


អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធមក៌មពុជា 
អគារលេខ ២និង៤ ផ្លូវឧកញ៉ា វ ាំង(១៩៥២) សង្កា ត់ភ្នាំលេញថ្មី ខណ្ឌ សសនសុខ 
ប៉ាុសតិ៍ប្របសណី្យរ៍បអប់សាំបុរត ១១២៤ ភ្នាំលេញ កម្ពុជា  

ទូរស័េទ៖   
អុីសម្៉ាេ៖   
លេហទាំេ័រ៖  
លហេសប ុក៖  

 
“ដូចលមម ចបតូរកាយ” – ការសាំភាសនស៍តីេផី្េប៉ា៉ះពាេ់ប្នការលរៀបការលោយបងខាំកនុងរបបសខមររកហម្ 
 
ដូចបានរបាបល់ៅកាន់ និងបកសរបលោយ   
សកសាំរេួលោយ  
 
សូម្សថ្លងអាំណ្រេុណ្ដេ់ កិចចសហរបតតបិតតកិារអាឡមឺ្៉ាង់របចាំលៅកម្ពុជា (GIZ) 
 
ទសសនៈសាំសដងកនុងលសៀវលៅលន៉ះ េឺជាទសសនៈរបស់ជនរងលរគា៉ះ សិេបៈករ រមួ្និងអនកនិេនធប៉ាុល ណ្ ៉ះ។ 

រកាសិទធិ លោយអងគការចិតតសងគម្អនតរវបបធម្៌កម្ពុជា។ សិទធិទាំងឡាយរតូវបានរកា។ គាម នសផ្នក្ម្ួយ
ប្នការលបា៉ះេុម្ពលន៉ះ អាចរតូវលេផ្េិតសារជាថ្មី ឬលរបីរបាស់កនុងទាំរង់្ម្ួយ ឬលោយម្លធោបាយ្ម្ួយ លោយ
គាម នការអនុញតេីម្ចច ស់លចញផ្ាយ(ធីភ្ីអូកម្ពុជា)បានលឡយី លទ៉ះជាបលចចកវទិោលអឡចិរតូនិកកតី ឬលម្កានិកកតី 
រមួ្ទាំងការថ្តចម្លង រេម្ទាំងការកត់រា។ 
 
េិនតិយអកខរាវរុិទឋលោយ ឡុក ម្ចស 
 
រកបមងលរៅ និង រចនាបទលសៀវលៅ 
េាំនិតសិេបៈ និងការរចនាទាំេ័រ លោយ ជឹម្ ចាំលរនី 
 
េាំអរបូភាេលៅរកបមងលរៅ 
សិេបៈកម្មលដីម្៖ េាំនូរ “អាពាហ៌េិពាហ៌” © 2015 លោយសិេបករេាំនូរ ឆាត ភាសាត ។ េាំនូររកបលរៅលន៉ះរតូវ
បានលរបីលឡងីវញិនិងសកសរម្ួេឲ្យលរបីរបាស់លរកាម្ការអនុញ្ញា តិេីសិេបករ ឆាត ភាសាត។  
 
លបា៉ះេុម្ភលៅរបលទសកម្ពុជាលោយ  ភ្នាំលេញ 



 
“ដូចខ្មោ ចប្តរូកាយ” 

ការសាំភាសន៍សតីេផី្េប៉ា៉ះពាេ់ប្នការលរៀបការលោយបងខាំកនុងរបបសខមររកហម្ 

 

សខម្ិថុ្នា ឆាន ាំ២០១៥ 

អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ កមពុជា 

ដូចបានរបាប់លៅកាន់ នងិបកសរបលោយ 
សកសាំរេួលោយ  



“ដូចលមម ចបតូរកាយ”–ការសាំភាសន៍សតអីាំេផី្េប៉ា៉ះពាេ់ប្នការលរៀបការលោយបងខាំកនុងរបបសខមររកហម្  

ការសាំភាសន៍លៅលេីករណី្សិកាចាំនួនរបាាំបី សដេបលងាីតនូវទិននន័យសបបេុណ្ភាេប្នការសិការសាវរជាវលោយ 
លរបីរបាស់វធិីសាស្រសតចរម្រ៉ះសតីេី “ដូចលមម ចបតូរកាយ” ជាការសិកាម្ួយសតីេីផ្េប៉ា៉ះពាេ់ប្នការលរៀបការលោយបងខាំ 
លរកាម្របបសខមររកហម្សដេលធេីការសិកាលោយ និង 

សដេបានលរៀបចាំលោយអងគការចិតតសងគម្អនតរវបបធម្៌កម្ពុជា និងបានលចញផ្ាយកាេេីសខតុលា 
ឆាន ាំ២០១៤។ ឯកសារបចចុបបននេឺជាឯកសារបសនែម្ចាំលពា៉ះរបាយការណ៍្រសាវរជាវ លោយលរបីរបាស់វធិីសាស្រសតចាំរុ៉ះ។ 
ឯកសារលន៉ះរតូវបានគាាំរទថ្វកិាលោយសផ្នកលសវកម្មសនតិភាេសីុវេិប្នអងគការកិចចសហរបតិបតតិការអាេលឺម្៉ាង់ 
( ។ 
វរតូវបានផ្េិតលឡងីកនុងបរបិទេាំលរាង របស់ធីភ្ីអូ សដេគាាំរទលោយ 

។

អងគការចតិតសងគម្អនតរវបបធម្៌ (ធភី្ីអូ) កម្ពុជា 

អងគការចិតតសងគម្អនតរវបបធម្៌កម្ពុជាបានបលងាីតលឡងីកនុងឆាន ាំ១៩៩៥ សដេជាអងគការម្ិnសម្ន រោឋ ភ្ិបាេឈានមុ្ខ 
មួ្យកនុងរបលទសកម្ពុជាមងសផ្នកសថ្ទាំសុខភាេផ្លូវចិតត និងការគាាំរទសផ្នកចិតតសងគម្។ ធីភី្អូ ជាអងគការសផ្នកចិតត 
សងគម្សតម្ួយេត់លៅកនុងរបលទសកម្ពុជា សដេពាក់េនធ័នឹងសកម្មភាេសសេងរកយុតតិធម្៌អនតរកាេកនុងបរបិទប្នអងគ            
ជាំនុាំជរម្៉ះ វសិាម្ញ្ាកនុងតុលាការកម្ពុជា(អវតក)។ ចប់ាាំងេីឆាន ាំ២០០៧ និងលោយសផ្ែកលេី អនុសសរណ្ៈប្នការ         
លោេយេ់ជាម្ួយអងគជាំនុាំជរម្៉ះវសិាម្ញ្ាកនុងតុលាការកម្ពុជា។ អងគការចិតតសងគម្អនតរវបបធម្៌បាននឹងកាំេុងផ្តេ់នូវ 
លសវកម្មសផ្នកលសវចិតតសងគម្ដ៏ទូេាំទូលាយចាំលពា៉ះលដីម្បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្របស់អងគជាំនុាំជរម្៉ះវសិាម្ញ្ាកនុងតុលាការ
កម្ពុជា។ លសវកម្មទាំងលន៉ះម្ចនចប់ាាំងេីការគាាំរទលៅនឹងកសនលងលៅសាលាកតីសខមររកហម្ ការេោបាេ ការប៉ា៉ះ
ទងគិចសដេម្ចនេកខណ្ៈសបបវបបធម្៌សាសនា និងរករម្ជួយខលួនឯង រហូតដេ់សកម្មភាេប្នការរបាប់ការេិត និង
េលរម្ចងសិការសាវរជាវ។ ធីភ្ីអូ ម្ចនបទេិលសាធន៍ជាលរចីនឆាន ាំកនុងការាក់សតង និងអនុវតតកម្មវធិីាម្សហេម្ន៍
សដេម្ចនលគាេបាំណ្ងកនុងការរបយុទធរបឆាាំង និងការពារម្ិនលអាយម្ចនអាំលេីហិងាលយនឌ័រកនុងរបលទសកម្ពុជា។  

អាំលេហីងិាលយនឌ័រកនុងរបបសខមររកហម្ 

ឯកសារលន៉ះអាចទទួេបានជាភាសាអង់លេលស និងភាសាសខមរេីលវបសាយ              
។ លវបសាយទាំង លន៉ះម្ចនផ្ទុកនូវអតែបទសិការសាវរជាវ និងធនធានសតីេីអាំលេី     

ហងិាផ្លូវលភ្ទ និង លយនឌ័រកនុងរបបសខមររកហម្សដេម្ចនទាំង ឯកសារសាំលេង និងភាេយនត។ 

អនកនិេនធ 

ការសាំភាសន៍រតូវបានសកសាំរេួលោយលលាករសីបណ្ឌិ ត អនកឯកលទសជាន់ខពស់មងសិទធិនារ ី
ស្រសតីលេេម្ចនជលម្ចល ៉ះនិងលស្រយី៉ាូអនតរកាេ។ គាត់រស់លៅកនុងរបលទសកម្ពុជាាាំងេីឆាន ាំ ២០១២ លដីម្បលីធេីការ
រសាវរជាវេីអាំលេីហងិាផ្លូវលភ្ទកនុងរបបសខមររកហម្។ 

ការសាំភាសន៍រតូវបានលរៀបចាំលឡងីលោយកញ្ញា  សដេគាត់ម្ចននាទីជាជាំនួយការបលចចកលទសប្នេាំលរាង 
សតីេីអាំលេីហងិាលយនឌ័ររបស់អងគការចិតតសងគម្អនតរវបបធម្៌កម្ពុជា។ កញ្ញា   បានផ្តេ់ការបកសរបទាំងភាសា                  
សខមរ និងភាសាអង់លេលស និងការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់ដ៏យកចិតតទុកោក់ប្នការសាំភាសន៍សដេបានសកសរម្ួេរចួជាម្ួយនឹង               
ការថ្តសាំលេងចាប់លដីម្។ សេេប្ថ្ៃលន៉ះគាត់េឺជាអនកចិតតវទិោកនុងលដបា៉ា តឺម្៉ាង់ចិតតវទិោប្នសកេវទិោេ័យភូ្ម្ិនទ 
ភ្នាំលេញ។ 



ឧទ្ទិសកថា  
ឯកសារលន៉ះសូម្ឧទិទសជូនចាំលពា៉ះស្រសតីនិងបុរសទាំងឡាយសដេរតូវបាន   
បងខាំលអាយលរៀបការកនុងរបបសខមររកហម្និងចាំលពា៉ះអនកសដេបានតវ៉ា លហយី
រតូវទទួេរងទណ្ឌ កម្ម។ 

ភាេរងឹម្ចាំកនុងការយកឈ្ន៉ះលៅលេីលរឿងលសានាដកម្មនិងការប៉ា៉ះទងគចិ  
ដូចបានបញ្ញា ក់លៅកនុងភាេរស់រលវកីប្នយុវជនកម្ពុជាសម្័យបចចុបបនន
េឺជាសកខីភាេម្ួយបញ្ញា ក់នូវសាម រតីជាម្នុសសដ៏មល ាំងកាល សដេម្ិនអាច   
បាំបាក់បាន។  
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អារមភកថា  
េិតម្កដេស់េេប្ថ្ៃលន៉ះការបាំផ្លិចបាំផ្ទល ញរបលទសកម្ពុជាលោយរបបសខមរ 
រកហម្បានកនលងផុ្តជិត៤ទសសវតម្កលហយី ប៉ាុសនតរបជាជនកម្ពុជាបាន 
បនតរងទុកខេីរបួសផ្លូវចិតតដ៏លរចីនលេីសេប់េីរបបដល៍ោលៅលន៉ះាាំងេ ី
កាំរតិបុេគេរហូតដេ់កាំរតិសងគម្ទាំងមូ្េ។ 

អេីៗសដេបានលកីតលឡងី កនុងអាំឡុងលេេកាន់កាបេ់ីរបបសខមររកហម្លន៉ះ 
បានរតូវរេបដណ្ត បក់នុងភាេលសៃៀម្សាៃ ត់ និងអាថ្ក៌ាំបាាំងអស់លេេជា
លរចីនឆាន ាំម្កលហយី។ លទ៉ះជាោ៉ា ង្ក៏លោយ ដាំលណី្រការផ្លូវចាបល់ៅ
លេីអតីតលម្ដកឹនាាំជាន់ខពស់ប្នរបបលន៉ះកាំេុងដាំលណី្រការលៅកនុងអងគជាំនុាំ 
ជាំរ៉ះវសិាម្ញ្ាកនុងតុលាការកម្ពុជា (អវតក)  សដេលេសាគ េ់ថា សាលាកតី
សខមររកហម្បានកាំេុងដាំលណី្រការ លទ៉ះបីជាម្ចនជាំហានយតឺៗក៏លោយ។ 
លោយសារលសចកតីកាល ហានរបស់ជនរងលរគា៉ះ និងអនករស់រានម្ចនជីវតិ
សដេហា នលចញមុ្ខលធេីសាកខីកម្មកនុងនាម្ជាអនកលដមី្បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្
លៅអវតក និងលោយសារម្ចនរបជាជនកម្ពុជាជាលរចីនចងស់ចករ ាំសេក
លរឿងវវឈ្ចឺប់របស់ខលួន។ របលទសកម្ពុជា និងេិភ្េលលាក បានលម្ីេ
ល ញីនូវភ្សតុាងកាន់សតលរចីនលឡងីសតីេីរលបៀបសដេម្លនាេម្ន៍វជិាា ប្ន
របបលន៉ះ បានអនុវតតលោយបងខាំម្កលេីរបជាជនកម្ពុជា សដេវបាន
បនសេ់នូវផ្េវបិាកដ៍ធៃនធ់ៃរម្កលេីសងគម្កម្ពុជាសេេប្ថ្ៃលន៉ះ។   

លៅចុងឆាន ាំ២០១៤ អងគការចិតតសងគម្អនតរវបបធម្៌(ធីភ្ីអូកម្ពុជា)បាន 
លបា៉ះេុម្ពរបាយការណ៍្ ប្នការរសាវរជាវរបស់ខលួនសតីេីអាពាហ៍េិពាហ៍
លោយបងខាំកនុងសម្យ័សខមររកហម្ លរកាម្ចាំណ្ងលជងីថា“ដូចលមម ចបតូរកាយ” 
ជាការសិកាសតីេីផ្េប៉ា៉ះពាេ់ប្នការបងខាំលអាយលរៀបការកនុងសម្័យសខមរ        
រកហម្ លោយបណ្ឌិ ត 

នងិ ។  



2 

ការលបា៉ះេុម្ពលេីកលន៉ះជារបាយការណ៍្បសនែម្លៅលេីការលបា៉ះេុម្ពនាឆាន ាំ    
២០១៤។ លយងីសងឃមឹ្ថា ការលបា៉ះេុម្ពទាំងរសរងនូវករណី្សិកាសដេ
បានសម្ចភ សនក៍នុងកាំឡុងលេេរសាវរជាវសតីេីការលរៀបការលោយបងខាំលនា៉ះ  
អាចលអាយអនកបានយេ់កាន់សតសុីជាំលៅសថ្ម្លទៀតសតីេីធម្មជាតិ នងិផ្េ 
ប៉ា៉ះពាេ់លោយសារការលរៀបការលោយបងខាំលន៉ះកនុងរយៈលេេខលី និងរយៈ   
លេេសវង។ េទធផ្េលន៉ះ ក៏បានបង្កា ញបសនែម្លទៀតនូវភាេខុសគាន រវងអេី
សដេបានលរៀបរាបល់ៅកនុងការសកិាសតេីកីារលរៀបការលោយបងខាំ ម្ចនាាំងេី
ករណី្អនកសដេបានលរៀបអាពាហ៍េិពាហ៍លោយបងខាំ លហយីបានរស់លៅ
ជាម្ួយគាន ជាបតីរបេនធ និង បលងាតីរេួសារជាម្ួយគាន  រហូតដេ់អនកសដេ
រតូវបានលេោក់ទណ្ឌ កម្មោ៉ា ងដាំណ្ាំ លោយ េួកលេរបសកកម្និរេម្ទទួេ
យកាម្ការបងខាំលអាយលរៀបការលន៉ះ។ កនុងរេបក់រណី្ទាំងអស់  ភាេម្ិន
រទរឌលរទម្ទន់លខាយប្នសាម រតីរបស់ម្នុសសបានលកីតលឡងីជា       
អនុភាេ នងិកាំលាាំងចេករម្ួយដ៍មល ាំង។  

អងគការធីភ្អូីកម្ពុជា និងអនកសដេចូេរមួ្កនុងការសកិាលន៉ះបានយេ់
ល ញីថាការផ្សេេផ្ាយេទធផ្េប្នការសកិានាលេេលន៉ះេមឺ្ចនេកខណ្ៈ 
សម្រសប នងិចាំលេេលវលាេែ លោយសារអងគលហតុប្នការលរៀបការលោយ          
បងខាំ និងការរ ាំលលាភ្ផ្លូវលភ្ទសដេលកីតលឡងីកនុងអាពាហ៍េិពាហ៍លនា៉ះរតូវ 
បានលេលេីកយកម្កកាត់លទសកនុងករណី្ ០០២-០២ លៅឯ អវតក  
(និងជាសផ្នកម្ួយប្នទាំងន់លទសសដេបានសចងកនុងករណី្ ០៤)។  

ាម្រយៈការលបា៉ះេុម្ពករណី្សិកាទាំងលន៉ះ  លយងីចង់លអាយម្ចនការ
សនទនាលៅាម្សហេម្ន៍លោយលបីកចាំហរស្រសតីអាំេបីញ្ញា អតីតកាេជា 
វថិ្ីសាំរាប់ការសាងសងអ់នាេត ដ៍របលសីរម្ួយលហយីអនាេតេឺសផ្ែកលេ ី    
ការលគារេ និងភាេលសមីរគាន កនុងរេួសារ និងសងគម្។  

ប្ណ្ឌិ ត្ ឈមឹ សធុារ៉ា  
នាយករបតិបតត ិ
អងគការចិតតសងគម្អនតរវបបធម្៌កម្ពុជា  

អា
រម្
ភកថា
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ខ្សចកតីខ្ ត្ើម  
កម្ពុជារបជាធបិលតយយ (រតូវបានសាគ េ់ជាទូលៅថាជា"របបសខមររកហម្")         
បានរេប់រេងរបលទសកម្ពុជាេីប្ថ្ៃទី១៧ សខលម្សា ឆាន ាំ១៩៧៥ ដេ់ប្ថ្ៃ 
ទី៧ សខម្ករា ឆាន ាំ១៩៧៩។ សុរបលៅម្ចនរយៈលេេបឆីាន ាំ របាាំបីសខ និងប្ម្ភ
ប្ថ្ៃ បានលធេីឲ្យរបជាជនជិតម្ួយភាេបួនសាល ប់លោយសារការអត់ោល ន     
អស់កម្ចល ាំង ជាំងឺ ការលធេីទរុណ្កម្ម និងការកាប់សម្ចល ប់ និងលោយសារ            
មូ្េលហតុលផ្សងៗលទៀត។ របបរេប់រេងលន៉ះេឺជារបបរបេ័យេូជសាសន៍ 
ដ៏លោរលៅជាងលេបាំផុ្តកនុងរបវតតិសាស្រសតម្នុសសជាតិ។ 

បចចុបបននលន៉ះអងគជាំនុាំជរម្៉ះវសិាម្ញ្ាកនុងតុលាការកម្ពុជា(អវតក)សដេជា      
សាលាកតីកូនកាតស់ដេគាាំរទលោយអងគការសហរបជាជាតិ កាំេុងសត 
ដាំលណី្រការកាត់កតីករណី្លចទរបកានល់ម្ដឹកនាាំជាន់ខពសស់ដេលៅរស់រាន    
ម្ចនជីវតិប្នរបបសខមររកហម្េបីទឧរកិដឋកម្មសស្រង្កគ ម្ ឧរកិដឋកម្មរបឆាាំង            
នឹងម្នុសសជាត ិនិងអាំលេរីបេ័យេូជសាសន៍។ ចាំនុចខុសសបលកេិលសស    
ម្ួយរបស ់អវតក េជឺនរងលរគា៉ះនិងអនករស់រានម្ចនជីវតិអាចម្ចនតួនាទី           
ជាលដីម្បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្លៅលឡងីបាំភ្លឺលៅតុលាការអាំេបីទេិលសាធន៍
របស់េួកលេ និងទម្ទរសាំណ្ងនិងវធិានការណ៍្លរៅរបេនធ័តុលាការ
ចាំលពា៉ះការរងលរគា៉ះសដេបានលកីតលឡងី។ កនុងចាំល្ម្រករម្ធាំបាំផុ្តប្ន 
បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្ េឺជារករម្សដេទក់ទិននឹងករណី្លរៀបការលោយបងខាំ
សដេរតូវបានកាំណ្តល់ោយតុលាការកនុងសាំណុ្ាំ លរឿង០០២-០២នាលេេ
ថ្មីៗ លន៉ះ ថាជាលគាេការណ៍្ម្ួយកនុងចាំល្ម្លគាេការណ៍្ទាំងរបាាំ 
សដេរតូវបានលរបីលោយរបបលនា៉ះលដីម្បសីលរម្ចលគាេលៅម្លនាេម្វជិាា
របស់ខលួន នងិបលងាីតសងគម្ម្ួយសដេម្ចនេកខណ្ៈសមូ្ហភាេ។ 

ការសាំភាសនច៍ាំននួរបាាំបរីតូវបានបញ្ចូ េកនុងអតែបទលន៉ះ សដេជាការ    
បាំលេញបសនែម្លៅនឹងការរសាវរជាវលោយវធិីសាស្រសតចរម្រ៉ះ "ដូចលមម ច 
បតូរកាយ’៖ ការសិកាអាំេីផ្េប៉ា៉ះពាេប់្នការលរៀបការលោយបងខាំលរកាម្             
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របបសខមររកហម្" សដេលធេីលឡងីលោយអងគការចិតតសងគម្អនតរវបបធម្ ៌
(ធីភ្ីអូ) បានលចញផ្ាយលៅកនុងសខតុលា ឆាន ាំ២០១៤ ។ ការសិកាលន៉ះ          
បានសាំភាសន៍លដមី្បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្ចាំនួន១០៦នាក់លៅកនុងសាំណុ្ាំ លរឿង     
០០២-០២ ាម្រយៈការសទង់ម្តសិដេលរបីទរម្ងប់រមិ្ចណ្ លហយីនិង  
អនកតបសាំភាសន៍ចាំននួរបាាំបួននាក់ សដេសាំភាសន៍លោយលរបីរបាស់     
ករម្ងសាំនរួលបកីលដមី្បបីលងាតីមូ្េោឋ នរេឹ៉ះ ប្នករណី្សកិាសបបេុណ្ភាេ
ចាំនួនរបាាំបី(រមួ្ទាំងបតរីបេនធសដេបានសាំភាសនរ៍មួ្គាន )។ លន៉ះជាការ 
សាំភាសនក៍រណី្សិកាទាំងបុរស និងស្រសតសីដេជាអនករស់រានម្ចនជីវតិ
សដេរតូវបានបង្កា ញលេញលេញលៅកនុងរបាយការណ៍្លន៉ះ រេប់ដណ្ត ប់
លៅលេីរេឹតដកិារណ៍្ សដេបានលកីតលឡងីលៅរាជធានីភ្នាំលេញ ាសកវ         
លសៀម្រាប បាត់ដាំបង លពាធិ៍សាត់ កាំេង់ ឆាន ាំង កាំេត និងកនុងចាំល្ម្ 
ប ត្ លខតតដប្ទលទៀត។ 

កញ្ញា  អតតីអនកជាំនួយបលចចកលទសេលរម្ចងអាំលេហីងិា 
លយនឌ័រប្នអងគការចិតតសងគម្អនតរវបបធម្៌(ធភី្ីអូ)បានលធេីការសាំភាសន៍
របាាំបីករណី្លហយីអនកតបសាំភាសន៍ បានទទួេការគាាំរទផ្លូវចិតតលដីម្បី
កាត់បនែយការលរលីឡងីវញិនូវការប៉ាៈទងគិចផ្លូវចិតត។ ការសាំភាសន៍លន៉ះរតូវ
បានលធេីលឡងីជាភាសាសខមរ ចាំសណ្កឯការថ្តសលម្លងរតូវបានលធេីការកត់
រាជាអតែបទលៅជាភាសាអង់លេលសលោយផ្ទទ េ។់ លលាករសី 

អនកឯកលទសជានខ់ពសស់តេីអីាំលេហីងិាផ្លូវលភ្ទលៅកនុងជលម្ចល ៉ះ
បានលធេកីារសកសរម្េួកាំណ្តរ់ាលរៀបលរៀងចងរកងជាករណី្សកិា លហយី
បនាទ ប់ម្ករតូវបានលេបកសរបរតឡប់ម្កវញិជាភាសាសខមរលោយម្ចនការ
លផ្ទៀងផ្ទទ ត់ជាម្ួយសលម្លងថ្តលដីម្។ លៅកនុងការសកសរម្ួេករណី្សិកា 
លយងីបានរកាការសាំង្កត់លោយដកលចញេ័ត៌ម្ចនអតតសញ្ញា ណ្េម្ែិត
(លឈាម ៉ះម្នុសសបានជាំនួសលោយអកសរកាត់ លឈាម ៉ះ កសនលងរតូវបានជាំនសួ
លោយអកសរ xx)។ លទ៉ះបីជាលយងីបានខិតខាំរបឹងសរបងអស់េេីទធភាេ
កនុងការរកាសាំលឡងរបស់អនកតបសាំភាសន៍ លេេខល៉ះលយងីក៏ម្ចនការសក
សាំរេួលដីម្បលីអាយសាច់លរឿងម្ចនភាេចាស់លាស់ និងពាកេ់័នធគាន ។ 
សាំណួ្រសាំភាសន៍បានសលងខបខលីៗលដីម្បកីាំណ្តអ់ាទភិាេចលម្លីយ។  

ខ្េ
ចក
ត ីខ្្
ត ើម្ 
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សទទ នុរកម្រតូវបានរមួ្បញ្ចូ េលៅទាំហាំមងលរកាយសរម្ចប់ពាកយសខមរលៅ
កនុងអតែបទសដេបានកត់រាជាអកសរលរទត។ អនកអានករ៏តូវបានលេីក 
ទឹកចិតតឲ្យេិនិតយលឡងីវញិនូវការសិការសាវរជាវលោយលរបីវធិសីាស្រសត
ចរម្រ៉ះសរម្ចប់ការេិភាកាកាន់សតទូេាំទូលាយអាំេវីធិីសាស្រសត េិខិតយេ់
រេម្តបសាំភាសន៍ បរបិទរបវតតិសាស្រសត និងការរកល ញី។ 

រចបាច់បញ្ាូ េគាន ប្នរូបភាេប្នភាេលផ្សងគាន  និងភាេម្ិនផ្ទល សប់តូរប្នការ         
អនុវតតលគាេនលោបាយអាពាហ៍េិពាហ៍ប្នសខមររកហម្បានទទួេការ 
ចប់អារម្មណ៍្ោ៉ា ងមល ាំង។ ការសាំភាសន៍ជាលរចីនបាន្លុ៉ះអាំេីភាេខុស           
សបលកគាន រវងការលរៀបអាពាហ៍េិពាហ៍លោយបងខាំ កនុងជាំនានស់ខមររកហម្ 
លហយីនិងការលរៀបការសបបរបប្េណី្ដ៏សម្បូរណ៍្ហុហឺា រមួ្ទាំងការលរៀប 
ការលោយម្ចនការលរៀបចាំេីចស់ទុាំលៅសម្័យមុ្នរបបសខមររកហម្។  
សារៈសាំមន់ប្នវបបធម្៌ប្នការលរៀបការចាំលពា៉ះបុេគេម្ចន ក់ៗជាេិលសស
សរម្ចប់ស្រសតី រតូវបានេិេណ៌្នាជានិម្តិតរូបសាំមនដូ់ចលៅនឹង “ដូចលមម ច
បតូរកាយ”។ ប៉ាុសនតអាពាហ៍េិពាហ៍ដ៏ម្ចនខលឹម្សារសាំមន់សរម្ចប់ជីវតិ រតូវ
បានលគាេនលោបាយសខមររកហម្ដលណ្តី ម្យក សដេជាញឹកញបប់ាន
ចត់ាាំងជនចសម្លកលរៀបការលអាយលៅជាម្ួយគាន  បនាទ ប់ម្កបានបញ្ញា ឱ្យ
េួកលេបាំលេញមុ្ខង្ករបតីរបេនធាម្រយៈការរមួ្លភ្ទ សដេសែិតលៅលរកាម្
ការោល ាំលម្ីេរបស់កងចេ័តលសុបីការណ៍្សខមររកហម្។ ការអនុវតតនល៍ន៉ះ
បានលរៀបរាប់លោយអនកតបសាំភាសន៍ ម្ចន ក់ថាជាការរបម្ចថ្ដេល់សចកតី
ប្ថ្លថ្នូរជាម្នុសស សដេបុរសនងិស្រសតីរតូវបានចប់ផ្ទមឹ្គាន ដូចជា “សតេឆាម
និងស្ា”។ ផ្ទុយលៅវញិ អនកសដេបានបដិលសធរតូវបានរងការេាំរាម្
កាំសហងឬទទួេរងការោក់ទណ្ឌ កម្មដធ៏ៃនធ់ៃររមួ្ទាំងការលធេីទរុណ្កម្ម 
ផ្លូវលភ្ទផ្ងសដរ។ ដូចលន៉ះ ម្ិនចាំបាច់្ ៃេ់លទសដេថា អនកតបសាំភាសន៍
ភាេលរចីនបានលរៀបរាប់ថា កាត ជាំរុញកនុងការយេ់រេម្ាម្ការបងខាំ 
លរៀបការេឺលដីម្បរីកាជីវតិសតប៉ាុល ណ្ ៉ះ។ 

ការលរៀបការលោយបងខាំរតូវបានេិេណ៌្នាលៅកនុងកចិចសាំភាសន ៍ថាជា              
ទរម្ងប់្នអាំលេីហងិាផ្លូវលភ្ទ និងអាំលេីហងិាលយនឌរ័លៅលេីបុរស និងស្រសតី 
លហយីេទធផ្េម្ចនភាេសមុេសាម ញនងិខុសៗគាន ។ ផ្េប៉ា៉ះពាេ់យូរ
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អសងេងប្នការលរៀបការលោយបងខាំដូចសដេបានេេិណ៌្នារមួ្ម្ចន៖ ភាេ 
រកីរក ការលរសីលអីង សាល កសាន ម្ទុរយិស និងភាេអាម្ច៉ា ស លហីយផ្េ 
ប៉ា៉ះពាេ់ទាំងលន៉ះបានបនតដេ់លរចីនជាំនាន់លរកាយៗលទៀត។ ប៉ាុសនដលៅរាេ់           
ករណី្សិកា ឪេុកម្ចត យរបាប់នូវលរឿងសដេលពារលេញលោយការរសឡាញ់
ដ៏រជាេលរៅ និងការេ៉ះបង់ដធ៏ាំលធងចាំលពា៉ះកូនរបស់េួកលេ លហយីលន៉ះ
ជាការបង្កា ញនូវសារសដេេិលសសម្ួយសាំរាប់អនាេតប្នលកមងជាំនាន់
លរកាយប្នកតីសងឃមឹ្សដេវេប់លៅលេីលសាកនាដកម្មទាំងលនា៉ះ។ 

កនុងការសចករ ាំសេកលរឿងរា៉ា វផ្ទទ េ់ខលួនអាំេីការរ ាំលលាភ្បាំពានទាំងលនា៉ះ វទម្
ទរឱ្យម្ចនលសចកតកីាល ហានដ៏េិលសសម្ួយ ម្នុសសសដេហា នបាំសបកនូវ
ភាេសាៃ ត់លសៃៀម្លៅលេីរបធានបទម្ួយសដេករម្នឹងយកម្កនោិយ
េភិាកាជាសាធារណ្ៈ លោយសារសតអនករសរ់ានម្ចនជវីតិនងិរករម្រេសួារ
ជាលរចីនេិតថាជាលរឿងផ្ទទ េ់ខលួន។ លយងីខ្ុ ាំម្ចនការដឹងេុណ្ចាំលពា៉ះអនក
សដេបានយេ់រេម្លអាយសាំភាសន៍ លហយីលន៉ះជាកិតតិយស នងិជាបុេេ
សិទធិេិលសសសដេលយងីខ្ុ ាំនាាំយកការសាំភាសន៍ទាំងលន៉ះឱ្យទសសនិកជន
កាន់សតលរចីនបានយេ់ដងឹ និងរកាទុកជារបវតតិសាស្រសត។ លយងីខ្ុ ាំម្ចន
លសចកដអីាំណ្រអរេុណ្ចាំលពា៉ះេលរម្ចង ប្ន 

ផ្ងសដរសដេបានគាាំរទកនុងការលបា៉ះេុម្ពផ្ាយ 
ឯកសារទាំងលន៉ះ និងអងគការចតិតសងគម្អនតរវបបធម្៌ (ធីភ្ីអូ)កម្ពុជា  
រេម្ទាំងអងគការ United Nations Trust Fund to End Violence 
Against Women ចាំលពា៉ះ្នទ៉ះដ៏មុ្តម្ចាំកនុងការជួយគាាំរទដេ់ជនរង
លរគា៉ះប្នអាំលេីហងិាផ្លូវលភ្ទនិងលយនឌ័រកនុងសម្័យសខមររកហម្។ លយងីខ្ុ ាំ
លជឿជាក់ថាលរឿងរា៉ា វផ្ទទ េខ់លួនទាំងលន៉ះនឹងជួយរមួ្ចាំសណ្កដេ់ការយេដ់ឹង
កាន់សតរបលសីរលឡងីទក់ទិនលៅនឹងការលរៀបការលោយបងខាំ និងទរម្ង់
រ ាំលលាភ្បាំពានលយនឌ័រលផ្សងលទៀតកនុងរគាម្ចនជលម្ចល ៉ះ និងលសាកនាដកម្ម
លដីម្បធីានាថាអាំលេសីបបលន៉ះនឹងម្ិនលកតីលឡងីជាថ្មមី្តងលទៀតលឡយី។ 

កញ្ញា  និង លលាករស ី  
រាជធានភី្នាំលេញ របលទសកម្ពុជា សខលម្សា ឆាន ាំ២០១៥  

ខ្េ
ចក
ត ីខ្្
ត ើម្ 

 



“ដូ
ចខ្
មោ
ចប្
ត ូរកា
យ
” 
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ពូខ្ញ ុំមានចុំណាប្អ់ារម្ោណ៍ចងដ់ងឹពបី្ប្វតិ្តរប្េ់ពូ នងិពកីារខ្រៀប្ការរប្េ់ពូ 
កនញងរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្។ ខ្ត្ើពូមានបានខ្រៀប្ការម្ញនរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្ខ្ដរឬខ្េ? 
លទ ខ្ុ ាំម្ិនទន់លរៀបការលទមុ្នរបបសខមររកហម្។ ខ្ុ ាំម្ចនអាយុរបសហេ២១ 
ឆាន ាំលេេសខមររកហម្ចូេកានអ់ា្ំ ច។ ខ្ុ ាំបានជាំលេៀសលៅ ុាំ xx រសរក xx 
លខតត xx។ ឪេុកម្ចត យរបសខ់្ុ ាំរតូវបានលេចបខ់លួនកនុងឆាន ាំ១៩៧៣ លហយី
េកួគាតរ់តវូបានលេលធេទីរុណ្កម្មរហូតដេឆ់ាន ាំ១៩៧៦។ ខ្ុ ាំបានលរលីៅរស់
លៅផ្ទ៉ះរបសេូ់ជាម្យួបែូនរបរសខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំម្ចនសតបែូនរបរសម្ចន ក ់លហយីខ្ុ ាំជាកូន
បង លយងីបានលៅរេបទ់កីសនលងជាម្យួគាន  លហយីលេេខ្ុ ាំលៅដេ ុ់ាំ xx ខ្ុ ាំ
ចាំថាម្ចនឪេុកម្ចម្ចន កស់ដេរសល់ៅសកបរលនា៉ះ។ គាតជ់ាអនកមូ្េោឋ ន។១ 
ដូលចន៉ះខ្ុ ាំជិ៉ះរលទ៉ះលគាលៅរកកសនលងសដេឪេុកម្ចខ្ុ ាំរស់លៅ។ អនកភូ្ម្ជិាលរចនី
សដេរស់លៅកនុងភូ្ម្ខិ្ុ ាំក៏បានលេចលៅរស់លៅកនុងភូ្ម្ិរបស់ឪេុកម្ចខ្ុ ាំសដរ។ 
លៅាម្ផ្លូវ សខមររកហម្បានោតប់ែូនរបរសខ្ុ ាំនិងខ្ុ ាំ។ េួកលេសងសយ័ថា 
លយងីកាំេុងេោោម្លេចម្និលធេីទហានេីលរពា៉ះេួកលយងីេឺធាំេមម្នឹងលធេី
ជាកងទេ័បាន។ បនាទ បម់្កលេក៏ឈ្បស់ងសយ័លយងី េលីរពា៉ះឪេុកម្ចរបស់
ខ្ុ ាំជាអនកមូ្េោឋ ន លហយីេកួលយងីបានរស់លៅជាម្ួយគាត់។ ខ្ុ ាំម្និសម្នជា
ទហាន េីលរពា៉ះខ្ុ ាំបានបួសជារេ៉ះសងឃលៅកនុងវតតមុ្នរបបសខមររកហម្។ 
ខ្ុ ាំបានរស់លៅជាម្ួយឪេុកម្ចម្ួយរយៈ កាប់លដីម្លឈ្ ីនិងជួយគាត់លធេី
សរស។ បនាទ ប់ម្ក ខ្ុ ាំរតូវបានលេឱ្យលៅចូេកងចេត័លៅទាំនប់ xx។ 

ខ្ត្ើខ្ៅខ្ពលណាខ្ដលពូបានដងឹថាពូនងឹប្ត្វូខ្រៀប្ការ? 
ខ្ុ ាំលរៀបការលៅឆាន ាំ១៩៧៦ ខ្ុ ាំម្និដឹងថាខ្ុ ាំនងឹរតូវលរៀបការលទ។ លម្សខមរ
រកហម្ម្ចន ក់បានរបាប់ខ្ុ ាំថា “ម្ិតតឯងលរៀបចាំរបស់របរម្ិតតឯងរចួលៅលៅ

េប្ឈ អាយញ ៦០ឆ្ន ុំ  
េុំភាេនខ៍្ៅថ្ងៃេី ២៩ ខ្ម្សា ២០១៤  
ខ្ៅេីប្កុងភ្នុំខ្ពញ ខ្ៅអងគការចិត្តេងគម្អនតរវប្បធម្ក៌ម្ពញជា។  

ករណី្សកិា  

១  
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“អនកម្ូលដ្ឋា ន”  

១ 
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ករ
ណី
េិ
កា
 ១

 

សម្រភូ្ម្ិម្ួយលទៀត”។ គាត់របាប់ខ្ុ ាំ លេេរេេប់ៗ លហយីក៏នាាំខ្ុ ាំទាំង
យប់លៅសហករថ្មី។ ាម្េិតខ្ុ ាំ ម្ិនបានដឹងថាលតអីេី បានលកីតលឡងី 
នាលេេលនា៉ះលទ លេេខ្ុ ាំលៅដេ់សហកររចួលហយី—សម្ចជិកសខមររកហម្ 
បានលរៀបចាំេិធីលរៀបការសាំរាប់ខ្ុ ាំ។ លេេលៅដេ់ ម្ចនម្នុសសខល៉ះបាន 
លរៀបការរចួលរសចលៅលហយី។ ដាំបូងខ្ុ ាំេិតថាខ្ុ ាំរតូវបានលេនាាំម្កលដីម្ប ី
អបអរសារទបតីរបេនធថ្មីលថាម ង។ ាម្េតិលៅ ខ្ុ ាំរតូវបានលេលៅម្កឱ្យ 
លបតជ្ាជាបតីរបេនធលសា៉ះ ខ្ុ ាំរតូវយកផ្ទា ឱ្យលៅកូនរកមុ្ាំ លហយីទទួេផ្ទា េ ី
កូនរកមុ្ាំម្កវញិ។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ភ្ាក់លផ្ែីេលេេខ្ុ ាំបានដងឹេីអេីសដេ
បានលកីតលឡងី និងបានល ញីេិធីលរៀបការចាំសឡកសបបលន៉ះសដេខ្ុ ាំម្និ
សដេបានជួបេីមុ្ន។  

ខ្ុ ាំលរៀបការលេេរេឹករបសហេជាលម្ច៉ា ង៧រេឹក ទហានសខមររកហម្បាន 
បងខាំខ្ុ ាំលអាយលបតជ្ាលហយីខ្ុ ាំនិោយម្ិនលចញលនា៉ះលទ តក់សលុតហួសនឹង 
និោយ។ ខ្ុ ាំសួរឈ្លប “លតីអនកឯងនាាំខ្ុ ាំម្កលន៉ះលដមី្បលីរៀបការសម្នលទ?” 
គាត់ក៏ល្លីយថា សម្ន ខ្ុ ាំរតូវសតលរៀបការ។ ខ្ុ ាំ របសកកថាខ្ុ ាំម្ិនសាគ េ់នាង 
លហយីឈ្លបលនា៉ះល្លីយថា៖ “លទ៉ះបីម្ិតតឯងម្និសាគ េ់ម្ិតតនារលីន៉ះ អងគការ 
បានលរៀបចាំការលរៀបការឱ្យម្ិតតឯង ដូលចន៉ះម្តិតឯងរតូវសតទទួេយក។”  
ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ថាចតិតរបស់ខ្ុ ាំបានលហា៉ះលចញពាកក់ ត្ េេខីលូនខ្ុ ាំ 
េីលរពា៉ះវចាំសឡក និងលកីតលឡងីរហ័សលេក។ ខ្ុ ាំម្ិនទន់ចង់លរៀបការលទ។  

[េិធី] លធេីលៅកសនលងរបជុាំសាំមនម់្ួយសដេលៅសកបរសហករលផ្សងៗ។ លៅ
កសនលងរបជុាំម្ចន លម្ ុាំ លម្រករម្ ឈ្លប និងម្នុសស៦នាក់លទៀត [ជាប់
ទក់ទងនឹងសខមររកហម្សដរ]។ ម្ចនម្នុសសសរុបរបសហេជា២០លៅ៣០
នាក់។ លេបានលរៀបចាំលៅអីនិងតុសាំរាប់េិធីលនា៉ះ។ ម្ចនបតីរបេនធរបសហេ
ជា៧េូ។ លម្រករម្និងលម្ ុាំអងគុយលេីលៅអីលហយីលេលៅលយងីលឡងីម្ក 
លបតជ្ាទទួេនងិរបេេ់ផ្ទា ឱ្យគាន លៅវញិលៅម្ក។ ខ្ុ ាំយេ់រេម្យកផ្ទា
លោយសារសតវជាលគាេការណ៍្របស់អងគការ។  
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ខ្ត្ើពូមានអារម្ោណ៍ខ្ប្ប្ណាខ្ដរ ខ្ពលពូបានខ្ ើញ
ប្ប្ពនធរប្េ់ពូ? 
ខ្ុ ាំបានសាគ េ់គាត់ [របេនធសដេលេលរៀបចាំឱ្យ] ប៉ាុសនតខ្ុ ាំម្ិន
បានរសឡាញ់នាងលទ បានរតឹម្សតសាគ េ់នាងជាអនក
ជិតមងរសួរាយម្ចន ក់។ លយងីរស់លៅជាអនកជតិមង
កនុងភូ្ម្ិ មុ្នរបបសខមររកហម្។ កនុងរបបសខមររកហម្ 
លយងីរស់លៅកនុងសហករលផ្សងគាន  ប៉ាុសនតនាងលៅកនុង 
កងចេត័សដរ។ ខ្ុ ាំក៏លធេីការលៅកងចេត័សដរ។ ខ្ុ ាំជកី 
របឡាយ សរកដី ោាំលពាត និងកាប់លឈ្ជីាម្ួយម្នុសស
លផ្សងលទៀតលោយម្ិនរអ ូរទាំលទ។ បនាទ ប់ម្ក ប្ថ្ៃម្យួលេេរតឡប់ម្កេ ី
លធេីការវញិ ខ្ុ ាំរតូវបានលេនាាំលៅសហករម្ួយលទៀតលហយីរតូវបានលរៀបការ
លៅរេឹកបនាទ ប់។  

នោិយរតងល់ៅ ខ្ុ ាំម្និបានេតិថាខ្ុ ាំេតិជាលរៀបការលទនាលេេលនា៉ះេលីរពា៉ះ
វហាក់ដូចជាខ្ុ ាំរតូវបានជបួជនចាំសឡកអញ្ច ឹង។ បនាទ ប់េីេធិីលរៀបការ 
លយងីរតូវបានលេបងខាំលអាយរស់លៅជាម្ួយគាន កនុងផ្ទ៉ះតូចម្ួយសដេលេបាន
លរៀបចាំលអាយេួកលយងី។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ចាំសឡកលៅលេេសដេរបេនធខ្ុ ាំ
លដីរាម្ខ្ុ ាំលៅយប់លនា៉ះបនាទ ប់េេីិធីលរៀបការរចួ េីលរពា៉ះខ្ុ ាំេតិថាវម្ិន
សកតិសម្សដេខ្ុ ាំលរៀបការជាម្ួយនាង។ ខ្ុ ាំរគាន់សតនិោយជាម្ួយនាង
ប៉ាុល ណ្ ៉ះនាយប់លនា៉ះ [ជាលេីកដាំបូង]។  

ខ្ុ ាំសរួនាង “ម្តិត លតមី្តិតបានដងឹថាម្តិតនងឹលរៀបការជាម្យួខ្ុ ាំលទ?” នាងរបាប់
ខ្ុ ាំថានាងម្និបានដងឹដូចគាន ថាលេនងឹបងខាំនាងឱ្យលរៀបការ។ ខ្ុ ាំសរួនាង “លតី
ម្តិតេតិោ៉ា ង្សដរឥឡូវលន៉ះលេេលយងីបានលរៀបការអញ្ចងឹ?” នាងល្លយី
ថា នាងម្ិនទនច់ង់លរៀបការលៅលឡយីលទ។ នាសម្័យលនា៉ះលយងីលធេីការ
ហត់្ ស ់លហយីលយងីម្និម្ចនកាំលាាំងលនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំករ៏បាបន់ាងថា “ឥឡូវ
លន៉ះលយងីបានលរៀបការលហយី លយងីរតវូសតលៅជាម្យួគាន ។ របសនិលបលីយងី
ម្ិនរស់លៅជាម្ួយគាន លយងីនឹងរតូវលេសងសយ័ថាម្ិនលដីរាម្អងគការ”។  

ខ្ញ ុំមានអារម្មណ៍ថា 
ចិត្តរបស់ខ្ញ ុំបានហ ោះ
ហចញពាក់កណ្តត ល 
ពីខលូនខ្ញ ុំ ពីហ្ពាោះវា 
ចុំឡែក និងហកើត្ហែើង
រហ័សហពក។ ខ្ញ ុំម្ិន
ទាន់ចង់ហរៀបការហេ។  

“ 
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ខ្ពលពូនយិាយប្បាប្គ់ាត្អ់ញ្ច ឹង ខ្ត្ើគាត្ម់ានប្ប្ត្កិម្ោខ្ប្ប្ណាខ្ដរ? 
នាងលអៀន្ស់ កនុងលេេលនា៉ះ លយងីម្ិនបានល ញីគាន លនា៉ះលទេីលរពា៉ះ
លយងីលៅលធេីការលផ្សងៗគាន កនុងកងចេ័ត។ នាងសតងសតលរកាកេីដាំលណ្ក 
េីរេេឹម្ សដេខ្ុ ាំម្ិនអាចដងឹថានាងលរកាកលម្ច៉ា ងប៉ាុនាម នលទ។ លេេយប់
លយងីរគាន់សតលដកលៅជិតគាន រយៈលេេម្ួយសខ លយីងរគាន់សតលដកលៅ 
សកបរៗគាន ។ លយងីទាំងេីរនាក់ជាអនកយេ់រសបលធេីសបបលន៉ះ។  

បនាទ ប់ម្ក លម្កងក៏បានរេម្ចនខ្ុ ាំេីលរពា៉ះលយងីម្ិនទន់រមួ្ដាំលណ្កនងឹគាន  
[ម្ចនទាំនាកទ់ាំនងផ្លូវលភ្ទ] លរចីនសខម្កលហយី [បនាទ ប់េីេធិីលរៀបការរចួ]។ 
លម្កងរេម្ចនខ្ុ ាំថា “ខ្ុ ាំដងឹថាម្ិតតឯងម្ិនរសឡាញ់របេនធលទ។”២ ខ្ុ ាំតបថា 
“ខ្ុ ាំរសឡាញ់។” គាតប់នតថា “ខ្ុ ាំល ញីម្តិតឯងបលងាតីកាំហុសលរចនី្ស។់ 
របសិនលបីម្ិតតម្ិនលគារេាម្លគាេការណ៍្អងគការលទរបយត័ន”។ ខ្ុ ាំបារម្ភ
មល ាំង្ស់ ខ្ុ ាំបារម្ភមល ចលេដឹង។ របេនធរបស់ខ្ុ ាំកាន់សតរនធត់សថ្ម្លទៀត។ 
លេេគាត់លដកលៅសកបរខ្ុ ាំខណ្ៈសដេឈ្លបាម្េបសាត ប់លយងីលេេ 
យប់។ លេរេម្ចនខ្ុ ាំម្តង លហយីបនាទ ប់ម្កលយងីបានលរៀបចាំការនិោយ
ទុកជាមុ្នកនុងករណី្សដេលយងីរតូវលេសួរម្តងលទៀត។ លយងីម្ចនេាំលរាងថា 
របសិនលបីសខមររកហម្សួរលយងី លយងីនឹងល្លីយថាលយងីបានរមួ្ដាំលណ្ក
ជាម្ួយគាន លហយី។ ាម្េិតលៅលយងីម្ិនបានលដកជាម្ួយគាន លទ។៣ លនា៉ះ
េឺជាេាំនតិរបស់ខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំេិតថារបេនធរបស់ខ្ុ ាំនឹងម្ិនរមួ្ដាំលណ្កជាម្ួយខ្ុ ាំ
លទេុ៉ះរា្សតនាងរសឡាញ់ខ្ុ ាំ លហយីវអាចម្ចនបញ្ញា នាលេេមង 
មុ្ខ។ ខ្ុ ាំម្និម្ចនចាំណ្ង់ផ្លូវលភ្ទជាម្ួយនាងលទឬក៏រកានាងទុកជារបេនធ
លទ េីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ិនបានរសឡាញ់នាងទេ់សតលសា៉ះ។ 

បនាទ ប់ម្កលេក៏បញ្ាូ នលយងីឱ្យលៅលៅជិតទលនល លហយីលៅទីលនា៉ះលយងីោាំ
បសនល។ លយងីរតូវបានលេបញ្ាូ នលៅលៅឆាៃ យេីសហកររបស់េូខ្ុ ាំ កុាំឲ្យ
របេនធរបស់ខ្ុ ាំនឹងរត់លៅលដកផ្ទ៉ះេូរបស់ខ្ុ ាំកនុងសហករលនា៉ះ[ជាសផ្នកម្ួយ
ប្នកងចេត័របសល់យងី]។ េកួលយងីបានរមួ្ដាំលណ្ក៤ ជាម្យួគាន បនាទ បេ់ី
លយងីរតូវបានលេបញ្ាូ នលៅម្ចត់ទលនលលសទីរសតម្ួយឆាន ាំបនាទ ប់េីលរៀបការរចួ។  
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ខ្ពលពូម្កដល់មាត្េ់ខ្នេ ខ្ត្ើខ្ៅេខី្ ោះយា៉ា ងដូចខ្ម្តចខ្ដរ? 
លយងីរស់លៅឆាៃ យេីសហករ [េីេូរបស់ខ្ុ ាំ] លហយីខ្ុ ាំេិតថាលយងីង្កយនឹង
រតូវលេយកលៅឆាៃ យឬសាំលាប់្ស់។  របសិនលបលីយងីរស់លៅសហករ
លេនឹងម្និហា នលទេីលរពា៉ះេូរបស់ខ្ុ ាំជារបជាជនមូ្េោឋ នលហយីគាត់ជា
អនកដកឹនាាំឈ្លប។ គាត់ចស ់លហយីគាត់ឈ្ប់លធេីការលទៀត ផ្ទុយលៅវញិ
សម្ចជិកសខមររកហម្លៅសតលគារេគាត់ និងអលញ្ា ីញគាត់ឱ្យជួយកនុងេិធី
លផ្សងៗ។ គាត់បានរេម្ចនខ្ុ ាំសដរថាឱ្យរបយត័នេីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្និបានរមួ្
ដាំលណ្កជាម្ួយរបេនធ។ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំបានអងេររបេនធលោយរតង់ៗឱ្យរមួ្ 
ដាំលណ្កជាម្ួយគាន ៥ េីលរពា៉ះថារបសនិលបីម្ិនលធេដូីចលន៉ះ លយងីនឹងរតូវ 
លេបាំសបកលហយីសាំលាប់។ ខ្ុ ាំបានសុាំនាង២លៅ៣ដង លហយីនាងក៏យេ់
រេម្បនាទ បេ់ី៦សខលរកាយ លហយីលយងីបានរមួ្ដាំលណ្កជាម្ួយគាន លេេ
លយងីរស់លៅម្ចត់ទលនល លហយីលយងីម្ចនភាេឯកជនរេប់រគាន់លដីម្បី
សលស្រង្កគ ៉ះជីវតិរបស់េួកលយងី។  

