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កម#u%

ពiព(រណ+ រ,បថត 01យ 03ក  Michael Vickery ប45ញ ព7 8រ 
រស: ;< របស: ពល រដ? @ខBរ កCuង ទសវតGរH ទ7៦០
15 តu3 2018

ណyម សuភ(NកOបPQ

03ក03ក  សuRសuR  SនSន មនU iលមនU iល ព7ព7 8រ8រ ផOល:ផOល: តWមXតWមX %% ពលរដ?ពលរដ? ;Y;Y Zល[Zល[ សហគមន+សហគមន+ ជន%តiជន%តi RគRគ តiចតiច ;<;< ត`បន:ត`បន: 1ច:Nសaល1ច:Nសaល 
bbbb ;<;< កម# u%កម# u% bb អ`ឡuងអ`ឡuង eពលeពល ទសវតGរHទសវតGរH fg`fg  ̀៦០៦០ 01យhរ01យhរ @ត@ត 8រ8រ មiនសiវមiនសiវ ផO iតផO iត យកយក រ ,បRពរ,បRព របស:របស: សហគមន+សហគមន+ 
ជន%តiជន%តi RគតiចRគតiច j`ងj`ង 0bk0bk ។។

ពiព(រណ+ រ,បថត  «Nបeទស កម#u% b ទសវតGរH ទ7 ៦០» Nត,វ mន nប: ZផO[ម 1ក: ប45ញមជo មណpល 0hត ទសGន+ បumqr  
8ល ព7 សmsហ+កនXង ;Y  Zដ[មt7 ប45ញ ព7 ជ7វRព រស: ;< របស: ពល រដ? @ខBរ  នiង រuឭក ព7 hgWដ របស: NបវតOi វiទi ជន%តi 
xeមរi8`ង  គy 03ក  Michael Vickery។ 

03ក  យង: សuR  zគBiន ម{យ រ,ប ;< កCuង 8រ Zធ}[ បទ ប45ញ ព7 hgWដ របស: 03ក  Michael Vickery ;< មជoមណpល 
វបtធម~ m�`ង8លព7  សmsហ+ កនXង ;Y  mន Zល[ក Zឡ[ង Ä  03ក nប: xរមBណ+ Zល[ hgWដ របស: 03ក  Michael
Vickery ព70NÅk រ,បថត j`ង 0bk ប45ញ ព7 Rព ខuស@បXក Çg aÉង ÑÖ`ង រzង ពលរដ? រស: ;< ត`បន: ទ7Nកuង នiង ជនបទ ;< 
ទសវតGរH fg ̀ ១៩៦០  ;< eពល កម#u% àÖប: mន អkxង ខXâន Ä % គ`រ,Wន 8រ អភiវឌã ក`ពuង @ត Zង[ប Zឡ[ង ម{យ ;< xសå7។ 

03ក សuRmន នiaយ Ä៖

«Zយ[ង Zម[ល ព7រ ករណ7។ ;< Nសuក @ខBរ ហCyង  ករណ7 ទ7 ម{យ គy រ,បថត @ដល eគ ថត ;< ទ7 Nកuង។ បbéប: មក  ករណ7 ម{យ èទêត គy 
eគ ថត ;< ជនបទ។ អëíyង អ}7 @ដល ខìu` ក`ពuង NhវN%វ រក ហCyង គy RគZNច[នខìu` ទទ{ល mន រ,បថត ព7 មនuសG ;< ទ7Nកuង។ បîu@នO ;< 
ជនបទ  eគ ថត រèបêប eមîច។ Çត: អត: Sន រ,បថត អ7 បïñក: eទ។ អëíyង mន ជ{ប %ម{យ  Michael Vickery @ដលÇត: mន ថត 
រ,ប សម(យ ហCyង។ អëíyង mន % Nតលប: មក វiញÄ Zត[ រ,បថត របស: 03ក Michael Vickery Sន hរóស`Ñន: ដiចeមOច Zដ[មt7 
ក`ណត: អតOសPQណ របស: ជន%តi r ម{យ»។

03ក  Michael Vickery គy % NបវតOi វiទi % អCកNhវN%វ នiង % hNhs nរò ម{យ រ,ប Zហ[យ 03ក មiន@មន % អCក ជ`bញ 
ថត រ,ប 0bk eទ។  hgWដ រ,ប ថត របស: 03ក  Vickery គy0ôsត ស`Ñន: ;Y Zល[ ជន%តi Rគតiច  នiង ទ`èនêម ទSÖប: Wន 8រ រស: 
;< របស: ព{កeគ  Zហ[យ រ,បថត j`ងeនk  គy % សកö7Rព របស: Nប eទស កម#u% កCuង ទសវតGរH ទ7 ៦០  @ដល mន ប45ញ ព7 Nជuង ម{យ 
Wន 8រ រស:;< @ដល àÖប: Sន ;< កម#u% មuន របប@ខBរ Nកហម aÉងr កO7 03ក mន %ប: ចiតO Nសõញ: កម#u% Zហ[យ 03ក 
mន ZNជ[ស មក រស: ;<កម#u% រហiត ដល: eពល 03ក ទទ{ល មរណRព  ;< eខតO mត:ដ`បង 8ល ព7 fg ̀២០១៧ កCuង វûយ ៨៦ fg`។ 

