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អារម្ភ កថា
ំ ូ ងដដលក្កុ ម្ការងារអប់ រំនក្ៅក្បព័ន្ធពរី ភាសា
នន្េះជានលើ កដប
អងគ ការសហការ(ICC) នេត្តរត្ន្គិរ ី បាន្នរៀបចំផលិត្នសៀវនៅ
ិ នដីីម្បីដសែងយល់ ពីជវី ក្បវត្តស
ិ ល
ិ បករន្ិងត្ន្រន្តក
ី រដផែ កចំនរៀងបុ រាណ
ក្បវត្តតា
ិ កាដត្
ជន្ជាត្ិទំពួន្សំ រាប់ កូ ន្នៅជំនាន្់ នក្កាយ។
នោលបំ ណងនន្ការផលិត្នសៀវនៅនន្េះ គឺចង់ នអាយក្បិយម្ិត្ីត
ឹ អំ ពជ
ី វី ក្បវត្ត ិ សាាន្ភាពរស់ នៅ ន្ិងចំនរៀង ដដលជាសាែនដរបស់
អែ កអាន្បាន្យល់ ដង
នោកតាបាន្បន្សល់ ទុ កដល់ កូ ន្នៅជំនាន្់ នក្កាយនអាយរកាបាន្គង់ វងស។ ជាពិនសស
ិ បេះបុ រាណជន្ជាត្ិទំពួន្។
ទុ កជាឯកសារសាំរាប់ អែ កដដលចង់ សិកាក្សាវក្ជាវពីសល
ក្កុ ម្ការងារនយើ ងេ្ញ ស
ំ ងឃឹម្ថា កូ ន្នសៀវនៅដដលនោកអែ ក
កំពុងកាន្់ ន្ង
ឹ នដនីន្េះ ពិត្ជាមាន្ក្បនោជន្៍ដល់ នោកអែ កដដលចង់ សិកាក្សាវក្ជាវ
ពីវបបធម្៌ជន្ជាត្ិទំពួន្។
ើ បីដកសំ រល
ួ កូ ន្នសៀវនៅនន្េះនអាយកាន្់ ដត្ក្បនសើរន ើ ងដែម្នទៀត្ ក្កុ ម្
នដម្
ការងារនយើ ងេ្ញ ំ រងចំទទួ លន្ូវម្ត្ិរ ិេះគន្់ សាាបនាពីសំណាក់ ម្ិត្អ
ត ែ កអាន្នោយ
កតរី ីករាយជាន្ិចច។
«សូម្អរគុ ណ»
ក្កុ ម្ការងារន្ិពន្ធ
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សមាសភាពក្រុមការងារនិពនធ និងររៀបររៀង
និទានរោយ
ក្រុមគណៈរមមការភាសាទំពួន
អ្នរចងក្រង និង ររៀបររៀង
លោរ ល ៀង សាល ឿន
លោរ មួងភារ ីម
លោរ ពុន ទួញ
លោរ ៉ន សូនល ឿន
គណៈរមមការករសំរ ួលភាសាទំព ួន
លោរ ល ៀង សាល ឿន

បុគគលិរ អងគការ ICC

លោរ មួង ភារ ីម

បុគគលិរ អងគការ ICC

លោរ ៉ន សូល ឿន
លោរ ស្រសន កាា
លោរ វ៉ ង ល ើញ

បុគគលិរ អងគការ Care
មរពី ភូមិបរញ៉ុរ
មរពី ភូមិក្រូច

លោរ ឡាន ទិត

មរពី ភូមិកាចូ ន

លោរ កាាស ទិ

មរពី ភូមិផ្អររិ ចុង

លោរ ស្ែង សុង

មរពី ភូមិផ្អរលុងឃុង
កក្ែសក្មួលជាភាសាកមមរ

នោក ខាែត្់ នត្ឿង
នោក នធៀង សានវឿន្
គ ូររ ូបភាពរោយៈ
នោក បុ ន្ នផង បុគគលិរPart-Time ននអងគការICC
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១-សារ វគ័ កាដិត
វគោ័ េរ ត កាដត (១៩៦៨-១៩៨៦) គអ៊ែ ឃឺ បរណូេ តៅ គេង េ្ ច ខាក់
កាណង េនសាត េួ នគ្៊ែ ត ខង គអ៊ែ អល ុ យ្ េ អល ុ បរន់ ដឹ ្ អញ់គេ៊ែ េូ អល ុ បាំងតកើ ត
តឃឿង បរររ គ់ បរតេើ េ េឺ ន ឡឹងពូ ។ គអ៊ែ បរណូេ មរមាំង មរត់ ហោះ កា ប៉្រ ោះ័ោ័ គរង
គររ ង ចូ េោ័ អន់ គអ៊ែ អល ុ យ្ េ េូ អល ុ បរន់ ដឹ ្ អញ់គេ៊ែ ប៉្រ គោ័ អន់ បរណូេ រ្ ឌូ ្្ ច ហហ
្្ ច សាាំយាំង ។ ផា គអ៊ែ យ្ េ តប៉ពៀង ចឹ ង អូ តារ េួ នតអៀង ពូ ហអៃ សាាំយាំង រឹ េ តារ
ឡូត ។ ផោះ ឡាវ៉ាង សា

ាំ ១៩៦៨ រឹ េ សា

ាំ ១៩៨៦ វគោ័ កាដត តៅ គេង ខា

ក់ បរណូេ ឡឹង ប៉េុក ចាំ កា ្្ ច ហហ ្្ ច ្រ ្ោ័ គអ៊ែ តដេ ។ បរនឹ រ គអ៊ែ ប៉្រ គោ័ អញ់
គេ៊ែ ររ គ់ អ៊ែ ត រាំងអ៊ែ ត ឡូត ។ ឡឹង តេើ គ គព រឹ េ ក្ ញតអៀ អូ រី េនសាត តាំ ពួន ចាំ
តមរញ អល ុ ប៉្រ គោ័ អញ់គេ៊ែ េូ បាំងតកើ ត អញ់គេ៊ែ តអៀង គនវ េូ ររ គ់ ឡាក់ កា គអ៊ែ អោះ
។ រាំងហាវ ព្ ន ក្ ញតអៀ អូ អល ុ អន់ តគ់ ផា េរូ ោះ មរត់ គអ៊ែ នី ចេោ័ អោះ ខង ផោះ ឡាវ៉ាង គអ៊ែ
ហអៃ រី េ គព ព្ ន អូ រី មរេី ន ថត ហ៊ែូ ្ ឡាក់ កា ក្ ញតអៀ ។ ផោះ ឡាវ៉ាង សា
១៩៨១ រឹ េ សា

