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០. េសចក�ីសេង�បទូេទ
១០ែខធ�ូ ឆា�២០១០កន�ងេទេន អ�កដក់ព
សុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណី្រត
របាយករណ៍េនះព ណ៌នាអំពីរបកគំេ

ៃនករសិក្សោអេង�តចំនួន ែដលបានេរៀបច ំេ� ធ
េនកម�ុជ ករសិក្សោទីមួយបានេធ�េន
ៃថ�ទី៣ ែខតុ ល ឆា�២០០៨ និងៃថ�ទី២២
ែខឧសភ
ឆា�២០០៩។ អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន
ក�ុងករអេង�េនះ គឺអ�កែដលបានេកតមុ
ឆា�១៩៧៥ និងបានចត់ទុកខ�ួនេ ជ
ជនរងេ្រគៃនរបបែខ�រ្រកហម អ�កចូលរួមផ�ល់
សមា�សនសរុបមា១០៧៧នាក់ ្របម
មួយភាបួនៃនអ�កចូលរួមផ�ល់
សមា�សន គឺ២៤៧នាក់បានដក់ពក្យសុំត
ជាេដ-បណឹ � ងរដ�ប្បេវណីេនចំេពះ
អង�ជំនុំជ្រមវិសម� �ក�ុងតុលករកម េហ
កត អវតក។ អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជបណឹ � ងរដ�ប្បេវណីទំងេនះស�ិតក�ុងចំេណាម
ងេ្រគាះដំបូេគបង�ស់ ែដលបានដក់ព
េនច ំេពះមអវតក។ េយងបានសួរអ�កច ូលរួ
ផ�ល់សមា�សនអំពីឥរិយាបរបស់ពួកគាត
ចំេពះអតីតែខ�រ្រក ចំេពះអវត ចំេព
សំណង និងចំេពះករេ្រត�មខរបស់ពួ កេគ
ក�ុងករផ្សះផ្សោជាមជនៃដដល់។

បែន�មេលេនះេទៀត េយងខ�ំបាសមា�ជាមួ
ុ

អ�កដក់ពក្យសុំតំងជេដ មបណឹ � ងរដ�ប្េវណីអំពីមូលេហតុៃនករច ូលរួរបស់ពួកេគ

ក�ុងដំេណរករន ីតិវិធរបស់តុលក
េនក�ុងករអេង�តេលកទីព ែដលបាេធ�
េនចេនា�ះៃថ�ទ២ ែខវិច�ិក ឆា�២០១០ និងៃថ�ទី
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សមា�ជាថ�ីម�ងេទៀត ក�ុងចំេណាមអ�ដក
ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្ ចំនួន
២៤៧នាក់ពីករអេង�តេលកទីម ៩១.៥%
(២២៦នាក) អច្រត�វបាន សមា�សជាថ

េទៀត។
េគាលបំណ គឺេដ ម្បែស�ងយល់អំព
ផលប៉ះពល់ៃនករដក់ និងករច ូលរួក�ុង
ដំ េណរករន ីតិវិធីរបស់អវតកេទេអ�ក

ដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប
ផា�ល និងេទេល្រក�ម្រគ�សររបស់ព និង
េដ ម្បីែស�ងយល់អំពី្របភពៃនករគាំ្រចិត�
សង�ម និងែផ�កច្បោ ចំេណះដឹ ងអំពីដំ េណរក
នីតិវិធី និងពិេសស ករយល់េឃញេទេក
ជំនុំជ្រមះសំណុំេរឿងទីមួយ្របឆាំង
កំ េហ�កអ៊ េហ ឌុ ច។ របកគំេហញចម្
មានដូចខងេ្រ
ងៗែដលេយងខ�ំទទួលបា
ុ
ក�ុងចំេណាមអ�រស់រនមជីវិតពី
របបែខ�រ្រកហ ពួកគេ្រតកអចំេពអវតក។
រីឯករអេង�តបន ា�ប់បង អ�កដកពកសុំ
តំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីមិ
បង�នូវផលវិបាកអវិជ�ម ពក់ព័ននឹ ង
ករក់ពក្យរបស់ពួកេគេឡ បែន�មេល
េនះេទៀត ពួកេគហក់ដូចមានទំនុចិត�េទ
េលតុលក និងបានបង�ញអំករេពញចិត
េពញេថ�មនឹ ងករងររបស់តុលករ អ�ក
ចូលរួមផ�ល់សមា�សនជាេ្រចនរំពឹ អវតក
នឹ ងរួមចំែណកដល់ករផ្សះ និងែថមទំ
5
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បានប
��ក់ តុ លករេនះបានដឹកនាំ

អវតក។ េទជាយា៉ងេនះក អ�កដក់ពក្យ

និនា�ករដ៏សេម្បមមួយក�ុងករផក�ុង
ចំេណាមព ួកេគ ជាទូេ មូលេហតុ ចម្បងៃ

តំខ�ួនជេដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណ ជាេ្រចហក
ដូចជខ�ះខតព័ត៌មានស�ីពីករដករបស់

ករដពក គឺេដ ម្បីែស�ងរកយុត�ិធម និងេដ ម្ប
សងសឹកចំេពអ�ីែដលបានេកតេឡងក�ុងរប

ខ�ួន និងដំ េណរករន ីតិវិធីេនតុល
យា៉ងណាមុ ករជំនុំជ្រមះសំណុំេរ

ែខ�រ្រកហម

ទីមួយ្របឆាំងនឹងឌ និងសល្រកមស្រ

អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សនភាគេ្រចន
��ដ៏សំខន់មួ
ចត់ទុក សំណងជាប
ផ�ុយពីវិធាៃផ�ក�ុងរបស់អវតក មនុ ស្សជាេ្រ
ចង់បាសំណងជាថវិកលក�ណៈបុគ�លជ

សំណុំេរឿងទីមួយេនះ្រតវបានទទួយកយា៉
អ�កដក់ព
វិជ�មាន េយងខ�ំបានរកេឃញ
ុ
សុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�រដ�ប្បេវណីនិយអំពី
អតីតកលដ៏ែសនឈឺចប់របស់ខ�ួនជមួយ

សំណងសមូហភា ឬផ�ូវចិត�។ យា៉ងណាមុ
អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹង-

្រក�ម្រគ�សររបស់ខ និងអ�កេនរស់រមា

េវណី្របាថា�ចង់េធ�បឧទ�ិសដល់សមាជ ិ

េ្រចនចត់ទុកករេធ�បុណ្យឧទ�ិអ�កែដល

្រក�ម្រគ�សរែដលប ានេ្រចនជាងអេនរស

បានស្◌�◌ាប និងករចង្រកងទុកជាឯកស

រជីវិត ែដលមិនបាដក់ពក្អវតក។

េរឿងរ៉វរបស់ពួកេគជាវិធានក រ

េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណីមានករ
ចិត�េពញេថ�មនឹ ងករជួយគាំ ែដលពួកេគ

ជីវិតពីរបបែខ�រ្រកហមែតប៉ុេណា� ពួកេគភា

សរៈសំខមួយក�ុងករជួយបន�ូបន�យ
ករឈឺចប់របពួកេគ។

ទទួលបានពីេមធ ា និង្រក�ម្រគ�សររបស់ខ�
អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សនជាេ្រចនចង�ុលបង
ថ ពួកេគបាតមដដំ េណរករន ីតិវិធីេ
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១. េសចក�ីេផ�ម
បែន�មេលេនះេទៀត អវតកជាតុល
អន�រជាតិដំបូងេគបងស់ ែដលមានអណត

ជាេលកដំបូងបង�ស េហយជា៣០ឆា�ំបន ា�ប់
្រពឹត�ិករណ៍ដ៏មហបំផ�ិតបំ ែដលបានេក

ផ�ល់សំណង។
លក�ណៈពិេសសខងេលរបស់អវត

េឡងក�ុងរបបែខ�រ្រកហ (១៩៧៥-១៩៧៩)

ផ�ល់នូវឪកសថ�ៗដល់ករច ូលរួមកន់ែត

អតីតជនេល�សកំពុ ង្រត�វបាននាំខ�ួនមកចំ

លក�ណៈទូលំទូលរបស្របជា
់
ែដល

មុ ខតុលករផ�ូវករ ែដលអនុ វតត
� 

ទទួលប៉ះពល និងផ�ល់នូវបរិយាកសម

បទដ�នច្បោប់អន�រ េនាះគអង�ជំនុំជ្រម

ែដលមានេគបំណងនាំមកនូវយុត�ិធមឲ្

វិសម� �ក�ុងតុលករកម (អវតក)។

អវតកតំណាងឲ្យកិខិតខំ្របឹងែ្របងពិេសស
មួយក�ុងករែស�ងរកយុត�ិធម ៌អន�រជា ក៏ ដូចជ
ក�ុង្របព័ន�ច្បោប់ជាតិរបស់កម យុទ�ស�ស�ថ�
មួយេធ� ឲ្យតុលករេនះខុសែប�តុ លក

ឧ្រកិដ�កមស�ង�មអន�រជាតិមុន អវតកមា
ទីតំងេនកម� េហយមានបុគ�លិជាត និង
អន�រជាត េហយយកមកអនុ វត�នូវច្បោជាតិផ
និងច្បោប់អន�រជ ាត ជាយុទ�ស�ែបប
តុ លកកូនកត់មួយ
ជាេលកដំបូងបង�ស់ក�ុង្របវត�ិស�ស
តុ លកឧ្រកិដ�កមស�ង� ែដលជនរងេ្រគ
្រត�វបអនុ ��តឲ្យច ូលរួមយា៉ងសកម�ក�

្របជាជ
របាយករណ៍េនះភា�ប់មកនូវរបកគំេ
របស់ករអេង�តពី ែដលបានេរៀបច ំេឡ
ជាមួយអ�េនរស់រនមា ន ជីពីរបបែខ�រ
្រកហម
ករអេង�ទីមួយមាកចូលរួមពីអ�ក

ផ�ល់សមា�សន១០៧៧នាក មកពីេខត�-្រក�

នានាេនកម េហយេធ� េឡងក�ុងចេនា�ះៃថ�ទ៣

ែខតុ ល ឆា�២០០៨ និង ៃថ�ទី២២ ែខឧសភ

ឆា�២០០៩ រហូតទល់នឹ ងករជំនុំជ្រេរឿងក�ី
ទីមួយរបស់តុ លក
សំណួរចម្បងៗក�ុករអេង�តទីមួេនះ
រួមមាន

ដំ េណរកនីតិវិធីរបស់តុ លក ក�ុងនាម
េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណី
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េត េហតុ ករណ៍អ�ីែដលអ�កច ូលរួមផ�ល់សមា�សន៍បានឆ�ងកត់ក�ុងរបបែខ�រ?



នាបច�ុប្ប េត ពួ កេគយល់េឃញយា៉ងណាែដរចំេពះអតីតែខ�រ្?



េត ឥរិយាប និងកររំពឹងទុកអ�ីខ� ែដលពួកេគមា ពក់ព័ន�នឹងករជំនុំជ្?



េត ពួ កេគមានមតិេយាបល់អ�ីខ ពក់ព័ន�នឹងសំណ និងសំណងអ�ីខ�ះែដលបាទមទ?

The Survivors‘ Voices

មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យោបាលជនរងេ្រគាះពីអំ

ក�ុងចំេណាមអ�កច ូលរួផ�ល់សមា�សន
១០៧៧ ន ◌ាក់ ្របមាណមួយភាគបួនបា
ពកសុំតំងខ�ួន េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណីេ
អវតក។
ករអេង�តមួយេទៀតបានចប់េផ�
ៃថ�ទី២ ែខវិច�ិក ឆា�២០១០ និងបានប��ប់េ
ៃថ�ទី១២ ែខធ�ូ ឆា�២០១០ថ�ីៗេនះ។ ក�ុងេនា អ�ក
ផ�ល់ចេម�យែដលបានដពក្យសុំតំងខ�

ក�ុងករអេង�តេលកទីពីរេន េយងបាេធ�
បទសមា�សន៍ច ំនួ២២៦។
បនា�ប់ពីករេចញសល្រកមស
សំណុំេរឿងទីមួយ និងែផនករជំនុំជ្រមះសំណ
េរឿងទីពីរក�ុងឆា�២០១០ េយងខ�ំបានេផា�ត
ុ
េលសំណួរខងេ្រ េហយែដលជាែផ�
សំខន់ៃនរបាយករណ៍េ

េដមបណឹ � ងរដ�ប្បេវណី្រត�វបាន សមថ�ី
ម�ងេទៀត គឺបនា�ប់ពីករផ�សមា�សន៍េល
ទីមួយ ្របម១ឆា� ៧ែខ។



េតអ�កេនរស់រនមា ន ជី ទទួលបាបទពិេសធន៍អ�ីខ� ពក់ព័ន�នឹងករដក់ពកតំ
ខ�ួនជេដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណីរបស់ខ�ួេនអវត (កម�វិធីផ្សព�ផ្ ករគាំេដ
អង�កនា និង េមធាវ)?



េត សកម�ភាពរបស់ពួកេ ពក់ព័ន�នឹងអវត មានករប៉ះពល់េនក្រមិេទេល
ជីវិតរបស់ពួកេគ ឬជីវិតរបស់្រក�ម្រគ�សរព?



េត ពួ កេគមានឥរិយាបទដូចេម�ចែដរចំេពះករជំនុំក�ុងសំណុំេរឿងទីមួយ និង
សល្រស្រមាប់សំណុំេរឿងទីមួយេ?



េត អ�កេនរស់រនជីវិតបានែស�ងរកករគាំ្រទចិត�សង�ម្របេភទណាខ ក�ុង
ករស្រមបខ�ួនរស់េនជាមួអតីតកលដ៏ឈឺចប់របស់ពួក?

របាយករណ៍េ្រត�វបានេរៀបចំជាជំពូក
។ ជំពូកទី២េផា�តេទេលព័ត៌មានស�របប
ែខ�រ្រកហ អវតក ករច ូលរួមរបស់ជនរងេ្រ
និងសំណងក�ុងបរិបទៃនតុ លក ក�ុងជំពូក
ទី៣ មានករបង�ញអំពីវិធីស និងរបក

មានករបង�ញលទ�ផលថ�ីៗបានមកពីក
អេង�តទីពីរ។ ចុ ងេ្រក ក�ុងជំពូកទី៥ មា
េសចក�ីសេង�បស�ីពីរបកគំេហញចម្បង និងក
ពិភាកមួយពក់ព័ន�នឹងករចូលរួមរប
េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណី

គំេហញៃនករសិក្សោអេង�តទីម ជំពូកទី៤

សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ
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មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យបាលជនរងេ្រគាះពីអំេ

៣. ករសិក្សោជាមួេនរស់រនជីវិតផា�ល(០៨-០៩)

4

៣.១ វិធីស�ស

របាយេ្រជសេរសបា៉ន់គ

ចំនួនសរុបៃនអ�កផ�ល់សមា�សនមា១០៧៧នាក មកពី១៩េខត�-្រក�ងៃន្របេទសកម� ដូចមា
ករចង�ុ◌ុលបង�ញក�ុងតរងខង
តរ១◌ៈ អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សនតមេខត�នីមួយ
(%)

កណ
ា�
ភ�ំេពញ
តែក
កំពត
កំពង់ សឺ �
ស�យេរៀ
បាត់ដំប
កំពង់ច
េពធិស
េសៀមរ
សឹង
� ែ្រត
្រពះសីហន
រតនគិរី
េកះកុ
កំពង់ធំ
កំពង់ ឆា�ំ
្រកេច
បនា�យមានជ
ៃប៉លិន
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23.2
17.4
7.2
6.3
5.1
4.2
4.0
4.9
3.5
3.0
3.0
3.0
2.9
2.9
2.7
2.6
2.6
1.5
0.9

សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ

មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យោបាលជនរងេ្រគាះពីអំ

ក�ុងចំេណាមអ�កច ូលរួផ�ល់សមា�សនទំងអស ២៣% (២៤៧នាក) បានដក់ពក្យសុំតំង
េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណីក�ុងសំណុំេរឿងមួ ឬសំណុំេរឿងទំងពីរេនអវត

