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លំនំដ ើម 
 

 ដេៀវដៅថ្ លម្លនចំណងដជើងថាភាសានិងអក្េរេិលបជ៍ន

ជាតិ្ព័រ ជាលទធ្លពនការេិក្ាប្សាវប្ជាវររេ់មស្រនតី ថ្ ែ្ ក្ភាសានិង 

ភាសាវិទា និង ថ្ ែ្ក្អក្េរសាស្រេត និងអក្េរេិលប៍ពនវិទាសាា នភាសា 

ជាតិ្ពនរាជរណឌ ិ ត្យេភាក្មព ុជា ដប្កាមការឧរត្ាមភ លវិកាប្សាវប្ជាវ 

ពីរាជរដា ភិបាលពនប្ពេះរាជាណ្ដចប្ក្ក្មព ុជា។    

ក្ែ ុងការេិក្ាប្សាវប្ជាវថ្ ែ្ ក្វរបធម៌ររេ់រងរអ ូនជនជាតិ្

ដ ើមភាគតិ្ចដនេះ ដយើ ងម្លនគដប្ម្លងេិក្ាប្សាវប្ជាវប្គរ់វរបធម៌ 

ពនជនជាតិ្ដ ើមភាគតិ្ចទំងអេ់ដៅក្ែ ុងប្រដទេក្មពជុា។ ជាជំហាន 

 ំរូង ដយើ ងចរ់ដ ដ្ើ មេិក្ាដៅដលើ វរបធម៌ររេ់រងរអ ូនជនជាតិ្ 

ដ ើ មព័រដៅដេត្ត ដោធិ៍សាត់្ដនេះជាមុនេិន ដ ើ យជារនតរនទ រ់មក្ 

ដទៀត្ដយើ ងនឹងរនត េិក្ាប្សាវប្ជាវដៅទីតំងដ្េងៗដទៀត្ ថ្ លម្លន 

រងរអ ូនជនជាតិ្ព័រកំ្ពុងរេ់ដៅទូទំងប្ពេះរាជាណ្ដចប្ក្ក្មព ុជា។ 

ចំថ្ណក្ឯរងរអ ូនជនជាតិ្ដ ើមភាគតិ្ច ពទដទៀត្ ដយើ ងក៏្នឹងដធវើការ 

េិក្ាជារនដរនទ រ់ដៅតមគដប្ម្លងថ្ លបានដប្ោងទុក្។  

 ក្ែ ុង ំដណើ រការប្សាវប្ជាវដនេះ ដយើ ងបានជួរការលំបាក្មួយ 

ចំនួន ដដយដយើ ងម្លនដពលដវលាក្ែ ុងការេម្លភ េជាមួយរងរអ ូន 

ជនជាតិ្ទំងដនេះតិ្ចដពក្។ រងរអ នូជនជាតិ្មួយចំនួនរេ់ដៅក្ែ ុង 

តំ្រន់ដច់ប្េយាល ែ្ ូវគមនគមន៍មិនលអ  ជាដ តុ្ដធវើឱ្យដយើ ងប្ត្ូវ 

ចំណ្ដយដពលដវលាយូរដ ើមបដីៅ ល់ទីតំងទំងដនេះ។ មា៉ា ងដទៀត្ 
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រងរអ ូនជនជាតិ្ទំងដនេះ ភាគដប្ចើនមិនេូវដចេះចំនូវដរឿងរា៉ា វទក់្ 

ទងនឹងប្រពពណីទំដនៀមទម្លែ រ់ររេ់ពួក្ោត់្្ង ម្លនថ្ត្រងរអ នូជន 

ជាតិ្មួយចំនួនតូ្ចរ៉ា ុ ដណ្ដណ េះ ជាពិដេេ អែ ក្ម្លនវ័យចំណ្ដេ់ៗថ្ ល 

ដៅចង់ចំ។ ចំថ្ណក្អែក្ម្លនវ័យដក្េងៗមិនេូវចរ់អារមេណ៍និងចង 

ចំភាសា ប្រពពណី ដរឿងដប្ពង ររេ់ពួក្ដគដ ើយ។ 

ការេិក្ាប្សាវប្ជាវររេ់ដយើ ងដពលដនេះដធវើ ដ ើងងក្ែ ុងប្ក្រ 

េណឌ ពនការប្រមូលនូវដរឿងនិទនទំងឡាយនិងវាក្យេពទ ររេ់ជន 

ជាតិ្ព័រក្ែ ុងតំ្រន់ថ្ លបានកំ្ណត់្ខាងដលើ ដនេះមក្ចងប្ក្ង ដ ើមបីទុក្ 

ជាឯក្សារ្ង និងេិក្ាដប្រៀរដធៀរដៅតមការចំបាច់្ងថ្ រ។  

ដយើ ងដជឿជាក់្ថា  ដទេះរីសាែ ព ប្សាវប្ជាវដនេះដៅម្លនចំណុច  

េវ េះខាត្េែ េះក៏្ដដយ ក៏្វាអាចរួមចំថ្ណក្ក្ែ ុងការថ្លរក្ាអភិរក្េវរប- 

ធម៌ររេ់រងរអ ូនជនជាតិ្ដ ើមភាគតិ្ចព័រឱ្យម្លនជាឯក្សារេប្ម្លរ់  

កូ្នដៅជំនន់ដប្កាយៗដទៀត្ ជាពិដេេ ឯក្សារដនេះនឹងអាចរួម 

ចំថ្ណក្្េពវ្ាយវរបធម៌ជនជាតិ្ដ ើមភាគតិ្ចព័រឱ្យបានកាន់ថ្ត្ទូលំ

ទូលាយថ្លមដទៀត្្ង។  
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ដេចក្ដីថ្លែងអំណរគុណ 
 

    ប្ក្ុមប្សាវប្ជាវពនវិទាសាា នភាសាជាតិ្ពនរាជរណឌ ិ ត្យេភាក្មព ុជា 

េូមថ្លែងអំណរគុណយា៉ា ងប្ជាលដប្ៅចំដោេះ ៖ 

- រាជរដា ភិបាលពនប្ពេះរាជាណ្ដចប្ក្ក្មព ុជាថ្ លបាន 

ឧរត្ាមភលវិកា ល់ ំដណើ រការេិក្ាប្សាវប្ជាវដនេះ។ 

- ដលាក្ជំទវអតី្ត្ប្រធានរាជរណឌ ិ ត្យេភាក្មព ុជាថ្ លថ្ត្

ងថ្ត្េប្មួលនិងដលើ ក្ទឹក្ចិត្ត  ល់ប្ក្ុមអែ ក្ប្សាវប្ជាវដយើ

ងេ្ុំ  រ ូត្បានទទួលលទធ្លជាសាែ ព ដនេះ។ 

- ឯក្ឧត្តមអគគ ដលខាធិការពនរាជរណឌ ិ ត្េភាក្មព ុជាថ្ ល 

បានជួយេប្មួលថ្ ែ្ក្លវិកា ល់ប្ក្ុមប្សាវប្ជាវដយើ ងេ្ុំបាន 

ទទួលទន់ដពលដវលា។  

- អភិបាលដេត្តដោធិ៍សាត់្និងមស្រនតី រ ាបាលសាលាដេត្តថ្ ល

បានេ ការ ជួយេប្មួល ល់ ំដណើ រការចុេះប្សាវប្ជាវ 

ររេ់ប្ក្ុមដយើ ងេ្ុំ។ 

- ប្រធាន អនុប្រធានមនទី រថ្្នការ ប្រធាន អនុប្រធានមនទី រ 

វរបធម៌ដេត្ត ដោធិ៍សាត់្ ក៏្ ូចមស្រនតី ពនមនទី រទំងពីរដនេះ ថ្ ល 

បានេ ការឱ្យប្ក្ុមដយើ ងេ្ុំបានេម្លភ េនិង ដ្ ល់ឯក្សារ

ោក់្ព័នធ។ 

- អភិបាលប្េុក្ប្ក្វាញ ប្េកុ្វាលថ្វង និងមស្រនតីសាលាប្េុក្  

ដមឃំុ ដមភូមិ ថ្ លេាិ ត្ក្ែ ងុទីតំងពនប្េុក្ទំងពីរខាងដលើ   
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ថ្ លបានេ ការជាមួយប្ក្ុមប្សាវប្ជាវដយើ ងេ្ុំ។ 

- ដលាក្ត ដយ៉ា ត្, ដលាក្ត ថ្ង៉ែ ត្ ចត្, អ ំ ប្េី ឃុត្ សាម៉ា ន, 

អ ំ ប្េី ដេន សាវុធ, ដលាក្ យាន ដ ឿន, ដលាក្ ថ្ ម   ន, 

ដលាក្ត េយ េំរ ុន, អ ំ ប្េី  ំុ ជួង, ដលាក្ ដឡា គឹម, 

ដលាក្ យង់ ដ ឿន, ណលាកតា ហាត់្ ហ ៊ឺ ៃ, ប្ពមទំងដលាក្ 

យាយ ដលាក្តជាចេ់ទំុក្ែ ុងភូមិ ឃំុ ប្េុក្ទំងអេ់ ថ្ ល 

បានអនុញ្ញា ត្ឱ្យប្ក្ុមអែ ក្ប្សាវប្ជាវដយើ ងខ្ញំបានជួរ និង 

េម្លភ េអំពីភាសា ដរឿងដប្ពងរុរាណ ប្រពពណី វរបធម៌ 

ររេ់រងរអ នូជនជាតិ្ព័រ។ 

  េូម ឯក្ឧត្តម ដលាក្ជំទវ ដលាក្ ដលាក្ប្េី ណលាកតា 

ណលាកយាយ អ ៊ំ ប្រញ្ អ ៊ំ ប្្ីទំងអេ់ប្រក្រថ្ត្ៃឹងដេចក្ដី េុេចណប្មើ ៃ 

ាដរៀងរ ូត្។  

 

        

              ក្កុ្មក្ាវក្ាវភាានងិអក្្សរេិល្ប ៍
   ននវិទ្្ាាានភាាាតិ ននរាជបណឌិតយ្េភាក្មពុា 
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សេចក្តីស្តើម 
 

 ប្រទេសកម្ព ុជាធ្លា រ់មានវិសាលភាពេឹកដីដ៏េូលំេូលាយកន ុង

សម័្យម្ហានគរ។ ភាពខ្ា ំងពូកកននជាតិសាសន៍រស់ទៅទលើ េឹកដី 

ទនេះ បានទ វ្ើ ឱ្យមានទករតិ៍ទ ម្ េះទបាេះសំទេងកន ុងកដនអាស ៊ីអាទគន យ៍ 

តំងព៊ី យូរណាស់ម្កទ ើ យកដរ។ ទករតិ៍ទ ម្ េះដ៏លប៊ីលាញតំងព៊ី  

រ រាណកាលទនេះ ទៅកតដិតជារ់កន ុងប្កទៅទរេះដូងររស់ទេម្រជន 

ក៏ដូចជាជនររទេសមួ្យចំនួនកដលបានម្កេសសនាេឹកដីទនេះ។ 

 ភាពលប៊ីរនទឺ ននទករតិ៍ទ ម្ េះប្រទេសកេម រ ក៏បានទ វ្ើ ឱ្យទគមាន 

ការចារ់អារម្មណ៍ខ្ា ងំទៅទលើ អរិយ្ម៌្ររស់ជនជាតិទដើម្ភាគតិច 

ផងកដរ។   
 រ ូតម្កដល់សពវ នងៃ ទនេះ វិស័យអរិយ្ម៌្ននជាតិសាសន៍ 

ទផសងៗកន ុងទលាកមានការវិវឌ្ឍកប្រប្រួលទៅតម្ចរនដសាកលភាវូ-

រន៊ីយកម្មននអរិយ្ម៌្េំទនើរពិភពទលាកកដរ។ រញ្ហា ទនេះក៏ជាទ ត ទ វ្ើ  

ទយើ ងជាមាា ស់ទដើម្ននអរិយ្ម៌្ន៊ី មួ្យៗ មានការប្ពួយបារម្ភកន ុងការ 

អភិរកសអរិយ្ម៌្ទដើម្ររស់េា នួកដរ ពិទសសអរិយ្ម៌្ររស់រងរអ ូន 

ជនជាតិទដើម្ភាគតិចទំងឡាយកដលមានចំនួនតិចទៅៗ។ អតតសញ្ហា ណ

ននរងរអ នូជនជាតិទដើម្ទងំទនាេះ រួម្មានកប្ម្ងចំទណេះដឹងទផសង  ៗ

ភាសា ទរឿងទប្ពងនិទន ទភាង ចទប្ម្ៀង ប្រនពណ៊ី  េំទនៀម្េមាា រ់ កដល

សពវ នងៃ ទនេះអវ៊ី ៗទំងទនាេះ ហាក់ដូចជាទៅសៃរ់ទសៃ ៀម្ព ំមានការផសពវ

ផាយទៅតម្លកខណៈសម្្ម៌្ទេើយ។ 
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១- ប្រវត្តរិញ្ហា នៃការប្ាវប្ាវ 

 ការទលើ កយកប្រធ្លនរេ ភាសានិងអកសរសិលបជ៍នជាតិព័រ  

ម្កសិកាប្សាវប្ជាវទនេះព ំ កម្នមានន័យថា ជាការសិកាងមី ទេ។ 

កនាងម្កក៏មានអនកប្សាវប្ជាវទរៀម្ចបងទយើ ង ជាអនកប្សាវប្ជាវជាតិ 

អនដ រជាតិនិងភាន ក់ងារសាា រ័នពាក់ព័នធ មួ្យចំនួនធ្លា រ់សិកាប្សាវប្ជាវ 

េា េះ រួចម្កទ ើ យ ដូចជា៖ 

- វិេាសាា នម្ន សសសាស្រសត  និងវិេាសាស្រសតសងគម្ធ្លា រ់សិកា 

អំព៊ីអទនាត ប្ាម្ព័រ។ 

- វិេាសាា នវរប្ម៌្និងវិចិប្តសិលបៈធ្លា រ់សិកាចំទណេះដឹង 

ររស់ជនជាតិ ប្គឹង ប្ចាយ ប្រវូ ពនង និង េំពួន កន ងុទេតដ    

រតនគ៊ី រ៊ី និង កួយ កន ងុទេតដ ប្ពេះ វិហារ។ 

- អងគការស ការ(ICC) បានប្រមូ្លចងប្កងទរឿងទប្ពងររស់ 

ជនជាតិទដើម្មួ្យចំនួន ដូចជា ប្គឹង េំពួន ប្រូវ ជាទដើម្។ 

 ទយើ ងទ ើ ញថា ការសិកាប្សាវប្ជាវទំងទនាេះព ំ ទន់បាន 

ទដដ តឱ្យស ៊ី ជទប្ៅទៅទលើ កផនកភាសា ក៏ដូចជាអកសរសិលបទ៍ៅទេើយ។ 

ទំងទនេះជាទ ត នាឱំ្យប្កមុ្ប្សាវប្ជាវទយើ ងចំាបាច់ប្តូវកតសិការនត  

ទោយទដដ តទៅទលើភាសានិងទរឿងទប្ពងទនេះឯង។ ទប្កាយព៊ី ប្រមូ្ល

បានេិនន ន័យប្គរ់ប្ាន់ ទយើ ងនឹង្នទៅការវិភាគេាឹម្សារទដើម្ប៊ី

រងាា ញព៊ីេសសនវិជាា គំនិតអរ់រំតម្រយៈសាន នដលអៗកងម្ទេៀតផង។ 
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២- ចំសោទរញ្ហា នៃការប្ាវប្ាវ 
 ដំណាក់កាលននពិភពទលាកសាិ តកន ុងសម័្យសកលភាវូរន៊ីយ

កម្ម ទនេះ សងគ ម្ម្ន សសមានការកប្រប្រួលដា ស់រដ ូរយ៉ា ងទលឿនទៅ 

តម្ចរនត វិេាសាស្រសត ដ៏េំទនើ រ។ ជីវភាពសងគ ម្ម្ន សសក៏មានការ 

ដា ស់រដ ូរយ៉ា ងឆារ់រ ័សកដរ។ ជីវភាពករររ រាណប្តូវបានម្ន សស 

សម័្យងមី មិ្នសូវយកចិតត េ កោក់រ៉ា  នាម នទេ ពិទសសវិស័យវរប្ម៌្ 

ជំទនឿ ប្តូវច េះអន់ងយឥេធិ ពលរនតិ ចម្ដងៗ និង្នទៅរកការបាត់ 

រង់កតម្ដ ង។ ទោយទម្ើ លទ ើ ញភាពប្រឈម្កររទនេះ ប្កុម្អន ក 

ប្សាវប្ជាវទយើ ងក៏បានគិតគូរពិចារណាកន ុងសាម រត៊ី អភិរកសទៅទលើ  

វរប្ម៌្រងរអ ូនជនជាតិទដើ ម្ភាគតិចទំងឡាយទៅកន ុងប្រទេសក

ម្ព ុជា។ យ៉ា ងទនេះការសិកាប្សាវប្ជាវទប្កាម្ប្រធ្លនរេ ភាសានិង 

អកសរសិលប ៍ ជនជាតិព័រ ក៏បានទលើ កទេើងទដើ ម្ប៊ីសិកាជារនាទ ន់កន ុង 

ន័យអភិរកសនូវអតតសញ្ហា ណននវរប្ម៌្រងរអ ូនជនជាតិទដើម្ព័រឱ្យ

បានគង់វងសជារនត ទៅទេៀត។ ប្រធ្លនរេដូចបានទលើ កទេើងទនេះ ប្ាន់ 

កតជាកផន កមួ្យននចកខ ុវិស័យកន ុងការអភិរកសវរប្ម៌្រងរអ ូនជនជាតិ

កតរ៉ា ទណាណ េះ។ ទយើ ងនឹងរនត សិកាប្សាវប្ជាវអំព៊ី វរប្ម៌្ររស់រងរអ នូ

ជនជាតិទដើ ម្ភាគតិចទំងអស់កដលមានទៅកន ុងប្រទេសកម្ព ុជារនត

ទៅទេៀត។ 
 

៣- សោលរណំងនៃការប្ាវប្ាវ 
 ការសិកាប្សាវប្ជាវអំព៊ី  ភាសានិងអកសរសិលបជ៍នជាតិព័រ 

ទនេះ កន ុងទាលរំណងដូចតទៅ៖ 



4 

- ទដើម្ប៊ីរួម្ចំកណកកងរកាវរប្ម៌្ជនជាតិទដើម្ភាគតិចព័រឱ្យ

បានគង់វងស។ 
- ទដើម្ប៊ីទ វ្ើឱ្យមានសម្្ម៌្និងសិេធិសម្្ម៌្កផនកវរប្ម៌្ 

ទៅកន ុងសងគម្។ 
- ទដើ ម្ប៊ីចងប្កងនូវសាន នដអកសរសិលប៍ ភាសាររស់រងរអ ូន 

ជនជាតិព័រេ កឱ្យមានជាឯកសារចាស់លាស់។ 
- ទដើម្ប៊ីពប្ងឹងអតដសញ្ហា ណជាតិឱ្យបានសាិ តទសា រគង់វងស។ 

 

៤- វិធីាស្រេតប្ាវប្ាវៃិងការប្រមលូទៃិនៃយ័ 
 ទដើម្ប៊ីេេួលបានលេធផលលអកន ុងការសិកាប្សាវប្ជាវទលើ  

ប្រធ្លនរេទនេះ ទយើ ងបានអន វតត គទប្មាងសិកាទនេះ តម្វិ ៊្ីសាស្រសត  

សំខ្ន់ៗមួ្យចំនួនដូចខ្ងទប្កាម្៖ 

- ប្រមូ្លឯកសារពាក់ព័នធ ទៅតម្រណាណ ល័យនានានិងព៊ី  

   ប្រភពទផសងៗទដើម្ប៊ីសិកាកសវងយល់ព័ត៌មានរឋម្ទក់ 

   េងនឹងជនជាតិទដើម្ភាគតិចព័រ។ 

- ទរៀរចំកប្ម្ងសំណួរ  ម្ នច េះសិកាប្សាវប្ជាវដល់េ៊ី កកនាង។ 

- ច េះសមាភ សដល់េ៊ី កកនា ងជាមួ្យចាស់េ ំ ទៅកន ុងភូមិ្នន 

ស គម្ន៍កដលមានរងរអ ូនជនជាតិភាគតិចព័ររស់ទៅ។ 

- ទប្រើមា៉ា ស ៊ី នងតសំទេង មា៉ា ស ៊ី នងតរូរ ទដើម្ប៊ីងតសំទេង  

និងងតរូរភាព។ ទប្ៅព៊ី ទនេះ ប្កមុ្ប្សាវប្ជាវទយើ ងក៏បាន 

កត់ប្តផងកដរនូវចំណ ចកដលទយើ ងពិបាកយល់ឬព័ត៌មានមិ្

នប្សរាន កន ុងទពលកដលទយើ ងទ វ្ើសមាភ សន៍។ 
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- ចម្ា ងទេើងវិញនូវទសចកដ៊ី ននរេសមាភ សន៍ទំងឡាយ 

តម្សំទេងទដើម្ររស់រងរអ ូនជនជាតិទដើម្ភាគតិចកដល

ទយើ ងបានទ វ្ើសមាភ សន៍។ 

             -  វិភាគេាឹ ម្សារននព័ត៌មានកន ុងរេសមាភ សន៍និងប្រមូ្លផដ ុំ  

                 េាឹ ម្សារព័ត៌មានណាកដលចាស់លាស់។ 

- ទរៀរទរៀងជាអតារេទោយសប្ម្ួលពាកយទពចន៍មួ្យ 

   ចំនួនឱ្យងាយសាដ រ់ ងាយយល់។ 

 

៥- ដែៃក្ណំត្ៃ់ិងវាិលភាពនៃការប្ាវប្ាវ 
 ជាការពិត រងរអ ូនជនជាតិទដើម្ភាគតិចរស់ទៅកន ងុប្រទេស 

កម្ព ុជាទសទើ រប្គរ់ទេតត  ពិទសសតំរន់ោច់ប្សយល។ ដូចាន ទនេះកដរ 

រងរអ ូនជនជាតិព័រមានទៅទប្ចើនទេតតកន ុងប្រទេសកម្ព ុជា ដូចជា ទេតត  

ទពា្ិ៍សាត់ ទេតតបាត់ដំរង ទេតត ប្ពេះវិហារ ជាទដើម្។ ការសិកាជំហា៊ា ន 

ដំរូងទនេះ ទយើ ងចារ់ទផដើ ម្សិកាប្សាវប្ជាវទដដ តសំខ្ន់ទលើ ភាសា 

អកសរសិលប៍ ប្រនពណ៊ី  ជំទនឿ េំទនៀម្េមាា រ់ ជីវភាពរស់ទៅេា េះៗររស់ 

រងរអ ូនជនជាតិព័រកដលរស់ទៅកន ុងទេតត ទពា្ិ៍សាត់កតរ៉ា ទណាណ េះ។ 

ចំកណករងរអ ូនជនជាតិព័រកដលរស់ទៅកន ុងតំរន់ននទេតត ដនេទេៀត 

ទយើ ងនឹងរនត សិកាប្សាវប្ជាវទៅឆាន ំរនាទ រ់។ ម្ា៉ា ងទេៀត ចំទពាេះ 

ឯកសារជាលេធផលននការប្សាវប្ជាវ ទយើ ងបានកត់ប្តទរឿងទប្ពង 

ទំងអស់ជាភាសាកេម រេំទនើ រ មិ្នកម្នជាភាសាជនជាតិព័រទេើយ។ 
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 ៦- លទធ្លនៃការប្ាវប្ាវ 

ការសិកាប្សាវប្ជាវររស់ទយើ ងទនេះ កចកទចញជារ៊ី កផនក៖ 

- កផនកេ៊ី ១ និយយអំព៊ី េ៊ីតំងភូមិ្សាស្រសត  ប្រវត្តិ កំណ ើ ត្និង 

ការរស់ណៅររស់ជនជាតិព័រទៅកន ុងទេតតទពា្ិ៍សាត់។ 

- កផន កេ៊ី ២ និយយអំព៊ី  ជំទនឿ ប្រនពណ៊ី  េំទនៀម្េមាា រ់ 

េា េះៗររស់ជនជាតិព័រកន ុងជីវភាពជាក់កសដងតំងព៊ីសម័្យ 

រ រាណ រ ូតម្កដល់រចា រុបនន។ 

- កផនកេ៊ី៣ និយយអំព៊ីភាសា អកសរសិលប៍ (ទរឿងទប្ពងប្រជា 

ប្រិយ) និងសិលបៈេា េះៗររស់រងរអ នូជនជាតិព័រ។ 

ទយើ ងសងឃមឹ្ទជឿជាក់ថា ការសិកាប្សាវប្ជាវទនេះ នឹងេេួល  

បានលេធផលលអទៅតម្គទប្មាងកដលបានទប្ាងេ ក។ រ៉ា  កនត ទទេះជា 

យ៉ា ងណាក៏ទោយ ទយើ ងទជឿជាក់ថា ការសិកាទនេះពិតជាទៅមាន 

ចំណ ចេវ េះខ្ត់ជាក់ជាមិ្នខ្ន។ រាល់ចំណ ចេវ េះទំងទនាេះ ប្កុម្អន ក 

ប្សាវប្ជាវរង់ចំាការរំទពញរកនាម្ទោយកដ៊ី រ៊ីករាយ។  

 តម្រយៈលេធ ផលកដលប្កុម្អន កប្សាវប្ជាវទយើ ងេេួលបាន

ទនេះក៏នឹងមានប្រទយជន៍សប្មារ់ប្តួសប្តយផា ូវដល់អន កសិកាប្សាវ

ប្ជាវជំនាន់ទប្កាយប្សាវប្ជាវរនត ។ ម្ា៉ា ងទេៀត លេធ ផលននការ 

សិកាប្សាវប្ជាវទនេះក៏អាចចូលេា ួនម្ករទប្ម្ើ កន ុងវិស័យអរ់រំជាតិ 

បានផងកដរប្រសិនទរើ ចំាបាច់។ 
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ដ្នក្ទី១ 
ទីតងំភូមិាស្រេត ប្រវត្តិក្ំសណើ ត្ ៃិង ការរេស់ៅររេ ់

ជៃាត្ិព័រ 
 

១- ទីតងំភូមាិស្រេតសេត្តសោធិ៍ាត្ ់  
ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ជាទេតត មួ្យកន ុងចំទណាម្ទេតត រ៊ី ននប្រទេស 

កម្ព ុជាកដលមានជនជាតិព័ររស់ទៅទប្ចើនជាងទគ។ 

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់សាិ តទៅភាគលិចននប្រទេសកម្ព ុជានិងមាន

ប្ពំប្រេល់ខ្ងទជើងជារ់នឹងេទនាសារ  ខ្ងតបូងជារ់នឹងទេតត ទកាេះ 

ក ងនិងទេតត កំពង់សពឺ  ខ្ងលិចជារ់នឹងទេតតបាត់ដំរងនិងប្ពំកដន 

កម្ព ុជា-នង រ៊ីឯខ្ងទកើតជារ់នឹងទេតត កំពង់ឆាន ងំ។ 

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ករងកចកជាប្កុង១គឺប្កុងទពា ិ្៍សាត់ និង 

ប្សុក៥គឺ ប្សុកបាកាន ប្សកុកទណត ៀង ប្សុកប្កគរ ប្សកុភនំ ប្កវាញ  និង 

ប្សុកវាលកវង។ ទេតត ទនេះមានប្រជាជនសរ រចំនួន ៩០ ៤២៩ ប្គួ សារ 

ប្តូវជា ៤៣៣ ៧២០នាក់ កន ុងទនាេះប្ស៊ី  ២២៩ ៣៤៣នាក់1។  

ទគរកទ ើ ញថា មានជនជាតិទដើម្ភាគតិចព៊ី រប្កុម្រស់ទៅកន ុង 

ទេតតទពា្ិ៍សាត់គឺជនជាតិព័រនិងជនជាតិជង។ ជនជាតិព័ររស់ទៅកន ុង 

ប្សុកព៊ី រគឺ ប្សុកភនំ ប្កវាញ និង ប្សុកវាលកវង។  

ប្សុកភនំ ប្កវាញមានចមាៃ យ ២៨គ៊ីេូកម្៉ា ត ព៊ី ប្កុងទពា្ិ៍សាត់ 

ទ ើ យមានប្ពំប្រេល់ខ្ងទកើតជារ់នឹងប្សុកបាកាន, ខ្ងលិចជារ់ 

                                                 
1 ល៊ី  រ៉ា ណយឯកសារជំនួយសាម រត៊ី ទេតតទពា្ិ៍សាត់, ឆាន ំ២០១៥, េំព័រ១៦។ 
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នឹងប្សុកវាលកវង, ខ្ងទជើ ងជារ់នឹងប្សុកប្កគរ និងខ្ងតបូងជារ់ 

នឹងប្សុកឱ្រា៉ា ល់ ទេតត កំពង់សពឺ ។ ប្សុកទនេះមាន៧  ំ គឺ   ំ បាក់ចិទ ា្ ៀន 

  ំ លាជ   ំ ផទ េះរ ង   ំ ប្ពងិល   ំ រកាត   ំ សកស្រនទ  និង   ំ សំទរាង 

ទ ើ យមានប្រជាជនសរ រចំនួន ១២ ៦៩៥ប្គួសារ ប្តូវជា ៦១ ២៩២នាក់ 

កដលកន ុងទនាេះមានប្ស៊ី  ៣៥ ៣០៦នាក់2។ កន ុងប្សុកទនេះ ជនជាតិព័រ

រស់ទៅកតកន ុង  ំ សំទរាង (ទៅភូមិ្កប្ពក១ ភូមិ្កប្ពក២ ភូមិ្កប្ពក៣ 

ភូមិ្អូរទ ង ភូមិ្សំទរាង១ ភូមិ្អូរប្ពាល ភូមិ្អស្រងគង) និង មានចំនួន 

២៤២ប្គួសារ ប្តូវជា ១ ០២៤នាក់ កន ុងទនាេះមានប្ស៊ី  ៥១៦នាក់3។  

ប្សុកវាលកវងមានចមាៃ យ ១២៣គ៊ីេូកម្៉ា ត ព៊ី ប្កុងទពា្ិ៍សាត់ 

ទ ើ យមានប្ពំប្រេល់ខ្ងទកើតជារ់នឹងប្សុកភនំ ប្កវាញ ខ្ងទជើងជារ់

នឹងប្សុកសំេូតនិងប្សុកាស់ប្កេទេតតបាត់ដំរង ខ្ងលិចជារ់

នឹងទេតត ប្តតប្រទេសនង និងខ្ងតបូងជារ់នឹងប្សុកម្ណឌ លស៊ីមា 

ទេតតទកាេះក ង។ ប្សុកទនេះមាន៥  ំ គឺ   ំ អូរទសាម្   ំ ប្កទពើ ព៊ី រ 

  ំ អនា ង់រារ   ំ ប្រទមាយ និង   ំ ងមោ ទ ើ យមានប្រជាជន សរ រ

ចំនួន ៧ ៣៣៨ប្គួសារ ប្តវូជា ២៨ ៩៧៦នាក់ កន ុងទនាេះមាន ប្ស៊ី ចំនួន 

១៣ ៦១១នាក់4។ កន ុងប្សុកទនេះ ទគរកទ ើ ញជនជាតិព័ររស់ ទៅកន ុង

  ំ ៣គឺ   ំ ងមោ(ភូមិ្ងមោ)   ំ ប្កទពើ ២(ភូមិ្ប្កទពើ ២)   ំ  

                                                 
2 ល៊ី  រ៉ា ណយឯកសារជំនួយសាម រត៊ី ទេតតទពា្ិ៍សាត់, ឆាន ំ២០១៥, េំព័រ១៦។ 

3 សាិ តិសាលា  ំ សំទរាង ឆាន ំ២០១៧។ 

4 សាិ តិររស់សាលាប្សកុវាលកវង, ឆមាសេ៊ី ១ ឆាន ំ២០១៧។ 
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ប្រទមាយ(ភូមិ្កប្សតំងយ៉ា រ ភូមិ្ប្តពងពង់) និងមានប្រជាជនចំនួន 

