ផ្ទាំងគាំន ូរ គ ូរដោយដៃ ក្នងដេត្ត
ក្ក្ដ េះ
ុ
ចងក្រងដោយៈ ដោរ សាម រប
ូ ត
ឺ ស៍

ននេះគឺ ជាអត្ទបទប្លបសលមួលនេញពីនសៀវនៅខាងនលើ ។ នោក ដ ៀវ និពនធ បាននរៀបេំ នធឝើការបកប្លប

អត្ទបទននេះ។

ពត្៌ មានអំពីការជាវនសៀវនៅននេះ គឺ មាននៅកបុងនកហទំ ពរ័ៈ http://kratie.ghostsigns.co.uk.
អាសយដ្ឋឌន អុី ប្ម៉ែ លរបស់អបកនិ ពនន គឺ ័ៈ sam@ghostsigns.co.uk.
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ជូ នេំ ន

េះលបជាជននេត្ថ លកនេេះ និង លបនទសកមភុជា។ សូមអរគុ ណ សលមាប់ រយ័ៈនពលពីរឆ្បំដ៏អស្ចចរ។

ទំពរ 5

អាំពអ
ី ក្
ន និពនធ
នោក សាម រប
ូ ត
ឺ ស៍ គឺ ជាអបកថត្រូប, អបកនិពនន និ ង ជាអបក ស្រស្ចវលជាវ មួយរូបប្ដលមានេំ ណាប់

អារមយណ៍នៅនលើផ្លវកយីនោ ប្ដល គូ រ នដ្ឋយដដ។ នោកបានថត្យកនូ វផ្លវកយីនោទំងននេះ ប្ដល ផ្លវកយីនោ
ប្បបននេះភាគនលេើន នៅឯស្រសុកកំ នណើត្ របស់គាត្់ នា ទី លកុង ឡុងដុង ននាេះ គឺ លត្ូវបាននគគូរនៅនលើជញ្
ជ ំង។
នោកក៏ បាន សរនសរ អត្ទបទជានលេើន ទក់ ទងនឹ ងលបធានបទ ដូេខាងនលើននេះផងប្ដរ។
នៅកបុងឆ្បំ ២០១០, នោក សាម បាននធឝើដំនណើរ មកកាន់ លបនទសកមភុជា នដើ មផីនធឝើជាអបកសយលគេិត្ថឲ្រ

អងគការ VSO ។ នៅនពលទំ ននរ នោកបានថត្រូបផ្លវកយីនោ ប្ដលគូរនដ្ឋយដដ នៅកបុងនេត្ថលកនេេះ នដើមផី េង
លកងជានសៀវនៅននេះនឡើង។

ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោគូ រនដ្ឋយដដ កបុង នេត្ថលកនេេះ
នកហទំពររបស់នោក សាម អំ ពីផ្លវកយីនោប្ដលគូ រនដ្ឋយដដ គឺ www.ghostsigns.co.uk.
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ដេ ក្ដីថ្លែងអាំណរគុណ
សូមប្ថវងអំ ណរគុ ណដល់ភរ ិយារបស់េំុបា
ញ ទ ប្ដលបានគាំលទ និ ង ជំរញ
ុ េិត្ថេំុឲ្
ញ របនងកើត្នសៀវនៅននេះ

នឡើង។ េញំុបាទក៏ សូមប្ថវងអំ ណរ គុ ណ ផងប្ដរ ដល់អបករេនាម៉ែូ ត្ និ ង អបកប្ដលបានផឋល់ជានយាបល់លត្ឡប់ នៅ
នលើសំនណររបស់េំុបា
ញ ទ។

ការគាំលទដ៏ មានត្ដមវរបស់ នោក ដ ៀវ នព
ិ នធ និ ង នោក ធី ដេងឆាយ ប្ដលបានជួ យបកប្លបផ្លវក

យីនោ ដល់េំុបា
ញ ទ និ ង នធឝើឲ្រ មាន អត្ទបទជាភាស្ចប្េយរនៅកបុងនសៀវនៅននេះ ។ សូមអរគុ ណដល់ នោក
ទំងពី រេំ ន េះ ភាពអត្់ធយត្់ ទឹ កេិត្ថសបផុរស និង ភាពសបាយ រ ីករាយ នៅកបុងកិ េចការននេះ។
េំ ន

េះលកបនសៀវនៅដ៏ រស់រនវ ើក និ ងគួ រឲ្រទក់ ទញននេះវ ិញ, េញំុសូមប្ថវងអំ ណរគុណដ៏ លជាលនលៅ េំ ន

េះ

ជាងគំនូរ គឺ នោក សាយ សុ ឃាង។ ការបកស្រស្ចយរបស់នោកនៅនលើនយាបល់របស់េំុជា
ញ អកសរ ប្េយរឆ្វក់ នធឝើ

ឲ្រលកបនសៀវនៅននេះ មានភាពនលេនធាវ។ ឥឡូវននេះ រូបភាពនដើម របស់លកបនសៀវនៅននេះ លត្ូវបាននធឝើជាសុម និង
ដ្ឋក់ តំង នៅកបុងនកហដ្ឋឌនរបស់េំុបា
ញ ទ។

នៅទី បញ្ចប់ ននេះ េញំុបាទសូមប្ថវងអំ ណរគុ ណដល់ អបកលគប់ គាប នៅកបុងនេត្ថលកនេេះ និង លបនទសកមភុជា
ប្ដលបាននធឝើឲ្រ នពលនវោរបស់េំុនញ ៅទី ននេះ កាវយនៅជា បទពិនស្ចធន៍មួយលបកប នដ្ឋយ ភាព សបាយ
រ ីករាយ។ េញំុបាទនឹង លត្ឡប់ មកវ ិញមឋងនទៀត្ នហើយ សងឃឹមថា អបកទំងអស់គាប រួមជាមួ យ នឹ ង ផ្លវកយីនោ
មួ យេំនួន ប្ដលមាននៅកបុងនសៀវនៅននេះ នឹង សទិត្នៅទី ននេះ ដប្ដលនដើមផីរងចំទទួ លរូបេញំុបាទ។
សាម រប
ូ ត
ឺ ស៍, លកនេេះ, ប្េ កញ្ដ ឆ្បំ ២០១២

1

http://kratie.ghostsigns.co.uk

ទំពរ 9

មាតិការ
បុ ពក
ឝ ថា
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បុពក្
វ ថាដោយដោក្ Joel Montague
ពិ ពណ៌ផ្លវកយីនោ ទី ផារនៅលកុងបូ សន
ុឋ សហរដឌអានមរ ិេ បានបង្ហាញនូ វផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោោង

របស់កមភុជាជានលេើន។

ជនជាត្ិប្េយរមួ យរូបប្ដលរស់នៅសហរដឌអានមរ ិេបាននិយាយថា

ទំងននាេះបាននធឝើឲ្រគាត្់ នឹកន

ផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោ

ើញពី កុ មារភាពរបស់គាត្់ នៅកបុងលបនទសកមភុជា។

២០ ឆ្បំកនវងនៅ. ផ្លវកយីនោភាគនលេើន នៅកបុងលបនទសកមភុជា លត្ូវបាននគគូរ។ ឥឡវននេះ
ផ្លវកយីនោ
ូ
ទំងននេះ ជានរឿយៗលត្ូវបាននធឝើនឡើងនដ្ឋយការដនបម៉ែូដ និ ង នលបើ បនេចកវ ិទានបាេះពុ ម។
ភ ផ្លវកយីនោថយីៗជានលេើ ន នធឝើ
ការផសពឝផាយពី ផលិត្ផលបរនទស

លពមទំងពីស្ចទបនប្ដលផលិត្វា។

ជាងគំនូរលត្ូវប្ត្លបឹងរត្់ ឲ្រទន់ សមយ

កាលដនការផ្លវស់បូរននេះ។
ឋ

ផ្លវកយីនោនៅកបងនសៀវនៅននេះ និ ង នៅទូ ទំងលបនទសកមភុជា គឺ មានលកខណ័ៈសបាយរ ីករាយ និ ង

ទក់ ប្ភបក។ រូបគំ នូរផ្លវកយីនោទំងននាេះ មានលកខណ័ៈសិលផ័ៈ តមរនបៀបជានលេើន។ ការកត្់លតទុ កជាឯកស្ចរ
អំ ពីផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោ

ដូ េកបុងនសៀវនៅននេះ

គឺ ជាការសំខាន់

នដ្ឋយវានឹ ងជួ យដល់នយើងឲ្រេងចំបាននូ វ

ផ្លវកយីនោទំងននេះនៅកបុងនពលអនាគត្ នៅនពលប្ដលផ្លវកយីនោរនបៀបននេះ ប្លងមានត្នៅនទៀត្។
2

ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោគូ រនដ្ឋយដដ កបុង នេត្ថលកនេេះ

នា

នោក ចូអែល មុ នតាហ្គ (Joel Montague) គឺ ជាអបកនធឝើការប្ផបកអភិ វឌ្ណន៍មួយរូបនៅកបុងលបនទសកមភុជា

ទសវត្ស

រូបគំ នូរលពេះពុទន

ឆ្បំ

១៩៩០។

នោកបានសនសំ

ស្ចសនាជានលេើន។

ផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោោងប្េយរ,

នោកបានសរនសរនសៀវនៅជានលេើនអំពី

បណត ដលបសណីយ៍ ,

និង

ការសនសំរបស់គាត្់

និ ង

របស់លបនទសកមភុជា។េំ ន

េះជន

បានដ្ឋក់ តំងបង្ហាញនៅកបុងពិពណ៌ជានលេើន។ រូបភាពនៅទំពរទី ៨ គឺ មកពី រប
ូ ភាពមួ យប្ដលនោកសនសំ។

