យក្របវិត់តិ លើហ៍ើយ��់ខ្ញុំែ�នលើ�លើក្រកាមថ្ងៃផ្សទទឹ�។ លើ�

លើពីលដែ�លរូល��នទ�ហ៍�ធិ� វានឹង្អួ��លើ�ើ ការូយាាង្អួលើពីញ-

លើលញ ដែត់លើ�លើពីល�នរូល�តូ់ច វាក្រគ្នាន់ដែត់លើបើ�ម�យដែផ្សំ�

បាីលើណ្តាះ ះ"។

បញ្ចាំា បលើចា�លើទសក្រតូ់វិបានលើដាះក្រសាយមតង្អួម�យៗ។ ចីង្អួ

លើក្រកាយលើយើង្អួបានផ្សលិត់លើដាយលើជាគ្គជ័ីយនូវិ�ា សី�នផ្សលិត់

អគ្គគិសន�ដែ�លអដែ�ត ត់លើលើថ្ងៃផ្សទទឹ� និង្អួលើក្របើរូល�។ វាអាច

"ក្រសូបយ�"��ែ �ង្អួពី�រូល�ទឹ� សក្រ�ប់ការូផ្សលិត់អគ្គគិសន�

ដែ�ល�នល�េ�ៈថ្ងៃបត់ង្អួ និង្អួផ្សគត់់ផ្សគង្អួ់�ល់អំ�ក្រសុ�ដែ�ល

រូស់លើ�លើលើលើកាះ។ លើ�លើពីលដែ�លលើកាះណ្តាម�យ�នត់ក្រមូវិ-

ការូ វា�អ៏ាចលើធិវើ��លើ�ើ រូលើ�កាន់ទ�លើនាះ លើ�ើម �ីផ្សគត់់ផ្សគង្អួ�់មពីល

អគ្គគិសន�ជាបនាទ ន់ផ្សង្អួដែ�រូ៕ 

(អត់ាបទសលើង្អួេបលើដាយអំ�និពីនឹទសសនាវិ�ត�លើយើង្អួខ្ញុំំី �)

稿件来源：本刊综合

�ាសី�នផ្សលិត់អគ្គគិសន�សញ្ចាំញ  "វាាន់សាន" លើ�ើរូលើដាយ��ែ �ង្អួរូល�

图① 波浪能发电装置“万山号” 图片来源于网络

�ាសី�នទ�បូ�ន ដែ�លលើ�ើរូលើដាយ��ែ �ង្អួរូល�ទ� ១ រូបស់ក្របលើទសបារា�ង្អួ ត់ភាា ប់នឹង្អួ

បណ្តាត ញបញ្ញាូ នអគ្គគិសន�លើលើលើកាះ Ouessant

图②法国第一个潮汐涡轮机连接到 Ouessant 岛的电网 CFP 图

CFP 图

②②
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បាយក្របអប់គ្គឺជាទក្រមង់្អួស�ខ្ជាន់ម�យ�ីំង្អួច�លើណ្តាមទក្រមង់្អួមូលដាា នក្រគឹ្គះថ្ងៃនអាហារូរូហ័៍សរូបស់ចិន។ 

សក្រ�ប់មនីសសភាគ្គលើក្រចើន អាហារូដែបបលើនះក្រគ្នាន់ដែត់ជាជីលើក្រមើសម�យដែ�លលើគ្គលើក្រជីើសលើរូ ើសលើ�លើពីល

រូវិល់ខ្ជាែ �ង្អួ ឬតាមផ្សែូវិលើធិវើ��លើ�ើ រូ លើហ៍ើយវាមិន�នសារូៈស�ខ្ជាន់ពីិលើសសលើទ។ បាីដែនត លើ�ទ�ក្រ�ុង្អួ

ហាអឺពី�ន លើខ្ញុំត់តហ៍��ីង្អួជា�ង្អួថ្ងៃនក្របលើទសចិន បាយក្របអប់មនិក្រតឹ់មដែត់ជាអាហារូរូហ័៍សម�យមីខ្ញុំ

បាីលើណ្តាះ ះលើទ លើហ៍ើយវាបានកាែ យជាអាហារូពីិលើសសដែ�លទទ�លការូលើពីញនិយមពី�មនីសស

�៏លើក្រចើន ដែ�ល�នរូសជាត់ិ�៏ឈៃីយឆ្នាំៃ ញ់ លើហ៍ើយលើធិវើឱុលើ�ីង្អួចាស់ប�លើភីែចមិនបាន។

លើ�លើលើ�មីវិធិិ�វិ �លើ�អូខ្ញុំែ� អំ�ផ្សាយផ្កាទ ល់អ�ពី�អាហារូឆ្នាំៃ ញ់លើ�ក្រ�ុង្អួហាអឺពី�ន

ភាគ្គលើក្រចើនគឺ្គលើ�បរូលិើភាគ្គបាយក្របអប់។ លើ�ីង្អួក្រស��ំ�់ដែ�ល�នមីខ្ញុំសួាត់ ចាយលីយ

១០ យាន់ទិញបាយម�យក្របអប់ រូ�ច�៏បរូលិើភាគ្គទាំ�ង្អួអស់ លើហ៍ើយអង្អួគីយលើ�ទ�លើនាះលើដាយ

យាាង្អួលើពីញចិត់ត។ ការូផ្សាយផ្កាទ ល់រូបស់លើគ្គលើធិវើឱុអ�ំទសសនាលើ�ភាគ្គខ្ជាង្អួត់ីូង្អួពិីត់ជាចង់្អួលើ�

ភីែ�ប់ាយក្របអប់មតង្អួ។ ពី��លើគ្គបានសរូលើសរូ� គ្គ�រូដែត់រូ�ឱកាសណ្តាម�យលើ�ភីែ�់អាហារូពីលិើសស

លើនះលើ�ក្រ�ុង្អួហាអឺពី�ន។

盒饭，中国快餐中最基础的形式之一。

对大部分人而言，这种饮食方式不过是繁

忙工作或旅途中的权宜之选，并无特别的

意义。但是，在黑龙江省省会哈尔滨市，

这种菜饭一体、浑然天成的饮食方式早已

超出简单的快餐概念，成为了一种颇具规

模的市井食俗，一道让人念念不忘、老少

咸宜的隐秘风味。

里的
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លើ�ត់�បន់ឦសានថ្ងៃនក្របលើទសចិន លើ�ើមី�ទប់ទល់នឹង្អួ

អាកាសធាតី់ក្រត់ជា�់ខ្ជាែ �ង្អួ លើគ្គចូលចិត់តបរូលិើភាគ្គអាហារូដែ�ល

�នកា�ូរូ �ខ្ញុំះស់។ �ូលើចំះ បាយក្របអប់ដែ�ល�នបាយស

នងិ្អួមាូបឆ្នាំៃ ញ់ៗ គ្គជឺាជីលើក្រមើសលបួ�ផី្សត់។ សាច់ក្រជូី�ឆ្នាំ សាច់ខ្ញុំ

ក្រត់ប់ខ្ញុំ ���ូង្អួបារា�ង្អួឆ្នាំជាម�យក្រត់ប់លើចៀន លើមទសឆ្នាំ និង្អួ

លើបាង្អួលើបាះឆ្នាំពីង្អួ�ន់ �យបញ្ញាូ លជាម�យបាយសដែ�ល

ផ្សតល់លើដាយមិនដា�់��ហ៍ិត់ ពីិត់ជាលណួ្តាស់។

មាូបដែ�លលើធិវើលើ�ត់�បន់ឦសាន លើសទើរូក្រគ្គប់មីខ្ញុំនឹង្អួក្រត់ូវិលើគ្គ

GaharEdlmankaLÚrIx<s;
高热量的搭配

លើធិវើការូដែ�សក្រមួលខ្ញុំែះៗ។ ឧទាំហ៍រូ�៍ លើមទសឆ្នាំជាម�យលើ�ហូូ៍

ក្រត់ូវិ�នទឹ�ខ្ជាប់ៗ សក្រ�ប់�យជាម�យបាយស។ លើបាង្អួ-

លើបាះឆ្នាំជាម�យពីង្អួ�ន់ �៏ក្រត់ូវិ�នទឹ�លើក្រចើនដែ�រូ លើហ៍ើយក្រត់ូវិ

ឆ្នាំពីង្អួ�ន់ជា�ី�តូ់ចៗ។ ក្រត់ប់ខ្ញុំក្រតូ់វិដា�់លើក្របង្អួលើក្រចើន ថ្ងៃក្របលើហ៍ើយ

ខ្ជាែ ញ់ បរូលិើភាគ្គជាម�យបាយសកាន់ដែត់ឆ្នាំៃ ញ់។

មូលលើហ៍តី់ដែ�លបាយក្របអប់អាចទទ�លការូលើពីញនិយម

លើ�ក្រ�ុង្អួហាអឺពី�នលើនាះគឺ្គ  លើ��ីំង្អួទ�ក្រ�ុង្អួលើនះមិនដែ�ល�នមាូប

emÞse)aøk sENþkehaLaMgtavsENþkehaLaMgtav sac;

孙勇刚 制图
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ពីិលើសសម�យមីខ្ញុំ�ូចម�លើខ្ញុំត់តសាន់សី� គី្គយទាំវិលើខ្ញុំត់តយូណ្តាន

នងិ្អួម�ឆ្លួងឹ្អួ�ន់ក្រ�ុង្អួសឺីនយាាង្អួ ដែ�លអាច�លើ�តើ ម បានទ�ផ្សារូ

អាហារូរូហ័៍សទាំ�ង្អួក្រសុង្អួលើទ។

មាាង្អួវិញិលើទៀត់ អំ�រូស់លើ�ត់�បន់ឦសានថ្ងៃនក្របលើទស

ចិនពិីត់ជាចូលចិត់តបរូលិើភាគ្គមាូប�យជាម�យបាយស។

កាលពី�មីន �នក្រគ្គួសារូជាលើក្រចើនបរូលិើភាគ្គអាហារូលើពីលក្រពីឹ�

�ូចបាយថ្ងៃ�ៃក្រត់ង្អួ់ និង្អួបាយ�ៃ ច លើ�លគ្គឺ ពី��លើគ្គចូលចិត់ត

ឆ្នាំមាូបបានីីានមីខ្ញុំលើ�លើពីលក្រពឹី� រូ�ចបរូលិើភាគ្គជាម�យបាយស។

លើ��ីំង្អួត់�បនឦ់សានដែ�លមនិសូវិ�ន�ដែនែង្អួលើ�ើរូលើលង្អួ

លើ�លើពីលយប់លើនាះ បាយក្របអប់កាន់ដែត់លើពីញនយិមពី�មនីសស

ជាលើក្រចើន។ លើទាំះប�ជាថ្ងៃត់�ីង្អួឡានតា�់សី�ដែ�លរូ�សី�លើ�លើពីល

យប់ សិសសនិសសិត់ដែ�លលើចញពី�សា�លើ�លើពីលយប់   ត់�

សដែមតង្អួដែ�លសដែមតង្អួលើ�លើពីលយប់ អំ���លើ�ើ រូលើធិវើ��លើ�ើ រូ

ឆ្លែង្អួកាត់់ ឬអ�ំលើទសចរូដែ�លម�ភីែ�់អាហារូឆ្នាំៃ ញ់ៗ�៏លើដាយ

សីទឹដែត់ចូលចិត់តម�ភីែ�់បាយក្របអប់ពីិលើសសលើនះ ដែ�លអាច

ដែសវង្អួយល់ពី�ទ�ក្រ�ុង្អួលើនះតាមរូយៈបាយក្របអប់។

�ំីង្អួទ�ក្រ�ុង្អួហាអឺពី�ន លើសទើរូលើ�ក្រគ្គប់ទ��ដែនែង្អួសីទឹដែត់អាច

លើឃើញលើគ្គល�់បាយក្របអប់។ �ំីង្អួលើនាះ�នហាង្អួល�់បាយ

ក្របអប់ លើហ៍ើយ�៏�នលើត់ៀមល�់ចល័ត់ដែ�រូ។

លើ�តាមផ្សែូវិធីិង្អួតា�ំីង្អួទ�ក្រ�ុង្អួហាអឺពី�ន �នហាង្អួតូ់ចធិ�

ជាលើក្រចើនដែ�លបានលើបើ�ទាំវ រូទទ�លលើភី�ំវិជាង្អួ ២០ ឆំ្នាំ�លើហ៍ើយ។

ផ្សែូវិលើនះក្រត់ូវិបានលើគ្គលើ�� "ផ្សែូវិបាយក្របអប់"លើដាយសារូលើ�

លើពីលបរូលិើភាគ្គបាយ ដែត់ង្អួដែត់�នតា�់សី�ជាលើក្រចើនចត់តាមផ្សែូវិ

លើនះ លើហ៍ើយ�នមនីសសម�បរូលិើភាគ្គបាយយាាង្អួលើក្រចើន�ីះ�រូ។

ហាង្អួល�់បាយក្របអប់លើ�តាមផ្សែូវិធីិង្អួតា ភាគ្គលើក្រចើនគ្គឺ

ហាង្អួបាយបូូលើហ៍វ។ ចីង្អួលើ�លើធិវើមាូបលើដាយលើក្របើខ្ញុំទះធិ�ៗរូ�ដា�់

�ំីង្អួចានដែ���៏ធិ�ម�យ។ អំ�ម�បរូលិើភាគ្គគ្គិត់លីយតាមមាូប

សាច់ដែ�លពី��លើគ្គបានលើក្រជីើសលើរូ ើស ច�ដែ��បដែនែ និង្អួបាយ

ស ចង់្អួបរូលិើភាគ្គបាីនីាន�៏បានដែ�រូ។ និយាយជាទូលើ� 

{vifI)ayRbGb;}
“盒饭一条街”

