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made possible through the generous support of the American People through the United States 
Agency for International Development (USAID). The contents herein are the sole responsibility 
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not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.
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Dedication
This book is dedicated to all those who perished under the Khmer Rouge regime—and  

to the former Khmer Rouge member-survivors who had the courage to break their  
silence in order to share their own traumatic histories as they progressed  

along their paths of  healing and reconciliation.
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បុព្វកថា

អំសពតីនបពនផ្សខដល្រង្កស�តីងសដ្យរ្រ្រកម្ុជាប្រជាធិ្រសតយ្យ ោន្រ៉ះពាល់ដល់េុខរាលភ្ពផ្ូវចិត្ រ្រេ់ ជនរងសបរះ 
ននរ្រ្រសនះយ៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។ ការជាេះសេ្តីយននរ្រួេផ្ូវចិត្ និង ការផ្សះផសាផ្ូវចិត្កនាុង េង្គម កម្ុជា វាទាម ទារ សអាយ 
រាន ការ អន្រាគមន៍ ពហុវេិ័យ ខដលកនាុងសោះរានការនិយយពតីសរឿងរ៉ាវ ពិត  រ្រេ់  អនាករេ់រានរានជតីវតិ ខដល ជា ជន រង– 
សបរះ និង អនាករេ់រានរានជតីវតិខដលជាអតតីតខខមែរបកហម រ្រេ់ រ្រ្រ កម្ុជា ប្រជាធិ្រសតយ្យ។ 

សេៀវសៅសនះោនផ្ល់ឱកាេសអាយអនាករេ់រានរានជតីវតិខដលជាអតតីតខខមែរបកហមរ្រេ់រ្រ្រកម្ុជាប្រជាធិ្រសតយ្យ  
សដតីម្តី និយយ ពតី សរឿងរ៉ាវ រ្រេ់ពួករត់ និងខចករខំលកនូវអារមមែណ៍ និងការសសាកស្ាយ រ្រេ់ពួករត់។ សរឿងរ៉ាវ ទាងំ 
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ឱកាេ កនាុងការនិយយសរឿងរ៉ាវរ្រេ់រត់បោ្រ់សយតីងទាងំអេ់រនា ។ 
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ោយកប្រតិ្រត្ិអង្គការធតីភតីអូកម្ុជា
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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  psycho-
logical 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 



អារម្ភកថា

ចា្រ់តាងំពតីឆានា ២ំ០១៤ ដល់ឆានា ២ំ០១៦ អង្គការធតីភតីអូ កម្ុជា ោនអនុវត្ គសបរាងមួយខដលរានសឈាមែ ះថា “ការខេ្វងរកពិត  ការផ្សះផសា និងភ្ពជាេះសេ្តីយ” ខដល 
ទទួលការឧ្រត្ថម្ភពតី  ទតីភ្នា ក់ ងារអាសមរកិេបរា្រ់ការអភិវឌ្ឍន៍អន្រជាតិ សៅកាត់ថា USAID។ សរល្រំណងេំខាន់ននគសបរាងសនះគឺសដតីម្តីសលតីក កម្េ់ការ  ផ្សះ ផសា និង 
ភ្ព ជា េះ សេ្តីយ តាមថានា ក់មូលដ្ឋា ន កនាុងប្រសទេ កម្ុជា។ តាមរយៈគសបរាងសនះ សយតីងោន សធ្វតីការ ជាមយួទាងំអនាករេរ់ានរានជតីវតិខដលជាជនរងសបរះ និង អនាក រេ់ រាន 
រានជតីវតិខដលជាអតតីតខខមែរបកហម ខដល  ោនឆង្ផុតពតី េង្ងា្គ ម េុតីវលិ រា្រ្់រញូ្លទាងំរ្រ្រហងិសា្រផុំតខដល សកតីតរានកនាងុ ប្រវត្ិសាង្េ្រ្រេ់ ប្រសទេ កម្ុជា គឺរ្រ្រកម្ុជា 
ប្រជាធិ្រសតយ្យ ខដលភ្គ សបចតីនសា្គ ល់ថាជារ្រ្រខខមែរបកហមោនបគ្រ់បគងប្រសទេ។ 

សៅសពលខដលសយតីងោនសធ្វតីការជាមួយនលឹងអនាករេ់រានរានជតីវតិខដលជាអតតីតខខមែរបកហមសៅ កនាុងគសបរាង្រតីឆានា សំនះ សយតីងយល់ថា ពួករត់មួយ ចំនួន ក៏រានភ្ព ឈចឺា្រ់ 
សដ្យសារខតការ្រ៉ះទង្គិចផ្ូវចិត្ខដរ។ ្រោទា ្រ់ពតីការបតិះរះិពិចារ្យ៉ងយកចិត្ទុកដ្ក់ សយតីងសជឿ  ជាក់ថា ការសៅពួករត់ថាជាអនាករេ់រាន រានជតីវតិជាអតតីត ខខមែរ 
បកហម គឺរាន លក្ខណៈបតលឹមបតរូវជាង(ជាជាងបរន់ ខត សៅពួករត់ថាជាេរាជិកខខមែរបកហម) ពតីសបពាះវាមិនបតលឹមខតអាច ទទួលសា្គ ល់ការឈចឺា្រ់រ្រេ់ពួករត់ខត 
្រ៉ុស ណ្ ះសទ ្រ៉ុខន្ ខែម ទាងំ ឆ្ុះ្រញ្ចា ងំពតី តបមរូវការ រ្រេ់ពួករត់ទូលំទូលាយ ជាងមុនសៅកនាុង ដំសណតី ការ  ជាេះ សេ្តីយ និងផ្សះផសា។ 

សេៀវសៅសនះ្រងាហា ែអំពតីសរឿងរ៉ាវចំនួន១០រ្រេ់អនាករេ់រានរាន ជតីវតិ ខដលជាអតតីតខខមែរបកហមមកពតីសខត្ចំនួន៤គឺ កំពង់ឆានា ងំ ោតដំ់្រង ន្រល៉និ និង ្រោទា យ រានជ័យ។ 
សរឿងរ៉ាវទាងំសនះ ោនដកបេង់សចែពតី  េក្ខតីកមមែរ្រេ់ពួករត់ សពលពួករត់ចូលរមួការពយាោលេក្ខតីកមមែ   រ្រេ់គសបរាង។ សរឿងសៅកនាុងសេៀវសៅសនះ នលឹង ពិពណ៌ោ 
បតរួេៗ  អំពតី ្រទពិសសាធន៍រ្រេ់ពួករត់ សៅកនាុងេង្ងា្គ មេុតីវលិ ក៏ដូចជា ក្តីេង្លឹម រ្រេ់  ពួករត់ េបរា្រ់ ប្រសទេជាតិ សៅសពល អោគត។ 

ការងារសនះពិតជាមិនអាចសៅរចួសទប្រេិនស្រតីមិនរានអនាកផ្ល់ ប្រលឹកសា រ្រេ់អង្គការធតីភតីអូ ខដលោនផ្ល់ការពយាោលផ្ូវចិត្ េបរា្រ់អនាករេ់រានរានជតីវតិខដល ជា អតតីត 
ខខមែរបកហម ទាងំសនះ។ កញ្ញា  Rhiana  Holmes     អតតីត កមមែេិកសាការ តីរ្រេស់យតីងមកពតីសាកលវទិយាលយ័ Denver គឺជាមនុេ្ស ដ៏េំខាន់សៅកនាុងការងារសនះ សដ្យ ោន 
ជួយខក េបមរួលសាច់សរឿង រ្រេ់ពួកសគ ។  

ចុង សបកាយ  សយតីងេូមខែ្ងអំណរគុណយ៉ងបជាលសបរៅចំសពាះ  រាចា េ់ជំនួយ USAID េបរា្រ់ ការផ្ល់ជា ែវកិា សៅ សលតី ការងារ  ជា មួយ  នលឹង អនាករេ់រានរានជតីវតិខដល
ជាជនរងសបរះ និងអនាករេ់រានរានជតីវតិខដលជាអតតីតខខមែរបកហម  អេ់រយៈសពល៣ឆានា ។ំ ជាចុងសបកាយ សយតីងក៍េូមខែ្ងអំណរគុណចំសពាះអង្គការ GIZ  េបរា្រ់ 
ការរបំទ ជាេរា្ភ រៈសៅសលតីគសបរាងសនះផងខដរ។ 

 
កញ្ញា  អអាម ចរយិា



4-5

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.



