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លំនំដ ើម
ដេៀវដៅថ្ លម្លនចំ ណងដជើ ងថាភាសានិ ងអក្េរេិ លប៍ជន

ជាត្ិ ព័ រ ជាលទធ ្លពនការេិ ក្ាប្សាវប្ជាវររេ់មស្រនតី ថ្្ែ ក្ភាសានិ ង
ភាសាវិ ទា និ ង ថ្្ែ ក្អក្េរសាស្រេត និ ងអក្េរេិ លប៍ពនវិ ទាសា
ា នភាសា
ជាត្ិ ពនរាជរណឌិ ត្យេភាក្មព ុ ជា ដប្កាមការឧរត្ា មភ លវិ កា ប្សាវប្ជាវ
ពី រាជរដ
ា ភិ បាលពនប្ពេះរាជាណ្ដចប្ក្ក្មព ុជា។
ក្ែ ុ ងការេិ ក្ាប្សាវប្ជាវថ្្ែ ក្វរបធម៌ររេ់រងរអ ូនជនជាត្ិ
ដ ើ មភាគត្ិ ចដនេះ ដយើ ងម្លនគដប្ម្លងេិ ក្ាប្សាវប្ជាវប្គរ់ វរបធម៌
ពនជនជាត្ិ ដ ើ មភាគត្ិ ចទំងអេ់ដៅក្ែ ុងប្រដទេក្មព ជា
ុ ។ ជាជំ ហាន
ំ រូ ង

ដយើ ងចរ់ ដ្ដើ មេិ ក្ាដៅដលើ វរបធម៌ ររេ់ រងរអ ូ ន ជនជាត្ិ

ដ ើ មព័ រដៅដេត្ត ដោធិ៍សាត្់ ដនេះជាមុ នេិ ន

ដ ើ យជារនត រន
ទ រ់មក្

ដទៀត្ដយើងនឹ ងរនត េិ ក្ាប្សាវប្ជាវដៅទី តំងដ្េងៗដទៀត្ ថ្ លម្លន
រងរអ ូនជនជាត្ិ ព័ រក្ំ ពុ ងរេ់ ដៅទូ ទំ ង ប្ពេះរាជាណ្ដចប្ក្ក្មព ុ ជា។
ចំ ថ្ណក្ឯរងរអ ូនជនជាត្ិ ដ ើ មភាគត្ិ ច ពទដទៀត្

ដយើងក្៏ នឹ ងដធវើ ការ

េិ ក្ាជារនដ រន
ទ រ់ដៅតមគដប្ម្លងថ្ លបានដប្ោងទុ ក្។
ក្ែ ុង ំ ដណើរការប្សាវប្ជាវដនេះ ដយើងបានជួ រការលំបាក្មួ យ
ចំ នួ ន ដដយដយើ ងម្លនដពលដវលាក្ែ ុ ង ការេម្ល
ភ េជាមួ យរងរអ ូ ន
ជនជាត្ិ ទំ ង ដនេះត្ិ ចដពក្។ រងរអ ន
ូ ជនជាត្ិ មួ យចំ នួ នរេ់ ដៅក្ែ ុ ង
ត្ំ រន់ ដច់ ប្េយាល ្ែ ូវគមនគមន៍ មិ នលអ ជាដ

ត្ុ ដធវើ ឱ្យដយើ ងប្ត្ូវ

ចំ ណ្ដយដពលដវលាយូរដ ើ មបីដៅ ល់ទី តំងទំងដនេះ។ មា៉ាងដទៀត្
iv

រងរអ ូនជនជាត្ិ ទំង ដនេះ

ភាគដប្ចើ នមិនេូ វដចេះចំនូវដរឿងរា៉ាវទក្់

ទងនឹ ងប្រពពណីទំ ដនៀមទម្ល
ែ រ់ររេ់ពួ ក្ោត្់ ្ង

ម្លនថ្ត្រងរអ ន
ូ ជន

ជាត្ិ មួ យចំ នួ នត្ូ ចរ៉ា ុ ដណ្ដ
ណ េះ ជាពិ ដេេ អែ ក្ម្លនវ័ យចំ ណ្ដេ់ៗថ្ ល
ដៅចង់ ចំ។ ចំ ថ្ណក្អែ ក្ម្លនវ័ យដក្េ ងៗមិ នេូ វចរ់អារមេ ណ៍និ ងចង
ចំភាសា ប្រពពណី ដរឿងដប្ពង ររេ់ពួ ក្ដគដ

យ
ើ ។

ការេិ ក្ាប្សាវប្ជាវររេ់ដយើងដពលដនេះដធវើ ដ

ើង ងក្ែ ុងប្ក្រ

េណឌពនការប្រមូ លនូ វដរឿងនិ ទនទំ ង ឡាយនិ ងវាក្យេពទ ររេ់ ជន
ជាត្ិ ព័ រក្ែ ុងត្ំ រន់ថ្ លបានក្ំ ណត្់ ខាងដលើដនេះមក្ចងប្ក្ង ដ ើ មបីទុក្
ជាឯក្សារ្ង និ ងេិ ក្ាដប្រៀរដធៀរដៅតមការចំបាច់ ្ងថ្ រ។
ដយើ ងដជឿជាក្់ ថា

ដទេះរី សា
ែ ព ប្សាវប្ជាវដនេះ ដៅម្លនចំ ណុ ច

េវ េះខាត្េែ េះក្៏ ដដយ

ក្៏ វាអាចរួមចំ ថ្ណក្ក្ែ ុ ង ការថ្លរក្ាអភិ រក្េវរប-

ធម៌ ររេ់រងរអ ូនជនជាត្ិ ដ ើ មភាគត្ិ ចព័ រឱ្យម្លនជាឯក្សារេប្ម្លរ់
ក្ូ នដៅជំ នន់ ដប្កាយៗដទៀត្ ជាពិ ដេេ ឯក្សារដនេះនឹ ងអាចរួ ម
ចំ ថ្ណក្្េពវ ្ាយវរបធម៌ ជនជាត្ិ ដ ើ មភាគត្ិ ចព័ រឱ្យបានកាន់ថ្ត្ទូ លំ
ទូ លាយថ្លមដទៀត្្ង។

v

ដេចក្ដីថ្លែងអំណរគុណ
ប្ក្ុមប្សាវប្ជាវពនវិ ទាសា
ា នភាសាជាត្ិ ពនរាជរណឌិត្យេភាក្មព ុជា
េូ មថ្លែ ងអំណរគុ ណយា
៉ា ងប្ជាលដប្ៅចំ ដោេះ ៖
- រាជរដ
ា ភិ បាលពនប្ពេះរាជាណ្ដចប្ក្ក្មព ុ ជាថ្ លបាន
ឧរត្ា មភ លវិ កា ល់ ំ ដណើរការេិ ក្ាប្សាវប្ជាវដនេះ។
- ដលាក្ជំ ទវអត្ី ត្ប្រធានរាជរណឌិ ត្យេភាក្មព ុ ជាថ្ លថ្ត្
ងថ្ត្េប្មួ ល និ ងដលើ ក្ទឹ ក្ចិ ត្ត ល់ ប្ក្ុ ម អែ ក្ប្សាវប្ជាវដយើ
ងេ្ ុំ រ

ូ ត្បានទទួ លលទធ ្លជាសា
ែ ព ដនេះ។

- ឯក្ឧត្ត មអគគ ដលខាធិ ការពនរាជរណឌិ ត្េភាក្មព ុ ជាថ្ ល
បានជួ យេប្មួលថ្្ែ ក្លវិ កា ល់ប្ក្ុមប្សាវប្ជាវដយើងេ្ បាន
ុំ
ទទួ លទន់ដពលដវលា។
- អភិ បាលដេត្ត ដោធិ៍សាត្់និ ងមស្រនតី រ ា បាលសាលាដេត្ត ថ្ ល
បានេ

ការ ជួ យេប្មួ ល ល់ ំ ដណើ រការចុ េះប្សាវប្ជាវ

ររេ់ប្ក្ុមដយើងេ្ ។
ុំ
- ប្រធាន អនុ ប្រធានមនទី រថ្្នការ ប្រធាន អនុ ប្រធានមនទី រ
វរបធម៌ ដេត្ត ដោធិ៍សាត្់ ក្៏ ូ ចមស្រនតី ពនមនទី រទំងពី រដនេះ ថ្ ល
បានេ

ការឱ្យប្ក្ុមដយើងេ្ បានេម្ល
ុំ
ភ េនិ ង្ដ ល់ឯក្សារ

ោក្់ ព័ នធ ។
- អភិ បាលប្េុក្ប្ក្វាញ ប្េុក្វាលថ្វង និ ងមស្រនតី សាលាប្េុក្
ដមឃុំ ដមភូ មិ ថ្ លេាិ ត្ក្ែ ង
ុ ទី តំងពនប្េុក្ទំងពី រខាងដលើ
vi

ថ្ លបានេ

ការជាមួ យប្ក្ុមប្សាវប្ជាវដយើងេ្ ។
ុំ

- ដលាក្ត ដយ៉ាត្, ដលាក្ត ថ្ង៉ែ ត្ ចត្, អំ ប្េី ឃុត្ សាម៉ា ន,
អំ ប្េី ដេន សាវុ ធ, ដលាក្ យាន ដ ឿន, ដលាក្ ថ្
ដលាក្ត េយ េំ រុ ន, អំ ប្េី
ដលាក្ យង់ ដ

ម

ន,

ុំ ជួ ង, ដលាក្ ដឡា គឹ ម,

ឿន, ណលាកតា ហាត្់ ហ៊ឺ ៃ, ប្ពមទំងដលាក្

យាយ ដលាក្តជាចេ់ទុំ ក្ែ ុងភូ មិ ឃុំ ប្េុក្ទំងអេ់ ថ្ ល
បានអនុ ញ្ញ
ា ត្ឱ្យប្ក្ុ ម អែ ក្ប្សាវប្ជាវ ដយើងខ្ បានជួ
ញំ
រ និ ង
េម្ល
ភ េអំពី ភាសា ដរឿងដប្ពងរុ រាណ ប្រពពណី វរបធម៌
ររេ់រងរអ ន
ូ ជនជាត្ិ ព័ រ។
េូ ម ឯក្ឧត្ត ម ដលាក្ជំ ទវ ដលាក្ ដលាក្ប្េី

ណលាកតា

ណលាកយាយ អ៊ំ ប្រញ្ អ៊ំ ប្្ីទំងអេ់ប្រក្រថ្ត្ៃឹងដេចក្ដី េុ េចណប្មើ ៃ
ាដរៀងរ

ូ ត្។

ក្ក្ុមក្ាវក្ាវភាានិងអក្្សរេិល្ប៍
ននវិទ្្ាាានភាាាតិ ននរាជបណឌិតយ្ េភាក្មពុា

vii

សេចក្តីស្តើម
ប្រទេសកម្ព ុជាធ្ល
ា រ់មានវិ សាលភាពេឹ កដី ដ៏ េូ លំេូ លាយកន ុង
សម្័ យម្ហានគរ។ ភាពខ្
ា ំ ង ពូ កកននជាតិ សាសន៍ រស់ ទៅទលើេឹ កដី
ទនេះ បានទ្វើ ឱ្យមានទករតិ៍ទ្
ម េះទបាេះសំ ទេងកន ុងកដនអាស៊ី អាទគន យ៍
តំ ង ព៊ី យូ រណាស់ ម្កទ ើ យកដរ។
ររាណកាលទនេះ

ទករតិ៍ ទ្
ម េះដ៏ លប៊ី លាញតំ ង ព៊ី

ទៅកតដិ តជារ់ កន ុ ង ប្កទៅទរេះដូ ងររស់ទេម្រជន

ក៏ ដូ ចជាជនររទេសម្ួ យចំ នួ នកដលបានម្កេសសនាេឹ កដី ទនេះ។
ភាពលប៊ី រនទឺ ននទករតិ៍ទ្
ម េះប្រទេសកេម រ

ក៏ បានទ្វើ ឱ្យទគមាន

ការចារ់អារម្ម ណ៍ខ្
ា ង
ំ ទៅទលើអរិយ្ម្៌ ររស់ជនជាតិ ទដើ ម្ភាគតិ ច
ផងកដរ។
រ

ូ តម្កដល់ សពវ នងៃ ទនេះ វិ ស័ យអរិ យ ្ម្៌ ននជាតិ សាសន៍

ទផសងៗកន ុ ង ទលាកមានការវិ វ ឌ្ឍកប្រប្រួ ល ទៅតម្ចរនដ សាកលភាវូ រន៊ី យកម្ម ននអរិយ្ម្៌ េំ ទនើ រពិ ភពទលាកកដរ។ រញ្ហ
ា ទនេះក៏ ជាទ
ទយើងជាមា
ា ស់ទដើ ម្ននអរិយ្ម្៌ ន៊ី ម្ួ យៗ
អភិ រកសអរិ យ ្ម្៌ ទដើ ម្ររស់េា ន
ួ កដរ

តទ្វើ

មានការប្ពួយបារម្ភ កន ុងការ

ពិ ទសសអរិយ្ម្៌ ររស់រងរអ ូ ន

ជនជាតិ ទដើ ម្ភាគតិ ចទំងឡាយកដលមានចំ នួ នតិ ចទៅៗ។ អតត សញ្ហ
ា ណ
ននរងរអ ន
ូ ជនជាតិ ទដើ ម្ទំងទនាេះ

រួម្មានកប្ម្ងចំ ទណេះដឹ ងទផសងៗ

ភាសា ទរឿងទប្ពងនិ ទន ទភា ង ចទប្ម្ៀង ប្រនពណ៊ី េំ ទនៀម្េមា
ា រ់ កដល
សពវ នងៃ ទនេះអវ៊ី ៗទំងទនាេះ ហាក់ ដូ ចជាទៅសៃ រ់ទសៃ ៀម្ពំ មានការផសពវ
ផាយទៅតម្លកខ ណៈសម្្ម្៌ ទេើយ។
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១- ប្រវត្តរ
ិ ញ្ហ
ា នៃការប្ាវប្ាវ

ភាសានិ ងអកសរសិ លប៍ជនជាតិ ព័ រ

ការទលើកយកប្រធ្លនរេ

ម្កសិ កាប្សាវប្ជាវទនេះពំ កម្នមានន័ យថា

ជាការសិ កាងមី ទេ។

កនា ងម្កក៏ មានអន កប្សាវប្ជាវទរៀម្ចបងទយើង ជាអន កប្សាវប្ជាវជាតិ
អនដ រជាតិ និ ងភា
ន ក់ ងារសា
ា រ័ នពាក់ ព័ នធ ម្ួ យចំ នួ នធ្ល
ា រ់សិ កាប្សាវប្ជាវ
េា េះ រួចម្កទ ើ យ ដូ ចជា៖
- វិ េាសា
ា នម្នសសសាស្រសត និ ងវិ េាសាស្រសត សងគ ម្ធ្ល
ា រ់សិ កា
អំព៊ី អទនា
ត ប្ាម្ព័ រ។
- វិ េាសា
ា នវរប្ម្៌ និ ងវិ ចិប្តសិ លបៈធ្ល
ា រ់សិ កាចំ ទណេះដឹ ង

ររស់ជនជាតិ ប្គឹ ង ប្ចាយ ប្រូវ ពន ង និ ង េំ ពួ ន កន ង
ុ ទេតដ
រតនគ៊ី រ៊ី និ ង កួ យ កន ង
ុ ទេតដ ប្ពេះ វិ ហារ។
- អងគ ការស

ការ(ICC) បានប្រម្ូ លចងប្កងទរឿងទប្ពងររស់

ជនជាតិ ទដើ ម្ម្ួ យចំ នួ ន ដូ ចជា ប្គឹ ង េំ ពួ ន ប្រូវ ជាទដើ ម្។
ទយើ ងទ ើ ញថា

ការសិ កាប្សាវប្ជាវទំ ង ទនាេះពំ ទន់ បាន

ទដ
ដ តឱ្យស៊ី ជទប្ៅទៅទលើកផន កភាសា ក៏ ដូ ចជាអកសរសិ លប៍ទៅទេើយ។
ទំងទនេះជាទ

តនាំឱ្យប្កុម្ប្សាវប្ជាវទយើងចាំបាច់ ប្តូវកតសិ ការនត

ទោយទដ
ដ តទៅទលើភាសានិ ងទរឿងទប្ពងទនេះឯង។
បានេិ នន ន័ យប្គរ់ប្ាន់

ទប្កាយព៊ី ប្រម្ូ ល

ទយើងនឹ ង្នទៅការវិ ភាគេាឹ ម្សារទដើ ម្ប៊ី

រងា
ា ញព៊ី េសសនវិ ជា
ា គំ និ តអរ់រំតម្រយៈសា
ន នដលអ ៗកងម្ទេៀតផង។

2

២- ចំសោទរញ្ហ
ា នៃការប្ាវប្ាវ

ដំ ណាក់ កាលននពិ ភពទលាកសាិ តកន ុងសម្័យសកលភាវូ រន៊ី យ

កម្ម ទនេះ សងគ ម្ម្ន សសមានការកប្រប្រួ ល ដ
ា ស់ រដ ូ រ យ
៉ា ងទលឿនទៅ
តម្ចរនត វិ េាសាស្រសត ដ៏ េំ ទនើ រ។ ជី វភាពសងគ ម្ម្ន សសក៏ មានការ
ដ
ា ស់រដ ូរយ
៉ា ងឆារ់រ ័ សកដរ។ ជី វភាពកររររាណប្តូវបានម្នសស
សម្័ យងមី ម្ិ នសូ វយកចិ តត េ កោក់ រ៉ា នា
ម នទេ

ពិ ទសសវិ ស័យវរប្ម្៌

ជំ ទនឿ ប្តូវចេះអន់ ងយឥេធិ ពលរនតិ ចម្ដ ងៗ និ ង្នទៅរកការបាត់
រង់ កតម្ដ ង។ ទោយទម្ើ លទ ើ ញភាពប្រឈម្កររទនេះ ប្កុ ម្ អន ក
ប្សាវប្ជាវទយើ ងក៏ បានគិ តគូ រពិ ចារណាកន ុ ង សា
ម រត៊ី អភិ រកសទៅទលើ
វរប្ម្៌ រងរអ ូ ន ជនជាតិ ទដើ ម្ភាគតិ ចទំ ង ឡាយទៅកន ុ ង ប្រទេសក
ម្ព ុជា។

យ
៉ា ងទនេះការសិ កាប្សាវប្ជាវទប្កាម្ប្រធ្លនរេ

ភាសានិ ង

អកសរសិ លប៍ ជនជាតិ ព័ រ ក៏ បានទលើ កទេើ ង ទដើ ម្ប៊ី សិ កាជារនា
ទ ន់កន ុង
ន័ យអភិ រកសនូ វអតត សញ្ហ
ា ណននវរប្ម្៌ រងរអ ូ ន ជនជាតិ ទដើ ម្ព័ រឱ្យ
បានគង់ វងសជារនត ទៅទេៀត។ ប្រធ្លនរេដូ ចបានទលើកទេើងទនេះ ប្ាន់
កតជាកផន កម្ួ យននចកខ ុ វិ ស័យកន ុ ង ការអភិ រកសវរប្ម្៌ រងរអ ូ ន ជនជាតិ
កតរ៉ា ទណា
ណ េះ។ ទយើងនឹ ងរនត សិ កាប្សាវប្ជាវអំព៊ី វរប្ម្៌ ររស់រងរអ ន
ូ
ជនជាតិ ទដើ ម្ភាគតិ ចទំ ង អស់ កដលមានទៅកន ុ ង ប្រទេសកម្ព ុ ជា រនត
ទៅទេៀត។
៣- សោលរំណងនៃការប្ាវប្ាវ

ភាសានិ ងអកសរសិ លប៍ជនជាតិ ព័ រ

ការសិ កាប្សាវប្ជាវអំព៊ី

ទនេះ កន ុងទាលរំ ណងដូ ចតទៅ៖
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- ទដើ ម្ប៊ីរួម្ចំ កណកកងរកាវរប្ម្៌ ជនជាតិ ទដើ ម្ភាគតិ ចព័ រឱ្យ
បានគង់ វងស។
- ទដើ ម្ប៊ីទ្វើ ឱ្យមានសម្្ម្៌ និ ងសិ េធិ សម្្ម្៌ កផន កវរប្ម្៌
ទៅកន ុងសងគ ម្។
- ទដើ ម្ប៊ី ច ងប្កងនូ វសា
ន នដអកសរសិ លប៍

ភាសាររស់ រងរអ ូន

ជនជាតិ ព័ រេកឱ្យមានជាឯកសារចាស់លាស់។
- ទដើ ម្ប៊ីពប្ងឹ ងអតដ សញ្ហ
ា ណជាតិ ឱ្យបានសាិ តទសា រគង់ វងស។
៤- វិធីាស្រេតប្ាវប្ាវៃិងការប្រមូលទិៃនៃយ
័

ទដើ ម្ប៊ីេេួ លបានលេធ ផលលអ កន ុងការសិ កាប្សាវប្ជាវទលើ

ប្រធ្លនរេទនេះ ទយើងបានអន វតត គទប្មាងសិ កាទនេះ តម្វិ ្៊ីសាស្រសត
សំ ខ្ន់ៗម្ួ យចំ នួ នដូ ចខ្ងទប្កាម្៖
- ប្រម្ូ លឯកសារពាក់ ព័ នធ ទៅតម្រណា
ណ ល័យនានានិ ងព៊ី
ប្រភពទផសងៗទដើ ម្ប៊ីសិកាកសវ ងយល់ព័ ត៌ មានរឋម្ទក់
េងនឹ ងជនជាតិ ទដើ ម្ភាគតិ ចព័ រ។
- ទរៀរចំ កប្ម្ងសំ ណួរ ម្នចេះសិ កាប្សាវប្ជាវដល់េ៊ី កកនា ង។
- ចេះសមា
ភ សដល់ េ៊ី កកនា ងជាម្ួ យចាស់ េំ ទៅកន ុ ងភូ ម្ិ នន
ស

គម្ន៍ កដលមានរងរអ ូនជនជាតិ ភាគតិ ចព័ ររស់ទៅ។

- ទប្រើ មា
៉ា ស៊ី នងតសំ ទេង មា
៉ា ស៊ី នងតរូរ ទដើ ម្ប៊ីងតសំ ទេង
និ ងងតរូរភាព។ ទប្ៅព៊ី ទនេះ ប្កុម្ប្សាវប្ជាវទយើងក៏ បាន
កត់ប្តផងកដរនូ វចំ ណចកដលទយើងពិ បាកយល់ឬព័ ត៌ មានម្ិ
នប្សរា
ន កន ុងទពលកដលទយើងទ្វើ សមា
ភ សន៍ ។
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- ចម្ា ងទេើ ង វិ ញនូ វទសចកដ៊ី ននរេសមា
ភ សន៍ ទំ ង ឡាយ
តម្សំ ទេងទដើ ម្ររស់រងរអ ូនជនជាតិ ទដើ ម្ភាគតិ ចកដល
ទយើងបានទ្វើ សមា
ភ សន៍ ។
- វិ ភាគេាឹ ម្សារននព័ ត៌ មានកន ុងរេសមា
ភ សន៍ និ ងប្រម្ូ លផដ ុំ
េាឹ ម្សារព័ ត៌ មានណាកដលចាស់លាស់។
- ទរៀរទរៀងជាអតា រេទោយសប្ម្ួ ល ពាកយទពចន៍ ម្ួ យ
ចំ នួ នឱ្យងាយសា
ដ រ់ ងាយយល់។
៥- ដែៃក្ំណត្់ៃិងវិាលភាពនៃការប្ាវប្ាវ
ជាការពិ ត

រងរអ ូនជនជាតិ ទដើ ម្ភាគតិ ចរស់ទៅកន ង
ុ ប្រទេស

កម្ព ុ ជា ទសទើ រប្គរ់ទេតត ពិ ទសសតំ រន់ោច់ ប្សយល។ ដូ ចា
ន ទនេះកដរ
រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រមានទៅទប្ចើ នទេតត កន ុងប្រទេសកម្ព ុជា ដូ ចជា ទេតត
ទពា្ិ៍សាត់ ទេតត បាត់ ដំ រង ទេតត ប្ពេះវិ ហារ ជាទដើ ម្។ ការសិ កាជំ ហា
៊ា ន
ដំ រូ ងទនេះ ទយើ ងចារ់ ទផដើ ម្សិ កាប្សាវប្ជាវទដ
ដ តសំ ខ្ន់ ទលើ ភាសា
អកសរសិ លប៍ ប្រនពណ៊ី ជំ ទនឿ េំ ទនៀម្េមា
ា រ់ ជី វភាពរស់ទៅេា េះៗររស់
រងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រកដលរស់ ទៅកន ុ ង ទេតត ទពា្ិ៍ សា ត់ កតរ៉ា ទណា
ណ េះ។
ចំ កណករងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រកដលរស់ ទៅកន ុ ង តំ រន់ ននទេតត ដនេទេៀត
ទយើងនឹ ងរនត សិ កាប្សាវប្ជាវទៅឆា
ន ំរនា
ទ រ់។
ឯកសារជាលេធ ផលននការប្សាវប្ជាវ

ម្ា៉ាងទេៀត

ចំ ទពាេះ

ទយើ ងបានកត់ ប្តទរឿងទប្ពង

ទំងអស់ជាភាសាកេម រេំ ទនើ រ ម្ិ នកម្នជាភាសាជនជាតិ ព័ រទេើយ។
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៦- លទធ្លនៃការប្ាវប្ាវ

ការសិ កាប្សាវប្ជាវររស់ទយើងទនេះ កចកទចញជារ៊ី កផន ក៖
- កផន កេ៊ី ១ និ យយអំ ព៊ី េ៊ី តំ ង ភូ ម្ិ សាស្រសត ប្រវត្តិ កំ ណ

ើ ត្និ ង

ការរស់ណៅររស់ជនជាតិ ព័ រទៅកន ុងទេតត ទពា្ិ៍សាត់។
- កផន កេ៊ី ២ និ យយអំ ព៊ី ជំ ទនឿ ប្រនពណ៊ី េំ ទនៀម្េមា
ា រ់
េា េះៗររស់ជនជាតិ ព័ រកន ុងជី វភាពជាក់ កសដ ងតំងព៊ី សម្័ យ
ររាណ រ

ូ តម្កដល់រចា រ
ុ បនន ។

- កផន កេ៊ី ៣ និ យយអំព៊ី ភាសា អកសរសិ លប៍ (ទរឿងទប្ពងប្រជា
ប្រិ យ) និ ងសិ លបៈេា េះៗររស់រងរអ ន
ូ ជនជាតិ ព័ រ។
ទយើងសងឃឹម្ទជឿជាក់ ថា ការសិ កាប្សាវប្ជាវទនេះ នឹ ងេេួ ល
បានលេធ ផលលអ ទៅតម្គទប្មាងកដលបានទប្ាងេក។

រ៉ា កនត ទទេះជា

យ
៉ា ងណាក៏ ទោយ ទយើងទជឿជាក់ ថា ការសិ កាទនេះពិ តជាទៅមាន
ចំ ណចេវ េះខ្ត់ ជាក់ ជាម្ិ នខ្ន។

រាល់ចំ ណចេវ េះទំងទនាេះ

ប្កុម្អន ក

ប្សាវប្ជាវរង់ ចាំការរំ ទពញរកនា ម្ទោយកដ៊ី រ៊ីករាយ។
តម្រយៈលេធ ផលកដលប្កុ ម្ អន កប្សាវប្ជាវទយើងេេួ លបាន
ទនេះក៏ នឹ ងមានប្រទយជន៍ សប្មារ់ប្តួសប្តយផា ូវដល់អន កសិ កាប្សាវ
ប្ជាវជំ នាន់ ទប្កាយប្សាវប្ជាវរនត ។ ម្ា៉ា ងទេៀត លេធ ផលននការ
សិ កាប្សាវប្ជាវទនេះក៏ អាចចូ លេា ួ ន ម្ករទប្ម្ើ កន ុ ង វិ ស័ យអរ់ រំ ជា តិ
បានផងកដរប្រសិ នទរើ ចាំបាច់ ។
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ដ្នក្ទី១
ទីត ំងភូមិាស្រេត ប្រវត្តិក្ំសណើត្ ៃិង ការរេ់សៅររេ់
ជៃាត្ិព័រ
១- ទីត ំងភូមា
ិ ស្រេតសេត្តសោធិ៍ាត្់

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ ជាទេតត ម្ួ យកន ុ ង ចំ ទណាម្ទេតត រ៊ី ននប្រទេស

កម្ព ុជាកដលមានជនជាតិ ព័ ររស់ទៅទប្ចើ នជាងទគ។
ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ សាិ តទៅភាគលិចននប្រទេសកម្ព ុជា និ ងមាន
ប្ពំ ប្រេល់ ខ្ងទជើ ងជារ់នឹ ងេទនា សារ
ក ងនិ ងទេតត កំ ពង់ សពឺ

ខ្ងតបូងជារ់នឹ ងទេតត ទកាេះ

ខ្ងលិ ចជារ់ នឹ ងទេតត បាត់ ដំ រងនិ ងប្ពំ កដន

កម្ព ុជា-នង រ៊ីឯខ្ងទកើ តជារ់នឹ ងទេតត កំ ពង់ ឆា
ន ង
ំ ។
ទេតត ទពា្ិ៍ សា ត់ ករងកចកជាប្កុ ង ១គឺ ប្កុ ង ទពា្ិ៍ សា ត់

និ ង

ប្សុក៥គឺ ប្សុកបាកាន ប្សុកកទណតៀង ប្សុកប្កគរ ប្សុកភនំ ប្កវាញ និ ង
ប្សុកវាលកវង។ ទេតត ទនេះមានប្រជាជនសររចំ នួ ន ៩០ ៤២៩ ប្គួ សារ
ប្តូវជា ៤៣៣ ៧២០នាក់ កន ុងទនាេះប្ស៊ី ២២៩ ៣៤៣នាក់ 1។
ទគរកទ ើ ញថា មានជនជាតិ ទដើ ម្ភាគតិ ចព៊ី រប្កុម្រស់ទៅកន ុង
ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ គឺ ជនជាតិ ព័ រនិ ងជនជាតិ ជង។ ជនជាតិ ព័ ររស់ទៅកន ុង
ប្សុកព៊ី រគឺ ប្សុកភនំ ប្កវាញ និ ង ប្សុកវាលកវង។
ប្សុកភនំ ប្កវាញមានចមា
ៃ យ ២៨គ៊ី េូកម្៉ា ត ព៊ី ប្កុងទពា្ិ៍សាត់
ទ ើ យមានប្ពំ ប្រេល់ខ្ងទកើ តជារ់នឹ ងប្សុ កបាកាន, ខ្ងលិចជារ់

1 ល៊ី រ៉ា ណយឯកសារជំ នួ យសាមរត៊ី ទេតត ទពា្ិ៍សាត់, ឆានំ២០១៥, េំ ព័ រ១៦។
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នឹ ងប្សុកវាលកវង, ខ្ងទជើ ងជារ់នឹ ងប្សុ កប្កគរ និ ងខ្ងតបូ ង ជារ់
នឹ ងប្សុកឱ្រា៉ាល់ ទេតត កំ ពង់ សពឺ ។ ប្សុកទនេះមាន៧ ំ គឺ
ំ លាជ

ំ ផទ េះរង

ំ ប្ពងិ ល

ំ រកាត

ំ បាក់ ចិ ទ្ាៀន

ំ សកស្រនទ និ ង

ំ សំ ទរាង

ទ ើ យមានប្រជាជនសររចំ នួ ន ១២ ៦៩៥ប្គួសារ ប្តូវជា ៦១ ២៩២នាក់
កដលកន ុ ង ទនាេះមានប្ស៊ី ៣៥ ៣០៦នាក់ 2។ កន ុងប្សុកទនេះ ជនជាតិ ព័ រ
រស់ទៅកតកន ុង ំ សំ ទរាង (ទៅភូ ម្ិកប្ពក១ ភូ ម្ិ កប្ពក២ ភូ ម្ិ កប្ពក៣
ភូ ម្ិ អូ រទ

ង ភូ ម្ិ សំ ទរាង១ ភូ ម្ិអូ រប្ពាល ភូ ម្ិ អស្រងគ ង) និ ង មានចំ នួ ន

២៤២ប្គួសារ ប្តូវជា ១ ០២៤នាក់ កន ុងទនាេះមានប្ស៊ី ៥១៦នាក់ 3។
ប្សុកវាលកវងមានចមា
ៃ យ ១២៣គ៊ី េូកម្៉ា ត ព៊ី ប្កុងទពា្ិ៍សាត់
ទ ើ យមានប្ពំ ប្រេល់ខ្ងទកើ តជារ់នឹ ងប្សុកភនំ ប្កវាញ ខ្ងទជើ ងជារ់
នឹ ងប្សុ ក សំ េូ ត និ ងប្សុ ក ាស់ ប្កេទេតត បាត់ ដំ រង
នឹ ងទេតត ប្តតប្រទេសនង
ទេតត ទកាេះកង។
ំ អនា ង់ រារ