អាហារូរូហ័៍សលើ�ត់�បន់ឦសានអាហារូរូហ័៍សលើ�ត់�បន់ឦសាន
东北快餐 图片来源于网络东北快餐 图片来源于网络

50

Rckbg¥Üccin中华之窗｜

50



ច�ណ្តាយជាង្អួ ១០ យាន់�៏អាចបរូលិើភាគ្គបានដែឆ្លួត់លើហ៍ើយ។

�ូលើចំះ បាយក្របអប់រូបស់ក្រ�ុង្អួហាអឺពី�នក្រត់ូវិបានលើគ្គសនីត់�

ជា"អាហារូរូហ័៍ស"លជួាង្អួលើគ្គ។

លើក្រ�ពី�ហាង្អួល�់បាយក្របអប់ លើ��នលើត់ៀមចល័ត់ជា

លើក្រចើនដែ�លល�់បាយក្របអប់តាមផ្សែូវិដែ�រូ។ អ�ំល�ភ់ាគ្គលើក្រចើន

រូីញរូលើទះលើធិវើ��លើ�ើ រូតាមផ្សែូវិតូ់ចធិ��ំីង្អួទ�ក្រ�ុង្អួ លើហ៍ើយល�់ឱុ

អត់�ិជិីនដែ�លបានសាគ ល់គំ្នា ឬអ�ំជាប់នសិស័យ។ ច�ដែ��

មាូប�ំីង្អួក្របអប់�៏មិន�នការូ���ត់់លើទ ហា�់�ូចជាលើបើ�

ក្របអប់អា�៌��បា�ង្អួ�ូលើចំះដែ�រូ។

ជាពីលិើសស �នអ�ំល�ខ់្ញុំែះដា�ប់ាយ�ីំង្អួក្របអប់អាលីយ-

ម�ញាូ មដែបបចាស់ ត់ថ្ងៃមែក្រត់ឹមដែត់ ១០ យាន់បាីលើណ្តាះ ះ។ បាយ

ក្របអប់ដែបបលើនះហា�់�ូចជាបាយក្របអប់ដែ�ល�មី�រូយ�

លើ�បរូលិើភាគ្គ�ំីង្អួលើរាង្អួចក្រ� ឬ�ូនលើ�ីង្អួយ�លើ�បរូលិើភាគ្គ�ំីង្អួ

សា�លើរូៀននាសម័យមីន ភាគ្គលើក្រចើនគ្គឺក្របពីនឹ ឬ�ត យលើធិវើ

ឱុ។

សពីវថ្ងៃ�ៃលើនះ �នហាង្អួល�់បាយក្របអប់ពីិលើសសម�យ

ច�ន�នដែ�ល�នលើ�ីះលី�តាមអី�នលើធិើដែ�ត់ �ូចជា "បាយ

ក្របអប់រូ�យនតក្រ�ុង្អួធិ�" ដែ�លជាហាង្អួបាយម�យលើបើ�លើលើ

រូ�យនតចាសម់�យលើក្រគ្គឿង្អួ។ �ីំង្អួរូ�ូវិរូង្ហា លើ�លើក្រ�រូ�យនតក្រ�ុង្អួ

ធិ�លើនាះក្រត់ូវិបានក្រគ្គប��ើ ប់លើដាយក្រពីឹលទឹ��� ដែត់លើ��ំីង្អួ

រូ�យនត�នភាពីអូូអរូសបាយរូ ��រាយ ដែ�លបលើង្អួាើត់ជាទសស-

ន�យភាពី�៏វិលិើសសវិសិាល។

មនីសសដែ�លសាគ ល់ចាស់នូវិការូរូស់លើ��ីំង្អួទ�ក្រ�ុង្អួ

ហាអឺពី�ន អាចយល់�ឹង្អួពី�បាយក្របអប់លើនះ លើ�លគ្គឺ វាមិន

ដែមនក្រគ្នាន់ដែត់ជាមាូបសក្រ�ប់ប�បាត់់ការូលើក្រស�ឃ្លាែ នលើទ។

លើក្រកាយពី�ផឹ្ស�ក្រសាជាម�យមិត់តភី�តិលើ�លើពីលយប់ បរូលិើភាគ្គ

បាយម�យក្របអប់តាមផ្សែូវិ នឹង្អួអាចជី�យបនឹូរូអារូមី�៍រូបស់

ខ្ញុំែ�ន។ លើទាំះប�ជាបានបរូលិើភាគ្គអាហារូឆ្នាំៃ ញ់យាាង្អួណ្តា�៏លើដាយ

�នដែត់ហូ៍បបាយក្របអប់�៏សាមញ្ញញលើនះ លើទើបអាចចូលលើគ្គង្អួ

បាន។ លើនះគ្គឺជាផ្សំត់់គ្គ�និត់ដែបបក្របថ្ងៃពី�� រូបស់អំ�ដែ�លរូស់

លើ��ីំង្អួទ�ក្រ�ុង្អួហាអឺពី�ន លើហ៍ើយ�ជ៏ាសារូៈស�ខ្ជាន់�៏អា�៌-

��បា�ង្អួរូបស់បាយក្របអប់ផ្សង្អួដែ�រូ។

ហាង្អួល�់បាយក្របអប់លើ�ក្រ�ុង្អួហាអឺពី�នហាង្អួល�់បាយក្របអប់លើ�ក្រ�ុង្អួហាអឺពី�ន

哈尔滨市的盒饭店哈尔滨市的盒饭店 CFP  CFP 图图

លើត់ៀមល�់អាហារូលើ�ត ៗតាមផ្សែូវិលើត់ៀមល�់អាហារូលើ�ត ៗតាមផ្សែូវិ
热气腾腾的路边摊 CFP 图热气腾腾的路边摊 CFP 图
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បាយស នងិ្អួមាបូចនិ បាយឆ្នាំ បាយ

ក្រសូបទ�ឹសីូប បាយច�ហី៍យ បាយក្រគ្គបមាបូ

នងិ្អួបាយឆ្លួងឹ្អួក្រជូី�ជាលើ�ើម។

ម�សីូប រូ�ម�នម�លើគ្នា� ម�ពីង្អួ�ន់លើចៀន ម�សាចល់ើគ្នា

ម�ឆ្នាំ ម�ក្រត់ជា�់ ម�ចតិ់ ក្រពីមទាំ�ង្អួគី្គយទាំវិលើ�ះលើវិៀនធិ�

គី្គយទាំវិគ្គ�យល�ន និង្អួគី្គយទាំវិយូណ្តានជាលើ�ើម។

Gaharrh½sEbbcin

)ay

mI
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ន�បាា វិ ហាកាវិ សី�វិថ្ងៃមា ន�លើចៀន និង្អួន�គ្នាវិបង្ហាគ

ជាលើ�ើម។

�ន់បាាង្អួបាាង្អួ ន��ឆ្នាំវិហី៍ឺ ន�លើ�ះ  ន�ទឹ�លើដាះលើគ្នា

ប�ពីង្អួ និង្អួបង្ហាគ លើមអ�លើ�ជាលើ�ើម៕

中式快餐江湖

nM

GaharsRmn;

孙勇刚 制图

((អត់ាបទសលើង្អួេបលើដាយអ�ំអត់ាបទសលើង្អួេបលើដាយអ�ំ

និពីនឹទសសនាវិ�ត�លើយើង្អួខ្ញុំំី �និពីនឹទសសនាវិ�ត�លើយើង្អួខ្ញុំំី �))

稿件来源：本刊综合稿件来源：本刊综合
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mnusSynþ{ecjrgVg;}ehIy
从小喜爱看科幻电影的那

群孩子，长大后在干什么？

当中国科幻电影《流浪

地球 2》导演郭帆在拍摄时指

着 16 台机器人说：“现实已

然很科幻了！”“90 后”创

业青年张朝辉格外激动，因

为这些炫酷的机器人就来自

他创办的公司。这是他的团

队第一次将机器人产品搬上

大银幕，送入大众视野。

当影片上映，科幻照进

现实，机器人也“出圈”了。

机器人
“出圈”了

①①

CIvityuvCn各式各 YOUNG ｜
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កាលពី� ៣ ឆំ្នាំ�មីន លើ�� ចា�ង្អួ ឆ្នាំវិហ៍�យ នងិ្អួក្រ�ុមការូង្ហារូ

រូបស់លើ�� បានបលើង្អួាើត់ "មនីសសយនត��៏នក្របសិទឹភាពី"

�ីំង្អួរូយៈលើពីលដែត់ ១៤ ថ្ងៃ�ៃ។

លើ�លើពីលលើនាះ ជី�ង្អួ�ូឺវិ ��១៩ លើទើបផ្សទីះលើ�ើង្អួ លើហ៍ើយឧសា-

ហ៍�មីរូ ាូបូត់ទាំ�ង្អួមូល��ពីីង្អួយ�ចិត់តទី�ដា�់លើលើការូរូ ��រាល

ដាលថ្ងៃនជី�ង្អួឆឺ្លែង្អួ ក្រពីមទាំ�ង្អួ�នក្រ�ុមហីូ៍នជាលើក្រចើនចាប់លើផ្សតើម

ផ្សលិត់មនីសសយនត��ឹជីញ្ញាូ នទ�និញ។ លើ�� ចា�ង្អួ ឆ្នាំវិហ៍�យ

គ្គតិ់� លើហ៍តី់អវ�មនិលើក្របើគី្គ�សមីត់តថិ្ងៃនការូលើធិវើឱុរូ ាបូូត់ឧសា-

លើត់ើលើ�ីង្អួៗដែ�លចូលចិត់តលើមើលដែខ្ញុំសភាពីយនតក្របឌិ្ឍត់ដែបប

វិទិាសាស្ត្រសត ��ពីីង្អួលើធិវើអវ�លើក្រកាយពី�លើពីញវិយ័ធិ�ធាត់់លើ�ើង្អួ?

លើ�� គ្គ� ហាវ ន អំ��ឹ�នា�លើរូឿង្អួ "The Wandering 

Earth II" បានចងីួ្អួលលើ�មនីសសយនតច�ន�ន ១៦ លើ�

លើពីល�ត់ដែខ្ញុំសភាពីយនត លើហ៍ើយនិយាយ� "តាមពីិត់លើ�

ពីភិីពីលើ��លើយើង្អួគឺ្គ�នការូក្របឌិ្ឍត់ដែបបវិទិាសាស្ត្រសតលើហ៍ើយ"!

សហ៍ក្រគ្គនិវិយ័លើ�ងី្អួលើ�ីះ ចា�ង្អួ ឆ្នាំវិហ៍�យ �នភាពីរូ �ជី�លចតិ់ត

លើដាយសារូដែត់មនីសសយនតទាំ�ង្អួ

លើនះគ្គឺម�ពី�ក្រ�ុមហីូ៍នរូបស់

លើ��។ លើនះជាលើលើ�ទ�ម�យលើហ៍ើយ

ដែ�លក្រ�ុមការូង្ហារូរូបសល់ើ��បាននា�យ�ផ្សលិត់ផ្សលមនីសស-

យនតម�បង្ហាា ញជូីនសាធារូ�ជីនតាមរូយៈដែខ្ញុំសភាពីយនត។

លើ�� ចា�ង្អួ ឆ្នាំវិហ៍�យ បញ្ចាំា �់� កាលពី�មីន ផ្សលិត់-

ផ្សលរូបស់លើយើង្អួភាគ្គលើក្រចើនលើក្របើក្របាស់�ីំង្អួវិសិយ័ឧសាហ៍�មី

លើហ៍ើយ�នដែត់អំ�លើក្របើក្របាស់លើទដែ�លធាែ ប់សាគ ល់លើយើង្អួ។ ដែត់

ឥ�ូវិលើនះ សូមី�ដែត់�ូនៗរូបស់ក្រគ្គួសារូញាត់ិមិត់ត�៏និយាយ

ជាម�យលើ��� "លើបើ�នលើពីល ខ្ញុំំី �ចង្អួ់លើ�លើធិវើ�មីសិ�ាលើ�

ក្រ�ុមហីូ៍នរូបស់បង្អួ លើ�ើមី�សាគ ល់�ាសី�ន រូ ាូបូត់រូបស់បង្អួ"។

លើ�ឆំ្នាំ�២០១៧ លើ��បានបលើង្អួាើត់ក្រ�ុមហីូ៍នបលើចា�លើទស

មនីសសយនត យូវិដែអជឺីហី៍ឺ លើ�ើមី�លើធិវើការូសិ�ាក្រសាវិក្រជាវិ និង្អួ

ផ្សលិត់មនីសសយនតដែ�លលើធិវើការូ�ីំង្អួវិសិ័យឧសាហ៍�មី។

សពីវថ្ងៃ�ៃ ផ្សលិត់ផ្សលរូបស់ក្រ�ុមហីូ៍នលើ��ក្រត់ូវិបានលើក្របើ�ំីង្អួ

វិសិ័យ�មពីល�ី� ការូផ្សលិត់អគ្គគិសន� និង្អួឧសាហ៍�មី

ផ្សលិត់�មីម�យច�ន�នលើទៀត់។

លើ�លើពីលដែខ្ញុំសភាពីយនតក្រត់ូវិបានចា�់បញ្ចាំា �ង្អួ គ្គ�និត់អ�ពី�

ការូក្របឌិ្ឍត់ដែបបវិទិាសាស្ត្រសតក្រតូ់វិបានបង្ហាា ញជូីនទសសន�ិជីន

លើហ៍ើយមនីសសយនតរូបសព់ី��លើគ្គ�៏ចាប់�នលើ�ីះល �ីលាញ

"លើចញរូង្អួវង្អួ់"ដែ�រូ។

vacMNayeBlRtwmEt 14 éf¶ ecjBIKMnitmYyeTACaplitplCak;Esþg
从一个想法到产品诞生，仅用了 14 天

ហ៍�មសីក្រ�ប់ប�លើពីញត់ក្រមូវិការូលើផ្សសង្អួលើទៀត់? "ក្របដែហ៍លជា

លើយើង្អួអាចផ្សលិត់មនីសសយនតសក្រ�ប់រូ �ង្ហាប់លើមលើរាគ្គ លើ�ើម �ី

ធានាសីវិត់ាភិាពីថ្ងៃនការូលើធិវើការូង្ហារូរូបស់មនីសស"។ លើ�� នងិ្អួ

មនីសសយនត�ំីង្អួភាពីយនត“The Wandering Earth Ⅱ”

