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អារម្ភកថា 
 នន្េះជានលើកដំបូងដដលក្កុម្ការងារអប់រនំក្ៅក្បពន័្ធពរីភាសា 

អងគការសហការ(ICC) នេត្តរត្ន្គរិ ីបាន្នរៀបចំផលិត្នសៀវនៅ 

 ក្បវត្តតិាកាដតិ្ នដីីម្បីដសែងយល់ពជីវីក្បវត្តសិិលបករន្ងិត្ន្រន្តកីរដផែកចំនរៀងបុរាណ 

ជន្ជាត្ទំិពួន្សំរាប់កូន្នៅជំនាន់្នក្កាយ។ 

 នោលបំណងនន្ការផលិត្នសៀវនៅនន្េះ គចឺង់នអាយក្បិយមិ្តី្ត 

អែកអាន្បាន្យល់ដងឹអំពជីវីក្បវត្ត ិសាា ន្ភាពរស់នៅ ន្ងិចំនរៀង ដដលជាសាែ នដរបស់ 

នោកតាបាន្បន្សល់ទុកដល់កូន្នៅជំនាន់្នក្កាយនអាយរកាបាន្គង់វងស។ ជាពនិសស

ទុកជាឯកសារសារំាប់អែកដដលចង់សិកាក្សាវក្ជាវពសិីលបេះបុរាណជន្ជាត្ទំិពួន្។  

 ក្កុម្ការងារនយើងេ្ញសំងឃឹម្ថា កូន្នសៀវនៅដដលនោកអែក 

កពុំងកាន់្ន្ងឹនដនីន្េះ ពតិ្ជាមាន្ក្បនោជន្ដ៍ល់នោកអែកដដលចង់សិកាក្សាវក្ជាវ 

ពវីបបធម៌្ជន្ជាត្ទំិពួន្។ 

 នដើម្បីដកសំរលួកូន្នសៀវនៅនន្េះនអាយកាន់្ដត្ក្បនសើរន ើងដែម្នទៀត្ ក្កុម្

ការងារនយើងេ្ញ ំរងចទំទួលន្ូវម្ត្រិេិះគន់្សាា បនាពសំីណាក់មិ្ត្តអែកអាន្នោយ 

កតរីកីរាយជាន្ចិច។ 

«សមូ្អរគុណ» 

ក្កុម្ការងារន្ពិន្ធ 
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សមាសភាពក្រុមការងារនិពនធ និងររៀបររៀង 
និទានរោយ 

ក្រុមគណៈរមមការភាសាទំពួន  
អ្នរចងក្រង និង ររៀបររៀង 

 លោរ ល ៀង សាល ឿន 
 លោរ មួងភារមី  
 លោរ ពុន ទួញ  
 លោរ  ន៉ សូនល ឿន 

គណៈរមមការករសំរលួភាសាទំពនួ 
 លោរ ល ៀង សាល ឿន  បុគគលិរ អងគការ ICC   

 លោរ មួង  ភារមី   បុគគលិរ អងគការ ICC   
 លោរ  ន៉   សូល ឿន  បុគគលិរ អងគការ Care    
 លោរ  ស្រសន  កាា    មរពី ភូមិបរញុ៉រ 
 លោរ វ៉ង   ល ើញ  មរពី ភូមិក្រូច 
 លោរ ឡាន  ទិត  មរពី ភូមិកាចូន 
 លោរ កាា ស ទិ    មរពី ភូមិផ្អររិចុង 
 លោរ ស្ែង  សុង  មរពី ភូមិផ្អរលុងឃុង 

កក្ែសក្មួលជាភាសាកមមរ 
 នោក ខាែ ត់្នត្ឿង 

 នោក នធៀង សានវឿន្ 
គរូរបូភាពរោយៈ 

 នោក  ប ុន្ នផង  បុគគលិរPart-Time ននអងគការICC 
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១-សារ វគ ័កាដិត 

វគោ័  េរត កាដ ត (១៩៦៨-១៩៨៦) គអ៊ែ  ឃឺ បរ ណូេ តៅ គេង េ្ច ខាក់ 

កាណ ង េ នសាត េួនគ ៊្ែត ខង គអ៊ែ  អល ុ យ ្េ អល ុ បរ ន់ដឹ្ អញ់គេ៊ែ  េូ អល ុ ប ាំងតកើត 

តឃឿង បរ ររគ់ បរ តេើ េ េឺន ឡឹងពូ ។  គអ៊ែ  បរ ណូេ មរ ម ាំង មរ ត់ ហោះ កា ប៉ រ្ ោះ័ោ័ គរង 

គររង ចូេោ័  អន់ គអ៊ែ  អល ុ យ ្េ េូ អល ុ បរ ន់ដឹ្ អញ់គេ៊ែ  ប៉ រ្គោ័  អន់ បរ ណូេ រ្ឌូ  ្្ច ហហ 

 ្្ច សាាំយ ាំង ។ ផា គអ៊ែ  យ ្េ តប៉ពៀង ចឹង អូ តារ េួនតអៀង ពូ ហអៃ  សាាំយ ាំង រឹេ តារ 

ឡូត ។ ផោះ ឡាវ៉ា ង សា ាំ ១៩៦៨ រឹេ សា ាំ ១៩៨៦ វគោ័  កាដ ត តៅ គេង ខា

ក់ បរ ណូេ ឡឹង ប៉េុក ចាំ កា  ្្ច ហហ  ្្ច រ្ ោ្័  គអ៊ែ  តដេ ។ បរ នឹរ គអ៊ែ  ប៉ រ្គោ័  អញ់

គេ៊ែ  ររគ់ អ៊ែត រ ាំងអ៊ែត ឡូត ។ ឡឹង តេើ គ គព រឹេ ក្ញតអៀ អូ រី េ នសាត តាំពួន ចាំ  

តមរ ញ អល ុ ប៉ រ្គោ័  អញ់គេ៊ែ  េូ ប ាំងតកើត អញ់គេ៊ែ  តអៀង គនវ េូ ររគ់ ឡាក់កា គអ៊ែ  អ ោះ 

។ រ ាំងហាវ ព្ន ក្ញតអៀ អូ អល ុ អន់តគ់ ផា េរូ ោះ មរ ត់ គអ៊ែ  នីចេោ័  អ ោះ ខង ផោះ ឡាវ៉ា ង គអ៊ែ  