ទំពរ 13

ដេ ក្ដីដផីម
ើ
មានផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោប្ដលគូ រនដ្ឋយដដជានលេើ ននៅតមផវូវ

បរនទសផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោទំងននាេះ

គឺគួរឲ្រចប់ អារមយណ៍

ពី នល

ដដទនទៀត្។

េះវាេុសប្បវកពី ផ្លវកយីនោនៅកបុងលបនទស

នៅនពលេញំុរស់នៅនេត្ថលកនេេះ រយ័ៈនពលពី រឆ្បំ េញំុបានថត្យកផ្លវកយីនោដ៏គួរឲ្រចប់អារមយណ៍
ទំងននេះ។ ផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោទំងននាេះ លត្ូវបានបង្ហាញជូននៅកបុងនសៀវនៅននេះ នហើយវាក៏ស្រសនដៀង គាបនឹ ង
ផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោនៅតមបណា
ឋ នេត្ថនានាកបុងលបនទសកមភុជាផងប្ដរ។

នេត្ថលកនេេះ មានការអភិ វឌ្ណន៍ យា៉ែងឆ្ប់ រហស។ នៅកបុងរយ័ៈនពល២ ឆ្បំេុងនលកាយននេះ នយើងមាន
សំណង់ ផារថយី,ទឹកស្ចាត្, ការផគត្់ផង
គ ់ អគកិសនី និង ផវូវថយល់ថីៗ
យ ជានលេើ ន។នេត្ថលកនេេះ លផីលាញនដ្ឋយស្ចរមាន

សត្ឝនផាត្ប្ដលកលម និង អាគារចស់ៗជំ នាន់ បារាំង។ វបផធម៌ រ ីករាយ លបជាជនរាក់ ទក់ និង ទននវដ៏ស្រសស់ស្ចាត្
បាននធឝើឲ្ររយ័ៈនពលពី រឆ្បំរបស់េំុនញ ៅទី ននេះ មានភាពសបាយរ ីករាយ។

េំ ណាប់ អារមយណ៍របស់េំុបា
ញ ទពីមុន អំពីផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោ នៅលបនទសអង់នគវស បាននធឝើឲ្រេញំុ ចប់

អារមយណ៍ផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោនៅទី ននេះ

លពមទំងភរ ិយារបស់េំុបា
ញ ទបាននលើកទឹកេិត្េ
ថ ំុឲ្
ញ រេងលកងជានសៀវនៅ

ននេះនឡើង។ សពឝដថងននេះ ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោគូ រនដ្ឋយដដ មិនសូវមានលបជាលបី យ៍ភាព ដូេផ្លធំងគំ នូរនបាេះពុ មថ
ភ ីៗ
យ
នទ។

លបវត្ថិដនផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោប្ដលគូរនដ្ឋយដដ

គឺ ទក់ទងនៅនឹ ងលបវត្ថិស្ចស្រសឋ

នសៀវនៅននេះ នឹ ងពិ ភាកាអំ ពីទំនាក់ទំនងននេះ។

លបនទសកមភុជា

នហើយ

ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោទំងននេះ មានភាពស្រសស់ស្ចាត្ និ ង បានគូ រនដ្ឋយជាងគំនូរប្ដលមានជំ នាញ ប៉ែុ ប្នថ
ត្ួ នាទី របស់ជាងគំនូរទំងននេះ កំពុងផ្លវស់បូរនហើ
ឋ
យ។ េញំុសងឃឹមថាជាងគំនូរ ដូេជានោក សាយ សុ ឃាង
នៅនេត្ថលកនេេះ

នឹ ងជួ យរកាឲ្រផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោមានជីវ ិត្រស់នៅ

លបជាជននឹ ងបនថគូសនូ វអកសរឆ្វក់ របស់ប្េយរដ៏ស្រសស់ស្ចាត្។

កបុងលបនទសកមភុជា។ េញំុបាទសងឃឹមថា
េញំុក៏សងឃឹមផងប្ដរថានោកអបកនឹងេូ លរួមជាមួ យ

នយើងេញំុនៅកបុងពិ ធីដនផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោគូ រនដ្ឋយដដ នៅកបុងនេត្ថ លកនេេះ និ ង កបុងលបនទសកមភុជា។
ទំពរ 13

ការដក្រីក្ាេ់ដេៀវដៅដនេះ
នសៀវនៅននេះ

ជាដំបូងគឺបង្ហាញឲ្រស្ចគល់អំពី

ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោប្ដលគូ រនដ្ឋយដដ

រួមជាមួ យនឹង

វ ិេិ លត្ករប្ដលគូររូបទំងននាេះ។ ទំ ពរនយាងសលមាប់រប
ូ ភាពទំងននាេះ គឺ សទិត្នៅកបុងវង់ លកេកឃ្នបប ឧទហរណ៍័ៈ
[20]។ បនាធប់មកនទៀត្ គឺ ជារូបថត្របស់ផ្លវកយីនោ នៅតម មុ េរបរប្ដលផសពឝផាយ។ រូបទំងននេះលត្ូវបាន
ប្ណនាំឲ្រអបកអាន បានស្ចគល់ អំពីផ្លវកយីនោ, ជី វភាពរស់នៅរបស់បងបាូនលបជាជនកមភុជា លពមទំងវបផធម៌
3

http://kratie.ghostsigns.co.uk
របស់នគ

តមរយ័ៈការសនងកត្របស់អក
ប និពនន។នកហទំ ពរ

សលមាប់ ការគាំលទដល់នសៀវនៅននេះ

គឺសិត្
ទ នៅ

http://kratie.ghostsigns.co.uk. ។
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ផ្ទង
ាំ គាំន ូរផ្ែក្យីដោក្នងក្រដេេក្មព
ជា
ុ
ុ
"ជានរឿយៗ មានលកខណ័ៈកំ បុ កកំ
វ ប្បវង,ជានិ េចកាលមានមនថនសបហ, នហើយ ជួ នកាល មិ នមានលកខណ័ៈជំ នាញ

នៅកបុងការគូរ។ "

នោក រប
ូ ត
ឺ ចនរ ័ (Robert Joiner) អបកថត្រូប កាប្សត្
ផ្លធំងគំនូរ គូរនដ្ឋយដដនៅកបុងលបនទសកមភុជា មានអត្ី ត្កាល ដ៏ គួឲ្រចប់ អារមយណ៍ និង អនាគត្មួ យ

ប្ដលមិ នេាស់ោស់។

ក្រវតិតេដងេបម ួយ
នៅកបុងសមយប្េយរលកហម មិ នមានមុេជំ នួញជួ ញដូរ នហើយ ក៏ មិនមាន ការផាយ ណិជជកមយប្ដរ។ ប្ត្
មុ នននេះ គឺ មានផ្លធំងគំនូរផ្លវក យីនោជានលេើ ន។ បនាធប់ ពីនវៀត្ណាមបានមកដល់នៅកបុងឆ្បំ ១៩៧៩, ផ្លធំងបា៉ែ ណូ
នានា បានអនុ ញ្ដត្ិ ឲ្ររដ្ឋឌភិ បាលនធឝើទំនាក់ ទំនង នូ វស្ចរនានា របស់េួន។
វ
គឺ នដ្ឋយស្ចរនរឿងននេះនហើយ ប្ដលនធឝើ
ឲ្រផ្លធំងគំនូរផ្លវក យីនោ ប្ដលគូ រនដ្ឋយដដ បានវ ិលលត្ឡប់មកកាន់ លបនទសកមភុជាវ ិញ។
អងគការនលៅរដ្ឋឌភិ បាល

ក៏ បាននលបើនូវផ្លធំងបា៉ែ ណូ

នដើមផីផឋល់ ជា ដំ បូនាយន នលើបញ្
ា នផសងៗ

ដូ ជា

ការរួមនភទ លបកបនដ្ឋយសុវត្ទិភាព, ការលគប់ លគងកាកសំណល់ជានដើម។ផ្លធំងបា៉ែ ណូចស់ៗ នលេើនសទិត្នៅ កបុងទី
លបជុំ ជន េំ ប្ណកផ្លធំងបា៉ែ ណូថយីៗ ភាគនលេើននៅត្ំ បន់ ជនបទ។
កិ េលច ពមនលពៀង សនថិភាព ទី លកុងបា៉ែ រ ីសកបុង ឆ្បំ ១៩៩១ បាននាំមក នូ វសទិរភាព និង បានផឋល់នូវមូ លនីធិ
សលមាប់ ការនធឝើ

ណិជជកមយ និ ង ការ ផសពឝផាយ

ណិជជកមយ។ នោក ចូអែល មុ នថាហ្គ៍( Joel Montague) ប្ដលជា

អបកសនសំផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោ បាននិ យាយថាការវ ិល លត្ឡប់ មក វ ិញនូ វ ផ្លវកយីនោ នៅនពលននេះ “បានបង្ហាញ

ើញ ពី អីម
ឝ ួ យ របស់ លបនទសមួ យប្ដលកំ ពុងនងើ បនឡើងវ ិញ។

ឲ្រនយើងន

ការផសពឝផាយ

ណិជជកមយ នៅនពលននេះ គឺ មាននសធើរលគប់ ទី កប្នវង កបុងលបនទសកមភុជា។ ការផសពឝផាយ
ននេះ ដំ បូងបានចប់ នផឋើម ពី ផ្លធំង គំ នូរផ្លវកយីនោប្ដលគូ រនដ្ឋយដដ។ឥឡូវននេះ ផ្លវកយីនោប្ដលនបាេះពុមភ កំពុង
មានលបជាលបី យ៍ភាពជាង ក៏ នល
នោក សុ