អ�កេធ�សមា�សន
បទសមា�សន៍្រត�វបានេធ�េឡងេដយអ�កសមា�សន៍កម�ុ ែដលមានបរិ��ប្រតែផ�កចិត�វិ។
មុ ននឹងចប់េផ�មករអេង�តេលកទីមួយេ អ�កេធ�សមា�សន៍បានចូលរួមក�ុងសិក�សលបណ
� ុ
រយៈេពលពីរសបា�ហ៍មួយស�ីពផលវិបាកែផ�ផ�ូវចិត�ៃនស�ង� និងករប៉ះទង�ិចផ�ូវចិត ករវិភាគអំជម�ឺ
ផ�ូវចិតពក់ព័ន�ន
�
បេច�កេទសសមា�សន ក៏ ដូចជ សវតរបស់អវ និងរបបែខ�រ្រកហម

ក�ុងអំឡុងេពលបណុ� ះបណ
ា�លេន ករយកមកអនុវត�នូវតរងសំណួរ្រត�វបានយកមកបគួ
� សរៃនតរងសំស្រមាអនុ វត�្រត�វបានយក
បផ្សំនឹងទស្សនាទនពក់ព េហយខឹ ម
ពិភាក និងែកស្រម� ្របសិនេបចំបា ក�ុងអំឡុងេពលៃនករេធ�អេង� អ�កេធ� សមា�សន៍្រត�វ
្រត�តពិនិតតមដផា�លេដអ�កជំនាញចិត�វិទ្យោពីររ

នីតិវិធី
ករេ្រជសេរសអ�កចូលរួមផ�ល់សមា�អនុ វត�េទតមវិធីស�ស�ពីរដំណាក
ដំបូងេឡយ អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណី្រត�វ បានទ េដមា

ជំនួយពីសមាគមអដហករពសិទ�ិមនុ ស្ និងអភិវឌ្ឍន៍េនកម� (Adhoc) និងេស�សុំឲ្យចូលរួមក�ុ
ករអេង�តេនះ អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីទំងអស់្រត�វបានទំន
សមាគមអដហ ក�ុងដំ ណាក់កលដំបៗៃនសកម�ភាពផ្សព�ផ្សោយរប និងបានដពក្យបណ�
េទកន់អវតករួល់េហយ។ េនះមានន័យ អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប
ទំងអស ែដលបានច ូលរួមក�ុងករអេង�តេនះជាអ�កដំបូងៗេគបង�ស់ក�ុងចំេណាមជនរង ែដលបា
ដក់ពក្យេនតុ
េ្រកពីេ អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សនេផ្សងេទៀ ្រត�វបានេ្រជសេរសេដយេ្រប្របាស់វ
េ្រជសេរសបា៉គំរូងយ�ស�ល
ក�ុងេនា បទសមា�សន៍ច ំនួ ១២០្រត�វបានេធ�េឡងេនតម ែដលអង�ករៃដគ គឺអង�ក
ចិត�សង�ម អន�រវប្បធម (អង�ករធីភីអ កម�ុជ) កំពុ ងេធ� ករេនទីេ ក៏ដូចជាេនគ�ីនិកស្រមាប់អ�ក

មកពិេ្រគាះជម�ឺេ របស់អង�ករធីភីអ កម�ុជ េនរជធានីភ�ំេ ចំែណកឯអ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន
េផ្សងៗេទៀ ្រតវបានេ្រជសេរសត មភូមិេផ្សងៗេនជ ែដលេយងខ�ំបានចុះេ
េដ ម្បេធ�សមា�សន
ុ

ទំងេនះ

អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សនទំងអស់ែដលអចចូលរួមបាន្រត�វែតេកតមុ១៩៧៥ និងចត់ទុថ
ខ�ួនជាជនរងេ្រៃនរបបែខ�រ្រកហម មិនមានលក�ណៈវិនិច�័ៃនករផាត់េ្រត�វបយកមកអនុ វត�
េឡយ។
សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ
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ក�ុងចំេណាមជនរងេ្រគាះទំងអស់ែដល្រត�វបានទំនាក់ទំនងេស�សុំឲផ�ល់សមា�សន៍ក�ុ
ករអេង� ៨២០នាកបដិ េសធមិនផ�ល់សមា�សន៍ បែន�មេលេនះេទៀត មាន្របាំក បទសមា�សន៍មិ
អប��ប់េទប េដសរែតប
��លំបាកែផ�ក កង�ះខតេពលេវ ឬក្រមិតៃភាតនតឹ
ែផ�កអរម�ណ េក តេឡងចំេពអ�កផ�ល់សមា�សន៍ អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍ទំង្របាំនាក់េនះមិបា
រប់ច ូក�ុងករវិភទិន�ន័យេឡយ។

អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន្រត�វបានសមា�សជាលក�ណៈជួបមុខ េដយេ្រប្របាស់ភា

េនចេនាៃថ�ទី៣ ែខតុ ល ឆា�២០០៨ និងៃថ�ទី២២ ែខឧសភ ឆា�២០០៩។
មុ ននឹងេធ� បទសមា�សន៍នីមួយ អ�កចូលរួម្រត�វបានផ�ល់ព័ត៌មានអំពីចំណុចខង និង្រត�
ផ�ល់ករ្រពមេ្រព�ងផា�លជាមុន





លក�ណៈស�័្រគចិត�ទំង�ស�ងៃនបទសមា�



េគាលករណ៍ៃនកររក្សោក និង អនាមិកភា

រយៈេពល និង្របធានបទៃនបទសមា�
សិទ�ិក�ុងករបដិេសធមិនេឆ�យសំណួរណាម ក៏ ដូចជ សិទ�ិក�ុងករប��ប់បទសមា�សន៍ក�
េពលណាក៏ប

អ�កេធ� សមា�សន៍្រត�វបានែ េដ ម្បីធា មនទីតំងសម�សបស្រមាប់ សមា ែដលអ
ផ�ល់នូវភាពឯកជនចំបា គា�នករផ�ល់អំេណាយហិរ��វត�ុដល់អ�កផ�ល់បទ សមា�សន៍ច
ករច ូលរួមរបស់ពួកេគក�ុងករអេង�តេេទ។ េទះយា៉ងេនះក� េនចុងប��ប់បទសមា�សន៍នីមួ
កដូដ៏តូចមួ ក�ុងេនាះម សប៊ូមួយដុ និង្រកម ា៉ម ្រត�វបានផ�ល់ជ ប៉ុ ែនេ� យងខ�ំុមិនបាន្របាប់
ផ�ល់សមា�សនអំពីកដូេន មុ នេពលេធ�បទសមា�សន៍េឡយ
ជាមធ្ បទសមា�សន៍នីមួយ្រត�វកររយៈេ១េមា៉ កន�ះ។

5

៣.២ ខ�តវ៉ែវង
ខ�តវ៉ស់ែវង្រត�វបានបេង�តេឡងក�ុង្រក�ម
សំណួរទំងអស់្រត�វបានបកែ្របពីភាសអង់េគ�សេទ េដយអ�កជំនាញចិត�ស

កម�ុជ និងបកែ្រប្រតឡប់េទជាភាសអង់េ េដយអ�កបកែ្ ែដលមិនបានដឹងអំពីសំេេដ ម
ជាភាសអង់េគ�សេ េដ ម្បីេផ��ងផា�អំពីភាព្រតឹម្រត�វៃនករបកែ្របជាមួយនឹងអត�ប

11

សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ
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បែន�មេលេនះេទៀត សំណួរចំនួនបួនស�ីពី ឥរិយាបទច ំេពះសំ បេង �តេឡងេដ Pham et al.

(2009 ) ក៏្រត�វបដក់ប�� ូលផងែដ57។

៣.៣ លទ�ផល
ករបង និងករវិភាគទិន�ន
ទិន�ន័យ្រត�វបានវិ េដយេ្រប្របាស់កម� Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
កំែណ 17.0 ។
ជាទូេ លទ�ផលក�ុងជំពូកេនះ្រត�វបានបងតមរេបៀបដច់េដយែឡកព េពលគឺបង
ជភាគរយក�ុង្រក�មៃនអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ (២៤៧នាក ជ “អ�កដកពក
សុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេ ”) និង្រក�មៃនអ�កផ�លសមា�សន ែដលមិនបានច ូលរួក�ុងដំ េណរក
នីតិវិធីៃនអវតក (សរុប៨៣០នាក ជ “អ�កមិនចូលរួមក�ុងដំេណរករនីតិវិធីៃនអវត”)។

ជាញឹកញ ា៉ ្រក�មទំងពីរេនះ្រត�វបាន េដយេ្រប�បេធៀបេទនឹងបា៉ន់គំរូទ (សរុប១០៧៧
ជ “ចំនួនសរុប”)។
េពលណ មានពិន�ុសរុបដច់េដយែឡក ឬែតមួយ ជាទូេទគឺវសំេដេទេលក�ុង
្រក�រួមប��ូលគា�ៃនអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ� និងអ�កមិនចូលរួមក�ុងដំេណរ

ករនីតិវិធីរបស់តុល (សរុប ១០៧៧)។

្របជាស�ស�ស
ជាមធ្ អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សនមានអ ៥៦.២ ឆា� គឺពួកេគមានអយុចេនា�៣៥េទ៩៨
ស ពីរភាគបីៃនអ�ផ�ល់សមា�សនបានេរៀបក និង្របមាណមភា
ឆា�ំ ៦១.៧ភាគរៃនបា៉ន់គំរូជា�។
បីជ�ស�ីេមមា៉យ ្របម៨៩ភាគរយជាែខ�រជនជ ាតិេដមាភ េហយ៩២ភាគរយប្របាបខ�ួន

កន្រពះពុទសស។ ជាមធ្ អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សនបានច ំណាយេេរៀនសូ្រតបួនឆា។

្របម៣៨ភាគរអះអង ខ�ួនអចអ និងសរេសរបា ខណៈែដល្របម៣១ភាគរថ
ខ�ួនជាអនក�រជន

57

Pham, P., Vinck, P., Balthazard, M., Hean, S. & Stover, E. (2009). ដូេច�ះេយងនឹងមិនេភ�ចេទ។ ករអេង�តែដលែផ�

េទេលចំនួន្របជ ស�ីពីឥរិយាបទចំេពះករកសង និងអង�ជំនុំជ្រមះវិសម�ក�ុងតុលករកម
�
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តរ២◌ៈ ្របជាស�ស�ស
ទំហំបា៉ន់គំរ (n)

អយ (S.D.)

% �ស�ី

1077

61.7

56.2 (10.2)

ស�នភាព្រគ
េរៀបក

េមមា៉

ែលងលះ

េនលី

េផ្សង

66.2

27.9

2.8

1.6

1.5

របាយអ (%)
35–44
ឆា�
13.6

ករអប់រ

45–54

55–64

> 65

ឆា�

ឆា�

ឆា�

31.3

32.3

22.8

ឆា�ំសិក (S.D.)
3.9 (3.6)

ជនជាតិេដមភាគត (%)

អក�រកម� (%)
បា

តិចតួច

េទ

38.3

30.5

31.2

ជំេនឿែផ�កសស (%)

ែខ�រ

ច

ចិន

េផ្សង

្រពះពុទ

អុ◌ីស�

្រគីស

េផ្សង

89.1

4.5

1.7

4.7

92.2

5.8

1.7

0.3

្រពឹត�ិករណ៍ៃនករប៉ះទង�ិចផ�ូវច

ករេពប្របទះនឹង្រពឹត�ិករណ៍ៃនករប៉ះទង�ិចផ�ូវចិត�មានលក�ណៈទូលំទូលយេនែខ�រ
្រកហម ្រពឹត�ិករណ៍ៃនករប៉ះទង�ិចផ�ូវចិត�អចជាករឆ�ងក ឬបានេឃញរបស់អកផ�ល់សមា�សន
។ ទិន�ន័យេនះបង�ញអំពី្រពឹត�ិករណ៍អយុកលៃនបា៉ និងដូ េច�ះ រប់ប�� ូលទ
្រពឹត�ិករណ៍ែដលេក តេឡងមុ ន និងបនា�ប់ពីករ្រគប់្រគងរបស់របបែខ�រ្ យា៉ងណាមុ
្រពឹត�ិករណ៍េ្រច្រត�វបានរយក បានេកតេឡងេស�ែតទំងអស់ក�ុងអំឡុងរបបែខ�រ្រក
េស�ែត្រគប់អ�ផ�ល់សមា�សនបានេឃ និងឆ�ងកត់ផា�ល់នូវកង�ះខតម�ូប េហយផ�ល់
សមា�សនេ្រចនជ៩២%្រត�វបានបង�ំឲ្យេធ� ឬបានេឃញ្រពឹត�ិករណ៍ទំងេនះេកតេឡងច
អ�កដៃទ។ យា៉េហចណាអ�កផ�ល់សមា�សន៍បភាបីរយករណ៍ថាបាន ឬបានរងេ្រគា
កព្រងត់ពី្រ្រគ�ស ករជេម��េដយបង� និងស�នភាពៃនករវយ្របយុ
យា៉ងណាមុ ស�នភាពៃនករវយ្របយុទ�គា�អច រប់ប��ូលនូវេហតុករ

េវៀតណា ែដលបានេកតេឡងមុនឆា១៩៧៥ ឬក�ុងអំឡុងករតស៊ូែផកនេយាបាយៃផ�ក� ែដលេក តមា
េឡងបនា�ប់ពីរបបែខ�រ្រកហមបានដួលរ
ករបង�ំឲ្យេរៀបករេដយអ ែដលជាពក្យមួយសំេដេទេលថា�ក់ដឹកនាំបក្សកុ
កម�ុជ គឺមាភាពទូលំទូលយជាខ េដយថាេសរែតពក់កណា�លៃនអផ�ល់សមា�សនចង�ុលបង�
ថ យា៉ងេហចណ ខ�ួនបានេឃញករេរៀបករេដយ។ សរុបេទ ១៥.១%ៃនអ�កផ�ល់

សមា�សនរយករណ ខ�ួនេគផា�ល់្រត�វបានបង�ំឲ្យេរៀបករេដយ េដេហតុថអ�កផ�ល់
សមា�សនភាគេ្រចនបានេរៀបករេហយរបបេនា ឬក៏េក�ងខ�ំងេពកនឹងេរៀបក ចំនួនេនះពិតជខ�ស់
13
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ល�មគួរសម។ គួរឲ្យភា�ក់េផ� ក�ុងចំេណាមអ�ផ�ល់សមា�សន ែដលឆ�ងកត់កប៉ុ នប៉ងនឹ ងបង�ំឲ្េរៀបក
េហយ៤៥.៧%និយាយ ខ�ួនមិនហ៊ន្របែមិន្រពមតមេគេនា(គា�ទិន�ន័យបង�)។

ដូចគា�ែដ ជាញឹកញាប់អផ�ល់សមា�សនរយករណ៍អំពីករចប់ព ក�ុងេគាលបំណ
យកេទសម ា�ប់េច ្របម៤៤ភាគរយបានេឃញេហតុករណ៍េនះេកតេឡងចំេពះអ� និង
ជិតមួយភាគបបានេឃញសមាជិក្រក�ម្រគ�សរខ�ួន្រត�វបានយកេ
ភាគរយស្រមាប់អ�កែដលបានឆ� ឬបានេឃញ្រពឹត�ិករណ៍ៃនករប៉ះទង�ិចផ�ូវ េប ត

កររយករណ៍របស់ផ�ល់សមា�សន មាដូចបង�ញក�ុងតរងខងេ
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Figure 1: Traumatic Events (experienced and witnessed) as reported by the participants
ខ្វះ ម្ហូប និ ងទឹ ក

95%

ធ្វើការដោយបង្ខំ

92.1%

បំបែ កពី ក្រុ មគ្រួ សារ

79.7%
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76.2%
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74%
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ឥរិយាបទចំេពះអតីតែខ�រ្រ
លទ�ផលបង�ញខងេលផ�ល់នូវរូបភាពមួករឈឺចប់ែដលបានអូសបនា�យដ៏ធ�ន់ធ�រ
ចំេណាមអ�កច ូលរួមផ�ល់សមា�សភាគេ្រច អចសន�តបា វេនែតប៉ះពល់ដល់ករយល់
របស់ពួកគាត់ច ំេពះអតីតែខ�រ្រ និងករេពញចិត�ផ្សះ អភ័យេទ ឬសងសឹកវិញ។ ្រតង់េន
គួរបង�ុលបង�ញផងែដរ េនកម�ុ ជនរងេ្រគ និងជនៃដដល់ជាេ្រចនកំពុងរស់លយឡំគ េន
ក�ុងភូមិែតមួយ។
្របសិនេបសួរថាអ�កចូលរួមផ�សមា�សនេនែតយលេឃញថាអចមានជេមា�ះរវងអតី