ហអៃ  រ ីេ គព ព្ន អូ រី មរ េ ី ន ថត ហ៊ែូ្ ឡាក់ កា ក្ញតអៀ ។ ផោះ ឡាវ៉ា ង សា ាំ 

១៩៨១ រឹេ សា ាំ ១៩៨៦ គអ៊ែ  រី យ ្េ អញ់គេ៊ែ  ថត ហចគ ពឹង គេ៊ែអាត់ តដេ 

ហាក់កា អូ រី តពឿ គេ ររ ន់ដា្់ រឹេ ក្ញតអៀ អ ោះ រី ដឹង បរ ណូេ ហអៃ  អន់ឌូ េូ គអ៊ែ  

ត ោះ ហអៃ  អល ុ អញ់គេ៊ែ  គអ៊ែ  ៊្ែត បរ គ ៊្ែត ។  
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 ពឹ វគោ័  កាដ ត េ្ច េរត ហេរគ គអ៊ែ  េ្ច សាបរ នោ័ ។ គអ៊ែ  រី េ ី  ២ ដូវ 

េ ី  គ េ េ្ច ម៉ត ជ្រេង េ ី  រី ២ េ្ច មត៉ ជ្េង អង់កាន់ រ្ ត ោះ ។ ផូង័ 

វ៉ា ច់ គអ៊ែ  ហអៃ  រឹេ ក្ញតអៀ រី ដឹង គន ប៉ រ្ ង់ គគង តេើគ េ្ច ង ៉ី ហអៃ  បរ គ់ 

តតោះ តឡាេ ។ អ ោះ េ ី  ផូង័ វ៉ា ច់ គអ៊ែ  រ្ត ោះ័ោ័ អូ រី ្ក់ ចាំ ប៉ រ្ ោ័ះោ័ គរង គររង ចូេោ័  ឡាាំ 

បរ ង៉ា តោ័  ឡាាំ បរ េឹង អល ុ យរ តឃឿង បរ ររគ់ ប៉ រ្គោ័  អញ់គេ៊ែ  ចាគជ ចាំហម ូ ឡាក់ កា  

េរត កាដ ត 

តកើត ដារ់ ហខ សា ាំ ័  អូ អល  ុអន់តគ់ 

ចារ តកើត  ័ តតោះ បរ នឹេ ឃ ាំ  យរ គ់ ររ ឡាំ តេឿង បនេ ង តខត រត់ គ់គ្រី 

េ នសាត  ័ តាំពួន 

ផូង័  ័ តខាល ង បរ ប៉រ ូ

ដារ់ ហខ សា ាំ គអ៊ែ  តតាោ័ ័  សា ាំ ១៩៨៦ 

គអ៊ែ  អល  ័ុ  ប៉ រ្គោ័  អញគ់េ៊ែ  េូ តឃឿង បរ ររគ់ បរ តេើេ េ នសាត ប៉គ្់ គនវ 
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គអ៊ែ  អ ោះ ។  

២-ចារ សអ៊ែ ឡ ៀន  

ញឹន ខាំ អាំ រ្ញ ់សារ វគោ័  កាដ ត ឡងឹ គអ៊ែ  ហអៃ  សាសាៃ  គព ហាក់កា 

អូ រី តពឿ អល ុ អ ោះ ខង បរ ណូេ សានឺរ គអ៊ែ  អូ រី ហអៃ  កាេោ័  គអ៊ែ  ។ េួន 

តអៀង ពូ អល  ុេូ អន់ហាន េ់ តផើយ បរ គ់ គអ៊ែ  តីេ ។  

ត ោះ ហង ប៉ រ្គោ័  អន់ ញឹន រី កាន ឡាាំបក កាណ ង កាន ប៉ចាគ់ សារ គអ៊ែ  

។ ហាក់កា  ្ន តដេ ឡាក់ រី បរ ណូេ តមរ ញ ដូវ េ្ច ថង តេៀវ ឡងឹ 

តតោះ អន់ប៉តាង ឃ ាំ  អន់ប៉តាង តេឿង េាំផាត់ តខត រត់តា គ់គ្រី រី ហអៃ  

អន់ឌូ េូ គអ៊ែ  ផោះ គអ៊ែ  ហអៃ  តាតាេោ័  គព ។ កលឹញ ថង តេៀវ កា ហអៃ  អល ុ យ ្េ 

អញ់គេ៊ែ  េូ អល  ុយរ តឃឿង បរ ររគ់ ឡឹង វគោ័  កាដ ត បរ ហឡ អ្់ តដេ ខង 

គអ៊ែ  ឌ  ចាក ពួយ វគោ័  កាដ ត ផោះ គអ៊ែ  ហអៃ  តាតាេោ័  គព ។  

 យរ ោ័ះោ័ វគោ័  កាដ ត មរ ម ាំង មរ ត់ កាតាេ ហាក់កា គអ៊ែ  ឃឺ បរ ណូេ 

ឡាក់ ប៉ រ្ ោ័ះោ័ គរង គរង ចូេោ័  ឡាេរគ់ អល  ុឡាេរគ់ កាាំ ខាក់ គអ៊ែ  សាាំងប៉កានោ័ កា 

ឡាាំ តខាល េ  ្ី  តា រ្ ោះ សាគឹរ បរ គ់ ចារ ពូ ប៉ រ្គោ័  បរ ជូ  ពឹង ប៉េុក កា ឡាេរគ់ 
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អល ុ ឡូត ។ ចារ ឡាក់ ប៉ រ្គោ័  អន់ ព្ន ញេ ខាក់ ផា បរ ណូេ ព្ន ក្ញតអៀ 

អូ រី ឡាាំ តហៀន បរ គ់ សាឡា ពូ អូ អល  ុអ ោះ ហាក់កា វគោ័  កាដ ត គអ៊ែ  សាាំងប៉កា

នោ័ កា ហអៃ  ពឹង ចារ ពូ ហអត េូ តហៀន ហហ ពូ ចាំ គួង អ៊ែត កាណី អន់គរង 

ប៉ពួក អ៊ែត ប៉រ អ៊ែត េ ្េ តកោះត ោះ តហៀន ពួយ ពូ អន់តដើរ កា អល  ុឡូត ។ 

តេឿ ឡឹង ត ោះ  វគ បរ រនឹរ គអ៊ែ  ប៉ រ្គោ័  អញ់គេ៊ែ  កា ររគ់ ខាក់ េូ អល ុ ប ាំ

ងតកើត  ញុ េូ ររ ឡា អញ់គេ៊ែ  តាងៗ ណីង ត្គោ័  ។ អាំប ាំង ត ោះ  វគ 

គអ៊ែ  អល  ុប៉ រ្គោ័  អញ់គេ៊ែ  អន់តដើរ តខលោះ គួង រឹង អន់តដើរ ប៉ រ្គោ័  អន់ ពូ  ្្ច 