ឆាប់ៗបនាទ បេ់ីលនា៉ះម្ក លយងីរតូវបានលេបាំសបកេគីាន ។ ខ្ុ ាំលៅលធេីការលៅ
កងចេត័ លហយីរបេនធរបសខ់្ុ ាំលធេីការលៅសហករ។ លយងីរតូវបានលេ
អនុញ្ញា តឱ្យម្កផ្ទ៉ះ៣លៅ៤សខម្តងលដមី្បលីអាយជួបគាន ។ លេេរបេនធរបស់
ខ្ុ ាំម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះ លេអនុញ្ញា តឱ្យខ្ុ ាំលៅលេងនាងញឹកញប់។ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំម្ិនបាន
លៅយូរលទេីលរពា៉ះខ្ុ ាំលធេីការរេប់ទីកសនលងលៅកងចេត័។ បនាទ ប់ម្ក របប
សខមររកហម្ដួេរេាំ ២សខលរកាយម្កខ្ុ ាំនិងរបេនធខ្ុ ាំបានរតឡប់លៅភូ្ម្ិ
របស់លយងី។  

ខ្ត្ើមូ្លខ្ហត្ញអវបីានជាពូខ្ប្កគាន ពបី្ប្ពនធ? 
ាម្េតិលៅ ខ្ុ ាំម្និបានេតិថាលយងីេរួសបកគាន លនា៉ះលទបនាទ បេ់លីរៀបការរចួ។ 
ផ្ទុយលៅវញិ លយងីម្ិនបានរសឡាញ់គាន ឬម្ចនេាំលរាងលរៀបការនឹងគាន លទនា
សម្័យលនា៉ះ។ វជាេាំនិតរបស់លយងីថាសបកគាន  េីលរពា៉ះម្ចនការលឈាល ៉ះ
របសកកម្ួយសដេលយងីម្ចនាាំងេីរបបសខមររកហម្ម្កម្ល៉ា៉ះ។៦ លេេលយងី
លធេីការជាម្ួយគាន លៅម្ចត់ទលនល លយងីរតឡប់លៅលធេីការវញិរបសហេជា
លម្ច៉ា ង១រលសៀេលទ៉ះបីលយងីរតូវចាំអិនបាយម្ាូបលោយខលួនឯងក៏លោយ។៧ 

២ 
េប្ឈ ខ្ប្ប្ើប្បាេ់
ភាសាកូដកនញងការ
នយិាយពេីុំ កេ់ុំនង
្េូវខ្ភ្េ។ ដូចខ្ដលបាន
ប្ង្ហា ញកានខ់្ត្ចាេ់
កនញងការេុំភាេន ៍គាត្់
នងិប្ប្ពនធរប្េ់គាត្ម់្និ
បានមានេុំ កេ់ុំនង្េូវ
ខ្ភ្េកនញងឆ្ន ុំប្ ា ប្ព់កីារ
ខ្រៀប្ការ ខ្ទ្ទោះប្ជីាពកួខ្េ
េថិត្ខ្ៅខ្ប្កាម្ការឃ្េ ុំ
ខ្ម្ើលរប្េ់ឈេប្ខ្ខោរ
ប្កហម្ខ្ដលជាអនកប្តួ្ត្
ប្ាខ្លើេុំ កេ់ុំនង្េូវ
ខ្ភ្េរប្េ់ពកួខ្េ  

៣ 
ពកួខ្េម្និបានរមួ្ខ្ភ្េ
ជាម្យួគាន   

៤, ៥ 
មានេុំ កេ់ុំនង្េូវខ្ភ្េ  

៦ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“ប្៉ាញលពត្”  

៧ 
កនញងនយ័ម្យួខ្េៀត្ ចុំអិ
នបាយចុំណាយខ្ពល
ប្ខ្នថម្ខ្េៀត្កនញងខ្ពល
េុំរាកអាហារថ្ងៃប្ត្ងដ់៏
ខេ ី[Ed.].  
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ប្ថ្ៃម្ួយ ខ្ុ ាំចប់បានរតមី្ួយ លហយីឱ្យរបេនធខ្ុ ាំលធេីម្ាូបលេេប្ថ្ៃរតង់។ 
របេនធរបស់ខ្ុ ាំបានសករសការតីលនា៉ះលចញលហយីវចាំ្យលេេយូរកនុង
ការចាំអនិ។ ខ្ុ ាំរអ ូលហយីនិោយ ថានាងេៃង់ នាងខឹង្ស់ លហយីយាំរចួ
និោយថា “របសនិលបីខ្ុ ាំេៃង់ លម្៉ាចឯងម្ិនរេម្របសកកម្និលរៀបការ?” ខ្ុ ាំ
ក៏តបថា “ខ្ុ ាំម្ិនអាចរបសកកបានលទ េីលរពា៉ះខ្ុ ាំនឹងរតូវលេសាំលាប់របសិន
លបីខ្ុ ាំរបសកក។” បនាទ ប់ម្កនាងបាននិោយម្កកាន់ខ្ុ ាំ សដេលធេលីអាយខ្ុ ាំ 
ម្ិនអាចបាំលភ្លចបាន៖ “រទាំរហូតដេ់រតឡប់លៅភូ្ម្ិកាំលនីតវញិ”។ នាង
ម្ចនន័យថាាាំងេខី្ុ ាំរបម្ចថ្នាងនិោយថានាងេៃង់ លហយីលៅទទួេ
យកការលរៀបការលោយសារសតការបងខាំ ចាំរហូតដេ់លេេរបបសខមររកហម្
ដូេរេាំ លហយីលយងីអាចសបកគាន បាន។ 

នាងសតងសតចងចាំនូវការសនោរបស់នាង។ នាងនោិយពាកយលនា៉ះលៅ
ឆាន ាំ១៩៧៧ លហយីលៅឆាន ាំ១៩៧៩ លយងីសបកគាន បនាទ ប់េីរបបសខមររកហម្
បាត់បងអ់ាំ្ច។ នាងរតឡប់លៅភូ្ម្ិរបស់នាងវញិលៅរស់លៅជាម្ួយ
ម្ចត យ។ ខ្ុ ាំម្ិនបានហាម្ោត់នាងលទេីលរពា៉ះនាងបាននិោយកនុងរបប
លនា៉ះលហយីថានាងនឹងលចញេីខ្ុ ាំ។ ាម្េិតលៅលយងីទាំងេីរម្និបានលេញ
ចិតតនងឹអាពាហ៍េិពាហ៍លន៉ះលទ។ ខ្ុ ាំម្ិនសដេរ ាំេងឹថាខលូនឯងនឹងទទេួ
យកនាងជារបេនធលនា៉ះលទ។ នាងបានលៅរស់លៅជាម្ួយឪេុកម្ចត យរបស់
នាងបានរបសហេជាេីរសបាត ហ៍។ លេេលនា៉ះម្ចត យឪេុករបសន់ាងបាន
ម្កជបួខ្ុ ាំនោិយថា លេចងឱ់្យលយងីរស់លៅជុាំគាន េីលរពា៉ះលយងីបានលរៀប
ការរចួលហយី លហយីរបេនធរបស់ខ្ុ ាំម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះលទៀត។ លេអលញ្ា ីញខ្ុ ាំ 
លអាយលៅរស់លៅជាម្ួយេួកលេ លហយីខ្ុ ាំក៏លៅរស់លៅជាម្ួយនឹងេកួលេ។ 
លេេកូនរបសខ់្ុ ាំលកីតម្ក ខ្ុ ាំក៏េិតសដរថាលយងីម្ិនេរួសបកគាន លទ។ ប៉ាុសនត
របេនធរបស់ខ្ុ ាំរបសកកម្ិនលដកលៅជាម្ួយខ្ុ ាំ ដូលចន៉ះបនាទ ប់េី២សខលរកាយ  
ខ្ុ ាំបានសាំលរចចិតតសបកេីនាងម្តងលទៀត។  
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ខ្ញ ុំឆ្ៃល់ខ្ត្ើមូ្លខ្ហត្ញអវបីានជាពូេុំខ្រចចតិ្តខ្ៅរេ់ខ្ៅ
ជាម្យួឪពញកមាត យរប្េ់គាត្?់  
េីលរពា៉ះខ្ុ ាំលៅម្ចន ក់ឯង។ ខ្ុ ាំម្និម្ចនឪេុកម្ចត យនឹងលេ
លហយីបែូនរបរសរបស់ខ្ុ ាំបានសាល ប់ [កនុងរបបលនា៉ះ]។ ខ្ុ ាំ
េិតថាវនងឹរបលសីរលបីខ្ុ ាំរស់លៅជាម្ួយឪេុកម្ចត យលកមក
លហយីនឹងរបេនធខ្ុ ាំលហយីនងឹទទេួយកគាន លៅវញិលៅ
ម្កេមី្ួយលេេលៅម្ួយលេេ។ ាម្េតិ នាងម្និបាន
ចង់បនតរមួ្រសជ់ាម្ួយនឹងខ្ុ ាំកនុងអាពាហ៍េិពាហ៍លន៉ះលទ 
លហយីនាងនិោយរ ាំេឹកលឡងីវញិេីោល សដេនាងបាន
និោយេីរបបសខមររកហម្ ថាលយងីេួរសតសបកគាន បនាទ ប់
េីរបបលន៉ះរតូវបានលេរ ាំលោ៉ះ។ នាងសតងសតរ ាំេឹកលឡងី
វញិេីការលឈាល ៉ះរបសកកគាន  “របសនិលបីខ្ុ ាំេៃង់ លយងី
អាចសបកគាន លេេខ្ុ ាំជួបឪេុកម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំវញិ េីលរពា៉ះ
វេិបាក្សក់នុងការរស់លៅជាម្ួយខ្ុ ាំ” លហយីនាង
បានយាំជាញឹកញប់។  

របេនធរបស់ខ្ុ ាំបានផ្តេក់ាំលនីតដេ់កូនរសី លហយីរស់លៅជាម្ួយម្ចត យ
របស់នាងបនាទ បេ់ីលយងីសបកគាន  លហយីខ្ុ ាំបានលៅលេងនាងញឹកញប ់
សដរ លេរស់លៅរបសហេជា១០េីឡូសម្៉ារតេីផ្ទ៉ះរបសខ់្ុ ាំ។ ឥឡូវលន៉ះ កូនរសី
របស់ខ្ុ ាំបានលរៀបការលហយីម្ចនកូនលទៀត។ លេេខ្ុ ាំសបកេីរបេនធ ខ្ុ ាំបាន
ឱ្យអេីៗទាំងអស់លដមី្បឧីបតែម្ភនាងនិងកូនរសី ដូចជាលគា រកបី និងរលទ៉ះ
លគា។ ខ្ុ ាំបានទាំងទិញលឈ្លីៅសង់ផ្ទ៉ះឱ្យនាងនិងកូនរសីលទៀតផ្ង។ 

ខ្ត្ើពូរេ់ខ្ៅមាន កឯ់ងប្ ា ប្ព់ខី្ប្កគាន ខ្ម្នខ្េ? 
ខ្ុ ាំលរៀបការរបេនធថ្មីរបសហេជារបាាំបីសខបនាទ បេ់ីសបកគាន ។ ខ្ុ ាំសាំលរចចិតត
លរៀបការម្តងលទៀត េីលរពា៉ះខ្ុ ាំរស់លៅម្ចន ក់ឯង។ របេនធទី២របសខ់្ុ ាំ នាងរស់
លៅកនុងភូ្ម្ិជាម្ួយខ្ុ ាំ។ នាលេេលនា៉ះខ្ុ ាំលធេីជាលម្រករម្លៅកនុង ុាំ និងលរៀបចាំ
រករម្រសីតលម្ម្ច៉ា យ។ ខ្ុ ាំបានរសឡាញ់រសីតលម្ម្ច៉ា យម្ចន ក់លហយីលសនីរសុាំនាង

ខ្ញ ុំបានសញ ុំនាង២ហៅ 
៣ដង ហហើយនាងក៏
យល់្ពម្បនាា ប់ពី 
៦ឡខហ្កាយ ហហើយ
ហយើងបានរួម្ដុំហណក
ជាមួ្យគ្នា ហពលហយើង
រស់ហៅមាត្់េហនល 
ហហើយហយើងមានភាព
ឯកជន្រប់្គ្នន់
ហដើម្បសីហរ គ្ ោះជីវតិ្
របស់ពួកហយើង។  

“ 
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រស់លៅជាម្ួយខ្ុ ាំ។ របេនធរបស់ខ្ុ ាំលរកាយលន៉ះម្ិនសដេបងាបញ្ញា អេកីនុងផ្ទ៉ះ
លនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំម្ចនកូនេីរនាក់ជាម្ួយនាង។  

ខ្ត្ើពូខ្ៅខ្ៅខ្លងប្ប្ពនធម្ញនញឹកញាប្ខ់្ដរឬខ្េ? 
បាទ លហយីាម្េិតលៅខ្ុ ាំអលញ្ច ីញនាងម្កផ្ទ៉ះលយងីចូេរមួ្េិធមី្ួយមុ្ន
ចូេឆាន ាំសខមរកនុងឆាន ាំ២០១៤។ ខ្ុ ាំម្ិនដងឹថាលហតុអេីបានជានាងម្និលរៀបការ
លនា៉ះលទ ប៉ាុសនតនាងសតងសតនោិយថានាងម្និចង់លរៀបការលទៀតលទ។ ម្ចន
បុរស២លៅ៣នាកស់ដេបានលសនីរសុាំនាងលរៀបការប៉ាុសនតនាងម្និយេរ់េម្។ 
វហាក់ដូចជានាងខូចចតិតាាំងេីរបបសខមររកហម្ម្កម្ល៉ា៉ះ។ បនាទ ប់េីលយងី
លរៀបការ នាងបាននិោយថានាងម្ិនចង់លរៀបការម្តងលទៀតលទ នាងរគាន់
សតចង់រស់លៅម្ចន ក់ឯងលហយីនាងខាំរបងឹលធេីការ្ស់។  

នាងសគម្មល ាំង្ស់លហយីឈ្លឺសទីរសតនឹងសាល ប់បនាទ ប់េីនាងផ្តេ់កាំលនតី
ដេ់កូនរសីរបស់លយងីរចួ។ ខ្ុ ាំម្ិនសដេធាល ប់បានេតិថារបេនធរបសខ់្ុ ាំ
ម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះលទកនុងរបបលនា៉ះ។ លយងីម្និបានដងឹអាំេីលរឿងលនា៉ះលទ ប៉ាុសនត
នាងម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះេីលរពា៉ះលយងីបានរស់លៅជាម្ួយគាន និងរមួ្ដាំលណ្កជា
ម្ួយគាន លដីម្បសីលស្រង្កគ ៉ះជីវតិរបស់លយងី។ របសិនលបីលយងីម្ិនរមួ្ដាំលណ្ក
និងគាន លយងីនឹងរតូវលេសាំលាប់។៨ និោយរតង់លៅ ខ្ុ ាំម្ិនសដេធាល ប់រ ាំេឹង
ថា លយងីអាចម្ចនកូននឹងគាន លនា៉ះលទ។ លយងីលធេីការហត់្សល់ហយី
ម្ចនអាហារតិចតួចនងិកាំលាាំងលខាយ។ របេនធរបស់ខ្ុ ាំមល ចម្ចនកូនជា
េិលសសេឺការម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះសដេម្និបានលរគាងទុក។ ប៉ាុសនតនាងរសឡាញ់
កូនរសី្ស់។  

ខ្ត្ើកូនប្េីរប្េ់ពូបានដងឹលុំអតិ្ពកីារខ្រៀប្ការរប្េ់ពូខ្ដរឬខ្េ? 
ាម្េិតលៅ កូនរសីរបសខ់្ុ ាំលទីបសតដឹងថាខ្ុ ាំនិងរបេនធរបស់ខ្ុ ាំបានលរៀប
ការកនុងរបបសខមររកហម្។ ប៉ាុសនតកូនរសីខ្ុ ាំម្ិនបានដងឹថាលយងីរតូវលេបងខាំឱ្យ
លរៀបការលនា៉ះលទ។ ដូចគាន នឹងកូនរបស់របេនធទីេីរខ្ុ ាំសដរ។ ខ្ុ ាំម្ិនបានរបាប់
កូនថារតូវលេបងខាំឱ្យលរៀបការលនា៉ះលទ េីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ិនចង់ឱ្យលេម្ចនអារម្មណ៍្
ថាម្ចនកាំហុស។ ាម្េតិលៅខ្ុ ាំម្ិនម្ចនបញ្ញា ធាំដុាំជាម្ួយរបេនធទីម្ួយ



“ដូ
ចខ្
មោ
ចប្
ត ូរកា
យ
” 

15 

លនា៉ះលទ។ លយងីរគាន់សតម្ិនម្ចនទាំនាកទ់ាំនងជិតសនទិធ។ ផ្ទុយលៅវញិ ខ្ុ ាំ
ម្ចនទាំនាកទ់ាំនងេែជាម្ួយរបេនធលរកាយរបស់ខ្ុ ាំ។   

ដូចពូបាននយិាយម្ញនខ្នោះ ពូម្និបានខ្ពញចតិ្តនងឹការខ្រៀប្ការខ្ដ្ឋយប្ងខុំាុំង
ពដីុំបូ្ង។ ប្ ា ប្ព់ពូីបានរេ់ខ្ៅជាម្យួប្ប្ពនធរប្េ់ពូបានម្យួរយៈ ខ្ត្ើពូ
មានបានចងប់្នតរេ់ខ្ៅជាម្យួគាត្ខ់្ទ្ទោះប្ជីារប្ប្ខ្ខោរប្កហម្ចប្ខ់្ដរឬខ្េ? 
បាទ ខ្ុ ាំេិតអញ្ា ឹងសម្ន។ កនុងរបបសខមររកហម្ សម្ចជិកសខមររកហម្
អនុញ្ញា តឱ្យលយងីលធេីផ្ទ៉ះនិងកាប់លដីម្លឈ្មី្កលធេីផ្ទ៉ះលដីម្បរីស់លៅជាម្ួយ
នាង [លៅាម្ម្ចត់ទលនល]។ ខ្ុ ាំបាន លផ្តមី្េិតថាលយងីអាចរស់លៅជាម្ួយ
គាន រហូតនិងម្ចនកូនជាម្ួយគាន លៅទីលនា៉ះ។ លេេរបបសខមររកហម្រេាំ ខ្ុ ាំ
បានរបាប់របេនធ[ទី១]ខ្ុ ាំថា របសិនលបីលយងីលៅទីសកបរម្ចត់ទលនល កនុងផ្ទ៉ះ
របស់លយងី លយងីអាចលៅលនសាទរតីលហយីវនឹងង្កយរសួេសាំរាប់ជីវតិ
របស់លយងី។ ខ្ុ ាំនិោយជាម្ួយនាងលរចីន្ស់ លហយីេោោម្បញ្ចុ ៉ះ
បញ្ចូ េនាង។ លទ៉ះបី ជាអនកជិតមង [លៅសកបរម្ចត់ទលនល] កអ៏ងេរឱ្យនាង
លៅសដរ។ ប៉ាុសនតបនាទ ប់េីេីរសខលរកាយម្កនាងលៅសតរបសកក ដូលចន៉ះខ្ុ ាំបាន
នាាំនាងលៅភូ្ម្ិកាំលនីតវញិលដីម្បលីៅរស់លៅជាម្ួយឪេុកម្ចត យ។ នាងសតង
សតចងចាំពាកយសដេខ្ុ ាំនិោយលៅកាន់នាងថា “អនកឯងេៃង់”។  

ខ្ុ ាំម្ិនបានចង់កាល យជាលពា៉ះម្ច៉ា យលទ លហយីខ្ុ ាំកម៏្ិនចង់ឱ្យរបេនធរបស់ខ្ុ ាំ
លៅជាស្រសតី លម្ម្ច៉ា យលនា៉ះសដរ។៩ ខ្ុ ាំអាណិ្តនាង លហយីលនា៉ះជាលហតុផ្េ
សដេខ្ុ ាំចងប់នតរស់លៅជាម្ួយនាង។ ខ្ុ ាំរបាប់នាងថាខ្ុ ាំម្ិនចង់សបកគាន លទ
លហយីខ្ុ ាំចង់ម្ចនរបេនធសតម្ួយ លទ៉ះបីលយងីទាំងេីររតូវបានលេបងខាំលអាយ
លរៀបការក៏លោយ។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្អាណិ្តអាសូររបេនធខ្ុ ាំ្ស់សដេ
ឪេុកម្ចត យរបសល់យងីម្និបានលរៀបចាំេធិលីរៀបការឱ្យលយងី េលីរពា៉ះវជាេធិី
សាំមនស់ាំរាបជ់ីវតិរបសស់្រសតរីេប់រូប។ ផ្ទុយលៅវញិ លរកាយម្កឪេុកម្ចត យ 
របស់នាងលហយីសូម្បសីតអនកញតិជតិមងបានទទេួសាគ េ់លយងីជាបតី
របេនធនងឹគាន  ដូលចន៉ះលយងីេរួសតបលងាតីជវីតិជាបតីរបេនធរបសល់យងីឱ្យរបលសីរ
លឡងី លទ៉ះបីជាលយងីម្ិនបានម្ចនេិធីលរៀបការាម្របប្េណី្ក៏លោយ។  

៨ 
ម្តងខ្េៀត្ ភាសាកូដ
ប្តូ្វបានខ្ប្ប្ើ។ អត្ថន័យ
េូខ្ៅេឺថាខ្េម្និបាន
ដឹងពបី្ញ្ហា ្េូវខ្ភ្េ និង
ការប្នតពូជ ប្៉ាញខ្នតខ្ដ្ឋយ
សារខ្ត្ខ្េប្តូ្វបានត្ុំរូវ
ខ្អាយរមួ្ខ្ភ្េ ខ្ប្ើម្និ
ដូខ្ចនោះខ្េអាចនឹង
ប្ប្ឈម្នឹងការសាេ ប្ ់
ដូខ្ចនោះប្ប្ពនធរប្េ់គាត្់
បានមានថ្្ាខ្ ោះ  

៩ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“ខ្ម្មា៉ា យ.”  



16 

ករ
ណី
េិ
កា
 ១

 

ខ្ុ ាំេិតថាការសបកគាន នងឹនាាំលអាយម្ចនបញ្ញា ប៉ា៉ះទងគចិ។ របសិនលបីលយងី
សបកគាន  ម្នុសសលផ្សងៗនងឹសួរលយងីេីមូ្េលហតុសដេលយងីសបកគាន ។ 
លហយីខ្ុ ាំម្ិនចងឱ់្យលេដឹងជាសាធារណ្ៈថាជាបតីសដេសបកបាក់គាន  លហយី
បាត់បងក់ិតតិយសលនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំចង់ឱ្យលេសរលសីរខ្ុ ាំថា ខ្ុ ាំម្ចនរេួសារម្ួយ
សដេសុខសានតនឹងគាន —ដូចសដេខ្ុ ាំម្ចនឥឡូវលន៉ះ លយងីម្ិនសដេម្ចន
បញ្ញា ធាំនឹងគាន ជាម្ួយរបេនធទ២ីរបស់ខ្ុ ាំលនា៉ះលទ។ ម្ចនអងគការខល៉ះបានម្ក 
សហេម្ន៍របស់ខ្ុ ាំលដីម្បសីាំភាសន៍បតីរបេនធអាំេីសាែ នភាេរេួសាររបស់េួក
លេ និងទាំនាកទ់ាំនងរបស់លេ លហយីខ្ុ ាំសតងសតចូេរមួ្ជាម្ួយរបេនធទី២
របស់ខ្ុ ាំ។ លេេខល៉ះលេេរបេនធខ្ុ ាំ [របេនធទីេីរ] នាងខឹង ខ្ុ ាំលៅលសៃៀម្
លហយីលរកាយម្កលយងីក៏របលសីរលឡងីវញិ។ លយងីទទួេសាគ េ់ថាម្នុសស
រេប់គាន សតងសតលធេីខុស លហយីលយងីម្ិនឱ្យបញ្ញា រកីរាេោេលៅរេួសារ
ទាំងមូ្េលនា៉ះលទ។ របេនធលរកាយរបស់ខ្ុ ាំេតិជាយេ់ និងលេីកទឹកចតិតខ្ុ ាំ
លេេខ្ុ ាំម្ចនបញ្ញា ។ ខ្ុ ាំេតិថាលយងីេិតជាបង្កា ញការអាណិ្តអាសូរចាំលពា៉ះ
គាន  និងកតីលម្ាត ចាំលពា៉ះគាន ។  

របេនធលរកាយរបស់ខ្ុ ាំម្ចនចាំលណ្៉ះដឹងម្ធយម្ របេនធមុ្នខ្ុ ាំម្ិនលច៉ះអាននងិ
សរលសរលទ។ ខ្ុ ាំេិតថារបេនធមុ្នរបស់ខ្ុ ាំលហយីនិងខ្ុ ាំម្ចនកម្ម េីលរពា៉ះ
លយងីរស់លៅជាម្ួយគាន បានសតម្ួយរយៈខលី លហយីបនាទ ប់ម្កលយងីក៏សបក
គាន ។ ផ្ទុយលៅវញិ ខ្ុ ាំលៅសតអាណិ្តអាសូររបេនធមុ្នខ្ុ ាំ េីលរពា៉ះនាងម្និ
សដេនិោយលដីម្លេ គាត់ទនភ់្លន់ ម្ិនសដេលធេីលអាយខ្ុ ាំអាម្ច៉ា ស់មុ្ខលនា៉ះ
លទ។ ម្ចនសតលហតុផ្េម្ួយេត់សដេនាងបានលេីកលទបងីអាំេីការចង់សបក
េីខ្ុ ាំ េឺការសដេលយងីលឈាល ៉ះរបសកកគាន េីមុ្ន “របសនិលបីខ្ុ ាំេៃង់លហតុអេី
បានជាទទូេយកការលរៀបការលន៉ះ?”  

ខ្ត្ើពូមានខ្ធវើពធិខី្រៀប្ការជាម្យួប្ប្ពនធខ្ប្កាយរប្េ់ពូខ្ដរឬខ្េ? 
បាទ លយងីម្ចនេិធតូីចាចម្ួយលដីម្បជីាការទទួេដឹងឮថាលយងីបាន
លរៀបការ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំម្ិនបានម្ចនេិធធីាំដុាំដូចសេេប្ថ្ៃលន៉ះលទ។ របេនធរបស់ខ្ុ ាំ 
ជាស្រសតីលម្ម្ច៉ា យេីលរពា៉ះបតីរបស់ នាងបានសាល ប់នារបបសខមររកហម្។  
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ាម្ចាប់ របសនិលបីលយងីចង់បាន លយងីអាចម្ចនេិខិតលរៀបអាពាហ៍
េិពាហ៍បាន។ ជាម្ួយរបេនធមុ្នរបសខ់្ុ ាំលយងីរគានស់តសបកគាន  លហយី
លចញឆាៃ យេីគាន —លយងីគាម នេិខិតសាន ម្អេីលនា៉ះលទ។  

ាម្ខ្ដលខ្ញ ុំបានឮម្ញនខ្នោះ ពូហាកដូ់ចជាបារម្ភពកីតិ្តយិេនងិការខ្ប្កបាក់
អាចប្៉ាោះ ល់ដល់កតិ្តយិេ។ ខ្ត្ើប្ប្ពនធរប្េ់ពូម្ញនមានការបារម្ភពី
កតិ្តយិេខ្ដរឬខ្េ? 
ាម្េតិលៅនាងកេ៏តិេបីញ្ញា លន៉ះសដរ លហយីនាងម្ិនចងល់អាយខ្ុ ាំប៉ា៉ះពាេ់
នាង និងលេងជាម្ួយនាងលទ។ នាងសតងសតទទូចថាលយងីនឹងសបកគាន
លេេលយងីរតឡប់លៅភូ្ម្ិវញិ... កនុងេាំនិតរបសខ់្ុ ាំ នាងសាំលរចចិតតរហ័ស
លេកថានាងថាម្ិនចងប់នតជីវតិអាពាហ៍េិពាហ៍ជាម្យួខ្ុ ាំ។ នាងម្ចនការ
ខកចតិតនឹងអេីសដេខ្ុ ាំបាននោិយលៅលេេលយងីលឈាល ៉ះរបសកកគាន ។ វជា
កាំហុសរបស់ខ្ុ ាំនាលេេលនា៉ះសដរ ប៉ាុសនតពាកយរបស់ខ្ុ ាំបាននិោយរចួបាត់
លៅលហយី។ 

ខ្ុ ាំនិោយពាកយទាំងលនា៉ះេីលរពា៉ះខ្ុ ាំចង់ម្ចនលេេសាំរាក លហយីលៅរតូវ 
រតឡប់លៅលធេីការមុ្នលេេលទៀត។ លេេរបបសខមររកហម្លយងីម្ិនអាច
លៅលធេីការយតឺលទ លហយីលយងីលគារេលគាេការណ៍្អងគការេីលរពា៉ះឈ្លប
សតងសតយកការសាំង្កត់េីលយងី។ របសិនលបី លយងីលៅលធេីការយតឺ លយងី
នឹងរតូវលេសងសយ័កនុងការលធេីខុសលហយីនងឹរតូវសាំលាប់។ លេេម្ួយលនា៉ះ
កនុងរបបលនា៉ះខ្ុ ាំលសទីរសតរតូវសាល ប់លៅលេេខ្ុ ាំម្កេីសទូងយតឺ េីលរពា៉ះម្ិតត
របស់ខ្ុ ាំបបេួខ្ុ ាំលៅបាញ់ចប។ លម្រករម្សខមររកហម្ទូនាម នខ្ុ ាំលាៃ ចលនា៉ះ។ 
េីលេេលនា៉ះម្ក ខ្ុ ាំចប់លផ្តីម្ម្ចនអារម្មណ៍្ភ្័យមល ចកនុងការបលងាីតកាំហុស
លទ៉ះបីជាតូចាចក៏លោយ។ ខ្ុ ាំល ញីសម្ចជិកសខមររកហម្យកម្នុសសលៅ
សាំលាប់លចេលេេលេលធេីអេីខុស បានលចទរបកានម់្នុសសទាំងលនា៉ះថា
ម្ិនចង់លធេីការលអាយអងគការ។ 
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ខ្ៅខ្ពលពូខ្ៅកនញងរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្ ខ្ត្ើពូបានធ្លេ ប្េ់តិ្ថារប្ប្ខ្នោះនងឹប្ញ្ចប្់
 ថ្ងៃណាម្យួខ្ដរឬខ្េ? 
ជាការេិតលៅខ្ុ ាំបានជួបបុរសម្ចន ក់លឈាម ៉ះ ស. ។ គាត់បានរបាប់ខ្ុ ាំថារបប
សខមររកហម្នឹងម្ិនលៅបានយូរអសងេងលទេីលរពា៉ះម្ចនកាំលាាំងលរបីាំរ៉ះលរចីន
្ស់។ គាត់ទូនាម នលអាយខ្ុ ាំបត់សបនាម្កាេៈលទសៈ។ ខ្ុ ាំ្លុ៉ះបញ្ញច ាំង
លៅលេីពាកយលេចន៍របស់គាត់ លហយីគាត់និោយរតូវ។ លយងីេួរសតសាំរប
ខលួនកនុងរបបលនា៉ះលដីម្បរីស់ លបីម្ិនដូលចន ៉ះលទលយងីនងឹរបឈ្ម្មុ្ខនឹងការ
រតូវលេសាំលាប់។ រតូវលហយី ខ្ុ ាំម្ិនសដេធាល បេ់ិតថានឹងរស់រានម្ចនជីវតិ
រហូតដេ់សេេប្ថ្ៃលនា៉ះលទ េីលរពា៉ះខ្ុ ាំល ញីសាកសេម្នុសសសាល ប់ជាលរចីន
លៅជុាំវញិខ្ុ ាំ លហយីម្នុសសកាំេុងសាល បម់្តងម្ចន ក់ៗលៅលេេខ្ុ ាំជីករបឡាយ
និងសរកដី។ ខ្ុ ាំម្និសដេ រសប្ម្៉ាថាខ្ុ ាំនងឹរស់រានម្ចនជីវតិលទ លហយីខ្ុ ាំក៏ម្ិន
សដេេិតអាំេីអនាេតសដរ។  
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ម្ងីបានខ្រៀប្ការម្ញនរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្ ខ្ត្ើម្ងីអាចប្បាប្ខ់្ញ ុំពកីារខ្រៀប្ការ 
ខ្ ោះបានខ្េ? 
ចស ខ្ុ ាំអាចរបាប់បាន។ ខ្ុ ាំបានលៅរស់លៅជាម្ួយបងរសីរបស់ខ្ុ ាំសដេ
លរៀបការរចួម្ចន ក់លៅលេេសដេឪេុករបសខ់្ុ ាំបានសាល ប់។ ខ្ុ ាំបានលម្ីេសថ្ទាំ
រកបីលរពា៉ះលយងីម្ចនរកបីជាលរចីន។ ខ្ុ ាំម្ិនអាចលៅសាលា។ ខ្ុ ាំបានលធេីការ
ធៃន់លៅវេសរសលដីម្បជីួយបងរសីរបសខ់្ុ ាំ។ ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំបាននិោយថា 
“ឯងម្និបាចល់ៅសាលាលរៀនលទ។ របសនិលបឯីងលៅលរៀនលហយីលច៉ះសរលសរ 
ឯងនងឹសរលសរសាំបុរតលអាយរបរសលសនហ៍។ ដូលចន៉ះឯងម្និបាច់លរៀនលទ។” 
ដូលចន៉ះខ្ុ ាំបានរស់លៅជាម្ួយបងរសីលហយីលធេីការលៅផ្ទ៉ះ។ លៅលេេសដេ
បានទទួេសាំលណី្រសុាំលរៀបការម្ួយ ខ្ុ ាំក៏បានទុកឱ្យបងរសី និងម្ចត យខ្ុ ាំ 
ជាអនកលធេីការសាំលរចចិតត។ ខ្ុ ាំបានលរៀបការលៅលេេសដេខ្ុ ាំម្ចនអាយុ 
១៥ ឆាន ាំ។ 

បងរសីបានលរៀបចាំម្ងគេការលអាយខ្ុ ាំ។ គាត់សតងសតនិោយថាលបីម្ចន
បុរសអនកម្ចន្ម្ចន ក់ចង់លរៀបការជាម្ួយខ្ុ ាំ គាត់នឹងយេ់រេម្។ បុរស
លនា៉ះជាអនកម្ចនដូលចន៉ះលហយី លទីបគាត់យេ់រេម្ឱ្យម្កលរៀបការជាម្ួយ
ខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំម្ិនបានបដិលសធលទ។ ខ្ុ ាំរគាន់សតលធេីាម្េកួគាត់ ខ្ុ ាំបានលធេីាម្
បងរសី ម្ចត យ និងឪេុករបស់ខ្ុ ាំ។ របសិនលបេីួកគាត់ចង់ លអាយខ្ុ ាំលរៀបការ
ជាម្ួយនរ្ម្ចន ក់ខ្ុ ាំនឹងយេ់រេម្។ លហយីបនាទ បម់្ក របសិនលបីម្ចន 
ការខុស្គងចាំលពា៉ះជាំលរសីរបស់េួកលេ [ការលរៀបការម្ិនបានេែ] រេួសារ
របស់ខ្ុ ាំនឹងបនតជួយទាំនប់បាំរុងនិងលម្ីេសថ្ខ្ុ ាំ។ ប៉ាុសនតរបសិនលបីខ្ុ ាំលធេីការ 
សាំលរចចិតតលោយខលួនឯង េួកគាត់នឹងម្ិនបនតជួយលម្ីេសថ្ខ្ុ ាំលទ របសនិលបី

ច្ អាយញ ៦៥ឆ្ន ុំ  
េុំភាេនខ៍្ៅថ្ងៃេី ២៥ ខ្ម្សា ២០១៤  
ខ្ៅប្កុងភ្នុំខ្ពញ ខ្ៅអងគការចិត្តេងគម្អនតរវប្បធក៌ម្ពញជា។  

ករណី្សកិា  ២ 
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ការសាំលរចចិតតរបស់ខ្ុ ាំម្និរតឹម្រតូវ។ លន៉ះេឺជាអេីសដេេួកគាត់បានរបាប់ខ្ុ ាំ 
ឪេុកម្ចត យ នងិបងរសីរបស់ខ្ុ ាំ។ 

ខ្ត្ើម្ងីអាចខ្រៀប្រាប្ព់កីារខ្រៀប្ការរប្េ់ម្ងីបានខ្ដរឬខ្េ? 
កនុងកាំឡុងេិធីភាា ប់ពាកយ ម្ចនម្នុសសយកនាំនិងសផ្លលឈ្ ីនិងម្ចនតស្រនតី 
លហយីខ្ុ ាំម្ចនលមអាវថ្មីជាលរចីនលហយីមុ្ខរបស់ខ្ុ ាំរតូវបានតុបសតង។ លេេ
សដេខ្ុ ាំលម្ីេខលួនឯង ខ្ុ ាំបានដឹងខលួនឯងថាខ្ុ ាំលៅលកមង្ស់រចួខ្ុ ាំក៏បាន
យាំ។ ខ្ុ ាំបានអាណិ្តខលួនឯងលោយសារសតខ្ុ ាំលៅលកមងលហយីរតូវបានលរៀប
ការជាម្ួយបុរសចាំ្ស់ម្ចន ក់សដេម្ចនអាយុ៣៥ឆាន ាំ។ លយងីលម្ីេលៅ
ដូចជាឪេុកនងិកូនរសីលៅកនុងម្ងគេការលនា៉ះ។ គាត់ធាល ប់បួសជាសងឃ។ 
គាត់បានសឹកលដមី្បលីរៀបការជាម្ួយខ្ុ ាំ។ ឪេុករបសគ់ាត់ម្ិនសបាយចតិត
ជាម្ួយខ្ុ ាំលោយសារសតខ្ុ ាំជាអនករក ប៉ាុសនតបងបែូនរបស់គាតចូ់េចិតតខ្ុ ាំ
លោយសារសតខ្ុ ាំជាអនកឧសាហ៍លធេីការដូចម្នុសសរបរស។ ប៉ាុសនតឪេុករបស់
គាត់ម្ិនចូេចតិតខ្ុ ាំលទ។ លោយសារសតបងបែូនរបសគ់ាត់ចូេចតិតខ្ុ ាំ និង
រសរ៉ះរសួេជាម្ួយនងឹម្ងគេការលន៉ះ លហយីគាត់កម៏្ិនបាន មេ យខេេ់
ជាម្ួយនឹងការេិតរបស់ឪេុកគាត់សដរ។ 

អាពាហ៍េិពាហ៍របស់ខ្ុ ាំេឺេែ។ បតខី្ុ ាំបានជួយខ្ុ ាំទាំងការង្ករផ្ទ៉ះ និងសរសចាំ
ការ លហយីគាត់យកចិតតទុកោក់សថ្រកាខ្ុ ាំ។ គាតម់្ចនការង្ករលៅ ុាំ។ ខ្ុ ាំ
បានចត់ទុកគាត់ដូចជាឪេុករបស់ខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំអាណិ្តគាត់លោយសារសតគាត់
ហា នរបឆាាំងនឹងឪេុករបស់គាត់លដីម្បលីរៀបការជាម្ួយខ្ុ ាំ។ បតីរបស់ខ្ុ ាំម្ិន
សដេវយលធេីបាបខ្ុ ាំឬបងាទុកខលទសដេខ់្ុ ាំលនា៉ះលទ។ គាត់រសឡាញ់ខ្ុ ាំ។ 
ម្ចនសតឪេុកលកមករបស់ខ្ុ ាំលទសដេេិបាកជាម្ួយខ្ុ ាំ លោយគាត់សតងសត 
របាប់ខ្ុ ាំឱ្យលធេីលន៉ះ លធេីលនា៉ះ លធេីបសងែម្លផ្សងៗ។ ខ្ុ ាំយាំរាេ់ប្ថ្ៃ។ វរតូវ
ចាំ្យលេេ លរចីនលដីម្បចីាំអិនអាហារអស់ទាំងលន៉ះ លោយសារសតខ្ុ ាំម្ិន
បានដឹងអាំេីរលបៀបចាំអនិទេ់សតលសា៉ះ។ លេេសដេអាហារចាំអិនរចួ ខ្ុ ាំ
បានយកវលៅលអាយគាត់ សតគាត់បដិលសធម្ិនបរលិភាេ។ គាត់បានង្កក
មុ្ខលចញនងិម្ិនបានបរលិភាេអេីទាំងអស់។ ខ្ុ ាំរតូវសតអតធ់មត់ លហយីអងេរ
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គាត់ោ៉ា ងរសួេឱ្យគាត់បរលិភាេវ។ គាត់ម្ិនចូេចិតត
ខ្ុ ាំលទ។ លៅលេេសដេសាេ ម្ីរបស់ខ្ុ ាំរតូវលៅលធេីការឆាៃ យ
េីផ្ទ៉ះ ឪេុកលកមករបស់ខ្ុ ាំសតងសតលអាយខ្ុ ាំចកលចញលៅ
លៅទី្សដេខ្ុ ាំចង់លៅ។ គាត់ម្ិនចង់លអាយខ្ុ ាំលៅផ្ទ៉ះ
លទ លៅលេេសដេសាេ ម្ីរបស់ខ្ុ ាំម្ិនលៅ។ ម្ចត យរបស់បតី
ខ្ុ ាំបានសាល ប់មុ្នលេេលយងីលរៀបការ។ 

ម្ងីខ្ៅខ្កោងណាេ់ ដូខ្ចនោះខ្ញ ុំឆ្ៃល់ថាខ្ត្ើម្ងីបានយល់អុំពី
អា ហ៍ព ិហ៍ខ្ដរឬកនញងខ្ពលខ្ ោះ? 
ខ្ុ ាំសាម នថាអាពាហ៍េិពាហ៍េឺការរស់លៅជាម្ួយគាន ដូច
បងបែូន។ ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងថាការរមួ្លភ្ទជាសផ្នកម្ួយលៅ
កនុងជីវតិអាពាហ៍េិពាហ៍លនា៉ះលទ។ ជាដាំបូងខ្ុ ាំម្ិនបាន
លអាយសាេ ម្ីរបសខ់្ុ ាំប៉ា៉ះពាេខ់្ុ ាំលទ។ ម្ចនលេេម្យួលនា៉ះសដេគាតប់៉ា៉ះពាេ់
ខ្ុ ាំ ខ្ុ ាំបានរត់លចញេីលរពា៉ះ ខ្ុ ាំមល ចគាត់សួរខ្ុ ាំថាលហតុអេបីានជាខ្ុ ាំមល ចមល ាំង
ោ៉ា ងលន៉ះ។ ខ្ុ ាំបាននោិយថា ខ្ុ ាំម្និបានដងឹថាបតីរបេនធសដេបានលរៀប
ការលហយីរតូវប៉ា៉ះពាេ់គាន សបបលន៉ះលទ របសនិលបីខ្ុ ាំបានដឹងខ្ុ ាំនឹងម្ិនលរៀប
ការទេ់សតលសា៉ះ។ បនាទ ប់ម្កម្ចនប្ថ្ៃម្ួយ បងបែូនរបស់គាត់បានម្ក
និោយជាម្ួយខ្ុ ាំ េនយេ់ខ្ុ ាំថាបតីរបេនធេួររតូវលធេអីេីខល៉ះលរកាយលេេលរៀប
ការលហយី។ ដូលចន៉ះលហយីលទីបខ្ុ ាំបានដងឹ។   

ម្ងីបាននយិាយថាកនញងរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្ ម្ងីប្ត្វូបានខ្េដ្ឋកទ់្ទរញណកម្ោ
ខ្ដ្ឋយសារខ្ត្ ម្ងីប្ប្ខ្កកម្និប្ពម្ខ្រៀប្ការជាម្យួនងឹប្ញរេមាន កខ់្េៀត្។ 
ខ្ត្ើមានអវខី្កើត្ខ្ ើងចុំខ្ ោះប្ីត េមី្យួរប្េ់ម្ងី ខ្ពលខ្ ោះ? 
ចស អនុលសនីយឯកបានរសឡាញ់ខ្ុ ាំលហយីបានសាំលាប់បតីខ្ុ ាំលោយសារ
សតរសឡាញ់ ខ្ុ ាំ។ អនុលសនីយឯក ប. បានសាំលាបប់តីខ្ុ ាំ ដូលចន៉ះគាត់អាច
លរៀបការជាម្ួយខ្ុ ាំបាន។ អនុលសនីយឯក ប. រេប់រេងរបជាជនរបសហេ
ជា៣៥០០០នាក់។  

ម្ួយប្ថ្ៃលរកាយលម្ច៉ា ងលធេីការខ្ុ ាំម្ិនបានល ញីបតីរតឡប់ម្កលៅលេេបាយ

ចាស អនញហសនីយឯក
បាន្សឡាញ់ខ្ញ ុំ
ហហើយបានសុំលាប់បតី
ខ្ញ ុំហោយសារឡត្
្សឡាញ់ ខ្ញ ុំ។  
អនញហសនីយឯក ប. 
បានសុំលាប់បតីខ្ញ ុំ 
ដូហចាោះគ្នត្់អាចហរៀប
ការជាមួ្យខ្ញ ុំបាន។ 

“ 
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ប្ថ្ៃរតង់។ ខ្ុ ាំម្ិនបានហូបបាយលទខ្ុ ាំបានេោោម្សសេងរកគាត់។ លេេខ្ុ ាំ 
ម្ិនបានល ញីគាត់ម្កវញិលម្ច៉ា ងរបសហេជា១០ ម្នុសសបានរបាប់ខ្ុ ាំថា
ឈ្ប់រកលៅេីលរពា៉ះលេបានល ញីគាត់រតូវបានលេយកលៅ្លងសាព នលៅ
េុកលៅវតត xx បាត់លៅលហយី។ ម្នុសសទាំងលនា៉ះបានរបាប់ ខ្ុ ាំថា 
អនុលសនីយឯក ប. បានបញ្ញា លអាយលម្កងនាាំបតីរបស់ខ្ុ ាំលៅលធេីការលៅ
កសនលងថ្មីបាត់លហយី។ លេេខ្ុ ាំបានឮដូចលន៉ះ ខ្ុ ាំចបល់ផ្តីម្សរសកមល ាំងៗថា 
“សូម្នាាំបតីរបស់ខ្ុ ាំរតឡបម់្កវញិម្ក។” ខ្ុ ាំរតូវបានលេោក់រចវក់លោយ
សារសតខ្ុ ាំសរសករកបតី។ លេបានោក់រចវក់ លហយីនាាំខ្ុ ាំលៅោក់េុកលៅវតត 
xx។ ខ្ុ ាំរតូវបានលេ ុាំលៅទីលនា៉ះរយៈលេេម្ួយយប់ លហយីបនាទ ប់ម្ក 
អនុលសនីយឯក ប. បានបញ្ញា លអាយលេលោ៉ះសេងខ្ុ ាំ។ យប់បនាទ បេ់ីខ្ុ ាំរតូវ
លេលោ៉ះសេង លម្កងបានសហរហម្ខ្ុ ាំលៅោាំដាំឡូងលៅសាលាចិនលៅ xx។  

លេេខ្ុ ាំលៅដេ់សាលា ខ្ុ ាំបានល ញីម្នុសសលៅទីលនា៉ះរចួលរសចលៅ 
លហយី។ ម្ចនេូចាំនួន៩េូរមួ្ទាំងខ្ុ ាំ។ លោយសារសតខ្ុ ាំរតូវបានលេរបាប់
ឱ្យម្កោាំដាំឡូងលៅសាលា ខ្ុ ាំបានសួរលៅកាន់លម្កងថា “ម្ិតតបងលអាយខ្ុ ាំ
ម្កោាំដាំឡូងសម្នលទ?” គាត់ល្លីយតបថា “លទ ម្តិតឯងម្កទីលន៉ះលដមី្បី
លរៀបការនិងអនុលសនីយឯក ប.” លេេឮដូចលន៉ះខ្ុ ាំយាំ។ ខ្ុ ាំបានាាំងចិតតថា
ខ្ុ ាំនឹងម្ិនលរៀបការលនា៉ះលទ។ េូម្ួយៗរតូវបានលេឱ្យចប់ប្ដ លហយីដេ់លវន
ខ្ុ ាំ លម្កងនោិយថា “ម្តិតលឡងីនោិយ” ខ្ុ ាំបាននោិយថា “លទ ខ្ុ ាំម្និ
ដឹងថា បតីនរ្លនា៉ះលទ ប៉ាុសនតលន៉ះម្និសម្នជាបតីរបស់ខ្ុ ាំលនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំនឹង
ម្ិនលរៀបការលនា៉ះលទ លហយីអនក្អាចយកខ្ុ ាំលៅ្ក៏យកលៅ ខ្ុ ាំម្និ
ខេេ់លនា៉ះលទ។ របសិនលបីចង់សាំលាប់ លេេលន៉ះ កខ៏្ុ ាំម្ិនខេេ់សដរ។ ខ្ុ ាំម្ិន
ដឹងថាលតីឪេុកម្ចត យ និងបងបែូនខ្ុ ាំលៅទី្ លទលេេលន៉ះ លហយីលេេខ្ុ ាំ
និោយថាខ្ុ ាំម្ិនចង់លរៀបការ េឺម្ចនន័យថាខ្ុ ាំម្ិនលរៀបការលទ។ ដូលចន៉ះ 
សូម្យកខ្ុ ាំលៅ្ក៏យកលៅាម្សតអនកចង់” អនុលសនីយឯកបានទ៉ះ
កាំលផ្លៀងខ្ុ ាំ។ គាត់បានយកសសបកលជងីវយកាេខ្ុ ាំ៤លៅ៥ដង។ [លេេ
សដេគាត់កាំេុងវយខ្ុ ាំ] គាត់បានសួរថា “លរៀបការឬអត់?” ខ្ុ ាំលៅសត
និោយថា “លទ លទ”។  
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អនុលសនីយឯក ប. បានបញ្ញា លអាយអនកោម្របស់គាត់នាាំខ្ុ ាំលៅោក់េុក
លៅវតត xx។ គាត់បាននិោយលៅកាន់អនកោម្ថា “នាាំវលៅទីលនា៉ះ 
លហយីអញនងឹរ ាំលលាភ្វ [លេេលរកាយ]។” លៅកនុងេុក ខ្ុ ាំរតូវបានលេលោ៉ះ
សាំលេៀកបាំពាក់អស់ លហយីោក់រចវក់។ លេោក់រចវក់លជីងខ្ុ ាំកសនធកលចញ
េីគាន  លហយីប្ដរបស់ខ្ុ ាំលអាយលចញេីគាន ។ ខ្ុ ាំកាន់សតេោោម្លរ ីរចវ៉ា ក់កាន់
សតតឹង។ ខ្ុ ាំបានសរសក លហយីអនុលសនីយឯក ប. បញ្ញា ឱ្យអនកោម្ វយ
ខ្ុ ាំលដីម្បឱី្យខ្ុ ាំឈ្ប់សរសក។ ខ្ុ ាំសរសកថា “យកខ្ុ ាំលៅ្លៅលៅលលាកលអីយ 
ប៉ាុសនតកុាំលធេទីរុណ្កម្មខ្ុ ាំេលីរពា៉ះខ្ុ ាំម្និបានលធេអីេខុីសលនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំបានលរៀបការ
រចួលហយី លហយីខ្ុ ាំម្ិនលរៀបការនឹងអនក្លទ។ សូម្លោ៉ះសេងខ្ុ ាំលៅ។” 
បនាទ ប់ម្កទហានលកមងៗ របសហេជាអាយុ១៥លៅ១៦ឆាន ាំ យក
សសបកលជីងរបស់លេម្កប៉ា៉ះរបោប់លភ្ទខ្ុ ាំ លហយីលេរចបាច់លោ៉ះរបស់ខ្ុ ាំ 
លហយីលថ្ីបខ្ុ ាំរហូតដេ់ខ្ុ ាំបាត់សាម រតី។  