ាំ

ាំ ១៩៨៦ គអ៊ែ រី យ្ េ អញ់គេ៊ែ ថត ហចគ ពឹ ង គេ៊ែ អាត់ តដេ

ហាក់ កា អូ រី តពឿ គេ ររន់ ដា្់ រឹ េ ក្ ញតអៀ អោះ រី ដឹ ង បរណូេ ហអៃ អន់ ឌូ េូ គអ៊ែ
ត

ោះ ហអៃ អល ុ អញ់គេ៊ែ គអ៊ែ ្៊ែ ត បរគ្៊ែ ត ។
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េរ ត កាដត
តកើ ត ដារ់ ហខ សា

ាំ ័ អូ អល ុ អន់ តគ់

ចារ តកើ ត ័ តតោះ បរនឹ េ ឃាំ យរគ់ ររឡាំ តេឿង បនេង តខត រត់

គ់ គ្ រី

េនសាត ័ តាំ ពួន
ផូ ង័ ័ តខាលង បរប៉រូ
ដារ់ ហខ សា

ាំ គអ៊ែ តតាោ័ ័ សា

ាំ ១៩៨៦

គអ៊ែ អល ុ ័ ប៉្រ គោ័ អញ់គេ៊ែ េូ តឃឿង បរររគ់ បរតេើ េ េនសាត ប៉គ្់ គនវ

ពឹ វគោ័ កាដត េ្ ច េរ ត ហេរ គ គអ៊ែ េ្ ច សាបរនោ័ ។ គអ៊ែ រី េី ២ ដូ វ

េី គេ េ្ ច ម៉ត ជ្រេង េី រី ២ េ្ ច ម៉ត ជ្េង អង់កាន់ រ្ ត

ោះ ។ ផូ ង័

វ៉ាច់ គអ៊ែ ហអៃ រឹ េ ក្ ញតអៀ រី ដឹ ង គន ប៉្រ ង់ គគង តេើ គ េ្ ច ង៉ី ហអៃ បរគ់
តតោះ តឡាេ ។ អោះ េី ផូ ង័ វ៉ាច់ គអ៊ែ រ្ ត

ោះ័ោ័ អូ រី ្ក់ ចាំ ប៉្រ ោះ័ោ័ គរង គររ ង ចូ េោ័ ឡាាំ

បរង៉ាតោ័ ឡាាំ បរេឹ ង អល ុ យរ តឃឿង បរររ គ់ ប៉្រ គោ័ អញ់គេ៊ែ ចាគជ ចាំ ហមូ ឡាក់ កា
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គអ៊ែ អោះ ។

២-ចារ សអ៊ែ ឡ ៀន
ញឹន ខាំ អាំ ្រញ់ សារ វគោ័ កាដត ឡឹង គអ៊ែ ហអៃ សាសាៃ គព ហាក់ កា
អូ រី តពឿ អល ុ អោះ ខង បរណូេ សានឺ រ គអ៊ែ អូ រី ហអៃ កាេោ័ គអ៊ែ ។ េួ ន
តអៀង ពូ អល ុ េូ អន់ ហានេ់ តផើ យ បរគ់ គអ៊ែ តី េ ។
ត

ោះ ហង ប៉្រ គោ័ អន់ ញឹន រី កាន ឡាាំបក កាណង កាន ប៉ចាគ់ សារ គអ៊ែ

។ ហាក់ កា ្ន តដេ ឡាក់ រី បរណូេ តមរញ ដូ វ េ្ ច ថង តេៀវ ឡឹង
តតោះ អន់ ប៉តាង ឃាំ អន់ ប៉តាង តេឿង េាំ ផាត់ តខត រត់ តា

គ់ គ្ រី រី ហអៃ

អន់ ឌូ េូ គអ៊ែ ផោះ គអ៊ែ ហអៃ តាតាេោ័ គព ។ កលឹ ញ ថង តេៀវ កា ហអៃ អល ុ យ្ េ
អញ់គេ៊ែ េូ អល ុ យរ តឃឿង បរររ គ់ ឡឹង វគោ័ កាដត បរហឡ អ្់ តដេ ខង
គអ៊ែ ឌ ចាក ពួ យ វគោ័ កាដត ផោះ គអ៊ែ ហអៃ តាតាេោ័ គព ។
យរ ោះ័ោ័ វគោ័ កាដត មរមាំង មរត់ កាតាេ ហាក់ កា គអ៊ែ ឃឺ បរណូេ
ឡាក់ ប៉្រ ោះ័ោ័ គរង គរង ចូ េោ័ ឡាេរ គ់ អល ុ ឡាេរ គ់ កាាំ ខាក់ គអ៊ែ សាាំងប៉កានោ័ កា
ឡាាំ តខាលេ ្ី តា្រ ោះ សាគឹ រ បរគ់ ចារ ពូ ប៉្រ គោ័ បរជូ ពឹ ង ប៉េុក កា ឡាេរ គ់
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អល ុ ឡូត ។ ចារ ឡាក់ ប៉្រ គោ័ អន់ ព្ ន ញេ ខាក់ ផា បរណូេ ព្ ន ក្ ញតអៀ
អូ រី ឡាាំ តហៀន បរគ់ សាឡា ពូ អូ អល ុ អោះ ហាក់ កា វគោ័ កាដត គអ៊ែ សាាំងប៉កា
នោ័ កា ហអៃ ពឹ ង ចារ ពូ ហអត េូ តហៀន ហហ ពូ ចាំ គួ ង អ៊ែ ត កាណី អន់ គរង
ប៉ពួក អ៊ែ ត ប៉រ អ៊ែ ត េ្ េ តកោះត
តេឿ ឡឹង ត

ោះ

ោះ តហៀន ពួ យ ពូ អន់ តដើ រ កា អល ុ ឡូត ។

វគ បររនឹ រ គអ៊ែ ប៉្រ គោ័ អញ់គេ៊ែ កា ររ គ់ ខាក់ េូ អល ុ បាំ

ងតកើ ត ញុ េូ ររឡា អញ់គេ៊ែ តាងៗ ណីង ត្ គោ័ ។ អាំ បាំង ត

ោះ

វគ

គអ៊ែ អល ុ ប៉្រ គោ័ អញ់គេ៊ែ អន់ តដើ រ តខលោះ គួ ង រឹ ង អន់ តដើ រ ប៉្រ គោ័ អន់ ពូ ្្ ច
ហហ េូ សាាំយាំង ខាក់ ។ សាាំខាន់ ឡឹង ពូ ខាក់ គអ៊ែ អល ុ បង
ាំ តកើ ត អញ់គេ៊ែ
អន់ តគ់ បរតតា កា បរេន េូ េឺ ក ពត តពៀក េួ ត តាហាន ។ ផា េួ ត
តាហាន េឹ ត ឡឹង តាកូ ោះ ចាំ បាំង ពូ សាាំងប៉កានោ័ កា ររ ោះ សារ ត

