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Dedication
This book is dedicated to all those who perished under the Khmer Rouge regime—and
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along their paths of healing and reconciliation.
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ការនិយាយរ�ឿងរ៉ា វនេះវានឹងជួយពួកគាត់ ក៏ដូចជាអ្នករស់រានមានជីវ ិតដែលជាជនរងគ្រោះអោយឈានទៅរកការ
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បណ្ឌិត ឈម
ឹ សុធារ៉ា
នាយកប្រតប
ិ ត្អ
តិ ង្គការធភ
ី អ
ី ូកម្ពុជា

FOREWORD
The atrocities committed by the Democratic Kampuchea (DK) regime continue to affect the
mental health and psychological wellbeing of survivors of the regime. The healing of psychological scars and the reconciliation of Cambodian society needs a multi-disciplinary approach.
One, of which, is storytelling from both victim-survivors and former DK member-survivors.
This book provides an opportunity for former DK member-survivors to tell their stories and
express their feelings and remorse. These are the stories that they have been carrying with
them for the past 40 years and this is the first time that they have had the opportunity to tell
the world.
The stories of former DK member-survivors are as important as those of victim-survivors.
Once they are both able to open their hearts and listen, to understand their stories with empathy
and acceptance, then reconciliation can begin in our society.
Transcultural Psychosocial Organization truly admires these former KR member-survivors
who had the courage to tell their stories and reveal their feelings. We hope that these stories
will benefit both former DK member-survivors and victim-survivors alike in achieving
reconciliation and healing.

Dr. Chhim Sotheara
TPO Executive Director
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អារម្ភកថា
ចាប់តំាងពីឆ្នា២
ំ ០១៤ ដល់ឆ្នា២
ំ ០១៦ អង្គការធីភីអូ កម្ពុជាបានអនុវត្តគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថា “ការស្វែងរកពិតការផ្សះផ្សា និងភាពជាសះស្បើយ” ដែល

ទទួលការឧបត្ថម្ភពទ
ការអភវិ ឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ ហៅកាត់ថា USAID។ គោលបំណងសំខាន់នៃគម្រោងនេះគដ�ើ
ី ភ្
ី នា ក់ងារអាមេរកសម្រាប់
ិ
ឺ ម្បីល�ើកកម្ពស់ការផ្សះផ្សា នង
ិ 
ភាពជាសះស្បើយតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ តាមរយៈគម្រោងនេះ យ�ើងបានធ្វើការជាមួយទាំងអ្នករស់រានមានជវី ិតដែលជាជនរងគ្រោះ នង
ក
្ន រស់រាន
ិ អ
មានជវី ិតដែលជាអតត
ុ ដែលក�ើតមានកង
ិ រាប់បញ្ជូ លទាំងរបបហង្
ី ខ្មែរក្រហមដែលបានឆ្លងផុតពីសង្រ្គា មស៊ីវល
ិ សាបំផត
្នុ ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា គឺរបបកម្ពុជា
ប្រជាធិបតេយ្យ ដែលភាគច្រើនស្គា ល់ថាជារបបខ្មែរក្រហមបានគ្រប់គ្រងប្រទេស។

នៅពេលដែលយ�ើងបានធ្វើការជាមួយនង
ំ ះ យ�ើងយល់ថា ពួកគាត់មួយច
 ំនួនក
 ៏មានភាពឈចា
ឹ អ្នករស់រានមានជីវ ិតដែលជាអតត
ី ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងគម្រោងបីឆ្នានេ
ឺ ប់
ដោយសារតែការប៉ះទង្គិចផ្លូវចត
ិ ្តដែរ។ បន្ទាប់ពកា
ី រត្រិះរះព
ិ ចា
ិ រណាយ៉ាងយកចត
ិ ្តទុកដាក់ យ�ើងជ�ឿជាក់ថា ការហៅពួកគាត់ថាជាអ្នករស់រានមានជវី ិតជាអតត
ី ខ្មែរ
ក្រហម គឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវជាង(ជាជាងគ្រាន់តែហៅពួកគាត់ថាជាសមាជិកខ្មែរក្រហម) ពីព្រោះវាមិនត្រឹមតែអាចទទួលស្គា ល់ការឈចា
ឺ ប់របស់ពួកគាត់តែ
ំ
ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទំាងឆលុះប
្ ញ្ចាង
ំ ពីតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ទូលំទូលាយជាងមុននៅក្នុងដណ�ើ
ការជាសះស្បើយ និងផ្សះផ្សា។

ំ ង ប៉ៃលន
ស�ៀវភៅនេះបង្ហាញអំពីរ�ឿងរ៉ា វចំនួន១០របស់អ្នករស់រានមានជីវ ិតដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមមកពីខេត្តចំនួន៤គឺ កំពង់ឆ្នាង
ំ បាត់ដប
ិ នង
ិ បន្ទាយមានជ័យ។
់
រ�ឿងរ៉ា វទាំងនេះ បានដកស្រងចេញ
ពីសកក
្ខី ម្មរបស់ពួកគាត់ ពេលពួកគាត់ចូលរួមការព្យាបាលសកក
្ខី ម្មរបស់គម្រោង។ រ�ឿងនៅក្នុងស�ៀវភៅនេះនង
ឹ ពព
ិ ណ៌នា
ត្រួសៗអំពីបទពសិ ោធន៍របស់ពួកគាត់នៅក្នុងសង្រ្គា មស៊ីវ ិល ក៏ដូចជាកស
្តី ង្ម
ឃឹ របស់ពួកគាត់សម្រាប់ប្រទេសជាតនិ ៅពេលអនាគត។

ការងារនេះពិតជាមិនអាចទៅរួចទេប្រសិនប�ើមិនមានអ្នកផ្តលប់្រឹក្សារបស់អង្គការធីភីអូ ដែលបានផ្តល់ការព្យាបាលផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវ ិតដែលជាអតីត
៏ ំខាន់នៅក្នុងការងារនេះ ដោយបាន
ខ្មែរក្រហមទាង
ំ នេះ។ កញ្ញា Rhiana Holmes អតត
យ�ើងមកពសា
យ Denver គឺជាមនុស្សដស
ិ
ី កម្មសក្
ិ សាការរបស់
ី
ី កលវទ្យាល័
ជួយកែសម្រួលសាច់រ�ឿងរបស់ពួកគេ ។

ចុងក្រោយ យ�ើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះម្ចាស់ជំនួយ USAID សម្រាប់កា
 រផ្តល់ជាថវ ិកាទៅល�ើការងារជាមួយនង
ឹ អ្នករស់រានមានជីវ ិតដែល

ជាជនរងគ្រោះ នង
ំ ជាចុងក្រោយ យ�ើងក៍សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការGIZ សម្រាប់
ិ អ្នករស់រានមានជវី ិតដែលជាអតត
ី ខ្មែរក្រហម អស់រយៈពេល៣ឆ្នា។
ការគាំទ្រជាសម្ភា រៈទៅល�ើគម្រោងនេះផងដែរ។
កញ្ញា អោម ចរយា
ិ

PREFACE
Between 2014 and 2016, a project called Truth, Reconciliation, and Healing was implemented by TPO Cambodia and funded by USAID. The
primary goal of the project was to promote healing and reconciliation among survivors of the Khmer Rouge regime at the grassroots level.
During this project we worked with both former Khmer Rouge victim-survivors and member-survivors who outlived the decades of civil war,
including the most violent period in Cambodia’s recent history—when the state of Democratic Kampuchea, better known as the “Khmer
Rouge regime,” ruled the country.
Over the course of the three-year project, we learned that a number of former Khmer Rouge members also suffered from significant psychological
trauma. After thoughtful consideration, we believed that it was more appropriate to refer to them as former Khmer Rouge member-survivors
rather than simply members, not only to acknowledge their suffering, but also to highlight the need for their broader inclusion in the healing
and reconciliation process.
This book presents the stories of 10 former Khmer Rouge member-survivors from four provinces: Kampong Chhnang, Battambong, and two
previous Khmer Rouge strongholds, Pailin and Banteay Meanchey provinces. Their stories are actual excerpts from the public testimonies they
gave during their participation in Testimonial Therapy, the Project’s main intervention for psychological trauma. Only brief descriptions of their
experiences during the civil wars, as well as their hope for the future of the nation are included in this collection.
This work could not have been completed without the TPO counselors who provided psychotherapy and support to both the former Khmer
Rouge victim-survivors and member-survivors. Ms. Rhiana Holmes, our former intern from the University of Denver, was pivotal in the
creation of this work by selecting the initial excerpts and designing the format of the first draft.
Lastly, we extend our profound thanks to USAID for their financial support of our work with both former Khmer Rouge victim-survivors and
member-survivors throughout the three-year project. We are also grateful for Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
for providing material support for the project as well.
—Om Chariya, M.A.
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សេចក្ផតី ្តម
ើ
មានមនុស្សក្រុមតូចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលជ័យជំនះក្នុងសង្រ្គា មក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅរស់រា
 នមានជីវ ិតពីសង្គ្រា មហែកហួរ។
ខណៈពេលអំព�ើប្រល័យពូ
 ជសាសន៍បានចារជាប្រវត្សា
យ្យមានលក្ខណៈប្លែក
តិ ស្រ្តនៃប្រទេសជាច្រើន របបកម្ពុជាប្រជាធបតេ
ិ
ពីគេ ដោយរបបនេះបានបំផលិច
្ បំផ្លាញជាប្រព័ន្ធទៅល�ើប្រជាពលរដ្ឋនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខលួ ន។
្
មហាអំណាចបរទេសមានការ
៏ បាស់លាស់នេះ ត្រូវបានបទ
ជាប់ទាក់ទងនង
ឹ វ ិនាសកម្មនេះ។ ទោះបីរ�ឿងរ៉ា វជាប្រវត្សា
តិ ស្រ្តដច្
ិ បាំងដោយឥទព
្ធិ លនយោបាយនង
ិ 
សង្គម ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃវ ិនាសកម្មនៅតែម�ើលឃ�ើញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។