ហហ េូ សាាំយ ាំង ខាក់ ។ សាាំខាន់ ឡឹង ពូ ខាក់ គអ៊ែ  អល ុ ប ាំងតកើត អញ់គេ៊ែ  

អន់តគ់ បរ តតា កា បរ េ ន េូ េឺក ព ត តពៀក េួត តាហាន ។ ផា េួត 

តាហាន េឹត ឡឹង តាកូោះ ចាំបាំង  ពូ សាាំងប៉កានោ័ កា ររោះ សារ ត ោះ កា គអ៊ែ  

បរ គ់ កាម ាំង គអ៊ែ  ប ាំងតកើត អញ់គេ៊ែ  េូ យ ្េ អន់ កាពូ ឡូត ។ ្ក់ អន់

ដា ផា ពូ កាតាាំង បរ នឹរ វគោ័  កាដ ត យ ្េ ពូ កាតា ោ្័  ប៉អីយគៗ  ឡូត ។  
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៣-កាន ទ្ រ្គ័ អន់ សអ៊ែ  ឡៅ សែង  

 ញន កា ប៉ រ្ ោ័ះោ័ គរង គរង ចូេោ័  ឡាក់ រី ររោះ គគង អាំប ាំង គព ប៉ រ្គោ័  

អន់ វគោ័  កាដ ត ឡាេរគ់ អល ុ ខាក់ កាណ ង កាន យរ តឃឿង បរ ររគ់ បរ តេើេ 

តអៀង គនវ អង់គ ន េ នសាត តាំន ។ ថាំមរ ដា ផា តហៀន តឃឿង បរ ររគ់ 

បរ តេើេ រ្ត ោះ ពូ អល  ុអូ តអៀង គនវ អ ោះ ហាក់កា វគោ័  កាដ ត អល  ុតអៀង 

គនវ ឡឹង ពូ ឡាក់កា ពីត គួង ចាំ គួង តា រ្ោះ សាគឹរ តខលោះ គួង រឹង គរង 

ប៉ពួក អ៊ែត កាណី តខាល េ  ្ី  តខាល េ ចា ោ្័  អ៊ែត េ ្េ តខាល េ ប៉រួ ចាំ គួង  គ់ 

ចាំ គួង ហចង អល  ុតោះតាង តខាល េ ររ យរ គ់ ។  វគោ័  កាដ ត អូ ប៉តគ់ អល  ុដឹង ប ាំ

ងតកើត អញ់គេ៊ែ  ញ ុ វៗ អង់គ ន តាំពួន អ ោះ អញ់គេ៊ែ  អន់ដា គអ៊ែ  យ ្េ 

ឡាយ ឡកុ អង់គ ន អាំហហម រ ឡាវ កា រី ។ យរ ោ័ះោ័ គអ៊ែ  េ នសាត តាំពួន កា

តាេ វគោ័  កាដ ត កា អល ុ កា្ េូ យ ្េ អង់គ ន តប៉ជៀយ អង់គ ន ប៉គឹង េូ 

អង់គ ន ឡាវ ្យុ្រ ឡូត ។ អញ់គេ៊ែ  អន់ដា គអ៊ែ  យ ្េ អង់គ ន តាំពួន 

ឡាយ េូ តប៉ជៀយ ត្គោ័  ប៉ រ្គោ័  អន់ េ នសាត តប៉ជៀយ កា  ្្ច សាាំយ ាំង អ

ញ់គេ៊ែ  គអ៊ែ  តដេ ។  តេឿ ឡងឹ អល ុ យរ តឃឿង បរ ររគ់ បរ តេើេ េូ អល  ុប ាំ
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ងតកើត អញ់គេ៊ែ  វគោ័  កាដ ត កា អល ុ មរ េន អញ់គេ៊ែ  តអៀង គនវ តគ់ អន់ត

គ់ រយ អន់រយ ឡឹង គ េ រឹេ ឡុច តដេ តប៉ពៀង ចឹង រី បរ ណូេ 

ឡាក់ កា គអ៊ែ  យរ ោ័ះោ័ មរ ត់ មរ ម ាំង ហោះកា ព ត តពៀក តាតារ ។  

 ហឡង ឡឹង  គអ៊ែ  អល ុ ប៉ រ្គោ័  អញ់គេ៊ែ  េូ យរ តឃឿង បរ ររគ់ បរ តេើេ 

តអៀង គនវ គអ៊ែ  កា ឌ  ចាក អាំហ៊ែមយ បរ គ់ ប៉េុក អន់តរៀគៗ តដេ ។ គអ៊ែ  

ឡាាំ រឹេ ប៉េុក ចាំ កា រី បរ ណូេ រ ្គរេ តាាំបង ពរ តាាំបង សាអ៊ែល ង េូ 

 ្្ច ហហ   ្្ច រ្ ោ្័  គអ៊ែ  ខាក់ ។ កាន ចាក អាំហ៊ែមយ េរ ោះ គអ៊ែ  អូ គ ៊្ែត ឡឹង 

តពៀរ ម ាំង ហាវ បរ គ់ ហ រ្ង ម ាំង អ ោះ ខង រី បរ ណូេ តអៀង  ្្ច ហហ េូ 

 ្្ច  សាាំយ ាំង គអ៊ែ  យ ្េ ។ តកោះ ពូ តូោះ តាគព គេ៊ែ  ពរ អន់គឌ កា ចាំ គួង 

រួង សាគឹរ យ ្េ អញ់គេ៊ែ  កាតា ោ្័  អយីគៗ ឡូត ។ ប៉េុក ឡាក់ គអ៊ែ  ឌ  

ចាក ឡឹង ពូ ឡឹង ពូ រី ឡាក់កា  តតោះ អន់ប៉តាង តតោះ ររ តពៀយ តតោះ ចាាំង

ប៉ហា តតោះ បល  តតោះ សាៃ យ តតោះ កាគេង តតោះ អន់តៃតោ័  តតោះ សាតអាោ័ះោ័ តតោះ 

តាេ ច តតោះ អញ់ជ៊ី្ តតោះ អ េ តតោះ កា ង តតោះ ឡាបាំង ១ ឡាបាំង ២ 

តតោះ បរ ន់រឹង តតោះ អន់តប៉រៀង តតោះ អញ់ចាញ េូ តតោះ ប៉ពកួ េូ រី ប៉េុក 
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តអៀង ឡឹង អា  វគ ឡាក់ ពូ អយក់ គអ៊ែ  ចាក យ ្េ ។ កាណ ង កាន ចាក 