លេេខ្ុ ាំដឹងខលួនលឡងីលេេរេកឹ ខ្ុ ាំបានល ញីអនុលសនីយឯ៍ក ប. លដកសកបរ      
ខ្ុ ាំ។ គាត់បាននោិយថា “ល ញីអត់? របសនិលបីរេម្លរៀបការជាម្ួយ
អញលនា៉ះនឹងម្ិនម្ចនលរឿងអញ្ា ឹងលទ។ លទ៉ះបីជាម្និរេម្កអ៏ញបាន 
លហយី។” លហយីរាេ់យប់ ខ្ុ ាំម្ិនដឹងថាលតីទហានលកមងៗ លនា៉ះម្កេី្
លទ ប៉ាុសនតលេបានម្កវយខ្ុ ាំ រ ាំលលាភ្ខ្ុ ាំរហូតដេ់បាតស់ាម រតី។ លហយីលេេខ្ុ ាំ
លរកាកលឡងី ខ្ុ ាំបានល ញីអនុលសនីយឯក ប. លៅសកបរខ្ុ ាំរហូត។  

ខ្ត្ើម្និមាននរណាមាន កឆ់្េងកាត្េ់ញកខ្ ោះ ខ្ហើយបានឮអវខី្កើត្ខ្ ើងខ្េខ្ម្នខ្េ? 
ម្ចនសតរករម្លេលទ ម្ចនសតរករម្ទហានសខមររកហម្លទ។ វសាៃ ត់្ស់ 
លហយីម្នុសសម្ិនអនុញ្ញា តឱ្យម្កជិតេុកលនា៉ះលទ។ ទហានបានោម្ 
ជុាំវញិេុកលនា៉ះ [លដីម្បឱី្យជាក់ថាគាម ននរ្ម្កសកបរលនា៉ះ។] េុកលនា៉ះ
ម្ចនសតដាំបួេឥតជញ្ញា ាំងលទ។ ខ្ុ ាំគាម នេាំនិតដងឹថាលតីេុកលនា៉ះម្ចនរូបរាង
សបប្លនា៉ះលទនាលេេប្ថ្ៃ េីលរពា៉ះេួកលយងីបានបាត់សាម រតីទាំងអស់
គាន ។ លយងីភ្ាក់ដឹងខលួនលៅលម្ច៉ា ង៥លាៃ ច។ ម្ចនរបសហេជា៥០លៅ២០
នាក់ជាប់េុកទីលនា៉ះទាំងអស់សុទធសតជាស្រសតី។  
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ករណី្ខល៉ះរតូវបានបញ្ាូ នម្កទីលន៉ះលោយសារសតលេរបសកកម្ិនលរៀបការ
ដូចករណី្ខ្ុ ាំសដរ។ លេរ ាំលលាភ្ស្រសតីទាំងលនា៉ះ។ លេយករបោប់លភ្ទរបស់លេ
ោក់ចូេកនុងម្ចត់របសេ់ួកលយងី លហយីយកវម្កោក់នឹងមុ្ខរបស ់
លយងី។ ខ្ុ ាំម្ិនបានដងឹថាលតីម្ចនម្នុសសប៉ាុនាម ននាករ់ ាំលលាភ្ខ្ុ ាំកនុងម្ួយ 
យប់ៗលនា៉ះលទ។ លេរ ាំលលាភ្ស្រសតីលៅមុ្ខេួកលយងី លហយីខ្ុ ាំរគាន់សតបិទ 
សភ្នក។ ខលួនរបស់ខ្ុ ាំញ័រអស់លហយី។ ខ្ុ ាំយាំទាំងប្ថ្ៃទាំងយប់។ ស្រសតីលផ្សង
លទៀតសរសក និងយាំផ្ងសដរ។ ម្ចនស្រសតីម្ចន ក់នាងសាែ ត្ស់ ប៉ាុសនតនាង
សាល ប់បនាទ ប់េមី្ួយយប់លរកាយលោយសារលេរ ាំលលាភ្នាងរហូតដេ់សាល ប់។  

ខ្ត្ើអនកណារ ុំខ្ោភ្ម្ងីខ្ៅកនញងេញកខ្ ោះ? 
េឺទហានលកមងៗ និងអនកោម្។ រាេ់យបអ់នុលសនីយឯក ប. បានម្ក 
លហយីរ ាំលលាភ្ខ្ុ ាំ។ អនកោម្លកមងៗទាំងលនា៉ះបានវយខ្ុ ាំលហយីទ៉ះកាំលផ្លៀង 
ខ្ុ ាំរហូតដេ់បាត់សាម រតី បនាទ ប់ម្កអនុលសនីយឯក ប. បានម្ករ ាំលលាភ្ខ្ុ ាំ។ 
ខ្ុ ាំដឹងថាជាអនុលសនីយឯក ប. េីលរពា៉ះខ្ុ ាំបានល ញីគាត់លដកលៅ សកបរខ្ុ ាំ
រេប់លេេខ្ុ ាំភ្ាកដ់ឹងខលួន។  

ខ្ត្ើម្ងីបានដងឹខ្េថាខ្ត្ើខ្ហត្ញអវបីានជាខ្េខ្ធវើខ្ប្ប្ខ្នោះខ្ៅខ្លើម្ងីខ្ដរឬខ្េ? 
េីលរពា៉ះខ្ុ ាំរបសកកម្ិនរេម្លរៀបការ។ ម្ចនបុរសម្ចន ក់សដេលធេីការលៅកនុង 
េុកលនា៉ះជាអនកដឹកម្ាូបេី xx លៅ xx ដូចជាអាំបិេ រតី និងបសនល។ ខ្ុ ាំបាន 
សុាំអងេរគាត់លអាយជួយខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំបាននិោយថាខ្ុ ាំនងឹដឹងេុណ្គាត់ លហយី 
នឹងសថ្រកាគាត់លេេគាត់ចស់លៅ។ ដូលចន៉ះ គាតក់ប៏ានឱ្យម្ចសជាលរចីន 
លៅអនុលសនីយឯក ប. លដីម្បបីតូរនឹងខ្ុ ាំ លហយីខ្ុ ាំក៏រតូវបានលោ៉ះសេង។  

ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងលទថាលហតុអេីបានជាគាត់យេ់រេម្លោ៉ះសេងខ្ុ ាំលនា៉ះលទ។ 
អនុលសនីយឯ៍ក ប.បាន របាប់លៅបុរសចស់លនា៉ះថាលអាយសថ្រកាខ្ុ ាំឱ្យ
របួសខ្ុ ាំជា។ គាត់បានឱ្យអនកោម្ាម្ខ្ុ ាំលដមី្បលីអាយចាស់ថាខ្ុ ាំរតូវបាន
លេសថ្រកាបានេែ។ ខ្ុ ាំបានេតិថាគាត់ចង់បានខ្ុ ាំម្តងលទៀតលេីកលរកាយ
លៅលេេខ្ុ ាំជា ដូលចន៉ះលហយីបានជាគាត់ឱ្យអនកោម្លៅាម្ខ្ុ ាំ ឬរបសហេ
ជាខ្ុ ាំម្ិនចាស់លទ។ 
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ខ្ត្ើម្ងីេតិ្ថាគាត្ខ់្ដ្ឋោះខ្លងម្ងីខ្ដ្ឋយសារខ្ត្គាត្់
អាណិត្ម្ងី? 
ខ្ុ ាំក៏ម្និដឹងសដរ។ ខ្ុ ាំម្និម្ចនេាំនិតអេីលទ។  

ខ្ត្ើខ្ហត្ញអវបីានជាប្ញរេចាេ់ខ្ ោះយល់ប្ពម្ជយួ ម្ងី? 
គាត់គាម នបងបែូន គាម នឪេុកម្ចត យ ឬសាចញ់តិលៅ
សេ់លទ [លដីម្បសីថ្រកាគាត់លេេចស់លៅ] លោយសារ
សតសខមររកហម្បានសាំលាប់េួកលេអស់លហយី។ ខ្ុ ាំបាន
្លងកាតភូ់្ម្ិជាលរចីន ជាម្ួយបុរសចស់លនា៉ះ លហយី
អនកោម្ាម្លយងីរហូតរេបក់សនលង។  

ម្ងីប្ត្ួវបានជាប្េ់ញក ខ្ធវើទ្ទរញណកម្ោ ខ្ហើយរ ុំខ្ោភ្ខ្ដ្ឋយ
សារខ្ត្ម្ងីម្និ ប្ពម្ខ្រៀប្ការ។ ខ្ត្ើម្ងីមានេតិ្នងិមាន
អារម្ោណ៍ខ្ប្ប្ណាខ្ដរខ្ៅខ្ពលខ្ ោះ ខ្ពលម្ងីបានដងឹ
ថាខ្នោះជាេណឌ កម្ោរប្េ់ម្ងី? 
ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្លវទនា្ស ់លហយីឯកា។ របសិនលបីលេលសនីរសុាំការ    
លរៀបការដូចការលរៀបការខ្ុ ាំលេីកទីម្ួយ ខ្ុ ាំរបសហេអាចនឹងរេម្លរៀបការ។ 
ខ្ុ ាំបានរបសកកេីលរពា៉ះគាម នឪេុកម្ចត យ គាម នលភ្លង គាម នសាច់ញតិ គាម ន 
អាចរយ គាម នសាំលេៀកបាំពាក់ និងគាម នការតុបសតងមុ្ខ លហយីខ្ុ ាំម្ិនបាន
ល ញីមុ្ខម្នុសសម្ចន ក់លនា៉ះ [មុ្នលេេលរៀបការ]។ ខ្ុ ាំបានដងឹសតលឈាម ៉ះ 
លហយីបនាទ ប់ម្កខ្ុ ាំរតូវបានរបាប់លអាយលរៀបការនឹងគាត់។ ខ្ុ ាំអាចនងឹរេម្
លរៀបការរបសនិលបវីាម្របប្េណី្ លហយីម្និសម្នជាការេនិយ័ដូលចន៉ះ។ ខ្ុ ាំ
បានេិតថារបសនិជាខ្ុ ាំរបសកក ខ្ុ ាំនឹងរតូវសាំលាប់។ ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងដេ ់
ថាម្ចនការលធេទីរុណ្កម្មលរៅេីការសាំលាបល់នា៉ះលទ។ េូលផ្សងៗលទៀតលេ      
យេរ់េម្ លេលៅេវីទាំងអសល់េេលនា៉ះ លហយីម្ចនសតខ្ុ ាំលទសដេលម្ម្ច៉ា យ។  

ខ្ពលម្ងីខ្រៀប្ការជាម្យួនងិប្តរីប្េ់ម្ងីម្ញនរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្ ម្ងីកម៏្និបាន 
សាគ ល់គាត្ឬ់ ប្េឡាញ់គាត្ខ់្ដរពតិ្ខ្ម្នខ្េ?  
ចស ខ្ុ ាំម្ិនបានរសឡាញ់គាត់លទ។ ខ្ុ ាំលធេីាម្បងរសីរបស់ខ្ុ ាំ នងិឪេុក 
ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំ។  

ខ្ញ ុំបាន្បឡកកពីហ្ពាោះ
គ្នម នឪពញកមាត យ គ្នម ន
ហលលង គ្នម នសាច់ញាត្ិ 
គ្នម នអាចារយ គ្នម ន 
សុំហលៀកបុំពាក់ និង
គ្នម នការត្ញបឡត្ងម្ញខ 
ហហើយខ្ញ ុំម្ិនបាន
ហ ើញ ម្ញខម្នញសស
មាា ក់ហនាោះ [ម្ញនហពល
ហរៀបការ]។ 

“ 
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ខ្ត្ើការខ្រៀប្ការទ្ទុំងពីរខ្នោះខញេគាន ដូខ្ម្តចខ្ដរ? 
ខុសគាន ។ សាំរាប់ការលរៀបការទី១របស់ខ្ុ ាំ ខ្ុ ាំលធេីាម្ឪេុកម្ចត យ បងបែូន 
លហយីលទ៉ះបីជាការលរៀបការលនា៉ះខុស្គង លេនងឹទទួេខុសរតូវលេីខ្ុ ាំ 
លហយីទុកខ្ុ ាំលៅកនុងរេសួារ។ ខ្ុ ាំម្និរបសកកលោយសារសតខ្ុ ាំម្ចនឪេុកម្ចត យ  
អាចរយ និងតស្រនតីកនុងេធិីលរៀបការ លហីយលៅកនុងរបបសខមររកហម្ លេម្ិន
បានរបាប់ខ្ុ ាំជាមុ្នលនា៉ះលទ លហយីម្ិនបានសួរថាលតខី្ុ ាំរេម្ឬអត់លទ។  
លេកុហកខ្ុ ាំថាលអាយខ្ុ ាំលៅោាំដាំឡូង។  

ការលរៀបការនារបបសខមររកហម្គាម នអតែន័យលទ។ គាម នការចុ៉ះលឈាម ៉ះលរៀប
ការ។ គាម នការទទួេដឹងឮអាំេីការលរៀបការ ឬបតីរបេនធថ្មី។ ម្នុសសខល៉ះរតូវ 
បានសាំលាប់ បនាទ ប់េីលេរតូវបានលេបងខាំឱ្យលរៀបការ។ វគាម នន័យអេីលទ។ 

ខ្ត្ើខ្ពលណាខ្រឿងខ្នោះបានខ្កើត្មានខ្លើមី្ង? 
របសហេជាឆាន ាំ១៩៧៨។ បតីរបស់ខ្ុ ាំបានសាល ប់របសហេជា៨សខមុ្នលេេ 
លវៀត្ម្ចូេ។  

ប្ប្េិនខ្ប្ើម្ងីប្ពម្ខ្រៀប្ការជាម្យួអនញខ្េនយីឯ៍ក ប្. ខ្ត្ើជវីតិ្រប្េ់ម្ងីនងឹ 
ខញេខ្ប្េកខ្ដរឬខ្េខ្ពលខ្នោះ? 
ខ្ុ ាំបានេតិថារបសិនលបីខ្ុ ាំបានយេ់រេម្លរៀបការ គាត់នឹងលៅជាម្ួយខ្ុ ាំសត 
ម្ួយរគា លហយីគាត់នឹងសាំលាប់ខ្ុ ាំ។ ដូលចន៉ះ ខ្ុ ាំរបសកកម្ិនលរៀបការនឹងគាត់ 
េឺរបលសីរជាង។ 

ខ្ញ ុំបានដងឹថាម្ងីមានថ្្ាខ្ ោះខ្ៅកនញងេញកខ្ពលមានខ្រឿងខ្នោះខ្កើត្ខ្ ើងខ្លើ 
ម្ងីខ្ត្ើពតិ្ខ្ម្នខ្េ? 
ចស របសហេជាម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះបីសខ។ 

កូនរប្េ់ម្ងីខ្ៅខ្ត្មានេញខភាពលអខ្ទ្ទោះប្ជីាម្ងីប្ត្វូបានខ្េ 
ខ្ធវើទ្ទរញណកម្ោ?  
ចស។  
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ប្ ា ប្ព់រីប្ប្ខ្ខោរប្កហម្ម្ងីបានខ្រៀប្ការម្តងខ្េៀត្។ ខ្ត្ើអវីខ្ដលខ្ធវើខ្អាយ 
ម្ងីេុំខ្រចចតិ្តខ្រៀប្ការម្តងខ្េៀត្? 
ជីវតិលៅលេេលនា៉ះេិបាក្ស់។ បុរសសដេលរៀបការលហយីបានម្កផ្ទ៉ះ 
របស់ខ្ុ ាំលេេយប់លហយីម្ករ ាំមនខ្ុ ាំ នោិយេូកលាន់ខ្ុ ាំ សញ៉ាខ្ុ ាំ លហយី 
េោោម្បញ្ចុ ៉ះបញ្ចូ េខ្ុ ាំលអាយរមួ្លភ្ទនងឹលេ។ លេេខល៉ះលេេខ្ុ ាំលៅផ្ារ 
ឬចូេរមួ្េធិីកនុងភូ្ម្ិ លេបានសាទ ក់ផ្លូវខ្ុ ាំ លហយីេោោម្ម្កឱ្បខ្ុ ាំ លហយី 
ប៉ា៉ះពាេខ់្ុ ាំ លហយីខ្ុ ាំបានេោោម្លេចលចញ។ ខ្ុ ាំបានរបាប់លៅម្ចត យនិង 
សាច់ញតខិ្ុ ាំ លហយីលេបានសណ្នាាំឱ្យខ្ុ ាំលរៀបការជាម្ួយជីដូនម្ួយខ្ុ ាំ។  
ខ្ុ ាំបានយាំដូចលៅរបបសខមររកហម្សដរ។  

ខ្ុ ាំយាំេីលរពា៉ះខ្ុ ាំអាណិ្តខលួនខ្ុ ាំ។ ាាំងេីលកីតម្ក ខ្ុ ាំម្ចនបតីមុ្នរបបសខមរ          
រកហម្ លហយីបនាទ ប់ម្កកនុងរបបសខមររកហម្លេលធេបីាបខ្ុ ាំ លហយីបនាទ ប់េី 
របបសខមររកហម្ បងបែូនរបស់ខ្ុ ាំលេម្ចនរេួសាររបស់លេ។ លោយសារសតខ្ុ ាំ 
ធាល ប់បានលរៀបការរចួម្កលហយី ខ្ុ ាំបានសាំលរចចិតតលៅម្ចន ក់ឯងជាម្ួយនឹង 
កូនរបរសរបសខ់្ុ ាំ។ ជីវតិរបស់ខ្ុ ាំលវទនា្ស់។ ខ្ុ ាំបានេោោម្របាប ់
បុរសៗសដេម្ចនរបេនធលហយីថា ខ្ុ ាំម្ិនរសឡាញ់បតីលេលទ លហយីសូម្
លម្ីេបតីរបស់អនកកុាំលអាយម្ករ ាំមនខ្ុ ាំលទៀត។ បងរសីរបស់ខ្ុ ាំបានសណ្នាាំ
លអាយខ្ុ ាំលរៀបការរបសិនលបីម្ចនអនក្លសនីរខ្ុ ាំេីលរពា៉ះជីវតិរបស់ខ្ុ ាំេួរ 
លអាយរនធត់្ស់។ ខ្ុ ាំបានសាំលរចចិតតលរៀបការម្តងលទៀតលដីម្បមី្ចនអនក
ការពារខ្ុ ាំេីបុរសសដេេោោម្លម្ីេង្កយខ្ុ ាំ។ របសិនលបីម្ិនសម្នលរពា៉ះ
សតអញ្ច ឹងលទ ខ្ុ ាំនងឹម្និលរៀបការលទៀតលទ។ ខ្ុ ាំម្ិនចងឱ់្យលេថាខ្ុ ាំម្ចនបត ី
លរចីន។ បងរសីរបស់ខ្ុ ាំរបាប់ខ្ុ ាំថាកុាំឱ្យខេេ់េអីនកដប្ទនិោយ លហយីបង
បែូនរបស់ខ្ុ ាំម្ិនអាចការពារខ្ុ ាំបានលទលេេយប់លេេរបរសៗទាំងលនា៉ះម្ក
េោោម្វយរបហារខ្ុ ាំសបបផ្លូវលភ្ទ។  

ខ្ត្ើប្តីរប្េ់ម្ងីបានដងឹអុំពអីវខី្ដលបានខ្កើត្មានខ្លើម្ងី រប្ប្ខ្ខោរប្កហម្  
ខ្ដរឬខ្េ? 
ចស គាត់បានដងឹលហយីគាត់ម្ិនរបកាន់លទ។  
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ខ្ត្ើម្ងីមានបានខ្រៀប្ចុំពធិខី្រៀប្ការាម្ប្ប្ថ្ពណីេុំរាប្ក់ារខ្រៀប្ការ 
ខ្លើកេ២ីខ្ដរឬខ្េ? 
លទ លយងីរគាន់សតលធេីេិធីរបប្េណី្ខល៉ះៗ លហយីម្ចនរេួសារនិងចស់ទុាំចូេ
រមួ្ ប៉ាុសនតម្ិនសម្នេិធីលរៀបការទាំងមូ្េលនា៉ះលទ។  

ខ្ត្ើម្ងីមានកូនប្៉ាញ ោ ន កខ់្ដរ? 
កូន៨នាក់ រមួ្ទាំងកូនរបរសបងលេសដេជាកូនជាម្យួនឹងបតមុី្នរបសខ់្ុ ាំ។  

ខ្ត្ើកូនរប្េ់ម្ងីបានដងឹពអីវខី្ដលបានខ្កើត្ខ្ ើងខ្លើម្ងីកនញងរប្ប្ខ្ខោរ 
ប្កហម្ខ្ដរឬខ្េ? 
ចស ខ្ុ ាំបានរបាប់េកួលេ។ លេយាំ។ ខ្ុ ាំយាំលេេខ្ុ ាំរបាប់លេ ដូលចន៉ះលទីបបាន 
លេយាំសដរ។ ខ្ុ ាំម្ិនរបាប់អនកជតិមងលនា៉ះលទ។ ប៉ាុសនតថ្មីៗលន៉ះលេលច៉ះសតសួរ 
ខ្ុ ាំអាំេអីតិតកាេរបស់ខ្ុ ាំេីលរពា៉ះលេល ញីអងគការជាញឹកញប់បានម្ក 
ផ្ទ៉ះរបសខ់្ុ ាំ។ បនាទ ប់ម្កខ្ុ ាំបានបង្កា ញលេនូវលសៀវលៅសកខីកម្មរបស់ខ្ុ ាំ។១០ 
លេអាណិ្តខ្ុ ាំលហយីបានសរលសីរខ្ុ ាំសដេបានអងគការគាាំរទខ្ុ ាំ លហយីវេែ  
សាំរាប់ខ្ុ ាំ។ 

ខ្ត្ើជីវតិ្អា ហ៍ព ិហ៍រប្េ់ម្ងីខ្ពលខ្នោះយា៉ា ងណាខ្ដរ? 
ខ្ុ ាំសបកដាំលណ្កជាម្ួយនិងបតីរបស់ខ្ុ ាំាាំងេកូីនចុងលរកាយរបស់ខ្ុ ាំលកីត។ 
លេេខ្ុ ាំបត់លជងីតូច ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ឈ្លឺហយីម្ចនឈាម្។ បតីរបស់ខ្ុ ាំ 
ចង់ឱ្យខ្ុ ាំជាស៉ះលសបយី គាត់ម្ិនរបកាន់សដេលយងីសបកដាំលណ្កគាន លទ។ 
បនាទ ប់េីរបបសខមររកហម្ម្ក ខ្ុ ាំបានលៅជួបលេទយលវៀត្ម្ សដេម្ក 
កនុងភូ្ម្ិេោបាេជាំងឺ។ លេបានផ្តេ់ថាន ាំឱ្យខ្ុ ាំ លហយីលោយសារសតថាន ាំលនា៉ះ 
ខ្ុ ាំបានរបលសីរ។ របសិនលបីម្ិនអញ្ច ឹងលទ [លោយសារថាន ាំលនា៉ះលទ] ខ្ុ ាំម្ិន 
ដឹងថាជាំងឺរបស់ខ្ុ ាំធៃន់ដេ់កាំរតិ្លនា៉ះលទ។  
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ពូម្ងីបានខ្រៀប្ការយូរម្កខ្ហើយ។ ខ្ត្ើពធិខី្រៀប្ការមានអត្ថនយ័ខ្ប្ប្ណា 
ខ្ដរចុំខ្ ោះពូម្ងី? 
បតី: បចចុបបននលន៉ះ ម្ងគេការរតូវបានលរៀបចាំលឡងីាម្របប្េណី្ លហយីរមួ្ 
បញ្ចូ េទាំងការចូេរមួ្េីលភ្្ៀវ រេួសារ សាច់ញតិ និងម្តិតភ្កតេិីភាេីទាំង       
េីរ។ ការលរៀបការនារបប សខមររកហម្េឺខុសគាន ទាំងរសរង។ េិធីលរៀបការ 
មុ្នរបបសខមររកហម្េឺរសលដៀងគាន នងឹេធិីលរៀបការនាលេេបចចុបបននលន៉ះ។ 

ម្ងី ខ្ត្ើម្ងីេតិ្ខ្ម្៉ាចខ្ដរ? ខ្ត្ើពធិខី្រៀប្ការមានអត្ថនយ័ដូចខ្ម្តចខ្ដរ 
េុំរាប្ស់្រេតី? 
អតែន័យប្នការលរៀបការេឺរសេិចរសេិេ។ េិធីលរៀបការេឺម្ចនតាំប្េសាំរាប់ 
ម្នុសសរសី េីលរពា៉ះថា ម្នុសសរេប់គាន ទទួេសាគ េ់រសីតសដេបានលរៀបការ 
ជាកូនរសីេែសដេសាត បប់ង្កគ ប់។ រសីតបានតុបសតងរសស់សាែ ត នងិទទេួ 
លភ្្ៀវលរចីននាក់។ ការលរៀបការេឺសាំមន់្ស់សាំរាប់ស្រសតីសខមររេប់រូប។ 
របសិនលបីលយងីរសលាញ់គាន លោយគាម នការទទួេសាគ េ់ េីឪេុកម្ចត យឬ 
សាច់ញតិលហយីលយងីរត់លចញ[រត់ាម្គាន ]វម្និេែលទកនុងវបបធម្៌លយងី។ 
ាម្របប្េណី្សខមរ កូនរតូវសតលគារេឪេុកម្ចត យលហយីការលរៀបការ ម្ិន
អាច លកីតម្ចនបានលទេុ៉ះរាសតឪេុកម្ចត យទទេួរេម្នងិលរៀបចាំឱ្យេួក
លេ។ របសិនលបីបតីរបេនធម្ិនលគារេាម្ឪេុកម្ចត យ លហយីសាំលរចចិតតសត
ខលួនឯង កនុងការលរៀបការលោយម្ិនម្ចនការរេម្លរេៀងេីឪេុកម្ចត យ េួក
លេម្ិនសម្នជាកូនេែលទ។ 

អប្ឈ ខ្ភ្េប្បុ្េ អាយញ ៥៨ឆ្ន ុំ និង េច ខ្ភ្េប្េី អាយញ ៥៤ ឆ្ន ុំ  
ប្តីប្ប្ពនធទ្ទុំងពីរប្តូ្វបានេុំភាេន៍ ថ្ងៃេី ២៣ ខ្ម្សា ឆ្ន ុំ ២០១៤  
ខ្ៅភ្នុំខ្ពញ។ ខ្ដើម្បឱី្យការអានមានភាពង្ហយប្េួល  កយ “ប្តី” និង  
“ប្ប្ពនធ” ប្តូ្វបានខ្ប្ប្ើ។  

ករណី្សកិា  

១០ 
ការពាបាលាម្ខ្ប្ប្
េកខីកម្ោរប្េ់អងគការ
ចិត្តេងគម្ អនតរវប្បធម្ ៌
កម្ពញជា បាន្តល់នូវការ
គាុំប្េ្េូវចិត្ត ដល់ជន
រងខ្ប្គាោះខ្ដើម្បកីត្ប់្ា
ប្េពខិ្សាធនរ៍ប្េ់ពកួ
ខ្េកនញងរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្ 
និងខ្ចករ ុំខ្លកជា សា
ធ្លរណៈកនញងខ្្នកម្យួ
ថ្នពធិីខ្ប្ប្សាេ   

៣ 
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បតី: សាំរាប់បុរសវដូចគាន សដរ េីលរពា៉ះបុរសទាំងអស់រតូវសតលគារេ និងលធេី
ាម្ការរេម្លរេៀងរបស់ឪេុកម្ចត យ។ របសិនលបបុីរសលនា៉ះចង់លរៀបការ 
ជាម្ួយរសីតលនា៉ះ លហយីឪេុកម្ចត យរបស់គាត់ម្និលេញចិតត លហយីគាត់លៅ
សតចង់លរៀបការជាម្ួយរសីតលនា៉ះ រេួសារនឹងម្ិនសបាយចិតតលទ។  

របេនធ: កនុងករណី្លន៉ះរបសិនលបីស្រសតីលន៉ះជាកូនរសេីែ ឪេុកម្ចត យនឹងម្និ 
លធេីអេីលនា៉ះលទ [បនាទ ប់េីលេេលវលាកនលងលៅ]។ របសិនលបីរសីតលន៉ះជាស្រសតី       
ម្ិនេែបញ្ញា ជាម្ួយនឹងឪេុកម្ចត យនឹងធៃន់ធៃរ។  

ខ្ត្ើការខ្រៀប្ការប្ត្វូពងឹខ្្អកទ្ទុំងប្េុងខ្ៅខ្លើប្ុំណងប្បាថាន រប្េ់ 
ឪពញកមាត យទ្ទុំងអេ់ឬ?  
បតី: ម្ិនទាំងរសរងលទ េិធីលរៀបការម្ិនអាចលកីតម្ចនលនា៉ះលទ េុ៉ះរាសត
ម្ចនការយេ់រេម្រវងកូន និងឪេុកម្ចត យ។ 

របេនធ: ចស ការយេ់រេម្េីកូន [កនុងការលរៀបការ] េឺសាំមន់្ស់។ 
ឧទហរណ៍្៖ របសិនលបីឪេុកម្ចត យបងខាំកមួយឯងឱ្យលរៀបការជាម្ួយបុរស 
សដេកមួយម្ិនរសឡាញ់ លតីកមួយឯងលធេីដូចលម្តច? របសិនលបីលយងីលរៀប 
ការលោយគាម នការរសឡាញ់ លយងីនឹងម្ិនម្ចនសុភ្ម្ងគេកនុងជីវតិរបស់ 
លយងីលទលទ៉ះបីជាបុរសលនា៉ះម្ចនរបាក់លរចីនក៏លោយ។ កនុងរបបសខមរ-          
រកហម្លម្ដឹកនាាំម្និបានសួរនាាំលយងីេីការរេម្លរេៀងលនា៉ះលទ។ ាម្អេី 
សដេខ្ុ ាំដឹងលេសាំលាប់ម្នុសសលរចីន្ស់ លហយីដូលចន៉ះលេបងខាំម្នុសសឱ្យ   
លរៀបការ លោយគាម នេកខខណ្ឌ លដីម្បបីលងាីតរេួសារថ្ម។ី   

ខ្ត្ើពូរ ុំពងឹថានងឹខ្រៀប្ការម្ញនខ្ពលខ្ខោរប្កហម្ចូលកានក់ាប្អ់ុំណាច 
ខ្ដរឬខ្េ? 
បតី: ខ្ុ ាំម្ិនសដេេិតអាំេីការលរៀបការលនា៉ះលទ។ មុ្នឆាន ាំ១៩៧៥  ខ្ុ ាំលៅកាំេុង 
សិកាលហយីខ្ុ ាំ េិតសតេីការលរៀនសូរតនិងជួយឪេុកម្ចត យ។ ខ្ុ ាំម្ិនបាន 
េិតថាខ្ុ ាំលេញវយ័រេប់រគាន់នងឹលរៀបការលនា៉ះលទ។  

របេនធ: ខ្ុ ាំម្និសដេេតិអាំេីការលរៀបការលនា៉ះលទ េីលរពា៉ះខ្ុ ាំរស់លៅជាម្ួយ 
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ឪេុកម្ចត យខ្ុ ាំនាលេេលនា៉ះ។ ខ្ុ ាំលទីបសតម្ចនអាយុ
របសហេជា១៥ឆាន ាំ លហយីម្ិនទន់រេប់ការ [ម្ចនរដូវ] 
លៅលឡយីលទ។  

ខ្ត្ើការខ្រៀប្ការមានអត្ថនយ័ដូចខ្ម្តចខ្ដរេុំរាប្ប់្ញរេ ពូ?  
បតី: វអារស័យលៅលេីបុរស។ បុរសខល៉ះ េិតថាលេម្និ
ទន់ចង់លរៀបការ េីលរពា៉ះលេេលេម្ចនកូនលេមល ចបាត់
បងល់សរភីាេ និងម្ិនអាចលៅ្ម្ក្បាន [លចញលដីរលេង និងផ្កឹ
សុី] ជាម្ួយម្ិតតភ្កតិ។ ផ្ទុយលៅវញិ សាំរាប់បុរសខល៉ះលេចង់លរៀបការេីលរពា៉ះ
លេមល ចលៅម្ចន ក់ឯងលេេលេចស់លៅ។  
របេនធ: សាំរាបខ់្ុ ាំ ខ្ុ ាំេតិថាភាេលៅេីវនិងរស់លៅជាម្ួយម្ចត យេឺង្កយ 
រសួេជាងម្ចនបតី។ បនាទ ប់េីខ្ុ ាំម្ចនបតខី្ុ ាំេិតថាជីវតិេឺេិបាក។  

របេនធ: ខ្ុ ាំរតូវសតលម្ីេសថ្រកាកូន លហយីខ្ុ ាំរតូវសតសថ្រកាេុយកាក់សាំរាប់
ផ្គត់ផ្គង់រេួសារ និងលរៀបចាំេាំលរាងសាំរាបអ់នាេតរបស់កូន។ ជីវតិរបស់រសីត 
រតូវផ្ទល ស់បតូរទាំងរសរងលេេលរៀបការរចួដូចជា “លមម ចបតូរកាយ”។ លយងី 
ម្ិនអាចលចញលដីរលោយលសរបីានលយងីរតូវសតរបាប់បតីលេេលៅ្ម្ក       
្។ របសិនលបីលយងីម្ិនលគារេគាន លៅវញិលៅម្កលយងីនឹងង្កយសបក    
បាក់គាន ។ លយងីម្ិនអាចពាកស់ាំលេៀកបាំពាក់ាម្សដេលយងីចង់ លហយី 
លយងីរតូវសតរបាប់បតីលេេលយងីចាំ្យេុយកាក់លផ្សងៗ។ បុរសខល៉ះលេ 
ម្និចូេចតិតលអាយរបេនធរបសល់េលសលៀកពាកស់ាំលេៀកបាំពាកស់ចិសុ ីលហយី
បុរសខល៉ះចង់លអាយរបេនធរបស់លេពាក់សាំលេៀកបាំពាក់ខលី និងសិចសុី។ 
ដូលចន៉ះរសីតរតូវេិតេីការចង់បានរបសប់ត.ី.. របសិនលបីរសីតលនាបាន បតីេែ—
គាត់ម្ិនលេងសេបង ម្និម្ចនរបេនធលផ្សង ម្និផ្ឹកនិងម្និលចញលរៅលេេ
យប់—រសីតលន៉ះជារសីសាំ្ង។ របសិនលបីរសីតលនា៉ះបានបតមី្ិនេែវនឹងនាាំ
ម្កនូវការលសាកសាត យោ៉ា ងមល ាំង។ ទាំនេួខុសរតូវសាំរាប់រសីត អារស័យ
លេីបតី។ ដាំបូងនាងម្ិនដឹងថាលតីបុរសលនា៉ះជាបុរសរបលភ្ទ្លនា៉ះលទ។ 
លយងីអាចដឹងេីគាត់បានាម្រយៈការរស់លៅជាម្ួយគាន ម្ួយរយៈ។  

ជីវតិ្របស់្សីត ្ត្ូវ
ផ្លល ស់បតូ រទា ុំង្សញង
ហពលហរៀបការរួចដូច
ជា “ហមម ចបតូ រកាយ”។  

“ 
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បតី: ដូចគាន . . . បុរសក៏បារម្ភេីជីវតិលរៀបការរបស់លេសដរ េីលរពា៉ះរសីតខល៉ះ
ចូេចិតតលចញលដីរមងលរៅនិងតុបសតងមុ្ខ។ រសីតខល៉ះម្ចនទាំនួេខុសរតូវ 
ចាំលពា៉ះសាេ ម្ីនិងកូនៗរបស់ខលួន លហយីលេេោោម្សនសាំេុយកាក់ នងិ 
សថ្រកាអេីៗរេប់ទាំងអស់ នងិម្នុសសរេប់គាន កនុងរេសួារ។  

របេនធ: ខ្ុ ាំេតិថារសីតភាេលរចីនេឺជាអនករងលរគា៉ះ [ប្នការលរៀបការ] េីលរពា៉ះ 
រសីតម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះ លហយីបុរសម្ិនម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះលទបនាទ ប់េីការរចួ។ លហយី 
បុរសអាចម្ចនរសីលផ្សង លន៉ះជាលហតុផ្េសដេេបិាកសាំរាប់រសីត។ រវង 
ជីវតិលៅេីវនិងជីវតិលរៀបការ ខ្ុ ាំេិតថាលម្ីេសថ្រកាឪេុកម្ចត យវង្កយ   
រសួេជាង [កនុងជីវតិលៅេីវ]។ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំេិតថាខ្ុ ាំម្ិនអាចរស់លៅម្ចន ក់ឯង 
រហូតបានលទ េីលរពា៉ះបងបែូនរបស់ខ្ុ ាំម្ចនរេួសាររបស់លេ លហយីឪេុក 
ម្ចត យខ្ុ ាំ ម្ិនអាចរស់លៅជាម្ួយខ្ុ ាំរហូតបានលនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំម្ិនម្ចនអនកលម្ីេ
សថ្រកាលេេខ្ុ ាំឈ្។ឺ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំរតូវសតលរៀបការលដីម្បមី្ចនអនកលៅជាម្ួយខ្ុ ាំ 
លទ៉ះបីជាវេិបាកលេេខល៉ះ។ 

ឥ ូវខ្នោះ ខ្ញ ុំចងេួ់រទ្ទកេ់ងខ្ៅនងឹពធិខី្រៀប្ការខ្ដ្ឋយប្ងខុំកនញងរប្ប្ខ្ខោរ 
ប្កហម្។ ខ្ៅខ្ពលណាខ្ដលពូនងិម្ងីប្ត្វូបានខ្េប្បាប្អ់ុំពកីាររប្ងខុំ 
ខ្អាយខ្រៀប្ការ?   
បតី: លយងីរតូវបានលេរបាប់អាំេីការបងខាំលរៀបការរបសហេជាម្ួយសបាត ហ៍ 
មុ្ន។ លយងីរតវូបានលេរបាបឱ់្យលរៀបការនាប្ថ្ៃទ២ី០ សខសហីា ឆាន ាំ១៩៧៨។  

ខ្ត្ើអនកណាជាអនកប្បាប្?់ 
របេនធ: កម្ចម ភ្ិបាេេីរនាក់។ េួកលេជាបតីរបេនធ [លរៀបការ] បុរសម្ចន ក់ 
និង ស្រសតីម្ចន ក់។ កម្ចម ភ្ិបាេក៏លធេីាម្លគាេការណ៍្សខមររកហម្ លហយីេួក
លេ រគាន់សតជាអនកផ្តេដ់ាំណឹ្ងដេ់របជាជនសដេលៅកនុងភូ្ម្ិ [អាំេអីនក
សដេ នឹងរតូវលរៀបការ]។ ខ្ុ ាំជាសផ្នកម្ួយលៅកនុងរករម្រសីតលៅេីវ លហយីក
ម្ចម ភ្ិបាេ បានបញ្ញា ឱ្យលម្រករម្រសីតរបាប់ខ្ុ ាំថាខ្ុ ាំនឹងរតូវលរៀបការកនុងប្ថ្ៃ 
ទី២០ សខសីហា ឆាន ាំ១៩៧៨។ ខ្ុ ាំល្លីយតបថា “លតខី្ុ ាំលរៀបការលៅទី្
លហយី លហតុអេីបានជាខ្ុ ាំរតូវលរៀបការ?” ខ្ុ ាំរតូវបានលេរបាប់លៅលេេយប់ 
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េីលរពា៉ះម្ិនម្ចនលេេរបាប់នាលេេប្ថ្ៃលទ លហយីខ្ុ ាំរតូវ
បានលេរបាប់លេេកាំេុងរបជុាំ។ ម្ចនកម្ចម ភ្ិបាេរបាប់
ថាអនករតូវលរៀបការ។ លេបានរបកាសថា “ ម្ិតត ក. ម្ិតត
ឯងរតូវលរៀបការលៅប្ថ្ៃទី២០ សខសីហា ឆាន ាំ១៩៧៨ 
លេេយប់” លហយីលេបានរបាប់លទៀតថា ម្ចន៥លៅ៦េូ
នឹងរតូវលរៀបការនាលេេលនា៉ះសដរ។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្
លសាកសាត យ លហយីរបសិនលបីខ្ុ ាំអាចរត់លៅឆាៃ យបាន 
ខ្ុ ាំនឹងរត់។ 

ម្ងីចងរ់ត្ខ់្េចខ្ៅឆ្ៃ យ។ ខ្ត្ើអវខី្ដលខ្ធវើឱ្យម្ងីម្និ
េប្ាយចតិ្ត?   
របេនធ: ខ្ុ ាំនងឹលរៀបការលហយីរស់លៅជាម្ួយបុរសម្ចន ក់។ ខ្ុ ាំម្ិនបានចង់
លរៀបការលទ េីលរពា៉ះឪេុកម្ចត យខ្ុ ាំម្និលៅសកបរខ្ុ ាំ ខ្ុ ាំម្ិនម្ចនលមអាវថ្មីៗ ម្ិន
ម្ចនសាច់ញតចូិេរមួ្ម្ងគេការ លហយីគាម នអេីេិលសសសាំរាបខ់្ុ ាំលទ។ 
លយងីរតូវបានលេសណ្នាាំឱ្យគាន លៅវញិលៅម្ក លហយីបនាទ ប់ម្កលយងីរតូវ
សតរស់ លៅជាម្ួយគាន ។ លេេខ្ុ ាំដឹងថាខ្ុ ាំរតូវលរៀបការ ខ្ុ ាំបដិលសធថាខ្ុ ាំម្ិន
ចងល់រៀបការលទ លហយីលេបាននោិយថាខ្ុ ាំរតវូសតលរៀបការ។ ខ្ុ ាំេតិជាសាត យ
្ស់ លហយីខ្ុ ាំរគាន់សតយេ់រេម្ាម្អេីសដេលេបងខាំលដីម្បសីលស្រង្កគ ៉ះជីវតិ 
េីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ិនអាចរត់លចញេីរបបលនា៉ះបានលទ។ អនកលផ្សងក៏បានបដិលសធ
សដរ ប៉ាុសនតលេលៅសតលរៀបការេីលរពា៉ះលេម្ិនម្ចនជាំលរសី។ លយងីម្ចនការ
េិភាកាគាន សាៃ ត់ៗលៅកនុងរករម្ស្រសតីេីការរបងខាំឱ្យលរៀបការ។ លយងីម្ិនបាន
ដឹងថា នឹងរតូវលធេីអេបីនាទ ប់លនា៉ះលទ លហយីលយងីចង់រត់លចញប៉ាុសនតលយងីមល ច
លេសាំលាប់។ ដូលចន៉ះលយងីម្ចនសតទទួេយកការបងខាំលរៀបការលនា៉ះ។ 

ពូ ខ្ត្ើខ្ពលណាពូប្ត្វូបានខ្េប្បាប្អ់ុំពកីារប្ងខុំឱ្យខ្រៀប្ការ? 
បត:ី ខ្ុ ាំរតូវបានរបាបល់ោយលម្រករម្របរសម្ចន ក់។ គាត់របាបខ់្ុ ាំថា “ម្តិត ម្តិតឯង 
រតូវលរៀបការ លៅប្ថ្ៃ២០ សខសីហា ឆាន ាំ ១៩៧៨”។ ខ្ុ ាំរតូវបានលេរបាប់លៅ 
លេេប្ថ្ៃលេេខ្ុ ាំសាំរាកការង្ករ លហយីបនាទ ប់ម្កខ្ុ ាំរតវូបានលេលៅលឈាម ៉ះ 

ហយើងម្ិនបានដឹងថា 
នឹង្តូ្វហ្វើអវីបនាា ប់
ហនាោះហេ ហហើយហយើង
ចង់រត្់ហចញប ញឡនតហយើង
មល ចហរសុំលាប់។ 
ដូហចាោះហយើងមានឡត្
េេួលយកការបងខុំ
ហរៀបការហនាោះ។ 

“ 
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ឱ្យលរតៀម្ខលួនលរៀបការលៅប្ថ្ៃទី២០ សីហា ឆាន ាំ១៩៧៨។ លេបានរបាប់ខ្ុ ាំថា 
“ម្ចនម្ិតតនាររីចួលហយី លហយីម្ិតតរតូវសតលរៀបការលៅប្ថ្ៃ២០ សីហា។”  
លេបានរបាប់ខ្ុ ាំេីលឈាម ៉ះកូនរកមុ្ាំខ្ុ ាំសដរ។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ម្ិនសបាយចតិត 
លទេីលរពា៉ះកម្ចម ភ្ិបាេចតទុ់កការលរៀបការដូចជាសេបងលេង។ ខ្ុ ាំបាន 
របាប់ឪេុកម្ចត យរបសខ់្ុ ាំដឹងអាំេីការលរៀបការលន៉ះ លហយីលេបានសួរខ្ុ ាំថា 
“លតីនារមី្ចន ក់លនា៉ះរស់លៅឯ្?”។ ខ្ុ ាំបានរបាប់លេថា ខ្ុ ាំរគាន់សតដឹងថា 
នាងរស់លៅភូ្ម្ិ xx ចាំង្កយេីផ្ទ៉ះឪេុកម្ចត យខ្ុ ាំរបសហេជា៨េីឡូសម្៉ារត។ 
ខ្ុ ាំរបាប់លេថាខ្ុ ាំម្ិនបានសាគ េ់នាងចាស់លទ បានសាគ េ់នាងលេេនាងលធេី 
ការសកបរគាន ។ ខ្ុ ាំម្ិនសដេបាននោិយជាម្ួយនាងលទ។ នារបបលនា៉ះលយងី 
សគម្្ស់លម្េីដូចម្នុសសចស់។  

ខ្ត្ើមានអវខី្កើត្ខ្ ើងខ្ៅថ្ងៃេ២ី០ េីហា ១៩៧៨? 
បតី: លយងីលរៀបការលៅលម្ច៉ា ង៧យប់។ 

ខ្ត្ើម្ងីខ្េេៀក កអ់វខី្ដរ? 
របេនធ: លយងីលសលៀកពាក់លមអាវលមម ។១១ 

ខ្ត្ើខ្មអាវងោឬីចាេ់? 
របេនធ: លមអាវចស់។  

បតី: លយងីម្ិនម្ចនលមអាវថ្មីៗលនា៉ះលទនាលេេលនា៉ះ។ 

របេនធ: លយងីបានហូបបបររចួ លហយីេិធីបានចបល់ផ្តីម្នាលម្ច៉ា ង៧យប់។  

ខ្ត្ើមានប្តបី្ប្ពនធប្៉ាញ ោ នេូខ្ដរខ្ដលខ្ៅជាម្យួពូម្ងីខ្ពលខ្ ោះ? 
បតី: ម្ចន៦េូ។ កម្ចម ភ្ិបាេបានលៅលឈាម ៉ះម្នុសសេីរនាក់សដេនឹងលរៀប
ការ។ បនាទ ប់េី លៅលឈាម ៉ះរចួ បតីរបេនធបានអងគុយទេ់មុ្ខគាន ។ េួកអនក
សដេម្ិនបានសាគ េ់គាន េួកលេបានរចឡាំអនកសដេនងឹលរៀបការជាម្ួយលេ 
េីលរពា៉ះេិធីលរៀបការេឺលធេីលឡងីលរចីនេូ្ស់។  

របេនធ: បតីរបេនធេូលរកាយៗម្ិនបានសាគ េ់គាន លទ លេម្ចនការរចឡាំបេ់គាន  
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លហយីលេរតូវបានលេបងខាំ “ដូចប្្ាដូចឆាម ”។ 

ដូខ្ចនោះ ខ្េម្និបានសាគ ល់គាន េូម្បខី្ត្ខ្ ោ្ ោះ។ 
បតី: ម្ិនសាគ េ់សូម្បសីតលឈាម ៉ះ។ 

ខ្ត្ើមានអនកណាខ្្េងខ្េៀត្ខ្ៅកនញងពធិខី្ ោះខ្ប្ៅពេូីប្តបី្ប្ពនធខ្ដរឬខ្េ? 
បតី: ម្ចនកម្ចម ភ្ិបាេ និងលម្កងសខមររកហម្។ 

របេនធ: ម្ចនកូន [សម្ចជកិសខមររកហម្] េីលរពា៉ះលេបានលរៀបការសដរ។ 
លេេលយងីលរៀបការលនា៉ះ លយងីលរៀបការ “ដូចលគា”។ 

បតី: របសិនលបីលយងីរបសកក លយងីនឹងរតូវបានលេបញ្ចូ នលៅភ្នាំ។ ម្ចន 
កម្ចម ភ្ិបាេខល៉ះម្និរេម្លរៀបការ េួកលេរតូវបានលេបញ្ចូ នលៅលធេីការលៅ 
ភ្នាំ xx ។ ខ្ុ ាំទទួេយកការបងខាំលអាយលរៀបការលន៉ះលដីម្បឱី្យបានលៅកនុងភូ្ម្ិ 
លហយីបានរស់ជីវតិ។  

របេនធ: លយងីបានលរៀបការេីលរពា៉ះលយងីចង់រស់លៅកនុងភូ្ម្ិម្ិនសម្នលរពា៉ះ 
សតរសឡាញ់គាន លនា៉ះលទ។  

ខ្ត្ើឪពញកមាត យរប្េ់ម្ងីចូលរមួ្ចុំខ្ណកកនញងពធិកីារខ្ ោះខ្ដរឬខ្េ? 
របេនធ: លទ។ លយងីជាកូនអងគការ។ដូលចន៉ះអងគការអាចលរៀបចាំេិធីលន៉ះលោយ 
ម្ិនចាំបាច់ម្ចនឪេុកម្ចត យលទ។ 

ខ្ត្ើម្ងីពូមាននយិាយ កយេចាច ខ្ដរឬខ្េ? 
បតី: បាទ លយងីបានលបតជ្ាថា “លយងីនឹងទទួេយកម្ិតតនារ ីលហយីនឹងរស់
លៅជាម្ួយគាន អស់ម្ួយជីវតិ។” វរតជាក់្ស់ លហយីម្ចនលភ្លៀងលទៀត
នាលេេលនា៉ះ។  

ខ្ត្ើពូមានអារម្ោណ៍ខ្ប្ប្ណាខ្ដរខ្ពលខ្ ោះ? 
បតី: ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ម្និសបាយចិតតេីលរពា៉ះខ្ុ ាំរតូវបានលេបងខាំឱ្យលរៀបការ។ 
លយងីម្ិនបានសាគ េ់គាន  លហយីម្ិនបានរសឡាញ់គាន ។ របប្េណី្បាន 
លដីរតួនាទីសាំមន់សដរេីលរពា៉ះ ឪេុកម្ចត យរបស់លយងីម្ិនបានចូេរមួ្ 

១១ 
កនញងរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្  
េុំខ្លៀកប្ុំ កេ់ឺត្ុំរូវ
ខ្អាយខ្េេៀកពណ៌ខ្មោ   
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ទទួេសាគ េ់ការលរៀបការជាម្ួយលយងី។ 

របេនធ: ចស លហតុផ្េទាំងេីរលន៉ះលហយីសដេខ្ុ ាំម្ិនសបាយចិតត។ ខ្ុ ាំ 
អាណិ្តខលួនឯង លហយីចិតតរបសខ់្ុ ាំរចបូករចបេ់ លហយីខ្ុ ាំម្ិនដឹងថារតូវ 
លធេីសបប្លនា៉ះលទ។  