ខ្ងលិចជារ់

និ ងខ្ងតបូង ជារ់នឹ ងប្សុ កម្ណឌលស៊ី មា

ប្សុកទនេះមាន៥ ំ គឺ
ំ ប្រទមាយ និ ង

ំ អូ រទសាម្

ំ ប្កទពើ ព៊ី រ

ំ ងម ោ ទ ើ យមានប្រជាជន សររ

ចំ នួ ន ៧ ៣៣៨ប្គួសារ ប្តូវជា ២៨ ៩៧៦នាក់ កន ុងទនាេះមាន ប្ស៊ី ចំ នួ ន
១៣ ៦១១នាក់ 4។ កន ុងប្សុកទនេះ ទគរកទ ើ ញជនជាតិ ព័ ររស់ ទៅកន ុ ង
ំ ៣គឺ

ំ ងម ោ(ភូ ម្ិ ងម ោ)

ំ ប្កទពើ ២(ភូ ម្ិ ប្កទពើ ២)

2 ល៊ី រ៉ា ណយឯកសារជំ នួ យសាមរត៊ី ទេតត ទពា្ិ៍សាត់, ឆានំ២០១៥, េំ ព័ រ១៦។
3 សាិ តិ សាលា

ំ សំ ទរាង ឆា
ន ំ២០១៧។

4 សាិ តិ ររស់សាលាប្សុកវាលកវង, ឆមាសេ៊ី ១ ឆានំ២០១៧។
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ំ

ប្រទមាយ(ភូ ម្ិកប្សតំង យ៉ា រ ភូ ម្ិប្តពងពង់ ) និ ងមានប្រជាជនចំ នួ ន
១៩៧ ប្គួសារ ប្តូវជា ៧៧៤ នាក់ កន ុងទនាេះមានប្ស៊ី ៣៨៧នាក់ 5។

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ ននប្រទេសកម្ព ជា
ុ 6

5 េិ នន ន័ យរទណា
ដ េះអាសនន ព៊ី សាលាប្សុកវាលកវង ឆមាសេ៊ី ១ ឆា
ន ំ២០១៧។
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Pursat_Province#/media/File:Cambodia_
Pursat_locator_map.svg
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២- ប្រវត្តិកំសណើត្ជៃាត្ិព័រ

ជ ន ជា តិ ព័ រ គឺ ជា ជ ន ជា តិ ទដើ ម្ ភា គ តិ ច ម្ួ យ ប្កុ ម្ កន ុ ង

ចំ ទណាម្ជនជាតិ ភាគតិ ចជាទប្ចើ ន(ជាង២០ប្កុម្) កន ង
ុ ប្រទេសកម្ព ុជា។
ជនជាតិ ទនេះមានរស់ ទៅកន ុងទេតត ទពា្ិ៍សាត់ (ប្សុកវាលកវងនិ ងប្សុក
ភនំ ប្កវាញ) ទេតត ប្ពេះវិ ហារ (ប្សុ ក រទវៀង) និ ង ទេតត បាត់ ដំ រង (ប្សុក
សំ េូត)។ជនជាតិ ព័ រទៅប្សុកភនំ ប្កវាញកន ុងទេតត ទពា្ិ៍សាត់ ទៅេា ួន
ឯងថា សំ ករ ។ អន កប្សាវប្ជាវររទេសម្ួ យចំ នួ ន ដូ ចជា ទលាក

R. Baradat (1941) ទលាក Martin (1974s) ទលាក Morizon (1932)...
បានភា
ា រ់ ទ្
ម េះជនជាតិ ព័ រទៅនឹ ងពាកយ «ពណ៌» ទទេះរ៊ី រចា ុ របនន
សំ ទណរអកខ រាវិ រេធ កេម រននពាកយទំងព៊ី រេសា
ន ប្សេេះក៏ ទោយ។ ទគបាន
ទញភា
ា រ់ «ព័ រ» ជាម្ួ យនឹ ងពាកយ «ពណ៌» (កដលមានន័ យថា សម្បុរ)
ទប្ពាេះទគសមា
គ ល់ទ ើ ញថា ជនជាតិ ព័ រមានសម្បុរកសបកទម
ម ជាងកេម រ
ទ ើ យ មានសក់ រួញជាងកេម រ។ អន កប្សាវប្ជាវេា េះក៏ រកប្សាយថា ជន
ជាតិ ព័ រជា«ម្នសសរស់ ទៅកន ុ ង នប្ពឬម្ន សសនប្ព7»។ ព័ ត៌ មានសត៊ី ព៊ី
កំ ណកំ ទណើ តជនជាតិ ព័ រពំ មានទប្ចើ នទេើយ។ តម្រយៈជនជាតិ ព័ រ
កដលមានវ័ យចំ ណាស់ បានឱ្យទយើងដឹ ងថា ជនជាតិ ព័ រព៊ី ទដើ ម្ម្ករស់
ទៅទលើ េន ងភនំ

ជាពិ ទសសតំ រន់ េន ងភនំ ជារ់ នឹ ងប្ពំ កដនកម្ព ុ ជា -នង។

ទប្កាយម្ក ទោយជួ រប្រេេះការេវ េះខ្តេឹ កទៅរដូ វប្បាំងជាញឹកញារ់
ចាស់ េំ កដលជាអន កដឹ កនាំ ជ នជាតិ ព័ រ(ទម្កស្រនា
ទ ញ)បាននាំា
ន ចេះម្ក

7 Parkin Robert, A Guide to Austroasiatic Speakers and their Languages,
University of Hawaii Press, 1991, p. 66.
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រស់ ទៅតម្តំ រន់កកបរទជើ ងភនំ កដលមានទប្ជាេះ អូ រ សទឹ ង និ ងមានេឹ ក
េួ រប្បាំងេួ រវសា ទ ើ យអាចប្រម្ូ លផលព៊ី នប្ពទឈើបាន ជាពិ ទសស
តំ រន់កដលមានទដើ ម្ប្កវាញដេះលូ តលាស់ បានលអ ។
សប្មារ់ជនជាតិ កេម ររចា ុរបនន

ទ្
ម េះជនជាតិ ព័ រពំ បានទ្វើ ឱ្យ

ទគនឹ កទៅដល់ពាកយ ពណ៌ (សម្បុរ)ទនាេះទេើយ។ ទគម្ិ នកដលគិ តថា
ជនជាតិ ព័ រជាជនជាតិ កដលមានពណ៌ សម្បុ រ កសបកទម
ម និ ងសក់ រួ ញ
ទនាេះទេើយ ទប្ពាេះសពវ នងៃ ទគម្ិ នអាចសមា
គ ល់រូររាង សម្បុរកសបក
េប្ម្ង់ សក់ រវាងជនជាតិ ព័ រនិ ងជនជាតិ កេម របានទេើយ ទ ើ យទគក៏ ម្ិ ន
កដលនឹ កគិ តថា

ជនជាតិ ព័ រ

គឺ ជា«ម្ន សសរស់ ទៅកន ុ ង នប្ព»កដរ

ទប្ពាេះជនជាតិ ព័ រនិ ងជនជាតិ កេម ររស់ទៅជាម្ួ យា
ន ទ្វើ ការរកស៊ី ជាម្ួ យ
ា
ន ជា្ម្ម ត និ ងមានទរៀរការជាម្ួ យា
ន ផងកដរ។
ជនជាតិ ព័ របានអេះអាងតា
ន ថា ដូ នតររស់េា ួនបានចូ លរួម្
កសាងប្បាសាេររាណជាទប្ចើ នកន ង
ុ ប្រទេសកម្ព ុជានាសម្័ យររាណ
ដូ ចជាប្បាសាេអងគ រវតត ជាទដើ ម្ ទទេះរ៊ី ា
ម នភសត ុតងខ្ងវិ េាសាស្រសត
រញ្ហ
ា ក់ ក៏ ទោយ។
៣- ាាៃភាពជីវភាពរេ់សៅររេ់ជៃាត្ិព័រ

ជនជាតិ ព័ ររស់ទៅជាប្កុម្ៗមានទម្កស្រនា
ទ ញកដលជាអន កប្គរ់

ប្គង។ ទម្កស្រនា
ទ ញគឺ ជាចាស់ េំ កដលេេួ លេសប្តូវទលើការប្គរ់ប្គង
ដឹ កនាំ ការពាបាលជំ ងឺ ការការពារ និ ង ពិ ្៊ី រណយទផសងៗកន ុងភូ ម្ិ ។
ជនជាតិ ទនេះទប្ចើ នរស់ទៅតម្ទជើ ងភនំ តម្ប្ជលងអូ រ សទឹ ង កដលមាន
េឹ កទំ ង ប្បាំ ង ទំ ង វសា តម្នប្ពប្កាស់ ៗននភនំ ប្កវាញទនេះឯង។ ព៊ី
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ម្ន ជនជាតិ ទនេះសង់ ផទ េះទឈើេព ស់ផតព៊ី ដី ទោយទប្រើ ទត
ត ចង (ម្ិ នទន់
មានកដកទាលទប្រើ ទេ)ទ ើ យប្រក់ សាឹ កសំ ឡាញ និ ងជញ្ហ
ា ំងក៏ ទប្រើ សាឹ ក
សំ ឡាញកដរ។ ការកដលពួ កាត់ សង់ ផទ េះេព ស់ទនាេះគឺ ទដើ ម្ប៊ីការពារ
សតវ សាហាវ ដូ ចជា ដំ រ៊ី ខ្
ា ជាទដើ ម្។ សពវ នងៃ ផទ េះររស់ពួ កាត់ សង់
ព៊ី ទឈើឬព៊ី ងម ដូ ចផទ េះសកម្បងកេម រកដរ រ៉ា កនត េទ ម្កប្សទៅទប្រើ សាឹ កសំ ឡាញ
ទំ ង អស់ ដកដល។ ទដើ ម្សំ ឡាញជារ កខ ជាតិ ប្សទដៀងនឹ ងទដើ ម្ប្ទំង
កដរ រ៉ា កនត ធ្លងនិ ងសាឹ កររស់វាកវងជាងធ្លងនិ ងសាឹ កប្ទំង។
ជនជាតិ ព័ ររស់ ទៅពឹ ងកផអ កជាសំ ខ្ន់ ទលើ រររកសិ កម្ម ។ ព៊ី
ទដើ ម្ទេើ យ រររទនេះមានលកខ ណៈជាចមា
ា រវិ លជំ ឬចមា
ា រពទនចរ គឺ
ទ្វើ ប្តង់ ទនេះម្ត ង ទ្វើ ប្តង់ ទនាេះម្ត ង ទនេះទរើ តម្ប្រសាសន៍ ររស់ទលាក
អ៊ាំ ក

ម្

៊ា ន។ ពួ កាត់ ទប្ជើ សទរើសេ៊ី កកនា ងកដលាត់ ទពញចិ តត ទ ើ យ

ក៏ ការ់ឆា
ា រ ដតនប្ព រួចោំដេះទៅកកនា ងទនាេះរយៈទពល២ឬ៣ឆា
ន ំ។
ទៅទពលកដលដី េ៊ី កកនា ងទនាេះអស់ ជី ជាតិ

ពួ កាត់ ការ់ ឆា
ា រទៅេ៊ី

កកនា ងងមី ។ ម្ួ យរយៈទប្កាយម្ក ទៅទពលកដលដី ចមា
ា រចាស់ មានជី
ជាតិ មាននប្ពដេះប្េុរប្េុលទេើងវិ ញ ពួ កាត់ ប្តេរ់ម្កទ្វើ ការោំដេះ
ទៅកកនា ងចាស់វិ ញ។
ជាេូ ទៅ ការោំប្សូវររស់ពួ កាត់គឺ រកោំ ម្ិ នកម្នភា ួ រ រាស់
ដី ទេ។ ទលាកអ៊ាំ រញ្ហ
ា ក់ ថា ព៊ី ម្នឥតទន់ កប្សទេ ទ ើ យក៏ ម្ិ នទន់
មានទាប្ករ៊ី កដរ គឺ ទប្រើ កាំរិត ពូ ទៅ ការ់ឆា
ា រទោយកមា
ា ំ ង ម្ន សស
និ ងប្រវាស់ នដា
ន (ជួ យា
ន ម្ត ងមា
ន ក់ )។ ទប្ៅព៊ី ប្សូវចមា
ា រ ពួ កាត់
ក៏ ោំ ដំ ណាំ រ នា
ទ រ់ រនសំ ដូ ចជា នទនាង ទព
ព ប្តឡាច ... សប្មារ់
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ផគ ត់ ផគ ង់ ជី វភាពផងកដរ។រចា ុរបនន ទនេះ ជនជាតិ ព័ រម្ិ នអាចប្រករ ររ
រោំប្សូវចមា
ា រវិ លជំ តម្េមា
ា រ់ព៊ី ដូ នតររស់ពួ កាត់ បានទេៀត
ទោយសារមានការហាម្ឃាត់

ទេ

និ ងមានការរ៉ា េះពាល់ ដល់ ររិ សា
ា ន

ពិ ទសសដី នប្ពទសទើ រទំងអស់មានមា
ា ស់កម្ម សិ ទ្ធិ អស់ទ ើ យ។

ពួ កាត់

បានដ
ា ស់ រត ូ រ ម្កទ្វើ កប្សកតម្ួ យកកនា ង និ ងរនត ោំ ដំ ណាំ រ នា
ទ រ់ រនសំ
ទៅកកបរផទ េះ ណ

ើ យប្រួ សា រ ម្ួ យចំ នួ នមានទ្វើ ចមា
ា រ ដំ េូង ទពាត

សកណដក និ ងលៃ េា េះកដរ។
ទពលេំ ទនរព៊ី ទ្វើ ចមា
ា រ

ពួ កាត់ ប្រកររររទនសាេ

ររបាញ់ ជា លកខ ណៈប្គួ សា រ។

សប្មារ់ ការទនសាេ

និ ង

ពួ កគាត្់ ទប្រើ

ប្បាស់ឧរករណ៍ប្រនពណ៊ី ដូ ចជា ្
ន ង អប្ងុត សនទ ូ ច ម្ង ...។
សប្មារ់ ការររបាញ់ វិ ញ ពួ កគាត្់ ទប្រើ ប្បាស់ ្ន ូ សា
ន អងគ រ់ អនា
ទ ក់
ជាទដើ ម្

និ ងមានសត្វ ឆ្កែ ចិ ញ្ចឹ ម្ជាជំ នួ យផង។

អនា
ទ ក់ ឬអងគ រ់ ទៅជិ តកប្សចមា
ា រ

ពួ កាត់ កតងោក់

ទដើ ម្ប៊ីការពារដំ ណាំ ររស់ពួ កាត់

ផង និ ងទដើ ម្ប៊ីបានសាច់ សតវ សប្មារ់ទ្វើ ម្ា ូរផង។ រចា ុរបនន ការទនសាេ
និ ងការររបាញ់សប្មារ់ផគ ត់ ផគ ង់ ជី វភាពប្គួ សារបានងយចេះ
កកនា ងទនសាេបានរួម្តូ ច

ទប្ពាេះ

ទ ើ យការររបាញ់សតវ ក៏ ប្តូវបានហាម្

ឃាត់ ឆ្ដរ។
ទប្ៅព៊ី រររកប្សចមា
ា រ ទនសាេ និ ង ចារ់ សតវ ជនជាតិ ព័ រក៏
ចិ ្ាឹម្មាន់ ទ ប្ជូក ផងឆ្ដរ។ ការចិ ្ាឹម្សតវ ររស់ ពួ កាត់ គឺ សប្មារ់
ផគ ត់ ផគ ងជី វភាពប្គួ សា រកតរ៉ា ទណា
ណ េះ
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ម្ិ នកម្នសប្មារ់ លក់ ដូ រទៅេ៊ី

ផារទេើយ។ សពវ នងៃ

ការចិ ្ាឹម្សតវ ជាលកខ ណៈប្គួសារទៅកតរនត

ទោយមានទំងទា ប្ករ៊ី ទេៀតផង។
កាលព៊ី ម្ន ជនជាតិ ព័ រក៏ ប្រកររររទរេះប្កវាញ រកជ័ ររ ង
រកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ប្កសា
ន រកជ័ រេឹ ក ជ័ រចង និ ងអនផលនប្ពទឈើទផសងៗផង
កដរ។

តម្ប្រសាសន៍ ររស់ ចាស់ េំ ជនជាតិ ព័ រ

ការទរេះប្កវាញ

ម្ិ នកម្នសប្មារ់ លក់ ដូ រទេ គឺ សប្មារ់ ថា
វ យប្ពេះរាជា ទដើ ម្ប៊ីទ្វើ ជា
ប្ពេះឱ្សង។ការទរេះប្កវាញជាម្េរររពិ ទសសដ
ដ ច់ ម្េម្ួ យររស់ជន
ជាតិ ព័ រកន ុងសម្័ យទដើ ម្

រ

ូ តនាំឱ្យមានការរទងាើ តរបាំទរេះប្កវាញ

ទដើ ម្ប៊ីជានិ ម្ិ តត រូរនិ ងការចងចាំការទរេះប្កវាញររស់ជនជាតិ ព័ រ ថា
វ យ
ប្ពេះម្ហាកសប្ត។ សពវ នងៃ ការទរេះប្កវាញ រកជ័ រ រកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ពួ កាត់
ប្តូវទបាេះរង់ ទៅទ ើ យ។

14

(សែើមប្ក្វាញ)

(ដ្ែប្ក្វាញ)
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ចំ ទពាេះការអរ់រំ

ព៊ី ម្ នម្កជនជាតិ ព័ រម្ិ នសូ វេេួ លបានការ

សិ កាទប្ចើ ននិ ងេព ង់ េព ស់ទេ ទោយសារកងវ េះខ្តផា ូវគម្នាគម្ន៍ កដល
អាចចូ លទៅដល់ កកនា ងកដលពួ កាត់ រស់ ទៅ

ទ ើ យសាលាទរៀន

ក៏ ម្ិ នទន់ មានកដរ។ ទៅទពលរចា ុ របនន ទនេះ កន ង
ុ ភូ ម្ិ ប្សុកររស់ពួ ក
ាត់ មានសាលាទរៀនកដលអាចឱ្យកូ នទៅពួ កាត់ េេួ លបានការ
សិ កាទរៀនសូ ប្តភាសានិ ងអកសរកេម រ

ក៏ ដូ ចជាម្ េវិ ជា
ា ទផសងទេៀត

តម្កម្ម វិ ្៊ីសិ ការរស់ប្កសួ ងអរ់រំ។
សូ ម្រញ្ហ
ា ក់ ផងកដរថា

ជនជាតិ ព័ រកន ុងប្សុកវាលកវងនិ ងប្សុក

ភនំ ប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ ទៅេា ួនឯងថាសំ ករ និ ងអេះអាងតា
ន ថា ជា
ជនជាតិ សំ ខ្ន់ម្ួ យកដលធ្ល
ា រ់បានចូ លរួម្កសាងប្បាសាេររាណ ជា
ទប្ចើ ន ជាពិ ទសសប្បាសាេអងគ រវតត ។

16

កផនេ៊ី ប្សុកររស់ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ 8

8 http://www.citiestips.com/view/-582554
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ដ្នក្ទី២

ជំសៃឿ ទំសៃៀមទម្លែរ់ ប្រនពណីនៃជៃាត្ិព័រ
១- ទំសៃៀមទម្លែរ់ៃង
ិ ប្ត្ណមស្េងៗក្នងការងារប្រច
ំនងៃ
ុ
ររេ់រងរអៃជៃាត្ិ
ព័រ
ូ

រងរអ ន
ូ ជនជាតិ ព័ រប្រកររររចិ ្ាឹម្ជី វិ តទោយការទ្វើ កសិ កម្ម
ទ្វើ ចមា
ា រប្រវាស់ នដ មានោំដំណាំ ដូ ចជា ប្សូវ ទពាត លៃ រកនា សព ូវ9
ជាទដើ ម្។ ទប្ៅព៊ី ការោំ ដំ ណាំ ទំងទនេះ រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រទៅមាន
ម្េររររនា
ទ រ់ រនសំ ម្ួ យចំ នួ នទេៀតកន ុងការចិ ្ាឹម្ជី វិ ត ដូ ចជា រកជ័ រ
ចង ជ័ រេឹ ក ជ័ ររង ទរេះប្កវាញ រកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ជាទដើ ម្។
កន ុងការប្រករកិ ចា ការទំងទនេះ

រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រកតងកតទ្វើ

ទេើងតម្េំ ទនៀម្េមា
ា រ់ ព៊ី ដូ នតរ ូ តម្កដល់រចា ុរបនន ទនេះ

កតពិ ្៊ី

េា េះក៏ ប្តូ វ បានរងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រទបាេះរង់ ទចាលទៅទ ើ យកដរ ជា
ពិ ទសសពិ ្៊ី កដលមានការចំ ណាយ្នធ្លនទប្ចើ ន។
កន ុងការចេះប្សាវប្ជាវដល់េ៊ី កកនា ងរស់ទៅររស់រងរអ ូនជនជាតិ
ព័ រ ទយើងបានសមា
ភ សជាម្ួ យចាស់េំ ម្ួ យចំ នួ នសដ៊ី អំព៊ី េំ ទនៀម្េមា
ា រ់
និ ងប្តណម្ម្ួ យចំ នួ នកន ុ ង កិ ចា ការននជី វភាពរស់ ទៅប្រចាំ នងៃ ររស់
ពួ កាត់ ។ េំ ទនៀម្េនា
ា រ់និ ងប្តណម្ទំងទនាេះ មានដូ ចតទៅ ៖

9សព វូ

ជាប្រទភេ្្ាជាតិ ម្ា៉ាងមានទដើ ម្រាងប្រហាក់ ប្រក

សប្មារ់

លប្សូវ។ ទគោំយកប្ារ់

ូ រដូ ចអងា រប្សូវកដរ។ ជនជាតិ ព័ រចាត់េកសព ូវទនេះជាចំ ណ៊ីអន កសចាំ ទប្ពាេះវា

មានរស់ជាតិ ឆា
ៃ ញ់។ រ ូ តម្កដល់រចា ុរបនន ្្ាជាតិ ទនេះបាត់រង់ អស់ទៅទ ើ យ។

18

ក្- ទំសៃៀមទម្លែរ់ៃង
ិ ប្ត្ណមក្នងការដ
ំប្េូវ
ុ

រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រទ្វើ ចមា
ា រ ទដើ ម្ប៊ីចិ្ាឹម្ជី វិ តប្រចាំនងៃ ។ ការ

ទ្វើ ចមា
ា រទនេះ រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រមានោំប្សូវ សព វូ ទពាត លៃ ជាទដើ ម្ កន ុង
ការោំដេះទនេះ ប្សូវប្តូវបានពួ កាត់ ទ្វើ ទប្ចើ នជាងដំ ណាំទផសងៗទេៀត។
ម្ ននឹ ងចារ់ ទផដើ ម្ទ្វើ ចមា
ា រទៅកកនា ងណាម្ួ យ
ទម្ើ លព៊ី សា
ា នភាពដី

ពួ កាត់ ប្តូវ

ទតើ អាចោំ ប្សូ វ ទៅបានកដរឬយ
៉ា ងណា?

ទពលទប្ជើ សទរើ ស េ៊ី តំ ង បានទ ើ យ
នាំ ា
ន ទ្វើ ពិ ្៊ី កសនទប្ពនសំ អារកស

ទៅ

អន កកដលប្តូវទ្វើ ចមា
ា រទំងទនាេះ
អន កត

កដលកងរកាេឹ កដី ទៅេ៊ី

ទនាេះឱ្យជួ យកងរកាអន កទ្វើ ចមា
ា រឱ្យបានស េសរាយ

និ ងឱ្យប្សូ វ

ឬដំ ណាំ ទផសងៗបានផលលអ ។
កន ុ ង ពិ ្៊ី កសនសំ េឹ កដី ទនាេះ ទប្គឿងរណា
ដ រ់មាន សា
ា ្ម្៌ មាន
ទជើ ងម្ួ យ១គូ មាន់ ទសា
ៃ រម្ួ យ ប្សាម្ួ យដរ បាយ េឹ ក នំ ចំ ណ៊ី រកងអ ម្
(េឹ កបាន10 ...) ទេៀន ្ូ រ ជាទដើ ម្។ ទៅទពលម្ នដ តនប្ព ពួ កាត់
ប្តូវកសនម្ដ ងទេៀត ទដើ ម្ប៊ីយកនងៃ លអ ោំប្សូវនិ ងសំ អារកស អន កត ជួ យ
ឱ្យផលដំ ណាំ បា នផលលអ ។ កន ុងពិ ្៊ី កសនទនេះ ទគទ្វើ កូ នរានម្ួ យេព ស់
ផតព៊ី ដី សប្មារ់ោក់ ទប្គឿងរណា
ដ រ់មាន បាយដំ ទណើរ ទចក អំទៅ ជា
តងា
វ យ។
ទដើ ម្ប៊ី ោំ ប្សូ វ ឱ្យបានផលលអ

រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រទជឿទលើ ការ

ទរើសនងៃ ោំ។ ពួ កាត់ ទជឿថា ការទរើសនងៃ ោំប្សូវសំ ខ្ន់ណាស់ ទប្ពាេះ
ទរើ ទរើ ស នងៃ ោំ បា នលអ ប្សូ វ ររស់ ពួ កាត់ នឹ ងបានផលលអ កដរ គឺ ប្សូវ

10 េឹ កបាន គឺ េឹ កសា រអំទៅឬសា រទតនតកដលមានលកខ ណៈជាេឹ ករងូ កតម្ិ នសូ វកផអ ម្ទេ។
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ពំ មានជំ ងឺ សតវ ម្ិ នចូ លស៊ី ជាទដើ ម្។ នងៃ លអ សប្មារ់ការោំប្សូវររស់
រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រគឺ នងៃ ចនទ នងៃ ព្ នងៃ ប្ព

សបតិ៍ នងៃ សប្ក នងៃ អាេិ តយ

ឯនងៃ អងា
គ រនិ ងនងៃ ទៅរ៍ជានងៃ ម្ិ នលអ កន ុងការោំប្សូវ។

ទរើ ម្ិ នដូ ចទនេះ

ទេទគអាចយកចំ នងៃ សស្រងា
ា នត នននងៃ ចូ លឆា
ន ំងីម ឬយកនងៃ តម្នងៃ កំ ទណើត
ររស់មា
ា ស់ចមា
ា រក៏ បាន។
ការរកោំប្សូវ

រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រក៏ មានរទរៀររររររស់

ពួ កទគកដរ។ កាលព៊ី ររាណ ការរកោំប្សូវ ទគប្តូវយករំពង់ ឫសស៊ី
ទ្វើ ជាឧរករណ៍ រ កោំ ។

រំ ពង់ ឫសស៊ី ទនាេះមានទចាេះរនធ តូ ចម្ួ យ

េម្ា ុេះទៅទប្កាម្។ ទគោក់ ប្ារ់ប្សូវចូ លកន ុងរំ ពង់ ទពលរកដី ប្ារ់
ប្សូវនឹ ងធ្ល
ា ក់ ចូ លទៅកន ុងដី ។
ការរកោំប្សូវដំ រូ ងរំ ផតទនេះក៏ ជាការងារម្ួ យសំ ខ្ន់ កដល
ពួ កាត់ ទៅកតប្រតិ រតតិ តម្េំ ទនៀម្េមា
ា រ់ចាស់ររាណដកដលគឺ ការរ

កេមា
ា ក់ ប្ារ់ ប្សូ វ ចំ នួ នប្បាំ ព៊ី ររនធ ដំ រូ ង

អន ករ កប្តូវអត់ ដទងាើ ម្។

ទរើ សទ ង
ូ ប្សូវវិ ញក៏ យ
៉ា ងទនេះកដរ ប្បាំព៊ីរប្តទណាតដំ រូ ង អន កសទ ូងក៏ ប្តូវ
អត់ ដទងាើ ម្កដរ។ ការអនវតត រទរៀរទនេះទៅមានរ ូ តម្កដល់សពវ
នងៃ កន ុងការសទ ង
ូ ប្សូវររស់រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រ។
កន ុងការោំប្សូវ រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រមានប្តណម្ម្ា៉ាងទេៀត គឺ
ម្ិ នឱ្យយកពូ ទៅ អនា ូង

ទៅវាយគល់ទឈើ ឬទេើងអប្ងួនទដើ ម្ទឈើ

ទនាេះទេ ទប្ពាេះទគទជឿថា ការទ្វើ កររទនេះជាការទៅសតវ ឱ្យម្កស៊ី
ប្សូវកន ុងចមា
ា រ។
ទលាក អ៊ាំ យន ទឌ្ឿន បានរញ្ហ
ា ក់ ថា ជនជាតិ ព័ រកាលសម្័យ
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ទដើ ម្ទនាេះ

ទ្វើ ការោំដេះនិ ងប្រម្ូ លផលប្សូ វចមា
ា រទោយប្រវាស់នដ

ា
ន គឺ ជួ យា
ន ម្ដ ងមា
ន ក់ ។ កន ុ ង េ៊ី តំ ង ដី ចមា
ា រន៊ី ម្ួ យៗ ពួ កាត់ ទ្វើ ការ
ោំដេះរយៈទពលប្រក

លព៊ី រឆា
ន ំ។ រនា
ទ រ់ម្កប្តូ វ រដ ូ រ េ៊ី តំ ង ងមី កតការ

រដ ូរេ៊ី តំងចមា
ា រទនេះ ភាគទប្ចើ ន ពួ កាត់ ម្ិ នទៅេ៊ី ណាឆា
ៃ យព៊ី ចមា
ា រ
ចាស់ ទេ។ ពួ កាត់ ការ់ នប្ពរនត ចូ លទៅម្េទេៀត។ ព៊ី រឆា
ន ំទប្កាយ
ម្ក អាចប្តេរ់ម្កចមា
ា រទដើ ម្វិ ញ។
ទៅទពលប្សូវ េំ រងរអ ូន ជនជាតិ ព័ រទៅកតប្រវាស់នដា
ន កន ង
ុ
ការប្រម្ូ លផលកដរ។ ម្នចារ់ ទផដើ ម្ប្រម្ូ លផលប្សូវ ពួ កាត់ ក៏ ទ្វើ
ពិ ្៊ី កសនទប្ពនដូ ចកាលទពលោំប្សូវកដរ

គឺ កសនទដើ ម្ប៊ីអរគណដល់

ប្ពេះ្រណ៊ីផង និ ងទដើ ម្ប៊ីសកម្ដ ងការសរាយរ៊ីករាយផង។ ម្នទពល
ចេះប្រម្ូ លផលកន ុងចមា
ា រណាម្ួ យ មា
ា ស់ចមា
ា រប្តូវ ទរៀរចំ ម្ា ូ រអាហារ
ប្សារកងអ ម្ឱ្យទភញ ៀវកដលម្កជួ យប្រម្ូ លផលបាន
សរាយរ៊ីករាយ។

ូ រជួ រជំ ា
ន យ
៉ា ង

ទភញ ៀវកដលម្កជួ យប្រម្ូ លផលទនាេះក៏ យកម្ា ូរ

អាហារទផសងៗម្កចូ លរួ ម្ ា
ន ផងកដរ។

ទប្កាយព៊ី ពួ កាត់

ូរ

សរាយរួ ច រាល់ ទ ើ យ ទេើ រទគចេះប្រម្ូ លផល។ ការប្រម្ូ លផល
ប្តូវទ្វើ ជារនត រនា
ទ រ់ គឺ ជួ យប្រម្ូ លផលប្គួសារម្ួ យរួចរាល់ទ ើ យ ក៏
រនត ទៅចមា
ា រប្គួសារម្ួ យទេៀត

រ ូ តទល់កតទ ើ យចមា
ា រទំងអស់

ា
ន ។
ផល ប្សូ វកដ លប្រម្ូ ល បា ន ម្ ក

ទគ យ កទៅ ោ ក់ ទៅ កន ុ ង

ជប្ងុ ក ។ ទៅបាតជប្ងុ ក ទនាេះ ទគប្តូ វ យកប្សូ វ ឆា
ន ំ ចា ស់ ប្រមាណ
ម្ួ យកទ្ាើ ទៅរាយទៅបាតជប្ងុក
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ម្ននឹ ងចាក់ ប្សូវងមី ចូ ល