េះប្ត្ការមកដល់នូវបនេចកវ ិទាថយីៗ។ ជាងគំនូរមួ យរូបនៅនេត្ថកំពង់ ចម ន្យេះ

សាវត បាន និ យាយថា “វ ិធី ស្ចស្រសឋថី នយ នេះ គឺ រហសជាងមុន ”។ លបាក់ នបៀវត្សរ ៍ កាន់ ប្ត្េភស់ នៅកបុង

លបនទសកមភុជា ក៏ នធឝើឲ្រផ្លធំងគំនូរផ្លវក យីនោ ប្ដល គូ រនដ្ឋយដដ កាន់ ប្ត្ដថវជាង ផ្លវកយីនោនបាេះពុ មផ
ភ ងប្ដរ។

ក្រីសីណា
ទ
នូឡាត( Christina Nualart) ជាវ ិេិ លត្ករមួ យរូប ប្ដល មាន ទី លំនៅកបុងលបនទសនវៀត្ណាម

គិ ត្ថាមនុ សសឥឡូវេូ លេិត្ថ ផ្លវកយីនោ នបាេះពុមភជាង ពី នល

េះ “វាមានលកខណ័ៈទន់ សមយ ” ។ននេះ គឺ ជា ការពិត្

នល

េះថា លបជាជនកមភុជាឲ្រត្ដមវនលើរបស់ប្ដល ស្ចាត្ និ ង ទន់ សមយ។ េំណូលេិ ត្ថទំងននេះ ជេះឥទនិពលដល់
ការង្ហររបស់ ជាង គំនូរ ផងប្ដរ។
ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោប្ដលគូ រនដ្ឋយដដ អាេនឹងមាន លបជា លបី យ៍ភាព នឡើងវ ិញ នៅនពលអនាគត្
ដូ េគាប នៅនឹងសហរដឌអានមរ ិេ និ ង េលកភព អង់ នគវសនានពលបេចុបផនបននេះ។ ប្ត្នទេះជាយា៉ែ ងណាកឋី សលមាប់
4

ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោគូ រនដ្ឋយដដ កបុង នេត្ថលកនេេះ
នពលបេចុបផនបននេះ វាោក់ដូជាថា ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោ គូ រនដ្ឋយដដ នៅ កបុងលបនទសកមភុជា អាេនឹ ង កាវយ
នៅជាប្ផបកមួ យដនលបវត្ថិស្ចស្រសឋ កបុងនពល ឆ្ប់ ៗ មឋងនទៀត្។

ក្រដភេផ្ទង
ាំ គាំន ូរផ្ែក្យីដោ
ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោនៅកបងលបនទសកមភុជា

គឺ នធឝើពីវត្ទុេុ សៗគាប

។

លបនភទប្ដលនគនិ យម

ជាងនគ

គឺ ផ្លវកយីនោបញ្ឈរ ប្ដល នធឝើពីនោហ័ៈ ឬ កាឋរបនធេះ [20, 26].េវេះនទៀត្ ពរួរនៅតមអាគារ, នដើមន ើ និង តម
បនង្ហគល ប្េសនភវើង [22, 26-7]. ផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោភាគនលេើន គឺ លត្ូវបានគូ រទំង សង្ហខង [95].
ផ្លវកយីនោនៅមុ េោងជាទូ នៅ

សទិត្នៅពី

នលើ

លេកេូ ល

ប្ត្មានផ្លវកមួ យនៅ

[19]

លកនេេះ

គឺ ដ្ឋក់ ជាប់ នឹងទឝរប្ត្មឋង [29].ផ្លវកយីនោ មុ េោងមួ យ គូរនៅនលើសនវឹកសងកសី ដ្ឋក់ ពី នលើ លេកេូលប្ត្មឋង
។លបនភទេវេះនទៀត្នធឝើពីលកណាត្់

[27]

ត្ង់

[28]នហើយ

ផ្លវក យីនោេវេះនទៀត្

គូរនៅនលើជញ្
ជ ង
ំ

[22].

ការពរួរសំបកនៅសូកង់ បង្ហាញ ពី ការជួ សជុ លយានយនឋ, ជួ នកាលមានបប្នទមអត្ទបទត្ិេត្ួេ [22-3].។

ការផលិត្ផ្ែក្យីដោ
ផ្លវកយីនោ លត្ូវបានផលិត្នឡើងពី ថាបំពណ៌នលបង។ ជួ នកាលនគ នលបើ ថាបំកំប៉ែុងបាញ់ នហើយជួនកាលនទៀត្
នគនលបើ រប
ូ ថត្ ឬ អកសរបិត្ភាជប់ នៅ នឹ ង ផ្លវកយីនោប្ត្មឋង។ការបិ ទភាជប់ បប្នទមប្បបននេះ ជាធមយតមិ ន សូវ មាន
ភាព រ ឹងមាំនទ នហើយអាេេូេបានយា៉ែ ងង្ហយនទៀត្ផង [78].។
ជួ នកាលផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោ លត្ូវបានយកមក ោបថាបំ នឡើង វ ិញ។ ននេះអាេបនងកើត្ជាផលវ ិបាកនពល
នលកាយ នដ្ឋយមកពី ថាបំោប ថយី បាន នហើរពណ៌ នហើយបង្ហាញនូ វផ្លធំងរូបភាពផ្លវកយីនោចស់ [96, 129]។

េែម
ឹ សាររ ូបភាព
េវឹមស្ចររូបភាព ត្ំណាងឲ្រមុ េជំ នួញេុ សៗគាប ឧទហរណ៍ រូបម៉ែូត្ូ ត្ំ ណាងឲ្រ ោងជួ សជុ លម៉ែូត្ូ
ប្ដលននេះ គឺ អាេជួ យដល់ អបក ប្ដល មិ ននេេះអាន ប៉ែុ ប្នថមានផ្លវកយីនោមួ យប្ដលមាន លកខណ័ៈលេឡូកលេឡំប្ដរ
នល

េះផ្លវកយីនោននាេះ មានរូបទនាយនលើកមាូប[26].។

េវឹមស្ចររូបភាព ជាធមយតគឺ លត្ូវបានេមវង ពី រប
ូ ថត្ប្ផបក ទំង សង្ហខង ដន ផ្លវកយីនោប្ត្មួ យ [83],ប៉ែុ ប្នថ

ក៏ មានផ្លវកយីនោ ប្ដល មានលកខណ័ៈេុ សគាបទំងស្រសុងផងប្ដរ។ នដើ មផីនជៀសវាងនូ វ ផ្លវកយីនោ ដូ េគាប សលមាប់
ការលបកួ ត្លបប្ជងកបុងមុ េរបរននាេះ នគបាននលបើគំរូ និង ពណ៌េុ សៗគាប នដើមផីនធឝើឲ្រផ្លវកយីនោនិមួយៗេុ សគាប [801].។

ផ្លវកយីនោប្ដលគូរនដ្ឋយជាងគំនូរអាជី ព មានេវឹមស្ចរ បក ស្រស្ចយលបកបនដ្ឋយគុ ណភាពលាជាង។ ប្ត្
នទេះជាយា៉ែ ងណាកឋី

ផ្លវក

យីនោ

ប្ដលគូ រនដ្ឋយជាងមិនប្មនអាជី ព

ក៏ មានរូបភាព

ទក់ទញ

ដល់

ជនបរនទសផងប្ដរ។

ផ្ែក្យីដោ គឺជាេិលបៈ
មនុ សសេវេះគិ ត្ថា ផ្លវកយីនោ គឺ ជាទលមង់មួយដន សិលផ័ៈ។ នោក ចូអែល មុ នតាហ្គ(Joel Montague )
ប្ដលបានដ្ឋក់ តំង ផ្លវកយីនោ េវេះៗ នៅកបុងពិពណ៌មួ យ នៅឯសហរដឌអានមរ ិេ គឺ បានបកស្រស្ចយ ដូេគាប
នឹ ងគំ និត្ខាងនលើប្ដរ
នៅតមផ្លធំងគំ នូរមួ យៗប្ដលបានបង្ហាញ។
នោក
បាន
និ យាថា
“វាជាការ

ផាយ

ណិជជកមយ។ប៉ែុប្នថវាជាទលមង់

មួ យ ដន

សិលផ័ៈ”។

ជនបរនទសជា

នលេើ ននផសងនទៀត្

បានឯកភាព

ជាមួ យនោកប្ដរ។ លបជាជនកមភុជា មានទសសន័ៈមួយនផសង។ ជាងគំនូរន្យេះ សាាយ ដរន បាន និ យាយថា “
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េះផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោ ទំងននាេះ លត្ូវបាននធឝើនឡើងនដើមផីលបាក់ នហើយអត្ិ ថិជន

គឺ ជាអបក សនលមេ ឲ្រគូ រប្បបណា”. នោក សាយ សុ ឃាង ប្ដលជាងគំ នូរមាបក់ នៅនេត្ថ លកនេេះ បាននិយាយថា
ផ្លវកយីនោទំងននេះ

គឺជាការង្ហររបស់គាត្់

នហើយ

នោកបនងកើត្សិលផ័ៈរបស់នោក

នៅតមនពលនវោ

របស់នោកផ្លធល់។
សលមាប់ លបជាជនកមភុជា ភាពេុ សគាបជាគនវឹេះ គឺ ថានត្ើ របស់ មួ យ លត្ូវ បានបនងកើត្នឡើងពី ទឹកេិ ត្ថ ឬ នធឝើ