បតី: លយងីម្ិនអាចយាំបាន លទ៉ះបីជាលយងីចង់យាំ។១២ 

របេនធ: លហយីលយងីម្ិនអាចរត់បានលទ។ នោិយឱ្យរតង់លៅ របសិនលបីបតី 
របស់ខ្ុ ាំបងខាំខ្ុ ាំ [បនាទ ប់េីេធិីលបតជ្ារចួ] ខ្ុ ាំនឹងសាំលាបខ់លួនលហយី។ ខ្ុ ាំម្ិន 
សដេរសឡាញ់បុរស្េមុី្នម្កលទ លហយីខ្ុ ាំម្និសដេរសប្ម្៉ានឹងចង់ 
ម្ចនទាំនាកទ់ាំនងផ្លូវលភ្ទជាម្ួយបុរស្លទ។ សតាម្េិតលៅគាត់ម្និ 
បានបងខាំខ្ុ ាំលទ។  

ខ្ត្ើយប្ដ់ុំបូ្ងថ្នការខ្រៀប្ការខ្ ោះយា៉ា ងណាខ្ដរ? 
បតី: លយងីបានលៅផ្ទ៉ះ លហយីលដកលៅទីលនា៉ះ។ ផ្ទ៉ះលនា៉ះរបសហេជា  
៣x៤សម្៉ារត។ 

របេនធ: ផ្ទ៉ះតូចៗរតូវបានកសាងលឡងីជាជួរលៅជាប់ៗគាន សាំរាបប់តីរបេនធ 
លរៀបការរចួ។ 

បតី: លយងីម្ិនបាននោិយគាន លរចីនលហយីឮៗលទ។ ផ្ទ៉ះលនា៉ះលធេីេឫីសសនីិង       
សបូវ។ ផ្ទ៉ះលនា៉ះតូច លហយីម្ចនជលណ្តី របីកាាំលហយីលៅមងកនុងម្ិនម្ចនសរេ 
និងកលនទេលទ។១៣ 

របេនធ: លយងីយកកលនទេ និងមុ្ងេផី្ទ៉ះចស់លយងីលៅ។  

បតី: លយងីបានលៅជាម្ួយគាន លៅផ្ទ៉ះសតម្ួយ ប៉ាុសនតលយងីលេងកនុងមុ្ងខុស
គាន ។ វងងឹតមល ាំង្ស់ លហយីលយងីរគាន់សតសាៃ ត់លសៃៀម្។  

ខ្ត្ើពូម្ងីបាននយិាយគាន ម្ញន អុំពកីារខ្េងកនញងម្ញងខញេគាន ខ្ដរឬខ្េ? 
របេនធ: លយងីម្ិនបាននិោយគាន មុ្នលទ។ 

បតី: លយងីមល ចគាន លៅវញិលៅម្ក។  
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ខ្ត្ើពូម្ងីបាននយិាយគាន  យប្ខ់្ពលខ្រៀប្ការខ្ដរឬខ្េ? 
របេនធ: លយងីម្ិនម្ចនពាកយលរចីននិោយគាន លនា៉ះលទ។  

ខ្ត្ើពូម្ងីបាននយិាយាម្្េូវខ្ៅ្ាោះខ្ដរឬខ្េ? 
បតី: លទ។ លយងីរគាន់លដីរលៅផ្ទ៉ះ លាងលជីង និងប្ដលហយីលេង។  

ខ្ត្ើម្ងីមានអារម្ោណ៍ខ្ប្ប្ណាខ្ដរខ្ពលយប្ខ់្ ោះ? 
របេនធ: ដាំបូង ខ្ុ ាំមល ចថាម្ចនកម្ចម ភ្ិបាេដឹងថាលយងីម្ិនរមួ្ដាំលណ្កនឹង      
គាន ។១៤ ទីេីរ ខ្ុ ាំមល ចបតីរបសខ់្ុ ាំបងខាំខ្ុ ាំលអាយរមួ្លភ្ទ។  

បតី: ខ្ុ ាំម្ិនហា នលេងលៅសកបររបេនធខ្ុ ាំលទលរពា៉ះខ្ុ ាំម្និសដេសាគ េ់នាង 
លហយី ម្ិនសដេនិោយគាន េីមុ្នម្កលទ។ ខ្ុ ាំក៏មល ចសដរេីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ិនសដេ 
រសឡាញ់នរ្ម្ចន ក់េមុី្នម្ក។ 

របេនធ: បតីរបស់ខ្ុ ាំបានរបាប់ខ្ុ ាំថា “ម្ិតតឯងេួរលដកលៅលហយីកុាំលអាយម្ចន 
សាំលេងអី។ របសិនលបីម្ចនកម្ចម ភ្ិបាេេិតថាលយងីម្ិនចុ៉ះសាំរុងគាន  លយងី 
នឹងរតូវលេសាំលាប់”។ ឈ្លបសតងសតេបសាត ប់លយងីលសទីរសតរាេ់យប់។ ប្ថ្ៃ 
ម្ួយលម្រករម្លឈាម ៉ះ xx បានសងសយ័ខ្ុ ាំថា ខ្ុ ាំម្ិនបានរមួ្លភ្ទជាម្ួយបតី។ ខ្ុ ាំ 
ល្លីយថា “លតីម្ិតតបងនិោយេីអេីហនងឹ?” លម្រករម្គាត់អាចដងឹថាខ្ុ ាំម្និ 
បានរមួ្លភ្ទលោយរគាន់សតសលងាតរូបរាងរបសខ់្ុ ាំ។ លេេខ្ុ ាំរបសកកការ 
សងសយ័របស់គាត់ លហយីគាត់ក៏លសីចោកខ់្ុ ាំ។ 

បតី: លម្រករម្ក៏សួរខ្ុ ាំសដរ លហយីគាត់បានសួរថា “លតីទាំនាក់ទាំនងបតីរបេនធ 
របស់ម្ិតតឯង ោ៉ា ងលម្៉ាចលហយី?” ខ្ុ ាំល្លីយថា “វេែលទ”។ 

ខ្ត្ើរយៈខ្ពលយូរប្៉ាញណាា ខ្ដលពូម្ងីរេ់ខ្ៅកនញង្ាោះឫេេេីបូវខ្ ោះ? 
បតី: លយងីលៅជុាំគាន របសហេជាម្ួយសបាត ហ៍។ បនាទ ប់េីម្ួយសបាត ហ៍លរកាយ       
ម្ក ខ្ុ ាំរស់លៅកនុងផ្ទ៉ះ លហយីលធេីការសកបរផ្ទ៉ះ លហយីរបេនធរបសខ់្ុ ាំលធេីការ            
លៅ xx លហយីលដកលៅទីលនា៉ះ។ ម្ចនកម្ចម ភ្ិបាេអនុញ្ញា តឱ្យេូថ្មីជបួគាន  
ម្ួយសខម្តង។  

របេនធ: ខ្ុ ាំ្ៃេ់ថាលហតុអេីបានជាលេបងខាំលយងីឱ្យលរៀបការ លហយី             

១២ 
ជាញឹកញាប្ ់វាប្តូ្វ
បាននិយាយថា ការ
ប្ង្ហា ញនូវចិត្តរ ុំខ្ភ្ើប្ 
(ការប្េឡាញ់ េញកខ
ប្ពួយ កុំហឹង) ប្តូ្វបាន 
ហាម្ឃ្ត្ក់នញងរប្ប្ខ្ខោរ
ប្កហម្ថាជាេញ្ហា
ម្យួថ្នការម្និយល់
ប្េប្ជាម្យួនឹងខ្គាល
ការណ៍រប្េ់ អងគការ  

១៣ 
ា្ោះប្ប្ថ្ពណីរប្េ់ខ្ខោរ
ប្តូ្វបានេប្ខ់្ដ្ឋយ
េេរខ្ដើម្បកីារ រេឹក
ជុំនន ់និងេត្វខ្្េងៗ
កញុំខ្អាយចូល្ាោះ  

១៤ 
មានេុំ កេ់ុំនង្េូវ 
ខ្ភ្េ។ េូម្ខ្ម្ើល្ង
ខ្ដរខ្ៅខ្លើករណី
េិកា ១ [Ed.]  
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បនាទ ប់ម្កបាំសបកលយងី។ កនុងរបបលនា៉ះ លេសាំលាបម់្នុសសលរចីន្ស់ 
លេបានលរៀបចាំការបងខាំឱ្យលរៀបការ លហយីបនាទ ប់ម្កលេបាំសបកបតីរបេនធថ្មី        
លថាម ង។  

បតី: ខ្ុ ាំរតូវលធេីការលៅសកបរភូ្ម្ិ។ ខ្ុ ាំជាអនកលនសាទរតីលហយីយករតីលៅផ្ទ៉ះ         
បាយ [សមូ្ហភាេ] កនុងភូ្ម្ិ។  

របេនធ: ខ្ុ ាំជាអនកលធេីការឆាៃ យេីផ្ទ៉ះ។ ខ្ុ ាំកាប់លឈ្ ីខ្ុ ាំសទូងរសូវ និងរចូត 
រសូវ។ ខ្ុ ាំអាចលៅផ្ទ៉ះម្ួយសខម្តង។ ខ្ុ ាំម្ិនចង់លៅលទេីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ិនរសឡាញ់
បតីខ្ុ ាំ លហយីផ្ទុយលៅវញិខ្ុ ាំបានលៅផ្ទ៉ះម្ចត យខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំករម្លៅជួបបតខី្ុ ាំ្ស់។ 
ខ្ុ ាំរបាប់លេឯងថាខ្ុ ាំម្ិនអាចលៅផ្ទ៉ះញឹកញប់លនា៉ះលទេីលរពា៉ះខ្ុ ាំលធេីការលរចីន      
្ស់ លហយីខ្ុ ាំលៅឆាៃ យរបសហេជា១០េីឡូសម្៉ារត។ ខ្ុ ាំបានឈ្ប់សត 
ម្ួយប្ថ្ៃេីការង្ករលហយីខ្ុ ាំបានលធេីការហត់្ស់ ខ្ុ ាំម្ិនអាចម្ចនថាម្េេ 
រេប់រគាន់កនុងការលដីរផ្លូវឆាៃ យ។ ប៉ាុសនតាម្េិតលៅខ្ុ ាំម្ិនសដេនកឹឬេិតេបីតី   
លនា៉ះលទ [លេេលយងីសបកគាន ]។ 

ខ្ពលប្ត្វូបានខ្េប្ុំខ្ប្កខ្ចញប្ ា ប្ព់ខី្រៀប្ការរចួបានម្យួេបាត ហ៍ ខ្ត្ើពូ
មានអារម្ោណ៍ខ្ប្ប្ណា?  
បតី:  ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ធម្មា លហយីខ្ុ ាំម្ិនបាននឹកនាងលទ។  

របេនធ: ខ្ុ ាំម្និបានខេេ់ថាលតីខ្ុ ាំលៅឆាៃ យប៉ាុ ណ្ េបីតខី្ុ ាំលនា៉ះលទ។  

ខ្ត្ើពូមានការេប្ាយចតិ្តខ្ពលបានខ្ប្កគាន ឬ?  
បតី: ខ្ុ ាំម្ិនបានេិតេីការសបាយចតិតឬអត់លនា៉ះលទ។ បញ្ញា សាំមនេ់ឺខ្ុ ាំបាន
េិតថាខ្ុ ាំអាចលៅរស់បាន។ ខ្ុ ាំម្ិនបានេិតេីអេីសដេបានលកីតលឡងីនា
លេេអនាេតលនា៉ះលទ។  

ខ្ត្ើខ្ពលណាខ្ដលអនកទ្ទុំងពរីមួ្ខ្ភ្េដុំបូ្ង?    
បតី: លយងីរមួ្ដាំលណ្កជាម្ួយគាន លេេរបបសខមររកហម្បានបញ្ចប់កនុងលដមី្
ឆាន ាំ១៩៧៩។  



“ដូ
ចខ្
មោ
ចប្
ត ូរកា
យ
” 

39 

ខ្ញ ុំចងប់្ញ្ហា កថ់ាអនកទ្ទុំងពរីម្និបានរមួ្ដុំខ្ណកជាម្យួគាន ាុំងពខី្រៀប្ការរចួ
ដល់ឆ្ន ុំ១៩៧៩?  
បតី: រតឹម្រតូវលហយី លយងីបានលាក់េីទាំនាក់ទាំនងរបស់លយងី។ 

របេនធ: នាលេេលនា៉ះ បតីរបស់ខ្ុ ាំបានេួចរបស់នងិលាក់របស់ទុកឱ្យខ្ុ ាំ 
ហូប។ គាត់េួចរតីសាំរាប់ឱ្យខ្ុ ាំហូប។  

ប្ ា ប្ព់រីប្ប្ខ្ខោរប្កហម្ ខ្ត្ើខ្ហត្ញអវបីានជាពូម្ងីេុំខ្រចរេ់ខ្ៅជាម្យួគាន ជា 
ប្តបី្ប្ពនធ? 
បតី: លេេលយងីជាំលេៀសកនុងឆាន ាំ១៩៧៩ បនាទ ប់េីលវៀត្ម្បានរ ាំលោ៉ះ 
របលទសលយងី ម្នុសសរេប់គាន រត់លៅរស់លៅជាម្ួយរេួសារវញិលហយីលេ 
ឈ្ប់រស់លៅជារករម្ដូចេីមុ្ន។ ខ្ុ ាំរស់លៅជាម្ួយម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំ លហយី 
របេនធរបស់ខ្ុ ាំលៅរស់លៅជាម្ួយម្ចត យនាង។  

ដូខ្ចនោះពូនងិម្ងីម្និបានខ្ៅជាម្យួគាន ខ្េដុំបូ្ង? 
របេនធ: លទ ខ្ុ ាំរស់លៅជាម្ួយម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំ។  

បតី: ខ្ុ ាំរស់លៅជាម្ួយម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំ។ 

បតី: ប្ថ្ៃម្ួយ ម្ចនម្នុសសម្ចន ក់បានរបាប់ខ្ុ ាំេីកសនលងសដេរបេនធរបស់ខ្ុ ាំលៅ 
យុវជនសដេរស់លៅភូ្ម្ិជាម្ួយគាន ។ ខ្ុ ាំកស៏ួរលេឯងថាបានដឹងដាំណឹ្ងេី 
របេនធរបស់ខ្ុ ាំ លហយីយុវជនម្ចន ក់បាននោិយថា នាងរស់លៅជាម្ួយ 
ម្ចត យ របស់នាងលៅភូ្ម្ិម្ួយឆាៃ យ។ ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំម្ិនចង់ឱ្យខ្ុ ាំលចេ
របេនធខ្ុ ាំ លហយីគាត់ម្ចនរលទ៉ះលគា។ ដូលចន៉ះគាត់របាប់លអាយខ្ុ ាំលអាយលៅ
យករបេនធ ខ្ុ ាំលអាយម្ករស់លៅជុាំគាន េីលរពា៉ះគាត់ម្និចងឱ់្យរបេនធខ្ុ ាំរស់
លៅសតជាម្ួយម្ចត យនាងលទ។ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំក៏លៅយកនាងម្កឱ្យម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំ។ 

របេនធ: នាលេេលនា៉ះខ្ុ ាំម្និម្ចនរលទ៉ះលគាលទ ម្ចត យខ្ុ ាំឈ្លឺទៀតលហយីលយងី 
ម្ចនរបស់របរខល៉ះដូចជាអងារ ចន និងឆាន ាំង លហយីខ្ុ ាំរតូវសាព យវលធេីដាំលនីរ  
ាម្ផ្លូវ។  

បតី: ខ្ុ ាំលៅយកនាងលៅលម្ច៉ា ង១២ប្ថ្ៃរតង់។  
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របេនធ: ប្ថ្ៃលនា៉ះបែូនរបរសខ្ុ ាំនោិយម្កខ្ុ ាំថា “លតីអនក្ជិៈរលទ៉ះលគាម្ក    
លនា៉ះ?” ខ្ុ ាំក៏សបរខនងលៅលម្ីេ លហយីខ្ុ ាំបារម្ភថាលហតុអេីបានជាបតីរបស់ខ្ុ ាំ 
ជិ៉ះរលទ៉ះលគាម្កទីលន៉ះលធេីអេី។ ខ្ុ ាំលរៀបចាំបនតដាំលនីរលៅលទៀតជាម្ួយម្ចត យ 
លហយីខ្ុ ាំម្ិនខេេ់ថាលតីគាត់លៅ្ជាម្ួយនងឹរេួសាររបស់គាត់លនា៉ះលទ។ 

ខ្ត្ើម្ងីមានេុំខ្រាងនងឹជបួ្ជាម្យួប្តរីប្េ់ម្ងីខ្េ? 
របេនធ: លទ។ 

ខ្ត្ើខ្ហត្ញអវខី្ដរបានជាពូរកប្ប្ពនធរប្េ់ពូ? 
បតី: េីលរពា៉ះម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំបានរបាប់លអាយខ្ុ ាំលៅយកនាងឱ្យម្ករស់លៅ 
ជាម្ួយលយងី។ 

របេនធ: លេេខ្ុ ាំជបួគាត់ គាតន់ិោយថា “ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំបានឱ្យខ្ុ ាំម្កយក   
អនក និងម្ចត យ លហយីលយងីេួរសតលៅជាម្ួយគាន េីលរពា៉ះលយងីអាចសថ្រកា
គាន លៅវញិលៅម្ក។” ខ្ុ ាំបានេិតថាខ្ុ ាំម្ិនម្ចនម្លធោបាយលធេីដាំលនីរ ខ្ុ ាំមល ច 
ថាខ្ុ ាំម្ិនអាចរត់លចញបានលសរភីាេ េុ៉ះរាសតខ្ុ ាំលៅជាម្ួយគាត់។ ដូលចន៉ះ 
បតីរបស់ខ្ុ ាំយករបស់របរខ្ុ ាំនិងម្ចត យខ្ុ ាំោក់លេីរលទ៉ះលគាលៅរស់លៅជាម្ួយ 
នឹងរេួសាររបស់គាត់។ េិត្ស់ខ្ុ ាំលៅជាម្ួយគាត់លោយសារសតខ្ុ ាំម្ិន 
ម្ចនជាំលរសីអេីលនា៉ះលទ ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំឈ្ ឺរចួបតីរបសខ់្ុ ាំម្ចនរលទ៉ះលគា។ ម្ចត យ       
លកមករបស់ខ្ុ ាំរសឡាញ់ខ្ុ ាំមល ាំង្ស់។  

ខ្ត្ើម្ងីធ្លេ ប្ជ់បួ្មាត យខ្កោករប្េ់ម្ងីពមី្ញនឬខ្េ? 
របេនធ: ចស លយងីធាល ប់ជបួគាន េីមុ្ន។  

ប្ប្េិនខ្ប្ើមាត យរប្េ់ពូម្និឱ្យពូខ្ៅយកប្ប្ពនធ ខ្ត្ើពូនងឹខ្ៅយក 
ប្ប្ពនធពូឬខ្េ? 
បតី: ខ្ុ ាំម្ិនអាចលៅរកនាងលទ [លោយគាម នការគាាំរទេីម្ចត យ] េីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ិន 
ម្ចនរលទ៉ះលគាផ្ទទ េ់ខលួន លហយីរលទ៉ះលគាេឺជារបស់ម្ចត យខ្ុ ាំ។ ាម្េិតលៅខ្ុ ាំ 
ក៏ចងឱ់្យនាងរស់លៅជាម្ួយលយងីសដរ េីលរពា៉ះលយងីអាចសថ្រកាគាន បាន 
លេេលធេីដាំលនីរាម្ផ្លូវ។ បនាទ ប់ម្ក លេេលយងីលធេីដាំលនីរលៅកនុងប្រេ [ម្ួយ
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សបាត ហ៍] លយងីបានជួបរបទ៉ះនូវការេាំបាកលរចីន
្ស់ លហយីលយងីបានជួយគាន លៅវញិលៅម្កោ៉ា ង
លរចីន។ លយងីចប់លផ្តីម្ម្ចនអារម្មណ៍្េែនងឹគាន លៅវញិ
លៅម្កបនាទ ប់េីលេេលនា៉ះ។  

របេនធ: លេេលយងីលដីរជាម្ួយគាន កនុងប្រេ បងរបរសខ្ុ ាំ
និងខ្ុ ាំលៅរកទឹក។ បតីរបស់ខ្ុ ាំបានសងខ់ទម្តូចលដីម្បរីស់
លៅបល ត្ ៉ះអាសនន។  

បតី: ខ្ុ ាំបានលធេីខទម្សាំរាប់របេនធខ្ុ ាំលហយីនងិរេួសាររបស់
នាងសាន ក់លៅ៣លៅ៤ប្ថ្ៃលេេលយងីកាំេុងលធេីដាំលនីរ។ 
លយងីបានចាំ្យលេេលវលាជាម្ួយគាន លហយីលយីង
បានជួយគាន លៅវញិលៅម្ក។ ដូលចន៉ះលយងីចប់លផ្តីម្ 
រសឡាញ់គាន លៅវញិលៅម្ក។ លេេលយងីលៅដេ់ xx  
លយងីលៅជាម្ួយគាន លហយីលយងីម្ិនបានសបកគាន លទៀតលទ។ 

របេនធ: ប្ថ្ៃម្ួយខ្ុ ាំបានសួរបតីខ្ុ ាំ “លតបីងបានដឹងថាលហតុអេីបានជាលយងីរតូវ 
លេបងខាំឱ្យលរៀបការលទ?” គាត់ល្លីយថា “លទ” ខ្ុ ាំបាននិោយលេងថា “បង 
ឯងចស់ជាងខ្ុ ាំលហតុអីកម៏្ិនដឹង”។ 

ខ្ត្ើពូម្ងីមានកូនប្៉ាញ ោ ន ក?់ 
បតី: លយងីម្ចនកូន៧នាក់។ 

របេនធ: ខ្ុ ាំម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះលៅឆាន ាំ១៩៧៩។  

បតី: កូនដាំបូងរបសខ់្ុ ាំលកីតកនុងលដីម្ឆាន ាំ១៩៨០។  

ខ្ត្ើកូនរប្េ់ម្ងីបានដងឹពកីារប្ងខុំខ្រៀប្ការរប្េ់ម្ងីខ្ដរឬខ្េ? 
របេនធ: លេបានដឹង េីលរពា៉ះថ្មីៗលន៉ះខ្ុ ាំបានរបាប់លេ។  

បតី: ខ្ុ ាំបានរបាប់លេថាលយងីទាំងេីររតូវលេបងខាំឱ្យលរៀបការ លហយីលយងីម្ិន 
បានដឹងេីលសនហាលរចីនដូចលកមងជាំនាន់លរកាយលនា៉ះលទ។ 

របេនធ: មុ្នលន៉ះលេលៅលកមងលោយសារសតលហតុលន៉ះលហយីបានជាខ្ុ ាំលទីបសត 

...ហយើងបានជួប្បេោះ
នូវការលុំបាកហ្ចើន
ណ្តស់ ហហើយហយើង
បានជួយគ្នា ហៅវញិ
ហៅម្កយ ងហ្ចើន។ 
ហយើងចាប់ហ្តើម្មាន 
អារម្មណ៍លអនឹងគ្នា  
ហៅវញិហៅម្កបនាា ប់
ពីហពលហនាោះ។  

“ 
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របាប់លេថ្មីៗលន៉ះ។ ខ្ុ ាំេតិថាលេនឹងយេ់លហយីអាំេសីាែ នភាេរបស់លយងី 
កនុងរបបសខមររកហម្។ ខ្ុ ាំបានទូនាម នកូនរសីខ្ុ ាំឱ្យលគារេាម្របប្េណី្សខមរ 
លហយីម្ិនេួរឱ្យបុរសប៉ា៉ះប្ដលជងី ឬខលួនរបាណ្មុ្នលរៀបការលនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំ 
បានរបាប់លេផ្ងសដរថា “ម្ចត យបាន្លងកាត់ការេាំបាកលរចីន្ស់កនុង 
របបសខមររកហម្ លហយីម្ចត យម្ិនបានរសឡាញ់ឪេុករបស់កូនឯងលទ 
លេេម្ចត យលរៀបការនឹងគាត់។” 

ខ្ត្ើកូនម្ងីបានខ្រៀប្ការឬខ្ៅ? 
របេនធ: លៅសេ់សតកូនរសីម្ួយលទសដេម្ិនទន់លរៀបការ។ េិធីលរៀបការ 
កូនរបស់ខ្ុ ាំេឺសបាយ្ស់ លហយីរតូវបានលធេីលឡងីាម្របប្េណី្។ 
កូនបងរបស់ខ្ុ ាំគាត់រកសុីទិញរជកូចិញ្ច ឹម្ជីវតិ។ កូនទី២របសខ់្ុ ាំជា           
កសិករ លហយីកូនទ៣ីជាអនកលនសាទរតី។ កូនរសីលៅសដេម្ិនទន ់
លរៀបការ នាងម្ចនអាយុ១៩ឆាន ាំ លហយីកាំេុងលៅលរៀនថាន ក់ទ១ី១។ 

បតី: លេរស់លៅសកបរលយងី េីលរពា៉ះលយងីបានសចកដីកនុងភូ្ម្ឱិ្យលេ។ 

ខ្ត្ើពូម្ងីមានអារម្ោណ៍ខ្ប្ប្ណាខ្ដរខ្ៅពធិខី្រៀប្ការកូន? 
បតី: ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្សបាយចិតតសដេលេបានលរៀបការាម្របប្េណី្ 
លហយី ខ្ុ ាំអាណិ្តខលួនឯង េីលរពា៉ះេិធីលរៀបការលធេីលឡងីកនុងរបបសខមររកហម្
េឺវខុសគាន ទាំងរសរងេីការលរៀបការាម្របប្េណី្។ វម្ចនលភ្្ៀវតិចតួច
សម្នសទនកនុងរបបលនា៉ះ លហយីគាម នឪេុកម្ចត យចូេរមួ្លទ។ 

របេនធ: ខ្ុ ាំបានរបាប់កូនរបរសនងិកូនរសីខ្ុ ាំថា ការលរៀបការលនា៉ះេឺេែ
្ស់សាំរាបជ់ីវតិ ផ្ទុយលៅវញិលយងីអាចលរៀបចាំេិធីតូចាចបាំផុ្ត។ 

ខ្ត្ើអនកជតិ្មងរប្េ់ពូម្ងីបានដងឹពកីារប្ងខុំខ្រៀប្ការរប្េ់អនកទ្ទុំងពរីខ្េ? 
បតីនិងរបេនធ: លេបានដងឹ។  

ខ្ត្ើខ្េមានបានខ្រ ើេខ្អើងអនកទ្ទុំងពរីខ្ដរឬខ្េ? 
បតី: លទ ការលរៀបការរបស់លយងីលកីតម្ចននារបបសខមររកហម្ លហយីអនកដប្ទ 
លទៀតក៏្លងកាតដូ់ចគាន អញ្ា ឹងសដរ។ 
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ខ្ត្ើម្ងីធ្លេ ប្ប់ានចងខ់្រៀប្ពធិមី្ងគលការខ្ ើងវញិខ្ដរឬខ្េ? 
របេនធ: កនុងឆាន ាំ១៩៧៩ ម្ចត យរបសខ់្ុ ាំបាននោិយថាគាត់ចង់លរៀបេិធីការ 
សាំរាប់លយងីម្តងលទៀតសតលេេលនា៉ះលយងីម្ិនម្ចនេុយលទ។ ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំ 
យាំលេេកម្ចម ភ្ិបាេបានបងខាំបតីខ្ុ ាំឱ្យលរៀបការជាម្ួយខ្ុ ាំ។ គាត់យាំេីលរពា៉ះ 
គាត់អាណិ្តលយងី។ កូនគាត់ភាេ លរចីនបានលរៀបការរតឹម្រតូវនាជាំនាន់ 
េន់នេ់។១៥ គាតម់្ិនបានេិតថាបតីរបស់ខ្ុ ាំនិងខ្ុ ាំ លរៀបការលោយសបបលន៉ះ       
លទ។ លយងីក៏ចង់លធេីេិធជីប់លេៀងាម្របប្េណី្សដរ ប៉ាុសនតលយងីម្ិនម្ចន 
េុយកាក់រេប់រគាន់លទ លហយីឥឡូវលន៉ះលយងីេោោម្សនសាំេុយសាំរាប់      
លេេលយងីចស់លៅ។  

កនញងឆ្ន ុំ១៩៧៩ នងិឆ្ន ុំ១៩៨០ ខ្ត្ើរាជរដ្ឋា ភ្បិាលមានបានខ្ធវើអវខីេោះ 
េុំរាប្ជ់ាេុំណងខ្ដរឬខ្េ? 
បតី: លទ ម្ិនលទ។ 

ខ្ត្ើពូម្ងីមានចញោះេុំប្ញប្ត្អា ហ៍ព ិហ៍ខ្ដរឬខ្េ? 
របេនធ: លទ េួកលយងីម្និបានចុ៉ះលឈាម ៉ះលទ។ ខ្ុ ាំអតច់ង់លធេីវលទលរពា៉ះេួក 
លយងីចស់លហយីឥឡូវលន៉ះ។ 

បតី: លយងីបានថ្តរូបកនុងសាំលេៀកបាំពាក់របប្េណី្លៅហាងថ្តរូបកនុងឆាន ាំ 
២០០០។ លយងីបានតុបសតងមុ្ខ។ លោយសារលយីងម្ិនបានលរៀបការ
ាម្របប្េណី្ លយងីចង់លធេីដូចជាបានលរៀបការាម្រយៈរូបថ្តទាំងលន៉ះ។  

របេនធ: ខ្ុ ាំសបាយចិតតសដេខ្ុ ាំអាចតុបសតងមុ្ខលហយីថ្តរូប។  
ខ្ុ ាំរសឡាញ់រូបថ្តហនងឹ្ស់។  

ខ្ដ្ឋយសារខ្ត្អនកទ្ទុំងពរីបានរេ់ខ្ៅជាម្យួគាន រហូត្ម្កដល់េពវថ្ងៃ ខ្ត្ើពូ
ម្ងីមានេុំខ្រាងខ្ប្កគាន ខ្ដរខ្េ? 
របេនធ: លទ លយងីចស់លហយី។ ខ្ុ ាំបានសាំលរចចិតតលៅជាម្ួយគាត់េីលរពា៉ះ 
លយងីម្ចនកូនជាម្ួយគាន  លហយីម្ចនអនុសាវរយិេ៍ែៗ នឹងគាន េីលេេ 
លយងីលៅកនុងប្រេ។ សេេប្ថ្ៃលន៉ះ ខ្ុ ាំម្ិនចង់ម្ចនប្ដេូលផ្សងលទៀតលនា៉ះលទ។  

១៥ 
រដ្ឋា ភ្បិាលបានេុំោក់
ខ្ចញពដីុំខ្ណងខ្ដ្ឋយ
ខ្ខោរប្កហម្បានខ្ ើង
កានអ់ុំណាច ឆ្ន ុំ
១៩៧០ - ១៩៧៥។ 
ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“លន ់នល់”  
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ចញោះពូវញិយា៉ា ងខ្ម្៉ាចខ្ដរ?   
បតី: ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំលេីកទកឹចិតតឱ្យលយងីរស់លៅជាម្ួយគាន  បនាទ ប់ម្កលយងី    
ម្ចនកូនលយងីរសឡាញ់កូន លហយីលយងីសាំលរចចិតតរស់លៅជាម្ួយគាន  
រហូតដេ់បចចុបបនន។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្លសាកសាត យសដេលយងីម្ិនបាន 
លរៀបការម្តងលទៀតាម្របប្េណី្។ 
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ខ្ត្ើម្ងីមានអាយញប្៉ាញ ោ នខ្ៅខ្ពលម្ងីបានខ្រៀប្ការខ្ៅរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្? 
លេេលនា៉ះម្ីងម្និសម្នម្ចនអាយុ២០ឆាន ាំលទ។ ម្ីងលទីបសតម្ចនអាយុ 
១៨ឆាន ាំប៉ាុល ណ្ ៉ះ។ ម្ីងលៅលកមងលៅលឡយី។ 

ខ្ញ ុំចងដ់ងឹអុំពខី្យាប្ល់រប្េ់ម្ងីេូខ្ៅអុំពកីារខ្រៀប្ការម្ញនខ្ពលរប្ប្ខ្ខោរ 
ប្កហម្។ ខ្ត្ើការខ្រៀប្ការមានអត្ថនយ័អវខីេោះចុំខ្ ោះម្ងី?  
លៅកនុងរបបសខមររកហម្ ការលរៀបការេឺគាម នន័យអេីលទ។ លយងីគាម នផ្ទា សាល   
គាម នលម្បា គាម នអាចរយ និងគាម នចស់ទុាំដឹងឮអេីទាំងអស់។ លយងីបាន 
លរៀបការលោយរគាន់សតសាំដីេីរ ឬបីម្ច៉ា ត់លោយម្និម្ចនន័យអេីលឡយី។  
វទលទសតម្តង ។  

ខ្ត្ើការខ្រៀប្ការាម្ខ្ប្ប្ប្ប្ថ្ពណីមានសារៈេុំមនខ់្ម្នខ្េ? 
ចស េឺសាំមន់មល ាំង្ស់។ កាេខ្ុ ាំលៅលកមង ខ្ុ ាំាម្ោយរបស់ខ្ុ ាំលៅ 
លរៀបការអនកលៅរសរកភូ្ម្ិជាម្ួយគាន ។ លៅលេេលនា៉ះការលរៀបការម្ិនម្ចន 
សតម្ួយប្ថ្ៃលទ េឺបីប្ថ្ៃបីយប់។ លហយីលេលធេីនាំនិងបសងែម្ រឯីម្ងគេការវញិេឺ 
ធាំជាងឥឡូវឆាៃ យ្ស់។ ម្ចនតស្រនតី លម្រកូ និងការតុបសតង ការលសលៀក 
ពាក់លមអាវេិលសសៗជាលរចីន។ ម្ិនថាឥឡូវឬេីមុ្នលេម្ចនអេីៗទាំងអស់
លៅកនុងេិធមី្ងគេការ។ ម្ចនសតលេេសដេខ្ុ ាំលរៀបការលទសដេម្ិនម្ចនអេី
ទាំងអស់។ ការលរៀបការាម្សបបរបប្េណី្េឺេិបាកលរៀបចាំ្ស់ លៅរបប
សខមររកហម្។ សូម្បសីតលេេចស់ៗ ឬក៏ឪេុកម្ចត យលរៀបចាំ ក៏េួកគាត់រតូវ
ទទួេការយេ់រេម្េីកូនៗរបស់គាត់សដរ។ ម្ចនសតលៅរបបសខមររកហម្
លទសដេលយងីរតូវសតលរៀបការជាម្ួយអនកសដេលយងីម្ិនចង់លរៀបការ
ជាម្ួយ ។ 

ហអ ខ្ភ្េប្េី អាយញ ៥២ឆ្ន ុំ  
េុំភាេនខ៍្ៅថ្ងៃេី ២ ឧេភា ២០១៤  
ខ្ៅ ា្ោះរប្េ់គាត្។់  

ករណី្សកិា  ៤ 
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ខ្ត្ើការខ្រៀប្ការរប្េ់ម្ងីយា៉ា ងដូចខ្ម្តចខ្ដរកនញងរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្? 
វគាម នន័យអេីទាំងអស់។ ម្ចនអនកលរៀបការេី៥០លៅ៦០េូលៅលេេលរៀប 
ការម្តងៗលោយរគាន់សតនិោយសតេីរឬបីម្ច៉ា ត់លោយចាំ្យលេេសត 
២ លៅបីនាទីប៉ាុល ណ្ ៉ះ។ លតីវម្ចនន័យអេី? លោយសារសតវម្ិនម្ចនន័យ 
អញ្ច ឹងលហយីលទីបម្ចនអនកសេងេ៉ះគាន ឬក៏រស់លៅោច់លោយសឡកេីគាន  
ដូចអេីសដេបានលកីតលឡងីចាំលពា៉ះខ្ុ ាំឥឡូវលន៉ះអញ្ច ឹង។ ការលរៀបការេីមុ្ន 
េឺខុសគាន ឆាៃ យ្ស់ លរកាយលេេលរៀបការលហយីបតីរបេនធអាចរស់លៅ   
ជាម្ួយគាន  លោយម្ចនសុភ្ម្ងគេ និងលច៉ះជួយលធេកីារគាន លដីម្បផី្គត់ផ្គង់      
រេួសារ។ សតលៅកនុងរបបសខមររកហម្វញិ ឪេុកម្ចត យឬសាច់ញតម្ិនរតូវ 
បានអនុញ្ញា តឱ្យចូេរមួ្ឬកដ៏ឹងឮអាំេីការលរៀបការលទ- “អ ូ… កូនរបស់ 
លយងីលរៀបការ… ដូចលន៉ះឬដូចលនា៉ះជាលដីម្។” ម្ិនម្ចនបងបែូន្បាន 
ដឹងថាលយងីបានលរៀបការលនា៉ះលទ។ ម្ចនបតីរបេនធជាលរចីនសដេបានលរៀប 
ការកនុងរបបសខមររកហម្បានេ៉ះសេងគាន ជាងពាកក់ ត្ េឬក៏លេសីេី   
លន៉ះសដេឥឡូវលន៉ះបានេ៉ះសេងគាន ។ ការលរៀបការកនុងរបបសខមររកហម្ 
កាំរ នឹងបានរស់លៅជាម្ួយគាន បានរហូតម្កដេឥ់ឡូវលន៉ះ្ស់។១៦  
ការេ៉ះសេងសតងសតបានលកីតលឡីងលៅកនុងរបបសខមររកហម្េីលរពា៉ះ
លោយសារសតម្ិនម្ចនលសចកតីរសលាញ់រវងប្ដេូរ ដូលចន៉ះលហីយលទីប
លរកាយរបបសខមររកហម្រតូវបានរ ាំេាំម្ចនបតីរបេនធជាលរចីនបានេ៉ះសេង 
គាន  ដូចខ្ុ ាំនងិបតីរបសខ់្ុ ាំជាលដីម្ ។ 

ខ្ត្ើជាដុំបូ្ងម្ងីដងឹយា៉ា ងដូចខ្ម្៉ាតចថាម្ងីប្ត្ូវខ្រៀប្ការ? 
លេេលនា៉ះបុរសម្ចន ក់បានលធេីការលសនីរសុាំលៅលម្កង។ លេេលនា៉ះលេម្ចន 
លម្ រករម្យុវជន និងលម្រករម្យុវនារសីដេម្ចនរបសហេេី៥០លៅ១០០
នាក់កនុងម្ួយរករម្។ លេេសដេម្ចនយុវជន្ម្ចន ក់លធេីការលសនីរសុាំ 
របធានរករម្នឹងលរៀបចាំនូវារាងលឈាម ៉ះយុវនារ ីលអាយយុវជនលនា៉ះ។ 
បនាទ ប់ម្កសាំលណី្ក៏រតូវបានបញ្ាូ នលៅលអាយលម្រករម្យុវនារថីា—“ម្ចន 
យុវជនម្ចន ក់លន៉ះចង់លរៀបការជាម្ួយយុវនារមី្ចន ក់លន៉ះជាលដីម្។” លៅលេេ
របជុាំលេេយប់លម្រករម្យុវនាររីបកាស់ដូចជា “អ ូ ម្តិត ក. ម្ចនយុវជនម្ចន ក់
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បានលសនីសុាំលរៀបការជាម្ួយម្ិតត… អងគការនឹងលរៀបការម្ិតតជាម្ួយនឹងបុរស
ម្ចន ក់លន៉ះលហយី។”  

បុរសម្ិនអាចលធេីការលសនីរសុាំបាន េុ៉ះរាសតម្ចនការយេ់រសបេីអងគការ   
ផ្ងសដរ។ េួកលេ [សម្ចជកិសខមររកហម្] លម្ីេរបវតតរិេួសារនិងរតូវ       
របាកដថា “សាវាអនកទាំងេីររតូវគាន ។” របសិនលបីលយងីធាល ប់ជាសរតូវ 
របស់អងគការ—ដូចជាលយងីម្ចនសាចញ់តិសដេរតូវបានសាំលាប់លោយ 
អងគការ—លយងីក៏រតូវបានចត់ទុកថាជាមម ាំង លហយីមម ាំងអាចលរៀបការ 
បានសតជាម្ួយមម ាំងប៉ាុល ណ្ ៉ះ។ ឧទហរណ៍្ដូចជារូបខ្ុ ាំជាលដីម្ ឪេុករបស់         
ខ្ុ ាំរតូវបានសាំលាប់ ដូចលន៉ះខ្ុ ាំម្ចនសាវាម្ិនេែក៏លោយសារសតខ្ុ ាំម្ចន 
ការពាក់េ័នធជាម្ួយមម ាំង។ បុរសម្ចន ក់សដេបានលសនរីសុាំលរៀបការជាម្ួយខ្ុ ាំ 
ក៏ម្ចនការពាក់េ័នធជាមម ាំងសដរ ដូលចន៉ះលហយីលទីបលេឱ្យលរៀបការជាម្ួយគាន ។ 
ម្ចនសតយុវជនយុវនារ ី្ សដេសាវារបស់េួកគាត់ម្ិនម្ចនពាក់េន័ធ 
នឹងមម ាំងលទលទីបលេលៅថា“សាវាសដេរតូវគាន ។” ដាំណឹ្ងលន៉ះជាអេីសដេ 
ខ្ុ ាំរតូវបានរបាប់លោយលម្កង។  

សាំរាប់ការលរៀបការរបស់ខ្ុ ាំ លម្រករម្បានរបាប់ខ្ុ ាំលៅលេេរបជុាំលេេយប់          
“ម្ិតត លៅប្ថ្ៃលន៉ះ ម្ិតតរតូវលធេីការលបតជ្ាបុរសម្ចន ក់លន៉ះជាបតីរបស់ម្ិតតលហយី 
ម្តិតម្និអាចបដលិសធបានលទ។ លបីលទ៉ះ្ជាម្តិតម្និចងល់រៀបការកល៏ោយ
ក៏ម្ិតតរតូវសតលរៀបការលបីលទ៉ះជាម្ិតតម្ិនចង់លរៀបការជាម្ួយបុរស ម្ចន ក់លន៉ះ
ក៏លោយម្ិតតរតូវសតលរៀបការ េីលរពា៉ះអងគការបានលរៀបចាំសាំរាប់ម្ិតត ដូលចន៉ះ
ម្ិតតម្និអាចបដិលសធបានលទ” លម្រករម្យុវនារេីឺជានារ។ី ការរបជុាំសតងសត
លធេីលឡងីលៅលេេយប់េីលរពា៉ះេួកលេម្ិនចងខ់ា៉ះមា យលេេលវលាលធេីការ
លេេប្ថ្ៃ។ ការរបជុាំទាំងអស់េឺលធេីលៅលេេយប់រហូតដេ់លម្ច៉ា ង ១០និង
១១យប់។ 

ស្រសតីម្ិនអាចលធេីការលសនីរសុាំលរៀបការបានលទ ម្ចនសតបុរសលទសដេអាចលធេ ី
បាន។ ខ្ុ ាំម្ិនដឹងថាម្កេអីេីលនា៉ះលទ។ យុវជនអាចលម្ីេយុវនារ ីនិងអាច
សាគ េ់លឈាម ៉ះនារលីនា៉ះ ក៏លោយសារសតេួកលេលធេីការជាម្ួយគាន ឬក៏គាត់

១៦ 
ខ្ដ្ឋយខ្្អកខ្ៅខ្លើលេធ
្លថ្នការប្សាវប្ជាវ
ាម្ខ្ប្ប្ប្រមិាណ 
ខ្ដលអត្ថប្េខ្នោះជា
អត្ថប្េអម្ ៥១,៣ 
ភាេរយថ្នការខ្រៀប្ការ
ប្តូ្វបានប្នតខ្ៅកនញងកុំ
 ញងខ្ពលណាម្យួ
ប្ ា ប្ ់ពរីប្ប្ខ្ខោរ
ប្កហម្រលុំ។ េូម្
ខ្ម្ើល “ដូចខ្មោ ចប្តូរកា
យ” - ការេិកាអុំពី
្លប្៉ាោះ ល់ថ្នការ
ខ្រៀប្ការខ្ដ្ឋយ ប្ងខុំកនញង
រប្ប្ខ្ខោរប្កហម្” អងគ
ការចិត្តេងគម្ អនតរវប្ប
ធម្ ៌កម្ពញជា (ធីភ្អី)ូ ខ្ខ
ត្ញោ ឆ្ន ុំ ២០១៤  
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អាចម្ចនសាច់ញតិសដេ លធេីការោ៉ា ងជិតសនតិជាម្ួយនារលីនា៉ះ។ ដូចលន៉ះ
លហយីបងបែូនរបស់គាត់ អាចនោិយម្កកាន់គាតថ់ា “អ ូ ឯងេួរសតលធេី
ការលសនីរសុាំលរៀបការជាម្ួយ នារមី្ចន ក់លន៉ះ។ នាងជាម្នុសសេែ ដូចលន៉ះដូច
លនា៉ះជាលដីម្។” បុរសទាំង ឡាយសតងសតដងឹអាំេីនារ ីៗ ាម្រយៈប ត្ ញ
ទាំងលន៉ះ។ ដូចនឹងករណី្ខ្ុ ាំអញ្ច ឹង។ បងបែូនជីដូនម្ួយរបស់បតីខ្ុ ាំលធេីការ
ជាម្ួយខ្ុ ាំ លហយីេួកលេបានរបាប់បតខី្ុ ាំឱ្យលធេីការលសនីសុាំលរៀបការជាម្ួយខ្ុ ាំ  
លបីលទ៉ះជាខ្ុ ាំម្ិនសដេជួបបតីខ្ុ ាំផ្ទទ េមុ់្ខក៏លោយ។ នាងបានរបាប់បតីខ្ុ ាំថា 
“ឯងេួរសតលធេីការលសនីរសុាំលរៀបការជាម្ួយនារមី្ចន ក់លន៉ះ។ នាងលធេីការជាម្ួយ
ខ្ុ ាំ លហយីនាងសុភាេរាបសា។” ដូលចន៉ះលហយីបានជាបតីរបស់ខ្ុ ាំបានលធេីការ
លសនរីសុាំលរៀបការជាម្យួខ្ុ ាំ។ ប៉ាុសនតដងឹលទ លេេខល៉ះម្និម្ចនការលសនរីសុាំអេីលទ។ 
អងគការរគាន់សតលរៀបចាំសតម្តងថាលតីអនក្រតូវលរៀបការជាម្ួយអនក្។ 

ខ្ត្ើករណីភាេខ្ប្ចើនប្ត្វូបានខ្រៀប្ចុំខ្ដ្ឋយអងគការឬកក៏ារខ្េនើរេញុំខ្ដ្ឋយប្ញរេ? 
ខ្ុ ាំម្ិនអាចនិោយបាន របសហេជាទាំងេីរភាេី។ ម្ចនករណី្ខល៉ះអងគការ
រគាន់សតលម្ីេសាវារបស់លយងី លហយីរបសិនលបីសាវាលយងីរតូវគាន  េួក
លេនឹងបនតលោយលរៀបចាំលរៀបការលយងី។ របសហេជាម្ួយសបាត ហ៍លរកាយ
លេេប្នការរបកាសលៅកនុងអងគរបជុាំ េួកលយងីនងឹលរៀបការ។ ខ្ុ ាំរតូវបាន
លេរបាប់ថា “លបីសិនជាម្ិតតម្ិនរេម្ម្ិតតម្ិនសម្នជាកូនរបស់អងគការលទ។ 
ម្ិតតរតូវសតលធេីការលបតជ្ា។” លៅលេេលនា៉ះក៏ម្ចនអនកលផ្សងលទៀតលរៀបការសដរ
លហយីខ្ុ ាំចង់រស់និងម្ិនចង់រតូវបានលេយកលៅសាំលាប់លទ។ លបីលទ៉ះជាខ្ុ ាំ 
ម្ចនឱ្កាសរបាប់ឪេុកម្ចត យរបសខ់្ុ ាំក៏លោយ ក៏េកួគាត់ម្ិនហា នលៅ
របឆាាំងនឹងអងគការសដរ ដូលចន៉ះលហយីខ្ុ ាំគាម នជាំលរសីអេីលរៅេីលធេីាម្អងគការ
បានលរៀបចាំឱ្យខ្ុ ាំប៉ាុល ណ្ ៉ះ។ លហយីលៅលេេសដេខ្ុ ាំលធេីការលបតជ្ា ឪេុក 
ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងអេីទាំងអស់។ 

ខ្ត្ើម្ងីមានអារម្ោណ៍យា៉ា ងដូចខ្ម្៉ាតចខ្ៅខ្ពលខ្ ោះ? 
ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ថាការលបតជ្ាលន៉ះម្ិនម្ចននរ្ទទេួសាគ េ់ម្ិនដូចនងឹ 
ការលរៀបការមុ្នរបបលន៉ះលទ។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្លសាកសាត យចាំលពា៉ះខលួនឯង 
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លសាកសាត យលោយសារសតខ្ុ ាំម្ិនម្ចនការលរៀបការធម្មា
ម្ួយលោយឪេុកម្ចត យខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងថាខ្ុ ាំបានលរៀបការ
បងបែូនខ្ុ ាំកម៏្ិនបានដឹង។ ខ្ុ ាំរគាន់សតបានលរៀបការលៅ
កនុងចាំល្ម្ម្នុសសសបលកមុ្ខម្ួយរករម្សដេខ្ុ ាំម្ិនសដេ
ធាល ប់សាគ េ់ ដូចលន៉ះលហយីខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្លសាកសាត យ 
ប៉ាុសនតខ្ុ ាំបានយេ់រេម្លរៀបការលដីម្បរីស់។ 

ខ្ត្ើម្ងីអាចនយិាយប្ខ្នថម្ខ្េៀត្អុំពនីតី្វិធិថី្នការខ្ប្តជ្ា
ចតិ្តខ្នោះខ្េ? 
វេឺលៅ xx លៅជិតទេ់សដនលវៀត្ម្។ ខ្ុ ាំបានលធេកីារ
លៅទីលនា៉ះ លហយីលរកាយលេេលបតជ្ារចួខ្ុ ាំលៅទីលនា៉ះដសដេ។ វរតូវបាន
លរៀបចាំលឡងីលៅកនុងសាេរបជុាំម្ួយលៅលេេយប់។ ម្ចនទាំងអស២់៤េូ។ 
ខ្ុ ាំម្ិនបានចាំប្ថ្ៃសខលទ លហយីក៏ម្ិនបានដឹងថាប្ថ្ៃអាទិតយ ឬក៏ប្ថ្ៃចន័ទសដរ។ 
េួកលេបានឱ្យលមអាវេណ៍្លមម ម្កលអាយលយងីលសលៀកពាក់។ បតីរបស់ខ្ុ ាំ
ធាល ប់ល ញីខ្ុ ាំេី មុ្នប៉ាុសនតខ្ុ ាំម្និសដេធាល ប់ល ញីគាតល់ទ។ ខ្ុ ាំរគាន់សតបាន
លធេីាម្បញ្ញា  នងិលធេីការលបតជ្ាលហយីបនាទ ប់ម្កម្ចនលម្កងេីរនាក់បង្កា ញ
បនទប់សដេលយងីនឹងសាន ក់លៅនាយប់លនា៉ះលហយីខ្ុ ាំរគាន់សតាម្លេ។ 
បនទប់ទាំងលនា៉ះលៅជិតៗគាន លោយម្ចនកាំរាេតូចម្យួលៅលេីប្ផ្ទរាបលសមីរ 
លហយីជញ្ញា ាំងរតូវបានបាាំងលោយសលឹកលាន ត។ សាេប្នបនទប់ទាំងលនា៉ះ
សវងសដេរតូវបានរកាេលោយរលនៀបឫសស។ី បនទប់នីម្ួយៗម្និរតូវបាន
រេបដណ្ត ប់ទាំងរសរងលនា៉ះលទ លហយីលយងីអាចល ញីគាន លៅវញិលៅម្ក។ 
លៅយប់ដាំបូងលនា៉ះលយងីម្និបានរមួ្ដាំលនកជាម្ួយគាន លទ។ លយងីបានលដក
សបរខនងោក់គាន និងម្ិនបាននិោយគាន អេីទាំងអស់ លហយីខ្ុ ាំម្ិនអាចឈ្ប់
េិតបានលោយសារសតម្ចនម្នុសសចាំសឡកលដកជិតខ្ុ ាំ។ ម្ិនដូចលកមង
សម្័យឥឡូវលទ លយីងម្ិនបានដឹងអាំេីការរមួ្លភ្ទអេីលទ។ លយីងេៃង់
្ស់លៅកនុងរបបលនា៉ះ លហយីក៏ម្និបានដឹងអាំេកីារលរៀបការអេីសដរ។ 
លេេលនា៉ះលេ ម្ចនកងឈ្លបលហយីលយងីក៏មល ចម្ចនបញ្ញា ផ្ងសដរ ដូលចន៉ះ
លហយីលយងីម្ចនសតសាៃ ត់និងសម្ៃាំលដកប៉ាុល ណ្ ៉ះ។ លយងីមល ចអនកោម្ 