ទ ើយ

ប្តូវយកកណា
ដ រ់ប្សូវកដលករនទ ើ យ

ប្កងជារូរេ៊ី ទមាងោក់ ពយួរ

កន ុងជប្ងុកទនាេះកដរ។ ការទ្វើ កររទនេះ រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រទជឿថាជា ការ
ប្កងប្ពលឹងប្សូវ។ េំ ទនៀម្េមា
ា រ់ទនេះប្តូវបានរងរអ ូ នជនជាតិ ព័ ររនត
អនវតត រ

ូ តម្កដល់សពវ នងៃ ។

(ជប្ងុកប្សូវររស់រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ សំ ទរាង ប្សុកប្កវាញ

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។ ជប្ងុកទនេះសង់ តំងព៊ី ឆា
ន ំ១៩៨០)

េ- ទំសៃៀមទម្លែរ់ៃង
ិ ប្ត្ណមក្នងការសរេះប្ក្វាញ
ុ

ទប្ៅព៊ី ការងារកប្សចមា
ា រ ការទរេះប្កវាញក៏ ជាការងារម្ួ យដ៏

សំ ខ្ន់ ររស់ រងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រកាលព៊ី សម្័ យទដើ ម្។
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ការទរេះប្ក-

វាញទនេះមានកតម្ួ យរដូ វទេកន ុងម្ួ យឆា
ន ំគឺ កន ង
ុ ទពលប្កវាញេំ ទ ើ យ
ទគទរេះកន ុ ង រយៈទពលកតដរ់ ប្បាំ នងៃ

កន ុ ង កេអាសាឌ្ឍ(កេស៊ី ហាឬ

កញ្ហ
ា )។ ការទរេះប្កវាញទនេះប្តូវទ្វើ ទេើងរនា
ទ រ់ព៊ី មានប្ពេះរាជរញ្ហ
ា
ព៊ី ប្ពេះម្ហាកសប្ត។

ពួ កាត់ ម្ិ នអាចទៅទរេះតម្កតចិ តត បានទេ។

ទប្កាយព៊ី េេួ លរញ្ហ
ា ព៊ី ប្ពេះម្ហាកសប្តតម្រយៈទម្កស្រនា
ទ ញទ ើ យ
អន កភូ ម្ិ ជនជាតិ ព័ រក៏ ប្រកូ កប្រកាសា
ន ម្ិ នថាប្ស៊ី ឬប្រុសទេ ពួ កទគ
អាចទៅទរេះប្កវាញបានដូ ចា
ន ។ ពួ កទគររួ លា
ន ព៊ី ២០ទៅ៣០នាក់
ឬចូ លដល់ រយនាក់ ក៏ មាន។ ផលប្កវាញកដលេេួ លបានទនេះ ម្ួ យ
កផន ក្ំ យកទៅថា
វ យប្ពេះម្ហាកសប្ត

និ ងម្ួ យកផន កទេៀតអន កចូ ល

រួ ម្ ប្រម្ូ លផលទនេះយកេកេា ួនឯង។
កន ុងការទរេះប្កវាញ រងរអ ន
ូ ជនជាតិ ព័ រកតងកតទ្វើ តម្េំ ទនៀម្
េមា
ា រ់រនត ព៊ី ចាស់ៗជារពវ រ រសររស់ាត់

ទោយមានទ្វើ ពិ ្៊ី កសន

ទប្ពនសំ មា
ា ស់េឹ កមា
ា ស់ដី (អារកស អន កត) ម្ននឹ ងពួ កាត់ ទៅរកទរេះ
កផា ប្កវាញទៅតម្នប្ពភនំ ។
អន កចូ លទៅទរេះប្កវាញកន ុងនប្ពទំងអស់ប្តូវសា
ដ រ់ម្នសសមា
ន ក់
កដលរងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រទៅថា ដទខ
ខ ។ ដទខ
ខ ជាអន កទចេះដឹ ងកន ុង
ភូ ម្ិ ទ ើ យនិ ងមានកសប្សឡាយជាដទខ
ខ តៗព៊ី ម្នម្កកដលមាន ការ
ប្រទនសិ េធិ ព៊ី ប្ពេះរាជាកន ុងការរនត ជាដទខ
ខ ទនេះផងកដរ11។ អន ក ចូ ល

11

សមា
ភ សន៍ យន ទឌ្ឿន សដ៊ី អំព៊ី េំ ទនៀម្េមា
ា រ់ ការងារចិ ្ាឹម្ជី វិ ត និ ងប្តណម្ទផសងៗ

កន ង
ុ ការងារប្រចាំនងៃ ររស់រងរអ ន
ូ ជនជាតិ ព័ រ
សទឹ ងងមី

នងៃ េ៊ី ១៦ កេម្ិ ងនា ឆា
ន ំ២០១៧ ទៅភូ ម្ិ

ំ ប្រទមា
៉ា យ ប្សុកវាលកវង ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។
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ទៅទរេះប្កវាញទំងអស់

ទពលទ្វើ ដំ ទណើរចូ លនប្ពប្តូវកតកសងដកងា

ដទខ
ខ ទនាេះទឆា
ព េះទៅកន ុ ងនប្ពកដរ។ រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រទជឿជាក់

ថា

ដទខ
ខ ជាអន កកាន់េន ងរងម្េដល់អន កទរេះប្កវាញទំង អស់ឱ្យរួ ចផតព៊ី
ទប្ាេះអាប្កក់ ណាម្ួ យកន ុងទពលពួ កទគចូ លនប្ពទរេះប្កវាញទនេះ។
កាលព៊ី ម្ន

ប្កវាញររស់ជនជាតិ ព័ រមានទប្ចើ នទៅតំ រន់អូ រ

ទសាម្ ប្សុកវាលកវង ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។ ប្កវាញទៅេ៊ី ទនាេះម្ិ នកម្ន
ជាប្កវាញររស់រងរអ ន
ូ ជនជាតិ ជងទេ។ ទប្ៅព៊ី ទនេះ ក៏ មានប្កវាញ
ទៅតម្នប្ពភនំ ទផសងទេៀត កដលមានទ្
ម េះ មានមា
ា ស់ ដូ ចជា នប្ព
ប្កវាញតម្ឺ ន ជាទដើ ម្។
តម្ប្រនពណ៊ីេំ ទនៀម្េមា
ា រ់ររស់រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រ

ការទ្វើ

ដំ ទណើរទៅទរេះប្កវាញ ពួ កទគប្តូវទ្វើ ពិ ្៊ី កសនទប្ពនចំ នួ នរ៊ី ដង។
- កសនទលើ កេ៊ី ១
ដំ រូ ងទនេះ

ទគទៅថា

កសនទរើ កផា ូ វ ។

ពិ ្៊ី កសន

ទគទ្វើ រនា
ទ រ់ ព៊ី ទចញព៊ី ផទ េះទៅដល់ តំ រន់ ម្ួ យទ្
ម េះថា

ដំ ណាក់ តាល់ អនា ុងប្កូច ម្ននឹ ងទចញដំ ទណើរទៅនប្ព។ កន ុងពិ ្៊ី ទនេះ
មានរណា
ត រ់ដូ ចជា ទេៀន ្ូ រ នំ ចំ ណ៊ី បាយ សម្ា ប្សា ជាទដើ ម្ ទ ើ យ
ដទខ
ខ កដលទសា ៀកពាក់ សទនាេះទផដើ ម្អជ្ូ រ

និ យយរន់ប្សន់ម្នទគ

ទេើ រអន ករួ ម្ ដំ ទណើ រជាម្ួ យទនាេះអ ជ្ូ រ

និ យយរន់ ប្សន់ តម្

ទប្កាយ។ លេះប្ពឹ កកសអ កទេើង ពួ កទគនាំា
ន ទ្វើ ដំ ទណើ ររនត ទៅទេៀត
រ

ូ តដល់ មាត់ នប្ពប្កវាញ។

ទ្
ម េះថា

ភនំ កញ្ហ
ា ំង

ទៅប្តង់ ផា ូ វ រំ ករកននតំ រន់ ភនំ ម្ួ យ

ប្កុម្អន កទរេះប្កវាញប្តូវទ្វើ ពិ ្៊ី កសនម្ត ងទេៀត

(កសនទលើកេ៊ី ២)។ ពិ ្៊ី កសនទនេះ ទគទៅថា កសនកញ្ហ
ា ំង។
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- កសនកញ្ហ
ា ង
ំ

ឬ

ពិ ្៊ី កសនទរើ កទ
វ រ

គឺ ទគកសនទដើ ម្ប៊ីទរើ ក

ទ
វ រចូ លនប្ពប្កវាញ។ ពាកយកញ្ហ
ា ំង រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រនិ យយសំ ទៅ
ដល់ទ្
ម េះភនំ កញ្ហ
ា ំង។ ទគទ្វើ ពិ ្៊ី កសនទនេះទៅទមា
៉ា ងរួ នលា
ៃ ច ទោយ
មានរណា
ត រ់

ដូ ចទពលកសនទលើកេ៊ី ១កដរ

រ្ាូលរូរទេៀតផង។

ទៅទពលចូ លរូរ

កងម្ទំងមានទលងទភា ង
ដទខ
ខ កដលដឹ កនាំប្កុម្សួ រ

ទៅរូរសន ងអំព៊ី ទរឿងសេេកខ កន ុងដំ ទណើរចូ លទៅនប្ពទនេះ។
អន ករួម្ដំ ទណើរប្តូវអទ្ាើញអារកស

អន កតនប្ពភនំ

ដទខ
ខ និ ង

ទប្ម្ញគងា
វ លទំង

ឡាយកដលទៅកងរកានប្ពភនំ ឱ្យម្កចូ លរួម្សរាយ

និ ងរួ ងសួ ងសំ

ឱ្យជួ យពួ កអន កទរេះប្កវាញបានទសចកដ៊ី សេសរាយ

កំ ឱ្យមានទប្ាេះ

ថា
ន ក់

ជំ ងឺ ដងា
ា ត់ អវ៊ី ម្កទរៀតទរៀន។

ពួ កទគប្តូវសប្មាកទៅេ៊ី ទនាេះ

ម្ួ យយរ់ទោយមានទលងទភា ង ទប្ចៀងចទប្ម្ៀង ប្សស់ប្សូរអាហារ
ជំ ា
ន កំ ដររាប្ត៊ី ផងកដរ។
លេះប្ពឹ កទេើង អន កទរេះប្កវាញក៏ ទ្វើ ដំ ទណើររនត ទេៀត ទដើ ម្ប៊ី
ចូ លកន ុងនប្ព។ ដទខ
ខ ទសា ៀកស ពាក់ ស ដណតរ់ស ជួ តកាលប្កណាត់
ប្ក

ម្ អងគ យ
ុ ទលើកសន ងកដលមានម្នសសកសងដកងា ចូ លនប្ពប្កវាញ។

កន ុងដំ ទណើ រកសងដកងា ទនេះក៏ មានទភា ងទលងក
រ

ម្

អម្ដំ ទណើ រ

ូ តដល់ នប្ពប្កវាញ។ ទពលចូ លដល់កន ុងនប្ពប្កវាញ ពួ កទគប្តូវ

កសនម្ត ងទេៀតជាទលើកេ៊ី ៣។
- កសនទលើកេ៊ី ៣

ទគទៅថា

កសនតេុ ស

គឺ កសននប្ព

ប្កវាញ។ ទពលម្កដល់កន ុងនប្ពប្កវាញ ពួ កអន ករកប្កវាញចារ់ទផដើ ម្
ទ្វើ ទរាងទដើ ម្ប៊ីសា
ន ក់ ទៅ

រួ ច ទរៀរចំ ពិ ្៊ី កសននប្ពទោយមានទប្គឿង
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រណា
ត រ់ ដូ ចជា ទេៀន ្ូ រ ម្ា ូរចំ ណ៊ី បាយ សម្ា មាន់ទសា
ៃ រ ប្សា
ជាទដើ ម្។
ទប្កាយព៊ី កសននប្ពរួ ចទ ើ យ

ដទខ
ខ ទៅកន ុ ងទរាងដំ ណាក់ ទ្វើ

អំព៊ី ទឈើ ទរៀរចំ អងា រជ័ យ េញ៊ី ទភាើ ង ទេៀនប្កម្ួ នសេធ ពននា ោក់ ទលើរាន
ម្ួ យទដើ ម្ប៊ី ទ្វើ ពិ ្៊ី រន់ ប្សន់មា
ា ស់េឹ កមា
ា ស់ដី ។

ទៅកន ុងទរាងដំ ណាក់

ដទខ
ខ មានម្ន សសប្រុសព៊ី រនាក់ ឈរអម្ទឆវ ងសា
ត ំដទខ
ខ ។

ដទខ
ខ អច

ទេៀន្ូ រ ទៅទ្
ម េះអន កតមា
ា ស់ េឹ កមា
ា ស់ ដី ប្គរ់ ទំ ង អស់ ទដើ ម្ប៊ី
សំ ទសចកត៊ី ស េសរាយ

កំ ឱ្យជួ រសតវ សាហាវ

ឬម្ តរនា
ា
ម្ត

កាំរិត ម្តពូ ទៅ ជាទដើ ម្។ កន ុងទពលដទខ
ខ កំ ពងរន់ប្សន់ទនេះ ក៏ មាន
ទលងទភា ងកំ ដររ

ូ តផងកដរ។

ទពលប្ពឹ ក អន កទរេះប្កវាញនាំា
ន ចូ លនប្ព ទរេះប្កវាញទរៀងៗ
េា ួ ន រ

ូ តដល់ ទពលលា
ៃ ចទេើ រប្តេរ់ ម្កកនា ងសា
ន ក់ ទៅវិ ញ។

ដទខ
ខ ប្តូវ សា
ន ក់ ទៅកន ុ ងទរាងដំ ណាក់ ។

ឯ

កន ុងទពលសា
ន ក់ ទៅកន ុង នប្ព

ប្កវាញ ទរៀងរាល់ទពលយរ់ ទគទលងទភា ងកំ ដរទរាងរ

ូ តដល់ទមា
៉ា ង

៩ឬទមា
៉ា ង១០យរ់ ទេើ រឈរ់។
ដទខ
ខ ទៅកន ុងដំ ណាក់ តម្ម្ិ នងូ តេឹ ករ៊ី នងៃ ដំ រូ ង។

ដល់ទពល

ាត់ប្តូវងូ តេឹ ក គឺ ាត់ទៅងូ តទៅេ៊ី េព ស់ ខ្ងទលើ ទគ (ខ្ងទលើននកេស
េឹ ក)។ ដទខ
ខ មានសិ េធិ ្ំ ជាងទគរងអ ស់ មានតួ នាេ៊ី ប្គងអន កទរេះ
ប្កវាញទំង អស់ឱ្យបានទសចកដ៊ី សេ រ ូ តដល់ទពលពួ កទគទរេះប្កវាញ
ចរ់សពវ ប្គរ់។ អន កទៅទរេះប្កវាញទំងអស់ក៏ ប្តូវមានប្តណម្កដរ។
ទពលចូ លដល់ នប្ពទ ើ យ

អន កទរេះប្កវាញម្ិ នប្តូវពាក់ កសបកទជើ ង
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ម្ិ នប្តូ វ ទសា ៀកទខ្ទជើ ងកវងទេើយ។ ប្រុសៗប្តូវទសា ៀកទខ្េា៊ី ប្ស៊ី ៗ
ប្តូវចងកបិន។

អន កទៅទរេះប្កវាញទំង អស់ ទរេះយកផលទរៀងៗេា ួន

ទ ើ យប្តូវទសា
ម េះប្តង់ នឹ ងា
ន ម្ិ នប្តូវលួ ចា
ន ទនាេះទេ។ ទរើ មានអន កម្ិ ន
ទសា
ម េះប្តង់ នឹ ងា
ន ឬលួ ចប្កវាញា
ន ពួ កទគអាចជួ រនឹ ងទប្ាេះថា
ន ក់ ទផសងៗ
ទោយប្តូវខ្
ា ខ្ំ ពស់ចឹ កក៏ មាន។ ទៅទពលទរេះប្កវាញបានទ ើ យ ពួ ក
ទគប្តូវទឆអើ រកផា ប្កវាញ។ ការទឆអើ រកផា ប្កវាញ ទនេះម្ិ នប្តូ វ ឱ្យទខ្
ា ចទេ។
ទរើ អន កណាទឆអើ រទខ្
ា ចនឹ ងប្តូវដទខ
ខ ោក់

េណឌកម្ម ទោយវាយនឹ ងរំពាត់

ម្ិ នខ្នទេើយ។
រនា
ទ រ់ព៊ី ប្រម្ូ លផលប្កវាញរួចទ ើ យ អន កទរេះប្កវាញមា
ន ក់ ៗ
ប្តូវរំកលកផលប្កវាញកដលេា ួនរកបានទនាេះ មា
ន ក់ រនតិ ចៗជូ នទៅដទខ
ខ
ម្ននឹ ងយកម្កលក់ ថា
វ យប្ពេះរាជាតម្រយៈភា
ន ក់ ងាររាជការ។ ជាេូ ទៅ
ផលប្កវាញកដលរងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រទរេះបាន

ប្តូ វ បានភា
ន ក់ ងារ

រាជការេិ ញយកទំងអស់ទោយឱ្យតនម្ា សម្ប្សរ ម្ិ នឱ្យបាត់ ប្រទយជន៍
ទេើយ។ កតទទេះជាយ
៉ា ងទនេះកដ៊ី ប្រជាជនក៏ អាចរកាេកផលប្កវាញ
េា េះសប្មារ់ទប្រើ ប្បាស់កន ុងប្គួសារ

ឬលក់ ឱ្យឈមួញទោយេា ន
ួ ឯងបាន

កដរ។
ការទរៀររារ់ ខ្ងទលើ ទនេះជាប្ពឹ តតិ ការណ៍ និ ងេំ ទនៀម្េមា
ា រ់
កដលបានទកើ តទេើ ង កាលព៊ី សម្័ យទដើ ម្ននរងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រកត
រ៉ា ទណា
ណ េះ។

សពវ នងៃ ទនេះ រររទរេះប្កវាញររស់ រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រ

ា
ម នទេៀតទេ ទោយសារនប្ពប្កវាញក៏ បាត់ រង់ ទសទើ រអស់ កផា ប្កវាញ ក៏
ម្ិ នសូ វមានេ៊ី ផារ ។
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គ- ទំសៃៀមទម្លែរ់ៃង
ិ ប្ត្ណមក្នងការរក្ជ័
រ
ុ

ការរកជ័ រជាររររនា
ទ រ់រនសំម្ួយទេៀតររស់រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រ

ទប្ៅព៊ី ការទ្វើ ចមា
ា រ។ ការរកជ័ រទនេះ មានជ័ ររង ជ័ រេឹ ក ជាទដើ ម្។ ការរក
ជ័ រកដលមានប្តណម្ទប្ចើ នទនាេះគឺ ការរកជ័ ររង។ រងជាទ្
ម េះ ទឈើ
ម្ួ យប្រទភេកដលមានជ័ រកររជាជ័ រននទដើ ម្ទៅស៊ា ូ កដរ។
ទលាកអ៊ាំ យន ទឌ្ឿន បានមានប្រសាសន៍ ថា ការរកជ័ ររង
ទនេះមានតំ ង ព៊ី សម្័ យររាណកាលម្ក ទ ើ យទគកតងកតរកទៅ រដូ វ
រំ ទ ើ យ

កន ុ ង កេកតតឹ ក

ប្តជាក់ ចារ់ ទផដើ ម្ទេើង។

គឺ ទៅទពលមានចេះអពទ

អាកាសធ្លត

ការរកជ័ ររ ងទនេះមានរយៈទពលយ
៉ា ងយូរ

១៥នងៃ កតរ៉ា ទណា
ណ េះ។
ការទចញទៅរកជ័ ររងប្តូវទ្វើ ទេើងទោយប្កុម្ៗ

មានម្នសស

ប្រុសប្ស៊ី និ ងសាិ តទៅទប្កាម្ការប្គងររស់ម្នសសមា
ន ក់ ទៅថាទម្សមឹ ង។
ទម្សមឹ ងមា
ន ក់ អាចប្គងម្នសសបានទប្ចើ នប្កុម្កន ុងភូ ម្ិ ររស់ពួ កាត់ ។
ការរកជ័ ររងររស់រងរអ ន
ូ ជនជាតិ ព័ រទនេះទ្វើ ទេើងតម្ប្រនពណ៊ី
េំ ទនៀម្េមា
ា រ់ព៊ី ររាណជានិ ចា ។ អន ករកជ័ ររង ទពលទចញដំ ទណើរទៅ
ដល់នប្ព ទគប្តូវសង់ ទរាងទដើ ម្ប៊ីសា
ន ក់ ទៅ។ រនា
ទ រ់ម្ក ទគទ្វើ ពិ ្៊ី កសន
ទប្ពនអារកខ អារកស អន កសចាំ មា
ា ស់េឹ ក មា
ា ស់ដី កដលកងរកា ការពារ
េឹ កដី

នប្ពប្ពឹ កាទៅេ៊ី ទនាេះ ទដើ ម្ប៊ីសំ ទសចកដ៊ី សេសរាយដល់អន ករក

ជ័ ររងទំងអស់។

ពិ ្៊ី ទនេះទគប្តូវទរៀរចំ ទោយមានទ្វើ ជារានព៊ី រថា
ន ក់ ។

ថា
ន ក់ េ៊ី ១(កផន កខ្ងទប្កាម្)

សប្មារ់កសនដល់បារម្៊ី អន កកងរកានប្ព

ថា
ន ក់ េ៊ី ២(កផន កខ្ងទលើ) សប្មារ់កសនទេវត។ ទប្គឿងរណា
ដ រ់ននពិ ្៊ី
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កសនទប្ពនទនេះមានដូ ចជា សា
ា ្ម្៌ បាយសម្ា ប្សា េឹ កបាន នំ ចំ ណ៊ី
ទផសងៗជាទដើ ម្។ ពិ ្៊ី កសនប្តូវបានចាត់ កចងទោយទម្សមឹ ង។
ឧរករណ៍សប្មារ់រកជ័ ររង មានកាំរិតរងកដលជាកាំរិតដ៏ ម្ត
សប្មារ់ទចៀរសំ រកទដើ ម្រង

រំ ពង់ ឫសស៊ី ប្រកវងប្រក

លម្ួ យ

តា

សប្មារ់ប្តងជ័ ររង។
ទៅនងៃ រនា
ទ រ់ គឺ ទគទៅថានងៃ ព័ េធ រង គឺ អន កទៅរកជ័ ររងទនាេះ
ប្តូវទចញទៅប្តួសប្តយនប្ព និ ងទដើ ររកទដើ ម្រងទដើ ម្ប៊ីចាក់ ជ័ រ។ កន ុង
ទពលទចញរកទដើ ម្រងទនេះ

រងរអ ន
ូ ជនជាតិ ព័ រមានប្តណម្ម្ិ នឱ្យ

អន ករកជ័ រទំ ង អស់ពាក់ កសបកទជើ ងទេ។ ប្តណម្ម្ួ យទេៀត ទរើ កាល
ណាមានប្កុម្ណាម្ួ យបានប្តយផា ូវរកទដើ ម្រងទៅេ៊ី កកនា ងណា ម្ួ យ
បានម្េទ ើ យទនាេះ ប្កុម្េ៊ី ព៊ី រម្ិ នអាចប្តយផា ូវកាត់ ផា ូវប្កុម្េ៊ី ម្ួ យ
ទនាេះទេើយ។

អន ករកជ័ ររងទំងអស់ប្តូវទសា
ម េះប្តង់ នឹ ងា
ន

ម្ិ នអាច

កបត់ ា
ន ទេ។ ទំងទនេះជាប្តណម្តឹ ងរឹងរំ ផត។
ប្តណម្ម្ួ យទេៀតគឺ ប្រពនធ កូ ន ទៅផទ េះ ហាម្ម្ិ នឱ្យរ៉ា េះពាល់
កកនា ងរដ៊ី សប្មានត និ ងម្ិ នអាចតរកតងកាយអវ៊ី ទេើយ។
ថាទរើ តម្ម្ិ នបានទេ

ទគមានជំ ទនឿ

អន កទៅរកជ័ ររងទៅកន ុងនប្ពអាចនឹ ងម្តកាំរិត

រងេា ួនឯងឬអាចមានសតវ សាហាវយយ៊ីដល់ជី វិ តក៏ មាន,
រកជ័ ររងកាន់ប្តណម្បានប្តឹ ម្ប្តូវ

កតទរើ អន ក

សូ ម្ប៊ីកតរនា
ា ក៏ ទសទើ រកតម្ិ នអាច

ម្តអន កណាមា
ន ក់ ផង។
រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រជាអន ករកជ័ ររងទជឿថា កន ុងទពលទចញម្ក
រកជ័ ររ ងទនេះ ការសិ តសក់ គឺ ជាទរឿងលអ ។
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អន ករកជ័ ររងសិ តសក់ ឱ្យ

បានញឹកញារ់កាន់កតលអ ទប្ពាេះទគទជឿថា ការសិ តសក់ ទ្វើ ឱ្យទដើ ម្រង
ទចញជ័ របានទប្ចើ ន។ ទៅទពលទចញរកជ័ ររ ង អន ករកជ័ រកន ុ ង ប្កុ ម្
ន៊ី ម្ួ យៗអាចមានម្នសសព៊ី រ៊ី ទៅប្បាំនាក់
(អន កទចៀរសំ រករ ង)

អន កប្តងជ័ រ

និ ងប្តូ វ មានអន កចាក់ ជ័ រ

អន កកាន់ សមា
ភ រៈទផសងៗទេៀត។

ទប្កាយព៊ី ចាក់ ជ័ ររួ ចទ ើ យ កន ុ ងរយៈទពលម្ួ យឬព៊ី រនងៃ ទនាេះ ប្កុម្ អន ក
រកជ័ រទំងអស់ប្តូវសប្មាករ៊ី នងៃ ។ ទប្កាយព៊ី សប្មាក ទគប្តូវទៅសា
ជ័ រតម្ទដើ ម្រង។ ទប្កាយព៊ី ប្រម្ូ លជ័ របានចរ់សពវ ប្គរ់ទ ើ យ ទគប្តូវ
ពិ និ តយទម្ើ លថា ទរើ មានរំ ពង់ ណាម្ួ យកដលមានជ័ រម្ិ នទពញ ទគប្តូវ
យកវាម្កទរាលទភាើ ងឱ្យជ័ ររាវ រួចចាក់ រ្ាូលា
ន ឱ្យទពញ។
ជ័ ររងទនេះ រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រអាចដឹ កជ្ាន
ូ តម្ដំ រ៊ីយកទៅ
លក់ ទៅប្រទេសទសៀម្ទោយេា ន
ួ ឯង។ ជាេូ ទៅ ទៅទពលប្តេរ់ព៊ី
ទសៀម្ម្កវិ ញ

ពួ កទគបានេិ ញឥវា៉ាន់ព៊ី ទសៀម្ទដើ ម្ប៊ីទប្រើ ប្បាស់កន ុងជី វ-

ភាពផងកដរ។
រ

ូ តម្កដល់រចា ុរបនន ទនេះ ទៅកន ុងតំ រន់ នប្ពទប្ៅៗ ទដើ ម្រង

ក៏ ទៅមានេា េះកដរ

រ៉ា កនត រងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រម្ិ នប្រករររររកជ័ ររង

ទនេះទេៀតទេ។
ឃ- ទំសៃៀមទម្លែរ់ៃង
ិ ប្ត្ណមក្នងការរក្េែ
ម
ឹ ចៃទៃ៍
ុ
េាឹ ម្ចនទ ន៍

ជាប្រទភេេាឹ ម្ទឈើម្ា៉ាងកដលប្រជាជនកេម រកតង

ចាត់ េកថាជាេាឹ ម្ទឈើមានតនម្ា េព ស់។ ទដើ ម្ប៊ីបានចំ ណូលកន ុងប្គួសារ
រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រក៏ ជាអន ករកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ទនេះផងកដរ។

ការរកេាឹ ម្ចនទ ន៍

ររស់ រងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រទ្វើ ទេើ ង ប្គរ់ ទពលកដលអាចទ្វើ ទៅបាន
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ទោយពំ មានគិ តព៊ី រដូ វកាលទេើ យ ។ ការទចញទៅរកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ទនេះ
រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រក៏ មានេំ ទនៀម្េមា
ា រ់ររស់ ពួ កាត់ ផងកដរ។
ទចញទៅរកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ម្ិនកំ ណត់ ចំ នួ នម្នសសទេ
ចាស់ េំ មា
ន ក់ កដលទគទៅថាសម ន
ូ
ដល់នប្ព

ការ

កតសំ ខ្ន់ប្តូវមាន

ជាអន កដឹ កនាំ កដរ។

អន ករកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ប្តូវទ្វើ ទរាងសំ ណាក់ ម្ួ យ

ទពលចូ ល

និ ងមានទ្វើ ពិ ្៊ី

កសនទប្ពនដល់អារកខ អារកស អន កសចាំ មា
ា ស់េឹ ក មា
ា ស់ដី កដលកងរកា
ការពារេឹ កដី នប្ពប្ពឹ កាទៅេ៊ី ទនាេះ ទដើ ម្ប៊ី សំ ទសចកដ៊ី ស េសរាយ
ដល់ អន ករកេាឹ ម្ទំ ង អស់ ។ កន ុ ង ពិ ្៊ី កសនទនាេះ មានទប្គឿងរណា
ដ រ់
ដូ ចជា បាយសម្ា នំ ចំ ណ៊ីទផសងៗ។ ការចាត់ កចងព៊ី ្៊ី គឺ សាិ តទប្កាម្ការ
ចាត់ កចងររស់ទម្សម ូន កដលជាអន កដឹ កនាំប្កុម្។ ទម្សម ូន ទនេះ គឺ ជា
អន កប្គងអន ករកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ឱ្យបានទសចកដ៊ី សេ ដូ ចដទខ
ខ
ឬទម្សមឹ ងផង
កដរ។ ទប្កាយព៊ី ទរៀរចំ ពិ ្៊ី កសនចរ់ទ ើ យ ទម្សម ន
ូ ក៏ ប្តូវទដើ ររកេាឹ ម្
ចនទ ន៍ ដូ ចអន កឯទេៀតកដរ។
ការរកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ររស់រងរអ ន
ូ ជនជាតិ ព័ រក៏ មានប្តណម្កដរ។
ប្តណម្ខ្
ា ំងរំ ផតគឺ ប្រពនធ កូ ន កដលទៅឯផទ េះម្ិ នប្តូវរ៉ា េះពាល់ ទដើ រ
ជាន់កទនទ ល ទេនើ យ ឬកកនា ងសប្មានត ននអន កទៅរកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ទនាេះទេើយ
ឬហាម្អន កទៅផទ េះម្ិ នឱ្យមានការតរកតងកាយផងកដរ។

ប្រសិ នទរើ

តម្ម្ិ នបានទេ ទគទជឿថា អន ករកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ទនាេះអាចេេួ លទប្ាេះថា
ន ក់
ទោយប្រការណាម្ួ យជាម្ិ នខ្ន។
តម្េមា
ា រ់ររស់រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រព៊ី សម្័ យទដើ ម្

ទគយកេាឹ ម្

ចនទ ន៍ កដលរកបានទនេះម្កលក់ ទៅេ៊ី ផារកន ុងប្សុកឬយកទៅលក់ ទៅ
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ប្សុ ក ទសៀម្ក៏ មាន។

ម្កដល់ សពវ នងៃ ទនេះ

រងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រម្ិ ន

ប្រករររររកេាឹ ម្ចនទ ន៍ ទនេះទេៀតទេ។
២- ជំន ឿ ទំសៃៀមទម្លែរ់ ប្រនពណីររេ់ជៃាត្ិព័រ
ក្- ជំសៃឿសលើពិធីស

ង
ើ អ្នក្ត

រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រមានជំ ទនឿ និ ងការប្រតិ រតតិ ពិ ្៊ី ទេើងអន កត

តំងព៊ី សម្័ យររាណកាល រ ូ តម្កដល់រចា ុរបនន ទនេះ។ ពិ ្៊ី ទេើងអន ក
តប្តូវបានរងរអ ូនជនជាតិ ព័ រប្បារពធ ជាប្រចាំទរៀងរាល់ឆា
ន ំ
សួ ងសំ ទសចកដ៊ី ស េកន ុ ង ប្គួ សា រ ទសចកដ៊ី សេកន ុងភូ ម្ិ

