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ជ្រមាបមក  េលក្រស ីអូេ្រដ អស៊�េូឡ (AUDREY AZOULAY) 

អគ�នាយកៃន អង�ករយេូណស� ូ

 ទី្រក�ងប៉ារសី 

 

កម�វត�ុ ៖ គេ្រមាងសងសងឧ់ទ្យោនកំសន�មយួ េនជិតឧទ្យោអង�រ ្របេទសកម�ុជា 

 

េលក្រសអីគ�នាយកៃនអង�ករ យេូណស� ូ

ករសងសងន់ាអនាគតៃនឧទ្យោនកំសន� «Angkor Lake of Wonder» ដធំ៏េធងរបស់្រក�មហុ៊ន កសីុណូ«ណាហ�

ខប (NagaCorp)» េលទីដីទំហំ ៧៥ហិកតរ និងេនចមា� យ្របមាណ ៥០០ ែម្៉រតប៉ុេណា� ះពី«ឧទ្យោនបុរណវត�ុអង�រ» នឹង

េធ�ឲ្យបះ៉ពល់ជាខ� ងំ ដល់េបតិកភណ� វប្បធម ៌ និងសិល្បកម�ដសំ៏ខនបំ់ផុតរបស់្របជាជាតិែខ�រ ែដល្រត�វបានចុះប�� ីជា 

សម្បត�ិេបតិកភណ� ពិភពេលក ្របឈមនឹងេ្រគាះថា� ក ់េនៃថ�ទី ១៤ ធ�ូ ១៩៩២។ 

ករបះ៉ពល់ធំផុត គឺវត�មាន និងសកម�ភាពៃនសំណងថ់�ីេនះ វនឹងេធ�ឲ្យសបរលបដល់កិត�ិនាមដឧ៏ត�ុង�ឧត�ម របស់

អង�រ ែដលតំណាងនូវអរយិធមខ៌�ងខ់�ស់ របស់្របជាពលរដ�ែខ�រ េហយែដលបានផ�ល់កំេណ តដំបូងបំផុត ៃន្របជាជាតិែខ�រ។ 

្របាសទអង�រ បានក� យជានិមតិ�រូបៃនអត�ិភាព និងជា្រពលឹងៃន្របជាជាតិែខ�រេនះ។ ជាអទិ៍ េយងបានេឃញេហយថា របប

នេយាបាយែខ�រ ជាបន�បនា� ប ់ (េទះបីរបបបដិវត�កុម�ុយនីស� ែដល្របាថា� កេម�ចេចល្របវត�ិស�ស�ចស់ែខ�រក�ី) បានយក

រូបភាព្របាសទអង�រវត� ដកេ់នេលទងជ់យ័ជាតិ ដូចគា� ទងំអស់។ 

្របាសទអង�រវត� និង្របាសទធំ-តូចឯេទៀតទងំអស់ ៃនសមយ័អង�រ កម៏និែមនជាសំណង ់ ស្រមាបស់ធារណជន

មកេមលកំសន� ឬមកេធ�បុណ្យទនអ�ីផា� ល់ខ�ួនេទ។ ្របាសទនីមយួៗេនាះ សុទ�ជាទីសក� របូជា ត្បតិជាទីដ� នអសនៈ ៃន

្រពះអទិេទព ឬ្រពះពុទ�អង� និងពពួកេទវត ែដលែថរក្សោ-ករពរមហនគរ និង្របជាជាតិែខ�រ។ េហតុេនះ េទបមានែត្រក�ម

សសនិកធំៗ និង្រពះរជាប៉ុេណា� ះ ែដលអចចូលេទក�ុង្របាសទ េដម្ប្ីរបារព�ពិធីបូជា និងបងួសួងេផ្សងៗ។ រឯីអ�ក

ឯេទៀតទងំអស់ ចូលរមួពិធី្រតឹមែតេនជុំវញិ្របាសទប៉ុេណា� ះ។ េនសមយ័េនះ ្រក�មអ�កេទសចរេ្រចនេលសលប ់ បាន

ពេន��នសំណឹកថ� នាឱំ្យខូចវនិាសេ្រចន ជាជាងនាសតវត្សៃ៍នករេបាះបងអ់ង�រ េនកណា� លៃ្រព ដូចមានករសេង�តេឃញ 

របស់អង�ករយូេណស�ូ ពីឆា� ២ំ០១៣ ្រសប ់ (Angkor: la rançon d’un succès, UNESCO 20/12/2013)។ អ�កឯក

េទសអន�រជាតិ បានទងំជំទស់ នឹងករសងសងអ់កសយាន�ដ� ន ស្រមាបយ់ន�េហះធំៗ ែដលបន�ឺស�ូរសម�ងខ� ងំៗ េន 

ជិតបរេិវណៃនអង�រវត� ផង។ 

        ករបះ៉ពល់ធំមយួេទៀត គឺដល់សំណង្់របាសទទងំេនាះ ែដលអ�កឯកេទសថា មនិមានភាពមាមំនួេទ េហយ្រត�វករ

កិច�ែថរក្សោជា្របច ំ ពីេ្រពះ្របាសទ្រត�វបានសងសង ់ េដយគា� នបុក្រគឹះេ្រជ េនេលទីដីខ្សោចេ់សម ជាេហតុេធ�ឲ្យ