ហយើងបានហដកឡបរខាង 
ោក់គ្នា និងមិ្នបាន
និយយគ្នា អវីទា ុំងអស់ 
ហហើយខ្ញ ុំម្ិនអាចឈប់
រិត្បានហោយសារឡត្
មានម្នញសសចុំឡែក
ហដកជិត្ខ្ញ ុំ។  

“ 
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វយ។ លយងីម្ិនរតូវបានអនុញ្ញា តឱ្យលចញេបីនទប់សដេលេលអាយលៅលទ  
លបីលយងីលចញលេនឹងវយលយងី។ កាេលនា៉ះ លេលធេីបាបលយងីដូចសតេធាតុ
អញ្ច ឹង។ ចស លរកាយលេេលបតជ្ារចួ េួកលេយកលយីងចូេកនុងបនទប់  
លេោម្ នងិលសុីបការេីលយងី។ 

ខ្ុ ាំម្ចនការមម ស់លអៀន សតគាត់ម្ិនបានមម ស់លអៀនអេីលទេីលរពា៉ះគាត់ជា 
បុរស។ ប្ថ្ៃបនាទ ប់ លយងីបានលរកាកេីរេេឹម្លដមី្បលីៅលធេីការលរៀងៗខលួន 
លហយីលយងីម្ិនបានជួបគាន លទ រហូតដេ់យប់លម្ច៉ា ងរបសហេ៨ឬ៩យប់ 
លហយីបនាទ ប់ម្កលទៀតលយងីចូេលដក។ វរតូវការចាំ្យលេេរាប់សខ 
មុ្ននងឹបតីរបសខ់្ុ ាំនិងខ្ុ ាំអាចលម្ីេមុ្ខគាន រតង់លៅរតង់ម្ក។ ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹង 
ថាលតីមុ្ខរបស់បតខី្ុ ាំម្ចនមុ្ខម្ចតោ់៉ា ងលម្៉ាចលទសាំរាបស់ខដាំបូងលរកាយេីបាន 
លរៀបការេីលរពា៉ះលយងីបានជួបគាន សតលេេយប់។ លហយីម្ចនប្ថ្ៃម្ួយម្ចន 
ការរបជុាំរសរកដ៏ធាំម្ួយ លទីបខ្ុ ាំសាំលរចចិតតចង់លម្ីេមុ្ខរបស់គាត់ លហយីខ្ុ ាំ 
បានលម្ីេគាត់លោយេួច លាក់។ គាត់លមម លហយីសគម្ និងលម្េីលៅម្ិន
សាែ តទេ់សតលសា៉ះ។ ខ្ុ ាំម្ចនការលសាកសាត យជាមល ាំង លហយីយាំសតម្ចន ក់ឯង 
លៅលេេសដេខ្ុ ាំបានដឹង ប៉ាុ សនតសួរថា លតីខ្ុ ាំអាចលធេីអេីបាន? ខ្ុ ាំម្ចនការ 
លសាកសាត យជាមល ាំងលោយម្ិនម្ចនលសចកតីរសលាញ់អេីទាំងអស់ លហយីខ្ុ ាំ 
េិតថាឪេុកម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំរបាកដជាបលនាទ សខ្ុ ាំជាមល ាំង របសិនលបីគាត់បាន 
ដឹងេមី្ងគេការលន៉ះ។ លរកាយលេេរបជុាំចប់ ខ្ុ ាំបានលដីរលៅកាន់កសនលងលធេី
ការរបស់ខ្ុ ាំ លហយីខ្ុ ាំបានជួបគាត់ាម្ផ្លូវ។ ខ្ុ ាំម្ិនបាននិោយលៅរកគាត់
លទ លយងីលធេីដូចជាម្ិនសដេសាគ េ់គាន ។ 

ខ្ត្ើម្ងីនយិាយរកគាន ខ្ៅខ្ពលណា? 
ម្ចនលេេខល៉ះលយងីនិោយរកគាន  ឬក៏គាត់បានសួរខ្ុ ាំនូវសាំនួរម្ួយចាំនួន 
លហីយខ្ុ ាំបានល្លីយវញិោ៉ា ងខលី។ គាត់បានសួរេីរេួសាររបស់ខ្ុ ាំ ការង្ករ 
និងសួរេីលន៉ះេីលនា៉ះជាលដីម្។ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំម្ចនការមម ស់លអៀនលោយសារសត 
លយងីសាំរាកជិតបនទប់អនកលផ្សងលទៀត លហយីលយងីង្កយនឹងឮគាន លៅវញិ
លៅម្ក។ អញ្ច ឹងលហយី សួរថាលតីលយងីជសជកគាន រលបៀប្? ខ្ុ ាំម្និហា ន 
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សូម្បសីតរ ាំកិេខលួនលេេលដកផ្ង លោយសារសតប្ផ្ទរកាេ
លោយឫសសមី្ួយលដីម្ប៉ាុល ណ្ ៉ះ។ លយងីលធេីអេីក៏លោយក៏
ម្ចនអនកលៅបនទប់លផ្សងលទៀតនឹងដឹង លហីយបានឮ។ 
លយីងម្ិនហា នរមួ្លភ្ទក៏លោយសារសតមល ចអនកលផ្សង
នឹងឮ។ សូម្បសីតកមួយ [សាំលៅលេីអនកសាំភាសន៍] កម៏្ិន
ហា នសដរ។ ខ្ុ ាំម្និដងឹថាលហតុអេបីានជាេកួលេយកលយងី
ម្កោកក់នុងបនទប់លនា៉ះ ទីសដេលយងីម្ិនហា នរមួ្លភ្ទ
សបបលន៉ះលទ លហយីលេាម្េបសាត ប់លយងីលទៀត ។  

ខ្ត្ើម្ងីបានប្េោញ់ប្តរីប្េ់ម្ងីខ្េខ្ប្កាយម្ក? 
ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្លេេខល៉ះរសលាញ់លេេខល៉ះម្ិនរសលាញ់។ លយងីរគាន់សត 
រស់លៅជាម្ួយគាន ោ៉ា ងរសរ៉ះរសួេម្និថាលយងីរសលាញ់គាន  ឬអត់ លនា៉ះ
លទីបអងគការម្ិនោក់លទសលយងី។ ម្ួយរយៈលរកាយម្កេកួលយងីរតូវបាន
បញ្ាូ នលៅកាន់កសនលងលផ្សងម្ួយលទៀតជាទីសដេលយងីរតូវបានអនុញ្ញា តឱ្យ
សាងសង់ផ្ទ៉ះតូចផ្ទទ េ់ខលួន លហយីបនាទ ប់ម្កលយងីអាចរមួ្លភ្ទលោយសារ
សតម្ចនេកខខណ័្ឌ របលសីរ និងឯកជនជាងមុ្ន។ លយងីបានយេ់រសបថា
នឹងរស់លៅជាម្ួយគាន ដូចបតីរបេនធ លោយសារសតលយងីម្ិនអាចសេងេ៉ះ
គាន បាន និងក៏លោយសារសតលយីងចង់រស់បនតលទៀត។ រសលាញ់ ឬអត់
លយងីចង់ការពារលអាយរចួេីការសាំលាប់។ ដូចលន៉ះលហយី លយងីបានរស់
លោយសុខដុម្ដូចប្ដេូលផ្សងលទៀតសដរ។ របសហេជា៤ឬ៥សខ លរកាយ
លេេលយងីបានលរៀបការលទីបលវៀត្ម្បានម្កដេ់។ នាលេេលនា៉ះខ្ុ ាំ
បានម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះកូនរសីរបសខ់្ុ ាំ សដេសេេប្ថ្ៃលន៉ះនាងលេញវយ័លហយី។ 
ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងអេីអាំេីការម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះលនា៉ះលទ។ លយីងបានយេ់រេម្ម្ចន
ទាំនាក់ទាំនងផ្លូវលភ្ទនឹងគាន  ប៉ាុសនតម្ិនបានដឹងអាំេីរលបៀបការពារម្ិនឱ្យម្ចន
ប្ផ្ទលពា៉ះលនា៉ះលទ លហីយបតីខ្ុ ាំក៏អញ្ច ឹងសដរ។ ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងថាខ្ុ ាំបានម្ចន 
ប្ផ្ទលពា៉ះរហូតដេ់ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ថាម្ចនទរកកលរម្ីកកនុងលពា៉ះរបស់ខ្ុ ាំ។  
ខ្ុ ាំបានផ្តេក់ាំលណី្តលរកាយរបបរតូវបានរេាំ។ កូនរសីរបស់ខ្ុ ាំលេេលន៉ះ
នាងម្ចនកូន៣នាក់។   

ខ្ញ ុំម្ិនបានដឹងថា 
ហត្ើម្ញខរបស់បតីខ្ញ ុំមាន 
ម្ញខមាត្់យ ងហម្ ចហេ 
សុំរាប់ឡខដុំបូង 
ហ្កាយពីបានហរៀបការ
ពីហ្ពាោះហយើងបានជួប
គ្នា ឡត្ហពលយប់។ 

“ 
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លរកាយរបបរតូវបានបញ្ចប់ បតីរបស់ខ្ុ ាំនងិខ្ុ ាំបានលៅលៅជាម្ួយម្ចត យរបស់
ខ្ុ ាំ លៅកនុងភូ្ម្ិរបស់លយងី។ ម្ចត យលកមករបស់ខ្ុ ាំបានរស់លៅជាប់ភ្នាំលៅកនុង
ភូ្ម្ិដូចគាន ។ ម្ួយរយៈលរកាយម្ក បតីរបស់ខ្ុ ាំបានទម្ទរឱ្យម្ករស់លៅ 
ជាម្ួយម្ចត យរបស់គាត់។ លោយសារសតខ្ុ ាំ េិតដេកូ់នរសីរបស់ខ្ុ ាំលទបីខ្ុ ាំ 
ាម្គាត់។ ខ្ុ ាំបានផ្តេ់កាំលណី្តឱ្យកូនខ្ុ ាំេីរនាក់លទៀតលៅលេេសដេរស់
លៅទីលនា៉ះ ដូលចន៉ះលយងីម្ចនកូនបីនាក់លេេសដេបតីរបស់ខ្ុ ាំ នងិខ្ុ ាំបាន
េ៉ះសេងគាន ។ 

ខ្ហត្ញអវបីានជាម្ងីលោះខ្លង? 
លយងីេ៉ះសេងលោយសារសតលេេលនា៉ះបតរីបសខ់្ុ ាំជាទហា ន លហយីគាតប់តូរ 
ម្កលធេីលៅទីរករង xx លហីយគាត់ម្ចននូវលរឿងអារសូវលសនហាជាម្ួយអនក 
លផ្សង។ គាត់ម្ចនម្ិតតរសីជាលរចីន។ លេេសដេគាត់រកេុយបាន គាត់
បានលរៀបការជាម្ួយរបេនធលផ្សងលទៀត លហយីទុកឱ្យខ្ុ ាំលៅផ្ទ៉ះជាម្ួយម្ចត យ
របស់គាត់។ ខ្ុ ាំម្ចនកូនបីនាក់លហីយខ្ុ ាំលធេីសរសជាម្ួយម្ចត យលកមករបស់ខ្ុ ាំ 
លហីយលោយសារ សតគាត់ជាទហា នគាត់កាំរម្កផ្ទ៉ះ្ស់។ វកាំសត់
្ស់។ គាត់ទទេួបានរបាក់សខលហយីបនាទ ប់ម្កគាត់រកបានម្ិតតរសថី្មី 
និងរស់លៅជាម្ួយលេរាប់សខ។ លរឿងទាំងលន៉ះវម្ិនអាចលាក់បានលទលៅ 
ទីរករង xx។ ខ្ុ ាំម្ចនេូម្ចន ក់លៅទីរករងម្ួយលន៉ះ លោយគាត់បានរបាប់ខ្ុ ាំថា 
“បតីរបស់ឯងបានលរៀបការជាម្ួយរបេនធម្ចន ក់លទៀតលហយី។” ខ្ុ ាំម្ិនដឹងរតូវ 
លធេីោ៉ា ងលម្៉ាច។ ខ្ុ ាំម្ិនអាចលចញលៅរកគាត់ លោយសារសតខ្ុ ាំម្ចនផ្ទ៉ះ ម្ចន
កូន ម្ចនលគា និងម្ចត យលកមកសដេរតូវលម្ីេសថ្។ ដូចលន៉ះខ្ុ ាំម្និបានាម្ 
លៅរកគាត់លទលហីយ “លបីគាត់លៅចាំលយីងគាត់នឹងរតឡប់ម្កវញិ។” 
លេេគាត់ម្កវញិ ខ្ុ ាំបានេោោម្និោយជាម្ួយគាត់ ប៉ាុសនតគាត់ម្ិន 
សាត ប់ លហីយគាត់បានចកលចញអស់ម្ួយរយៈធាំម្តងលទៀត លោយបាន
លរៀបការជាម្ួយរបេនធលផ្សងម្ចន ក់លទៀត។ គាត់ម្ចនរបេនធជាលរចីន។ ចុង
លរកាយបងែស់ គាត់បានលរៀបការជាម្ួយរបេនធលផ្សងម្ចន ក់លទៀតលៅភ្នាំ xx 
លៅមងលកីតរករង xx។ ខ្ុ ាំបានលៅកសនលងសដេគាតប់ានលរៀបការ។ ខ្ុ ាំជិ៉ះ
រថ្លភ្លីង។ កូនរសីចបងរបសខ់្ុ ាំ ម្ចនអាយុរបសហេ១០ឆាន ាំលហយី ខ្ុ ាំបាន
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យកនាងលៅជាម្ួយខ្ុ ាំលៅជួបលម្របស់បតីខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំបានោក់ពាកយបណ្តឹ ង
ជាម្ួយលម្របស់គាត់លដីម្បបីញ្ឈប់ម្ងគេការលន៉ះ លម្របស់បតីខ្ុ ាំបានយេ់
រេម្ជាម្ួយនឹងខ្ុ ាំថា របសិនលបីគាត់លរៀបការម្តងលទៀតគាត់ម្ិនអាច
បាំលេញកាតេេកចិចលៅកសនលងការង្កររបស់គាត់បានលទៀតលទ។ នារេឹកប្ថ្ៃ
លរៀបការ លម្របស់គាត់បានោត់គាត់ទុកលៅកនុងបនាទ យ លហីយម្ិន
អនុញ្ញា តលអាយគាត់លៅកាន់លរាងការលទ។ ដូចលន៉ះលទីបរបេនធរបស់គាត់ 
បានលរៀបការជាម្ួយសាំលេៀកបាំពាក់របស់គាត់។១៧ 

លរកាយម្កខ្ុ ាំបានរតេបម់្កផ្ទ៉ះវញិ។ ខ្ុ ាំបានរងចាំរបសហេម្ួយសខលហយី
គាត់លៅសតម្ិនរតេបម់្កវញិ គាត់ខងឹខ្ុ ាំោ៉ា ងមល ាំងលោយសារសតខ្ុ ាំបាន 
បញ្ឈបម់្ងគេការរបសគ់ាត។់ ម្យួសខលរកាយម្កលទៀត ខ្ុ ាំបានសុាំឪេុកម្ចត យ 
លកមករបស់ខ្ុ ាំលៅលៅជាម្ួយម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំម្ចនកូនបីនាក់ លហយីក៏គាម ន
នរ្ម្ចន ក់ជួយខ្ុ ាំសថ្ទាំេួកលេលទ។ ម្ចត យលកមករបស់ខ្ុ ាំធាល ប់បាននិោយ
ថា[សម្៉ាម្ិនអាចោត់ឯងម្និឱ្យចកលចញបានលទ លហយីសម្៉ាក៏ម្ិនអាចសុាំ
ឱ្យឯងលៅបានសដរ េីលរពា៉ះសម្៉ាដឹងថាបតីឯងបានលធេីឱ្យឯងឈ្ចឺប់ និងម្ិន
បានសថ្ឯងលទ។] ឪេុកលកមករបស់ខ្ុ ាំបានេោោម្បញ្ចុ ៉ះបញ្ចូ េខ្ុ ាំឱ្យលៅ 
ប៉ាុសនត លបលីទ៉ះជាគាតប់ានេោោម្ោ៉ា ង្កខ៏្ុ ាំបានសាំលរចចតិតលៅលហយី។ 
ខ្ុ ាំបានសងផ់្ទ៉ះជាប់នឹងផ្ទ៉ះឪេុកម្ចត យលកមករបស់ខ្ុ ាំ លហយីលៅលេេសដេខ្ុ ាំ
រុ៉ះលរវី ខ្ុ ាំបានយកលឈ្លីៅសង់លឡងីវញិលៅផ្ទ៉ះម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំ។ លោយសារ
សតខ្ុ ាំម្ិនម្ចនោនតជាំន៉ិះ កូនខ្ុ ាំ និងខ្ុ ាំបានលដីរលៅកាន់ផ្ទ៉ះម្ចត យខ្ុ ាំ។ 

លរកាយលេេខ្ុ ាំបានសាន ក់លៅជាម្ួយឪេុកម្ចត យខ្ុ ាំបានម្ួយសខ ខ្ុ ាំបាន 
សាំលរចចិតតកាំលទចផ្ទ៉ះសដេខ្ុ ាំបានលៅជុាំគាន ជាម្ួយបតីរបស់ខ្ុ ាំលចេ។ ម្ចត យខ្ុ ាំ
បានអងេរខ្ុ ាំកុាំលអាយកាំលទចវលោយគាត់េិតថាខ្ុ ាំអាចនឹងលៅរមួ្រស់ជាម្ួយ
បតីរបស់ខ្ុ ាំវញិ ក៏លរពា៉ះសតលយីងម្ចនកូនបីនាក់ជាម្ួយគាន ។ ប៉ាុ សនត ម្ួយសខ
លរកាយម្ក បតីរបស់ខ្ុ ាំលៅសតម្ិនបានម្ករកខ្ុ ាំ លហយីខ្ុ ាំក៏សាំលរច ចិតតកាំលទច
ផ្ទ៉ះលនា៉ះលចេ។ រាេ់ប្ថ្ៃខ្ុ ាំសតងសតយាំលៅកនុងផ្ទ៉ះលនា៉ះ។ ខ្ុ ាំម្ចនកូនបីនាក់
លហយី។ ខ្ុ ាំបានសាំលរចចិតតលោយខលួនឯងថាេ៉ះសេង។ ខ្ុ ាំបានរបាប់ឪេុក

១៧ 
ប្ប្ថ្ពណីខ្ខោរម្យួ 
ខ្ដលអនញញ្ហា ត្ឱ្យការ
ខ្រៀប្ការជាម្យួនឹង 
េុំខ្លៀកប្ុំ ក ់ជុំនួេ
ការអវត្តមានរប្េ់អនក
ខ្រៀប្ម្ងគលការ  
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របស់ខ្ុ ាំថា “េុកចាំលម្ីេ ខ្ុ ាំនឹងម្ិនរតឡប់លៅរកបតីខ្ុ ាំវញិលទ។ លបីខ្ុ ាំបាន 
សាំលរចចិតតថាចកលចញេឺចកលចញលហីយ។ ខ្ុ ាំស្ែតចិតតនឹងគាត់លហីយ 
លហយីខ្ុ ាំចង់េ៉ះសេងឥឡូវលន៉ះ។” លេេសដេខ្ុ ាំបានម្ករមួ្រស់ជាម្ួយ 
ម្ចត យខ្ុ ាំវញិ បតីរបស់ខ្ុ ាំមល ចឪេុករបសខ់្ុ ាំមល ាំង្សរ់ហូតទេ់សតគាត់ម្ិន
ហា នម្ករកខ្ុ ាំ។ 

លេេសដេខ្ុ ាំេតិលៅដេ់លរឿងលន៉ះ ខ្ុ ាំម្ចនការស្ែត្ែន់ជាមល ាំងេឺស្ែតមល ាំង
្ស់! លេេសខលភ្លៀងម្តងៗខ្ុ ាំបានលធេីការលៅសរស ខ្ុ ាំគាម នបតមី្កជួយលទ។ 
ខ្ុ ាំម្ចនកូនតូចៗ លហយីខ្ុ ាំសតងសតលៅសរសលដីម្បលីធេីសរស។ កាេលនា៉ះលយងី
ម្ចនរកបីម្ួយចាំនួន លហយីខ្ុ ាំសតងសតលម្េីសថ្វដេល់េេយប់។ លេេខ្ុ ាំ
រតេប់ម្កេីលធេីសរសវញិ កូនរបស់ខ្ុ ាំបានលដកេកអ់ស់លៅលហយី។ រាេ់
លេេសដេខ្ុ ាំបានចាំអិនអាហារឱ្យកូនរបសខ់្ុ ាំ វយប់លរៅលៅលហយី។ ខ្ុ ាំ
ស្ែត្ែន់មល ាំង្ស់ លហយីលបីលទ៉ះជាម្ចនលរឿងអេីលកីតលឡងីក៏លោយ ក៏ខ្ុ ាំ
ម្ិនទទួេគាតម់្កវញិសដរ។ ខ្ុ ាំគាម នសងឃមឹ្អេីលៅលេីបតីរបស់ខ្ុ ាំលទ លហយីខ្ុ ាំ
ហា នចិញ្ច ឹម្កូនខ្ុ ាំលោយខលួនឯង។ កមួយដងឹលទ មុ្នលេេសដេគាត់បាន 
កាល យជាទហា នគាត់ម្និអីលទ។ គាតជ់ួយលធេីសរសចាំការ លធេីសារ និងជួយ 
លម្ីេសថ្កូនលៅ ។ គាត់ម្ិនអីរហូតទេ់សតគាត់កាល យជាទហា ន លទីប 
គាត់ផ្ទល ស់បតូរ។ លេេសដេគាត់កាល យជាទហា នគាត់បានចប់លផ្តីម្វយ 
លធេីបាបខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំបានកាល យជាលម្ម្ច៉ា យ១៨ លៅអាយុ៣០ឆាន ាំលហយីក៏ម្ិនបាន
យកបតីលទៀតសដរ ។  

អញ្ច ឹងម្ងីបានេុំខ្រចចតិ្តម្និខ្រៀប្ការខ្េៀត្ខ្េឬ? 
ចស ម្ចនអនកលផ្សងលទៀតលេបានចូេសតី ប៉ាុសនតខ្ុ ាំបានបដិលសធ។ ខ្ុ ាំបាន 
សាំលរចចិតតថា លៅកនុងម្ួយជីវតិេឺម្ចនបតីម្តងេឺវរេបរ់គាន់លហយី។ ខ្ុ ាំបាន 
ស្ែត្ែនន់ឹងការេាំបាក ដូលចន៉ះលហយីលទីបខ្ុ ាំបានាាំងចិតតថាម្ិនយកបតី
លទៀតលទ។ ខ្ុ ាំមល ចលេលធេីបាបកូនៗរបស់ខ្ុ ាំកដូ៏ចជាខ្ុ ាំផ្ងសដរ។ ម្ចនបតីេីរ
នាក់េឺម្និង្កយលទ ដូចលន៉ះខ្ុ ាំលម្ីេសថ្កូនៗរបសខ់្ុ ាំ លហយីខ្ុ ាំក៏គាម នលេេ
លវលា្លៅេិតដេ់បតី្ម្ចន ក់លទៀតសដរ។ ខ្ុ ាំស្ែត្ែនន់ឹងបតីរបស់ខ្ុ ាំ 
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លហយីរគាន់សតចង់លម្ីេសថ្កូនៗរបស់ខ្ុ ាំប៉ាុល ណ្ ៉ះ។ ម្ចនលេេខល៉ះ ខ្ុ ាំម្និ
បានេតិថាខ្ុ ាំអាចចញិ្ច ឹម្កូនសតម្ចន កឯ់ងបានលទ លហយីកម៏្ចនលេេខល៉ះលទៀត 
ខ្ុ ាំម្ិនេិតថាលយងីអាចរតដររស់បានផ្ង។ គាត់ម្និសដេម្កលេងកូនលទ 
លរកាយលេេលយងីបានសេងេ៉ះគាន ។  

ប៉ាុេេត១៩ បានលរៀបចាំម្ងគេការលន៉ះ លហយីកាំហុសទាំងលន៉ះបានបាំផ្ទល ញ 
ជីវតិរបស់ខ្ុ ាំ។ បចចុបបននលន៉ះកមួយល ញីលទ? ខ្ុ ាំម្ិនម្ចនអេីដូចលេលទ។ ខ្ុ ាំ 
ម្ិនបានលរៀបការដូចលេ។ ចាំលពា៉ះកូនខ្ុ ាំវញិម្ចនលេសតងសតនោិយថា “អ ូ 
ម្ចត យឯងជាលម្ម្ច៉ា យ លហយីម្ចត យឯងលរៀបការលោយម្ិនម្ចនមន់សាល ។” 
ម្ិនម្ចននរ្ម្ចន ក់អលញ្ា ីញខ្ុ ាំឱ្យចូេរមួ្េិធអីេីលទ។ ខ្ុ ាំម្ចនការខកចតិត  
ជាមល ាំងកនុងម្ួយជីវតិរបស់ខ្ុ ាំ លោយសារសតការលរៀបការលេេលនា៉ះ។ 
សងគម្ម្ចនការលរសីលអីងខ្ុ ាំលោយសារសតខ្ុ ាំជាស្រសតីលម្ម្ច៉ា យ។ ឧទហរណ៍្
ដូចជា កនុងេិធី របប្េណី្ម្ួយលេេេធិីហូបសាល លៅកនុងេធិីម្ងគេការ  
េួកលេម្និបានឱ្យខ្ុ ាំចូេរមួ្លទ។ េួកលេម្ិនបានអលញ្ច ីញស្រសតី្សដេជា
លម្ម្ច៉ា យ ឬ ក៏េ៉ះសេងបតី ឬក៏សចកផ្លូវគាន ក៏លោយ។ លយងីបាក់សម្កបាក់
ធាង ម្ចនន័យថាលយងីគាម នបតី។ សូម្បសីតកនុងេិធីម្ងគេការកូនរសីរបស់ខ្ុ ាំ 
ខ្ុ ាំម្ិនរតូវបានអនុញ្ញា តឱ្យលធេីជាលម្បាលឡយី លហយីម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំក៏រតូវ 
ចូេរមួ្ជាំនសួខ្ុ ាំវញិ។ ទាំងកូននិងម្ចត យរតូវបានលេលរសីលអីងលៅកនុងម្ួយ
ជីវតិ របស់លយងី។ កូនរសីរបស់ខ្ុ ាំម្ិនរតូវបានអលញ្ា ីញឱ្យលៅចូេរមួ្លធេីជា
អនកកាំដរ លហយីកូនរបរសរបស់ខ្ុ ាំក៏អញ្ច ឹងសដរ េីលរពា៉ះេួកលេគាម នឪេុក។ 
ខ្ុ ាំម្ចនលសចកតីអាណិ្តអាសូរេួកលេ្ស់ លហយីខ្ុ ាំក៏ម្និចងេ់ិតដេ់
លរឿង លន៉ះសដរេីលរពា៉ះលេេេិតដេម់្តងៗវលធេីលអាយខ្ុ ាំយាំ។ របសិនលប ី
ប៉ាុេេតម្ិនបានលរៀបចាំឱ្យខ្ុ ាំលរៀបការលេេលនា៉ះ ខ្ុ ាំរបសហេជារតូវបាន
លរៀបការជាម្ួយនរ្ម្ចន ក់លផ្សងលទៀត ឬក៏ម្និបានលរៀបការអេីទាំងអស់ 
ឬក៏ ខ្ុ ាំអាចម្ចនអាពាហ៍េិពាហ៍ាម្របប្េណី្ម្ួយ លហយីកូនៗរបស់ខ្ុ ាំក៏
ម្ចនមុ្ខម្ចនម្ចត់ដូចលេសដរប្ថ្ៃលន៉ះ។ ចស ខ្ុ ាំបានលធេីខុសជាម្ួយនឹងការ
លរៀបការលនា៉ះ។ លយងីម្ិនអាចលធេីការលរជីសលរសី លយីងម្ិនបានសាគ េ់គាន  
ជាមុ្ន លហយីខ្ុ ាំក៏ម្និបានដងឹអាំេីសាវារបស់បតីខ្ុ ាំសដរ ។ លយងីម្ិនបាន

១៨ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“ខ្ម្មា៉ា យ”   

១៩ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“ប្៉ាញលពត្”  
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ដឹងអាំេីអេីេីគាន លៅវញិលៅម្កលនា៉ះលទ។ 

ខ្ត្ើម្ងីអាចខ្រៀប្រាប្អ់ុំពកីារប្បីាចខ់្ងទ្ទុំកូនៗរប្េ់ម្ងីមាន កឯ់ងបានខ្េ? 
ខ្ុ ាំបានយកកង់ចស់របសខ់្ុ ាំម្ួយលដីររបមូ្េលរេឿងលទស និងលរេឿងផ្សាំ 
លផ្សងៗយកលៅេក់លៅទីរករងភ្នាំេញ។ ខ្ុ ាំរកេុយបានជាលរចីនអាំេីមុ្ខ
របរម្ួយលន៉ះលោយរេប់រគាន់នឹងបញ្ាូ នកូនខ្ុ ាំលៅលរៀនបាន។ វម្ចនការ 
េាំបាក់្ស់ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំចង់ឱ្យកូនៗរបស់ខ្ុ ាំម្ចនចាំលណ្៉ះដឹង។ េកួលេបាន 
ជាប់វទិោេ័យទាំងអស់គាន ។ កូនរសីរបសខ់្ុ ាំបានលរៀបការលរកាយលេេ 
នាងបានបញ្ចប់វទិោេ័យ លហយីកូនរបរសរបសខ់្ុ ាំឥឡូវកាំេុងសតបនតការ 
សិកាលៅភ្នាំលេញ។ ម្ចនកូនរបរសៗេែសបបលន៉ះេខឺ្ុ ាំម្ចនសាំ្ងមល ាំង
្ស់ េួកលេម្ិនបានបងាឱ្យម្ចនបញ្ញា អេីលទ។ េួកលេជាកូនេែ។ ឥឡូវ 
លេេសដេលេបានធាំៗសបបលន៉ះ ខ្ុ ាំក៏ម្ិនចាំបាច់លធេីការធៃន់ដូចមុ្នលទ 
លហយីខ្ុ ាំសងឈមឹ្ថាេួកលេនឹងជួយខ្ុ ាំវញិលេេសដេខ្ុ ាំម្ិនអាចលធេីការតលៅ
លទៀតបាន។ ខ្ុ ាំល ញីលកមងលផ្សងៗលទៀត សដេម្ចនឪេុកជួយទាំនប់បាំរុង 
េួកលេម្ចនភាេង្កយរសួេលរចីនជាងកូនៗរបស់ខ្ុ ាំ។ របេនធទាំងលនា៉ះ 
សដេលេម្ចនបតីេកួលេអាចជួយេិតគាន លោ៉ះរសាយបញ្ញា ទាំងឡាយ សាំរាប់
ខ្ុ ាំវញិខ្ុ ាំលធេីការសាំលរចចិតត លោ៉ះរសាយរាេ់បញ្ញា លោយខលួនឯង។ លបីសិនខ្ុ ាំ
ម្ិនរកវធិីលោ៉ះរសាយលទគាម នអនក្លេជួយខ្ុ ាំលោ៉ះរសាយលនា៉ះលទ។ 
ប៉ាុសនតខ្ុ ាំក៏បានល ញីថាម្ចនស្រសតីលម្ម្ច៉ា យខល៉ះកម៏្ិនអាចម្ចនេទធភាេទាំនប់
បាំរុងកូនៗរបសេ់ួកលេសដរ។ ខ្ុ ាំម្ចនលម្ចទនភាេចាំលពា៉ះខលួនឯងសដេ ខ្ុ ាំ
អាចបីបាចច់ិញ្ច ឹម្កូនៗឱ្យបានលៅសាលា ម្ចនការង្ករ និងរកចាំណូ្េ 
បាន។ ខ្ុ ាំម្ិនម្ចនលម្ចទនភាេអេី្ស់្ លទ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំលកាតសរលសីរខលួន 
ឯង។ សូម្បសីតអនកភូ្ម្ិជាម្ួយខ្ុ ាំក៏សរលសីរខ្ុ ាំថា “អ ូ  ឯងជាស្រសតីលម្ម្ច៉ា យ 
ប៉ាុសនតកូនៗឯងជាកូនេែសដេសាត ប់បង្កគ ប់ម្ចត យ។” ដូលចន៉ះលហយីការខាំរបឹង
សរបងរបស់ខ្ុ ាំម្ិនឥតរបលោជន៍លនា៉ះលទ លហយីកូនៗ របស់ខ្ុ ាំក៏េែជាងកូន
អនកដប្ទសដរ។ 
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ខ្ត្ើជីវតិ្រប្េ់ម្ងីយា៉ា ងណាខ្ដរម្ញនរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្កានអ់ុំណាច? 
រេួសាររបស់ខ្ុ ាំទាំងអស—់ម្ចនោយា ម្ីងេូ រសល់ៅសកបរផ្ារ xx កនុង 
ទរីករងភ្នាំលេញ។ រេសួារខ្ុ ាំភាេលរចនីជាទហា ន។ េូរបសខ់្ុ ាំជាអនុលសនយី-
ឯក លហយីឪេុករបស់ខ្ុ ាំជាអនុលសនីយលទ។ លៅជាំនាន់េន់នេ២់០ 
ឪេុករបសខ់្ុ ាំនងិរេួសាររបស់ខ្ុ ាំរតូវបានជាំលេៀសលៅរស់លៅកាំេង់ឆាន ាំង 
លដីម្បវីយតាាំងនឹងទហានសខមររកហម្។ លៅលេេសខមររកហម្វយឈ្ន៉ះ
សស្រង្កគ ម្សុីវេិ រេួសារខ្ុ ាំបានបតូរលៅរស់លៅលខតត xx។ កម្ចម ភ្ិបាេសខមរ 
រកហម្បានរបកាសថា អនកសដេធាល ប់លធេីទហានេន់នេេ់ួរលសលៀកពាក់ 
ជាឯកស ឋ្ នទហាន លហយីម្កលរាងរបជុាំ។ បានឮដូលចន៉ះ ឪេុករបស់ខ្ុ ាំ 
បានលសលៀកពាក់រចួលៅបង្កា ញខលួនលៅកសនលង។ លេេលនា៉ះលហយីសដេ 
គាត់រតូវបានលេយកលៅលហយីសាំលាប់។ ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងេីទីកសនលងសដេ 
លេសាំលាប់គាត់លទ ឬរលតត ្ម្ួយសដេលេកបគ់ាត់លនា៉ះលទ េីលរពា៉ះខ្ុ ាំ 
លៅលកមង្ស់លេេលនា៉ះ។ ខ្ុ ាំរបសហេជាអាយុ១១ឬ១២ឆាន ាំលេេសខមរ 
រកហម្កាន់អាំ្ច លហយីខ្ុ ាំរស់លៅជាម្ួយកងកុម្ចរ។ ខ្ុ ាំរតូវបានលេ 
ចត់ទុកជារបជាជន“១៧ លម្សា”។២១ ខ្ុ ាំម្ចនអាយុរបសហេជា១៤ឆាន ាំ 
លេេខ្ុ ាំរតូវបានលេបងខាំលអាយលរៀបការ។  

ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងថាខ្ុ ាំនងឹរតូវលេឱ្យលរៀបការលនា៉ះលទ។ ម្ិនម្ចននរ្ម្ចន ក់ 
របាប់ខ្ុ ាំលនា៉ះលទ។ សថ្ៃលនា៉ះខ្ុ ាំកាំេុងកាន់បងគីសសងអាចម្៌លគាចក់សរស លហយី
ម្ិនម្ចនអនករបាប់ខ្ុ ាំលទ “អ ូ និោយអញ្ច ឹងបនាទ ប់េីលធេីការរចួប្ថ្ៃលន៉ះ ម្ិតត
រតូវលរៀបការ”។ លទ៉ះបីជាលម្រករម្កនុងសហកររបស់ខ្ុ ាំក៏ហាក់ដូចជា ម្ិន
បានដឹងមុ្នសដរ។ ខ្ុ ាំបានល ញីលម្រករម្េីរករម្បុរសម្កវេជិ៉ះលស៉ះលហយី

ប្េ ខ្ភ្េប្េី អាយញ ៥៣ឆ្ន ុំ  
េុំភាេនខ៍្ៅថ្ងៃេី ២៥ ខ្ម្សា ២០១៤  
ខ្ៅេីប្កុងភ្នុំខ្ពញ ខ្ៅអងគការចិត្តេងគម្អនតរវប្បធម្ក៌ម្ពញជា។ 

ករណី្សកិា  

២០ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“លន ់នល់”  

២១ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“អនកងោី”  

៥ 



58 

ករ
ណី
េិ
កា
 ៥

 

េិភាកាគាន ជាម្ួយលម្រករម្របស់ខ្ុ ាំ “លយងីម្និចាំបាច់ឱ្យលេសាំរាកលេញ
ម្ួយប្ថ្ៃលដីម្បលីរៀបការលទ។ លអាយេួកលេលធេីការដូចសេេដង លហយីលយងី
នឹងលរៀបចាំេិធីលរៀបការបនាទ ប់េីលធេីការរចួ”។ លេបានល ញីខ្ុ ាំឮលេនិោយ 
លហយីលេក៏បញ្ញា ឱ្យខ្ុ ាំរតឡប់លៅលធេីការវញិ។  

លេេម្ួយាម្ផ្លូវលៅវេសរស ខ្ុ ាំបានល ញីលេកាំេុងសាំលាប់ម្នុសស 
ម្ចន ក់។ បុរសលនា៉ះ រតូវបានលេចក់នឹងកាាំបតិ លហយីខ្ុ ាំតក់សលត់្សខ់្ុ ាំ 
ខាំរត់លៅកសនលងលធេីការ។ បនាទ ប់ម្ក កម្ចម ភ្ិបាេបានលៅខ្ុ ាំេីវេសរស។ 
គាត់បាននោិយថា “លតីម្ិតតបានល ញីអេីខល៉ះសដរ ឬលទ?” ខ្ុ ាំល្លីយតបថា 
“លទ ខ្ុ ាំរគាន់សតលដីរកាត់ម្ិតតបងសតម្និបានល ញីអេីលទ” គាត់និោយថា  
“ខ្ុ ាំនងឹនាាំម្តិតឯងលៅលដមី្លឈ្លីហយីសាំលាបម់្តិតឯង ឬខ្ុ ាំនងឹបងខាំម្តិតលអាយ 
លរៀបការលហយីសាំលាប់ម្ិតតឯងលចេ” [របសិនលបមី្តិតឯងបានល ញី]!”   

ខ្ត្ើខ្ពលណាម្ងីបានដងឹថាម្ងីប្ត្វូបានខ្េឱ្យខ្រៀប្ការ? 
ប្ថ្ៃសដេខ្ុ ាំបានល ញីអនករេបរ់េងសហករេរីនាកន់ោិយគាន លៅវេសរស។ 
ខ្ុ ាំបានលធេីការចប់ ខ្ុ ាំបានលៅលរាងបាយ ប៉ាុសនតម្ិនម្ចនបាយសាំរាប់ខ្ុ ាំហូប
លទ។ ខ្ុ ាំសួរកម្ចម ភ្ិបាេលៅទីលនា៉ះលហតុអេីបានជាម្និម្ចនបាយសាំរាបខ់្ុ ាំ
ហូប លហីយខ្ុ ាំរតូវបានលេរបាប់ថា បាយរបស់ខ្ុ ាំរតូវបានលេលរៀបចាំលៅ
កសនលងលផ្សង េីលរពា៉ះខ្ុ ាំនងឹរតូវលរៀបការ។ ខ្ុ ាំល ញីម្នុសសលដីរចូេកនុងលរាង
របជុាំជាេូៗ លហយីខ្ុ ាំក៏សួរលម្រករម្របសខ់្ុ ាំថា “ម្តិតបង លតីម្ចនអេីលកីតលឡងី
លៅទលីនា៉ះ។” គាត់បានល្លយីថា “ម្តិតឯងករ៏តវូលៅទីលនា៉ះជាម្យួលេសដរ។” 
លេេខ្ុ ាំ សួរថាលហតុអេី គាត់បានល្លីយថា “លេេម្ិតតលៅទីលនា៉ះម្ិតត នឹង
ម្ចនរបស់ហូបស្ែត។” លមអាវរបស់ខ្ុ ាំចស់លហយីកខេក់លោយសារលធេីការ
េីប្ថ្ៃ។ លម្រករម្លៅកនុងសហកររបស់ខ្ុ ាំ និោយថា “បតូរលមអាវសិនលៅ” 
លហយីបនាទ ប់ម្កគាត់លោ៉ះសាំេត់ [សាំេត់របប្េណី្សខមរ] សដេគាត់កាំេុង
សតលសលៀកលចញលហយីយកម្កពាក់ឱ្យខ្ុ ាំ។ វធាំជាងខលួនខ្ុ ាំ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំក៏យក
សខសរកវ៉ា ត់សដេម្ចត យខ្ុ ាំទុកឱ្យខ្ុ ាំម្កពាក់ ប៉ាុសនតលេេកម្ចម ភ្ិបាេម្ចន ក់ 
លទៀតបានល ញីគាត់ក៏យកសខសរកវ៉ាត់លនា៉ះេីខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំសុាំឱ្យគាត់របេេ់សខស
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រកវ៉ា ត់លនា៉ះម្កខ្ុ ាំវញិ សតផ្ទុយលៅវញិគាត់បានយកវម្កវយខ្ុ ាំ ២លៅ 
៣ដង។   

លៅលរាងរបជុាំលេេបានល ញីម្នុសសកាន់ប្ដគាន  ខ្ុ ាំបានេោោម្រត់លចញ 
សតលម្កងបានបាញ់កាាំលភ្លីងលឡីងលេី។ លេបានរបាប់ខ្ុ ាំថា “ទុកក៏ម្ិន
ចាំលណ្ញដកលចញកម៏្ិនមត”។២២ ខ្ុ ាំរតូវបានលេបញ្ញា ឱ្យអងគុយទេ់មុ្ខបត ី
របស់ខ្ុ ាំ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំម្ិនសាគ េ់គាត់លទ គាត់ចស់ជាងខ្ុ ាំលរចីន គាត់អាយុ២៨ឆាន ាំ 
ឬ២៩ឆាន ាំលហយីម្ចនម្ចឌធាំ។ ខ្ុ ាំម្ិនហា នលម្ីេមុ្ខគាត់លទ។ លេបានបញ្ញា
ឱ្យលយងីលម្ីេមុ្ខគាន លហយីចប់ប្ដ លេេលនា៉ះខ្ុ ាំបានរបសកក ដូលចន៉ះលេក៏
យកកាាំលភ្លីងម្កេាំរាម្ខ្ុ ាំម្តងលទៀត។ “លហតុអេីបានជាម្ិតតបាំផ្ទល ញេាំលរាង 
របស់លយងី! ម្ិតតនឹងម្ិនម្ចនអេីហូបលទ!” លេបានសរសកថាឱ្យខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំយាំ 
លហយីអងេរលេថា “ខ្ុ ាំលៅលកមង្ស់លហយីម្ិនទនរ់េប់ការនឹងលរៀបការ
លទ!”២៣ ខ្ុ ាំម្ិនបានយេ់ថាអេីជាលសនហាលនា៉ះលទ លហយីខ្ុ ាំម្ិនម្ចនម្ចត យ
លៅជួយេនយេ់េីអេីៗដេ់ខ្ុ ាំ គាម នឪេុកម្ចត យសថ្រកា និងការពារខ្ុ ាំលនា៉ះ
លទ។  

េូរបស់ខ្ុ ាំលៅទីលនា៉ះសដរ។ គាត់បានរសឡាញ់ស្រសតមី្ចន ក់លហយីេួកលេបាន 
លសនីរសុាំលៅអងគការលដីម្បលីរៀបការ លហយីគាត់បានលរៀបការលេេជាម្ួយខ្ុ ាំ
សដរ។ លេេសដេខ្ុ ាំតវ៉ា ម្ិនរេម្លរៀបការ គាត់បានកតិចចលងា៉ះរបសខ់្ុ ាំរចួ
ខសបឹខ្ុ ាំថា “ឯងរតូវលៅលអាយលសៃៀម្ លហយីសាៃ ត់។ របសិនលបីឯងតវ៉ា  ឯង
នឹងរតូវលេសាំលាប់លហយី!”។ ម្ចន១៣េូសដេលរៀបការនាលេេលនា៉ះ។  
កម្ចម ភ្ិបាេម្ចន ក់ៗបានោក់លវនគាន និោយ លហយីលេបញ្ញា ឱ្យលយងីថា 
ាម្លេនិោយឱ្យសនោនងឹគាន លៅវញិលៅម្កនិងបលងាីតកូនជូនអងគការ។ 
ខ្ុ ាំេោោម្តវ៉ាម្តងលទៀតសតលម្កងបាននោិយថា “លតីម្ិតតឯងចងឱ់្យខ្ុ ាំ
វយម្ិតតឯងនឹងកាាំលភ្លងីរបស់ខ្ុ ាំសម្នលទ?” ដូលចន៉ះខ្ុ ាំក៏យេ់រេម្។ 

[បនាទ ប់េីលរៀបការរចួ] លេបាននាាំលយងីលៅផ្ទ៉ះសដេម្ចនបនទប់តូចម្ួយ—អ ូ 
ខ្ុ ាំម្ិនចង់នោិយេីវលនា៉ះលទ! ម្ចនបនទប់ជាប់ៗគាន លហយីជញ្ញា ាំងសបូវ។  
រយៈលេេ៣យប់សដេបតីរបស់ខ្ុ ាំបានេោោម្បងខាំឱ្យខ្ុ ាំរមួ្លភ្ទជាម្ួយ

២២ 
 កយនិយាយេូខ្ៅ
ម្យួរប្េ់ អងគការ  

២៣ 
គាត្ម់្និទ្ទនច់ាប្ខ់្្តើម្
មានរដូវខ្ៅខ្ ើយខ្េ 
[Ed.].   
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គាត់ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំតប្ដ។ គាត់បានេោោម្លោ៉ះសាំលេៀកបាំពាកខ់្ុ ាំ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំតប្ដ
វញិ ខ្ុ ាំបានធាក់គាត់លេេគាត់បានេោោម្លោ៉ះសាំលេៀកបាំពាក់ខ្ុ ាំ។ វធិី
លន៉ះខ្ុ ាំអាចការពារខលួនខ្ុ ាំបានលហយីយប់ដាំបូងបានរ ាំេងផុ្ត។ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំម្និ
បានលដករេប់រគាន់លទ។ ខ្ុ ាំបានភ្ាក់លម្ច៉ា ង៣ភ្លឺលដមី្បលីៅលធេីការមុ្នលេេបតី
ខ្ុ ាំភ្ាក់េីលដក។ លេេលម្កងល ញីខ្ុ ាំខាំរបងឹលធេីការ លេនិោយថា “ម្ិតតឯង
ជាលកមងរសីឆាល តជួយអងគការ”។  

លេេយប់ទី៣ ខ្ុ ាំរត់លៅលៅសហករម្ួយលទៀត ប៉ាុសនតឈ្លបបាននាាំបតីរបសខ់្ុ ាំ 
លៅរកខ្ុ ាំ។ អនកោម្បាននិោយថា ជិតម្ួយអាទតិយលៅលហយីលយងីលៅ 
ម្ិនទន់រមួ្ដាំលណ្កនឹងគាន លទៀត ដូលចន៉ះយប់លន៉ះលយងីរតូវសតរមួ្លភ្ទ។ ខ្ុ ាំ 
ម្ិនរេម្លទ។ ខ្ុ ាំបាននិោយថាខ្ុ ាំម្ិនខេេ់ថាខ្ុ ាំរតូវលេសាំលាប់លនា៉ះលទ ខ្ុ ាំ
នឹងម្និរេម្ជាោច់មត។ ម្ចនអនកោម្២នាក់ ទាំង២នាក់លនា៉ះជាស្រសតី 
លហយីម្ចន ក់កនុងចាំលនាម្លេទាំង២លៅរស់ទេស់េេប្ថ្ៃ។ លេបានចប់ចង 
លជីងខ្ុ ាំលហយីប្ដរបស់ខ្ុ ាំលៅនឹងសរេលហយីលេលដីរលចញេីសរេ។ លហយីអាបតី
ចុយម្ច៉ា យលនា៉ះបានរ ាំលលាភ្ខ្ុ ាំ វបានសហកលមរបស់ខ្ុ ាំ លហយីអនកោម្ 
ទាំង២លនា៉ះឈ្រលៅទីលនា៉ះលហយីលម្ីេ។ បតីរបស់ខ្ុ ាំបានរ ាំលលាភ្ខ្ុ ាំ លហយី 
លធេីាម្អាំលេីចិតតម្កលេីខ្ុ ាំ។ គាត់បានសហកលមខ្ុ ាំ អាវរបស់ខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំម្ចន 
អារម្មណ៍្មម ស់្ស់។ េូរបសខ់្ុ ាំបានលៅបនទប់សកបរខ្ុ ាំ គាត់បានល ញី 
អេីៗសដេបានលកីតម្ចនលេីខ្ុ ាំ លហយីគាត់រគាន់សតរេវកីាេរបស់គាត់។ 
គាត់ម្ិនអាចរទាំលម្ីេបានលទ ប៉ាុសនតគាត់ម្ិនអាចលធេីអេីបានទាំងអស់។ 
បនាទ ប់េី[បតីរបស់ខ្ុ ាំ] បានរ ាំលលាភ្ខ្ុ ាំគាត់ម្និរេម្លោ៉ះសេងខ្ុ ាំលទ គាត់លៅ 
ចង់ចងខ្ុ ាំទុកេីលរពា៉ះគាត់លៅចង់រ ាំលលាភ្ខ្ុ ាំម្តងលទៀត។ ខ្ុ ាំយាំសរសកឱ្យជួយ 
លហយីអងេរគាត់ “សូម្កុាំលធេដូីលចន៉ះអី!” ប៉ាុសនត [បតីរបសខ់្ុ ាំ] បាននោិយថា 
គាត់ម្ិនអាចជួយខ្ុ ាំបានលទេីលរពា៉ះគាត់រតូវសតលធេីាម្អងគការ។ លេបាន 
និោយថាលរៀបការឱ្យលយងីលដីម្បបីលងាីតកូនលអាយអងគការ។ 

របោប់លភ្ទរបស់ខ្ុ ាំហូរឈាម្េីលរពា៉ះសតការរ ាំលលាភ្លនា៉ះ។ ខ្ុ ាំបានរត់លេច 
លៅរកម្ចត យឱ្យជួយ ប៉ាុសនតម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងថារតូវជួយសបប្
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លនា៉ះលទ។ ម្ចនលេទយម្ចន ក់រស់លៅសកបរម្ចត យខ្ុ ាំ គាត់បាន
របាប់ខ្ុ ាំឱ្យផ្ឹកថាន ាំឫសលឈ្លីដីម្បបីញ្ឈប់ការហូរឈាម្។ 
បនាទ ប់ម្កម្ចត យខ្ុ ាំបានសុាំលអាយ ខ្ុ ាំចកលចញ លរពា៉ះ
គាត់មល ចនាាំម្កនូវលរគា៉ះថាន ក់ដេ់ រេួសារទាំងមូ្េ 
លេេលេចប់បានខ្ុ ាំលៅផ្ទ៉ះគាត់។ បងបែូនរបសខ់្ុ ាំលៅ 
តូចៗ លហយីខ្ុ ាំមល ចលេនងឹសាំលាបខ់្ុ ាំ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំក៏ចក 
លចញ។ បនាទ ប់េីយប់លនា៉ះម្ក េូរបសខ់្ុ ាំបានេោោម្
និោយជាម្ួយបតីរបស់ខ្ុ ាំ។ គាតន់ិោយថា ខ្ុ ាំលៅលកមង
្ស់កនុងការរមួ្លភ្ទ លហយីបតីរបសខ់្ុ ាំេួរសតរងចាំដេ់
លេេខ្ុ ាំធាំ។ គាត់បានេោោម្នោិយនឹងបតីរបសខ់្ុ ាំ
លអាយខ្ុ ាំលដកជាម្ួយរបេនធរបស់គាត់ លហយីគាត់ម្ក
លដកជាម្ួយនឹងបតីរបស់ខ្ុ ាំ។ លោយសារសតខ្ុ ាំលៅហូរ
ឈាម្លៅលឡយី លហយីបតីរបស់ខ្ុ ាំក៏យេ់រេម្។ យប់
ទាំងលនា៉ះខ្ុ ាំលដកេក់រសួេ្ស់។ លៅលេេលនា៉ះខ្ុ ាំ
ម្ិនទន់រេប់ការលៅលឡយីលទ លោយសារសតខ្ុ ាំលៅលកមងលហយីខ្ុ ាំសគម្
្ស់េីលរពា៉ះម្ិនម្ចនអេីហូបរេប់រគាន់។ ខ្ុ ាំម្និម្ចនរដូវរហូតដេ ់
ចុងឆាន ាំ១៩៧៩។ ខ្ុ ាំបានលរៀបការ៤លៅ៥សខមុ្នលវៀត្ម្ចូេរសរក។   