អេចក្តីអ្្ើម

រានមនុេ្សបករុមតូច្រ៉ុស ណ្ ះខដលទទួលជ័យជំនះកនាុងេង្ងា្គ មកនាុងចំស្ម    អនាក ខដល សៅ រេ់ រានរានជតីវតិពតី េង្ងា្គ មខហក ហួរ។ 
ខណៈ សពល   អំសពតី  ប្រល័យ  ពូជសាេន៍ោនចារជាប្រវត្ិសាង្េ្ននប្រសទេជាសបចតីន រ្រ្រ កម្ុជាប្រជាធិ្រសតយ្យ រានលក្ខណៈខ្រ្ក

 ពតីសគ សដ្យរ្រ្រសនះោន្រំផ្ិច ្រំផ្ាែ ជាប្រព័ន្ធសៅសលតីប្រជាពលរដឋានិងវ្រ្ធម៌ប្រនពណតី រ្រេ់ ខ្ួន។ មហាអំ្ច្ររសទេរានការ 
ជា្រ់ ទាក់ទងនលឹងវោិេកមមែសនះ។ សទាះ្រតី សរឿង រ៉ាវជាប្រវត្ិសាង្េ្ដ៏ចបាេ់លាេ់សនះ បតរូវោន្ិរទោងំសដ្យឥទ្ធិពលនសយោយនិង 
េង្គម ្រ៉ុខន្ឥទ្ធិពលននវោិេកមមែសៅខតសមតីលស�តីែយ៉ង ចបាេ់ បកខ�តរហូតដល់្រចចាុ្រ្ននាសនះ។

ការសពែចិត្ចូលរមួកនាុងដំសណតី រការផ្សះផសា ពតីេំ្ក់្ុរគ្គលខដលោន ្រសបមតី ការងារសៅកនាុងរ្រ្រកម្ុជាប្រជាធិ្រ សតយ្យ គឺរាន 
សារេំខាន់ជាខ្ាងំ សដតីម្តីេសបមចោននូវការផ្សះផសាដ៏ទូលំទូលាយ។ មិនខមន្ុរគ្គលទាងំអេ់ ខដលោន ្រសបមតី ការ ងារឲ្យរ្រ្រសនះ 
េុទ្ធខតោនប្របពលឹត្អំពតីេរ្ា្រ់ រងា្គ ល សោះ សទ។ ្ុរគ្គលខ្ះបតរូវោនទាក់ទាែឲ្យចូលរមួសបពាះខត មនេិការ បេឡាែ់ ប្រសទេជាតិ  
សហតីយ្ុរគ្គលខ្ះសទៀតបតរូវោនសគចា្រ់្រង្ខំឲ្យ ្រសបមតីរ្រ្រសនះ។ ភ្ព ខុេខ្រ្ក រនា  បតរូវ ោន ខេ្ង ឲ្យ ស�តីែ តាម រយៈការ ្រ៉ះ ទង្គិច   ផ្ូវ  ចិត្ 
ោោ ខដលអនាកសៅរេ់រានរាន ជតីវតិ ោន សកតីត រាន សហតីយ ករណតី  គំរូ  ដ៏   តិច តួច  ្រ៉ុស ណ្ ះ ខដលោន្រងាហា ែជូនសៅកនាុងការងារសនះ។

ការស្ារេង្គមកម្ុជាខដលខហកសបចៀកយ៉ងសខទាចខាទា  ំតបមរូវឲ្យរានការសធ្វតី ឲ្យ ជាេះសេ្តីយ និងការផ្សះផសាពតីបគ្រ់ មជ្ឈដ្ឋា ន។ 
ការ្រសង្កតីត្ររយិកាេ មួយ ខដលប្រសទេជាតិទាងំមូលអាចបោរព្វទិវាកាន់ទុក្ខសដតីម្តីសធ្វតី ឲ្យ  ចង ចានំលឹង  ផ្ល់  ជាប្រសយជន៍ដ៏ធំសធង 
ខដល បគ្រ់ ភ្គតីទាងំអេ់អាចខេ្ង សចែ ពតីការោត់្រង់ និងទុក្ខសសាក រ្រេ់ខ្ួន ការភ័យខ្ាចនិងវ្ិរ្ដិសារ តី រ្រេ់ ខ្ួន។ ខណៈ 
សពល ការ យល់ ស�តីែ សនះបតលឹមខតជាឧត្មគតិ ការចងបកង ជា ឯកសារ ទាងំសនះសធ្វតីស�តីងកនាុងសរល្រំណងចា្រ់ សផ្តីម ដំសណតី រ ការ ផ្ល់ 
ជូន  ស�តីង វែិ នូវតនម្ជាមនុេ្សជាតិ េបរា្រ់បគ្រ់ ភ្គតីពាក់ព័ន្ធ បពមទាងំផ្ល់ ឱកាេដល់អនាកខដលសៅរេ់រាន រាន ជតីវតិ ខដល  រេ់  
សៅេ្ថិតកនាុងភ្ពឯសកា និង សេ្ងៀម សា្ង ត់ ឲ្យនិយយសចែនូវការឈចឺា្រ់រ្រេ់ខ្ួន។ ឆនទាៈននការ ដលឹកោ ំរមួ ផ្ស ំជា មួយ នលឹង ភ្ព ខ្ាងំ ពតី 
កំសណតី ត បពមទាងំេមត្ថភ្ពកនាុងការ សធ្វតីឲ្យ រានភ្ពជាេះសេ្តីយរ្រេ់ប្រជាជនកម្ុជា អាចោសំឆ្ាះសៅ េសបមច  សរល ្រំណងសនះ 
សហតីយោមំកនូវេក្ានុពលេបរា្រ់ការ ផ្សះផសាដ៏ធំសធង។ 

បណិ្ត Edward Palmer
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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.



វុន អមេត

្្ញមំាៃរោ�រស្្រស្្យ ចរំោះរ�ឿងរ៉ា វខដលរ្រើតរ�ើង។ ្រ្នញងនា្ជា បញេ្គល មា្ន ្រ់
ខដលធ្លេ ប់ចូល�ួ្ចលនាខ្មែ�ក្រហ្ ្្ញទំទួលយ្រ ៃិងទទួលស្្គ ល់ថា 
អ្ន្រ្លេះលះបង់ រដើ្បកីបរទសជាតិ ្លេះរទៀតគ្មែ ៃជរក្ើស ៃិងកតរូវរ្វើ

 តា្បញ្ជា រេ រហើយអ្ន្រ្លេះរទៀត កបកពរឹត្ិអរំពើរោ�រៅជារកចើៃ។

‘’



VUN MET

 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.