ទដើ ម្ប៊ីរួង

សំ ឱ្យរកស៊ី មាន

បាន្ូ រធ្លរ សំ េឹ កទភា ៀងប្គរ់ប្ាន់ ទ្វើ កសិ កម្ម បានផលលអ ជាទដើ ម្។
ពិ ្៊ី ទេើងអន កតទនេះ ប្តូវបានរងរអ ូនជនជាតិ ព័ រប្បារពធ ទៅនងៃ
អងា
គ រឬនងៃ ព្ កន ុងកេផលគ ន
ុ ទរៀងរាល់ឆា
ន ំ។ ពិ ្៊ី ប្តូវទរៀរចំ ទេើងទោយ
មានទម្សមឹ ងកដលជាអន កប្តូ វ កាន់ ប្តណម្ជាទប្ចើ ន។
ទរៀរពិ ្៊ី

ម្នដល់នងៃ

ទម្សមឹ ងប្តូវប្រកាសប្បារ់រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រកន ុងភូ ម្ិ

ក៏ ដូ ច

រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រកដលជារ់ សាច់ ញាតិ ទៅឆា
ៃ យឱ្យបានម្កចូ លរួ ម្
ប្គរ់ៗា
ន ។

ពិ ្៊ី ទនេះទ្វើ កតម្ួ យនងៃ រ៉ា ទណា
ណ េះ

ទ ើ យទ្វើ ទៅតម្េ៊ី តំង

ទរាងអន កតកកបរភូ ម្ិ កដលពួ កទគធ្ល
ា រ់ទារពតៗម្ក។
អន កចូ លរួ ម្ កន ុ ង ពិ ្៊ី ប្តូ វ យ ករណា
ដ រ់ តងា
វ យ ម្កទរៀងៗ េា ួ ន
ទដើ ម្ប៊ីទរៀរចំ កសនថា
វ យអន កតមានដូ ចជា មាន់ទសា
ៃ រ ប្សា ប្ពម្ទំង
បាយ នំ ចំ ណ៊ី រកងអ ម្ ជាទដើ ម្។
ទគទរៀរចំ ពិ ្៊ី ទេើងអន កតទនេះទោយមានវង់ ទភា ងទលងរ្ាូល
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រូរអន កតឬរូរអារកស12។

អន កចូ លរួ ម្ ម្ិ នអាចចូ លទៅដល់ េទ ម្អន ក

តម្ននឹ ងពិ ្៊ី ្ំ ចារ់ទផដើ ម្ទេើយ។
សគ រចារ់ទផដើ ម្

ទគប្តូវ រងចាំដ ល់ ទពលឮសំ ទេង

ទេើ រអាចចូ លទៅោក់ រណា
ដ រ់តងា
វ យទផសងៗទៅទលើ

េទ ម្អន កតបាន

និ ងរួ ងសួ ងរន់ ប្សន់ សំ ឱ្យអន កតជួ យទៅតម្អវ៊ី

កដលទគប្បាថា
ន ចង់ បាន។
ទៅទពលបារម្៊ី អន កតចូ លសណឋិ តកន ុ ង រូ រ សន ងកដលទសា ៀកស
ពាក់ ស ជួ តកាលប្កមាពណ៌សទ ើ យ រូរទនាេះក៏ ទររាំចាក់ កាច់ ពត់
ទពនតម្រេទភា ងនិ ងចទប្ម្ៀងកដលទគប្រគំ ថា
វ យ។
តកំ ពងចូ លសណឋិតកន ុងរូរសន ង13ទនាេះ

ទពលបារម្៊ី អន ក

អន កដឹ កនាំពិ្៊ី ឬទម្សមឹ ងក៏ សួ រ

ទៅបារម្៊ី អន កតអំព៊ី សេេកខ អន កភូ ម្ិ ទៅនងៃ អនាគត សួ រអំព៊ី ជំ ងឺ តមា
ា ត់
ទផសងៗររស់អន កភូ ម្ិ សួ រអំព៊ី ទប្ាេះរាំងសៃ ួត ជាទដើ ម្។
ជា្ម្ម ត

អន កចូ លរួម្កន ង
ុ ពិ ្៊ី ទនេះសេធ កតជាជនជាតិ ព័ រ

កត

រងរអ ូ ន ជនជាតិ កេម រកដលរស់ ទៅកន ុ ង ភូ ម្ិ ប្សុ កជាម្ួ យា
ន ក៏ អាចចូ ល
រួម្បានកដរ

ទោយតប្ម្ូវឱ្យយកប្សាម្កជាម្ួ យសប្មារ់

និ ងទសា ៀកទខ្េា៊ី ។

ូ រេា ន
ួ ឯង

ទរើ ទសា ៀកទខ្កវងប្តូវម្ូ រទជើ ងទខ្ទេើងប្តឹ ម្ជងគ ង់

ទរើ ម្ិ នទ្វើ កររទនេះទេ អន កកដលមានសា
ម រត៊ី េន់ ទេសោយ នឹ ងប្តូ វ
បារម្៊ី អន កតចូ លសណឋិត ទ ើ យទររាំជាម្ួ យនឹ ងពួ កទគជាម្ិ នខ្ន។

12 រូរអន កតឬរូរអារកស គឺ ជារូររគគ លណាម្ួ យសប្មារ់ទគរ្ាូលអន កតទៅកន ុងពិ ្៊ី
ទេើងអន កត។

13 រូរសន ងអាចជាអន កកាន់អារកសទាលឬទម្សមឹ ង។

33

េទ ម្អន កតប្តូ វ បានទគសង់ អំ ព៊ី ទឈើ េព ស់ផ តព៊ី ដី ប្រក់ ទកបឿង
ឬសាឹ ក។ េទ ម្អន កតទនេះមានសសរប្បាំម្ួយ មានថា
ន ក់ ៗ ោក់ ជទណដើរ
ទ្វើ ព៊ី កា
ដ រម្ួ យរនទ េះ លាក់ ទ្វើ ជាកាំទៅកផន កចំ ទ

ៀងកា
ដ រកតម្ដ ង។ ទៅ

ជំ វិ ញេទ ម្ទនាេះមានទោតេង់ ជាទប្ចើ ន។
ពិ ្៊ី ទេើងអន កតទនេះជាពិ ្៊ី ម្ួ យកដលជនជាតិ ព័ រទៅកតប្រតិ រតតិ
រ

ូ តម្កដល់ទពលរចា ុរបនន ទនេះ ទប្ពាេះពួ កាត់ មានជំ ទនឿថា ជាពិ ្៊ី

មានសារៈសំ ខ្ន់ សប្មារ់ ជួ យប្េប្េង់ កន ុ ង ជី វិ តររស់ ពួ កាត់ ។

34

( ទរាងអន កតររស់រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រ ទៅភូ ម្ិ សទឹ ងងមី
ំ ប្រទមា
៉ា យ ប្សុកវាលកវង ទេតត ទពា្ិ៍សាត់, ឆា
ន ំ២០១៧)

35

(ពិ ្៊ី ទរៀរចំ រ្ាូលរូ រអន កត, ឆា
ន ំ២០១៧)

36

(រូ រសន ងអន កតនិ ងរងរអ ូនជនជាតិ ព័ ររាំកនុងពិ ្៊ី ទេើងអន កត ទៅភូ ម្ិ ភូ ម្ិ សទឹ ងងមី
ំ ប្រទមា
៉ា យ ប្សុកវាលកវង
ទេតត ទពា្ិ៍សាត់, ឆា
ន ំ២០១៧)

37

(រូ រសន ងអន កតនិ ងរងរអ ូនជនជាតិ ព័ ររាំកនុងពិ ្៊ី ទេើងអន កត
ទៅភូ ម្ិ សទឹ ងងមី

ំ ប្រទមា
៉ា យ ប្សុកវាលកវង

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់, ឆា
ន ំ២០១៧)

38

(រូ រសន ងអន កតនិ ងរងរអ ូនជនជាតិ ព័ ររាំកនុងពិ ្៊ី ទេើងអន កត
ទៅភូ ម្ិ សទឹ ងងមី

ំ ប្រទមា
៉ា យ ប្សុកវាលកវង

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់, ឆា
ន ំ២០១៧)

39

(ប្កុម្តស្រនត៊ី អារកសររស់រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រកន ុងពិ ្៊ី ទេើងអន កត
ទៅភូ ម្ិ សទឹ ងងមី

ំ ប្រទមា
៉ា យ ប្សុកវាលកវង

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់, ឆា
ន ំ២០១៧)
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េ- ជំសៃឿអារក្េសោល

អារកសទាលជាជំ ទនឿម្ួ យទេៀតររស់ រងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រ។

ជំ ទនឿអារកសទាលប្តូវបានរងរអ ន
ូ ជនជាតិ ព័ រទារពទៅតម្ប្គួសារ
ម្ួ យចំ នួ នកតរ៉ា ទណា
ណ េះ។

ប្គួសារកដលប្រកាន់ជំ ទនឿអារកសទាល

កាន់តពូ ជតំងព៊ី ដូ នតតទរៀងម្ក។
ធ្ល
ា រ់ជារូរននអារកសទាល
កតមានអន ករនត ទវន។

គឺ

ទរើ ពូ ជននប្កុម្ប្គួសារណាម្ួ យ

ម្កដល់ជំ នាន់ទប្កាយននប្គួសារទនាេះប្តូវ

រ៉ា កនត អន ករនត ទវនជារូ រ សន ងននជំ ទនឿអារកស

ទាលគឺ តប្ម្ូ វ កតម្ន សសប្រុ ស ណាមា
ន ក់ ទៅកន ុ ង ប្គួ សា រកតរ៉ា ទណា
ណ េះ
ចំ ទពាេះម្នសសប្ស៊ី កដលជាកូ នទៅ

ទតសនា
ដ នននប្គួ សា រម្ិ នអាច

ជាអន កសន ងរូ រ អារកសទាលរនត ទវនបានទេ។
និ យយថា

រងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រ

អារកសទាលស៊ី កេសខ្ងប្រុស14(ខ្ងបា)

ម្ិ នស៊ី ខ្ងប្ស៊ី

ទេ។ ដូ ចទនេះ ទរើ កូ នប្ស៊ី ននប្គួ សា រប្រកាន់ ជំ ទនឿអារកសទាល ទរៀរ
ការជាម្ួ យកូ នប្រុ ស ប្កុ ម្ ប្គួ សា រណាម្ួ យកដលម្ិ នប្រកាន់ ជំ ទនឿ
អារកសទាលឬប្រកាន់ជំ ទនឿអារកសទាលក៏ ទោយ

ក៏ ជំ ទនឿទនេះប្តូវ

ោច់ ប្តឹ ម្ទនាេះកតម្ដ ង។
ប្គួសាររងរអ ន
ូ ជនជាតិ ព័ រកដលប្រកាន់នូ វជំ ទនឿអារកសទាល
ទនេះ ទគទជឿថាជំ ទនឿទនេះនឹ ងទ្វើ ឱ្យប្កុម្ ប្គួសារ សាច់ ញាតិ ររស់ទគ

14

ពាកយថាស៊ី ខ្ងប្រុសឬស៊ី ខ្ងបា ក៏ អាចមានន័ យថា អារកសទាលកាច់ ឬទ្វើ ឱ្យមាន

ម្នសសឈឺ គឺ កាច់ កតម្នសសប្រុស អាចកាច់ ម្នសសប្ស៊ី កដរ ទរើ ម្នសសប្ស៊ី ទនាេះកំ ពង
សាិ តកន ុងរនទ ុកប្គួសារ

កតទរើ ទពលមានរដ៊ី ទៅទៅជាម្ួ យប្គួសារទផសងអារកសទាលម្ិ ន

អាចកាច់ ទេ។
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េេួ លបាននូ វទសចកដ៊ី សេ ការរកស៊ី មានបាន ម្ិ នមានជំ ងឺ ម្កទរៀត
ទរៀន

ជាទដើ ម្

និ ងជាការកងរការនត ម្រតកននប្គួសារតំងព៊ី ដូ នត

ម្កផងកដរ។ ប្គួសារណាកដលប្រកាន់ជំ ទនឿអារកសទាល ទគកតង
កតសង់ កូ នផទ េះតូ ចម្ួ យទោយកេកទៅកកបរផទ េះររស់ទគសប្មារ់ទ្វើ ពិ ្៊ី
និ ង ស ប្មា រ់ ឱ្យ អន ក សន ង រូ រ អា រ កស ទា ល ទដ ក កន ុ ង ទព ល ទ្វើ ពិ ្៊ី
ទផសងៗ។
ផទ េះអារកសទាលទនេះសង់ ទេើ ង ទោយពំ ទប្រើ កដកទាលវាយ
ភា
ា រ់ទេ ទគទប្រើ ចំ ណងទត
ដ ទដើ ម្ប៊ី ច ងភា
ា រ់ ជំ នួ សកដកទាល។ សសរ
កណា
ដ លននផទ េះអារកសទាលទនេះ

ទគម្ិ នយកសសរម្ួ យទដើ ម្ភា
ា រ់

តំងព៊ី ដំ រូ លម្កទប្កាម្ដល់ដី ទេ។

ប្រសិ នទរើ ទគសង់ ឱ្យមានសសរ

កណា
ដ លជារ់ដី

ក៏ សសរទនាេះម្ិ នកម្នជាទឈើសសរសាច់ ម្ួ យទដើ ម្

រនត ព៊ី ទលើ ម្កកដរ។
ទប្កាម្រ៉ា ទណា
ណ េះ។

សសររនត ម្កដល់ ដី ទនេះប្ាន់ កតជាជនទ ល់ ព៊ី
ប្រសិ នទរើ អន កទប្ៅចង់ ទៅទម្ើ លផទ េះទនេះ ទរើ អន ក

ទនាេះទសា ៀកទខ្កវងប្តូ វ កតម្ូ រទជើ ងទខ្ទេើ ង

ណដើ ម្បី កំ ឱ្យអារកស

ប្រកាន់ខឹ ង។
កន ង
ុ ប្គួសារប្រកាន់ជំ ទនឿអារកសទាល គឺ មានកតម្នសសប្រុ ស
កដលជារូ រ សន ងអារកសទាលមា
ន ក់ រ៉ា ទណា
ណ េះ ប្តូ វ រំ ទពញកិ ចា ទផសងៗ
ជាពិ ទសសការកាន់ប្តណម្។

ឯសមាជិ កដនេទេៀតននប្គួសារម្ិ ន

មានភារៈអវ៊ី ទំងអស់កន ុងកិ ចា ប្តណម្ទនេះ។
ជំ ទនឿអារកសទាលទនេះមានរ៊ី េប្ម្ង់ គឺ អារកសទាលប្ជូក អារកស

ទាលទា និ ង អារកសទាលប្ករ៊ី ។
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- អារកសទាលប្ជូ ក

សំ ទៅទៅទលើ អារកសទាលននប្កុ ម្

ប្គួ សា រណាម្ួ យកដលទគសមា
ា រ់ ប្ជូ ក

ទ ើ យយកកាលប្ជូកទនាេះ

ម្កទោតោក់ ជម្ ទដើ ម្ប៊ីទ្វើ ពិ ្៊ី ប្រចាំប្គួសាររស់ទគ។
- អារកសទាលទា សំ ទៅទៅទលើ អារកសទាលននប្កុ ម្
ប្គួសារណាម្ួ យកដលទគសមា
ា រ់ទា

ទ ើ យយកកាលទាទនាេះម្ក

ទោតោក់ ជម្ទដើ ម្ប៊ីទ្វើ ពិ ្៊ី ប្រចាំប្គួសាររស់ទគ។
- អារកសទាលប្ករ៊ី សំ ទៅទៅទលើ អារកសទាលននប្កុ ម្
ប្គួ សា រណាម្ួ យកដលទគសមា
ា រ់ ប្ករ៊ី

ទ ើ យយកកាលប្ករ៊ី ទនាេះ

ម្កទោតោក់ ជម្ទដើ ម្ប៊ីទ្វើ ពិ ្៊ី ប្រចាំប្គួសាររស់ទគ។
សាច់ សតវ កដលទគសមា
ា រ់ទ ើ យ
ូ របានទំងអស់។

អាចឱ្យសាច់ ញាតិ រងរអ ូ ន

សាច់ កដលទៅសល់

ទគទឆអើ រេ កសប្មារ់ អន ក

កាន់ប្តណម្។
ពិ ្៊ី ទេើងអារកសទាលទនេះ

ម្ិ នមានកំ ណត់ ណេលណវលាជាក់

លាក់ទេ រឺ ទល់កតមានអន កណាមា
ា ក់ មានជំ ងឺ ធ្ង ន់ ទ ើ យករររន់ ទៅ
ដឹ ងថាអារកសទាលទ្វើ ឱ្យឈឺ ទេើ រទគទ្វើ ពិ ្៊ី ទនេះ។ ពិ ្៊ី ណនេះទ្វើ រយៈ
ណេលរ៊ី យរ់រ៊ី នងៃ ទោយមានការ់ប្ជូក ទា ប្ករ៊ី ទៅតម្ប្រទភេ ឬ
េប្ម្ង់ ននអារកសទាលកដលប្គួ សា រប្រកាន់ យក។

ជាេូ ទៅ ទរើ

ា
ម នអន កឈឺ កដលករររន់ ថាប្តូ វ អារកសទាលកាច់ ទេ

រងរអ ូនជន

ជាតិ ព័ រកប្ម្ទ្វើ ពិ ្៊ី ទេើ ង អារកសទាលទនេះណាស់។

តម្ទលាក

ក

ម្

៊ា ន បានឱ្យដឹ ងថា ការទ្វើ ពិ ្៊ី ទេើ ង អារកសទាលទនេះ អាច

43

យូរៗឆា
ន ទំ េើ រមានម្ដ ងទេ

ទប្ពាេះប្ត្ូវចំ ណាយទប្ចើ នដូ ចពិ ្៊ី អាពា ៍ -

ពិ ពា ៍ កដរ។
ការទរៀរពិ ្៊ី អារកសទាលទ្វើ ទេើងទោយមានរងរអ ូនសាច់ ញា
តិ ម្កជួ រជំ ា
ន ។

កន ុ ង ពិ ្៊ី ទនាេះមានវង់ ទភា ងកដលមានឧរករណ៍

ដូ ចជា សគ រទទង ភា យ គង និ ងមានអន កទប្ចៀងកំ ដរផង។ កន ុងពិ ្៊ី ទនេះ
ទគដ តទេៀនទៅតម្ររងជំ វិ ញផទ េះម្ិ នឱ្យោច់ ទេ
ទដើ ម្ដតរនត ម្ួ យទេៀតរ

ូ តដល់ចរ់ពិ ្៊ី ។

រឺ អស់ទេៀនម្ួ យ

ចំ កណកឯអន កកាន់អារកស

ទាលមា
ន ក់ ទនាេះប្តូ វ សា
ន ក់ ទៅកន ុ ង ផទ េះអារកសប្រចាំ ប្គួ សាររយៈទពល
រ៊ី យរ់រ៊ី នងៃ ទោយម្ិ នទចញទប្ៅ ម្ិ នឱ្យអន កណាទ ើ ញទេើយ, ទរើ
ចង់ ងូ តេឹ កគឺ ងូ តកតទពលយរ់រ៉ា ទណា
ណ េះ។ ទៅទពលនងៃ ទគប្តូវវដតណទ្ៀន
្ូ រប្គរ់ចំ នួ នរ៊ី នងៃ ។ ប្ររ់ រី ថ្ងង ណ ើ យ ណទ្ើ រណរសាប្តណម្ (រញ្ចរ់
ប្ត្

ម្)។
កន ុងប្គួសារកដលប្រកាន់ជំ ណនឿអារកសទាល រុ រសមា
ា ក់ ឆ្ដល

ជាអា កកាន់ រូ រ អារកសណគាលទនាេះប្តូ វ ប្រកាន់ ខ្
ា រ់ េា ួ ន នូ វប្តណម្
ទផសងៗ។ អន កកាន់ អារកសទាល តម្ម្ិ នចូ លឬទេើ ង ទលើ ផទ េះកដល
មានអន កទេើ រឆា ងេទនា
សា
ា រ់ណ

ម្ិ នចូ លឬទេើ ង ផទ េះកដលណទ្ើ រមានម្ន សស

ើយ សូ ម្ប៊ីកតទដើ រកាត់ ផទ េះរ ណយសពក៏ ម្ិ នបានកដរ លុ េះបាន

ប្បាំព៊ីរនងៃ ទប្កាយណេលទគទ្វើ រណយសពរួច

ទេើ រអាចចូ លឬទដើ រកាត់

ផទ េះទនាេះបានវិ ញ។
រងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រយល់ថា អារកសទាលណប្រៀរដូ ចជាមារ
តម្ដ
ា ញ់ ប្ពេះព េធ ។ រ គគ លកដល កាន់ អារកសទាល ក៏ ដូ ចជាកូ ន
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ររស់ រ គគ លទនាេះ

ម្ិ នអាចរួ សជាប្ពេះសងឃកន ុ ង ប្ពេះព េធ សាសនា

បានទេ។
រ

ូ តម្កដល់សពវ នងៃ ទនេះ

ជំ ទនឿអារកសទាលននរងរអ ន
ូ ជន

ជាតិ ព័ រ ទៅមានការប្រតិ រតតិ រនត រ ូ តម្កដល់រចា រ
ុ បនន

កា ុងប្រួសារ

ម្ួ យចំ នួ នត្ូ ចរុ ណណា
ណ េះ។

(ផទ េះអារកសទាលននប្គួសារទលាកអ៊ាំ ស៊ី ម្ ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ សំ ទរាង ប្សុក

ប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។ ផទ េះទនេះទ្វើ ទោយា
ម នទបាេះកដកទាលទេ គឺ យក
ចំ ណងទត
ដ ចង)។
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គ- ទំសៃៀមទម្លែរ់ស្េងៗ

ជនជាតិ ព័ រមានសរបុរទម
ម ប្សកអម្ សក់ រួញអងា
គ ដី មាឌ្្ំ លម ម្
ជាម្នសសមានចរិត្សា ូតរូ ត មានចិ តត ទសា
ម េះប្តង់ ម្ិ នទចេះនិ យយភូ ត
ក

ក

ម្ិ នទចេះលួ ចប្េពយអន កដនេ។

ជនជាតិ ទនេះក៏ ម្ិ នេ សព៊ី រង

រអ ូនជនជាតិ ទដើ ម្ភាគតិ ចទផសងទេៀតកដរ ជី វភាពរស់ទៅររស់ពួ កាត់
កតងកតមានភា
ា រ់នឹ ងេំ ទនៀម្េមា
ា រ់ ប្រនពណ៊ី ជំ ទនឿទផសងៗជាប្រចាំ
កដលមានដូ ចជា៖
គ.១- ទំសៃៀមទម្លែរ់ស្រេតម្ល
ី ៃគភ៌
កន ុងប្គួសារជនជាតិ ព័ រ

ទពលស្រសត៊ី មាននផទ ទពាេះ

ររសជា

សា
វ ម្៊ី ឬប្កុម្ប្គួសារប្តូវរកថា
ន ំររាណកដលផសំព៊ីរកខ ជាតិ ទផសងៗ

មាន

ដូ ចជា ទដើ ម្ផា ូ ទដើ ម្រំ ទដញមាស ទដើ ម្បាតផតិ ល ទដើ ម្រំ ដួ លសាត
ទដើ ម្ោគ ន ជាទដើ ម្។ ការផសំ ឱ្ សងទនេះ ទគយកទដើ ម្ទឈើ ឱ្សង
ទំ ងទនាេះម្កការ់ ចិ ស្រញ្ហ
ា ំជា កំ ណាត់ ឬចំ ណិតតូ ចៗ
ទេើ រយកទៅោំ េឹ កឱ្យស្រសត៊ី មានគភ៌ ផឹ ក។

ហាលនងៃ ឱ្យសៃ ួត

ទគទជឿថាឱ្សងទនេះ

ជួ យឱ្យមា
ដ យនិ ងកូ នកន ុ ង នផទ មានស េភាពលអ ។ ទប្ៅព៊ី ទនេះ រងរអ ន
ូ
ជនជាតិ ព័ រមានថា
ន ំម្ា៉ាងទេៀតសប្មារ់ឱ្យស្រសត៊ី មានគភ៌ ប្តំេឹកងូ ត កដល
ផសំ ទោយអំ ករងចាន សំ ណកពស់ និ ងទដើ ម្ទាងកាង។ ថា
ន ំ ទនេះ
ទគយកទៅប្តំ េឹ កព៊ី រឬរ៊ី នងៃ

ទេើ រឱ្យស្រសត៊ី មានគភ៌ ងូ ត។ ទគឱ្យស្រសត៊ី

មានគភ៌ ងូ តេឹ កថា
ន ទំ នេះ ទពលស្រសត៊ី ទនាេះមានគភ៌ ចារ់ ព៊ី ៦កេទេើង ទៅ
ទោយឱ្យងូ តរាល់ នងៃ

រ

ូ តដល់ នងៃ ឆា ងេទនា ។ ជនជាតិ ព័ រយល់ថា

ការឱ្យស្រសត៊ី មានគភ៌ យកថា
ន ំទនេះម្កប្តំេឹកងូ ត ទដើ ម្ប៊ីឱ្យងាយប្សួ ល
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កន ុ ង ការប្រសូ តរ ប្ត (ទកើ តរ ័ ស)។ ម្ា៉ាងទេៀត ទគមានជំ ទនឿថា៖
- អំករងចាន ទ្វើ ឱ្យកូ នទកើ តម្កសសា
អ ត។
- សំ ណកពស់ ទ្វើ ឱ្យមា
ដ យងាយសប្មាល។
- ទដើ ម្ទាងកាង ទដើ ម្ប៊ីការពារព៊ី សប្តូវកដលម្កយយ៊ី។
ទប្ៅព៊ី ទប្រើឱ្សងររាណទនេះ ស្រសដ៊ី មានគភ៌ ប្តូវតម្ម្ិ នងូ តេឹ ក
ទៅទពលយរ់ ម្ិ នអងគ យ
ុ ទៅចំ មាត់ ទ
វ រផទ េះ ឬកកិ លគូ េទេើយ។
តម្េមា
ា រ់ររស់រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រ ទៅសម្័ យទដើ ម្ ទពល
ស្រសត៊ី ឈឺ ទពាេះឆា ងេនា

ទគប្តូ វ ទៅឆម រកន ុងភូ ម្ិ(ឆម រររាណ) ឱ្យជួ យ

រទងាើ ត។ កន ង
ុ ទពលរចា ុរបនន

ស្រសដ៊ី ជនជាតិ ព័ រកដលមានគភ៌ ភាគទប្ចើ ន

បានទៅសប្មាលកូ នទៅម្នទ៊ី រទពេយ

រ៉ា កនត ពួ កាត់ ក៏ ម្ិ នទចាលថា
ន ំ

រ រាណនិ ងប្តណម្ម្ួ យចំ នួ នររស់ ាត់ ទេើយ។
តម្ប្រនពណ៊ី ទប្កាយព៊ី ឆា ងេទនា រួច ស្រសត៊ី កូ នេា៊ី ប្តូវអាំងទភាើ ង
យ
៉ា ងតិ ចរ៊ី នងៃ ។

ទប្កាយព៊ី អាំ ង ទភាើ ងទគប្តូ វ ទ្វើ ពិ ្៊ី េមា
ា ក់ ចស្រងា
ា ន

ទោយមានទេៀនប្បាំ ្ូ រប្បាំ សា
ា ្ម្៌ ម្ួ យគូ ប្សាម្ួ យដរ មាន់ទសា
ៃ រ
ម្ួ យ អងា រម្ួ យលអ៊ី ជូ នទៅឆម រកដលជួ យកន ុងការសប្មាលកូ នទនាេះ។
ស្រសត៊ី កូ នេា៊ី ប្តូ វ តម្ម្ិ នេេួ លទនប្ត៊ី ទឆា
ត សាច់ ឈាូស សាច់ ទ
និ ងសាច់ មាន់នប្ព។

ាត់ ប្តូ វ េេួ លទនកតបាយជាម្ួ យនឹ ងអំរិ ល

អាំង អំរិ លល៊ីង េញ៊ី រក ជាម្ួ យបាយជ័ រសា
ា និ ងម្ិ ន
ទគតម្កររទនេះរ

ូ តបានម្ួ យកេ

បាន។

47

ទេើ រអាច

ូ របាយកា
ដ ំងទេ។

ូ រសាច់ អាំងទប្កៀម្ៗ

ចំ ទពាេះការទប្រើ ឱ្សងរនា
ទ រ់ ព៊ី សប្មាលកូ ន រួ ច
និ យម្ផឹ កថា
ន រ
ំ រាណ

ស្រសត៊ី កូ នេា៊ី

ទដើ ម្ប៊ីឱ្យមានសេភាពលអ និ ងសម្បូ រ េឹ កទោេះ។

ថា
ន ំ ទំ ង ទនាេះមានដូ ចជា សំ រកទដើ ម្លា
វ ទដើ ម្េឹ កទោេះខ្
ា ជី សាឹ ក
ប្តទចៀកប្ករ៊ី សំ ររស៊ា ត ទៅ
ម ចាក់ កសង ទដើ ម្ចាក់ ប្កទេក

សំ រក

ទដើ ម្ចំ រក់ បារាំង។ ទគយករកខ ជាតិ ទំងទនេះម្កហាលឱ្យសៃ ួត ទ ើ យោំ
េឹ កផឹ ក។

សមា
ភ សន៍ អ៊ាំប្ស៊ី ទសន សាវ្ អំព៊ី េទនៀម្េមា
ា រ់ឆា ងេទនា ររស់ស្រសដ៊ី
ជនជាតិ ព័ រ។
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គ.២- ទំសៃៀមទម្លែរ់សពលសរៀរការ

ជនជាតិ ព័ ររចា ុ របនន មានប្រនពណ៊ី ទរៀរការដូ ចកេម រភាគ
ទប្ចើ ន។ ម្ នទពលទរៀរការ ខ្ងប្ស៊ី រងា
គ រ់ ផទ េះម្ួ យព៊ី ខ្ងប្រុ ស ។
ផទ េះទនាេះ

គឺ សប្មារ់កូ នកំ ទលាេះកូ នប្កម្ំ រស់ ទៅទប្កាយព៊ី ទរៀរការ

ឬប្កុម្ប្គួសារខ្ងប្ស៊ី រស់ទៅជាម្ួ យក៏ បានកដរ។
ពិ ្៊ី ទរៀរម្ងគ លការ
ខ្ងប្ស៊ី ។

ការចំ ណាយកន ុង

គឺ ប្គួ សា រខ្ងកូ នប្រុស ប្តូវ ចំ ណាយទប្ចើ នជាង

រនា
ទ រ់ ព៊ី ទរៀរការរួ ច

ខ្ងប្ស៊ី ប្តូ វ ោច់ កេសប្សឡាយ

(ជនជាតិ ព័ រេមា
ា រ់ ទៅថា ោច់ ពូ ជ) មានន័ យថា ទពលមានកូ ន
ទគប្តូវយកប្តកូ លខ្ងប្រុស,

រាល់ ការសទប្ម្ចអវ៊ី ៗទំងអស់

ខ្ង

ប្រុ ស ជាអន កសទប្ម្ច ឯខ្ងប្ស៊ី ា
ម នសិ េធិ ទេ។ កន ង
ុ ប្គួសារម្ួ យ ទរើ
រត៊ី សា
ា រ់ទចាល

ទពលកូ នៗ្ំ ទេើង

មានអន កចូ លសត៊ី ដណតឹង

មា
ត យក៏

ា
ម នសិ េធិ ចាត់ កចងទរឿងកូ នររស់េា ន
ួ ទេើយ គឺ មានកតប្កុម្ប្គួសារ ខ្ង
ឪពករ៉ា ទណា
ណ េះកដលមានសិ េធិ ចាត់ កចងរងា
គ រ់រញ្ហ
ា កន ុងទរឿងទនេះ។
ប្រសិ នទរើ ខ្ងប្ស៊ី ខ្
ា ចោច់ ពូ ជ ទ ើ យចង់ ភា
ា រ់ ពូ ជវិ ញទនាេះ
ទគអាចយកប្បាក់ ចំ នួ ន១ពាន់ឬព៊ី រពាន់ទរៀល ទ្វើ ឧរកិ ចា សំ េិ ញសាច់
្ម្ភា
ា រ់ ពូ ជទេើ ង វិ ញបាន។
រ

ប្រនព ណ៊ី កររ ទនេះ ក៏ ទៅមា ន

ូ តដល់រចា ុរបនន កដរ។
គ.៣- ទំសៃៀមទម្លែរ់សពលាែរ់
ទៅកន ុងភូ ម្ិ

ទរើ មានអន កណាមា
ន ក់ សា
ា រ់ រងរអ ូន ជនជាតិ ព័ រ

ទចេះជួ យយកអាសាា
ន ណាស់។ ពួ កាត់ ចូ លរួម្កន ង
ុ ពិ ្៊ី រណយ ក៏ ដូ ច
ជួ យកំ ដររណយសពទោយចិ តត ទសា
ម េះសម័ ប្គ។
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ជាប្រនពណ៊ីតទរៀងម្ក