្រកហ និងអ�កមិនែមនែខ�រ្រកហមឬអត់េន ភាគេ្រចនបដិេសធថាគា�ន ករណីែបបេនះេ អ�ក
ដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប ៩២.១ភារយតបថ “េទ” និងអ�កមិនដក់ពក្

៩០%ៃនករណី (គា�ទិន�ន័យបង�)។

ភាគេ្រចនៃនអ�កចូលរួមផ�ចេម�យបានែថ�ង ខ�ួនែលងខ�ចែខ�រ្រកហមេទៀតេហ អ�ក
ដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីបានបង�ញអំពីក្រមិតខ�ស់ជាងៃនករភ័
ខ� ែដលេនែតមានេនេឡ
Figure 2: Fear of the former Khmer Rouge as perceived by the respondents
េត អ�កេនមានអរម�ណ៍ខ�ចពួកអតីតែខ�រ្រកហមែ
? (%)
Total

No participation in ECCC

Civil Party applicants

100%
80%
60%

49.0

50.2

45.1

40%
16.7

20%

17.4

14.2

25.5

23.9

30.9
8.8

8.5

9.8

0%
not at all

rather not

rather yes

totally

ជិតមួយភាគ្របាំៃនអ�កចូលរួមផសមា�សនឯកភា “ទំង�ស�” េនេពលសួរព ួកេគអំពីកមា
អរម�ណ៍ចង់សងសឹ េហយមួយភាគ្របាំេទៀតអះ ពួកេគមានអរម�ណ៍ចង់សងសឹកនពួកែខ�រ
្រកហ ក�ុង “្រទង់្រទយដ៏ធំេធង”។
អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីបង�ញនូវអរម�ណ៍ខ�ំងជក�ុងក

ចង់ សងសឹក េប េ្រប�បធ្េ◌ៀបេទនអ�កែដលមិនបានដក់ពក្យេន អរម�ណ៍េនះ្រត�វបានគ
េដរបកគំេហញរបស់ Field និង ឈឹម

58

ែដលអចបង� ជនរងេ្រគ ែដលចប់អរម�

ចូលរួមក�ុងដំេណរករន ីតិវិធីរបស់តុល មានអរម�ណ៍ខ�ំងជាងក�ុងករសងសឹកនឹងជនៃ
58

Field, N. & Chhim, S. (2008). ករចង់សងសឹ និងឥរិយាបទចំេពះតុលករែខ�រ ក�ុងចំេណាជនជាត
កម�ុជា J Loss Trauma. 13(4), 352-372.

សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ

16

មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យបាលជនរងេ្រគាះពីអំេ

Figure 3: អារម្ មណ៍ចង់ សងសឹ ក បង្ហាញដោយអ្នកចូល
រួ ម
េត អ�កមានអរម�ណ៍ចង់សងសឹកនឹងពួកអតីតែខ�រ្រកហមែដរ
? (%)
Total

100%

No participation in ECCC

Civil Party applicants

80%
60%
40%
20%

34.0

38.7
18.2

10.8 11.3 8.9

14.8 16.0 10.5

rather not

in part

21.3 19.0

28.7

33.6
19.2 14.9

0%
not at all

to a large extent

totally

�សបគា�នឹងរបកគំេហញខងេលែ េសរ� ែតពក់កណា�លៃនអ�កផ�ល់សមា�សន៍្រ ខ�ួន
“មិនអ” អភ័យេទសឲ្យពួកែខ�រ្រកហមបាន ខណៈែដលមានែ១៦%ប៉ុ េណា�ះបង� ខ�ួន

បានអភ័េទ “ក�ុង្រទង្រទយធំេធងម” ឬ អភ័យេទសឲ “ទំង�ស�”។ ជាមធ្ អ�កដក់ព
សុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�រដ�ប្បេវណីចត់ទុកថាខ មិនទន់បានេ្រត�មខ�ួនអេទសឲ្យអតីតែខ
្រកហេនេឡយ េហយមានែ១.២%ប៉ុ េណា� (៣នាក់ក�ុងច ំេណាមអ�កផ�ល់សមា�២៤៧នាក)េឆ�យ

ថ ខ�ួនបាអភ័យេទសឲ្យពួកែខ�រ្រ “ទំង�ស�” រួចេហយ។
Figure 4: Forgiveness as expressed by the respondents
េត អ�កអចអភ័យេទសឲ្យពួកអតីតែខ�រ្រកហមបានេហ
? (%)
Total

No participation in ECCC

Civil Party applicants

100%
80%
60%

56.3
45.5 42.3

40%
17.0 16.2 19.8

20%

21.8 23.8

15.4

11.6 12.9

7.3

4.0

4.8

0%
not at all

rather not

in part

to a large extent

1.2

totally

េយងខ�ំទទួលបានរបកគំេហញដូចគា�េនះែ
េនេពលែដសួរអ�កផ�ល់សមា�សនអំពី
ុ

ករេ្រត�មខ�ួនរបស់ពួកេគចំេពះករផ។ ្រមាណពក់កណា�លៃនអ�កផ�ល់ សមាែថ�ងថ ខ�ួនេន
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“មិនទន” បានេ្រត�មខ�ួនេនេ និងេ្រចនជាងមួយភាគ្របាំ ខ�ួន “ជែផ�កខ�ះ” បាេ្រត�
ខ�ួនផ្សះផ្សោជាមួយនឹងអតីតពួកែខ�រ ខណៈែដលមានែ១៣ភាគរយប៉ុេណា�ះបានេ្

ខ�ួន ក�ុង “្រទង់្រទយធំ” និង៣ភាគរយបានេ្រត�មខ “ទំង�ស�” ក�ុងករផ្សះផ
គំនូសខងេ្រកមបង អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីទំនងជ
បានេ្រត�មខ�ួនេនក្រមិតទបជាងេ ក�ុងករផ្សះ ែដលវមិនគួរឲ្យភា�ក់េផ�លេឡយ ត្បិ
ពួកេគមាននិនា�ករខ�ំងជាងក�ុងករចង និងមានក្រមិតៃនករអេទឲ្ទជា។
Figure 5: Readiness to reconcile as expressed by the respondents
េត អ�កបានេ្រត�មខ�ួនេហយឬេនក�ុងករផ្សះផ្សោជាមួយនឹងពួកអតីត
? (%)
Total

100%

No participation in ECCC

Civil Party applicants

80%
60%

47.9 47.1 50.6

40%
13.2 12.3 16.2

20%

22.5 23.0 20.6

13.2 14.2 9.7

3.2

3.4

2.8

0%
not at all

rather not

in part

to a large extent

totally

េដយមានករេ្ចិត�េនក្រមិតចំេពះករផ្សះផ្ វអចនឹងនាំឲសសួរអំពីអ�ី
ែដលពិតជាបានេកតេឡងក�ុងបរិបទេ ក�ុងអំឡុងេពល៣០ឆា�ំកន�ងេទេន េ្រចនជាងពីរភា គប
អ�កផ�ល់សមា�សនបានអះអ គា�នករផ្ស “អ�ីទំងអស” រវងព ួកែខ�រ្រក និង អ�កមិនែមនជ
ពួកែខ�រ្រកហេនតមមូលដ គួរឲ្យកត់សមា�ល់ផងែដ អ�កដក់ពក្យសុំតំងខេដ មបណឹ � ង
រដ�ប្បេវណ និងអ�កមិនែមនជាេដមបណ�ឹងរដ�បេវណីគា�នអ�ីែដលខុសគា�ធំដុំេឡក�ុងកវយតៃមរបស់
ពួកេគអំពីដំ េណរករផ្សះផ្សោមុន

សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ

18

មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យបាលជនរងេ្រគាះពីអំេ

េត6:
អ�ក
គិតថ មានករផ្សះផ្សោេកតេឡងក�ុងភូមិអ�កែ
? (%)
Figure
Occured
reconciliation as perceived by the participants
Total

100%
80%

No participation in ECCC

Civil Party applicants

70.7 71.3 68.8

60%
40%
20%

8.7

8.3 10.1

7.4

7.3

7.7

9.7

9.3 11.3

3.5

3.9

2.0

0%
not at all

rather not

in part

to a large extend

totally

រហូតមកដល់ចំណុចេនះ លទ�ផលបង�ញនូវកង�ះខតៃនករយល់ដឹងអំពីដំេណផ្សះផ
ក�ុងសហគមន៍ រួមជាមួយនឹងក្រមិតទបៃនករេ្រត�មខ�ួនក�ុងក និងអរម�ណ៍ចង់សងសឹ
ពិេសសក�ុងចំេណាមអនុ្រក�មៃនបា៉ន់គំរូរបស់េខ�ំុ ែដលពួកេគជាអ�កដក់ពក្យសុំតំង

េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណី

ឥរិយាបទចំេពះអវ
េដយពិចរណាេទេលរបកគំេហញដូចបានេរៀបរប ហក់ដូចជាមានត្រម�វ
វិធានក េដ ម្បីេលកកម�ស់ករផ្សះផ្សោក�ុងសង�មក អវតក្រត�វបានបេង�តេឡ មិន្រតឹមែ េដ ម្ប
� ម៌ប៉ុ េណា�ះេ ប៉ុ ែនក
� ៏ េដ ម្បីរួមច ំែណកដល់ករផ្សះផ្សោក�ុងសង�ជាផងែដរ
ផ�ល់នូវយុតិធ
េនេពលសកសួរអ�កផ�ល់បទសមា� ថាេតពួកេគគិតថ អវតកនឹ ងរួមចំែណកដល់ករផ្សះ
េនកម�ុជឬអត់េនា ជាងពក់កណា�លបាន និងមួយភាគបីរំពឹង អវតកនឹ ងរួមចំែណក យា៉
េហចណា “មួយចំែណក” ក�ុងករផ្សះផ ដូ េច�ះ ចេម�យៃនអ�កផ�ល់សមា�សន៍្របមាណបួនក

ចំេណាម្របាំនាក់ប មានកររំពឹងទុ អវតកនឹ ងស្រមបស្រមករផ្សះផ្សោេនក
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Figure 7: Contribution to reconciliation by the ECCC as assessed by respondents
េត អ�កគិតថ អវតកនឹ ងរួមចំែណកដល់ករផ្សះផ្សោេនកម�ុជា
? (%)
Total

No participation in ECCC

Civil Party applicants

100%
80%
53.9

60%

52.7

57.9

40%

30.6

30.1

20%

32.4
12.8

14.2

8.1

2.7

3.0

1.6

0%
yes

in part

no

I don´t know

ករផ្សព�ផ្សោយព័ សកម�ភាពផ្សព�ផ និងករេ្រជសេរសស ក៏ ដូចជ អ�កចូលរួមជ
េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណ ជាករងរដ៏ន់ក�ុងចំេណាមករងរនានារបស េដ ម្បីេឆ�យតបេទន
កររំពឹងទុកទំងេន ដូ េច�ះ វសំខន់ក�ុងផ�ល់ដំណឹងដល់្របជាជនអំពីអត�ិភាពរបស់ត ដូច
បានេរៀបរប់ខង ករជូនដំណឹងដល់ជនរងេ្រគាះអំពីអ ជាជំហនដំបូងេគបង�ស់ក�ុងក

ផ្សព�ផ្សោយរបស់អង�ករមិនែមនរដ� ក�ុងចំេណាមអ�កផ�លសមា�សន (៨៧៣នាក) ែដលមិន្រត�
បាទំនាក់ទំនតមរយៈអង�ករមួយែដលេធ�កម�វិធីផ្សព� ៨៤.៧ភាគរយនិយា ពួកេគដឹ ង
អំពីអត�ិភាពរបស់តុលករែខ�រ្រ ១៥.៣ភាគរយេទៀតមិនែដលបានដឹងឮអំពីអវេស មុ ន

ពួកេគផ�ល់សមា�សន៍ក�ុករអេង�តេន (គា�នទិន�ន័យបង)។

អ�កផ�ល់សមា�សន៍ក៏្រត�វបានសកសួរថាេតេកតសរេសរច ំេពះតុលករែខ�រឬអត់។
ភាគេ្រចនបានឯ ក�ុងេនា៩២.១ភាគរបានេឆ�យ “បា” និង២.៨េឆ�យឯកភា ប៉ុ ែនបែន�
�
ម
េទៀតថ វច ំណាយេពលអស់យូរខ�ំង ទំរំែតតុលករេនះ្រត�វបានបេង� (គា�ទិន�ន័យ
បង�)។
អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីក៏្រត�វបានសកសួរក�ុងសំណមួយ
ផងែដរអំពីមូលេហតុ ែដលពួកេគបានសេ្រមចចិត�េដយខ�ួ ក�ុងករដក់ព ែសង
� រកយុតិធ
� ម៌ ជ
ចេម�យ ែដលេយងខ�ំជួប្រ
បទះញឹកញាប់ជាងេគបង បនា�ប់ម ករចង់សងសឹ ជាមូលេហតុមួ
ុ

ែដលបណ
ា�ឲ្យអ�កដក់ពក្យមួយភាគបីដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹង រីឯចេម�យ

ពក់ព័ន�នឹសំណង និងអរម�ណ៍ជាកតព�កិច�្រត�វេធ�ចំេពះសច់ញាតិមិនសូវបានឮញឹកញាប
េឡយ។ គំនូសទី៨បង�ញែត្របាំមួយមូលេ ែដលឮញឹកញាប់ជាងប៉ុ េណា�។
សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ
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Figure 8: Reasons for the application as a Civil Party
េហតុ អ�ីបានជាអ�កសេ្រមចចិត�ដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរ? (%ៃនករណី)
bring justice

42.6

revenge

31.6

reparations

15.4

duty regarding relatives

12.1

own coping

12.1

find out the truth

10.5

other

8.9
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ឥរិយាបទចំេពះសំ59
សំណងស្រមាប់ជនរងេ្រគាះ្រត�វបានចត់ទុកជាេ េដយអ�កផ�លសមា�សន៍ភេ្រចន
អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប ទមទរសំណងេនះយា៉ងទ និងញឹកញាបជា
េប េ្រប�បេធៀបេទនឹងអ�កមិនបានដក់
េនេពលសួរ នរណាគួរផ�ល់សំណ ប៉ុ ែន៦
� ០%និយាយ ជនៃដដល់គួរេចញលុយផ�ល់
សំណងទំងអស់ ្របមាណពក់កណាអ�កផ�ល់សមា�សន៍ចង�ុលបង� សំណងទំងេនគួរ្រត�
បានផ�ល់ឲ្យសហគម ប៉ុ ែន�េ្រចនជាងមួយភា គបីេឆ� សំណងគួរជាសំណងជាលក�ណៈបុគ។
ភាគេ្រចនៃនអ�កផ�សមា�សនចង់បានសំណងថវិកជាលក�ណគ�ល។ សំណងសមូហភា
ដូចជ េសវកម�សង� ឬកសងេហដ�រចនាសម�័ន�្រត�វបានទមទ មានែតអ�ផ�ល់សមា�សន
មួយចំនួនតូចប៉ុ េណា�ះចង់បានសំ ែដលស�ិតក�ុង្របេភទសំណងផ�ូវចិត ដូចជ ករេរៀបច ំបុណ្យ
ឲ្យជនរងេ្រ ឬករសុំេទពីជនៃដដល់។ យា៉ងណាមុ បុ ណ្យទនែដល្រត�វបានដ៏គួរឲ្
កត់សមា�ល់ញឹកញាប់ េដយអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដរដ�ប្បេវណ េប េ្រប�បេធៀេទ
នឹ ងជនរងេ្រគាះទូ ែដលមិនបានច ូលរួមក�ុងនីតិវិធីរបស់អវតក

59

លទ�ផល្រត�វបានេបាះពុម�ផ្សោយរួចេហ: Stammel, N., Bockers, E., Taing, S. & Knaevelsrud, C. (2010)។

ត្រម�វករអ�កេនរស់រនមាន ◌ៈ មតិេយាបល់ស�ីពីសំណងស្រមាប់ជនរងេ្រគាះែខ�រ្រកហេនកម�ុជា
Traumatic Stress Points, 24 (6), 7-9.
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តរ៣◌ៈ មតិេយាបល់របស់អ�កផ�ល់សមា�សន៍អំពីសំ
Total

No CPA

CPA

80.0

78.0

86.6

បុ គ�ល (%)

35.3

34.1

38.9

សហគមន៍ (%)

51.2

53.2

45.2

ទំងពី (%)

13.5

12.7

15.9

ជនៃដដល់ (%)

60.8

60.8

60.6

សហគមន៍ (%)

1.2

1.5

-

រដ�ភិប (%)

20.8

22.9

14.4

សហគមន៍អន�រជាត (%)

11.0

8.9

17.4

េផ្សង (%)

6.3

5.8

7.6

េត វសំខន់ ក�ុងករផ�ល់សំណងឲ្យជនរងេ្ពី
របបែខ�រ្រកហ? (% បា/ច)
េត សំណងគួរផ�ល់ឲ្យបុគ�
ឬសហគមន៍ ឬទំងពី?