នឡើង នដើមផីលបាក់ ។

ផ្ទង
ាំ គាំន ូរផ្ែក្យីដោក្នងដេត្ត
ក្ក្ដ េះ
ុ

ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោជានលេើ ននៅកបុងនសៀវនៅននេះ គឺសិត្
ទ នៅ កបុងនេត្ថលកនេេះ ប៉ែុប្នថវាស្រសនដៀងគាបនៅនឹង
ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោនៅ កបុង នេត្ថ នផសងៗនទៀត្ផងប្ដរ។ភាពេុ សគាប នកើ ត្នេញមកពី ជាងគំនូរ ប្ដល នធឝើការ នៅ
កប្នវងនផសងៗគាប។ ជាងគំនូរមាបក់ៗ មានប្បបបទរបស់េួនផ្ល
វ
ធ ល់ ប្ដលេំ ណុេននេះ នគអាេនមើ លន
គំ នូរផ្លវកយីនោ នៅកបុង ត្ំ បន់របស់ពួកនគ។

ើញនៅកបុងផ្លធំង

ផ្លវកយីនោជានលេើននៅកបុងនសៀវនៅននេះ លត្ូវបានជំ នួស នដ្ឋយ ផ្លវក យីនោប្ដលនបាេះពុមភ នហើយ

នៅកបុងនពលអនាគត្់ ផ្លវកយីនោ នលេើ នប្ថម នទៀត្នឹ ងលត្ូវបានជំ នួសនដ្ឋយការនបាេះពុមភ។ នសៀវនៅននេះ កត្់ លត
ពី ការផាយ ណិជជកមយដ៏លរា បស់ប្េយរ ប្ដលកំ ពុង បាត្់ បង់ ជា បនណើ ឋ រៗ។
ទំពរ 33

ជាងគាំន ូរថ្េែរ
"េញុំលគាន់ ប្ត្បនថនលបើលបាស់នូវជក់ និ ង កឋីស្រសមយរបស់េុ ំ ញ នហើយ សងឃឹម ថានឹ ងមានអបកណាមាបក់ លត្ូវការ

ជានិ េន
ច ូ វអឝីប្ដលេញុំអាេផឋល់ជូន។ នត្ើ មា នអឝីលត្ូវនធឝើនទៀត្នទ?"
នោក លឹម នគៀវ, ជាងគំនូរនៅភបំនពញ

លបវត្ថិស្ចស្រសឋរបស់លបនទសកមភុជា ក៏ បានជេះឥទនិពល ដល់ជាង គំ នូរផងប្ដរ។ លបវត្ថិរបស់ពួកនគ គឺ ស្រស

នដៀងគាបនឹ ងវ ិេិ លត្ករដដទនទៀត្ ប្ដល មានគំ នាបសងកត្់បប្នទមឲ្រ នធឝើការផ្លវស់បូរនូ
ឋ វេំ ណូលេិត្ថ ប្ដល ធាវប់ មាន។

េិលបៈក្នងក្រដេេក្មព
ជា
ុ
ុ

នលកាយទទួ លបានឯករាជរពី លបនទសបារាំង កបុងឆ្បំ ១៩៥៣, វ ិសយ សិលផ័ៈទទួ លបានការគាំលទយា៉ែ ង
ខាវំង ជាពិ នសស ពីរាជវងានុវងស។ ប្ត្នទេះ ជាយា៉ែ ងននេះកឋី, បដិ វត្ថប្េយរលកហម បាននាំឲ្រមាន នស្ចកនាដរកមយ ជាថយី
មឋងនទៀត្។
ពួ កប្េយរលកហម បានកំ ណត្់ នគាលនៅសិលផករ នដើមផីសមាវប់។ សិលផករ/ការ ិនី ជាង ៩០% លត្ូវបាន
សមាវប់ ប្ដលរួមមាន អបកនិ ពនន, ផលិត្ករភាពយនថ និ ង អបកេនលមៀង ដូេជា រស់ ដសរសុ
ី ទ្ធធ និ ង
សុ ន
ិ សុ ីសាមុ ត ជានដើ ម។
សំ អាង

សម,

ប្ដលជាត្ន្រនថីករមួ យរូប ប្ដលកំពុងរស់ នៅ សហរដឌអានមរ ិេ បានសរនសរថា “

មិ នមានការអប់រ ំសិលផ័ៈនទ គឺ មាន ប្ត្ស្ចរននយាបាយប៉ែុ នណាតេះប្ដលសំខាន់ ។មិ នមានវ ិេិ លត្ករអាជីពនទ នហើយ
ក៏ មិនមាននសរ ីភាព ដន ការដនបលបឌ្ិ ត្ប្ដរ” ប្េយរលកហម ក៏ បានបិទទឝរ សកលវ ិទាលយវ ិេិលត្សិលផ័ៈផងប្ដរ។
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ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោគូ រនដ្ឋយដដ កបុង នេត្ថលកនេេះ
វ ិេិ លត្ករប្ដលរស់រានមានជី វ ិត្នៅនពលននេះ គឺ មាននរឿងរា៉ែ វ ផ្លធល់ េវួន របស់នគ។ នោក វន់ ណាត,

ជាងគំនូរមួ យរូប ប្ដលនៅ រស់រានមានជី វ ិត្ កបុងេំនណាមអបកនទស ៧ នាក់ ពី មនធីរ ស ២១ (ទួ លប្សវង) ។ ឌ្ុ េ
ប្ដលជាលបធានគុ កទួ លប្សវងបានសរនសថា , "ទុ កជីវ ិត្ជាងគំនូរ" នៅកបុងបញ្ជីអក
ប នទសលត្ូវសមាវប់ របស់នគ។
ជំ នាញ សិលផ័ៈ បានជួយជី វ ិត្របស់គាត្់ នដ្ឋយគាត្់ លត្ូវបាននគនលបើឲ្រគូ ររូប ប៉ែុ ល ពត្។ នលកាយឆ្បំ ១៩៧៩
គាត្់ បានគូ ររូបភាពជានលេើនអំពីអំនពើនឃ្នរនៅ និ ង ការនធឝើទរុណកមយ ប្ដលគាត្់ បានន

ើញនៅកបុងមនធីរ ស ២១។

សិលផ័ៈក៏ បានជួ យសនន្រង្ហគេះជី វ ិត្ដល់ នោក អាន ឈនបុ ន ផងប្ដរ ប្ដលនពលននាេះ គាត្់ បានផវំុកុយ
វ

ពួកប្ដលចប់ េវួននោក ស្ចឋប់ ។ ឥឡូវននេះ នោកបានបនងកើត្លកុមសិលផ័ៈជី វ ិត្ប្េយរ នដើមផីជួយ ដល់
វ ិេិ លត្ករប្ដលនៅរស់រានមានជី វ ិត្ ឲ្រប្េករ ំប្លកនូ វជំ នាញរបស់ពួកនគ។ ពួ កនគេង់ឲ្រសិលផ័ៈ កបុងលបនទស
ឲ្រ

កមភុជារស់រានមានជី វ ិត្នឡើងវ ិញ
នដ្ឋយរួម
ជាមួ យនឹងអងគការនានាជានលេើ នផងននាេះ
ពួកនគទទួលបាន
នូ វការរ ីកេំ នរ ើនយា៉ែ ងនលេើន។ ប្ត្នទេះជាយា៉ែ ងននេះកឋី ក៏ វា ជា ការលំបាកនឹងមានសុទិដិ ន
ឌ ិ យម អំពីអនាគត្របស់
ជាងគំនូរណាស់។

ការបណុី េះបណ្ដ
ី លជាង គាំន ូរ

គំ នូរ និ ង ជំ នាញរបស់នគ ក៏ បានបាត្់ បង់ផង ប្ដរនៅ កំ ឡុង នពលដនរបបប្េយរលកហម។ ជាងគំ នូរេវេះអាេ

បនលងៀនកូននៅរបស់េួន
វ ឧទហរណ៍ ដូ េជា នោក សុ

សាវត មកពី នេត្ថកំពង់ ចម ជានដើ ម។ ជួ នកាល

វ ិេិ លត្ករេវេះនេញមកពីជំនាញគូ រនផសង នហើយបានមកចប់ នផឋើម ការគូ រ គំ នូរផ្លវកយីនោននេះ ឧទហរណ៍ដូ េ
ជានោក នអា យុទន ប្ដលជា អត្ីត្ជាងគំ នូរ ត្វុកកំ ប្បវងជានដើម។ ជាងគំ នូរអាជី ពភាគនលេើន គឺ បាន នរៀន គូ រ
នដ្ឋយេវួនឯង ឧទហរណ៍ ដូេជានោក លឹម ដរៀវ ប្ដលបាន និ យាយថា, "េញុំនរៀនជំ នាញននេះជាធមយតនដ្ឋយ

មិ នដឹ ងេវួន នហើយ អភិ វឌ្ណន៍ វា នដ្ឋយេវួនឯង”។

ត្លមូវការផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោកំ ពុងមានការថយេុ េះ នហើយកបុង នពល ឆ្ប់ ៗននេះ ជំ នាញនផសងនឹងមាន

ស្ចរសំខាន់ ជាង។ ជាការលា ប្ដល អងគការនានា ដូេជា អងគការជី វ ិត្សិលផ័ៈប្េយរ ប្ដលលត្ូវប្ថរកា នូ វ ជំ នាញ ទំង
ននាេះឲ្ររស់រានមានជី វ ិត្ នដើ មផីរកាបាននូវផ្លធំងគំ នូរផ្លវក យីនោ េលមុេះ ពណ៌ ជួ យត្ុបប្ត្ងលំអរដងផវូវនានារបស់
លបនទសកមភុជា។

ៃាំដណីរការ ដននម ូត្ផ្ទង
ាំ គាំន ូរ
ជាងគំនូរលត្ូវបាននគនិយាយលបាប់ លត្ួសៗអំ ពីគលមូជាក់ ោក់ណាមួ យ
ម៉ែូ យេង់ បាន មុននឹងជាង គំ នូរ ចប់ នផឋើមគូ ររូបគំនូរល