‘’



រពលខដលរេបង្ំ្ ្ញ ឲំ្យរ្វើជារ្ក្ររុ្ ្្ញ  ំសង្ រ្ឹ  
ថារ្វើវាឲ្យកតរូវ ប៉ាញខៃត្ា្រោ�ពិត  

វាខប�ជា ញ្ស រៅវញិ ។ 

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.
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សៅឆានា  ំ១៩៧៥ សគឲ្យខ្ុ ំ សធ្វតីជាសមកងតូចសមតីលការខុេបតរូវ៣០បគរួសារ។ 
សដ្យតាម្រញ្្រ្រេ់ថានា ក់ដលឹកោ ំអង្គការោនសរៀ្រចំគូបេករជាមួយនលឹង 
សយធារានា ក់ខដលសេនាតីសរៀ្រការ ជាមួយនលឹងខ្ុ ំ។ មុនសពលខដលពួកសយតីងជួ្រ 
មុខ រនា សៅកនាុងពិធតីសរៀ្រជាសបចតីនគូរ  ខ្ុ ំ មិន ដលឹង ថា រត់ជានរ្ សហតីយ 
នរ្  ខដលនលឹងបតរូវមកសរៀ្រការជាមួយខ្ុ ំសោះសទ។

្រោទា ្រ់ពតីរ្រ្រសនះដួលរលំ ខ្ុ ំក៏ោនមករេ់បេរុកកំសណតី តវែិ សបកាមការ 
សរៀ្រចំ រ្រេ់រដ្ឋា ភិោល។ នែ្ងមួយសម�ុ ំោនបោ្រ់ខ្ុ ំថា រានទាហានរានា ក់ 
សគមក  េួររកសឈាមែ ះខ្ុ ំ និងសចាទថាខ្ុ ំថាោនេរ្ា្រ់និងលួចយករាេ្រង 
បេតីរ្រេ់រត់ និងថាចង់មកេងេលឹកមកសលតីខ្ុ ំសទៀតផង។ សរឿងសនះ សធតី្វឲ្យ 
ខ្ុ ំ  ខ្ាច ជាខ្ាងំ រចួខ្ុ ំចា្រ់សផ្តីមេួរខ្ួនឯងម្ងសហតីយម្ងសទៀត ថារានធ្ា្រ់ 
សធតី្វ អ្វតី ខុេឬសទ? ខ្ុ ំមិនខដលេរ្ា្រ់មនុេ្ស្រានា ក់សទ េូម្តីខតគិតក៏មិន 
ខដល  ោនគិតផង។ ខតយ៉ង្ ខ្ុ ំគិតថាខ្ុ ំក៏ ខុេខដរ ខុេសដ្យមិនោន
ជួយអនាកខដលសៅសបកាមការបគ្រ់បគង រ្រេ់ខ្ុ ំ សដ្យសារខ្ុ ំមិនខដលោន 
ដលឹង មុន មិនោនស�តីែសគចា្រ់ចងអនាក្រានា ក់ផាទា ល់នលឹងខភនាកខ្ុ ំផង។ 
ខ្ុ ំពិតជាមិន អាច  ជួយអ្វតីដល់ពួកសគ ោនខមន។

ខ្ុ ំក៏សវទោដូចអនាកដនទសទៀតខដរ  សហតីយខ្ុ ំរានអារមមែណ៍ថាខុេចំសពាះការ
ោនចូលរមួកនាុងចលោខខមែរបកហម។ ខ្ុ ំមិនោនដលឹងសទថាខ្ុ ំោនប្របពលឹត្ 
កំហុេ ្ មួយរអឺត់។ ្រោទា ្រ់ពតីោនខចករខំលកសរឿងរ៉ាវដល់អង្គការធតីភតីអូ 
ខ្ុ ំរានការយល់ដលឹងជាងមុនសបចតីន និងធូរជាងមុនសបចតីន។



In 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. 
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្្ញ ខំតងខតរៅវត ្ៃិងរ្វើបញណ្យរ្វើទាៃ រដើ្ប ីជក្ះ រល់ 
្រហំញសឆ្គង�បស់្្ញ។ំ ្្ញបំាៃ រៅវត ្ៃិងរ្វើបញណ្យ ជា ្ ួយ 

ៃរឹង ជៃ �ងរកគ្ះ ៃិង រប់អាៃជា្ួយៃរឹង ពួ្ររេ។

I keep going to pagodas and joining Buddhist 
ceremonies to purify all my wrongdoings. I have 

joined the Buddhist ceremonies with victim-
survivors and make friends with them.

‘’
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្្ញ ំ្ ិៃខដលមាៃឳរោសៃិយាយរចញពី រ�ឿង រ៉ា វ 
�បស់្្ញ រំនាះរទ។ ដូរច្នះ រៅ រពលខដល ្ ្ញ  ំ�លំរឹ្រ 

រ�ើងវញិពី�បប ខ្មែ� ក្រហ្ ្្ញចំាប់រផ្ើ្យ។ំ 

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

I began to weep.

“

”
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សៅកនាុងឆានា  ំ១៩៧៣ និងឆានា  ំ១៩៧៤   ខ្ុ ំបតរូវសគ្រំខ្រក សចែពតីបគរួសារ និង 
្រសបងៀន ឲ្យសធតី្វជាសពទ្យខខមែរបកហមរានា ក់។ កនាុងោមជាសពទ្យេម័យសោះ 
ខ្ុ ំខតង ោនស�តីែពួកទាហានខខមែរបកហមេំលា្រ់មនុេ្សសៅនលឹងមុខ។  
សពលខ្ះ ខ្ុ ំក៏្រ៊ិះនលឹងបតរូវោនសគយកសៅេរ្ា្រ់សៅសបកាម្រញ្្រ្រេ់ 
ពួកសគសោះខដរ។  

ខ្ុ ំរានការសសាកស្ាយចំសពាះការខដលោនចូលរមួចំខណក ជា ខផនាក នន  
រ្រ្រខដលគួរ ឲ្យេ្អ្រ់សខ្តីមមួយសនះ  ្រ៉ុខន្ខ្ុ ំមិនោនេមែ័បគចិត្សទ គឺខ្ុ ំបតរូវ 
ោន្រង្ខំ  ខដលោនសធតី្វឲ្យខ្ុបំតរូវរេស់ៅកនាងុសា្ថ នភ្ពភយ័ខ្ាច និងរងទុក្ខ  
អេ់រយៈ សពល ជាងសាមេិ្រឆានា ។ំ  ខ្ុ ំរានការហត់សនឿយយ៉ងខ្ាងំ។  

ខ្ុ ំរានអារមមែណ៍ថារមែ ននរ្រានា ក់ខដលខ្ុ ំអាចខចករខំលកពតីកង្វល់ោោ
ខដលខ្ុ ំរាន សលតីកខលងខតអង្គការធតីភតីអូ។ សៅសពលមួយខដលខ្ុ ំពយាយម 
និយយជាមួយកូនៗរ្រេ់ខ្ុ ំ ពួកសគមិនោនសជឿខ្ុ ំ និងយល់ពតីសា្ថ នភ្ព  

 ខ្ុ ំ សោះសទ។ សៅសពលខដលចា្រ់ សផ្តីមរលំលឹកស�តីងវែិពតីការចងចា ំទាងំ ឡាយ 
ននសរឿង អតតីតកាលកនាុងកំ�ុងសពលននការពយាោលរ្រេ់អង្គការធតីភតីអូ ខ្ួន 
រ្រេ់  ខ្ុ ំចា្រ់សផ្តីមែ័រ ្រ៉ុខន្សៅសពលខដលខ្ុ ំនិយយជាមួយអនាកប្រលឹកសា–
សយ្រល់ រតោ់នស្ា្រខ់្ុនំងិរបំទផ្ូវចិតរ្្រេខ់្ុ។ំ  ការសធតី្វខ្រ្រសនះ វាោន  
សធតី្វឲ្យ ខ្ុ ំរានអារមមែណ៍ធូរបសាលជាសបចតីន។ មួយខខ្រោទា ្រ់ពតីោនទទួល នូវ 
ការពយាោល អារមមែណ៍ធូរបសាលសៅខត្រន្ប្រសេតីរជាងមុន។  ខ្ុ ំរាន 
អារមមែណ៍  ថាទទួលោននូវកំលាងំកាយនិងចិត្សបចតីន ខដល វាអាចសធតី្វឲ្យ ខ្ុ ំ 
រាន ការគិតប្រសេតីរជាងមុន។ ខ្ុ ំ ោនចា្រ់សផ្តីមចូល រមួ កនាុង  េកមមែភ្ព 
េង្គម  ជាសបចតីនសផ្សងសទៀតនិងែលឹកញា្រ់ជាងមុន។ ការពយាោល វាពិតជា 
ល្្អ េ់ េបរា្រ់ខ្ុ ំ សហតីយខ្ុ ំេង្លឹមថាអនាកសផ្សងសទៀតអាចនលឹងទទួល 
ោននូវការពយាោលសនះដូចខ្ុ ំខដរ។