១៩៧ ប្គួសារ ប្តូវជា ៧៧៤ នាក់ កន ុងទនាេះមានប្ស៊ី  ៣៨៧នាក់5។  

 

 
 

ទេតតទពា្ិ៍សាត់ននប្រទេសកម្ពជុា6
 

                                                 
5 េិនន ន័យរទណាដ េះអាសននព៊ីសាលាប្សុកវាលកវង ឆមាសេ៊ី ១ ឆាន ំ២០១៧។ 

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Pursat_Province#/media/File:Cambodia_  

   Pursat_locator_map.svg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pursat_Province#/media/File:Cambodia_
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២- ប្រវត្តិកំសណើ ត្ជៃាត្ិព័រ  
ជនជាតិព័រគឺជាជនជាតិទដើ ម្ភាគតិចមួ្យប្កុម្កន ុ ង

ចំទណាម្ជនជាតិភាគតិចជាទប្ចើន(ជាង២០ប្កុម្) កន ងុប្រទេសកម្ព ុជា។ 

ជនជាតិទនេះមានរស់ទៅកន ុងទេតតទពា្ិ៍សាត់ (ប្សុកវាលកវងនិងប្សុក 

ភនំ ប្កវាញ) ទេតត ប្ពេះវិហារ (ប្សុករទវៀង) និង ទេតតបាត់ដំរង (ប្សុក 

សំេូត)។ជនជាតិព័រទៅប្សុកភនំ ប្កវាញកន ុងទេតត ទពា្ិ៍សាត់ទៅេា ួន 

ឯងថា សំករ ។ អន កប្សាវប្ជាវររទេសមួ្យចំនួន ដូចជា ទលាក 

R. Baradat (1941) ទលាក Martin (1974s) ទលាក Morizon (1932)... 

បានភាា រ់ទ ម្ េះជនជាតិព័រទៅនឹងពាកយ «ពណ៌» ទទេះរ៊ី រចា ុរបនន

សំទណរអកខរាវិរ េធ កេម រននពាកយទំងព៊ី រេ សាន ប្សេេះក៏ទោយ។ ទគបាន 

ទញភាា រ់ «ព័រ» ជាមួ្យនឹងពាកយ «ពណ៌» (កដលមានន័យថា សម្បុរ) 

ទប្ពាេះទគសមាគ ល់ទ ើ ញថា ជនជាតិព័រមានសម្បុរកសបកទមម ជាងកេម រ 

ទ ើ យ មានសក់រួញជាងកេម រ។ អន កប្សាវប្ជាវេា េះក៏រកប្សាយថា ជន 

ជាតិព័រជា«ម្ន សសរស់ទៅកន ុងនប្ពឬម្ន សសនប្ព7»។ ព័ត៌មានសត៊ី ព៊ី  

កំណកំទណើ តជនជាតិព័រព ំ មានទប្ចើ នទេើយ។ តម្រយៈជនជាតិព័រ 

កដលមានវ័យចំណាស់ បានឱ្យទយើ ងដឹងថា ជនជាតិព័រព៊ី ទដើម្ម្ករស់ 

ទៅទលើ េន ងភនំ  ជាពិទសសតំរន់េន ងភនំ ជារ់នឹងប្ពំកដនកម្ព ុជា -នង។ 

ទប្កាយម្ក ទោយជួរប្រេេះការេវ េះខ្តេឹកទៅរដូវប្បាំងជាញឹកញារ់ 

ចាស់េ ំ កដលជាអន កដឹកនាំជនជាតិព័រ(ទម្កស្រនាទ ញ)បាននាំាន ច េះម្ក 

                                                 
7 Parkin Robert, A Guide to Austroasiatic Speakers and their Languages,    

  University of Hawaii Press, 1991, p. 66. 
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រស់ទៅតម្តំរន់កកបរទជើងភនំ  កដលមានទប្ជាេះ អូរ សទឹ ង និងមានេឹក 

េួរប្បាំងេួរវសា ទ ើ យអាចប្រមូ្លផលព៊ី នប្ពទឈើបាន ជាពិទសស 

តំរន់កដលមានទដើម្ប្កវាញដ េះលូតលាស់បានលអ។ 

           សប្មារ់ជនជាតិកេម ររចា ុរបនន  ទ ម្ េះជនជាតិព័រព ំបានទ វ្ើឱ្យ 

ទគនឹកទៅដល់ពាកយ ពណ៌ (សម្បុរ)ទនាេះទេើយ។ ទគមិ្នកដលគិតថា 

ជនជាតិព័រជាជនជាតិកដលមានពណ៌សម្បុរកសបកទមម និងសក់រួញ 

ទនាេះទេើយ ទប្ពាេះសពវនងៃ  ទគមិ្នអាចសមាគ ល់រូររាង សម្បុរកសបក 

េប្ម្ង់សក់រវាងជនជាតិព័រនិងជនជាតិកេម របានទេើយ ទ ើ យទគក៏មិ្ន

កដលនឹកគិតថា ជនជាតិព័រ គឺជា«ម្ន សសរស់ទៅកន ុងនប្ព»កដរ 

ទប្ពាេះជនជាតិព័រនិងជនជាតិកេម ររស់ទៅជាមួ្យាន  ទ វ្ើការរកស ៊ីជាមួ្យ

ាន ជា្ម្មត និងមានទរៀរការជាមួ្យាន ផងកដរ។ 

ជនជាតិព័របានអេះអាងតាន ថា ដូនតររស់េា ួនបានចូលរួម្ 

កសាងប្បាសាេរ រាណជាទប្ចើនកន ងុប្រទេសកម្ព ុជានាសម័្យរ រាណ 

ដូចជាប្បាសាេអងគ រវតតជាទដើម្ ទទេះរ៊ីាម នភសត ុតងខ្ងវិេាសាស្រសត  

រញ្ហា ក់ក៏ទោយ។ 

 

៣- ាា ៃភាពជីវភាពរេស់ៅររេជ់ៃាត្ពិ័រ 
ជនជាតិព័ររស់ទៅជាប្កុម្ៗមានទម្កស្រនាទ ញកដលជាអនកប្គរ់

ប្គង។ ទម្កស្រនាទ ញគឺជាចាស់េ ំ កដលេេួលេ សប្តវូទលើការប្គរ់ប្គង 

ដឹកនំា ការពាបាលជំងឺ ការការពារ និង ពិ ៊្ីរ ណយទផសងៗកន ុងភូមិ្។ 

ជនជាតិទនេះទប្ចើនរស់ទៅតម្ទជើងភនំ  តម្ប្ជលងអូរ សទឹ ង កដលមាន 

េឹកទំងប្បាំងទំងវសា តម្នប្ពប្កាស់ៗននភនំ ប្កវាញទនេះឯង។ ព៊ី  
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ម្ ន ជនជាតិទនេះសង់ផទ េះទឈើ េព ស់ផ តព៊ី ដីទោយទប្រើ ទតត ចង (មិ្នទន់ 

មានកដកទាលទប្រើ ទេ)ទ ើ យប្រក់សាឹ កសំឡាញ និងជញ្ហា ំងក៏ទប្រើសាឹ ក 

សំឡាញកដរ។ ការកដលពួកាត់សង់ផទ េះេព ស់ទនាេះគឺ ទដើម្ប៊ីការពារ 

សតវសាហាវ ដូចជា ដំរ៊ី ខ្ា  ជាទដើម្។ សពវ នងៃ  ផទ េះររស់ពួកាត់សង់ 

ព៊ី ទឈើ ឬព៊ីងម ដូចផទ េះសកម្បងកេម រកដរ រ៉ា  កនត េទម្កប្សទៅទប្រើសាឹ កសំឡាញ 

ទំងអស់ដកដល។ ទដើ ម្សំឡាញជារ កខជាតិប្សទដៀងនឹងទដើម្ប្ទំង

កដរ រ៉ា  កនតធ្លងនិងសាឹ កររស់វាកវងជាងធ្លងនិងសាឹ កប្ទំង។ 

ជនជាតិព័ររស់ទៅពឹងកផអ កជាសំខ្ន់ទលើ រររកសិកម្ម។ ព៊ី  

ទដើ ម្ទេើយ រររទនេះមានលកខណៈជាចមាា រវិលជ ំ ឬចមាា រពទនចរ គឺ 

ទ វ្ើ ប្តង់ទនេះម្តង ទ វ្ើ ប្តង់ទនាេះម្តង ទនេះទរើតម្ប្រសាសន៍ររស់ទលាក 

អ៊ាំ  ក ម្  ៊ា ន។ ពួកាត់ទប្ជើសទរើសេ៊ី កកនាងកដលាត់ទពញចិតត ទ ើ យ 

ក៏ការ់ឆាា រ ដ តនប្ព រួចោំដ េះទៅកកនា ងទនាេះរយៈទពល២ឬ៣ឆាន ំ។ 

ទៅទពលកដលដីេ៊ី កកនា ងទនាេះអស់ជីជាតិ ពួកាត់ការ់ឆាា រទៅេ៊ី  

កកនាងងមី។ មួ្យរយៈទប្កាយម្ក ទៅទពលកដលដីចមាា រចាស់មានជី 

ជាតិ មាននប្ពដ េះប្េុរប្េលុទេើងវិញ ពួកាត់ប្តេរ់ម្កទ វ្ើការោំដ េះ 

ទៅកកនាងចាស់វិញ។  

ជាេូទៅ ការោំប្សូវររស់ពួកាត់គឺរ កោំ មិ្នកម្នភា ួររាស់ 

ដីទេ។ ទលាកអ៊ាំ រញ្ហា ក់ថា ព៊ីម្ នឥតទន់កប្សទេ ទ ើ យក៏មិ្នទន់ 

មានទាប្ករ៊ី កដរ គឺទប្រើកាំរិត ពូទៅ ការ់ឆាា រទោយកមាា ំងម្ន សស 

និងប្រវាស់នដាន  (ជួយាន ម្ត ងមាន ក់)។ ទប្ៅព៊ី ប្សូវចមាា រ ពួកាត់ 

ក៏ោំដំណំារនាទ រ់រនសំ ដូចជា នទនាង ទពព  ប្តឡាច ... សប្មារ់ 
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ផគ ត់ផគ ង់ជីវភាពផងកដរ។រចា ុរបនន ទនេះ ជនជាតិព័រមិ្នអាចប្រករ ររ

រោំប្សូវចមាា រវិលជ ំតម្េមាា រ់ព៊ី ដូនតររស់ពួកាត់បានទេៀត ទេ 

ទោយសារមានការហាម្ឃាត់ និងមានការរ៉ា េះពាល់ដល់ររិសាា ន 

ពិទសសដីនប្ពទសទើ រទំងអស់មានមាា ស់កម្មសិទ្ធិ អស់ទ ើ យ។ ពួកាត់

បានដា ស់រត ូរម្កទ វ្ើ កប្សកតមួ្យកកនាង និងរនត ោំដំណំារនាទ រ់រនសំ

ទៅកកបរផទ េះ ណ ើ យប្រួសារមួ្យចំនួនមានទ វ្ើ ចមាា រ ដំេូង ទពាត 

សកណដ ក និងលៃេា េះកដរ។ 

 ទពលេំទនរព៊ី ទ វ្ើ ចមាា រ ពួកាត់ប្រកររររទនសាេ និង 

ររបាញ់ជាលកខណៈប្គួសារ។ សប្មារ់ការទនសាេ ពួកគាត់្ទប្រើ  

ប្បាស់ឧរករណ៍ប្រនពណ៊ី  ដូចជា ន្ ង អប្ងុត សនទ ូច ម្ង ...។ 

សប្មារ់ការររបាញ់វិញ ពួកគាត់្ទប្រើ ប្បាស់ ន្  ូ សាន  អងគ រ់ អនាទ ក់ 

ជាទដើ ម្ និងមានសត្វ ឆ្កែ ចិញ្ចឹ ម្ជាជំនួយផង។ ពួកាត់កតងោក់ 

អនាទ ក់ឬអងគ រ់ទៅជិតកប្សចមាា រ ទដើម្ប៊ីការពារដំណំាររស់ពួកាត់ 

ផង និងទដើម្ប៊ីបានសាច់សតវសប្មារ់ទ វ្ើម្ា ូរផង។ រចា ុរបនន  ការទនសាេ

និងការររបាញ់សប្មារ់ផគ ត់ផគ ង់ជីវភាពប្គួសារបានងយច េះ ទប្ពាេះ

កកនាងទនសាេបានរួម្តូច ទ ើ យការររបាញ់សតវ ក៏ប្តូវបានហាម្

ឃាត់ឆ្ដរ។  

ទប្ៅព៊ី រររកប្សចមាា រ  ទនសាេ និង ចារ់សតវ  ជនជាតិព័រក៏  

ចិ ា្ឹ ម្មាន់ ទ ប្ជូក ផងឆ្ដរ។ ការចិ ា្ឹ ម្សតវ ររស់ពួកាត់គឺសប្មារ់ 

ផគ ត់ផគ ងជីវភាពប្គួសារកតរ៉ា ទណាណ េះ មិ្នកម្នសប្មារ់លក់ដូរទៅេ៊ី  
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ផារទេើយ។ សពវនងៃ  ការចិ ា្ឹ ម្សតវជាលកខណៈប្គួសារទៅកតរនត  

ទោយមានទំងទា ប្ករ៊ី ទេៀតផង។ 

 កាលព៊ីម្ ន ជនជាតិព័រក៏ប្រកររររទរេះប្កវាញ រកជ័ររ ង 

រកេាឹ ម្ចនទ ន៍ប្កសាន   រកជ័រេឹក ជ័រច ង និងអន ផលនប្ពទឈើ ទផសងៗផង 

កដរ។ តម្ប្រសាសន៍ររស់ចាស់េ ំ ជនជាតិព័រ ការទរេះប្កវាញ 

មិ្នកម្នសប្មារ់លក់ដូរទេ គឺសប្មារ់ថាវ យប្ពេះរាជា ទដើម្ប៊ីទ វ្ើជា 

ប្ពេះឱ្សង។ការទរេះប្កវាញជាម្ េរររពិទសសដដ ច់ម្ េមួ្យររស់ជន 

ជាតិព័រកន ុងសម័្យទដើម្ រ ូតនំាឱ្យមានការរទងាើ តរបាំទរេះប្កវាញ 

ទដើម្ប៊ីជានិមិ្តត រូរនិងការចងចំាការទរេះប្កវាញររស់ជនជាតិព័រ ថាវ យ

ប្ពេះម្ហាកសប្ត។ សពវនងៃ  ការទរេះប្កវាញ រកជ័រ រកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ពួកាត់

ប្តូវទបាេះរង់ទៅទ ើ យ។ 
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ចំទពាេះការអរ់រំ ព៊ី ម្ នម្កជនជាតិព័រមិ្នសូវេេួលបានការ 

សិកាទប្ចើននិងេព ង់េព ស់ទេ ទោយសារកងវេះខ្តផា ូវគម្នាគម្ន៍ កដល 

អាចចូលទៅដល់កកនា ងកដលពួកាត់រស់ទៅ ទ ើ យសាលាទរៀន

ក៏មិ្នទន់មានកដរ។ ទៅទពលរចា ុរបនន ទនេះ កន ងុភូមិ្ប្សុកររស់ពួក 

ាត់មានសាលាទរៀនកដលអាចឱ្យកូនទៅពួកាត់េេួលបានការ  

សិកាទរៀនសូប្តភាសានិងអកសរកេម រ ក៏ដូចជាម្ េវិជាា ទផសងទេៀត 

តម្កម្ម វិ ៊្ី សិការរស់ប្កសួងអរ់រំ។ 
សូម្រញ្ហា ក់ផងកដរថា ជនជាតិព័រកន ុងប្សុកវាលកវងនិងប្សុក 

ភនំ ប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ ទៅេា ួនឯងថាសំករ  និងអេះអាងតាន ថា ជា

ជនជាតិសំខ្ន់មួ្យកដលធ្លា រ់បានចូលរួម្កសាងប្បាសាេរ រាណ ជា

ទប្ចើន ជាពិទសសប្បាសាេអងគ រវតត។  
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កផនេ៊ី ប្សកុររស់ទេតត ទពា្ិ៍សាត់8

                                                 
8 http://www.citiestips.com/view/-582554 



18 

ដ្នក្ទី២ 
ជំសៃឿ ទំសៃៀមទម្លែ រ់ ប្រនពណីនៃជៃាត្ិព័រ 

 

១- ទំសៃៀមទម្លែ រ់ៃងិប្ត្ណមស្េងៗក្នងុការងារប្រចនំងៃ  
     ររេរ់ងរអូៃជៃាត្ិព័រ 
 

          រងរអ នូជនជាតិព័រប្រកររររចិ ា្ឹ ម្ជីវិតទោយការទ វ្ើកសិកម្ម  

ទ វ្ើ ចមាា រប្រវាស់នដ មានោំដំណំា ដូចជា ប្សូវ ទពាត លៃ  រកនា  សព ូវ9 

ជាទដើម្។ ទប្ៅព៊ីការោំដំណំាទំងទនេះ រងរអ ូនជនជាតិព័រទៅមាន 

ម្ េររររនាទ រ់រនសំមួ្យចំនួនទេៀតកន ុងការចិ ា្ឹ ម្ជីវិត ដូចជា រកជ័រ 

ច ង ជ័រេឹក ជ័ររ ង ទរេះប្កវាញ រកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ជាទដើម្។  

 កន ុងការប្រករកិចាការទំងទនេះ រងរអ ូនជនជាតិព័រកតងកតទ វ្ើ  

ទេើងតម្េំទនៀម្េមាា រ់ព៊ី ដូនតរ ូតម្កដល់រចា ុរបនន ទនេះ  កតពិ ៊្ី  

េា េះក៏ប្តូវបានរងរអ ូនជនជាតិព័រទបាេះរង់ទចាលទៅទ ើ យកដរ ជា 

ពិទសសពិ ៊្ី កដលមានការចំណាយ្នធ្លនទប្ចើ ន។      

        កន ុងការច េះប្សាវប្ជាវដល់េ៊ី កកនា ងរស់ទៅររស់រងរអ ូនជនជាតិ

ព័រ ទយើ ងបានសមាភ សជាមួ្យចាស់េ ំ មួ្យចំនួនសដ៊ី អំព៊ី េំទនៀម្េមាា រ់

និងប្តណម្មួ្យចំនួនកន ុងកិចាការននជីវភាពរស់ទៅប្រចំានងៃ ររស់

ពួកាត់។ េំទនៀម្េនាា រ់និងប្តណម្ទំងទនាេះ មានដូចតទៅ ៖ 

                                                 
9
សព វូ ជាប្រទភេ្ ា្ ជាតិម្ា៉ា ងមានទដើ ម្រាងប្រហាក់ប្រក លប្សូវ។ ទគោំយកប្ារ់ 

សប្មារ់ ូរដូចអងា រប្សូវកដរ។ ជនជាតិព័រចាត់េ កសព ូវទនេះជាចំណ៊ី អន កសចាំ  ទប្ពាេះវា 

មានរស់ជាតិឆាៃ ញ់។ រ ូតម្កដល់រចា ុរបនន  ្ ា្ ជាតិទនេះបាត់រង់អស់ទៅទ ើ យ។  
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      ក្- ទំសៃៀមទម្លែ រ់ៃងិប្ត្ណមក្នងុការដបំ្េវូ 
 រងរអ ូនជនជាតិព័រទ វ្ើ ចមាា រ ទដើម្ប៊ីចិ ា្ឹ ម្ជីវិតប្រចានំងៃ។ ការ 

ទ វ្ើ ចមាា រទនេះ រងរអ ូនជនជាតិព័រមានោំប្សូវ សព វូ ទពាត លៃ  ជាទដើម្ កន ុង 

ការោំដ េះទនេះ ប្សូវប្តវូបានពួកាត់ទ វ្ើ ទប្ចើនជាងដំណំាទផសងៗទេៀត។ 

 ម្ ននឹងចារ់ទផដើ ម្ទ វ្ើ ចមាា រទៅកកនាងណាមួ្យ ពួកាត់ប្តូវ 

ទម្ើលព៊ីសាា នភាពដី ទតើអាចោំប្សូវទៅបានកដរឬយ៉ា ងណា? ទៅ 

ទពលទប្ជើសទរើសេ៊ីតំងបានទ ើ យ អន កកដលប្តវូទ វ្ើ ចមាា រទំងទនាេះ 

នាំាន ទ វ្ើ ពិ ៊្ី កសនទប្ពនស ំអារកស អន កត កដលកងរកាេឹកដីទៅេ៊ី  

ទនាេះឱ្យជួយកងរកាអន កទ វ្ើ ចមាា រឱ្យបានស េសរាយ និងឱ្យប្សូវ 

ឬដំណំាទផសងៗបានផលលអ។  

 កន ុងពិ ៊្ី កសនស ំ េឹកដីទនាេះ ទប្គឿងរណាដ រ់មាន សាា ្ម៌្មាន 

ទជើ ងមួ្យ១គូ មាន់ទសាៃ រមួ្យ ប្សាមួ្យដរ បាយ េឹក នំចំណ៊ី  រកងអម្ 

(េឹកបាន10 ...) ទេៀន ្ូរ ជាទដើម្។ ទៅទពលម្ នដ តនប្ព ពួកាត់ 

ប្តូវកសនម្ដងទេៀត ទដើម្ប៊ីយកនងៃលអ ោំប្សវូនិងស ំអារកស អន កត ជួយ 

ឱ្យផលដំណំាបានផលលអ។ កន ុងពិ ៊្ី កសនទនេះ ទគទ វ្ើ កូនរានមួ្យេព ស់ 

ផ តព៊ី ដីសប្មារ់ោក់ទប្គឿងរណាដ រ់មាន បាយដំទណើ រ ទចក អំទៅ ជា  

តងាវ យ។ 

          ទដើ ម្ប៊ីោំប្សូវឱ្យបានផលលអ  រងរអ ូនជនជាតិព័រទជឿទលើ ការ 

ទរើសនងៃោំ។ ពួកាត់ទជឿថា ការទរើសនងៃ ោំប្សូវសំខ្ន់ណាស់ ទប្ពាេះ 

ទរើ ទរើសនងៃ ោំបានលអ  ប្សូវររស់ពួកាត់នឹងបានផលលអកដរ គឺប្សវូ 

                                                 
10 េឹកបាន គឺេឹកសា រអំទៅឬសារទតន តកដលមានលកខណៈជាេឹករងូ កតមិ្នសូវកផអម្ទេ។   
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ព ំមានជំងឺ សតវ មិ្នចូលស ៊ី  ជាទដើម្។ នងៃលអសប្មារ់ការោំប្សូវររស់ 

រងរអ ូនជនជាតិព័រគឺនងៃចនទ  នងៃព ្ នងៃ ប្ព សបតិ៍ នងៃស ប្ក នងៃអាេិតយ 

ឯនងៃអងាគ រនិងនងៃទៅរ៍ជានងៃ មិ្នលអកន ុងការោំប្សូវ។ ទរើ មិ្នដូចទនេះ 

ទេទគអាចយកចំនងៃសស្រងាា នត នននងៃ ចូលឆាន ំងមី ឬយកនងៃតម្នងៃ កំទណើ ត 

ររស់មាា ស់ចមាា រក៏បាន។  

 ការរ កោំប្សូវ រងរអ ូនជនជាតិព័រក៏មានរទរៀររររររស់ 

ពួកទគកដរ។ កាលព៊ីរ រាណ ការរ កោំប្សវូ ទគប្តូវយករំពង់ឫសស៊ី 

ទ វ្ើជាឧរករណ៍រ កោំ។ រំពង់ឫសស៊ីទនាេះមានទចាេះរនធ តូចមួ្យ 

េម្ា ុេះទៅទប្កាម្។ ទគោក់ប្ារ់ប្សូវចូលកន ុងរំពង់ ទពលរ កដី ប្ារ់ 

ប្សូវនឹងធ្លា ក់ចូលទៅកន ុងដី។  

ការរ កោំប្សូវដំរូងរំផ តទនេះក៏ជាការងារមួ្យសំខ្ន់ កដល 

ពួកាត់ទៅកតប្រតិរតតិតម្េំទនៀម្េមាា រ់ចាស់រ រាណដកដលគឺការរ 

កេមាា ក់ប្ារ់ប្សូវចំនួនប្បាំព៊ី ររនធ ដំរូង អន ករ កប្តូវអត់ដទងាើ ម្។ 

ទរើសទ ងូប្សវូវិញក៏យ៉ា ងទនេះកដរ ប្បាំព៊ី រប្តទណាតដំរូង អន កសទ ូងក៏ប្តូវ 

អត់ដទងាើ ម្កដរ។  ការអន វតត រទរៀរទនេះទៅមានរ ូតម្កដល់សពវ  

នងៃ  កន ុងការសទ ងូប្សវូររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រ។ 

កន ុងការោំប្សូវ រងរអ ូនជនជាតិព័រមានប្តណម្ម្ា៉ា ងទេៀត គឺ 

មិ្នឱ្យយកពូទៅ  អនា ូង   ទៅវាយគល់ទឈើ  ឬទេើងអប្ងនួទដើម្ទឈើ  

ទនាេះទេ ទប្ពាេះទគទជឿថា ការទ វ្ើ កររទនេះជាការទៅសតវឱ្យម្កស ៊ី  

ប្សូវកន ុងចមាា រ។ 

ទលាក អ៊ាំ  យន ទឌ្ឿន បានរញ្ហា ក់ថា ជនជាតិព័រកាលសម័្យ  
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ទដើ ម្ទនាេះ ទ វ្ើការោំដ េះនិងប្រមូ្លផលប្សូវចមាា រទោយប្រវាស់នដ 

ាន  គឺជួយាន ម្ដ ងមាន ក់។ កន ុងេ៊ីតំងដីចមាា រន៊ី មួ្យៗ ពួកាត់ទ វ្ើការ 

ោំដ េះរយៈទពលប្រក លព៊ី រឆាន ំ។ រនាទ រ់ម្កប្តូវរដ ូរេ៊ីតំងងមី  កតការ 

រដ ូរេ៊ីតំងចមាា រទនេះ ភាគទប្ចើន ពួកាត់មិ្នទៅេ៊ីណាឆាៃ យព៊ី ចមាា រ 

ចាស់ទេ។ ពួកាត់ការ់នប្ពរនត ចូលទៅម្ េទេៀត។ ព៊ី រឆាន ំទប្កាយ 

ម្ក អាចប្តេរ់ម្កចមាា រទដើម្វិញ។ 

ទៅទពលប្សូវេ ំ  រងរអ ូនជនជាតិព័រទៅកតប្រវាស់នដាន កន ងុ 

ការប្រមូ្លផលកដរ។ ម្ នចារ់ទផដើ ម្ប្រមូ្លផលប្សូវ ពួកាត់ក៏ទ វ្ើ  

ពិ ៊្ី កសនទប្ពនដូចកាលទពលោំប្សូវកដរ គឺកសនទដើម្ប៊ីអរគ ណដល់ 

ប្ពេះ្រណ៊ី ផង និងទដើម្ប៊ីសកម្ដងការសរាយរ៊ីករាយផង។ ម្ នទពល 

ច េះប្រមូ្លផលកន ុងចមាា រណាមួ្យ មាា ស់ចមាា រប្តូវទរៀរចំម្ា ូរអាហារ 

ប្សារកងអម្ឱ្យទភញ ៀវកដលម្កជួយប្រមូ្លផលបាន ូរជួរជ ំាន យ៉ា ង 

សរាយរ៊ីករាយ។   ទភញ ៀវកដលម្កជួយប្រមូ្លផលទនាេះក៏យកម្ា ូរ

អាហារទផសងៗម្កចូលរួម្ាន ផងកដរ។ ទប្កាយព៊ី ពួកាត់ ូរ 

សរាយរួចរាល់ទ ើ យ ទេើ រទគច េះប្រមូ្លផល។ ការប្រមូ្លផល 

ប្តូវទ វ្ើជារនតរនាទ រ់ គឺជួយប្រមូ្លផលប្គសួារមួ្យរួចរាល់ទ ើ យ ក៏ 

រនត ទៅចមាា រប្គួសារមួ្យទេៀត រ ូតទល់កតទ ើ យចមាា រទំងអស់ 

ាន ។  

        ផលប្សូវកដលប្រមូ្លបានម្ក ទគយកទៅោក់ទៅកន ុង 

ជប្ងុក។ ទៅបាតជប្ងុកទនាេះ ទគប្តូវយកប្សូវឆាន ំចាស់ប្រមាណ 

មួ្យកទ ា្ើ ទៅរាយទៅបាតជប្ងុក ម្ ននឹងចាក់ប្សវូងមី ចូល ទ ើ យ 
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ប្តូវយកកណាដ រ់ប្សូវកដលករនទ ើ យ ប្កងជារូរេ៊ី ទមាងោក់ពយួរ 

កន ុងជប្ងុកទនាេះកដរ។ ការទ វ្ើ កររទនេះ រងរអ ូនជនជាតិព័រទជឿថាជា ការ

ប្កងប្ពលឹងប្សូវ។ េំទនៀម្េមាា រ់ទនេះប្តូវបានរងរអ ូនជនជាតិព័ររនត

អន វតត រ ូតម្កដល់សពវនងៃ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ជប្ងុកប្សូវររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង ប្សុកប្កវាញ 

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។ ជប្ងុកទនេះសង់តំងព៊ីឆាន ំ១៩៨០) 

 

       េ- ទំសៃៀមទម្លែ រ់ៃងិប្ត្ណមក្នងុការសរេះប្ក្វាញ 
ទប្ៅព៊ីការងារកប្សចមាា រ ការទរេះប្កវាញក៏ជាការងារមួ្យដ៏ 

សំខ្ន់ររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រកាលព៊ីសម័្យទដើ ម្។ ការទរេះប្ក- 
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វាញទនេះមានកតមួ្យរដូវទេកន ុងមួ្យឆាន ំគឺ កន ងុទពលប្កវាញេ ំ  ទ ើ យ 

