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Newspaper Man
Khvay Samnang

Khvay Samnang became Newspaper Man on Monday 7 March 2011.  The following 
are the front-page headlines from four of Cambodia’s leading newspapers on that day:

Rasmei Kampuchea Daily (Khmer language)

Cambodian Prime Minister: Indonesia organises a Cambodia-Thailand General 
Border Committee meeting in Jakarta

Sam Rainsy Party and Human Rights Party are getting closer

Tears and whispers covered the wedding, after a traffic accident killed 19 relatives

Koh Santepheap Daily (Khmer language)

Dangkor district governor warns police who take money from drug dealers to 
withdraw themselves if they don’t want to be found guilty

Indonesian observers plan to be at 14 locations over 12 months, but Cambodia may 
add location and time

Shot 7 bullets robbing USD4,000 from Chinese, source says victim came from casino

The Phnom Penh Post (English language)

Lakeside latest

Peninsula projection

England by a whisker

Battles rage in Tripoli: Gaddafi defiant as chaos continues

The Cambodia Daily (English language)

In Libya, both sides prepare for long war

Woman dies in offices of recruitment agency

Freed but not cleared, Thach Saveth starts anew

About the Artist
Khvay Samnang (b. 1982 Svay Rieng) engages with concepts of mediation, 
change and continuity. Using his body to enact poignant gestures with subtle 
humor, he offers new interpretations of history, longstanding cultural practices, 
and contentious current affairs. Khvay holds a BA in Painting (Royal University of 
Fine Arts, Phnom Penh, 2006). He is a founding member of the artist collective 
Stiev Selapak and the spaces Sa Sa Art Projects and SA SA BASSAC. Select 2012 
exhibitions include ROUNDTABLE 9th Gwangju Biennale/Tobias Rehberger 
pavilion; Terra Incognita: Noorderlicht Photography Festival, The Netherlands; 
Current Views and Actions: Photography and Performance Documentation from 
Phnom Penh, Northern Illinois Museum, USA; Deep SEA, Primo Marella Gallery, 
Milan; Mondi, Dryphoto Arte Contemporanea, Prato.

មនុស្សកាសសត
ដោយ  ខ្វៃ សំណាង

	 ខ្វៃ	សំណាង	បានក្លា យជា	មនុស្សក្សសត	នៅខ្ងៃច័ន្ទ	ទី	៧	ស្មីនា	ឆ្នា 	ំ២០១១។	ខាងន្ក្ម 
ននះ	គឺជាចំណងន�ីងសំខាន់ៗនៅទំព័រមុ្ខនសារព័ត៌មានកម្ុជាធំៗចំនួន	៤	សែលបាននចញផ្សាយនៅ	
កនាុងខ្ងៃននាះ៖

រស្ីកម្ុជា្្រចាខំ្ងៃ	(ភាសាស្្រ)
នាយករែ្ឋមនន្ីកម្ុជា៖	ឥណ្ឌូ ននសីុនរៀ្រចំឱ្យមានក្រ្្រ�ំុគណៈកម្ក្រ្ពំសែនទឌូនៅកម្ុជា-ខ្នៅហ្សាក្រតា
គណ្រក្សសមរង្ុស	ីនិងគណ្រក្សសិទ្ិមនុស្សក្ន់សត្ិត�ិតគ្នា
ទឹកស្នាក	និងក្រ្្ស្ិរន្្សៀវ្គ្រែណ្្រម់ង្គលក្រ	្រនា្ទ ្់រពីន្គ្ះថ្នា កច់រាចរណ៍បានឆក�ី់វតិ្រង្្រឌូន	១៩	នាក់

នក្ះសន្ិភាព្្រចាខំ្ងៃ	(ភាសាស្្រ)
អ្ិបាល្ណ្ែន ក្ោ ្ពមានែល់្៉រឌូលិសសែលយកលុយពី្ករុម�ួញន្គឿងនញៀន្តរូវែក ល្ាួនន្ីរមិនចង់មាននោស
អនាកសនងកោតក្រណ៍ឥណ្ឌូ ននសីុ	គនំរាងមាន១៤កសនលាង	និងរយៈនពល១២ស្	សតកម្ុជាអាច្រសនថែម្ចកនិងរយៈនពល
បាញ់៧្គ្្់រ្រលានលុ់យពី�នជាតិចិនចនំនួ	៤	ពានែុ់ល្លា រ	តាម្្រ្ពពត័ម៌ានថ្អនាករងន្គ្ះនចញពី្រនសលបែង