កន ុងទពលរណយសព

រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រម្ិ នផឹ កប្សាទេ

រ

ូ តទល់

កតបានទរៀរចំ េកោក់ សពរួ ចរាល់ទ ើ យ ទេើ រទគអាចផឹ កប្សាបាន។
រចា ុរបនន ទនេះ
ជាតិ កេម រកដរ

រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រប្បារពធ ពិ ្៊ី រណយសពដូ ចជន

គឺ ទៅទពលមានម្នសសសា
ា រ់ទគប្តូវនិ ម្នត ប្ពេះសងឃម្ក

សូ ប្ត្ម្៌ ឱ្យស៊ី លដល់អន កសា
ា រ់ ទ ើ យសពប្តូវយកទៅរូ ជា(ដត) ឬ
រ្ាុេះ(ករ់)តម្្ម្ម ត។
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ដ្នក្ទី៣

ភាា ៃិង អ្ក្េរេិលប ៍ជៃាត្ិព័រ
១- អ្ក្េរេិលប ៍ប្រាប្រិយជៃាត្ិព័រ

រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រជាជាតិ សាសន៍ ម្ួ យមានប្រនពណ៊ី េំ ទនៀម្

េមា
ា រ់ រទរៀររស់ទៅររស់ទគតំងព៊ី យូរយរណាស់ម្កទ ើ យ។ ទោយ
វរប្ម្៌ ទំងទនាេះ ទ្វើ ឱ្យជនជាតិ ទនេះមានអតត សញ្ហ
ា ណររស់េា ន
ួ ខ្
ា រ់
េា ួន កដលអតត សញ្ហ
ា ណទំងទនាេះមានដូ ចជា ភាសា ទរឿងទប្ពងប្រជា
ប្រិ យ ជំ ទនឿ ម្ា រ
ូ អាហារ ប្តណម្ទផសងៗកន ង
ុ ជី វភាពប្រចាំនងៃ ជាទដើ ម្។
រ ូ តម្កដល់សពវ នងៃ ទនេះ េំ ទនៀម្េមា
ា រ់ម្ួ យចំ នួ នប្តូវបាត់ រនតិ ចម្ដ ងៗ
មានកតម្ន សសវ័ យចាស់ ៗម្ួ យចំ នួ នរ៉ា ទណា
ណ េះកដលទៅទចេះចាំ េាេះ។
កន ុ ង ចំ ទណាម្ម្រតកននវរប្ម្៌ ទំ ង ទនាេះ ទរឿងទប្ពងប្រជាប្រិ យ ជា
ទប្គឿងសមា
គ ល់អតត សញ្ហ
ា ណរងរអ ូនជនជាតិ ព័ រម្ួ យកដរ។ ប្គរ់រញ្ហ
ា
ជី វភាពននការរស់ ទៅររស់ ពួ កាត់ ទក់ េងនឹ ងការពនយល់ បាត ភូ ត
្ម្ម ជាតិ ការអរ់រំ ទក់ េងនឹ ងការោក់ ទ្
ម េះេ៊ី កកនា ង រញ្ហ
ា កំ ទណើត
ជនជាតិ ព័ រេា ន
ួ ឯង

ការរកយតតិ ្ម្៌ ជាទដើ ម្

ប្តូវបានរងរអ ន
ូ ជនជាតិ

ប្រម្ូ លរ្ាល
ូ កន ុងទរឿងទប្ពងទនេះទំងអស់។ រ៉ា កនត គួ រឱ្យទសាកសា
ដ យ
ចាស់ៗកដលទចេះចាំទរឿងរទរៀរទនេះទៅមានចំ នួ នតិ ចតួ ច

ម្ា៉ាងទេៀត

ប្កុម្អន កប្សាវប្ជាវទយើងអាចទ្វើ បានប្តឹ ម្កប្ម្ិ តម្ួ យរ៉ា ទណា
ណ េះ។ ទយើង
ចង់ រំ ទពញទរសកកម្ម ដ៏ ្ំ ម្ួ យកន ុងការចងប្កងវរប្ម្៌ រងរអ ន
ូ ជនជាតិ
ព័ រទនេះឱ្យបានសពវ ប្គរ់

រ៉ា កនត ទយើងមានរញ្ហ
ា ងវិ កាសប្មារ់ប្សាវ

ប្ជាវ។ ដូ ចទនេះសា
ន នដទរឿងទប្ពងកដលទយើងេេួ លបានទនេះ វាប្ាន់
កតជាកផន កម្ួ យរ៉ា ទណា
ណ េះ កដលទរឿងទំងទនាេះមាន៖
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រ ឿងររេងររជាររិយ រស់រងរអូនជនជាតិេ័
រៅរេតតរោធិ៍សាត់
រ ឿងនាងទុនសុរា
(និ ទនទោយ ទលាកត កង៉ា ត ចាត អាយ៧៧ឆា
ន ំ និ ង ទលាកយយ
ត សាម្៉ា ន អាយ៦៣ឆា
ន ំ ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ សំ ទរាង ប្សុកប្កវាញ

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់)

ទលាកត កង៉ា ត ចាត និ ង ទលាកយយ

ត សាម្៉ា ន

និ ទនទរឿងនាងេនសប្ត និ ង ទរឿងនាងកា
ត ម្។
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រ ឿងនាងទុនសុរា
នាងេនសប្ត កូ នទអើយេមា
ា ក់ ស៊ា ក់ ឱ្រា៉ា ឪប្កងដ
ា ឱ្យ !
កាលទដើ ម្ទេើយ មានប្ស៊ី ៗទៅកន ង
ុ ភូ ម្ិ ជាទប្ចើ នកតងនាំា
ន ចូ ល
នប្ពទដើ ម្ប៊ី ប្ចូ តសបូវនិ ងជី កដំ េូង។
នងៃ ប្តង់ រួច

នងៃ ម្ួ យទពលេេួ លទនអាហារ

មាននាងមា
ន ក់ ពំ បានយកេឹ កម្កផឹ កនឹ ងទគ

ទ ើ យា
ម ន

នរណាកចករំកលកេឹ កឱ្យផង នាងទនាេះក៏ បានទចញទដើ រទៅរកេឹ កផឹ ក
កតមា
ន ក់ ឯង

នាងក៏ បានប្រេេះទ ើ ញេឹ កកន ុ ង ោនទជើ ងដំ រ៊ី ម្ួ យងា ុក

ក៏ កបង់ េឹ កទនាេះផឹ ក រួចក៏ ប្តេរ់ម្កវិ ញ។
ម្កដល់ ផទ េះអស់ កាលជាទប្ចើ នកេ

នាងកដលផឹ កេឹ កកន ុងោន

ទជើ ងដំ រ៊ី ទនាេះក៏ មាននផទ ទពាេះ។ លេះប្គរ់កេ នាងក៏ ប្រសូ ប្តបានកូ ន
ប្ស៊ី ម្ួ យោក់ ទ្
ម េះថា នាងទ្ុ នសុ ប្ា។
អស់កាលទប្ចើ នឆា
ន ំ កនា ងទៅ

នាងនាងេនសប្តចទប្ម្ើ នវ័ យ

កាន់កត្ំ នាងកតងទដើ រទលងជាម្ួ យទកម ងៗទៅកន ុងភូ ម្ិ ជាអន កជិ តខ្ង
ជាទរឿយៗ។ នងៃ ម្ួ យ នាងទ្ុ នសុ ប្ាបានទៅទលងអងគ ញ់ជាម្ួ យទកម ងៗ
ទៅកកបរផទ េះនាង នាងកតងកតទលងឈនេះទគប្គរ់ទពលទំងអស់ ម្ិ ន
កដលចាញ់ម្តងណាទេើយ ទលងកលបងអវ៊ី ក៏ កតងកតឈនេះកដរ។ ភាព
ពូ កកររស់នាងេនសប្ត បានទ្វើ ឱ្យពួ កទកម ងៗកដលទលងជាម្ួ យនាង
េឹ ងយ
៉ា ងខ្
ា ំង ទ ើ យទជរតិ េះទដៀលនាងថាម្៊ី កូ នអត់ ឪ។ កាលទរើ បាន
ឮពាកយទគទជរកររទនេះ នាងេឹ ងខ្
ា ំងណាស់ ទពលប្តេរ់ម្កដល់ផទ េះ
វិ ញ នាងបានសួ រទៅមា
ត យទដើ ម្ប៊ី រកឪពក។ នាងជាមា
ត យបានទឆាើ យ
ប្បារ់ទៅកូ នថា ទរើ កូ នចង់ ទៅរកឪព កររស់ កូ ន ចូ រកូ នទៅសួ រដំ រ៊ី
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ចារ់ ព៊ី ដំ រ៊ី មា នភា ុ ក ១រ

ូ តដល់ ដំ រ៊ី មា នភា ុ ក ១២

ទនាេះនឹ ងដឹ ងព៊ី ឪពក

ររស់កូ នទ ើ យ។ ទប្កាយព៊ី សា
ត រ់ សម្ត៊ី មា
ត យរួច នាងេនសប្តក៏ ទ្វើ
ដំ ទណើរកសវ ងរកឪព កតម្ការប្បារ់ ររស់មា
ត យ នាងក៏ បានជួ រដំ រ៊ីជា
ទប្ចើ ន ទ ើ យសួ រទៅដំ រ៊ី ទំ ង អស់ ចារ់ព៊ី ដំ រ៊ីមានភា ុក ១រ

ូ តដំ រ៊ី មាន

ភា ុក១២។ កាលទរើ ទ ើ ញទកម ងប្ស៊ី សួ ររកឪពកដូ ទចន េះ ដំ រ៊ីភាុក១២ក៏ រួ ង
សួ ងថា ប្រសិ នទរើ ទកម ងប្ស៊ី ទនេះជាកូ នររស់េញ ុំ

សូ ម្ឱ្យេញ ុំ ប្គកវងទជើ ង

ទឆវ ងទៅសាដឱ្
ំ យដល់េន ងនិ ងប្គកវងទជើ ងសាតទំ ៅទឆវ ងបានដល់េន ង។
ទប្កាយព៊ី បានសាកលបងទ្វើ ទ ើ យ
ប្បាថា
ន កម្ន

ដំ រ៊ីភាុ ក ១២ក៏ បានសទប្ម្ចដូ ចកត៊ី

ទពលទនាេះដំ រ៊ី ទនាេះក៏ េេួ លនាងជាកូ នប្ស៊ី ររស់ េា ួ ន ។

អន កទំងព៊ី រសរាយចិ តត យ
៉ា ងខ្
ា ំង

ទពលសា
គ ល់ា
ន ថាជាឪពក

និ ងកូ ន។ ទោយខ្
ា ចសប្តូ វ ម្កទ្វើ បារកូ ន ដំ រ៊ី ជា ឪព កបានទ្វើ រាន
ម្ួ យយ
៉ា ងេព ស់ទៅកន ុងនប្ព

េកសប្មារ់ ឱ្យកូ នប្ស៊ី សា
ន ក់ ទៅទលើទនាេះ

ទ ើ យដំ រ៊ីទនាេះកតងទចញទៅរកចំ ណ៊ីបាត់ ៗទរៀងរាល់នងៃ ។ ទពលប្តេរ់
ម្កវិ ញ ដំ រ៊ីជាឪពកកតងកប្សកទៅកូ នថាអឺ ! នាងេនសប្ត េមា
ា ក់

ស៊ា ក់ ឱ្រា៉ា ឪប្កងដ
ា ឱ្យ។ ដំ រ៊ីជាឪព កកតងកតប្កងសក់ ឱ្យកូ នទរៀងរាល់
ទពលកដលប្តេរ់ម្កព៊ី រកចំ ណ៊ីវិ ញ។
ប្គរ់ទពលទចញទៅរកចំ ណ៊ី

ដំ រ៊ីជាឪពកកតងដ
ត ក
ំ ូ នឱ្យពនា ត់

ទភាើ ងចនា ុេះទៅទពលយរ់។ ទវលាយរ់ម្ួ យ នាងទភា ចពនា ត់ ទភាើ ង ទ្វើ ឱ្យ
ប្ពាននប្ពទ ើ ញទភាើ ងទនាេះ ទ ើ យក៏ ផសងថាទរើ ទភាើ ងទនេះជាទភាើ ងប្ពាយ

សូ ម្ឱ្យរលត់

កតទរើ ទភាើ ងទនេះជាទភាើ ងររស់ ម្នសសសូ ម្កំ ឱ្យរលត់ ។

ទប្កាយទពលផសងរួច ទភាើ ងទៅកតទឆេះដកដល ប្ពាននប្ពក៏ ោក់ ជទណតើរ

54

ទេើងទលើរានចារ់នាងេនសប្ត។

នាងេនសប្តភ័ យខ្
ា ំងណាស់

កប្សកឱ្យទគឯងជួ យ កតម្ិ នមានម្នសសណាមា
ន ក់ ម្កជួ យនាងទេើយ។
ប្ពាននប្ពក៏ ចារ់ល៊ីនាងយកទៅ កន ុ ងទពលជាម្ួ យា
ន ទនេះកដរ នាង
េនសប្ត

បានយកប្ារ់លៃ ោក់ តម្េា ួន

ទឆវ ងផង ខ្ងសា
ត ផ
ំ ងរ

ទ ើ យបាចតម្ផា វូ ខ្ង

ូ តដល់កកនា ងប្ពាននប្ពរស់ទៅ ទដើ ម្ប៊ីឱ្យជា

សញ្ហ
ា ចំ ណាំផាូវនិ ងេកជាសញ្ហ
ា ឱ្យឪពកបានដឹ ង។ ចំ កណកដំ រ៊ីជាឪពក
ទពលប្តេរ់ម្កព៊ី រកចំ ណ៊ីវិ ញ បានកប្សកទៅកូ នយ
៉ា ងព៊ី ទរាេះថា អឺ !

នាងេនសប្ត េមា
ា ក់ ស៊ា ក់ ឱ្រា៉ា ឪប្កងដ
ា ឱ្យ! ដំ រ៊ីជាឪពកទៅនាងរ៊ី
រួ នដង ទៅកតម្ិ នឮសំ ទេងទឆាើ យ ក៏ ទដើ រជំ វិ ញរាន ទ ើ យក៏ បានប្រេេះ
ទ ើ ញោនទជើ ងម្នសសចកម្ា កនិ ងប្ារ់លៃ ប្ជុេះទពញដី ដំ រ៊ី ជាឪពកគិ ត
ថា កូ នប្ស៊ី ររស់េា ួន ពិ តជាមានទចារចារ់យកទៅបាត់ ទ ើ យ។ ដំ រ៊ី
ជាឪព កក៏ ទដើ រតម្ប្ារ់ លៃ ទនាេះ រ

ូ តដល់ កកនា ងប្ពាននប្ពេកកូ ន

ប្ស៊ី កដលកកនា ងទនាេះ ំ៊ា ព័ េធ ទោយររងមាំៗព៊ី ររ៊ី ជាន់ ដំ រ៊ីក៏ចារ់ទញ
ររងទនាេះនិ ងជាន់កទម្ទ ចឱ្យទេទ ចេទ៊ី ទំងអស់។ ប្ពាននប្ពទ ើ ញសភាព
ដូ ចទនេះ ក៏ រកម្ទ្ាបាយសមា
ា រ់ដំ រ៊ី ទោយយកជ័ រេឹ កទៅសា ឱ្យរលាយ
ដូ ចជាេឹ ក ទដើ ម្ប៊ីេកឱ្យដំ រ៊ីទនាេះផឹ ក។
ទប្កាយព៊ី បានកាច់ ររងបាក់ ករកទ ើ យ
កូ នប្ស៊ី ទំងទ

វ

ដំ រ៊ីក៏ទដើ រចូ លទៅរក

ត់ អស់កមា
ា ំងយ
៉ា ងខ្
ា ំងជាពន់ទពកក៏ ប្រេេះទ ើ ញ

េឹ កទៅកណា
ត លផា ូវ ដំ រ៊ី នឹកសា
ម នថាជាេឹ កក៏ ផឹ កអស់ា
ម នសល់។ ទប្កាយ
ព៊ី ផឹ កេឹ កទនាេះរួ ច ដំ រ៊ី ជា ឪព កក៏ ទៅ
ដ ប្ក

ល់ ប្កហាយ ប្រកាច់ ដួ ល

សា
ា រ់ម្ួ យរំទពចទៅនឹ ងកកនា ងយ
៉ា ងអាទណាចអា្័ ម្។ នាងេនសប្ត
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ទប្កាយព៊ី បានដឹ ងថាឪពកសា
ា រ់ ទប្ពាេះកតតម្រកេា ួន

នាងក៏ រត់ ទចញ

ម្កកកនា ងសពឪព ក ទ ើ យកប្សកយំ ទសាកទបាកេា ួ ន នទនៀលទលើ
្ម្ររស់ឪពកកដល
ទឡាេះអាល័យនប្កទពក។
ទៅទលើ ទម្

ូ រទ

ៀរព៊ី េា ួន ប្ក

ម្ប្ចាលទពញដី យ
៉ា ងអា

នាងេនសប្តយំរទណតើរ

សម្ាឹ ងទម្ើ ល

រទណតើ រ េ៊ី រំ ផ តនាងក៏ ោច់ េយល់ សា
ា រ់ តម្ឪព កទៅ

កកនា ងទនាេះកដរ។
ប្ពលឹ ងនាងេ នស ប្តក៏ បានចារ់ ជាតិ ជាសតវ សា
ា រម្ួ យ
ប្រទភេមានរូររាងដូ ចនិ ងរ៉ា នសតវ ចារ
ទនាេះថាឆ៊ី ម្ ៊ា ូ ម្ហាម្15
្ម្រ

15 ឆ៊ី ម្

កដលភាសាព័ រទៅសតវ

កដលទរាម្ររស់វាមានពណ៌ប្ក

ម្ដូ ច

ូ តដល់សពវ នងៃ ទនេះឯង។

៊ា ូ ម្ហាម្ ជាភាសាជនជាតិ ព័ រ សំ ទៅទៅទលើសតវ សា
ា រម្ួ យប្រទភេពពួ កចារ

កដលមានទរាម្ពណ៌ប្ក

ម្ដូ ចពណ៌្ម្។
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រ ឿងនាងក្ដាម
(និ ទនទោយ ទលាកត កង៉ា ត ចាត អាយ៧៧ឆា
ន ំ និ ង ទលាកយយ
ត សាម្៉ា ន អាយ៦៣ឆា
ន ំ ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ សំ ទរាង ប្សុកប្កវាញ

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់)

កាលទដើ ម្ទេើយ

មានតយយព៊ី រនាក់ រត៊ី ប្រពនធ រស់ទៅកន ុង

ជី វភាពប្ក៊ី ប្កលំបាក ពួ កាត់ពំ មានកូ នទេ។ សម្័ យនងៃ ម្ួ យតយយ
រដ៊ី ប្រព័ នធ បានទៅជញ្ហ
ា ត់ ប្ត៊ី ជាម្ួ យអន កជិ តខ្ងកន ុ ង ភូ ម្ិ
ជញ្ហ
ា ត់ បានប្ត៊ី ប្គរ់ា
ន

ចំ កណកតយយជ្ា ត់ម្ិនបានប្ត៊ី ទសាេះ។

តយយេំ ជ្ាត់ ម្ួ យប្ពឹ ក្ំ នឹ ងទគកដរ
កា
ដ ម្ទប្ាង្ំ ម្ួ យ

ពួ កអន កភូ ម្ិ

ម្ួ យ្
ន ងណាក៏ ចូ លបានកត

ទ ើ យតយយទចេះកតចារ់កា
ដ ម្ទនាេះប្រកលង

ទៅកន ុ ងេឹ កវិ ញ ទោយម្ិនយកវាទេើយ។ ទប្កាយព៊ី ចំ ណាយទពល
ជ្ា ត់ម្ួ យនងៃ នឹ ងទគម្ិ នបានអវ៊ី ទសាេះ

តយយក៏ ោច់ ចិ តត យកកា
ដ ម្

ទនាេះម្កផទ េះ ទ ើ យប្រស់វាទៅកន ុងពាងទោយនិ យយថា ចាំនងៃ កសអ ក
នឹ ងយកវាម្កទ្វើ ម្ា ូ រ ។ ដល់ ទពលនងៃ ប្តង់ តយយទភា ចយកកា
ត ម្
ទនាេះទៅទ្វើ ម្ា ូ រ

ទ ើ យក៏ និ យយថា

ចាំ ទពលលា
ៃ ចនឹ ងយកវាម្ក

ទ្វើ ម្ា ូម្។ ទរៀងរាល់ទពលទ្វើ ម្ា ូរ ពួ កាត់ កតងកតទភា ចយកកា
ត ម្ទនាេះ
ទៅចម្អិ នជាម្ា ូរ ទពលប្ពឹ កថាចាំលា
ៃ ច ទពលលា
ៃ ចថាចាំប្ពឹ ក។ ទពល
ម្ួ យប្សារ់កតឮសំ ទេងទចញព៊ី កន ុង ពាងរនាឺ ម្កថា ទលាកត ទលាក

យយ កំ សមា
ា រ់ េញ ុំ ! េ កេញ ុំ ឱ្យចាំ ផទេះ ទម្ើ លមាន់ ទឱ្យតយយ។ ត
យយឮសំ ទេងកា
ត ម្អងវ រដូ ចទនេះ

ក៏ សទប្ម្ចចិ តត េកកា
ត ម្ទនេះឱ្យមាន

ជី វិ តរនត ទៅទេៀត។
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រដូ វទ្វើ កប្សចូ លម្កដល់ តយយា
ម នកូ នទៅជួ យទ្វើ កប្ស
ចមា
ា រដូ ចអន កជិ តខ្ងទេើយ
ជប្ងុ កដូ ចទគ។

ពួ កាត់ បារម្ភ ណាស់ខ្
ា ចា
ម នប្សូវោក់

កា
ដ ម្ឮតយយជកជកា
ន ព៊ី កប្សចមា
ា រយ
៉ា ងទនេះ

ក៏

និ យយព៊ី កន ុងពាងថាទលាកតទលាកយយកំ ភ័ យអ៊ី កប្សចមា
ា រ េកឱ្យ

ទៅទ្វើ ! ពួ កាត់ ម្ិ នចារ់អារម្ម ណ៍ នឹ ងសម្ត៊ី ររស់ កា
ត ម្ទេើយ។ រដូ វ
ទ្វើ កប្សចមា
ា របានកនា ងផត រដូ វប្ចូតបានម្កដល់ អន កភូ ម្ិ សេធ កតមាន
ប្សូ វ ទពញជប្ងុ ង ប្គរ់ ៗា
ន ចំ កណកឯផទ េះតយយវិ ញ កា
ត ម្បានជរ់
ប្សូវអងា រោក់ ទពញជប្ងុកដូ ចទគឯងកដរ។

តយយទ ើ ញសភាព

ករា កកររទនេះក៏ ឆៃ ល់ណាស់ ទ ើ យសួ រទៅទៅកា
ត ម្។ ទៅកា
ត ម្ ក៏ បាន
ប្បារ់ទរឿងរា៉ាវទំងអស់ដល់តយយឱ្យអស់ចម្ៃ ល់។
កនា ងអស់ យូ រកេឆា
ន ំ
ប្សស់ សា
អ តមា
ន ក់ ។
នាង។

កា
ត ម្ទនាេះបានកប្រកា
ា យជាប្ស៊ី ប្កម្ំ ដ៏

មានកំ ទលាេះៗជាទប្ចើ នកតងកតទចាម្ប្សឡាញ់

នងៃ ម្ួ យមានមាណពមា
ន ក់ ម្កចូ លសត៊ី ដណតឹងនាងទ្វើ ជាភរិយ។

ទប្កាយព៊ី តយយពិ ភាកាា
ន រួ ច

ពួ កាត់ ទំ ង ព៊ី របានសទប្ម្ចចិ តត

ទលើ កទៅប្ស៊ី ឱ្យទៅមាណពទនាេះ

ទ ើ យក៏ ចាត់ កចងទរៀរអាពា ៍

ពិ ពា ៍ តម្ប្រនពណ៊ី។ នាងកា
ត ម្និ ងររសជារត៊ី បានរស់ទៅជាម្ួ យា
ន
កន ុងជី វភាពសាម្្ាយ
៉ា ងសេសានត
ទវលាទប្កាយម្ក

ប្ពម្ទំ ងមានកូ នមា
ន ក់ ទេៀតផង។

ររសជារត៊ី ប្ពួយខ្
ា ចជី វភាពប្គួសារជួ រការលំបាកក៏

សំ ភរិយទៅរកស៊ី ទៅឯប្សុកឆា
ៃ យជាម្ួ យអន កជិ តខ្ងកន ុងភូ ម្ិ នាង
ក៏ សទប្ម្ចចិ តត ឱ្យរត៊ី ទៅ។ នាងកា
ត ម្រស់ជាម្ួ យកូ នទៅឯផទ េះ កនា ងបាន
ព៊ី ររ៊ី ឆា
ន ំទេើ រររសជារត៊ី ប្តេរ់ម្កផទ េះវិ ញ។

នាងទប្តកអរខ្
ា ំងណាស់

ទពលបានទ ើ ញរត៊ី ម្កដល់ផទ េះ។ ព៊ី ររ៊ី នងៃ ទប្កាយម្ក ររសជារត៊ី បាន
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ទដើ រទៅទលងផទ េះញាតិ ជិ តខ្ងទៅកន ុងភូ ម្ិ

ទ ើ យទ ើ ញផទ េះន៊ី ម្ួ យៗ

មានប្សូ វ ទពញៗជប្ងុក កងម្ទំ ង មានចមា
ា រទេៀតផង! នាយក៏ ទដើ រ
ប្តេរ់ ម្កផទ េះវិ ញ

ទ ើ យពិ ចារណាកន ុ ង ចិ តត កតមា
ន ក់ ឯងថាប្រពនធ ទគ

ទៅផទ េះដូ ចប្រពនធ អញកដរ

ទ

តអ៊ីក៏ ទគមានប្សូវទពញៗជប្ងុក?

ឯ

ផទ េះអញវិ ញទម្ដ ចក៏ ា
ម នអវ៊ី ទំងអស់អ៊ី ចឹ ង! នាយក៏ ទឆាើ យមា
ន ក់ ឯងថា អូ !
ប្រពនធ អញប្បាកដជាេាិ លណាស់ ម្ិ នទចេះទ្វើ ការរកស៊ី អវ៊ី ទេើយ! ទដើ រ
ម្កដល់ផទ េះភា
ា ម្ នាយក៏ កស្រនា
ត ក់ បានដងករក ទលើកសំ ពងកាលប្រពនធ
ករក

ូ រ្ម្រហាម្

ទ ើ យក៏ ទដើ រទចញទៅបាត់ ។

នាងកា
ត ម្ជា

ប្រពនធ េឹ ងខ្
ា ំងណាស់ កតម្ិ នតរតជាម្ួ យរត៊ី វិ ញទេើ យ នាងក៏ បាន
ជរប្សូវ អងា រ ម្ា រ
ូ អាហារេកឱ្យរដ៊ី ទពញផទ េះ រួចទ ើ យក៏ អូ សនដកូ ន
រត់ ចូ លកន ុងរនធ កា
ត ម្បាត់ ទៅ។
ទពលររសជារត៊ី ប្តេរ់ចូ លផទ េះវិ ញ

បានទ ើ ញកន ុ ង ផទ េះមាន

ប្សូវ អងា រទពញផទ េះ នាយក៏ កប្សកទៅប្រពនធ កតម្ិ នឮសំ ទេងទឆាើ យ
តរទសាេះ។

ទប្កាយម្កទេើ រដឹ ងថាអវ៊ី ៗប្គរ់យ
៉ា ងទៅកន ុងផទ េះសេធ កត

ជាប្េពយររស់ ប្រពនធ រកេកឱ្យ។ នាយទសាកសា
ត យនឹ ងកំ
ឡាយកដលេា ួ ន ប្រប្ពឹ តត ទៅទលើ ប្រពនធ កនា ងម្ក។

សទំង

នាយបានកប្សក

ទៅប្រពនធ រនត ទេៀត ក៏ បានឮសំ ទេងទឆាើ យទចញព៊ី រូងកា
ដ ម្ នាយក៏ រត់
ទៅរកប្រពនធ ទៅឯរនធ កា
ត ម្

ទ ើ យអងវ រប្រពនធ និ ងកូ នឱ្យប្តេរ់ម្ក

ផទ េះវិ ញ កតនាងនិ ងកូ នរដិ ទស្ម្ិ នប្ពម្ប្តេរ់ ម្កផទ េះវិ ញទេើយ។
ទោយសារកតកាលនាងប្តូវរត៊ី វាយដូ ចទនេះទ ើ យ ទេើ រសន ូក
កា
ត ម្មានសា
ន ម្ឆន ូតជាប្កឡារ

ូ តដល់សពវ នងៃ ។
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(និ ទនទោយ ទលាក យង់ ទ

ើតជនជាតិេ័ 16
ឿន អាយ៦៤ ឆា
ន ំ ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ សំ ទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់)

16

តម្ភាសារងរអ ូនជនជាតិ ព័ រពាកយថាទរឿងកំ ទណើតជនជាតិ ព័ រ គឺ សប្រ៉ា ង ទងម្

កំ ទនើ តជនចាតសំ ទរ ។
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មានទរឿងដំ ណាលថា កាលព៊ី ជំ នាន់ទភាើ ងទឆេះកាល ម្នសស
មា
ន ទំ ង ឡាយសា
ា រ់ ទសទើ រទំ ង អស់

ទៅសល់កតរងរអ ូ ន ប្រុ ស ប្ស៊ី ព៊ី រ

នាក់ រ៉ា ទណា
ណ េះកដលទៅរស់រានមានជី វិ ត

ទោយសារពួ កទគរត់ ពួ ននឹ ង

ទដើ ម្ប្តយឹង។ អន កទំងព៊ី ររស់ ទៅយ
៉ា ងប្តម្៉ា ង់ ប្តទមាចកតព៊ី ររងរអ ន
ូ
អស់រយៈទពលយ
៉ា ងយូរ។ កន ុងរយៈទពលកដលពួ កទគរស់ទៅជាម្ួ យ
ា
ន ា
ម នម្នសសទកើ តកងម្ទេើយ។ ប្ពេះឥស្រនទ បានទ ើ ញដូ ចទនេះ ក៏ គិ ត
ថា ប្រសិ នទរើ អាត
ម ម្ិ នជួ យឱ្យអន កទំ ង ព៊ី រប្សឡាញ់ា
ន ទេ ទនាេះនឹ ង

ោច់ ពូ ជន៍ ជនជាតិ ទនេះម្ិ នខ្ន។ ទប្កាយព៊ី ពិ ចារណារួច ប្ពេះឥស្រនទ ក៏
ប្រទនថា
ន ំ េិ ពវ ទ្
ម េះសូ ន៊ី កាចំ នួ នប្បាំ ព៊ី រប្ារ់ ឱ្យដល់ អន កទំ ង ព៊ី រ
ទ ើ យនាងរអ ូនបានលួ ចទលរថា
ន ំទនេះម្ួ យប្ារ់ម្ន។ ទពលរងប្រុសម្ក
ព៊ី ជី កដំ េូងវិ ញ នាងក៏ យកថា
ន ំកដលទៅសល់ប្បាំម្ួយប្ារ់ប្រគល់ឱ្យ
រងប្រុស ទ ើ យក៏ កចកា
ន មា
ន ក់ រ៊ី ប្ារ់។ រនា
ទ រ់ព៊ី ទលរថា
ន ំសូន៊ី កាទនេះ
រួច រងរអ ូនទំងព៊ី រក៏ ទកើ តមានតទប្ម្កតណា
ា ទសា កឃា
ា នរំ ពានទលើរង
រអ ូនឯង យកជារត៊ី ប្រពនធ ។
កនា ងម្កជាទប្ចើ នឆា
ន ំ អន កទំ ង ព៊ី រក៏ មានកូ នប្រុ ស ប្ស៊ី ចំ នួ ន
១២នាក់ ប្រុ ស ៦នាក់ ប្ស៊ី ៦នាក់ ។ កូ នៗទំ ង ១២បានចារ់ គូ ា
ន ជារត៊ី
ប្រពនធ ម្ួ យគូ ៗទៅរស់ទៅឆា
ៃ យព៊ី ា
ន ទរៀងៗេា ន
ួ ក៏ បានកូ នពូ នជាទៅ
តពូ ជពងសជនជាតិ ព័ ររ