ខ្ត្ើយូរប្៉ាញណាា ខ្ដលពូរប្េ់ម្ងីបានជយួ ម្ងី? 
បនាទ ប់េីបានម្ួយអាទតិយលៅជាម្ួយេូរបស់ខ្ុ ាំនងិរបេនធគាត់ េូរបស់ខ្ុ ាំ 
បាននិោយថា គាតម់្ិនអាចបនតជួយខ្ុ ាំបានលទៀតលទ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំបានរត់
លេចលៅលៅភូ្ម្ិម្ួយលទៀត។ ខ្ុ ាំបានជបួ xx លហយីខ្ុ ាំបានសុាំគាត់រករបស់ 
ហូបេីលរពា៉ះខ្ុ ាំោល ន្ស់។ ខ្ុ ាំម្ិនហា នរតឡប់លៅរករម្វញិលទ េីលរពា៉ះ 
ខ្ុ ាំមល ចថានងឹជួបបតីរបស់ខ្ុ ាំ។ លម្កងបានម្កាម្រកខ្ុ ាំលេេខ្ុ ាំរត់លេច។ 
ដូលចន៉ះខ្ុ ាំលាកខ់លួនកនុងប្រេលេេប្ថ្ៃលហយីលចញម្កភូ្ម្ិលេេយប់។ បតីរបស់ 
ខ្ុ ាំាម្រកខ្ុ ាំ លហយីសុាំឱ្យលេឯងជួយរកខ្ុ ាំសដរ។ ខ្ុ ាំមល ចជួបបតីខ្ុ ាំ្ស់ ខ្ុ ាំ
លដកកនុងប្រេ លេេខល៉ះលដកជតិសាកសេលហយីខ្ុ ាំម្និខេេ់េសីតេមល សុខី្ុ ាំ 
លនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំសែប់បតីរបសខ់្ុ ាំ្ស់ លហយីខ្ុ ាំគាម នផ្លូវនឹងរសឡាញ់គាត់លនា៉ះ

អាកយម្បាននិយយ
ថា ជិត្មួ្យអាេិត្យ
ហៅហហើយហយើងហៅ 
ម្ិនទាន់រួម្ដុំហណក
នឹងគ្នា ហេៀត្ ដូហចាោះ
យប់ហនោះហយើង្ត្ូវឡត្
រួម្ហលេ។ ខ្ញ ុំ ម្ិន្ពម្
ហេ។ ខ្ញ ុំបាននិយយថា
ខ្ញ ុំម្ិនខវល់ថាខ្ញ ុ្ំ ត្ូវហរ
សុំលាប់ហនាោះហេ ខ្ញ ុំនឹង
ម្ិន្ពម្ជាោច់មត្។ 

“ 
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លទ េីលរពា៉ះគាត់លធេីអារកក់ោក់ខ្ុ ាំ្ស់។ លេេយប់សដេគាត់រ ាំលលាភ្ខ្ុ ាំ 
ខ្ុ ាំរតូវបានលេចង ខ្ុ ាំវយគាត់សតគាត់បានទ៉ះកាំលផ្លៀងខ្ុ ាំ។ លតីគាត់ជាបតីខ្ុ ាំ
លោយរលបៀប្សដេគាត់លធេីោកខ់្ុ ាំសបបលន៉ះ? របសិនលបីគាត់រសឡាញ់
ខ្ុ ាំ គាត់ម្ិនលធេីាម្ឈ្លបបញ្ញា លហយីរ ាំលលាភ្ខ្ុ ាំលនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំម្ិនបានសាគ េ់
សូម្បសីតលឈាម ៉ះរបស់គាត់រហូតដេ់២ឬ៣ឆាន ាំមុ្នលន៉ះ។ 

ខ្ត្ើម្ងីបានដងឹថាខ្ត្ើខ្ហត្ញអវបីានជាខ្ខោរប្កហម្ប្ងខុំម្នញេេឱ្យខ្រៀប្ការ 
ខ្ដរឬខ្េ? 
ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងលទ ខ្ុ ាំម្ិនដឹងលតីលេបានេិតអេីលនា៉ះលទ។ លេម្ិនបានឱ្យតាំប្េ 
ស្រសតីដូចជាបងបែូនរសីរបស់លេឬជាម្ចត យរបស់លេលនា៉ះលទ លេម្ិនចតទុ់ក
ស្រសតីជាតាំប្េរបស់សងគម្លនា៉ះលទ។ ម្នុសសសដេលរៀបការលេេលនា៉ះ លរបៀប
បាននឹងសតេ។ គាម នបុរសនងិស្រសតី្ម្ចនតាំប្េជាម្នុសសលនា៉ះលទ។ 
លយងីម្ិនរតូវបានលេអនុញ្ញា តឱ្យការពារខលួនរបាណ្របស់លយងី [េីការ 
រមួ្លភ្ទ] លហយីឪេុកម្ចត យរបស់លយងីម្និបានលៅសកបរលយងីលដីម្បកីារពារ
លយងីលនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំរតូវបានលេរ ាំលលាភ្លហយីលេឈ្រលម្េី។ ខ្ុ ាំលៅសតតកស់លុត
លោយសារសតលរឿងលន៉ះ។ ស្រសតីរតូវបានលេចត់ទុកដូចស្ាដូចឆាម ។ លេេខ្ុ ាំ 
ចងចាំេីលេេលនា៉ះ ម្ចត់របស់ខ្ុ ាំសៃួតលហយីលប៉ះដូងរបស់ខ្ុ ាំលលាតញប់។  

ម្ចនប្ថ្ៃម្ួយខ្ុ ាំលៅវតតកាន់ម្ាូបលៅរបលេនលលាក លេេខ្ុ ាំលៅបានល ញី 
ម្នុសសសដេបានលធេីលរឿងលន៉ះម្កលេខី្ុ ាំ លហយីខ្ុ ាំបានទាំលាក់ចនរសាកចុ់៉ះ
េីប្ដ។ អនកសដេបានលធេីអារកក់ម្កលេខី្ុ ាំ ឥឡូវលន៉ះបានេោោម្ម្កលធេី
បុណ្យាម្រយៈការម្កវតត។២៤ ខ្ុ ាំខងឹមល ាំង្ស់ លហយីខ្ុ ាំលេចម្ិនលៅវតត
លនា៉ះលទៀត។ លេេឺជាបែូនរសីរបស់បតីសដេរ ាំលលាភ្ខ្ុ ាំ និងឈ្លបសដេឈ្រ
លម្ីេលេរ ាំលលាភ្ខ្ុ ាំ។  

ខ្ត្ើម្ងីរេ់ខ្ៅជាម្យួអនកណាប្ ា ប្ព់រីប្ប្ខ្ខោរប្កហម្?  
ខ្ុ ាំរសល់ៅជាម្យួម្ចត យ។ បតីរបសខ់្ុ ាំម្និសដេេោោម្រកខ្ុ ាំលនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំបាន
ជួបគាតម់្តងាម្ផ្លូវ។ គាត់លៅជាម្ួយរបេនធថ្មីរបស់គាត់។ ខ្ុ ាំម្ិនចងជ់ួប
គាត់លទេីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្មម ស់្ ស់។ 
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ខ្ហត្ញអវបីានជាម្ងីមានអារម្ោណ៍មោ េ់? 
លេេរបបសខមររកហម្ចប់ បុរសម្ចន ក់និងខ្ុ ាំបានរសឡាញ់គាន ។ គាត់បាន 
សុាំម្ចត យរបស់គាត់ឱ្យម្កនិោយជាម្ួយម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំលដីម្បេីិភាកាគាន  
លរឿងលរៀបការ។ ប៉ាុសនតលេេម្ចត យគាត់ជួបម្ចត យខ្ុ ាំលហយីបានដឹងេីអតតី
កាេរបស់ខ្ុ ាំ គាត់បានខសបឹលៅកាន់កូនរបរសគាតថ់ា “អ ូ នាងបានលរៀប
ការម្តងរចួលហយីនារបបសខមររកហម្កូន។ នាងេឺជាស្រសតីលម្ម្ច៉ា យ២៥ ដូលចន៉ះ 
ម្ចត យម្ិនយេ់រសបឱ្យកូនលរៀបការជាម្ួយនាងលនា៉ះលទ”។ គាត់បាន 
េោោម្និោយជាម្ួយម្ចត យគាត់ លហីយគាត់ម្ិនខេេ់ថាខ្ុ ាំជាស្រសត ី
លម្ម្ច៉ា យលនា៉ះលទ គាត់ចង់លរៀបការជាម្ួយខ្ុ ាំ ប៉ាុសនតម្ចត យគាត់ម្ិនរេម្។ 
គាត់បានសុាំខ្ុ ាំឱ្យេរងត់គាន នងឹគាត់ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំេតិថាកនុងរបបសខមររកហម្ ខ្ុ ាំ
បានរងការឈ្ចឺប់លរចីន្ស់រចួម្កលហយី លហយីឥឡូវលន៉ះលបីខ្ុ ាំេរងត់
គាន  ខ្ុ ាំនឹងខូចកតិតិយសរេួសារ។ បនាទ ប់ម្កគាត់បានលរៀបការនឹងរសីលផ្សង
លទៀត លហយីខ្ុ ាំបានរតឹម្សតយាំម្ចន ក់ឯង។  

ល ញីលទ លទ៉ះបីរបបសខមររកហម្បានកនលងផុ្តលៅក៏លោយ ភាេអាម្ច៉ា ស់ 
លៅសតលៅជាម្ួយខ្ុ ាំរហូត។ បនាទ ប់េីការចូេសួរលរៀបការលនា៉ះម្ក ខ្ុ ាំបាន 
សាំលរចចិតតលាក់លរឿងអតីតកាេរបស់ខ្ុ ាំេមី្នុសសរេប់គាន ។ សូម្បសីតកូន 
របស់ខ្ុ ាំក៏ម្ិនបានដឹងេីលរឿងលន៉ះសដរ។ ឧទហរណ៍្៖ លេេខ្ុ ាំលៅេក់ 
រតកួនលៅផ្ារ ខ្ុ ាំេោោម្លេចម្ិនលម្ីេអនក្សដេ្លងកាត់សម្័យ
លនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្មម ស់្ស់។ ខ្ុ ាំរសប្ម្៉ាថា លបីសិនខ្ុ ាំរតូវបាន
លេសួរថា “លតីបតីរបស់ឯងេីរបបសខមររកហម្លៅទី្?” ខ្ុ ាំនឹងតបថា 
“ម្ិនដងឹសួរអីអញ្ច ឹងលទ? េីលរពា៉ះវជាលរឿងេួរលអាយមម ស់្ស”់ ម្ចន
ម្នុសសលរចីន្ស់សដេដឹងលរឿងរបស់ខ្ុ ាំលោយសារសតបនទប់របស់លយងី 
នាលេេលនា៉ះលៅជិតៗគាន  [លៅកនុងផ្ទ៉ះលរៀបការ]។ ខ្ុ ាំលេចលចញេីផ្ារ 
េីលរពា៉ះខ្ុ ាំកតុកកតួេកនុងការរបឈ្ម្មុ្ខនឹងេកួលេលេក លហយីខ្ុ ាំលៅេក់លៅ
ផ្ារ xx វញិេីលរពា៉ះម្នុសសលៅទីលនា៉ះម្ិនសាគ េខ់្ុ ាំ លហយីលេម្ិនសួរខ្ុ ាំ។ 
ជីវតិរបស់ខ្ុ ាំម្និដូចអនកដប្ទលនា៉ះលទ លហយីខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្មម សហួ់សេី
ការេណ៌្នា។ ស្រសតខីល៉ះសដេលៅកនុងរករម្ជាម្យួគាន ម្ចនជវីតិអាពាហ៍េពិាហ៍

២៤ 
ការអនញវត្តខ្ប្ប្ប្ពោះពញេធ
សាេ កនញងប្ប្ខ្េេ
កម្ពញជា ខ្ដលម្នញេេ
អាចបានប្ញណយេុំរាប្់
ជាត្មិ្ញខ ាម្រយៈការ
ខ្ធវើចង្ហា នខ់្ៅប្ប្ខ្េន
ប្ពោះេងឃ [Ed.].  

២៥ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“ខ្ម្មា៉ា យ”  
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ោ៉ា ងសបាយរកីរាយជាម្ួយបតីរបស់លេេីរបបលនា៉ះ។   

លេេលវៀត្ម្ដកទេ័លចញេីរបលទស[កនុងឆាន ាំ១៩៨៩] ម្ចនទហា ន 
ម្ចន ក់រសឡាញ់ខ្ុ ាំ។ ឪេុកម្ចត យរបស់គាត់បានម្កនោិយជាម្ួយម្ចត យ
របស់ខ្ុ ាំ។ គាត់ជាលពា៉ះម្ច៉ា យសដរ លហយីម្ចនកូនម្ចន ក់។ ខ្ុ ាំរេម្លរៀបការ 
ជាម្ួយគាត់េីលរពា៉ះខ្ុ ាំេតិថាលយងីទាំងេីរដូចគាន  លហយីគាត់ម្ិលម្ីេង្កយ
ខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំបានឮចស់ៗម្កនិោយជាម្ួយម្ចត យខ្ុ ាំថា ខ្ុ ាំេួរសតម្ចនការលរៀប
ការាម្របប្េណី្លដីម្បលីោ៉ះរសាយបញ្ញា របស់ខ្ុ ាំ។ ប៉ាុសនតជីវតិ េឺម្និបាន
របលសីរលទជាម្ួយនឹងបតីទី២របសខ់្ុ ាំ។ គាត់ម្ចនរសីលរចីន្ស់ លហយី
គាត់បានវយលធេីបាបខ្ុ ាំ លហយីគាត់បានបងខាំលអាយខ្ុ ាំរមួ្លភ្ទជាម្ួយគាត់។ 

លេេលនា៉ះលយងីគាម នការេនោរកាំលនីតលនា៉ះលទ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំម្និម្ចនសទិធិកនុង
ការនិោយឬសាំលរចលនា៉ះលទ ខ្ុ ាំម្និដឹងថាលហតុអេីគាត់បងខាំខ្ុ ាំលអាយរមួ្លភ្ទ
នឹងគាត់លទ។ អេីសដេខ្ុ ាំចង់បានេឺសុភ្ម្ងគេកនុងរេួសារ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំម្ិន 
និោយអេីទាំងអសអ់ាំេីអាំលេីហងិារបស់គាតម់្កលេីខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំេោោម្រក 
របាក់សាំរាប់កូនលៅសាលា។ គាត់ម្ិនបានជួយខ្ុ ាំរករបាក់លនា៉ះលទ គាត់ 
ចកលចញេីផ្ទ៉ះរយៈលេេយូរលហយីរតឡប់ម្កវញិម្ួយរយៈលៅផ្ទ៉ះបាន 
សត២លៅ៣ប្ថ្ៃ។ គាត់ជាទហានលហីយម្ចនរសីលរចីន្ស់ជុាំវញិ 
របលទស។ របសិនលបីចងដ់ឹងសូម្សួរម្នុសសលៅកនុងភូ្ម្អិាំេីការេាំបាក
របស់ខ្ុ ាំ សដេម្ចនកនុងជីវតិលន៉ះ។ វម្ិនរសួេទេស់តលសា៉ះ។ បតីទី២របស់
ខ្ុ ាំម្ិនបានចត់ទុកខ្ុ ាំដូចជារបេនធេែម្ចន ក់លទ។ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះលដីម្ឆាន ាំ
ម្ួយ និងចុងឆាន ាំម្ួយ។ ខ្ុ ាំលធេីការហត់្ស់លៅវេសរសរហូតដេ់សបូន
របស់ខ្ុ ាំរសរត [ការរសរតសបូន]២៦ បនាទ ប់េីម្ចនកូនលរចីនលេក។  

បតីទី២របសខ់្ុ ាំបានរត់លៅជាម្ួយរសីម្ចន ក់លៅទេ់សដនប្ថ្២៧ លហយីម្ិន 
រតឡប់ម្កវញិលទ។ កូនៗរបសខ់្ុ ាំបានល ញីលកមងៗលផ្សងលទៀតម្ចនឪេុក
ម្ករកេកួលេ ប៉ាុសនតបតីរបសខ់្ុ ាំម្និបានរតឡបម់្ករកេួកលយងីលទ។ ខ្ុ ាំបាន
បនតរស់លៅជាម្ួយបតីេីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ិនចង់លអាយកូនអតឪ់េុក លហយីគាត់ម្និ
បានម្ករកេួកលយងីវញិលទ លហយីបានរត់លៅលៅប្ថ្បាត់។  
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លរចីនឆាន ាំបនាទ ប់ម្ក បនាទ ប់េីលេេលយងីបានដងឹថាគាត់សាល ប់ កូនរបស់ខ្ុ ាំ 
សួរលហតុអេីបានជាខ្ុ ាំម្និលរៀបការម្តងលទៀត។ ខ្ុ ាំរបាប់លេថា ខ្ុ ាំស្ែតជាម្ួយ
បតីលហយី! ខ្ុ ាំបានរស់លៅជាស្រសតីលម្ម្ច៉ា យរយៈលេេ២០ឆាន ាំ លហយីខ្ុ ាំម្ចន 
សម្តែភាេឱ្យកូនរបរសរបស់ខ្ុ ាំចូេលរៀនសកេវទិោេ័យដេ់ឆាន ាំទ៣ី។ 
ឥឡូវលន៉ះគាត់លធេីការលៅរបលទសកូលរ ៉ា េីលរពា៉ះខ្ុ ាំសេងម្ចនសម្តែភាេ 
លអាយកូនលរៀនបនតលទៀត។ ខ្ុ ាំម្ចនកូនរសីទាំងអស់លហយីម្ចនកូនរបរសសត
ម្ួយ។ កូនបងលេបងែស់អាយុ៣៨ឆាន ាំ លហយីកូនលៅលេអាយុ២៣ឆាន ាំ។  

សាំរាប់ខ្ុ ាំ បតីរបស់ខ្ុ ាំទាំងេីរេឺដូចគាន េីលរពា៉ះលេម្ិនបានបាំលេញតួនាទីរបស់ 
លេជាបតីលទ។ ខ្ុ ាំេិតថាការលរៀបការដាំបូងរបស់ខ្ុ ាំេខុឺស េីលរពា៉ះលយងីម្ិន
បានសុាំការយេ់រេម្ លហយីលយងីម្ិនបានរសឡាញ់គាន ។ ចាំលពា៉ះការលរៀប
ការទី២ខ្ុ ាំបានយេ់រេម្លោយសផ្ែកលៅលេីជាំលរសីរបស់ខ្ុ ាំ នងិម្ចត យរបស់
ខ្ុ ាំយេ់រសបលទៀត។ របសិនលបីសេងេ៉ះគាន លេីកទី២វនឹងបាំផ្ទល ញ
កិតតិយសរបស់ខ្ុ ាំ។ របសិនលបីចង់រត់លេចេីគាត់ ខ្ុ ាំនឹងរបឈ្ម្មុ្ខនងឹ 
ការមម ស់លេម្តងលទៀត។ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំអត់រទាំ។ ខ្ុ ាំម្ចនកូន ដូលចន៉ះលទ៉ះបីជាខ្ុ ាំ
ចង់ចកលចញ លតីខ្ុ ាំរតូវលៅ្? ខ្ុ ាំម្ចនការអាម្ច៉ា ស់ចាំលពា៉ះការលរៀបការ
កនុងរបបសខមររកហម្ សដេលៅសតលៅជាម្ួយខ្ុ ាំ លហយីលបីខ្ុ ាំចកលចញេីបត ី
ទី២ លតីអនកដប្ទនឹងវយតាំប្េខ្ុ ាំជាស្រសតីដូចលម្ត៉ាចសដរ? ខ្ុ ាំម្និបានលរៀនសូរត 
លច៉ះដងឹរេបរ់គានល់ទ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំបានេតិលរចនី្ស។់ ខ្ុ ាំបានេោោម្លធេកីារ
ោ៉ា ងមល ាំងលហយីអត់រទាំលដីម្បកូីន។ ខ្ុ ាំម្ចនកូន៦នាក់ជាម្ួយគាត់ លហយី
ម្ចនកូនចិញ្ច ឹម្ម្ួយ។ បតីលនា៉ះេឺសាល ប់បាត់លហយី ប៉ាុសនតសាល ប់ ឬរស់េដូឺចគាន
សាំរាប់ខ្ុ ាំ។ ាម្េិតលៅជីវតិរបស់ខ្ុ ាំហាកដូ់ចជារបលសីរជាងលេេគាត ់
លៅរស់។  

ខ្ត្ើប្តេី២ីរប្េ់ម្ងីដងឹពអីវខី្ដលបានខ្កើត្មានខ្លើម្ងីកនញងរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្
ខ្ដរឬខ្េ? 
លទ គាត់ម្ិនបានដឹងលទលហយីគាត់ម្និបានសួរខ្ុ ាំសដរ។ លហយីខ្ុ ាំក៏ម្ិនចង់ 
របាប់គាត់សដរ។ វេឺលៅលេេសដេកូនរសីទាំង៣របស់ខ្ុ ាំបានលរៀបការ 

២៦ 
ការប្េុត្េបូន [Ed.].  

២៧ 
កនញងកុំ ញងខ្ពលខ្ ោះ 
ចុំនួនថ្នជនខ្ភ្ៀេខេួន
ថ្នជុំរញ ុំជនខ្ភ្ៀេខេួន 
េុំរាប្អ់នករេ់រានមាន
ជីវតិ្ពរីប្ប្ខ្ខោរ ប្កហម្
ប្តូ្វបានាុំងខ្ៅាម្
ប្ខ្ណាត យប្ពុំខ្ដន 
ខ្ខោរថ្ង  
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លហយីលចញលៅរសល់ៅលរៅផ្ទ៉ះ លនា៉ះជាលេេសដេខ្ុ ាំបានរបាបម់្នុសសម្ចន ក ់
លេេសាលាកតសីខមររកហម្ចបល់ផ្តមី្សសេងរកអនកោកព់ាកយបណ្តឹ ង។២៨ ខ្ុ ាំ
រតូវលេសួរថាលតីខ្ុ ាំេឺជាជនរងលរគា៉ះលោយការបងខាំលរៀបការ លហយីខ្ុ ាំបាន
ល្លីយថា “លទ”។ បនាទ ប់ម្កខ្ុ ាំរតូវលេសួរថាលតីខ្ុ ាំចង់ោក់ពាកយបណ្តឹ ង 
សាំរាប់សាចញ់តិសដេសាល ប់លៅសដរឬលទ លហយីខ្ុ ាំលៅសតល្លីយថា “លទ”  
ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ថាោក់ពាកយបណ្តឹ ងនងឹលធេីលអាយបទេិលសាធន៍ទាំងលនា៉ះ
ម្ចនភាេថ្មមី្តងលទៀត។ លេេលេរតឡបម់្កជាលេកីទបី ី[ម្ស្រនតមី្កេអីវតក] 
ខ្ុ ាំសាំលរចចិតតោក់ពាកយបណ្តឹ ង ខ្ុ ាំបានល ីញម្នុសសជាលរចីនបានោក់
ពាកយបណ្តឹ ងលោយសារឪេុក នងិោយារបសខ់្ុ ាំរតូវបានសាំលាប់កនុង
របបលនា៉ះ។ លេេលន៉ះលហយីសដេកូនខ្ុ ាំបានដងឹេអីតីតកាេរបស់ខ្ុ ាំាម្
រយៈការោក់ពាកយបណ្តឹ ង។ លេម្ចនការភ្ាក់លផ្ែីេ្ស់រចួសួរខ្ុ ាំថា  
“អ ូសម្៉ា! សម្៉ាជារសីតលម្ម្ច៉ា យេីរបបសខមររកហម្?” 

លេេខ្ុ ាំលរៀបនឹងម្ចនបតមី្ួយលទៀត លេេកូនលៅលកមង ខ្ុ ាំបារម្ភមល ចបតីថ្មនីឹង 
លធេីបាបេួកលេ។ ប៉ាុសនតរហូតដេ់ប្ថ្ៃលន៉ះ ខ្ុ ាំលៅសតមល ចអាំេីលរឿងលន៉ះ ខ្ុ ាំលៅសត
រស់លៅកនុងភាេភ្័យមល ចលទ៉ះបីកូនរបស់ខ្ុ ាំធាំៗលហយីក៏លោយ។ រហូត
ដេ់ប្ថ្ៃលន៉ះ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ដូចជាលសលៀកសាំេត់រសហក អារកក់្ស់។ 
ខ្ុ ាំករម្លៅលេងផ្ទ៉ះអនកដប្ទ្ស់។ ខ្ុ ាំជាទូលៅលៅផ្ទ៉ះម្ចន កឯ់ង លហយីខ្ុ ាំ
ម្ិនខេេេ់ីអនកលផ្សងលនា៉ះលទ។ លហយីខ្ុ ាំបានល ញីេីសាែ នភាេសដេប៉ា៉ះ
ទងគិចកូនៗរបសខ់្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំបានឮ នឹងរតលចៀកខ្ុ ាំផ្ទទ េថ់ាម្នុសសកនុងភូ្ម្ិបាន
និោយ លេម្ិនចង់លអាយកូនលេលរៀបការជាម្ួយកូនរបស់ខ្ុ ាំលទេីលរពា៉ះខ្ុ ាំ
ម្ចនបតី២។ លេេខ្ុ ាំបានឮដូចលន៉ះ ខ្ុ ាំខឹង្ស់ លហយីល្លីយរតឡប់លៅ
វញិថា “របសិនលបីអនកម្ចនអេីនោិយ និោយវម្កសតខ្ុ ាំបានលហយីកុាំនាាំ
វលៅពាក់េ័នធនងឹកូនខ្ុ ាំ”។ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំេិតលរចីន្ស់មុ្នលេេខ្ុ ាំសាំលរចចិតត
ោក់ពាកយបណ្តឹ ងេីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ិនចង់លសីរលរវីលឡងីវញិលទ។ ប៉ាុសនតលេេបាន 
សចករ ាំសេកលរឿងរា៉ា វ ខ្ុ ាំល ញីថាម្ចនអនកសាត ប់ខ្ុ ាំលហយីយកចិតតទុកោក់លេី
ខ្ុ ាំ។ ឥឡូវលន៉ះលេេខ្ុ ាំសួរឱ្យនោិយេីលរឿងរបស់ខ្ុ ាំ ខ្ុ ាំសចករ ាំសេកវទាំង 
អស់។ ខ្ុ ាំម្និចង់លាក់វលទៀតលទ។ ខ្ុ ាំចង់របាប់វលៅេិភ្េលលាកទាំងមូ្េ 
ដូលចន៉ះេភិ្េលលាកបានដងឹថាលតសី្រសតីរងនូវការឈ្ចឺបអ់េខីល៉ះនាលេេលនា៉ះ។  
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ខ្ត្ើម្ងីអាចប្បាប្ខ់្ញ ុំអុំពកីញមារភាពរប្េ់ម្ងីម្ញនរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្បានខ្ដរខ្េ? 
ខ្ុ ាំលកីតលៅលខតត xx ប៉ាុសនតខ្ុ ាំបានសបកេីម្ចត យាាំងេខី្ុ ាំលៅជាទរក។  

ម្ចត យ និងឪេុករបស់ខ្ុ ាំបានេួចលាក់រសឡាញ់គាន មុ្នលរៀបការ លហយីា 
មងឪេុករបស់ខ្ុ ាំម្ិនបានចូេចតិតម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំលនា៉ះលទ។ ារបស់ខ្ុ ាំបាន 
និោយថាលន៉ះជាសទិធិរបស់គាត់ជាអា្េោបាេកនុងការលរសីរបេនធ 
សាំរាប់កូនរបរសគាត់លទ៉ះបីនារលីនា៉ះម្ចនឬរកក៏លោយ។ ដូលចន៉ះគាត់បាន 
បាំសបកឪេុក នងិម្ចត យខ្ុ ាំ លទ៉ះបីជាលេេលនា៉ះម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំជតិដេ់លេេ 
្លងទលនលក៏លោយ។ លេេខ្ុ ាំលកីតបានម្ួយសបាត ហ៍ ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំបានយក
ខ្ុ ាំលៅផ្ទ៉ះាមងឪេុកឱ្យសថ្រកាខ្ុ ាំ លហយីបនទបម់្កលយងីបាត់ទាំនាកទ់ាំនង 
ជាម្ួយម្ចត យខ្ុ ាំរហូត។ ម្ចត យខ្ុ ាំ និងឪេុកខ្ុ ាំម្ិនបានលរៀបការលទ លទ៉ះបីជា
លេទាំងេីររសឡាញ់គាន  លហយីម្ចនកូនរសីម្ួយជាម្ួយគាន ក៏លោយ។ ាាំង
េីលេេលនា៉ះម្កាមងឪេុកម្និទទួេសាគ េ់គាត់ ម្ចត យរបស់ ខ្ុ ាំក៏សាំលរច
ចិតតលចញេជីីវតិរបស់ឪេុកខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំបានដឹងលរឿងលន៉ះេីលរពា៉ះា របស់ខ្ុ ាំ
បាននិោយេីវលហយីខ្ុ ាំចាំគាត់នោិយលរឿងលន៉ះបានចាស់សដរ។  

ទាំនាក់ទាំនងរបសខ់្ុ ាំជាម្ួយឪេុកេមឺ្ិនជិតសនទិធលទេដូឺចជាេូនិងកមួយ 
ជាងដូចឪេុកនិងកូន។ គាត់ចង់លាក់កាំបាាំងថាគាត់ម្ិនសម្នជាឪេុក
របស់ខ្ុ ាំ។ បនាទ បម់្ក ារបសខ់្ុ ាំបានរករបេនធម្ចន កល់ទៀតឱ្យឪេុកខ្ុ ាំលរៀបការ
ជាម្ួយ លហយីឪេុករបស់ខ្ុ ាំេិតថារបេនធថ្មីលអាយខ្ុ ាំឈ្ចឺប់ របសិនលបី
នាងដឹងថាខ្ុ ាំជាកូនរសីរបស់គាត់ ។  

ហេ ខ្ភ្េប្េី អាយញ ៥៨ឆ្ន ុំ  
េុំភាេនខ៍្ៅថ្ងៃេី ២៨ ខ្ម្សា ២០១៤  
ខ្ៅេីប្កុងភ្នុំខ្ពញ ខ្ៅអងគការចិត្តេងគម្អនតរវប្បធម្ក៌ម្ពញជា។  

ករណី្សកិា  

២៨ 
អងគជុំនញុំជប្ម្ោះវសិាម្ញ្ា
កនញងត្ញោការកម្ពញជា  
(អវត្ក) េឺជាត្ញោការ
ប្ខ្ងកើត្ខ្ ើងខ្ដើម្បកីាត្់
ខ្ទ្ទេខ្ម្ដឹក ុំ ខ្ខោរ
ប្កហម្ចុំខ្ ោះឧប្កិដា
កម្ោប្ប្ឆ្ុំងនឹងម្នញេេ
ជាត្ ិឧប្កិដាកម្ោ
េស្រង្ហគ ម្ និងការ
ប្ប្ល័យពូជសាេន។៍ 
អនក រេ់រានមានជីវតិ្
បានដ្ឋក ់កយប្ណតឹ ង
ចុំខ្ ោះការឈចឺាប្់
ខ្ហើយកាេ យជាខ្ដើម្ 
ប្ណតឹ ងរដាប្បខ្វណីកនញង
ត្ញោការ និងចូលរមួ្
កនញងដុំខ្នើរការកាត្ក់តី។ 
េូម្ខ្ម្ើលខ្េចកតីខ្្តើម្ 
េុំរាប្ព់ត័្ម៌ានប្ខ្នថម្  

៦ 
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ករ
ណី
េិ
កា
 ៦

 

ខ្ត្ើម្ងីដងឹខ្េថាខ្ហត្ញអវបីានជាារប្េ់ម្ងីម្និេេលួសាគ ល់មាត យ 
រប្េ់ម្ងី?  
ខ្ុ ាំេិតថាេីលរពា៉ះគាត់លជឿលៅលេីបុរាណ្លេនិោយថា “នាំម្ិនធាំជាង
នាឡ”ិ—លនា៉ះេឺកូនរតូវសតសាត ប់ឪេុកម្ចត យ។២៩ ជាេទធផ្េោយា
របស់ខ្ុ ាំបានចិញ្ច ឹម្ខ្ុ ាំ។ លោយសារសតារបស់ខ្ុ ាំបារម្ភថារបេនធលរកាយ 
របស់ឪេុកខ្ុ ាំអាចលធេីបាបខ្ុ ាំ គាត់បានចិញ្ច ឹម្ខ្ុ ាំដូចជាកូនបលងាីតរបស់ 
គាត់។ ខ្ុ ាំម្ិនបានសាគ េ់ឪេុកថាជាឪេុកលនា៉ះលទ។ ារបស់ខ្ុ ាំនឹងរបាប់
លរឿង អាំេីលេេសដេគាត់ម្ិនម្ចនរបាក់រេប់រគាន់កនុងការទិញទឹកលោ៉ះលគា
លអាយខ្ុ ាំគាត់បានលៅម្ណ្ឌ េកុម្ចរកាំរពាលដីម្បបីានទឹកលោ៉ះលគាលោយម្ិន 
អស់របាក់លេេខ្ុ ាំលៅជាទរក។   

េិត្ស់ ខ្ុ ាំបានរស់លៅជាម្ួយារហូតដេ់ខ្ុ ាំម្ិនអាចលៅរស់លៅ 
ជាម្ួយសាច់ញតិ្ លទៀតលទ។ លេេខ្ុ ាំលៅកុម្ចរម្ចនកូនកាំរពា២នាក់ 
រស់លៅជាម្ួយាខ្ុ ាំ ប៉ាុសនតលេលៅម្ចនម្ចត យ។ សាច់ញតិរបសខ់្ុ ាំលេបាន
លរសីលអីងខ្ុ ាំ េីលរពា៉ះខ្ុ ាំជាកូនរសីរបសឪ់េុកម្ចត យសដេម្ិនបានលរៀបការ 
សដេរបឆាាំងនឹងរបប្េណី្។ ខ្ុ ាំលៅលកមង្ស់ម្និយេ់េីបញ្ញា លន៉ះលរចីន
លទ ប៉ាុសនតលេេខ្ុ ាំជាំទង់ជដូីនម្ួយរបស់ខ្ុ ាំជាញឹកញប់បានសតីលអាយខ្ុ ាំ នងិ
វយខ្ុ ាំ។ លៅអាយុ១៦ឆាន ាំ ខ្ុ ាំសាំលរចចិតតរត់លចញេផី្ទ៉ះលៅលធេីការាម្ផ្ទ៉ះលេ 
លៅភ្នាំលេញ។ ខ្ុ ាំបានរបាប់ខលួនឯងថា ខ្ុ ាំគាម នសាចញ់តិលទ លហយីខ្ុ ាំទីេងឹ
ខលួនឯង។  

ខ្ត្ើជីវតិ្រប្េ់ម្ងីខ្ៅភ្នុំខ្ពញមានភាពខ្ប្ប្ណាខ្ដរ? 
ខ្ុ ាំលធេីការជាអនកបាំលរាីម្ផ្ទ៉ះម្ចន ក់។ លៅហាេ យខ្ុ ាំគាតច់ិតតេែ្ ស់ ខ្ុ ាំម្និ
ម្ចនបញ្ញា កនុងការរស់លៅជាម្ួយគាត់លទ។ រករម្រេួសាររបស់គាត់ក៏ចិតត
បាននឹងខ្ុ ាំសដរ លហយីលេរសឡាញ់ខ្ុ ាំ្ស់ដូចជារេួសាររបស់លេសដរ។  
ខ្ុ ាំលម្ីេសថ្រកាផ្ទ៉ះសាំសបងរបស់លេដូចផ្ទ៉ះរបស់ខ្ុ ាំសដរ។ ម្ចត យរបស់ 
លៅហាេ យរសីខ្ុ ាំរតូវជាកូនរបសាររបស់បងរសីារបស់ខ្ុ ាំ។ គាត់ចស់ 
្ស់លហយី លហយីគាត់សួរខ្ុ ាំរបសិនលបីខ្ុ ាំចង់ម្ករស់លៅជាម្ួយគាត់។ 
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លេេជាម្ួយគាន លនា៉ះ លៅហាេ យរបស់ខ្ុ ាំបានសសេងរកអនកបាំលរាីម្ផ្ទ៉ះេែ 
ម្ចន ក់យូរម្កលហយី។ លេេគាត់ជួបខ្ុ ាំលៅផ្ទ៉ះម្ចត យរបស់គាត់ គាត់បាន 
សួរឱ្យខ្ុ ាំម្កលធេីការលអាយគាត់។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្សុខរសួេ្ស់លៅ 
ទីលនា៉ះេីលរពា៉ះលេលអាយតាំប្េខ្ុ ាំជាស្រសតី។ ផ្ទ៉ះរបស់គាត់សាែ ត លហយីម្ចន 
ស ត្ ប់ធាន ប់្ ស់ លហយីខ្ុ ាំរស់លៅកនុងកសនលងសម្រម្យម្ួយរបកប
លោយកិតិតយស។ ខ្ុ ាំេិតថាជីវតិរបស់ខ្ុ ាំេឺភ្លឺថាល ្ស់លេេលនា៉ះ។   

ខ្ត្ើម្ងីខ្ៅភ្នុំខ្ពញខ្ៅខ្ពលខ្ដលខ្ខោរប្កហម្ខ្ ើងកានអ់ុំណាច?  
ចស ខ្ុ ាំលៅម្នទីរលេទយ។ មុ្នលនា៉ះខ្ុ ាំសថ្រកាម្ចត យលកមកចស់ជរារបស់
លៅហាេ យខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំអាចបតូរសារ ៉ាូម្ឱ្យគាត់បានបនាទ ប់េលីេទយបានបលរងៀនខ្ុ ាំ 
បានម្តង។ លេទយនោិយថាខ្ុ ាំឆាល ត្ស់ លហយីគាត់បានសណ្នាាំលអាយ 
ខ្ុ ាំលៅលរៀនេីថាន ាំលេទយជាម្ួយគាត់លៅលេទយ។ ខ្ុ ាំជាញឹកញប់បានលៅ 
ជាម្ួយគាត់លេេគាត់លវនយប់លដីម្បលីរៀនេីគាត់។ បនាទ ប់ម្កកនុងប្ថ្ៃទ១ី៥ 
និង១៦ លម្សា ឆាន ាំ១៩៧៥ លម្ដកឹនាាំសខមររកហម្បានលផ្ទល ងចូេទីរករង។ 
ខ្ុ ាំម្ិនហា នរតឡប់លៅផ្ទ៉ះវញិលនា៉ះលទ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំបានលៅលេទយម្ួយយប់ 
ជាម្ួយនឹងអនកលបាសសាំអាតកនុងលេទយ។  

លេេរេឹកលឡងីលៅប្ថ្ៃទី ១៧ លម្សា ១៩៧៥ ម្នុសសលៅទីរករងចប់លផ្តីម្ 
បក់ទង់ជ័យេណ៌្ស។ ចស់ៗគាត់សបាយចិតត្ស់ លោយេិតថា 
របលទសជាតិម្ចនសនតិភាេ លហយីនិងគាម នសស្រង្កគ ម្លទៀតលទ។ របសហេជា 
លម្ច៉ា ង៧រេកឹ សខមររកហម្បានរេប់រេងផ្ទ៉ះរបសេ់នន់េ។់៣០ កម្ចម ភ្បិាេ 
ចបល់ផ្តមី្ជាំលេៀសរបជាជនេទីរីករង។ ខ្ុ ាំបានសបកេីម្នុសសទាំងអសស់ដេ
ខ្ុ ាំសាគ េ់េីលរពា៉ះខ្ុ ាំលៅលេទយម្ិនសម្នលៅផ្ទ៉ះ។ លហយីរតូវបានលេជាំលេៀស
លៅលខតត xx ខ្ុ ាំបានលៅទីលនា៉ះម្ួយសខ។ ខ្ុ ាំបានសុាំលម្ភូ្ម្ិថាលតខី្ុ ាំអាចលៅ
លេងរសរកកាំលណី្តបានលទ ប៉ាុសនតគាត់បដិលសធ។ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំរតូវបានបញ្ាូ ន
លៅរស់លៅ xx ខ្ុ ាំសរួម្នុសសលៅាម្ផ្លូវលដមី្បរីកផ្លូវលៅ េលីរពា៉ះខ្ុ ាំម្និសាគ េ់
ផ្លូវលៅទីលនា៉ះ។ លៅលេេលនា៉ះខ្ុ ាំម្ិនបានដងឹថាលតីកសនលង្លេម្ិនហាម្
ោត់ លហយីកសនលង្លេហាម្ោត់លទ។៣១ ខ្ុ ាំម្និទន់លធេីាម្វធិីរបស់

២៩ 
កនញងនយ័ម្យួខ្េៀត្ 
ឪពញកមាត យ, ម្និខ្ម្ន
កូនខ្េ, ខ្ដលជាអនក
ខ្រៀប្ចុំការខ្រៀប្ការ  
អនញវត្តខ្ៅាម្
ប្ប្ថ្ពណី  

៣០ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“លន ់នល់”  

៣១ 
គាត្ម់្និបានដឹងថាខ្ត្ើ
ត្ុំប្នណ់ាខេោះខ្េខ្ដល
ប្តូ្វបានប្េប្ប់្េង 
(“បានរ ុំខ្ដ្ឋោះ”) ខ្ដ្ឋយ
ខ្ខោរប្កហម្ ប្ ា ប្ព់ី
ភ្នុំខ្ពញបានរលុំ។  
ាម្ពិត្ខ្ៅ មានភាព
ម្និដូចគាន កនញងខ្គាល
នខ្យាបាយខ្ខោរប្កហម្
ខ្ពញថ្្ាប្ប្ខ្េេខ្ៅ
កនញងដុំខ្នើរការប្ដិវត្តន ៍
ខ្ហើយខ្ខត្តខេោះប្តូ្វបាន
ប្េប្ប់្េងខ្ដ្ឋយខ្ខោរ
ប្កហម្ាុំងពមី្ញនឆ្ន ុំ
១៩៧៥ ម្កខ្ម្េោះ 
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អងគការលៅលឡយីលទ។ ខ្ុ ាំបានជីករបឡាយនងិលធេីសរសលេេរស់លៅ 
ទីលនា៉ះ។  

ខ្ុ ាំម្ិនសាគ េ់នរ្ម្ចន ក់លសា៉ះនិងម្ិនម្ចនម្ិតតភ្កតិឬសាច់ញតិអេីសដរ 
ដូលចន៉ះខ្ុ ាំសបាយចិតតសដេរតូវបានលេជាំលេៀសលៅជិតរសរកកាំលនីត។  
[លៅសកបរ xx] ខ្ុ ាំសរកដីលៅសកបរបឹង xx សដេលៅទីលនា៉ះម្ចនមូ្សលរចីន 
្ស់។ ខ្ុ ាំធាល ក់ខលួនឈ្រឺចួលេយកខ្ុ ាំលៅលេទយ ប៉ាុសនតវម្ិនម្ចនបនទប់លទ 
ដូលចន៉ះ លេក៏បញ្ាូ នខ្ុ ាំលៅសាលាបឋម្សិកាសដេលៅទីលនា៉ះម្ចនសរេលេទយ
លៅទាំលនរ។ ខ្ុ ាំលៅទីលនា៉ះបាន៤សខលហយីរតឡប់ម្កកាន់កសនលងលធេីការវញិ 
លទ៉ះបីខ្ុ ាំលៅលខាយក៏លោយ។ ម្ចនរសីតចស់ម្ចន ក់បានទូនាម នខ្ុ ាំថា “សុាំ
លម្កងលៅលម្ីេការពារសតេសាល បលៅវេសរសលៅេីលរពា៉ះវម្ិនសម្នជា 
ការង្ករធៃន់”។  

ប្ថ្ៃម្ួយខ្ុ ាំចង់លធេីអាំបុក លហយីខ្ុ ាំបានលៅវេសរសលៅបូតរសូវសដេដុ៉ះ 
លឡងីវញិេីរសូវចស់ៗ។ លេេសដេខ្ុ ាំកាំេុងចាំអិនអាំបុក កម្ចម ភ្ិបាេសខមរ
រកហម្បានម្កចប់ខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំរតូវបានលេចប់ ុាំលៅកនុងម្នទីររសរករយៈលេេ
ម្ួយសបាត ហ៍ មុ្នលេេលេបញ្ចូ នលៅម្នទីរ ុាំោាំង។ ម្ួយសបាត ហ៍ បនាទ ប់
ម្ក សម្ចជកិសខមររកហម្បានសួរចាំលេីយអាំេីរេសួាររបស់ខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំល្លីយ
លោយលសាម ៉ះរតង់ថា—ខ្ុ ាំជាកូនសតម្ួយ ឪេុកម្ចត យខ្ុ ាំបានសេងេ៉ះគាន  
លហយីឪេុកខ្ុ ាំម្ចនរបេនធថ្មី។ លេបានសួរខ្ុ ាំថាលហតុអេីបានជាខ្ុ ាំេចួរសូវ 
លហីយលេបានលធេីឱ្យខ្ុ ាំសារភាេ [ដូចលន៉ះ]៖ “ខ្ុ ាំម្ិនេួរលធេីអកបបកិរោិ
សដេបាំផ្ទល ញបដិវតតន៍លនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំេួចរសូវ េីលរពា៉ះខ្ុ ាំេៃង់លហយីចង់លធេី
អាំបុក។ ខ្ុ ាំម្ិនបានេួចេអីងគការលោយសារ សតការោល នលទ។ របសិនលប ី
ខ្ុ ាំោល នខ្ុ ាំនងឹសុាំម្ាូបអងគការ លហយីខ្ុ ាំនឹងម្ិនលធេីសបបលន៉ះលទៀតលទ។” 
បនាទ ប់េីលនា៉ះម្ក លេហាក់ដូចជាលេញចិតតលហយីស្រសតីកម្ចម ភ្ិបាេបាន 
និោយម្កខ្ុ ាំថា “ម្ិតត របសិនលបមី្ិតតឯងលសាម ៉ះរតងន់ឹងអងគការ ម្ិតតនងឹ
ម្ិនសាល ប់លទ”។  

ម្ីងរបស់ខ្ុ ាំក៏រស់លៅកនុងភូ្ម្ិលនា៉ះសដរ លហយីគាត់ជារបជាជនមូ្េោឋ ន៣២ 
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ដូលចន៉ះលេម្និលអាយលយងីលៅជាម្ួយគាន លនា៉ះលទ។ លៅលេេលនា៉ះ ខ្ុ ាំម្ិន
បានដឹងថាលេម្និចង់ឱ្យលយងីនិោយរកគាន ជាម្ួយនឹងសាចញ់តិលយងី
លនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងេីលគាេការណ៍្របស់អងគការលៅលឡយីលទ។៣៣ 
សខមររកហម្បានជាំលេៀសរបជាជនថ្មលីៅជតិភ្នាំ។ ាម្ការេតិ លេបានលអាយ 
របជាជនលៅទីលនា៉ះលដីម្បបីងែត់អាហារលហយីលអាយរបជាជនសាល ប់។ លសទីរ
សតរាេ់ប្ថ្ៃសដេលេបញ្ាូ នរបជាជនថ្មីលៅទីលនា៉ះរមួ្ទាំងជនជាតិចិន ចម្ 
លវៀត្ម្ និងសខមរ។ លោយសារសតខ្ុ ាំជារបជាជនថ្ម ីម្ីងរបស់ខ្ុ ាំម្ចនការ 
តក់សលុតលហយីសួរខ្ុ ាំថា “លតឯីងចង់លៅទីលនា៉ះលហយីម្ចនជាំងឺរេរនចញ់
ឬ?” ខ្ុ ាំល្លីយថា “លបីខ្ុ ាំេង់សតនងឹសាល បដ់សដេ ខ្ុ ាំរបសហេជានឹងសាល ប់សដរ 
លហយីលៅទីលនា៉ះ” ខ្ុ ាំម្ិនរតូវបានបញ្ាូ នលៅភ្នាំលនា៉ះលទ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំដងឹថាខ្ុ ាំនឹង
សាល ប់របសិនលបីខ្ុ ាំលៅភូ្ម្ិរបស់ម្ងីខ្ុ ាំយូរ។ ខ្ុ ាំម្ិនអាចលធេីការបានលរចីនដូច
អនកលផ្សងលទេីលរពា៉ះខ្ុ ាំនងឹឈ្កឺាេមល ាំង។ លេេខ្ុ ាំរតឡប់ចូេទីលរាង
សហករលេេចប់ការង្ករ ខ្ុ ាំសលងាតល ញីថារបជាជនមូ្េោឋ នម្ចនទកឹ
មុ្ខម្ិនរសួរាយោក់ខ្ុ ាំលទ។ បនាទ ប់ម្កខ្ុ ាំម្ិនរតឡប់លៅភូ្ម្ិលទៀតលទ 
លហយីខ្ុ ាំបានម្កលដកលៅវេសរសេីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្េាំសហរលេេ
លៅម្ចន ក់ឯង។ លម្ភូ្ម្ិេតិថាខ្ុ ាំម្ចនបញ្ញា ផ្លូវចិតត លហយីដូលចន៉ះគាត់បាន 
ោក់រចវ៉ាក់ខ្ុ ាំលទៀតផ្ងលេេខល៉ះ។ 

ខ្ុ ាំរតូវបានលេជាំលេៀសលៅ ុាំ xx ភូ្ម្ិ xx កនុងលខតត xx ជិតភូ្ម្កិាំលនីតរបស់
ខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំបានលធេកីារលៅទលីនា៉ះកនុងរករម្ស្រសតីលហយីចាំអនិម្ាូបកនុងលរាងចាំរុ៉ះម្យួ។ 
ខ្ុ ាំបានរងរបួសរតង់លជងី លហយីលៅជាដាំលៅរេួយ។ លជីងរបស់ខ្ុ ាំរតូវបាន 
មុ្តនឹងសដកលេេខ្ុ ាំដងទឹក។ ខ្ុ ាំបានេិតថាខ្ុ ាំរបសហេជាសាល ប់លហីយ 
លហយីខ្ុ ាំលៅសតម្ចនសាន ម្ធាំរហូតទេ់សេេប្ថ្ៃ។ រាេ់ប្ថ្ៃ ម្នុសសរេប់គាន លេ
លដីរលៅសរស ចាំសណ្កខ្ុ ាំវញិលៅភូ្ម្ិម្ចន ក់ឯង។ លេេលជីងរបស់ខ្ុ ាំបានជាខ្ុ ាំ
បានលៅរចូតរសូវលៅសរសជាម្ួយលេឯងសដរ។ ប្ថ្ៃម្ួយខ្ុ ាំបានកាំេុងរតឡប់
េីរចូតវញិ កម្ចម ភ្ិបាេបានសុាំឱ្យខ្ុ ាំលរៀបការជាម្ួយបុរសម្ចន ក់សដេខ្ុ ាំម្ិន
សដេបានសាគ េ់។ សតខ្ុ ាំបានរបសកក។  