ការពេញចិត្តចូលរួមក្នុងដំណ�ើ រការផ្សះផ្សា ពីសំណាក់បុគ្គលដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺមាន
៏ ូលំទូលាយ។ មន
សារសំខាន់ជាខ្លា ង
ំ ដ�ើម្បីសម្រេចបាននូវការផ្សះផ្សាដទ
ិ មែនបុគ្គលទាំងអស់ដែលបានបម្រើការងារឲ្យរបបនេះ
សុទ្ធតែបានប្រព្រឹត្តអំពីសម្លាបរ់ង្គា លនោះទេ។ បុគ្គលខ្លះត្រូវបានទាក់ទាញឲ្យចូលរួមព្រោះតែមនសកា
ិ រស្រឡាញ់ ប្រទេសជាតិ

ហ�ើយបុគ្គលខ្លះទ�ៀតត្រូវបានគេចាប់បង្ខំឲ្យបម្រើរបបនេះ។ ភាពខុសប្លែកគ្នាត្រូវបានស្តែងឲ្យឃ�ើញតាមរយៈការប៉ះទ
 ង្គិចផ្
 លូ វចិត្ត
៏ ច
នានា ដែលអ្នកនៅរស់រានមានជីវ ិតបានក�ើតមាន ហ�ើយករណីគំរដ
ូ ត
ិ តួចប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្ហាញជូននៅក្នុងការងារនេះ។
ការស្តា រសង្គមកម្ពុជាដែលហែកច្រៀកយ៉ាងខ្ទេចខ្ទា ំ តម្រូវឲ្យមានការធ្វើឲ្យជាសះស្បើយ នង
ិ ការផ្សះផ្សាពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។
៏ ំធេង
ការបង្កើតបរយាកាស
មួយដែលប្រទេសជាតិទាង
ំ មូលអាចប្រារព្វទិវាកាន់ទុក្ខដ�ើម្បីធ្វើឲ្យចងចាន
ំ ឹងផ្តលជាប្រយោជន៍
់
ដធ
ិ

ដែលគ្រប់ភាគីទំាងអស់អាចស្តែងចេញពកា
្ ការភ័យខ្លា ចនង
ខលួ ន។
្
ខណៈ
ី របាត់បង់ នង
ិ ទុក្ខសោករបស់ខលួ ន
ិ វ ិប្បដិសាររបស់
ី
ពេលការយល់ឃ�ើញនេះត្រឹមតែជាឧត្តមគតិ ការចងក្រងជាឯកសារទាង
ំ នេះធ្វើឡ�ង
ើ ក្នុងគោលបំណងចាប់ផ្តើមដំណ�ើ រការផ្តល់
ជូនឡ�ង
់ កាសដល់អ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវ ិតដែលរស់
ើ វ ិញនូវតម្លៃជាមនុស្សជាតិសម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងផ្តលឱ

នៅស្ថិតក្នុងភាពឯកោ នង
្
ឆន្ទៈនៃការដឹកនាំរម
ួ ផ
 ្សំជាមួយនង
ំ ព
 ី
ិ ស្ងៀមស្ងា ត់ ឲ្យនយា
ិ យចេញនូវការឈចា
ឺ ប់របស់ខលួ ន។
ឹ ភាពខ្លា ង
កំណ�ើ ត ព្រមទាំងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពជាសះស្បើយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា អាចនាំឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលបំណងនេះ
៏ ំធេង។
ហ�ើយនាំមកនូវសក្តា នុពលសម្រាប់ការផ្សះផ្សាដធ
បណ្ឌិត Edward Palmer

INTRODUCTION
There are few victors among those who survive the inhumanity of war. While genocide appears in
the histories of many nations, Democratic Kampuchea was remarkable in the systematic destruction
of their own people and culture. Foreign powers were also culpable. An exact historical account is
obscured by social and political forces, but the effects of the devastation are still easily seen today.
In order to achieve greater reconciliation, an appreciation for the diverse conditions of those who
served under the Democratic Kampuchea is essential. Not all who served committed atrocities. Some
were driven by national pride and others were forced to serve. This diversity is evidenced by the
psychological traumas endured by those who survived, and only a small sample is presented in this work.
Mending the torn social fabric of Cambodia requires healing and reconciliation on all levels. Creating an
environment where the nation could mourn and memorialize collectively would be of great benefit—
where all parties could express their loss and suffering, their fear and remorse. While this may seem
idealistic, this modest collection of vignettes is intended to begin the process of humanizing all parties
involved, as well as to give a voice to those suffering in isolation and silence.
The will of leadership combined with the inherent strength and resilience of the Cambodian people
can further this goal and bring about the potential of greater reconciliation.
—Edward Palmer, Ph.D.
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ុំ្ នការសោកស្តាយ ចពំ ោះរ�ឿងរ៉ាវដែលក�តឡ�
ខញ មា
ើ
ើង។ ក្នុងនាមជាបុគ្គលម្នាក់
ុំ្ ទួលយក និងទទួលស្គាល់ថា
ដែលធ្លាប់ចូលរួមចលនាខ្រមែ ក្រហម ខញ ទ
អកខ្លះ
លះបង់ ដ�ើម្បីប្រទេសជាតិ ខ្លះទ�ៀតគ្មានជម្រស
្ន
ើ និងត្រូវធ្ើវ
ំ ើ ឃោរឃៅជាច្រន។
តាមបញ្
ៀត ប្រព្រឹតអ
ជា គេ ហ�ើយអកខ្លះទ�
្ន
តិ្ ព�
ើ
‘’

វុន ម៉េត

I felt so much regret for the things that happened
during that time. As a person who joined the KR movement,
I accept and acknowledge that some scarified for the nation,
some had no choice and were under orders,
and others committed many atrocities.
‘’

VUN MET

Former KR Team Leader

អតីតមេក្រុមខ្មែរក្រហម

Phor Theun
ផូ ធ
ន
ឺ

“

ុំ្ ្យធ្វជាមេក្រុ
ុំ
ពេលដែលគេបង្ខំខញ ឲ
ម ខ្ញសង្
ើ
ឃឹម
ថាធ្វើវាឲ្យត្រូវ ប៉ុន្តែតាមការពិត
វាបែរជាខុសទៅវញ
ិ ។

When I was forced to take the position of team
leader, I had the hopes of doing it right,
but in reality—it went all wrong.
”

នៅឆ្នា១
ំ ៩៧៥ គេឲ្យខ្ញុំ ធ្វើជាមេកងតូចម�ើលការខុសត្រូវ៣០គ្រួសារ។

ដោយតាមបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ អង្គការបានរ�ៀបចំគូស្រករជាមួយនឹង

យោធាម្នាក់ដែលស្នើរ�ៀបការជាមួយនង
ឹ ខ្ញុំ។ មុនពេលដែលពួកយ�ើងជួប
មុខគ្នានៅក្នុងពិធីរ�ៀបជាច្រើនគូរ ខញុំម
្ ិនដឹងថាគាត់ជានរណា ហ�ើយ
នរណាដែលនឹងត្រូវមករ�ៀបការជាមួយខ្ញុំនោះទេ។

បន្ទាប់ពរី បបនេះដួលរលំ ខ្ញុំក៏បានមករស់ស្រុកកំណ�ើ តវ ិញ ក្រោមការ
រ�ៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ថ្ងៃមួយមេឃុបា
ំ នប្រាប់ខញុំថា
្ មានទាហានម្នាក់