Between 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.
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្្ញមំាៃមាៃ្រមាលេ ងំរកចើៃជាង ញ្ៃ ខដលអាច រ្វើឲ្យ 
្្ញមំាៃរោ�េិតបាៃចបាស់ជាង ញ្ៃ។ ្្ញចំាប់រផ្ើ្ 

ចូល�ួ្ ស្រ្មែភាព  រៅ ខាង រករៅ បាៃ រកចើៃ 
 ជាង ញ្ៃ។  រោ�ពយាបាលរៃះេឺ ល្អ ណាស់  
សកមាប់្្ញ  ំរហើយ ្ ្ញសំង្ រ្ឹ ថា អ្ន្រ ដនទ ្រ៏

 អាច ទទួល រសវា ទាងំរៃះបាៃខដ�។ 

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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្្ញចំង់បាៃ្រិត្ិយសសកមាប់រោ�លះបង់�បស់្្ញ  ំ
សកមាប់កបរទសជាតិ្រ្នញងរពលសង្រ្្គ ្។ 

ប៉ាញខៃច្ញងរករោយ រេបាៃរៅ្្ញថំាជា 
អ្ន្របផំ្លេ ញជាតិរៅវញិ។ 

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.

“

”
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ខ្ុ ំោនចូលរមួសធ្វតីេង្ងា្គ មសបពាះខ្ុ ំចង់ជួយជាតិរ្រេ់ខ្ុ ំ។ សគឲ្យខ្ុ ំសៅសរៀន 
សពទ្យ សដតីម្តីពយាោលអនាកជំងឺសៅេមរភូមិ។ កនាុងឆានា ១ំ៩៧៨ អង្គការឲ្យ ខ្ុ ំ 
  ចា្រ់ នដ ជា មួយនលឹងប្រធានេហករណ៍រានា ក់។ កនាុងឆានា ១ំ៩៧៩ សពលខ្ុ ំមក 
ដល់ ភូមិរ្រេ់្រ្តីខ្ុ ំ ប្រជាជនមួយចំនួនគិតថា ខ្ុ ំពយាោលអនាកជំងឺកនាុង 
េមរភូមិ សដ្យមិនោនសរៀនេូបតបតលឹមបតរូវ។ 

អនាកភូមិោននិយយថា សពទ្យេម័យអាពត មិនោនសៅសរៀនេូបតឯ្ 
សចះដលឹងពិតបោដកសទ។ ខ្ុ ំរានអារមមែណ៍តូចចិត្  ខដលបតរូវសគសរ តីេសអតីង។ 
ខ្ុ ំគិត ថាសយតីងចង់ជួយសគសសាះ ខ្ររជាសគនិយយខ្រ្រហនាលឹងសៅវែិ។

សទាះ្រតីជា ខ្ុ ំជាសពទ្យេម័យអាពត ខ្ុ ំក៏ចង់ទទួលខុេបតរូវខ្ះខដរ ចំសពាះ 
អនាក រងនូវទារុណកមមែ កនាុងរ្រ្រ ខដលោន្រសបងៀនខ្ុ ំឲ្យជួយជតីវតិអនាកដនទ។ 
ោងខ្ុ ំ េូមអរគុណចំសពាះមិត្ភក្ិខ្ុ ំនិងអតតីតអតិែិជនធតីភតីអូ  ោនសលតីក 
ទលឹកចិត្ ខ្ុ ំឲ្យសរៀ្ររា្រ់ពតីជតីវតិ សហតីយវាជួយឲ្យខ្ុ ំធូរសេ្តីយ  ពតីការឈចឺា្រ់ 
ខដល ក្រ់ សៅកនាុងជសបរៅស្រះដូងជាង៣០ឆានា កំន្ងមកសនះ។



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. 



20-21

្្ញសំង្ រ្ឹ  ថា រ្រមែងជនំាៃ់រករោយ ៃិង
 

ស្ធ្�ណៈ  ជៃ  រ�ៀៃសូកត ពីកបវត្ិស្ង្ស ្
�បស់ រយើង រដើ្បរីជៀសវាង មាៃរោ�រ� ើសរអើង

 រៅរលើអ្ន្រ ខដល សមែម័កេចិត ្ចូល�ួ្ ជា្ួយៃរឹង 
 

�បប ប៉ាញលពត រៅ ្រ្នញង រគ្លបណំង ល្អ។ សូ្ឲ្យ 
ពួ្ររយើង  ទាងំ អស់  រចះ�ួប�ួ្គ្្ន  រដើ្បរីជៀសវាង 
្រញឲំ្យ មាៃ �បបរៃះ ជារលើ្រទីពី�រទៀត។ សូ្ឲ្យ 
កបរទស ជាតិ �ស់រៅកប្របរោយសៃ្ិភាព។ 

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.

‘’



 ្្ញមំាៃអា�្មែណ៍ថា  រ្វើ ញ្សខដល្ិៃអាចរោ�ោ�
អ្ន្រខដលរៅពីរករោ្រោ�កេប់កេង�បស់្្ញ។ំ 

សូ្បខីតពូ�បស់្្ញ  ំ្រ៏កតរូវរេសមាលេ ប់
 

យា៉ា ងនកពនផ្ខដ�។

 I felt guilty for not being able to protect those 
who were under my supervision. Even my 

uncle was brutally killed.
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ឆានា ១ំ៩៧០ អនាកភូមិខ្ុចំា្រស់ផ្តីម រានកា  រពោិកកនាងុ ការ រេស់ៅ។ ពកួ លនន់ល់ 
សជឿថា ពួកខ្ុ ំចូលនដជាមួយពួក  ខខមែរបកហម ឯពួកខខមែរ បកហមថា ពួក ខ្ុ ំចូល 
នដជាមួយពួកលន់នល់។ ឆានា ១ំ៩៧៣  ពួក ខខមែរបកហម ោនចា្រ់ខ្ួន សមភូមិ 
រ្រេ់ពួកសយតីង។ ភ្្មៗ  ្រោទា ្រ់ពតីសោះ អង្គកា រ ចាត់តាងំឲ្យខ្ុ ំបតរូវសៅ ក្ា្រ់ 
េហករណ៍។ ឆានា ១ំ៩៧៦ សៅខខមតីោ ប្រជាជនេហករណ៍ខ្ុ ំ បតរូវជសម្ៀេ 
សហតីយខ្ុ ំក៏ រានអារមមែណ៍ ធូរ បសាល សដ្យគិតថា អេ់តួោទតីសទៀតសហតីយ។  

ខ្ុ ំខតងរានអារមមែណ៍ថាខុេយ៉ងធ្ងន់ ខតសទាះយ៉ង្ ខ្ុ ំមិនបតរូវោន 
សគបោ្រ់ ឲ្យដលឹងមុនពតីការចា្រ់ខ្ួនខដលនលឹងសកតីតស�តីង សហតីយខ្ុ ំក៏រ លឹតខត 
មិនអាច សធតី្វអ្វតីោនសទៀតសដតីម្តី្រពា្ឈ្រ់ ពួកសគខដរ។ ខ្ុ ំរ លឹតខតមិនអាចជួយ 
ការពារ ពូ រ្រេ់ ខ្ុ ំ រានា កស់ៅសពលខដលទាហានខខមែរ បកហម ោនចា្ររ់្ូរ រត។់ 
ខ្ុ ំពិត ជាមិនអាចសធតី្វអ្វតីោនទាល់ខតសសាះ។  សៅសពល ខដលចា្រ់សផ្តីមរាន 
សាលាក្តី េបរា្រ់ កាត់ក្តីសមដលឹកោខំខមែរបកហម   ខ្ុ ំរានការភ័យខ្ាចថាសគ 
អាចនលឹង ចា្រ់ខ្ួនខ្ុ ំសដ្យសារខតការចូលរមួ ជាមួយ រ្រ្រមួយសនះ។