图①电影《流浪地球 2》中的机器人  图片来源于网络 孙勇刚 制图

យានចីះចត់លើលើភីពីក្រពីះចនទថ្ងៃនយានអវិកាសសញ្ចាំញ “ឆ្នាំង្អួអឺ”លើលខ្ញុំ ៤
图②嫦娥四号月球着陆器 新华社 图

②②
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ក្រ�ុមការូង្ហារូរូបស់លើ��ច�ណ្តាយលើពីលក្រតឹ់មដែត់ ១៤ ថ្ងៃ�ៃ គ្គឺ

អាចផ្សលិត់បានមនីសសយនតលើនះលើដាយលើជាគ្គជ័ីយ។

មនីសសយនតលើនះ �ប៏ានទាំ�ទ់ាំញក្រ�ដែសដែភំី�រូបស់ក្របព័ីនឹ

ផ្សសពីវផ្សាយ�ីំង្អួ និង្អួលើក្រ�ក្រសុ�យាា ង្អួឆ្នាំប់រូហ័៍សផ្សង្អួដែ�រូ។

BBC បានលើលើ�លើ�ើង្អួលើ��ីំង្អួរូបាយការូ�៍� "លើទាំះប�ជា

ការូរូ ��រាលដាលថ្ងៃនជី�ង្អួ�ូឺវិ ��១៩ មនិដែមនជាលើរូឿង្អួល ួដែត់លើយើង្អួ

តា�ង្អួពី�លើ�ីង្អួម� លើ�� ចា�ង្អួ ឆ្នាំវិហ៍�យ �៏ចូលចិត់តលើមើល

ដែខ្ញុំសភាពីយនតដែ�លទាំ�ទ់ង្អួនឹង្អួរូ ាបូូត់ដែ�រូ។ លើក្រកាយម� លើ��

ក្រប�ង្អួជាប់លើហ៍ើយចូលលើរូៀនលើ�សា�លវិទិាល័យគ្គមនាគ្គមន៍

សី�អាន លើ�ើម �ីសិ�ាមីខ្ញុំជី�នាញអ�ពី�មនីសសយនត តា�ង្អួពី��ំ�់

បរូញិ្ចាំញ បក្រត់�ល់�ំ�ប់�ឌិ ត់។ បនាទ ប់ពី�បានសាគ ល់បលើចា�វិទិា

�នមីខ្ញុំលើ��ីំង្អួវិសិ័យរូ ាូបូត់ លើ��កាន់ដែត់�នច��ង់្អួ

ច��ូលចិត់តច�លើ�ះវិសិ័យលើនះ។

កាលលើនាះ លើ�ក្របលើទសចិន�នយីវិជីនជាលើក្រចើនចង្អួ់

បលើង្អួាើត់មីខ្ញុំជី�ន�ញរូបស់ខ្ញុំែ�ន។ ជាពីិលើសស លើ�លើលើពីិភីពីលើ��

�នត់ក្រមូវិការូកាន់ដែត់លើក្រចើនច�លើ�ះផ្សលិត់ផ្សលមនីសសយនត

ដែ�លជាទ�ផ្សារូ�ី�ម�យ លើហ៍ើយ�ីំង្អួក្របលើទសចនិ�៏�នក្រ�ុមហីូ៍ន

ផ្សលិត់�មជីាលើក្រចើនដែ�ល�នត់ក្រមូវិការូលើលើមនីសសយនតដែ�រូ។

អាចរូ�លើឃើញ� ឧសាហ៍�មមី�យច�ន�នបានចាប់លើផ្សតើមលើផ្កាត ត់

លើលើ��លើណ្តាះក្រសាយ�ី�លើហ៍ើយ"។     «The New York Times»

�៏បានចីះផ្សាយនូវិអត់ាបទអ�ពី�លើរូឿង្អួរាាវិថ្ងៃនមនីសសយនត�ី�លើនះ

ដែ�រូ។ លើនះបានជី�យឱុក្រ�ុមហីូ៍នរូបស់លើ���លើ�តើ មបាន

ទ�ផ្សារូអនតរូជាតិ់កានដ់ែត់លើក្រចើន លើហ៍ើយមនីសសយនតរូបស់លើ��

�ក៏្រតូ់វិបានល�់�ល់ក្របលើទសជាង្អួ ២០ លើលើពីភិីពីលើ��ដែ�រូ។

RbQmnwgkarRbkYtRbECg GVI ²TaMgGs;eTIbcab;epþIm
直面挑战，一切才刚开始

លើ�ដែខ្ញុំឧសភា ឆំ្នាំ�២០១៧ លើដាយ�នការូគ្នា�ក្រទពី�មូលនិធិិ

ស�គ្គមអត់�ត់និសសិត់ លើ�� ចា�ង្អួ ឆ្នាំវិហ៍�យ បានបលើង្អួាើត់

ក្រ�ុមហីូ៍នម�យជាម�យមិត់តរូ�ម�ំ�់ ៤ នា�់។ កាលលើនាះ

លើ����ពីីង្អួលើរូៀន�ំ�់ប�ឌិ ត់។ លើ��បានបញ្ចាំា ��់ "លើយើង្អួ

ទាំ�ង្អួអស់គំ្នាក្រសឡាញ់អាជី�ពីវិសិ័យមនីសសយនតលើនះ លើហ៍ើយ

�នជី�លើនឿយាាង្អួមីត់��ផ្សង្អួដែ�រូ"។

រូ ាូបូត់��បូង្អួដែ�លក្រសាវិក្រជាវិលើដាយក្រ�ុមការូង្ហារូរូបស់

លើ��គ្គឺ "រូ ាូបូត់ពីិនិត់ុស�ប��ង្អួ់"។ ពី��លើគ្គបានលើធិវើការូលើ�

�ដែនែង្អួចត់រូ�យនតរូបស់អត់ិ�ិជីនអស់រូយៈលើពីល�នែះឆំ្នាំ� 

លើ�ើម �ីសលើង្អួាត់លើមើលក្របត់បិត់តកិារូសតង្អួដ់ារូសក្រ�ប់�ម�ីរូប�លើពីញ

ការូក្រត់ួត់ពីិនិត់ុស�ប��ង្អួ់ លើហ៍ើយចីង្អួលើក្រកាយបានលើលើ�លើ�ើង្អួ

ពី���លើណ្តាះក្រសាយដែ�លអាចអនីវិត់តបាន។

ដែឆ្លាយនតដែឆ្លាយនត

机器狗机器狗 CFP  CFP 图图

មនីសសយនតលើបាសស�ួត់ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ�ំីង្អួសាា ន�យរូ�លើភីែើង្អួលើក្រកាម��ក្រ�ុង្អួលើបាកា�ង្អួមនីសសយនតលើបាសស�ួត់ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ�ំីង្អួសាា ន�យរូ�លើភីែើង្អួលើក្រកាម��ក្រ�ុង្អួលើបាកា�ង្អួ
北京市地铁站内的智能清洁机器人 CFP 图北京市地铁站内的智能清洁机器人 CFP 图
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លើ�� ចា�ង្អួ ឆ្នាំវិហ៍�យ �៏ក្រត់ូវិក្របឈមមីខ្ញុំនឹង្អួស��� រូពី�

អត់ិ�ិជីន អំ�វិនិិលើយាគ្គ និង្អួអំ�ផ្សគត់់ផ្សគង្អួ់ផ្សង្អួដែ�រូ។ លើទាំះជា

យាាង្អួណ្តា�៏លើដាយ ��ែ �ង្អួរូស់រូលើវិ ើ� និង្អួភាពីលើសីាះក្រត់ង្អួ់

រូបស់យីវិជីន បានលើធិវើឱុលើ��ទទ�លបានការូលើពីញចិត់តពី�

អត់ិ�ិជីនជាលើក្រចើន។

ក្រ�ុមហីូ៍នធិ�ម�យដែ�លអត់ិ�ិជីនរូបស់លើ��លើពីញចិត់ត

នឹង្អួគ្គលើក្រ�ង្អួផ្សលិត់ផ្សលិត់ផ្សលដែ�លពី��លើគ្គបានលើលើ�លើ�ើង្អួ

លើហ៍ើយ�នអារូមី�៍� ក្រ�ុមហីូ៍នលើ���នសមត់ាភាពី

បលើចា�លើទសខ្ជាែ �ង្អួ ដែត់ពី��លើគ្គលើ�ដែត់�នស��� រូម�យច�ន�ន

�ូចជា "លើត់ើក្រ�ុមហីូ៍នលើ���នសមត់ាភាពីអាជី�វិ�មីយាាង្អួ

�ូចលើមតច? វាអាចបិទទាំវ រូម�យរូយៈលើក្រកាយដែ�រូឬលើទ"? 

លើ�លើពីលលើនាះ ថ្ងៃ�គូ្គក្រប��ត់ក្របដែជីង្អួរូបស់ពី��លើគ្គ�ន

ក្រ�ុមហីូ៍នលួៗ ជាលើក្រចើន ដែត់លើ���នដែត់លើឆ្លែើយស��� រូរូបស់

អត់�ិជិីន� "ក្រ�ុមការូង្ហារូវិយ័លើ�ងី្អួដែត់ង្អួដែត់អាចនា�ម�នូវិភាពី

ភំា�់លើផ្សួើល និង្អួសបាយរូ ��រាយ លើហ៍ើយសង្អួឹឹម�លើ��នឹង្អួ

អាចផ្សតល់ឱកាសម�យ�ល់យីវិជីន និង្អួក្រ�ុមហីូ៍ន�ី�ៗ"។

លើ��បានបដែនាមលើទៀត់� "អត់ិ�ិជីនជាលើក្រចើនលើផ្កាត ត់

លើលើបលើចា�លើទស ដែត់លើពីលខ្ញុំែះលើយើង្អួមិនក្រគ្នាន់ដែត់ក្រត់ូវិដែផ្សួ�លើលើ

បលើចា�លើទសបាីលើណ្តាះ ះលើទ ដែ�មទាំ�ង្អួក្រត់ូវិឱុអត់ិ�ិជីនយល់�ឹង្អួ

ពី�លើយើង្អួ គ្នា�ក្រទលើយើង្អួ និង្អួលើជីឿទី�ចិត់តលើលើលើយើង្អួ"។ លើ�ឆំ្នាំ�

Rkumkargarv½yekµgEtgEtGacnaMmknUvPaBPJak;ep¥Il
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២០១៩ លើ�� និង្អួសហ៍ការូ �រូបស់លើ��បានជិីះយនតលើហាះ

ជីតិ់ ១០០ �ង្អួលើ�ើម �ីលើ�ពិីភា�ាការូង្ហារូជាម�យអតិ់�ជិីន។

សពីវថ្ងៃ�ៃលើនះ ក្រ�ុមហីូ៍នរូបស់លើ���នបីគ្គគលិ�ការូង្ហារូ

ជាង្អួ ៥០០ នា�់ លើហ៍ើយទ�ហ៍�ថ្ងៃនការូនា�លើចញផ្សលិត់ផ្សលរូបស់

ក្រ�ុមហីូ៍នបានលើ�ើនលើ�ើង្អួក្រប�� ១៥%។ លើ�លើ�ើមឆំ្នាំ��ី�

លើនះ លើ���៏ចាប់លើផ្សតើមរូវិល់ខ្ជាែ �ង្អួ លើហ៍ើយ�នអត់ិ�ិជីន�ី�ជា

លើក្រចើនម�បញ្ចាំា ទញិផ្សលិត់ផ្សលរូបស់ក្រ�ុមហីូ៍នលើ��។ បាដីែនត

ឱុដែត់�នលើពីលទ�លើនរូ លើ��ដែត់ង្អួដែត់ចូលចិត់តដែច�រូ �ដែល�

បទពីលិើសាធិនថ៍្ងៃនជី�វិតិ់រូបសខ់្ញុំែ�នតាមបណ្តាត ញអី�នលើធិើដែ�ត់។

លើ��បានសរូលើសរូ� "ឆំ្នាំ�លើនះ ខ្ញុំំី �លើទើបដែត់អាយី ៣០ ឆំ្នាំ�។

ក្រ�លើ��លើមើលលើ�អត់�ត់កាល ក្របដែហ៍លម�យភាគ្គប�ថ្ងៃនជី�វិតិ់

ខ្ញុំំី �គ្គឺទាំ�់ទង្អួនឹង្អួឧសាហ៍�មីរូ ាូបូត់។ វាជាលើរូឿង្អួគ្គ�រូឱុរូ �លើភីើប

លើហ៍ើយ��៏នលើ�ទនភាពីណ្តាស់ដែ�រូ ពី�លើក្រ�ះលើធិវើលើរូឿង្អួដែត់ម�យ

លើដាយផ្សាិត់ផ្សាង្អួ់ វាពីិត់ជាពីិបា�ណ្តាស់។ លើត់ើយីគ្គសម័យថ្ងៃន

រូ ាបូូត់ម��ល់លើហ៍ើយឬលើ�? អវ�ៗ ទាំ�ង្អួអសគ់្គលឺើទើបដែត់ចាប់លើផ្សតើម

លើនាះលើទ"៕

(កាដែសត់យីវិជីនចិន)