េត នរណាគួរច ំណាយេទេលស
ែដល្រត�វផ�ល់ឲ្យជនរងេ្?

CPA = អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប

តរ៤◌ៈ ្របេភទៃនសំណងេស�េឡងេដយអ�កផ�ល់សមា�
សរុប (%)

No CPA (%)

CPA (%)

39.1

30.3

13.7

19.5

6.7

16.0

សំណងថវិកជាលក�ណៈបុគ

36.8

េសវកម�សង� (េសវសុខភ អប់រំ…)

15.2

បុ ណ្យទនស្រមាប់អ�ក និងជនរងេ្រគាះែដលេន

9.2

េហដ�រចនាសម�័

9.1

8.4

11.3

ផ�ះ និង ដី

8.5

9.2

6.5

ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិ និងកម�វិធីេលកកំពសពណិ
់
ជ�កម

6.9

7.5

5.2

សត�ពហន ម�ូបអហ េ្រគ�ងបរិក�រកសិក

3.7

4.1

2.6

រូបសំណា សរមន�ី បូជនីយដ�

3.1

2.8

4.3

សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ
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ករសុំេទសជនៃដដល់

2.9

3.7

0.9

វត�អរ និង ្រពះវិហ (អុ ◌ីស�)

1.5

1.4

1.7

យុតិធ
� ម៌

0.8

1.1

-

ៃថ�រំលឹក និង កំណត់្រតក�ុង្របវត�ិស

0.3

0.2

0.4

េផ្សង

1.9

2.1

1.3

CPA = អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប

៣.៤ ចំនុចខ�ះខ
មានច ំនុចខ�ះខតមួយចំនួនក�ុងលទ�ផលៃនករអេង�ត ែដលចំបាច់្រត�វែតចង�ុលបង
ដំបូង នីតិវិធីៃនករេ្រជសេរសបា៉ន់គមិនបានអនុវត�េទតមវិធីស�ស�េ្រជសេរសេដ
េឡយ ដូ េច�ះេហយរបកគំេហញអចមិនបង�ញអំពីភាពទូេទចំេពះ្របជាជ បែន�មេលេនះ
េទៀត េដយអ�កផ�លសមា�សន៍្រត�វបានេ្រជ ស តមរយៈករសកអ�កភូ មិឲ្យចូលរួមផ�លបទ
សមា�សន ដូ េច�ះវមានករណីែដ អ�កេនរស់រនមានជីវិតែដលរួមប��ូលក�ុងបា៉ន់គ គឺ្រគាន់ែ អ�
កែដលចប់អរម�ណ៍េល្របធ េហយមានអរម�ណ៍បានេ្រត�មខ�ួននិយាយអំពីេរឿងរ៉វរបស
ប�� មួយេទៀតេក តេឡង េនេពលែដលមតិេយាប និងខ�ឹមសរ្រត�វបានបកែ្រប
អង់ េគ�សេទជាភាសែ ទំងពីរភាសខុសពីគា�្រតង់ចំណុច មួយច េដ ម្បីេដះ�សយ េនះ
ដំ េណរករពិភា និងបកែ្របភាសដ៏ទូលំទូលយមួយ្រត�វបាន ក�ុងេគាលបំណងពិនិតសេ្រម
តរងសំណ ក�ុងេនាះរួមម ករបកែ្រប្រតឡប់មកជាភាសអង់េ េហយករពិភាពិស�មួយ

ជមួយអ�កជំនាញក�ុង�ស�កអំពីអត�ន័យពក្យេពចន៍ែដលេ្រប្របាស់ក�ុងករអេ

េដយអំឡុងេពលេធ�សមា�សន៍េនចេនា�ះពីែខ ឆា�២០០៨ ដល់ ែខឧសភ ឆា�២០០៩ អ�ក
ដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប ែដលចូលរួមក�ុងករអេង�តេនគឺស�ិតក�ុងចំេណាអ�កេន
រស់រមានជីវិដំបូងៗេគេនកម�ុ ែដលមានឪកសដក់ពក្យេន នីតិវិធីទំងមូ ក៏ ដូចជ
សកម�ភាពផ្សព�ផ្សោយអនុវត�េដយអង�ករមិនែមនរដ�ភិបា លនាន និងកំពុ ងអភិវឌ្បែន�ម
េលបទពិ េសធន៍ដំបូងេនេឡយ ដូ េច�ះ ទិន�ន័យេនក�ុងករអេង�តេនះអចតំណាឲ្យអ�កដ
ពកសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេ ែដលបានដក់ពក្យបនា និងបានទទួនូវកម�វិធី
ផ្សព�ផ្ែដល្រត�វបានែកស្រម
ទីប��ប់ ដំេណរកនីតិវិធី្របឆាំងន កំ េហ�កអ៊ េហ ឌុ ច បានចប់េផ� ក�ុងអំឡុងេពលៃន
ក្រមូលទិន�ន័យ គឺៃថ�ទី១៧ ែខកុ ម�ៈ ឆា�២០០៩។ វអចមានករណីែ អ�កផ�ល់សមា�សន ែដល
បាជូនដំណឹងអំពីករជំនុំជ្រ អចទទួលឥទ�ិពលេលឥរិយាបទរបស់ពួកេគចំេពះអ និងចំេព
អតីតជនៃដដល់ពី្រពឹត�ិករណ៍េន
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6

៤. ករសិក្សោជាមួយអ�កដ (២០១០)
៤.១ វិធីស�ស

របាយេ្រជសេរសបា៉ន់គ
ចំនួនសរុបៃនអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ប្បេវណ ២២៦នាក់្រត�វបាន សេន

ក�ុងេខត�-្រក�ងៃន្របេទសកម� ដូចមានបង�ញក�ុងតរងខង ពួកេគខ�ះបានទទួលដំណឹងអំព
ករបដិេស ឬករទទួលយកបានៃនពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីរេនអវតក ដូច
មានពណ៌នាក�ុងជំព៣ អ�កផ�ល់សមា�សន៍ទំងអស់ក�ុងករអេង�តេនះស�ិតក�ុងចំេណាមជនរង
ដំបូងៗេគបង�ស់ ែដលបានដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីេនចំេព
តរ៥◌ៈ
អ�កផ�ល់សមា�សនតមេខត�នី មួយៗ (%)
កំពត
ស�យេរៀ
កំពង់ សឺ �
សឹង
� ែ្រត
កំពង់ច
តែក
េកះកុ
្រពះសីហន
រតនគិរី
កំពង់ ឆា�ំ
្រកេច
ភ�ំេពញ
កណ
ា�
ៃប៉លិន
េសៀមរ

សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ

24.3
17.7

10.6
8.4
7.1
6.6
5.8
4.9
3.5
3.5
2.7
1.8
1.3
1.3
0.4
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អ�កេធ�សមា�សន
បទសមា�សន៍្រត�វបានេធ�េឡងេដយអ�កេធ�សមា�សន៍ជ ំនាញចិត�វិទ្យោជនជ ពក
កណ
ា�លៃនព ួកេគបានចូលរួមក�ុងករអេង�២
ត ០០៨/២០០៩ម�ងរួចេហយ។ អ�កេធ� សមា�សន៍្រតបា
ា�លក�ុងសិក�មួយរយៈេពលពីរសបា�ហ៍ ទស្សនាទនផ�ូវចិត�ពក់ព័ន�នឹងស ក
បណុ� ះបណ
ប៉ះទង�ិចផ�ូវចិត� និងផលវិបាកសុខភាពផ�ូវចិ ្រត�វបានយកមកែណ។ ខ�ឹមស និងទស្សនាទ
តរងសំណួរ្រត�វបានយកមកព និងែកត្រម� េនេពលចំបា ក�ុងវគ�បណុ� ះបណ
ា�លជាក់ែស
អ�កេធ� សមា�សន៍្រត�វបានបេ្រង�នអំពីរេបៀបេ្រប្របាស់ត

នីតិវិធី
អ�កផ�ល់សមា�សន៍ទំងអ ែដលចូលរួមក�ុងករអេង�តទីពីរេន ជាអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួ
មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណ ែដល្រត�វបានសមា�សម�ងរួចេហយក�ុង២០០៨ ឬ២០០៩។ ពួកេគ្រត�វប
ទំនាក់ទំនងម�ងេទៀ ក�ុងបំណងេស�សំឲ្យ
ច ូលរួមក�ុងករអេង�តទីពីរេនះេទៀ
ុ
ក�ុងចំេណាមអ�កផ�ល់បទសមា�សន៍ទំងអស់ក�ុងករអេង�តេលកទ ១២នាកមិន្រត�វប

រកេឃញជាថ�ីេឡ ៥នាក់បដិេសធមិនច ូលរួ ខណៈែដលបទសមា�សន៍ច ំនួនពីរមិន្រត�វេធ�េឡ
េដយសរែតប��សុខភាពពក់ព័ន�នឹង គួរឲ្យស �យេទៀតេ អតីតអ�កផ�ល់សមា�សន៍ពីនាក
បានទទួលមរណភាពកងរយៈេពលៃនករេធ�សមា�សន ជាសរុ ចំេណាមអ�កដក់ពក្យសុំតំង
េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណ ២៤៧ែដលបានផ�លសមា�សន៍ក�ុងករអេង�តម ២២៦នាកបានផ�លសមា�សនជថ�ី
ម�ងេទៀតក�ុងករអេង�តេលកទីពីរ

អ�កផ�ល់សមា�សន៍្រត�វបាន សមា�សជាលក�ណៈជួបមុ េដយេ្រប្របាស់ភា េនចេនា�

ៃថ�ទី២ ែខតុ ល ឆា�២០១០ និងៃថ�ទី១០ ែខធ�ូ ឆា�២០១០។
មុ ននឹងេធ�សមា�សន៍នីមួយ អ�កផ�ល់សមា�សន្រត�វបានផ�ល់ព័ត៌មានអំពីចំណុចខង និង
្រត�ផ�ល់ករ្រពមេ្រព�ងផា�ល់





លក�ណៈស�័្រគចិត�ទំង�ស�ងៃនបទសមា�



េគាលករណ៍ៃនកររក្សោក និងអនាមិកភ

រយៈេពល និង្របធានបទៃនបទសមា�
សិទ�ិក�ុងករបដិេសធមិនេឆ�យសំណួរណាម ក៏ ដូចជ សិទ�ិក�ុងករប��ប់បទសមា�សន៍ក�
េពលណាក៏ប
េនចុងប��ប់បទសមា�សន៍នីមួ អ�កផ�ល់សមា�សន៍ទទួលបកដូដ៏តូចមួ គឺមុ ងមួយ។
ជាមធ្ បទសមា�សន៍នីមួយៗ្រត�វកររយៈ១េមា៉ កន�ះ។
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៤.២ ខ�វ៉ស់ែវ
ខ�តវ៉ស់ែវងដូចមានបង� ្រត�វបានបេង�ក�ុង្រក�ករងររប bzfo េដយមានកិច�ស

រជាមួយអង�ករធីភី កម�ុជា ខ�តវ៉ស់ែវងមួយចំនួន្រត�វបានយកេចញពីករអេង�តទ អេថរ
សកល្បងមួយចំន (ករេពញចិត�នឹង្របេ ្របតិកមែផ�កអរម�ណ៍េទនឹងេសចក�ីសេ្រមចរ

តុ លក ផលប៉ះពល់របស់ករសកល្បងេលជីវិតរបស់អ�កផ�ល់សម) ជាករែកស្រម�ល

សំណួរ ែដលេដ មេឡងបេង�តេឡងេដ Orth & Maercker60 ។ សំណួរបួនស�ីពី ករយល់េឃញច ំេព
ករសុអភ័យេទសរបស់ឌុ និងករេលកែលងេទ ្រត�វបានយកេចញពីសំណ ែដលេដ មេឡងបេង�ត

េឡងេដ Allan និងសហករ61 ។ ្រគប់សំណួរទអស់្រត�វបានស្េទតមបរិបទកម�ុ

សំណួរថ�ីៗទំងអស់្រត�វបានបកែ្របពីភាសអង់េគ�សេទ េដយអ�កចិត�វិទ្យោកម
និងបកែ្រ្រតឡបេទជាភាស អង់េគ� េដយអកបកែ្រ ែដលមិនបានយល/េឃញសំេណេដេ◌
ជភាសអង់េគ េដ ម្បីេផ��ងផា�ត់អំពីគុណភាពៃនករប េដ ម្បឲ្�សបគា�េទនឹងខ�ឹមសរេដ

8

៤.៣ លទ�ផល
ករបង និងករវិភាគទិន�ន
ទិន�ន័យ្រត�វបានវិ េដយេ្រប្របាស់កម� Statistical Package for Social Sciences (SPSS) កំែណ
១៧.០។ ជាទូេ របកគំេហយនានា្រត�វបានជា្រក�មទំងមូលៃនអ�កដក់ពក្យសុំត

េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណីសរុបច ំនួ២២៦នាក់

សំណួរខ�ះអនុ ��តឲ្យមានចេម�យតបេ្រ (គូសប�� ក់ េ្រកមចំណងេជ ចំនួនជ “%ៃន

ករណី”) ដូ េច�ះ្រកហ�ិកបង�ញអំពីភាគរយៃនអ�កែដលបានផ�ល់ចេម�យន
្របសិនេបសំណួរេនាះ្រត�វបានសួរក�ុងករអេង�តទំង ករេ្រប�បេធៀបវយតៃម�

ករអេង�តេលទីមួយ (២០០៨/២០០៩) និងករអេង�តេលកទីពី (២០១០) ្រត�វបានបង

60

Orth, U. & Maercker, A. (2004). េតករជំនុំជ្រមះជនេល�សេធ�ឲ្យជេ្រគាះឧ្រកដ�កម�ទទួលនូវករប៉ះទង�ិ

ផ�ូវចិត�ជថ�ីម�ងេទៀតឬ? Journal of Interpersonal Violence, 19(2), 212-227.

61

Allan, A., Allan, M.M., Kaminer, D. & Stein, D.J. (2006). ករែស�ងយល់អំពីទំនាទំនងរវងករសុំេ និង

ករអភ័យេទសឲ្យក�ុងចំេណាមជនរងេ្រគាះពីកររំេលភសិ Behavioral Sciences and the Law, 24, 87-102
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្របជាស�ស�ស
ចំនួនសរុបៃនអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប ២២៦នាក់ក�ុងករអេង�តេ្រត�
បានបង�ញពីករអេង�តេលកទីមួយក�ុង២០០៨/២០០៩។ ជាមធ្ អ�កផ�ល់សមា�សនចស់ជមុ ន
១.៧ ឆា�ំ
តរ៦ : ្របជាស�ស�ស
ទំហំបា៉ន់គំរ (n)

អយុមធ្

% �ស�ី

អ (S.D.)
226

70.4%

58.5 (9.7)

ស�នភាព្រគ
េរៀបក

េមមា៉

56.2

36.7

ល្បោយអ (%)
35-44

45-54

ឆា�

ឆា�

8.0

27.1

55-64
ឆា�
36.9

2.2

2.7

2.2

ករអប់រ
> 65

ករអប់រំមធ្គិត

ឆា�

ជាឆា (S.D.)