ោះ កា គអ៊ែ

បរគ់ កាមាំង គអ៊ែ បាំងតកើ ត អញ់គេ៊ែ េូ យ្ េ អន់ កាពូ ឡូត ។ ្ក់ អន់
ដា ផា ពូ កាតាាំង បរនឹ រ វគោ័ កាដត យ្ េ ពូ កាតា្ោ័ ប៉អី យគៗ ឡូត ។
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៣-កាន ទ្្រ គ័ អន់ សអ៊ែ ឡៅ សែង
ញន កា ប៉្រ ោះ័ោ័ គរង គរង ចូ េោ័ ឡាក់ រី ររ ោះ គគង អាំ បាំង គព ប៉្រ គោ័
អន់ វគោ័ កាដត ឡាេរ គ់ អល ុ ខាក់ កាណង កាន យរ តឃឿង បរររ គ់ បរតេើ េ
តអៀង គនវ អង់គន េនសាត តាំ ន ។ ថាំមរដា ផា តហៀន តឃឿង បរររ គ់
បរតេើ េ រ្ ត

ោះ ពូ អល ុ អូ តអៀង គនវ អោះ ហាក់ កា វគោ័ កាដត អល ុ តអៀង

គនវ ឡឹង ពូ ឡាក់ កា ពី ត គួ ង ចាំ គួ ង តា្រ ោះ សាគឹ រ តខលោះ គួ ង រឹ ង គរង
ប៉ពួក អ៊ែ ត កាណី តខាលេ ្ី តខាលេ ចា្ោ័ អ៊ែ ត េ្ េ តខាលេ ប៉រួ ចាំ គួ ង

គ់

ចាំ គួ ង ហចង អល ុ តោះតាង តខាលេ ររយរគ់ ។ វគោ័ កាដត អូ ប៉តគ់ អល ុ ដឹ ង បាំ
ងតកើ ត អញ់គេ៊ែ ញុ

វៗ អង់គន តាំ ពួន អោះ អញ់គេ៊ែ អន់ ដា គអ៊ែ យ្ េ

ឡាយ ឡុក អង់គន អាំ ហហម រ ឡាវ កា រី ។ យរ ោះ័ោ័ គអ៊ែ េនសាត តាំ ពួន កា
តាេ វគោ័ កាដត កា អល ុ កា្ េូ យ្ េ អង់គន តប៉ជៀយ អង់គន ប៉គឹ ង េូ
អង់គន ឡាវ ្យុ្រ ឡូត ។ អញ់គេ៊ែ អន់ ដា គអ៊ែ យ្ េ អង់គន តាំ ពួន
ឡាយ េូ តប៉ជៀយ ត្ គោ័ ប៉្រ គោ័ អន់ េនសាត តប៉ជៀយ កា ្្ ច សាាំយង
ាំ អ
ញ់គេ៊ែ គអ៊ែ តដេ ។ តេឿ ឡឹង អល ុ យរ តឃឿង បរររ គ់ បរតេើ េ េូ អល ុ បាំ
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ងតកើ ត អញ់គេ៊ែ វគោ័ កាដត កា អល ុ មរេន អញ់គេ៊ែ តអៀង គនវ តគ់ អន់ ត
គ់ រយ អន់ រយ ឡឹង គេ រឹ េ ឡុច តដេ តប៉ពៀង ចឹ ង រី បរណូេ
ឡាក់ កា គអ៊ែ យរ ោះ័ោ័ មរត់ មរមាំង ហោះកា ពត តពៀក តាតារ ។
ហឡង ឡឹង គអ៊ែ អល ុ ប៉្រ គោ័ អញ់គេ៊ែ េូ យរ តឃឿង បរររ គ់ បរតេើ េ
តអៀង គនវ គអ៊ែ កា ឌ ចាក អាំ ហម៊ែ យ បរគ់ ប៉េុក អន់ តរៀគៗ តដេ ។ គអ៊ែ
ឡាាំ រឹ េ ប៉េុក ចាំ កា រី បរណូេ រ្ គរេ តាាំបង ពរ តាាំបង សាអ៊ែល ង េូ
្្ ច ហហ ្្ ច ្រ ្ោ័ គអ៊ែ ខាក់ ។ កាន ចាក អាំ ហម៊ែ យ េរ ោះ គអ៊ែ អូ គ្៊ែ ត ឡឹង
តពៀរ មាំង ហាវ បរគ់ ហ្រ ង មាំង អោះ ខង រី បរណូេ តអៀង ្្ ច ហហ េូ
្្ ច សាាំយង
ាំ គអ៊ែ យ្ េ ។ តកោះ ពូ តូ ោះ តាគព គេ៊ែ ពរ អន់ គឌ កា ចាំ គួ ង
រួ ង សាគឹ រ យ្ េ អញ់គេ៊ែ កាតា្ោ័ អយីគៗ ឡូត ។ ប៉េុក ឡាក់ គអ៊ែ ឌ
ចាក ឡឹង ពូ ឡឹង ពូ រី ឡាក់ កា តតោះ អន់ ប៉តាង តតោះ ររតពៀយ តតោះ ចាាំង
ប៉ហា តតោះ បល តតោះ សាៃយ តតោះ កាគេង តតោះ អន់ តៃ តោ័ តតោះ សាតអាោះ័ោ័ តតោះ
តាេច តតោះ អញ់ជ៊ី្ តតោះ អេ តតោះ កា

ង តតោះ ឡាបាំង ១ ឡាបាំង ២

តតោះ បរន់ រឹ ង តតោះ អន់ តប៉រៀង តតោះ អញ់ចាញ េូ តតោះ ប៉ពួក េូ រី ប៉េុក
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តអៀង ឡឹង អា
យ្ េ ត

វគ ឡាក់ ពូ អយក់ គអ៊ែ ចាក យ្ េ ។ កាណង កាន ចាក

ោះ ពូ អូ រី អន់ តេៀន កាក់ កា គអ៊ែ អោះ ខង ផោះត

ោះ ពូ អូ

ចាយ តេៀន ឡាក់ កា ក្ ញតអៀ ហាក់ កា ្ក់ អន់ ដា ពូ តាបរ្ កា គអ៊ែ ពូ
អន់ អ្ យរ េូ អន់ តខា អាវ តដេ ។
សានឺ រ វគោ័ កាដត រី អង់កាន់ តមរញ ដូ វ េ្ ច