យ ្េ ត ោះ ពូ អូ រី អន់ តេៀន កាក់ កា គអ៊ែ  អ ោះ ខង ផោះត ោះ ពូ អូ 

ចាយ តេៀន ឡាក់ កា ក្ញតអៀ ហាក់កា ្ក់ អន់ដា ពូ តាបរ ្ កា គអ៊ែ  ពូ 

អន់ អ្យរ េូ អន់ តខា អាវ តដេ ។  

  សានឺរ វគោ័  កាដ ត រី អង់កាន់ តមរ ញ ដូវ េ្ច  ង ឡាំ ឡាក់ ឌ  

យ ្េ តតើេ គួ្តសា្ ។ េួនតអៀង អន់គឌ យ ្េ អញ់គេ៊ែ  ចាំហូរ តតើ

េ េឹត តតើេ េូ កាត ល្ោះ គួង រឹង អន់តដើរ សាយ ាំង ឡាាំ បរ នឹរ អន់គឌ ររ

គ់ អ៊ែេ រ ាំងអ៊ែេ ឡតូ ។ ផោះ សានឺរ អន់គឌ ត ោះ ពូ តអើ  ប៉ រ្ ង់ ឡាំ ផា 

 ង ឡាំ ។ បរ នឹរ ប៉ រ្ ង់ ឡាំ កា ររគ់ ខាក់ តដេ គអ៊ែ  អូ ប៉តគ់ អល ុ ដឹង យ ្េ 

អាំប ាំង ឡឹង ត ោះ  វគ គអ៊ែ  កា អល ុ ប ាំងតកើត អញ់គេ៊ែ  គអ៊ែ  តាាំងឡា តដ

េ ។ ប៉ រ្ ង់ ឡាំ កា បរ ណូេ មរ ម ាំង មរ ត់ វ  ច េូ វគោ័  កាដ ត គនវ តៅ តដ

េ ហាក់កា ប៉ រ្ ោ័ះោ័ គរង អន់ អន់គឌ អល ុ ង៉ា រ េ ្ ន បរ គ់ តាង ឡងឹ បរ ណូ

េ អន់តរៀគៗ ។ រ្ រ់ ររោះ បរ ឡក់ ផា ប៉ រ្ ង់ ឡាំ ឃឺ េ នសាត តាំពួន ហអៃ  ពឹង 

ឃ ាំ  យរ គ់ ររ ឡាំ តេឿង បនេ ង តខតររត់តា គ់គ្រី ។ រី បរ ណូេ តមរ
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ញ ដូវ  វគ េ្ច  ង តេៀេ កា រី យ ្េ ចាាំហូ អន់ឌូ េូ វគោ័  កាដ ត 

តដេ ហាក់កា ញឹន អូ អល  ុអន់តគ់ ផា  ង តេៀេ ហអៃ  បរ គ់ ប៉េុក ចាំ 

អ ោះ ។ តេឿ ឡឹង ត ោះ កា រី េួត កាមរ កោ័ ៣ ដូវ តដេ អល ុ អញ់គេ៊ែ  េូ 

តឃឿង បរ ររគ់ បរ តេើេ ផោះ សាត គ ត ោះ គព ៖ 

១. វគោ័  តនត 

២. វគោ័  ឃយង 

៣. វគោ័  ឡាេោ័   

 ផោះ ត ោះ គអ៊ែ  កា រី ប ាំងតហៀន េួត តាតាេោ័  អន់ យ ្  េូ កាត ល្ ោះ 

គួង រឹង តដេ ហាក់កា អូ េូវ តអៀ ដូវ ។ េួត ត ោះ កា ហអៃ  រឹេ ក្

ញតអៀ តដេ រី ឡាក់ កា ៖  

១. វគោ័  ររូ  (ហអៃ  បរ គ់ តតោះ អញ់ប៉ជ៊ី ពឹង ឃ ាំ  យរ គ់ ររ ឡាំ តេឿង បេ ង តខត ររ

ត់តា គ់គ្រី) 
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២. វគោ័  នួត (ហអៃ  បរ គ់ តឡាេ ពឹង ឃ ាំ  យរ គ់ ររ ឡាំ តេឿង បេ ង តខត ររត់

តា គ់គ្រី) 

៣. វគោ័  ចាៃ ង (ហអៃ  បរ គ់  សាឡា  ពឹង ឃ ាំ  កគ់ តេឿង ្គកវ តខត ររត់តា 

គ់គ្រី) 

 

៤-កាន ចអៃ ឡកា្ 

 

 យរ ោ័ះោ័ វគោ័  កាដ ត គអ៊ែ  បរ ណូេ តៅគេង េូ អល  ុសារ េ ី ន បរ

គ់ នីចេោ័  កាតាេ កា កាន ហអៃ  តកា្ េរ ោះ គអ៊ែ  អូ ប៉ រ្គោ័  អន់ គអ៊ែ  តកើត បរ ណូ

េ ប៉ រ្ ោ័ះោ័ បរ ប៉តង័ អ ោះ ។ ខង  ផោះ ត ោះ គព  ពូ យ ្េ កាតា ោ្័  សាាំងប៉កានោ័ កា 

អន់ រី កាន ររគ់ តហាគ តដាច អូ ប៉តគ់ ចាៃ េ់ អន់ តេៀន អន់ កាក់ ឡាក់ 

កា េ នសាត អាំហហម រ តេើ  េ នសាត ប៉បុាំង អ ោះ ។ ខា្់ខួ គអ៊ែ  ចឹង ថ ក កា 

អូ ថ ក រ្ ្ ចាំ អ ោះ ្គោ័  ហហ ឡាក់ កា កាាំឡាាំង ប៉េុក អន់តរៀគៗ តដេ ។ 

កាន  ាំង សារ េ្េ ឡាតកា េរ ោះ អន់គឌ ឃឺ ប៉ រ្គោ័  េ ី រ សាេូេ តពៀ ត្់ 
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រ្ូ  ត្់ រ្ ា េូ សា  អន់តរៀគៗ ឡាក់ កា កាាំឡាាំង ប៉េុក តតោះ តដេ 

។ 

ហាក់កា គអ៊ែ  អូ អល ុ ប៉ រ្គោ័  ង៉ា រ េ ី រ អ ោះ ខង គអ៊ែ  មរ ម ាំង មរ ត់ រី ដឹង អ ោះ េ ី  ពឹ 