ទគទរេះកន ុងរយៈទពលកតដរ់ប្បាំនងៃ  កន ុងកេអាសាឌ្ឍ(កេស៊ីហាឬ 

កញ្ហា )។ ការទរេះប្កវាញទនេះប្តវូទ វ្ើ ទេើងរនាទ រ់ព៊ីមានប្ពេះរាជរញ្ហា  

ព៊ី ប្ពេះម្ហាកសប្ត។ ពួកាត់មិ្នអាចទៅទរេះតម្កតចិតតបានទេ។ 

ទប្កាយព៊ី េេួលរញ្ហា ព៊ី ប្ពេះម្ហាកសប្តតម្រយៈទម្កស្រនាទ ញទ ើ យ 

អន កភូមិ្ជនជាតិព័រក៏ប្រកូកប្រកាសាន  មិ្នថាប្ស៊ីឬប្រុសទេ ពួកទគ 

អាចទៅទរេះប្កវាញបានដូចាន ។ ពួកទគររួលាន ព៊ី  ២០ទៅ៣០នាក់ 

ឬចូលដល់រយនាក់ក៏មាន។ ផលប្កវាញកដលេេួលបានទនេះ មួ្យ 

កផន ក្ំយកទៅថាវ យប្ពេះម្ហាកសប្ត និងមួ្យកផន កទេៀតអន កចូល 

រួម្ប្រមូ្លផលទនេះយកេ កេា ួនឯង។   

កន ុងការទរេះប្កវាញ រងរអ នូជនជាតិព័រកតងកតទ វ្ើតម្េំទនៀម្ 

េមាា រ់រនត ព៊ីចាស់ៗជារ ពវរ រសររស់ាត់ ទោយមានទ វ្ើ ពិ ៊្ី កសន 

ទប្ពនស ំមាា ស់េឹកមាា ស់ដី (អារកស អន កត) ម្ ននឹងពួកាត់ទៅរកទរេះ 

កផា ប្កវាញទៅតម្នប្ពភនំ ។ 

 អនកចូលទៅទរេះប្កវាញកន ុងនប្ពទំងអស់ប្តូវសាដ រ់ម្ន សសមាន ក់

កដលរងរអ ូនជនជាតិព័រទៅថា ដទខខ ។ ដទខខ ជាអន កទចេះដឹងកន ុង

ភូមិ្ ទ ើ យនិងមានកសប្សឡាយជាដទខខ តៗព៊ីម្ នម្កកដលមាន ការ

ប្រទនសិេធិ ព៊ី ប្ពេះរាជាកន ុងការរនតជាដទខខ ទនេះផងកដរ11។ អន ក ចូល

                                                 
11 សមាភ សន៍ យន ទឌ្ឿន សដ៊ី អំព៊ី េំទនៀម្េមាា រ់ ការងារចិ ា្ឹ ម្ជីវិត និងប្តណម្ទផសង  ៗ

កន ងុការងារប្រចានំងៃ ររស់រងរអ នូជនជាតិព័រ  នងៃេ៊ី ១៦ កេមិ្ង នា ឆាន ំ២០១៧ ទៅភូមិ្ 

សទឹ ងងមី    ំ ប្រទមា៉ា យ ប្សុកវាលកវង ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។  
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ទៅទរេះប្កវាញទំងអស់ ទពលទ វ្ើ ដំទណើ រចូលនប្ពប្តូវកតកសងដកងា

ដទខខ ទនាេះទឆាព េះទៅកន ុងនប្ពកដរ។ រងរអ ូនជនជាតិព័រទជឿជាក់ ថា 

ដទខខ ជាអន កកាន់េន ងរងម្ េដល់អន កទរេះប្កវាញទំងអស់ឱ្យរួចផ តព៊ី

ទប្ាេះអាប្កក់ណាមួ្យកន ុងទពលពួកទគចូលនប្ពទរេះប្កវាញទនេះ។ 

 កាលព៊ីម្ ន ប្កវាញររស់ជនជាតិព័រមានទប្ចើនទៅតំរន់អូរ 

ទសាម្ ប្សុកវាលកវង ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។ ប្កវាញទៅេ៊ី ទនាេះមិ្នកម្ន 

ជាប្កវាញររស់រងរអ នូជនជាតិជងទេ។ ទប្ៅព៊ី ទនេះ ក៏មានប្កវាញ 

ទៅតម្នប្ពភនំ ទផសងទេៀត កដលមានទ ម្ េះ មានមាា ស់ ដូចជា នប្ព 

ប្កវាញតម្ ឺ ន ជាទដើម្។  

តម្ប្រនពណ៊ី េំទនៀម្េមាា រ់ររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រ ការទ វ្ើ  

ដំទណើ រទៅទរេះប្កវាញ ពួកទគប្តូវទ វ្ើ ពិ ៊្ី កសនទប្ពនចំនួនរ៊ី ដង។  

- កសនទលើ កេ៊ី ១ ទគទៅថា កសនទរើ កផា ូវ។ ពិ ៊្ី កសន

ដំរូងទនេះ ទគទ វ្ើ រនាទ រ់ព៊ី ទចញព៊ី ផទ េះទៅដល់តំរន់មួ្យទ ម្ េះថា 

ដំណាក់តាល់ អនា ុងប្កូច ម្ ននឹងទចញដំទណើ រទៅនប្ព។ កន ុងពិ ៊្ី ទនេះ 

មានរណាត រ់ដូចជា ទេៀន ្ូរ នំចំណ៊ី  បាយ សម្ា  ប្សា ជាទដើម្ ទ ើ យ 

ដទខខ កដលទសា ៀកពាក់សទនាេះទផដើ ម្អ ជ្ូរ និយយរន់ប្សន់ម្ នទគ 

ទេើ រអន ករួម្ដំទណើ រជាមួ្យទនាេះអ ជ្ូរ និយយរន់ប្សន់តម្ 

ទប្កាយ។ ល េះប្ពឹកកសអកទេើង ពួកទគនាំាន ទ វ្ើ ដំទណើ ររនត ទៅទេៀត 

រ ូតដល់មាត់នប្ពប្កវាញ។ ទៅប្តង់ផា ូវរំករកននតំរន់ភនំ មួ្យ 

ទ ម្ េះថា ភនំ កញ្ហា ំង ប្កមុ្អន កទរេះប្កវាញប្តូវទ វ្ើ ពិ ៊្ី កសនម្តងទេៀត 

(កសនទលើ កេ៊ី២)។ ពិ ៊្ី កសនទនេះ ទគទៅថា កសនកញ្ហា ំង។ 
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- កសនកញ្ហា ងំ ឬ ពិ ៊្ី កសនទរើ កទវ រ គឺទគកសនទដើម្ប៊ីទរើ ក 

ទវ រចូលនប្ពប្កវាញ។ ពាកយកញ្ហា ំង រងរអ ូនជនជាតិព័រនិយយសំទៅ 

ដល់ទ ម្ េះភនំ កញ្ហា ំង។ ទគទ វ្ើ ពិ ៊្ី កសនទនេះទៅទមា៉ា ងរួនលាៃ ច ទោយ 

មានរណាត រ់ ដូចទពលកសនទលើ កេ៊ី ១កដរ កងម្ទំងមានទលងទភាង 

រ ា្ ូលរូរទេៀតផង។ ទៅទពលចូលរូរ ដទខខ កដលដឹកនំាប្កុម្សួរ 

ទៅរូរសនងអំព៊ី ទរឿងស េេ កខកន ុងដំទណើ រចូលទៅនប្ពទនេះ។ ដទខខ និង 

អនករួម្ដំទណើ រប្តូវអទ ា្ើ ញអារកស អន កតនប្ពភនំ  ទប្ម្ញគងាវ លទំង 

ឡាយកដលទៅកងរកានប្ពភនំ ឱ្យម្កចូលរួម្សរាយ និងរួងសួងស ំ  

ឱ្យជួយពួកអនកទរេះប្កវាញបានទសចកដ៊ីស េសរាយ ក ំឱ្យមានទប្ាេះ 

ថាន ក់ ជំងឺដងាា ត់អវ៊ី ម្កទរៀតទរៀន។ ពួកទគប្តូវសប្មាកទៅេ៊ី ទនាេះ 

មួ្យយរ់ទោយមានទលងទភាង ទប្ចៀងចទប្ម្ៀង ប្សស់ប្សូរអាហារ 

ជ ំាន កំដររាប្ត៊ីផងកដរ។  

 ល េះប្ពឹកទេើង អន កទរេះប្កវាញក៏ទ វ្ើ ដំទណើ ររនត ទេៀត ទដើម្ប៊ី 

ចូលកន ុងនប្ព។ ដទខខ ទសា ៀកស ពាក់ស ដណត រ់ស ជួតកាលប្កណាត់ 

ប្ក ម្ អងគយុទលើ កសនងកដលមានម្ន សសកសងដកងា ចូលនប្ពប្កវាញ។ 

កន ុងដំទណើ រកសងដកងា ទនេះក៏មានទភា ងទលងក  ម្ អម្ដំទណើ រ 

រ ូតដល់នប្ពប្កវាញ។ ទពលចូលដល់កន ុងនប្ពប្កវាញ ពួកទគប្តូវ 

កសនម្តងទេៀតជាទលើ កេ៊ី៣។  

- កសនទលើ កេ៊ី ៣ ទគទៅថា កសនតេុស គឺកសននប្ព

ប្កវាញ។ ទពលម្កដល់កន ុងនប្ពប្កវាញ ពួកអន ករកប្កវាញចារ់ទផដើ ម្ 

ទ វ្ើ ទរាងទដើម្ប៊ីសាន ក់ទៅ រួចទរៀរចំពិ ៊្ី កសននប្ពទោយមានទប្គឿង 



26 

រណាត រ់ដូចជា ទេៀន ្ូរ ម្ា ូរចំណ៊ី  បាយ សម្ា  មាន់ទសាៃ រ ប្សា 

ជាទដើម្។ 

ទប្កាយព៊ី កសននប្ពរួចទ ើ យ ដទខខ ទៅកន ុងទរាងដំណាក់ទ វ្ើ  

អំព៊ី ទឈើ  ទរៀរចំអងា រជ័យ េញ៊ី ទភាើ ង ទេៀនប្កមួ្នស េធ  ពននា  ោក់ទលើ រាន 

មួ្យទដើ ម្ប៊ីទ វ្ើ ពិ ៊្ី រន់ប្សន់មាា ស់េឹកមាា ស់ដី។ ទៅកន ុងទរាងដំណាក់ 

ដទខខ មានម្ន សសប្រុសព៊ី រនាក់ឈរអម្ទឆវងសាត ំដទខខ ។ ដទខខ អ ច 

ទេៀន្ូរ ទៅទ ម្ េះអន កតមាា ស់េឹកមាា ស់ដីប្គរ់ទំងអស់ ទដើ ម្ប៊ី 

ស ំ ទសចកត៊ី ស េសរាយ ក ំ ឱ្យជួរសតវសាហាវ ឬម្ តរនាា  ម្ ត 

កាំរិត ម្ តពូទៅ ជាទដើម្។ កន ុងទពលដទខខ កំព ងរន់ប្សន់ទនេះ ក៏មាន 

ទលងទភាងកំដររ ូតផងកដរ។ 

ទពលប្ពឹក អន កទរេះប្កវាញនាំាន ចូលនប្ព ទរេះប្កវាញទរៀងៗ 

េា ួនរ ូតដល់ទពលលាៃ ចទេើ រប្តេរ់ម្កកនា ងសាន ក់ទៅវិញ។ ឯ 

ដទខខ ប្តូវសាន ក់ទៅកន ុងទរាងដំណាក់។ កន ុងទពលសាន ក់ទៅកន ុងនប្ព

ប្កវាញ ទរៀងរាល់ទពលយរ់ ទគទលងទភា ងកំដរទរាងរ ូតដល់ទមា៉ា ង

៩ឬទមា៉ា ង១០យរ់ ទេើរឈរ់។ 

 ដទខខ ទៅកន ុងដំណាក់តម្មិ្នងូតេឹករ៊ី នងៃ ដំរូង។ ដល់ទពល

ាត់ប្តូវងូតេឹក គឺាត់ទៅងូតទៅេ៊ី េព ស់ខ្ងទលើ ទគ (ខ្ងទលើ ននកេស

េឹក)។ ដទខខ មានសិេធិ ្ំជាងទគរងអ ស់ មានតួនាេ៊ី ប្គងអន កទរេះ

ប្កវាញទំងអស់ឱ្យបានទសចកដ៊ីស េ រ ូតដល់ទពលពួកទគទរេះប្កវាញ

ចរ់សពវ ប្គរ់។ អន កទៅទរេះប្កវាញទំងអស់ក៏ប្តូវមានប្តណម្កដរ។ 

ទពលចូលដល់នប្ពទ ើ យ អន កទរេះប្កវាញមិ្នប្តវូពាក់កសបកទជើ ង 
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មិ្នប្តូវទសា ៀកទខ្ទជើ ងកវងទេើយ។ ប្រសុៗប្តូវទសា ៀកទខ្េា៊ី  ប្ស៊ី ៗ

ប្តូវចងកបិន។ អន កទៅទរេះប្កវាញទំងអស់ទរេះយកផលទរៀងៗេា ួន 

ទ ើ យប្តូវទសាម េះប្តង់នឹងាន  មិ្នប្តូវលួចាន ទនាេះទេ។ ទរើមានអនកមិ្ន

ទសាម េះប្តង់នឹងាន ឬលួចប្កវាញាន  ពួកទគអាចជួរនឹងទប្ាេះថាន ក់ទផសងៗ

ទោយប្តវូខ្ា ខ្ ំពស់ចឹកក៏មាន។ ទៅទពលទរេះប្កវាញបានទ ើ យ ពួក

ទគប្តវូទឆអើ រកផា ប្កវាញ។ ការទឆអើ រកផា ប្កវាញ ទនេះមិ្នប្តូវឱ្យទខ្ា ចទេ។ 

ទរើ អន កណាទឆអើ រទខ្ា ចនឹងប្តូវដទខខ ោក់ េណឌ កម្ម ទោយវាយនឹងរំពាត់

មិ្នខ្នទេើយ។   

រនាទ រ់ព៊ី ប្រមូ្លផលប្កវាញរួចទ ើ យ អន កទរេះប្កវាញមាន ក់ៗ 

ប្តូវរំកលកផលប្កវាញកដលេា ួនរកបានទនាេះ មាន ក់រនតិ ចៗជូនទៅដទខខ  

ម្ ននឹងយកម្កលក់ថាវ យប្ពេះរាជាតម្រយៈភាន ក់ងាររាជការ។ ជាេូទៅ 

ផលប្កវាញកដលរងរអ ូនជនជាតិព័រទរេះបាន ប្តូវបានភាន ក់ងារ

រាជការេិញយកទំងអស់ទោយឱ្យតនម្ាសម្ប្សរ មិ្នឱ្យបាត់ប្រទយជន៍

ទេើយ។ កតទទេះជាយ៉ា ងទនេះកដ៊ី  ប្រជាជនក៏អាចរកាេ កផលប្កវាញ

េា េះសប្មារ់ទប្រើ ប្បាស់កន ុងប្គួសារ ឬលក់ឱ្យឈម ួញទោយេា នួឯងបាន

កដរ។ 

            ការទរៀររារ់ខ្ងទលើ ទនេះជាប្ពឹតតិ ការណ៍និងេំទនៀម្េមាា រ់ 

កដលបានទកើ តទេើងកាលព៊ី សម័្យទដើ ម្ននរងរអ ូនជនជាតិព័រកត 

រ៉ា  ទណាណ េះ។ សពវ នងៃ ទនេះ រររទរេះប្កវាញររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រ 

ាម នទេៀតទេ ទោយសារនប្ពប្កវាញក៏បាត់រង់ទសទើ រអស់ កផា ប្កវាញ ក៏

មិ្នសូវមានេ៊ីផារ ។ 
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      គ- ទំសៃៀមទម្លែ រ់ៃងិប្ត្ណមក្នងុការរក្ជ័រ 
 ការរកជ័រជាររររនាទ រ់រនសំមួ្យទេៀតររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រ 

ទប្ៅព៊ីការទ វ្ើ ចមាា រ។ ការរកជ័រទនេះ មានជ័ររ ង ជ័រេឹក ជាទដើម្។  ការរក

ជ័រកដលមានប្តណម្ទប្ចើនទនាេះគឺការរកជ័ររ ង។ រ ងជាទ ម្ េះ ទឈើ

មួ្យប្រទភេកដលមានជ័រកររជាជ័រននទដើម្ទៅស៊ាូ កដរ។     

             ទលាកអ៊ាំ  យន ទឌ្ឿន បានមានប្រសាសន៍ថា ការរកជ័ររ ង 

ទនេះមានតំងព៊ីសម័្យរ រាណកាលម្ក ទ ើ យទគកតងកតរកទៅ រដូវ

រំទ ើ យ កន ុងកេកតតឹ ក គឺទៅទពលមានច េះអពទ  អាកាសធ្លត  

ប្តជាក់ចារ់ទផដើ ម្ទេើង។ ការរកជ័ររ ងទនេះមានរយៈទពលយ៉ា ងយូរ 

១៥នងៃកតរ៉ា  ទណាណ េះ។  

 ការទចញទៅរកជ័ររ ងប្តូវទ វ្ើ ទេើងទោយប្កុម្ៗ មានម្ន សស 

ប្រុសប្ស៊ី  និងសាិ តទៅទប្កាម្ការប្គងររស់ម្ន សសមាន ក់ទៅថាទម្សមឹ ង។ 

ទម្សមឹ ងមាន ក់អាចប្គងម្ន សសបានទប្ចើនប្កុម្កន ុងភូមិ្ររស់ពួកាត់។  

 ការរកជ័ររ ងររស់រងរអ នូជនជាតិព័រទនេះទ វ្ើ ទេើងតម្ប្រនពណ៊ី   

េំទនៀម្េមាា រ់ព៊ីរ រាណជានិចា។ អន ករកជ័ររ ង ទពលទចញដំទណើ រទៅ 

ដល់នប្ព ទគប្តវូសង់ទរាងទដើម្ប៊ីសាន ក់ទៅ។ រនាទ រ់ម្ក ទគទ វ្ើ ពិ ៊្ី កសន 

ទប្ពនអារ កខ  អារកស អន កសចាំ  មាា ស់េឹក មាា ស់ដី កដលកងរកា ការពារ 

េឹកដី នប្ពប្ពឹកាទៅេ៊ី ទនាេះ ទដើម្ប៊ីស ំ ទសចកដ៊ីស េសរាយដល់អនករក 

ជ័ររ ងទំងអស់។ ពិ ៊្ី ទនេះទគប្តវូទរៀរចំទោយមានទ វ្ើជារានព៊ី រថាន ក់។ 

ថាន ក់េ៊ី ១(កផនកខ្ងទប្កាម្) សប្មារ់កសនដល់បារម្៊ី អន កកងរកានប្ព 

ថាន ក់េ៊ី២(កផនកខ្ងទលើ ) សប្មារ់កសនទេវត។ ទប្គឿងរណាដ រ់ននពិ ៊្ី  
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កសនទប្ពនទនេះមានដូចជា សាា ្ម៌្ បាយសម្ា  ប្សា េឹកបាន នំចំណ៊ី  

ទផសងៗជាទដើម្។ ពិ ៊្ី កសនប្តូវបានចាត់កចងទោយទម្សមឹ ង។  

                ឧរករណ៍សប្មារ់រកជ័ររ ង មានកាំរិតរ ងកដលជាកាំរិតដ៏ម្ ត 

សប្មារ់ទចៀរសំរកទដើម្រ ង រំពង់ឫសស៊ីប្រកវងប្រក លមួ្យ តា  

សប្មារ់ប្តងជ័ររ ង។ 

 ទៅនងៃរនាទ រ់ គឺទគទៅថានងៃ ព័េធ រ ង គឺ អន កទៅរកជ័ររ ងទនាេះ 

ប្តូវទចញទៅប្តួសប្តយនប្ព និងទដើ ររកទដើម្រ ងទដើម្ប៊ីចាក់ជ័រ។ កន ុង 

ទពលទចញរកទដើ ម្រ ងទនេះ រងរអ នូជនជាតិព័រមានប្តណម្មិ្នឱ្យ 

អន ករកជ័រទំងអស់ពាក់កសបកទជើងទេ។ ប្តណម្មួ្យទេៀត ទរើកាល 

ណាមានប្កុម្ណាមួ្យបានប្តយផា ូវរកទដើម្រ ងទៅេ៊ីកកនាងណា មួ្យ

បានម្ េទ ើ យទនាេះ ប្កមុ្េ៊ី ព៊ី រមិ្នអាចប្តយផា ូវកាត់ផា ូវប្កុម្េ៊ី  មួ្យ

ទនាេះទេើយ។ អន ករកជ័ររ ងទំងអស់ប្តវូទសាម េះប្តង់នឹងាន  មិ្នអាច

កបត់ាន ទេ។ ទំងទនេះជាប្តណម្តឹងរ ឹងរំផ ត។  

           ប្តណម្មួ្យទេៀតគឺ ប្រពនធ  កូន ទៅផទេះ ហាម្មិ្នឱ្យរ៉ា េះពាល់ 

កកនាងរដ៊ី សប្មានត និងមិ្នអាចត រកតងកាយអវ៊ី ទេើយ។ ទគមានជំទនឿ 

ថាទរើ តម្មិ្នបានទេ អន កទៅរកជ័ររ ងទៅកន ុងនប្ពអាចនឹងម្ តកាំរិត 

រ ងេា ួនឯងឬអាចមានសតវសាហាវយយ៊ី ដល់ជីវិតក៏មាន, កតទរើ អន ក 

រកជ័ររ ងកាន់ប្តណម្បានប្តឹម្ប្តូវ សូម្ប៊ីកតរនាា ក៏ទសទើ រកតមិ្នអាច 

ម្ តអន កណាមាន ក់ផង។  

រងរអ ូនជនជាតិព័រជាអន ករកជ័ររ ងទជឿថា កន ុងទពលទចញម្ក 

រកជ័ររ ងទនេះ ការសិតសក់គឺជាទរឿងលអ។  អន ករកជ័ររ ងសិតសក់ឱ្យ 
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បានញឹកញារ់កាន់កតលអ  ទប្ពាេះទគទជឿថា ការសិតសក់ទ វ្ើឱ្យទដើម្រ ង 

ទចញជ័របានទប្ចើ ន។ ទៅទពលទចញរកជ័ររ ង អន ករកជ័រកន ុងប្កុម្ 

ន៊ី មួ្យៗអាចមានម្ន សសព៊ីរ៊ី ទៅប្បាំនាក់ និងប្តូវមានអន កចាក់ជ័រ 

(អន កទចៀរសំរករ ង) អន កប្តងជ័រ អន កកាន់សមាភ រៈទផសងៗទេៀត។ 

ទប្កាយព៊ីចាក់ជ័ររួចទ ើ យ កន ុងរយៈទពលមួ្យឬព៊ី រនងៃ ទនាេះ ប្កុម្ អន ក

រកជ័រទំងអស់ប្តូវសប្មាករ៊ី នងៃ។ ទប្កាយព៊ីសប្មាក ទគប្តូវទៅសា

ជ័រតម្ទដើម្រ ង។ ទប្កាយព៊ី ប្រមូ្លជ័របានចរ់សពវ ប្គរ់ទ ើ យ ទគប្តវូ

ពិនិតយទម្ើលថា ទរើមានរំពង់ណាមួ្យកដលមានជ័រមិ្នទពញ ទគប្តូវ

យកវាម្កទរាលទភាើ ងឱ្យជ័ររាវ រួចចាក់រ ា្ ូលាន ឱ្យទពញ។  

 ជ័ររ ងទនេះ រងរអ ូនជនជាតិព័រអាចដឹកជ ា្ នូតម្ដំរ៊ីយកទៅ 

លក់ទៅប្រទេសទសៀម្ទោយេា នួឯង។ ជាេូទៅ ទៅទពលប្តេរ់ព៊ី

ទសៀម្ម្កវិញ ពួកទគបានេិញឥវា៉ា ន់ព៊ី ទសៀម្ទដើម្ប៊ីទប្រើ ប្បាស់កន ុងជីវ-

ភាពផងកដរ។  

 រ ូតម្កដល់រចា ុរបនន ទនេះ ទៅកន ុងតំរន់នប្ពទប្ៅៗ ទដើម្រ ង 

ក៏ទៅមានេា េះកដរ រ៉ា  កនត រងរអ ូនជនជាតិព័រមិ្នប្រករររររកជ័ររ ង 

ទនេះទេៀតទេ។  

     ឃ- ទំសៃៀមទម្លែ រ់ៃងិប្ត្ណមក្នងុការរក្េែមឹចៃទៃ ៍
 េាឹ ម្ចនទ ន៍ ជាប្រទភេេាឹ ម្ទឈើ ម្ា៉ា ងកដលប្រជាជនកេម រកតង 

ចាត់េ កថាជាេាឹម្ទឈើមានតនម្ាេព ស់។ ទដើម្ប៊ីបានចំណូលកន ុងប្គួសារ 

រងរអ ូនជនជាតិព័រក៏ជាអនករកេាឹ ម្ចនទ ន៍ទនេះផងកដរ។ ការរកេាឹ ម្ចនទ ន៍ 

ររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រទ វ្ើ ទេើងប្គរ់ទពលកដលអាចទ វ្ើ ទៅបាន 
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ទោយព ំមានគិតព៊ី រដូវកាលទេើយ។ ការទចញទៅរកេាឹ ម្ចនទ ន៍ទនេះ 

រងរអ ូនជនជាតិព័រក៏មានេំទនៀម្េមាា រ់ររស់ពួកាត់ផងកដរ។ ការ 

ទចញទៅរកេាឹ ម្ចនទ ន៍មិ្នកំណត់ចំនួនម្ន សសទេ កតសំខ្ន់ប្តូវមាន 

ចាស់េ ំ មាន ក់កដលទគទៅថាសមនូ ជាអន កដឹកនាំកដរ។ ទពលចូល 

ដល់នប្ព អន ករកេាឹ ម្ចនទ ន៍ប្តូវទ វ្ើ ទរាងសំណាក់មួ្យ និងមានទ វ្ើ ពិ ៊្ី  

កសនទប្ពនដល់អារ កខ  អារកស អន កសចាំ  មាា ស់េឹក មាា ស់ដី កដលកងរកា 

ការពារេឹកដី នប្ពប្ពឹកាទៅេ៊ី ទនាេះ ទដើ ម្ប៊ីស ំ ទសចកដ៊ី ស េសរាយ 

ដល់អន ករកេាឹ ម្ទំងអស់។ កន ុងពិ ៊្ី កសនទនាេះ មានទប្គឿងរណាដ រ់ 

ដូចជា បាយសម្ា  នំចំណ៊ី ទផសងៗ។ ការចាត់កចងព៊ី ៊្ី គឺសាិ តទប្កាម្ការ 

ចាត់កចងររស់ទម្សម ូនកដលជាអន កដឹកនាំប្កុម្។ ទម្សម ូនទនេះ គឺជា 

អនកប្គងអនករកេាឹ ម្ចនទ ន៍ឱ្យបានទសចកដ៊ីស េ ដូចដទខខ  ឬទម្សមឹ ងផង 

កដរ។ ទប្កាយព៊ី ទរៀរចំពិ ៊្ី កសនចរ់ទ ើ យ ទម្សម នូក៏ប្តូវទដើ ររកេាឹម្ 

ចនទ ន៍ដូចអន កឯទេៀតកដរ។ 

 ការរកេាឹ ម្ចនទ ន៍ររស់រងរអ នូជនជាតិព័រក៏មានប្តណម្កដរ។ 

ប្តណម្ខ្ា ំងរំផ តគឺ ប្រពនធ កូន កដលទៅឯផទេះមិ្នប្តូវរ៉ា េះពាល់ ទដើ រ 

ជាន់កទនទល ទេនើយ ឬកកនាងសប្មានត ននអន កទៅរកេាឹ ម្ចនទ ន៍ទនាេះទេើយ  

ឬហាម្អន កទៅផទេះមិ្នឱ្យមានការត រកតងកាយផងកដរ។ ប្រសិនទរើ  

តម្មិ្នបានទេ ទគទជឿថា អន ករកេាឹ ម្ចនទ ន៍ទនាេះអាចេេួលទប្ាេះថាន ក់ 

ទោយប្រការណាមួ្យជាមិ្នខ្ន។ 

             តម្េមាា រ់ររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រព៊ីសម័្យទដើម្ ទគយកេាឹ ម្ 

ចនទ ន៍កដលរកបានទនេះម្កលក់ទៅេ៊ី ផារកន ុងប្សុកឬយកទៅលក់ទៅ 
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ប្សុកទសៀម្ក៏មាន។ ម្កដល់សពវនងៃ ទនេះ រងរអ ូនជនជាតិព័រមិ្ន 

ប្រករររររកេាឹ ម្ចនទ ន៍ទនេះទេៀតទេ។ 

 

២- ជំន ឿ ទំសៃៀមទម្លែ រ់ ប្រនពណីររេជ់ៃាត្ពិ័រ 
     ក្- ជំសៃឿសលើពិធីស ើងអ្នក្ត   

រងរអ ូនជនជាតិព័រមានជំទនឿ និងការប្រតិរតតិ ពិ ៊្ី ទេើងអន កត 

តំងព៊ីសម័្យរ រាណកាល រ ូតម្កដល់រចា ុរបនន ទនេះ។ ពិ ៊្ី ទេើងអន ក 

តប្តូវបានរងរអ ូនជនជាតិព័រប្បារពធជាប្រចាំទរៀងរាល់ឆាន ំ ទដើម្ប៊ីរួង 

សួងស ំ ទសចកដ៊ីស េកន ុងប្គួសារ ទសចកដ៊ីស េកន ុងភូមិ្ ស ំ ឱ្យរកស ៊ី មាន 

បាន្ូរធ្លរ ស ំ េឹកទភា ៀងប្គរ់ប្ាន់ ទ វ្ើ កសិកម្មបានផលលអ  ជាទដើម្។  

ពិ ៊្ី ទេើងអន កតទនេះ ប្តូវបានរងរអ ូនជនជាតិព័រប្បារពធ ទៅនងៃ  

អងាគ រឬនងៃព ្ កន ុងកេផលគ នុទរៀងរាល់ឆាន ំ។ ពិ ៊្ី ប្តូវទរៀរចំទេើងទោយ 

មានទម្សមឹ ងកដលជាអន កប្តូវកាន់ប្តណម្ជាទប្ចើន។ ម្ នដល់នងៃ  

ទរៀរពិ ៊្ី  ទម្សមឹ ងប្តូវប្រកាសប្បារ់រងរអ ូនជនជាតិព័រកន ុងភូមិ្ ក៏ដូច 

រងរអ ូនជនជាតិព័រកដលជារ់សាច់ញាតិទៅឆាៃ យឱ្យបានម្កចូលរួម្

ប្គរ់ៗាន ។ ពិ ៊្ី ទនេះទ វ្ើ កតមួ្យនងៃរ៉ា  ទណាណ េះ ទ ើ យទ វ្ើ ទៅតម្េ៊ីតំង 

ទរាងអន កតកកបរភូមិ្ កដលពួកទគធ្លា រ់ទារពតៗម្ក។  

អន កចូលរួម្កន ុងពិ ៊្ី ប្តូវយករណាដ រ់តងាវ យម្កទរៀងៗេា ួន 

ទដើម្ប៊ីទរៀរចំកសនថាវ យអនកតមានដូចជា មាន់ទសាៃ រ ប្សា ប្ពម្ទំង 

បាយ នំចំណ៊ី  រកងអម្ ជាទដើម្។ 

               ទគទរៀរចំពិ ៊្ី ទេើងអន កតទនេះទោយមានវង់ទភាងទលងរ ា្ ូល 
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រូរអន កតឬរូរអារកស12។ អន កចូលរួម្មិ្នអាចចូលទៅដល់េទ ម្អនក 