ង ឡាំ ឡាក់ ឌ

យ្ េ តតើ េ គួ ្តសា្ ។ េួ នតអៀង អន់ គឌ យ្ េ អញ់គេ៊ែ ចាំ ហូរ តតើ
េ េឹ ត តតើ េ េូ កាត្ល ោះ គួ ង រឹ ង អន់ តដើ រ សាយាំង ឡាាំ បរនឹ រ អន់ គឌ ររ
គ់ អ៊ែ េ រង
ាំ អ៊ែ េ ឡូត ។ ផោះ សានឺ រ អន់ គឌ ត

ោះ ពូ តអើ ប៉្រ ង់ ឡាំ ផា

ង ឡាំ ។ បរនឹ រ ប៉្រ ង់ ឡាំ កា ររ គ់ ខាក់ តដេ គអ៊ែ អូ ប៉តគ់ អល ុ ដឹ ង យ្ េ
អាំ បាំង ឡឹង ត

ោះ

វគ គអ៊ែ កា អល ុ បង
ាំ តកើ ត អញ់គេ៊ែ គអ៊ែ តាាំងឡា តដ

េ ។ ប៉្រ ង់ ឡាំ កា បរណូេ មរមាំង មរត់ វច េូ វគោ័ កាដត គនវ តៅ តដ
េ ហាក់ កា ប៉្រ ោះ័ោ័ គរង អន់ អន់ គឌ អល ុ ង៉ារ េ្ ន

បរគ់ តាង ឡឹង បរណូ

េ អន់ តរៀគៗ ។ ្រ រ់ ររ ោះ បរឡក់ ផា ប៉្រ ង់ ឡាំ ឃឺ េនសាត តាំ ពួន ហអៃ ពឹ ង
ឃាំ យរគ់ ររឡាំ តេឿង បនេង តខតររ ត់តា
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គ់ គ្ រី ។ រី បរណូេ តមរ

ញ ដូ វ

វគ េ្ ច

ង តេៀេ កា រី យ្ េ ចាាំហូ អន់ ឌូ េូ វគោ័ កាដត

តដេ ហាក់ កា ញឹន អូ អល ុ អន់ តគ់ ផា
អោះ ។ តេឿ ឡឹង ត

ង តេៀេ ហអៃ បរគ់ ប៉េុក ចាំ

ោះ កា រី េួ ត កាមរកោ័ ៣ ដូ វ តដេ អល ុ អញ់គេ៊ែ េូ

តឃឿង បរររ គ់ បរតេើ េ ផោះ សាត

គត

ោះ គព ៖

១. វគោ័ តនត
២. វគោ័ ឃយង
៣. វគោ័ ឡាេោ័
ផោះ ត

ោះ គអ៊ែ កា រី បង
ាំ តហៀន េួ ត តាតាេោ័ អន់ យ្ េូ កាត្ល ោះ

គួ ង រឹ ង តដេ ហាក់ កា អូ េូ វ តអៀ ដូ វ ។ េួ ត ត

ោះ កា ហអៃ រឹ េ ក្

ញតអៀ តដេ រី ឡាក់ កា ៖
១. វគោ័ ររូ (ហអៃ បរគ់ តតោះ អញ់ប៉ជ៊ី ពឹ ង ឃាំ យរគ់ ររឡាំ តេឿង បេង តខត ររ
ត់ តា

គ់ គ្ រី )

11

២. វគោ័ នួ ត (ហអៃ បរគ់ តឡាេ ពឹ ង ឃាំ យរគ់ ររឡាំ តេឿង បេង តខត ររត់
តា

គ់ គ្ រី )

៣. វគោ័ ចាៃង (ហអៃ បរគ់ សាឡា ពឹ ង ឃាំ កគ់ តេឿង ្គកវ តខត ររ ត់តា
គ់ គ្ រី )

៤-កាន ចអៃ ឡកា្

យរ ោះ័ោ័ វគោ័ កាដត គអ៊ែ បរណូេ តៅគេង េូ អល ុ សារ េី ន

បរ

គ់ នី ចេោ័ កាតាេ កា កាន ហអៃ តកា្ េរ ោះ គអ៊ែ អូ ប៉្រ គោ័ អន់ គអ៊ែ តកើ ត បរណូ
េ ប៉្រ ោះ័ោ័ បរប៉តង័ អោះ ។ ខង ផោះ ត

ោះ គព ពូ យ្ េ កាតា្ោ័ សាាំងប៉កានោ័ កា

អន់ រី កាន ររ គ់ តហាគ តដាច អូ ប៉តគ់ ចាៃេ់ អន់ តេៀន អន់ កាក់ ឡាក់
កា េនសាត អាំ ហហម រ តេើ េនសាត ប៉បុាំង អោះ ។ ខា្់ ខួ គអ៊ែ ចឹ ង ថក កា
អូ ថក ្រ ្ ចាំ អោះ ្គោ័ ហហ ឡាក់ កា កាាំឡាាំង ប៉េុក អន់ តរៀគៗ តដេ ។
កាន

ាំង សារ េ្ េ ឡាតកា េរ ោះ អន់ គឌ ឃឺ ប៉្រ គោ័ េី រ សាេូ េ តពៀ ត្់
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្រូ ត្់ ្រ ា េូ សា

អន់ តរៀគៗ ឡាក់ កា កាាំឡាាំង ប៉េុក តតោះ តដេ

។
ហាក់ កា គអ៊ែ អូ អល ុ ប៉្រ គោ័ ង៉ារ េី រ អោះ ខង គអ៊ែ មរមាំង មរត់ រី ដឹ ង អោះ េី ពឹ
ហេរ គ គអ៊ែ ប៉្រ គោ័ ង៉ារ តដារ េ្ េ ឡាតកា គអ៊ែ ។ ផោះ េង់ឃាំ ្រ េ ្រូ ត បរ
ណូេ រ្ ឌូ អូ ផា បរណូេ បរប៉តង័ តេើ បរណូេ ថក ញរក តេើ កាមរកោ័
អង់កាន់ អោះ ឃឺ ប៉តគ់ េរ ត ប៉្រ គោ័ ង៉ារ ឡឹង កាាំេឺ តា្់ មាំង ហាក់ កា គអ៊ែ
្៊ែ ន ឡឹង ពូ ញន ពូ អន់ គអ៊ែ ប៉្រ គោ័ ង៉ារ ្៊ែ ត គ្៊ែ ត ឡាក់ កា កាណង ប៉កុាំ េ្
នឡាបរគ់ តខត គអ៊ែ អ៊ែ ត ប៉រ តខលោះ សា្ី េូ ប៉្រ គោ័ អញ់គេ៊ែ ហឡង ឡឹង
ត