គេមកសួររកឈ្មោះខ្ញុំ និងចោទថាខ្ញុំថាបានសម្លាប់និងលួចយកមាសបង
់ កសងសឹកមកល�ើខ្ញុំទ�ៀតផង។ រ�ឿងនេះធ�ើ្វឲ្យ
ស្រីរបស់គាត់ នង
ិ ថាចងម

ខ្ញុំខ្លា ចជាខ្លា ង
ំ រួចខ្ញុំចាប់ផ្តើមសួរខ្លួនឯងម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀត ថាមានធ្លាប់
ធ�ើ្វអ្វីខុសឬទេ? ខ្ញុំមន
ិ ដែលសម្លាប់មនុស្សណាម្នាក់ទេ សូម្បីតែគត
ិ ក៏មន
ិ 

ដែលបានគិតផង។ តែយ៉ាងណា ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ខុសដែរ ខុសដោយមិនបាន
ជួយអ្នកដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខញុំ្ ដោយសារខ្ញុំមិនដែលបាន
ដឹងមុន មន
ិ បានឃ�ើញគេចាប់ចងអ្នកណាម្នាក់ផ្ទាល់នង
ឹ ភ្នែកខ្ញុំផង។
ខ្ញុំពិតជាមិនអាចជួយអ្វីដល់ពួកគេបានមែន។

ខ្ញុំក៏វេទនាដូចអ្នកដទៃទ�ៀតដែរហ�ើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសចំពោះការ
បានចូលរួមក្នុងចលនាខ្មែរក្រហម។ ខ្ញុំមន
ិ បានដឹងទេថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្ត
កំហុសណាមួយរអត់
ឺ ។ បន្ទាប់ពីបានចែករ ំលែករ�ឿងរ៉ា វដល់អង្គការធីភីអូ
ខ្ញុំមានការយល់ដឹងជាងមុនច្រើន និងធូរជាងមុនច្រើន។
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I

n 1975, I was forced to become the team leader of a
small unit that controlled 30 families. By order of the
KR leadership, I married a soldier who had previously
courted me. Prior to seeing him again at the mass marriage,
I didn’t know who I was going to marry.
After the KR fell, I returned home under the orders of the
new government. One day, the commune chief told me
that a soldier came by and accused me of killing her sister
and stealing her gold, and that he was seeking revenge on
me. This frightened me. I kept asking myself if I had done
anything wrong. I never killed anyone and I never thought
about killing. I felt responsible because I didn’t help the
people I supervised, but I never knew what would happen in
advance nor had I ever seen anyone get arrested. I couldn’t
do anything to help them.
I was in misery like everyone else and felt guilty for being
part of the KR regime. I didn’t know whether or not I had
committed any wrongdoings. After telling my story to TPO,
I gained understanding and I felt relief.

ខ្ញុំតែងតែទៅវត្ត និងធ្វបុ
ម្បី
ើ ជម្រះរាល់ 
ើ ណ្យធ្វទានដ�
ើ
ុំ្ ខ្ញបា
ុំ នទៅវត្ត និងធ្វបុ
កំហុសឆ្គងរបស់ខញ ។
ើ ណ្យជាមួ យ
នឹងជនរងគ្រោះ និងរាប់អានជាមួ យនឹងពួកគេ។
‘’

I keep going to pagodas and joining Buddhist
ceremonies to purify all my wrongdoings. I have
joined the Buddhist ceremonies with victimsurvivors and make friends with them.
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Former KR Medic

អតីតពេទ្យខ្មែរក្រហម

ផូ ភុត Phor Phut

“

ខ្ញុំមនដែលមានឳកាសន
ិ
ិ យាយចេញពីរ�ឿងរ៉ាវ
របស់ខញ ុំនោះទេ។
ដូ ច្នេះ នៅពេលដែលខ្ញុំរ ំលឹក
្
ុំ ប់ផ្តើមយំ។
ឡ�ើងវញព
ិ
ី របបខ្មែរក្រហម ខ្ញចា

I never had the chance to tell my story.
So, when I was reminded of the KR regime,
I began to weep.
”

នៅក្នុងឆ្នា១
ំ ៩៧៣និងឆ្នា១
ំ ៩៧៤ខ្ញុំត្រូវគេបំបែកចេញពីគ្រួសារ និង
បង្រៀនឲ្យធ�ើ្វជាពេទ្យខ្មែរក្រហមម្នាក់។ ក្នុងនាមជាពេទ្យសម័យនោះ
ខ្ញុំតែងបានឃ�ើញពួកទាហានខ្មែរក្រហមសំលាប់មនុស្សនៅនឹងមុខ។
ពេលខ្លះ ខ្ញុំក៏បិះ៊ នឹងត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់នៅក្រោមបញ្ជារបស់
ពួកគេនោះដែរ។

ខ្ញុំមានការសោកស្តា យចំពោះការដែលបានចូលរួមចំណែកជាផ្នែកនៃ
របបដែលគួរឲ
 ្យស្អប់ខ្ពើមមួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានស្ម័គ្រចិត្តទេ គឺខញុំត្
្ រូវ
បានបង្ខំដែលបានធ�ើ្វឲ្យខ្ញុំត្វរូ រស់នៅកងស្ថា
នភាពភ័យខ្លា ច នង
ិ រងទុក្ខ
្នុ

អស់រយៈពេលជាងសាមសិបឆ្នា។
ំ ខ្ញុំមានការហត់ន�ឿយយ៉ាងខ្លា ង
ំ ។
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្មា ននរណាម្នាក់ដែលខ្ញុំអាចចែករ ំលែកពីកង្វល់នានា
ដែលខ្ញុំមាន ល�ើកលែងតែអង្គការធភ
ី អ
ី ូ។ នៅពេលមួយដែលខ្ញុំព្យាយាម
និយាយជាមួយកូនៗរបស់ខញុំ្ ពួកគេមិនបានជ�ឿខ្ញុំ និងយល់ពីស្ថា នភាព

ខ្ញុំនោះទេ។ នៅពេលដែលចាប់ផ្តើមរ ំលឹកឡ�ង
ំ ឡាយ
ើ វ ិញពីការចងចាំទាង
នៃរ�ឿងអតត
ី កាលក្នុងកំឡុងពេលនៃការព្យាបាលរបស់អង្គការធភ
ី អ
ី ូ ខ្លួន
របស់ខ្ញុំចាប់ផ្តើមញ័ រ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកប្រឹក្សា–
យោបល់ គាត់បានស្តាប់ខន
ិ គាំទ្រផ្លូវចត
ិ រ្ត បស់ខ។
ញុំ្ ង
ញុំ្ ការធ�ើ្វបែបនេះ វាបាន

ធ�ើ្វឲ្យខញុំមា
្ នអារម្មណ៍ធូរស្រាលជាច្រើន។ មួយខែបន្ទាប់ពីបានទទួលន
 ូវ
ការព្យាបាល អារម្មណ៍ធូរស្រាលនៅតែបន្តប្រស�ើរជាងមុន។ ខ្ញុំមាន

អារម្មណ៍ថាទទួលបាននូវកំលាង
ំ កាយនង
ិ ចត
ិ ្តច្រើនដែលវាអាចធ�ើ្វឲ្យខញុំ្

មានការគិតប្រស�ើរជាងមុន។ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមចូលរម
ួ ក
 ្នុងសកម្មភាព
សង្គមជាច្រើនផ្សេងទ�ៀតន

ិងញឹកញាប់ជាងមុន។ ការព្យាបាលវាពិតជា
ល្អណាស់សម្រាប់ខញុំ្ ហ�ើយខ្ញុំសង្ម
ឃឹ ថាអ្នកផេ្សងទ�ៀតអាចនង
ឹ ទទួល
បាននូវការព្យាបាលនេះដូចខ្ញុំដែរ។
14-15

B

etween 1973 and 1974, I was separated from my
family and taken to be trained as a medic. As a
medic, I witnessed KR soldiers killing people. I was
also about to be killed under orders of the regime. I regret
that I was part of such an abhorrent regime, but I didn’t
volunteer. I was forced, which caused me to live in fear and
suffering for over 30 years. I was exhausted.
I felt that there was no one I could share my worries
with except TPO. When I tried to talk with my children,
they didn’t believe me or understand me. When recalling
memories from my past during therapy, my body began to
shake. But when I talked with my counselor, he listened to
me and he supported me. This allowed me to release all of
my feelings.