តម្ ននឹងពិ ៊្ី ្ំចារ់ទផដើ ម្ទេើយ។ ទគប្តូវរងចំាដល់ទពលឮសំទេង 

សគ រចារ់ទផដើ ម្ ទេើ រអាចចូលទៅោក់រណាដ រ់តងាវ យទផសងៗទៅទលើ  

េទ ម្អន កតបាន និងរួងសួងរន់ប្សន់ស ំ ឱ្យអន កតជួយទៅតម្អវ៊ី  

កដលទគប្បាថាន ចង់បាន។ 

ទៅទពលបារម្៊ី អន កតចូលសណឋ ិ តកន ុងរូរសនងកដលទសា ៀកស 

ពាក់ស ជួតកាលប្កមាពណ៌សទ ើ យ រូរទនាេះក៏ទររាំចាក់កាច់ ពត់ 

ទពនតម្រេទភាងនិងចទប្ម្ៀងកដលទគប្រគ ំថាវ យ។ ទពលបារម្៊ី អន ក 

តកំព ងចូលសណឋ ិ តកន ុងរូរសនង13ទនាេះ អន កដឹកនំាពិ ៊្ីឬទម្សមឹ ងក៏សួរ 

ទៅបារម្៊ី អន កតអំព៊ីស េេ កខអន កភូមិ្ទៅនងៃអនាគត សួរអំព៊ី ជំងឺតមាា ត់ 

ទផសងៗររស់អន កភូមិ្ សួរអំព៊ី ទប្ាេះរាំងសៃ ួត ជាទដើម្។  

ជា្ម្មត អន កចូលរួម្កន ងុពិ ៊្ី ទនេះស េធ កតជាជនជាតិព័រ កត 

រងរអ ូនជនជាតិកេម រកដលរស់ទៅកន ុងភូមិ្ប្សុកជាមួ្យាន ក៏អាចចូល 

រួម្បានកដរ  ទោយតប្ម្ូវឱ្យយកប្សាម្កជាមួ្យសប្មារ់ ូរេា នួឯង 

និងទសា ៀកទខ្េា៊ី។ ទរើ ទសា ៀកទខ្កវងប្តវូមូ្រទជើ ងទខ្ទេើងប្តឹម្ជងគ ង់ 

ទរើ មិ្នទ វ្ើ កររទនេះទេ អន កកដលមានសាម រត៊ី េន់ទេសោយ នឹងប្តូវ 

បារម្៊ី អន កតចូលសណឋ ិ ត ទ ើ យទររាំជាមួ្យនឹងពួកទគជាមិ្នខ្ន។  

                                                 
12 រូរអន កតឬរូរអារកស គឺជារូររ គគលណាមួ្យសប្មារ់ទគរ ា្ ូលអន កតទៅកន ុងពិ ៊្ី      

   ទេើងអន កត។  
13 រូរសនងអាចជាអន កកាន់អារកសទាលឬទម្សមឹ ង។  
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េទ ម្អន កតប្តូវបានទគសង់អំព៊ី ទឈើ  េព ស់ផ តព៊ី ដី ប្រក់ទកបឿង 

ឬសាឹ ក។ េទម្អន កតទនេះមានសសរប្បាំមួ្យ មានថាន ក់ៗ ោក់ជទណដ ើ រ 

ទ វ្ើ ព៊ីកាដ រមួ្យរនទ េះ លាក់ទ វ្ើជាកាំទៅកផនកចំទ ៀងកាដ រកតម្ដង។ ទៅ 

ជ ំ វិញេទម្ទនាេះមានទោតេង់ជាទប្ចើន។ 

ពិ ៊្ី ទេើងអន កតទនេះជាពិ ៊្ី មួ្យកដលជនជាតិព័រទៅកតប្រតិរតតិ

រ ូតម្កដល់ទពលរចា ុរបនន ទនេះ ទប្ពាេះពួកាត់មានជំទនឿថា ជាពិ ៊្ី

មានសារៈសំខ្ន់សប្មារ់ជួយប្េប្េង់កន ុងជីវិតររស់ពួកាត់ ។      
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( ទរាងអន កតររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រ ទៅភូមិ្សទឹ ងងមី   

  ំ ប្រទមា៉ា យ ប្សុកវាលកវង ទេតត ទពា្ិ៍សាត់, ឆាន ំ២០១៧) 
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(ពិ ៊្ី ទរៀរចំរ ា្ ូលរូរអន កត, ឆាន ំ២០១៧) 
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(រូរសនងអន កតនិងរងរអ ូនជនជាតិព័ររំាកន ុងពិ ៊្ី ទេើងអន កត ទៅភូមិ្ភូមិ្សទឹ ងងមី  

  ំ ប្រទមា៉ា យ ប្សុកវាលកវង  

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់, ឆាន ំ២០១៧) 



38 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(រូរសនងអន កតនិងរងរអ ូនជនជាតិព័ររំាកន ុងពិ ៊្ី ទេើងអន កត  

ទៅភូមិ្សទឹ ងងមី    ំ ប្រទមា៉ា យ ប្សុកវាលកវង  

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់, ឆាន ំ២០១៧) 
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(រូរសនងអន កតនិងរងរអ ូនជនជាតិព័ររំាកន ុងពិ ៊្ី ទេើងអន កត  

ទៅភូមិ្សទឹ ងងមី    ំ ប្រទមា៉ា យ ប្សុកវាលកវង  

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់, ឆាន ំ២០១៧) 
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(ប្កុម្តស្រនត៊ីអារកសររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រកន ុងពិ ៊្ី ទេើងអន កត  

ទៅភូមិ្សទឹ ងងមី    ំ ប្រទមា៉ា យ ប្សុកវាលកវង  

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់, ឆាន ំ២០១៧) 
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          េ- ជំសៃឿអារក្េសោល 
 អារកសទាលជាជំទនឿមួ្យទេៀតររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រ។ 

ជំទនឿអារកសទាលប្តូវបានរងរអ នូជនជាតិព័រទារពទៅតម្ប្គសួារ

មួ្យចំនួនកតរ៉ា ទណាណ េះ។ ប្គួសារកដលប្រកាន់ជំទនឿអារកសទាល គឺ 

កាន់តពូជតំងព៊ី ដូនតតទរៀងម្ក។ ទរើ ពូជននប្កមុ្ប្គួសារណាមួ្យ 

ធ្លា រ់ជារូរននអារកសទាល ម្កដល់ជំនាន់ទប្កាយននប្គួសារទនាេះប្តូវ 

កតមានអន ករនត ទវន។ រ៉ា  កនត អន ករនត ទវនជារូរសនងននជំទនឿអារកស 

ទាលគឺតប្ម្ូវកតម្ន សសប្រុសណាមាន ក់ទៅកន ុងប្គួសារកតរ៉ា ទណាណ េះ 

ចំទពាេះម្ន សសប្ស៊ី កដលជាកូនទៅ ទតសនាដ នននប្គួសារមិ្នអាច 

ជាអនកសនងរូរអារកសទាលរនត ទវនបានទេ។ រងរអ ូនជនជាតិព័រ 

និយយថា អារកសទាលស ៊ី កេសខ្ងប្រសុ14(ខ្ងបា) មិ្នស ៊ីខ្ងប្ស៊ី  

ទេ។ ដូចទនេះ ទរើ កូនប្ស៊ី ននប្គួសារប្រកាន់ជំទនឿអារកសទាល ទរៀរ 

ការជាមួ្យកូនប្រុសប្កុម្ប្គួសារណាមួ្យកដលមិ្នប្រកាន់ជំទនឿ 

អារកសទាលឬប្រកាន់ជំទនឿអារកសទាលក៏ទោយ ក៏ជំទនឿទនេះប្តូវ 

ោច់ប្តឹម្ទនាេះកតម្ដង។  

 ប្គួសាររងរអ នូជនជាតិព័រកដលប្រកាន់នូវជំទនឿអារកសទាល 

ទនេះ ទគទជឿថាជំទនឿទនេះនឹងទ វ្ើ ឱ្យប្កុម្ប្គួសារ សាច់ញាតិររស់ទគ  

                                                 
14 ពាកយថាស ៊ីខ្ងប្រសុឬស ៊ីខ្ងបា ក៏អាចមានន័យថា អារកសទាលកាច់ឬទ វ្ើ ឱ្យមាន 

ម្ន សសឈឺ គឺកាច់កតម្ន សសប្រុស អាចកាច់ម្ន សសប្ស៊ី កដរ ទរើ ម្ន សសប្ស៊ី ទនាេះកំព ង 

សាិ តកន ុងរនទ ុកប្គួសារ កតទរើ ទពលមានរដ៊ី ទៅទៅជាមួ្យប្គួសារទផសងអារកសទាលមិ្ន 

អាចកាច់ទេ។  
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េេួលបាននូវទសចកដ៊ីស េ ការរកស ៊ីមានបាន មិ្នមានជំងឺម្កទរៀត 

ទរៀន ជាទដើម្ និងជាការកងរការនតម្រតកននប្គសួារតំងព៊ី ដូនត

ម្កផងកដរ។ ប្គួសារណាកដលប្រកាន់ជំទនឿអារកសទាល ទគកតង 

កតសង់កូនផទ េះតូចមួ្យទោយកេកទៅកកបរផទ េះររស់ទគសប្មារ់ទ វ្ើ ពិ ៊្ី  

និងសប្មារ់ឱ្យអន កសន ង រូរអារកសទាលទដកកន ុ ងទពលទ វ្ើ ពិ ៊្ី  

ទផសងៗ។ 

           ផទ េះអារកសទាលទនេះសង់ទេើងទោយព ំ ទប្រើ កដកទាលវាយ

ភាា រ់ទេ ទគទប្រើ ចំណងទតដ ទដើ ម្ប៊ីចងភាា រ់ជំនួសកដកទាល។ សសរ

កណាដ លននផទេះអារកសទាលទនេះ ទគមិ្នយកសសរមួ្យទដើម្ភាា រ់

តំងព៊ី ដំរូលម្កទប្កាម្ដល់ដីទេ។ ប្រសិនទរើ ទគសង់ឱ្យមានសសរ

កណាដ លជារ់ដី ក៏សសរទនាេះមិ្នកម្នជាទឈើសសរសាច់មួ្យទដើម្

រនត ព៊ី ទលើ ម្កកដរ។ សសររនត ម្កដល់ដីទនេះប្ាន់កតជាជនទ ល់ព៊ី

ទប្កាម្រ៉ា ទណាណ េះ។  ប្រសិនទរើ អន កទប្ៅចង់ទៅទម្ើលផទេះទនេះ ទរើ អន ក

ទនាេះទសា ៀកទខ្កវងប្តូវកតមូ្រទជើ ងទខ្ទេើង  ណដើ ម្ប ីក ំ ឱ្យអារកស

ប្រកាន់ខឹង។ 

                 កន ងុប្គួសារប្រកាន់ជំទនឿអារកសទាល គឺមានកតម្ន សសប្រុស 

កដលជារូរសន ងអារកសទាលមាន ក់រ៉ា  ទណាណ េះ ប្តូវរំទពញកិចា ទផសងៗ 

ជាពិទសសការកាន់ប្តណម្។ ឯសមាជិកដនេទេៀតននប្គួសារមិ្ន 

មានភារៈអវ៊ី ទំងអស់កន ុងកិចា ប្តណម្ទនេះ។  

 ជំទនឿអារកសទាលទនេះមានរ៊ី េប្ម្ង់ គឺអារកសទាលប្ជកូ អារកស

ទាលទា និង អារកសទាលប្ករ៊ី។  
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- អារកសទាលប្ជូក សំទៅទៅទលើ អារកសទាលននប្កុម្ 

ប្គួសារណាមួ្យកដលទគសមាា រ់ប្ជូក ទ ើ យយកកាលប្ជូកទនាេះ 

ម្កទោតោក់ជម្ ទដើម្ប៊ីទ វ្ើ ពិ ៊្ី ប្រចាំប្គួសាររស់ទគ។ 

-  អារកសទាលទា សំទៅទៅទលើ អារកសទាលននប្កុម្  

ប្គួសារណាមួ្យកដលទគសមាា រ់ទា ទ ើ យយកកាលទាទនាេះម្ក 

ទោតោក់ជម្ទដើម្ប៊ីទ វ្ើ ពិ ៊្ី ប្រចាំប្គួសាររស់ទគ។ 

- អារកសទាលប្ករ៊ី  សំទៅទៅទលើ អារកសទាលននប្កុម្  

ប្គួសារណាមួ្យកដលទគសមាា រ់ប្ករ៊ី  ទ ើ យយកកាលប្ករ៊ី ទនាេះ 

ម្កទោតោក់ជម្ទដើម្ប៊ីទ វ្ើ ពិ ៊្ី ប្រចាំប្គួសាររស់ទគ។  

 សាច់សតវកដលទគសមាា រ់ទ ើ យ អាចឱ្យសាច់ញាតិរងរអ ូន 

 ូរបានទំងអស់។ សាច់កដលទៅសល់ ទគទឆអើ រេ កសប្មារ់អនក 

កាន់ប្តណម្។ 

ពិ ៊្ី ទេើងអារកសទាលទនេះ មិ្នមានកំណត់ណេលណវលាជាក់  

លាក់ទេ រឺទល់កតមានអនកណាមាា ក់មានជំងឺធ្ង ន់ ទ ើ យករររន់ទៅ 

ដឹងថាអារកសទាលទ វ្ើឱ្យឈឺ ទេើរទគទ វ្ើ ពិ ៊្ី ទនេះ។ ពិ ៊្ីណនេះទ វ្ើ រយៈ 

ណេលរ៊ីយរ់រ៊ី នងៃ  ទោយមានការ់ប្ជូក ទា ប្ករ៊ី  ទៅតម្ប្រទភេ ឬ 

េប្ម្ង់ននអារកសទាលកដលប្គួសារប្រកាន់យក។ ជាេូទៅ ទរើ  

ាម នអន កឈឺកដលករររន់ថាប្តូវអារកសទាលកាច់ទេ រងរអ ូនជន 

ជាតិព័រកប្ម្ទ វ្ើ ពិ ៊្ី ទេើងអារកសទាលទនេះណាស់។ តម្ទលាក 

ក ម្  ៊ា ន បានឱ្យដឹងថា ការទ វ្ើ ពិ ៊្ី ទេើងអារកសទាលទនេះ អាច 
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យូរៗឆាន ទំេើ រមានម្ដងទេ ទប្ពាេះប្ត្វូចំណាយទប្ចើនដូចពិ ៊្ីអាពា ៍- 

ពិពា ៍កដរ។ 

ការទរៀរពិ ៊្ីអារកសទាលទ វ្ើ ទេើងទោយមានរងរអ ូនសាច់ញា

តិម្កជួរជ ំាន ។ កន ុងពិ ៊្ី ទនាេះមានវង់ទភា ងកដលមានឧរករណ៍ 

ដូចជា សគ រទទង ភាយ គង និងមានអនកទប្ចៀងកំដរផង។ កន ុងពិ ៊្ី ទនេះ 

ទគដ តទេៀនទៅតម្ររងជ ំ វិញផទ េះមិ្នឱ្យោច់ទេ រឺអស់ទេៀនមួ្យ 

ទដើម្ដ តរនត មួ្យទេៀតរ ូតដល់ចរ់ពិ ៊្ី។ ចំកណកឯអនកកាន់អារកស 

ទាលមាន ក់ទនាេះប្តូវសាន ក់ទៅកន ុងផទ េះអារកសប្រចំាប្គួសាររយៈទពល 

រ៊ីយរ់រ៊ី នងៃ  ទោយមិ្នទចញទប្ៅ មិ្នឱ្យអន កណាទ ើ ញទេើយ, ទរើ  

ចង់ងូតេឹកគឺងូតកតទពលយរ់រ៉ា ទណាណ េះ។ ទៅទពលនងៃ  ទគប្តវូវដ តណទ្ៀន 

្ូរប្គរ់ចំនួនរ៊ី នងៃ។ ប្ររ់រីថ្ងង ណ ើ យ ណទ្ើ រណរសាប្តណម្ (រញ្ច រ់ 

ប្ត្ ម្)។ 

កន ុងប្គួសារកដលប្រកាន់ជំណនឿអារកសទាល រុរសមាា ក់ឆ្ដល 

ជាអា កកាន់ រូរអារកសណគាលទនាេះប្តូវប្រកាន់ខ្ា រ់េា ួននូវប្តណម្ 

ទផសងៗ។ អន កកាន់អារកសទាល តម្មិ្នចូលឬទេើងទលើ ផទ េះកដល 

មានអន កទេើ រឆា ងេទនា  មិ្នចូលឬទេើងផទ េះកដលណទ្ើ រមានម្ន សស 

សាា រ់ណ ើយ សូម្ប៊ីកតទដើ រកាត់ផទ េះរ ណយសពក៏មិ្នបានកដរ លុេះបាន 

ប្បាំព៊ី រនងៃ ទប្កាយណេលទគទ វ្ើរ ណយសពរួច ទេើរអាចចូលឬទដើ រកាត់ 

ផទ េះទនាេះបានវិញ។ 

រងរអ ូនជនជាតិព័រយល់ថា អារកសទាលណប្រៀរដូចជាមារ 

តម្ដា ញ់ប្ពេះព េធ ។ រ គគ លកដលកាន់អារកសទាល ក៏ដូចជាកូន 
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ររស់រ គគលទនាេះ មិ្នអាចរួសជាប្ពេះសងឃកន ុងប្ពេះព េធសាសនា 

បានទេ។ 

រ ូតម្កដល់សពវនងៃ ទនេះ ជំទនឿអារកសទាលននរងរអ នូជន 

ជាតិព័រ ទៅមានការប្រតិរតតិ រនត រ ូតម្កដល់រចា រុបនន  កា ុងប្រសួារ 

មួ្យចំនួនតូ្ចរ ុ ណណាណ េះ។   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ផទ េះអារកសទាលននប្គួសារទលាកអ៊ាំ  ស ៊ី ម្ ទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង ប្សុក 

ប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។ ផទេះទនេះទ វ្ើ ទោយាម នទបាេះកដកទាលទេ គឺយក 

ចំណងទតដ ចង)។  
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គ- ទំសៃៀមទម្លែ រ់ស្េងៗ 
 ជនជាតិព័រមានសរបុរទមម ប្សកអម្ សក់រួញអងាគ ដី មាឌ្្ំលមម្ 

ជាម្ន សសមានចរិត្សា ូតរូត មានចិតតទសាម េះប្តង់ មិ្នទចេះនិយយភូត 

ក  ក មិ្នទចេះលួចប្េពយអន កដនេ។ ជនជាតិទនេះក៏មិ្នេ សព៊ី រង 

រអ ូនជនជាតិទដើ ម្ភាគតិចទផសងទេៀតកដរ ជីវភាពរស់ទៅររស់ពួកាត់ 

កតងកតមានភាា រ់នឹងេំទនៀម្េមាា រ់ ប្រនពណ៊ី  ជំទនឿទផសងៗជាប្រចំា 

កដលមានដូចជា៖ 

         គ.១- ទំសៃៀមទម្លែ រ់ស្រេតមី្លៃគភ ៌
     កន ុងប្គួសារជនជាតិព័រ ទពលស្រសត៊ី មាននផទ ទពាេះ រ រសជា 

សាវ ម្៊ី ឬប្កុម្ប្គួសារប្តូវរកថាន ំរ រាណកដលផសំព៊ី រ កខជាតិទផសងៗ មាន 

ដូចជា ទដើម្ផា ូ ទដើ ម្រំទដញមាស ទដើ ម្បាតផតិ ល ទដើ ម្រំដួលសាត 

ទដើ ម្ោគ ន ជាទដើ ម្។ ការផសំឱ្សងទនេះ ទគយកទដើ ម្ទឈើ ឱ្សង  

ទំងទនាេះម្កការ់ចិស្រញ្ហា ំជាកំណាត់ឬចំណិតតូចៗ ហាលនងៃឱ្យសៃ ួត 

ទេើ រយកទៅោំេឹកឱ្យស្រសត៊ី មានគភ៌ផឹក។ ទគទជឿថាឱ្សងទនេះ 

ជួយឱ្យមាដ យនិងកូនកន ុងនផទមានស េភាពលអ។ ទប្ៅព៊ី ទនេះ រងរអ នូ 

ជនជាតិព័រមានថាន ំម្ា៉ា ងទេៀតសប្មារ់ឱ្យស្រសត៊ីមានគភ៌ប្តំេឹកងូត កដល 

ផសំទោយអំករងចាន សំណកពស់ និងទដើ ម្ទាងកាង។ ថាន ំទនេះ 

ទគយកទៅប្តំេឹកព៊ី រឬរ៊ី នងៃ  ទេើ រឱ្យស្រសត៊ី មានគភ៌ងូត។ ទគឱ្យស្រសត៊ី  

មានគភ៌ងូតេឹកថាន ទំនេះ ទពលស្រសត៊ី ទនាេះមានគភ៌ចារ់ព៊ី ៦កេទេើងទៅ 

ទោយឱ្យងូតរាល់នងៃ  រ ូតដល់នងៃឆា ងេទនា។ ជនជាតិព័រយល់ថា 

ការឱ្យស្រសត៊ីមានគភ៌យកថាន ំទនេះម្កប្តំេឹកងូត ទដើម្ប៊ីឱ្យងាយប្សួល  
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កន ុងការប្រសូតរ ប្ត (ទកើ តរ ័ស)។ ម្ា៉ា ងទេៀត ទគមានជំទនឿថា៖ 

 - អំករងចាន ទ វ្ើ ឱ្យកូនទកើតម្កសសាអ ត។ 

 - សំណកពស់ ទ វ្ើ ឱ្យមាដ យងាយសប្មាល។ 

 - ទដើម្ទាងកាង ទដើម្ប៊ីការពារព៊ីសប្តូវកដលម្កយយ៊ី ។ 

 ទប្ៅព៊ី ទប្រើ ឱ្សងរ រាណទនេះ ស្រសដ៊ីមានគភ៌ប្តូវតម្មិ្នងូតេឹក 

ទៅទពលយរ់ មិ្នអងគយុទៅចំមាត់ទវ រផទ េះ ឬកកិលគូេទេើយ។ 

តម្េមាា រ់ររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រ ទៅសម័្យទដើម្ ទពល 

ស្រសត៊ី ឈឺទពាេះឆា ងេនា  ទគប្តូវទៅឆម រកន ុងភូមិ្(ឆម ររ រាណ) ឱ្យជួយ 

រទងាើ ត។ កន ងុទពលរចា ុរបនន  ស្រសដ៊ី ជនជាតិព័រកដលមានគភ៌ភាគទប្ចើន 

បានទៅសប្មាលកូនទៅម្នទ៊ី រទពេយ រ៉ា  កនត ពួកាត់ក៏មិ្នទចាលថាន ំ 

រ រាណនិងប្តណម្មួ្យចំនួនររស់ាត់ទេើយ។ 

 តម្ប្រនពណ៊ី  ទប្កាយព៊ីឆា ងេទនា រួច ស្រសត៊ី កូនេា៊ី ប្តូវអាំងទភាើ ង 

យ៉ា ងតិចរ៊ី នងៃ។ ទប្កាយព៊ីអាំងទភាើ ងទគប្តូវទ វ្ើ ពិ ៊្ី េមាា ក់ចស្រងាា ន 

ទោយមានទេៀនប្បាំ ្ូរប្បាំ សាា ្ម៌្មួ្យគូ ប្សាមួ្យដរ មាន់ទសាៃ រ 

មួ្យ អងា រមួ្យលអ៊ី  ជូនទៅឆមរកដលជួយកន ុងការសប្មាលកូនទនាេះ។   

           ស្រសត៊ី កូនេា៊ី ប្តូវតម្មិ្នេេួលទនប្ត៊ី ទឆាត  សាច់ឈា ូស សាច់ទ 

និងសាច់មាន់នប្ព។ ាត់ប្តូវេេួលទនកតបាយជាមួ្យនឹងអំរិល 

អាំង អំរិលល៊ី ង េញ៊ី រ ក ជាមួ្យបាយជ័រសាា និងមិ្ន ូរបាយកាដ ំងទេ។ 

ទគតម្កររទនេះរ ូតបានមួ្យកេ ទេើរអាច ូរសាច់អាំងទប្កៀម្ៗ 

បាន។ 
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ចំទពាេះការទប្រើ ឱ្សងរនាទ រ់ព៊ី សប្មាលកូនរួច ស្រសត៊ី កូនេា៊ី  

និយម្ផឹកថាន រំ រាណ ទដើម្ប៊ីឱ្យមានស េភាពលអ និងសម្បូរេឹកទោេះ។ 

ថាន ំទំងទនាេះមានដូចជា សំរកទដើម្លាវ  ទដើម្េឹកទោេះខ្ា  ជីសាឹ ក 

ប្តទចៀកប្ករ៊ី  សំរ រស៊ា ត ទៅម ចាក់កសង ទដើម្ចាក់ប្កទេក  សំរក 

ទដើម្ចំរក់បារាំង។ ទគយករ កខជាតិទំងទនេះម្កហាលឱ្យសៃ ួត ទ ើ យោំ 

េឹកផឹក។ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សមាភ សន៍ អ៊ាំ ប្ស៊ី  ទសន សាវ ្ អំព៊ី េទនៀម្េមាា រ់ឆាងេទនា ររស់ស្រសដ៊ី  

ជនជាតិព័រ។ 
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គ.២- ទំសៃៀមទម្លែ រ់សពលសរៀរការ 
ជនជាតិព័ររចា ុរបននមានប្រនពណ៊ី ទរៀរការដូចកេម រភាគ 

ទប្ចើ ន។ ម្ នទពលទរៀរការ ខ្ងប្ស៊ី រងាគ រ់ផទ េះមួ្យព៊ីខ្ងប្រុស។ 

ផទ េះទនាេះ គឺសប្មារ់កូនកំទលាេះកូនប្កម្ ំ រស់ទៅទប្កាយព៊ី ទរៀរការ 

ឬប្កមុ្ប្គួសារខ្ងប្ស៊ី រស់ទៅជាមួ្យក៏បានកដរ។ ការចំណាយកន ុង 

ពិ ៊្ី ទរៀរម្ងគលការ គឺប្គួសារខ្ងកូនប្រុសប្តូវចំណាយទប្ចើនជាង 

ខ្ងប្ស៊ី។ រនាទ រ់ព៊ី ទរៀរការរួច ខ្ងប្ស៊ី ប្តូវោច់កេសប្សឡាយ 

(ជនជាតិព័រេមាា រ់ទៅថា ោច់ពូជ) មានន័យថា ទពលមានកូន 

ទគប្តូវយកប្តកូលខ្ងប្រសុ, រាល់ការសទប្ម្ចអវ៊ី ៗទំងអស់ ខ្ង 

ប្រុសជាអន កសទប្ម្ច ឯខ្ងប្ស៊ី ាម នសិេធិ ទេ។ កន ងុប្គួសារមួ្យ ទរើ  

រត៊ីសាា រ់ទចាល ទពលកូនៗ្ំទេើង មានអនកចូលសត៊ី ដណត ឹ ង មាត យក៏ 

ាម នសិេធិចាត់កចងទរឿងកូនររស់េា នួទេើយ គឺមានកតប្កុម្ប្គួសារ ខ្ង 

ឪព ករ៉ា  ទណាណ េះកដលមានសិេធិចាត់កចងរងាគ រ់រញ្ហា កន ុងទរឿងទនេះ។ 

 ប្រសិនទរើខ្ងប្ស៊ីខ្ា ចោច់ពូជ ទ ើ យចង់ភាា រ់ពូជវិញទនាេះ 

ទគអាចយកប្បាក់ចំនួន១ពាន់ឬព៊ី រពាន់ទរៀល ទ វ្ើ ឧរកិចាស ំ េិញសាច់ 

្ម្ភាា រ់ពូជទេើងវិញបាន។ ប្រនពណ៊ី កររទនេះក៏ទៅមាន 

រ ូតដល់រចា ុរបនន កដរ។ 

 

         គ.៣- ទំសៃៀមទម្លែ រ់សពលាែ រ ់
 ទៅកន ុងភូមិ្ ទរើមានអន កណាមាន ក់សាា រ់ រងរអ ូនជនជាតិព័រ 

ទចេះជួយយកអាសាាន ណាស់។ ពួកាត់ចូលរួម្កន ងុពិ ៊្ីរ ណយ ក៏ដូច 

ជួយកំដររ ណយសពទោយចិតត ទសាម េះសម័ ប្គ។ ជាប្រនពណ៊ី តទរៀងម្ក 
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កន ុងទពលរ ណយសព រងរអ ូនជនជាតិព័រមិ្នផឹកប្សាទេ រ ូតទល់ 

កតបានទរៀរចំេ កោក់សពរួចរាល់ទ ើ យ ទេើរទគអាចផឹកប្សាបាន។  

 រចា ុរបនន ទនេះ រងរអ ូនជនជាតិព័រប្បារពធ ពិ ៊្ីរ ណយសពដូចជន 

ជាតិកេម រកដរ គឺទៅទពលមានម្ន សសសាា រ់ទគប្តូវនិម្នត ប្ពេះសងឃម្ក 

សូប្ត្ម៌្ឱ្យស៊ីលដល់អនកសាា រ់ ទ ើ យសពប្តូវយកទៅរូជា(ដ ត) ឬ 

រ ា្ ុេះ(ករ់)តម្្ម្មត។ 
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ដ្នក្ទី៣ 
ភាា ៃិង អ្ក្េរេលិបជ៍ៃាត្ិព័រ 

 

១- អ្ក្េរេលិបប៍្រាប្រយិជៃាត្ពិ័រ 
រងរអ ូនជនជាតិព័រជាជាតិសាសន៍មួ្យមានប្រនពណ៊ី   េំទនៀម្ 

េមាា រ់ រទរៀររស់ទៅររស់ទគតំងព៊ី យូរយរណាស់ម្កទ ើ យ។ ទោយ 

វរប្ម៌្ទំងទនាេះ ទ វ្ើ ឱ្យជនជាតិទនេះមានអតតសញ្ហា ណររស់េា នួខ្ា រ់ 

េា ួន កដលអតតសញ្ហា ណទងំទនាេះមានដូចជា ភាសា ទរឿងទប្ពងប្រជា 

ប្រិយ ជំទនឿ ម្ា រូអាហារ ប្តណម្ទផសងៗកន ងុជីវភាពប្រចំានងៃ  ជាទដើម្។ 

រ ូតម្កដល់សពវនងៃ ទនេះ េំទនៀម្េមាា រ់មួ្យចំនួនប្តវូបាត់រនតិ ចម្ដងៗ 

មានកតម្ន សសវ័យចាស់ៗមួ្យចំនួនរ៉ា ទណាណ េះកដលទៅទចេះចំាេា េះ។ 

កន ុងចំទណាម្ម្រតកននវរប្ម៌្ទំងទនាេះ ទរឿងទប្ពងប្រជាប្រិយ ជា 

ទប្គឿងសមាគ ល់អតតសញ្ហា ណរងរអ ូនជនជាតិព័រមួ្យកដរ។ ប្គរ់រញ្ហា  

ជីវភាពននការរស់ទៅររស់ពួកាត់ទក់េងនឹងការពនយល់បាត ភូត

្ម្មជាតិ ការអរ់រំ ទក់េងនឹងការោក់ទ ម្ េះេ៊ី កកនាង រញ្ហា កំទណើ ត 

ជនជាតិព័រេា នួឯង ការរកយ តតិ ្ម៌្ជាទដើម្ ប្តវូបានរងរអ នូជនជាតិ 

ប្រមូ្លរ ា្ លូកន ុងទរឿងទប្ពងទនេះទំងអស់។ រ៉ា  កនត គួរឱ្យទសាកសាដ យ 

ចាស់ៗកដលទចេះចំាទរឿងរទរៀរទនេះទៅមានចំនួនតិចតួច ម្ា៉ា ងទេៀត 

ប្កុម្អន កប្សាវប្ជាវទយើ ងអាចទ វ្ើបានប្តឹម្កប្មិ្តមួ្យរ៉ា ទណាណ េះ។ ទយើ ង 

ចង់រំទពញទរសកកម្ម ដ៏្ំមួ្យកន ុងការចងប្កងវរប្ម៌្រងរអ នូជនជាតិ

ព័រទនេះឱ្យបានសពវ ប្គរ់ រ៉ា កនត ទយើ ងមានរញ្ហា ងវិកាសប្មារ់ប្សាវ

ប្ជាវ។ ដូចទនេះសាន នដទរឿងទប្ពងកដលទយើ ងេេួលបានទនេះ វាប្ាន់

កតជាកផនកមួ្យរ៉ា ទណាណ េះ កដលទរឿងទំងទនាេះមាន៖ 



52 

រ ឿងររេងររជាររិយ រស់រងរអូនជនជាតិេ័  
រៅរេតតរោធិ៍សាត់ 

 
 

រ ឿងនាងទុនសុរា 
 

(និទនទោយ ទលាកត កង៉ាត ចាត អាយ ៧៧ឆាន ំ និង ទលាកយយ  

  ត សាម្៉ា ន អាយ ៦៣ឆាន ំ ទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង ប្សុកប្កវាញ 

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទលាកត កង៉ា ត ចាត និង ទលាកយយ   ត សាម្៉ា ន  

និទនទរឿងនាងេ នស ប្ត និង ទរឿងនាងកាត ម្។ 
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រ ឿងនាងទុនសុរា 
 

 នាងេ នស ប្ត កូនទអើយេមាា ក់ស៊ា ក់ឱ្រា៉ា  ឪប្កងដា ឱ្យ ! 