ោះ ពូ ជឹ ន បរគ់ សាគ់ ក

ប៉ជួយ គអ៊ែ ហអៃ ពឹ ង ប៉កុាំ រេ តឃឿង ពូ ប៉្រ

គោ័ ង៉ារ គអ៊ែ ខាង វ៊ី ររេ៊ែ ត េូ គែង តឃឿង ពូ រេ ។

៥-កាន អយគ់ ខា្់ ខួ
រញ សា

ាំ ឡឹង គអ៊ែ តៅ េ្ ច ញន អល ុ េី ន

បរគ់ តអៀង េូ

ចាក អាំ ហម៊ែ យ ឡឹង ប៉េុក តមរញ ឡាាំ បរគ់ ប៉េុក តមរញ គអ៊ែ កា បរតោះ័ោ័ អង់
កាន់ តមរញ ដូ ច េ្ ច ការ់ ឡាច់ េនសាត តប៉ៅ តា
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្ ។ យរគ់ ការ់

ឡាច់ ហអៃ ពឹ ង តតោះ អាំ បរលញោ័ ឃាំ ឡាបាំង ១ តេឿង ឡាំផាត់ តខត ររត់តា
គ់ គ្ រី ្គោ័ អន់ គឌ កា្ ប៉តគ់ គួ ្តសា្ អន់ គឌ កា បរញ់សាង
ាំ ពឹ ង សា
ាំ ១៩៨០ ។ កាមរញ់ គអ៊ែ ឃឺ អង់កាន់ សា

ដ៊ី េូ ត្ល េ មរត់ តមរ

ញគ្៊ែ ង ។ កាន ហអៃ តកា្ អន់ ឌូ គួ ្តសា្ អន់ គឌ អូ រី គន តសា តែឿ
បរយរ យ អន់ អល ុ េ្ ន

បរគ់ វច េូ គអ៊ែ អោះ។

្គោ័ បរញ់េង់ បរញ់សា តកោះ វគោ័ កាដត អូ រី ចាក ហ៊ែម យ ចាក យ្
េ បរគ់ ប៉េុក អន់ តរៀគៗ ឡាក់ កា គអ៊ែ ហអៃ ចារ់ តហើ េ អន់ ប៉រួេ អោះ ។
េួ នតអៀង គអ៊ែ ចាក បរយរេោ័ (ពី ត) គួ ង កាពូ ពឹ ង តតោះ ររ្រូ តតោះ េឹ រ តតោះ
តឡាេ តតោះ បរនឹ េ តតោះ កាគេង េូ សាតអាោះ័ោ័ ។ ញន កា ផោះ ត
អូ ចាយ តេៀន ឡាក់ កា ក្ ញតអៀ ត

ោះ ពូ

ោះ ផា ចាក គអ៊ែ បរយរេោ័ (ពី ត) គួ

ង កាពូ ្ក់ អន់ ដា អន់ អ្ យរ ្ក់ អន់ ដា អន់ តខា អាវ វច េូ ផោះ គអ៊ែ
ចាក ប៉្រ គោ័ អញ់គេ៊ែ គព តដេ ។
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៦-កាន ខគ់ កាំ
ពឹ ង សា

ាំ ១៩៨៦ (អូ កាចាាំង ដារ់ ហខ) វគោ័ កាដត រី ឡាាំ

អយក់ េឹ ត អោះ េី គអ៊ែ េ្ ច អាំ ែ្េ ឡឹង តតោះ អន់ ប៉តាង េឹ ត ហអៃ បរគ់ តតោះ
បរនឹ េ ។ អោះ េី រ្ ឌូ េឹ ង ផា ដារ់ អយក់ អោះ េី អន់ គឌ េ្ ច អាំ ែ្េ ឃឺ ដារ់
ររ គ់ តហាក ខាក់ ខង អន់ គឌ ចឹ ង រី ហអៃ រាំ អោះ េី រ្ ឌូ បរគ់ តតោះ បរនឹ េ ។
ហាក់ កា កាន ឃឹ ត ចាគប៉ជ្ រ្ ត

ោះ ប៉តគ់ ហល ច់ ឡាក់ កា ប៉ជ៊ី ង ប៉តគ់ ត

ញន រី កាន ខគ់ កាាំ តមរញ តកើ ត ពឹ ោះ ពឹ ង ពឹ ង ឡាតកា វគោ័ កាដត ។ តកោះ
អោះ េី ពឹ ង តតោះ អន់ ប៉តាង ហអត តរើ ោះ ប៉្រ ោះ័ោ័ បរប៉រូ េូ ហអត ឡាងត អាំ ែ្េ
តកោះ អន់ គឌ កា ជោះ ឡុត េឹ ត បរគ់ តតោះ បរនឹ េ ។ ្គោ័ រឹ េ បរនឹ េ រួ េ
អាំ ហហម រ តអើ ផា ភ្នក
ំ ន
ូ ជ្េក ឡុត អន់ គឌ ជោះ ត

ោះ កា កាឡា្់ ប៉្រ គោ័ អន់

វគោ័ កាដត ខូចខាច ឡឹង ពូ រឹ េ ពូ យ ររតយរោះ័ោ័ ។ សារ អា ប៉្រ គោ័ អន់ អោះ
េី េូ បរណូេ អន់ ហានេ់ គអ៊ែ អក ពត អក តពៀក ខាក់ កា ហ៊ែ យង វគោ័ កា
ដត ។ ហឡង ឡឹង ត

ោះ ពូ កា អយក់ េឹ ត បរប៉រូ វគោ័ កាដត បរគ់ តតោះ បរ

នឹ េ េូ ហអៃ ររត េូ ត្់ តាេ កាន ឡា្ោ័ តឃើ យ េរ ោះ េន សាត តាំ ពួន ។
សារ អា ប៉្រ គោ័ អន់ េនសាត តាំ ពួន រ្ ឌូ ហអៃ កាចាាំង រ្
ាំ ី េ កា គអ៊ែ ខាក់
ខង អូ រី បរណូេ ចាំ ប៉្រ ោះ័ោ័ គរង គរង ចូ េោ័ ឡាក់ កា គអ៊ែ អោះ ។ ផាគនវ គអ៊ែ
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រី េ រញ ឡឹង ត