ុំ នមានកម្លា ំងច្រនជាងមុន
ខ្ញមា
ដែលអាចធ្វឲ្យ
ើ
ើ
ុំ នការគតបានច្បាស់
ុំ ប់ផ្តើម
ខ្ញមា
ជាងមុន។ ខ្ញចា
ិ
ចូ លរួមសកម្មភាពនៅខាងក្រៅបានច្រន
ើ
ជាងមុន។ការព្យាបាលនេះគល
ស់
្អ
ឺ ណា

ុំ ង្ ឃឹមថា អ្នកដទៃក៏
សម្រាប់ខញ ុំ្ ហ�ើយខ្ញស
អាចទទួលសេវាទា ំងនេះបានដែរ។
‘’

I feel more energy in my mind and body,
which allows me to think clearly. I’m also
beginning to attend more social events. My
treatment was very good for me, and I hope
that others can also receive these services.
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អតីតពេទ្យខ្មែរក្រហម

Former KR Medic

ជឹម សារ ី Chhim Sary

“

ុំ ង់បានកិត្តិយសសម្រាប់ការលះបង់របស់ខញ ុំ្
ខ្ញច
សម្រាប់ប្រទេសជាតក្នុងពេលសង្រ្
គាម។
ិ
ុំ ជា
ប៉ុន្តែចុ ងក្រោយ គេបានហៅខ្ញថា
អ្នកបំផ្លាញជាតទៅវ
ញ។
ិ
ិ

I wanted to be honored for my sacrifices
during the wars, which I did for the
sake of the nation. But eventually, I was
called a traitor to the nation.
”

ខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើសង្គ្រា មព្រោះខ្ញុំចង់ជួយជាតិរបស់ខញុំ។
្ គេឲ្យខ្ញុំទៅរ�ៀន
ពេទ្យដ�ើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងនឺ ៅសមរភូម។
ំ ៩៧៨ អង្គការឲ្យខញុំ្
ិ ក្នុងឆ្នា១
ចាប់ដៃជាមួយនឹងប្រធានសហករណ៍ម្នាក់។ ក្នុងឆ្នា១
ំ ៩៧៩ ពេលខ្ញុំមក
ដល់ភ
 ូមរិ បស់បខ
ឺ ្នុង
តី្ ញុំ្ ប្រជាជនមួយចំនួនគត
ិ ថា ខ្ញុំព្យាបាលអ្នកជំងក
សមរភូមិដោយមិនបានរ�ៀនសូត្រត្រឹមត្រូវ។

អ្នកភូមបា
ិ ននយា
ិ យថា ពេទ្យសម័យអាពត មន
ិ បានទៅរ�ៀនសូត្រឯណា
ចេះដឹងពិតប្រាដកទេ។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍តូចចិត្ត ដែលត្រូវគេរ�ើសអ�ើង។
់ ួយគេសោះ បែរជាគេនយា
ខ្ញុំគត
ិ ថាយ�ើងចងជ
ិ យបែបហ្នឹងទៅវ ិញ។

ទោះបីជា ខ្ញុំជាពេទ្យសម័យអាពត ខ្ញុំក៏ចង់ទទួលខុសត្រូវខ្លះដែរ ចំពោះ
អ្នករងនូវទារុណកម្ម ក្នុងរបបដែលបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យជួយជីវ ិតអ្នកដទៃ។
នាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះមិត្តភក្តិខញុំន
្ ិងអតីតអតិថិជនធីភីអូ បានល�ើក
ទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យរ�ៀបរាប់ពីជីវ ិត ហ�ើយវាជួយឲ្យខ្ញុំធូរស្បើយពីការឈចា
ឺ ប់
ដែលកប់នៅក្នុងជម្រៅបេះដូងជាង៣០ឆ្នាក
ំ ន្លងមកនេះ។
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I

joined the military because I wanted to help my country.
I was given medical training in order to treat soldiers
wounded in battle. In 1978, I was forced to marry a
cooperative chief. When I arrived at my husband’s village,
many there felt that I had been not properly trained.
They would say that medics trained during the Pol Pot
regime had not studied at all. I felt completely demoralized
and ostracized by everyone in the village. I felt that all of
my efforts to save people were done in vain due to the harsh
words of the village people.
Even though I was a medic, I took collective responsibility
for the people who had been tortured under the same
regime that trained me to help others. Thanks to a former
client of TPO and a friend of mine, I was encouraged to
share my story and be relieved of the pain I was holding
onto for 30 years.

ំ ន់ក្រោយ និង
ុំ ង្ ឃឹមថាក្មេងជនា
ខ្ញស
សាធារណៈជនរ�ៀនសូ ត្រពីប្រវត្តិសាស្រ្ត

របស់យ�ើងដ�ើម្បីជ�ៀសវាងមានការរ�សអ�
ើ
ើង

ទៅល�ើអ្នកដែលសម័គ្រ
្ ចត្ត
ិ ចូ លរួមជាមួ យនឹង

របបប៉ុលពតនៅក្នុងគោលបំណងល។
្អ សូ មឲ្យ

ពួ កយ�ង
ៀសវាង
ើ
ើ ទា ំងអស់ចេះរួបរួមគ្នា ដ�ម្បីជ�
កុំឲ្យមានរបបនេះជាល�ើកទីពីរទ�ៀត។ សូ មឲ្យ
ប្រទេសជាតរស់
នៅប្រកបដោយសន្តិភាព។
ិ
‘’

I hope the next generation and public will
learn our history in order to prevent the
discrimination of those who volunteered for
the Pol Pot regime in good faith. May all of us
unite in order to prevent a second regime.
May this nation live in peace.
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Former KR Cooperative Leader

អតីតប្រធានសហករណ៍ខ្មែរក្រហម

ហេង ហ៊ុម Heng Houm

“

ុំ នអារម្មណ៍ថាធ្វើខុសដែលមិនអាចការពារ
ខ្ញមា
ុំ្
អ្នកដែលនៅពីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខញ ។
សូ ម្បីតែពូ របស់ខញ ុំ្ ក៏ត្រូវគេសម្លា ប់
យ៉ាងព្រៃផ្សៃដែរ។

I felt guilty for not being able to protect those
who were under my supervision. Even my
uncle was brutally killed.
”

ឆ្នា ំ១៩៧០ អ្នកភូមខ
ផ្តើមមានការពបា
 ន់នល់
ិ ចាប់
ិ កកង
ញុំ្
្នុ ការរស់នៅ។ ពួកល
ជ�ឿថាពួកខ្ញុំចូលដៃជាមួយពួកខ្មែ
 រក្រហម ឯពួកខ្មែរក្រហមថាពួកខ
 ញុំចូ
្ ល

ដៃជាមួយពួកលន់នល់។ ឆ្នា១
ំ ៩៧៣ ពួកខ្មែរក្រហមបានចាប់ខលួ នមេភូ
្
មិ

របស់ពួកយ�ើង។ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីនោះ អង្គការចាត់តាង
ំ ឲ្យខ្ញុំត្រូវទៅក្តាប់
សហករណ៍។ ឆ្នា១
ំ ៩៧៦ នៅខែមីនា ប្រជាជនសហករណ៍ខ្ញុំត្រូវជម្លៀស

ហ�ើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលដោយគិតថាអស់តួនាទីទ�ៀតហ�ើយ។
ខ្ញុំតែងមានអារម្មណ៍ថាខុសយ៉ាងធ្ងន់ តែទោះយ៉ាងណា ខ្ញុំមន
ិ ត្រូវបាន
គេប្រាប់ឲ្យដឹងមុនពីការចាប់ខលួ ្នដែលនឹងក�ើតឡ�ង
ើ ហ�ើយខ្ញុំក៏រតតែ
ឹ
មិនអាចធ�ើ្វអ្វីបានទ�ៀតដ�ើម្បីបពា្ឈប់ពួកគេដែរ។ ខ្ញុំរតតែម
ឹ
ិនអាចជួយ
ការពារពូរបស់ខ
 ញុំម្
្ នា ក់នៅពេលដែលទាហានខ្មែរក្រហមបានចាប់របគា
ូ
ត់។

ខ្ញុំពិតជាមិនអាចធ�ើ្វអ្វីបានទាល់តែសោះ។នៅពេលដែលចាប់ផ្តើមមាន
សាលាក្តីសម្រាប់កាត់កតីមេ
្ ដឹកនាំខ្មែរក្រហមខ្ញុំមានការភ័យខ្លា ចថាគេ
អាចនង
្ ញុំដោយសារតែការចូលរួមជា
 មួយរបបមួយនេះ។
ឹ ចាប់ខលួ នខ្

ទ�ើបតែខែកក្កដា ឆ្នា២
ំ ០១៥ ថ្ងៃដែលមន្ត្រីរបស់អង្គការធីភីអូ មកជួបមក

សាកសួរនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំ បាននិយាយចេញនូវរ�ឿងពិតក្នុងចិត្តដែល