28.0

3.8 (3.8)

ជនជាតិេដមភាគត(%)

27

ែលងលះ េនលី េផ្សង

អក�រកម� (%)
បា

តិចតួច

េទ

40.4

24.4

35.1

ជំេនឿសស (%)

ែខ�រ

ច

ចិន

េផ្សង

្រពះពុទ

អុ ◌ីស�

្រគីស

េផ្សង

77.9

13.3

0.9

8.8

79.2

18.1

2.2

0.4
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្របតិកម និងផលប៉ះពល់េល្រក�ម្រគ�សររបស់អ�កដក់ពក្យសុំត
េដមបណឹ� ងរដ�ប្បេវណ

អ�កផ�ល់សមា�សន៍ទំងអស់បានដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរ មុ នករអេង�
េលកទីមួយក�ុងឆា�២០០៨/២០០៩។

អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីេនក�ុងបា៉ន់គំរូ ក�ុងចំេណា
ជា៧៥ភាគរយៃនករណីទំងអ សមាជ ិក្រក�ម្រគ�សជិតៗរបស់ខ�ួនទំងអស់ដឹងអំពីពករបស់
ខ�ួន។ ែត៥ភាគរយប៉ុេណា ែដលមិនបាន្របាប់នរណាេសះក�ុង្រគ�សររប

Figure 9: Family members' knowledge about the application as indicated by the participants
Do your immediate family members know that you applied to become a civil party to the ECCC? (%)
100%
80%

77.4

60%
40%

17.3

20%

5.3

0%
all of them

some of them

no one

Figure 10: Family members' reaction towards the application as indicated by the participants
េត ពួ កេគមាន្របតិកម�យា៉ងេម៉ចេនេពលែដលពួកេគឮថាអ�កបានដក់ពក្យសុំតំងខួនជាេដមប
�
ណ�
េនអវត? (%)

100%
80%
60%
40%

27.4

27.4

40.9

20%

3.3

0.9

negatively

very negatively

0%
very positively

positively

neither
positively, nor
negatively

ក�ុងចំេណាមអ�កែដលបាន្របាប់្រក�ម្រគ� (សរុប២១៤នាក) តិចតួចណាស់បានទទ
្របតិកម�អវិជ�មានពីសមាជិក្រក�ម្រគ�សររប េនេពលព ួកេគបាន្របាប់ពីករដ េ្រចជា
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ពក់កណា�លនិយ បានទទួល្របតិកម�វិជ� េហយចំ េពះករណីេផ្សងេទៀ ្របតិកម�វិជ�ម
ក៏មិនបានទទួ ចំែណកអវិជ�មានក៏មិនបានទទួ បែន�មេលេនះេទៀត សមាជ ិក្រក�ម្រគ�សរហ
ជ ្របភពៃនករគាំ្រទែផ�ក និងករេលកទឹកចិត�ដ៏សំខន់ម ពក់ព័ន�នឹងករដក់ពក្ ៤០
ភាគរយមានអរម� ទទួលបានករគាំ្រទជិក្រគ�សររបស់ខ� “យ៉ងខ�◌ា◌ំ” ពក់ព័ន�នឹងក
ដក់ពក្យេនអ ៣៧ភាគរយនិយា ខ�ួនមានអរម�ណ ទទួលបានករគា “ល�មគួរសម”
១០ភាគរយទទួលស�ល មានករគាំ្រទពី្ “តិចតួច” ឬ “អត់េស”។
Figure 11: Feeling of support by family members as indicated by the participants
Did you feel supported by your family regarding your application as Civil Party to the ECCC? (%)
100%
80%
60%
39.1

40%

37.2
14.0

20%

8.8

0.9

0%
very much

quite a bit

neither
supported, nor
unsupported

a little bit

not at all

ផលប៉ះពល់ែដលករដក់ ឬករចូលរួមរបស់អ�កដក់ពក្យេនអវតកមានេល្រក�ម្រគ�ស
ជាទូេ គឺវិជ�មា និង គា�ន្របតិកម�អ�ីទំងអ សរុបេទ ែត្របាំភាគរយប៉ុេណា�ះប មានផលប៉ះព
អវិជ�មាន

Figure 12: Impact of application/participation on the family as indicated by the participants
What impact has your application/participation at the ECCC on your family? (%)
100%
80%
60%

46.5
31.0

40%
20%

17.7
1.8

ករគាំ្រទពីេម
0%

3.1

អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�
ឹមែត្រត�វករជាចំ
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a negativeមិន្រត
a very
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negative, nor a
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្រក�ម្រគ�សររបស់ពួកេគប៉ុេណា ប៉ុ ែន�ក៏្រត
�វករជាចំបាច់ែដរនូវជំនួយែផ�ក “ចបពីេពលេចញ
positive
impact
ដីកដំេណាះ�តេទ េដ ម្ចូលរួ
ប
មក�ុងកិច�ដំ
េណរករន ីតិវិធ េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណ ទំងឡាយ្រ
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តំណាងេដយេមធាវីតំណាងេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីម េន្រគប់េពលទំង” (ទំព័រ៣៣)62។
ចប់ពីេពលែដលអ�កដក់ពក្យ្រត�វបានទទួលស�ល់ជាេដមបណ�ឹងរដ�ប ពួកេគក៏ចំបា្រត�
មានេមធ ាវីមួយរូបែដ
ពួកេគក៏េដ រតួនាទីយា៉ងសំខ ន់ផងែដរមុនេពលេចញដីកដំេណ េដយករប និង
សមា�សកូនក� និងផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្ប ពក់ព័ន�នឹងពក្យសុំរបស់ពួក េទះជាយា៉ងណាក
លុះ្រតែតមានជំនួយពីេម េទ បករេធ�បណ�ឹឧទ�រណ៍្របឆាំងនឹងករបដិេសធអច្រប្រពឹត� ក�ុ
ងចំេណាមបា៉ន់គំរូេ ៦១.១ភាគរ (១៣៨នាក)ៃនអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹង
េវណីស�ល់េមធ ាវីរបស់ខ� (គា�នទិន�ន័យបង)។ លទ�ផលខងេ្ម ែដលមានបង�ញក� រូបភា
១៣ និង ១៤ សំេដេទេលែតអផ�ល់សមា�សន៍ទំងេនះប៉ុេណា
ចំេពករទំនាក់ទំនងជាមួយេម ៨៤.១ភាគរ គឺជាករជួបមុខផា និង២០.៣ភាគរ ជួប

តទូរស័ព� (គា�នទិន�ន័យបង)។ អ�កផ�ល់សមា�សន៍េស�រែតទំងអស ែដលស�ល់េមធ ាវីរបស់ខ�បា
ទំនាក់ទំនងផា� ឬ្របេយ េនេពលសមា�ស យា៉ងេហចណាស់ម េ្រចនជ៦០ភាគរ
និយាយ ពួកេគបានទំនាក់ទំនងេ្រចនដងជាមួយនឹងេមធាវី
Figure 13: Frequency of lawyer consultation as reported by the respondents
How often did you consult your lawyer, either by phone or by direct contact? (%)
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អ�កផ�ល់សមា�សន៍ភាគេ្រ ែដលចង�ុលបង�ញ ស�ល់េមធ ាវីរបស់ខ� មានករេពញចិ
នឹ ងេមធាវីរបស់ខ�ួន មានែតអ�កផ�លសមា�សន៍្របាំមួយនាក់ប៉ុេណា�ះមិនប “េពញចិត� ឬមិន
េពញចិត�” ែដរ រីឯអ�កេផ្ស យា៉ងេហ “េពញចិត�” េប មិនដូ េច�ះេទ ថ “េពញចិត�ខ�ំ”។

62

វិធា២៣ ៃនវិធានៃផ�ក�ុ (វិេសធនកម�េលកទី្របាំ) ៃថ�ទី១៧ ែខក�� ឆា�២០១០

សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ

30

មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យបាលជនរងេ្រគាះពីអំេ

Figure 14: Satisfaction with the lawyer as reported by the respondents
How satisfied are you with your lawyer? (%)
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ចំេណះដឹងអំពីករដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�
ក�ុងអំឡុងេពលៃនករេធ�សមា�សន៍េលកទីព ជាមធ្យមមានរយៈ១.៧ឆា�ំបន ា�ប់ពីករអេ
េលកទីមួយ ្របមាណពក់កណា�លៃនអ�កសមា�សន៍មិនបានដឹ កលពីេដមម ពួកេគបា
ដក់ពក្យស្រមាប់សំណុំេរឿងណាមួ េប ពិនិត្យេមលែតអនុបា៉ន់គំរូៃនអ�កែដលទទួលដំណ

ថ ខ�ួនជអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប (១១៣នាក) ្របមាណមួយភា (២៨.៣%
) េនែតមិនដឹងថាេតពួកេគ្រត�វបានទទួល ឬបដិេសធក�ុងសំណុំេរឿងណាមួយេឡ (មិន
បង�ញទិន�ន័)។

បនា�ប់ពីេចញដីកដំេណាះ�សយស ្រមាប់សំណ០០២េនៃថ�ទ១៥ ែខក�� ឆា�២០១០រួច
មក េសចក�ីសេ្រមចដំបូងេគស�ីពីករទទួលស និងបដិេសធពក្យសុំតំងនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវ
ក៏្រត�វបានេច
យា៉ងណាម េដយអ�កដក់ពក្យែដល្រត�វបានបដិេសធមិនទទ អចដក់បណ�
ឧទ�រណ៍្របឆាំងនឹងេសចក�ីសេ្រមច ក�ុងរយៈេពលដប់ៃថ� និងតមរយៈេមធ ាវីរបស់ខ� ដូ េច�ះ ចំេព
អ�កែដលបានប�ឹងឧទ�រណ៍កំពុងរង់ចំេសចក�ីសេ្រមចចុងេ្រកយេ ក�ុងរយៈេពលៃនករេធ�
សមា�សន៍

យា៉ងណាមុ ពក់កណា្រតឹៃនអ�កផ�ល់សមា�សនបានទទួលព័ត៌មានរួចរល់េហយអ

េសចក�ីសេ្រមចចុងេ្រកយៃនករពក្យសុំរប (គា�ទិន�ន័យបង�)។

្របភពចម្បងៃនព័ត៌ ពក់ព័ន�នឹងពក្យសុំរបស់ពួ គឺបុ គ�លិកអង�ករមិនែមនរដ�ភិ

(៣៧.២%) តំណាងេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណី្របច ំត ែដលេដ រតួ ជាបុគ�សំខន់ក�ុងបណា

សហគមន៍អង�ករមិនែមនរដ�ភិ (៣២.៧%) និងេមធាវ (២៤.៨%)។ ្របភពេផ្សងៗេតមា ៧.១

ភាគរ ជាចេម�យេ្រច (គា�ទិន�ន័យបង�)។ ជាទូេ អ�កផ�ល់សមា�សន៍្រត�វបានជូនដំផា�លជ
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លក�ណៈបុ គ�ល មា៨២.៣ភាគរ និង១៧.៧ភាគរយតមរយៈទូរស័ព លិខិត េ្របមេធ្យោ

ៃនករជូនដំណឹដល់អ�កផ�ល់សមា�សន៍អំពីពក្យសុំរបស់ពួ មា៧.១ភាគរ (គា�ទិន�ន័យបង�)
។

ករយល់េឃញអំពីករជំនុំជ្រមះេរឿង ឌុច
កំ េហ�កអ៊ េហ ឌុ ច ជាជនៃដដល់ដំបូងេ ្រត�វបានដក់ឲ្យទទួលេទសេដ
សវនាករជំនុំជ្រមះបានចប់េផ�មេន២០ ែខមីន ឆា�២០០៩ េហយសល្រកម្រត�វបាន្រ
ៃថ�ទី២៦ ែខកក�ដ ឆា�២០១០។ ៧៩.២ភាគរយៃនអ�កដក់ពក្យសុំតនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវ

ែដលរួមប��ូលក�ុងករអេង�តេនះនិយា ពួកេគបានតមដនកិច �ដំេណរករន ីតិវិធីេន (គា�
ទិន�ន័យបង�)។
ក�ុងចំេណាមអ�កែដលបានអះអងថាបានតមដនកិច�ដំេណរករ ្របភពព័ត៌មែដលបា
េឆ�យញឹកញាប់ជាង គឺ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយព័ ពិេសស ទូរទស្សន ែដល្រត�វបានេ្ រប្
េដយ្របមា ណពីរភាគបីៃនអ�កសមា�សន និង វិទ្យ(៤២%)។ ្របភពបែន�មេទៀ រួមមា សកម�ភា
ផ្សព�ផ្ ដូចជ កិច�្របជុំន េរៀបចំេឡងេដយអង�ករមិនែមនរដ�ភ និងេដមាករច ូលរួ
ពី្របជាពលរ ដូចជ ករអេ��ញឲ្យមកទសសវនាករផា�ល់េន (១៨.៩%)។ ៤៣.១ភាគរ
ៃនអ�កផ�ល់សមា�សន៍បានអេ��ញមកទស្សនាតុលករេនរជធានីភ�ំេ (គា�នទិន�ន័
បង�)។

Figure 15: Sources of information about the trial as indicated by the respondents
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ក�ុងចំេណាមអ�កផ�លសមា�សន៍ទំងអ ៤១.២ភាគរយនិយា ខ�ួនដឹ ងអំពីករដក់េ
ឌុ ច (គា�នទិន�ន័យបង)។ ដូ េច�ះ អ�កទំងេនះ្រត�វបានសួរអំពីចំនួនជាក់លក់ ែដលឌុ ច្រត�ជាប
ក�ុងពន�នាគ បនា�ប់ពីករេចញសល្
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រយៈេពលជាប់ពន�នាគារជាផ� ដូចបង�ញក�ុងសល្ គឺ៣៥ឆា� េប េទះជា្រព្យួេដ
េហតុ ផលចម្បងពី ដូចមានេរៀបរប់ក�ុងេសចក�ីែថ�ងណ៍ពន្យល់បែន�មរបស់សល្ គឺទីមួយ
តុ លករបានសេព្យួររយៈេព្របាំឆ េដយឌុច្រត�វបានរក្សោទុកេ្រកមករឃេដខុ ស
ច្បោ មុ ននឹងគាត់្រត�វបានប��ូនមកស�ិតេ្រកមករឃុំឃាំងរប ទីពីរ ឌុ ចបានជាពន�នាគ
១១ឆា�ំរួចមេហយ េនេពលែដលករកត់េទស្រត�វបានសេ្រមចជ។ េនះមាន័យ
ថ ឌុ ច្រត�វជាពន�នាគាររយៈេ១៩ឆា�ំេទៀ ែដលេនះ្រត�វបានកំណត់ជាចេម�យដ៏្រតឹម
ស្រមាប់សំណួរខងេ ក�ុងករណីែដលអ�កផ�ល់សមា�សន៍េឆ�យ៣៥ឆា�ំេទៀេនា ចេម�យេនះ្រត�បា
បក�សយជសូចនាករម ប�� ក់ថពួកេគមិនដឹ ងអំពីចំែណកៃនកព្យួរេន។
ចេម�យៃនអ�កែដលបង�ញថាដឹងអំពីដក់េទ (៩៣នាក) ្រត�វបានផ្សព�ម�ំុ១៩ឆា�

(៣៤.៤%) និង៣៥ឆា� (២៣.៣%) ែដលេនះបង�ញ អ�កផ�ល់សមា�សន៍មានចំេណះដេនក្រម
ជាក់លក់មួយអំពីសល្ េ្រចនជ៥០%បាននិយា ឌុ ច្រត�វបានដក់េទសដល់១៩ឆា�
ឬ៣៥ឆា�ំ ក�ុងចំេណាមែដលបានអះអងថាបអំពីរយៈេពលជាប់ពន�នា ្របមមួយភាគប
ដឹ ងពិត្របាកដអំពីរយៈេពលជាប់ពន�នាគារ្រត គឺ១៩ឆា�ំេទៀ ែដលឌុ ច្រត�វេនជពន�នាគា
យា៉ងណាមញ េនះបង�ញ ចំនួនដ៏គួរឲ្យកត់សមា�ល់ៃនអ�កដក់ពក្យទទួលបាេ្រចនអំព
សល្រ ប៉ុ ែនម
� ្យោ៉ងវិញេទ វអចជាសូចនាក សល្រកម្រត�វបានអជលក�ណៈទូលំ
ទូលយជ េគយល់ដឹ ងអំពីភាពលំអិរបស់វ។ អ�កផ�ល់សមា�សន៍បីនាក់ែដល្រត�ដកេចញពី
តួេលខទំងេន អះអង ខ�ួនច្បោស់ណា ឌុ ចទទួលបានករកត់េទ សមួយជី ស្រមា
បា៉ន់គំរសរុប េនះមានន័យ ១៣.៧ភាគរបានដឹងអំពីរយៈេពលជាប់ពន�នាគារ្រតឹ (គា�
ទិន�ន័យបង�)។
Figure 16: Prison term of Duch according to the respondents knowledge
How many more years does Duch have to serve in prison? (%)
40%
35%