ោះ គ្៊ែ ត េ្ ន

បរគ់ តាំ ពួន ្រ ្ អា អូ អល ុ កា រី េ្ ច

ឡាច់ បរនឹ រ ្រ ្ ចាំ តកោះ ។

៧-ចារ ទ្្រ គ័ អន់ ពូ ្ច កាកីគ
គគង អន់ តតោះ័ោ័ អា ឃឺ សារ តមរញ ឡាក់ ប៉្រ គោ័ អន់ ព្ ន ្្ ច កាកី ក
កា គអ៊ែ ញន គអ៊ែ ។ វគោ័ កាដត អូ ប៉តគ់ បរណូេ បរេូ ហាក់ កា គអ៊ែ អូ
ញេ កា ឡាតកា គអ៊ែ មរមាំង មរត់ អោះ ។ គអ៊ែ អូ តឃើ យ ររ ោះ កា ពូ ផា គអ៊ែ មរ
មាំង មរត់ អោះ គអ៊ែ ហអៃ ហចគ ហវ៉ា នតា េរូ តេើ យ ផា រី ពូ ផា កាគអ៊ែ មរមង
ាំ
មរត់ គអ៊ែ ឡូត ។ យរ ោះ័ោ័ ចាក ឡាាំ បរគ់ ចាំ កាតាេ អូ រី តពឿ រញ គអ៊ែ អោះ សា
រួ ក កា មរមង
ាំ មរត់ គអ៊ែ ចាក គអ៊ែ តាាំងឡា រឹ ្ យច រឹ ្ ប៉តគ់ នី ត

ោះ័ោ័

ហង ។ កា្ បរន់ ដឹ ្ ផា «ផា គអ៊ែ ចាក អន់ តាំ អ៊ែល ង ្ី េ គអ៊ែ ផា តកង ដា

គ់ ឡាយរេោ័ អ៊ែល ង អា » គអ៊ែ ផា នី ត

ោះ័ោ័ អយូគ កា ពូ ផា គអ៊ែ ត្ល េ មរត់

ចាក អន់ តាំ អ៊ែល ង ។ សារ អា ផា ព្ ន កាកី ក កា គអ៊ែ វឹ ច េូ កា្ បរហឡវ
កា គអ៊ែ គ្៊ែ ត ហាក់ កា តពឿ កា អូ ដាេោ័ អត់ អោះ ផា ពូ ្រ ្ោ័ នី ត
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ោះ័ោ័ ។ គគង

អន់ តតោះ័ោ័ អា សារ ឡាក់ គអ៊ែ ប៉្រ គោ័ អន់ ពូ ្្ ច កាកី ក ញន គអ៊ែ អូ ញេ កា
ឡាតកា ហហ អូ ្រ ្ោ័ ៖
១. ផា គអ៊ែ ្្ ច ជឹ រ បរគ់ តតោះ គអ៊ែ
្រ ញ់ គអ៊ែ ផា

ង
ាំ ររ្រ ត់ អាំ បររ អូ ្រ ្ោ័ ផា ពូ អាំ

ាំង អ៊ែល ង តតាត េ្ ន ។

២. ដារ់ តមរញ គអ៊ែ គៃី គួ ង ឡាាំ ប៉្ូ អន់ ឌូ េូ វគោ័ អាំ ឡូ ផាឌី ឃល ង តាររ
ឡ្ ពឹ ង តរៀក ប៉្រូ ង័ គអ៊ែ ផា ៖ អាំ ឡូ ញរ អូ ជឹ រ ររវ គួ ង អា ពូ ចឹ ង
តាច់ ្ ខង គួ ង ្ឺ គ នី តអៀ ។
៣. ផា គអ៊ែ ចាក ឡ្ ឡឹង តាររ ប៉្រូ ង័ បរគ់ តរៀក គអ៊ែ ផា គអ៊ែ ្រូ ោះ ហាំ
ខង គអ៊ែ សាអូ ោះ ។
៤. ផា គអ៊ែ ចាក ឡ្ ឡូោះ ពូ អាំ ្រញ់ គអ៊ែ ញរ អី េ ប៉្រ គោ័ គអ៊ែ ផា ៖ ្្ ច
ហហ ឡូោះ អា ប៉ជុ ញរ អូ ។
៥. ផា គអ៊ែ ចាក ប៉រង រី សាឡោះ គអ៊ែ តោះ យច តកោះត
គអ៊ែ ផា េរ ត អី គ វ៉ាច់ ។
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ោះ ពូ អាំ ្រញ់

៦. ផា អង់កាន់ ចាំ ឡាក់ គអ៊ែ រី សាពច េក់ គអ៊ែ ផា អង់កាន់ ត

ោះ

តេើ ត គអ៊ែ ហង ។
៧. ផា គអ៊ែ ចាចាក បរគ់ ហី អង់កាន់ ចាំ តមរញ ពូ អូ អន់ គអ៊ែ សាពច
េក់ គអ៊ែ ប៉្រ គោ័ អញ់គេ៊ែ ឡូត ( ប៉្ុី ងៗ តាបង អន់ តាៃេោ័ ហី ហង
ឡា

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

អូ អន់ គអ៊ែ សាបរគ់ េក់ ។
៨. ផា គអ៊ែ ចាក សាេឹ េ ររពួ ង សាគគ គអ៊ែ ផា គអ៊ែ ររវ កឺ ្ កា ររផេ់
។
៩. ផា គអ៊ែ ចាក តហយើត ប៉រង គអ៊ែ ផា គអ៊ែ ្្ ច ហហ ប៉ពី ។
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៨-គែ អន់ ស ៊ែ ឡាក់ សអ៊ែ រី បំងឡកើត
ផោះ ញឹន តអើ តាាំងកង់ ប៉កាគ់ ពឹ ោះ ប៉ចាគ់ ឡឹង សារ វគោ័ កាដត គព
អន់ គឌ រី គេ អញ់គេ៊ែ ឡាក់ អន់ គឌ ហអៃ កាចាាំង ្៊ែ ត គ្៊ែ ត ។
១. អយូគ កា ញរ តដេ

ង

២. អោះ េី កាន ចន ព្ ន ហោះ ប៉រង
៣. តេេ ឡា អង់ ញូ តេេ អឺ យ (អញ់គេ៊ែ តប៉ជៀយ )
៤. េី ព្ ន គជ អាលត េរ ក់
៥. ព្ ន ពី ត ថង តឺ យ ហអៃ ររហី ង
៦. េនសាត េួ នគ្៊ែ ត បរន្ ត ហហ េួ ង
៧. កាន ថឹ ង ឡឹង អាំ បង
ាំ (តាំ ពួន ឡាយ េូ ឡាវ )
៨. សាឡូ្ បន តរៀេ រួ បរញ់ ញុន (តាំ ពួន ឡាយ េូ ឡាវ)
៩. ចូ េ ញរេ តកើ ត ហខ
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១០. កង សាឡូ្ ជឹ រ ពី ត កាតចោះ
១១.