ខ្ញុំបានលាក់ទុកអស់រយៈពេលជាង៣ ០ ឆ្នាក
ំ ន្លងមក។ ក្នុងពេលនោះ ខ្ញុំ
បានបញ្ចេញនូវការសោកស្តា យនិងការឈចា
្
មក។ បន្ថែម
ឺ ប់របស់ខញុំចេញ
ពីល�ើនេះទ�ៀត ខ្ញុំបានដឹងថា ខ្ញុំនង
ឹ មន
ិ ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នង
ិ កាត់កតី្
សម្រាប់ការចូលរួមនេះទេ ហ�ើយនេះវាពិតជាបានធ�ើ្វ ឲ្យខ្ញុំធូរស្រាល
យ៉ាងខ្លា ង
ំ អ
 ស់រយៈពេលប៉ុន្មា នឆ្នាក
ំ ន្លងមកនេះ។ ខ្ញុំលែងមានអារម្មណ៍
ំ ក់ជាមួយនង
ដក់ជាប់ នង
ិ ជាប់ជពា
ឹ រ�ឿងអតត
ី កាលទ�ៀតហ�ើយ។
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I

n 1970, my village became very difficult to live in. The
Lun Nol regime believed we were colluding with the KR,
while the KR thought we were colluding with Lun Nol.
In 1973, our village chief was arrested. Shortly afterwards,
I was ordered to control a group of cooperatives. In March
of 1976, the people in my cooperatives were evacuated and
I was relieved of my duties.
I was full of guilt, however, because I was never told of the
arrests in advance, nor could I do anything to stop them.
I couldn’t even protect my uncle when they arrested him.
I was completely powerless. When the tribunal for the KR
leaders began, I feared that I would be arrested for my
participation in the regime.
In July of 2015, TPO gave me the opportunity to share the
pain I had held inside for over 30 years. On that day, I let
go of my feelings of regret and pain. Additionally, I was
informed that I would not be tried for my participation in
the regime. This brought me much needed relief after many
years. I no longer feel attached to the past.

ុំ ង់ឱ្យគេដឹងពីវប្បដ
ុំ្ ម្រាប់ការឈចាប់
ខ្ញច
ខញ ស
និង
ិ
ិសាររបស់
ី
ឺ
សោកនាដកម្មក្នុងអំឡុ ងពេល៣ឆ្នា ំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃនៃរបបប៉ុលពត។
‘’

I want to let the people know of my remorse for the pain
and tragedy caused during the three years eight months
and 20 days of the Pol Pot regime.
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Former KR Company Leader

អតីតប្រធានកងអនុសេនាធំខ្មែរក្រហម

វុន ម៉េត Vun Met

“

ុំ នអារម្មណ៍សោកស្តាយយ៉ាងខ្លា ំងចំពោះរ�ឿងរ៉ា វ
ខ្ញមា
ដែលបានក�ើតឡ�ើងក្នុងពេលនោះ។ ក្នុងនាមជា
បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្លាប់ចូលរួមចលនាខ្មែរក្រហម

ុំ ទួលយក និងទទួលស្គាល់ ថា អ្នកខ្លះលះបង់
ខ្ញទ
ដ�ម្បីប្រទេ
សជាតិ ខ្លះទ�ៀតគ្មានជម្រស
ើ
ើ
និងត្រូវធ្វើតាមបញ្
ជា គេ ហ�ើយអ្នកខ្លះទ�ៀត
ប្រព្រឹត្អំ
តិ ព�ើឃោរឃៅជាច្រន
ើ ។

I felt so much regret for the things that happened
during that time. As a person who joined the KR
movement, I accept and acknowledge that
some scarified for the nation, some had no choice
and were under orders, and others committed
many atrocities.
”

ក្នុងឆ្នា១
ំ ៩ ៧ ១ ទាហានខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ពូរបស់ខញុំ។
្ ហេតុការណ៍
នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំតក់សលុ តយ
្
៉ា ងខ្លា ង
ំ ។ ឆ្នាបន្
ំ ទា ប់ទ�ៀត ខ្ញុំបានសម្រេចចត
ិ ្តចូលរួម
ជាមួយនឹងខ្មែរក្រហម ដ�ើម្បីស្វែងរកពីមូលហេតុដែលពូរបស់ខញុំត្
្ រូវបាន
សម្លាប់។ ក្នុងឆ្នា១
ំ ៩៧៥ គេបានឲ្យខ្ញុំដឹកនាំទាហាន១០០នាក់។ ខ្ញុំគត
ិ ថា

ពេលខ្ញុំកាន់តួនាទីនេះ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខញុំ្ ក្នុងការអប់រ ំទាហានឲ្យ
បម្រើប្រទេសជាតិ និងការពារទឹកដីពីប្រទេសវ�ៀតណាម។
ក្នុងឆ្នា១
ំ ៩៨៤ ខ្ញុំបានដ�ើរជាន់មន
ី ដាច់ជ�ើងត្រឹមកជ�ើង។ បន្ទាប់ពីគ្រោះ–
ថ្នាក់នេះ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមគិតច្រើន។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធ្លា ក់ទឹកចិត្ត ហ�ើយតែង

តែគិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាប់ជានិច្ច។ខ្ញុំចូលរួមទទួលខ
 ុសត្រូវទៅល�ើទង្វើ

របស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ថ្វីប�ើខ្ញុំមន
 ៏
ិ ដែលធ្វើអាក្រក់ចំពោះប្រជាជនខ្មែរក
ដោយ។ ទោះបីជាខ្ញុំមានចេតនាល្អ ពេលចូលរួមចលនានេះ ប៉ុន្តែឥលូវ
យល់ឃ�ើញថា មិនមែនមនុស្សទាំងអស់ដែលចូលរួមច
 លនានោះ មាន
ចេតនាល្អទាង
ំ អស់នោះទេ ។ 

នេះជាល�ើកទីមួយហ�ើយ ដែលខ្ញុំមានភាពក្លា ហាននិយាយពីការឈចា
ឺ ប់
ពីជីវ ិតលំបាក និងទុក្ខព្រួយរបស់ខញុំ។
្ វាជាការពិត ដែលការព្យាបាលនេះ
ជួយឲ្យមានភាពធូរស្បើយ។ វាធ្វើឲ្យខ្ញុំសំរាន្តលក់បានច្រើនជាងមុន។
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I

n 1971, my uncle was killed by a KR soldier. This
shocked me very deeply. The following year, I decided to
join the KR in order to find out how and why my uncle
was killed. In 1975, I was promoted to lead 100 soldiers.
I felt that in this position of power, it was my responsibility
to educate soldiers on how to adequately protect and serve
Cambodia by protecting the country from the Vietnamese.
In 1984, I stepped on a land mine which caused me to lose
my foot from the ankle down. After this accident, I started
thinking too much. I fell into a depression and constantly
thought about the KR regime. I began to take collective
responsibility for the actions of the KR leadership, despite
never causing harm to Khmer people myself. Although I
joined with good intentions, I now see that not everyone
else did the same.
This is the first time that I dared to speak about the pain
from my difficult and sad life. It is true that this treatment
helps provide relief. It has allowed me to sleep better.

ុំ ង្ ឃឹមថាថ្ងៃណាមួ យអ្នករស់រានមានជវី តដែល
ខ្ញស
ជា
ិ
ជនរងគ្រោះទា ំងឡាយនឹងឈប់មានការរ�សអ�
ើ
ើង

និងគតថា
ខ្មែរក្រហមទា ំងអស់សុទតែ
្ធ ជាមនុស្សអាក្រក់។
ិ
‘’

I hope that victim-survivors will one day cease their
discrimination and know that not all former
Khmer Rouge members are bad people.
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Former KR Soldier

អតីតទាហានខ្មែរក្រហម

មូល ផាត Mul Phat

“

នៅពេលដែលខ្ញុំឃ�ើញការសម្លា ប់ វាហាក់ដូចជា
ខ្ញុំកំពុងម�ើលរ�ឿងកុន។ រូបភាពនៃការសម្លា ប់
នោះបានដក់ជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខញ ុំ្
ុំ ិ បាកគេងយ៉ាងខ្លា ំង។
ដែលធ្វើឲ្យខ្ញព

When I witnessed the killings, it was as if
I was watching a film. The images of the
killings kept replaying in my mind and
made it very difficult for me to sleep.
”

ឆ្នា១
ំ ៩៧៥ ទាហានខ្មែរក្រហម បានជម្លៀស នង
ិ បំបែកខ្ញុំអោយរស់
នៅបែកពីម្តា យ។ ក្នុងឆ្នា១
ំ ៩៧៦ គេបានឲ្យខ្ញុំចូលរួមមិទិញម�ើលផ្ទាល់
នូវការវាយសម្លាប់អ
 ្នកទោសជាច្រើន ដែលមានទោសផ្សេងៗគ្នា។