សទតី្រខតខខ កក្កដ្ ឆានា  ំ២០១៥ នែ្ងខដល មង្ន្តីរ្រេ់   អង្គការធតីភតីអូ មកជួ្រមក
សាកេួរនិងផ្ល់ឱកាេឲ្យខ្ុ ំ ោននិយយសចែ នូវសរឿងពិតកនាុងចិត្ខដល 
ខ្ុ ំោនលាក់ទុកអេ់ រយៈសពលជាង ៣០ឆានា កំន្ងមក។ កនាុងសពលសោះ ខ្ុ ំ 
ោន ្រសញចាែនូវការសសាកស្ាយនិងការឈចឺា្រ់រ្រេ់ខ្ុ ំសចែមក។ ្រខន្ថម 
ពតីសលតី សនះសទៀត ខ្ុ ំោនដលឹងថា ខ្ុ ំនលឹងមិនបតរូវោនសគសចាទប្រកាន់និងកាត់ក្តី 
េបរា្រ់ ការចូលរមួសនះសទ សហតីយសនះវាពិតជាោនសធតី្វ ឲ្យខ្ុ ំធូរបសាល 
យ៉ង  ខ្ាងំ អេ់រយៈសពល្រ៉ុោមែ នឆានា កំន្ងមកសនះ។ ខ្ុ ំខលងរាន អារមមែណ៍ 
ដក់ជា្រ់ និងជា្រ់ជំពាក់ជាមួយនលឹងសរឿងអតតីតកាលសទៀតសហតីយ។



In 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.  



24-25

្្ញចំង់ឱ្យរេដរឹងពីវបិបដិស្��ីបស់្្ញសំកមាប់រោ�ឈចឺាប់ៃិង

 រស្្រនាដ្រ្មែ ្រ្នញងអ�ំញងរពល ៣ ្្ន  ំ៨ខ្ ២០ ន្ងនៃ�បបប៉ាញលពត។

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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្្ញមំាៃអា�្មែណ៍រស្្រស្្យយា៉ា ងខាលេ ងំចរំោះរ�ឿងរ៉ា វ
ខដលបាៃរ្រើតរ�ើង្រ្នញងរពលរនាះ។ ្រ្នញងនា្ជា 
បញេ្គល មា្ន ្រ់ខដលធ្លេ ប់ចូល�ួ្ចលនាខ្មែ�ក្រហ្ 
្្ញទំទួលយ្រ ៃិងទទួលស្្គ ល់ថា អ្ន្រ្លេះលះបង់ 

រដើ្បកីបរទសជាតិ ្លេះរទៀតគ្មែ ៃជរក្ើស 
ៃិងកតរូវរ្វើតា្បញ្ជា រេ រហើយអ្ន្រ្លេះរទៀត 

កបកពរឹត្ិអរំពើរោ�រៅជារកចើៃ ។ 

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. 

“

”



26-27

កនាុងឆានា ១ំ ៩ ៧ ១ ទាហានខខមែរបកហមោនេរ្ា្រ់ពូរ្រេ់ខ្ុ ំ។   សហតុការណ៍ 
សនះ សធ្វតីឲ្យខ្ុ ំតក់េ្ុតយ៉ងខ្ាងំ។ ឆានា ្ំរោទា ្រ់សទៀត ខ្ុ ំោនេសបមចចិត្ចូលរមួ
ជាមួយនលឹងខខមែរបកហម សដតីម្តីខេ្វងរកពតីមូលសហតុខដលពូរ្រេ់ខ្ុ ំបតរូវោន 
េរ្ា្រ់។ កនាុងឆានា ១ំ៩៧៥ សគោនឲ្យខ្ុ ំដលឹកោទំាហាន១០០ោក់។ ខ្ុ ំគិត ថា 
សពលខ្ុ ំកាន់តួោទតីសនះ វាជាទំនួលខុេបតរូវរ្រេ់ខ្ុ ំ កនាុងការអ្រ់រទំាហានឲ្យ
្រសបមតីប្រសទេជាតិ និងការពារទលឹកដតីពតី ប្រសទេសវៀត្ម។

កនាុងឆានា ១ំ៩៨៤ ខ្ុ ំោនសដតីរជាន់មតីន ដ្ច់សជតីងបតលឹម កសជតីង។ ្រោទា ្រ់ពតី សបរះ–
ថានា ក់ សនះ ខ្ុ ំចា្រ់សផ្តីមគិតសបចតីន។ ខ្ុ ំរានអារមមែណ៍ធ្ាក់ទលឹកចិត្ សហតីយខតង 
ខតគិតពតីរ្រ្រខខមែរបកហមជា្រ់ជានិចចា។  ខ្ុ ំ   ចូលរមួទទួល ខុេបតរូវ សៅសលតី ទសង្វតី 
រ្រេ់ សមដលឹកោខំខមែរបកហម ែ្វតីស្រតីខ្ុ ំមិនខដលសធ្វតីអាបកក់ ចំសពាះ ប្រជាជន ខខមែរ ក៏ 
សដ្យ។   សទាះ្រតីជាខ្ុ ំរានសចតោល្អ សពលចូលរមួចលោសនះ ្រ៉ុខន្ឥលូវ 
យល់ ស�តីែថា មិនខមនមនុេ្សទាងំអេ់ខដលចូលរមួ ចលោសោះ រាន 
សចតោល្អទាងំអេ់សោះសទ ។  

សនះជាសលតីកទតីមួយសហតីយ ខដលខ្ុ ំរានភ្ពក្ាហាននិយយពតីការឈចឺា្រ់ 
ពតីជតីវតិលំោក និងទុក្ខបពរួយរ្រេ់ខ្ុ ំ។ វាជាការពិត ខដលការពយាោលសនះ 
ជួយឲ្យរានភ្ពធូរសេ្តីយ។ វាសធ្វតីឲ្យខ្ុ ំេំរាន្លក់ោនសបចតីនជាងមុន។



In 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.



28-29

I hope that victim-survivors will one day cease their 
discrimination and know that not all former  

Khmer Rouge members are bad people.

្្ញសំង្ រ្ឹ ថាន្ងណា្ួយអ្ន្រ �ស់រៃមាៃជីវតិខដល ជា 
ជៃ�ងរកគ្ះទាងំឡាយ ៃរឹងឈប់មាៃរោ�រ� ើសរអើង 

ៃិងេិតថា ខ្មែ�ក្រហ្ ទាងំអស់សញទ្ធខតជា្ៃញស្អាក្រ្រ់។
‘’
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រៅរពលខដល្្ញ រំ�ើញរោ�សមាលេ ប់ វាហា្រ់ដូចជា 
្្ញ្ំរពំញងរ្ើលរ�ឿង្រញៃ។ �ូបភាពនៃរោ�សមាលេ ប់ 

រនាះបាៃដ្រ់ជាប់រៅ្រ្នញង្ួ�្របាល�បស់្្ញ  ំ 
ខដលរ្វើឲ្យ្្ញ ពិំបា្ររេង យា៉ា ងខាលេ ងំ។

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.