稿件来源：《中国青年报》有删减

មនីសសយនតដែ�លលើចះរា �រូបា�មនីសសយនតដែ�លលើចះរា �រូបា�

会跳舞的机器人会跳舞的机器人 CFP  CFP 图图

មនីសសយនតដែបង្អួដែច�ទ�និញ�ំីង្អួត់�បន់�ូជី�សទ��ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិមនីសសយនតដែបង្អួដែច�ទ�និញ�ំីង្អួត់�បន់�ូជី�សទ��ឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ

智慧物流园区中的分拣机器人智慧物流园区中的分拣机器人 CFP  CFP 图图
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លើ�ដែខ្ញុំម�រា ឆំ្នាំ�២០២៣ �ិចាក្របជីី�លើលើ�ទ� ១ ថ្ងៃនសភាក្របឹ�ានលើយាបាយក្របជាជីនលើខ្ញុំត់តយូណ្តានន�ត់ិកាលទ� ១៣ និង្អួ

�ិចាក្របជីី�លើលើ�ទ� ១ ថ្ងៃនសភាត់�ណ្តាង្អួក្របជាជីនលើខ្ញុំត់តយូណ្តានន�ត់ិកាលទ� ១៤ បានលើបើ�សម័យក្របជីី�ជាផ្សែូវិការូ។ តាមរូបាយ-

ការូ�៍ការូង្ហារូថ្ងៃនរូ�ាបាលក្របជាជីនលើខ្ញុំត់តយូណ្តានឆំ្នាំ�២០២៣បានឱុ�ឹង្អួ� លើខ្ញុំត់តយូណ្តាននឹង្អួខ្ញុំិត់ខ្ញុំ�យាាង្អួលើពីញទ�ហ៍ឹង្អួលើ�ើមី�

អភីិវិឌ្ឍឍន៍លើស�ា�ិចាធិ� និង្អួស�ខ្ជាន់ច�ន�ន ៣ គ្គឺលើស�ា�ិចាធិនធាន លើស�ា�ិចាក្រច�អនតរូជាត់ិ និង្អួលើស�ា�ិចាត់�បន់ឧសាហ៍�មី �ំីង្អួ

ការូបលើញ្ញា ញឧត់តមភាពីថ្ងៃនត់�បន់លើផ្សសង្អួៗ លើធិវើឱុលើស�ា�ិចាធិនធានកាន់ដែត់�នភាពីខ្ជាែ �ង្អួកាែ  លើធិវើឱុលើស�ា�ិចាក្រច�អនតរូជាត់ិកាន់ដែត់

�នភាពីរូស់រូលើវិ ើ� និង្អួលើធិវើឱុលើស�ា�ិចាត់�បន់ឧសាហ៍�មីកាន់ដែត់�នក្រទង្អួ់ក្រទាំយធិ� និង្អួទទ�លបានសមិទឹផ្សលជា�់ដែសតង្អួ

ក្រពីមទាំ�ង្អួជី�រូីញឱុឧត់តមភាពីទ�តា�ង្អួភូីមិសាស្ត្រសត និង្អួធិនធានរូបស់លើខ្ញុំត់តយូណ្តានលើ�ើរូត់�នាទ�កាន់ដែត់ស�ខ្ជាន់�ំីង្អួការូអភីិវិឌ្ឍឍ

លើស�ា�ិចា។ យូណ្តានជាលើខ្ញុំត់តម�យដែ�លសមីូរូលើដាយធិនធានធិមជីាតិ់ក្រគ្គប់ក្របលើភីទ លើហ៍ើយ�នទ�តា�ង្អួសាតិ់លើ�តាមត់�បន់ក្រពី�ដែ�ន

�ូលើចំះ លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន�នមូលដាា នក្រគឹ្គះយាាង្អួរូងឹ្អួ�� �នល�័េខ័្ញុំ�ឌ ក្រគ្គប់ក្រគ្នាន់ នងិ្អួ�នអនាគ្គត់�ីំង្អួការូអភិីវិឌ្ឍឍលើស�ា�ិចាធិនធាន

 លើស�ា�ិចាក្រច�អនតរូជាតិ់ នងិ្អួលើស�ា�ិចាត់�បន់ឧសាហ៍�ម។ី នយិាយជារូ�ម លើត់ើអវ�លើ�� លើស�ា�ិចាធិនធាន លើស�ា�ិចាក្រច�អនតរូជាតិ់

នងិ្អួលើស�ា�ិចាត់�បន់ឧសាហ៍�ម?ី

云南：“三大经济”大有可为云南：“三大经济”大有可为

2023 年 1 月，云南省两会启幕。2023 年云南省人民政府工作报告中指出，要全力做好资源经济、口岸经济、

园区经济三篇大文章，发挥好各地的比较优势，把资源经济做特做强，把口岸经济做优做活，把园区经济做大做实，

把云南的区位优势、资源优势转化为实实在在的经济优势、发展优势。

�ំលប�តី ះពូីជីលើ�ើមដែត់សែឹ�ធិ��ំ�់ជាត់ិ�ំីង្អួក្រសុ�មឺីង្អួថ្ងៃហ៍ ម�ឌ លសវយ័ត់ជីនជាត់ិថ្ងៃត់ សី�សា�ង្អួបាានណ្តាន លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន�ំលប�តី ះពូីជីលើ�ើមដែត់សែឹ�ធិ��ំ�់ជាត់ិ�ំីង្អួក្រសុ�មឺីង្អួថ្ងៃហ៍ ម�ឌ លសវយ័ត់ជីនជាត់ិថ្ងៃត់ សី�សា�ង្អួបាានណ្តាន លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន

位于云南省西双版纳傣族自治州勐海县的国家种质大叶茶树资源圃 新华社 图

extþyUNand¾cRmuHBN’七彩云南｜
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លើបើនយិាយអ�ពី�លើស�ា�ិចាត់�បនឧ់សាហ៍-

�ម ី លើខ្ញុំត់តយូណ្តាននឹង្អួជី�រីូញការូអភីវិិឌ្ឍឍត់�បន់

អភីិវិឌ្ឍឍន៍�ំ�់ជាត់ិច�ន�ន ១៥ លើដាយ�ន

គី្គ�ភាពីខ្ញុំះស់តាមរូូបមនត"ត់�បន់ ១ ឧសា-

ហ៍�មី ១" លើធិវើឱុត់�បន់អភីិវិឌ្ឍឍន៍ទាំ�ង្អួលើនាះ

កាន់ដែត់�នគី្គ�ភាពីខ្ញុំះស់ និង្អួ��ែ �ង្អួខ្ជាែ �ង្អួ

កាែ  គ្នា�ក្រទឱុត់�បន់អានន�ង្អួ ចាវិយាាង្អួ ចានយ� 

លូហ៍វឺង្អួ លូសី� យាានសាន និង្អួលើសៀង្អួយូន

ដែ�លជាត់�បន់អភីិវិឌ្ឍឍន៍�ំ�់លើខ្ញុំត់តស�ខ្ជាន់

វិវិិឌ្ឍឍនឱ៍ុ�នទ�ហ៍�លើលើសពី� ១ ដែសន�ន

យាន់ក្របា�់ចិន លើហ៍ើយបលើង្អួាើត់លើ�ើង្អួនូវិត់�បន់

ពីលិើសសម�យច�ន�នលើដាយអាក្រសយ័លើលើឧសា-

ហ៍�មីពីិលើសសរូបស់លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន �ូចជា

ដែផ្សែ Nut លើ�សូូ និង្អួកាលើហ៍វជាលើ�ើម។

លើបើនិយាយអ�ពី�លើស�ា�ិចាក្រច�អនតរូជាត់ិ លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន

នឹង្អួជី�រូីញការូអភីិវិឌ្ឍឍក្រច�អនតរូជាត់ិ លើ�ើមី�បលើង្អួាើនមីខ្ញុំង្ហារូថ្ងៃន

ក្រច�អនតរូជាត់ិ អភីិវិឌ្ឍឍន៍លើស�ា�ិចាតាមក្រច�អនតរូជាត់ិ និង្អួ

�សាង្អួទ�ក្រ�ុង្អួតាមក្រច�អនតរូជាតិ់ លើហ៍ើយ�សាង្អួក្រច�អនតរូជាតិ់

ម�យច�ន�នធិ�ដែ�ល�នឥទឹិពីល�៏ខ្ជាែ �ង្អួកាែ ។ លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន

នឹង្អួពីលើនែ�នការូសាង្អួសង្អួ់ត់�បន់ឧសាហ៍�មីតាមក្រច�អនតរូ-

ជាត់ិ ទាំ�់ទាំញឱុដែផ្សំ�ស�ខ្ជាន់ និង្អួក្រ�ុមហីូ៍នស�ខ្ជាន់ថ្ងៃនដែខ្ញុំស

សង្ហាវ �់ឧសាហ៍�មីជាតិ់ និង្អួអនតរូជាតិ់ចូលលើធិវើអាជី�វិ�មី

�ំីង្អួត់�បន់ ក្រពីមទាំ�ង្អួជី�រូីញឱុ�នការូដែ�ថ្ងៃចំផ្សលិត់ផ្សលនា�-

ចូល ដែ�ល�ន��់ពីនឹ័នឹង្អួការូលើធិវើ��ិជីា�មរីូវាង្អួក្របជាជីន

តាមត់�បន់ក្រពី�ដែ�ន អភីិវិឌ្ឍឍន៍លើស�ា�ិចាលើសវា�មីដែ�ល�ន

ល�េ�ៈពិីលើសស នងិ្អួ�ា�ល �ី លើហ៍ើយជី�រីូញឱុលើស�ា�ិចាក្រច�

អនតរូជាត់ិវិវិិឌ្ឍឍន៍ពី�"លើស�ា�ិចាក្រច�ក្រពី�ដែ�ន"លើ�ជា"លើស�ា�ិចា

ឧសាហ៍�មី"។

លើបើនិយាយអ�ពី�លើស�ា�ិចាធិនធាន លើខ្ញុំត់តយូណ្តាននឹង្អួបលើញ្ញា ញឧត់តមភាពីថ្ងៃនធិនធានស�ខ្ជាន់ ៥ ក្របលើភីទ ពីលើនែ�នការូអភីិវិឌ្ឍឍ

�សិ�មីពីិលើសសលើលើខ្ញុំះង្អួ់រាប ឧសាហ៍�មីវិបីធិម៌ លើទសចរូ�៍ និង្អួការូដែ�ទាំ�សីខ្ញុំភាពី ឧសាហ៍�មីស�ភ រូៈ�ី� និង្អួឧសាហ៍-

�មីឱស�ជី�វិសាស្ត្រសត លើហ៍ើយជី�រូីញការូអភីិវិឌ្ឍឍលើដាយក្រចបាច់បញ្ញាូ លគំ្នានូវិ�មពីលថ្ងៃបត់ង្អួ និង្អួផ្សលិត់�មីថ្ងៃបត់ង្អួ។ និយាយជា

រូ�ម លើខ្ញុំត់តយូណ្តាននឹង្អួបលើញ្ញា ញឧត់តមភាពីលើលើវិសិ័យអាកាសធាតី់ និង្អួពិីពីិធិភាពីថ្ងៃនផ្សលិត់ផ្សល បលើង្អួាើនលើលី�នថ្ងៃនការូអភីិវិឌ្ឍឍ

�សិ�មីពីិលើសសលើលើខ្ញុំះង្អួ់រាប បលើញ្ញាញឧត់តមភាពីដែផ្សំ��មពីលសួាត់ ជី�រូីញឱុកាន់ដែត់សី�ជីលើក្រ�នូវិការូលើធិវើស�ហ៍រូ��មីថ្ងៃន�-

មពីលថ្ងៃបត់ង្អួ និង្អួផ្សលិត់�មីថ្ងៃបត់ង្អួ បលើញ្ញា ញឧត់តមភាពីចក្រមុះថ្ងៃនធិមីជាត់ិ វិបីធិម៌ និង្អួលើអ�ូ�ូសី� ពីលើនែ�នការូអភីិវិឌ្ឍឍឧសាហ៍-

�មវីិបីធិម៌ លើទសចរូ�៍ នងិ្អួការូដែ�ទាំ�សីខ្ញុំភាពី បលើញ្ញាញឧត់តមភាពីថ្ងៃនធិនធានលើ�ហ៍ធាតី់�នពី�៌ក្រគ្គប់ក្របលើភីទ ពីលើនែ�នការូ

អភីិវិឌ្ឍឍឧសាហ៍�មីស�ភ រូៈ�ី� បលើញ្ញា ញឧត់តមភាពីថ្ងៃនធិនធានជី�វិសាស្ត្រសត និង្អួធិនធានមនីសស ពីលើនែ�នការូអភីិវិឌ្ឍឍឧសាហ៍�មី

ឱស�ជី�វិសាស្ត្រសត។

យូណ្តានជាលើខ្ញុំត់តម�យដែ�លសមីូរូលើដាយធិនធានធិមីជាត់ិក្រគ្គប់ក្របលើភីទ លើហ៍ើយ�នទ�តា�ង្អួសាិត់លើ�តាមត់�បន់ក្រពី�ដែ�ន �ូលើចំះ 

លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន�នមូលដាា នក្រគឹ្គះយាា ង្អួរូងឹ្អួ�� �នល័�េខ័្ញុំ�ឌ ក្រគ្គប់ក្រគ្នាន់ និង្អួ�នអនាគ្គត់�ីំង្អួការូអភិីវិឌ្ឍឍលើស�ា�ិចាធិនធាន 

លើស�ា�ិចាក្រច�អនតរូជាត់ិ និង្អួលើស�ា�ិចាត់�បន់ឧសាហ៍�មី។ និយាយជារូ�ម លើត់ើអវ�លើ�� លើស�ា�ិចាធិនធាន លើស�ា�ិចាក្រច�អនតរូជាត់ិ 

និង្អួលើស�ា�ិចាត់�បន់ឧសាហ៍�មី?
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លើ�ដែខ្ញុំ��ាដា �នអាកាសធាតី់លើ�ត ខ្ជាែ �ង្អួ។ លើ�ដែ�ីរូកា-