 កាលទដើម្ទេើយ មានប្ស៊ីៗទៅកន ងុភូមិ្ជាទប្ចើនកតងនាំាន ចូល 

នប្ពទដើ ម្ប៊ីប្ចូតសបូវនិងជីកដំេូង។ នងៃ មួ្យទពលេេួលទនអាហារ 

នងៃ ប្តង់រួច មាននាងមាន ក់ព ំបានយកេឹកម្កផឹកនឹងទគ ទ ើ យាម ន 

នរណាកចករំកលកេឹកឱ្យផង នាងទនាេះក៏បានទចញទដើ រទៅរកេឹកផឹក 

កតមាន ក់ឯង នាងក៏បានប្រេេះទ ើ ញេឹកកន ុងោនទជើ ងដំរ៊ី មួ្យងា ុក 

ក៏កបង់េឹកទនាេះផឹក រួចក៏ប្តេរ់ម្កវិញ។ 

 ម្កដល់ផទ េះអស់កាលជាទប្ចើនកេ នាងកដលផឹកេឹកកន ុងោន 

ទជើងដំរ៊ីទនាេះក៏មាននផទ ទពាេះ។ ល េះប្គរ់កេ នាងក៏ប្រសូប្តបានកូន 

ប្ស៊ី មួ្យោក់ទ ម្ េះថា នាងទុ្នសុប្ា។ 

  អស់កាលទប្ចើ នឆាន ំកនាងទៅ នាងនាងេ នស ប្តចទប្ម្ើ នវ័យ 

កាន់កត្ំ នាងកតងទដើ រទលងជាមួ្យទកមងៗទៅកន ុងភូមិ្ជាអនកជិតខ្ង 

ជាទរឿយៗ។ នងៃ មួ្យ នាងទុ្នសុប្ាបានទៅទលងអងគញ់ជាមួ្យទកមងៗ 

ទៅកកបរផទ េះនាង នាងកតងកតទលងឈន េះទគប្គរ់ទពលទំងអស់ មិ្ន 

កដលចាញ់ម្តងណាទេើយ ទលងកលបងអវ៊ី ក៏កតងកតឈន េះកដរ។ ភាព 

ពូកកររស់នាងេ នស ប្ត បានទ វ្ើឱ្យពួកទកម ងៗកដលទលងជាមួ្យនាង 

េឹងយ៉ា ងខ្ា ំង ទ ើ យទជរតិេះទដៀលនាងថាម្៊ី កូនអត់ឪ។ កាលទរើបាន 

ឮពាកយទគទជរកររទនេះ នាងេឹងខ្ា ំងណាស់ ទពលប្តេរ់ម្កដល់ផទ េះ 

វិញ នាងបានសួរទៅមាត យទដើ ម្ប៊ីរកឪព ក។ នាងជាមាត យបានទឆាើយ 

ប្បារ់ទៅកូនថា ទរើ កូនចង់ទៅរកឪព កររស់កូន ចូរកូនទៅសួរដំរ៊ី 
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ចារ់ព៊ី ដំរ៊ីមានភា ុក១រ ូតដល់ដំរ៊ីមានភា ុក១២ ទនាេះនឹងដឹងព៊ី ឪព ក 

ររស់កូនទ ើ យ។ ទប្កាយព៊ីសាត រ់សម្ត៊ី មាត យរួច នាងេ នស ប្តក៏ទ វ្ើ  

ដំទណើ រកសវងរកឪព កតម្ការប្បារ់ររស់មាត យ នាងក៏បានជួរដំរ៊ីជា 

ទប្ចើន ទ ើ យសួរទៅដំរ៊ីទំងអស់ ចារ់ព៊ី ដំរ៊ីមានភា ុក១រ ូតដំរ៊ីមាន 

ភា ុក១២។ កាលទរើ ទ ើ ញទកមងប្ស៊ី សួររកឪព កដូទចនេះ ដំរ៊ីភា ុក១២ក៏រួង 

សួងថាប្រសិនទរើ ទកម ងប្ស៊ី ទនេះជាកូនររស់េញ ុំ  សូម្ឱ្យេញ ុំ ប្គកវងទជើ ង 

ទឆវ ងទៅសាដ ឱំ្យដល់េនងនិងប្គកវងទជើងសាត ទំៅទឆវងបានដល់េនង។ 

ទប្កាយព៊ីបានសាកលបងទ វ្ើ ទ ើ យ ដំរ៊ីភា ុក១២ក៏បានសទប្ម្ចដូចកត៊ី  

ប្បាថាន កម្ន ទពលទនាេះដំរ៊ីទនាេះក៏េេួលនាងជាកូនប្ស៊ី ររស់េា ួន។ 

 អនកទំងព៊ី រសរាយចិតតយ៉ា ងខ្ា ំង ទពលសាគ ល់ាន ថាជាឪព ក 

និងកូន។ ទោយខ្ា ចសប្តូវម្កទ វ្ើបារកូន ដំរ៊ីជាឪព កបានទ វ្ើរាន 

មួ្យយ៉ា ងេព ស់ទៅកន ុងនប្ព េ កសប្មារ់ឱ្យកូនប្ស៊ីសាន ក់ទៅទលើ ទនាេះ  

ទ ើ យដំរ៊ីទនាេះកតងទចញទៅរកចំណ៊ី បាត់ៗទរៀងរាល់នងៃ។ ទពលប្តេរ់ 

ម្កវិញ ដំរ៊ីជាឪព កកតងកប្សកទៅកូនថាអឺ ! នាងេ នស ប្ត េមាា ក់ 

ស៊ា ក់ឱ្រា៉ា  ឪប្កងដា ឱ្យ។ ដំរ៊ីជាឪព កកតងកតប្កងសក់ឱ្យកូនទរៀងរាល់ 

ទពលកដលប្តេរ់ម្កព៊ី រកចំណ៊ី វិញ។ 

 ប្គរ់ទពលទចញទៅរកចំណ៊ី  ដំរ៊ីជាឪព កកតងដត កូំនឱ្យពនា ត់ 

ទភាើ ងចនា ុេះទៅទពលយរ់។ ទវលាយរ់មួ្យ នាងទភាចពនា ត់ទភាើ ង ទ វ្ើ ឱ្យ 

ប្ពាននប្ពទ ើ ញទភាើ ងទនាេះ ទ ើ យក៏ផសងថាទរើ ទភាើ ងទនេះជាទភាើ ងប្ពាយ 

សូម្ឱ្យរលត់ កតទរើ ទភាើ ងទនេះជាទភាើ ងររស់ម្ន សសសូម្ក ំឱ្យរលត់។ 

ទប្កាយទពលផសងរួច ទភាើ ងទៅកតទឆេះដកដល ប្ពាននប្ពក៏ោក់ជទណត ើ រ 
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ទេើងទលើ រានចារ់នាងេ នស ប្ត។ នាងេ នស ប្តភ័យខ្ា ំងណាស់ 

កប្សកឱ្យទគឯងជួយ កតមិ្នមានម្ន សសណាមាន ក់ម្កជួយនាងទេើយ។ 

ប្ពាននប្ពក៏ចារ់ល៊ី នាងយកទៅ កន ុងទពលជាមួ្យាន ទនេះកដរ នាង 

េ នស ប្ត បានយកប្ារ់លៃោក់តម្េា ួន ទ ើ យបាចតម្ផា វូខ្ង 

ទឆវងផង ខ្ងសាត ផំងរ ូតដល់កកនាងប្ពាននប្ពរស់ទៅ ទដើម្ប៊ីឱ្យជា 

សញ្ហា ចំណំាផា ូវនិងេ កជាសញ្ហា ឱ្យឪព កបានដឹង។ ចំកណកដំរ៊ីជាឪព ក 

ទពលប្តេរ់ម្កព៊ី រកចំណ៊ី វិញ បានកប្សកទៅកូនយ៉ា ងព៊ី ទរាេះថា អឺ ! 

នាងេ នស ប្ត េមាា ក់ស៊ា ក់ឱ្រា៉ា  ឪប្កងដា ឱ្យ! ដំរ៊ីជាឪព កទៅនាងរ៊ី  

រួនដង ទៅកតមិ្នឮសំទេងទឆាើយ ក៏ទដើ រជ ំ វិញរាន ទ ើ យក៏បានប្រេេះ 

ទ ើ ញោនទជើងម្ន សសចកម្ាកនិងប្ារ់លៃ ប្ជុេះទពញដី ដំរ៊ីជាឪព កគិត 

ថា កូនប្ស៊ី ររស់េា ួន ពិតជាមានទចារចារ់យកទៅបាត់ទ ើ យ។ ដំរ៊ី 

ជាឪព កក៏ទដើ រតម្ប្ារ់លៃ ទនាេះ រ ូតដល់កកនា ងប្ពាននប្ពេ កកូន 

ប្ស៊ី  កដលកកនាងទនាេះ ៊ា  ំ ព័េធ ទោយររងមាំៗ ព៊ី ររ៊ីជាន់ ដំរ៊ីក៏ចារ់ទញ 

ររងទនាេះនិងជាន់កទម្ទចឱ្យទេទចេទ៊ី ទំងអស់។ ប្ពាននប្ពទ ើ ញសភាព 

ដូចទនេះ ក៏រកម្ទ្ាបាយសមាា រ់ដំរ៊ី ទោយយកជ័រេឹកទៅសាឱ្យរលាយ 

ដូចជាេឹក ទដើម្ប៊ីេ កឱ្យដំរ៊ីទនាេះផឹក។  

ទប្កាយព៊ីបានកាច់ររងបាក់ករកទ ើ យ ដំរ៊ីក៏ទដើ រចូលទៅរក 

កូនប្ស៊ី ទំងទ វ ត់អស់កមាា ំងយ៉ា ងខ្ា ំងជាពន់ទពកក៏ប្រេេះទ ើ ញ 

េឹកទៅកណាត លផា ូវ ដំរ៊ីនឹកសាម នថាជាេឹកក៏ផឹកអស់ាម នសល់។ ទប្កាយ 

ព៊ី ផឹកេឹកទនាេះរួច ដំរ៊ីជាឪព កក៏ទៅដ ប្ក ល់ប្កហាយ ប្រកាច់ដួល 

សាា រ់មួ្យរំទពចទៅនឹងកកនាងយ៉ា ងអាទណាចអា្័ម្។ នាងេ នស ប្ត 
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ទប្កាយព៊ីបានដឹងថាឪព កសាា រ់ទប្ពាេះកតតម្រកេា ួន នាងក៏រត់ទចញ 

ម្កកកនា ងសពឪព ក ទ ើ យកប្សកយំទសាកទបាកេា ួន នទនៀលទលើ  

្ម្ររស់ឪព កកដល ូរទ ៀរព៊ី េា ួនប្ក ម្ប្ចាលទពញដីយ៉ា ងអា

ទឡាេះអាល័យនប្កទពក។ នាងេ នស ប្តយំរទណត ើ រ សម្ាឹ ងទម្ើល 

ទៅទលើ ទម្ រទណត ើ រ េ៊ី រំផ តនាងក៏ោច់េយល់សាា រ់តម្ឪព កទៅ 

កកនាងទនាេះកដរ។ 

 ប្ពលឹងនាងេ នស ប្តក៏បានចារ់ជាតិជាសតវសាា រមួ្យ 

ប្រទភេមានរូររាងដូចនិងរ៉ា នសតវ ចារ កដលភាសាព័រទៅសតវ  

ទនាេះថាឆ៊ីម្ ៊ា ូ ម្ហាម្15 កដលទរាម្ររស់វាមានពណ៌ប្ក ម្ដូច 

្ម្រ ូតដល់សពវ នងៃ ទនេះឯង។ 

 

 
 
 
 

                                                 
15 ឆ៊ីម្ ៊ា ូ ម្ហាម្  ជាភាសាជនជាតិព័រ សំទៅទៅទលើសតវសាា រមួ្យប្រទភេពពួកចារ     

      កដលមានទរាម្ពណ៌ប្ក ម្ដូចពណ៌្ម្។ 
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រ ឿងនាងក្ដាម 
 

(និទនទោយ ទលាកត កង៉ា ត ចាត អាយ ៧៧ឆាន ំ និង ទលាកយយ  

  ត សាម្៉ា ន អាយ ៦៣ឆាន ំ ទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង ប្សុកប្កវាញ 

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់) 

 

កាលទដើម្ទេើយ មានតយយព៊ី រនាក់រត៊ី ប្រពនធ រស់ទៅកន ុង 

ជីវភាពប្ក៊ី ប្កលំបាក ពួកាត់ព ំមានកូនទេ។ សម័្យនងៃ មួ្យតយយ 

រដ៊ី ប្រព័នធបានទៅជញ្ហា ត់ប្ត៊ីជាមួ្យអន កជិតខ្ងកន ុងភូមិ្ ពួកអន កភូមិ្ 

ជញ្ហា ត់បានប្ត៊ី ប្គរ់ាន  ចំកណកតយយជ ា្ ត់មិ្នបានប្ត៊ី ទសាេះ។ 

តយយេំជ ា្ ត់មួ្យប្ពឹក្ំនឹងទគកដរ មួ្យ ន្ ងណាក៏ចូលបានកត 

កាដ ម្ទប្ាង្ំមួ្យ ទ ើ យតយយទចេះកតចារ់កាដ ម្ទនាេះប្រកលង 

ទៅកន ុងេឹកវិញ ទោយមិ្នយកវាទេើយ។ ទប្កាយព៊ី ចំណាយទពល 

ជ ា្ ត់មួ្យនងៃ នឹងទគមិ្នបានអវ៊ី ទសាេះ តយយក៏ោច់ចិតតយកកាដ ម្ 

ទនាេះម្កផទេះ ទ ើ យប្រស់វាទៅកន ុងពាងទោយនិយយថា ចំានងៃ កសអក 

នឹងយកវាម្កទ វ្ើ ម្ា ូរ។ ដល់ទពលនងៃ ប្តង់ តយយទភា ចយកកាត ម្ 

ទនាេះទៅទ វ្ើ ម្ា ូរ ទ ើ យក៏និយយថា ចំាទពលលាៃ ចនឹងយកវាម្ក 

ទ វ្ើម្ា ូម្។ ទរៀងរាល់ទពលទ វ្ើ ម្ា ូរ ពួកាត់កតងកតទភា ចយកកាត ម្ទនាេះ 

ទៅចម្អិ នជាម្ា ូរ ទពលប្ពឹកថាចំាលាៃ ច ទពលលាៃ ចថាចំាប្ពឹក។ ទពល 

មួ្យប្សារ់កតឮសំទេងទចញព៊ី កន ុងពាងរនាឺ ម្កថា ទលាកត ទលាក 

យយ ក ំសមាា រ់េញ ុំ ! េ កេញ ុំ ឱ្យចំាផទ េះ ទម្ើ លមាន់ទឱ្យតយយ។ ត 

យយឮសំទេងកាត ម្អងវ រដូចទនេះ ក៏សទប្ម្ចចិតតេ កកាត ម្ទនេះឱ្យមាន 

ជីវិតរនត ទៅទេៀត។ 
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 រដូវទ វ្ើ កប្សចូលម្កដល់ តយយាម នកូនទៅជួយទ វ្ើ កប្ស  

ចមាា រដូចអន កជិតខ្ងទេើយ ពួកាត់បារម្ភណាស់ខ្ា ចាម នប្សវូោក់ 

ជប្ងុកដូចទគ។ កាដ ម្ឮតយយជកជកាន ព៊ី កប្សចមាា រយ៉ា ងទនេះ ក៏ 

និយយព៊ីកន ុងពាងថាទលាកតទលាកយយក ំ ភ័យអ៊ី  កប្សចមាា រ េ កឱ្យ 

ទៅទ វ្ើ  ! ពួកាត់មិ្នចារ់អារម្ម ណ៍នឹងសម្ត៊ី ររស់កាត ម្ទេើយ។ រដូវ 

ទ វ្ើ កប្សចមាា របានកនាងផ ត រដូវប្ចូតបានម្កដល់ អន កភូមិ្ស េធ កតមាន 

ប្សូវទពញជប្ងុងប្គរ់ៗាន  ចំកណកឯផទេះតយយវិញ កាត ម្បានជរ់ 

ប្សូវអងា រោក់ទពញជប្ងុកដូចទគឯងកដរ។ តយយទ ើ ញសភាព 

ករាកកររទនេះក៏ឆៃ ល់ណាស់ ទ ើ យសួរទៅទៅកាត ម្។ ទៅកាត ម្ ក៏បាន 

ប្បារ់ទរឿងរា៉ា វទំងអស់ដល់តយយឱ្យអស់ចម្ៃ ល់។ 

 កនា ងអស់យូរកេឆាន ំ កាត ម្ទនាេះបានកប្រកាា យជាប្ស៊ី ប្កម្ ំ ដ៏ 

ប្សស់សាអ តមាន ក់។ មានកំទលាេះៗជាទប្ចើ នកតងកតទចាម្ប្សឡាញ់ 

នាង។ នងៃ មួ្យមានមាណពមាន ក់ម្កចូលសត៊ី ដណត ឹ ងនាងទ វ្ើជាភរិយ។ 

ទប្កាយព៊ីតយយពិភាកាាន រួច ពួកាត់ទំងព៊ី របានសទប្ម្ចចិតត  

ទលើ កទៅប្ស៊ី ឱ្យទៅមាណពទនាេះ ទ ើ យក៏ចាត់កចងទរៀរអាពា ៍ 

ពិពា ៍តម្ប្រនពណ៊ី ។ នាងកាត ម្និងរ រសជារត៊ីបានរស់ទៅជាមួ្យាន  

កន ុងជីវភាពសាម្ ា្យ៉ា ងស េសានត  ប្ពម្ទំងមានកូនមាន ក់ទេៀតផង។ 

ទវលាទប្កាយម្ក រ រសជារត៊ី ប្ពួយខ្ា ចជីវភាពប្គួសារជួរការលំបាកក៏ 

ស ំ ភរិយទៅរកស ៊ី ទៅឯប្សុកឆាៃ យជាមួ្យអន កជិតខ្ងកន ុងភូមិ្ នាង 

ក៏សទប្ម្ចចិតតឱ្យរត៊ី ទៅ។ នាងកាត ម្រស់ជាមួ្យកូនទៅឯផទេះ កនាងបាន 

ព៊ី ររ៊ីឆាន ំទេើ ររ រសជារត៊ី ប្តេរ់ម្កផទេះវិញ។ នាងទប្តកអរខ្ា ំងណាស់ 

ទពលបានទ ើ ញរត៊ី ម្កដល់ផទ េះ។ ព៊ី ររ៊ី នងៃ ទប្កាយម្ក រ រសជារត៊ី បាន 
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ទដើ រទៅទលងផទេះញាតិជិតខ្ងទៅកន ុងភូមិ្ ទ ើ យទ ើ ញផទេះន៊ី មួ្យៗ 

មានប្សូវទពញៗជប្ងុក កងម្ទំងមានចមាា រទេៀតផង! នាយក៏ទដើ រ 

ប្តេរ់ម្កផទេះវិញ ទ ើ យពិចារណាកន ុងចិតត កតមាន ក់ឯងថាប្រពនធ ទគ 

ទៅផទេះដូចប្រពនធអញកដរ ទ ត អ៊ី ក៏ទគមានប្សូវទពញៗជប្ងុក? ឯ 

ផទ េះអញវិញទម្ដចក៏ាម នអវ៊ី ទំងអស់អ ៊ី ចឹង! នាយក៏ទឆាើយមាន ក់ឯងថា អូ ! 

ប្រពនធអញប្បាកដជាេាិលណាស់ មិ្នទចេះទ វ្ើការរកស ៊ី អវ៊ី ទេើយ! ទដើ រ 

ម្កដល់ផទ េះភាា ម្ នាយក៏កស្រនាត ក់បានដងករក ទលើ កសំពងកាលប្រពនធ  

ករក ូរ្ម្រហាម្ ទ ើ យក៏ទដើ រទចញទៅបាត់។ នាងកាត ម្ជា 

ប្រពនធ េឹងខ្ា ំងណាស់ កតមិ្នតរតជាមួ្យរត៊ី វិញទេើយ នាងក៏បាន 

ជរប្សវូ អងា រ ម្ា រូ អាហារេ កឱ្យរដ៊ី ទពញផទេះ រួចទ ើ យក៏អូសនដកូន 

រត់ចូលកន ុងរនធកាត ម្បាត់ទៅ។  

 ទពលរ រសជារត៊ី ប្តេរ់ចូលផទេះវិញ បានទ ើ ញកន ុងផទ េះមាន 

ប្សូវ អងា រទពញផទេះ នាយក៏កប្សកទៅប្រពនធ  កតមិ្នឮសំទេងទឆាើយ  

តរទសាេះ។ ទប្កាយម្កទេើរដឹងថាអវ៊ី ៗប្គរ់យ៉ា ងទៅកន ុងផទ េះស េធ កត 

ជាប្េពយររស់ប្រពនធ រកេ កឱ្យ។ នាយទសាកសាត យនឹងកំ  សទំង 

ឡាយកដលេា ួនប្រប្ពឹតត ទៅទលើ ប្រពនធ កនា ងម្ក។ នាយបានកប្សក 

ទៅប្រពនធរនត ទេៀត ក៏បានឮសំទេងទឆាើយទចញព៊ី រូងកាដ ម្ នាយក៏រត់ 

ទៅរកប្រពនធ ទៅឯរនធកាត ម្ ទ ើ យអងវ រប្រពនធ និងកូនឱ្យប្តេរ់ម្ក 

ផទ េះវិញ កតនាងនិងកូនរដិទស្មិ្នប្ពម្ប្តេរ់ម្កផទេះវិញទេើយ។ 

 ទោយសារកតកាលនាងប្តូវរត៊ី វាយដូចទនេះទ ើ យ ទេើរសន ូក 

កាត ម្មានសាន ម្ឆន ូតជាប្កឡារ ូតដល់សពវនងៃ។ 
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រ ឿងកំរ ើតជនជាតិេ័ 16 
 

(និទនទោយ ទលាក យង់ ទ ឿន អាយ ៦៤ឆាន ំ ទៅភូមិ្កប្ពក១ 

  ំ សំទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់) 

 

 

 

  

                                                 
16  តម្ភាសារងរអ ូនជនជាតិព័រពាកយថាទរឿងកំទណើ តជនជាតិព័រ  គឺ សប្រ៉ា ង ទងម្  

     កំទនើ តជនចាតសំទរ ។  
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មានទរឿងដំណាលថា កាលព៊ី ជំនាន់ទភាើ ងទឆេះកាល ម្ន សស 

មាន ទំងឡាយសាា រ់ទសទើ រទំងអស់ ទៅសល់កតរងរអ ូនប្រុសប្ស៊ី ព៊ី រ 

នាក់រ៉ា  ទណាណ េះកដលទៅរស់រានមានជីវិត ទោយសារពួកទគរត់ពួននឹង 

ទដើម្ប្តយឹង។ អន កទំងព៊ី ររស់ទៅយ៉ា ងប្តម្៉ា ង់ប្តទមាចកតព៊ី ររងរអ នូ 

អស់រយៈទពលយ៉ា ងយូរ។ កន ុងរយៈទពលកដលពួកទគរស់ទៅជាមួ្យ 

ាន  ាម នម្ន សសទកើតកងម្ទេើយ។ ប្ពេះឥស្រនទបានទ ើ ញដូចទនេះ ក៏គិត 

ថា ប្រសិនទរើ អាតម មិ្នជួយឱ្យអន កទំងព៊ី រប្សឡាញ់ាន ទេ ទនាេះនឹង 

ោច់ពូជន៍ជនជាតិទនេះមិ្នខ្ន។ ទប្កាយព៊ី ពិចារណារួច ប្ពេះឥស្រនទ ក៏ 

ប្រទនថាន ំេិពវ ទ ម្ េះសូន៊ី កាចំនួនប្បាំព៊ី រប្ារ់ឱ្យដល់អន កទំងព៊ី រ 

ទ ើ យនាងរអ ូនបានលួចទលរថាន ំទនេះមួ្យប្ារ់ម្ ន។ ទពលរងប្រុសម្ក 

ព៊ី ជីកដំេូងវិញ នាងក៏យកថាន ំកដលទៅសល់ប្បាមួំ្យប្ារ់ប្រគល់ឱ្យ 

រងប្រុស ទ ើ យក៏កចកាន មាន ក់រ៊ី ប្ារ់។ រនាទ រ់ព៊ី ទលរថាន ំសូន៊ីកាទនេះ 

រួច រងរអ ូនទំងព៊ី រក៏ទកើតមានតទប្ម្កតណាា ទសាកឃាា នរំពានទលើ រង 

រអ ូនឯង យកជារត៊ី ប្រពនធ។  

 កនា ងម្កជាទប្ចើ នឆាន ំ  អន កទំងព៊ី រក៏មានកូនប្រុសប្ស៊ី ចំនួន 

១២នាក់ ប្រុស៦នាក់ ប្ស៊ី ៦នាក់។ កូនៗទំង១២បានចារ់គូាន ជារត៊ី  

ប្រពនធ  មួ្យគូៗទៅរស់ទៅឆាៃ យព៊ីាន ទរៀងៗេា នួ ក៏បានកូនពូនជាទៅ 

តពូជពងសជនជាតិព័ររ ូតរចា ុរបនន ទនេះ។ 
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រ ឿងកំរ ើតសតវ រេយិរ អ ៊ូយិរ17  
 

(និទនទោយ ទលាក យង់ ទ ឿន អាយ ៦៤ឆាន ំ ទៅភូមិ្កប្ពក១ 

  ំ សំទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់) 

 

 កាលព៊ី ទប្ពងនាយមានជនជាតិព័រមួ្យប្គួសារ មានជីវភាព 

ប្ក៊ី ប្កជាងទគទៅកន ុងភូមិ្។ ទោយសារការទ វ្ើចមាា រររស់ទគមិ្នបាន 

ផល ទគក៏មានគំនិតយកកូនព៊ី រនាក់ទៅទប្បាសទចាលកន ុងនប្ព។ ទប្កាយ 

ព៊ីបានគិតយ៉ា ងទនេះទ ើ យ រត៊ី ប្រពនធ ទំងព៊ី ក៏ប្បារ់ទៅកូនៗថា ប្ពឹក 

កសអ កទនេះពួកទយើ ងនឹងទៅទបាចទតត ទៅកន ុងនប្ព ព កកម្៉ា នឹងយកកូន 

ទៅជាមួ្យកដរ។ ទប្កាយព៊ី ប្បារ់កូនទំងព៊ី រទ ើ យ ពួកទគក៏នាំកូន 

ទដើ រទឆាព េះទៅដល់នប្ពទប្ៅ ក៏យកកូនោក់ទៅទលើ ងមោដ៏្ំមួ្យ ទ ើ យ 

និយយប្បារ់កូនថា កូនៗទៅចំាព កកម្៉ា េ៊ី ទនេះទ ើ យ កម្៉ា ជីកដំេូង 

កកបរៗទនេះទេ ព កក៏ទបាចទតត ទៅជិតៗទនេះកដរ។ ថារួចអន កទំងព៊ី រ 

ក៏ទដើ រទចញទៅ រ រសជារត៊ី ទដើ រទៅក៏បានជួរដំរ៊ីមួ្យ ក៏ប្បារ់ដំរ៊ីថាដំរ៊ី 

ទអើ យ ! ទរើ សិនកូនអញកប្សកទៅអញថាព កៗ សូម្ឯងជួយអញផង 

ឯងប្ាន់កតទបាចទតត ឱ្យឮសូរប្បាវៗទៅ ទនាេះកូនអញនឹងទជឿថា អញ 

ទៅជិតៗទនេះទេ។ ចំកណកនាងជាប្រពនធ ទដើ រទៅជួរសតវ ទម្ៀម្ 

ក៏និយយប្បារ់ទម្ៀម្ថាទម្ៀម្ទអើយ ទរើ កូនៗអញកប្សកទៅអញថា 

កម្៉ា  ៗ សូម្ឯងជួយទឆាើយថាគូកៗផង ទនាេះកូនៗអញនឹងទជឿថា អញទៅ 

                                                 
17 ទពយិរ អ៊ាូ យិរ  ជាភាសាជនជាតិព័រ ប្តូវនឹងភាសាកេម រថា កម្៉ា ម្ក ឪម្ក។  ពាកយថា  

      ទពយិរ អ៊ាូ យិរ  ទនេះ ជាការប្តរ់សូរសំទេងសតវម្ា៉ា ងយំឮយ៉ា ងទនេះ។  
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ជីកដំេូងទៅកកបរៗ ទនេះ។ កូនទំងព៊ី រអងគ ុយចំាឪព កមាត យទៅកណាត ល 