https://khmer.voanews.com/z/2277
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 03ក  យង: សuR  បïñក:Ä  03ក Michael Vickery % អCកNhវN%វ មនuសG hNសO @បប ន0amយ @ដល Rh 
អង:eគXស ;† Ä  «Political Anthropologist» Zហ[យ 03ក mន ថត រ,ប ទuក Zធ}[ % ភសOu°ង Zដ[មt7 èរêបèរêង % ឯកhរ 
កCuង 8រ Zធ}[បទប45ញ ;Y 8ន: មនuសG ទi;Y។ បîu@នO 03ក សuR;< Sន ចម£ល: Ä Zត[ eហតuអ}7  03ក  Vickery មiន mន 3ត 
Nត1ង រ,បថត j`ង 0bk b NÇ 0bk។ eនk % មiលeហតu Zធ}[ ឲ• 03ក គiត Ä រ,បថត j`ង 0bk Sន បង¶ប:តWមX អ}7 ម{យ b eពល 
អbគត។

03ក សuR mន នiaយ Ä៖

«ខìu ̀គiត Ä Çត: ហCyង % Political Anthropologist។ Zហ[យ Çត: mន សរeសរ èសêវ;ß ZNច[ន ដiច @ដល Zយ[ង mន Zឃ[ញ 
;< ហCyង jក:ទង នyង NបវតOihNសO @ខBរ។  Zហ[យ ;< កCuង  Anthropology Sន @ផCក ម{យ eគ ;† Ä Visual
Anthropology ឬ  Crowd Photography។  អëíyង  Photography ហCyង គy ថត រ,ប Zដ[មt7 បïñក: Ä % Evidence អ7 
ម{យ Zដ[មt7 Çត: យក ;Y សរeសរ Zដ[មt7 Zធ}[ 8រ បទ ប45ញ»។

03ក mន បនO Ä៖

«អ}7 @ដល ខìu ̀nប: xរមBណ+ ÑÖ`ង %ង eគ 0bk គy Sន ន(យ Ä Çត: ថត °`ង ព7 យiរ ។ eហតuអ7 mន %  Çត: មiន យក រ,ប ហCyង ;Y °`ង 
ពiព(រណ+ ឬ ក™ Disclose z ;Y ក@នXង r eផGង? eហតuអ7 mន  Çត: Nmប: កiន Çត: Ä Zត[ ;< eពល hÖប: ;Y ហCyង  Zត[យក រ,ប 
Çត: ;Y Zធ}[ អ7? អëíyង រ,ប ថត ហCyង  ខìu` គiត Ä ហCyង Sន តWមX អ}7 ម{យ ;< Wថ£អbគត»។ 

03ក  យង: សuR  % អCកNhវN%វ Ägក: 0N8យ បណpiត ;< hកលវiទ´ល(យ University College London ;< 
ចNកភព អង:eគXស។  b eពល បចíuបtនC 03ក ក`ពuង @ត Zធ}[ 8រ NhវN%វ ;< កCuង គ0NSង ម{យ ឧបត≠មÆ 01យ Nកuម NបyកØ 
NhវN%វ អyរ∞uប  0N8ម0≤≥k Ä «ពលរដ? Wន 8រ ថតរ,ប៖  8eម�¥  នiង 8រ NសZម[NសWម ន0amយ»។ 8រ NhវN%វ 
របស: 03ក 0ôsត ;Y Zល[  គ`នiត សO7 ព7 Rព % ពលរដ? នiង 8រ ព´aម @ស}ង រក ទ`bក:ទ`នង រzង Rព % ពលរដ? នiង 
ម0ធ´mយ ឆXuk បï∂`ង °ម រ,បRព ដiច% រ,បថត នiង សiលtó °មរយó រ,បRព % Zដ[ម។ 