រូយិាល័យគ្គ�ៈ�មីការូភូីមិក្រត់�ូលល�វិ ឃី�ល�ង្អួជី�វិ ខ្ញុំ�ឌ

ចានយ� ក្រ�ុង្អួឈូជី�ង្អួ លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន �នបនទះពីនែឺក្រពីះអាទិត់ុ

ម�យដែ�ល��ពីីង្អួទាំ�់ទាំញក្រ�ដែសដែភី�ំមនីសសក្រគ្គប់គំ្នា។ ខ្ញុំ�ឌ

ចានយ�សាតិ់លើ�តាមក្របភីពីទលើនែជូីជា�ង្អួ លើហ៍ើយសមីូរូធិនធាន

ពីនែកឺ្រពីះអាទិត់ុ។ បាីនីានឆំ្នាំ�ម�លើនះ អាក្រស័យលើលើឧត់តមភាពី

�ីំង្អួត់�បន់ ខ្ញុំ�ឌ ចានយ�ខិ្ញុំត់ខ្ញុំ�អភិីវិឌ្ឍឍន៍�មពីលពីនែឺក្រពីះ-

អាទិត់ុលើដាយបានទាំ�់ទាំញក្រ�ុមហីូ៍នទលើនែឡានឆ្នាំង្អួ-លើមគ្គង្អួគ 

ហ៍�នងឹ្អួ ម�សាង្អួសង្អួ់ទ��នផ្សលិត់អគ្គគិសន�លើ�ើរូលើដាយ�ម-

ពីលពីនែកឺ្រពីះអាទិត់ុ លើហ៍ើយបានលើក្របើក្របាស់��ធិែ�លើ�លើក្រកាមបនទះ

ពីនែឺក្រពីះអាទិត់ុម�ដា�សដែ�ត �លើសៀង្អួ បដែនែ និង្អួផ្កាា ជាលើ�ើម។

តាមពីិត់លើ� លើ�លើក្រកាមបនទះពីនែឺក្រពីះអាទិត់ុ �នដា�

ផ្កាា ថ្ងៃសីលើរូឿង្អួរាប់សិបហ៍ិ�តា បលើង្អួាើត់ជាសមីក្រទផ្កាា �៏ក្រសស់

សួាត់។ មិនដែត់បាីលើណ្តាះ ះលើទ លើគ្គ�៏បានដា�ផ្កាា ថ្ងៃសីលើរូឿង្អួលើ�

លើក្រកាមបនទះពីនែឺក្រពីះអាទិត់ុដែ�រូ ដែ�លមិនបាះ�ល់�ល់ការូ

ផ្សលិត់�មពីលអគ្គគិសន�។ លើនះគ្គឺជារូូបមនតទ�លើនើបសក្រ�ប់

ការូអភីិវិឌ្ឍឍ�សិ�មី និង្អួ�មពីលអគ្គគិសន� លើ�លគ្គឺ"ដែផ្សំ�

លើលើផ្សលិត់អគ្គគិសន� ដែផ្សំ�លើក្រកាមដា���ណ្តា�"។

អំ�ភូីមិលើ�ីះ ចា�ង្អួ ចាហី៍ង្អួ ដែ�ល��ពីីង្អួលើបះផ្កាា

ថ្ងៃសីលើរូឿង្អួ បាននិយាយ� “ខ្ញុំំី �លើធិវើការូលើ�ទ�លើនះ លើបះផ្កាា ពី�រូ

គ្គ��ូអាចបានលីយ ១ យាន់ �ូលើចំះ ខ្ញុំំី �អាចបានច��ូល

១២០ យាន់�ំីង្អួម�យថ្ងៃ�ៃ”។ លើ��បានយ���រូបស់ខ្ញុំែ�នជី�ល

ឱុលើរាង្អួចក្រ�ផ្សលិត់អគ្គគិសន�រូយៈលើពីល ២៥ ឆំ្នាំ� ដែ�ល ៥

ឆំ្នាំ���បូង្អួអាចបានក្របា�់ឈំ�ល ៧៥០ យាន់សក្រ�ប់��ម�យ

មូ(ម�យហ៍�ិតាលើសីើនឹង្អួ ១៥ មូ)�ីំង្អួម�យឆំ្នាំ� លើក្រកាយលើ�គឺ្គ ៥

ឆំ្នាំ�ក្របា�់ឈំ�លលើ�ើនលើ�ើង្អួមតង្អួ ។

រូូបមនតដែ�លអភីិវិឌ្ឍឍន៍�សិ�មី និង្អួ�មពីលពីនែឺក្រពីះ-

អាទិត់ុលើនះ មិនក្រគ្នាន់ដែត់បានលើលើ��មះស់ក្របសិទឹភាពីថ្ងៃន

ការូលើក្របើក្របាស់��ធិែ�បាីលើណ្តាះ ះលើទ ដែ�មទាំ�ង្អួបានសលើក្រមចនូវិការូ

បលើង្អួាើនត់ថ្ងៃមែថ្ងៃន��ដែក្រស �៏�ូចជាផ្សតល់ឱកាសការូង្ហារូ�ល់អំ�

ភូីមិ�ំីង្អួត់�បន់ជីី�វិញិ និង្អួបលើង្អួាើនច��ូលរូបស់ក្របជា�សិ�រូ

លើទៀត់ផ្សង្អួ។ តា�ង្អួពី�ឆំ្នាំ�២០២២ម� លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន�នឧត់តម-

ភាពី�មពីលថ្ងៃបត់ង្អួកាន់ដែត់លើលចលើធាែ  ពីលើនែ�នការូលើធិវើស�-

ហ៍រូ��មី�មពីលថ្ងៃបត់ង្អួ និង្អួផ្សលិត់�មីថ្ងៃបត់ង្អួ ជី�រូីញការូ

លើលើ��មះស់ឧសាហ៍�មីដែ�ល�នល�េ�ៈក្របថ្ងៃពី��  និង្អួ

ជី�រីូញការូរូ ��ចលើក្រមើនថ្ងៃនឧសាហ៍�ម�ីី� ដែ�លបានរូ�មច�ដែ��

�ីំង្អួការូអភិីវិឌ្ឍឍឧសាហ៍�មីលើខ្ញុំត់តយូណ្តានក្រប�បលើដាយ

គី្គ�ភាពីខ្ញុំះស់។
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光伏发电点亮“绿色经济”

សាា ន�យផ្សលិត់អគ្គគិសន�លើ�ក្រសុ�យាីង្អួយឹន ម�ឌ លសវយ័ត់ជីនជាត់ិយ� ឈូសុូង្អួ លើខ្ញុំត់តយូណ្តានសាា ន�យផ្សលិត់អគ្គគិសន�លើ�ក្រសុ�យាីង្អួយឹន ម�ឌ លសវយ័ត់ជីនជាត់ិយ� ឈូសុូង្អួ លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន

云南省楚雄彝族自治州永仁县光伏电站云南省楚雄彝族自治州永仁县光伏电站  新华社新华社  图图
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លើ�តាមក្រច�អនតរូជាត់ិមា�ហាន មនីសសយនតឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ

��ពីីង្អួលើធិវើការូស�ែ ប់លើមលើរាគ្គលើ��ដែនែង្អួដែ�លអាចលើ�ើត់�ន

ហានិភ័ីយ ច�ដែ��ក្របព័ីនឹក្រតួ់ត់ពិីនតិ់ុឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិអាចលើធិវើការូសទង្អួ់

�លើ�ត  ស�គ ល់អត់តសញ្ចាំញ � នងិ្អួស�គ ល់សាែ �លើលខ្ញុំរូ�យនត

ចនិ នងិ្អួឡាវិលើដាយសវយ័ក្របវិត់ត។ិ ក្របព័ីនឹទ�លើនើបលើនះបានជី�យ

កាត់់បនាយនូវិការូច�ណ្តាយលើពីលថ្ងៃនការូឆ្លែង្អួក្រច�ក្រពី�ដែ�ន

អនតរូជាត់ិពី� ៨-១០ នាទ�ម�ក្រត់ឹមជាង្អួ ៤ នាទ�។ តាម

ក្របពី័នឹឌ្ឍ�ជី��លលើនះ លើយើង្អួអាចពីិនិត់ុការូឆ្លែង្អួដែ�ន និង្អួ

ក្របពី័នឹ�ូជី�សទ��ឱុទាំន់លើពីល លើបើលើ�ើត់�នបញ្ចាំា បនាទ ន់អវ�

ក្របពី័នឹ AR អាចផ្សតល់ពី័ត់៌�នលើដាយសវ័យក្របវិត់តិបាន។ អំ�

បលើចា�លើទស��់ពីនឹ័រូបស់ក្រ�ុមហីូ៍ន HUAWEI បានដែ�នា�

� លើក្រកាយពី�បាន��លើ�ើង្អួក្របពី័នឹក្រច�អនតរូជាត់ិឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិលើនះ

ច�ន�នរូ�យនត�ឹ�ទ�និញដែ�លឆ្លែង្អួក្រច�អនតរូជាត់ិ�ីំង្អួម�យថ្ងៃ�ៃ

បានលើ�ើនលើ�ើង្អួពី�ជាង្អួ ៣៦០ លើក្រគ្គឿង្អួ�ល់ជាង្អួ ៨០០ លើក្រគ្គឿង្អួ

ដែ�លកាន់ដែត់�នក្របសិទឹភាពីខ្ញុំះស់ លើហ៍ើយ��លើ�ើ រូការូថ្ងៃន

ក្រច�អនតរូជាតិ់ និង្អួការូ�ឹ�ជីញ្ញាូ នទ�និញឆ្លែង្អួដែ�នកាន់ដែត់

�នសីវិត់ាិភាពី ក្របសិទឹភាពី និង្អួភាពីង្ហាយក្រសួល។

បាីនីានឆំ្នាំ�ចីង្អួលើក្រកាយលើនះ លើខ្ញុំត់តយូណ្តានខ្ញុំិត់ខ្ញុំ�ពីលើនែ�ន

ការូលើធិវើស�ហ៍រូ��មីថ្ងៃនមីខ្ញុំង្ហារូក្រច�អនតរូជាតិ់ ទ�ក្រ�ុង្អួ

ក្រច�អនតរូជាត់ិ និង្អួលើស�ា�ិចាក្រច�អនតរូជាត់ិ អាក្រស័យលើលើ

ការូសាង្អួសង្អួ់ក្រច�អនតរូជាត់ិឆ្នាំែ ត់ថ្ងៃវិ លើដាយបានសា�លីង្អួ

ជា��បូង្អួនូវិការូអនីវិត់តរូូបមនតក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួ"ក្រច�អនតរូជាត់ិម�យ

�នក្រច�ឆ្លែង្អួដែ�នលើក្រចើន"លើ�ដែផំ្ស�តឺ់ហី៍ង្អួថ្ងៃនត់�បន់ពីិលើសាធិន៍

��ិជីា�មីលើសរូ �ចិន(លើខ្ញុំត់តយូណ្តាន)ក្របលើទសចិន។ តាម

រូូបមនតទ�លើនើបលើនះ លើខ្ញុំត់តយូណ្តានបានជី�រូីញឱុបលើង្អួាើត់ក្រច�

ពីលិើសស"ដែខ្ញុំសក្រ�វាត់់ នងិ្អួផ្សែូវិ"ច�ន�ន ៦ លើ�តាមក្រច�អនតរូជាតិ់

គី្គនម�ង្អួ នងិ្អួមា�ហាន បលើង្អួាើត់ក្រច�អនតរូជាតិ់ច�ន�ន ៤ សក្រ�ប់

ការូនា�លើចញនា�ចូលដែផ្សែលើឈើរូបស់ក្របលើទសទ� ៣ ដែ�លឆ្លែង្អួកាត់់

ក្របលើទសថ្ងៃ� អនីវិត់តរូូបមនត�ី�សក្រ�ប់ការូពីក្រងឹ្អួង្អួ�ិចាសហ៍-

ក្របត់ិបត់តិការូ�សិ�មី និង្អួការូចិញ្ញា ឹមសត់វឆ្លែង្អួដែ�ន លើហ៍ើយ

សាចល់ើគ្នារូបស់ក្របលើទសឡាវិ នងិ្អួម�យាាន�់ា  ទទ�លការូ

អនីញ្ចាំញ ត់ឱុនា�ចូលម�កាន់ក្របលើទសចិន លើធិវើការូថ្ងៃចំក្របឌ្ឍិត់

អ�ពី�ការូអនីវិត់តរូូបមនតក្រត់ួត់ពីិនិត់ុ"បណ្តាត ញអី�នលើធិើដែ�ត់+

��ិជីា�មីរូវាង្អួក្របជាជីនតាមត់�បន់ក្រពី�ដែ�ន" ដា�់ឱុលើក្របើ -

ក្របាស់នូវិ�មីវិធិិ� APP "ត់ភាា ប់��ិជីា�មីតាមត់�បន់

ក្រពី�ដែ�ន"។ �ំីង្អួអ��ីង្អួពី�ដែខ្ញុំលើមសា ឆំ្នាំ�២០២០ �ល់ដែខ្ញុំ��ាដា 

ឆំ្នាំ�២០២២ ក្របពី័នឹលើនះបានលើធិវើការូទូទាំត់់តាមអនឡាញ 

២៩,៨៣ មីឺនលើលើ� ដែ�ល�នទ�ហ៍���ិជីា�មីសរូីបច�ន�ន 

២៣២៣ �នយាន់ក្របា�់ចិន។

RckGnþrCati m:khan CiH{BBk}eLIgelI RbB½n§qøatévDICIflbeBa©jPaBrs;revIkfµI

磨憨口岸乘“云”而上数智焕新

រូ�យនតលើ�ក្រច�អនតរូជាត់ិ មា�ហានរូ�យនតលើ�ក្រច�អនតរូជាត់ិ មា�ហាន
车辆在磨憨口岸 陈创业 图车辆在磨憨口岸 陈创业 图
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លើបើលើ�ើរូចូល�ីំង្អួលើរាង្អួចក្រ�ថ្ងៃនក្រ�ុមហីូ៍ន Kunming Yunnei

