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ត្បំន់វបបធម៌សេន អាហ្គូេទីន 

សេន អាហ្គូេទីន (San Agustin) មានទីតងំេថិត្សៅខាងត្បូងននជួរភ្ន ំអង់សេេ(Andes) 
និងេថិត្សៅត្បំន់ផ្ននកខាងស ើននទសនេ Magdalena កនុងសេត្ត ហ្ ូឡា (Huila) ប្បសទេកូឡុបំ  ី។ 
ត្បំន់ននស្ថថ នីយសនេះ គឺមានវសិ្ថ ភាពទឹកេីធសំធងផ្េ ននទេីខាង ិចចាប់ពី ត្បំន់នប្ព
ទឹកសភ្េៀង Chocoan រហូ្ត្េ ់េមុប្ទប៉ា េីុហ្វិច។១  

ស ើេពីសនេះសេន អាហ្គូេទីន គឺជាទីតងំននស្ថេនាេ៏ធរំបេ់ប្បជាជនបុរាណកនុង
ត្បំន់ទវីបអាសមរកិខាងត្បូង កនុងចសំោមបោត វបបធម៌េនទសទៀត្កនុងទវីបអាសមរកិេូចជា 
ឆាវនិ, អូមិច, មីយ៉ា  ជាសេើម។២ ស្ថថ នីយបុរាណវទិាមួយសនេះក៏បនចុេះកនុងបញ្ជី សបតិ្កភ្ណឌ
ពិភ្ពសលាកកនុងឆាន ១ំ៩៩៥ (រូបស េ១)។ 

ការងារប្ស្ថវប្ជាកនុងត្បំន់ សេន អាហ្គូេទីនបនចាប់សនតើមសឡើងេបូំងកនុងឆាន ១ំ៩៦០ 
រហូ្ត្េ ់ឆាន  ំ ១៩៧៥ ផ្េ កនុងអឡុំងសព សនាេះ ការប្ស្ថវប្ជាវេខំាន់ៗ គឺជួេជុ  និង
សរៀបចេំណំង់កនុងស្ថថ នីយសេន អាហ្គូេទីនសឡើងវញិ សោយស្ថរេណំង់ភាគសប្ចើនប្តូ្វ
បនសចារ ួច គាេ់កកាយ បផំ្លេ ញ។ សៅឆាន ១ំ៩៦៤ អនកបុរាណវទូិជនជាតិ្កូឡុបំ មីាន ក់
ស ម្ េះ Duque Gómez បនសបេះពុមពសេៀវសៅអពីំការងារប្ស្ថវប្ជាវសៅកនុងត្បំន់សនេះ សោយ
សលាកក៏បនបងាា ញអពីំកា បរសិចេទននស្ថថ នីយសនេះផ្េ មានប្េទាប់េីចាេ់ជាងសគកនុង
ឆាន ៣ំ៣០០មុនគ.េ.។៣ គួរបញ្ជជ ក់ផ្េរថាត្បំន់សនេះក៏ជាបណតុ ំ ននេណំង់ស្ថេនាេ៏ធកំនុង
ទវីបអាសមរកិខាងត្បូងផ្េ មានរូបរាងរហូ្ត្េ ់េពវនងៃសនេះ។៤ 

េណំង់សៅកនុងស្ថថ នីយបុរាណវទិាសេន អាហ្គូេទីនគឺជាបណតុ ំ ននេណំង់ស្ថថ បត្យកមម
ផ្បបស្ថេនា េូចជា េណំង់េប្មាប់បញុ្្េះេព ប្បស្ថទ និង ទីតងំេណំង់ស្ថេនា 
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សនេងៗសទៀត្ ផ្េ កស្ថងជាពននូកេីនិងមានងម។ បច្ុបបននស្ថថ នីយសនេះមានននទេី១១៦ហិ្ត
ផ្េ ផ្បងផ្ចកជាបីត្បំន់គឺ Mesita A, Mesita B, Mesita C។៥ ទីតងំននេណំង់ទាងំសនាេះគឺ
េថិត្សៅផ្កបរៗគាន  មានគសមេៀត្ពីមួយសៅមួយប្បមាណជាង៣០ម និងមាននេូវធមួំយសៅ
ខាងមុេ។ ចសំ េះេណំង់ននូ រផ្េ កស្ថងអពីំងមធ ំកស្ថងសៅកនុងេម័យកា េបូំង(១េ ់
៩០០ននគ.េ.) ផ្េ េប្មាប់សមេឹកនាធំកំនុងេម័យកា សនាេះ។  

តមរយៈេណំង់ស្ថថ បត្យកមមទាងំសនាេះ ទីតងំននស្ថថ នីយសនេះគឺជាទីប្កុងននស្ថេនា
េ៏ធរំបេ់មនុេេេម័យបុរាណកនុងប្បសទេកូឡុបំ  ី និងកនុងទវីបអាសមរកិខាងត្បូងនងផ្េរ។ 
រូបចមាេ ក់ផ្េ ស ើញមានសៅទីសនេះ គឺប្េសេៀងសៅនឹងរូបសៅត្បំន់ភ្នអំង់សេេ ខាងសជើង ផ្េ 
េថិត្សៅកនុងទវីបអាសមរកិកោត  ។ េិ បៈេណំង់ស្ថថ បត្យកមមកនុងស្ថថ នីយ សេន អាហ្គូេទីន 
គឺមានភាពផ្បេក និងមានផ្ត្មួយ ផ្េ បនបងាា ញអពីំបសចក្សទេ និងគនិំត្នចនប្បឌិត្អពីំ
ការកស្ថងននូរ និងការឆាេ ក់រូបចមាេ ក់េប្មាប់ឧទទិេេ ់សទព(រូបស េ២-៣)។៦ 

តមរយៈទីតងំភូ្មិស្ថស្រេត អនកប្ស្ថវប្ជាវស ើកសឡើងថា ប្បជាជនកនុងត្បំន់សនេះរេ់
សៅកនុងនប្ពប្ទពិូកផ្េ ពឹងស ើការបរបញ់េត្វ នប្ព និងសនស្ថទ ។  សប្ៅពីសនេះ ត្បំន់នន
ស្ថថ នីយសនេះប្តូ្វបនសបេះបង់សចា ប្បផ្ហ្ សៅឆាន ១ំ៣៥០ននគ.េ. និងមានការមកតងំទី
វញិសៅេ.វ.ទី ១៨ និង ១៩ននគ.េ.។៧ ការេនិនោន នសោយអនកប្ស្ថវប្ជាវបុរាណវទិាការ
សបេះបង់សចា សនាេះ គឺប្បផ្ហ្ មកពីកតត ធមមជាតិ្ផ្េ មានការរញ្ជួ យេី  និងប្បផ្ហ្ ពី
ការ េ្ ន នពីអរយិធម៌សនេងសៅកនុងទវីបអាសមរកិជាពិសេេ សអេាញ និងព័រទុ ហ្គគ  ។ 
ប្កុមអនកប្ស្ថវប្ជាវបនបនតការងារជួេជុ រូបចមាេ ក់ និងជួេជុ ននូ រសៅកនុងទីតងំសនាេះ 
សេើមបសីបើកបងាា ញស្ថធារណៈជនឲ្យបនចូ ទេេនានងផ្េរ៕ 
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