ឬ

នដ្ឋយការនរៀបរាប់ ពីអី ប្ឝ ដល

ងឲ្រអត្ិ ថិជននមើ ល។ រូបគំនូរប្ដលនលបើនធឝើជាលកបនសៀវនៅ

ននេះ គឺ លត្ូវបាននធឝើតមរនបៀបទី ២ [40-3]។
បនាធប់មកនទៀត្ ជាងគំនូរចប់ នផឋើមប្បងលកឡាឆ្វក់អកសរ, ជួន កាលនលបើ គំ រអ
ូ កសរប្ដលមានស្រស្ចប់។
បនាធត្់ ប្បងលកឡាននេះ អាេនៅ នមើ ល ន

ើញ នលើផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោប្ដលនធឝើរេ
ួ ជានលេើន [37].បនាធប់ មក ផ្លធំង

គំ នូរទំងននាេះលត្ូវបាននរៀបដ្ឋក់ តម ជាន់ ថាបក់ នដើ មផី ឲ្រ ស្រសទប់ ថាបំសត្។
នៅទី បញ្ចប់ ផ្លធំងគំនូរផ្លវក យីនោ
ួង
លត្ូវបាន នលត្ៀម នរៀប េំ នធឝើសុម។

ក្រវតិតជាងគាំន ូរមានក្់
នោក សាយ សុ ឃាង បាននបើកកប្នវងគូរគំនូរផ្លវកយីនោ យូរជាងនគនៅនេត្ថលកនេេះ។ នោកបាន
គូ រ រូបភាព សលមាប់លកប នសៀវនៅ ននេះ លពមទំងបានជប្ជកជាមួ យេញំុអំពីជីវ ិត្ និ ង ការង្ហររបស់នោក។
7
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នហើយ

នោក សុ ឃាង នកើ ត្នៅ កំ ពង់ ចម កបុង ឆ្បំ ១៩៨៤។ នោកមានេិ ត្ស្រថ សឡាញ់សិលផ័ៈតំងពី នៅនកយង
នរៀនពូ ប្ក នលើមុេវ ិជាជគូរគំនូរននេះ

នោក

រូបនផសងៗ ជានិេច ” ។
នោក សុ

កាលនោកនៅនរៀន។

នោកបានលបាប់េំុថា
ញ “េញុំប្ត្ងប្ត្គូ រ

ឃាង បានជួ បនឹងលគូរបស់នោក ន្យេះ ស បុននធឿន នៅកបុងឆ្បំ ២០០០។ នោក បុ ន

ដធឿន ជាអបកនេត្ថបាត្់ ដំបង បានផ្លវស់មករស់នៅនេត្ថកំពង់ ចម បនាធប់ពីស្ចបក់នៅកបុងជំ រុ ំ ស្ចយធូ លបនទសដថ ។

ការនរៀនគូររបស់នោក សុ

ឃាង គឺ នលបើ នមយដដ នដើមផី គូ ររូបមុេមនុ សស និ ង គូ រតមរូបភាព ពីកុងរូ
ប បថត្នានា។

បនាធប់មកគាត្់ បានចប់ នផឋើមផ្លត្់ពណ៌ នៅនលើរប
ូ គំនូរទំងននាេះ។

នៅកបុងឆ្បំ ២០០២, នោក សុ ឃាងបានផ្លវស់ មកនៅ នេត្ថលកនេេះ នហើយបានចប់ នផឋើមមុ េរបរគូ រគំនូរ
ន្យេះ

ជក់ រេនា

របស់នគនៅនពលននាេះ

របស់
គឺ,

នោក

ជាមួ យនឹង

“ជាងគំនូរ

មិត្ថភកឋិមាបក់ ន្យេះ

”,ប្ដលដំ បូងលបជាជន

នួន

បុ ណាារទ្ធ
ិ ។

មានការយល់

លេឡំ។

ផ្លវកយីនោ
បនាធប់ មក

អត្ិថិជនបានយល់ថា ពួកនគនេេះគូរផ្លធងគំនូរផ្លវក យីនោ ប្ដលនធឝើឲ្រមុេរបររបស់នគទទួ លបាននជាគជយ។
នលកាយពីេំណាយនពលមួយរយ័ៈនពលេវីនៅភបំនពញមក នោក សុ ឃាង ក៏ បានវ ិលលត្ឡប់ មកនេត្ថ
លកនេេះវ ិញ។នពលនោក សុ ឃាង នៅភបំនពញននាេះ នោក បុ ណាារទ្ធ
ិ ក៏បានចប់ នផឋើមមុេរបរននេះបនថនៅនទៀត្

រ ីឯនោកសុេឃ្នងនពលលត្ឡប់មកលកនេេះវ ិញ ក៏ បាននបើ កោងគូ ររូប ន្យេះជក់ រេនាននេះ នឡើងវ ិញ។ពួកនគទំង
ពី រនាក់ នៅប្ត្ជាមិត្ថ នឹ ងគាប ដប្ដល នហើយប្ត្ងប្ត្េចី សមាមរ័ៈគូ ររូបពី គាបនៅវ ិញនៅមក នៅនពលប្ដល របស់ប្ដល
នគកុ ម៉ែង
យ ់ ពីភំ នប ពញមិនទន់មកដល់។
នោក សុេឃ្នង គូររូបបានពី បី នៅ បួន ផ្លធំងកបងមួ យប្េ។ ប្ដល រួបភាគនលេើន គឺ ជាផ្លធំងគំនូរផ្លវកយី
នោោងជួ សជុ លម៉ែូត្ូ និង ោង ប្កសមពសស។ នោកក៏ បានគូ រជាផ្លធំងគំនូរផ្លវក សញ្ដនានា សលមាប់ រដ្ឋឌ
ភិ បាល និង អងកការនលៅរដ្ឋឌភិ បាលផងប្ដរ នហើយជាមួ យគាបននាេះ ក៏ មាន ម៉ែូ យេវេះៗមកពី នេត្ថ សធឹងប្លត្ង រត្នគីរ ី
និ ង មណឍលគី រ ី។
ឥឡូវននេះ នោក សុេឃ្នងមានមា៉ែ សុីនលពី នខាបត្ធំមួយនលគឿង នហើយ ការគូ រគំនូរផ្លវកយីនោ គឺ ត្ិេជាង
មុ ន។ នោកបានលបាប់េំុថា
ញ ័ៈ “មុ ននពលមានមា៉ែ សុីនលពីន, អត្ិថិជនយល់លពមទទួ លយកនូវអឝី ប្ដលេញុំ បានគូរឲ្រនគ

ប្ត្នពលននេះ ពួកនគេង់ បានភាពជាក់ ោក់ ប្ដល នេញពី មា៉ែ សុីនលពីនធរ ” ។ នោក សុ ឃាង េូ លេិត្ផ្ល
ថ ធ ំងគំនូរ
ប្ដលគូរ នដ្ឋយដដជាង ប្ត្គាត្់ ដឹងថាគាត្់ លត្ូវប្ត្ នធឝើតមត្លមូវការរបស់ អត្ិ ថិជន របស់ គាត្់ ។
នោក សុ ឃាងនិ យាយថា នោកនឹងមិន

ប់គូររូបនទ។ នោក គូ ររូបសិលផ័ៈផ្លធល់េួន
វ នៅនពល

ទំ ននរ។នោករងចំនមើ ល នទព នកាសលរ របស់កូនលបុសទំងពី ររបស់នោក មុននឹងនោក សនលមេ េិ ត្ថ បនលងៀន
ជំ នាញ គូ ររូបននេះដល់ពួកនគ។
នោកោក់ដូេជាមានភាពលបយត្បលបប្យងេំន

េះអនាគត្ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោប្ដលគូ រនដ្ឋយដដ

និង

អបកប្ដលបានគូរវា។
ទំពរ 41

ការរ នាក្ក្បដេៀវដៅ
ជាងគំនូរសាយ សុ ឃាង លត្ូវបាននគផឋល់ ជាអត្ទបទ សលមាប់ គូ រផ្លវកយីនោ រួេនហើយ នោកបាន
នធឝើជារូបគំនូរល

ងេំ នួនពី រ មុននឹង ចប់ នផឋើមគូ រ រូបភាពេុងនលកាយននេះ។ ននេះគឺ ជាផ្លធំងគំ នូរ ប្ដលគូ រ នៅនលើ

នស្ចបរ នដ្ឋយផ្លត្់ ពណ៌នៅដផធខាងនលកាយ និ ង សរនសរអកសរ នដ្ឋយនលបើ ថាបំនលបង។
8
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ទំពរ 42-3
ត្ុ គូរគំនូរមួ យនដ្ឋយនលបើកំប៉ែុងស្រស្ចនបៀរ។
ថាបំ ពណ៌ប្ដលបាននលបើ សលមាប់ ផ្លត្់ ដផធខាងនលកាយ។
នោកសាយ សុ ឃាង កំ ពុងបនងាើយការង្ហរ។
ទំពរ 45

ការសាាល់ក្រដេេក្មពជាតាមរយៈផ្
ទង
ាំ គាំន ូរផ្ែក្យីដោ
ុ
"ផ្លវកយីនោទំងននេះ គឺ ជាប្ផបកមួ យដនវបផធមប្េយរ ”