រី ជោះ ឡុត ប៉រង តឡក ១៩

១២. ព្ ន រ្ ឌូ ជ សាមរឃី
១៣. សាឡូ្ ប៉រុង ប៉សាគ់
១៤. េី សាអាេោ័ ប៉កា្់ ខាយ អញ់ចាញ
១៥. ញរវ៉ាន់ ្រ ងកាន បរតថត (ប៉គឹ ង )
១៦. ហេ អ៊ែ ត្ើ េ េឺ រ តាតាន ( ប៉គឹ ង)
១៧. សាឡូ្ ពឹ កសា សាសាៃ អូ ខឹន
១៨. សាឡាត់ េួ េ មរេក ខៃីគ (មរេក=តេឃាំ )
១៩. េនសាត េួ នតអៀង ព្ ន េី
២០. ដាវគ ណេ់ ដាវគ (តប៉ជៀយ)
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២១. សាហាយ ដន ជឹ រ ឡឹង អាំ បាំង (សាហាយ=តោក, េេេ្ តត)
២២. សាឡូ្ េី ប៉ចាេោ័ បរញ់ ប៉តង់េី េ តាពេ ្ង់
២៣. គគត អង់គគត ឡា អា យរូ ន (តប៉ជៀយ)
២៤. ដារ់ តកើ ត ររយ ហខ តកើ ត រាំ សា

ាំ កាហេង

២៥. េី រ ឡូោះ ប៉តង់ៗ រឹ េ ប៉េង់ ហថរៗ
២៦. ង៉ាគ់ តកច មរង សាង កូ ររេ់ (តប៉ជៀយ)
២៧. គជ កា្ ឡាអួ ត េាំ រួ ត តតាន (តាំ ពួន ឡាយ ឡាវ)
២៨. េន ផា េ្ ដូ ឡា (តប៉ជៀយ)
២៩. ឡឹង សា

ាំ ៦៩

៣០. រ្ោ័ េី បរចាាំ កងរ្ោ័ (រាំ ពួន- អាំ គហម រ)
៣១. ណេ់ កាអ៊ែល ង រឹ េ ប៉កុង
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៣២. គជ រាំ្ី េ ចាក កាមាំង គជ កាចាាំង កា តតាោ័ ឡាតកា េួ ន រួ េ
៣៣. េី ផេ់ តាត់ ប៉រង
៣៤. ្រ ្ោ័ មរត់ អោះ អូ តានោ័ ររ ្ តី
៣៥. រ្ នតាង យរ ង័ តាតររ ោះ កូ តាង (តប៉ជៀយ)
៣៦. អូ រក ថន រក េ្ មរ (តប៉ជៀយ)
៣៧. បរេ ឡារក ថន េរ យោ័ តគោ័ ចាង (តប៉ជៀយ)
៣៨. រក អូ រក តាតគោ័ ថន រក
៣៩. យឺ ត មរយ ពយឺន តកោ័ ណឹង ណូង (តប៉ជៀយ)
៤០. បរញ់ ឡា េី បរញ់
៤១. សាន់ ត្ោ័ តអើ បរេ្ ត
េួ នតអៀង ររឡា អញ់គេ៊ែ គគង អាំ បាំង អា គអ៊ែ កា្ ឡឹង កាន
អន់ តគ់ បរតតា អន់ អល ុ សាមរឃី គួ ្តសា្ កាណង ប៉េុក តតោះ េូ តាគ់
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អាំ តបរគ ពត តពៀក តាហាន ។ អញ់គេ៊ែ ឡាក់ គអ៊ែ យ្ េ គគង កាាំបាំង
គអ៊ែ បាំងតកើ ត ឡាតកា គអ៊ែ តាាំងឡា េូ អូ រី ប៉ចាគ់ គេ ពឹ ង ផា្់ តេើ ថត
ររន់ ដា្់ ពឹ ង កាគេ៊ែ អាត់ អោះ ហាក់ កា គអ៊ែ កាចាាំង តេើ យ អញ់គេ៊ែ គអ៊ែ
បាំងតកើ ត ត

ោះ ។

1-អញ់ស ៊ែ ៈ សាឡូ្ មី ទ្ពី ង បរ ញ់ វរត់
អញ់ស ៊ែ អា ពូ យរ គួង កា ទ្តគ់ គួង រឹង កា ទ្តគ់
១. សាឡូ្ េី ប៉ពី ង បរញ់ វ៉ាត់

សាឡាត់ េី ឌ្ ន បរញ់ បរ

គជង
សាឡូ្ េី គងង បរញ់ វ៊ី
២.

ផា
ាំ អោះ េី ប៉្រ គោ័ េី រ
សា

ខាត់ តេឿក បរណូេ កាវ

។

គជ កាជ៊ី េ តេតតាក្ ច កសាង

ង ផនកាន កាន់ ថឹ ង

ហអៃ េឹ ង ផនកាន ផាេ់ ឡា

ង៉ាន ។
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៣. កាគ់ កាន ផនកាន តេតតាក្ ច

សាណឺ សាឡូ្ បរញ់ ឡុត

សាណឺ
សាឡាត បរញ់ មរេី ន

្ក់ ខឹន េរ ត ហឹ រ ឡុកគរក ។

៤. េី គេ៊ែ ក កាគេង ឡាាំ ប៉េង់
េី ្រូ ោះ កាំ្ួ្ តង

េី ្ល ង់ កាគេង ឡាាំ ឡូោះ

ង
ាំ គេ អ៊ែល ង

េី ចាក ប៉រង កានឹ ន

េី

។
៥. តី សាាំងតអា េី វ៉ាក កាគេ៊ែ

តី សាមរ េី សាាំររ្់ ឡុកគរ

ក .......!