នប្ពទប្សាងអស់ទពលយ៉ា ងយូរទៅកតមិ្នទន់ទ ើ ញឪព កមាដ យររស់

ទគប្តេរ់ម្កវិញ។ រអ ូនប្ស៊ី ក៏ទចេះកតយំខ្ា ំងៗទេើង កូនប្រសុរងក៏ 

កប្សកទៅឪព កមាត យថា អឺយកម្៉ា  ! សតវ ទម្ៀម្ទឆាើយគូក! កូនរងទចេះ 

កតរនត កប្សកទៅឪព កថា អឺយព ក ! ដំរ៊ី ទបាចទតត ឮសូរប្បាវៗ។ កូន 

រងឮសំទេងសតវទម្ៀម្និងដំរ៊ីយ៉ា ងដូទចនេះ នឹកសាម នថាឪព កមាត យទៅ 

កកបរៗទនេះ  ក៏លួងរអ ូនថា ក ំ យំអ៊ី អូន ព កកម្៉ា ររស់ពួកទយើ ងទៅជិតៗ 

ទនេះទេ ពួកាត់ម្កឥេូវទ ើ យ។  

ទោយបាត់ឪព កមាត យយូរទពក កូនរងទចេះកតលួងរអ នូថា ទព 

យិរ អ៊ា ូ  យិរ ទព យិរ អ៊ា ូ  យិរ  មានន័យថាកម្៉ាម្ក ឪម្ក ឥេវូទ ើ យ 

កម្៉ា ម្ក ឪម្ក ឥេវូទ ើ យ។ កូនរង ទចេះកតលួងរអ នូក ំ ឱ្យយំនូវពាកយ 

ដកដលៗថាទព យិរ អ៊ា ូ  យិរ ទព យិរ អ៊ា ូ  យិរ េទនទញពាកយលួងរអ នូ 

ទនេះ រ ូតដល់សាា រ់េា ួនទំងរងទំងរអ ូនទៅកន ុងនប្ពទនាេះទៅ។ កូន 

ទំងព៊ី រទនាេះទប្កាយទពលសាា រ់ទៅ ក៏ទកើតទៅជាសតវ មួ្យប្រទភេកដល 

យំទៅឮសំទេងទព យិរ អ៊ា ូ  យិរ ទព យិរ អ៊ា ូ  យិរ រ ូតម្កដល់សពវ  

នងៃ  សតវទនាេះកេម រទយើ ងឱ្យទ ម្ េះថា ជាសតវតលាទ។ 
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រ ឿងររវតតិរសុកលាច 
 

(និទនទោយ ក ម្  ៊ា ន អាយ ៥៥ឆាន ំ ទៅភូមិ្កប្ពក១ 

  ំ សំទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

កាលទដើម្ទេើយជនជាតិព័រមិ្នទចេះទ វ្ើ កប្សទេ ពួកទគទ វ្ើ កត 

ចមាា រទៅតម្នប្ពភនំ ។ ទសតចកដលជាអនកប្គរ់ប្គងពួកទគទម្ើលទៅ 

ទ ើ ញជីវភាពររស់ពួកទគប្កលំបាកទពក ក៏ប្រមូ្លជនជាតិព័រទំង 

អស់ ឱ្យម្ករស់ទៅវាលេំនារ ទដើ ម្ប៊ីឱ្យប្រកររររទ វ្ើ កប្សវិញ។ 

ទសតចបានឱ្យទាប្ករ៊ីយកម្កភា ួរកប្ស និងពូជប្សវូជាទប្ចើនដល់ជនជាតិ

ព័រសប្មារ់សារទប្ពាេះ។ ទោយសារទ វ្ើ កប្សមានការលំបាក ជាង

ទ វ្ើចមាា រឬទរេះកផា ប្កវាញទៅតម្នប្ពភនំ  ជនជាតិព័រក៏រកលបិច ទដើម្ប៊ី

ឱ្យទសតចរ ា្ នូពួកេា នួរស់ទៅតម្នប្ពភនំ វិញ។ 
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 ពួកទគបានយកប្ារ់ពូជប្សូវកដលទសតចប្រទនឱ្យសប្មារ់ 

សារទនាេះយកទៅល៊ី ងឱ្យឆអិ ន រនាទ រ់ម្កយកប្សូវល៊ី ងទនេះទៅសារ។ 

ទប្កាយព៊ីសារបានរួនដរ់នងៃ ទ ើ យមិ្នទ ើ ញមានប្សូវដ េះ ពួកទគក៏ 

នាំាន ទៅេូលទសតចថា ប្ារ់ពូជកដលប្ពេះអងគ ប្រទនឱ្យពួកេូលប្ពេះ 

រងគំ ទនាេះសារទប្ពាេះមិ្នដ េះទេ ពួកេូលប្ពេះរងគំទល់គំនិតទ ើ យ មិ្ន 

ដឹងទ វ្ើយ៉ា ងណាទេើរប្សូវទនាេះដ េះបាន។ ទសតចប្េង់ប្ពេះសណាត រ់ការ 

ទរៀររារ់ររស់ពួកជនជាតិព័ររួចទ ើ យ ក៏គិតកន ុងចិតតថាប្ារ់ពូជប្សូវ 

ឱ្យកតោក់ដល់ដីប្បាកដជាដ េះ ទនេះកររជាមិ្នដ េះទៅវិញ ! ទប្កាយព៊ី  

បានស ា្ឹ ងគិតមួ្យប្សរក់ ប្ពេះអងគ ក៏ប្តស់ថា ប្រក លម្កអំព៊ីអន ក 

រាល់ាន មិ្នទចេះទ វ្ើ កប្សទេ ទេើរសារមិ្នដ េះយ៉ា ងដូទចនេះ ទរើ អ ៊ី ចឹងអនក 

ទំងអស់ នាំាន ទៅទ វ្ើចមាា រ ទរេះកផា ប្កវាញទៅឯតម្នប្ពភនំ វិញច េះ។ 

ជនជាតិព័រក៏នាំាន ទៅភូមិ្កំទណើ តទៅតម្ដងនប្ពភនំ វិញសម្ដូច

រំណង តំងទពលទនាេះម្ក ពួកទគក៏ទរេះទភាគផលកផា ប្កវាញម្ក 

ថាវ យទសត ចទរៀងរាល់ឆាន ំ។ ទប្កាយម្ក េ៊ី កកនា ងកដលសារប្សូវមិ្ន 

ដ េះទនាេះ ទគទៅថាលាច រ ូតម្កដល់រចា ុរបនន ទនេះ តំរន់ នឹ ងគឺ 

  ំ លាច ទនេះឯង។  

 ពាកយថាលាច ម្កព៊ីពាកយល៊ី ង គឺទពលកដលប្រជាជនជាជន 

ជាតិព័របានយកប្សវូទៅល៊ី ងម្ ននឹងសារមិ្នឱ្យប្សូវទនាេះដ េះ ទដើម្ប៊ី  

បានជាទលសកន ុងការស ំ ទសដចទៅទ វ្ើចមាា រ ទរេះប្កវាញវិញ។ 
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រ ឿងកណ្តារ់ដ៊ូងកណ្តារ់សាា 
 

(និទនទោយ េក គឹម្ អាយ ៥៨ឆាន ំ និងអ៊ាំ ប្ស៊ី    ំ  ជួង អាយ ៦២ឆាន ំ 

ទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កាលទដើម្ទេើយមានប្គសួារមួ្យ មានកូនប្ស៊ី ព៊ី រនាក់ កូនប្ស៊ី  

ចបងទ ម្ េះនាងកណាត រ់ដូង កូនរអ ូនទ ម្ េះនាងកណាត រ់សាា ។ នាង 

កណាត រ់ដូងជាទកមងឆាា ត ឧសា ៍ និងចូលចិតតយកអាសារដនេណាស់។ 

ចំកណកនាងកណាត រ់សាា ជារអ ូនវិញ ជាទកម ងេាិ ល ទ ើ យចូលចិតត  

ប្ចកណននឹងអនកដនេ។ ឪព កមាដ យររស់ពួកទគប្សឡាញ់កូនទំងព៊ី រ 

ទសមើ ៗាន  កតនាងកណាត រ់សាា កតងកតគិតថា ឪព កមាត យររស់នាង 

ប្សឡាញ់នាងកណាត រ់ដូងជាងេា ួន។ ទោយសារកតមានការគិតកររ 
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ទនេះទ ើ យទេើរទ វ្ើឱ្យនាងកណាត រ់សាា មិ្នសរាយចិតត  កងម្ទំងេឹង 

ឪព កមាត យទេៀត។ មិ្នយូររ៉ា  នាម ន ឪព កមាត យររស់ពួកទគក៏សាា រ់ 

ទចាលអស់ មាត យបានចារ់ជាតិជាប្ត៊ី ដំរ៊ី រស់ទៅកន ងុេឹកប្សេះមួ្យ។ 

នាងកណាត រ់ដូង កតងកតយកចំណ៊ី ទៅឱ្យប្ត៊ី ទនាេះទៅឯប្សេះទរៀង 

រាល់នងៃ។ នងៃ មួ្យទពលនាងកណាត រ់ដូងមិ្នទៅផទេះ នាងបានកផតដត  ំ

នាងកណាត រ់សាា ឱ្យយកចំណ៊ី ទៅឱ្យប្ត៊ី ទនាេះផង។ នាងកណាត រ់សាា  

បានឱ្កាស កងម្ទំងមិ្នសរាយចិតត នឹងមាត យកាលាត់ទៅរស់ផង 

ទប្កាយព៊ីបានដឹងថាប្ត៊ី ដំរ៊ីទនាេះជាមាត យចារ់ជាតិ នាងក៏ចារ់ប្ត៊ី ដំរ៊ី 

ទនាេះ សមាា រ់ទចាលទៅ។  

 នាងកណាត រ់ដូងប្តេរ់ព៊ី ទ វ្ើការដូចសពវដងក៏រត់ទៅទម្ើលប្ត៊ី

ជាមាត យចារ់ជាតិ ទោយកប្សកទៅមាត យយ៉ា ងយូរ កតមិ្នទ ើ ញ 

ប្ត៊ីជាមាត យចារ់ជាតិទនាេះទចញម្ក នាងក៏ទដើ រចូលទៅកន ុងផទ េះវិញ  

ប្កទេកទ ើ ញប្សកាប្ត៊ី មួ្យទៅទលើ ប្ជុញកន ុងផទ េះបាយ នាងបានគិត 

ថា ប្រក លជារអ នូររស់េា នួសមាា រ់ប្ត៊ីជាមាត យស ៊ី ទ ើ យ។ នាងក៏ 

ទរើសប្សកាទនាេះយកម្កផសងថា «ប្រសិនទរើ ប្សកាប្ត៊ី ទនេះពិតជាមាត យ 

ររស់កូនកម្ន សូម្េញ ុំយកប្សកាប្ត៊ី ទនេះោក់ករ់កន ុងដីឱ្យដ េះកាា យជា 

ទដើម្ប្តរ់»។ នាងក៏យកប្សកាប្ត៊ី ទនាេះោក់ករ់ដី ប្សកាប្ត៊ី ទនាេះក៏ 

ដ េះជាទដើ ម្ប្តរ់ នាងកណាត រ់ដូងកងទំទដើ ម្ប្តរ់ទនាេះរ ូតដល់ 

បានកផា មួ្យកផា។ នាងកណាត រ់ដូងទៅទ វ្ើការដូចសពវដង ទ ើ យឱ្យ  

នាងកណាត រ់សាា ជារអ ូនទៅទម្ើលកងទំទដើម្ប្តរ់ទនាេះរនតព៊ីរង។  

 នាងកណាត រ់សាា បានឱ្កាល ទពលរងប្ស៊ី ទចញទៅទប្ៅបាត់  
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នាងក៏ទរេះកផា ប្តរ់ទនាេះសាស ៊ី អស់ទៅ។ ទៅទពលនាងកណាត រ់ដូង 

ប្តេរ់ព៊ី ទ វ្ើការវិញ ក៏រត់ទៅទម្ើលទដើម្ប្តរ់ជាមាត យដូចសពវដង កត 

ប្តរ់ទនាេះប្តូវបាត់កផា ទៅទ ើ យ នាងបានកប្សកប្េទហាយំទោយ 

ទសចកត៊ីអាណិតមាត យ។ ចំកណកមាត យបានទៅទកើតទៅឯឋានសួគ៌។ 

មាត យទ ើ ញកូនទំងព៊ី ររស់ទៅឋានកណាត លទនេះ មានការលំបាកទពក 

ក៏មានរំណងយកកូនប្ស៊ី ទំងព៊ី រម្ករស់ទៅឋានសួា៌ ទោយាត់ 

បានេមាា ក់កេសសូប្តម្កឱ្យកូនប្ស៊ី ទំងព៊ី រទេើងទៅឋានសួគ៌។ កតការ 

ទេើងតម្កេសទនេះបានកតនាងកណាត រ់ដូងរ៉ា  ទណាណ េះ  ទោយសារនាង 

ជាកូនកដលទចេះចិ ា្ឹ ម្រ៊ីបាច់កងរកាឪព កមាត យ។ ឯនាងកណាត រ់សាា  

ទេើងមិ្នរួច ទ ើ យក៏ធ្លា ក់ទៅនរកអវច៊ី  ទប្ពាេះនាងជាកូនកដល 

រំដា ញមាត យេា នួឯង មិ្នសកតិសម្នឹងរស់ទៅឋានសួគ៌ទេើយ។  

ដូទចនេះទ ើ យទេើរមានពាកយមួ្យឃាា  កដលរងរអ ូនជនជាតិព័រ 

ទពាលរញ្ហា ក់ព៊ី អតា ន័យកដលកូនទចេះកងរកាឪព កមាត យថា៖  

«េមាា ក់កេសសូប្ត រងា ូតកេសអំទបាេះ»។ 
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រ ឿងសតវសំរោច 
 

(និទនទោយ េក គឹម្ អាយ ៥៨ឆាន ំ និងអ៊ាំ ប្ស៊ី    ំ  ជួង អាយ ៦២ឆាន ំ 

ទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់) 

 

 កាលព៊ី ទប្ពងនាយមានទសតចមួ្យអងគ ទសាយរាជយទៅនគរមួ្យ 

ប្ពេះអងគមានរ ប្ត៊ី ប្បាំព៊ី រអងគ។ ទប្កាយព៊ីរ ប្ត៊ី ទពញវ័យទរៀរការ  ទសតច 

ជារិតបានប្បារ់រ ប្ត៊ី ប្បាមួំ្យអងគជារងឱ្យរកសាវ ម្៊ី ទរៀងៗេា ួន។ រ ប្ត៊ី  

ទំងប្បាមួំ្យអងគ ក៏បានទចញព៊ីនគរ យងចូលនប្ព ផ តនប្ពចូលវាល 

ផ តវាលចូលនប្ព ទប្កាយបានជួរនឹងសតវសំទពាចមួ្យ សំទពាចក៏សួរ 

នាងទំងប្បាំមួ្យថាពួកនាងៗចូលម្កកន ុងនប្ពមានការអវ៊ី ? ប្ពេះនាង 

ទំងប្បាមួំ្យអងគ ទឆាើយថា ពួកេញ ុំ ទដើ រកសវងរករ រសទដើម្ប៊ីទរៀរការជា 

សាវ ម្៊ី ។ សំទពាចក៏រនាឺ ទេៀតថាពួកនាងប្សឡាញ់េញ ុំ ទៅ ! ប្ាន់កតបាន 

ឮដូចទនេះ រ ប្ត៊ី ទំងប្បាមួំ្យអងគតរថាទយើ ងមិ្នប្សឡាញ់ឯងទេ ទប្ពាេះ 

ឯងជាសតវ។ រ ប្ត៊ី ទំងប្បាំមួ្យអងគ ទឆាើយនឹងសំទពាចរួចទ ើ យ ក៏រនត  

ដំទណើ រទឆាព េះទៅម្ េទេៀត។  

រនាទ រ់ព៊ី ចូលនប្ពអស់ទពលជាទប្ចើននងៃម្ក ប្ពេះនាងទំងប្បា ំ

មួ្យអងគ ក៏បានឆាងម្កដល់ភូមិ្មួ្យកដលមានម្ន សសរស់ទៅក េះករ។ 

ពួកប្ពេះនាងទំងប្បាំមួ្យអងគ ក៏ទប្ជើសទរើសសាវ ម្៊ី ទៅេ៊ី ទនាេះបានមាន ក់ 

មួ្យប្គរ់ៗាន ។ រនាទ រ់ម្កប្ពេះនាងទំងប្បាំមួ្យអងគ ក៏នាសំាវ ម្៊ី ររស់ 

ទគម្កចូលាល់ប្ពេះរិតេា នួទៅឯប្ពេះរាជវាងំ។ 

ព៊ី ររ៊ីឆាន ំទប្កាយម្ក ប្ពេះនាងេ៊ី ប្បាំព៊ី រជារ ប្តទៅក៏ដល់វ័យ  
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ទរៀរការ ទសតចជារិតបានប្បារ់នាងឱ្យទៅរករត៊ី េា នួឯងដូចពួករងៗ 

កដរ។ រ៉ា  កនត ប្ពេះនាងទៅបានប្រកកកនឹងប្ពេះរិត មិ្នប្ពម្យករត៊ី ទេ 

កតទោយប្ពេះរិតរងខំ ខ្ា ំងទពក ប្ពេះនាងក៏រងខំ ចិតត ទចញព៊ីនគរទ វ្ើ  

ដំទណើ រចូលនប្ពដូចពួករងៗកដរ។ ល េះយងចូលនប្ពអស់រយៈទពល 

ជាទប្ចើននងៃ  ប្ពេះនាងក៏បានជួរនឹងសតវ សំទពាចមួ្យកាលទៅកន ុង 

នប្ពកដលពួករងៗធ្លា រ់បានជួរកដរ។ សំទពាចក៏សួរនាងទៅថាទតើនាង 

ម្កកន ុងនប្ពមាន ក់ឯងមានការអវ៊ី ? នាងទៅតរថាេញ ុំ ទដើ រកសវងរកម្ន សស 

ទ វ្ើជារត៊ី ! សំទពាចក៏និយយដូចម្ នថា អ ៊ី ចឹងនាងប្សឡាញ់េញ ុំ ទៅ។ ឮ 

សំទពាចនិយយយ៉ា ងទនេះ នាងទៅក៏មានចិតតអាណិតសំទពាច ទ ើ យ 

មានចិតតសរាយរ៊ីករាយេ សព៊ី្ម្មត។ នាងទៅនិងសំទពាចរនតសា 

សងទសនហាជាមួ្យាន រ ូតបានយល់ចិតតយល់ទងាើ ម្នឹងាន ទៅវិញ

ទៅម្ក។ រនាទ រ់ព៊ីយល់ចិតតាន ទ ើ យ នាងទៅបាននាំសាវ ម្៊ី ររស់េា ួន 

ជាសំទពាចទនាេះវិលទៅនគរវិញ ទដើ ម្ប៊ីាល់ប្ពេះមាត ប្ពេះរិត។  

ទសដចជាមាត រិត ទ ើ ញនាងទៅរទណត ើ រសតវសំទពាចទឆាព េះទៅដំណាក់ 

ប្ពេះអងគ ក៏មានប្ពេះេ័យឆៃ ល់កន ុងចិតត ចកម្ា កេ ស្ម្មត។ នាងទៅក៏ 

បាននាំសំទពាចទៅាល់ទសដចជាមាត រ៊ីត ទោយមានរនទ ូលថាសតវ  

សំទពាចទរេះជាសាវ ម្៊ី ររស់ប្ពេះនាង។ ទសដ ចជាមាត រិត បានសត៊ី  

រទនាទ សនាងទៅ ទោយទ ត ប្ពេះនាងបានយកសតវ ទ វ្ើ ជាសាវ ម្៊ី។ 

ដំណឹងទនេះឮដល់ពួករងៗ ពួករងៗក៏បានទសើ ចចំអកេកទលើយឱ្យ 

នាងទៅទលើសព៊ីមាតរិតសត៊ី រទនាទ សទៅទេៀត។ ទទេះរ៊ីមាត រិត 

រងៗ មិ្នទពញចិតតយ៉ា ងណាក៏ទោយ ក៏នាងទៅទៅកតប្សឡាញ់  
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សំទពាចទ វ្ើជារដ៊ី  ទ ើ យមិ្នតរតជាមួ្យនឹងពួករងៗវិញទេើយ។  

អស់កាលទប្ចើនឆាន មំ្កទេៀត ទសតចជារិតចង់សង់ប្បាសាេ 

ក៏រងាគ រ់ឱ្យរ ប្តប្រសារទំងអស់ជាអន កសាងសង់ប្បាសាេឱ្យមាន ក់ 

មួ្យ។ សាវ ម្៊ី ររស់ពួករងៗទំងប្បាំអងគ  ពួកទគនាាំន ម្ន៊ីមាន រទៅការ់ 

ទដើម្តង កយកម្កសាងសង់ប្បាសាេ ទ វ្ើ ទំងយរ់ ទំងនងៃ  ទដើម្ប៊ីឱ្យ 

ទន់ទពលកំណត់។ រនាទ រ់ព៊ី រួចរាល់ទ ើ យ ពួកទគសរាយចិតតណាស់ 

ទ ើ យគិតថានឹងបានេេួលការទកាតសទសើ ព៊ី សំណាក់រិតទកមកជា 

មិ្នខ្ន។ រ៉ា  កនតជាអក សលកន ុងរាប្ត៊ី ទនាេះមានេយល់រក់ដត់ម្កខ្ា ងំ 

ទ វ្ើឱ្យប្បាសាេទដើម្តង កទនាេះប្តូវបាក់ករកខ្ា ត់ខ្ា យដូចចំទរើ ងទរ ើ ង 

ទពញវាលកន ុងរាប្ត៊ី ទនាេះ។ 

ចំកណកនាងទៅវិញ នាងភ័យខ្ា ងំណាស់ ទ ើ យគិតថា រត៊ី អញ 

មិ្នអាចទៅរកវតា ុអវ៊ី ម្កសាងសងប្បាសាេបានទេើយ ទប្ពាេះាត់ជា 

សតវ។នាងប្សពារ់ប្សទពានអងគ ុយយំកតមាន ក់ឯង សំទពាចទ ើ ញ 

ប្រពនធ យំដូចទនេះក៏សួរថា ទ ត អ៊ី ក៏អូនយំ? នាងតរថា ប្ពេះរិតបាន 

រងាគ រ់ឱ្យរងសង់ប្បាសាេឱ្យបានមួ្យ។ សំទពាចជាសាវ ម្៊ី ទសើ ច ទ ើ យ 

រនតថា ក ំ ភ័យអ៊ី អូនសមាា ញ់ ទរឿងកំរ ិ ចកំរ៉ា  ករ៉ា  ណណ ឹ ង រងជាអនកទ វ្ើ  

អូនក ំបារម្ភ។ ទទេះរ៊ីជារត៊ី សនាយ៉ា ងទនេះក៏ទោយ ក៏នាងទៅកតភ័យ 

ទៅកតបារម្ភ កន ុងចិតត  ទ ើ យគិតថារត៊ី ររស់េា ួនជាសតវ  មិ្នអាចទ វ្ើអវ៊ី  

ទកើតដូចពួករងៗនងាជាម្ន សសទនាេះទេ។ ទសចកត៊ី ភិតភ័យទៅកតមាន 

កន ុងចិតត ររស់នាងទៅជានិចា  នាងរង់ចំាទម្ើលលេធផលជាសាន នដររស់ 

រត៊ី ទំងអស់សងឃឹម្។ សំទពាចជារត៊ី ទដកប្កទវៀនៗសម្ាឹ ងទម្ើលប្រពនធ   
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ទំងកន ុងចិតត ប្សឡាញ់នាងជាពន់ទពក។  

រនាទ រ់ព៊ី ទ ើ ញប្រពនធលង់លក់ទ ើ យ សំទពាចក៏កាឡាេា នួជា  

រ រសយ៉ា ងប្សស់សងាា  សាអ ត ទលើសប្រសុដនេ ប្ពម្ទំងទចេះម្នត វិជាា  

ការសពវកររយ៉ា ងកងម្ទេៀតផង។ មិ្នរងអ ង់យូរ មាណពក៏ទរៀរចំចាត់ 

កចងកសាងប្បាសាេ ទដើម្ប៊ីឱ្យទន់ទពលកំណត់ប្ពឹកទេើង។ មាណព 

បានទប្រើ ម្នត វិជាា ការកន ុងការសាងសង់ប្បាសាេរ ូតរួចរាល់ចរ់សពវ  

ប្គរ់ ទ ើ យក៏កាឡាេា ួនជាសតវសំទពាចចូលកន ុងទប្សាម្ទៅទដកកកបរ 

ប្រពនធ វិញ។ 

ល េះប្ពលឹម្ប្សាងៗ ទសតចជាមាតរិតទតើនទេើងក៏ភាញ ក់នឹង 

ពនាឺ កចងចំាងជេះម្កដំណាក់ររស់ប្េង់ៗ ប្ពេះអងគ ក៏ទចញម្កទប្ៅ 

ទ ើ ញរ ប្ត៊ី ទំងប្បាំព៊ី រនាក់កំព ងកតឈរទម្ើលប្បាសាេដ៏សាឹ ម្នសា  និង 

មានពនាឺ ចិក ា្ ងចិញ្ហា ចប្ក ម្ឆអិ នទអៅអ ទៅកន ុងររិទវណរាជវាំង។ ប្េង់ 

ក៏សួរទៅរ ប្ត៊ី ទំងប្បាំព៊ី រ រកមាា ស់សាងសង់ប្បាសាេទនេះ រ ប្ត៊ី ចបង 

ទំងប្បាំមួ្យអងគ  មាន ក់ៗបានដទណត ើ ម្ាន េូលទៅប្េង់វិញថាសាវ ម្៊ី  

ររស់ទគទរៀងៗេា ួនជាអនកសាងសង់ប្បាសាេទនេះ។ ទពលប្េង់បានឮ 

សម្ត៊ី ររស់រ ប្ត៊ី ដូចទនេះ ប្ពេះអងគសរាយប្ពេះេ័យណាស់ កតប្េង់ 

ទៅកតស ា្ឹ ងគិតកន ុងចិតតថាប្បាសាេលអសាអ តដូចទៅឋានសួា៌អ ៊ី ចឹង 

ល េះប្តកតម្ន សសអសាា រយទេើរមានសម្តាភាពេព ស់អាចទ វ្ើបាន ច េះទរើ  

រ ប្តប្រសារទយើ ងជាម្ន សស្ម្មតអាចសង់បានកដរឬទេ? ចំកណក 

សាវ ម្៊ីនាងទៅវិញជាសតវសំទពាច វារឹតកតមិ្នអាចទៅទេៀត ទ ើ យ 

នាងក៏មិ្ននិយយសត៊ី អវ៊ី នឹងទគកដរ។ រនាទ រ់ព៊ី គិតរួចប្េង់ក៏យងចូល 
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ទៅកន ុងដំណាក់វិញ ទ ើ យក៏ទៅរ ប្ត៊ី ទំងអស់ម្កសួររញ្ហា ក់ម្ត ង 

ទេៀត រ ប្ត៊ី ចបងមាន ក់ៗទៅកតដទណត ើ ម្ាន និយយថា ប្បាសាេទនេះជា 

សាន នដសាវ ម្៊ី ររស់េា ួនទរៀងៗេា ួន។ ចំកណកនាងទៅាម នអវ៊ី អួតអាង 

នឹងទគ អងគ ុយកន ុងេឹកម្ េយ៉ា ងអស់សងឃឹម្កន ុងចិតត។  

ទោយរ ប្ត៊ីមាន ក់ៗទៅកតអេះអាងថា ជាសាន នដររស់រត៊ី េា ួន ប្ពេះ 

អងគ ក៏ឱ្យរ ប្ត៊ី ទំងប្បំាព៊ី រនាក់ទ វ្ើ ពិ ៊្ីសតា្ិសាឋ ន ទដើម្ប៊ីរកមាា ស់អន ក 

សង់ប្បាសាេពិត ទោយឱ្យរ ប្ត៊ី ទំងអស់វារទេើងសសរកទនាា ង។ ទរើ  

នាងណាមាន ក់វារទេើងដល់ដំរូលទលើ  ទនាេះរញ្ហា ក់ថា ប្បាសាេទនាេះ 

ជាប្រសាេររស់សាវ ម្៊ីនាងជាអនកសាងសង់។ រ ប្តចបងទំងប្បាំមួ្យ 

ទេើងមាន ក់ម្តង  ៗ រ៉ា  កនត មិ្នអាចវារទេើងរួច សូម្ប៊ីកតពាក់កណាត លសសរ។ 

ឯនាងទៅវិញ នាងមិ្នបានចារ់អារម្មណ៍នឹងការទេើងសសរទនេះទេ 

ទប្ពាេះនាងយល់ថារត៊ី ររស់េា ួនាម នចំកណកកន ុងការសាងសង់ទនេះទេើយ 

កតទោយប្តូវរិតរងខំ ឱ្យនាងវារទេើង នាងប្ាន់កតនឹកដល់សំទពាច 

ជារត៊ី  ប្សារ់កតេា ួននាងទេើងដល់កំពូលដំរូលទោយមិ្នដឹងេា ួន។ ទសដច 

ជារិតទ ើ ញដូចទនេះ ទេើរសននិោឋ នថា រត៊ីនាងទៅជាអនកសង់ប្បាសាេ 

ពិតប្បាកដ ទ ើ យសរទសើ រដល់រត៊ី នាងទៅទេៀតផង។ រ៉ា  កនត ប្ពេះអងគ  

ទៅកតឆៃ ល់ព៊ីសម្តាភាពសាងសង់ររស់រត៊ីនាងទៅ។  

រ ប្ត៊ី ចបងទំងប្បាំមួ្យអងគ  ក៏ចារ់ប្ចកណននឹងនាងទៅប្គរ់ៗ 

ាន  ទ ើ យក៏ទៅសត៊ី រទនាទ សឱ្យរត៊ី ររស់េា ួនទៅឯដំណាក់ប្គរ់ៗាន ។ 

ចំកណកនាងទៅបានទៅដំណាក់យ៉ា ងរួសរាន់ ទដើម្ប៊ីសួររត៊ី អំព៊ី ប្បាសាេ 

ទនាេះ សំទពាចជារត៊ី ក៏សារភាពប្បារ់ប្រពនធថាេា ួនជាអនកសង់ប្បាសាេ 
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ទនាេះកម្ន។ ចារ់ព៊ី ទពលទនាេះម្ក នាងទៅនិងរត៊ី ប្តូវមាតរិតប្សឡាញ់ 