នោក អាចាយ សទអវន
(Arjay Stevens ) ជាអបកថត្រូប
ូ
កបុងនាមជាជនបរនទសមួយរូប ប្ដលកំ ពុងរស់នៅ និ ង នធឝើការកបុង លបនទសកមភុជាអស់រយ័ៈនពល ពី រឆ្បំ
នហើយននាេះ េញំុបាននលបើ លបាស់ ផ្លវក យីនោប្ដលគូ រនដ្ឋយដដ នដើ មផីនុេះបញ្
វ
ច ង
ំ នលើការយល់ដឹងរបស់េំុញ អំពី លបនទស
និ ង លបជាជនកមភុជា។នៅកបុងជំ ពូកទំងននេះ េញំុនឹងប្េករ ំប្លក នូ វការនវុេះបញ្
ច ង
ំ ននេះ និងសូមប្ណនាំជូននូ វរូបថត្
មួ យេំ នួនភាជប់ មក ជាមួ យ។
េញំុបាននលបើលបាស់ផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោនានានដើ មផីនលបៀបនធៀបលបនទសកមភុជា, លបជាជនកមភុជា វបផធម៌
របស់លបនទសកមភុជា ជាមួយ នឹ ង លបនទសរបស់េំុផ្ល
ញ ធ ល់។ នលើភាពជាក់ ប្សឋង គឺ មានភាពេុ សគាប ប៉ែុប្នថនបើសមវឹង
នមើ លឲ្របានសុីជនលៅននាេះ នឹ ងបង្ហាញឲ្រន

ើញនូ វលកខណ័ៈ ស្រសនដៀង គាបនលេើ ន។

ភាពេុ សគាបរួមមាន ឧសាហកមយសនមវៀកបំ

ក់ និង កសិកមយ ដ៏ របស់លបនទសកមភុជា នលបៀបនធៀបនឹង

វ ិសយនសវា គឺ មានលកខណ័ៈ េភស់ជាងនសដឌកិេអ
ច ង់ នគវស។ ទិ ដឌភាពវបផធម៌ក៏ដូនេបេះប្ដរ ដូេជាការយល់ ន

ើញ

េុ សគាបអំ ពីសលមស់ និង ការេូ លេិត្េ
ថ ំ ណីអាោរ។ ផ្លវកបា៉ែ ណូ របស់រដ្ឋឌភិ បាល និង អងគការមិនប្មនរដ្ឋឌភិ បាល
ក៏ បង្ហាញនូ វភាពេុ សគាប កបុងលបវត្ិស្ច
ថ
ស្រសឋ រវាងលបនទសកមភុជា និ ង លបនទសរបស់េំុបា
ញ ទប្ដរ។

ភាពស្រសនដៀងគាបមួ យរវាងលបនទសនានាននាេះគឺ េំណង់ េង់ មាន សលមស់ស្ចាត្ ដូ េប្ដលបានបង្ហាញនៅ

កបុងផ្លវកយីនោោងប្កសមពសស និង ោងកាត្់ សក់ជានលេើន។ការហូបឆ្ងញ់ និ ង ពិ ធីជប់ នលៀង ក៏ លត្ូវបាន ឲ្រ
ត្ដមវនៅកបុងវបផធម៌របស់លបនទសនិមួយៗប្ដរ ឧទហរណ៍
ផ្លធំងយីនោ ទីផារលក់ នេញេំ ណីអាោរ និង
អបកផឋល់ការកំ ស្ចនថសបាយនានា។

ការនលបើ លបាស់ទូរសពធដដគឺ ជាទំននារអនថរជាត្ិមួយ

នហើយ

ឋាន័ៈដនការ

នលបើលបាស់រថយនថ និ ង ម៉ែូត្ូ ក៏ ដូនេបេះប្ដរ។
ជាជនបរនទសមួ យរូប

េញំុមិនធាវប់ បានយល់ពីលបនទសកមភុជា
និ ង
លបជាជនកមភុជា ឲ្របានពិត្
លបាកដននាេះ នឡើយ ប៉ែុប្នថផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោ ទំងននេះ បានជួ យដល់េំុឲ្
ញ រយល់បានសមស្រសប នៅតមការ
នរៀនសូលត្

របស់េំុ។
ញ

ថឝីនបើ មានភាពេុ សគាបមួ យេំ នួន

ភាពេិត្ជិត្គាបជាងអឝីប្ដលនយើងនមើ លន
នូ វភាពស្រសនដៀងគាប ននាេះ។

ប្ត្តមការពិត្វបផធម៌

របស់

នយើង

គឺ មាន

ើញ នហើយការ េងលកងជានសៀវនៅននេះនឡើង បានជួ យ ឲ្រេញំុរកន ើញ
េញំុបាទសងឃឹមថា នោកអបកក៏ នឹងនមើ លន ើញ នូ វអឝីមួយប្ថមនទៀត្ អំពីលបនទស

របស់នោកអបកផ្លធល់ នៅកបុងទំ ពរបនថបនាធប់ នៅ នទៀត្ននេះ។
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អក្សរថ្េែរ
មានប្ត្ផ្លវកយីនោពី រប៉ែុ នណាតេះនៅកបុងនសៀវនៅននេះ

ប្ដល

មិ ន

មាន

សរនសរអកសរ

[38-9],

ោងប្កសមពសស មានសរនសរអកសរ នលេើន ជាង នគ [22],និ ង ោងកាត្់ សក់ មានសរនសរអកសរត្ិ េជាងនគ [72-3,
81].។
សំនណរអកសរប្េយរមានលកខណ័ៈស្រសស់ស្ចាត្។ វាជាភាស្ចមួ យ ប្ដលពិ បាកនរៀន ពី នល

េះវាមានត្ួអកសរ

និ ង និមិ ត្
យ សញ្ដនលេើ ន ជាង អង់ នគវស ។
ការសរនសរអកសរនៅនលើផ្លវកយីនោគឺ ជាធមយត

មានមួ យជួ រ។

អកសរស្រសនមាល

[48],អកសរគាយន

ស្រសនមាល [130]អកសរប្ដលមាន ពណ៌ នសវក នៅខាងកបុង លត្ូវបាននលបើ នដើមផីត្ុបប្ត្ង ។

ការសរនសរអកសរនៅនលើផ្លវកយីនោនានា បានជួយបប្នទម ពណ៌ េលមុេះដល់ដងផវូវនានារបស់លបជាជន

កមភុជា។ ការនលបើ ពណ៌បញ្ូច លគាប ភាគ នលេើ នគឺ ពណ៌នេៀវ និង ស ប៉ែុ ប្នថពណ៌នផសងៗនទៀត្ក៏ មាននលបើផងប្ដរ។ មាន
ផ្លវកយីនោមួ យ នលបើពណ៌ចំងដូេមាស [95].។
ទំពរ 59

ពត្៌មានសាធារណៈ
ផ្លធំងគំនូរពត្៌ មានស្ចធារណ័ៈ ប្ដលរួមមាន ការប្ណនាំ ឲ្រ កុ មារ នៅចក់ថាបំបង្ហករ [65]រហូត្នៅដល់
ការរកាអនាមយភូមិឋាន [58]។
មានផ្លវកផ្លធំងគំនូរមួ យ[64]ប្ដលជាការរ ំលឹកដល់លបវត្ថិដន អំនពើ នឃ្នរនៅនៅកបុងលបនទសកមភុជា។ផ្លធំង
គំ នូររនបៀបននេះ លត្ូវបាន នគនមើ ល ន ើញ នៅកបុងទីលកុងដដទៗនទៀត្កបុងលបនទសកមភុជាផងប្ដរ ប្ដល ផ្លធំង
គំ នូររនបៀបននេះ លត្ូវបាន នគផលិត្នៅកប្នវង មួ យរួេ នហើយប្េកចយ នៅ ទូ ទំងលបនទស។
នល

ផ្លធំងគំនូរមួ យនផសងនទៀត្[68] បានោមមិនឲ្របញ្ូជ នកុ មារៗ នៅ នធឝើការ នៅឆ្ងយពី ផធេះ។ ប្ដលននេះគឺ

េះប្ត្ ការជួ ញដូ រ មនុសស នៅប្ត្ ជា បញ្
ា នៅត្ំ បន់ អាសុីអនគបយ៍នៅនឡើយ។ ផ្លធំងមួ យប្ដលទំ ននើបប្ដរននាេះ គឺ

ការផសពឝផាយអំ ពីការង្ហរអភិរកសសត្ឝនផាត្ដ៏ កលម ប្ដលមាននៅកបុងនេត្ថលកនេេះ [62] ។
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ោងថ្ក្េមផេស និង កាត្់េក្់
ផ្លវកយីនោោងប្កសមពសស ធមយតមានរាយន្យេះ នសវា កមយ នានា ប្ដលនធឝើឲ្រប្សផកស។ េំ ណុេននេះ
គឺ នធឝើឲ្រស្រសថីប្ដលមក

ពី បណា
ឋ

លបនទស

ប្ដលេំេំណាយលុយនធឝើឲ្រ

ប្សផកនមយ

មានការភាញក់ នផាើលយា៉ែ ង

ខាវំង។េំ ណុេមួ យ ប្ដលកាន់ ប្ត្ ស្រសនដៀង គាបប្ថមនទៀត្នៅ នឹ ងបណា
ឋ លបនទសដ៏ ដទននាេះគឺ ការនធឝើឲ្រ សក់ លត្ង់ ឬ
សក់ រញ
ួ ។

េំ ណុេ

ននេះ

បង្ហាញពី ឧសាហកមយសលមស់

ប្ដល

អាស្រសយ

នៅនលើ

អឝីប្ដលេុ សពី ធមយជាត្ិ គឺ នមើ ល នៅស្ចាត្ជាង។ េំណុេ ស្រសនដៀងគាបមួ យនទៀត្ននាេះ គឺ អា