Power Co., Ltd. ដែ�លលើធិវើអាជី�វិ�មី�ំីង្អួត់�បន់អភីិវិឌ្ឍឍន៍

លើស�ា�ិចា និង្អួបលើចា�លើទសក្រ�ុង្អួគី្គនម�ង្អួ លើ��អំ�នឹង្អួអាច

សាត ប់ឮស�លើ�ង្អួ�ា សី�ន��លើ�ើ រូការូឥត់ឈប់ លើហ៍ើយ�ន

�ម�ីរូ��ពីីង្អួលើធិវើការូយាាង្អួម�ញឹ�។ លើរាង្អួចក្រ�លើនះបានផ្សលិត់

�ាសី�នរូ�យនត�ាសូូត់ ៤ ដែសនលើក្រគ្គឿង្អួលើ�ឆំ្នាំ�២០២២។

�ីំង្អួនាមជាក្រ�ុមហីូ៍នផ្សលិត់�ា សី�នរូ�យនតល �ីលើ�ីះលើ�

ក្របលើទសចិន លើក្រកាមការូគ្នា�ក្រទពី�ត់�បន់អភីិវិឌ្ឍឍន៍លើស�ា�ិចា

និង្អួបលើចា�លើទសក្រ�ុង្អួគី្គនម�ង្អួ ក្រ�ុមហីូ៍នបានជី�រូីញការូសិ�ា

ក្រសាវិក្រជាវិ និង្អួផ្សលិត់�ាសី�នរូ�យនតទ�លើនើបៗរូបស់ក្របលើទស

ចិន។ លើ�ឆំ្នាំ�២០២១ �ាសី�នរូ�យនតទ�លើនើបដែ�លលើក្របើលើក្របង្អួ

សា�ង្អួ និង្អួសិ�ាក្រសាវិក្រជាវិលើដាយក្រ�ុមហីូ៍នលើនះចាប់លើផ្សតើម

ផ្សលិត់ជាផ្សែូវិការូ លើហ៍ើយបានកាែ យជា�ាសី�នរូ�យនតលើក្របង្អួ

សា�ង្អួ��បូង្អួរូបស់ក្របលើទសចិនសក្រ�ប់ការូលើក្របើក្របាស់�ីំង្អួ

រូ�យនត��ិជីា�មី។

លើ�ឆំ្នាំ�២០២២ ក្រ�ុង្អួគី្គនម�ង្អួបានរូ�ាទ�នា�់ទ�នង្អួ

��ិជីា�មីជាម�យក្របលើទស និង្អួត់�បន់ច�ន�ន ១៨៩ លើហ៍ើយ

បានបលើង្អួាើត់លើវិទិកាលើបើ�ច�ហ៍ជាលើក្រចើន។ ត់�បន់រូ�ចពីនឹចក្រមុះ

ក្រ�ុង្អួគី្គនម�ង្អួបានលើធិវើការូង្ហារូតាមរូូបមនត"ផ្សែូវិរូ�លើភីែើង្អួចិន-ឡាវិ+

��ិជីា�មីលើអ�ិចក្រត់ូនិចឆ្លែង្អួដែ�ន" និង្អួ"ផ្សែូវិរូ�លើភីែើង្អួចិន-

ឡាវិ+ដែខ្ញុំសសង្ហាវ �់�ឹ�ជីញ្ញាូ នក្រត់ជា�់ឆ្លែង្អួដែ�ន" ដែផ្សំ�គី្គនម�ង្អួ

ថ្ងៃនត់�បន់ពីិលើសាធិន៍��ិជីា�មីលើសរូ �បានអនីវិត់តវិធិានការូ

ដែ�ទក្រមង្អួ់ច�ន�ន ១៤១ ក្របការូ ច�ដែ��ត់�បន់សហ៍ក្របត់ិប-

ត់តកិារូលើស�ា�ិចាមា�ហាន-មា�ទ�ង្អួ�ប៏ានទទ�លការូរូ ��ចលើក្រមើន

កាន់ដែត់ឆ្នាំប់រូហ័៍សផ្សង្អួដែ�រូ។ មិនដែត់បាីលើណ្តាះ ះលើទ លើខ្ញុំត់ត

យូណ្តាន�៏បានទទ�លនូវិសមិទឹផ្សលជាដែផ្សែផ្កាា �ីំង្អួការូទាំ�់-

ទាំញអំ�វិនិិលើយាគ្គ លើដាយបានទាំ�់ទាំញគ្គលើក្រ�ង្អួវិនិិលើយាគ្គ

ស�ខ្ជាន់ច�ន�ន ៥ ដែ�ល�នទ�ហ៍�វិនិិលើយាគ្គជាង្អួ ១ ដែសន

�នយាន់ លើហ៍ើយបានទាំ�់ទាំញគ្គលើក្រ�ង្អួឧសាហ៍�មី

ស�ខ្ជាន់�ី�ច�ន�ន ២៦៩ �ំីង្អួលើនាះ គ្គលើក្រ�ង្អួដែ�ល�នទ�ហ៍�

ជាង្អួ ១០០០ �នយាន់ �នច�ន�ន ៤៥ គ្គលើក្រ�ង្អួ៕

(អត់ាបទសលើង្អួេបលើដាយអំ�និពីនឹទសសនាវិ�ត�លើយើង្អួខ្ញុំំី �)
稿件来源：本刊综合

tMbn;]sSahkmµKW {k,alm:asIun}énesdækic©

园区：经济的“发动机”

មជីិម�ឌ លលើ�ញថ្ងៃ�ែផ្កាា អនតរូជាត់ិក្រ�ុង្អួគី្គនម�ង្អួលើខ្ញុំត់តយូណ្តានមជីិម�ឌ លលើ�ញថ្ងៃ�ែផ្កាា អនតរូជាត់ិក្រ�ុង្អួគី្គនម�ង្អួលើខ្ញុំត់តយូណ្តាន

云南省昆明国际花卉拍卖交易中心 新华社 图云南省昆明国际花卉拍卖交易中心 新华社 图

លើ�ថ្ងៃ�ៃទ�២៣ ដែខ្ញុំឧសភា ឆំ្នាំ�២០២២ ផ្សែូវិក្រច��ី�រូវាង្អួក្របលើទសចិន និង្អួម�យាាន់�ា  (ឈីង្អួឈ�ង្អួ-ល�នឆ្នាំ�ង្អួ-ម�យាាន់�ា) ក្រត់ូវិបានលើបើ���លើ�ើ រូជាផ្សែូវិការូ លើ�ថ្ងៃ�ៃទ�២៣ ដែខ្ញុំឧសភា ឆំ្នាំ�២០២២ ផ្សែូវិក្រច��ី�រូវាង្អួក្របលើទសចិន និង្អួម�យាាន់�ា  (ឈីង្អួឈ�ង្អួ-ល�នឆ្នាំ�ង្អួ-ម�យាាន់�ា) ក្រត់ូវិបានលើបើ���លើ�ើ រូជាផ្សែូវិការូ 
2022 年 5 月 23 日，中缅新通道（重庆—临沧—缅甸）正式开通 新华社 图2022 年 5 月 23 日，中缅新通道（重庆—临沧—缅甸）正式开通 新华社 图
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ជីនជាតិ់ថ្ងៃត់ ហ៍�យាា វិ ជាដែផំ្ស�ម�យរូបស់ជីនជាតិ់ថ្ងៃត់

ច�ដែ��ទិវាផ្សែូវិផ្កាា ជាទិវាស�ខ្ជាន់ជាង្អួលើគ្គម�យរូបស់ជីនជាតិ់

ថ្ងៃត់ ហ៍�យាា វិ លើ�ក្រសុ�សវយ័ត់ជីនជាត់ិយ� និង្អួជីនជាត់ិថ្ងៃត់

សី�នភី�ង្អួ ក្រ�ុង្អួយូសី� លើខ្ញុំត់តយូណ្តានថ្ងៃនក្របលើទសចិន។ លើ�

ថ្ងៃ�ៃទ�២៤ ដែខ្ញុំម�រា គ្គឺថ្ងៃ�ៃទ�៣ ដែខ្ញុំ១ តាមចនទគ្គត់ិចិន ទិវាផ្សែូវិ

ផ្កាា កាសា ដែ�ល�នល�េ�ៈពីិលើសសថ្ងៃនជីនជាត់ិភាគ្គត់ិច

លើនាះ បានលើបើ�សលើ�ះ ធិជាផ្សែូវិការូ។ លើភីំ�វិលើទសចរូដែ�លម�

ពី�ក្រគ្គប់ទិសទ�បានជី�បជីី�គំ្នា លើ�ើមី�ដែសវង្អួយល់ពី�រូសជាត់ិឆំ្នាំ��ី�

រូបស់ជីនជាត់ិថ្ងៃត់ ហ៍�យាា វិ។

ជីនជាត់ិថ្ងៃត់ ហ៍�យាា វិ ដែ�លលើសែ����់សលើមែ��ប���់

ក្របថ្ងៃពី�� �៏ក្រសស់សួាត់រាប់�ន់នា�់ បានរា�រូបា�ជីនជាតិ់

ភាគ្គត់ិចតាមផ្សែូវិ អមលើដាយស�លើ�ង្អួសគរូ និង្អួគ្គង្អួ�៏ពី�លើរាះ។

លើ�ីង្អួក្រស�ជីនជាត់ិថ្ងៃត់ទាំញដែខ្ញុំសក្រ�ហ៍មលើ�ក្រច�ចូលទ��ន 

edIrcUlkñúgRkugyUsIu karEsVgyl;BIrsCatiqñaMfµIedIrcUlkñúgRkugyUsIu karEsVgyl;BIrsCatiqñaMfµI

rbs;CnCatiét hYy:av kñúgTivapøÚvpáakasaénRsuksIunPIgrbs;CnCatiét hYy:av kñúgTivapøÚvpáakasaénRsuksIunPIg

走进玉溪丨新平：在走进玉溪丨新平：在戛洒花街节 感受花腰傣年味戛洒花街节 感受花腰傣年味

花腰傣是傣族的一个分支，而花街节则是玉溪市

新平彝族傣族自治县花腰傣最盛大的节日之一。1 月

24 日，中国农历正月初三，富有民族风情的新平戛洒

花街节正式拉开序幕，八方游客欢聚一堂，共同感受

浓郁的花腰傣年味。

លើភី�ំវិជាតិ់ នងិ្អួអនតរូជាតិ់លើផ្កាែ ះដែខ្ញុំសក្រ�ហ៍មន�ម�យៗ លើ�ើម �ីទទ�ល

នូវិលើសច�ត�ជូីនពីរូ�៏លបួវិរូ�ំីង្អួឆំ្នាំ��ី� លើ�លគ្គឺ�នសិរូ �មង្អួគល

�ំីង្អួឆំ្នាំ��ី� និង្អួ�នស�ណ្តាង្អួល។ួ �មីវិធិិ�រា �រូបា�តាមផ្សែូវិរូបស់

ជីនជាត់ិថ្ងៃត់ ហ៍�យាា វិ លើនះ បានទាំ�់ទាំញក្រ�ដែសដែភីំ�រូបស់

លើទសចរូរាប់រូយរាប់�ន់នា�់ ពី��លើគ្គយ�កាលើមរាា ឬទូរូស័ពីទ

ម��ត់រូូបភាែ មៗលើ�ើម �ី�ត់់ក្រតានូវិទ�ិាភាពី�ក៏្រសស់សួាត់លើនះ។

លើភី�ំវិលើទសចរូជាលើក្រចើនបាននិយាយ� លើនះជាលើលើ�ទ� ១ ដែ�ល

ពី��លើគ្គម��ល់សី�នភី�ង្អួ លើ�ើមី�ដែសវង្អួយល់ពី�ទ�លើនៀមទ�ែ ប់

ក្របថ្ងៃពី�� ថ្ងៃនការូឆ្លែង្អួឆំ្នាំ�ក្របថ្ងៃពី�� រូបស់ជីនជាត់ិថ្ងៃត់ សលើមែ��

ប���់រូបស់លើគ្គពិីត់ជាសួាត់ណ្តាស់ លើហ៍ើយលើ�រូលើពីញលើ�

លើដាយរូសជាត់ិថ្ងៃនឆំ្នាំ��ី�!