្របាសទអង�រវត� ្រត�វករទឹកជាេ្រចន ជាអចិៃ�ន�យព៍ទ័�ជំុវញិ។ េពលេនះ េគបានសេង�តេឃញមានស� មេ្របះ េដយអេន�េទ



េហយ។ េនះេដយសរ ្រគឹះស� បនាទន្់រជាយ េនេលទីដីេសម ែដលេធ�ឲ្យ្របាសទ មនិអចទបទ់ល់ និងករេ្រជ�តែ្រជក 

ៃនរុក�ជាតិ និងកមា� ងំខ� ងំក�  ៃនករែ្រប្រប�លៃនអកសធាតុ (េភ��ង ព្ុយះ រន�ះ...) ផងបានយូរេទ។ េតអ�កឯកេទសអន�រជាតិ
ទងំេនាះ បានចំណាយេពលេវលប៉ុនា� នឆា�  ំប៉ុនា� នទសវត្សន ៍េដយមេធ្យោបាយមនុស្ស និងធនធានប៉ុនា� ន េដម្ប្ីរគានែ់តេធ�
ករជួសជុល ឬករតេម�ង និងសងសងជ់ាថ�ី នូវ្របាសទ ែដលបានបាកែ់បក ឬរលំរលយរូបេនាះ? 

       សណា� គារផា� យ៥ ខ�ស់ៗស�ឹមៃស� ២ កែន�ង ជិះក� រេលងេលទឹក ល� ងទឹកខ� តធំ សួនបុបា� ច្រម�ះពណ៌ ឧទ្យោនែបប

វប្បធម្៌របវត�ិស�ស� និង «ទី្រក�ងចិន (China Town)» នឹងនាេំទសចរ មកេ្រចន្រជ�លេទៀតមនិខន។ អងទឹកធំេធងរបស់

្រក�មហុ៊ន«ណាហ� ខប»េនាះេសត នឺង្រត�វករទឹកេ្រចនេលសលប ់ ពីស�ឹងេសៀមរប ែដលសព�ៃថ�េនះ មានករខ�ះខតទឹក

េទេហយ ស្រមាបទ់ី្រក�ងេសៀមរប និងេនឧទ្យោនអង�រេនាះ។ រឯីទី្រក�ងចិន (China Town) របស់្រក�មហុ៊នេនាះ េយងបាន

េឃញេហយ េនទី្រក�ងភ�េំពញ និងេនទី្រក�ង្រពះសីហនុ ដូចគា� និងករបេង�ត«ៃឆណាេថាន» េន្រគបក់ែន�ងទងំអស់ក�ុង

េលក វែតងែតជាទីតងំៃនករផ្សោយវប្បធមចិ៌ន យ៉ាងខ� ងំក� បំផុត ែដលេធ�ឲ្យសបរលប ឬបាតទ់ងំ្រសេមាល នូវ

វប្បធមរ៌បស់អ�កមា� ស់្របេទសែតម�ង។ 

េតទងំអស់េនះ មនិែមនជាករលកគុ់ណបុណ្យដធំ៏េធងរបស់អង�រ ឲ្យេទឈ�ួញរកសីុ ក�ុងនាមៃន«អភវិឌ្ឍន»៍ ឬេទ? 
េតេគ្រត�វេធ�កិច�អភវិឌ្ឍ្របេទស ស្រមាបែ់តលុយ និងេដម្បែីតលុយ ឬ?  

សហគមនែ៍ខ�រេនេ្រក្របេទស បនា� បពី់បានទទួលដំណឹង គួរឲ្យបារម�ជាខ� ងំ ចំេពះករសបរលបកិត�ិនាម ៃន

អរយិធម ៌ និងវប្បធមដ៌ខ៏�ងខ់�ស់ ្រពមទងំនិមតិ�រូបរស់រេវ ក ៃន្រពលឹងរបស់ជាតិែខ�រ េដយសរវត�មាន និងសកម�ភាព ៃន

ឧទ្យោនកំសន� របស់្រក�មហុ៊ន«ណាហ� ខប»េនាះ។ 

សូមេលក្រសីអគ�នាយក េដយេយាងតមសមត�កិច�ដខ៏�ងខ់�ស់ ៃនអង�ករយូេណស�ូ ក�ុងករែថរក្សោសម្បត�ិេបតិ

កភណ� ពិភពេលក េមត� េធ�អន�រគមន ៍ េដម្បកី្រមតិចំនួនទស្សនាចរ េន្របាសទអង�រ និងប�្ឈប ់ គេ្រមាងសងសង់

ឧទ្យោនកំសន�េនាះ េដម្បជួីយ សេ�ង� ះអង�រវត� និងដួង្រពលឹងជាតិែខ�រ ឱ្យរចួអំពីហនិភយ័េនះ។ 

សូមេលក្រសីអគ�នាយក ទទួលនូវេសចក�ីេគារព និងដឹងគុណដ្៏រជាលេ្រជអំពីេយងខ�ុ ំ។ 

 

េធ�េន្របេទសបារងំ ៃថ�ទី ១០ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ 

សហគមន៍ែខ�រ េន្របេទសបារងំ 

ចម�ង ថា� យ និងជូន៖ 

- ្រពះមហក្ស្រត ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

- ឯកឧត�ម នាយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

- ឯកឧត�ម ្របធានរដ�សភា ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

- ឯកឧត�ម ្របធាន្រពឹទ�សភា ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

- ឯកឧត�ម ្របតិភូអចិៃ�ន�យ ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្របចអំង�ករយូេណស�ូ 