យកចិតតេ កោក់។ 

ចំទណរកាលទប្កាយម្ក ទសតចជារិតបានទរៀរចំពិ ៊្ីរ ណយ 

មួ្យយ៉ា ងអ្ឹកអ្ម្ ប្េង់រងាគ រ់ឱ្យរ ប្តប្រសាទំងអស់ទៅរកសាច់ 

ប្រទភេណាក ំ ឱ្យសអ ុយសប្មារ់នងៃរ ណយ។ ទពលទនាេះនាងទៅភិត 

ភ័យយ៉ា ងខ្ា ំង នាងបាននំាប្ពេះរនទ ូលរិតម្កប្បារ់សំទពាចជារត៊ី  

សំទពាចក៏ប្បារ់នាងវិញថាក ំបារម្ភអ៊ី  រងជាអនកទៅរកសាច់ទំងទនាេះ។ 

សំទពាចទៅពំាប្សកាប្ត៊ី  ទរាម្សតវ តូច្ំទំងឡាយយកម្កឱ្យប្រពនធ  

យ៉ា ងទប្ចើ ន។ នាងទ ើ ញស េធ កតទរាម្សតវ និងប្សកាប្ត៊ី កររទនេះ ក៏ 

និយយទៅកាន់រត៊ី ថា ររស់អ ៊ី ចឹងមិ្នកម្នជាសាច់ទេទលាករត៊ី  ទតើ  

ទយើ ងគិតទ វ្ើយ៉ា ងដូចទម្ដ ចទដើម្ប៊ីឱ្យបានសាច់? នាងក៏យកទរាម្សតវ  

ទបាេះទចញទៅទប្ៅភាា ម្ទនាេះប្សារ់កតទរាម្ទនាេះកាា យទៅជាសតវ  

តូច្ំទផសងៗាន ជាទប្ចើន និងយកប្សកាប្ត៊ីោក់កន ុងេឹក ប្សការទនាេះ 

ក៏កាា យជាប្ត៊ី រស់រទវើកយ៉ា ងទប្ចើ នកដរ។ ចំកណករត៊ី ររស់រងៗបាន 

សាច់ព៊ី កន ុងនប្ពព៊ី ររ៊ី នងៃកនាងម្កទ ើ យ សាច់ទនាេះក៏សអ ុយរលួយអស់ 

ទៅ។ ពិ ៊្ីរ ណយក៏ចារ់ទផតើ ម្ សាច់សតវសប្មារ់ទ វ្ើ ម្ា ូរមានកតសាច់ 

ររស់រត៊ី នាងទៅមួ្យគត់កដលអាចផគ ត់ផគ ង់កន ុងពិ ៊្ីរ ណយបានយ៉ា ង 

ប្គរ់ប្ាន់។  

រនាទ រ់ម្កប្េង់បានចាត់កូនប្រសារទំងប្បាមួំ្យនាក់ឱ្យទៅនិ

ម្នត ប្ពេះសងឃទដើម្ប៊ីសូប្តម្នតកន ុងពិ ៊្ី។ អន កទំងប្បាមួំ្យទចញព៊ី ររង 

វាំង ទ ើ ញររស់ទផសងៗកដលមានពណ៌ប្ក ម្ ដូចជា ទាសម្បុរ 
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ប្ក ម្ ឈា សូ ទប្រើស េទនសោង ទដើម្ទឈើមានសាឹ កពណ៌ប្ក ម្ ដំរូក 

ដ េះទៅម ពណ៌ប្ក ម្ ជាទដើម្ ពួកទគចាត់េ កអវ៊ី ទំងទនាេះជាសាម្ទណរ 

ឬភិកខ ុ ទ ើ យនាមំ្កកន ុងវាងំថាវ យរិតទកមក។ ទសតចជារិតទ ើ ញដូច 

ទនេះ ក៏ ួសចិតត មិ្ននិយយសត៊ី អវ៊ី  ប្ាន់កតនឹកកន ងុចិតតថា កូនប្រសារអញ 

ពិតជាលៃ ង់កម្ន។ ប្េង់ក៏ទប្រើ រត៊ី នាងទៅទៅនិម្នត ប្ពេះសងឃវិញ ម្តង 

នាងទៅក៏ចារ់ទផតើ ម្ភ័យម្តងទេៀត ទប្ពាេះនាងគិតថា រត៊ី ររស់នាងទៅ 

និម្នត ប្ពេះសងឃយ៉ា ងដូចទម្ដ ច ទរើ ាត់ជាសតវ ទនាេះ។ នាងទដើ រទៅ 

ដំណាក់ទំងេឹកម្ េទប្កៀម្ប្កំ។ សំទពាចទ ើ ញដូចទនេះ ក៏សួរទៅកាន់ 

ប្រពនធថា អូនទកើតអវ៊ី បានជាេឹកម្ េទប្កៀម្ប្កំទម្ា៉ា េះ? នាងទឆាើ យទៅ 

សំទពាចជារដ៊ីថា ប្ពេះរិតឱ្យរងទៅនិម្នត ប្ពេះសងឃម្កសូប្តម្នត។ 

សំទពាចនិយយទៅកាន់ប្រពនធថា ប្ាន់កតរ៉ា ណណ ឹ ងអូនភ័យទ វ្ើ អវ៊ី  ចំា 

រងទៅនិម្នត ប្ពេះសងឃ។ សំទពាចក៏ទៅនិម្នត ប្ពេះសងឃបានម្កជា 

ទប្ចើនអងគ ចូលកន ុង្ិព៊ីរ ណយទនាេះ។ ទសតចជារិតសរាយចិតតជាពន់ 

ទពកនិងទកាតសរទសើ រព៊ីសម្តាភាពសំទពាចកងម្ទេៀតផង។  

ល េះរាប្ត៊ីកាលចូលម្កដល់ នាងទៅទចញទៅទម្ើ លសិលបៈ 

កម្ានត ទផសងៗ។ សំទពាចទ ើ ញប្រពនធ ទចញទៅបាត់ក៏កាឡាេា នួជា 

កំទលាេះយ៉ា ងប្សស់សងាា  ទដើ រទៅនិយយកលរខ្យស ំ ទសន ៍ព៊ីនាង 

ទៅ។ នាងទៅបានប្បារ់ទៅកំទលាេះទនាេះវិញថា េញ ុំមានសាវ ម្៊ី ទ ើ យ 

ក ំតម្ប្សឡាញ់េញ ុំ។ មាណពទនាេះទៅតម្ទដត េះផតងស ំ ទសន ៍មិ្នប្ពម្ 

ឈរ់ មិ្នប្តឹម្រ៉ា ទណាណ េះក៏បានរងាអ រ់នាងថាយករត៊ី ជាសតវ តិរចាា ន 

ទេៀតផង។ នាងេឹងណាស់ក៏តរទៅកំទលាេះសងាា ទនាេះថា ក ំ ទម្ើល 
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ងាយរត៊ី េញ ុំ  អន កមិ្នមានតនម្ា ប្គរ់ប្ាន់ទសមើ នឹងរត៊ី ររស់េញ ុំ ទេើយ។ ថា 

ទ ើ យនាងក៏រនាំ ទគចេា ួនកន ុងចំទណាម្ម្ន សសទប្ចើនព៊ី កំទលាេះសងាា  

ទនាេះ និងទដើ រទឆាព េះទៅដំណាក់ម្កទម្ើ លរត៊ី វិញ កតទពលម្កដល់ 

សំណាក់ នាងមិ្នទ ើ ញរត៊ី  ទ ើ ញកតទប្សាម្មួ្យទៅកនងុដំណាក់ 

ររស់េា នួ។ នាងក៏ទរើសយកទប្សាម្ទនាេះេ ក ទ ើ យទដើ ររករត៊ី ទំងកន ុង 

និងទប្ៅដំណាក់សពវ កកនា ងកតមិ្នទ ើ ញ នាងក៏ចារ់ទផតើ ម្សងសយ័ 

ទលើសម្តាភាពរត៊ី កនាងម្កកដលពូកកប្គរ់ទរឿងទំងអស់ ទ ើ យនាង 

ក៏ទ វ្ើ ព តជាទដកលក់។ មាណពរនាទ រ់ព៊ីនាងទៅទគចទចញព៊ីេា នួបាត់  

នាយក៏ទដើ រសម្ាឹ ងរកនាងកន ុងពិ ៊្ី ទនាេះមិ្នទ ើ ញ ក៏ម្ន៊ីមាន ប្តេរ់ម្ក 

ដំណាក់វិញ កប្កងភរិយដឹងព៊ីការពិតររស់េា ួន។ មាណពទដើ រចូលកន ុង 

ដំណាក់ក៏ទ ើ ញប្រពនធ កំព ងទដកលក់ នាយក៏លរៗទដើ ម្ប៊ីចូលកន ុង 

ទប្សាម្វិញ កតមាណពរកទប្សាម្មិ្នទ ើ ញ។ ទពលទនាេះ នាងទៅក៏ 

សទ ុេះទប្កាកទេើង ចារ់មាណពជារ់ ទ ើ យសួរថា អន កម្កដំណាក់េញ ុំ  

ទ វ្ើអវ៊ី ? មាណពសកម្តងអាករបកិរិយទអេះអ ញៗ ទ ើ យសួររកទប្សាម្ 

សំទពាចទនាេះ ទេើរនាងប្បាកដកន ុងចិតតថាជាសាវ ម្៊ី ររស់នាងកម្ន។ 

នាងអងវ រស ំសាវ ម្៊ី ក ំឱ្យចូលកន ុងទប្សាម្សំទពាចទនាេះវិញ។ ទោយទ ើ ញ 

ព៊ីភាពសា ូតរូតនិងភាពទសាម េះប្តង់ររស់នាងទៅមានចំទពាេះេា ួន មាណព 

ក៏ប្ពម្រស់ទៅកន ងុសភាពជាម្ន សសរ ូត កតស ំ ឱ្យប្រពនធ ដ តទប្សាម្ 

ទនាេះទចាល សំណល់ទផេះផង់ននទប្សាម្ទនាេះ ក៏ទកើតជាសតវពា នៈ 

និងអន ករទប្ម្ើ ប្រុសប្ស៊ីជាទប្ចើន។ 
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នាងទៅទប្តកអរជាពន់ទពក បាននាំសាវ ម្៊ី ទៅាល់មាតរិត  

ប្េង់ទំងព៊ី រសរាយប្ពេះេ័យណាស់ ទពលទ ើ ញរ ប្តប្រសាប្សស់ 

សងាា  កងម្ទំងមានម្ ិេធិ ឫេធិ ដ៏អសាា រយទលើសម្ន សស្ម្មតទនាេះ។  

អំណឹេះតម្ក នាងទៅនិងសាវ ម្៊ី រស់ទៅជាមួ្យាន យ៉ា ងស េសានត  

ទរៀងរាល់នងៃ រនាទ រ់ព៊ីសាវ ម្៊ី ម្កព៊ី ទ វ្ើការវិញ នាងទរៀរចំម្ា ូរអាហារ 

ឱ្យសាវ ម្៊ី មិ្នកដលមានេវ េះ មិ្នកតរ៉ា ទណាណ េះនាងកតងយកេឹកម្កលាង 

ទជើងឱ្យរត៊ី  ទ ើ យយកសក់ររស់នាងម្កជូតសមាអ តេឹកព៊ី ទជើ ងររស់រត៊ី ។ 

លកខណៈសម្បតតិលអ ទំងទនេះទ វ្ើ ឱ្យរត៊ី កាន់កតប្សឡាញ់នាងទេវ ទេើង។ 

រ៉ា  កនតភាពស េសានត ររស់នាងទៅជាមួ្យសាវ ម្៊ី ទនេះ មិ្នបានយូររ៉ា  នាម ន 

ក៏ប្តូវពួករងៗប្ចកណន ន្ ន៊ីសនឹងនាង ទោយសារពួករងៗររស់ 

នាងលួចប្សឡាញ់សាវ ម្៊ីនាងទៅកដរ។ ដូទចនេះទ ើ យពួកទគរកប្គរ់វិ ៊្ី  

ទដើម្ប៊ីទ វ្ើ ឱ្យសាវ ម្៊ីនាងទៅសអ រ់នាងនិងទបាេះរង់នាងទចាល។ នងៃ មួ្យ 

ពួករងៗប្បារ់នាងទៅថា ទរើ ចង់ឱ្យរត៊ី ប្សឡាញ់ទៅកាន់កតខ្ា ំង ទៅ 

ប្តូវទ វ្ើតម្រង គឺទៅល៊ី ងអំរិលឱ្យទៅត  ទ ើ យទពលរត៊ី ម្កព៊ី ទ វ្ើការ 

ចូលម្កដល់ដំណាក់ភាា ម្ ទៅឯងប្តូវយកអំរិលល៊ី ងទនាេះជេះទៅទលើ  

ម្ េរត៊ី ទៅ ទនាេះរត៊ី កាន់កតប្សឡាញ់ទៅទេវ ទេើង។  ទ ត កតនាងលៃង់ 

ទ ើ យចង់ឱ្យរដ៊ី ប្សឡាញ់កងម្ទេៀត នាងក៏េេួលគំនិតមិ្នគរប៊ីព៊ីរងៗ 

ទៅអន វតត ទលើសាវ ម្៊ី ររស់េា នួកម្ន។ មាណពេឹងនឹងប្រពនធណាស់ កត 

មិ្នប្រកាន់នឹងនាងទេ ទោយគិតថាជាកំ  សម្តងមាា ល នាយគិតថា 

េទងវើ កររ នឹ ងមិ្នលអ ទេ នងៃ ទប្កាយឈរ់ទ វ្ើ ទេៀត។ នងៃរនត រនាទ រ់ 

ទប្កាយម្កពួករងៗររស់នាងទចេះកតម្ករទ ា្ េះនាងឱ្យទ វ្ើ អំទពើ ដូច 
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ម្ ន។ នាងទៅទៅកតល៊ី ងអំរិលជេះោក់ម្ េរត៊ី ទសទើ រទរៀងរាល់នងៃ  ទ វ្ើ  

ឱ្យម្ េរត៊ី ទកើ តដំទៅរទលេះរលួយ។ ទោយទ ើ ញាការប្រប្ពឹតត ររស់ 

ប្រពនធម្កទលើ េា ួនដកដលៗ ទ វ្ើឱ្យមាណពោច់ចិតតចាកទចាលនាងទៅ 

ទចញទៅរស់ទៅេ៊ី នេព៊ីាន ។    

កនា ងទៅទប្ចើនកេ ទសតចជារិតមិ្នបានទ ើ ញរ ប្តប្រសា 

ចូលាល់ ក៏ឱ្យអាមាតយទៅនាងទៅនិងសាវ ម្៊ី ម្កាល់។ អាមាតយ 

បានជួរកតនាងទៅកំព ងទដកឈឺមាន ក់ឯង សគម្េ សព៊ី្ម្មត។ អាមាតយ 

ក៏ប្តេរ់ម្កេូលទសតចវិញ ទសតចជារិតក៏យងម្កដំណាក់នាងទៅ 

សួរអំព៊ី មូ្លទ ត ននការបាត់េា ួនរត៊ីនាងទៅ។ នាងបានប្បារ់ទរឿងរា៉ា វ 

ប្គរ់យ៉ា ងដល់រិត  ប្ពេះអងគ ក៏េឹងខ្ា ងំណាស់ ទ ើ យរញ្ហា ឱ្យអាមាតយ 

ទៅនាំនាងទំងប្បាំមួ្យអងគម្ករញ្ហា ក់ព៊ីការទរឿងរា៉ា ងទំងឡាយទនេះ 

ទប្កាយព៊ីបានដឹងទរឿងទ ើ យ ទសដចជារិតក៏សទប្ម្ចចិតតកាត់ទទស 

ប្រហារជីវិតកូនទំងប្បាំមួ្យអងគ ទោយដទ ល់នដ។ 

សាវ ម្៊ី ររស់នាងទៅ រនាទ រ់ព៊ីបានចាកទចញនាងទៅ នាយបាន 

ទៅជួរនារ៊ីមាន ក់ទ ម្ េះនាងមា៉ា ល់ ជានារ៊ីមានកិរិយមារយេឆាន ស់ 

ទឆនើ ម្ ជាកូនអនកមានប្េពយសត ុកសតម្ភ  រស់កន ុងតំរន់ឆាៃ យព៊ីវាំងទសតច។ 

ចំកណកនាងទៅវិញ រនាទ រ់ព៊ីជាសេះទសបើយព៊ី ជំងឺទ ើ យ នាងក៏បាន 

ដឹងព៊ី កំ  សររស់េា នួទ ើ យ ក៏លួចរត់ទចញព៊ីវាំង ទដើម្ប៊ីកសវងទៅរក 

សាវ ម្៊ី ។ ប្ពេះនាងបានទ វ្ើ ដំទណើ រទសទើ រប្គរ់េ៊ី កកនា ងអស់រយៈទពល 

ជាទប្ចើននងៃ  ទេើរបានេេួលបានដំណឹងថា សាវ ម្៊ី េា នួកំព ងរស់ទៅជា 

មួ្យប្គួសារមួ្យ នាងទប្តកអរណាស់។ នាងបានគិតថា ប្រសិនទរើ  
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នាងរងាា ញេា នួកន ុងឋានៈជានាងទៅ សាវ ម្៊ី ររស់នាងប្បាកដជាមិ្ន 

ប្ពម្េេួលនាងទេើយ។ ដូចទនេះនាងបានទរៀរចំេា នួ កតងកាយជា 

ម្ន សសប្រសុ ទេើរអាចទៅជិតសាវ ម្៊ី េា ួនបាន។ រនាទ រ់ព៊ី គិតរួចនាងក៏ 

សទប្ម្ចចិតតកាត់ស ដន់យកទៅទផញើ ទៅទដើ ម្រកា  កាត់ប្រោរ់ទភេ 

យកទៅទផញើ ទៅទដើម្សំទរាង ទ ើ យក៏ទសា ៀកពាក់រទរៀរម្ន សសប្រុស 

ទដើ រទឆាព េះទៅភូមិ្ររស់រត៊ីនាងរស់ទៅ។  

រនាទ រ់ព៊ីនាងបានជួររត៊ី  នាងក៏ស ំ រត៊ី ទ វ្ើជាមិ្តតសមាា ញ់នឹងាន  

ទ ើ យនាងក៏រស់ទៅលាក់ព៊ី ប្រវតតិ ររស់េា ួនទៅកន ុងភូមិ្ទនាេះកដរ។ 

មាណពជារត៊ី ទ ើ ញសភាពរូរកាយនាងទៅសគម្សាគ ំងគួរឱ្យអាណិត 

ក៏ប្ពម្ទ វ្ើជាមិ្តត នឹងនាង ទោយព ំ សងស័យឬសាគ ល់នាងរនតិ ចណា 

ទេើយ។ ចារ់ព៊ី ទពលទនាេះម្ក អន កទំងព៊ី រមានេំនាក់េំនងជាមួ្យ៉ា ង 

ជិតសនិ េ និយយអវ៊ី ក៏ច េះសប្ម្ុងនឹងាន  ទៅណាម្កណាជាមួ្យាន  ទ វ្ើ  

ឱ្យនាងមា៉ា ល់ជាគូដណត ឹ ង ក៏មិ្នសរាយចិតតកដរ។ ចារ់តំងព៊ីនាងបាន 

ម្ករស់ទៅកកបររត៊ី  នាងក៏មានអារម្មណ៍កក់ទៅត េា េះកដរ កតទពលេា េះ 

ក៏ឈឺចារ់ខ្ា ងំណាស់កដរ ទប្ពាេះទ ើ ញរត៊ី សនិ េសាន លជាមួ្យប្ស៊ី ទផសង 

ទប្ៅព៊ីេា ួននាង។ នាងកតងកតលួចយំមាន ក់ឯង ទោយមិ្នឱ្យរត៊ី ទ ើ ញ 

ខ្ា ចមានការសងស័យ។  

នងៃ មួ្យមាណពនិងនាងទៅបានទដើ រទលងជាមួ្យាន  នាយក៏ 

និយយប្បារ់នាងអំព៊ីការកំណត់នងៃ ទរៀរការររស់នាយជាមួ្យនាង 

មា៉ា ល់ទៅនងៃខ្ងម្ េ។ នាងទៅឮព័ត៌មានទរៀរការទនេះភាា ម្ នាងក៏ 

អស់សងឃឹម្កន ុងជីវិតទេើងវិញ ឈឺចារ់រកេ៊ី រំផ តាម ន ទ ើ យនាង 
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និយយរនត ទៅកាន់រត៊ីថា េញ ុំ សូម្ចូលរួម្អរអរជាមួ្យផង ទ ើ យនងៃ  

ទនាេះកដរ េញ ុំស ំ ជួយចូលផា ុំ រ ៊ី កន ុងពិ ៊្ីម្ងគលការទនាេះ កតទរើកាលណា 

េញ ុំ ផា ុំ ទៅ រ ៊ី ររស់េញ ុំឈរ់ឮសំទេង សូម្ទកាើព េះរ ៊ី ទនាេះទម្ើលផង។  

នងៃ កំណត់ទរៀរការររស់មាណពនិងនាងមា៉ា ល់បានម្កដល់ 

ទគបានទរៀរចំពិ ៊្ីយ៉ា ងគប្គឹកគទប្គង អន កភូមិ្ចូលរួម្ទសទើ រាម នសល់ 

មាន ក់។ នាងទៅផា ុំ រ ៊ី កសនព៊ី ទរាេះាម នព៊ី រ ម្ន សសទំងឡាយសម្ាឹ ងទម្ើល 

នាងប្គរ់ាន ។ រេចទប្ម្ៀងមួ្យឃាា កដលនាងកប្សកទប្ចៀងលាយេ ំ

នឹងេឹកកភាកថានាងមា៉ា ល់បាក់ទលា  នាងទៅទបាេះរង់ រលកសាៃ ត់ប្ជង 

កេាងកាច់រំពាត់។ នាងរនត ផា ុំ រ ៊ី ទនាេះរ ូត្ម្ ូរចូលកកកន ុងរ ៊ី ផា ុំ  

កលងឮ នាងក៏រត់ទចញទប្ៅ ចូលទៅកន ុងនប្ពដួលសនា រ់កតមាន ក់ឯង។  

ចំកណកមាណពទពលឮទកាើ ទប្ចៀងពាក់ព័នធ នឹងទ ម្ េះអត៊ីត 

ភរិយររស់េា ួន ប្សារ់កតមានអារម្ម ណ៍កន ុងចិតតហាក់នឹកភរិយទដើម្ 

ជាពន់ទពក។ នាយសម្ាឹ ងរកទម្ើលទកាើ មិ្នទ ើ ញ ទ ើ ញកតរ ៊ីធ្លា ក់ទលើ  

ដីកកនាងទកាើឈរ នាយក៏ទរើសរ ៊ី ទនាេះយកម្កព េះទម្ើលតម្រណាត ំររស់ 

ទកាើ  ក៏ទ ើ ញស េធ្ម្កកទពញកន ុងរ ៊ី ។ នាយនិយយ មាន ក់ឯងថា ទកាើ  

ររស់ទយើ ងពិតជាម្ន សសប្ស៊ី  ទ ើ យម្ន សសប្ស៊ី ទនាេះពិតជានាងទៅ 

ប្រពនធកម្សត់ររស់េញ ុំជាប្បាកដ។ មាណពក៏រត់ទចញព៊ី ពិ ៊្ីតម្រកនាង 

ទៅទៅឯនប្ពអស់រយៈទពលជាទប្ចើ ននងៃ  ទេើ ររកទ ើ ញនាងទដក 

សនា រ់ទៅកណាត លនប្ពកតមាន ក់ឯង។ មាណពក៏ទលើ កប្តកងរ៊ី នាង 

កន ុងចិតត កសនអាណិតនិងកត កុកត ួលនប្កទពក រកអវ៊ី ទប្រៀរផទឹ ម្បានទេើយ។ 

មាណពក៏នាំនាងម្កទម្ើលកងរ ូតនាងទៅដឹងេា នួវិញ  អន កទំងព៊ី រ 
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ក៏ប្សវា៉ា ទអារាន ទោយទសចកត៊ី ប្សឡាញ់ និងទសចកត៊ី នឹករឭករំផ ត។ 

ពួកទគទំងព៊ី ររំឭកទរឿងរា៉ា វទំងឡាយ កដលធ្លា រ់ទកើតមានចំទពាេះពួក 

ទគប្បារ់ាន ទៅវិញទៅម្កកន ុងេឹកចិតត រ៊ីករាយផង និងទប្កៀម្ប្សទពាន 

ផង។ ចារ់ព៊ី ទពលទនាេះនាងទៅនិងសាវ ម្៊ី រស់ទៅជួរជ ំាន យ៉ា ងស េ 

សានត រ  ូតទៅ។ 

ចំកណកទដើម្រការកដលនាងទៅកាត់ស ដន់យកទៅទផញើ ទនាេះ 

ក៏ដ េះរនាា មានេប្ម្ង់ដូចស ដន់ររស់ម្ន សសស្រសដ៊ី ។ ឯទដើ ម្សំទរាង 

កដលនាងទៅបានកាត់ប្រោរ់ទភេយកទៅទផញើ ទនាេះ តំងព៊ី ទពល 

ទនាេះម្ក កផា សំទរាងទៅទពលេ ំ កប្រេះទៅ កផាវាមានេប្ម្ង់ដូចប្រោរ់ 

ទភេររស់ម្ន សសស្រសត៊ី ផងកដរ។ 
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រ ឿងមិតតសម្លាញ់េី នាក់ 
 

(និទនទោយ េក គឹម្ អាយ ៥៨ឆាន ំ និងអ៊ាំ ប្ស៊ី    ំ  ជួង អាយ ៦២ឆាន ំ ទៅភូមិ្កប្ពក១ 

  ំ សំទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់) 

 

 មានរ រសព៊ី រនាក់ជាសមាា ញ់នឹងាន  ពួកទគរកស ៊ី ររបាញ់សតវ  

ជារររចិ ា្ឹ ម្ជីវិត។ រ រសេ៊ី មួ្យមានភរិយជាស្រសត៊ី  កដលមានចរិយ 

សម្បតតិ លអ  មានរទរៀរទរៀររយកន ុងការរស់ទៅ និងទចេះទរៀរចំេ ក 

ោក់ផទ េះសកម្បងបានលអ។ នងៃ មួ្យរ រសជាមិ្តតម្កទលងផទេះ ទ ើ យ 

រ រសជាមាា ស់ផទ េះបានឃាត់ទកាើ ររស់ឱ្យទៅ ូរបាយជាមួ្យ។ រ រស 

ជាទភញ ៀវក៏ទៅតម្ការឃាត់ររស់មាា ស់ផទ េះ។ រ រសមាា ស់ផទ េះបានប្បារ់ 

ភរិយឱ្យចម្អិ នអាហារទដើ ម្ប៊ីេេួលទកាើ ។ នាងជាប្រពនធ ក៏យកសតវ  

េទកដលរត៊ី រកបានម្កចម្អិ នជាម្ា ូរសប្មារ់េេួលទភញ ៀវ។  រនាទ រ់ព៊ី  

ចម្អិ នរួច នាងក៏ទរៀរចំម្ា ូរទំងទនាេះ ទោយោក់ចានទផសងព៊ីាន ។ 

ចានម្អ ូរសប្មារ់រត៊ី េា ួនមានសាច់ទៅខ្ងទប្កាម្ មានរកនា ទៅខ្ង 

ទលើ  ឯចានសប្មារ់ទភញ ៀវមានសាច់និងរកនាលាយរ ា្ ូលាន ។ រនាទ រ់ 

ព៊ី ទរៀរចំរួចទ ើ យ នាងក៏អទ ា្ើ ញរត៊ី និងទកាើ ររស់រត៊ី ឱ្យម្កេេួលទន 

អាហារ។ រត៊ី ប្កទេកទ ើ ញចានម្អ ូរររស់េា ួនស េធ រកនា  ឯចានម្ា ូរ 

ររស់ទកាើមានទំងសាច់ មានទំងរកនា  ក៏នឹកអន់ចិតត នឹងប្រពនធ ររស់េា នួ 

ទ ើ យទពាលពាកយថា៖េទេទទក េំបាញ់េំទោត េទបាត់ ប្រពនធ ក៏ 

ទឆាើយតរវិញថា េទេតត ប្សវា៉ា ដល់បាត េទទៅ។ 
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ទប្កាយេេួលទនអាហាររួច ទភញ ៀវក៏ប្តេរ់ទៅវិញ រ រសជា 

មាា ស់ផទ េះបានសរទសើ រព៊ីសាន នដទ វ្ើម្ា ូរររស់ប្រពនធ កដលប្រសរ់ទរៀរចំ

ម្ា ូរអាហារសប្មារ់េា ួននិងទកាើ ររស់េា ួន។ រនាទ រ់ព៊ី ទពលទនាេះម្ក  

រ រសជារត៊ី ររស់នាងស្រសត៊ីមានចរិយលអប្សឡាញ់នាងទលើសម្ ន។ 
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២- ភាាជៃាត្ពិ័រ 
          ជនជាតិទដើម្ភាគតិចព័រ( Pear/ Por) កដលទៅេា ួនឯងថា សំករ 

ឬសំរា៉ា យ និងរស់ទៅកន ុងទេតតទពា្ិ៍សាត់ (កន ុងប្សកុភនំ ប្កវាញ និង 

ប្សុកវាលកវង)ថ្នប្រណទ្សកម្ព ុជាមានភាសាកំទណើ តររស់េា នួ រ ូត្ 

ម្កដល់សេវ ថ្ងង។ អន កប្សាវប្ជាវភាសាវិេាអនត រជាតិបានចាត់

ភាសាព័រចូលកន ុងប្កុម្ភាសាមួ្យកដលទៅជាភាសាអង់ទគាសថា 

Pearic Group រឺប្កុម្ភាសាេ័រ។ កន ុងប្កុម្ភាសាេ័រមាន ភាសាេ័រ 

(សំករឬសំរា៉ា យ) ភាសាជង(ឆ្ដលកំព ងកតបាត់្រង់) ភាសាសអ ូច និង 

ភាសាសួយ។ 

       ជនជាតិព័រកន ុងប្សុកភនំ ប្កវាញនិងប្សុកវាលកវង ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 

កដលមានវ័យចំណាស់ចារ់ព៊ី៤០ឆាន ំទេើងទៅ ទៅនិយម្ទប្រើ ប្បាស់ 

ភាសាព័រកន ុងការនិយយប្បាប្ស័យទក់េងាន កន ុងជីវភាពប្រចំានងៃ។ 

រ៉ា  កនត  កូនទៅជនជាតិព័រកដលមានវ័យប្រក ល៣០ឆាន ំច េះទប្កាម្ 

មិ្នចូលចិតត និយយភាសាព័រទេ ទទេះរ៊ី ពួកទគអាចសាដ រ់ឪព កមាដ យ 

ជីដូនជីតររស់ទគយល់ជាភាសាព័រក៏ទោយ។ ទកមងៗជនជាតិព័រ 

កតងកតនិយយប្បាប្ស័យទក់េងជាមួ្យទកមងៗជនជាតិព័រ និងជាមួ្យ 

ទកមងៗកេម រកដលរស់ទៅជិតខ្ងជាភាសាកេម រ។ ទៅទពលឪព កមាដ យ 

ជីដូនជីតនិយយភាសាព័រទៅរកពួកទគ ទកមងៗព័រទប្ចើនកតនិយយ 

តរវិញជាភាសាកេម រ។ មានទកមងៗជនជាតិព័រជាទប្ចើនបានចូលទរៀន 

ភាសាកេម រនិងអកសរកេម រទៅសាលាទរៀន កដលទៅកន ុងមូ្លោឋ នររស់ 

ពួកាត់។ សាា នភាពទនេះ ទ វ្ើ ឱ្យភាសាព័រប្រឈម្នឹងការបាត់រង់នា  
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ទពលខ្ងម្ េ។ 

       ការសិកាប្សាវប្ជាវភាសាព័រ (ទៅទេតត ទពា្ិ៍សាត់)បានឱ្យទយើ ង 

រកទ ើ ញសូរប្សៈ សូរពយ ា្ នៈ ដូចខ្ងទប្កាម្ ៖ 

 ស៊ូ រសៈ  
           o  កន ុងពាកយ toŋ,  rok 

           o:              to:h, kho:j 

           u              suk, puŋ 

           u:             plu:, ʔu: 

           a              mat 

           a:             kəmʔa:ŋ, sma: 