ូ តរចា ុរបនន ទនេះ។
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រ ឿងកំរ

ើតសតវ រេយិរ អ៊ូយិរ17

(និ ទនទោយ ទលាក យង់ ទ

ឿន អាយ៦៤ឆា
ន ំ ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ សំ ទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់)

កាលព៊ី ទប្ពងនាយមានជនជាតិ ព័ រម្ួ យប្គួសារ
ប្ក៊ី ប្កជាងទគទៅកន ុងភូ ម្ិ ។

មានជី វភាព

ទោយសារការទ្វើ ចមា
ា រររស់ទគម្ិ នបាន

ផល ទគក៏ មានគំ និ តយកកូ នព៊ី រនាក់ ទៅទប្បាសទចាលកន ុងនប្ព។ ទប្កាយ
ព៊ី បានគិ តយ
៉ា ងទនេះទ ើ យ រត៊ី ប្រពនធ ទំង ព៊ី ក៏ ប្បារ់ទៅកូ នៗថា ប្ពឹ ក
កសអ កទនេះពួ កទយើងនឹ ងទៅទបាចទត
ត ទៅកន ុង នប្ព ពកកម្៉ា នឹ ងយកកូ ន
ទៅជាម្ួ យកដរ។ ទប្កាយព៊ី ប្បារ់កូ នទំង ព៊ី រទ ើ យ ពួ កទគក៏ នាំកូន
ទដើ រទឆា
ព េះទៅដល់នប្ពទប្ៅ ក៏ យកកូ នោក់ ទៅទលើងម ោដ៏ ្ំ ម្ួ យ ទ ើ យ
និ យយប្បារ់ កូ នថា កូ នៗទៅចាំ ពកកម្៉ា េ៊ី ទនេះទ ើ យ កម្៉ា ជី កដំ េូង
កកបរៗទនេះទេ ពកក៏ ទបាចទត
ត ទៅជិ តៗទនេះកដរ។ ថារួ ច អន កទំង ព៊ី រ
ក៏ ទដើ រទចញទៅ ររសជារត៊ី ទដើ រទៅក៏ បានជួ រដំ រ៊ីម្ួយ ក៏ ប្បារ់ដំ រ៊ីថាដំ រ៊ី

ទអើយ ! ទរើ សិ នកូ នអញកប្សកទៅអញថាពកៗ សូ ម្ឯងជួ យអញផង
ឯងប្ាន់កតទបាចទត
ត ឱ្យឮសូ រប្បាវៗទៅ ទនាេះកូ នអញនឹ ងទជឿថា អញ
ទៅជិ តៗទនេះទេ។

ចំ កណកនាងជាប្រពនធ ទដើ រទៅជួ រសតវ ទម្ៀម្

ក៏ និ យយប្បារ់ទម្ៀម្ថាទម្ៀម្ទអើយ ទរើ កូ នៗអញកប្សកទៅអញថា

កម្៉ា ៗ សូ ម្ឯងជួ យទឆាើ យថាគូ កៗផង ទនាេះកូ នៗអញនឹ ងទជឿថា អញទៅ

17 ទពយិរ អ៊ាូយិរ ជាភាសាជនជាតិ ព័ រ ប្តូវនឹ ងភាសាកេម រថា កម្៉ា ម្ក ឪម្ក។
ទពយិរ អ៊ាូយិរ ទនេះ ជាការប្តរ់សូ រសំ ទេងសតវ ម្ា៉ាងយំឮយ
៉ា ងទនេះ។
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ពាកយថា

ជី កដំ េូងទៅកកបរៗទនេះ។ កូ នទំងព៊ី រអងគ ុយចាំឪពកមា
ត យទៅកណា
ត ល
នប្ពទប្សាងអស់ទពលយ
៉ា ងយូរទៅកតម្ិ នទន់ទ ើ ញឪពកមា
ដ យររស់
ទគប្តេរ់ម្កវិ ញ។ រអ ូន ប្ស៊ី ក៏ ទចេះកតយំខ្
ា ំងៗទេើ ង កូ នប្រុសរងក៏
កប្សកទៅឪពកមា
ត យថា អឺយកម្៉ា ! សតវ ទម្ៀម្ទឆាើ យគូ ក! កូ នរងទចេះ
កតរនត កប្សកទៅឪពកថា អឺយពក ! ដំ រ៊ី ទបាចទត
ត ឮសូ រប្បាវៗ។ កូ ន
រងឮសំ ទេងសតវ ទម្ៀម្និ ងដំ រ៊ីយ
៉ា ងដូ ទចន េះ

នឹ កសា
ម នថាឪពកមា
ត យទៅ

កកបរៗទនេះ ក៏ លួ ងរអ ូ ន ថា កំ យំ អ៊ីអូ ន ពកកម្៉ា ររស់ ពួ កទយើងទៅជិ តៗ
ទនេះទេ ពួ កាត់ ម្កឥេូវទ ើ យ។
ទោយបាត់ឪពកមា
ត យយូ រទពក កូ នរងទចេះកតលួ ងរអ ន
ូ ថា ទព

យិរ អ៊ាូ យិរ ទព យិរ អ៊ាូ យិរ មានន័ យថាកម្៉ា ម្ក ឪម្ក ឥេូវទ ើ យ
កម្៉ា ម្ក ឪម្ក ឥេូវទ ើ យ។ កូ នរង ទចេះកតលួ ងរអ ន
ូ កំ ឱ្យយំនូ វពាកយ
ដកដលៗថាទព យិរ អ៊ាូ យិរ ទព យិរ អ៊ាូ យិរ េទនទ ញពាកយលួ ងរអ ន
ូ
ទនេះ រ

ូ តដល់សា
ា រ់េា ួនទំងរងទំងរអ ូនទៅកន ុងនប្ពទនាេះទៅ។ កូ ន

ទំងព៊ី រទនាេះទប្កាយទពលសា
ា រ់ទៅ ក៏ ទកើ តទៅជាសតវ ម្ួ យប្រទភេកដល
យំទៅឮសំ ទេងទព យិរ អ៊ាូ យិរ ទព យិរ អ៊ាូ យិរ រ
នងៃ សតវ ទនាេះកេម រទយើងឱ្យទ្
ម េះថា ជាសតវ តលាទ។
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ូ តម្កដល់សពវ

រ ឿងររវតតិរសុកលាច
(និ ទនទោយ ក

ម្

៊ា ន អាយ៥៥ឆា
ន ំ ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ សំ ទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់)

កាលទដើ ម្ទេើយជនជាតិ ព័ រម្ិ នទចេះទ្វើ កប្សទេ
ចមា
ា រទៅតម្នប្ពភនំ ។

ពួ កទគទ្វើ កត

ទសត ចកដលជាអន កប្គរ់ប្គងពួ កទគទម្ើ លទៅ

ទ ើ ញជី វភាពររស់ពួ កទគប្កលំបាកទពក

ក៏ ប្រម្ូ លជនជាតិ ព័ រទំង

អស់ ឱ្យម្ករស់ ទៅវាលេំ នារ ទដើ ម្ប៊ី ឱ្យប្រកររររទ្វើ កប្សវិ ញ។
ទសត ចបានឱ្យទាប្ករ៊ី យកម្កភា ួរកប្ស និ ងពូ ជប្សូវជាទប្ចើ នដល់ជនជាតិ
ព័ រសប្មារ់ សារទប្ពាេះ។ ទោយសារទ្វើ កប្សមានការលំ បាក ជាង
ទ្វើ ចមា
ា រឬទរេះកផា ប្កវាញទៅតម្នប្ពភនំ ជនជាតិ ព័ រក៏ រកលបិច ទដើ ម្ប៊ី
ឱ្យទសត ចរ្ាន
ូ ពួ កេា ន
ួ រស់ទៅតម្នប្ពភនំ វិ ញ។
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ពួ កទគបានយកប្ារ់ពូ ជប្សូវកដលទសត ចប្រទនឱ្យសប្មារ់
សារទនាេះយកទៅល៊ីងឱ្យឆអិ ន រនា
ទ រ់ម្កយកប្សូវល៊ីងទនេះទៅសារ។
ទប្កាយព៊ី សារបានរួ នដរ់នងៃ ទ ើ យម្ិ នទ ើ ញមានប្សូវដេះ ពួ កទគក៏
នាំា
ន ទៅេូ លទសត ចថា ប្ារ់ ពូ ជកដលប្ពេះអងគ ប្រទនឱ្យពួ កេូ លប្ពេះ
រងគំ ទនាេះសារទប្ពាេះម្ិ នដេះទេ ពួ កេូ លប្ពេះរងគំ ទល់គំ និ តទ ើ យ ម្ិ ន
ដឹ ងទ្វើ យ
៉ា ងណាទេើ រប្សូវទនាេះដេះបាន។ ទសត ចប្េង់ ប្ពេះសណា
ត រ់ការ
ទរៀររារ់ររស់ពួ កជនជាតិ ព័ ររួ ចទ ើ យ

ក៏ គិ តកន ុងចិ តត ថាប្ារ់ពូ ជប្សូវ

ឱ្យកតោក់ ដល់ដី ប្បាកដជាដេះ ទនេះកររជាម្ិ នដេះទៅវិ ញ ! ទប្កាយព៊ី
បានស្ាឹងគិ តម្ួ យប្សរក់ ប្ពេះអងគ ក៏ ប្តស់ថា ប្រក

លម្កអំព៊ី អន ក

រាល់ា
ន ម្ិ នទចេះទ្វើ កប្សទេ ទេើ រសារម្ិ នដេះយ
៉ា ងដូ ទចន េះ ទរើ អ៊ី ចឹ ងអន ក
ទំងអស់ នាំា
ន ទៅទ្វើ ចមា
ា រ ទរេះកផា ប្កវាញទៅឯតម្នប្ពភនំ វិ ញចេះ។
ជនជាតិ ព័ រក៏ នាំ ា
ន ទៅភូ ម្ិ កំ ទណើ តទៅតម្ដងនប្ពភនំ វិ ញសម្ដូ ច
រំ ណង តំ ង ទពលទនាេះម្ក ពួ កទគក៏ ទរេះទភាគផលកផា ប្កវាញម្ក
ថា
វ យទសត ចទរៀងរាល់ ឆា
ន ំ ។ ទប្កាយម្ក េ៊ី កកនា ងកដលសារប្សូ វ ម្ិ ន
ដេះទនាេះ ទគទៅថាលាច រ

ូ តម្កដល់ រចា ុ របនន ទនេះ តំ រន់

នឹ ងគឺ

ំ លាច ទនេះឯង។
ពាកយថាលាច ម្កព៊ី ពាកយល៊ីង គឺ ទពលកដលប្រជាជនជាជន
ជាតិ ព័ របានយកប្សូវទៅល៊ីងម្ននឹ ងសារម្ិ នឱ្យប្សូវទនាេះដេះ ទដើ ម្ប៊ី
បានជាទលសកន ុងការសំ ទសដ ចទៅទ្វើ ចមា
ា រ ទរេះប្កវាញវិ ញ។
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រ ឿងកណ្តារ់ដ៊ូងកណ្តារ់សាា
(និ ទនទោយ េក គឹ ម្ អាយ៥៨ឆា
ន ំ និ ងអ៊ាំប្ស៊ី
ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ ជួ ង អាយ៦២ឆា
ន ំ

ំ សំ ទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់)

កាលទដើ ម្ទេើយមានប្គួសារម្ួ យ មានកូ នប្ស៊ី ព៊ី រនាក់ កូ នប្ស៊ី
ចបងទ្
ម េះនាងកណា
ត រ់ដូ ង កូ នរអ ូ ន ទ្
ម េះនាងកណា
ត រ់សា
ា ។ នាង
កណា
ត រ់ដូ ងជាទកម ងឆា
ា ត ឧសា ៍ និ ងចូ លចិ តត យកអាសារដនេណាស់។
ចំ កណកនាងកណា
ត រ់ សា
ា ជារអ ូ ន វិ ញ

ជាទកម ងេាិ ល

ទ ើ យចូ លចិ តត

ប្ចកណននឹ ងអន កដនេ។ ឪពកមា
ដ យររស់ ពួ កទគប្សឡាញ់កូនទំងព៊ី រ
ទសមើ ៗា
ន កតនាងកណា
ត រ់ សា
ា កតងកតគិ តថា ឪព កមា
ត យររស់ នាង
ប្សឡាញ់នាងកណា
ត រ់ដូ ងជាងេា ួន។ ទោយសារកតមានការគិ តកររ
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ទនេះទ ើ យទេើ រទ្វើ ឱ្យនាងកណា
ត រ់សា
ា ម្ិ នសរាយចិ តត

កងម្ទំងេឹ ង

ឪព កមា
ត យទេៀត។ ម្ិ នយូ ររ៉ា នា
ម ន ឪព កមា
ត យររស់ ពួ កទគក៏ សា
ា រ់
ទចាលអស់ មា
ត យបានចារ់ជាតិ ជាប្ត៊ី ដំ រ៊ី រស់ទៅកន ង
ុ េឹ កប្សេះម្ួ យ។
នាងកណា
ត រ់ ដូ ង

កតងកតយកចំ ណ៊ី ទៅឱ្យប្ត៊ី ទនាេះទៅឯប្សេះទរៀង

រាល់នងៃ ។ នងៃ ម្ួ យទពលនាងកណា
ត រ់ដូ ងម្ិ នទៅផទ េះ នាងបានកផត ដ
ត ំ
នាងកណា
ត រ់ សា
ា ឱ្យយកចំ ណ៊ីទៅឱ្យប្ត៊ី ទនាេះផង។

នាងកណា
ត រ់សា
ា

បានឱ្កាស កងម្ទំងម្ិ នសរាយចិ តត នឹ ងមា
ត យកាលាត់ទៅរស់ផង
ទប្កាយព៊ី បានដឹ ងថាប្ត៊ី ដំ រ៊ី ទនាេះជាមា
ត យចារ់ជាតិ

នាងក៏ ចារ់ប្ត៊ី ដំ រ៊ី

ទនាេះ សមា
ា រ់ទចាលទៅ។
នាងកណា
ត រ់ដូ ងប្តេរ់ព៊ី ទ្វើ ការដូ ចសពវ ដងក៏ រត់ ទៅទម្ើ លប្ត៊ី
ជាមា
ត យចារ់ជាតិ

ទោយកប្សកទៅមា
ត យយ
៉ា ងយូរ កតម្ិ នទ ើ ញ

ប្ត៊ី ជាមា
ត យចារ់ ជាតិ ទនាេះទចញម្ក នាងក៏ ទដើ រចូ លទៅកន ុ ង ផទ េះវិ ញ
ប្កទេកទ ើ ញប្សកាប្ត៊ី ម្ួ យទៅទលើប្ជុញកន ុងផទ េះបាយ
ថា ប្រក

នាងបានគិ ត

លជារអ ន
ូ ររស់េា ន
ួ សមា
ា រ់ប្ត៊ី ជាមា
ត យស៊ី ទ ើ យ។ នាងក៏

ទរើសប្សកាទនាេះយកម្កផសងថា «ប្រសិ នទរើ ប្សកាប្ត៊ី ទនេះពិ តជាមា
ត យ
ររស់កូ នកម្ន

សូ ម្េញ យកប្សកាប្ត៊ី
ុំ
ទនេះោក់ ករ់ កន ុ ង ដី ឱ្យដេះកា
ា យជា

ទដើ ម្ប្តរ់»។ នាងក៏ យកប្សកាប្ត៊ី ទនាេះោក់ ករ់ដី
ដេះជាទដើ ម្ប្តរ់

ប្សកាប្ត៊ី ទនាេះក៏

នាងកណា
ត រ់ ដូ ងកងទំ ទដើ ម្ប្តរ់ទនាេះរ

ូ តដល់

បានកផា ម្ួ យកផា ។ នាងកណា
ត រ់ដូ ងទៅទ្វើ ការដូ ចសពវ ដង ទ ើ យឱ្យ
នាងកណា
ត រ់សា
ា ជារអ ូនទៅទម្ើ លកងទំទដើ ម្ប្តរ់ទនាេះរនត ព៊ី រង។
នាងកណា
ត រ់សា
ា បានឱ្កាល ទពលរងប្ស៊ី ទចញទៅទប្ៅបាត់
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នាងក៏ ទរេះកផា ប្តរ់ទនាេះសា ស៊ី អស់ទៅ។

ទៅទពលនាងកណា
ត រ់ ដូ ង

ប្តេរ់ព៊ី ទ្វើ ការវិ ញ ក៏ រត់ ទៅទម្ើ លទដើ ម្ប្តរ់ជាមា
ត យដូ ចសពវ ដង កត
ប្តរ់ទនាេះប្តូវបាត់ កផា ទៅទ ើ យ
ទសចកត៊ី អាណិតមា
ត យ។

នាងបានកប្សកប្េទហាយំ ទោយ

ចំ កណកមា
ត យបានទៅទកើ តទៅឯឋានសួ គ៌ ។

មា
ត យទ ើ ញកូ នទំងព៊ី ររស់ទៅឋានកណា
ត លទនេះ មានការលំបាកទពក
ក៏ មានរំ ណងយកកូ នប្ស៊ី ទំ ង ព៊ី រម្ករស់ ទៅឋានសួ ា៌ ទោយាត់
បានេមា
ា ក់ កេសសូ ប្តម្កឱ្យកូ នប្ស៊ី ទំងព៊ី រទេើងទៅឋានសួ គ៌ ។ កតការ
ទេើ ង តម្កេសទនេះបានកតនាងកណា
ត រ់ដូ ងរ៉ា ទណា
ណ េះ

ទោយសារនាង

ជាកូ នកដលទចេះចិ ្ាឹម្រ៊ី បាច់ កងរកាឪពកមា
ត យ។ ឯនាងកណា
ត រ់សា
ា
ទេើ ង ម្ិ នរួ ច ទ ើ យក៏ ធ្ល
ា ក់ ទៅនរកអវច៊ី ទប្ពាេះនាងជាកូ នកដល
រំ ដ
ា ញមា
ត យេា ន
ួ ឯង ម្ិ នសកតិ សម្នឹ ងរស់ទៅឋានសួ គ៌ ទេើយ។
ដូ ទចន េះទ ើ យទេើ រមានពាកយម្ួ យឃា
ា

កដលរងរអ ូនជនជាតិ ព័ រ

ទពាលរញ្ហ
ា ក់ ព៊ី អតា ន័ យកដលកូ នទចេះកងរកាឪព កមា
ត យថា៖

«េមា
ា ក់ កេសសូ ប្ត រងា ូ ត កេសអំទបាេះ»។
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រ ឿងសតវសំរោច
(និ ទនទោយ េក គឹ ម្ អាយ៥៨ឆា
ន ំ និ ងអ៊ាំប្ស៊ី
ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ ជួ ង អាយ៦២ឆា
ន ំ

ំ សំ ទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់)

កាលព៊ី ទប្ពងនាយមានទសត ចម្ួ យអងគ ទសាយរាជយទៅនគរម្ួ យ
ប្ពេះអងគ មានរប្ត៊ី ប្បាំព៊ីរអងគ ។ ទប្កាយព៊ី រប្ត៊ី ទពញវ័ យទរៀរការ ទសត ច
ជារិ តបានប្បារ់រប្ត៊ី ប្បាំម្ួយអងគ ជារងឱ្យរកសា
វ ម្៊ី ទរៀងៗេា ួន។ រប្ត៊ី
ទំងប្បាំម្ួយអងគ ក៏ បានទចញព៊ី នគរ យងចូ លនប្ព ផតនប្ពចូ លវាល
ផតវាលចូ លនប្ព ទប្កាយបានជួ រនឹ ងសតវ សំ ទពាចម្ួ យ សំ ទពាចក៏ សួ រ
នាងទំ ង ប្បាំ ម្ួ យថា ពួ កនាងៗចូ លម្កកន ុងនប្ពមានការអវ៊ី ? ប្ពេះនាង
ទំងប្បាំម្ួយអងគ ទឆាើ យថា

ពួ កេញ ុំ ទដើ រកសវ ងរកររសទដើ ម្ប៊ីទរៀរការជា

សាវម្៊ី ។ សំ ទពាចក៏ រនាឺ ទេៀតថាពួ កនាងប្សឡាញ់េញទៅ
ុំ
! ប្ាន់កតបាន
ឮដូ ចទនេះ រប្ត៊ី ទំងប្បាំម្ួយអងគ តរថាទយើងម្ិ នប្សឡាញ់ឯងទេ ទប្ពាេះ

ឯងជាសតវ ។ រប្ត៊ី ទំងប្បាំម្ួយអងគ ទឆាើ យនឹ ងសំ ទពាចរួចទ ើ យ ក៏ រនត
ដំ ទណើរទឆា
ព េះទៅម្េទេៀត។
រនា
ទ រ់ព៊ី ចូ លនប្ពអស់ទពលជាទប្ចើ ននងៃ ម្ក

ប្ពេះនាងទំងប្បាំ

ម្ួ យអងគ ក៏ បានឆា ងម្កដល់ភូ ម្ិ ម្ួ យកដលមានម្នសសរស់ទៅកេះករ។
ពួ កប្ពេះនាងទំងប្បាំម្ួយអងគ ក៏ ទប្ជើ សទរើសសា
វ ម្៊ី ទៅេ៊ី ទនាេះបានមា
ន ក់
ម្ួ យប្គរ់ៗា
ន ។ រនា
ទ រ់ម្កប្ពេះនាងទំងប្បាំម្ួយអងគ ក៏ នាំសា
វ ម្៊ី ររស់
ទគម្កចូ លាល់ប្ពេះរិ តេា ន
ួ ទៅឯប្ពេះរាជវាំង។
ព៊ី ររ៊ី ឆា
ន ំទប្កាយម្ក ប្ពេះនាងេ៊ី ប្បាំ ព៊ី រជារ ប្តទៅក៏ ដល់ វ័ យ
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ទរៀរការ ទសត ចជារិ តបានប្បារ់ នាងឱ្យទៅរករត៊ី េា ន
ួ ឯងដូ ចពួ ករងៗ
កដរ។ រ៉ា កនត ប្ពេះនាងទៅបានប្រកកកនឹ ងប្ពេះរិ ត ម្ិ នប្ពម្យករត៊ី ទេ
កតទោយប្ពេះរិ តរងខំ ខ្
ា ំ ង ទពក

ប្ពេះនាងក៏ រងខំ ចិ តត ទចញព៊ី នគរទ្វើ

ដំ ទណើរចូ លនប្ពដូ ចពួ ករងៗកដរ។ លេះយងចូ លនប្ពអស់រយៈទពល
ជាទប្ចើ ននងៃ

ប្ពេះនាងក៏ បានជួ រនឹ ងសតវ សំ ទពាចម្ួ យកាលទៅកន ុង

នប្ពកដលពួ ករងៗធ្ល
ា រ់បានជួ រកដរ។ សំ ទពាចក៏ សួ រនាងទៅថាទតើ នាង

ម្កកន ុងនប្ពមា
ន ក់ ឯងមានការអវ៊ី ?

នាងទៅតរថាេញ ទដើ
ុំ រកសវ ងរកម្នសស

ទ្វើ ជារត៊ី ! សំ ទពាចក៏ និ យយដូ ចម្នថា អ៊ី ចឹ ងនាងប្សឡាញ់េញទៅ។
ុំ
ឮ
សំ ទពាចនិ យយយ
៉ា ងទនេះ នាងទៅក៏ មានចិ តត អាណិតសំ ទពាច ទ ើ យ
មានចិ តត សរាយរ៊ីករាយេសព៊ី ្ម្ម ត។
សងទសន ហាជាម្ួ យា
ន រ

នាងទៅនិ ងសំ ទពាចរនត សា

ូ តបានយល់ ចិ តត យល់ទងាើ ម្នឹ ងា
ន ទៅវិ ញ

ទៅម្ក។ រនា
ទ រ់ព៊ី យល់ចិ តត ា
ន ទ ើ យ នាងទៅបាននាំសា
វ ម្៊ី ររស់េា ួន
ជាសំ ទពាចទនាេះវិ លទៅនគរវិ ញ ទដើ ម្ប៊ី ា ល់ ប្ពេះមាត ប្ពេះរិ ត។
ទសដ ចជាមាត រិ ត ទ ើ ញនាងទៅរទណតើរសតវ សំ ទពាចទឆា
ព េះទៅដំ ណាក់
ប្ពេះអងគ ក៏ មានប្ពេះេ័ យឆៃ ល់ កន ុ ង ចិ តត ចកម្ា កេ ស្ម្ម ត។ នាងទៅក៏
បាននាំសំទពាចទៅាល់ទសដ ចជាមាត រ៊ី ត ទោយមានរនទ ូលថាសតវ

សំ ទពាចទរេះជាសាវម្៊ី ររស់ប្ពេះនាង។ ទសដ ចជាមាត រិ ត បានសត៊ី
រទនា
ទ សនាងទៅ

ទោយទ

ត ប្ពេះនាងបានយកសតវ ទ្វើ ជាសា
វ ម្៊ី ។

ដំ ណឹងទនេះឮដល់ពួ ករងៗ ពួ ករងៗក៏ បានទសើ ចចំ អកេកទលើយឱ្យ
នាងទៅទលើសព៊ី មាតរិ តសត៊ី រទនា
ទ សទៅទេៀត។ ទទេះរ៊ី មាត រិ ត
រងៗ ម្ិ នទពញចិ តត យ
៉ា ងណាក៏ ទោយ ក៏ នាងទៅទៅកតប្សឡាញ់
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សំ ទពាចទ្វើ ជារដ៊ី ទ ើ យម្ិ នតរតជាម្ួ យនឹ ងពួ ករងៗវិ ញទេើយ។
អស់កាលទប្ចើ នឆា
ន ម្
ំ កទេៀត

ទសត ចជារិ តចង់ សង់ ប្បាសាេ

ក៏ រងា
គ រ់ ឱ្យរប្តប្រសារទំងអស់ ជាអន កសាងសង់ ប្បាសាេឱ្យមា
ន ក់
ម្ួ យ។ សា
វ ម្៊ី ររស់ ពួ ករងៗទំងប្បាំអងគ ពួ កទគនាំា
ន ម្ន៊ី មា
ន រទៅការ់
ទដើ ម្តង កយកម្កសាងសង់ ប្បាសាេ ទ្វើ ទំងយរ់ ទំងនងៃ ទដើ ម្ប៊ីឱ្យ
ទន់ទពលកំ ណត់ ។ រនា
ទ រ់ព៊ី រួចរាល់ទ ើ យ ពួ កទគសរាយចិ តត ណាស់
ទ ើ យគិ តថានឹ ងបានេេួ លការទកាតសទសើ ព៊ី សំ ណាក់ រិ តទកម កជា
ម្ិ នខ្ន។ រ៉ា កនត ជាអកសលកន ុងរាប្ត៊ី ទនាេះមានេយល់រក់ ដត់ ម្កខ្
ា ង
ំ
ទ្វើ ឱ្យប្បាសាេទដើ ម្តងកទនាេះប្តូវបាក់ ករកខ្
ា ត់ ខ្
ា យដូ ចចំ ទរើ ងទរើ ង
ទពញវាលកន ុងរាប្ត៊ី ទនាេះ។
ចំ កណកនាងទៅវិ ញ នាងភ័ យខ្
ា ង
ំ ណាស់ ទ ើ យគិ តថា រត៊ី អញ
ម្ិ នអាចទៅរកវតា ុអ៊ី វ ម្កសាងសងប្បាសាេបានទេើយ
សតវ ។នាងប្សពារ់ ប្សទពានអងគ ុ យ យំ កតមា
ន ក់ ឯង
ប្រពនធ យំដូ ចទនេះក៏ សួ រថា ទ

ទប្ពាេះាត់ជា
សំ ទពាចទ ើ ញ

តអ៊ីក៏ អូ នយំ? នាងតរថា ប្ពេះរិ តបាន

រងា
គ រ់ឱ្យរងសង់ ប្បាសាេឱ្យបានម្ួ យ។ សំ ទពាចជាសា
វ ម្៊ី ទសើ ច ទ ើ យ
រនត ថា កំ ភ័ យអ៊ី អូ នសមា
ា ញ់ ទរឿងកំ រិ ចកំ រ៉ា ករ៉ា ណណឹ ង រងជាអន កទ្វើ
អូ នកំ បារម្ភ ។ ទទេះរ៊ី ជារត៊ី សនាយ
៉ា ងទនេះក៏ ទោយ ក៏ នាងទៅកតភ័ យ
ទៅកតបារម្ភ កន ុ ង ចិ តត ទ ើ យគិ តថារត៊ី ររស់ េា ួ ន ជាសតវ ម្ិ នអាចទ្វើ អវ៊ី
ទកើ តដូ ចពួ ករងៗនងា ជាម្នសសទនាេះទេ។
កន ុងចិ តត ររស់នាងទៅជានិ ចា

ទសចកត៊ី ភិ តភ័ យទៅកតមាន

នាងរង់ ចាំទម្ើ លលេធ ផលជាសា
ន នដររស់

រត៊ី ទំងអស់សងឃឹម្។ សំ ទពាចជារត៊ី ទដកប្កទវៀនៗសម្ាឹ ងទម្ើ លប្រពនធ
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ទំងកន ុងចិ តត ប្សឡាញ់នាងជាពន់ទពក។
រនា
ទ រ់ព៊ី ទ ើ ញប្រពនធ លង់ លក់ ទ ើ យ សំ ទពាចក៏ កាឡាេា ន
ួ ជា
ររសយ
៉ា ងប្សស់សងា
ា សា
អ ត ទលើសប្រុសដនេ ប្ពម្ទំងទចេះម្នត វិ ជា
ា
ការសពវ កររយ
៉ា ងកងម្ទេៀតផង។ ម្ិ នរងអ ង់ យូរ មាណពក៏ ទរៀរចំ ចាត់
កចងកសាងប្បាសាេ ទដើ ម្ប៊ីឱ្យទន់ទពលកំ ណត់ ប្ពឹ កទេើង។ មាណព
បានទប្រើ ម្នត វិ ជា
ា ការកន ុងការសាងសង់ ប្បាសាេរ

ូ តរួចរាល់ចរ់សពវ

ប្គរ់ ទ ើ យក៏ កាឡាេា ួនជាសតវ សំ ទពាចចូ លកន ុងទប្សាម្ទៅទដកកកបរ
ប្រពនធ វិ ញ។
លេះប្ពលឹម្ប្សាងៗ

ទសត ចជាមាតរិ តទតើ នទេើងក៏ ភា
ញ ក់ នឹ ង

ពនាឺ កចងចាំ ង ជេះម្កដំ ណាក់ ររស់ ប្េង់ ៗ ប្ពេះអងគ ក៏ ទចញម្កទប្ៅ
ទ ើ ញរប្ត៊ី ទំងប្បាំព៊ីរនាក់ កំ ពងកតឈរទម្ើ លប្បាសាេដ៏ សាឹ ម្នសា និ ង
មានពនាឺ ចិ ក្ាងចិ ញ្ហ
ា ចប្ក

ម្ឆអិ នទអៅ
អ ទៅកន ុងររិទវណរាជវាំង។

ប្េង់

ក៏ សួ រទៅរប្ត៊ី ទំងប្បាំព៊ីរ រកមា
ា ស់សាងសង់ ប្បាសាេទនេះ រប្ត៊ី ចបង
ទំ ង ប្បាំ ម្ួ យអងគ

មា
ន ក់ ៗបានដទណតើ ម្ា
ន េូ លទៅប្េង់ វិ ញថា សា
វ ម្៊ី

ររស់ទគទរៀងៗេា ួនជាអន កសាងសង់ ប្បាសាេទនេះ។

ទពលប្េង់ បានឮ

សម្ត៊ី ររស់ រ ប្ត៊ី ដូ ចទនេះ ប្ពេះអងគ សរាយប្ពេះេ័ យណាស់ កតប្េង់
ទៅកតស្ាឹងគិ តកន ុងចិ តត ថាប្បាសាេលអ សា
អ តដូ ចទៅឋានសួ ា៌អ៊ី ចឹ ង

លេះប្តកតម្នសសអសាារយទេើ រមានសម្តា ភាពេព ស់អាចទ្វើ បាន ចេះទរើ
រប្តប្រសារទយើងជាម្នសស្ម្ម តអាចសង់ បានកដរឬទេ?