�មីវិធិិ�អបអរូសាទរូទិវាផ្សែូវិផ្កាា កាសា ក្របារូពីឹរូយៈលើពីល 

៣ ថ្ងៃ�ៃ។ �ំីង្អួឱកាសលើនាះ លើ��ន�មីវិធិិ�វិបីធិម៌ជាលើក្រចើន

លើទៀត់�ូចជា ពីិពី័រូ�៍លើបត់ិ�ភី�ឌ វិបីធិម៌អរូូប� និង្អួ�មីវិធិិ�

ផ្សសពីវផ្សាយពី�វិបីធិម៌ដែក្រសច�ការូជាលើ�ើម៕

(ដែផំ្ស�លើឃ្លាសនាការូថ្ងៃនគ្គ�ៈ��ីធិិការូគ្គ�ប�ស�ី-

មីីយនិសតចិនក្រ�ុង្អួយូសី�)
玉溪市委宣传部供稿供图
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说词解句
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ត្រូកុមីត្រូបឹកា ត្រូកុមីត្រូបឹកាភិ�ល

លើ�ើម �ីង្ហាយក្រសលួ�ល់មតិ់តអ�ំអានដែខី្ញុំរូ�ីំង្អួការូសិ�ាពី�ភាសាចិន ទសសនាវិ�ត� «ដែខី្ញុំរូ» លើយើង្អួខីំ្ញុំ�បានអលើញ្ញា ើញលើ��សាស្ត្រសាត ចារូុរូង្អួ

ល� ស�នជឺី ក្របធានការូយិាល័យភាសាដែខ្ញុំីរូថ្ងៃនមហាវិទិាល័យសិ�ាទវ�បអាសី� សា�លវិទិាល័យភាសាបរូលើទសលើបាកា�ង្អួ លើរូៀបលើរូៀង្អួចង្អួក្រ�ង្អួ

“ការូពីនុល់��ុសក្រ�ប់ការូប�ដែក្រប” លើ��ីំង្អួដែផំ្ស� “លើរូៀនភាសាចិនសបាយរូ ��រាយ”។ �ីំង្អួដែផំ្ស�លើនះ លើយើង្អួខីំ្ញុំ�នឹង្អួលើក្រជីើសលើរូ ើស និង្អួ

ពីនុល់��ុពីហី៍ន័យស�ខ្ជានម់�យច�ន�នដែ�លលើក្របើក្របាស់ជាញឹ�ញាប់�ីំង្អួការូប�ដែក្រប ក្រពីមទាំ�ង្អួលើលើ�ឃ្លាែ ឧទាំហ៍រូ�៍ជា�់ដែសតង្អួ លើ�ើម �ីជី�យ

ពីក្រងឹ្អួង្អួសមត់ាភាពីរូបស់លើ��អំ��ំីង្អួការូប�ដែក្របភាសាដែខ្ញុំីរូ និង្អួចិន។

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。

លើ�ីះសាា ប័ន ឬអង្អួគការូគ្គឺជា��ុដែត់ង្អួដែត់ជី�ប�ំីង្អួការូប�ដែក្រប �ូលើចំះ សាគ ល់ចាស់នូវិសាា ប័នថ្ងៃនក្របលើទស��់ពី័នឹ លើរូៀនលើចះ

��ុប�ដែក្របលើ�ីះសាា ប័ន��់ពី័នឹ ពីិត់ជា�នសារូៈស�ខ្ជាន់ថ្ងៃក្រ�ដែលង្អួសក្រ�ប់ការូលើលើ��មះស់សមត់ាភាពី និង្អួការូប�លើពីញការូង្ហារូ

រូបស់អំ�ប�ដែក្របភាសាបរូលើទស។ លើពីល�ី�ៗលើនះ ទសសនាវិ�ត�«ដែខ្ញុំីរូ»លើយើង្អួបានទទ�លស�បីក្រត់ម�យចាប់ពី�មិត់តអំ�អាន ដែ�លបានស�រូ

ពី�វិធិិ�លើក្របើក្របាស់��ុ“ក្រ�ុមក្របឹ�ា” និង្អួ“ក្រ�ុមក្របឹ�ាភីិបាល”។ លើពីលលើនះ លើ�ើមី�លើឆ្លែើយត់បស��� រូរូបស់មិត់តអំ�អាន លើយើង្អួខ្ញុំំី �សូម

លើធិវើការូប�ក្រសាយអ�ពី���ុ“ក្រ�ុមក្របឹ�ា” និង្អួ“ក្រ�ុមក្របឹ�ាភីិបាល”�ូចខ្ជាង្អួលើក្រកាម។

“ក្រ�ុមក្របឹ�ា”�ន��ុពី�រូក្រប�បគំ្នាគឺ្គ ក្រ�ុម（组）និង្អួក្របឹ�ា（协商、探讨）ដែ�លអាចប�ដែក្របជាភាសាចិន� “理事会”។ 

�ំីង្អួការូប�ដែក្របភាសាចិន-ដែខ្ញុំីរូ ��ុ“ក្រ�ុមក្របឹ�ា”លើនះ ភាគ្គលើក្រចើនក្រត់ូវិបានលើក្របើក្របាស់សក្រ�ប់សាា ប័នរូដាា ភីិបាល អង្អួគការូអនតរូជាត់ិ

ឬអង្អួគការូសង្អួគមសី�វិលិ។ វាជាសាា ប័ន ឬអង្អួគការូម�យដែ�លបលើង្អួាើត់លើ�ើង្អួលើ�ើមី�លើធិវើការូពីិក្រគ្នាះពីិភា�ា សទង្អួ់មត់ិ ឬក្របឹ�ាលើយាបល់។

ឧទាំហ៍រូ�៍ “联合国安理会”（ក្រ�ុមក្របឹ�ាសនតិសីខ្ញុំថ្ងៃនអង្អួគការូសហ៍ក្របជាជាត់）ិ “中华人民共和国国务院”（ក្រ�ុមក្របឹ�ា

�ិចាការូរូ�ាថ្ងៃនសាធារូ�រូ�ាក្របជា�និត់ចិន） “柬埔寨发展理事会”（ក្រ�ុមក្របឹ�ាអភីិវិឌ្ឍឍន៍�មះីជា） “柬埔寨农村与农业

发展理事会”（ក្រ�ុមក្របឹ�ាអភីវិិឌ្ឍឍន៍វិសិយ័�ស�ិម ីនងិ្អួជីនបទ�មះីជា） នងិ្អួ “乡分区理事会”（ក្រ�ុមក្របឹ�ាឃី� សង្ហាា ត់់）។ល។

ច�ដែ����ុ“ក្រ�ុមក្របឹ�ាភីិបាល” គ្គឺផ្សគី �គំ្នាលើដាយ��ុ “ក្រ�ុមក្របឹ�ា”និង្អួ “អភីិបាល”（管理、统治） ដែ�លអាចប�ដែក្រប�

“董事会” ភាគ្គលើក្រចើនគ្គឺចង្អួួីលលើលើសាា ប័នលើធិវើលើសច�ត�សលើក្រមច�ំីង្អួសហ៍ក្រគ្នាស។ ឧទាំហ៍រូ�៍ “柬埔寨国家银行董事会”（ក្រ�ុម

ក្របឹ�ាភីិបាលធិនាគ្នារូជាត់ិថ្ងៃន�មះីជា）។ គ្គ�រូបញ្ចាំា �់� លើ�លើពីលប�ដែក្របភាសាចិន-ដែខ្ញុំីរូ មិនដែមន���ុ “理事会” ទាំ�ង្អួអស់ក្រត់ូវិ

ប�ដែក្របជា“ក្រ�ុមក្របឹ�ា”លើទ ពី�លើក្រ�ះ�នលើពីលខ្ញុំែះគ្គ�រូដែត់ប�ដែក្របតាមទ�ែ ប់�ូចជា លើពីលប�ដែក្រប “柬华理事总会” ក្រត់ូវិលើក្របើ��ុ

“ស�គ្គម”（协会） គ្គឺប�ដែក្របជាភាសាដែខ្ញុំីរូ� “ស�គ្គមសមះ័នឹដែខ្ញុំីរូចិនលើ��មះីជា”។ ត់លើ�លើនះ លើយើង្អួខ្ញុំំី �សូមលើធិវើការូប�ក្រសាយ
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ក្រ�ុមក្របឹ�ាសនតសីិខ្ញុំថ្ងៃនអង្អួគការូសហ៍ក្របជាជាតិ់ជាសាា ប័នម�យ�ីំង្អួច�លើណ្តាមសាា ប័នស�ខ្ជាន់ទាំ�ង្អួ ៦ ដែ�លសាតិ់លើ�

លើក្រកាមច��ីះអង្អួគការូសហ៍ក្របជាជាតិ់។

联合国安全理事会是联合国下属的六个主要机构之一。

តា�ង្អួពី�ឆំ្នាំ�២០០២ម� �មះីជាលើរូៀបច�ការូលើបាះលើឆំ្នាំត់លើក្រជីើសលើរូ ើសក្រ�ុមក្របឹ�ាឃី� សង្ហាា ត់់មតង្អួ�ីំង្អួរូយៈលើពីល ៥ ឆំ្នាំ�។

自 2002 年起，柬埔寨每五年举行一次乡分区理事会选举。

អង្អួគការូក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួរូបស់ធិនាគ្នារូជាត់ិថ្ងៃន�មះីជាគ្គឺ ក្រ�ុមក្របឹ�ាភីិបាល។ ក្រ�ុមក្របឹ�ាភីិបាលលើនះក្រត់ូវិ�ឹ�នា�លើដាយ

លើទសាភិីបាល ដែ�ល�នស�ជី�ិ ៧ រូូប គ្គលឺើទសាភិីបាល លើទសាភិីបាលរូង្អួ នងិ្អួស�ជី�ិ ៥ រូូបលើទៀត់ ដែ�ល ១ រូូបត់�ណ្តាង្អួ

ក្របមីខ្ញុំរូដាា ភីិបាល ១ រូូបត់�ណ្តាង្អួឱុក្រ�ស�ង្អួលើស�ា�ិចា និង្អួហ៍ិរូញ្ញញវិត់ាី ១ រូូបត់�ណ្តាង្អួឱុមជីិដាា នលើធិវើស�មីភាពីលើស�ា�ិចា

១ រូូបត់�ណ្តាង្អួឱុមជីិដាា នឧត់តមសិ�ា ១ រូូបលើទៀត់ត់�ណ្តាង្អួឱុបីគ្គគលិ�ធិនាគ្នារូ�ណ្តាត ល៕

柬埔寨国家银行的管理机构是“董事会”。该董事会由总裁领导，共有 7 位成员，包括总裁、副总裁和

5 位成员。5 位成员分别为一位王国政府首脑代表、一位财经部代表、一位商界人士代表、一位高等教育界

代表和一位央行代表。

អ�ពី���ុស�ខ្ជាន់ខ្ជាង្អួលើលើ និង្អួលើលើ�ឃ្លាែ ឧទាំហ៍រូ�៍ជា�់ដែសតង្អួម�យច�ន�ន។

机构组织名称是翻译实践中常见的内容，熟悉对象国相关机构，了解机构名称用词，对于提高译

者的翻译水平和质量至关重要。近期我们收到读者来信，询问“ក្រ�ុមក្របឹ�ា”和“ក្រ�ុមក្របឹ�ាភីិបាល”的区别

及具体用法，本期我们就针对读者提出的问题，对“ក្រ�ុមក្របឹ�ា”和“ក្រ�ុមក្របឹ�ាភីិបាល”这两个组织机构名

称常用词汇进行梳理。

“ក្រ�ុមក្របឹ�ា”由ក្រ�ុម（组）和ក្របឹ�ា（协商、探讨）构成，可译为“理事会”。在中柬翻译实践

中，“ក្រ�ុមក្របឹ�ា”多用于政府机构、国际或民间组织，指的是为协商、征求意见或讨论问题而设立的组

织。如：“联合国安理会”（ក្រ�មុក្របឹ�ាសនតិសីខ្ញុំថ្ងៃនអង្អួគការូសហ៍ក្របជាជាត់ិ）、“中华人民共和国国务院”

（ក្រ�ុមក្របឹ�ា�ិចាការូរូ�ាថ្ងៃនសាធារូ�រូ�ាក្របជា�និត់ចិន）、“柬埔寨发展理事会”（ក្រ�ុមក្របឹ�ាអភីវិិឌ្ឍឍន�៍មះីជា）、

“柬埔寨农村与农业发展理事会”（ក្រ�ុមក្របឹ�ាសាត រូអភីវិិឌ្ឍឍន៍វិសិយ័�ស�ិម ី នងិ្អួជីនបទ�មះីជា）、“乡分区理

事会”（ក្រ�ុមក្របឹ�ាឃី� សង្ហាា ត់់）等。至于“ក្រ�ុមក្របឹ�ាភិីបាល”，是在 “ក្រ�ុមក្របឹ�ា” 的基础上组合了“អភីបិាល”

（管理、统治）的涵义，应译为“董事会”，通常指的是企业中的经营决策机构，如：“柬埔寨国家银

行董事会”（ក្រ�ុមក្របឹ�ាភីបិាលធិនាគ្នារូជាត់ថិ្ងៃន�មះីជា）。需要注意的是，在翻译实践中，并非所有的“理事

会”都对译为“ក្រ�ុមក្របឹ�ា”，存在一些习惯译法，如：“柬华理事总会”在柬文中使用“ស�គ្គម”（协会），

其柬文官方名称为“ស�គ្គមសមះ័នឹដែខី្ញុំរូចិនលើ��មះីជា”。下面，我们就通过例句对上述重点词汇加以解释。
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读者反馈

麦克：戴薇你好，我是一名柬埔寨导游。疫情前，中国是柬

埔寨最大的国际游客客源国，我们也非常期待中国游客早日重返

柬埔寨，促进柬埔寨旅游市场复苏。请你介绍一下，现在中国游

客旅游有哪些新的特点和趋势呢？

Mike៖ ស�សត� លើទវិ � ខ្ញុំំី �ជាមគ្គគលើទទស�៍លើទសចរូ�៍លើ�ក្របលើទស

�មះីជា។ មីនលើពីលជី�ង្អួឺ�ូវិ ��១៩ផ្សទីះលើ�ើង្អួ ក្របលើទសចិនគ្គឺជាក្របភីពី

លើទសចរូអនតរូជាតិ់ធិ�ប�ផី្សត់រូបស់�មះីជា លើយើង្អួ�៏ទនទឹង្អួរូង់្អួចា�លើភីំ�វិ

លើទសចរូចិនឆ្នាំប់វិលិក្រត់�ប់ម�ក្របលើទស�មះីជាវិញិ លើ�ើមី�ជី�រូីញ

ការូលើង្អួើបលើ�ើង្អួវិញិថ្ងៃនទ�ផ្សារូលើទសចរូ�៍រូបស់�មះីជា។ លើត់ើលើទវិ �ដែ�នា�

បនតិចអ�ពី�ល�េ�ៈពីិលើសស និង្អួនិនំាការូ�ី��ំីង្អួការូលើធិវើ��លើ�ើ រូរូបស់

លើភីំ�វិលើទសចរូចិនលើ�បចាីបីនំលើនះបានលើទ?