៣២ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“អនកម្ូលដ្ឋា ន”  

៣៣ 
ពខី្ប្ ោះគាត្ប់្តូ្វបាន
ប្ុំខ្ប្កខ្ចញពបី្េួសារ
រប្េ់គាត្រ់ចួខ្ប្េចខ្ៅ
ខ្ហើយ គាត្ម់្និបាន
ដឹងពខី្គាល 
នខ្យាបាយខ្ខោរប្កហម្
កនញងការរញោះខ្រ ើ និងកុំេិច
ភាពឯកជនរប្េ់ 
ប្េួសារ។ កនញងប្ប្ខ្យាេ
ប្ ា ប្ខ់្េៀត្ ហេ បាន
ពនយល់ថា ខ្ដ្ឋយសារ
គាត្ប់្តូ្វបានខ្េ 
ជុំខ្លៀេពភី្នុំខ្ពញ 
គាត្ប់្តូ្វបានខ្េចាត្់
េញកថាជា “ប្ប្ជាជនងោី” 
ខ្ទ្ទោះប្ីជាគាត្េ់េួល
ការអប្រ់ ុំកនញងេីជនប្េ 
កខ៏្ដ្ឋយ (“ម្ូលដ្ឋា ន”) 
ត្ុំប្ន ់ 



72 

ករ
ណី
េិ
កា
 ៦

 

ខ្ត្ើម្ងីមានបានរ ុំពងឹេញកថានងឹប្ត្វូបានខ្េខ្េនើរេញុំខ្រៀប្ការខ្ដរខ្េ? 
ខ្ុ ាំរតូវបានលេលសនីរសុាំលរៀបការេីរដងរចួម្កលហយី លហយីខ្ុ ាំនិោយថាលទ។ 
លេម្ិនអាចរគាន់សតសួរខ្ុ ាំលហយីបនាទ បម់្កលរៀបការលនា៉ះលទ។ វម្ចន
ដាំ្ក់កាេេីរ៖ ដាំបូងលេលសនីរសុាំខ្ុ ាំ ប៉ាុសនតម្ចនសតអងគការ លទសដេអាច
អនុញ្ញា តបាន។ 

ខ្ត្ើអវីជាការខ្េនើរេញុំខ្រៀប្ការពរីដងម្ញន?  
ដាំបូង ស្រសតីចម្ម្ចន ក់បានសុាំឱ្យខ្ុ ាំលរៀបការ [ជាម្ួយសាច់ញតិរបរសរបស់
គាត់] លេេខ្ុ ាំលៅកសនលងរបស់គាត់លដីម្បអីា ាំងលភ្លីងកាំលៅខលួនលេេសខលេញ
បូរម្ី។ ខ្ុ ាំបានរបាប់គាត់ថា ខ្ុ ាំម្ិនចង់លរៀបការលទេីលរពា៉ះខ្ុ ាំចាំដេ់លេេ
ជួបជុាំរេួសារវញិសិន។ ខ្ុ ាំរតូវរបសកកសតម្តងលទ េីលរពា៉ះគាត់ជារបជាជនថ្មី
ដូចខ្ុ ាំសដរ ដូលចន៉ះគាត់ម្និអាចម្ចនអាំ្ចម្កលេៀបសងាតខ់្ុ ាំលទ។៣៤  
េីរសបាត ហ៍បនាទ ប់ ស្រសតីម្ចន ក់លទៀតគាត់លឈាម ៉ះ េ បានសួរខ្ុ ាំលអាយលរៀបការ 
ជាម្ួយកមួយរបរសរបស់គាត់។ ខ្ុ ាំរបសកកម្តងលទៀត លហយីគាត់ម្ិនហា ន
ម្ិនរេម្លនា៉ះលទេីលរពា៉ះគាត់ជារបជាជនថ្មីសដរ។ វរបសហេជាលម្ច៉ា ង៩
រេឹក ខ្ុ ាំបានលៅផ្ទ៉ះបាយលធេីការ។ បងរសីរបស់ េ បានលៅទីលនា៉ះលហយី
លសនីរខ្ុ ាំម្តងលទៀត។ ខ្ុ ាំក៏របសកកម្តងលទៀត លោយនោិយថាខ្ុ ាំម្និបាន
សាគ េ់បុរសសដេលេលសនីរឱ្យខ្ុ ាំលនា៉ះលទ។ របាាំនាទីលរកាយម្ក គាត់បាន 
រតឡប់ម្កម្តងលទៀត រចួនោិយថា ការលសនីរលន៉ះេឺលរៀបចាំលឡងីលោយ 
អងគការ លហយីខ្ុ ាំម្ិនអាចរបសកកបានលទ។ គាត់នោិយថា “របសិនលបី
ម្ិតតឯងម្ិនរេម្ម្តិតឯង នឹងរតូវលេសាំលាប់”។ ខ្ុ ាំបានេិចរ្ថា ខ្ុ ាំចង់
ជួបរេួសាររបស់ខ្ុ ាំម្តងលទៀត លហយីលម្ីេល ញីរសរកលទសអភ្ិវឌឍ លហយី
ខ្ុ ាំម្ិនទន់ចង់សាល ប់លទ។ ចុងបញ្ចប់ខ្ុ ាំក៏រេម្លរៀបការជាម្ួយបតីរបស់ខ្ុ ាំ 
េីលរពា៉ះខ្ុ ាំេិតថាម្នុសសសាល ប់ង្កយ្ស់នាលេេលនា៉ះ លហយីខ្ុ ាំបាន 
េិតថាខ្ុ ាំអាចរត់លេចេបីតីរបស់ខ្ុ ាំបនាទ ប់េីរបបសខមររកហម្៣៥ចប់។  

ខ្ុ ាំបានលរៀបការលៅប្ថ្ៃបនាទ ប់នាឆាន ាំ១៩៧៧។ វេឺលៅលេេរដូវចូេឆាន ាំ 
លទ៉ះបីខ្ុ ាំម្និបានចាំប្ថ្ៃេតិរបាកដ។ ខ្ុ ាំម្ចនអាយុ១៩ឆាន ាំ។ ខ្ុ ាំលរៀបការ 
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លេេជាម្ួយគាន នឹង២េូលទៀត។ លយងីជា៣េូដាំបូងលេសដេលរៀបការកនុង 
ភូ្ម្ិលនា៉ះសដេលរៀបចាំលោយសខមររកហម្។   

ហាកដូ់ចជាម្ងីម្និបានដងឹខេួនម្ញនខ្េថាម្ងីនងឹប្ត្វូខ្រៀប្ការ?  
ខ្ុ ាំម្ិនម្ចនេាំនតិអេីលទ។ ខ្ុ ាំលទីបសតរតឡប់ម្កេីលរសីសលឹកលឈ្លីដីម្បរីជេក់ 
េណ៌្រក្ត់លអាយលមម ៣៦ លេេខ្ុ ាំបានជួបរសីតម្ចន ក់ខ្ុ ាំក៏បានដឹង។ គាត់ 
បានសួរថា លតីខ្ុ ាំលទីបម្កេី្ េីលរពា៉ះជិតដេ់លេេលរៀបការលហយី។  
ខ្ុ ាំបានរបាប់គាត់ឱ្យរបាប់ខ្ុ ាំបសនែម្ លហយីកនុងេាំនិតរបស់ខ្ុ ាំេតិថាវដូចជា 
េិធីលរៀបការាម្សបបរបប្េណី្។ ខ្ុ ាំរបញប់លៅផ្ទ៉ះ លហយីលេេលៅដេ់ 
ម្ចនរសីតកម្ចម ភ្ិបាេម្ចន ក់ឱ្យលមអាវថ្មីេណ៌្លមម ម្កខ្ុ ាំ លហយីម្ចនលម្ៅ 
លាបមុ្ខលទៀត។ 

េិធីលរៀបការរបស់ខ្ុ ាំេឺខុសេីការលរៀបការលផ្សងលទៀត េីលរពា៉ះលយងីជាបតី
របេនធដាំបូងលេកនុងភូ្ម្ិសដេលរៀបការ។ ផ្ទ៉ះបាយលេលរៀបចាំចាំអិនទសាំរាប់ 
េិធីជប់លេៀងលរៀបការ។ វលធេីលៅលេេប្ថ្ៃ លហយីម្ិនខុសគាន ប៉ាុនាម នេេីិធី 
លរៀបការាម្របប្េណី្លនា៉ះលទ—ម្ចនអាចរយ លដីម្បដីឹកនាាំេធិី លហយីម្ចន 
េិធីជាម្ួយម្ាូបេិលសស។ ខ្ុ ាំម្ចនបញ្ចុ កបាយឱ្យបតីរបស់ខ្ុ ាំលទៀតផ្ង ដូច
លៅកនុងេិធីសបបរបប្េណី្សដរ ប៉ាុសនតលយងីម្ិនម្ចនេធិីកាត់សក់លនា៉ះលទ។ 
ាម្េិតលៅខ្ុ ាំម្និហា នលម្ីេមុ្ខបតីលនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំលអៀន្ស់លហយីខ្ុ ាំម្និ 
សាគ េ់គាត់ផ្ង។   

និោយលោយលសាម ៉ះរតង់លៅ ខ្ុ ាំម្ិនចង់លរៀបការលទេីលរពា៉ះខ្ុ ាំលៅលកមង។ ខ្ុ ាំ
ធាល ប់សួរចស់ៗថា លតីរបេនធរតូវលធេីអេីខល៉ះបនាទ ប់េីលរៀបការរចួ។ លេបាន
ល្លីយថា លយីងរតូវសតលម្ីេសថ្រកាកូន បតី និងទទួេខុសរតូវកិចចការង្ករ
ផ្ទ៉ះសាំសបង។ ខ្ុ ាំបានេិតថា លបីលៅលេេមុ្នវញិ ខ្ុ ាំសូម្ម្ិនលរៀបការលទ 
េីលរពា៉ះខ្ុ ាំអាចលធេីការ និងរស់រានម្ចនជីវតិបានលោយខលួនឯង លហយីអាច
លៅលេងារបស់ខ្ុ ាំលេេ្សដេខ្ុ ាំចង់។ ខ្ុ ាំមល ចបាត់បង់លសរភីាេ
បនាទ ប់េីម្ចនបតីរចួ។ ខ្ុ ាំេិតថាការលរៀបការេឺអសាច រយ និងរបកបលោយ
កិតតិយស្ស់សាំរាបម់្នុសសរសី ប៉ាុសនតខ្ុ ាំមល ចថាការម្ចនបតីលេអាចលធេីឱ្យ

៣៤ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“អនកងោី”  

៣៥ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“ប្៉ាញលពត្”  

៣៦ 
រប្ប្ខ្ ោះត្ុំរូវឱ្យ 
ប្ប្ជាជនទ្ទុំងអេ់
ខ្េេៀក កខ់្មោ   
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ខ្ុ ាំឈ្ចឺប់។ ប៉ាុសនតកនុងរបបសខមររកហម្ខ្ុ ាំនងឹរតូវលេសម្ចល ប់របសិនលបខី្ុ ាំម្ិន
រេម្លរៀបការ។ ខ្ុ ាំបានរេម្លរៀបការលហយីបានេិតថាខ្ុ ាំអាចចកលចញេបីតី
បនាទ ប់េីសម្័យលនា៉ះចប់។ ខ្ុ ាំចងចាំថាសម្័យេនន់េ់ លហយីអេីៗសតងសត
ផ្ទល ស់បតូរ។ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំលៅសតរ ាំេឹងថាការផ្ទល ស់បតូរនឹងម្កឆាប់ៗម្និយូរលទ។ 

េិធីលរៀបការរបស់ខ្ុ ាំេឺខុសេីលេសដេលរៀបលេេលរកាយៗ។ របជាជនថ្មី  
ជាឧទហរណ៍្ ម្ិនម្ចនអាហារេិលសសលនា៉ះលទ។ កម្ចម ភ្ិបាកលរបីការ 
លរៀបការលដីម្បទីក់ទញចាំ្ប់អារម្មណ៍្របស់លម្ដឹកនាាំ។ លេចប់
អារម្មណ៍្កនុងការបង្កា ញេីចាំនួនបតីរបេនធលរចីនសដេរតូវបានលរៀបការ 
កនុងភូ្ម្ិរបស់លេ។ 

ខ្ត្ើមានអវខី្កើត្ខ្ ើងប្ ា ប្ព់ពីធិជីប្ខ់្លៀងខ្រៀប្ការរចួ?  
លយងីរតូវបានលេនាាំលៅផ្ទ៉ះតូចៗលដីម្បរីស់លៅជាម្ួយគាន ។ យប់លនា៉ះបតីខ្ុ ាំ 
បានេោោម្ប៉ា៉ះប្ដខ្ុ ាំ លហយីខ្ុ ាំម្ិនម្ចនេាំនិតថាគាត់ចង់លធេអីេីលទ។ ខ្ុ ាំម្ិន
បានដឹងអាំេីផ្លូវលភ្ទលនា៉ះលទនាលេេលនា៉ះ។ លយងីរតវូសតរតូវរូវគាន  លហយី 
រមួ្លភ្ទ លបីម្ិនដូលចន៉ះលទកម្ចម ភ្ិបាេនងឹសាំលាប់លយងី។ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំរគាន់សត
លៅលសៃៀម្លហយីបិទនូវអេីសដេបានលកីតម្ចនលេីខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំលពារលេញលោយ
ភាេលសាកសាត យ លហយីសនោនឹងខលួនឯងថាខ្ុ ាំនងឹម្ិនលរៀបការម្តងលទៀត
លទ របសិនលបីខ្ុ ាំអាចសបកលចញេីបតីលន៉ះបាន។   

បតីរបស់ខ្ុ ាំ នងិខ្ុ ាំរតូវបានឈ្លបេបយកការណ៍្រាេយ់ប់។ របសិនលបីខ្ុ ាំ
ម្ិនរេម្រមួ្លភ្ទជាម្ួយបតី ខ្ុ ាំនឹងរតូវលេនាាំយកលៅ ‘លរៀនសូរត’៣៧ ដូលចន៉ះ 
ខ្ុ ាំម្ិនសដេបដិលសធនឹងគាត់លនា៉ះលទ លហយីយេ់រេម្ឱ្យបតីរបសខ់្ុ ាំលធេី
ាម្សតគាត់ចង់។ ទាំនាក់ទាំនងរវងខ្ុ ាំលហីយនិងបតីខ្ុ ាំម្ិនេែលនា៉ះលទ 
េីលរពា៉ះបតីខ្ុ ាំម្និសម្នជាម្នុសសលបីកចតិតទូលាយលទ លហយីគាត់ម្ិនយេ ់
េីប្ដេូម្ចខ ងលទៀតលនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំរស់លៅជាម្ួយគាត់លោយគាម នសុភ្ម្ងគេ 
លទ៉ះបីជាលយងីលៅរស់លៅជុាំគាន រហូតទេ់សេេប្ថ្ៃលន៉ះក៏លោយ។ 

[កនុងរបបសខមររកហម្] បតីរបស់ខ្ុ ាំនិងខ្ុ ាំបានរស់លៅ និងលធេីការជាម្ួយគាន  
លោយលធេីការកាប់ឆាា ប្រេសាំរាប់ោាំដាំ្ាំលពាត។ បតីរបស់ខ្ុ ាំ នងិខ្ុ ាំបាន 
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លឈាល ៉ះរបសកកគាន ជាញឹកញប់លោយសារសតការរមួ្លភ្ទ—ខ្ុ ាំហត់្ ស់ 
លហយីវឈ្ចឺប់កនុងការរមួ្លភ្ទជាម្ួយគាត់។ គាតល់ៅសតលធេីសបបលន៉ះទេ់
សេេប្ថ្ៃ លហយីគាតល់ចទថាខ្ុ ាំម្ចនសាហាយ ដូលចន៉ះលហយីបានជាខ្ុ ាំរបសកក
នឹងគាត់។ ជាលរចីនឆាន ាំកនលងម្កលហីយវបងានូវបញ្ញា ការលឈាល ៉ះរបសកក 
និងការវយដាំ។ រតង់ចាំនុចម្ួយកនុងរបបសខមររកហម្ លយីងរតូវបានលេ
បញ្ាូ នឱ្យលៅលធេីការកសនលងលផ្សងគាន  ប៉ាុសនតកម្ចម ភ្ិបាេលសាកសាត យសដេលេ
ល ញីលយងីជាបតីរបេនធថ្មីៗសបកគាន  ដូលចន៉ះលេបានលរៀបចាំឱ្យលយងីជួបជុាំគាន  
វញិ។ ខ្ុ ាំម្ិនសបាយចតិតលទសដេបានឮដូចលន៉ះ េីលរពា៉ះខ្ុ ាំសបាយចិតត
ជាងលេេសបកេីគាត់សាំរាប់រយៈកាេបីសខលនា៉ះ។  

ខ្ត្ើម្ងីមានកូនជាម្យួគាន ខ្េ? 
ខ្ុ ាំម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះដាំបូងលេលៅឆាន ាំ១៩៧៩។ វជាលរឿងធម្មាលទសដេការម្ចន 
ប្ផ្ទលពា៉ះម្ចនការេនោលេេនាលេេលនា៉ះ េីលរពា៉ះលយីងខេ៉ះមតរបស់ 
ហូប។ បនាទ ប់ម្កសខម្ករា ឆាន ាំ១៩៧៩ ខ្ុ ាំចញ់កូនមល ាំង្ស់ ម្ចន
អារម្មណ៍្ចង់កែួត និងវេិមុ្ខ។ មុ្នលេេលនា៉ះ របបសខមររកហម្លសទីរសត
ដួេរេាំលៅលហយី។៣៨ ខ្ុ ាំរត់លេចលចញេីបតីរបសខ់្ុ ាំលទ៉ះបីជាខ្ុ ាំម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះ
ក៏លោយ។ ខ្ុ ាំបានេិតថា ទបីាំផុ្តខ្ុ ាំបានរចួលចញេគីាត់លហយី។ ប៉ាុសនតបតីខ្ុ ាំ
បានរកខ្ុ ាំល ញី លហយីសុាំលអាយខ្ុ ាំរស់ជាម្ួយគាត់វញិ។ ខ្ុ ាំេិតេូរោ៉ា ងយូរ 
និងេិបាកសលរម្ចចតិត្ស់។ បនាទ ប់ម្កលេេខ្ុ ាំម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះបាន៥សខ 
ខ្ុ ាំបានសាំលរចចិតតរស់លៅជាម្ួយគាត់។ លោយេិចរ្លៅលេីភាេជាក់
សសតងថាខ្ុ ាំជិតម្ចនកូន លហយីខ្ុ ាំម្ិនម្ចនសាច់ញតនិឹងលេលដីម្បេីឹងពាក់
លទ លហយីខ្ុ ាំ និងបតីខ្ុ ាំបានលរៀបការរចួលៅលហយី។ 

ខ្ុ ាំរក្ស់ម្និម្ចនធនធានកនុងការរស់លៅលោយគាម នបតីលនា៉ះលទ លហយី 
ខ្ុ ាំចងឱ់្យកូនខ្ុ ាំម្ចនរេួសារនឹងលេ។ ជាក់សសតងវម្និបានដូចសដេខ្ុ ាំបាន 
េិតលនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំបានរស់លៅជាម្ួយគាត់រហូតដេកូ់នៗរបសខ់្ុ ាំធាំ លហយី
បនាទ ប់ម្កខ្ុ ាំបានេោោម្រត់លចញ។ គាត់បានអងេរឱ្យកូនៗជួយរកខ្ុ ាំម្ក 
វញិលហយីនាាំខ្ុ ាំម្កផ្ទ៉ះវញិ។ 

៣៧ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“ការអប្រ់ ុំខ្រៀនេូប្ត្”  

៣៨ 
កងកុំោុំងខ្វៀត្ណាម្
បានចូលម្កប្ប្ខ្េេ
កនញងថ្ងៃ ៧ ម្ករា ឆ្ន ុំ 
១៩៧៩  
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បញ្ញា ចាំបងកនុងជវីតិអាពាហ៍េពិាហ៍របសខ់្ុ ាំេទឺាំនាក់ទាំនងផ្លូវលភ្ទ។ បតីរបស ់
ខ្ុ ាំសតងសតអងេរខ្ុ ាំលអាយរមួ្លភ្ទនឹងគាត់ លហយីរបសនិលបីខ្ុ ាំម្និរេម្គាត់
វយខ្ុ ាំ។ លេេគាត់លៅលកមងលយងីរមួ្លភ្ទម្ួយប្ថ្ៃរ ាំេងម្ួយប្ថ្ៃ។ លរកាយ
ម្កខ្ុ ាំបានចរចជាម្ួយគាត់ឱ្យរមួ្លភ្ទសត៧លៅ១០ប្ថ្ៃម្តង។ ប៉ាុសនតកាំឡុង
សបាត ហ៍ទាំងលនា៉ះ គាត់លៅម្ិនសុខលទ លហយីគាត់ដុតផ្ទ៉ះ។ ាាំងេីឆាន ាំ
២០០០ ម្កគាត់បានលចទថា ខ្ុ ាំម្ចនសាហាយ នងិសរសកលអាយខ្ុ ាំថា 
“របសិនលបីសាហាយរបសឯ់ងអាចរមួ្លភ្ទជាម្ួយឯងបានចុ៉ះលហតុអេខី្ុ ាំ
ម្ិនអាច?” ខ្ុ ាំឮអញ្ច ឹងលសទីររាេ់ប្ថ្ៃ។  

ខ្ុ ាំលៅជាម្ួយគាត់លោយសារសតខ្ុ ាំអាណិ្តកូន។ ខ្ុ ាំចង់ឱ្យលេម្ចនអនាេត
េែ។ ខ្ុ ាំបានល ញីអនកជតិមងរបសខ់្ុ ាំសដេសេងេ៉ះគាន  លហយីកូនរបស់ 
លេចប់លផ្តីម្ផ្ឹករសា លហយីបងាបញ្ញា ។ ខ្ុ ាំចង់លធេីលរឿងសដេរតូវសាំរាប់កូន 
ដូលចន៉ះខ្ុ ាំម្ិនចង់លចញេីគាត់។ ខ្ុ ាំបានជបួការេាំបាកលរចីន្ស់កាេលៅ
កុម្ចរ េីលរពា៉ះសតឪេុកម្ចត យខ្ុ ាំ លហយីខ្ុ ាំម្និចងឱ់្យលរឿងដូចគាន លកីតម្ចនលេី
កូនខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំបានេិតថាវជាទាំនួេខុសរតូវសដេរតូវលធេី លទ៉ះបីជាវអាចលធេី
ឱ្យខ្ុ ាំសាល ប់ក៏លោយខ្ុ ាំនងឹសាល ប់លដីម្បកូីន។   

ដូខ្ចនោះ ម្ងីបានរេ់ខ្ៅជាម្យួគាន ាុំងពឆី្ន ុំ១៩៧៧?  
ចស លេេខល៉ះខ្ុ ាំនោិយអាំេបីញ្ញា ជាម្ួយអនកជិតមង លហយីលេទាំងអស់ 
ដឹងថាបតខី្ុ ាំជាម្នុសសសបប្ ប៉ាុសនតលេម្និអាចជួយខ្ុ ាំបានលទ។ លេេ 
ម្ចនប៉ាូេីសម្កចប់គាត់ នងិអប់រ ាំគាត់ លេេ្លេលោ៉ះសេងគាត់ម្ក
វញិ គាត់វយខ្ុ ាំភាល ម្។ ខ្ុ ាំលៅម្ចនសាល កសាន ម្លៅលេីសកងប្ដនាលេេម្ួយ 
សដេគាត់ចក់ខ្ុ ាំកនុងឆាន ាំ២០១២ លេេខ្ុ ាំកាំេុងសតលដកមុ្ខទូរទសសន៍។ 
គាត់ចក់លសារទេ លហយីចក់នឹងកាាំបិតខ្ុ ាំ លហយីកូនៗរបស់ខ្ុ ាំលសទីរសតម្ិន 
អាចជួយខ្ុ ាំបានេីលរពា៉ះសតទេ រតូវបានចក់លសារ។ គាត់ចក់ខ្ុ ាំេីលរពា៉ះខ្ុ ាំ 
បានបតឹងគាត់សេងេ៉ះគាន ។ គាត់បាននោិយថាគាត់នឹងសាំលាប់ខ្ុ ាំ 
លហយីគាត់សាំលាប់ខលួនគាត់ ដូលចន៉ះប៉ាូេីសម្ិនអាចចប់គាត់បានលទ។   
លេេកនុងរបបសខមររកហម្ ខ្ុ ាំបានទទួេយកការលរៀបការ និងការរមួ្លភ្ទ 
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លដីម្បរីកាជីវតិ។ បនាទ ប់ម្កខ្ុ ាំសុខចិតតលៅលោយសារសត
ម្ចនកូនជាម្ួយគាត់។ ខ្ុ ាំម្ចនកូន៧នាក់ជាម្ួយគាត់ 
កូនបងលេអាយុ៣៩ឆាន ាំលហយី។ ចាស់្ស់ លេដងឹ
ថាលតីឪេុកលេលធេីសបប្ខល៉ះោក់ខ្ុ ាំ ប៉ាុសនតលេម្ិនកាន់
លជីងមង្លទ។ លន៉ះជាបាបកម្ម [របឆាាំងនឹងរេ៉ះ
េុទធ] របសិនលបីលេលរជីសលរសីម្ចត យឬឪេុក។ លទ៉ះបីជា
លេបានល ញីអេីៗរេប់ោ៉ា ងក៏លោយ ខ្ុ ាំសតងសតរបាប់លេ
ឱ្យលេលធេីេែជាម្ួយឪេុក លអាយលគារេឪេុក លទ៉ះបជីា
គាត់ម្ិនសម្នជាបតីេែក៏លោយ។ 

ម្ចនបតីរបេនធតិចតូច្ស់សដេបនតលៅជាម្ួយគាន ។ 
ម្តិតភ្កតខិ្ុ ាំភាេលរចនី កនុងរបបសខមររកហម្កប៏ានសននិោឋ ន
ថាខ្ុ ាំបានសបកេបីតីខ្ុ ាំសដរ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំលៅសតរស់លៅជាម្ួយ 
គាត់។ គាត់បានវយខ្ុ ាំរហូតប៉ាុនាម នឆាន ាំលនា៉ះ សតខ្ុ ាំម្និនិោយលទ។ 

ខ្ត្ើម្ងីេតិ្ថាជីវតិ្ម្ងីនងឹខញេខ្ប្េកខ្ដរខ្េប្ប្េិនខ្ប្ើម្ងីម្និបាន 
ប្ងខុំខ្អាយខ្រៀប្ការ? 
េិតថាវនងឹរបលសីរលរចីន។ ាម្េិតកាេខ្ុ ាំលៅលកមងលហយីលធេីការ ខ្ុ ាំបាន 
េិតថាខ្ុ ាំនឹងម្និលរៀបការលនា៉ះលទ។ ាម្េិតខ្ុ ាំម្ិនចូេចិតតម្នុសសរបរស
លទ។ លេេខ្ុ ាំអាយុបាន១៤ឆាន ាំ ខ្ុ ាំផ្ឹកសតសាំបកលឈ្លីដីម្បេីោបាេរេរន
លៅត ។ ាាំងេីលេេលនា៉ះម្ក ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ថាខ្ុ ាំសែប់ម្នុសសរបរស។ 
បនាទ ប់េីការេោបាេរេូសខមរលនា៉ះបានសួរខ្ុ ាំថា លតខី្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្សបប
្។ ខ្ុ ាំករម្នោិយលៅរកគាត់្ស់លហយីលដីរលចញ។ គាត់េិតថាខ្ុ ាំ
ជាលកមងរសីលអៀនលរចីន ប៉ាុសនតាម្េិតខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្សែប់បុរសរេប់គាន
សដេខ្ុ ាំជួបបនាទ បេ់ីការេោបាេរចួ។ 

លេេខ្ុ ាំេិតេីជីវតិរបសខ់្ុ ាំ ខ្ុ ាំយាំរហូតដេ់សភ្នកខ្ុ ាំលហមី្លហយីរកហម្។ 
លេេខល៉ះខ្ុ ាំលដកម្និេក់លទលោយសារសតេិតេីវ។ លរឿងរបស់ខ្ុ ាំសមុេសាម ញ
្ស់េីម្ួយចាំនុចលៅម្ួយចាំនុច។ ខ្ុ ាំសតងសតម្ចនការបារម្ភអាំេីភាេរកីរក

ហពលកាញងរបបឡខមរ
្កហម្ ខ្ញ ុំបានេេួល
យកការហរៀបការ និង
ការរួម្ហលេ ហដើម្បរីកា
ជីវតិ្។ បនាា ប់ម្កខ្ញ ុំ
សញខចិត្តហៅ 
ហោយសារឡត្មាន 
កូនជាមួ្យគ្នត្់។  
ខ្ញ ុំមានកូន៧នាក់
ជាមួ្យគ្នត្់ ។ 

“ 
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និងសាែ នភាេរេួសារខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំម្ិនរតូវបានអនុញ្ញា តឱ្យរស់លៅជាម្ួយឪេុក
ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំលេេលៅលកមង។ បនាទ ប់ម្កជដូីនម្ួយរបស់ខ្ុ ាំ បានវយខ្ុ ាំ។ 
បនាទ ប់ម្កខ្ុ ាំម្ចនបតីសាហាវលោរលៅ។ លេេសដេខ្ុ ាំឱ្យេរដេ់កូនៗ  
ទឹកសភ្នកហូរម្ក េីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ិនសដេបានទទួេការលអាយេរ ដូចលន៉ះេី
ឪេុកម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំលទ។ របសិនលបីខ្ុ ាំបានទទួេេរេីម្ចត យ ជីវតិរបស់ខ្ុ ាំ
នងឹសបាយជាងលន៉ះ។ បនាទ បេ់ជីវីតិកាំរពាដ៏យូរ ខ្ុ ាំបានេតិថាការលរៀបការ 
នឹងអាចលធេឱី្យជីវតិរបស់ខ្ុ ាំង្កយរសួយជាងលន៉ះ ប៉ាុសនតវផ្ទុយរសេ៉ះ។ បត ី
របស់ខ្ុ ាំម្ិនបានជួយខ្ុ ាំទេ់សតលសា៉ះ លហយីខ្ុ ាំម្ចនភារកិចចលរចីន ខ្ុ ាំហត់
្ស់កនុងការទទួេខុសរតូវការង្ករសតម្ចន ក់ឯង។ 

ខ្ត្ើកូនរប្េ់ម្ងីខ្រៀប្ការអេ់ខ្ហើយខ្ម្នខ្េ?  
កូនរសីេីរនិងកូនរបរសេីរលរៀបការរូចលហយី លហយីម្ចនកូនរសីេីរនាក ់
លៅេីវ។ កូនរបរសម្ចន ក់បានសាល ប់។ ទាំនាកទ់ាំនងរបស់ខ្ុ ាំជាម្ួយកូនរបរស 
េឺេែ្ ស់រហូតដេ់លេេលេលរៀបការ បនាទ ប់ម្កលេចប់លផ្តីម្របម្ចថ្ខ្ុ ាំ 
លហយីលធេីោក់ខ្ុ ាំម្ិនេែ ម្ិនលគារេខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំម្និចងន់ោិយេីលេលនា៉ះលទ។  
សាំរាប់កូនរសីរបស់ខ្ុ ាំ ខ្ុ ាំចងឱ់្យកូនរសីម្ចនអនាេតេែ។ ខ្ុ ាំម្ិនអាចសាំលរច
អេីៗបាន រេបោ់៉ា ងលដីម្បលីេលនា៉ះលទ លហយីខ្ុ ាំមល ចកូនរសីរបស់ខ្ុ ាំលរៀបការ
ជាម្ួយបុរសសដេម្និេែោក់លេ លហយីមល ចកូនរបរសរបស់ខ្ុ ាំវយលធេីបាប
កូនរបសាររបស់ខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំលសុីបរបវតិតរេួសារ [របស់បតឬីរបេនធសដេកូនខ្ុ ាំចង់
លរៀបការជាម្ួយ] មុ្ននឹងខ្ុ ាំអនុញ្ញា តឱ្យលរៀបការ។ កូនរសីខ្ុ ាំម្ចន ក់បានបតីេែ
្ស់។ កូនរសីម្ួយលទៀតសតងសតម្ចនបញ្ញា ។ កូនរសីលនា៉ះម្ចនបញ្ញា  
េីលរពា៉ះសតគាត់ទន់រជាយលេក បតីរបស់គាត់លេងសេបងលហយីអស់េុយ។ 
ឥឡូវគាត់បានាាំងចតិតថា ឈ្ប់លេងលហយីរកការង្ករលធេីលៅរបលទសប្ថ្។ 
ខ្ុ ាំម្ិនចាស់ថាគាតន់ឹងផ្ទល សប់តូរអកបបកិរោិទាំងរសរងលនា៉ះលទ។ អាពាហ៍ 
េិពាហ៍ខល៉ះេែ អាពាហ៍េិពាហ៍ខល៉ះម្ិនេែ ប៉ាុសនតគាម នវធិីសដេលយងីអាចដងឹ
េីលជាេវសនាលនា៉ះលទ—លជាេវសនារបស់លយងី នងិរបស់កូនលយងី។   
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ខ្ត្ើម្ងីអាចប្បាប្អ់ុំពកីារខ្រៀប្ការរប្េ់ម្ងីម្ញនរប្ប្ខ្ខោរប្កហម្បានខ្េ?  
ខ្ុ ាំម្ចនអាយុ១៨ឆាន ាំ លហយីបតីរបសខ់្ុ ាំអាយុ២១ឆាន ាំនាលេេសដេលយងីលរៀប
ការ។ បតីរបស់ខ្ុ ាំជាទហានម្ចនតួនាទីបងេឹកទហានលផ្សងលទៀត លហយីខ្ុ ាំ 
លធេីជាេិលានុបោឋ យកិាលៅកនុងម្នទីរលេទយ។ លយងីរស់លៅជុាំគាន នាទីរករង
ភ្នាំលេញ ប៉ាុសនតលយងីម្កេីភូ្ម្ិជាម្ួយគាន កនុងលខតតលសៀម្រាប លហយីលរៀនលៅ 
សាលាជាម្ួយគាន ។ ាាំងេីលយងីទាំងេីរម្ករស់លៅភ្នាំលេញ ឪេុកម្ចត យ 
លយងីបានសាំលរចេិធីម្ងគេការរបស់លយងី។ លយងីយេ់រេម្ លហយីលយងី 
លរៀបការនាឆាន ាំ១៩៧៣។  

េិធីលរៀបការលនា៉ះេឺដូចនឹងេិធីលរៀបការបចចុបបននលន៉ះសដរ។ ម្ចនការសូរត
ម្នត ម្ចនលភ្្ៀវលរចីនចូេរមួ្េិធជីប់លេៀងម្ងគេការ។ លយងីម្ចនេិធីកាត់
សក់កនុងលេេលាៃ ច នងិេិធីកាត់អាំលបា៉ះរកហម្េីកប្ដលយងីនាលេេរេឹក។ 
ខ្ុ ាំលសលៀកកបនិទទេួលភ្្ៀវ [សាំេត់របប្េណី្របស់សខមរ]។ ការលរៀបការេិតជា 
ខុសសបលកេីរបបសខមររកហម្្ស់។ 

ខ្ត្ើមានអវខី្កើត្ខ្ ើងចុំខ្ ោះប្តរីប្េ់ម្ងីប្ ា ប្ព់ខី្ខោរប្កហម្កានអ់ុំណាច? 
បតីរបស់ខ្ុ ាំនងិខ្ុ ាំបានលៅលេងរសរកកាំលនីតលេេចូេឆាន ាំសខមរ។៣៩ ២ឬ៣ប្ថ្ៃ
បនាទ ប់េីរតឡប់លៅភ្នាំលេញវញិ សខមររកហម្បានកាន់អាំ្ច លហីយ 
ជាំលេៀសរបជាជនលចញេីទីរករង។ លយងីបានម្កដេ់សកបរនឹងភូ្ម្ិរសរក
លៅលខតតលសៀម្រាប។ របសហេជា២លៅ៣ប្ថ្ៃបនាទ ប់េីម្កដេ់ កម្ចម ភ្ិបាេ 
សខមររកហម្បានេ័ទធទហានេនន់េ៤់០ នងិចតា់ាំងឱ្យេួកទហានលៅ 
េាតលៅតាំបន់ xx។ ាម្េិតលៅ ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងេីអេីលទនាលេេលនា៉ះ 
ប៉ាុសនតលេយកទហានទាំងលនា៉ះលៅសាំលាប។់ លេបានទាំងឱ្យខ្ុ ាំលរៀបចាំសាំភារៈ 

ម្េអ អាយញ៦៥ឆ្ន ុំ  
េុំភាេនខ៍្ៅថ្ងៃេី ២៨ ខ្ម្សា ឆ្ន ុំ ២០១៤  
ខ្ៅេីប្កុងភ្នុំខ្ពញ ខ្ៅអងគការចិត្តេងគម្អនតរវប្បធម្ក៌ម្ពញជា។  

ករណី្សកិា  

៣៩ 
ប្ញណយចូលឆ្ន ុំខ្ខោរបាន
ពនាហួេប្ីថ្ងៃកនញង
 កក់ណាត លខ្ខខ្ម្សា 
រប្ប្ខ្ខោរប្កហម្បាន
ចូលម្កេីប្កុង ភ្នុំខ្ពញ
កនញងថ្ងៃេី ១៧ ខ្ម្សា 
ឆ្ន ុំ១៩៧៥ កនញងកុំ ញង
ចូលឆ្ន ុំខ្ខោរ។  

៤០ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“លន ់នល់”   

៧ 
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លអាយបតីខ្ុ ាំលទៀតផ្ងលេេសដេគាត់លៅកនុងប្រេ ដូចជាឆាន ាំង និងសាំលេៀក
បាំពាក់។ ខ្ុ ាំម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះផ្ងនាលេេលនា៉ះ។ 

សម្ចជិករេួសាររបស់ខ្ុ ាំទាំងអស់រតូវបានចតទុ់កជារបជាជនមូ្េោឋ ន 
លហយីអនកខល៉ះេឺជាសខមររកហម្ លេីកសេងសតខ្ុ ាំម្ចន ក់លចញ េីលរពា៉ះេួកលេ 
សតងសតរស់លៅកនុងទីជនបទ។ បតីរបស់ខ្ុ ាំនិងខ្ុ ាំរតូវបានលេលៅរបជាជនថ្មី 
លោយសារសតលយីងរតូវបានជាំលេៀសេីភ្នាំលេញម្កវញិ។៤១ បនាទ ប់េីបតី 
របស់ខ្ុ ាំបានលៅឆាៃ យរបសហេជា២លៅ៣សខ ខ្ុ ាំម្ចនការសងសយ័ និង 
បារម្ភ។ ម្ចនប្ថ្ៃម្ួយខ្ុ ាំបានសួរលៅបែូនប្ថ្លខ្ុ ាំថា លហតុអេីបានជាបតីរបស់ខ្ុ ាំ
លៅយូរម្ល៉ា៉ះ។៤២ គាត់លដីរលចញេីខ្ុ ាំលោយម្ិនល្លីយនងឹខ្ុ ាំលទ។ បងប្ថ្លលន៉ះ
ជាទហានសខមររកហម្ លហីយលៅកនុងចាំលនាម្កម្ចម ភ្ិបាេសដេនាាំបតីខ្ុ ាំ 
លៅប្រេ។ បនាទ ប់ម្ក វេឺជាក់សសតង្ស់សដេបតីរបស់ខ្ុ ាំរតូវបានលេយក
លៅសាំលាប់។  

លេេបតីរបស់ខ្ុ ាំបានលៅឆាៃ យ ខ្ុ ាំចេ័តេីម្ួយកសនលងលៅម្ួយកសនលង 
លោយសារសតខ្ុ ាំរតូវបានលេសងសយ័ថាជាសរតូវទក់ទងនឹងទហាន 
េន់នេ់។ ខ្ុ ាំម្ិនរតូវបានលេអនុញ្ញា តលអាយរស់លៅជាម្ួយម្ចត យ និង 
បងបែូនរសីលនា៉ះលទ លោយសារសតខ្ុ ាំជារបជាជនថ្មី លហយីលេជារបជាជន
ចស់។ បនាទ ប់េីខ្ុ ាំសាំរាេកូនរបរសទីម្ួយរចួ លហយីកូនខ្ុ ាំអាយុបាន៦សខ 
បងប្ថ្លរបស់ខ្ុ ាំ (ម្ចន ក់សដេយកបតីខ្ុ ាំលៅឆាៃ យ) បានលអាយខ្ុ ាំលៅរស់លៅ
ភូ្ម្ិ xx ជាម្ួយ ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំលហីយនិងបងរសីធាំរបស់ខ្ុ ាំ និងបតីរបស ់
គាត់។ បតីរបស់គាត់លធេីការលៅរកសួងលសដឋកចិចទទេួខុសរតូវសាំភារៈកនុង
រសរក។ លេេខ្ុ ាំរស់លៅសកបរគាត់ ខ្ុ ាំនិងកូនរបសខ់្ុ ាំម្និសដេអតោ់ល នលទ។  

កាំឡុងលេេលនា៉ះបងរសីរបស់ខ្ុ ាំបានសាល ប់នងឹជាំងឺ។ យប់ម្ួយ លេេខ្ុ ាំ
កាំេុងលដក បតីរបស់បងរសីខ្ុ ាំបានេោោម្ចប់រ ាំលលាភ្ខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំសួរគាត់ថា 
“លហតុអេីបានជាលធេីដូលចន៉ះ” គាត់ម្និល្លីយលទ។ លេេរេឹកលឡងីខ្ុ ាំម្ិនលៅលធេី
ការលទ លហយីបានរបាប់ម្ចត យខ្ុ ាំថាបងប្ថ្លបានេោោម្ប៉ា៉ះពាេ់ខ្ុ ាំកាេ
យប់មុ្ន។ គាត់បានល្លីយថា គាត់ប៉ាងចងប់៉ា៉ះពាេខ់្ុ ាំលោយសារសតគាត់



“ដូ
ចខ្
មោ
ចប្
ត ូរកា
យ
” 

81 

ចង់លរៀបការជាម្ួយខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំបាននិោយថា “របសិនលបីចង់លរៀបការ លម្៉ាច
ម្ិនសួរខ្ុ ាំាម្រតង់?” បីប្ថ្ៃបនាទ ប់ម្កគាត់បានលសនីរលរៀបការ “លរៀបការនឹង
ខ្ុ ាំលៅឯងនងឹរស់លៅបានរសួេ”។ ខ្ុ ាំក៏តបថា “ហុមឹ្ បតីរបស់ខ្ុ ាំលទបីសត
សាល ប់ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំម្ិនអាចលរៀបការបានលទ។” គាត់ក៏តបថា “ឯងនឹងរបឈ្ម្
នឹងបញ្ញា លរចីន្សេុ់៉ះរាសតឯងលរៀបការនឹងខ្ុ ាំ។” ខ្ុ ាំនិោយថា “លទ 
លទ លទ!” លេេខ្ុ ាំរបសកកមល ាំង គាត់បានសួរថា “ឯងម្ិនមល ចសាល ប់លទឬ?” 
ខ្ុ ាំតបថា “ខ្ុ ាំម្ិនមល ចសាល ប់លទ។ ខ្ុ ាំម្និខេេ់លទ។ របសិនលបីខ្ុ ាំសាល ប់លហយី
គាម នអនក្សថ្រកាកូនខ្ុ ាំលទ ឱ្យវសាល ប់ាម្ខ្ុ ាំលៅ។   

ខ្ត្ើមានអវខី្កើត្ខ្ ើងខ្ពលម្ងីប្ប្ខ្កក? 
បងប្ថ្លរបស់ខ្ុ ាំបានលសនីរខ្ុ ាំលរៀបការចាំនួនបីដង។ លេកីទីបីគាត់បានសុាំ 
របធាន ុាំឱ្យម្កជាម្ួយគាត់ សតខ្ុ ាំលៅសតរបសកកម្និទទួេយកសាំលនីរ 
គាត់។ ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំបាននោិយជាម្ួយខ្ុ ាំលោយសាៃ ត់ៗ។ គាត់បាន
និោយថា “កូនរសីឯងេួរសតលរៀបការលៅលដីម្បលីអាយរចួជីវតិឯងនងិជីវតិ
កូន។” ាម្ការេិតលៅខ្ុ ាំបានេិតថាវរបលសីរជាងលបីសាល ប់ េីលរពា៉ះខ្ុ ាំរស់
លៅគាម នសិទធលសរភីាេនឹងលេ។ ការសាល ប់េឺលៅចាំលពា៉ះមុ្ខខ្ុ ាំាាំងេបីតីរបស់
ខ្ុ ាំបានលេសាំលាប់លៅ។ ខ្ុ ាំរគាន់សតដឹងថាខ្ុ ាំម្និលរៀបការជាម្ួយជនលេមីស 
លហីយខ្ុ ាំសុខចិតតសាល ប់របលសីរជាង។ ខ្ុ ាំរបសកកេីលរពា៉ះសតគាត់ជា 
សម្ចជិកសខមររកហម្ លហយីវជាទហានសខមររកហម្សដេយកបតីរបសខ់្ុ ាំ 
លៅឆាៃ យលហយីសាំលាប់គាត់។ លហយីគាត់ជាម្នុសសេៃង់ម្ិនម្ចនចាំលណ្៉ះ
ដឹង លហយីលធេីការលអាយរបបលន៉ះសដេលម្ដឹកនាាំបញ្ញា ឱ្យសខមរសាំលាប់សខមរ។   
នាយប់លនា៉ះ គាត់បានបញ្ញា ឱ្យទហានលកមងៗម្កផ្ទ៉ះចប់ខ្ុ ាំ។ របសហេ 
ជាលម្ច៉ា ង៨យប់លេេខ្ុ ាំកាំេុងលរៀបចាំលដក។ ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំបានសួរថាលហតុអេី 
បានជាយកខ្ុ ាំលៅ វបានល្លីយថា “កូនរសីម្ីងម្ចនកាំហុស”។ ម្ចត យខ្ុ ាំបនត
ថា “លតីវម្ចនកាំហុសអ?ី” លេល្លីយថា “គាត់របសកកម្ិនរេម្លរៀបការ”។ 
ខ្ុ ាំបានដងឹោ៉ា ងជាក់ថាបងប្ថ្លរបស់ខ្ុ ាំជាអនកទទួេខុសរតូវលេីទលងេីលន៉ះ។ 
លេចងខ្ុ ាំលហយីលេបងខាំលអាយខ្ុ ាំលឡងីឡានសដេម្ចនរសីត៤លៅ៥នាក់លៅ
កនុងឡានលនា៉ះសដរ។ 

៤១ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
អនក “ងោី” និង អនក 
“ម្ូលដ្ឋា ន”  

៤២ 
មានសាចថ់្ងេពរី ក់
ខ្ៅកនញងខ្រឿងខ្នោះ។  
ប្អូនថ្ងេជាកមាោ ភ្បិាល
ខ្ខោរប្កហម្ ខ្ដលបាន 
រមួ្ចុំខ្ណកកនញងការបាត្់
ដុំណឹងប្តីរប្េ់  
ម្េអ។ ប្ងថ្ងេ េឺជា
អនកខ្ដលខ្លចខ្ចញ
ប្ ា ប្ក់នញងសាចខ់្រឿង
ខ្ដលជាម្ស្រនតីប្េុក 
ខ្ដលខ្ម្ើលការខញេប្តូ្វ
កនញងការ្គត្់្ គង ់ខ្ហើយ
ជាអនកមានប្ុំណងប្ងខុំ 
ម្េអ ខ្អាយខ្រៀប្ការ
នឹងគាត្ ់ 
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លយងីបានលៅដេ់េុកលៅវតត xx លៅលម្ច៉ា ង១០យប់ លហយីទហានសរសក
ឱ្យខ្ុ ាំ លហយីរសីតលផ្សងលទៀតហក់ចុ៉ះេីឡាន។ ខ្ុ ាំរតូវបានចង ដូលចន៉ះខ្ុ ាំដួេ 
លេេហក់ចុ៉ះេីឡាន។ លេសរសកលអាយខ្ុ ាំ “លតីម្ិតតឯងចង់សាល ប់ឬ?  
លរកាកឈ្រលឡីង!” លេនាាំលយីងលៅកនុងេុក លហីយោក់រចវក់លយីង។  
ម្ចនម្នុសសរបសហេជា១០នាក់លៅទីលនា៉ះ ម្ចនរសីម្ចនរបរសលៅកសនលង
ជាម្ួយខ្ុ ាំ។ ម្ចនទហានលកមងៗរបសហេជា៧នាកប់ានចូេម្ករ ាំលលាភ្
អនកជាបេុ់កសដេលទបីនឹងម្កដេ់រមួ្ទាំងខ្ុ ាំផ្ងសដរលោយលរបីលម្លជីង
របស់លេ។ ទហានទាំងលនា៉ះអាយុរបសហេជា២០ឆាន ាំឬលកមងជាងលន៉ះ។ 
លេសរសកឱ្យខ្ុ ាំ និងស្រសតីដប្ទលទៀតឱ្យរសាតសាំេត់លចញ លហយីលេចប់លផ្តីម្
រុញលម្លជីងរបស់លេលៅកនុង[ទេ រម្ចស] របស់លយងី។ លេសតងសតលធេីសបប
លន៉ះម្កលេីអនកជាបេុ់កថ្មី។ ខ្ុ ាំអាយុរបសហេជា២៨ឆាន ាំកនុងលេេលនា៉ះ។ 

ម្ងីបាននយិាយថាមានប្ញរេខ្ៅកនញងកខ្នេងខ្ ោះខ្ដរ។ ខ្ត្ើខ្េបានខ្ ើញ
ទ្ទហានចាប្រ់ ុំខ្ោភ្ស្រេតីទ្ទុំងខ្ ោះខ្ដរឬខ្េ? 
លេចាស់ជាបានដឹងលហីយ េីលរពា៉ះលេលៅសកបររសីតជាប់េុកលនា៉ះសដរ 
លហីយអាចល ីញអេីៗលកីតលឡីងទាំងអស់លៅកនុងេុកលនា៉ះ។ ខ្ុ ាំម្ចន
អារម្មណ៍្ខឹង្ស់ លហយីមម ស់្ស់។ របសិនលបីអាចតាាំងបាន 
ខ្ុ ាំនឹងតាាំងលហយី។ ខ្ុ ាំម្ិនយេ់ថាលហតុអេីបានជាលេលធេីោក់សខមរអារកក់
ោ៉ា ងលន៉ះ។ ខ្ុ ាំម្ិនចង់ល ញីលរឿងអារកក់សបបលន៉ះលកីតលឡងីម្តងលទៀត 
លនា៉ះលទ។  

ខ្ត្ើប្ញរេប្ត្ូវបានខ្េរ ុំខ្ោភ្ខ្ដរខ្ម្នខ្េ?  
ខ្ុ ាំម្ិនបានល ញីលេរ ាំលលាភ្បុរសលទ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំល ញីបុរសរតូវលេវយ និងលធេី 
ទរុណ្កម្មកនុងលេេសួរចាំលេីយ។ លយងីម្ិនអនុញ្ញា តឱ្យនោិយរកគាន
លនា៉ះលទ លបីម្ិនដូលចន៉ះលទអនកោម្នងឹវយលយងី ប៉ាុសនតលយងីលៅអាចខសបឹ
គាន បាន។ ខ្ុ ាំបានសួរលៅអនកជាបេុ់កលផ្សងៗលទៀតអាំេីការចប់រ ាំលលាភ្។ 
លេនិោយថា វរ ាំលលាភ្សតអនកជាបេុ់កថ្មីៗលហយីសតម្តងប៉ាុល ណ្ ៉ះកនុងយប់
ដាំបូង។ លេបានរបាប់ខ្ុ ាំថាម្នុសសលៅកនុងេុកលន៉ះជាអនកសដេបដិលសធម្និ
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លរៀបការ េួចបាយ និងលផ្សងៗលទៀត។  