           ɒ          cɒ ŋkih 

           ɒ :        kɒ :k, klɒ :ŋ 

           ɔ            pɔŋkriɲ 

           ɔ:          rɔ:naɛɲ 

           i               kliɲ, siɲ 

           i:              ti: 
           e               the, theh 

           e:              the:mti:, pe: 

           œ          ksœm 

           œ:         ʔeɲcœ:m 

           [aɛ         rɔ:naɛɲ 

           [ɛ           lɒ :mpɛɲ 

           ie             miew,  pɔhwien 

           ɯ             khe:ncɯŋkhɯn 

           uə         sruəl 
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 ស៊ូ េ្យញ្ជនៈ 
           t  កន ុងពាកយ ti:, toŋ 

           th             the:mti: 

           k              kliɲ 

           kh            kho:j, khe:n 

           c              cɒ ŋkih 

           ch            cha:, chnœn 

           p              plu: 

           ph            phoŋ mətu:t 

           ʔ              ʔeɲcœ:m, ʔic 

           b              ba:t ti: 

           d              behdu:ŋ 

           g              gʔɔŋ 

           ŋ              ŋalr, puŋ 

           ɲ              siɲ, ɲea:j 

           n              na:ŋ 

           m             muk 

           s              suk, siɲ 

           h             ha:l, he:l               

           j              jaŋ, ja:w 

           l              laɛc, laktak 

           r             re, rɒ :ŋ                      

           w            rəwa:j, pohwien 
           ʔr           ʔrok 

           hʔ          hʔa:l 



87 

           sʔ           sʔe:p 

           mʔ          mʔo:j 

            ʔm          ʔmo:t 

           tʔ            tʔa:k 

  
 វាក្យសព្ទព័្រ 
       ខ្ងទប្កាម្ទនេះ ជាវាកយសពទ មួ្យចំនួនននភាសាព័រកដលប្កុម្ 

ប្សាវប្ជាវទយើ ងបានកត់ប្ត ទោយទប្រើ ប្បាស់សញ្ញា សូរវិទ្ាអនត រ 

ជាតិ(API) អម្ទោយសំទណរជាអកសរកេម រផងកដរ ទទេះរ៊ី ការកត់ 

ប្តជាសំទណរកេម រមិ្នទឆាើយតរនឹងសូរកន ុងភាសាព័រទំងប្សុងកដ៊ី  ៖ 

 
ពាកយព័រ ពាកយកេម រ 

to:h  តូស  កាល 

suk  ស៊ា ក  សក់ 

mok  ម្ ក  ម្ េ 

slak pəla:ŋ  សាា ក់ រ៉ាឡាង ប្តទចៀក 

mɒ :tu:t  ម្៉ា េូត  ប្ចម្ េះ 

phoŋ mətu:t  ផ ង ម្េូត      រនធ ប្ចម្ េះ 

rɔ :naɛ ɲ  រកណញ  មាត់ 

mat  មា៉ា ត់  កភនក 

ski mat  សគិ  មា៉ា ត់  ប្តរកកភនក 

ʔ eɲ cœ:m  អិញចឺម្    ចិទ ា្ើ ម្ 
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suk mat  ស៊ា ក មា៉ា ត់  ទរាម្កភនក 

kliɲ   គាិញ  ថាៃ ស 

kho:j  េូយ  ទ ម្ញ 

srɒ :tʔ a:k  ប្សតក  អណាដ ត 

senja:t rɔ :naɛ ɲ  សិនយ៉ា ត  

រកណញ 

ររូរមាត់ 

kɒ :mʔ a:ŋ   ក.មា៉ា ង ចងាា រ 

suk mʔ a:ŋ  ស៊ា ក មា៉ា ង ព កមាត់ 

k ɒ :k  កក  ក 

kəcho:j k ɒ :k   កឆូយ កក ក ា្ឹ ងក 

sma: សាម   សាម  

ti: េ៊ី   នដ 

the:mti: ទងម្ េ៊ី   ទដើម្នដ 

chkaɛ ŋti: ឆ្កែង េ៊ី   កកងនដ 

phnok ti:  ផន ុកេ៊ី    កំភួននដ 

kɒ :k ti:  កក េ៊ី   កនដ 

kəcha:r ti: ក.ឆារ េ៊ី  ប្មាម្នដ 

kəmœn ti: ក.មិ្ន េ៊ី  ទម្នដ 

kruŋti:  ប្គុងេ៊ី   េនងនដ 

ba:t ti:  បាត េ៊ី  បាតនដ 
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kəthra:h ti:  ក.ប្ថាស េ៊ី  ប្កចកនដ 

kunleak ti:  គនាា ក់ េ៊ី  គនាា ក់នដ 

siɲ   ស ិញ   ទជើង 

plu:  ពា ូ  ទលា  

(to:h) ʔ ɒ ŋku:lr  (តូស) អង់គូលរ (កាល)ជងគ ង់ 

po:l khran , laktak  

រ៉ាូលប្ខ្ន់ , ឡាក់តក់ 

កំភួនទជើង 

kɒ :k siɲ   កក ស ិញ កទជើង 

kruŋ siɲ   ប្គុង ស ិញ  េនងទជើង (ប្រអរ់ទជើង) 

ba:t siɲ   បាត ស ិញ  បាតទជើង 

kəcha:r siɲ  ក.ឆារ ស ិញ  ប្មាម្ទជើង 

klɒ :ŋ ʔ ɒ ŋ khɒ :ŋ, klɒ :ŋ ŋ.khɒ :ŋ, 

កាងអង់េង 

សមងទជើង 

krəmœn siɲ    ប្កមិ្ន ស ិញ ទម្ទជើង 

kəthra:h siɲ   ក.ប្ថាស ស ិញ ប្កចកទជើង 

tha:k  ថាក     ចំអាម្ 

(the:m) kri  (ទងម្)ប្គិ (ទដើម្)ប្េូង 

jʔ ok  យ៉ា ក    ទោេះ 

puŋ  ព ង  ទពាេះ 

puŋ khe:n  េុងណខន     ណផើម្(ណ េះណផើម្) 
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to:h puŋ  តូសព ង  កាលទពាេះ 

centu:r  ចិនេូរ ផាិ ត 

cɒ ŋ kih  ចង់គិេះ  ចទងា េះ 

lac  ឡាច់  លិងគ , កដ  

po  រ៉ា    ទយន៊ី , ប្តទពាក 

kr ɒ :pah  ប្ករ៉ា េះ  ប្កពេះ 

kat kr ɒ :pah  កាត់ប្ករ៉ា េះ   ឈឺប្កពេះ 

l ɒ :m  េម្  ទងាើ ម្ 

hʔ a:m  ហាម្   ្ម្ 

kl ɒ :ŋ  កាង  ឆអឹ ង 

prɒ :mat  ប្រមា៉ា ត់  ប្រមាត់ 

pɔ hvien  ទពាេះទវៀន  ទពាេះទវៀន 

behdu:ŋ  ទរេះឌូ្ង  ទរេះដូង 

lɒ :mpɛ ɲ   េម្កពញ  លំកពង 

kɒ mpehku:t  កំទរ៉ា េះគូត កំទរ៉ា េះគូេ 

lo:ŋ  េូង   ប្តទគៀក 

ʔ ic  អ ិ ច  អាចម៍្ 

katʔ ic  កាត់អ ិ ច  ជ េះអាចម៍្ 

khʔ lu:m   ា ូម្,  

tʔ a:k khʔ lu:m តក  ា ូម្ 

ទនាម្,  

េឹកទនាម្ 
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sʔ e:p  ទសរ  សំទបារ 

tʔ a:k mat  តក មា៉ា ត់ េឹកកភនក 

  

ʔ u:  អ៊ា ូ   ឪព ក 

pe:  ណរ   មាដ យ 

pe: srɒ :mɒ :k ណរ  ប្សម្ ក ,  

mʔ iɲ   មិ្ញ  (សប្មារ់ទៅ) 

កម្៉ា ទកមក, មាដ យទកមក 

ʔ u: srɒ :mɒ :k  អ៊ា ូ  ប្សម្៉ា ក,  

khu:ɲ    ូញ (សប្មារ់ទៅ) 

ឪទកមក, ឪព កទកមក 

ke:n  ណខន  កូន 

ke:n sɒmlɒ :ŋ  ណខន សំ ង  កូនប្រសុ 

ke:n cɯŋ khɯn ទេន ជឹង ឹន កូនប្ស៊ី  

caw  ណៅ  ទៅ 

caw cɯŋ khɯn ទៅ ជឹង ឹន   ទៅប្ស៊ី  

caw sɒ mlɒ :ŋ ណៅ សំ ង  ទៅប្រុស 

chnœn  ឈនិ ន  ប្រពនធ  

slɒ :ŋ  សលង  រដ៊ី  

na:ŋ  ណាង  យយ, ជីដូន 

ta: ា  ត, ជីត 

ke:n srɒ :mɒ :k  ណខន ប្សម្ ក  កូនប្រសា 
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ke:n srɒ :mɒ :k sɒ mlɒ :ŋ 

ណខន ប្សម្ ក សំ ង 

កូនប្រសាប្រុស 

ke:n srɒ :mɒ :k cɯŋkhɯn  

ទេន ប្សម្៉ា ក ជឹង ឹន 

កូនប្រសាប្ស៊ី  

sliɲ   សា៊ាិ ញ  រង 

sliɲ  sɒmlɒ :ŋ  សា៊ាិ ញ សំេង  រងប្រសុ 

sliɲ  cɯŋkhɯn  សា៊ាិ ញ ជឹង ឹន រងប្ស៊ី  

ʔ mo:t      ម្៉ាូ ត  រអ ូន 

ʔ mo:t sɒ mlɒ :ŋ  ម្៉ាូ ត សំេង រអ ូនប្រសុ 

ʔ mo:t cɯŋkhɯn  ម្៉ាូ ត ជឹង ឹន  រអ ូនប្ស៊ី  

tu:c  េូច  ពូ 

sliɲ  thlaj  សា៊ាិ ញនងា    រងនងា (ប្រសុ) 

nak thlaj  ណាក់នងា   រងនងា (ប្ស៊ី ) 

ʔ mo:t thlaj    ម្៉ាូ ត នងា   រអ ូននងា  

mi:ɲ   មី្ញ  ម្៊ី ង 

sliɲ  ʔ mo:t ci:du:n  ʔ mo:j 

សា៊ាិ ញ ម្៉ា ូ ត ជីឌូ្ន ម្៉ា ូយ 

រងរអ ូនជីដូនមួ្យ 

chu:  ឈូ  កម ួយ 

chu: sɒ mlɒ :ŋ ឈូ សំ ង កម ួយប្រសុ 

chu: cɯŋkhɯn ឈូ ជឹង ឹន កម ួយប្ស៊ី  
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ch ɒ k  កក់  កឆា  

miew  ណម្ៀវ  ឆាម  

tr ɒ :j  ប្ត្យ  ទា 

krɒ :pa:v  ប្កបា វ  ប្ករ៊ី  

he:n che:m krɒ :pa:w mʔ o:j  

ទ ន ទឆម្ ប្កបា៉ា វ ម្៉ា ូយ 

 (វាចិ ា្ឹ ម្ប្ករ៊ី មួ្យ) 

seh  ណសេះ  ទសេះ 

pɔ :pɛ   េឆ្េ  ពកព 

ciem  ណចៀម្  ទចៀម្ 

laɛ c  កេច   មាន់ 

khɯn laɛ c   ឹន កេច  ទម្មាន់ 

khe:n laɛ c  ទេន កេច  កូនមាន់ 

laɛ c kɔ :k   កេច គក  មាន់គក 

laɛ c khɯn  កេច  ឹន មាន់ញ៊ី 

laɛ c sl ɒ :ŋ  កេច សាង មាន់ទ ម្ ល 

tuŋ laɛ c  េ ង កេច  ពងមាន់ 

ta:  ត  ទ 

ta: khɯn  ត ឹន  ទញ៊ី 

ta: slɒ :ŋ  តសាង  ទទ ម្ ល 
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khe:n ta:  ទេន ត  កូនទ 

tuŋ ta:  េ ង ត  ពងទ 

ta: he:l ta:k ត ទ ល តក (ទក លេឹក) 

ta: cha: ha:l ត ឆា ហាល  (ទស ៊ី ប្សវូ) 

ta: mɒ :ŋ laɛ c re kɯp toŋ  

ត ម្៉ា ង កេច រ ិ គឹរ ត ង 

(ទនិងមាន់ ទៅទប្កាម្ផទេះ) 

ta:ka:pa:  តកាបា៉ា   ទកាបា៉ា  

kŋa:n  កាង ន កាៃ ន 

sruk   ប្ស៊ា ក  ប្ជូក 

sruk pri:  ប្ស៊ា កប្ព៊ី  ប្ជូកនប្ព 

khna:j sruk pri: ខ្ន យ ប្ស៊ា កប្ព៊ី  ខ្ន យប្ជូកនប្ព 

lea:  លា  លា 

kna:j   កាន យ  ដំរ៊ី 

plɒ :k kna:j  រ៉ា ា ក កាន យ ភា ុកដំរ៊ី 

ti:muh kna:j  េ៊ីម្ េះ កាន យ ប្រទមាយដំរ៊ី 

rəva:j  រវ៉ា យ  ខ្ា  

cɒ ɲ ku:m rəva:j  ចង់គូម្ រវា៉ា យ ចងា ូម្ខ្ា  

lo:h    ូស  ឈា ូស 

thro:c lo:h  ប្ងូច េូស   កសនងឈា ូស 

ce:ˀ h  ទចស  ទប្រើស 
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thro:c ce:ˀ h  ប្ងូច ទចស កសនងទប្រើស 

ce:ˀ h  ទចស  រមាំង 

kwe  កវិ   េទ៊ី ង 

rɔ :ma:h  រមា៉ា ស  រមាស 

kuj rɔ :ma:h  គ យ រមា៉ា ស ក យរមាស 

trɒ : khɒ :t  ប្ត្ខត្  ប្តកួត 

dɒ m la:ŋ  ដំឡាង  អនសង 

tma:t   ាម ត្  តម ត 

kɔ nju:r thma:t  គន់យូរ ាម ត្ ចំព េះតម ត 

kʔ a:k  កាក   កកអក 

ric  រិច  ចារ 

pɔ :pic  ពពិច  ពទពច 

tnelr  តនិលរ  លលក 

prɒ :ma: ប្រមា   ប្រមា 

prɒ :k  ប្រ ក  កំប្រុក 

ʔ va: អាវ    សាវ  

mʔ e:l  ណម្ល  ប្ត៊ី  

lkɔ : លគ   ប្កទពើ  

kʔ u:p  រូរ  កកងារ 

kɒ ntɒ :nrɒ :n  កន់តនរ៉ាន, កាអ ត់ 
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kʔ at  កាា ត់្  

kʔ ɒ :ŋ  កង  ប្តេនតន 

kʔ ɒ :ŋ pa:k  កងបា៉ា ក  កញ្ហា ញទចក 

rok   រ ុក  គ៊ីងគ ក់ 

hi:ɲ    ីុញ    ៊ី ង 

laɛ c pri:  កេច ប្ព៊ី    មាន់នប្ព 

laɛ c tʔ a:k    អកេក តក មាន់េឹក 

kok   កុក  ក ក 

kəsa: ក.សា ប្កសា 

kɒ mpɯh   កំពឹស  កំពិស 

thʔ a:m  ថាម្ កាដ ម្ 

khlɒ ʔ   ខល ក់   េយង 

kho:ʔ j  ខូយ  រងា ួយ 

kla:w   កាល វ  កងាន 

ja:w   យ វ   េទ ួយ 

rɒ :ŋ  រ៉ាង  កកអរ 

səmu:cʔ   ស.មូ្ច   ប្សទមាច 

mɛ lr ma:lr  កម្លរ មា៉ា លរ សងាអ  

pəŋa:m  រ ងា៉ា ម្   ម ុំ  

tʔ a:k pəŋa:m   ាក រ ងា៉ា ម្ េឹក ម ុំ  
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sraɛ   ឆ្ប្ស   កប្ស 

ma:lr  មា៉ា លរ  

cɒ mka: ចំកា  

ចមាា រ 

phu:m, phum  ភូម្  ភូមិ្ 

tʔ a:k   តក   េឹក 

the  ងិ   ដី 

khrɒ :ŋ  ប្ខង   សទឹ ង 

tɔ nle̩  ទ្ណនល   េទនា  

sɒ n tʔ aɛ ŋ   សន់ កតង     អូរ 

səmot  សម្៉ា ត  សម្ ប្េ 

bɯŋ  រ៊ាឹ ង  រឹង 

thlok  ងល ុក  ងា ុក 

trɒ :peaŋ  ប្ត្ ំង  ប្តពំាង 

nɒ :ŋ   ង  ភនំ  

pri:  ប្េី   នប្ព 

khra:  ប្ា  ផា ូវ 

khra: ce:v  ប្ខ្ទចវ  (ផា ូវទដើ រ) 

  

phli:ɲ   ភា៊ីញ  ទម្  
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ju:l  យូល  ពពក 

thni  ធ្ាិ    នងៃ  

thni rah  ន្ិ រ៉ាេះ    (នងៃ រេះ) 

thni plɯp  ន្ិ ពាឹ រ    (នងៃ លិច) 

ka:ŋ  កាង, 

lo:k ka:ŋ  េូកកាង  

កេ, ទលាកកេ 

ka:ŋ rah កាងរ៉ាេះ     (កេរេះ) 

ka:ŋ plɯp  កាងពាឹរ     (កេលិច) 

ka:ŋ ta:lr  កាងតលរ     (កេភាឺ ) 

khsœm   សឹម្ , sœm សឹម្  ដា យ 

kəmaʔ   កមា៉ា ក់  ទភា ៀង 

phsu:ɲ   ផស៊ាូញ   រលឹម្ 

khja:ʔ l  េាល  េយល់ 

khja:ʔ l phɯlr   េាល ភិលរ, 

khja:ʔ l phjuh   ខាល េ្ុេះ 

េយល់ពយុេះ 

theh  ទងេះ   រនទ េះ 

theh cak  ទងេះចាក់    រនទ េះបាញ់  

kma:lr  កាម លរ  ផគ រ 

kma:lr lan  កាម លរ ឡាន់   ផគ រលាន់ 

məha:ric  ម្ហារ៊ីច , la:c  ឡាច  ទផាករទនាទ រ 
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សេចក្ដីេៃនិដា ៃ 
 

 រងរអ ូនជនជាតិព័រមានកំទណើ តទៅទលើ េឹដីននប្រទេសកម្ព ុជា

កដលជាមាត ភូមិ្កំទណើ តទៅតំងព៊ី យូរលង់ណាស់ម្កទ ើ យ ឬក៏ 

អាចនិយយបានថា ពួកាត់ជាមាា ស់ប្សុកតំងព៊ីសម័្យរ រាណកាល 

ម្ក។ រងរអ ូនជនជាតិព័រមានភាសា ប្រនពណ៊ី  េំទនៀម្េមាា រ់ ប្រវតតិ  

ននការរស់ទៅ ទរឿងទប្ពង ចទប្ម្ៀង ជាទដើម្ កដលស េធ កតបានរងា រ់ 

នូវេាឹ ម្សារននជីវភាពជាក់កសដងកន ុងការចិ ា្ឹ ម្ជីវិត រងា ត់នូវេាឹ ម្សារ 

ននម្ទនាសទ ា្ តនាររស់ពួកទគទៅនឹង្ម្មជាតិ កដលមានទៅ 

តម្េ៊ីតំងកដលទគរស់ទៅពិតៗ។   

តម្ការសិកាប្សាវប្ជាវ ទយើ ងទ ើ ញថា ប្រវតតិ េា េះននរង 

រអ ូនជាតិព័រមានការជារ់ទក់េងយ៉ា ងជិតសនិ េធ ទៅនឹងការដឹកនាំនន 

ប្ពេះម្ហាកសប្តកេម រតំងព៊ីសម័្យរ រាណម្កកដរ។ ជីវភាពរស់ទៅ 

ររស់ជនជាតិព័រគឺចូលចិតត រស់ទៅតម្តំរន់ភនំ  ទ វ្ើចមាា រ រកជ័រ រស់ 

ទៅកររជាស គម្ន៍ ទោយមានចិតតទសាម េះប្តង់នឹងាន ទៅវិញទៅម្ក 

តម្រយៈប្រនពណ៊ី ប្តណម្ទផសងៗ កដលទយើ ងអាចចាត់េ កជាចារ់ 

េមាា រ់ររស់ពួកាត់កន ុងការអរ់រំម្ន សសឱ្យប្រកាន់យកនូវភាព 

ស ចរិត។  

តម្រយៈប្រនពណ៊ី  ជំទនឿ េំទនៀម្េមាា រ់ កន ុងការរស់ទៅ ទយើ ង 

អាចយល់បានថា រងរអ ូនជនជាតិព័រទចេះទោេះប្សាយរញ្ហា ផា វូចិតត  

កន ុងការរស់ទៅ តម្រយៈវិ ៊្ី ចិតតសាស្រសតទផសងៗផងកដរ។  
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ការសិកាប្សាវប្ជាវររស់ទយើ ងកដលបានទ វ្ើ ទេើងទនេះ 

ប្ាន់កតជាការរួម្ចំកណកកត់ប្ត ចងប្កងនូវភាសា ប្រនពណ៊ី  

េំទនៀម្េមាា រ់ ចំទណេះដឹងប្រនពណ៊ី  ទរឿងទប្ពង ចទប្ម្ៀងេា េះៗររស់ 

រងរអ ូនជនជាតិព័រកតកផនកេា េះកតរ៉ា  ទណាណ េះ។ ទយើ ងមិ្នអាចសិកាឱ្យ 

បានស ៊ី ជទប្ៅដល់ឫសគល់ននវរប្ម៌្ររស់ពួកាត់ទៅទេើយ។ 

រ៉ា  កនត ទទេះរ៊ីជាយ៉ា ងណាក៏ទោយ ក៏ការសិកាប្សាវប្ជាវតូចមួ្យទនេះ 

ពិតជាបានចូលរួម្ចំកណកកន ុងការអភិរកសវរប្ម៌្ររស់រងរអ នូជន 

ជាតិព័រទនេះ កដលកំព ងប្រឈម្នឹងការបាត់រង់ជារទណដ ើ រកន ុង 

យ គសម័្យសកលភាវូរន៊ីយកម្មទនេះ។  

ឆាងតម្ការសិកាទនេះ ទយើ ងមានសំណូម្ពរដូចតទៅ៖ 

- សូម្ឱ្យមានការចូលរួម្កាន់កតខ្ា ំងរកនាម្ទេៀតព៊ី សំណាក់ 

សាា រ័នពាក់ព័នធកន ុងការអភិរកសវរប្ម៌្រងរអ ូនជនជាតិទដើម្

ភាគតិច។ 

-  សូម្ឱ្យប្រព័នធផសពវផាយប្តូវកតជួយទលើ កតទម្ាើ ងវរប្ម៌្ 

ររស់រងរអ នូជនជាតិទដើម្ភាគតិចទំងអស់ទៅទលើ េឹកដី 

កម្ព ុជា។ 

-  សូម្ឱ្យប្កសួងអរ់រំ ប្កសួងវរប្ម៌្ រ ា្ ូលទៅកន ុងកម្ម វិ ៊្ី  

សិកានូវេាឹ ម្សារននវរប្ម៌្ររស់រងរអ ូនជនជាតិទដើ ម្

ភាគតិចទៅកន ុងកម្ម វិ ៊្ី សិកាឱ្យបានេូលំេូលាយរំផ ត។ 

-  សូម្ឱ្យមានការទលើ កេឹកចិតត និងាំប្េកម្ម វិ ៊្ី ប្សាវប្ជាវ 

វរប្ម៌្រងរអ ូនជនជាតិទដើ ម្ភាគតិចទនេះឱ្យបានទពញេំ

 ឹងទំងខ្ងសាម រត៊ី  ទំងខ្ងងវិកា។ 
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គៃាៃិសទទេ 
 

- យន ទឌ្ឿន សមាភ សន៍អំព៊ី េំទនៀម្េមាា រ់ ការងារចិ ា្ឹ ម្ជីវិត និង 

ប្តណម្ទផសងៗកន ងុការងារប្រចំានងៃ ររស់រងរអ នូជនជាតិព័រ  នងៃេ៊ី ១៦ 

កេមិ្ង នា ឆាន ំ២០១៧ ទៅភូមិ្សទឹ ងងមី    ំ ប្រទមា៉ា យ ប្សុកវាលកវង 

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។  

-  អ៊ាំ ប្ស៊ី  ទសន សាវ ្ សមាភ សន៍អំព៊ី  េំទនៀម្េមាា រ់ឆាងេទនា ររស់ស្រសដ៊ី  

ជនជាតិព័រ។ 

- កង៉ា ត ចាត និទនទរឿងនាងេន់ស ប្ត ទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង 

ប្សុកប្កវាញ ទេតតទពា្ិ៍សាត់។ 

-   ត សាម្៉ា ន និទនទរឿងនាងកាដ ម្ ទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង  

 ប្សុកប្កវាញ ទេតតទពា្ិ៍សាត់។ 

- យង់ ទ ឿន និទនទរឿងទដើម្កំទណើ តជនជាតិព័រ  ទៅភូមិ្កប្ពក១ 

  ំ សំទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។ 

- ក ម្  ៊ា ន និទនទរឿងប្រវតតិ  ំ លាច ទៅភូមិ្កប្ពក១ 

   ំ សំទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។ 

- អ៊ា យ ទយ៉ា ត សមាភ សន៍អំព៊ី  ប្រនពណ៊ី េំទនៀម្េមាា រ់ជនជាតិព័រ  

 ទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតតទពា្ិ៍សាត់។ 

- េក គឹម្ និទនទរឿងកណាដ រ់ដូងកណាដ រ់សាា  ទៅភូមិ្កប្ពក១  

   ំ សំទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។ 

-   ំ  ជួង និទនទរឿងសតវសំទពាច ទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង  

 ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។ 
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- ល៊ី  រ៉ា  ណយឯកសារជំនួយសាម រត៊ី ទេតតទពា្ិ៍សាត់, ឆាន ២ំ០១៥ 

- របាយការណ៍ប្សាវប្ជាវ អទនាត ប្ាម្ ព័រ រាជរណឌ ិ តយសភាកម្ព ុជា, 

ឆាន ំ២០០៦  

- Parkin Robert, A Guide to Austroasiatic Speakers and their 

Languages, University of Hawaii Press, 1991 

- Robert K. HEADLEY, Jr. , A Pearic Vocabulary, Mon-Khmer Studies 

VI, 69-149 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Pursat_Province#/media/File: 

 Cambodia Pursat_locator_map.svg 

- http://www.citiestips.com/view/-582554 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pursat_Province#/media/File
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ឧរេមព័ៃធ 
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ឧរេមព័ៃធទី១
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សមាភ សន៍ជាមួ្យទលាក ស៊ា ម្ អាឡាត់ អត៊ីតអន ប្រធ្លនម្នទ៊ី រវរប្ម៌្ និង 

វិចិប្តសិលបៈ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

សមាភ សន៍ជាមួ្យទលាក ឡាយ ទផងល៊ី   

ប្រធ្លនម្នទ៊ី រវរប្ម៌្ និង វិចិប្តសិលបៈ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 
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ប្កុម្ប្សាវប្ជាវនិងម្ស្រនត៊ី ម្នទ៊ី រវរប្ម៌្ និង វិចិប្តសិលបៈ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់  
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សមាភ សន៍ជាមួ្យទលាកប្ស៊ី  ស ៊ី  សារ៉ាូ អភិបាលរងប្សុកភនំ ប្កវាញ 

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ទលាក ទឆ ឈ៊ី វ អត៊ីតអភិបាលប្សុកវាលកវង ទេតត ទពា្ិ៍សាត់  
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  សមាភ សន៍ជាមួ្យទលាក ក ម្  ៊ា ន តំណាងស គម្ន៍ជនជាតិព័រទៅ 

ភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង ប្សុកភនំ ប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

សមាភ សន៍ជាមួ្យទលាកត អ៊ា យ ទយ៉ា ត និង ទលាកត កង៉ាត ចាត 

ជនជាតិព័រទៅ ភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង ប្សុកភនំ ប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 
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        សមាភ សន៍ជាមួ្យរងរអ ូនជនជាតិព័រ ទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង 

ប្សុកភនំ ប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 

 
 
 
 
 
 
 
       
 

 

សាលា  ំ សំទរាង ប្សុកភនំ ប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 
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សមាភ សន៍ជាមួ្យរងរអ ូនជនជាតិព័រទៅភូមិ្សទឹ ងងមី  ប្សុកវាលកវង  

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 
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  សមាភ សន៍ជាមួ្យអ៊ាំ ប្ស៊ី  ទសន សាវ ្ ជនជាតិព័រ ទៅភូមិ្សទឹ ងងមី   

ប្សុកវាលកវង ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 

 

         
       

    

 

 

 

 

 

 

 

    រងរអ ូនជនជាតិព័រទៅភូមិ្សទឹ ងងមី  ប្សុកវាលកវង ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 
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ប្កុម្ការងារ និង ទលាក ទ ង ស ភាណា អភិបាលប្សុកវាលកវង 

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សមាភ សន៍ជាមួ្យជនជាតិព័រ ទៅភូមិ្សទឹ ងងមី  ប្សុកវាលកវង ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 
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សមាភ សន៍ទផទ ៀងដទ ត់ឯកសារជាមួ្យទលាកអ៊ាំ  យន ទឌ្ឿន និង  

ទលាក ក ម្  ៊ា ន  
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សមាភ សន៍ទផទ ៀងដទ ត់ឯកសារជាមួ្យអ៊ាំ ប្ស៊ី   ៊ា  ំ  ជួង 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សមាភ សន៍ទផទ ៀងដទ ត់ឯកសារជាមួ្យទលាក េក គឹម្ និង អ៊ាំ ប្ស៊ី   ៊ា  ំ  ជួង 
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សមាភ សន៍ទផទ ៀងដទ ត់ឯកសារជាមួ្យអ៊ាំ ប្ស៊ី    ត សាម្៉ា ន  

ទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង ប្សុកភនំ ប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 
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សមាភ សន៍ទលាក ក ម្  ម្ 

អំព៊ី ទភាងនិងឧរករណ៍ទភាងអារកសររស់ជនជាតិព័រ          

ទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង ប្សុកភនំ ប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 
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ឧរករណ៍ទភាងអារកសររស់ជនជាតិព័រ ទៅភូមិ្កប្ពក១   ំ សំទរាង 

ប្សុកភនំ ប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 
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ទរាងអារកសររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រ ទៅភូមិ្សទឹ ងងមី  ប្សុកវាលកវង 

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 
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ពិ ៊្ី ទេើងអន កតររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រ ទៅភូមិ្សទឹ ងងមី  ប្សុកវាលកវង 

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 
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ពិ ៊្ី ទេើងអន កតររស់រងរអ ូនជនជាតិព័រ ទៅភូមិ្សទឹ ងងមី  ប្សុកវាលកវង 

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 
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ឧរេមព័ៃធទី២ 
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