ឆ្នា១
ំ ៩៧៨ ព្រោះតែការពារជវី ិត ខ្ញុំក៏សម្រេចចត
ិ ្តចូលរួមជាទ័ពខ្មែរ
ក្រហម។ នៅឆ្នា១
ំ ៩៨០ ខ្ញុំក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពវ�ៀតណាម។
ខ្ញុំបាញ់ទៅពួកគេ ទោះបីជាពួកគេជាសត្រូវឬអត់។ ខ្ញុំមន
ិ មានគំនត
ិ
និងចេតនាក្នុងការសម្លាប់អ្នកណានោះទេ ប៉ុន្តែវាមិនអាចគេចបាន
់ យុជីវ ិតខ្ញុំ
ព្រោះនេះជាបញ្ជាថ្នាក់ល�ើ។ ខ្ញុំខ្លា ចចំពោះការបាត់បងអា
ហ�ើយជម្រើសចុងក្រោយមានតែការពារខ្លួន។

ខ្ញុំកម្របាននិយាយវាចេញណាស់ ព្រោះប្រជាជននៅតំបន់ខញុំម
្ ិនឲ្យ
រ ំលឹក ម្យ៉ាងពេលរ ំលឹក វាហាក់ដូចថ្មីសម្រាប់ខញុំ្ ដូច្នេះហេតុការណ៍ទាំង
នេះនៅតែដក់ជាប់កងច
ច
្ នគេងយល់សបតិ្
ិ រ្ត បស់ខជាន
ិ ្ច រហូតដល់ខញុំបា
្នុ ត
ញុំ្
អាក្រក់ស្ទើររាល់យប់។

ខ្ញុំបានចូលរួមព្យាបាលផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងអង្គការធីភីអូ ខ្ញុំអាចទម្លា យ
រ�ឿងរ៉ា វដែលបានលាក់ទុកក្នុងចត
្ រាប់
ិ ្ត នង
ិ ចងក្រងរ�ឿងរ៉ា វរបស់ខញុំសម្
កូនចៅជំនាន់ក្រោយ និងប្រជាជនទូទៅបានដឹង និងយល់ពីជីវ ិតដ៏
សែនឈចា
ឺ ប់របស់ខញុំ្ ។
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I

n 1975, KR soldiers evacuated and separated me from
my mother. In 1976, I was summoned many times to
witness the killings of many people for various offenses.

In 1978, in order to protect my own life, I decided to become
a KR soldier. In 1980, I went to fight the Vietnamese army.
I fired at them whether or not they were enemies. I didn’t
intend to kill others, but I couldn’t avoid this because these
were my orders. I was afriad of losing my own life and felt
that my only choice was to protect myself. I hardly spoke
about my story because the people in my region didn’t want
to talk about what had happened. Whenever I recalled it,
however, it seemed like it was just happening to me. These
events occupied my mind to the point of having nightmares
every night.
When I participated in therapy, I disclosed all the stories I
had tried to keep hidden in my mind. I also documented my
story for the next generation, as well as the for the people
of Cambodia, so that they could learn about my painful life.

ុំ នអារម្មណ៍
នៅពេលដែលខ្ញុំរ ំលឹករ�ឿងរបស់ខញ ុំ្ ខ្ញមា
ុំ ញ្
ឈចាប់
តចជាងមុន។
ខ្ញច
ឺ
ិ
ិ ចឹមមាន់ទាសម្រាប់

ចិញ្ចឹមជីវតសព្វថ្ងៃ
។ នៅពេលដែលខ្ញុំធ្ើការ
ខ្ញុំកម្រ
វ
ិ
ំ ី រ�ឿងដែលធ្វឲ្យខ្
ុំ ន
គត
ត្ត
ិ អព
ើ
ិ
ិ ។ ខ្ញមា
ញ ុំមនសប្បាយច
អារម្មណ៍ធូ រស្បយ។
ឥលូ វខ្ញុំគេងលក់ជាងមុន
ើ
និងឈប់យល់ សប្អាក្រក់
ទ�ៀត។
តិ
‘’

When I remember my story now, I feel less pain.
I raise ducks and chickens for a living today.
While working, I rarely think about the things
that make me unhappy. I feel relieved. I now
sleep better and I no longer have nightmares.
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Former KR Factory Worker

អតីតកម្មកររោងចក្រខ្មែរក្រហម

រស់ ឡន Ros Lorn

“

ុំ ចាប់
ំ ុ ត អស់រយៈពេល
អ្វីដែលធ្វឲ្យខ្
បផ
ើ
ឺ
ញឈ
ជាង៣០ឆ្នា ំគការព្យាយាមរកចម្ល
យ
ឺ
ើ
ុំ អ្នកណា?”
“ត�ខ្
ើ ញ ជា

What caused me the most pain for
30 years was my attempt to answer
the question, “Who am I?”
”

ខ្មែរក្រហមបំបែកខ្ញុំចេញពីឪពុកម្តា យនៅពេលអាយុ១៣ឆ្នាឲ
ំ ្យទៅនៅ

កងកុមារ។ បន្ទាប់មកគេបានឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការរោងចក្រក្រឡឹងនៅភ្នំពេញ
រហូតដល់ឆ្នា១
ំ ៩៧៩។ពេលកងទ័ពវ�ៀតណាមចូលមកជត
ិ ដល់ភ្នំពេញ

ខ្មែរក្រហមបានឲ្យកម្មករទាំងអស់ ទៅច្បាំងជាមួយទ័ពវ�ៀតណាម ទាំង
ដែលអ្នកខ
 ្លះគ្នាមន
 ភ្លើ
ំ ងសោះ។
ិ ដែលធ្លាប់កាន់កា

ថ្ងៃមួយ ពួកវ�ៀតណាមបាញ់ ខញុំបា
្ ក់ភ្លៅឆ្វេង ដ�ើរមន
្
ិ រួច។ វាចាប់ខញុំយកទៅ
ំ ញុំយ
វាយសួរចម្លើយ វាយដខ
្ ៉ា ងខ្លា ង
ំ ហ�ើយក៏បញ្ជូ នខ្ញុំទៅដាក់គុកងងឹតរយៈ
ពេលបីខែ។ បន្ទាប់មកទ�ៀត គេក៏បានបញ្ជូ នឲ្យខ្ញុំទៅនៅគុកធំបីឆ្នាប
ំ ន្ត
ទ�ៀត។

ពេលដែលគេដោះលែងខ្ញុំចេញពីគុក ខ្ញុំបានត្រលប់ទៅផ្ទះវ ិញ។ មេភូមិ
នង
្ នគត
ិ មត
ិ ្តភក្រតិ បស់ខញុំបា
ិ ថាខ្ញុំជាឈ្លបរបស់រដ្ឋាភបា
ិ លដែលវ�ៀតណាម
បានចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនេះឡ�ង
ើ ។ ពួកគេបានគិតថា ខ្ញុំបានសម្លាប់
ប្រជាជនខ្មែរ ដែលពាក្យទាំងនេះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំវ ិលវល់រហូតមក។

វាសំខាន់ណាស់ដែលយ�ើងត្រូវទទួលស្គា ល់ថាព័ត៌មានត្រូវបានលាក់ជិតពី

កម្មករ និងទាហានខ្មែរក្រហមជាច្រើននាក់ ហ�ើយពួកគេក៏មិនបានដឹងពី
ការសម្លាប់យ៉ាងរង្គា ល និងអំព�ើទារុណកម្មក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំ
ខ្មែរក្រហមនោះដែរ។

ខែមករា ឆ្នា២
ំ ០១៦ មន្រ្តីអង្គការ ធីភីអូបានមកសាកសួរ និងផ្តល់ឱកាសឲ្យ

ខ្ញុំរ�ៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ និងយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់រ�ឿងខ្ញុំ ធ្វើឲ្យ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល ស្រឡះក្នុងចត
ិ ្តច្រើនជាងមុនពេលដែលខ្ញុំលាក់
រ�ឿងទុកក្នុងចិត្ត។

34-35

W

hen I was 13 years old, the KR separated me
from my parents and sent me to live in a Child
Unit. I was assigned to work in a tile factory
until 1979. When the Vietnamese troops had nearly reached
Phnom Penh, the KR ordered all workers to fight, despite
not having any military training.
One day, a Vietnamese soldier shot me in my upper left leg
and I couldn’t walk. They arrested me and I was tortured
during my initial interrogations. Later, they sent me to a
dark prison for three months. After that, I was sent to a
large prison for three years.
When I was finally released from prison and returned home,
my village chief and friends thought that I was a spy of the
government that the Vietnamese had installed during their
occupation. They thought that I had killed Khmer people
and I was profoundly confused by this. It is important to
recognize that information was concealed from many KR
workers and soldiers, and that they had no knowledge of
the mass killings and torture ordered by the KR leadership.
In January of 2016, TPO staff gave me the opportunity to
share my story, all the while giving me their full attention.
This made me feel much better than before when I kept it
all in.