ហេរគ គអ៊ែ  ប៉ រ្គោ័  ង៉ា រ តដារ េ្េ ឡាតកា គអ៊ែ  ។ ផោះ េង់ឃ ាំ  រ្ េ រ្ូត បរ

ណូេ រ្ឌូ អូ ផា បរ ណូេ បរ ប៉តង័ តេើ  បរ ណូេ ថ ក ញរ ក តេើ  កាមរ កោ័ 

អង់កាន់ អ ោះ ឃឺ ប៉តគ់ េរ ត ប៉ រ្គោ័  ង៉ា រ ឡឹង កាាំេឺ តា្់ ម ាំង ហាក់កា គអ៊ែ  

៊្ែ ន ឡឹង ពូ ញន ពូ អន់ គអ៊ែ  ប៉ រ្គោ័  ង៉ា រ ៊្ែត គ ៊្ែត ឡាក់កា កាណ ង ប៉កុាំ េ ្

នឡាបរ គ់ តខត គអ៊ែ  អ៊ែត ប៉រ តខលោះ សា  ្ី   េូ ប៉ រ្គោ័  អញ់គេ៊ែ   ហឡង ឡឹង 

ត ោះ ពូ ជឹន បរ គ់ សាគ់ ក   ប៉ជួយ គអ៊ែ  ហអៃ  ពឹង ប៉កុាំ រេ តឃឿង ពូ ប៉ រ្

គោ័  ង៉ា រ  គអ៊ែ  ខាង វ ៊ី ររ េ៊ែត េូ គែង តឃឿង ពូ រេ ។  

៥-កាន អយគ់ ខា្់ខួ 

 រ ញ សា ាំ ឡឹង គអ៊ែ  តៅ េ្ច ញន អល ុ េ ី ន បរ គ់ តអៀង េូ 

ចាក អាំហ៊ែមយ ឡឹង ប៉េុក តមរ ញ ឡាាំ បរ គ់ ប៉េុក តមរ ញ គអ៊ែ  កា បរ តោ័ះោ័ អង់

កាន់ តមរ ញ ដូច េ្ច ការ់ឡាច់ េ នសាត តប៉ៅ តា ្ ។ យរ គ់ ការ់
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ឡាច់ ហអៃ  ពឹង តតោះ អាំបរ ល ញោ័ ឃ ាំ  ឡាប ាំង ១ តេឿង ឡាំផាត់ តខត ររត់តា 

គ់គ្រី ្គោ័  អន់គឌ កា្ ប៉តគ់ គួ្តសា្ អន់គឌ កា បរ ញ់សាាំង ពឹង សា

 ាំ ១៩៨០ ។ កាមរ ញ ់គអ៊ែ  ឃឺ អង់កាន់ សា ដ៊ី េូ ត ល្េ មរ ត់ តមរ

ញគ ៊្ែង  ។ កាន ហអៃ  តកា្ អន់ឌូ គួ្តសា្ អន់គឌ អូ រី គន តសា តែឿ 

បរ យរយ អន់ អល  ុេ ្ ន បរ គ់ វ  ច េូ គអ៊ែ  អ ោះ។   

 ្គោ័  បរ ញ់េង់ បរ ញស់ា តកោះ វគោ័  កាដ ត អូ រី ចាក ហ៊ែមយ ចាក យ ្

េ បរ គ់ ប៉េុក អន់តរៀគៗ ឡាក់កា គអ៊ែ  ហអៃ  ចារ់តហើេ អន់ប៉រួេ អ ោះ ។ 

េួនតអៀង គអ៊ែ  ចាក បរ យរ េោ័  (ពីត) គួង កាពូ ពឹង តតោះ ររ រ្ូ  តតោះ េឹរ តតោះ 

តឡាេ តតោះ បរ នឹេ តតោះ កាគេង េូ សាតអាោ័ះោ័ ។ ញន កា ផោះ ត ោះ ពូ 

អូ ចាយ តេៀន ឡាក់ កា ក្ញតអៀ  ត ោះ ផា ចាក គអ៊ែ  បរ យរ េោ័  (ពីត) គួ

ង កាពូ ្ក់ អន់ដា អន់ អ្យរ ្ក់ អន់ដា អន់ តខា អាវ វ  ច េូ ផោះ គអ៊ែ  

ចាក ប៉ រ្គោ័  អញ់គេ៊ែ  គព តដេ ។  
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៦-កាន ខគ់កា ំ

                  ពឹង សា ាំ ១៩៨៦ (អូ កាចាាំង ដារ់ ហខ) វគោ័  កាដ ត រី ឡាាំ 

អយក់ េឹត អ ោះ េ ី  គអ៊ែ  េ្ច អាំែ្េ ឡឹង តតោះ អន់ប៉តាង េឹត ហអៃ  បរ គ់ តតោះ 

បរ នឹេ ។ អ ោះ េ ី  រ្ឌូ េ ឹង ផា ដារ់ អយក់ អ ោះ េ ី  អន់គឌ េ្ច អាំែ្េ ឃឺ ដារ់ 

ររគ់ តហាក ខាក់ ខង អន់គឌ ចឹង រី ហអៃ  រ ាំ  អ ោះ េ ី  រ្ឌូ បរ គ់ តតោះ បរ នឹេ ។ 

ហាក់កា កាន ឃឹត ចាគប៉ជ្ រ្ត ោះ ប៉តគ់ ហល ច់ ឡាក់ កា ប៉ជ៊ីង ប៉តគ់ ត  

ញន រី កាន ខគ់កាាំ តមរ ញ តកើត ពឹោះ ពឹង ពឹង ឡាតកា វគោ័  កាដ ត ។ តកោះ 

អ ោះ េ ី  ពឹង តតោះ អន់ប៉តាង ហអត តរ ើោះ ប៉ រ្ ោ័ះោ័ បរ ប៉រូ េូ ហអត ឡាងត អាំែ្េ 

តកោះ  អន់គឌ កា ជ ោះ ឡតុ េឹត បរ គ់ តតោះ បរ នឹេ ។ ្គោ័  រឹេ បរ នឹេ រួេ 

អាំហហម រ តអើ  ផា ភ្នកូំនជ្េក ឡុត អន់គឌ ជ ោះ ត ោះ កា កាឡា្់ ប៉ រ្គោ័  អន់ 

វគោ័  កាដ ត ខូចខាច ឡឹង ពូ រឹេ ពូយ ររ តយរ ោ័ះោ័ ។ សារ អា ប៉ រ្គោ័  អន់ អ ោះ 

េ ី  េូ បរ ណូេ អន់ហាន េ់ គអ៊ែ  អ ក ព ត អ ក តពៀក ខាក់ កា ហ៊ែយង វគោ័  កា

ដ ត ។ ហឡង ឡងឹ ត ោះ ពូ កា អយក់ េឹត បរ ប៉រ ូវគោ័  កាដ ត បរ គ់ តតោះ បរ

នឹេ េូ ហអៃ  ររ ត   េូ ត្់ តាេ កាន ឡា ោ្័  តឃើយ េរ ោះ េ ន សាត តាំពួន ។  

សារ អា ប៉ រ្គោ័  អន់ េ នសាត តាំពួន រ្ឌូ ហអៃ  កាចាាំង រ ា្ំ  ីេ កា គអ៊ែ  ខាក់ 

ខង អូ រី បរ ណូេ ចាំ ប៉ រ្ ោ័ះោ័ គរង គរង ចូេោ័  ឡាក់ កា គអ៊ែ  អ ោះ ។  ផាគនវ គអ៊ែ  
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រ ីេ រ ញ ឡឹង ត ោះ គ ៊្ែត េ ្ ន បរ គ់ តាំពួន រ្ ្ អា អូ អល  ុកា រី េ្ច 

ឡាច់ បរ នឹរ រ្ ្ ចាំ តកោះ ។ 

 

 