03ក  សuR  Sន មនUiល ព7 8រ ផOល: តWមX % ពលរដ? ;Y Zល[ សហគមន+ ជន%តi Rគ តiច ;< ត`បន: 1ច:Nសaល bb ;< 
កម#u%b អ`ឡuង eពល ទសវតGរH fg ̀៦០ 01យhរ @ត 8រ មiនសiវផOiត យក រ,បRព របស: សហគមន+ជន%តi Rគតiច j`ង 0bk 
°មរយó ម0ធ´mយ eផGងៗ  ដiច @ដល ពលរដ? ;< ទ7NកuងmនZNប[Nmស:  នiង ទទ{លmន  ដiច%  SÉសå7ន ថត រ,ប SÉស∏7ន ថត 
វπeដអi នiងôé`ងគ`នiរ % Zដ[ម។ aÉង r កO7  03ក ក™ mន ទទ{ល h∫ល: ផង @ដរ ព78រ វiវតO Wន ម0ធ´mយ ផOiត យក រ,បRព b 
សម(យ ទ`Zន[ប  @ដល mន ផOល: ក`Zណ[ត ;Y ដល: អ}7 @ដល 03ក mន ;† Ä  «លទªi Nប%ធieបតយ• °មរយó 8រ ប45ញ % 
រ,បRព» (Visual Democracy)។ °មរយó ºÖ eនk 03ក សuR  0ôsត ;Y Zល[  Rព សមtΩរ ហièហêរ Wន ម0ធ´mយ ផOiត 
យក រ,បRព b eពល បចíuបtនC @ដល មនuសG ទi;Y xច Sន លទªRព យក មក ZNប[Nmស: mន Zហ[យ មiន@មន សNSប: @ត Nកuម 
មនuសG ឬ សហគមន+ %ក:3ក: r ម{យ  ដiច 8ល ព7 សម(យ ទសវតGរH fg ̀៦០ 0bk eទ។ 
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03ក  Michael Vickery % បæវនO ម{យ រ,ប @ដល mន ច`rយ eពល ម{យ Rគធ ̀Wន ជ7វiត របស: Çត: ;< Nបeទស Wថ នiង 
កម#u%។ 03ក mន បZNម[8រ % Nគ, បèNងêន Rh អង:eគXស ;< វiទ´ល(យ ម{យ ;< eខតO ក`ពង:ធ ̀@ដល កCuង ច`0rម សiសG 
@ដល àÖប: èរêន សiNត %ម{យ 03ក ក™ រøម Sន  8`ង ហ¿iចx¡វ ;† ឌuច អត7ត eម គuក ស-២១ ឬ គuក ទ{ល @សXង ផង @ដរ។ បbéប: ព7 
បëíប: 8រ សiកØ Ägក: បណpiត ;< ម¬វiទ´ល(យ Yale ;< សហ រដ?xeមរiក  កCuង fg ̀១៩៧៧ 03ក  Vickery mន បZNម[ 
8រ % អCកជ`bញ ម{យ រ,ប កCuង 8រ NhវN%វ eផGងៗ ព7 កម#u% នiង ត`បន: ជu`វiញ។  hgWដ ដ™ គ{រ ឲ• សS∫ល: ម{យ របស: 03ក គy 
èសêវ;ß NhវN%វ 0N8ម ច`ណងZជ[ង Ä «សង¿ម eសដ?កiចí នiង ន0amយ ;< មuន សម(យ អង¿រ ;< កម#u%»។ 

អCកNស7  Amema “Mimi” Saeju % កiនNស7 ចiëíyម នiង % zគBiន ម{យ រ,ប èទêត ;< កCuង 8រ Zធ}[ បទ ប45ញ ព7 hgWដ របស: 
03ក  Michael Vickery។ កCuង វûយ ៣៧ fg ̀ អCកNស7 mន នiaយ Ä អCកNស7 Sន xរមBណ+ នyក Nស0rk ព7 អត7ត8ល ;< 
eពល @ដល អCកNស7 Zម[ល ;Y Zល[ រ,បថត @ដល 03ក  Vickery mន ថត។  Zល[ស ព7 eនk èទêត អCកNស7 ក™ mន Zល[ក Zឡ[ង ព7 
លកöណó % Nគøhរ  នiង ជ7វiត hមæ  ក™ដiច% Rព សXƒត Nតង: របស: កuSរ  នiង Nប%ពល រដ? b NÇ 0bk មuន eពល ស≈4∫ម mន 
Zក[ត Zឡ[ង ផង @ដរ។

អCកNស7  Amema mន នiaយកCuង Rh អង:eគXស Zហ[យ Nត,វ mន @NបសNមøល កCuង ន(យ Zដ[ម Ä៖

«0jk ប7 eនk មiន@មន % Nបeទស របស: ខìu` ក™ 01យ Zហ[យ ខìu` មiន mន h∫ល: មនuសG ;< កCuង រ,ប ថត j`ង 0bk កO7។ បîu@នO ;< eពល ខìu` 
Zម[ល ;Y 8រ èសX∆កÅក: Nក@ស@ភCក មîiដសក: នiង អ}7ៗ eផGង èទêត ខìu ̀Sន xរមBណ+ Ä នyក Nស0rk ដល: អត7ត 8ល។ ខìu ̀
«ង»ង ឆ£ល: Ä Zត[ Zយ[ង ;< xច សមXyង Zម[ល Çg ដiច អëíyង eទ b eពល បចíuបtនC។ Zត[ Zយ[ង ;< Sន ជ7វiRព @បប hមæ @ដល 
Zយ[ង Zឃ[ញ Nគøhរ ;< %ម{យ Çg Zហ[យ eកBងៗ រត: eលង កCuង ភiមi 01យ មiនSន ស≈4∫ម ឬ អ`Zព[ ហiងØ rម{យ eទ?»។

អCកNស7 mន បនOÄ៖

«ខìu ̀Sន xរមBណ+ Ä ខìu` xច យល:ព7 Rព សXƒតNតង: របស: កuSរ  នiង Nប%ជន ;< កCuង រ,បថត @ដល Çត: mន ថត»។ 

អCកNស7  Amema nប: ZផO[ម រស: ;< %ម{យ ឪពuកចiëíyម  គy 03ក Michael Vickery នiង Ssយ ចiëíyម 03កNស7 Otome
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