ុំ ូ មឲ្យអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ស្រដ�ៀងខ្ញុំ
ខ្ញស
មានឱកាសនិយាយពីរ�ឿងរបស់ពួកគេ ដូ ចដែល
ុំ នធ្វ។
ខ្ញបា
ើ វាបានជួ យឲ្យខ្ញុំធូរស្បយ
ើ និងមាន
សុ ភមង្គលនៅក្នុងជីវតរបស់
ខញ ុំម្តងទ�ៀត។
្
ិ
ុំ ង្ ឃឹមថា ប្រជាជនខ្មែរទា ំងអស់នឹ ងរស់នៅ
ខ្ញស
ដោយភាពចម្រុងចម្រើនច្រើន ។
‘’

I wish that those who have had similar
experiences as me have the opportunity to tell
their story like I did. It helped me feel relief and
happiness in my life again. Hopefully,
all Khmer people will live more prosperously.
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អតីតទាហានខ្មែរក្រហម

ខ្លូត ព្រីឆា Klot Pricha

Former KR Soldier

“

ុំ នឃ�ើញកងទ័ព
ល�ើកទីមួ យដែលខ្ញបា
វ�ៀតណាមលូ នមកបោកគ្រាប់បែក

ុំ នអារម្មណ៍រន្ធត់ និងភ័យខ្លា ចជាខ្លា ំង។ 
ខ្ញមា
ខ្ញុំមិនធ្លាប់រ�ៀនពី យុ ទសាស្ត្រ
សង្រ្គាមពីមុន
្ធ
មកទេ។ លុ ះព្រឹកឡ�ើង ខ្ញុំចេញល្បាត

ុំ
កងទ័ពវ�ៀតណាមបាញ់ មកល�ើរូបខ្ញ។

The first time I experienced a mortar
attack by the Vietnamese army, I felt both
shock and intense fear. I never received
any training on the different tactics that
were being used in the fighting. When
I was on morning patrol one day, the
Vietnamese army opened fire on me.
”

ក្នុងឆ្នា១
ំ ៩៧៥ គេបានតែងតាំងខ្ញុំជាប្រធានក្រុមកងចល័តកុមារ។ក្នុងឆ្នាំ
១៩៧៧ ខ្ញុំត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើជាទាហានខ្មែរក្រហម តែទោះជាយ៉ាងណាក៏
ដោយខ្ញុំមន
ិ ចងប់ ្រយុទ្ធគ្នានោះទេ ដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចត
ិ ្តលួចទៅរស់នៅ
ក្នុងព្រៃ។

ក្នុងឆ្នា១
ំ ៩៨៣ ពុករបស់ខញុំបា
្ នចូលរួមជាមួយទាហានខ្មែរក្រហម ហ�ើយ
់ ទាហានកដោ
គាត់កបា
៏ នយកខ្ញុំទៅជាមួយគាត់ដែរ។ ទោះជាខ្ញុំមន
៏ យ
ិ ចងធ្វើ
ក៏ខញុំន្ ៅតែមន
្ធ អាវុធ
ិ អាចគេចផុតបានដែរ។ ទាហានវ�ៀតណាមប្រើសុទតែ

ទំន�ើបៗ បាញ់ មកល�ើពួកយ�ើង នៅខណៈពេលនោះ ពួកខ្ញុំដែលនៅរស់

មានជីវ ិត ក៏បានបែកគ្នាអស់។ ពួកខ្ញុំនៅសល់គ្នាត្រឹមតែ៧នាក់ ហ�ើយត្រូវ
បង្ខំលាក់ខលួ ន។
្
ពេលនោះយ�ើងយកដ�ើមឈ�ើ និងថ្មធ្វើជាជម្រក ហ�ើយ

រាងកាយពោរពេញទៅដោយធូលី នង
ំ
ពេញខលួ ន។
្
ិ ផេះ។ សត្វទាកខារមាស់
យ�ើងមិនដែលបានស្គា ល់ទឹកងូតទេ ទឹកក៏គ្មា នផឹក បាយក៏គ្មា នហូប។
វាប្រៀបដូចយ�ើងកំពុងនៅក្នុងពោះវ�ៀនខ្មា ង
ំ ។
បន្ទាប់ពខ
្ លរួមការព្យាបាលរួច ការឈចា
ី ញុំចូ
ឺ ប់ នង
ិ ការធ្លា ក់ទក
ឹ ចត
ិ ្តរបស់
ខ្ញុំបានធូរស្បើយ។ ការព្យាបាលបានជួយឲ្យខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការ
៏
ំ ន់
ចងចាំដប្រេះស្រា
រំ បស់ខញុំ្ ចងក្រងជាសាច់រ�ឿងដ�ើម្ឲ
បី ្យយុវជនជនា
ក្រោយដឹង នង
ជ
ិ យល់ព
ី ីវ ិតអតត
ី ទាហានខ្មែរក្រហម ខ្ញុំក៏បានរងទុក្ខ–
វេទនាផងដែរក្នុងសង្គ្រា មជាង២០ឆ្នាម
ំ កនេះ។
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I

n 1975, I was appointed as a Child Mobile Unit leader.
In 1977, I was forced to become a KR soldier, however,
I didn’t want to fight, so I deserted and went to live in
the jungle.
In 1983, my father joined a group of KR soldiers and he
took me with him. Being a soldier seemed unavoidable,
even though I didn’t want to be one. The Vietnamese
troops had advanced weapons that wiped many of us out,
while separating those that had survived. Only seven of us
remained, which forced us into hiding. We used tree leaves
and rocks as shelter and our bodies filled with dirt and ash
as the time passed. Leeches began biting us, which caused
my body to itch everywhere. We never got to bathe. We
never had clean drinking water or rice to eat. It was as if we
were living in the enemy’s intestines.
After my participation in therapy, I was released from my
pain and depression. The treatment helped me to integrate
my fragmented memories into a coherent story for the next
generation. I want them to know and understand that as a
former Khmer Rouge soldier, I suffered as well during my
20 years of war.

ុំ ូ មផ្តា ំទៅប្រជាជនកម្ពុជា ឲ្យចេះថែរក្សាសន្តិភាព
ខ្ញស
ដោយការស្រឡាញ់ និងឲ្យតម្លៃទៅល�ើវា។
‘’

I would like to give a message to the people of Cambodia:
Maintain peace by loving and cherishing it.

40-41

អតីតទាហានខ្មែរក្រហម

Former KR Soldier

ញែម ទន Nhem Tuon

”

ុំ ិ បាក និងឈចាប់
អ្វីដែលធ្វឱ្យខ្
ខ្លា ំងបំផុត
ើ
ឺ
ញព

ំ ួ រមួ យសួ រមកថា “ម៉េចបានជាខ្ញុំទៅ
គឺសណ
បម្ររបបដែលជាអ្ន
កសម្លា ប់
ើ

អ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនទៅវញ?”
ិ

What caused me to struggle the most was the
question, “How could I serve the regime that
was responsible for killing my parents?”
”

ក្នុងឆ្នា១
ំ ៩៧០ គេបានចាត់តាង
ំ ខ្ញុំឲ្យធ្វើជាឈ្លបឃុប
ំ ួនខែ។ ក្រោយមក
ទ�ៀត ខ្ញុំធ្វើជាទាហាន។ ក្នុងឆ្នា១
ំ ៩៧៦ ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជូ នឲ្យទៅការពារ

ព្រំដែនខ្មែរ ពីទាហានវ�ៀតណាមដែលបុកមកកាន់តែខ្លា ង
ំ ឡ�ង
ើ ៗ។ ក្នុង
ឆ្នា១
ំ ៩៨៥ កងទ័ពវ�ៀតណាម បានវាយបុកមកដល់ស្រុកម៉ាឡៃ ហ�ើយ
កាន់កាប់បានទាំងស្រុង។ ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានផ្ញើសារមួយទៅ

រដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃ ដ�ើម្បីសុំកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
រស់នៅ។ ក្នុងពេលនោះថៃក៏បានរ�ៀបចំជរំ ុ ំភ�ៀសខ្លួន។ ខ្ញុំនិងគ្រួសារបាន
សម្រេចចត
ិ ្តរស់នៅក្នុងជំរុ ំនោះដែរ។ ពេលនោះខ្ញុំបានជួបជាមួយប្អូន
ប្រុសខ្ញុំ ហ�ើយវាបាននិយាយប្រាប់ថា ឪពុកម្តា យរបស់យ�ើងត្រូវបាន
គេសម្លាប់យ៉ាងអយុតធ
ំ ពេលឮដូចនេះ។
តិ្ ម៌។ វាធ្វើខ្ញុំឈចា
ឺ ប់យ៉ាងខ្លា ង