34.4

30%
25%

23.3

20%
15%

11.1

10%

6.7

5%

5.6

3.3

0%
3

5

6

10

15

16

17

18

19

20

25

26

30

35

40

50

60

years

រល់អ�កផ�លសមា�សន ែដលបានតមដនដំេណរករន ីតិ ប៉ុ ែន�បង�ញថាខ�ួនមិនដឹងអំ
ករកត់េទស ្រត�វបានជូនដំណឹងេដយអ�កេធ� សមា�សន៍អំពីសេទ។ េនះេធ� េឡយេដ
ករអនអត�បទេដ ែដលរួមប��ូលនូវទិដ�ភាពដូចេរៀបរប់ខង ែដលនាំេទរករយៈេជាប
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ពន�នាគារពិតកដ (្រក�មែដល្រត�វបានជូនដំ)។ ្របសិនេបអ�កផ�លសមា�សន៍គិត ខ�ួនដឹ ង
អំពីរយៈេពលជាប់ពន�នាគារ្រតឹម ប៉ុ ែន�ផ�ល់ចេម�យមិន្រតឹម្រត�វេ មិនមានករផ�ល់ព័ត៌បែន�ម

េទៀតេឡយ (្រក�មែដលមិន្រត�វបានជូនដំ)។

ជាទូេ េ្រចនជ៦០ភាគរ “េពញចិត�” ឬ “េពញចិត�ខ�ំ” នឹ ងសល្រ ១០ភាគរ
និយាយ “េពញចិត�ផង និងមិនេពញចិត�ផង” ខណៈែដល្របមាណមា�ក់ក�ុងចំេណាមបួ “មិន
េពញចិត�” ឬ “មិនេពញចិត�េស”។
មាករេ្រប�បេធៀបរវង្រក�មៃនអ�កផសមា�សន ែដល្របាប់អំពីតួេ េយាងេទ

ចំេណះដឹ ងផា�ល់ខ�ួនរបស់ពួកេ (្រក�មែដលមិន្រត�វបានជូនដំ) និង្រក�មអ�កែដល្រត�វជូន
ដំណឹងក�ុងរយៈេពលៃនករេធ�សមា�ស (្រក�មែដល្រត�វបានជូនដំ)។ ្រក�មែដល្រត�វបាន

ដំណឹងេដយអត�បទេដមទំនង “មិនេពញចិត�” ឬ “មិនេពញចិត�េស” តិចជា្រក�មេផ្សងៗេទ
េពលគ១៦.៧ភាគរ េប េ្រប�បេធៀបជាមួយន៣៦.៦ភាគរ េហយក៏ “េពញចិត�” ឬ “េពញចិត�
ណាស” េ្រចនជាង្រក�មេផ្សងៗ េពលគ ៦៩.៧ភាគរ េប េ្រប�បេធៀបេទន៥៦ភាគរយ
Figure 17: Satisfaction with the sentence against Duch as reported by the participants
How satisfied are you with the sentence against Duch? (%)
Total

Informed group

Not informed group

70%
60%
50%
38.7

40%

32.3
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20%
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25.3 26.5 23.7

22.6
13.8
7.6

11.1 9.1

14.0

11.1

13.6
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មានកសសួរបែន�មេទៀតអំពីករយល់េឃញច ំេពះសលដល់អ�កដក់ពក្យសុំតំង
ជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណ ៣៦.៧ភាគរយនិយា វ “មិន�ស េហយក៏ មិនធ�ន់” ១៦.៩ភាគរ
ចត់ទុក “�ស” ១៧.៨ភាគរយ “�សលេព” និងសល់ប៉ុ នា�នេទៀតគិត វ “ធ�ន់ធ�រ”
(២០.៩%) ឬ ៧.៦% ថ “ធ�ន់ធ�រណាស” (គា�ទិន�ន័យបង�)។

្រក�មកណា�លភាគេ្ែដលគិតថាករកត់េទសមិ ែតក៏ មិនធ�ន់ េនា រួមជាមួយនឹ
ករេពញចិតនឹ ងសល្រកមេនក្រមិតខ�ស់ជ ដូចបានបង�ញខង អចចង�ុលបង�
សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ
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រយៈេពលជាប់ពន�នាគារ្រត�វបានពិចរណ េដយអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដ
រដ�ប្បេវណីភាគេ្រចនេនក�ុងករអេង�
្របតិកម�ខងអរម�ណ៍េទនឹងករកត់ ជាញឹកញា ្រត�វបានប��ក មានលក�ណ
វិជ�មា ពីសំណាកអ�កផ�ល់សមា�សន ក�ុងេនាះមានេពញចិត� ករធូរេស្ប និងេមាទនភជាេដម
្របតិកមអវិជ�មានខងអរម ដូចជាករខឹងសម ឬករខកចិត មានតិចតួច
Figure 18: Emotional reactions about the sentence as experienced by the respondents
What did you feel when you heard that Duch was sentenced to serve 19 more years in prison? (%)
Not at all

A little bit

Disappointment

Quite a bit

Very much

59.8
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24.0
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េដ ម្បីចង់ដឹងេត ករកត់េទសដូចេ ែដលអ�កផ�ល់សមា�សន៍គិតថាសមរម្យ េយងខ�ំុ

បានសួរព ួកេគថាេតឌុចគួរែតកត់េទសប៉ុនា�នឆា េប េយាងេទតមករយល់េឃញ

េគាលករ យុតិធ
� ម៌េ◌ផា�ល់ខ�ួរបស់ពួកគ។ ចេម�យបង�ញនូវគំរូបីដំណា ក់ក ្របម២០ភាគរ
េ្រជសេរយករយៈេពលជាប់ពន�នាគារម១៩ឆា�ំេទៀ ែដលឌុ ច្រត�វជាប់គ រីឯមួយភាគបួេទៀតគិតថ
ឌុ ចគួរទទួលបានរយៈេពលជាប់ពន�នែក្បរៗនឹងករកត់េទសរយ៣៥ឆា� ែដលមិន
ទន់កត់េ េហយភាគេ្រច ពួកេគនិយាយ ៣០ឆា� ែត្រក�មទីបីគាំ្រទឲករកត់េ៤០ឆា�
ឬេលសហ�ឹងេទៀត។

គួរឲ្យកត់សមា� អ�កផ�ល់សមា�សន៣៩នាក (មិនរប់ប�� ូលក�ុងតួេលខេន)បដិេសធមិន្រព

ផ�ល់តួ េលខណាមួយេឡ េហយនិ យាយ ចង់េឃញឌុ ចេនក�ុងគុកអស់មួយជីវិត
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Figure 19: Prison term of Duch that the participants wish for
To how many more years in jail should Duch have been sentenced? (%)
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ដូចជារូបឌុ អវតកបាននាំយកជនៃដដល់ែខ�រ្រកហមជាលក�ណៈបុគ�លមកចំេព
សធារណជ ដូ េច�ះ អ�កផ�ល់សមា�សន៍្រត�វបានសកសួរអំពីករយល់េឃញនាេពលបចរបស់
ពួកេគអំពីឌុ ច។
េស�ែតពក់កណា�លៃនបា៉ន់គំរូក�ុងករអេង�តេនះបាន “ឌុ ចបានសុឲ្យអភ័េទ
េដយេស”។ ្របមាណមា�ក់ក�ុងចំេណាមបីនាក់មិនឯកភាពទំង�ស�ង េទេទ។ មាល្ប
ដូចគា េនះែដរចំេពះសំណួ ែដលថាេតព ួកេគគិត “ឌុ ចពិតជាេសកស�យចំេពះអ�ីែដលគ
្រប្រពឹត�ិក�ុងរបបែខ�រ្រកហមែដរ?”
អ�កផ�ល់សមា�សន៍ឯកភាពេ្រចនជាងេឃា�ែដល “ឌុ ចបានសុំកអភ័យេទចំេពអ�ី
ែដលគាត់បាន្រប្រព” និង “ឌុ ចបានសរភាពកំហុសរបស់ខ”។
Figure 20: Perception of Duch today as reported by the participants
What
do you
think about
Duch today?
… (%) agree
I strongly
disagree
I disagree
I agreeDuchI strongly
made an excuse for what he did

11.2
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ករយល់េឃញអំពីអវត និងសកម�ភាពពក់ព័ន�េផ្
៩០ភគរយៃនអ�កផ�ល់សមា�សន៍ទំងអស់និយ ជាមួយនឹងច ំេណះដឹងែដលពួកេគម
នាេពលបច�ុប្បន�េ ពួកេគនឹ ងដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវ េពលគ៨៤.១

ភាគរយនិយា “្របាកដណ” និង៥.៨ភាគរយនិយា “នឹ ងដក់ព” (គា�នទិន�ន័

បង�)។ េទះជាយា៉ងេនះ េស�ែតពក់កណា�លៃនអ�កផ�សមា�សន៍បារ យា៉ងេហចណ
“តិចតួច” អំពីសុវតិ �ភាពផា�ល់ខ� ជាលទ�ផលៃនករដក់ពក្យរបស់
Figure 20: Concerns about their personal safety as stated by the participants
Are you concerned about your personal safety as a result of your application as a
Civil Party to the ECCC? (%)
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46.0
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មានែតច ំនួនតិចតួចបំផុតបានរបាយករណ៍អំពីបទពិេសធន៍អវជាក់ែស�ង ៩៧.៣
ភាគរយនិយា ខ�ួនមិនែដលមានជួប្របទះប��អ�ី ពក់ព័ន�នឹងសន�ិសុខផា�ល់ខ�ួនរបស់ពួក ជ
លទ�ផលៃនសកម�ភាពរបស់ខ�ួនទក់ទិននឹងអវត ៩៦.៩ភាគរយក៏និយាយែដ ខ�ួនមិនបានជួ
្របទះប
� ពក់ព័ន�នឹងអវតកេឡ (គា�នទិន�ន័យបង)។

មួយភាគបីនិយា ពួកេគេជឿជាក់ តុ លករេធ�ឯករជ “ទំង�ស�” ពីឥទ�ិពលែផ�ក
ខនេយាបា ១០ភាគរយនិយា ខ�ួនមិនេជឿថាដូេច�ះេសះេឡ និង១៨ភាគរយេជឿេលឯករ
ភារបស់តុ លក ែត “តិចតួច”ប៉ុ េណា�ះ េទះជាយា៉ងេនះ ៣៣ភាគរេជឿជាក់េទេអវត�មា
ទំង�ស�ងៃនឥទ�ិពខែផ�កនេយាប ែដលជាលទ�ផលយា៉ងវិជ�មានក�ុងបរកម�ុជែដល
ជាញឹកញាប់គា�នករេជឿទុកចិត�េលត63 ចំែណកអ�កផ�ល់សមា�សន៍ឯេទៀតបង� ខ�ួនមិន
មិនេជឿជាក់េលឯករជភាពទំង�ស�ងៃនតុលករេន
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Figure 21: Opinion on political influence as stated by the respondents
Do you believe the court acts independently from political influence? (%)
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ករេ្រត�មខ�ចំេពករផ្សះ
ពីរភាគបីគិត អវតកនឹ ងរួមចំែណកដល់ករផ្សះផ្សោេន និងេសែត
� អ�កផ�ល់សមា�សន
ទំងអស់េទៀតគិត នឹ ងរួមចំែណក យា៉ងេហចណ “ជាច ំែណកណាម”។ សំណួរដូចគា�េនះែដ
្រត�វបានសួរដល់អ�កចូលរួមផ�សមា�សន៍ក�ុងករអេង�តេលកទីម ក�ុងឆា�២០០៨/២០០៩។
តួេលខៃនអ�កែដលនិយាយ តុ លករេនះនឹងមិនរួមចំែណកដល់ករផ្សះផ្សោមា
បន�ិច ក�ុងករអេង�តេលកទីមួ េប េ្រប�បេធៀបេទនឹងករអេង�តទីព

Figure 22: Opinions on the ECCCs contribution to reconciliation as indicated by the participants
Do you think the ECCC will contribute to reconciliation in Cambodia? (%)
2010

2008/2009

80%
60%

61.0

58.8
34.8

40%

32.9

20%

8.2

4.3

0%
yes
63

in part

no

Pham, P., Vinck, P., Balthazard, M., Hean, S. & Stover, E. (2009). So we will never forget. A population based
Survey on Attitudes about Social Reconstruction and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia.
Publication. Retrieved November 16, 2010: http://hrc.berkeley.edu/pdfs/So-We-Will-Never-Forget.pdf
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្របតិកម�េទនឹងករជំនុំជ្រមះក�ីឌុចអច រួមចំែណកែដរេន្រតង់ចំ អ�កចូលរួមផ�ល់
សមា�សន៍្រត�វបានសកសួរអំពី្របផលប៉ះពល ែដលដំ េណរករជំនុំជ្រមះមានករេ្រតខ�ួន

ផ្សះផ្សោរបស់ពួកេគជាមួយនឹងជនៃដ

៤៨%និយាយ ករជំនុំជ្រមះ “ផលប៉ះពល់វិជ�មានេលករេ្រត�មខ�ួនរបស់ពក�ុងក

ផ្សះផ” ខណៈែដល១៤ភាគរយនិយា វម “ផលប៉ះពល់អវិជ�ម” និង៣៨ភាគរយល់េឃញ
ថ “ផលប៉ះពល់អវិជ�មានក៏គ និងផលប៉ះពល់វិជ�មានក៏គ”។
Figure 23: The trials impact on readiness to reconcile as stated by the respondents
What impact has the trial against Duch on your readiness to reconcile with the perpetrators? (%)

100%
80%
60%

48.4
37.6

40%
20%

14.0

0%
a negative

neither a

a positive

impact
negative, nor
impact
ក៏ប៉ុ ែន� ៣៩ភាគរយនិយា
ខ�ួនa េនមិនទន់េ្រត�
មខ�ួនផ្ “ទល់ែតេស” េនេពលែដ
positive impact

សកសួរផា�ល់អំពីប��េន ែត៨ភាគរយប៉ុេណា បានេ្រត�មខ� “ជាេ�ស” ក�ុងករផ្សះ ប៉ុ ែន១
� ៨
ភាគរយេឆ�យ ខ�ួនបានេ្រត�មខ� “េ្រចនេហ”។ ្រតង់ច ំណុចេន គួរកត់សមា�ល់ផងែដរ

ករេ្រត�មខ�ួនក�ុងករផ្ មានករេកនេឡងក�ុងចំេណាមបា៉ន់ ចប់តំងពីករអេង�តេលកទីក�ុង
ឆា�២០០៨/២០០៩មក។ ករេ្រប�បេធៀបេនះបង ក�ុងរយៈេពលដ៏ខ�ីេនចេនាករអេង�ទំងពី

កររីកចេ្រមនដ៏គួរឲ្យកត់សមា�ល់មួយេទរកករេ្រត�មខ�ួនជាងមុនក�ុងករផ្មាេឡង េព

លគឺអំឡុងេពលែដល្រគបដណ�ប់ភាគេ្រចនៃនករជំនុំជ្រមះជាសធារណៈក�ុងេរឿងរបស់តុលក
េនះ។
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Figure 24: Readiness to reconcile as indicated by the respondents
Are you ready to reconcile with the former Khmer Rouge? (%)
2008/2009

100%

2010

80%
60%

50.6
39.4

40%

16.2

20%

22.1

20.6
12.4

17.7
9.7

2.8

8.4

0%
not at all

rather not

in part

to a large extent

totally

អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សនក៏្រត�វបានសកសួរថាេតមានអ�ីែដលពួកេគយល់ថាធុញថប់
ពក់ព័ន�នឹងសកម�ភាពរបស់ពួកេគទក់ទងនឹងអវ ៦៦.៤ភាគរយនិយា គា�នអ�ីែដលព ួកេ

យល់ថធុ ញថប់ េឡយ (គា�នទិន�ន័យបង)។ យា៉ងណាម ១៤.៦ភាគរយៃនអ�កច ូលរួផ�ល់

សមា�សន៍មានកររំខនអ រម�ណ៍នឹងរយៈេពលដ៏ែវ ែដលតុ លករេនះបានេ្រប្ ជាញឹ
ញាប ពួកេគបង�ញករបារ ជនៃដដល់អចស� មុ នេពលពួកេគ្រត�វបានកត់េ មានែអ�ក

ចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍ប៉ុនា�ននាក់ប៉ុេណា�ះប ករជំនុំជ្រមះនឹងមិននាំមកនូវយុត�ិេឡយ (៤.០%)
ឬនិយាយ វជីកកកយនូវ្រពឹត�ិករណ៍ៃនករឈឺចប់េ (២.២%) (គា�នទិន�ន័យបង)។