2-អញ់ស ៊ែ សាអាម័ ពី ត ខាយ អញ់ចាយ
យរ ៈ គួង រឹង គួងឡោច គួង ចចង មម ទ្តូ ទ្រ ួ ( ឡ ឿង រ អា យរ
សអ៊ែ ចំ កា ោគ់ )
១. េី សាអាេោ័ ពី ត អញ់ចាញ តាគ់ តរឿន គួ ្ អន់ គឌ
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សាឡោះ ប៉រង េួ ង កាលហាន

ហអៃ ពឹ ង អាំ តហាម

២. តី សាាំងតអា ចឹ ក អាកា
អយូវ ឡឹង ញរេ

តី សាមរ បរញ់ សារូ
បរញ់ តាហាន ចាំ េួន គអ៊ែ តតាោ័ ២ ដូ វ

៣. េរ ត តេ៊ែូ ពឹ ង អាំ ហហម រ សាឡា កាត់

េួ ត អាំ ហហម រ តាគ់
អាំ បរត់ អញ េរ ងេង

កាំ្រង អន់ គឌ តេង ឡាក់ តខាន
៤. េី គអ៊ែ បរន់ តាន ជឹ រ រូ ញ

គន គអ៊ែ ឡ្ បរគ់ តតោះ
កង សាឡូ្ បរញ់ តាហាន

ញរេ ឡ្ ឡាតកា គអ៊ែ ហអៃ គគង អន់ តតោះ័ោ័

តាពេ ប៉តង់េ្ោះ ឡ្
ឡឹង ហី

៥. ្ក់ តី បរង៉ាេ ហអៃ ហោះ តតោះ

្ក់ បរកោ័ កាតេ ហអៃ ពឹ ង

ឡូោះ
អយូគ កា េី កង សាឡូ្

តាហាន អយូគ កង សាឡូ្
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៦. គអ៊ែ សាតាគ់ ឡ្ កេ់ កគោ័ ប៉តគ់ គអ៊ែ េរ ត កាដា្ ពឹ ង ឡូោះ
តី សាាំងតអា ចឹ ក អាកា តី សាមរ ចឹ ក ឡុកគរក សាាំគអ៊ែ យក ចឹ ង ហឹ រ
សារូ ។
៧. សាអាេោ័ ប៉កា្់ ហោះ គេ កាឡាច់ េី កៃ្ ន ប៉កា្់ ហោះ គេ អាំ ពឹេ បរ
ញ់ តាហាន រឹ េ រ្ តមរញ
ផូ ង័ េី ញឺយ តជៀក ឡាាំ

េី សាអាេោ័ តជៀក ឡក

៨. អយូគ តាហាន ពួ យ ចក ឡក ហតេ
េរ ត រឹ េ ររងេ តតោះ ររខង

កា្រ ង បរប៉រូ កាមរញ់ េន

៩. េង់ តតោះ ររខង សាអល៊ែ ង កា្រូ វ
សាអ៊ែល ង សាគគ

ចាំ េួន តាហាន តតាោ័ ៥០

អយូវ េង់ តតោះ យរង
េឹ ត បរគ់ ហី រី កាន ពឹ កសា ។
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3-អញ់ស ៊ែ ៈ ដារ់ ក ើត រ៉ាយ ខៃ ក ើត រ ៉ាំ
អញ់ស ៊ែ អា ពូ យរ ៈ គួ ង ទឹង ម៉ិម គួ ង ខៃង ៃាប័ ត្តូ ត្ទួ
១. ដារ់ តកើ ត ររយ ហខ តកើ ត រាំ

សា

ហ្រល ង អូ ដាគ់ ប៉្រ គោ័ ង៉ារ អូ តានោ័ ។

ាំ កាហេង

កាន ករ់ អូ តកោះ ។

២. គជ ត្រ ោះ គែ ប៉្ូ កាាំររូ េី រ ពូ េ

គេ កាគ់ តពៀ ហ្រល កា អូ តា

នោ័ ថន ។
គជ វឹ ន កា តេៀន ពូ តាឡាេោ័

បរតសាគ អន់ ប៉រុង ជឹ រ េយ

(េយ=បរៃេោ័ )
៣. រយ ជឹ រ អ្ ្
នី ត

បរតសាគ ហឡ្ ជឹ រ កយ្េ

ោះ័ោ័ ហង ហ្រល តពៀ ព្ ន សា

ាំ អា

ឡត់ តឡា តេរ្ កកា

បរញ់ចាេ ព្ ន ។
៤. តី កាបររ តេរ្ ចកា

ររ
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ញ់ បរញ់ អន់ ហានាំ

តាគ់ អន់ តតាោ័ សាគគ អ្ យរ

នី ត

ោះ័ោ័ តេរ្ កកា ប៉្រ គោ័ គអ៊ែ ។

៤-អញ់ស ៊ែ ៈ ជិះ ឡុត ទ្រង ឡឡក ១៩
ពូ យរ ៈ គួង គួង រឹង មម ទ្រ ួ
១. អឺ

រី ជោះ ឡុត ប៉រង តឡក ១៩

អឺ

រី ជោះ កាាំ បរន់ ប៉រង

តរៀក តាាំងតេ ។
២. អឺ

រី ជោះ ឡុត តេមរតេ តារោ័ គគង

អឺ

រី តបរោះ័ោ័ ដាង ព្ ន

ត្់ ប៉រង អ្ យត ។
៣. អឺ

រី តបរោះ័ោ័ អ្ ត ព្ ន ត្់ ប៉រង មរេី ន

អឺ

រី តបរោះ័ោ័ េ្ ន

ត្់ ប៉រង េួ ង ។
៤. អឺ

រី អយក់ ការរ្៊ែ៊ី ន បរញ់ អន់ ប៉តង់ អឺ
បរញ់

៥. អឺ

ាំផា ។

រី អយក់ អាកា ព្ ន េត់ តឡក រូ ។
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រី អយក់ គរ ដង់

ិ ទំ ពួន្ នេត្តរត្ន្គិរ ី
នសៀវនៅក្បវត្តតា
ិ កាដត្
នបាេះពុ ម្ពនលើ កទី១ ចំន្ន្
ួ ៥០ កាល
ដីេ ធែូ ឆ្ែំ ២០១២
៌ ន្បដន្ាម្
នបើចង់បាន្ព័ត្មា
សូម្ទាក់ ទងតាម្អាសយោាន្ខាងនក្កាម្នន្េះ
អងគ ការសហការ(ICC)

Tel: 023215200/023213310
ឬ
P.O.BOX890003
បាន្លុ ង នេត្តរត្ន្គិរ ី
Tel:075974029
Email: ride_pm@icc.org.kh
This Grant Kadith History Book was written in the
Tampuan Language . First printing 50 copies, December 2012 .
For more information or copies, contact the address above.
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