សង្គ្រា មបានបញ្ចប់ ហ�ើយសោកនាដកម្មបានកន្លងផុតជាង៤០ឆ្នាទំ ៅ

ហ�ើយ។ ខ្ញុំធ្លាប់គិតថា ការរ ំលឹករ�ឿងអតីតកាលរបស់ខញុំឡ្ �ង
ើ វ ិញ គឺគ្មា ន
ប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ខញុំឡ្ �យ
្ ្នុងខែ
ើ ។ ប៉ុន្តែការគិតរបស់ខញុំ្ បានផ្លាស់បតូ រក

ឧសភា ឆ្នា២
ំ ០១៥ នៅពេលបុគ្គលក
ិ អង្គការធភ
ី អ
ី ូ បានមកជួបជាមួយ
ំ ូង ខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការនិយាយរ�ឿងរ៉ា វទាំងនេះ។ ក៏បុន្តែ
នឹងខ្ញុំ។ ពីដប
៉

បន្ទាប់ពខ
្ នចូលរួមព្យាបាលមក ខ្ញុំចាប់ផ្តើមដឹងថា វាមានប្រយោជន៍
ី ញុំបា
ណាស់ដែលខ្ញុំត្វរូ នយា
់ ង
្ល កាត់ នង
ិ យរ�ឿងរ៉ា វពអ
ី ្វីដែលខ្ញុំធ្លាបឆ
ិ ការឈចា
ឺ ប់
ដែលខ្ញុំបានជួប។ សំខាន់ជាងនេះទៅទ�ៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបានអាន
សាច់រ�ឿងខញុំ្ឮៗ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងចត
ិ ្ត។ ខ្ញុំយល់បានច្រើន
ពីអី្វដែលបានក�ើតឡ�ង
ើ កន្លងមក។

ខ្ញុំសង្ម
ឃឹ ថាអ្នកផ្សេងទ�ៀតដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហេតុការណ៍ឈចា
ឺ ប់ដូចខ្ញុំ
មានឱកាសនយា
ិ យពីរ�ឿងរ៉ា វរបស់ពួកគេ ដូចដែលខ្ញុំបាននយា
ិ យរ�ឿង
របស់ខញុំចេញ
្
មកដែរ។
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n 1970, I was appointed as a commune spy for four
months and then I became a soldier. In 1976, I was
sent to protect the Khmer border from the advancing
Vietnamese army. In 1985, the Vietnamese army had
advanced and completely controlled the Malai District. The
KR leadership sent a request to the Thailand government
which would allow some Cambodian people to live there
safely. During that time, the Thais set up refugee shelters
and my family and I decided to live in one. There, I met
my younger brother and he told me our parents were killed
unjustly. This caused me immense pain.
The wars have been over and the tragedies have been passed
for more than 40 years now. I thought that recalling my past
experiences would have no benefit for me. This changed in
May of 2015, when a TPO staff member came to meet me.
At first, I hesitated to talk about these things. However, after
I participated in therapy, I started to realize that it was very
important to disclose my story about what I went through
and about the pain I have endured. More importantly, when
I told my story aloud, I felt relieved. I had more clarity about
what happened before. I wish that those who went through
painful events like me could have the opportunity to give
their testimony like I did.

ំ ន់ក្រោយត្រូវរ�ៀនពីរបបដ៏ឃោរឃៅ
យុ វជនជនា
មួ យនេះ ព្រោះវាបានបន្សល់ ទុកនូ វរបួ សផ្លូវចត្ត
ិ
និងភាពឈចាប់
វេទនាដល់ ប្រជាជនជាច្រើន។
ឺ
‘’

The younger generation needs to learn about the
brutality of this regime because it has left many
people with psychological wounds and pain.
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កងជឹម Korng Chem

“

ពេលកំពុងនិយាយរ�ឿងពីការវាយប្រយុ ទ ្ធ
ុំ ក់បធុំ
គ្នាក្នុងរបបនោះ ខ្ញហា
ី ក្លឹនរ ំសេវ
ុំ្
ជាប់នៅនឹងខោអាវរបស់ខញ ។

When talking about my past war
experiences, I can still smell the
gunpowder on my clothes.
”

រ�ឿងរ៉ា វរបស់ខញុំប្រ
្ ៀបដូចជារ�ឿងមមាចដែលចូលចត
ិ ្តប្រលែងភ្លើងដែល
វាមិនដឹងថាភ្លើងអាចនឹងធ�ើ្វឲ្យវារលាកនិងឈចា
ឺ ប់នោះទេ។ ខ្ញុំបាន
ប្រាប់កូនៗរបស់ខញុំថា
្ “ប�ើដឹងថាសង្រ្គា មធ�ើ្វឲ្យមហាសែនវេទនាលំបាក
អញ្ចឹងនោះប្រហែលជាពុកមន
ិ ទៅធ្វើជាកងទ័ពសោះឡ�យ
ើ “។

មុនពេលទទួលបានការព្យាបាល ខ្ញុំតែងមានការលំបាកដោយសារយល់

សប្តិអាក្រក់ ការចងចាំទាង
ំ នោះតែងមកលងខ្ញុំរាល់យប់។បន្ទាប់ពីបាន
ចូលរម
ួ ធ្វើសកក
តែខ្លា ង
ំ ដោយសារតែ
្ខី ម្មមក ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រករាយកាន់
ី
ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់ខញុំបា
្ នគាំទ្រ និងជ�ឿចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបាន

ជួបប្រទះ។ ខ្ញុំចាប់ផ្តើម គេងលក់ស្រួលជាងមុន លែងយល់សបតិឃ្ �ើញគេ
ដេញបាញ់ ក្នុងសង្រ្គា ម នង
ំ ប្រស�ើរជាងមុន។
ិ មានកម្លា ង

ខ្ញុំមានគំនិតផ្តា ដ
ំ ល់កូនដល់ចៅ ឬក្មេងៗជំនាន់ក្រោយថា៖ សូមឲ្យយ�ើង
ទាំងអស់ត្រូវចេះស្រឡាញ់ គ្នា កុំចង់ធ្វើសង្រ្គា មដាក់ខ្មែរគ្នាឯងទ�ៀត
ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យមនុស្សត្រូវស្លាប់ព្រាត់ប្រាសគ្
់ នា ខ្លះក៏ត្វរូ ភ�ៀសខ្នរត់
ចោល
លួ
់ ព្យសម្បត្តិ ស្អប់គ្នាប្រកាន់បក្សពួក ខ្មែរម�ើលមុខគ្នា
ផ្ទះសំបែងបាត់បងទ្រ
លែងចំ ប្រទេសជាតល
ិ ច
ិ លង់អស់ ប្រទេសជិតខាងគេម�ើលងាយ។

ខ្ញុំសំណូមពរដល់អង្គការធភ
ី អ
ី ូឲ្យបង្កើនធ្វើសកម្មភាពនេះដល់ជនរស់រាន
មានជីវ ិតផ្សេងៗទ�ៀត។ ខ្ញុំជ�ឿជាក់ថា ការព្យាបាលនេះអាចនឹងជួយអ្នក
ផ្សេងទ�ៀតដូចដែលវាបានជួយខ្ញុំដូច្នេះដែរ។
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y story is similar to the one about the cattle pests
that liked flying close to fire, but didn’t know
that the fire could hurt or burn them. I told my
children that if I had known that the war would have caused
me so much suffering, I never would have become a soldier.
Before treatment, I usually suffered from nightmares; my
memories always came to haunt me at night. After receiving
therapy, I felt happier because my family and relatives gave
me more support, but most importantly, they believed
me. Additionally, I have been sleeping better with fewer
nightmares and now have more energy.
I would like to give this message to all future generations:
Please love each other. Don’t allow Khmers to fight
each other. This only leads to death, separation, poverty,
displacement, discrimination, hatred, and in the end—
the destruction of our entire country. I would also like to
suggest that TPO provide this treatment to other survivors.
I believe it would serve them as it did me.

ឪឆ្អែតហ�ើយចពំ ោះការធ្វើសង្រ្គាមពីព្រោះវាបានធ្វើឲ្យ
មនុស្សព្រាត់ប្រាស់គ្នា និងសម្លា ប់ជីវតមនុស្ស។
ិ
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‘’

ុំ្ យ�ើងត្រូវចេះស្រលាញ់ គ្នា
ខ្ញុំតែងតែប្រាប់កូនៗរបស់ខញ ថា
មនម
នត្រូ
វធ្វស
មែ គ្នាឯងឡ�ើយ។
ិ
ិ
ើ ង្រ្គាមប្រឆា ំងនឹងខ្រ

I always tell my children that we
should all love each other and not
wage war against other Khmer people.
I was so fed up with the war because
it separated and killed people.
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What caused me the most pain for 30 years was my
attempt to answer the question, “Who am I?”