“

”
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ឆានា ១ំ៩៧៥ ទាហានខខមែរបកហម ោនជសម្ៀេ និង្រំខ្រកខ្ុ ំសអាយរេ់ 
សៅខ្រកពតីរ្ាយ។ កនាុងឆានា ១ំ៩៧៦ សគោនឲ្យ  ខ្ុ ំចូលរមួមិទិែសមតីលផាទា ល់ 
នូវការវាយេរ្ា្រ់ អនាកសទាេជាសបចតីន ខដលរានសទាេសផ្សងៗរនា ។

ឆានា ១ំ៩៧៨ សបពាះខតការពារ ជតីវតិ ខ្ុ ំក៏ េសបមច ចិត្ចូលរមួជាទ័ពខខមែរ 
បកហម។ សៅឆានា  ំ១៩៨០ ខ្ុ ំក៏ោនប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពសវៀត្ម។  
ខ្ុ ំោែ់សៅពួកសគ សទាះ្រតីជាពួកសគជាេបតរូវឬអត់។ ខ្ុ ំមិនរានគំនិត 

 និង សចតោ កនាុងការេរ្ា្រ់អនាក្សោះសទ ្រ៉ុខន្វាមិនអាចសគចោន 
សបពាះសនះ ជា ្រញ្្ថានា ក់សលតី។ ខ្ុ ំខ្ាចចំសពាះការោត់្រង់អាយុជតីវតិខ្ុ ំ 
សហតីយជសបមតីេ ចុងសបកាយរានខតការពារខ្ួន។

ខ្ុ ំកបមោននិយយវាសចែ្េ់ សបពាះប្រជាជនសៅតំ្រន់ខ្ុ ំមិន ឲ្យ 
 រលំលឹក មយាង៉សពលរលំលឹក វាហាក់ដូចែមែតីេបរា្រ់ខ្ុ ំ ដូសចនាះសហតុការណ៍ទាងំ 

សនះសៅខតដកជ់ា្រក់នាងុចិតរ្្រេខ់្ុជំានិចចា រហូតដលខ់្ុោំនសគងយលេ់្រ្ិ
 អាបកក់សេទាតីររាល់យ្រ់។

ខ្ុ ំោនចូលរមួពយាោលផ្ូវចិត្ជាមួយនលឹងអង្គការធតីភតីអូ ខ្ុ ំអាចទរ្ាយ 
សរឿងរ៉ាវ ខដលោនលាក់ទុកកនាុងចិត្ និង ចងបកងសរឿងរ៉ាវរ្រេ់ខ្ុ ំ េបរា្រ់  
កូនសៅ  ជំោន់  សបកាយ និងប្រជាជន ទូសៅ ោន ដលឹង និង យល់ពតីជតីវតិ ដ៏ 
ខេនឈចឺា្រ់រ្រេ់ខ្ុ ំ ។



In 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.
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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.

រៅរពលខដល្្ញ �ំលំរឹ្ររ�ឿង�បស់្្ញ  ំ្្ញមំាៃអា�្មែណ៍ 
ឈចឺាប់តិចជាង ញ្ៃ។ ្្ញចំិញ្រឹ ្ មាៃ់ទា  សកមាប់ 

ចិញ្រឹ ្ ជីវតិសពវន្ង។  រៅរពលខដល្្ញ រំ្វើរោ� ្្ញ្ំរក្ 
េិត អពីំ រ�ឿង ខដលរ្វើឲ្យ្្ញ ំ្ ិៃសបបាយចិត។្ ្្ញមំាៃ 

អា�្មែណ៍ ្ ូ�រសប ើយ។ ឥលូវ្្ញ រំេងល្រ់ជាង ញ្ៃ 
 

ៃិង ឈប់យល់សប្ិអាក្រ្រ់រទៀត។ 

‘’



អវីខដលរ្វើឲ្យ្្ញឈំចឺាប់បផំញត អស់�យៈរពល
 

ជាង៣០ ្្ន េំឺរោ�ពយាយា្�្រចរ្លេើយ 

“រតើ្្ញជំាអ្ន្រណា?”

What caused me the most pain for  
30 years was my attempt to answer  

the question, “Who am I?”
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”
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ខខមែរបកហម្រំខ្រកខ្ុ ំសចែ ពតីឪពុក រ្ាយ សៅសពលអាយុ១៣ឆានា ឲំ្យសៅសៅ  
កង កុរារ ។ ្រោទា ្រ់មកសគោនឲ្យខ្ុ ំសៅសធ្វតីការសរាងចបកបក�លឹងសៅភនាំសពែ 
រហូតដល់ឆានា  ំ១៩៧៩។   សពល កងទ័ពសវៀត្ម ចូលមកជិតដល់ភនាំសពែ 
ខខមែរបកហម ោនឲ្យកមមែករទាងំអេ់ សៅចបាងំជាមួយទ័ពសវៀត្ម ទាងំ 
ខដល    អនាក ខ្ះរនា មិនខដលធ្ា្រ់កាន់ កាសំភ្តីងសសាះ។

នែ្ងមួយ ពួកសវៀត្មោែ់ខ្ុ ំោក់សៅ្សឆ្វង  សដតីរ មិនរចួ។ វាចា្រ់ខ្ុ ំ យកសៅ 
វាយ េួរចសម្តីយ វាយដំខ្ុ ំយ៉ងខ្ាងំ សហតីយក៏ ្រញូ្នខ្ុ ំ សៅដ្ក់គុកងងលឹតរយៈ 
សពល្រតីខខ។ ្រោទា ្រ់មកសទៀត សគក៏ោន្រញូ្នឲ្យខ្ុ ំសៅសៅគុកធំ្រតីឆានា ្ំរន្
សទៀត។

សពលខដលសគសដ្ះខលងខ្ុ ំសចែពតីគុក ខ្ុ ំោនបតល្រ់សៅផទាះវែិ។ សមភូមិ  
និង មិត្ភក្ិរ្រេ់ខ្ុ ំោនគិតថាខ្ុ ំជាឈ្្ររ្រេ់រដ្ឋា ភិោលខដលសវៀត្ម 
ោនចូលរមួ្រសង្កតីតរដ្ឋា ភិោលសនះស�តីង។  ពួកសគោនគិតថា ខ្ុ ំោនេរ្ា្រ់ 
ប្រជាជនខខមែរ ខដលពាក្យទាងំសនះសធ្វតីឲ្យអារមមែណ៍ខ្ុ ំវលិវល់រហូតមក។  
វាេំខាន់្េ់ខដលសយតីងបតរូវទទួលសា្គ ល់ថាព័ត៌រានបតរូវោនលាក់ជិតពតី 
កមមែករ និងទាហានខខមែរបកហមជាសបចតីនោក់ សហតីយពួកសគ ក៏មិនោនដលឹងពតី 
ការ េរ្ា្រ់យ៉ងរងា្គ ល និងអំសពតីទារុណកមមែ សបកាមការដលឹកោរំ្រេ់ សមដលឹកោ ំ  
ខខមែរ បកហមសោះខដរ។ 

ខខមករា ឆានា ២ំ០១៦ មង្ន្តីអង្គការ ធតីភតីអូោនមកសាកេួរ និងផ្ល់ឱកាេឲ្យ
ខ្ុ ំសរៀ្ររា្រ់ពតីបពលឹត្ិការណ៍ទាងំអេ់ និងយកចិត្ទុកដ្ក់ស្ា្រ់សរឿងខ្ុ ំ សធ្វតីឲ្យ 
ខ្ុ ំ រាន អារមមែណ៍ធូរបសាល   បេ�ះកនាុងចិត្សបចតីនជាងមុនសពល ខដល  ខ្ុ ំលាក់ 
សរឿងទុកកនាុងចិត្។



When 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.
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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. 