ទសសន័ៈ
ហ៍ពិ

ប្ដលថា
ហ៍ ប្ដល

បណា
ឋ លបនទសជានលេើន នគបានបំ ប្លងរូបសលមស់កូនលកមុំ ប្ត្មួ យ ប៉ែ លពិ េប្ភបក។
ផ្លវកយីនោោងនធឝើសក់មួយ គឺ មានសភាពចស់ ជាងផ្លវក ដដទ[76-7]។ ផ្លវកយីនោ ននាេះលត្ូវបាន
នគគូ រនៅឆ្បំ ១៩៩៨ នហើយម៉ែូ ដសក់ ប្ដល បង្ហាញនៅកបុងផ្លវកយីនោននាេះ នៅមិ នទន់ សមយ នឡើយ។ ផ្លវកមួ យ
នទៀត្ ប្ដលមានសភាពេុសពី ធមយតប្ដរននាេះ [78] មាន នរៀបរាប់ ពី នសវានធឝើសក់ ទំងបុ រស និ ង ស្រសថី។
10

ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោគូ រនដ្ឋយដដ កបុង នេត្ថលកនេេះ
ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោកាត្់សក់ បង្ហាញពី សកមយភាព កំ ពុង កាត្់ សក់ ឬ រូបភាពនពលកាត្់ សក់ រេ
ួ ។
ផ្លធំងគំនូរផ្លវក យីនោ កាត្់ សក់ មាន អកសរត្ិេជាងផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោោងប្កសមពសស។ េំ ប្ណក រូបវ ិញ
គឺ ភាគនលេើនជារូបបុរស ប្ត្មានោងកាត្់ សក់មួយ មាន រូបគំនូរ នកយង លបុស មាបក់ នៅវ ិញ [85].។
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េុេភាព
បនធប់មា៉ែសាប្េយរេវេះ ប្ត្ងមានផឋល់នសវា ‘បប្នទម’សលមាប់ បុរសៗ។ នៅកប្នវងមា៉ែ សាតមផធេះ [86-7] មាន
ផឋល់នសវាពាបាលនដ្ឋយសាំ នកាស ជប់ ប្ដលនសវាទំងននេះ នមើ លនៅដូេជាមានការ

ឺចប់ និង បនសល់ នូវ

ស្ចបមនលើប្សផកនទៀត្ផង។
រូបភាពនៅ នលើផ្លវកយីនោនពទរនធយញវ ិញ ក៏នមើលនៅ ោក់ ដូេជា មានការ
វានធឝើឲ្រេញំុភាញក់ នផាើលប្ដលនគ

ទទួ ល

ឺចប់ ផងប្ដរ[88-9]។

បានអបកជមងឺ។មានផ្លវកយីនោរបស់នពទរនធយញមួ យប្ដលបង្ហាញពី ផល

លបនយាជន៍ កបុងការមកកាន់ នពទរនធយញ គឺ នធយញប្េងចំង ជំនួសឲ្រ សញ្ដ

ឺ នធយញ។
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ណ
ាំ
អា
ី ោរ និង េិលបៈ
លបជាជនប្េយរេូ លេិត្ថបាយ នហើយ

ករថាហូបបាយ គឺ មិនប្មន ហូប ប្ត្បាយននាេះនទ។ មនុ សសជានលេើន

ហូបេំ ណីេំ ណុកនៅនលៅផធេះ នហើយ នៅកបុងនេត្ថលកនេេះ មានត្ូ បលក់មូបអាោរ
ា
ជានលេើននៅតម មាត្់ ទននវ ប្ដល
លក់ មូបអាោរ
ា

កបុងស្រសុក។ផ្លវកយីនោ មួ យ[90]កបុង
ផ្លវកយីនោលក់ លកឡាន លកូេថវុងនកាេះលទង់ និង ប្ណម។

េំ នណាម

ផ្លវកយីនោលក់មូបអាោរទំ
ា
ងននេះ

គឺ

ផ្លវកយីនោមួ យនទៀត្[94]បង្ហាញពីបបរ និង ពងទកូ នដ៏ មាន លបជាលបី យ៍ភាព។សលមាប់ជនបរនទស,

ពងទកូ នគឺ ជាអាោរ មួយប្បប ដ៏ ប្សន ប្បវក េំ ប្ណកអាពីងបំ ពងមកពី នេត្ថកំពង់ ចម ក៏ ដូនេបេះប្ដរ។
លបជាជនកមភុជាេូ លេិត្ព
ថ ិធីជប់ នលៀង នដ្ឋយមានការរាំនលេៀង ជាមួ យ នឹ ងត្ន្រនថីប្ដលមាន សនមវងឮ
ខាវំងៗ។លកុមត្ន្រនថី នលបើ លបាស់ ផ្លវកយីនោប្ដលគូរនដ្ឋយដដ នដើមផីផសពឝផាយ នហើយនដ្ឋយប្ឡក នៅ នេត្ថលកនេេះ
គឺ មានលកុមត្ន្រនថីតរា [92] និ ង លកុមត្ន្រនថី សូរ ីយា [93]។ រូបសញ្ដទនសយស នៅនលើផ្លវកយីនោរបស់លកុមត្ន្រនឋី
សូរ ីយាគឺ ជានិ មិត្ថរប
ូ ដន សំណាងលា [សូមនមើ ល 26].។
ផ្លវកយីនោរបស់លកុមត្ន្រនថីទំងពី រ លត្ូវបានជាងគំនូរមាបក់ ន្យេះ អឆប ជាអបកគូ រ។ ផ្លវកយីនោទំងពី រ
ននេះ មានរូបសគរស្រសនដៀងគាប។

នោក

អឆប

ក៏ បានគូ ររូបផ្លវកយីនោផសពឝផាយពី មុេរបររបស់នោកផងប្ដរ

[95] ។
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កាត្់ដៃរ
សនមវៀកបំ

ក់ គឺ ជាទំ និញនាំនេញដ៏ សំខាន់ មួយរបស់លបនទស កមភុជា។ជំនាញដនមុេជំ នួញននេះ បាន
រាលដ្ឋលនេញ ពីឧសាហកមយ កណា
ឋ លលកុ ងភបំនពញ។ ត្ូ បកាត្់ នដរជានលេើនលត្ូវបាននគលបទេះន ើញ នសធើរ លគប់
កប្នវងកបុងនេត្ថលកនេេះ។ ភាគនលេើ នវាជាការង្ហររបស់ស្រសថី ប៉ែុ ប្នថក៏មាន បុ រស េូ លរួមផងប្ដរ។ ផ្លវកយីនោប្ត្ងប្ត្
មានរូបមា៉ែ សុីននដរ ឬ កដន្រនថ [96-101]។

11
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ការៃឹក្ជញ្ជូ ន

ម៉ែូ ត្ូ គឺ ជាមនធាបាយនធឝើដំនណើរដ៏ មានលបជាលបី យ៍ភាព។ ជន បរនទស មានការភាញក់ នផាើល នដ្ឋយស្ចរ

ន

ើញថានគអាេជឹ េះ បាននលេើន នាក់ នៅនលើម៉ែូត្ូមួយនលគឿង នហើយជានរឿយៗ គឺគាយន

ក់មួក សុវត្ទិភាព នទៀត្។

ម៉ែូ ត្ូក៏លត្ូវបាន ប្កដនបសលមាប់ ដឹក ទំ និញនលេើនលបនភទ េុ សៗ គាបផងប្ដរ។
ជាងជួ សជុ លមា៉ែ សុីន អាេរកបានតមរយ័ៈការប្សឝងរកផ្លវកប្ដល គូ រនដ្ឋយដដមានរូបម៉ែូត្ូ ឬ សំបកកង់
ប្ដលនគេងពរួរ [106-8]។ រូបភាពជាទូ នៅគឺ ជារូបម៉ែូ ត្ូដ៏មានលបជាលបី យ៍ភាពបំ ផុត្របស់កមភុជា គឺ ហុងដ្ឋលឌ្ីម
[108]ជួ នកាលក៏ មានរូបម៉ែូត្ូនផសងប្ដរ ដូេជា ហុងដ្ឋនវ ៉ែវ [104] ឬ សុយហសុ យគី វ ីវា៉ែ [20].ផ្លវកយីនោទំងននេះ
បង្ហាញថាម៉ែូត្ូជប៉ែុ ន គឺ មាននលេើនជាងនគនៅកបុងលបនទសកមភុជា េំ ប្ណករថយនថវ ិញ ក៏ ដូេគាបប្ដរ។

រថយនថប្ដលមានលបជាលបីយ៍ភាពបំផុត្គឺ ត្ូ យ៉ែូតកាមរ[ី 105] ឡង់ លគី សរ ជាពិ នសស លុេសុីស [109

ខាងនលកាមននឝង] គឺ ជានិ មិត្
យ រូប លទពរសមផត្ថិ និង អំណាេ។ មានឋានានុ លកុម យា៉ែ ងេាស់ោស់ នៅ តមផវូវថបល់
នដ្ឋយប្ផាកនលើទំហំយានយនថ។

កង់ គឺសិត្
ទ នៅនលកាម

នគកបុង ឋានានុ លកម។េំ ប្ណកអបកប្ដល នៅនលើនគ
នគា។ អបកនបើ កបរ ទំងអស់លត្ូវប្ត្
ប់ នដើមផីឲ្រនគានវងកាត្់ នល េះពួ កវាមិ ន នៅណា

កបុងឋានានុ លកម គឺ
នទរហូត្ទល់ប្ត្ពួកវានលត្ៀមេវួនបានលត្ឹមលត្ូវនដើមផីនេញពី ផូវ។
វ

ជនជាត្ិ ប្េយរេូ លេិត្ថប្ថរកាយានយនថរបស់េួនឲ្រស្ច
វ
ា ត្។ ការោងឡាន គឺ ជានរឿងសំខាន់ ពី នល