ចំ កណក

សាវម្៊ី នាងទៅវិ ញជាសតវ សំ ទពាច វារឹតកតម្ិ នអាចទៅទេៀត ទ ើ យ
នាងក៏ ម្ិ ននិ យយសត៊ី អវ៊ី នឹ ងទគកដរ។ រនា
ទ រ់ព៊ី គិ តរួ ចប្េង់ ក៏ យងចូ ល
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ទៅកន ុ ង ដំ ណាក់ វិ ញ

ទ ើ យក៏ ទៅរ ប្ត៊ី ទំ ង អស់ ម្កសួ ររញ្ហ
ា ក់ ម្ត ង

ទេៀត រប្ត៊ី ចបងមា
ន ក់ ៗទៅកតដទណតើម្ា
ន និ យយថា ប្បាសាេទនេះជា
សា
ន នដសា
វ ម្៊ី ររស់ េា ួ ន ទរៀងៗេា ួ ន ។ ចំ កណកនាងទៅា
ម នអវ៊ី អួ តអាង
នឹ ងទគ អងគ ុយកន ុងេឹ កម្េយ
៉ា ងអស់សងឃឹម្កន ុងចិ តត ។
ទោយរប្ត៊ី មា
ន ក់ ៗទៅកតអេះអាងថា ជាសា
ន នដររស់រត៊ី េា ួន ប្ពេះ
អងគ ក៏ ឱ្យរប្ត៊ី ទំង ប្បាំ ព៊ីរនាក់ ទ្វើ ពិ ្៊ី សតា្ិ សា
ឋ ន

ទដើ ម្ប៊ីរកមា
ា ស់អន ក

សង់ ប្បាសាេពិ ត ទោយឱ្យរប្ត៊ី ទំងអស់វារទេើងសសរកទនា
ា ង។ ទរើ
នាងណាមា
ន ក់ វារទេើងដល់ដំ រូ លទលើ ទនាេះរញ្ហ
ា ក់ ថា ប្បាសាេទនាេះ
ជាប្រសាេររស់សា
វ ម្៊ី នាងជាអន កសាងសង់ ។ រប្តចបងទំងប្បាំម្ួយ
ទេើងមា
ន ក់ ម្ត ងៗ រ៉ា កនត ម្ិ នអាចវារទេើងរួច សូ ម្ប៊ីកតពាក់ កណា
ត លសសរ។
ឯនាងទៅវិ ញ នាងម្ិ នបានចារ់អារម្ម ណ៍នឹ ងការទេើងសសរទនេះទេ
ទប្ពាេះនាងយល់ថារត៊ី ររស់េា ួនា
ម នចំ កណកកន ុងការសាងសង់ ទនេះទេើយ
កតទោយប្តូវរិ តរងខំ ឱ្យនាងវារទេើង

នាងប្ាន់កតនឹ កដល់សំ ទពាច

ជារត៊ី ប្សារ់កតេា ួននាងទេើងដល់កំ ពូ លដំ រូ លទោយម្ិ នដឹ ងេា ួន។ ទសដ ច
ជារិ តទ ើ ញដូ ចទនេះ ទេើ រសននិ ោ
ឋ នថា រត៊ី នាងទៅជាអន កសង់ ប្បាសាេ
ពិ តប្បាកដ ទ ើ យសរទសើ រដល់រត៊ី នាងទៅទេៀតផង។ រ៉ា កនត ប្ពេះអងគ
ទៅកតឆៃ ល់ព៊ី សម្តា ភាពសាងសង់ ររស់រត៊ី នាងទៅ។
រប្ត៊ី ចបងទំងប្បាំម្ួយអងគ

ក៏ ចារ់ប្ចកណននឹ ងនាងទៅប្គរ់ៗ

ា
ន ទ ើ យក៏ ទៅសត៊ី រទនា
ទ សឱ្យរត៊ី ររស់ េា ួ ន ទៅឯដំ ណាក់ ប្គរ់ ៗា
ន ។
ចំ កណកនាងទៅបានទៅដំ ណាក់ យ
៉ា ងរួសរាន់ ទដើ ម្ប៊ីសួររត៊ី អំព៊ី ប្បាសាេ
ទនាេះ សំ ទពាចជារត៊ី ក៏ សារភាពប្បារ់ប្រពនធ ថាេា ួនជាអន កសង់ ប្បាសាេ
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ទនាេះកម្ន។ ចារ់ព៊ី ទពលទនាេះម្ក នាងទៅនិ ងរត៊ី ប្តូវមាតរិ តប្សឡាញ់
យកចិ តត េកោក់ ។
ចំ ទណរកាលទប្កាយម្ក
ម្ួ យយ
៉ា ងអ្ឹ កអ្ម្

ទសត ចជារិ តបានទរៀរចំ ពិ ្៊ី រណយ

ប្េង់ រងា
គ រ់ឱ្យរប្តប្រសាទំងអស់ទៅរកសាច់

ប្រទភេណាកំ ឱ្យសអ ុយសប្មារ់នងៃ រណយ។

ទពលទនាេះនាងទៅភិ ត

ភ័ យយ
៉ា ងខ្
ា ំ ង នាងបាននាំ ប្ពេះរនទ ូ ល រិ តម្កប្បារ់ សំ ទពាចជារត៊ី
សំ ទពាចក៏ ប្បារ់នាងវិ ញថាកំ បារម្ភ អ៊ី រងជាអន កទៅរកសាច់ ទំងទនាេះ។
សំ ទពាចទៅពាំប្សកាប្ត៊ី

ទរាម្សតវ តូ ច្ំ ទំងឡាយយកម្កឱ្យប្រពនធ

យ
៉ា ងទប្ចើ ន។ នាងទ ើ ញស េធ កតទរាម្សតវ និ ងប្សកាប្ត៊ី កររទនេះ ក៏
និ យយទៅកាន់ រត៊ី ថា ររស់ អ៊ី ចឹ ងម្ិ នកម្នជាសាច់ ទេទលាករត៊ី ទតើ
ទយើ ងគិ តទ្វើ យ
៉ា ងដូ ចទម្ដ ចទដើ ម្ប៊ីឱ្យបានសាច់ ?

នាងក៏ យកទរាម្សតវ

ទបាេះទចញទៅទប្ៅភា
ា ម្ទនាេះប្សារ់ កតទរាម្ទនាេះកា
ា យទៅជាសតវ
តូ ច្ំ ទផសងៗា
ន ជាទប្ចើ ន និ ងយកប្សកាប្ត៊ី ោក់ កន ុងេឹ ក ប្សការទនាេះ
ក៏ កា
ា យជាប្ត៊ី រស់រទវើ កយ
៉ា ងទប្ចើ នកដរ។ ចំ កណករត៊ី ររស់ រងៗបាន
សាច់ ព៊ី កន ុ ង នប្ពព៊ី ររ៊ី នងៃ កនា ងម្កទ ើ យ សាច់ ទនាេះក៏ សអ ុយរលួ យអស់
ទៅ។ ពិ ្៊ី រណយក៏ ចារ់ទផតើ ម្ សាច់ សតវ សប្មារ់ ទ្វើ ម្ា ូ រ មានកតសាច់
ររស់ រត៊ី នាងទៅម្ួ យគត់ កដលអាចផគ ត់ ផគ ង់ កន ុងពិ ្៊ី រណយបានយ
៉ា ង
ប្គរ់ប្ាន់។
រនា
ទ រ់ ម្កប្េង់ បានចាត់ កូ នប្រសារទំងប្បាំម្ួយនាក់ ឱ្យទៅនិ
ម្នត ប្ពេះសងឃទដើ ម្ប៊ីសូប្តម្នត កន ុងពិ ្៊ី ។

អន កទំងប្បាំម្ួយទចញព៊ី ររង

វាំង ទ ើ ញររស់ទផសងៗកដលមានពណ៌ ប្ក
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ម្ ដូ ចជា ទាសម្បុ រ

ប្ក

ម្ ឈាស
ូ ទប្រើ ស េទនសោង ទដើ ម្ទឈើមានសាឹ កពណ៌ប្ក

ដេះទៅ
ម ពណ៌ប្ក

ម្ ដំ រូ ក

ម្ ជាទដើ ម្ ពួ កទគចាត់ េកអវ៊ី ទំងទនាេះជាសាម្ទណរ

ឬភិ កខ ុ ទ ើ យនាំម្កកន ុងវាំងថា
វ យរិ តទកម ក។ ទសត ចជារិ តទ ើ ញដូ ច
ទនេះ ក៏

ួ សចិ តត ម្ិ ននិ យយសត៊ី អវ៊ី ប្ាន់កតនឹ កកន ង
ុ ចិ តត ថា កូ នប្រសារអញ

ពិ តជាលៃ ង់ កម្ន។ ប្េង់ ក៏ ទប្រើ រត៊ី នាងទៅទៅនិ ម្នត ប្ពេះសងឃវិ ញ ម្ត ង
នាងទៅក៏ ចារ់ទផតើ ម្ភ័ យម្ត ងទេៀត ទប្ពាេះនាងគិ តថា រត៊ី ររស់នាងទៅ
និ ម្នត ប្ពេះសងឃយ
៉ា ងដូ ចទម្ដ ច ទរើ ាត់ ជាសតវ ទនាេះ។ នាងទដើ រទៅ
ដំ ណាក់ ទំងេឹ កម្េទប្កៀម្ប្កំ ។ សំ ទពាចទ ើ ញដូ ចទនេះ ក៏ សួ រទៅកាន់
ប្រពនធ ថា អូ នទកើ តអវ៊ី បានជាេឹ កម្ េទប្កៀម្ប្កំ ទម្ា៉ា េះ? នាងទឆាើ យទៅ
សំ ទពាចជារដ៊ី ថា

ប្ពេះរិតឱ្យរងទៅនិ ម្នត ប្ពេះសងឃម្កសូ ប្តម្នត ។

សំ ទពាចនិ យយទៅកាន់ប្រពនធ ថា ប្ាន់កតរ៉ា ណណឹងអូ នភ័ យទ្វើ អវ៊ី ចាំ
រងទៅនិ ម្នត ប្ពេះសងឃ។ សំ ទពាចក៏ ទៅនិ ម្នត ប្ពេះសងឃបានម្កជា
ទប្ចើ នអងគ ចូ លកន ុង្ិ ព៊ី រណយទនាេះ។

ទសត ចជារិ តសរាយចិ តត ជាពន់

ទពកនិ ងទកាតសរទសើ រព៊ី សម្តា ភាពសំ ទពាចកងម្ទេៀតផង។
លេះរាប្ត៊ី កាលចូ លម្កដល់

នាងទៅទចញទៅទម្ើ លសិ លបៈ

កម្ានត ទផសងៗ។ សំ ទពាចទ ើ ញប្រពនធ ទចញទៅបាត់ ក៏ កាឡាេា ន
ួ ជា
កំ ទលាេះយ
៉ា ងប្សស់សងា
ា
ទដើ រទៅនិ យយកលរខ្យសំ ទសន

៍ ព៊ី នាង

ទៅ។ នាងទៅបានប្បារ់ទៅកំ ទលាេះទនាេះវិ ញថា េញ មានសា
ុំ
វ ម្៊ី ទ ើ យ
កំ តម្ប្សឡាញ់េញ។
ុំ
មាណពទនាេះទៅតម្ទដ
ត េះផត ងសំ ទសន

៍ ម្ិ នប្ពម្

ឈរ់ ម្ិ នប្តឹ ម្រ៉ា ទណា
ណ េះក៏ បានរងា
អ រ់ នាងថាយករត៊ី ជាសតវ តិ រចា
ា ន
ទេៀតផង។ នាងេឹ ងណាស់ក៏ តរទៅកំ ទលាេះសងា
ា ទនាេះថា កំ ទម្ើ ល
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ងាយរត៊ី េញ ុំ អន កម្ិ នមានតនម្ា ប្គរ់ ប្ាន់ ទសមើ នឹ ងរត៊ី ររស់េញ ទេើ
ុំ
យ។ ថា
ទ ើ យនាងក៏ រនាំ ទគចេា ួ ន កន ុ ង ចំ ទណាម្ម្ន សសទប្ចើ នព៊ី កំ ទលាេះសងា
ា
ទនាេះ និ ងទដើ រទឆា
ព េះទៅដំ ណាក់ ម្កទម្ើ លរត៊ី វិ ញ កត ទពលម្កដល់
សំ ណាក់ នាងម្ិ នទ ើ ញរត៊ី ទ ើ ញកតទប្សាម្ម្ួ យទៅកន ង
ុ ដំ ណាក់
ររស់េា ន
ួ ។ នាងក៏ ទរើសយកទប្សាម្ទនាេះេក ទ ើ យទដើ ររករត៊ី ទំងកន ុង
និ ងទប្ៅដំ ណាក់ សពវ កកនា ងកតម្ិ នទ ើ ញ

នាងក៏ ចារ់ ទផតើ ម្សងស័យ

ទលើសម្តា ភាពរត៊ី កនា ងម្កកដលពូ កកប្គរ់ទរឿងទំងអស់

ទ ើ យនាង

ក៏ ទ្វើ ព តជាទដកលក់ ។ មាណពរនា
ទ រ់ព៊ី នាងទៅទគចទចញព៊ី េា ន
ួ បាត់
នាយក៏ ទដើ រសម្ាឹ ងរកនាងកន ុ ង ពិ ្៊ី ទនាេះម្ិ នទ ើ ញ

ក៏ ម្ន៊ី មា
ន ប្តេរ់ ម្ក

ដំ ណាក់ វិ ញ កប្កងភរិយដឹ ងព៊ី ការពិ តររស់េា ួន។ មាណពទដើ រចូ លកន ុង
ដំ ណាក់ ក៏ ទ ើ ញប្រពនធ កំ ព ងទដកលក់

នាយក៏ លរៗទដើ ម្ប៊ី ចូ លកន ុង

ទប្សាម្វិ ញ កតមាណពរកទប្សាម្ម្ិ នទ ើ ញ។ ទពលទនាេះ នាងទៅក៏
សទ ុេះទប្កាកទេើ ង ចារ់ មាណពជារ់ ទ ើ យសួ រថា អន កម្កដំ ណាក់ េញ ុំ
ទ្វើ អវ៊ី ? មាណពសកម្ត ងអាករបកិ រិយទអេះអញៗ ទ ើ យសួ ររកទប្សាម្
សំ ទពាចទនាេះ ទេើ រនាងប្បាកដកន ុ ង ចិ តត ថាជាសា
វ ម្៊ី ររស់នាងកម្ន។
នាងអងវ រសំ សា
វ ម្៊ី កំ ឱ្យចូ លកន ុងទប្សាម្សំ ទពាចទនាេះវិ ញ។ ទោយទ ើ ញ
ព៊ី ភាពសា ូតរូ តនិ ងភាពទសា
ម េះប្តង់ ររស់នាងទៅមានចំ ទពាេះេា ួន មាណព
ក៏ ប្ពម្រស់ទៅកន ង
ុ សភាពជាម្នសសរ

ូត

កតសំ ឱ្យប្រពនធ ដ តទប្សាម្

ទនាេះទចាល សំ ណល់ទផេះផង់ ននទប្សាម្ទនាេះ ក៏ ទកើ តជាសតវ ពា
និ ងអន ករទប្ម្ើ ប្រុសប្ស៊ី ជាទប្ចើ ន។
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នៈ

នាងទៅទប្តកអរជាពន់ទពក បាននាំសា
វ ម្៊ី ទៅាល់មាតរិ ត
ប្េង់ ទំងព៊ី រសរាយប្ពេះេ័ យណាស់

ទពលទ ើ ញរប្តប្រសាប្សស់

សងា
ា កងម្ទំងមានម្ ិ េធិ ឫេធិ ដ៏ អសា
ា រយទលើសម្នសស្ម្ម តទនាេះ។
អំណឹេះតម្ក នាងទៅនិ ងសា
វ ម្៊ី រស់ទៅជាម្ួ យា
ន យ
៉ា ងសេសានត
ទរៀងរាល់ នងៃ រនា
ទ រ់ ព៊ី សា
វ ម្៊ី ម្កព៊ី ទ្វើ ការវិ ញ

នាងទរៀរចំ ម្ា ូរអាហារ

ឱ្យសា
វ ម្៊ី ម្ិ នកដលមានេវ េះ ម្ិ នកតរ៉ា ទណា
ណ េះនាងកតងយកេឹ កម្កលាង
ទជើ ងឱ្យរត៊ី

ទ ើ យយកសក់ ររស់នាងម្កជូ តសមា
អ តេឹ កព៊ី ទជើ ងររស់រត៊ី ។

លកខ ណៈសម្បតតិ លអ ទំងទនេះទ្វើ ឱ្យរត៊ី កាន់កតប្សឡាញ់នាងទេវ ទេើង។
រ៉ា កនត ភាពសេសានត ររស់នាងទៅជាម្ួ យសា
វ ម្៊ី ទនេះ ម្ិ នបានយូររ៉ា នា
ម ន
ក៏ ប្តូវពួ ករងៗប្ចកណន្
ន ន៊ី សនឹ ងនាង
នាងលួ ចប្សឡាញ់សា
វ ម្៊ី នាងទៅកដរ។

ទោយសារពួ ករងៗររស់

ដូ ទចន េះទ ើ យពួ កទគរកប្គរ់វិ ្៊ី

ទដើ ម្ប៊ីទ្វើ ឱ្យសា
វ ម្៊ី នាងទៅសអ រ់នាងនិ ងទបាេះរង់ នាងទចាល។ នងៃ ម្ួ យ
ពួ ករងៗប្បារ់នាងទៅថា ទរើ ចង់ ឱ្យរត៊ី ប្សឡាញ់ទៅកាន់កតខ្
ា ំង ទៅ
ប្តូវទ្វើ តម្រង គឺ ទៅល៊ីងអំរិ លឱ្យទៅ
ត ទ ើ យទពលរត៊ី ម្កព៊ី ទ្វើ ការ
ចូ លម្កដល់ដំ ណាក់ ភា
ា ម្ ទៅឯងប្តូវយកអំរិ លល៊ីងទនាេះជេះទៅទលើ
ម្េរត៊ី ទៅ ទនាេះរត៊ី កាន់កតប្សឡាញ់ទៅទេវ ទេើង។ ទ

តកតនាងលៃ ង់

ទ ើ យចង់ ឱ្យរដ៊ី ប្សឡាញ់កងម្ទេៀត នាងក៏ េេួ លគំ និ តម្ិ នគរប៊ីព៊ីរងៗ
ទៅអនវតត ទលើសា
វ ម្៊ី ររស់េា ន
ួ កម្ន។ មាណពេឹ ងនឹ ងប្រពនធ ណាស់ កត
ម្ិ នប្រកាន់នឹ ងនាងទេ ទោយគិ តថាជាកំ
េទងវើ កររ

សម្ត ងមា
ា ល នាយគិ តថា

នឹ ងម្ិនលអ ទេ នងៃ ទប្កាយឈរ់ ទ្វើ ទេៀត។ នងៃ រនត រនា
ទ រ់

ទប្កាយម្កពួ ករងៗររស់នាងទចេះកតម្ករទ្ាេះនាងឱ្យទ្វើ អំទពើ ដូ ច
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ម្ន។ នាងទៅទៅកតល៊ីងអំរិ លជេះោក់ ម្េរត៊ី ទសទើ រទរៀងរាល់នងៃ ទ្វើ
ឱ្យម្ េរត៊ី ទកើ តដំ ទៅរទលេះរលួ យ។

ទោយទ ើ ញាការប្រប្ពឹ តត ររស់

ប្រពនធ ម្កទលើេា ួនដកដលៗ ទ្វើ ឱ្យមាណពោច់ ចិ តត ចាកទចាលនាងទៅ
ទចញទៅរស់ទៅេ៊ី នេព៊ី ា
ន ។
កនា ងទៅទប្ចើ នកេ

ទសត ចជារិ តម្ិ នបានទ ើ ញរប្តប្រសា

ចូ លាល់ ក៏ ឱ្យអាមាតយទៅនាងទៅនិ ងសា
វ ម្៊ី ម្កាល់។ អាមាតយ
បានជួ រកតនាងទៅកំ ពងទដកឈឺមា
ន ក់ ឯង សគ ម្េសព៊ី ្ម្ម ត។ អាមាតយ
ក៏ ប្តេរ់ម្កេូ លទសត ចវិ ញ
សួ រអំព៊ី ម្ូ លទ

ទសត ចជារិ តក៏ យងម្កដំ ណាក់ នាងទៅ

តននការបាត់ េា ួនរត៊ី នាងទៅ។

នាងបានប្បារ់ទរឿងរា៉ាវ

ប្គរ់យ
៉ា ងដល់រិ ត ប្ពេះអងគ ក៏ េឹ ងខ្
ា ង
ំ ណាស់ ទ ើ យរញ្ហ
ា ឱ្យអាមាតយ
ទៅនាំនាងទំងប្បាំម្ួយអងគ ម្ករញ្ហ
ា ក់ ព៊ី ការទរឿងរា៉ាងទំងឡាយទនេះ
ទប្កាយព៊ី បានដឹ ងទរឿងទ ើ យ

ទសដ ចជារិ តក៏ សទប្ម្ចចិ តត កាត់ទទស

ប្រហារជី វិ តកូ នទំងប្បាំម្ួយអងគ ទោយដ
ទ ល់នដ។
សា
វ ម្៊ី ររស់នាងទៅ រនា
ទ រ់ព៊ី បានចាកទចញនាងទៅ នាយបាន
ទៅជួ រនារ៊ី មា
ន ក់ ទ្
ម េះនាងមា
៉ា ល់

ជានារ៊ីមានកិ រិយមារយេឆា
ន ស់

ទឆនើ ម្ ជាកូ នអន កមានប្េពយសត ុកសត ម្ភ រស់កន ុងតំ រន់ឆា
ៃ យព៊ី វាំងទសត ច។
ចំ កណកនាងទៅវិ ញ រនា
ទ រ់ព៊ី ជាសេះទសបើយព៊ី ជំ ងឺ ទ ើ យ នាងក៏ បាន
ដឹ ងព៊ី កំ

សររស់េា ន
ួ ទ ើ យ ក៏ លួ ចរត់ ទចញព៊ី វាំង ទដើ ម្ប៊ីកសវ ងទៅរក

សា
វ ម្៊ី ។

ប្ពេះនាងបានទ្វើ ដំ ទណើ រទសទើ រប្គរ់ េ៊ី កកនា ងអស់ រយៈទពល

ជាទប្ចើ ននងៃ ទេើ របានេេួ លបានដំ ណឹងថា សា
វ ម្៊ី េា ន
ួ កំ ពងរស់ទៅជា
ម្ួ យប្គួសារម្ួ យ នាងទប្តកអរណាស់។ នាងបានគិ តថា ប្រសិ នទរើ
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នាងរងា
ា ញេា ន
ួ កន ុងឋានៈជានាងទៅ
ប្ពម្េេួ លនាងទេើយ។

សា
វ ម្៊ី ររស់នាងប្បាកដជាម្ិ ន

ដូ ចទនេះនាងបានទរៀរចំ េា ន
ួ

កតងកាយជា

ម្នសសប្រុស ទេើ រអាចទៅជិ តសា
វ ម្៊ី េា ួនបាន។ រនា
ទ រ់ព៊ី គិ តរួចនាងក៏
សទប្ម្ចចិ តត កាត់ ស ដន់ យកទៅទផញើ ទៅទដើ ម្រកា
យកទៅទផញើ ទៅទដើ ម្សំ ទរាង

កាត់ ប្រោរ់ ទភេ

ទ ើ យក៏ ទសា ៀកពាក់ រទរៀរម្នសសប្រុស

ទដើ រទឆា
ព េះទៅភូ ម្ិ ររស់រត៊ី នាងរស់ទៅ។
រនា
ទ រ់ ព៊ី នាងបានជួ ររត៊ី

នាងក៏ សំ រត៊ី ទ្វើ ជាម្ិ តត សមា
ា ញ់នឹងា
ន

ទ ើ យនាងក៏ រស់ទៅលាក់ ព៊ី ប្រវតតិ ររស់ េា ួនទៅកន ុ ងភូ ម្ិ ទនាេះកដរ។
មាណពជារត៊ី ទ ើ ញសភាពរូ រកាយនាងទៅសគ ម្សា
គ ំងគួ រឱ្យអាណិត
ក៏ ប្ពម្ទ្វើ ជាម្ិ តត នឹ ងនាង

ទោយពំ សងស័ យ ឬសា
គ ល់ នាងរនតិ ចណា

ទេើយ។ ចារ់ព៊ី ទពលទនាេះម្ក អន កទំងព៊ី រមានេំ នាក់ េំ នងជាម្ួ យ
៉ា ង
ជិ តសនិ េ និ យយអវ៊ី ក៏ ចេះសប្ម្ុងនឹ ងា
ន ទៅណាម្កណាជាម្ួ យា
ន ទ្វើ
ឱ្យនាងមា
៉ា ល់ជាគូ ដណតឹង ក៏ ម្ិ នសរាយចិ តត កដរ។ ចារ់តំងព៊ី នាងបាន
ម្ករស់ទៅកកបររត៊ី

នាងក៏ មានអារម្ម ណ៍ កក់ ទៅ
ត េា េះកដរ កតទពលេា េះ

ក៏ ឈឺចារ់ខ្
ា ង
ំ ណាស់កដរ ទប្ពាេះទ ើ ញរត៊ី សនិ េសា
ន លជាម្ួ យប្ស៊ី ទផសង
ទប្ៅព៊ី េា ួននាង។ នាងកតងកតលួ ចយំមា
ន ក់ ឯង ទោយម្ិ នឱ្យរត៊ី ទ ើ ញ
ខ្
ា ចមានការសងស័យ។
នងៃ ម្ួ យមាណពនិ ងនាងទៅបានទដើ រទលងជាម្ួ យា
ន

នាយក៏

និ យយប្បារ់នាងអំព៊ី ការកំ ណត់ នងៃ ទរៀរការររស់នាយជាម្ួ យនាង
មា
៉ា ល់ទៅនងៃ ខ្ងម្េ។ នាងទៅឮព័ ត៌ មានទរៀរការទនេះភា
ា ម្ នាងក៏
អស់សងឃឹម្ កន ុ ងជី វិ តទេើងវិ ញ ឈឺចារ់ រកេ៊ី រំ ផ តា
ម ន ទ ើ យនាង

79

និ យយរនត ទៅកាន់រត៊ី ថា េញ សូ
ុំ ម្ចូ លរួម្អរអរជាម្ួ យផង ទ ើ យនងៃ
ទនាេះកដរ

េញ ស
ុំ ំ ជួ យចូ លផា រ
ុំ ៊ី កន ុងពិ ្៊ី ម្ងគ លការទនាេះ

កតទរើ កាលណា

េញ ផា
ុំ ទៅ
ុំ
រ៊ី ររស់េញ ឈរ
ុំ
់ ឮសំ ទេង សូ ម្ទកាើ ពេះរ៊ី ទនាេះទម្ើ លផង។
នងៃ កំ ណត់ ទរៀរការររស់មាណពនិ ងនាងមា
៉ា ល់បានម្កដល់
ទគបានទរៀរចំ ពិ ្៊ី យ
៉ា ងគប្គឹ កគទប្គង អន កភូ ម្ិ ចូ លរួម្ទសទើ រា
ម នសល់
មា
ន ក់ ។ នាងទៅផា ុំ រ៊ី កសនព៊ី ទរាេះា
ម នព៊ី រ ម្នសសទំងឡាយសម្ាឹ ងទម្ើ ល
នាងប្គរ់ា
ន ។ រេចទប្ម្ៀងម្ួ យឃា
ា កដលនាងកប្សកទប្ចៀងលាយេំ
នឹ ងេឹ កកភា កថានាងមា
៉ា ល់បាក់ ទលា នាងទៅទបាេះរង់ រលកសាៃត់ ប្ជង

កេា ងកាច់ រំពាត់ ។

នាងរនត ផា ុំ រ៊ី ទនាេះរ

ូ ត្ម្

ូ រចូ លកកកន ុងរ៊ី ផា ុំ

កលងឮ នាងក៏ រត់ ទចញទប្ៅ ចូ លទៅកន ុងនប្ពដួ លសនា រ់កតមា
ន ក់ ឯង។
ចំ កណកមាណពទពលឮទកាើ ទប្ចៀងពាក់ ព័ នធ នឹ ងទ្
ម េះអត៊ី ត
ភរិយររស់េា ួន ប្សារ់កតមានអារម្ម ណ៍ កន ុ ង ចិ តត ហាក់ នឹ កភរិយទដើ ម្
ជាពន់ទពក។ នាយសម្ាឹ ងរកទម្ើ លទកាើ ម្ិ នទ ើ ញ ទ ើ ញកតរ៊ី ធ្ល
ា ក់ ទលើ
ដី កកនា ងទកាើ ឈរ នាយក៏ ទរើសរ៊ី ទនាេះយកម្កពេះទម្ើ លតម្រណា
ត ំររស់
ទកាើ ក៏ ទ ើ ញសេធ ្ម្កកទពញកន ុងរ៊ី ។ នាយនិ យយ មា
ន ក់ ឯងថា ទកាើ
ររស់ទយើងពិ តជាម្នសសប្ស៊ី

ទ ើ យម្ន សសប្ស៊ី ទនាេះពិ តជានាងទៅ

ប្រពនធ កម្សត់ ររស់េញ ុំ ជាប្បាកដ។

មាណពក៏ រត់ ទចញព៊ី ពិ ្៊ី តម្រកនាង

ទៅទៅឯនប្ពអស់ រយៈទពលជាទប្ចើ ននងៃ
សនា រ់ ទៅកណា
ត លនប្ពកតមា
ន ក់ ឯង។

ទេើ ររកទ ើ ញនាងទដក

មាណពក៏ ទលើ កប្តកងរ៊ី នាង

កន ុងចិ តត កសនអាណិតនិ ងកត ក
ុ កត ួលនប្កទពក រកអវ៊ី ទប្រៀរផទឹ ម្បានទេើយ។
មាណពក៏ នាំ នា ងម្កទម្ើ លកងរ

ូ តនាងទៅដឹ ងេា ន
ួ វិ ញ
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អន កទំងព៊ី រ

ក៏ ប្សវា៉ា ទអារា
ន ទោយទសចកត៊ី ប្សឡាញ់ និ ងទសចកត៊ី នឹ ករឭករំ ផត។
ពួ កទគទំងព៊ី ររំឭកទរឿងរា៉ាវទំងឡាយ

កដលធ្ល
ា រ់ទកើ តមានចំ ទពាេះពួ ក

ទគប្បារ់ា
ន ទៅវិ ញទៅម្កកន ុងេឹ កចិ តត រ៊ី ក រាយផង

និ ងទប្កៀម្ប្សទពាន

ផង។ ចារ់ព៊ី ទពលទនាេះនាងទៅនិ ងសា
វ ម្៊ី រស់ ទៅជួ រជំ ា
ន យ
៉ា ងសេ
សានត រ

ូ តទៅ។
ចំ កណកទដើ ម្រការកដលនាងទៅកាត់សដន់យកទៅទផញើ ទនាេះ

ក៏ ដេះរនា
ា មានេប្ម្ង់ ដូ ចស ដន់ ររស់ ម្ន សសស្រសដ៊ី ។

ឯទដើ ម្សំ ទរាង

កដលនាងទៅបានកាត់ ប្រោរ់ ទភេយកទៅទផញើ ទនាេះ

តំងព៊ី ទពល

ទនាេះម្ក កផា សំ ទរាងទៅទពលេំ កប្រេះទៅ កផា វាមានេប្ម្ង់ ដូ ចប្រោរ់
ទភេររស់ម្នសសស្រសត៊ី ផងកដរ។
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រ ឿងមិតតសម្លាញ់េី នាក់
(និ ទនទោយ េក គឹ ម្ អាយ៥៨ឆា
ន ំ និ ងអ៊ាំប្ស៊ី

ំ ជួ ង អាយ៦២ឆា
ន ំ ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ សំ ទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់)

មានររសព៊ី រនាក់ ជាសមា
ា ញ់នឹងា
ន

ពួ កទគរកស៊ី ររបាញ់សតវ

ជារររចិ ្ាឹម្ជី វិ ត។ ររសេ៊ី ម្ួ យមានភរិយជាស្រសត៊ី កដលមានចរិយ
សម្បតតិ លអ មានរទរៀរទរៀររយកន ុ ង ការរស់ ទៅ និ ងទចេះទរៀរចំ េក
ោក់ ផទ េះសកម្បងបានលអ ។ នងៃ ម្ួ យរ រសជាម្ិ តត ម្កទលងផទ េះ ទ ើ យ
ររសជាមា
ា ស់ផទ េះបានឃាត់ ទកាើ ររស់ឱ្យទៅ