្នាំនពញ្រ៉ុស្ិ៍	(ភាសាអង់នគលាស)
ព័ត៌មានចុងន្ក្យអំពីតំ្រន់�ំុវញិ្ឹរង
ក្រប៉ាន់ស្ានអំពីន្ជាយ
្្រនទសអង់នគលាសឈនាះជាងសត្រន្ិច
កំហ្ងឹសន ្្គ មនៅទី្ករុង្ទី្រ៉ឌូលី៖	នល្ក	ហ្្គ ដាហ្វៃ	ីនៅ�នំះ	្ណៈនពលភាព្�រួល្ច្រល់នៅ្រន្

ន្ម្រឌូឌានែលី	(ភាសាអង់នគលាស)
នៅ្្រនទសលី្រយ៉	ភាគីោងំសងខាងន្តៀម្លាួនស្មា្រ់សន ្្គ មរយៈនពលសវង
នស្ីសាលា ្រ់នៅកនាុងក្រយ៉ិល័យភានា ក់្រនរសី្ុរគ្គលិក
មាននសរភីាព្រ៉ុសន្ក្ីមិនោន់សន្មច		ថ្ច	សានវត៉	ចា្រ់នផ្្ីមសារជា្្ីម្ងនទៀត

 អពីំសលិបែករ
	 នល្ក	ខ្វៃ	សំណាង	(នកីតនៅឆ្នា 	ំ១៩៨២	នៅន្ត្សាវៃ យនរៀង)	ន្្រី្បាស់គំនិតខនក្រស្មរុះ	
ស្មរួល	ក្រផ្លា ស់្រ្ឌូរ	និងនិរន្រភាព។	នដាយន្្រី្បាស់រឌូ្ររាងក្យរ្រស់គ្ត់កនាុងក្រសសម្ងឥរយិ្រ្	

 ្រំផុ្សភាពឈចឺា្រ់្្រក្រនដាយភាពកំ្រលាុកកំស្រលាង	គ្ត់ផ្្ល់នឌូលក្រ្រក្សាយ្្ីអំពី្្រវត្ិសានស្	ទំននៀម
 

ទមាលា ្រ់សែលមានតាងំពីយឌូរណាស់មកនហ្យី	និង្រញ្ហា ច្មរូងច្មាស្រច្ុ្របែននា។	នល្ក	សណំាង	ទទលួបាន
្ររញិ្ញា ្រ័្ តសផ្នាកគនំឌូរពសីាកលវទិយាលយ័ ឌ្ូមនិ្ទវចិិ្ តសលិបែៈនៅឆ្នា 	ំ២០០៦។	គ្ត់ជាសមា�ិកសហ្សាថែ ្រនាខន	
្ករុមសា្ទ វសិលបែៈ	និងគន្មាងសិលបែៈស-ស	និងវចិិ្តសាលស-សបាសាក់។	ពិព័រណ៍ន្�ីសនរសីមួយចំនួន	
កនាុងឆ្នា 	ំ២០១២	រមួមាន៖	តុមឌូលនៅគួង�ឌូ្រ៊ីណានេនលីកទី	៩	ពនាលា ឌ្ូន្រៀស	នរ្រ៊ឺហ្្គ,ឺ ធារ៉ា	អុីន្ុកនីតា៖	
មនហ្្ស្ររឌូ្រ្តណរឌឺលីច	្្រនទសហ្ឌូេង់,	ទស្សនៈនិងសកម្ភាព្រច្ុ្របែននា៖	រឌូ្រ្ត	និងឯកសារក្រ	
សសម្ងពីទី្ករុង្នាំនពញ	សារៈមន្ទីរអុីលីន័រខាងន�ីង	សហ្រែ្ឋអានមរកិ,	អាសីុអានគនាយែ៏៍្ជាលន្រៅ	វចិិ្តសាល	
្ពីម៉ឌូម៉ារឡីា	ទី្ករុងមីឡាន,	ពិ្ពនល្ក	សិលបែៈសហ្សម័យ្ដាយហ្វៃឌូតឌូ	ទី្ករុង្បាតឌូ។
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