េះប្ត្

ភក់និង ធូ លីនៅតម ផវូវរបស់ លបនទសកមភុជា។ សលមាប់ ជនបរនទស រូបគំនូរអបកោងឡាន នៅកបង ផ្លវកយីនោ
នមើ លនៅដូ េជាអបកពនវត្់អគគីភយ[102]។
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េត្វពាហនៈ
មានផ្លវកយីនោជានលេើនសលមាប់មុេជំនួញទក់ទងនឹងការគាំលទដល់វ ិសយកសិកមយ នៅកបុងលបនទស
កមភុជា។ ប្ផបកេវេះនៅកបុងេំណុេននេះ នធឝើឲ្រជនបរនទស េវេះមានការភាញក់ នផាើល ឧទហរណ៍ ផ្លវកយីនោ ផសពឝផាយ
ពី នសវាបង្ហកត្់ ពូជ ដូេជា បង្ហកត្់ពូជនគា [118]។ ផ្លវកយីនោមួ យនផសងនទៀត្ សលមាប់ សត្ឝលជូក ក៏បង្ហាញនូ វប្ផបក
ដ៏ សំខាន់មួយអំពីការផឋល់នសវាលជូកបាសលមាប់ បង្ហកត្់ពូជផងប្ដរ [119]។
ផ្លវកយីនោមួ យនផសងនទៀត្ប្ដលមានរូបសត្ឝ ផសពឝផាយពី េំណីសត្ឝ និង ថាបំពាបាលសត្ឝ [117] និ ង
បលមាមប្ដលមានរូបប្នកយាមផធេះ

[112,

114]។

ប្នកប្ត្ងប្ត្បនងកើត្ជាសនមវងរ ំខាននៅនពលយប់

នហើយជួ ន

កាលលំបាក កបងការនដកឲ្របានលក់ សប
ក ់ សល
ក ់ខាវំងណាស់ នៅនពលយប់ នៅនេត្ថលកនេេះ។
ផ្លវកយីនោរូបប្នកមួយនផសងនទៀត្ [115]បង្ហាញពីអាោរប្ដលមិនមាននៅឯលបនទសរបស់ជនបរនទស ។
ប្ត្នទេះជាយា៉ែ ងណាកឋី ,ស្ចេ់ ដេឝ[116] គឺ ជាស្ចេ់ប្ដលមាន លបជាលបី យ៍ភាពនៅនលៅលបនទសកមភុជា។នៅ

កបុង
ផ្លធំងគំ នូរផ្លវកយីនោននេះ នមើ លនៅោក់ដូេជាលជូកកំ ពុងពាយាមរត្់នគេ នដ្ឋយលបឹ ងនហើរនេញពីកប្នវងដេឝលជូក
អញ្ចឹង។
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ផ្លធំងគំនូរផ្លវកយីនោគូ រនដ្ឋយដដ កបុង នេត្ថលកនេេះ
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បដ ក្
េ វិេា
បរ ិកាខរអគគិសនី ជានលេើនលបនភទ អាេជួ សជុ លនៅនេត្ថលកនេេះបាន [122-7], នដ្ឋយរួមទំងកាលចក់
វ ីសុីឌ្ី [123]។បរ ិកាខរទំងននេះ លត្ូវបាននលបើ នដើ មផីចក់នូវបទេនលមៀងថយីៗ ឬ ស្ចេ់ នភវងអូ នប៉ែ រា៉ែ ដូេប្ដលនគធាវប់ ចក់
ខាវំងៗនៅតមរថយនថលកុងជានដើ ម។ ការកំ ស្ចនថដ៏មានលបជាលបី យ៏ភាពនផសងៗនទៀត្ មានដូ េជា ភាពយនថគំនូរជី វ
េល ឆ្យរ និ ង កណុឋ រ និង នរឿងកាេ់គុនេិន។
ជំ ន

លបជាជនកមភុជាភាគនលេើន នលបើ ទូរសពធដដ ជំនួសឲ្រទូ រសពធប្េស [130-1]។វាពិត្ជាមានការេប្មវកកបុងេិត្ថ
េះជនបរនទស ប្ដលថាលបជាជនកមភុជា នលបើ ទូរសពធនលេើនលបពននេុ សៗគាប
ពី នល េះនយើងជាជនបរនទស

ជាធមយតនលបើប្ត្ទូ រសពធមាបក់ ប្ត្មួ យលបពននប៉ែុ នណាតេះ។
វាក៏ ជាការភាញក់ នផាើលមួ យេំន

េះជនបរនទសផងប្ដរ ប្ដល ជន ជាត្ិ ប្េយរ នលើកទូ រសពធនៅនពលកំ ពុងលបជុំ

ឬ នៅនពល កំ ពុង នធឝើបទ បង្ហាញនានា។ េំ ណុេននេះ ជាការពិ បាកនឹ ងសលមបតម នហើយលត្ូវបាន គិ ត្ថា
មិ នមានភាព គួ រសម នៅបណា
ឋ លបនទសជានលេើន។
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ដៅតាមៃងផែវក្ន
ងក្រដេេក្មព
ជា
ូ
ុ
ុ
នដ្ឋយ រប
ូ ឺត ចញន័រ(Robert Joiner)

នៅកបុងកំ ឡងនពល
ដន ការនធឝើដំនណើរមួ យពី ភំនប ពញ នៅកាន់ នេត្ថ កំ ពង់ ចម, លកុមនភញៀវរបស់េំុប្ញ ដលមក
ុ
ពីបរនទស
មានការភាញក់ នផាើល យា៉ែ ងខាវំង ជាមួ យនឹងេំ នួន លពមទំង រូបរាងប្បវកៗគាប ដនផ្លវកយីនោ
គូ រនដ្ឋយដដ។ការភាញក់ នផាើលនឹ ងទិ ដឌភាពថយីៗ ជាពិ នសសគឺ ផ្លធំងគំ នូរចស់ៗដ៏គួរឲ្រចប់េិត្ថ បានកាវយជាទសសនី យ
ភាព នោខន មួ យសលមាប់ពួកនយើង នពលពួកនយើងបាន នធឝើដំនណើរដល់ កប្នវងមួ យ ដនេរាេរជនបទ ដ៏ សបាយ
ប្ដលមានរនទេះនគា, ម៉ែូត្ូដឹក ឥវា៉ែ ន់សំពីងសំន

ង និង ឡានកាមី ញុ ងចស់
៉ែ
ៗ ជានដើ ម។

ប៉ែុ ប្នថនេញពីទសសនី យភាពនោខនននេះនៅ រូបភាពដនភាពធងន់ធរង មួ យ បាន ផុ សនឡើង។ ននេះគឺ លបាកដ
ណាស់ថា ជាសិលផ័ៈ ប្ដលកំ ពុង ប្ត្ស្ចវប់ បាត្់បង់ នៅវ ិញជាបនណើ ឋ រៗ ន

លគឺ បនេចកវ ិទានជឿននលឿន, វ ិធីនបាេះ

ពុ មឌ្
ភ ី ជីថលប្ដលរហស និ ង មានត្ដមវនថាក លបាកដជាមាននយថា ជាទីបញ្ចប់ ដន ស្ចបដដសិលផ័ៈ ប្េយរទំងននេះ
នហើយ។ នដ្ឋយបានគិ ត្ថា នគគួ រប្ត្ប្ថរកា នូ វរូបភាពទំងននេះ នធឝើជាឯកស្ចរលបវត្ថិស្ចស្រសឋ សលមាប់ អបកដដទ បាន
សបាយ ននាេះ គឺ ជាអឝីប្ដលបាននធឝើឲ្រេញំុ បានសរនសរ ជា នសៀវនៅមានេំណងនជើ ងថា “នត្ើអបកបាន ន

វត្ទុមួ យននេះនទ? ស្ចវក យីនោ សិលផ័ៈ នៅកបុងជីវ ិត្ប្េយរ ឬ Did you see this one? Sign Art in Cambodian Life”.

ើញ

ឥឡូវននេះ រយ័ៈនពលលបាំឆ្បំបានកនវងផុត្នៅនហើយ ចប់ តំងពី េញំុបាន កត្់លតនូ វស្ចបដដសិលផ័ៈទំងននាេះ
និ ង បាននបាេះពុមភជានសៀវនៅ។ េញំុមាននសេកឋីរ ីករាយយា៉ែ ងខាវំង នដ្ឋយបានដឹងថា នោក ស្ចម កំពុង ប្ត្ បនថនូវ
ដំ នណើររបស់េំុញ

កបុងការប្សឝងរក និង បប្នទមនៅនលើ កិ េចការ របស់ នោកផ្លធល់ េំ ន
ចប់ នផឋើមលបមូ លជាមួ យនឹង រូបថត្ស្ចវក យីនោនានា ប្ដលមានភាពទក់ ទញេំ ន េះេញំុ។
នរឿងមួ យប្ដលលបាកដននាេះ គឺ សិលផ័ៈ ដនការ ផសពឝផាយ

េះអឝី ប្ដលេញំុបាន

ណិជជកមយ ប្ដលជាប្ផបកមួ យដ៏ សំខាន់ដន ជី វ ិត្

រស់នៅលបចំ ដថងនៅកបុង លបនទសកមភុជាននាេះ នឹងមិនសទិត្នៅកបុងទលមង់ នដើមជានរៀងរហូត្នឡើយ។ ការបប្នទម របស់

នោក ស្ចម នៅនលើការសលមិត្សលមាំងរបស់េំុញ នឹ ង បប្នទម កមាវំងដល់ ការលបមូ លផឋំុនូវឯកស្ចរទំងននាេះ
សលមាប់បងបាូន ទំងអស់គាបបាននមើ ល ពីប្ផបកមួ យដនេរ ិត្លកខណ័ៈ ដន ជីវ ិត្រស់នៅ លបចំដថង របស់ លបជាជន
កមភុជា ភាគនលេើន។
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