្្ញសូំ្ឲ្យអ្ន្រខដលមាៃបទពិរស្្ៃ៍កសរដៀង្្ញ  ំ
មាៃឱរោសៃិយាយពីរ�ឿង�បស់ពួ្ររេ ដូច ខដល 
្្ញបំាៃរ្វើ។ វាបាៃជួយឲ្យ្្ញ ំ្ ូ�រសប ើយ ៃិងមាៃ  

សញភ្ង្គល រៅ្រ្នញងជីវតិ�បស់្្ញ ំ្ ង្រទៀត។ 
 ្្ញសំង្ រ្ឹ ថា កបជាជៃខ្មែ� ទាងំអស់ៃរឹង �ស់ រៅ 

 
រោយ  ភាពចក្រុងចរក្ើៃរកចើៃ ។ 

‘’
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 រវៀតណា្លូៃ្្ររបា្រកគ្ប់ខប្រ 

្្ញមំាៃអា�្មែណ៍�ៃ្ធត់ ៃិងភម័យខាលេ ចជាខាលេ ងំ។  
្្ញ ំ្ ិៃធ្លេ ប់រ�ៀៃពី យញទ្ធស្ង្សស្ង្រ្្គ ្ពី ញ្ៃ 

្្ររទ។ លញះកពរឹ្ររ�ើង ្្ញ រំចញលបាត 
 

្រងទម័ពរវៀតណា្បាញ់្្ររលើ�ូប្្ញ។ំ

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.

“

”
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កនាុងឆានា ១ំ៩៧៥ សគោនខតងតាងំខ្ុ ំជាប្រធានបករុមកងចល័តកុរារ។  កនាុងឆានា  ំ
១៩៧៧ ខ្ុ ំបតរូវោន្រង្ខំឲ្យសធ្វតីជាទាហានខខមែរបកហម ខតសទាះជាយ៉ង្ក៏
សដ្យខ្ុ ំមិនចង់ប្រយុទ្ធរនា សោះសទ ដូសចនាះខ្ុ ំក៏េសបមចចិត្លួចសៅរេ់សៅ 
កនាុង នបព។

កនាុងឆានា ១ំ៩៨៣ ពុករ្រេ់ខ្ុ ំោនចូលរមួជាមួយទាហានខខមែរបកហម សហតីយ 
រតក់ោ៏នយកខ្ុសំៅជាមយួរតខ់ដរ។ សទាះជាខ្ុមំនិចង់សធ្វតីទាហាន កស៏ដ្យ 
ក៏ខំុ្សៅខតមិនអាចសគចផុតោនខដរ។ ទាហានសវៀត្មសប្រតី េុទ្ធខត អាវធុ 
ទំសនតី្រៗ ោែ់មកសលតីពួកសយតីង សៅខណៈសពលសោះ ពួកខ្ុ ំ ខដល សៅ រេ់ 
រា នជតីវតិ ក៏ោនខ្រករនា អេ់។ ពួកខ្ុ ំសៅេល់រនា បតលឹម ខត ៧ោក់ សហតីយបតរូវ 
្រង្ខំលាក់ខ្ួន។ សពលសោះសយតីងយកសដតីមសឈតី និងែមែ សធ្វតីជាជបមក សហតីយ 
រាងកាយសពារសពែសៅសដ្យធូលតី និងសផះ។ េត្វទាក ខា ំ ររាេ់  សពែ ខ្ួន។ 
សយតីង មិន ខដលោនសា្គ ល់ទលឹកងូតសទ ទលឹកក៏រមែ នផលឹក  ោយក៏រមែ នហូ្រ។   
វាសប្រៀ្រដូចសយតីងកំពុងសៅកនាុងសពាះសវៀនខាមែ ងំ។ 

្រោទា ្រ់ពតីខ្ុ ំចូលរមួការពយាោលរចួ ការឈចឺា្រ់ និងការធ្ាក់ទលឹកចិត្រ្រេ់ 
ខ្ុ ំោន ធូរសេ្តីយ។ ការពយាោលោនជួយឲ្យខ្ុ ំផសារភ្្្រ់ជាមួយនលឹង ការ 
ចងចា ំដ៏ សប្រះបសារំ្រេ់ខ្ុ ំ ចងបកងជាសាច់សរឿងសដតីម្តីឲ្យយុវជនជំោន់ 
សបកាយ  ដលឹង និង យល់ ពតីជតីវតិអតតីតទាហានខខមែរបកហម ខ្ុ ំក៏ោនរង ទុក្ខ–
សវទោ ផង ខដរ កនាុង  េង្ងា្គ មជាង២០ឆានា មំកសនះ។



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

្្ញសូំ្ផ្្រំៅកបជាជៃ្រ្ពញជា ឲ្យរចះខ្�្រសាសៃ្ិភាព 
រោយរោ�កសឡាញ់ ៃិងឲ្យតន្លេរៅរលើវា។

‘’
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អវីខដលរ្វើឱ្យ្្ញ ពិំបា្រ ៃិងឈចឺាប់ខាលេ ងំបផំញត
 េឺ សណួំ�្ួយសួ�្្រថា “រ្៉ាចបាៃជា្្ញ រំៅ 
 

បរក្ើ �បបខដលជាអ្ន្រសមាលេ ប់ 
អ្ន្រមាៃេញណ �បស់្លេួៃរៅវញិ?”

What caused me to struggle the most was the 
question, “How could I serve the regime that 

was responsible for killing my parents?”

”

”
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កនាុងឆានា ១ំ៩៧០ សគោនចាត់តាងំខ្ុ ំឲ្យសធ្វតីជាឈ្្រ�ុ្ំរួនខខ។ សបកាយ មក 
សទៀត ខ្ុ ំសធ្វតីជាទាហាន។ កនាុងឆានា ១ំ៩៧៦ ខ្ុ ំបតរូវោន្រញូ្នឲ្យសៅការពារ 
បពំខដនខខមែរ ពតីទាហានសវៀត្មខដល្ុរកមកកាន់ខតខ្ាងំស�តីងៗ។ កនាុង 
ឆានា ១ំ៩៨៥ កងទ័ពសវៀត្ម ោនវាយ្ុរកមកដល់បេរុករ៉ាន� សហតីយ 
កាន់កា្រ់ ោនទាងំបេរុង។ ថានា ក់ដលឹកោខំខមែរបកហមោនសផ្តីសារ មួយសៅ 
រដ្ឋា ភិោលប្រសទេនែ សដតីម្តីេំុកខន្ងេុវត្ថិភ្ពេបរា្រ់ប្រជាជនកម្ុជា 
រេ់សៅ។ កនាុងសពលសោះនែក៏ោនសរៀ្រចំជំរុសំភៀេខ្ួន។ ខ្ុ ំនិងបគរួសារោន
េសបមចចិត្រេ់សៅកនាុងជំរុសំោះខដរ។ សពលសោះខ្ុ ំោនជួ្រជាមួយ្រ្អូន 
ប្ររុេខ្ុ ំ សហតីយវាោននិយយបោ្រ់ថា ឪពុករ្ាយរ្រេ់សយតីងបតរូវោន 
សគេរ្ា្រ់យ៉ងអយុត្ិធម៌។ វាសធ្វតីខ្ុ ំឈចឺា្រ់យ៉ងខ្ាងំ សពលឮដូចសនះ។

េង្ងា្គ មោន្រញចា្រ់ សហតីយសសាកោដកមមែោនកន្ងផុតជាង៤០ឆានា សំៅ
សហតីយ។ ខ្ុ ំធ្ា្រ់គិតថា ការរលំលឹកសរឿងអតតីតកាលរ្រេ់ខ្ុ ំស�តីងវែិ គឺរមែ ន 
ប្រសយជន៍ អ្វតីេបរា្រ់ខ្ុ ំស�តីយ។ ្រ៉ុខន្ការគិតរ្រេ់ខ្ុ ំ ោនផ្ាេ់្រ្ូរកនាុងខខ 
ឧេភ្ ឆានា ២ំ០១៥ សៅសពល្ុរគ្គលិកអង្គការធតីភតីអូ ោនមកជួ្រជាមួយ 
នលឹងខ្ុ ំ។ ពតីដំ្ូរង ខ្ុ ំសាទា ក់សេទាតីរកនាុងការនិយយសរឿងរ៉ាវទាងំសនះ។ ក៏្រ៉ុខន្ 
្រោទា ្រ់ ពតីខ្ុ ំោនចូលរមួពយាោលមក ខ្ុ ំចា្រ់សផ្តីមដលឹងថា វារានប្រសយជន៍ 
្េខ់ដលខ្ុបំតរូវនិយយសរឿងរ៉ាវពតីអ្វតីខដលខ្ុធ្ំា្រឆ់ង្កាត់ និងការ ឈ ឺចា្រ់ 
ខដលខ្ុ ំោនជួ្រ។ េំខាន់ជាងសនះសៅសទៀតសៅសពលខដលខ្ុ ំោនអាន 
សាច់ សរឿង ខ្ុ ំឮៗ ខ្ុ ំរានអារមមែណ៍ធូរបសាលកនាុងចិត្។ ខ្ុ ំយល់ោនសបចតីន 
ពតីអតី្វខដលោនសកតីតស�តីងកន្ងមក។ 