៧-ចារ ទ្ រ្គ័ អន់ ពូ  ្ ច កាកីគ 

 គគង អន់តតោះ័ោ័ អា ឃឺ សារ តមរ ញ ឡាក់ ប៉ រ្គោ័  អន់ ព្ន  ្្ច កាកីក 

កា គអ៊ែ   ញន គអ៊ែ  ។ វគោ័  កាដ ត  អូ ប៉តគ់ បរ ណូេ បរ េូ ហាក់កា គអ៊ែ  អូ 

ញេ កា ឡាតកា គអ៊ែ  មរ ម ាំង មរ ត់ អ ោះ ។ គអ៊ែ  អូ តឃើយ ររោះ កា ពូ ផា គអ៊ែ  មរ

ម ាំង មរ ត់ អ ោះ គអ៊ែ  ហអៃ  ហចគ ហវ៉ានតា េរូ  តេើយ ផា រី ពូ ផា កាគអ៊ែ  មរ ម ាំង 

មរ ត់ គអ៊ែ  ឡូត ។ យរ ោ័ះោ័ ចាក ឡាាំ បរ គ់ ចាំ កាតាេ អូ រី តពឿ រ ញ គអ៊ែ  អ ោះ សា

រួក កា មរ ម ាំង មរ ត់ គអ៊ែ  ចាក គអ៊ែ  តាាំងឡា រឹ្ យច រឹ្ ប៉តគ់ នីត ោ័ះោ័ 

ហង ។ កា្ បរ ន់ដឹ្ ផា «ផា គអ៊ែ  ចាក អន់តាំ អ៊ែល ង  ្ីេ គអ៊ែ  ផា តកង ដា

គ់ ឡាយរ េោ័  អ៊ែល ង អា  » គអ៊ែ  ផា នីត ោ័ះោ័ អយូគ កា ពូ ផា គអ៊ែ  ត ល្េ មរ ត់ 

ចាក អន់តាំ អ៊ែល ង ។ សារ អា ផា ព្ន កាកីក កា គអ៊ែ  វ ឹច េូ កា្ បរ ហឡវ 

កា គអ៊ែ  គ ៊្ែត ហាក់កា តពឿ កា អូ ដាេោ័  អត់ អ ោះ ផា ពូ រ្ ោ្័  នីត ោ័ះោ័ ។ គគង 
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អន់តតោ័ះោ័ អា សារ ឡាក់ គអ៊ែ  ប៉ រ្គោ័  អន់ ពូ  ្្ច កាកីក ញន គអ៊ែ  អូ ញេ កា 

ឡាតកា ហហ អូ រ្ ោ្័  ៖ 

១. ផា គអ៊ែ   ្្ច ជឹរ បរ គ់ តតោះ គអ៊ែ   ាំង ររ រ្ ត់ អាំបរ រ អូ រ្ ោ្័  ផា ពូ អាំ

រ្ញ ់គអ៊ែ  ផា  ាំង អ៊ែល ង តតាត េ ្ ន ។  

២. ដារ់ តមរ ញ គអ៊ែ  គៃី  គួង ឡាាំ ប៉្ ូអន់ឌូ េូ វគោ័  អាំឡូ ផាឌី ឃលង តាររ 

ឡ្ ពឹង តរៀក ប៉ រ្ូ ង័ គអ៊ែ  ផា ៖ អាំឡ ូញរ  អូ ជឹរ ររ វ  គួង អា ពូ ចឹង 

តាច់ ្ ខង គួង ្ឺគ នីតអៀ ។ 

៣. ផា គអ៊ែ  ចាក ឡ ្ឡឹង តាររ ប៉ រ្ូ ង័ បរ គ់ តរៀក គអ៊ែ  ផា គអ៊ែ  រ្ូ ោះ ហ ាំ 

ខង គអ៊ែ  សាអូោះ ។ 

៤. ផា គអ៊ែ  ចាក ឡ ្ឡូោះ  ពូ អាំ រ្ញ ់គអ៊ែ  ញរ  អីេ ប៉ រ្គោ័  គអ៊ែ  ផា ៖  ្្ច 

ហហ ឡូោះ អា ប៉ជុ ញរ  អូ ។ 

៥. ផា គអ៊ែ  ចាក ប៉រង រី សាឡោះ គអ៊ែ  តោះ យច  តកោះត ោះ ពូ អាំ រ្ញ ់

គអ៊ែ  ផា េរ ត អីគ វ៉ា ច់ ។ 
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៦. ផា អង់កាន់ ចាំ ឡាក់ គអ៊ែ  រី សាពច េក់ គអ៊ែ  ផា អង់កាន់ ត ោះ 

តេ ើត គអ៊ែ  ហង ។ 

៧. ផា គអ៊ែ  ចាចាក បរ គ់ ហី អង់កាន់ ចាំ តមរ ញ ពូ អូ អន់ គអ៊ែ  សាពច 

េក់ គអ៊ែ  ប៉ រ្គោ័  អញ់គេ៊ែ  ឡូត ( ប៉្ុីងៗ តាបង អន់តាៃ េោ័  ហី ហង 

ឡា  ង ) រី ណី ផា គអ៊ែ   ្្ច េឹត ហង គអ៊ែ  េូវ  សាាំបគ់ កា ពូ 

អូ អន់ គអ៊ែ  សាបរ គ់ េក់ ។ 

       ៨. ផា គអ៊ែ  ចាក សាេឹេ ររ ពួង  សាគគ គអ៊ែ  ផា គអ៊ែ  ររ វ កឺ្ កា ររ ផេ់ 

។ 

       ៩. ផា គអ៊ែ  ចាក តហយើត ប៉រង គអ៊ែ  ផា គអ៊ែ   ្្ច ហហ ប៉ពី ។ 
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៨-គ ែ អន់ស ៊ែ ឡាក់ សអ៊ែ  រ ីប ំងឡកើត   

 ផោះ ញនឹ តអើ  តាាំងកង់ ប៉កាគ់ ពឹោះ ប៉ចាគ់ ឡងឹ សារ វគោ័  កាដ ត គព 

អន់គឌ រី គ េ អញ់គេ៊ែ  ឡាក់ អន់គឌ ហអៃ  កាចាាំង ៊្ែត គ ៊្ែត ។  

១. អយូគ កា ញរ  តដេ  ង  

២. អ ោះ េ ី  កាន ច ន ព្ន ហោះ ប៉រង 

៣. តេេ ឡា អង់ ញ ូតេេ អឺយ (អញ់គេ៊ែ  តប៉ជៀយ ) 

៤. េ ី  ព្ន គជ អាល ត េរ ក់ 

៥. ព្ន ពីត ថ ង តឺយ ហអៃ  ររ ហីង 

៦. េ នសាត េួនគ ៊្ែត បរ ន្ត ហហ េួង 

៧. កាន ថឹង ឡឹង អាំប ាំង (តាំពួន ឡាយ េូ ឡាវ ) 