戴薇：麦克你好，今年中国春节文旅消费市场的火爆，为产业

快速复苏开了个好头。在中国疫情防控进入新阶段后，中国游客主

要呈现以下三个特点：一是出行意愿更加强烈，出行距离越来越远。

根据一份旅游报告显示，高达 87% 的调研受访者很想去旅游。跨省

游、出境游逐步取代近两年来最火的本地游，人们更想去看看“远

方的世界”。二是玩法更多元，游客定义旅游业的时代来临。根据

近期各大旅游相关平台的大数据显示，重新走出“家门”的游客更

加会玩了，游艇出海、围炉煮茶等成为新的旅游方式，与登山、潜水、

冲浪等运动相关的商品订单量持续上涨，体现游客更加注重旅途的

体验感。三是“反向旅游”热，更喜欢去小众景点旅行。由于热门

旅游目的地受到大部分游客的追捧，不少游客更愿意选择一些冷门

目的地、打卡非旅游城市，以此获得更好的旅游体验。这些新趋势，

都反映出中国旅游正在打开新的增量市场，也反映出游客对旅游产

品的个性化、品质化提出了更高的要求。

លើទវិ �៖ ស�សត� Mike ទ�ផ្សារូលើក្របើក្របាស់ថ្ងៃនវិសិ័យវិបីធិម៌ និង្អួ

លើទសចរូ�៍�ីំង្អួអ��ីង្អួលើពីលបី�ុចូលឆំ្នាំ��ី�ក្របថ្ងៃពី�� ចិនឆំ្នាំ�លើនះ

�នសនទីះខ្ជាែ �ង្អួ ដែ�លបានលើធិវើឱុ�នការូចាប់លើផ្សតើម�ល៏សួក្រ�ប់ការូ

លើង្អួើបលើ�ើង្អួវិញិយាាង្អួឆ្នាំប់រូហ័៍សថ្ងៃនវិសិយ័លើនះ។ បនាទ ប់ពី�ការូការូ�រូ

និង្អួក្រគ្គប់ក្រគ្គង្អួជី�ង្អួឺ�ូវិ ��១៩ រូបស់ក្របលើទសចិនបាន�នចូល

��ណ្តា�់កាល�ី� លើភីំ�វិលើទសចរូចិនភាគ្គលើក្រចើនបង្ហាា ញពី�ល�េ�ៈ

ពីិលើសស�ូចខ្ជាង្អួលើក្រកាម៖ទ�ម�យគ្គឺ ឆ្លនទៈ�ំីង្អួការូលើធិវើ��លើ�ើ រូកាន់ដែត់

ខ្ជាែ �ង្អួ លើហ៍ើយច�ៃ យលើធិវើ��លើ�ើ រូកាន់ដែត់ឆ្នាំៃ យ។ លើយាង្អួតាមរូបាយ-

ការូ�៍លើទសចរូ�៍ម�យបានបង្ហាា ញឱុលើឃើញ� ច�ន�ន ៨៧% ថ្ងៃនអំ�

ចូលរូ�មការូសទង្អួ់មត់ិលើនះលើឆ្លែើយ� ពី��លើគ្គចង្អួ់លើ�លើធិវើ��លើ�ើ រូយាាង្អួ

ខ្ជាែ �ង្អួ។ ការូលើធិវើ��លើ�ើ រូឆ្លែង្អួលើខ្ញុំត់ត និង្អួការូលើធិវើ��លើ�ើ រូលើ�លើក្រ�ក្របលើទស

��ពីីង្អួដែត់ជី�ន�សការូលើធិវើ��លើ�ើ រូ�ំីង្អួក្រសុ�ជាបនតបនាទ ប់ ដែ�លទទ�ល

បានការូលើពីញនិយមប�ផី្សត់�ីំង្អួរូយៈលើពីលបាីនីានឆំ្នាំ�ចីង្អួលើក្រកាយលើនះ

លើភីំ�វិលើទសចរូកាន់ដែត់ចង្អួ់លើ�ទសសនា"ពីិភីពីលើ���៏ឆ្នាំៃ យ"។ ទ�ពី�រូ

គ្គឺ វិធិិ�លើលង្អួ�មានតកាន់ដែត់លើក្រចើន យីគ្គសម័យដែ�លលើភីំ�វិលើទសចរូ

���ត់់វិសិ័យលើទសចរូ�៍បានម��ល់។ លើយាង្អួតាមទិនំន័យធិ�ពី�

លើគ្គហ៍ទ�ព័ីរូដែ�លទាំ�់ទង្អួនឹង្អួលើទសចរូ�៍ស�ខ្ជាន់ៗនាលើពីល�ី�ៗលើនះ

បានឱុ�ឹង្អួ� លើភីំ�វិលើទសចរូដែ�លលើធិវើ��លើ�ើ រូលើ�លើក្រ�លើ�ើង្អួវិញិ

កាន់ដែត់�នវិធិិ�លើលង្អួ�មានតលើក្រចើនដែបប ការូជិីះទូ��មានតលើ�

លើលង្អួសមីក្រទ និង្អួដា�ដែត់ជីី�វិញិ��លើសៀវិដែត់ជាលើ�ើម បានកាែ យជាវិធិិ�

លើទសចរូ�៍�ី� ច�ន�នការូបញ្ចាំា ទិញផ្សលិត់ផ្សលដែ�លទាំ�់ទង្អួលើ�

នឹង្អួការូលើ�ើង្អួភីំ� ឃី�បីរា� មីជីទឹ� និង្អួជិីះសគ�លើលើទឹ�ជាលើ�ើម លើ�

ដែត់បនតលើ�ើនលើ�ើង្អួ ដែ�លឆ្លែីះបញ្ចាំា �ង្អួឱុលើឃើញ� លើភីំ�វិលើទសចរូ
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កាន់ដែត់យ�ចិត់តទី�ដា�់លើ�លើលើច�ណ្តាប់អារូមី�៍តាម�ង្អួផ្សែូវិលើធិវើ

��លើ�ើ រូ។ ទ�ប�គ្គឺ ពី��លើគ្គចូលចិត់ត"លើធិវើលើទសចរូ�៍បស្ត្រញ្ចាំា សទិស"

លើ�លគ្គឺលើភីំ�វិលើទសចរូកាន់ដែត់ចូលចិត់តលើធិវើ��លើ�ើ រូលើ�កាន់ត់�បន់

លើទសចរូ�៍ដែ�ល�នមនីសសភាគ្គត់ិចលើពីញនិយម។ លើដាយសារូ

លើគ្នាលលើ�លើទសចរូ�៍ខ្ញុំែះទទ�លការូលើពីញនិយមខ្ជាែ �ង្អួពី�លើភី�ំវិលើទសចរូ

ភាគ្គលើក្រចើន �ូលើចំះ លើភីំ�វិលើទសចរូជាលើក្រចើនដែបរូជាលើក្រជីើសលើរូ ើសលើគ្នាល-

លើ�ដែ�លមិនសូវិ�នមនីសសលើក្រចើន ឬលើ�ទសសនាទ�ក្រ�ុង្អួដែ�លមិន

ដែមនជាក្រ�ុង្អួលើទសចរូ�៍ លើ�ើមី�ទទ�លយ�បទពីិលើសាធិន៍�ំីង្អួការូ

លើធិវើ��លើ�ើ រូកាន់ដែត់លកួ្របលើសើរូ។ ននំិាការូ�ី�ទាំ�ង្អួលើនះ សីទឹដែត់ឆ្លែីះបញ្ចាំា �ង្អួ

ឱុលើឃើញ� វិសិ័យលើទសចរូ�៍ថ្ងៃនក្របលើទសចិន��ពីីង្អួលើបើ�ទ�ផ្សារូ

លើទសចរូ�៍បដែនាម�ី� លើហ៍ើយ�៏ឆ្លែីះបញ្ចាំា �ង្អួផ្សង្អួដែ�រូ� លើភីំ�វិលើទសចរូ

បានដា�់លើចញនូវិត់ក្រមូវិការូកាន់ដែត់ខ្ញុំះស់សក្រ�ប់ផ្សលិត់ផ្សលលើទស-

ចរូ�៍ដែ�ល�នល�េ�ៈពីិលើសស និង្អួ�នគី្គ�ភាពីខ្ញុំះស់។

戴薇：本月，我们收到了柬埔寨驻中国学生会理事会成员韦

速烈的来信，一起看看吧！

លើទវិ �៖ ដែខ្ញុំលើនះ លើយើង្អួបានទទ�លស�បីក្រត់ម�ពី�លើ�� មាវូិ សទឹិាំន�

ស�ជិី�ក្រ�ុមក្របឹ�ាស�គ្គមនិសសិត់�មះីជាក្របចា�សាធារូ�រូ�ា

ក្របជា�និត់ចិន សូមដែច�រូ �ដែល�ជាម�យលើ��អំ�។

韦速烈：我曾在中国留学 7 年，四季分明的气候让我感受到

中国生活的多姿多彩。在我看来，秋季的景色最是漂亮。每当秋

季来临，我爱去看树叶缓缓飘落，枫叶慢慢变红。到冬季时，白

茫茫的大雪覆盖了整座城市，我最爱去看故宫的雪景，漫天的雪

配上故宫的红，能拍出非常好看的照片。

不同于中国有春夏秋冬４个季节，柬埔寨主要分为雨季和

旱季，全年气候炎热，从不下雪。中国地大物博，天南地北的气

候和人文特色也不同。柬埔寨人大多通过媒体或社交平台发布

的文字、图片、视频来了解中国。我希望《高棉》杂志多刊出

一些讲述中柬差异的文章，这有利于我们加深对中国的了解。

មាូវិ សិទឹាំន�៖ ខីំ្ញុំ�ធាែ ប់បានសិ�ាលើ�ក្របលើទសចិនអស់រូយៈ

លើពីល ៧ ឆំ្នាំ� អាកាសធាតី់ដែ�ល�នប�នរូ�ូវិលើផ្សសង្អួគំ្នារូបស់ក្របលើទស

ចិន លើធិវើឱុខ្ញុំំី ��នអារូមី�៍� ជី�វិភាពីរូស់លើ��ំីង្អួក្របលើទសចិន�ន

ល�េ�ៈចក្រមះុពី�៌។ តាមគ្គ�និត់រូបស់ខីំ្ញុំ� លើទសភាពីលើ�រូ�ូវិរូ �លើហ៍ើយ

គ្គឺក្រសស់សួាត់ប�ផី្សត់។ លើ�លើពីលដែ�លរូ�ូវិរូ �លើហ៍ើយម��ល់ ខ្ញុំំី �ចូល-

ចិត់តលើមើលសែឹ�លើឈើក្រជីុះ លើហ៍ើយសែឹ�លើមាផ្សលដែក្របពី�៌លើ�ជាក្រ�ហ៍ម

បនតិចមតង្អួៗ។ �ល់រូ�ូវិរូង្ហា ទ�ក្រ�ុង្អួទាំ�ង្អួមូលបានក្រគ្គប��ត ប់លើដាយ

ក្រពីិលពី�៌ស ខ្ញុំំី �ចូលចិត់តលើ�ទសសនាលើទសភាពីក្រពីិលថ្ងៃនវា�ង្អួចាស់ 

ក្រពីិលពី�៌ស និង្អួជីញ្ចាំា �ង្អួវា �ង្អួចាស់ពី�៌ក្រ�ហ៍ម អាច�ត់បាន

រូូបភាពីសួាត់ណ្តាស់។

ខី្ញុំសពី�ក្របលើទសចិនដែ�ល�នប�នរូ�ូវិគ្គឺ និទាំឃរូ�ូវិ រូ�ូវិលើ�ត  

រូ�ូវិរូ �លើហ៍ើយ និង្អួរូ�ូវិរូង្ហា ក្របលើទស�មះីជាគ្គឺ�នរូ�ូវិវិសា និង្អួរូ�ូវិ

ក្របា�ង្អួ អាកាសធាតី់លើ�ត លើពីញម�យឆំ្នាំ� លើហ៍ើយវាមិនដែ�ល�នក្រពីិល

ធាែ �់លើទ។ ក្របលើទសចិន�នទឹ����៏ធិ�លវឹង្អួលើលវើយ និង្អួធិនធានសមីូរូ

ដែបប លើហ៍ើយអាកាសធាតី់ នងិ្អួល�េ�ៈវិបីធិម៌�ខី៏្ញុំសគំ្នាពី�ត់�បន់ភាគ្គ

ខ្ជាង្អួលើជីើង្អួលើ�ត់�បន់ភាគ្គខ្ជាង្អួត់ីូង្អួ�ីំង្អួក្របលើទសចនិ។ ក្របជាជីន�មះីជា

ភាគ្គលើក្រចើនយល់�ឹង្អួពី�ក្របលើទសចិនតាមរូយៈអត់ាបទ រូូបភាពី និង្អួ

វិ �លើ�អូដែ�លលើចញផ្សាយលើដាយក្របពី័នឹផ្សសពីវផ្សាយ ឬបណ្តាត ញទ�នា�់

ទ�នង្អួសង្អួគម។ ខីំ្ញុំ�សង្អួឹឹម� ទសសនាវិ�ើ� ‹‹ដែខី្ញុំរូ›› អាចលើរូៀបច�អត់ាន័យ

ដែ�ល�នភាពីខី្ញុំសគំ្នាជា�់ដែសតង្អួសក្រ�ប់លើធិៀបនឹង្អួ�មះីជាឱុកានដ់ែត់

លើក្រចើន លើ�ើមី�ជី�យឱុពី��លើយើង្អួ�នការូយល់�ឹង្អួកាន់ដែត់សី�ជីលើក្រ�

អ�ពី�ក្របលើទសចិន៕
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