ខ្ុ ំេង្លឹមថាអនាកសផ្សងសទៀតខដលធ្ា្រ់ឆ្ងកាត់សហតុការណ៍ឈចឺា្រ់ដូចខ្ុ ំ 
រានឱកាេនិយយពតីសរឿងរ៉ាវរ្រេ់ពួកសគ ដូចខដលខ្ុ ំោននិយយសរឿង 
រ្រេ់ខ្ុ ំសចែមកខដរ។ 



In 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.
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The younger generation needs to learn about the 
brutality of this regime because it has left many 

people with psychological wounds and pain.

យញវជៃជនំាៃ់រករោយកតរូវរ�ៀៃពី�បបដ៏ រោ�រៅ  
្ួយរៃះ រកោះវាបាៃបៃ្ល់ទញ្រ ៃូវ�បួសផលេូ វចិត ្
ៃិងភាពឈចឺាប់រវទនា ដល់កបជាជៃជារកចើៃ។

‘’
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រពល្រពំញងៃិយាយរ�ឿងពីរោ�វាយកបយញទ្ធ
គ្្ន  ្រ្នញង�បបរនាះ ្្ញហំា្រ់បី ញ្្ំរលេរឹៃ�រំសវ 

ជាប់រៅៃរឹងរខាអាវ�បស់្្ញ។ំ 

When talking about my past war 
experiences, I can still smell the 

gunpowder on my clothes.

“

”
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សរឿងរ៉ាវរ្រេ់ខ្ុ ំសប្រៀ្រដូចជាសរឿងមរាចខដលចូលចិត្ប្រខលងសភ្តីង ខដល 
វាមិនដលឹងថាសភ្តីងអាចនលឹងសធតី្វ ឲ្យ វារលាកនិងឈចឺា្រ់សោះសទ។ ខ្ុ ំោន 
បោ្រ់កូនៗរ្រេ់ខ្ុ ំថា “ស្រតីដលឹងថាេង្ងា្គ មសធតី្វឲ្យមហាខេនសវទោ លំោក 
អញចា លឹងសោះប្រខហលជាពុកមិនសៅសធ្វតីជាកងទ័ពសសាះស�តីយ“។

មុនសពលទទួលោនការពយាោល ខ្ុ ំខតងរានការលំោកសដ្យសារយល់
េ្រ្ិអាបកក់ ការចងចាទំាងំសោះខតងមកលងខ្ុ ំរាល់យ្រ់។  ្រោទា ្រ់ពតីោន 
ចូល រមួសធ្វតីេក្ខតីកមមែមក ខ្ុ ំរានអារមមែណ៍រ តីករាយកាន់ខតខ្ាងំ សដ្យសារខត 
បករុម បគរួសារនិងសាច់ញាតិរ្រេ់ខ្ុ ំោនរបំទ និងសជឿចំសពាះអ្វតីខដលខ្ុ ំោន
ជួ្រប្រទះ។ ខ្ុ ំចា្រ់សផ្តីម សគងលក់បេរួលជាងមុន ខលងយល់េ្រ្ិស�តីែសគ
សដែោែ់កនាុងេង្ងា្គ ម និងរានករ្ាងំប្រសេតីរជាងមុន។ 

ខ្ុ ំរានគំនិតផ្ាដំល់កូនដល់សៅ ឬសកមែងៗជំោន់សបកាយថា៖ េូមឲ្យ សយតីង 
ទាងំ  អេ់បតរូវសចះបេឡាែ់រនា  កំុចង់សធ្វតីេង្ងា្គ មដ្ក់ខខមែររនា ឯងសទៀត 
ពតីសបពាះ វាសធ្វតីឲ្យមនុេ្សបតរូវស្ា្រប់ពាតប់ោេរ់នា  ខះ្កប៏តរូវសភៀេខ្នួរត់ សចាល 
ផទាះេំខ្រងោត់្រង់បទព្យេម្ត្ិ េ្អ្រ់រនា ប្រកាន់្រក្សពួក ខខមែរសមតីលមុខរនា   
ខលងចំ ប្រសទេជាតិលិចលង់អេ់ ប្រសទេជិតខាងសគសមតីលងាយ។

ខ្ុ ំេំណូមពរដល់អង្គការធតីភតីអូ  ឲ្យ្រសង្កតីនសធ្វតីេកមមែភ្ពសនះដល់ជនរេ់រាន
រានជតីវតិសផ្សងៗសទៀត។ ខ្ុ ំសជឿជាក់ថា ការពយាោលសនះអាចនលឹងជួយអនាក 
សផ្សង សទៀតដូចខដលវាោនជួយខ្ុ ំដូសចនាះខដរ។



My 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. 



48-49

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.

្្ញ ខំតងខតកបាប់្ូរៃៗ�បស់្្ញថំា រយើងកតរូវរចះកសលាញ់គ្្ន  
្ិៃ្ិៃកតរូវរ្វើ សង្រ្្គ ្កប្ងំៃរឹងខ្មែ� គ្្ន ឯងរ�ើយ។ 

ឪខឆ្អតរហើយ ចរំោះរោ�រ្វើសង្រ្្គ ្  ពីរកោះ វាបាៃ រ្វើឲ្យ 
្ៃញស្ កោត់កបាស់គ្្ន  ៃិងសមាលេ ប់ជីវតិ្ៃញស្។ 

‘’



អនាក េបម្រេបមរួលគសបរាង កញ្ញា  សអាម ចរយិ

អនាកអភិោលកិចចា សលាក សពជ ្រញ្ញា

អនាកប្រលឹកសា្រសចចាកសទេគ្តីនតីក សលាក្រណិ្ត Edward Palmer

អនាកខកេបមរួលភ្សាខខមែរ អនាកបេតី ជ េុ្រ តី កញ្ញា  សអាម ចរយិ កញ្ញា  សសាម រត្ថោ  
កញ្ញា  សហៀក េុស�ឿន សលាក ស៊ាង លា្រ

អនាកខកេបមរួលជាភ្សាអង់សគ្េ កញ្ញា  Rhiana Holmes សលាក្រណ្ខិ ត Edward Palmer

អនាកប្រលឹកសាផ្ូវចិត្រ្រេ់គសបរាង ការខេ្វងរកពិត 
ការផ្សះផសា និងភ្ពជាេះសេ្តីយ

កញ្ញា  សអាម ចរយិ សលាក គលឹម សសាភ័ណ អនាកបេតី ជ េុ្រ តី  
សលាក យូ អិុល េុជាតិ កញ្ញា  សសាម រត្ថោ កញ្ញា  ខែ្ន េុគន្ធ្រ៉ា

ែតរូ្រសដ្យ សលាក ខែ៉ម ពិេិដឋា 

រចោបកាហ្វកិសដ្យ សារ៉ាវ៉ាន់ (Saravan.co)
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What caused me the most pain for 30 years was my 
attempt to answer the question, “Who am I?”

អវីខដលរ្វើឲ្យ្្ញឈំចឺាប់បផំញត អស់�យៈរពលជាង
 ៣០ ្្ន េំឺរោ�ពយាយា្�្រចរ្លេើយ “រតើ្្ញជំាអ្ន្រណា?”