ូ របាយជាម្ួ យ។ ររស

ជាទភញ ៀវក៏ ទៅតម្ការឃាត់ ររស់មា
ា ស់ផទ េះ។

ររសមា
ា ស់ផទ េះបានប្បារ់

ភរិ យឱ្យចម្អិ នអាហារទដើ ម្ប៊ី េ េួ លទកាើ ។ នាងជាប្រពនធ ក៏ យកសតវ
េទកដលរត៊ី រកបានម្កចម្អិ នជាម្ា ូរសប្មារ់េេួ លទភញ ៀវ។

រនា
ទ រ់ព៊ី

ចម្អិ នរួ ច នាងក៏ ទរៀរចំ ម្ា ូ រ ទំ ង ទនាេះ ទោយោក់ ចានទផសងព៊ី ា
ន ។
ចានម្អ ូរ សប្មារ់ រត៊ី េា ួ ន មានសាច់ ទៅខ្ងទប្កាម្ មានរកនា ទៅខ្ង
ទលើ ឯចានសប្មារ់ទភញ ៀវមានសាច់ និ ងរកនា លាយរ្ាូលា
ន ។ រនា
ទ រ់
ព៊ី ទរៀរចំ រួ ចទ ើ យ នាងក៏ អទ្ាើញរត៊ី និ ងទកាើ ររស់រត៊ី ឱ្យម្កេេួ លទន
អាហារ។ រត៊ី ប្កទេកទ ើ ញចានម្អ ូ រ ររស់ េា ួ ន ស េធ រកនា ឯចានម្ា ូ រ
ររស់ទកាើ មានទំងសាច់ មានទំងរកនា ក៏ នឹ កអន់ចិ តត នឹ ងប្រពនធ ររស់េា ន
ួ
ទ ើ យទពាលពាកយថា៖េទេទទក េំ បាញ់េំទោត េទបាត់ ប្រពនធ ក៏
ទឆាើ យតរវិ ញថា េទេតត ប្សវា៉ាដល់បាត េទទៅ។
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ទប្កាយេេួ លទនអាហាររួច ទភញ ៀវក៏ ប្តេរ់ទៅវិ ញ ររសជា
មា
ា ស់ផទ េះបានសរទសើ រព៊ី សា
ន នដទ្វើ ម្ា ូរររស់ប្រពនធ កដលប្រសរ់ទរៀរចំ
ម្ា ូ រ អាហារសប្មារ់ េា ួ ន និ ងទកាើ ររស់ េា ួ ន ។ រនា
ទ រ់ ព៊ី ទពលទនាេះម្ក
ររសជារត៊ី ររស់នាងស្រសត៊ី មានចរិយលអ ប្សឡាញ់នាងទលើសម្ន។
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២- ភាាជៃាត្ិព័រ

ជនជាតិ ទដើ ម្ភាគតិ ចព័ រ( Pear/ Por) កដលទៅេា ួនឯងថា សំ ករ

ឬសំ រា៉ាយ

និ ងរស់ទៅកន ុងទេតត ទពា្ិ៍សាត់

(កន ុងប្សុកភនំ ប្កវាញ

ប្សុកវាលកវង)ថ្នប្រណទ្សកម្ព ុជាមានភាសាកំ ទណើតររស់េា ន
ួ
ម្កដល់ សេវ ថ្ងង ។

និ ង
រ

ូ ត្

អន កប្សាវប្ជាវភាសាវិ េាអនត រជាតិ បានចាត់

ភាសាព័ រចូ លកន ុ ង ប្កុ ម្ ភាសាម្ួ យកដលទៅជាភាសាអង់ ទគា សថា
Pearic Group រឺ ប្កុម្ភាសាេ័ រ។ កន ុងប្កុម្ភាសាេ័ រមាន ភាសាេ័ រ
(សំ ករឬសំ រា៉ាយ) ភាសាជង(ឆ្ដលកំ ពងកតបាត្់ រង់ ) ភាសាសអ ូច និ ង
ភាសាសួ យ។
ជនជាតិ ព័ រកន ុងប្សុកភនំ ប្កវាញនិ ងប្សុកវាលកវង
កដលមានវ័ យចំ ណាស់ចារ់ព៊ី ៤០ឆា
ន ំទេើងទៅ

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់

ទៅនិ យម្ទប្រើ ប្បាស់

ភាសាព័ រកន ុងការនិ យយប្បាប្ស័ យទក់ េងា
ន កន ុងជី វភាពប្រចាំនងៃ ។
រ៉ា កនត

កូ នទៅជនជាតិ ព័ រកដលមានវ័ យប្រក

ម្ិ នចូ លចិ តត និ យយភាសាព័ រទេ

ល៣០ឆា
ន ំចេះទប្កាម្

ទទេះរ៊ី ពួ កទគអាចសា
ដ រ់ឪពកមា
ដ យ

ជី ដូ នជី តររស់ ទគយល់ ជាភាសាព័ រក៏ ទោយ។

ទកម ងៗជនជាតិ ព័ រ

កតងកតនិ យយប្បាប្ស័ យទក់ េងជាម្ួ យទកម ងៗជនជាតិ ព័ រ និ ងជាម្ួ យ
ទកម ងៗកេម រកដលរស់ទៅជិ តខ្ងជាភាសាកេម រ។ ទៅទពលឪពកមា
ដ យ
ជី ដូ នជី តនិ យយភាសាព័ រទៅរកពួ កទគ

ទកម ងៗព័ រទប្ចើ នកតនិ យយ

តរវិ ញជាភាសាកេម រ។ មានទកម ងៗជនជាតិ ព័ រជាទប្ចើ នបានចូ លទរៀន
ភាសាកេម រនិ ងអកសរកេម រទៅសាលាទរៀន

កដលទៅកន ុងម្ូ លោ
ឋ នររស់

ពួ កាត់ ។ សា
ា នភាពទនេះ ទ្វើ ឱ្យភាសាព័ រប្រឈម្នឹ ងការបាត់ រង់ នា
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ទពលខ្ងម្េ។
ការសិ កាប្សាវប្ជាវភាសាព័ រ (ទៅទេតត ទពា្ិ៍សាត់)បានឱ្យទយើង
រកទ ើ ញសូ រប្សៈ សូ រពយ្ានៈ ដូ ចខ្ងទប្កាម្ ៖

ស៊ូ រសៈ

o កន ុងពាកយ toŋ, rok
o:

to:h, kho:j

u

suk, puŋ

u:

plu:, ʔu:

a

mat

a:

kəmʔa:ŋ, sma:
cɒ ŋkih

ɒ
ɒ:

kɒ :k, klɒ :ŋ

ɔ
ɔ:

pɔŋkriɲ
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
c

kho:j, khe:n
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
l

jaŋ, ja:w
laɛc, laktak

r

re, rɒ :ŋ

w

rəwa:j, pohwien

ʔr

ʔrok

hʔ

hʔa:l
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sʔ

sʔe:p

mʔ

mʔo:j

ʔm

ʔmo:t

tʔ

tʔa:k

វាក្យសព្ទព្័រ

ខ្ងទប្កាម្ទនេះ ជាវាកយសពទ ម្ួ យចំ នួ នននភាសាព័ រកដលប្កុ ម្
ប្សាវប្ជាវទយើ ងបានកត់ ប្ត ទោយទប្រើ ប្បាស់ សញ្ញ
ា សូ រវិ ទ្ាអនត រ
ជាតិ (API) អម្ទោយសំ ទណរជាអកសរកេម រផងកដរ ទទេះរ៊ី ការកត់
ប្តជាសំ ទណរកេម រម្ិ នទឆាើ យតរនឹ ងសូ រកន ុងភាសាព័ រទំងប្សុងកដ៊ី ៖

ពាកយព័ រ

ពាកយកេម រ

to:h តូ ស

កាល

suk ស៊ា ក

សក់

mok ម្ក

ម្េ

slak pəla:ŋ សាាក់ រ៉ា ឡាង

ប្តទចៀក

mɒ :tu:t ម្៉ា េូ ត

ប្ចម្េះ

phoŋ mətu:t ផង ម្េូ ត

រនធ ប្ចម្េះ

rɔ :naɛ ɲ រកណញ

មាត់

mat មា
៉ា ត់

កភន ក

ski mat សគិ មា
៉ា ត់

ប្តរកកភន ក

ʔ eɲ cœ:m អិញចឺ ម្

ចិ ទ្ាើម្
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suk mat ស៊ា ក មា
៉ា ត់

ទរាម្កភន ក

kliɲ គាិ ញ

ថា
ៃ ស

kho:j េូ យ

ទ្ម ញ

srɒ :tʔ a:k ប្សតក

អណា
ដ ត

senja:t rɔ :naɛ ɲ សិ នយ
៉ា ត

ររូ រមាត់

រកណញ
kɒ :mʔ a:ŋ ក.មា
៉ា ង

ចងា
ា រ

suk mʔ a:ŋ ស៊ា ក មា
៉ា ង

ពកមាត់

k ɒ :k កក

ក

kəcho:j k ɒ :k កឆូ យ កក

ក្ាឹងក

sma: សាម

សា
ម

ti: េ៊ី

នដ

the:mti: ទងម្ េ៊ី

ទដើ ម្នដ

chkaɛ ŋti: ឆ្កែ ង េ៊ី

កកងនដ

phnok ti: ផន ុកេ៊ី

កំ ភួ ននដ

kɒ :k ti: កក េ៊ី

កនដ

kəcha:r ti: ក.ឆារ េ៊ី

ប្មាម្នដ

kəmœn ti: ក.ម្ិ ន េ៊ី

ទម្នដ

kruŋti: ប្គុងេ៊ី

េន ងនដ

ba:t ti: បាត េ៊ី

បាតនដ
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kəthra:h ti: ក.ប្ថាស េ៊ី

ប្កចកនដ

kunleak ti: គនា
ា ក់ េ៊ី

គនា
ា ក់ នដ

siɲ សិ ញ

ទជើ ង

plu: ពា ូ

ទល
ា

(to:h) ʔ ɒ ŋku:lr (តូ ស) អង់ គូ លរ

(កាល)ជងគ ង់

po:l khran , laktak

កំ ភួ នទជើ ង

រ៉ា ូ លប្ខ្ន់ , ឡាក់ តក់
kɒ :k siɲ កក សិ ញ

កទជើ ង

kruŋ siɲ ប្គុង សិ ញ

េន ងទជើ ង (ប្រអរ់ទជើ ង)

ba:t siɲ បាត សិ ញ

បាតទជើ ង

kəcha:r siɲ ក.ឆារ សិ ញ

ប្មាម្ទជើ ង

klɒ :ŋ ʔ ɒ ŋ khɒ :ŋ, klɒ :ŋ ŋ.khɒ :ŋ,

សម ងទជើ ង

កា ងអង់ េង
krəmœn siɲ ប្កម្ិ ន សិ ញ

ទម្ទជើ ង

kəthra:h siɲ ក.ប្ថាស សិ ញ

ប្កចកទជើ ង

tha:k ថាក

ចំ អាម្

(the:m) kri (ទងម្)ប្គិ

(ទដើ ម្)ប្េូង

jʔ ok យ៉ាក

ទោេះ

puŋ ពង

ទពាេះ

puŋ khe:n េុ ងណខន

ណផើ ម្(ណ
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េះណផើ ម្)

to:h puŋ តូ សពង

កាលទពាេះ

centu:r ចិ នេូ រ

ផាិ ត

cɒ ŋ kih ចង់ គិ េះ

ចទងា េះ

lac ឡាច់

លិងគ , កដ

po រ៉ា

ទយន៊ី , ប្តទពាក

kr ɒ :pah ប្ករ៉ា េះ

ប្កពេះ

kat kr ɒ :pah កាត់ ប្ករ៉ា េះ

ឈឺប្កពេះ

l ɒ :m េម្

ទងាើ ម្

hʔ a:m ហាម្

្ម្

kl ɒ :ŋ កា ង

ឆអឹ ង

prɒ :mat ប្រមា
៉ា ត់

ប្រមាត់

pɔ hvien ទពាេះទវៀន

ទពាេះទវៀន

behdu:ŋ ទរេះឌ្ូ ង

ទរេះដូ ង

lɒ :mpɛ ɲ េម្កពញ

លំកពង

kɒ mpehku:t កំ ទរ៉ា េះគូ ត

កំ ទរ៉ា េះគូ េ

lo:ŋ េូង

ប្តទគៀក

ʔ ic អិ ច

អាចម្៍

katʔ ic កាត់ អិ ច

ជេះអាចម្៍

khʔ lu:m

ទនាម្,

ា ូម្,

tʔ a:k khʔ lu:m តក

ា ូម្

េឹ កទនាម្
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sʔ e:p ទសរ

សំ ទបារ

tʔ a:k mat តក មា
៉ា ត់

េឹ កកភន ក

ʔ u: អ៊ាូ

ឪពក

pe: ណរ

មា
ដ យ

pe: srɒ :mɒ :k ណរ ប្សម្ក ,

កម្៉ា ទកម ក, មា
ដ យទកម ក

mʔ iɲ ម្ិ ញ (សប្មារ់ទៅ)
ʔ u: srɒ :mɒ :k អ៊ាូ ប្សម្៉ា ក,
khu:ɲ

ឪទកម ក, ឪពកទកម ក

ូ ញ (សប្មារ់ទៅ)

ke:n ណខន
ke:n sɒ mlɒ :ŋ ណខន សំ

កូ ន

ង

កូ នប្រុស

ke:n cɯŋ khɯn ទេន ជឹ ង ឹ ន

កូ នប្ស៊ី

caw ណៅ

ទៅ

caw cɯŋ khɯn ទៅ ជឹ ង ឹ ន

ទៅប្ស៊ី

caw sɒ mlɒ :ŋ ណៅ សំ

ទៅប្រុស

ង

chnœn ឈនិន

ប្រពនធ

slɒ :ŋ សល ង

រដ៊ី

na:ŋ ណាង

យយ, ជី ដូ ន

ta: ា

ត, ជី ត

ke:n srɒ :mɒ :k ណខន ប្សម្ក

កូ នប្រសា
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ke:n srɒ :mɒ :k sɒ mlɒ :ŋ
ណខន ប្សម្ក សំ

កូ នប្រសាប្រុស

ង

ke:n srɒ :mɒ :k cɯŋkhɯn

កូ នប្រសាប្ស៊ី

ទេន ប្សម្៉ា ក ជឹ ង ឹ ន
sliɲ សា៊ាិ ញ

រង

sliɲ sɒ mlɒ :ŋ សា៊ាិ ញ សំ េង

រងប្រុស

sliɲ cɯŋkhɯn សា៊ាិ ញ ជឹ ង ឹ ន

រងប្ស៊ី

ʔ

mo:t ម្៉ា ូ ត

រអ ូន

ʔ

mo:t sɒ mlɒ :ŋ ម្៉ា ូ ត សំ េង

រអ ូនប្រុស

ʔ

mo:t cɯŋkhɯn ម្៉ា ូ ត ជឹ ង ឹ ន

រអ ូនប្ស៊ី

tu:c េូ ច

ពូ

sliɲ thlaj សា៊ាិ ញនងា

រងនងា (ប្រុស)

nak thlaj ណាក់ នងា

រងនងា (ប្ស៊ី )

ʔ

mo:t thlaj ម្៉ា ូ ត នងា

រអ ូននងា

mi:ɲ ម្ី ញ

ម្៊ី ង

sliɲ ʔ mo:t ci:du:n ʔ mo:j

រងរអ ូនជី ដូ នម្ួ យ

សា៊ាិ ញ ម្៉ា ូ ត ជី ឌ្ូ ន ម្៉ា ូ យ
chu: ឈូ
chu: sɒ mlɒ :ŋ ឈូ សំ

កម ួយ

ង

កម ួយប្រុស

chu: cɯŋkhɯn ឈូ ជឹ ង ឹ ន

កម ួយប្ស៊ី
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ch ɒ k កក់

កឆា

miew ណម្ៀវ

ឆា
ម

tr ɒ :j ប្ត្យ

ទា

krɒ :pa:v ប្កបាវ

ប្ករ៊ី

he:n che:m krɒ :pa:w mʔ o:j

(វាចិ ្ាឹម្ប្ករ៊ី ម្ួ យ)

ទ

ន ទឆម្ ប្កបា៉ាវ ម្៉ា ូ យ

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

កូ នមាន់

laɛ c kɔ :k កេច គក

មាន់គក

laɛ c khɯn កេច

មាន់ញ៊ី

ឹន

laɛ c sl ɒ :ŋ កេច សា ង

មាន់ទ្
ម ល

tuŋ laɛ c េង កេច

ពងមាន់

ta: ត

ទ

ta: khɯn ត ឹ ន

ទញ៊ី

ta: slɒ :ŋ តសា ង

ទទ្
ម ល
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khe:n ta: ទេន ត

កូ នទ

tuŋ ta: េង ត

ពងទ

ta: he:l ta:k ត ទ

ល តក

(ទក

លេឹ ក)

ta: cha: ha:l ត ឆា ហាល

(ទស៊ី ប្សូវ)

ta: mɒ :ŋ laɛ c re kɯp toŋ

(ទនិ ងមាន់ ទៅទប្កាម្ផទ េះ)

ត ម្៉ា ង កេច រិ គឹ រ តង
ta:ka:pa: តកាបា៉ា

ទកាបា៉ា

kŋa:n កា
ង ន

កា
ៃ ន

sruk ប្ស៊ា ក

ប្ជូក

sruk pri: ប្ស៊ា កប្ព៊ី

ប្ជូកនប្ព

khna:j sruk pri: ខ្
ន យ ប្ស៊ា កប្ព៊ី

ខ្
ន យប្ជូកនប្ព

lea: លា

លា

kna:j កា
ន យ

ដំ រ៊ី

plɒ :k kna:j រ៉ា ា ក កា
ន យ

ភា ុកដំ រ៊ី

ti:muh kna:j េ៊ី ម្េះ កា
ន យ

ប្រទមាយដំ រ៊ី

rəva:j រវ៉ាយ

ខ្
ា

cɒ ɲ ku:m rəva:j ចង់ គូ ម្ រវា៉ាយ

ចងា ូម្ខ្
ា

lo:h

ឈាូស

ូស

thro:c lo:h ប្ងូច េូស

កសន ងឈាូស

ce:ˀ h ទចស

ទប្រើ ស
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thro:c ce:ˀ h ប្ងូច ទចស

កសន ងទប្រើ ស

ce:ˀ h ទចស

រមាំង

kwe កវិ

េទ៊ី ង

rɔ :ma:h រមា
៉ា ស

រមាស

kuj rɔ :ma:h គយ រមា
៉ា ស

កយរមាស

trɒ : khɒ :t ប្ត្ខត្

ប្តកួ ត

dɒ m la:ŋ ដំ ឡាង

អនសង

tma:t ា
ម ត្

ត
ម ត

kɔ nju:r thma:t គន់យូរ ា
ម ត្

ចំ ពេះត
ម ត

kʔ a:k កាក

កកអ ក

ric រិច

ចារ

pɔ :pic ពពិ ច

ពទពច

tnelr តនិ លរ

លលក

prɒ :ma: ប្រមា

ប្រមា

prɒ :k ប្រក

កំ ប្រុក

ʔ

va: អា
វ

សា
វ

mʔ e:l ណម្ល

ប្ត៊ី

lkɔ : លគ

ប្កទពើ

kʔ u:p រូ រ

កកងា រ

kɒ ntɒ :nrɒ :n កន់តនរ៉ាន,

កា
អ ត់
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kʔ at កា
ា ត្់
kʔ ɒ :ŋ កង

ប្តេនតន

kʔ ɒ :ŋ pa:k កងបា៉ាក

កញ្ហ
ា ញទចក

rok រុក

គ៊ី ងគ ក់

hi:ɲ

ុី ញ

៊ី ង

laɛ c pri: កេច ប្ព៊ី
laɛ c tʔ a:k

អកេក

មាន់នប្ព

តក

មាន់េឹ ក

kok កុ ក

កក

kəsa: ក.សា

ប្កសា

kɒ mpɯh កំ ពឹ ស

កំ ពិ ស

thʔ a:m ថាម្

កា
ដ ម្

khlɒ ʔ ខល ក់

េយង

kho:ʔ j ខូ យ

រងា ួយ

kla:w កា
ល វ

កងា ន

ja:w យវ

េទ ួយ

rɒ :ŋ រ៉ាង

កកអ រ

səmu:cʔ ស.ម្ូ ច

ប្សទមាច

mɛ lr ma:lr កម្លរ មា
៉ា លរ

សងា
អ

pəŋa:m រងា
៉ា ម្

ំម ុ

tʔ a:k pəŋa:m ាក រងា
៉ា ម្

េឹ ក ំម ុ
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sraɛ ឆ្ប្ស

កប្ស

ma:lr មា
៉ា លរ

ចមា
ា រ

cɒ mka: ចំ កា
phu:m, phum ភូ ម្

ភូ ម្ិ

tʔ a:k តក

េឹ ក

the ងិ

ដី

khrɒ :ŋ ប្ខង

សទឹ ង

tɔ nle̩ ទ្ណនល

េទនា

sɒ n tʔ aɛ ŋ សន់ កតង

អូ រ

səmot សម្៉ា ត

សម្ប្េ

bɯŋ រ៊ាឹ ង

រឹ ង

thlok ងល ុក

ងា ុក

trɒ :peaŋ ប្ត្
nɒ :ŋ

ំង

ប្តពាំង

ង

ភនំ

pri: ប្េី

នប្ព

khra: ប្ា

ផា ូវ

khra: ce:v ប្ខ្ទចវ

(ផា ូវទដើ រ)

phli:ɲ ភា៊ី ញ

ទម្
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ju:l យូល

ពពក

thni ធ្ាិ

នងៃ

thni rah ្និ រ៉ាេះ

(នងៃ រេះ)

thni plɯp ្និ ពាឹ រ

(នងៃ លិច)

ka:ŋ កាង,

កេ, ទលាកកេ

lo:k ka:ŋ េូកកាង
ka:ŋ rah កាងរ៉ាេះ

(កេរេះ)

ka:ŋ plɯp កាងពាឹ រ

(កេលិច)

ka:ŋ ta:lr កាងតលរ

(កេភាឺ )

khsœm

សឹម្ , sœm សឹ ម្

ដ
ា យ

kəmaʔ កមា
៉ា ក់

ទភា ៀង

phsu:ɲ ផស៊ាូញ

រលឹម្

khja:ʔ l េាល

េយល់

khja:ʔ l phɯlr េាល ភិ លរ,

េយល់ពយុេះ

khja:ʔ l phjuh ខាល េ្ុេះ
theh ទងេះ

រនទ េះ

theh cak ទងេះចាក់

រនទ េះបាញ់

kma:lr កា
ម លរ

ផគ រ

kma:lr lan កា
ម លរ ឡាន់

ផគ រលាន់

məha:ric ម្ហារ៊ីច , la:c ឡាច

ទផា ករទនា
ទ រ
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សេចក្ដីេៃនិដាៃ
រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រមានកំ ទណើតទៅទលើេឹ ដី ននប្រទេសកម្ព ុជា
កដលជាមាតភូ ម្ិ កំ ទណើ តទៅតំ ង ព៊ី យូ រលង់ ណាស់ ម្កទ ើ យ
អាចនិ យយបានថា

ឬក៏

ពួ កាត់ ជាមា
ា ស់ប្សុកតំងព៊ី សម្័ យររាណកាល

ម្ក។ រងរអ ូនជនជាតិ ព័ រមានភាសា ប្រនពណ៊ី េំ ទនៀម្េមា
ា រ់ ប្រវតតិ
ននការរស់ទៅ ទរឿងទប្ពង ចទប្ម្ៀង ជាទដើ ម្ កដលសេធ កតបានរងា រ់
នូ វេាឹ ម្សារននជី វភាពជាក់ កសដ ងកន ុងការចិ ្ាឹម្ជី វិ ត
ននម្ទនាសទ្ា តនាររស់ ពួ កទគទៅនឹ ង្ម្ម ជាតិ

រងា ត់ នូ វេាឹ ម្សារ
កដលមានទៅ

តម្េ៊ី តំងកដលទគរស់ទៅពិ តៗ។
តម្ការសិ កាប្សាវប្ជាវ ទយើ ងទ ើ ញថា ប្រវតតិ េា េះននរង
រអ ូនជាតិ ព័ រមានការជារ់ទក់ េងយ
៉ា ងជិ តសនិ េធ ទៅនឹ ងការដឹ កនាំនន
ប្ពេះម្ហាកសប្តកេម រតំ ង ព៊ី សម្័ យររាណម្កកដរ។

ជី វភាពរស់ទៅ

ររស់ ជនជាតិ ព័ រគឺ ចូ លចិ តត រស់ទៅតម្តំ រន់ភនំ ទ្វើ ចមា
ា រ រកជ័ រ រស់
ទៅកររជាស

គម្ន៍

ទោយមានចិ តត ទសា
ម េះប្តង់ នឹ ងា
ន ទៅវិ ញទៅម្ក

តម្រយៈប្រនពណ៊ីប្តណម្ទផសងៗ

កដលទយើងអាចចាត់ េកជាចារ់

េមា
ា រ់ ររស់ ពួ កាត់ កន ុ ង ការអរ់ រំ ម្ ន សសឱ្យប្រកាន់ យកនូ វភាព
សចរិត។
តម្រយៈប្រនពណ៊ី ជំ ទនឿ េំ ទនៀម្េមា
ា រ់ កន ុងការរស់ទៅ ទយើង
អាចយល់ បានថា រងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រទចេះទោេះប្សាយ រញ្ហ
ា ផា វូ ចិ តត
កន ុងការរស់ទៅ តម្រយៈវិ ្៊ីចិ តត សាស្រសត ទផសងៗផងកដរ។
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ការសិ កាប្សាវប្ជាវររស់ ទយើ ងកដលបានទ្វើ ទេើ ង ទនេះ
ប្ាន់ កតជាការរួ ម្ចំ កណកកត់ ប្ត

ចងប្កងនូ វភាសា

ប្រនពណ៊ី

េំ ទនៀម្េមា
ា រ់ ចំ ទណេះដឹ ងប្រនពណ៊ី ទរឿងទប្ពង ចទប្ម្ៀងេា េះៗររស់
រងរអ ូ ន ជនជាតិ ព័ រកតកផន កេា េះកតរ៉ា ទណា
ណ េះ។ ទយើងម្ិ នអាចសិ កាឱ្យ
បានស៊ី ជទប្ៅដល់ ឫសគល់ ននវរប្ម្៌ ររស់ ពួ កាត់ ទៅទេើ យ។
រ៉ា កនត ទទេះរ៊ី ជាយ
៉ា ងណាក៏ ទោយ ក៏ ការសិ កាប្សាវប្ជាវតូ ចម្ួ យទនេះ
ពិ តជាបានចូ លរួម្ចំ កណកកន ុងការអភិ រកសវរប្ម្៌ ររស់រងរអ ន
ូ ជន
ជាតិ ព័ រទនេះ

កដលកំ ព ងប្រឈម្នឹ ងការបាត់ រង់ ជារទណដើ រកន ុ ង

យ គសម្័ យសកលភាវូ រន៊ី យកម្ម ទនេះ។
ឆា ងតម្ការសិ កាទនេះ ទយើងមានសំ ណូម្ពរដូ ចតទៅ៖
- សូ ម្ឱ្យមានការចូ លរួម្កាន់កតខ្
ា ំងរកនា ម្ទេៀតព៊ី សំ ណាក់
សា
ា រ័ នពាក់ ព័ នធ កន ុងការអភិ រកសវរប្ម្៌ រងរអ ូនជនជាតិ ទដើ ម្
ភាគតិ ច។
- សូ ម្ឱ្យប្រព័ នធ ផសពវ ផាយប្តូវកតជួ យទលើកតទម្ាើ ងវរប្ម្៌
ររស់រងរអ ន
ូ ជនជាតិ ទដើ ម្ភាគតិ ចទំងអស់ទៅទលើេឹ កដី
កម្ព ុជា។
- សូ ម្ឱ្យប្កសួ ងអរ់រំ ប្កសួ ងវរប្ម្៌

រ្ាូលទៅកន ុងកម្ម វិ ្៊ី

សិ កានូ វេាឹ ម្សារននវរប្ម្៌ ររស់ រងរអ ូ ន ជនជាតិ ទដើ ម្
ភាគតិ ចទៅកន ុងកម្ម វិ ្៊ីសិ កាឱ្យបានេូ លំេូ លាយរំ ផត។
- សូ ម្ឱ្យមានការទលើ កេឹ កចិ តត និ ងាំ ប្េកម្ម វិ ្៊ី ប្សាវប្ជាវ
វរប្ម្៌ រងរអ ូ ន ជនជាតិ ទដើ ម្ភាគតិ ចទនេះឱ្យបានទពញេំ
ឹ ងទំងខ្ងសា
ម រត៊ី ទំងខ្ងងវិ កា។
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គៃាៃិសទទេ
- យន ទឌ្ឿន សមា
ភ សន៍ អំព៊ី េំ ទនៀម្េមា
ា រ់ ការងារចិ ្ាឹម្ជី វិ ត និ ង

ប្តណម្ទផសងៗកន ង
ុ ការងារប្រចាំនងៃ ររស់រងរអ ន
ូ ជនជាតិ ព័ រ នងៃ េ៊ី ១៦
កេម្ិ ងនា ឆា
ន ំ២០១៧ ទៅភូ ម្ិ សទឹ ងងមី

ំ ប្រទមា
៉ា យ ប្សុកវាលកវង

ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ ។
- អ៊ាំប្ស៊ី ទសន សាវ្ សមា
ភ សន៍ អំព៊ី េំ ទនៀម្េមា
ា រ់ឆា ងេទនា ររស់ស្រសដ៊ី

ជនជាតិ ព័ រ។
- កង៉ា ត ចាត និ ទនទរឿងនាងេន់សប្ត ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ សំ ទរាង

ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ ។
ត សាម្៉ា ន និ ទនទរឿងនាងកា
ដ ម្ ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

-

ំ សំ ទរាង

ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។
- យង់ ទ

ឿន និ ទនទរឿងទដើ ម្កំ ទណើតជនជាតិ ព័ រ ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ សំ ទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។
- ក

ម្

៊ា ន និ ទនទរឿងប្រវតតិ ំ លាច ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ សំ ទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។
- អ៊ាយ ទយ៉ាត សមា
ភ សន៍ អំព៊ី ប្រនពណ៊ីេំ ទនៀម្េមា
ា រ់ជនជាតិ ព័ រ
ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១

ំ សំ ទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។

- េក គឹ ម្ និ ទនទរឿងកណា
ដ រ់ដូ ងកណា
ដ រ់សាា ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១
ំ សំ ទរាង ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។
-

ំ ជួ ង និ ទនទរឿងសតវ សំ ទពាច ទៅភូ ម្ិ កប្ពក១
ប្សុកប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់។
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ំ សំ ទរាង

- ល៊ី រ៉ា ណយឯកសារជំ នួ យសា
ម រត៊ី ទេតត ទពា្ិ៍សាត់ , ឆា
ន ២
ំ ០១៥
- របាយការណ៍ប្សាវប្ជាវ អទនា
ត ប្ាម្ ព័ រ រាជរណឌិតយសភាកម្ព ុជា,
ឆា
ន ំ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

102

ឧរេមព័ៃធ
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ឧរេមព័ៃធទី១
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សមា
ភ សន៍ ជាម្ួ យទលាក ស៊ា ម្ អាឡាត់ អត៊ី តអនប្រធ្លនម្នទ៊ី រវរប្ម្៌ និ ង
វិ ចិប្តសិ លបៈ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់

សមា
ភ សន៍ ជាម្ួ យទលាក ឡាយ ទផងល៊ី
ប្រធ្លនម្នទ៊ី រវរប្ម្៌ និ ង វិ ចិប្តសិ លបៈ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់
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ប្កុម្ប្សាវប្ជាវនិ ងម្ស្រនត៊ី ម្នទ៊ី រវរប្ម្៌ និ ង វិ ចិប្តសិ លបៈ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់
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សមា
ភ សន៍ ជាម្ួ យទលាកប្ស៊ី ស៊ី សារ៉ាូ អភិ បាលរងប្សុកភនំ ប្កវាញ
ទេតត ទពា្ិ៍សាត់

ទលាក ទឆ ឈ៊ីវ អត៊ី តអភិ បាលប្សុកវាលកវង ទេតត ទពា្ិ៍សាត់
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សមា
ភ សន៍ ជាម្ួ យទលាក ក
ភូ ម្ិ កប្ពក១

ម្

៊ា ន តំ ណាងស

គម្ន៍ ជនជាតិ ព័ រទៅ

ំ សំ ទរាង ប្សុកភនំ ប្កវាញ ទេតត ទពា្ិ៍សាត់

សមា
ភ សន៍ ជាម្ួ យទលាកត អ៊ាយ ទយ៉ាត និ ង ទលាកត កង៉ា ត ចាត
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