៨. សាឡូ្ បន តរៀេ រួ បរ ញ ់ញនុ (តាំពួន ឡាយ េូ ឡាវ) 

៩. ចូេ ញរ េ តកើត ហខ  
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១០. កង សាឡូ្ ជឹរ ពីត កាតចោះ 

១១.  រី ជ ោះ ឡុត ប៉រង តឡក ១៩ 

១២. ព្ន រ្ឌូ ជ  សាមរ ឃី 

១៣. សាឡូ្ ប៉រុង ប៉សាគ់  

១៤. េ ី  សាអាេោ័  ប៉កា្់ ខាយ អញច់ាញ 

១៥. ញរ វ៉ា ន់ រ្ងកាន បរ តថត (ប៉គឹង ) 

១៦. ហេ អ៊ែ  ត ើ្េ េឺរ តាតាន ( ប៉គឹង) 

១៧. សាឡូ្ ពឹកសា សាសាៃ  អូ ខឹន 

១៨. សាឡាត់ េួេ មរ េ ក ខៃីគ (មរ េ ក=តេឃ ាំ ) 

១៩. េ នសាត េួនតអៀង ព្ន េ ី  

២០. ដាវគ ណេ់ ដាវគ (តប៉ជៀយ) 
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២១. សាហាយ ដន ជឹរ ឡឹង អាំប ាំង (សាហាយ=តោក, េេេ្តត )  

២២. សាឡូ្ េ ី  ប៉ចាេោ័  បរ ញ់ ប៉តង់េ ីេ តាពេ ្ង់ 

២៣. គគត អង់គគត ឡា អា យរូ ន (តប៉ជៀយ) 

២៤. ដារ់ តកើត ររ យ ហខ តកើត រ ាំ សា ាំ កាហេង 

២៥. េីរ ឡូោះ ប៉តង់ៗ រឹេ ប៉េង់ ហថរៗ  

២៦. ង៉ា គ់ តកច មរ ង សាង កូររ េ់ (តប៉ជៀយ) 

២៧. គជ កា្ ឡាអួត េាំ រួត តតាន  (តាំពួន ឡាយ ឡាវ) 

២៨. េន ផា េ្ ដូឡា (តប៉ជៀយ) 

២៩. ឡងឹ សា ាំ ៦៩  

៣០. រ ោ្័  េ ី  បរ ចាាំ កងរ ោ្័  (រាំពួន- អាំគហម រ) 

៣១. ណេ់ កាអ៊ែល ង រឹេ ប៉កុង 
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៣២. គជ រ ាំ  ្ីេ ចាក កាម ាំង គជ កាចាាំង កា តតាោ័ ឡាតកា េួន រួេ 

៣៣. េ ី  ផេ់ តាត់ ប៉រង 

៣៤. រ្ ោ្័  មរ ត់ អ ោះ អូ តានោ័ ររ ្ តី 

៣៥. រ្នតាង យរ ង័ តាតររោះ កូ តាង (តប៉ជៀយ) 

៣៦. អូ រក ថ ន រក េ្ មរ  (តប៉ជៀយ)  

៣៧. បរ េ ឡារក ថ ន េរយោ័  តគោ័  ចាង (តប៉ជៀយ)  

៣៨. រក អូ រក តាតគោ័  ថ ន រក 

៣៩. យ ឺ ត មរ យ ពយឺន តកោ័ ណឹង ណូង (តប៉ជៀយ) 

៤០. បរ ញ ់ឡា េ ី  បរ ញ ់ 

៤១. សាន់ត ោ្័  តអើ  បរ េ្ត  

េួនតអៀង ររ ឡា អញ់គេ៊ែ  គគង អាំប ាំង អា គអ៊ែ  កា្ ឡងឹ កាន 

អន់តគ់ បរ តតា អន់ អល  ុសាមរ ឃី គួ្តសា្ កាណ ង ប៉េុក តតោះ េូ តាគ់ 
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អាំតបរ គ ព ត តពៀក តាហាន ។ អញ់គេ៊ែ  ឡាក់ គអ៊ែ  យ ្េ គគង កាាំប ាំង 

គអ៊ែ  ប ាំងតកើត ឡាតកា គអ៊ែ  តាាំងឡា េូ អូ រី ប៉ចាគ់ គេ ពឹង ផា្់ តេើ  ថត 

ររ ន់ដា្់ ពឹង កាគេ៊ែ  អាត់ អ ោះ ហាក់កា គអ៊ែ  កាចាាំង តេើយ អញ់គេ៊ែ  គអ៊ែ  

ប ាំងតកើត ត ោះ ។  

1-អញ់ស ៊ែ ៈ  សាឡូ្ ម ី ទ្ពីង បរញ់  វរ ត់ 

អញ់ស ៊ែ អា ពូ យរ គួង កា ទ្តគ់ គួង រងឹ កា ទ្តគ់ 

១. សាឡូ្ េ ី  ប៉ពីង បរ ញ ់វ៉ា ត់  សាឡាត់ េ ី  ឌ្ន បរ ញ់ បរ

គជង 

សាឡូ្  េ ី  គងង បរ ញ់ វ ៊ី   ខាត់ តេឿក បរ ណូេ កាវ  ។ 

២.  ាំផា អ ោះ េ ី  ប៉ រ្គោ័  េ ី រ   គជ កាជ៊ីេ តេតតាក្ច កសាង 

សា ង ផ នកាន កាន់ថឹង  ហអៃ  េ ឹង ផ នកាន ផាេ់ឡា

ង៉ា ន ។ 
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៣.  កាគ់ កាន ផ នកាន តេតតាក្ច  សាណឺ សាឡូ្ បរ ញ ់ឡុត 

សាណឺ 

     សាឡាត បរ ញ ់មរ េ ី ន  ្ក់ ខឹន េរ ត ហឹរ ឡុកគរក ។  

៤. េ ី  គេ៊ែក កាគេង ឡាាំ ប៉េង់  េ ី  ល្ ង់ កាគេង ឡាាំ ឡូោះ  

   េ ី  រ្ូ ោះ កាំ្ួ្ តង  ាំង គ េ អ៊ែល ង  េ ី  ចាក ប៉រង កានឹន   េ ី  

។ 

៥. តី សាាំងតអា េ ី  វ៉ា ក កាគេ៊ែ   តី សាមរ  េ ី  សាាំររ ្់ ឡុកគរ

ក .......!  