ខ្ុ ាំរតូវបានលេរ ាំលលាភ្នាយប់ដាំបូង លហយីបនាទ ប់ម្ក២
លៅ៣ប្ថ្ៃ ខ្ុ ាំរតូវបាន ឮលេបញ្ាូ នលៅេុកធាំលៅ xx។  
េុកលនា៉ះេឺជាវតតសដេេ័ទធជុាំវញិលោយលដីម្លឈ្ ីលហីយ
សាៃ ត់្ស់។ ប៉ាុសនតម្និម្ចនរេ៉ះសងឃលៅទីលនា៉ះលទ
ម្ចនសតអនកជាបេុ់ក ទហាន នងិអនកោម្។ អនកជាប់
េុករសីៗ និងរបរសៗរតូវបានោក់កនុងកសនលងសតម្យួ។ 
លេេខ្ុ ាំលៅដេ់លេបានសួរចាំលេីយខ្ុ ាំថា “លហតុអេីបាន
ជាអនកជាបេុ់ក?” ខ្ុ ាំល្លីយាម្រតង់ថា “ខ្ុ ាំម្ិនរេម្លរៀប
ការជាម្ួយបងប្ថ្លខ្ុ ាំ”។ លេទុកខ្ុ ាំលៅទីលនា៉ះ រយៈលេេ៤
ប្ថ្ៃ លហយីបនាទ ប់ម្កលេលោ៉ះសេងខ្ុ ាំលអាយលៅលធេីការជាម្ួយម្នុសសដប្ទ
លទៀតលៅ xx។ ម្ចនម្នុសសរាប់រយនាក់កាំេុងលធេីការទាំងអនកមូ្េោឋ ន នងិ
អនកថ្មី ជកីរបឡាយសាំរាប់លធេីរទនប់។ រាេ់យបប់នាទ ប់េីបបរលេេលាៃ ច 
រចួលយីងល ីញកម្ចម ភ្ិបាេនាាំម្នុសស១០នាក់ ឬលរចីនជាងលន៉ះលៅ 
សាំលាប់។ លេេខ្ុ ាំលៅដេ់ខ្ុ ាំសួរអនកជាប់េុកលផ្សងលទៀត “លតីទហាន 
េន់នេ់រតូវបានលេយកលៅ្?” អនកជាប់េុកម្ចន ក់—គាត់ជាអតតីសខមរ
រកហម្—និោយថា “កុាំរ ាំេងឹថា លេនឹងអាចរតឡបម់្កវញិឱ្យលសា៉ះ”។  
បនាទ ប់ម្ក ខ្ុ ាំកាន់សតចាស់សថ្ម្លទៀតថាបតីរបស់ខ្ុ ាំបានសាល ប់លហយី។ 

លេបានលអាយខ្ុ ាំជញ្ាូ នលកបឿងលៅអាគារម្ួយសដេកាំេុងសតលរៀបចាំសាំរាប់
លសតចសីហនុ។ ខ្ុ ាំជញ្ាូ នកាំរាេេូកនិងវ ាំងននលហីយលបាសសាំអាត 
ជញ្ញា ាំង។ ខ្ុ ាំលធេីការង្ករលន៉ះរាេ់ប្ថ្ៃរហូតដេ់អេីទាំងអស់រចួរាេ់។  
សេេប្ថ្ៃលន៉ះ កសនលងលនា៉ះកាល យលៅជាស ឋ្ គារ។   

ខ្ុ ាំលដកលៅកនុងេុកលេេយប់លហីយលចញលៅលធេីការលេេប្ថ្ៃ។ ប្ថ្ៃម្ួយ 
ទហានសខមររកហម្បានសួរថា “លតីម្ចនអនក្លច៉ះរចូតរសូវ?”  
ខ្ុ ាំបានរបាប់លេថាខ្ុ ាំអាចលធេីបាន លហយីខ្ុ ាំក៏រតូវបានឱ្យលៅេុកលផ្សងលទៀត
ជាម្ួយអនកជាបេុ់កដប្ទលទៀតលដីម្បលីអាយរចូតរសូវ។ វេសរសសដេខ្ុ ាំ 

មានអារម្មណ៍ខឹង
ណ្តស់ ហហើយមម ស់
ណ្តស់។ ្បសិនហបើ
អាចត្តុំងបានខ្ញ ុំនឹង
ត្ត ុំងហហើយ។ ខ្ញ ុំម្ិន
យល់ថាហហត្ញអវីបាន
ជាហរហ្វើោក់ឡខមរ
អា្កក់យ ងហនោះ។ 

“ 
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លធេីការេឺចាំង្កយ ម្ួយេីឡូសម្៉ារតេីកសនលងសដេម្ចត យ និងកូនរបរសខ្ុ ាំរស់
លៅ។ ខ្ុ ាំចង់លៅលេងេួកលេ្ស់ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំដងឹថាខ្ុ ាំម្ិនអាចលៅបានលទ 
លបីម្ិនដូលចន៉ះលទ ខ្ុ ាំនងឹបងាបញ្ញា លអាយេកួលេ។ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំលៅឆាៃ យេីេួកលេ
លទ៉ះបីជាខ្ុ ាំលៅជិតោ៉ា ង្ក៏លោយ។ កាំឡុងលេេលនា៉ះខ្ុ ាំបានជបួបែូន
របរសប្ថ្លរបស់ខ្ុ ាំសដេគាត់ជាទហាន។ គាត់បានរបាប់ម្ចត យខ្ុ ាំថាខ្ុ ាំលៅ 
រស់ លហយីម្ចត យខ្ុ ាំភ្ាក់លផ្ែីេ្ស់េីលរពា៉ះគាត់ជាក់ចាស់ថាខ្ុ ាំបាន
សាល ប់លហយី។ 

ការង្ករលៅេុកថ្មីេឺេិបាក្ស់។ អនកជាបេុ់ក៧នាក់រតូវបានបញ្ញា ឱ្យ 
រចូតរសូវម្ួយហិចាកនុងម្ួយប្ថ្ៃ។ បនាទ ប់ម្កវកាត់បនែយម្នុសសម្ក 
រតឹម្៥នាក់ម្ួយហិចាម្ួយប្ថ្ៃ។ ប្ថ្ៃម្ួយខ្ុ ាំបានដឹងថា ខ្ុ ាំរតូវបានលេ 
កាំណ្ត់លេេសាំលាប់ខ្ុ ាំលៅ៣ប្ថ្ៃបនាទ ប់។ ខ្ុ ាំលៅបនតរចូតរាេ់ប្ថ្ៃ លហីយ  
២ឬ៣ប្ថ្ៃបនាទ ប់ម្កខ្ុ ាំបានឮសាំលេងរគាប់សបកផ្ទុ៉ះលឡងី។ បុរសចស់ម្ចន ក់ 
គាត់ជាអនកមូ្េោឋ នសដេជាអនកលម្ីេលគាលដីរម្កជតិកាន់វទិយុ។ គាត់បាន 
លអាយខ្ុ ាំសាត ប់វទិយុជាម្ួយគាត់ លហយីេត៌ម្ចនលនា៉ះេឺលវៀត្ម្ដលណ្តី ម្ 
បានភ្នាំលេញ កាំេង់ធាំ នងិលសៀម្រាបលហយី។ ខ្ុ ាំម្ិនអាចសាត ប់ជិត និងបាន
យូរលទ េីលរពា៉ះខ្ុ ាំមល ចអនកោម្សាំលាប់ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំបានឮ “របជាជនកម្ពុជា 
កុាំមល ច ជលោ ជលោ កម្ពុជារតូវបានរ ាំលោ៉ះលហយី!” ខ្ុ ាំេិតថាលយងីរតូវ
បានលេសលស្រង្កគ ៉ះលហយី លហយីបុរសចស់លនា៉ះម្ចនការភ្័យមល ច្ស់ 
គាត់រត់លចេលគារបស់គាត់។ 

ខ្ុ ាំឈ្ប់លធេីការកនុងសរសលហយីលៅសហករវញិ—វរចបូករចបេ់្ ស់។ 
ទហានសខមររកហម្ខល៉ះរត់លេចលោយគាម នអាហារ េលីរពា៉ះេួកលេមល ច។  
ខ្ុ ាំបានសាំលរចចិតតថាខ្ុ ាំនឹងចកលចញ លហយីលធេីដាំលនីរលៅភូ្ម្ិរសរកវញិ។ 
លៅ ាម្ផ្លូវខ្ុ ាំបានល ញីចម្វយកនុងសម្រភូ្ម្ិជាម្ួយនឹងសខមររកហម្
លោយលរបីោវ និងកាាំបិតលេេខ្ុ ាំបានល ញីខ្ុ ាំបានរេសវងលចេរបស់របរ
សដេខ្ុ ាំបានយកម្កេីសហករ [កនុងករណី្សដេលេាម្ខ្ុ ាំ]។ ទីបាំផុ្តខ្ុ ាំ
បានលៅដេ់ផ្ទ៉ះ លហយីបានជបួម្ចត យនងិកូនរបរស។ កូនរបរសរបស់ខ្ុ ាំ 
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ម្ិនបានសាគ េខ់្ុ ាំលទ េីលរពា៉ះលយងីបានសបកគាន យូរលេក។ 

ម្ងីបានខ្ៅជាប្េ់ញកប្កីខ្នេងខ្ដ្ឋយសារខ្ត្ម្ងីប្ប្ខ្កកម្និខ្រៀប្ការ។  
ខ្ត្ើម្ងីបានេតិ្ដល់ ថាម្ងីនងឹប្ត្វូេេលួខ្េពនិយ័ខ្ប្ប្ខ្នោះខ្ដរឬខ្េ?  
ចស ខ្ុ ាំបានដងឹោ៉ា ងចាស់ថាខ្ុ ាំអាចនងឹសាល ប់ឬអារកក់នឹងលកីតម្ចន។ 
ខ្ុ ាំបានេតិថា របសិនលបីខ្ុ ាំរសឬ់សាល ប់វម្និជាបញ្ញា លទសាំរាប់ខ្ុ ាំ។ ការសាល ប់
របសហេជាម្ចនន័យជាង េីលរពា៉ះខ្ុ ាំគាម នសិទធលសរភីាេលទនាលេេលនា៉ះ។ 
លេេសខមររកហម្ចង់សាំលាប់ លេសាំលាប់ លហយីម្ិនម្ចនលហតុផ្េអេីទាំង
អស់។ កាេេីមុ្ន លេេខ្ុ ាំនឹកល ីញដេ់លរឿងេីមុ្នខ្ុ ាំម្ិនលធេីអេីបានលទ 
េឺម្ចនសតយាំ។ ឥឡូវលន៉ះខ្ុ ាំបានទទួេការគាាំរទផ្លូវចតិតនិងអាចរេប់រេង
អារម្មណ៍្បាន។ លេេដាំបូងសដេខ្ុ ាំនិោយេីបទេិលសាធន៍របស់ខ្ុ ាំ 
[ជាម្ួយនឹងអនកវជិាា ជីវៈចិតតសាស្រសតរបស់ធភី្ីអូ] ខ្ុ ាំយាំភាល ម្ ប៉ាុសនតបនាទ បម់្ក
បានម្ចនអារម្មណ៍្រ ាំលភ្ីបនឹងការរស់លៅកនុងជាំនាន់ម្យួថ្មីលទៀតេីលរពា៉ះជីវតិ
របស់ខ្ុ ាំម្ចនតាំប្េ លហយីខ្ុ ាំម្ចនសិទធអាចលធេីការកសនលងសដេខ្ុ ាំចង់លធេនីិង
លធេីអេីសដេខ្ុ ាំចង់លធេី។ ចស ម្ោ៉ាងវញិលទៀតខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ថា ជីវតិរបស់ខ្ុ ាំ
ភ្លឺថាល ្ស់ឥឡូវលន៉ះ លហយីម្ោ៉ាងម្ួយលទៀតខ្ុ ាំេិតថាខ្ុ ាំ របសហេជាលធេី
អាំលេីេែេីជាតមុិ្នលហយី ដូលចន៉ះលហយីបានជាខ្ុ ាំអាចរស់រានម្ចនជីវតិបាន
រហូតដេ់សេេប្ថ្ៃ។ លទ៉ះបីជាការសាល ប់េឺលៅនងឹមុ្ខខ្ុ ាំលៅលហយី ខ្ុ ាំម្ិន
មល ចការសាល ប់លទ។ 

ឥឡូវលន៉ះបងប្ថ្លរបរសរបស់ខ្ុ ាំ សដេជាបតីរបស់បងរសីខ្ុ ាំបានសាល ប់លហយី 
លោយសារជាំងឺ។ មុ្នលេេគាត់សាល ប់ គាត់បានសុាំឱ្យខ្ុ ាំសថ្រកាកូនរបរស 
របស់គាត់សដេរតូវជាកមួយរបស់ខ្ុ ាំ។ គាតច់ង់លអាយកូនរបរសរបស់គាត់
បានលរៀនសូរតលៅវទិោេ័យលៅកនុងភូ្ម្ិរបស់ខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំម្ិនចង់ឱ្យកូនរបរស 
បងប្ថ្លខ្ុ ាំរស់លៅជាម្ួយខ្ុ ាំលនា៉ះលទលោយសារសតខ្ុ ាំចត់ ទុកគាត់ជាកូន
របស់សរតូវខ្ុ ាំ។ ប៉ាុសនតម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំយាំលហយីបានអងេរខ្ុ ាំឱ្យអាណិ្តលៅ
កាំរពារបស់គាត់។ បងប្ថ្លខ្ុ ាំបាននាាំកូនម្កផ្ទ៉ះខ្ុ ាំ៤លៅ៥ដង លហយីខ្ុ ាំម្និ
បានចប់អារម្មណ៍្កនុងការជួបគាតឬ់និោយជាម្យួគាត់លនា៉ះលទ លហយីខ្ុ ាំ 
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សតងសតលេចលចញេីផ្ទ៉ះរាេ់លេេទាំងលនា៉ះ។ ខ្ុ ាំបានរបសកកម្ិនលៅបុណ្យ
សេរបស់បងប្ថ្លខ្ុ ាំ ប៉ាុសនតម្ចត យខ្ាំបាននោិយឲ្យលធេីលរឿងរតឹម្រតូវវរបលសីរ
ជាង ដូលចន៉ះទបីញ្ចបខ់្ូ ាំក៏លៅចូេរមួ្បុណ្យសេលនា៉ះ។ គាត់បានលរៀបការ
ម្តងលទៀត លហយីម្ចនកូន២នាក់ជាម្ួយនងឹរបេនធថ្មីរបស់គាត់។ 

ាម្េិតលៅ ខ្ុ ាំបានចត់ទុកថាកមួយរបស់ខ្ុ ាំសដេជាកូនរបស់បងរសីខ្ុ ាំ 
ម្ិនទកទ់ងនងឹអេីសដេបានលកីតលេីខ្ុ ាំកនុងរបបសខមររកហម្លនា៉ះលទ ដូលចន៉ះ
ខ្ុ ាំបានសាំលរចចិតតឱ្យគាត់រស់លៅជាម្ួយខ្ុ ាំ។ លេេគាត់ម្កដាំបូង គាត់ម្ចន 
កនទបលមអាវកខេក់។ ដូលចន៉ះខ្ុ ាំបានសថ្រកាគាត់ លហយីជួយឱ្យគាត់លរៀន 
ចប់អនុវទិោេ័យ។ គាត់បានកាល យជាប៉ាូេីស លហយីខ្ុ ាំបានជួយគាតឱ់្យ 
សាំលរចបាំណ្ងរបស់គាត់។ ចាំសណ្កឯកូនរបរសរបស់ខ្ុ ាំវញិ គាត់បានសាល ប់
លៅអាយុ២០ឆាន ាំលោយសារជាំងឺរលាក់ខួរកាេ។  

ខ្ត្ើម្ងីបានជយួ ខេួនឯងខ្ដ្ឋយវធិណីាប្ ា ប្ព់រីប្ប្ខ្ខោរប្កហម្បានប្ញ្ចប្?់ 
ខ្ត្ើម្ងីបានខ្រៀប្ការម្តងខ្េៀត្ខ្េ? 
ចស ខ្ុ ាំបានលរៀបការម្តងលទៀតលហីយម្ចនកូន២នាក់។ ម្ចនលេផ្តេ់
ការង្ករលៅម្នទីរលេទយលខតតឱ្យខ្ុ ាំលធេីលៅ xx ប៉ាុសនតម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំមល ចថាម្ចន
សខមររកហម្ រតឡប់ម្កវញិម្តងលទៀតគាតម់្ិនចង់លអាយខ្ុ ាំលធេីការលនា៉ះលទ។ 
លោយសារសតគាត់រតូវចិញ្ច ឹម្កូនរបរសខ្ុ ាំសតម្ចន ក់ឯង ខ្ុ ាំសាំលរចចិតតម្និលធេី។ 
ខ្ុ ាំបានលធេីការម្ួយលៅកនុងលេទយ xx ជាម្ួយនឹងអតីតលៅវ៉ាយរបស់ខ្ុ ាំ 
លហយីម្ចត យរបសខ់្ុ ាំយេ់រេម្។ ខ្ុ ាំអាចរកបានបាយម្ាូប នងិរបាកច់ាំណូ្េ
រេប់រគាន់សាំរាប់ឧបតែម្ភកនុងរេួសារបានលោយរមួ្បញ្ចូ េទាំងម្ចត យខ្ុ ាំកូន
របរសខ្ុ ាំ និងកូនរបរសបងប្ថ្លខ្ុ ាំសដេធាល ប់ជាទហាសខមររកហម្។ ខ្ុ ាំរតូវ 
លដីរចាំង្កយរបហេជា៧េីឡូសម្៉ារតេីផ្ទ៉ះលៅម្នទីរលេទយ។ ខ្ុ ាំលធេីការជា 
េិលានុបោខ យកិា។ 

ខ្ុ ាំលរៀបការលៅឆាន ាំ១៩៨០។ បតីថ្មីរបស់ខ្ុ ាំក៏លធេីការលៅម្នទីរលេទយសដរ។ មុ្ន
ដាំបូងខ្ុ ាំម្ិនចង់លរៀបការលទៀតលទេីលរពា៉ះខ្ុ ាំមល ចបតីរបស់ខ្ុ ាំលធេីបាបកូនរបរស
ខ្ុ ាំ។ បនាទ ប់ម្កម្ចត យលកមករបស់ខ្ុ ាំបានម្កបញ្ចុ ៉ះបញ្ចូ េខ្ុ ាំថាកូនរបស់គាត់ 
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ជាម្នុសសេែចតិតបាន។ ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំក៏ចង់លអាយខ្ុ ាំ
លរៀបការសដរ។ ខ្ុ ាំលៅសាទ ក់លសទីរលោយសារសតកូនរបរស
របស់ខ្ុ ាំ លហីយខ្ុ ាំលេីកលហតុផ្េថា ខ្ុ ាំអាចចិញ្ច ឹម្
រេួសាររបស់ខ្ុ ាំបានលៅលេីចាំ្យកនុងរេួសារ ដូលចន៉ះ
ខ្ុ ាំម្ិនចាំបាច់លរៀបការម្តងលទៀតលទ ប៉ាុសនតម្ចនសាំពាធ
មល ាំង្ស់េីរេួសារ លហយីទីបាំផុ្តខ្ុ ាំបានសាំលរចចតិត
លរៀបការជាម្ួយគាត់។ ខ្ុ ាំបានសសេងយេ់ខលួនឯង 
យេ់ល ញីថាគាត់េឺជាបុរសេែម្ចន ក់។ លេេលធេីការ
ជាម្ួយគាន  លយងីនិោយគាន អាំេីបទេិលសាធន៍កនុងរបប 
សខមររកហម្។ ខ្ុ ាំបានរបាប់គាត់េីលរឿងរា៉ា វរបស់ខ្ុ ាំ គាត់
បាននិោយថាម្ចនករណី្ធៃនធ់ៃរជាងករណី្របសខ់្ុ ាំ
លន៉ះលរចីន្ស់។ គាត់បាននិោយថា ម្ចនបញ្ញា
ធៃន់ធៃរសាំរាប់ស្រសតីលៅកនុងេុក។ រហូតដេ់លេេលនា៉ះខ្ុ ាំ
ម្ិនសដេបានរបាប់ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំេីបទេិលសាធន៍
រ ាំលលាភ្របស់ខ្ុ ាំលនា៉ះលទ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំបានរបាប់បតខី្ុ ាំ។ គាតទ់ទួេយកអតតីកាេ
របស់ខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំម្ចនកូនរបរសម្ួយ និងកូនរសីម្ួយជាម្ួយគាត់។  

ខ្ត្ើកូនរប្េ់ម្ងីដងឹខ្រឿងអត្តី្កាលរប្េ់ម្ងីខ្ដរឬខ្េ?  
លទ៉ះបីជាខ្ុ ាំបានរបាប់លេេីលរឿងរា៉ា វនារបបសខមររកហម្ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំម្និបានរបាប់
លេេីការរ ាំលលាភ្លនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំសតងសតនិោយថា “កូនសាំ្ងលហយីសដេ
លកីតកនុងជាំនាន់លរកាយ ជីវតិវេាំបាក្ស់ក់នុងរបបសខមររកហម្។ េួរសត
លធេីអេីសដេេែៗ កនុងជីវតិលៅ!” ខ្ុ ាំម្ិនបានមម ស់លអៀនចាំលពា៉ះអេីសដេបាន 
លកីតលឡងីកនុងជីវតិរបស់់ខ្ុ ាំលនា៉ះលទ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំម្ិនចង់របាប់េួកលេលអាយដឹង 
េីលរពា៉ះខ្ុ ាំមល ចលេសងសឹក។ សេេប្ថ្ៃលន៉ះកូនរបរសរបស់ខ្ុ ាំអាយុ៣១ឆាន ាំ 
លហយីកូនរសីរបស់ខ្ុ ាំអាយុ២៨ឆាន ាំ។ លេទាំងេីរបានលរៀបការ លហយីម្ចន
កូនម្ចន កម់្ួយ។  

រហូត្ដល់ហពលហនាោះ 
ខ្ញ ុំមិ្នឡដលបាន្បាប់
មាត យរបស់ខ្ញ ុំពីបេ
ពិហសា្ន៍រ ុំហលាល 
របស់ខ្ញ ុំហនាោះហេ ប ញឡនតខ្ញ ុំ
បាន្បាប់បតីខ្ញ ុំ។ គ្នត្់
េេួលយកអត្ីត្កាល
របស់ខ្ញ ុំ។ ខ្ញ ុំមានកូន
្បុសមួ្យ និងកូន្សី
មួ្យជាមួ្យគ្នត្់។  

“ 
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ខ្ត្ើម្ងីអាចប្បាប្ខ់្ញ ុំអុំពជីវីតិ្រប្េ់ម្ងីម្ញនខ្ខោរប្កហម្កានអ់ុំណាច 
បានខ្ដរឬខ្េ?  
លេេខ្ុ ាំលៅជាលកមងរសី ខ្ុ ាំម្ិនបានលៅលរៀនលទ។ ខ្ុ ាំជួយម្ចត យខ្ុ ាំេក់រតី។ 
លយងីរស់លៅកនុងសហេម្ន៍ចម្។ ខ្ុ ាំម្ចនអាយុ១៧ឆាន ាំលេេសខមររកហម្
លឡងីកាន់អាំ្ច លហយីខ្ុ ាំលៅកនុងកងចេ័តកនុងភូ្ម្ិ xx ។ 

ម្ងីបាននយិាយខ្ៅកនញងការប្េងម់្ត្ថិា ម្ងីប្ត្ូវបានខ្េប្ងខុំ 
ខ្អាយខ្រៀប្ការ។ ខ្ត្ើម្ងីអាច ខ្រៀប្រាប្ប់ានខ្េ? 
ចស ខ្ុ ាំរតូវបានលេបងខាំឱ្យលរៀបការលៅឆាន ាំ១៩៧៨លេេខ្ុ ាំម្ចនអាយុ២១
ឆាន ាំ។ លេបានសុាំលអាយខ្ុ ាំលរៀបការេីរដងសតខ្ុ ាំរបសកក ដេ់លេីកទ៣ីលេបាន
របាប់ខ្ុ ាំថា របសិនលបីខ្ុ ាំម្ិនរេម្ ខ្ុ ាំនឹងរតូវលេសាំលាប់។ ដូលចន៉ះចុងបញ្ចបខ់្ុ ាំ
ក៏យេ់រេម្។ ខ្ុ ាំបានដឹងលៅលេេសាំរាកប្ថ្ៃរតង់លេេលធេីការលៅវេសរស
ថាខ្ុ ាំនឹងរតូវ “លបតជ្ា” បនាទ បេ់ីលធេីការរចួ។ កម្ចម ភ្ិបាេបាននោិយថា 
“លាៃ ចលន៉ះបនាទ ប់េីលធេីការរចួម្ិតតរតូវសតលៅលបតជ្ា”។ ខ្ុ ាំបានយេ់ថាលេ 
ម្ចនន័យថាការលរៀបការ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងថាអនក្លទ។ លនា៉ះវលធេីឱ្យ
ខ្ុ ាំកតុកកតួេ នងិភ្័យមល ច្ស់។  

េិធីលធេីលឡងីលៅលម្ច៉ា ងរបសហេជា៧យប់លៅផ្ទ៉ះរបធានភូ្ម្ិ។ ម្ចន២០េូ 
កម្ចម ភ្ិបាេ ជាអនកលរៀបចាំេិធីឱ្យ។ លេបានរបាប់លយងីថាឱ្យចូេជារករម្ 
លោយលគារេាម្េណ៌្រកម្ច [កសនសងរបប្េណី្]។ ម្ចនេូលរចីនលៅកនុង
េិធីលបតជ្ា លហយីម្នុសសខល៉ះបានរចឡាំេូគាន ។ កម្ចម ភ្បិាេបានលៅលឈាម ៉ះ
លយងីឱ្យលឡងីម្ក លហយីរបាប់លយងីលអាយនិោយ២លៅ៣ពាកយលដីម្ប ី
លបតជ្ាលៅកាន់ប្ដេូ។ សខមរនិងចម្រតូវបានលេចប់ឱ្យេូគាន  ដូចករណី្របស់

េណ ខ្ភ្េប្េី អាយញ ៥៧ឆ្ន ុំ  
េុំភាេនខ៍្ៅថ្ងៃេី ២៨ ម្ងិញ  ២០១៤  
ខ្ៅ ា្ោះរប្េ់គាត្។់ គាត្ជ់ាជនជាតិ្ខ្ខោរចាម្ (អញីសាេ ម្) 

ករណី្សកិា  ៨ 
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ខ្ុ ាំអញ្ា ឹង។ បតីរបសខ់្ុ ាំនងិខ្ុ ាំជាម្នុសសចាំសេកម្ិនសាគ េ់គាន  គាត់ម្ចនសសបក
លមម លហយីសគម្។ េិធីទាំងមូ្េម្ចនរយៈលេេរបសហេម្ួយលម្ច៉ា ង ម្ិនយូរ
លទ (លសីច)។ ខ្ុ ាំលសីចេីលរពា៉ះវចាំសេកកនុងរបបលនា៉ះ។ ខ្ុ ាំមល ចេីលរពា៉ះខ្ុ ាំ
ម្ិនសាគ េ់បតីរបស់ខ្ុ ាំ លហយីខ្ុ ាំកតុកកតួេេីលរពា៉ះខ្ុ ាំជាស្រសតី ប៉ាុសនតខ្ុ ាំយេ់រេម្ 
េីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ិនចង់ឲ្យលេសាំលាប់។  

ខ្ត្ើការខ្រៀប្ការដូចខ្ម្តចខ្ដរខ្ៅកនញងេហេម្នច៍ាម្? ខ្ត្ើម្ងីអាចខ្រៀប្ការ 
ជាម្យួនងឹខ្ខោរខ្ដលកានស់ាេ ប្ពោះពញេធបានខ្ដរ ឬកខ៏្ខោរអញសីាេ ម្េរួខ្ត្
ប្ត្ូវខ្រៀប្ការខ្ត្ជាម្យួនងិខ្ខោរអញសីាេ ម្?  
ចស ជាទូលៅលរៀបការសតជាម្ួយសខមរអុីសាល ម្លទ ប៉ាុសនតរបសិនលបីអនក្ 
ម្ចន ក់ចង់លរៀបការលរៅសាសនា លយីងក៏ម្ិនបលនាទ សលេសដរ។ ស្រសតីខល៉ះ 
លរៀបការលហយីបតីរបស់លេនឹងចូេរបតបិតតិសាសនាអុីសាល ម្ និងរបប្េណី្ 
អុីសាល ម្។ អនកខល៉ះលទៀតលរៀបការជាម្ួយនឹងសខមរ លហីយបនាទ ប់ម្កលធេីាម្ 
បតី លហយីលបា៉ះបង់អតតសញ្ញា ណ្ជាចម្។ វអារស័យលៅលេីេូនិម្ួយៗ
ប៉ាុល ណ្ ៉ះ។  

ខ្ត្ើមានអវខី្កើត្ខ្ ើងប្ ា ប្ព់ពីធិខី្ប្តជ្ា?  
បនាទ ប់េេីិធី លេបានឱ្យបនទប់លយងីម្ួយលៅកនុងលរាងរសូវ។ លេបានសង់ 
បនទប់សាំរាប់េូកលយងី។ វលធេីេីលឈ្លីហយីជាប់នឹងបនទប់លផ្សងៗលទៀត 
ប៉ាុសនតម្ិនជិតលនា៉ះលទអាចលម្ីេគាន ល ញី។ បតីរបសខ់្ុ ាំបានសួរខ្ុ ាំថា “ឯង
បានលបតជ្ាជាម្ួយនឹងខ្ុ ាំលហយី ដូលចន៉ះលតីម្ចនរសឡាញ់ខ្ុ ាំសដរឬលទ?” ខ្ុ ាំ
បាននិោយថា “លទ៉ះបីខ្ុ ាំម្និរសឡាញ់ លហយីម្ិនសបាយចតិតនឹងការ
លរៀបការលនា៉ះ ខ្ុ ាំម្ិនអាចលធេីអេីបានលទ។” គាត់បានល្លីយថា “វជាបញ្ញា
របស់អងគការ ដូលចន៉ះលយងីរតូវសតលធេីាម្”។  

លយងីបានេិភាកាគាន នាយប់លនា៉ះ លហយីយេ់រេម្រវងគាន និងគាន  [ម្ចន
ទាំនាក់ទាំនងផ្លូវ លភ្ទ] េីលរពា៉ះកម្ចម ភ្ិបាេបានេាំរាម្លយងីថារបសិនលបី 
លយងីម្ិនចុ៉ះសាំរុងគាន លទ លេនឹងយកលយងីលៅសាំលាប់។ បតីរបស់ខ្ុ ាំបាន
និោយថា “របសនិលបីលយងីម្ិនរតូវរូវគាន  លយងីនឹងរតូវសាំលាប់ លេេលនា៉ះ
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ឈ្លបកាំេុងសតេបសាត ប់លយងី។” គាតម់្ិនបានបងខាំខ្ុ ាំលទ លហយីខ្ុ ាំមល ចកនុង
ការមួ្លភ្ទ លោយសារសតខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងថាលតីវលធេោី៉ា ងលម្៉ាចលនា៉ះលទ។ 
លយងីបានរស់លៅជាម្ួយគាន បានម្ួយសបាត ហ៍ លហយីលេបានបាំសបកលយងី 
លៅលធេីការលៅកសនលងលផ្សងៗ បនាទ ប់ម្កលយងីអាចជបួគាន ម្ួយសខម្តង។  

ខ្ត្ើម្ងីមានកូនកនញងកុំ ញងខ្ពលខ្រៀប្ការខ្ដរឬខ្េ?  
លយងីម្ិនម្ចនអេីហូបលទ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំបានដងឹថារបសិនលបីលយងីរមួ្លភ្ទ ខ្ុ ាំអាច
នឹងម្ចនប្ផ្ទលពា៉ះ លហយីខ្ុ ាំម្និបានដងឹេីវធិីការពារលនា៉ះលទ ឬការរ ាំេូត
លនា៉ះសដរ។ គាម នថាន ាំនិងគាម នលេទយលទ លហយីរបសិនលបីអងគការដងឹ [អាំេីការ
ចង់រ ាំេូតកូន] ខ្ុ ាំេិតថាខ្ុ ាំនឹងម្ចនបញ្ញា លហយី។ ខ្ុ ាំម្ចនកូនបីនាក់េីលេេ
លនា៉ះម្ក។  

ម្ងីបាននយិាយថាប្តរីប្េ់ម្ងីេខឺ្ខោរ? 
ចស គាត់ជាសខមរ។ គាត់បានសាត ប់ាម្ខ្ុ ាំម្ិនដូចបុរសលផ្សងសដេខ្ុ ាំធាល ប់
បានល ីញលនា៉ះលទ។ ខ្ុ ាំបានដឹងថា ខ្ុ ាំខុសសដេបានលរៀបការនឹងគាត់
លោយសារសតខ្ុ ាំជាចម្ លហយីរេ៉ះអាលឡា៉ះបលរងៀនថាលយងីេួរសតលរៀបការ
ជាម្ួយនឹងមូ្សលីម្ ប៉ាុសនតលេេលនា៉ះលតីលយងីអាចលធេីអេបីាន? លេបានបងខាំខ្ុ ាំ
លហយីខ្ុ ាំក៏អត់រទាំលៅ។ ដាំបូងបតីរបស់ខ្ុ ាំគាតម់្ិនអីលទ គាត់សាត ប់ខ្ុ ាំ ប៉ាុសនត
លយងីម្ិនម្ចនទាំនាក់ទាំនងេែលទលហយីវេិបាកកនុងការនិោយជាម្ួយគាន
្ស់លរកាយម្ក។  

ខ្ុ ាំបានាាំងចតិតថា ខ្ុ ាំនងឹម្និលៅជាម្យួគាតល់នា៉ះលទបនាទ បេ់រីបបលន៉ះចប។់ 
ខ្ុ ាំចងល់ៅសហេម្នច៍ម្របសខ់្ុ ាំវញិ លហយីគាតម់្និសម្នចម្លទ។ របសនិ
លបីខ្ុ ាំាម្គាត់ ខ្ុ ាំនឹងរតូវេ៉ះបងអ់តតសញ្ញា ណ្របសខ់្ុ ាំកនុងសហេម្ន៍។ 
ប៉ាុសនតគាត់បានាម្ខ្ុ ាំរតឡប់លៅភូ្ម្ិវញិ លហយីបានបតូរលៅជាសាសនា
របស់ខ្ុ ាំ ខ្ុ ាំអាចនឹងសបកេីគាត់លៅលហយី លោយសារសតគាម ននរ្ម្ចន ក់ 
កនុងសហេម្នទុ៍កចតិតគាត់លទ លហយីខ្ុ ាំបានាាំងចតិតរស់លៅជាចម្។ 
របសិនលបីលយងីាម្រេ៉ះអាលឡា៉ះ ម្ិនថាលយងីសាល បឬ់រស់ សហេម្ន៍ចម្ 
នងឹសថ្រកាលយងី លហយីលយងីលៅជាសម្ចជកិកនុងសហេម្នជ៍ាលរៀងរហូត។  
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របសិនលបីខ្ុ ាំាម្បតី លហយីេ៉ះបង់សហេម្ន៍ចម្ ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំនឹងម្ិន 
ទុកខ្ុ ាំជាកូនរសីរបស់គាត់លទៀតលទ លហយីគាត់នងឹម្ិនម្ចនកតិតយសេែ 
កនុងសហេម្ន៍ចម្លទៀតសដរ។ ម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងេីការលរៀបការ
លន៉ះលទ រហូតដេ់របបលនា៉ះរេាំ។ លេេបតីរបស់ខ្ុ ាំយេ់រេម្ាម្សាសនា
របស់លយងី គាត់ម្ិនបាននិោយអេីេីការលរៀបការលន៉ះលទ។ គាត់នងិចស់
ទុាំបានលរៀបចាំេិធីសាំរាប់បតខី្ុ ាំលដីម្បកីាល យជាចម្ដូចខ្ុ ាំ លហយីទទួេសាគ េ់ 
ការលរៀបការរបស់លយីង។ ខ្ុ ាំចង់ម្ចនការលរៀបជារបប្េណី្ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំម្ចន
អារម្មណ៍្ថាវយតឺលេេសាំរាបខ់្ុ ាំ—ខ្ុ ាំមម ស់លេលោយសារ សតលយងីម្ចនកូន
រចួលៅលហយី។ លយងីរស់លៅសបាយរហូតដេ់ឆាន ាំ១៩៩៣។  

ខ្ត្ើខ្រឿងវាផ្លេ េ់ប្តូរខ្ប្ប្ណាខ្ដលកនញងឆ្ន ុំ១៩៩៣? 
គាត់ចប់លផ្តីម្ផ្ឹក លហីយវយខ្ុ ាំ។ គាត់បានលធេីការលៅកសនលងលនសាទ 
ជាម្ួយនឹងរបរសៗលផ្សងលទៀត។ ជាញឹកញប់ គាតផ់្ឹកកនុងភូ្ម្ ិលហយីម្ក
ផ្ទ៉ះវញិ ទរេុយេីខ្ុ ាំ។ កនុងឆាន ាំ ២០០៦ ខ្ុ ាំបានសាំលរចចិតតសេងេ៉ះជាម្ួយ
គាត់។ ខ្ុ ាំជាអនកសាំលរចចិតតម្ចន ក់ឯង។ ខ្ុ ាំបានបតឹងលៅរបធាន ុាំឱ្យជួយ 
េីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ចនការេាំបាក្ស់រស់លៅជាម្ួយនងឹគាត់។ លេេបតីរបស់ខ្ុ ាំ
បានដឹងេីការសេងេ៉ះ គាត់បានេាំរាម្ខ្ុ ាំលោយកាាំបិត លហយីខ្ុ ាំបានរត់
លៅផ្ទ៉ះលម្ភូ្ម្ិលដីម្បេីនួ។ កូនៗរបស់ខ្ុ ាំសបាយចិតតនឹងការសេងេ៉ះ
លន៉ះ។ វរយៈលេេ៨ឆាន ាំលហយី សដេលយងីបានសបកគាន  លហយីខ្ុ ាំម្ិនលរៀប
ការលទៀតលទ។  

សហេម្ន៍របស់ខ្ុ ាំម្និបានបលនាទ សខ្ុ ាំលទ លោយសារសខមររកហម្ជាអនក 
លរៀបការឱ្យខ្ុ ាំជាម្ួយនឹងបុរសលនា៉ះ។ វលោយសារសតការបងខាំឱ្យលរៀបការ 
បានជាខ្ុ ាំម្និអាចលរៀបការជាម្ួយបុរសេែម្ចន ក់បាន។ ខ្ុ ាំម្ិនលរៀបការម្តង
លទៀតលទបនាទ ប់េីសេងេ៉ះរចួ េីលរពា៉ះខ្ុ ាំមល ចថាបតីលរកាយរបស់ខ្ុ ាំអាចនងឹ 
លធេីបាបខ្ុ ាំម្តងលទៀត លហយីម្ិនលធេីេែោកកូ់នខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំបាន ដឹងថារបសនិលបី 
ខ្ុ ាំលរៀបការម្តងលទៀត ខ្ុ ាំនឹងអាចលរជីសលរសីខលួនឯង លហយីម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំនឹង
លរៀបចាំម្ងគេការឱ្យ។ ខ្ុ ាំម្ិនសបាយចិតតេីលរពា៉ះខ្ុ ាំម្ិនអាចម្ចនេិធដូីចលេ
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ឯងសេេប្ថ្ៃ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំកាន់សតម្ិនសបាយចតិតលទៀតលនា៉ះេឺបតីរបសខ់្ុ ាំសរបលៅ
ជាសាហាវ។ កនុងករណី្ដូចខ្ុ ាំលន៉ះ ខ្ុ ាំម្ិនអាចខឹងនងឹម្ចត យខ្ុ ាំលនា៉ះលទ 
េីលរពា៉ះគាត់ម្ិនសម្នជាអនកលរៀបចាំលអាយខ្ុ ាំ។៤៣ ខ្ុ ាំខងឹនឹងប៉ាុេេត៤៤ 
លហយីខ្ុ ាំេិតថាការបងខាំឱ្យលរៀបការកនុងរបបសខមរ រកហម្េឺអាំលេឧីរកិដឋកម្ម 
លោរលៅ្ស់។  

ខ្ុ ាំបានសាគ េ់ស្រសតីខល៉ះៗ លេអាចជបួបុរសេែៗ េីការបងខាំឱ្យលរៀបការកនុងរបប
លនា៉ះ លហីយលនា៉ះេឺជាសាំ្ងរបស់លេ។ ខ្ុ ាំនឹងដឹងេុណ្របបលនា៉ះ
របសិនលបីបានលរជីសលរសីបតីេែម្ចន ក់លអាយខ្ុ ាំ។ ប៉ាុសនតលោយសារសតការបងខាំ 
ឱ្យលរៀបការជីវតិរបស់ខ្ុ ាំបានផ្ទល ស់បតូររហូត។ ខ្ុ ាំបានេិតថា ខ្ុ ាំនងឹរស់លៅ 
លោយម្ចនភាេសុខដុម្របកបលោយសុភ្ម្ងគេដូចរេួសារលផ្សងៗលទៀត 
សដេម្ិនសដេម្ចនបញ្ញា អេី។ បុរសជាលដីម្លហតុប្នបញ្ញា កនុងផ្ទ៉ះ លយងីជា
ស្រសតីសុភ្ម្ងគេរបស់លយងីេឺសែតិលៅលេីបុរស។  

ខ្ត្ើម្ងីេតិ្ថាវាមានភាពខញេគាន រវាងការខ្រៀប្ការ រប្ប្ខ្ខោរប្កហម្ នងិ 
ការខ្រៀប្ការខ្ដលខ្រៀប្ចុំខ្ដ្ឋយឪពញកមាត យាម្ប្ប្ថ្ពណីខ្ដរឬខ្េ? 
ចស ខុសគាន មល ាំង្ស់ េីលរពា៉ះកនុងរបបសខមររកហម្លយីងម្ិនបាន
លរជីសលរសី លហីយលយងីទទូេយកលោយសែិតលៅលរកាម្សាំពាធលដីម្បរីស់
រានម្ចនជីវតិ។ កនុងការលរៀបការាម្សបបរបប្េណី្ ឪេុកម្ចត យរបស់លយងី
បានលរៀបចាំទុកោក់ឱ្យលយងី ប៉ាុសនតទេ់សតកូនយេរ់េម្សដរ។ របសិនលបី
ការលរៀបការលន៉ះម្ិនបានេែ សហេម្នន៍ឹងលៅសតគាាំរទលយងី េីលរពា៉ះការ
លរៀបការ េឺជាសាំ្ង វម្ចនសា្ំ ងេែនិងសា្ំ ងម្និេែ។ ដូចកូន
របស់ខ្ុ ាំអញ្ា ឹង នាងឥឡូវលន៉ះអាយុ២៥ឆាន ាំលហយីលហយីសេងេ៉ះគាន  
លហយីនាង និងលៅរបរសរបស់ខ្ុ ាំបានរស់លៅជាម្ួយខ្ុ ាំសេេប្ថ្ៃលន៉ះ។  
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អាចារយ ឧបាសិកាសផ្នកសាសនាកនុងេិធីម្ងគេការរបប្េណី្សខមរសដេ
កាំណ្ត់េីប្ថ្ៃលជាេសាំរាប់ការលរៀបម្ងគេការ និងលធេីជាអធិបតី
កនុងេិធី   

អុំបញក បសងែម្របប្េណី្សខមរ 

អងគការ ាម្ន័យរបស់ពាកយ  អងគការលោងលៅលេីអងគភាេសដេ 
លធេីលសចកតីសលរម្ចចិតតខពស់ជាងលេកនុងរបបសខមររកហម្ 

អាក១៧ហម្សា សូម្លមី្េ “ម្នុសសថ្ម”ី មងលរកាម្ 

ម្នញសសមូ្លោា ន សាំលៅលេីអនកសដេរស់លៅជនបទ រកឺនុងតាំបន់សដេរេប់រេង
លោយសខមររកហម្មុ្នលេេការដួេរេាំរាជធានីភ្នាំលេញ 
លៅប្ថ្ៃទី ១៧ សខ លម្សា ឆាន ាំ ១៩៧៥ រលឺៅម្ោ៉ាងលទៀតថា 
អនកចស់ េួកលេរតូវបានរបេេ់សិទធិជាេេរដឋលៅលរកាម្
របបសខមររកហម្។ សូម្លមី្េអនកថ្មីដូចមងលរកាម្  

បង ាម្ន័យរបស់ពាកយ បងបែូនបលងាីត រតូវបានលរបីរបាស់កនុង
ការនិោយសបបសុជីវធម៌្លៅកាន់នរ្ម្ចន ក់សដេម្ចន
អាយុលរចីនជាង រមឺ្ចនឋានៈខពស់ជាងអនកនិោយ។  
សូម្លមី្េពាកយ មី្ង និងេូដូចមងលរកាម្ 

បងខុំហរៀបការ ការបងខាំលរៀបការ 

ឈលប កងឈ្លបកនុងមូ្េោឋ នសដេលធេីការលអាយអនកលសុីបការណ៏្ 
សខមររកហម្ 

សទ្ទទ ន្ុក្កម  

៤៣ 
ទ្ទុំងប្ប្ថ្ពណីខ្ខោរ និង
ចាម្ ការខ្រៀប្ការប្តូ្វ
ខ្រៀប្ចុំខ្ដ្ឋយឪពញក 
មាត យេុំរាប្កូ់ន  
ខ្ដលមាត យជាអនក 
ខ្ដើរត្ដួឹក ុំកនញងការ 
រកេូ្គូរ្គង  

៤៤ 
េូម្ខ្ម្ើលេទ្ទា នញប្កម្ 
“ប្៉ាញលពត្”  
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អងគជុំនញុំជ្ម្ោះវសិាម្ញ្ញកាញងត្ញលាការកម្ពញជា ជាតុលាការកូនកាត់កម្ពុជា
អងគការសហរបជាជាតិសដេនាាំម្កនូវយុតែិធម៌្ដេ់អនក
ដឹកនាាំជាន់ខពស់ និងអនកសដេទទួេខុសរតូវចាំលពា៉ះ 
ឧរកិដឋកម្មសស្រង្កគ ម្ ឧរកិដឋកម្មរបឆាាំងម្នុសសជាតិ និងរបេយ័
េូជសាសន៏ខុសចាប់សដេបានរបរេឹតតិកនុងរបបសខមររកហម្។ 

ហូបសាល  សផ្លសាល រតូវបានលេបរលិភាេកនុងេិេីលរៀបម្ងគេការសបបរបប្េណី្ 

កម្មហពៀរ ជាំលនឿសបបរេ៉ះេុទធសាសនាសដេអាំលេីេីអតីតជាតិកាំណ្ត់នូវ
សាែ នភាេរបស់បុេគេម្ចន ក់កនុងជីវតិបចចុបបនន 

កបនិ សាំេត់សាំរាប់ស្រសតីលសលៀកកនុងេិធីលរៀបការសបបរបប្េណី្ 
(សាំរាប់រសី) 

មម ុំង ាម្ន័យរបស់ពាកយ “សរតូវ” សាំលៅលេីអនកសដេមិ្នលធេីាម្
បទបញ្ញា របស់អងគការ លហយីអាចលរបីវសាំរាប់អនកសដេម្ចន
ការពាក់េន័ធជាមួ្យ ឬសម្ចជិករេួសារ្សដេលេចត់ទុក
ថាជាមម ាំង 

ឡខមរ្កហម្  លឈាម ៉ះសដេរតូវបានលេផ្តេ់លអាយលោយសលម្តចនលរាតតម្
សីហនុកនុងរបបកម្ពុជារបជាធិបលតយយ ជាសម័្យសដេ 
រោឋ ភិ្បាេសែិតលរកាម្ការរេប់រេងរបស់ប៉ាុេេត សដេ 
កាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាេីប្ថ្ៃទី ១៧ លម្សា ឆាន ាំ១៩៧៥ ដេ់ 
ប្ថ្ៃទី៧ ម្ករា ឆាន ាំ១៩៧៩ 

្កមា រកម្ចសបបរបប្េណី្សខមរ 

កាត់្មន់សាល  េិធីលរៀបការសបបរបប្េណី្សខមរ 

លន់នល់         របធានាធិបតីប្នសម័្យសាធារណ្រដឋសខមរគាាំរទលោយ  
សហរដឋអាលម្រចិ េីឆាន ាំ១៩៧០ ដេ់ឆាន ាំ១៩៧៥ លៅលេេ 
រោឋ ភិ្បាេរតូវបានផ្តួេរ ាំេាំលោយសខមររកហម្ 
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ហម្បា ឱ្េុកម្ចត យទាំងមងកូនកាំលលា៉ះ និងកូនរកមុ្ាំកនុងលេេ 
លរៀបចាំេិធីម្ងគេការ 

ម្ងី ពូ ាម្ន័យរបស់ពាកយ “មី្ង/េូ” រតូវបានលរបីរបាស់កនុងការ
ល ល្ីយសបបេួរសម្លៅកាន់ម្នុសសម្ចន ក់សដេម្ចនអាយុលរចីន
ជាង ឬម្ចនឋានៈខពស់ជាងអនកនិោយ 

ម្តិ្ត  ម្តិ្តបង សម្មិ្តត សាំលៅលៅលេីសម្មិ្តតសដេម្ចនអាយុលរចីនជាង  
ឬម្ចនតួនាទី ឬឋានៈធាំជាងអនកនិោយ សូម្លមី្េពាកយថា
បងមងលេី 

អាកថ្ម ី ចាំលពា៉ះអនកសដេរតូវបានលេបងខាំលអាយចកលចញេីទីរករងលៅ
រស់លៅកនុងទីជនបទបនាទ ប់េីរបបសខមររកហម្កាន់កាប់លៅ 
ប្ថ្ៃទី១៧ លម្សា ឆាន ាំ១៩៧៥ ឬ លៅម្ោ៉ាងលទៀតថា “ម្នុសស 
១៧ លម្សា” និង សែិតលរកាម្ការសងសយ័សាំរាប់អនកម្ចន
និនាន ការចរកេតតិនិយម្ េួកលេមិ្នរតូវបានផ្តេ់សិទធិលសមីគាន
ដូចអនកកនុងមូ្េោឋ នលទ។ 

អាកចាស់  សូម្លមី្េពាកយអនកមូ្េោឋ នមងលេី 

ហបតជ្ា ការាាំងចិតត លហយីវរតូវបានលរបីរបាស់លដីម្បេិីេណ៌្នាេី 
ការលរៀបការលោយបងខាំកនុងរបបសខមររកហម្ 

ផ្លា សាល  ផ្ទា សដេកូនជូនដេ់ឱ្េុកម្ចត យកនុងេិធីលរៀបម្ងគេការ 
សបបរបប្េណី្ 

ប ញលពត្ លឈាម ៉ះកាំលណី្ត សាឡុតស ប៉ាុេេត ដឹកនាាំរបបសខមររកហម្ 
េីឆាន ាំ១៩៦៣ ដេ់ឆាន ាំ១៩៩៧ លហយីបានដឹកនាាំរបប
របេ័យេូជសាសន៍កម្ពុជាចលនាល ៉ះឆាន ាំ១៩៧៥ ដេ់១៩៧៩ 
លហយីអនកសដេលៅម្ចនអាយុជីវតិសតងសតលៅរបស់លន៉ះថា 
សម័្យប៉ាុេេត 
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អប់រ ុំកសាង ពាកយសដេរតូវបានសខមររកហម្លរបីរបាស់លដីម្បបីង្កា ញរបាប់េី
ការអប់រ ាំប្នបទបញ្ាតិតរបស់អងគការ ជាញឹកញប់ពាក់េនធ័នឹង 
ទាំរង់ប្នការសតីបលនាទ សលោយពាកយសាំដី ឬការោក់ទណ្ឌ កម្ម
មងរាងកាយ 

សុំពត់្ សាំេត់របប្េណី្សខមរសដេរតូវបានលេលសលៀកពាក់ទាំងកនុងេិធី 
ធម្មា និងេិធីផ្លូវការ 

ហរៀបការ េិធីលរៀបការសបបរបប្េណី្ ឬសាំលៅលៅលេីការលរៀបការទូលៅ 

ហម្មា យ/ហពាោះមា យ  អាចសាំលៅលៅលេីពាកយសាំដីមិ្នផ្លូវការចាំលពា៉ះ  
ជន្សដេធាល ប់បានលរៀបការម្តងរចួលហយី ប៉ាុសនតមិ្នម្ចន 
ប្ដេូលោយសារការសាល ប់ ការលបា៉ះបង់ ការសចកផ្លូវគាន   
ឬការសេងេ៉ះ 