បែន�មេលេនះេទៀត អ�កផ�ល់សមា�សន៍្រត�វបានេស�សុំេយាប ែដលពួកេគអចផ�ល់ប េដ ម្េប ធ�
ឲ្យករចូលរួមេនអ មានលក�ណៈងយ�ស�លជាងមុនស្រមាប់ព ១៤.០ភាគរយនិយា
តុ លករគេធ� ករឲ្យេលឿនជាងេនះេ េហយកត់េទសជនៃដដល់ឲ្យបានឆ ្របាំពីរភាចង់
ឲ្យេគអេ��ញេទទស្សនា និង្របម៤ភាគរយេទៀតក៏បានសុំជាថ េដ ម្បីជាេសហេធ�
ដំ េណរេទ និងស�ក់េនភ�ំេព ថវិក ម�ូបអហ និងករទទួលបានករែថទំស ្រត�វបានសុំេស
េដយអ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍្របាំមួយភ និងបួនភាគរក៏បាននិយា សំណងនឹ ងជួយដល់
ពួកេគ។

អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍ខ�ះចង់ទទួលបានព័ត៌មានបែ (៥%) សកម�ភាពផ្សព�ផេនជ ិ

ផ�ះសែម្បងខ�ួ (២%) និងនិយាយ ពួកេគចង់ចូលរួមសវនាកររបស់តុលកររ (៤%)។ េទ
ជាយា៉ងេនះក េសែត
� ៤០ភាគរយនិយា គា�នអ�ីែដលអចជួយេធ�ឲ្យករចូលរអវតកងយ�ស�
ជាងមុនស្រមាប់ពួកេគេឡ
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Figure 25: Suggestions made by the respondents to make their participation easier
What would you suggest to make participation in the ECCC easier for you? (% of cases)
do not take too much time

13.7

invite survivors to visit the ECCC

7.0

bring justice

6.2

support the victims (money, food, health care)

5.7

deliver more information

4.8

give money for travelling

4.4

let me join the hearings every time

4.4

reparations

4.0

do outreach in my village

2.2

nothing

39.4
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ធនធា
ករច ូលរួមេនអវតកក៏អចជាឪកឲ្យជនរងេ្រគាះពិភាក្សោេរឿងរ៉វរបស់ខ�ួន
ប៉ុ ែន� វក៏អចេធ�ឲ្យពួកេគរលឹកេឃញនូវ្រពឹត�ិករណ៍ដ៏ែសន កលេអតីតកលផងែដរ ដូ េច�ះ
អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍្រត�វបានសកសួរអំពី ែដលពួកេគអចេ្រប្របាស់ក�ុងជីវិតរស់េន
ៃថ� ក�ុងករផ្សោំខ�ួនជាមួយនឹងក និងអរម�ណ៍ដ៏ជូរចតទំងេន។ អ�កផ�ល់សមា�សន៍ក�ុងបា៉ន់គំ្រត�
បានសួរសំណួរេបកច ំហមួយអំពីអ�កែដលព ួកេគេទជ េនេពលែដលព ួកេគិតេ្រចអំពីេរឿងរ៉
របស់ខ�ួន កលេនសម័យែខ�រ្រក
ភាគេ្រនៃនអ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍រយករ ខ�ួនបាននិយាយជាមួយ្រក�ម្ និង
អ�ករស់រនមានជីវិតពីរបបែខ�រ្រក អ�កផ�ល់សមា�សន៍និយាយតិចតួច បំផុតអំពីករជួបជំនា ឬ
អជា�ធរមូលដ។ ១៥ភាគរយៃនបា៉ន់គំរូរយក ពួកេគមិនបាននិយាយជាមួយអ�កណាេ
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Figure 26: Approached persons as indicated by the participants
When you think too much about your experiences in Khmer Rouge time, to whom do you
talk to? (% of cases)
family members

70.4

other Khmer Rouge survivors

45.6

to no one

14.2

new generation

11.1

neighbor

7.1

NGO community worker

4.9

local authority

2.7
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ខណៈែដលភាគេ្រចនៃនបា៉ន់គ (៥៩.៧%) រយករណ គា�នទីណាពិេ ែដលពួកេគ
អចេ េនេពគិតេ្រចអំពីេរឿងរ៉វរបស់ខ�ួ ឯអ�កផ�ល់សមា�សន៍ខ�េទៀតថ ខ�ួនេទវត�អរ
េទរមណីយដ�ធម�ជាត ឬេទផ�ះអ�កជ ិតខ
Figure 27: Places mentioned by the participants
When you think too much about the experiences you went through in Khmer Rouge time,
are there any special places in or near your community you are going to? (% of cases)

none

59.7

into the nature

15.0
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4.9
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េនេពលសកសួរអំពីអ�កែដលខ�ួននិយាយជាមួយអំពីេរឿងរ៉វជ កលេនសម័យែខ�រ្រ
អ�កផ�ល់សមា�សន៍ភាគេ្រចនេឆ� ពួកេគនិយាយជាមួយ្រក�ម្រ ឬអ�ករស់រនមានជីវេផ្សេទៀត
។ ្របមាណ្របាំភាគរយក៏បាន ខ�ួននិ យាយជាមួយអ�កេធ�ករសហគមន៍របស់អង
មិនែមនរដ�ភិប ែដលអ�កទំងេនាះក៏អចផ�ល់ករគាំ្រទសុខភាពផ�ូវចិត�ដល់ពួកេ
េនេពលសួរថាេតពួកមាែស�ងរកជំនួយពីអ�កជំនាញែផ�កសុខភាពផ�ូវចិត�ែដរឬេទេ ៨៥.៤
ភាគរយេឆ�យ មិនបានេទ េប េទះ េនះជាច ំនួនភាគេ្ រចនយា៉ងច្បោស់ល វក៏ម

ន័យថ ្របម១៥ភាគរ (៣៣នាក) ព្យោយាមទទួលករគា ំ្រទពីអ�កជំនាញសុខភាព (គា�
ទិន�ន័យបង�)។

អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីក�ុងករអេង�តេនះ ពួកេគ
ទទួលបានករគាំ្រទសុខភាពផ�ូវចិត�ពីផ�ល់េសវេនះខុសៗគា�មួ ក�ុងចំេណាមអ�កែដបា
រយករណ បានែស�ងរកករគាំ្រទសុខភាពផ�ូ ៣៦ភាគរយបានេទអ�កេធ� ករសហគមនរបស់
អង�ករមិនែមនរដ�ភិ។ អ�កផ�ល់សមា�សន៍បីនាក់្រប ខ�ួនេទរកចស់ទំ េធ� ជា្របភពស្រ
ករជួយគាំ្រទសុខភាពផ�ូវច
Figure 28: Sources of professional mental health support as reported by the
participants
From which mental health provider do you seek support when you feel stressed due to your
experiences during the Khmer Rouge regime? (% of cases)
បុ គ្គលិ ក NGO

36.4

គ្រូពេ ទ្យផ្លូវចិត្ត

18.2

អង្គការធី ភី អូ

15.2

ចា ស់ទុ ំ

9.1

មិនចាំ

9.1
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ក�ុងសំណួរ្របាំមួយបនា�ប់ អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍្រត�វបានសកសួរផា�លភាពញឹ-ញាប
ៃនករេទជួបអ�កផ�ល់េសវគាំ្រទែផ�កចិត�សង�មខ េនេពលែដលព ួកេគមានអរម ធុ ញថប់
េដយសរែតេរឿងរ៉វរបស់ខ កលេនសម័យែខ�រ្រក ្រក�មអ�កែដលេគេទពិេ្
េយាបល់ញឹកញាប់ជា គឺអ�ករស់រនមានជីវិតពីរបបែខ�រ្រកហមដៃទេ និងបនា�ប់មអ�កេធ� ក
សហគមន៍ ែដលជាបុគ�លិអង�ករមិនែមនរដ�ភិ អជា�ធរមូលដ និង្រពសង្ឃ អ�កស�័្រគចិត
ែផ�កសុខភា ្រគ�េពទ និង្រគ�បុរណ្រត�វបាននិយាយត េប េ្រប�បេធៀបេទនឹងអ�កផ�ល់េ
គាំ្រទចិត�សងេផ្សងៗេទៀ អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សនចង�ុលបង�ញ ពួកេគនិយាយេទកន់អ�ក
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រនមានជីវិតពីរបបែខ�រ្រកហមដៃទេទៀតញឹកញា េនេពលព ួកេគមានអរម�ណ៍ធុញថប់
សរែតេរឿងរ៉ងពីអតីតរបស់ខ�ួ
ខណៈមានែ១៣ភាគរយេឆ�យ ពួកេគ “មិនែដល” និយាយេទកន់េនរស់រនមានជីវ
េផ្សងេឡ យា៉ងេហចណាស់ពក់កណបា៉ន់គំរូេឆ�យ ពួកេគ “ជួនក” បានិយាេទកន
អ�ករស់រមានជីវិតេផ្ និង៣៦ភាគរយេឆ�យ ពួកេគបាននិយាយ “ញឹកញាប”។
សេង�បមក េនេពលែដអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីក�ុងករអ
គិតេ្រចនេពកអំពីេរឿងរ៉ងដ៏ែសនឈឺចប់របស់ខ កលេនរបបែខ�រ្រ ជាញឹកញា ពួកេគ
និយាយេទកន់្រក�ម្ ឬអ�ករស់រនមានជីវិតេផេទៀត ប៉ុ ែន�មួយចំនួនប៉ុ េណា�ះមានទីកែន�ង ប
ន�ូរអរម�ណ និងមួយចំនួនតូចែស�ងរកជំនួយពីអ�កផ�ល់េសវសុខភាពផ�ូវចិត
Figure 29: Frequency of respondents talking with possible mental health providers
How often do you talk to … when you feel stressed due to your experiences in
Khmer Rouge time? (%)
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other Khmer Rouge
survivors

often

6.6

monks

5.8

a local authority

4.9
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2.2
volunteers
0%

never

49.6

36.3

NGO community
workers

sometimes

27.9

12.8

65.5

20.9

72.9

28.8

65.9

22.6

74.8

19.1

78.7

27.9
20%

69.9
40%

60%

80%

100%

េ្រកពីហ� អ�កចូលរួមផ�ល់សមា សន៍ក៏្រត�វបានសកអំពីថាេតព ួកេគគិត សកម�ភាពជា
លកមួយចំនួនអចជួយបន�ូរបន�យករឈឺចប់របស់ពួកលេនសម័យែខ�រ្របានខ�ែដរឬេទ។
្របៃពណីពុទ�សសនាៃនករេរៀបចំឧទ�ិសដល់្រពលឹងអ�កែដលបានស�ប់្រត
េលកេឡងេដយអ�កច ូលរួមផ�ល់សមា�សន៍ភាគេ្រចនថា ជាពិធីដ៏មាន ក�ុងកបន្សោំជាមួយ
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ករឈឺចប់ផា�ល់ខ�ួនរបស់ពួក បីក�ុងចំេណាមអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្ប
នាក់បង� បុ ណ្យទនអចជួយពួ “គួរសម” ឬ “េ្រចនណា”។
មតិេយាបល់អំពីថាេតករនិយាយេទកន់អតីតែខ�រ្រកហមនឹងេធ�ឲ្យមានអរម�ពី
េរឿងរ៉ងរបស់ខ�ួនែដរឬអត់េន គឺមានលក�ណៈខុសែប�កពីគា�យា៉ងខ�ំងក�ុងចំេណាមបា៉ន់អ�កដក
ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្ប ខណៈែដល៤០ភាគរយគិត េនះអចជួយដល់ព ួកេ
“គួរសម” ឬ “េ្រចនណា” រីឯ៦០ភាគរយេទៀតបង� េនះអច្រគាន់ែត “តិចតួច” ឬ
“អត់េស”។
ភាគេ្រនៃនអ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន (៦៩%)ចត់ទុកករចង្រកងទុកជាឯកសរៃនេររបស់
ពួកេគេនរបបែខ�រ្រកហ “មាន្របេយាជន៍គួ” ឬ “មាន្របេយាជន៍” ក�ុងកជួយបន�ូរ
បន�យករឈឺចប់ផា�ល់ខ�ួនរបស់ពួក អ�កផ�ល់សមា�សន៍ប៉ុនា�ននាក់ប៉ុេ (៦%)គិតថ
ករចង្រកងជាឯកសរមិនអចជួយពួកេគឲ្យធូេឡយ។ ចំនួនដ៏េ្រចនចង់ឲ្យឯកសរទំ

េប កចំហឲ្យសធារ (៨៩%) ខណៈមានែ១១ភាគរយប៉ុេណា�ះមិនចង់ឲ្យផ្សព�
សធារ (គា�នទិន�ន័យបង)។

Figure 30: Opinions on possible measures to deal with own suffering as evaluated by
the repondents
To what extend could it help you to … in order to deal with your painful past? (%)
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ចំណុចខ�ះខតៃនករអេង
ដូចគា�ផងែដ ក�ុងករអេង�តបន ា�ប់េ វសំខន់ក�ុងករគូសប�� អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន
ជា្រក�មទីមួយៃនអ�ករស់រនមានជ ែដលបានដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប ដូ េច�ះ មិ
នអចបង�ញជាលក�ណៈទូេទនូវរបកគំេហញទំងេនះ លទ�ផលអចខុសែប�កគា�ក�ុង្រ
េផ្សងៗេទៀតៃនអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ� ែដលបានច ូលរួមក�ុងសកម�ភ
ផ្សព�ផ្ េដយសមាគមអដ និងអង�ករេផ្សងៗេទៀ
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អ�កផ�ល់សមា�សន ពិេសសអ�ករស់រនមានជីវិតផា�ល់ពីរបបែខ�រ្ ជាញឹកញា ស�ិតក�ុង
ជំនាន់មួ ែដលខ�ះខតករអប់រំជាមូលដ អនក�រភាមានលក�ណៈទូលំទូល េពលគឺពីរភាគ
ៃនអ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍ក�ុងករអេង�តេនះបង ខ�ួនអចអ ឬសរេសរតិចតួចប៉ុ េណា� េហយ
ភាគេ្រចនមិនសូវដឹងពីពក្យេពចន៍េ្រប្របាស់េន ឬពក្យច្បោប់អ�ីេ បែន�មេលេនះេទៀត
អ�ករស់រនមានជីវភាគេ្រចនជាមនុស្ ែដលមានប
��សុខភាពផ ជាក់ែស� កត�ទំងេ
អប៉ះពល់ដល់សមត�ភាពរបស់អ�កផ�ល់សមា� ក�ុងករស� ឬយល់សំណួរ។ អ�កេធ� សមា�សន្រត�
ា�លឲ្យសេង�តេមលករយល់របស់អ�កចូលរួមផ�ល់ សមា និងសួរសំណួរ្រច ំែដល
បានបណ�ុបណ
េនេពលចំបា
ករអេង�តេនះ្រត�វបានេធ�ភា�មៗបនា �ប់ពីេចញដីកដំេណាះ� សយស្រមាប០០២
េហយអ�កដក់ពក្យខ�ះទទួលបានដំណឹងអំពីករទទួ និងករបដិេសធច ំេពះពក្យសុំ
ខ�ួន។ េទះជាយា៉ងេនះ ដំ េណរករៃនករជូនដំណឹងដល់អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបប្បេវណ នឹ ងទំនងជាច ំណាយេពលរហូតទល់េដមឆ២០១១។ េនះមានន័យ មិនបាន្រគប់អ�កចូលរ
ផ�ល់សមា�សន៍ទំងអស់េនា ែដលទទួលបានករជូនដំណឹងអំពីស�នភាពៃនពក្យសុំរបស់

អំឡុងេពលៃនករេធ�បទសមា�សន វអចែដ ករទទួលស� ឬករបដិេសមុ នេពលេធ�បទសមា�សន៍អចប៉ះពល់ដល់រេបៀបពួកេគយល់េឃញអំពីអវតក។ បែន�មេលេនះេទៀត ្រក�េផ្ស
មួយេទៀតៃនអ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន ែដលមិនទន់បានទទួលដំណ ចេម�យរបស់ពួកេគអចនឹ
ប៉ះពល េដយរយៈេពលដ៏យូ ែដលពួកេគ្រត�វរង់ច តំងពីេពលែដលព ួកេគដក់ពក្
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អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍ចង�ុលបង� ពួក