2-អញ់ស ៊ែ  សាអាម័ ពីត ខាយ អញ់ចាយ 

យរ ៈ  គួង រងឹ គួងឡោច គួង ចចង ម  ម ទ្ត ូទ្រ ួ( ឡ ឿង រ  អា យរ 

សអ៊ែ  ចំ កា ោគ់ ) 

១. េ ី  សាអាេោ័  ពីត អញច់ាញ តាគ់ តរឿន គួ្ អន់គឌ  
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   សាឡោះ ប៉រង េួង កាល ហាន  ហអៃ  ពឹង អាំតហាម  

២. តី សាាំងតអា ចឹក អាកា  តី សាមរ  បរ ញ ់សារូ 

អយូវ ឡឹង ញរ េ   បរ ញ់ តាហាន ចាំេួន គអ៊ែ  តតាោ័ ២ ដូវ 

៣. េរ ត តេ៊ែូ  ពឹង អាំហហមរ សាឡា កាត់   េួត អាំហហម រ តាគ់  

       អាំបរ ត់ អ ញ េរ ងេ ង 

កាំ រ្ ង អន់គឌ តេង ឡាក់តខាន  គន គអ៊ែ  ឡ ្បរ គ់ តតោះ 

៤. េ ី  គអ៊ែ  បរ ន់តាន ជឹរ រូញ  កង សាឡូ្  បរ ញ់ តាហាន 

   ញរ េ ឡ ្ឡាតកា គអ៊ែ  ហអៃ  គគង អន់តតោះ័ោ័  តាពេ ប៉តង់េ្ោះ ឡ ្

       ឡឹង ហី 

៥. ្ក់ តី បរ ង៉ាេ ហអៃ  ហោះ តតោះ   ្ក់ បរ កោ័ កាតេ ហអៃ  ពឹង 

ឡូោះ 

    អយូគ កា េ ី  កង សាឡូ្   តាហាន អយូគ កង សាឡូ្  
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៦. គអ៊ែ  សាតាគ់ ឡ ្កេ់ កគោ័   ប៉តគ់ គអ៊ែ  េរ ត កាដា្ ពឹង ឡូោះ 

   តី សាាំងតអា ចឹក អាកា តី សាមរ  ចឹក ឡុកគរក សាាំគអ៊ែ យក ចឹង ហឹរ 

សារូ ។   

៧. សាអាេោ័  ប៉កា្់ ហោះ គ េ កាឡាច់ េ ី  កៃ្ន ប៉កា្់ ហោះ គ េ អាំពឹេ  បរ

ញ់ តាហាន រឹេ រ្ តមរ ញ    

      ផូង័ េ ី  ញឺយ តជៀក ឡាាំ   េ ី  សាអាេោ័  តជៀក ឡក  

៨. អយូគ តាហាន ពួយ ចក ឡក ហតេ  ចាំេួន តាហាន តតាោ័ ៥០  

េរ ត រឹេ ររ ងេ តតោះ ររ ខ ង   កា រ្ ង បរ ប៉រូ កាមរ ញ់ េន 

៩. េង់ តតោះ ររ ខ ង សាអល៊ែ ង កា រ្ូ វ   អយូវ េង់ តតោះ យរ ង 

    សាអ៊ែលង សាគគ   េឹត បរ គ់ ហី រី កាន ពឹកសា ។   
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3-អញ់ស ៊ែ ៈ  ដារ ់ក ើត រ៉ាយ ខៃ ក ើត រ ៉ាំ 

អញ់ស ៊ែ អា ពូ យរ ៈ  គួង ទងឹ ម ៉ិម គួង ខៃង ៃាប័ ត្តូ ត្ទ ួ

១. ដារ់ តកើត ររ យ ហខ តកើត រ ាំ   សា ាំ កាហេង 

    ហ រ្លង អូ ដាគ់ ប៉ រ្គោ័  ង៉ា រ អូ តានោ័ ។ កាន ករ់ អូ តកោះ ។ 

២. គជ ត រ្ ោះ គែ ប៉្ូ កាាំររូ េីរ ពូេ   គេ កាគ់ តពៀ ហ រ្ល  កា អូ តា

    នោ័ ថ ន ។ 

        គជ វឹន កា តេៀន ពូ តាឡាេោ័           បរ តសាគ អន់ប៉រុង ជឹរ េយ 

    (េយ=បរៃ េោ័  ) 

៣. រយ ជឹរ អ្្  បរ តសាគ ហឡ្ ជឹរ កយ្េ 

      នីត ោ័ះោ័ ហង ហ រ្ល  តពៀ ព្ន សា ាំ អា   ឡត់ តឡា តេរ ្កកា 

    បរ ញ់ចាេ ព្ន ។ 

៤. តី កាបរ រ តេរ ្ចកា    ររ  ញ់ បរ ញ ់អន់ហាន ាំ 
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    តាគ់ អន់តតាោ័ សាគគ អ្យរ  នីត ោ័ះោ័ តេរ ្កកា ប៉ រ្គោ័  គអ៊ែ  ។ 

៤-អញ់ស ៊ែ ៈ   ជ ិះ ឡុត ទ្រង ឡឡក ១៩ 

ពូ យរ ៈ  គួង គួង រងឹ ម  ម ទ្រ ួ

១. អឺ  រី ជ ោះ ឡុត ប៉រង តឡក ១៩  អឺ  រី   ជ ោះ កាាំ បរ ន់ ប៉រង 

    តរៀក តាាំងតេ ។ 

២. អឺ  រី ជ ោះ ឡុត តេមរ តេ តារោ័ គគង      អឺ  រី   តបរ ោ័ះោ័ ដាង ព្ន 

    ត្់ ប៉រង អ្យត ។ 

៣. អឺ  រី តបរ ោ័ះោ័ អ្ត ព្ន ត្់ ប៉រង មរ េ ី ន      អឺ  រី    តបរ ោ័ះោ័ េ្ន 

    ត្់ ប៉រង េួង ។ 

៤. អឺ  រី អយក់ ការរ ៊្ែ៊ីន បរ ញ់ អន់ ប៉តង់     អឺ  រី   អយក់ គរ ដង់  

    បរ ញ់  ាំផា ។ 

៥. អឺ  រី អយក់ អាកា ព្ន េត់ តឡក រូ ។ 
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នសៀវនៅក្បវត្តតិាកាដតិ្ទំពួន្ នេត្តរត្ន្គរិ ី

នបាេះពុម្ពនលើកទី១ ចំន្នួ្ ៥០ កាល 

ដេី ធែ ូឆ្ែ ំ ២០១២ 

នបើចង់បាន្ពត័្ម៌ាន្បដន្ាម្ 

សូម្ទាក់ទងតាម្អាសយោា ន្ខាងនក្កាម្នន្េះ 

អងគការសហការ(ICC) 

 

 

 

Tel: 023215200/023213310 

ឬ 

P.O.BOX890003 

បាន្លុង នេត្តរត្ន្គរិ ី

Tel:075974029 

Email: ride_pm@icc.org.kh 

 This Grant Kadith History Book was written in the    

  Tampuan Language . First printing 50 copies, December 2012 .  

For more information or copies, contact the address above. 
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