៥. ករពិភា

េគេ្រតកអ ែដលមានតុលករែខ�រ្រ
មានច ំនួនដ៏តិចតួចបំផុតនិយា ខ�ួនេ្រតកអ
ែតវយឺតយា៉វេព
ក�ុងករណី្របម៩០ភាគរ អ�កចូល
រួមផ�ល់សមា�សន៍និយា ពួកេគមិនគិតថ

ឥរិយាបទចំេពះអវ
ភា�មៗបន ា�ប់ពីករឈ�នពន
្របេទសកម�ុជាក�ុងឆ១៩៧៩ ករជំនុំជ្រមះដ៏ខ
មួយ្រត�វបានេរៀបេឡងេដយរដ�ភិ ែដល
្រគប់្រេដកងទ័ពេវៀតណាម ប៉ុ ល ពត
និងថា�កដឹ កនាំេផ្សងៗេទៀត្រត�វបានក
កំបាំងមុ។ បនា�ប់ពីេចញសល្រកមេនះ
គា�នេឃញមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុង

ករចប់ឲ្យជនៃដដល់ៃនរបបែខ�រ្រកហម

ខុ ស្រត�វអ�ីេឡយ ជាញឹកញា ជនរងេ្រគ្រត�
្របឈមនឹងអ�ីែដលេហ វប្បធម ៌និទណ�ភ

េនមជេមា�រវងែខ�រ្រក និងអ�កែដល
មិនែមនជាែខ�្រកហមេនាះេ េទះជាយ
េនះក�ី ករភ័យខ�ច ចំេពះអែខ�រ្រកហេន
មានេនេឡយក�ុងចំេណាមមួយភាគបីៃ
ចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍
ដូចមានពិភាក្សោបន�ិច េស�ែតគា�

អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងេវណីណាមា�ក់ជួប
ប ទក់ទិននឹងកដក

ពក្យស់ខ�ួនេនអវតកេឡយ អវត�មានៃ
បទពិេសធន៍អវិជ�មអចជាធាតុផ្ស ែដល
ជ្រម�ញឲ្យមានករេជឿទុកកន់ែតេ្រច និង
ែដលេធ� ឲ្យមនុស្សមា�ចត់ទុកអវតកែដល

េពលគឺអតីតនាយករដ�ម�ន�ីកម�ុជា្រធិបេតយ្ េអៀង សរ ែថមទំងទទួលបានន

សមនឹ ងតមដនេទ េប េទះមាករ្រព

ករេលកែលងេទ។ បច�ុប្បន គាត់្រត�វ
ចប់ឲ្យទទួលខុស្រត�វេនចំេពះមុ

ចិត�ផងែដរ ទក់ទិននឹងករបារម�អំពីឥទ�

ចំេពះអ�ីែដលេគដឹងថយុតិធ
� ម៌្រត�វបរង់ច
អស់េពលយា៉ងយូ េដយជនរស់រមានជីវិត
សកម�ភាពផ្សព�ផ ែដលមានបំណ
ជូនដំ ណឹងដល់្របជាពលរដ�េនទូទំង្
អំពីអត�ិភាពរបស់អវត បានធា វ្រតផ្រ
ភា�ប់េទនមនសិកររបស់្របជាជនកម�
ដូចគា�ផងែដ អ�កែដលមិនពក់ព័ន�ផា�ល់ន
សកម�ភាពផ្សព�ផ្ស្រត�វបានរកេឃ
បានដឹងអំពតុ លកផងែដរក�ុងចំេណាករណី
្របម៨៥ភាគរយ

ក�ុងករអេង�តទីមួយក�ុងឆា២០០៨/
២០០៩ ចំនួនភាគេ្រចនដ៏គួរឲ្យភា�ក់េផ�
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បារម�ក៏េដ ក៏មានករបង�ញអករេជឿទុ
ែផ�កនេយាបាយក�ុងកិច�កររបស់អ ែដលជ
្របធានបទមួយរួមដំេណរជាមួយតុចប
តំងពីករចរច ដំប រហូតមកទល់នឹ ង
ភាព�សពិច�សពិនានានាេពលបច�ុប
ពក់ព័ន�នឹករេសុបអេង� ែដលអចដឹកន
េទរកសំណុំេរឿងបែន�មេទៀតក�ុងេពលអនាគ។

េនេពលសួរថាេតអ�កដក់ពក្យសុំត

នជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីេជឿជា តុ លក
ដំេណរករេដយឯករជ្យពីឥទ�ិពល
នេយាបែដរឬអត់េនា ្របមាណបីភាគ
េជឿជាក់ែបបេន “គួរសម” ឬ “ទំង�ស�”។

The Survivors‘ Voices

មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យោបាលជនរងេ្រគាះពីអំ

មួយក�ុងចំេណាមបំណង្របាថៃន
ករបេង�តអវតកេនកម� គឺេដ ម្បីជួយអភិវឌ
្របព័ន�តុលករ េហយធាតុផ្សំដ៏សំខន់
ិ�
គឺករសងនូវទំនុកចិត េករ៍េឈ�ះវិជ�មា
អវតកជាស��ណ្របកបេដយក�ីសង្ឃឹ
ពក់ព័ន�នឹងករសងទំនុកចិត�េ ជាញឹញាប េនះក៏្រត�វេដរទន�ឹមគា�ជាមួយនឹងកររំព
កដ៏ខ�ស់ផងែដរ។
ភាគេ្រច អ�កផ�ល់សមា�សន៍ច ូលរួមក�ុ
ដំេណរករនីតិវិធីរបស់តុល ក�ុងបំណង
ែស�ងរកយុតិធ
� ម៌ េហយពួ កេគេ្រតកអរច ំេព
អត�ិភាពរបស់តុលក េទះជាយា៉ងេនះ
តួេលខដ៏គួរឲ្យកត់សមា�ល់ៃនអ�កផ�ល់សមា�
មានរំខនចិត�នរយៈេពលដ៏យូរៃនដំេណរក
នីតិវិធី និងបារម� ជនៃដដល់អចស�ប់មុ
េពលពួកេគទទួលេទស សេង�បេទ េយងរក
េឃញថ ក្រមិតដ៏ខ�ស់ៃករេ្រតកអរចំេ
អវតក ក�ុងចំេណាេ◌មអ�ករស់រនមា ន ជីវិ
របប
ែខ�រ្រកហម បែន�មេលេនះេទៀត អ�កដក់ព
សុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេ មិនបា
រយករណ៍អំពីផលវិបាកអវិជ�មា នអ
ពក់ព័ន�នឹងករដក់ពក្យរបស់របស់ខ
អវតក។ េហយេយងខ�ំុក៏មិនបានរកេឃញ

អ�កដក់ពក្យសុំតំងខេដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេ

ណីក�ុងករអេង�តេនះមិនេពញចិត�ជាមួយន

ករងររបស់តុល ឬថាព ួកេគមិនេជឿជា
តុ លករេនះេឡ របកគំេហញេនះក៏្រត�បា
គាំ្រទេឥរិយាបទរបស់អ�ផ�ល់
សមា�សន៍ច ំេពះករជំនុំជ្រមះេរឿងក�ែដរ។

អ�ីែដលជ្រម�ញឲ្យអ�ករស់រជីវិត
ចូលរួមេនអវត?

សរុបេទ េស�រែតពក់កណា�លៃនអ
ផ�ល់សមា�សនមានអរម�ណ៍្រព�យបារម�
សុវតិ �ភាពផា�ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគេនក្រមិជ
លទ�ផលៃនករដក់ពក្យសុំតំង
េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណីរបស់ខ�ួនេនអវត
មានេហតុផលចម្បងព ែដលេធ� ឲ្យពួកេគដ
ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ណី េប
េទះជាពួកេគបានបង មាករ្រព�យបា
ដ៏គួរឲ្យកត់សមា�ល់ក� េហតុ ផលែដលបា
និយាយញឹកញាប់ជាងេគចំេពះករចេន
អវតក ដូចបង�ញក�ុងករអេង�តេ គឺេដ ម្ប
� រកយុតិធ
� ម៌ និងេដ ម្បីសងសឹកច ំេពះអ
ែសង
ែដលបានេកតេឡងច ំេពះពួកេគក�ុងអំឡ
របបែខ�រ្រកហម
ដូ េច�ះ បំណង្របាថា�ចង់សងសឹ ក
អតីតែខ�រ្រកហ គឺេនែតម េហយ្រត�វប
រយករណ៍ញឹកញ ពិេសសេដយអ�កែដ
បានដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរ
ណី។ ដូចគា�ផងែដ អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ
េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណីបានរយក ខ�ួន
បានអភ័យេទសអតីតែខ�រ្រហម តិចតួច
ជាងអ�កែដលមិនបានដក់ពក្យេន
ក�ុងករអេង�តេន មួយភាគបីៃនអ�កដក់ព
ននិយាយ ពួកេគចង់ចូលរួម ក�ុងេគាលបំ
ងសងសឹក។ េនះ�សបគា�នឹងរបកគំេហ

េដ Field

និង ឈឹម ែដលបានរេឃញថ
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មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យបាលជនរងេ្រគាះពីអំេ

អ�ករស់រនមានជីវិតពីរបបែខ�រ្រ ែដល

ករច ូលរួមទស្សនាសវនាករជំនុ

មានបំណងច ូលរួ ឬផ�ល់សក�ីកម�េនអវត

េទៀងទត់មានលក�ណៈក េដយសរ

មានបំណងខ�ំងជាងក�ុងករសងសឹ

េសហ៊ុេធ� ដំេណរ និងស�ក់េនរជ

ជនៃដដល់64។

ករចូលរួមជាអ�កដក់ពក្យស
ខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណី
អវតក
ដូចបានប��ក់ខងេ បំណងចង់បា
� ម៌ និងបំណងចង់ សងសឹកចំេពះអ� ែដល
យុតិធ
បានេកតេឡងក�ុងអំឡុងរបបែខ�រ្រកហម្រត�
េលកេឡងជាេហតុផលចម្បងករដក់ព
េនអវត របស់អ�កដក់ពសុំតំងខ�ួន
េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណី
បួនក�ុងចំេណាមអ�កដក់ពក្យសុខ�ួន
ជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណី្របាំនាក់
ផ�ល់សមា�សន៍ចង�ុលបង� ពួកេគបា
តមដនដំេណរករនីតិវេនអវតក។ េន
េពលេនាដំេណរករន ីតិវិធីទំងេ គឺភាេ្រច
ជសវនាករជំនុំជ្រមះ្របឆា កំ
េហ�កអ៊ េហឌុ ។ សវនាករក�ុងសំណុំេរ០
០១ បា្រប្រពឹត�ិេទេនចេនា�ះ ឆា�២០០៩
និងចុ ងែខកក�ដ ឆា�២០១០។ ភាេ្រចៃនអ�ក
ចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍បង� ករផ្សព�ផ
ត្របព័ន�ព័ត៌ម ជា្របចម្បៃនកទទួល
ព័ត៌មានអំពដំ េណរកជំនុំជ្រមះ បែន�មេលេនះ

េទៀត តួេលខដ៏គួរឲ្កត់សមា�ល (្របម
១៩%)រយករណខ�ួនបាេទចូលរួម

ទស្សនាសវនាករជំនុំេនតុ លកក�ុង
រជធាភំ �េពញ។
65
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ភ�ំេពញ។ អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជ
បណឹ � ងរដ�ប្បេវណីមួយច ំនួនែដលបានផ�
សមា�សន េស�សំុករដឹកជ��ូនេទអវ និង
ករគាំថវិក ស្រមាប់ចំណាយេលេធ�
ដំេណរ និងករស�ក់ េនភ�ំេព េដ ម្ប
ចូលរួមទស្សសវនាក េនះជួយគូសប�� ក់
របកគំេហញរបស់េយងែដលថ ក�ុងករអេង�
េនះ អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដម
រដ�ប្បេវណ ទំនងជចប់អរម�ណ៍នឹងអវ
េហយចង់េឆ��តយកឪកសដ៏ក្រមេនះ
តុ លក េដ ម្បេម លសកម�ភាសវនាក
ផា�លែភ�កពួកេគ។
ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានជាផ�ូ
អវតកេនៃថ�ទ២២ ែខកក�ដ ឆា�២០១០េនះពិត
ជាជួយស្រម�លដល់ទ្រមងករច ូលរួមរបស
ជនរងេ្រគា តុ លករចង�ុលបង រហូត
មកទល់េពលហ�ឹង សធារណ១២០០០នាក
បានមកច ូលរួមទស្សនាករជំនុំជ្រមះក�ុង
េរឿង០០១ និងបានប
��ក់ ករដឹកជ��ូនត
រថយន�្រក�ងេដយឥតគិតៃថ�អច្រត�វបាជូន
ដល់អ�កចង់ចូលរួម65។

េនេពលសកសួរអំពីអ�ីែដលេគយល
ធុ ញថប់ ចំេពះសកម�ភាពរបស់ពួកេគពក់ព័ន
ងអវតក េ្រចនជ៦៦ភាគរយនិយា
គា�នអ�ីែដលេគគិត ធុ ញថប់ េទ។ ចេម�យែត
មួយែដលផ�ល់េដយតួេលខដ៏េ្រចនៃនអដក
ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្ ក�ុង
បា៉ន់គំរូេន (ជិត១៥%)ថ អវតកចំណាេពល

Official ECCC news from July 22, 2009: http://www.eccc.gov.kh/english/news.view.aspx?doc_id=299

សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ

មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យោបាលជនរងេ្រគាះពីអំ

េ្រចនហួសេហត និង្របមាណតួេដូចគា

េដយអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដ

េនះែដរេស�ឲ្យពេន��នដំេណរករនីតិវិធ អ�ក

រដ�ប្បេវណ ថាមានលក�វិជ�មាន ្របតិកម

ផ�ល់សមា�សន៍្រត�វបានសកសួរសំណួរចំហ

អព្យោ្រកឹតក៏្រត�វបានរ យករណ៍ញ

មួយថ េត មាអ�ីែដលពួកេគអចឲ្យេយា

��ក់អំពី្របតិកអវិជ�មា
ែដរ ប៉ុ ែន�ក៏មិនបានប

េដ ម្បីេធ�ឲ្យករចូលរួមរបស់ពួកេគេន

ផងែដរ។

ងយ�ស�ជាងមុនែដរឬេទ ចេម�យេ្រចនជ

េនេពលសកសួរអំពីផលប៉ះពល់អ�ី

េគគឺ “គា�នអ�ីផ”។ ដូ េច�ះ វហក់ដូ អ�ក

ែដលករច ូលរួមរបស់ពួកេគេនអវតកមាន

ដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប

្រក�ម្រគ�របស់ពួកេគកន�ងមក ្របមពក

គា�នអនុសសន៍អ េដ ម្បីេធ�ឲ្យ្របេេឡងនូវ

កណ
ា�លៃនអ�កផ�ល់សមា�សន៍និយ ផល

ដំេណរករនីតិវិធេឡយ ែដលមានន័យ

ប៉ះពល់វិជ�មានក៏គ ផលប៉ះពល់អវិជ�មាន

ពួកេគេពញចិត�។

គា� ខណៈែដលពក់កណា�លេទៀតចត់ទ

ពក់ព័ន�នឹងទំនាក់ទំនងនឹងេមធ េយងរ

កេឃញថ អ�កែដលស�ល់េមធ ាវីខ� (៦១%)

មានផលប៉ះពវិជ�មាន
របកគំេហញរបស់េយងកន�ងមកបង�

្រត�វបានរកេឃ េពញចិត�នឹងេមធាវីរបស

ថ អ�កផ�ល់សមា�សន៍ទំនងជាចប់អរម�ណ

ខ�ួន។ ភាគេ្រច ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងេមធ
បានេកេឡងេ្រចនដឹ ្របម៨០ភាគរ

តុ លក និងថ ពួកេគទទួលបានករគាំ្

បានជួបេមធ ាវីខ�ួនេ្រចនជា និងជាករជ

េពញចិត�ពី សំណាក់េមធ ា និង្រក�ម្រគ�ស
េនេពលសកសួរអំពីសំណុំេរ ែដល

ផា�ល់ គា�នអ�កផ�ល់សមា�សន៍ណាមា�ក់ច

ពួកេគបានដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដ

បង�ញ ខ�ួនមិនេពញចិត� ខណៈែដលេ្រច
ជាងពក់កណា�លៃនអ�កផ�ល់ សមា�សន៍

ថ ពួកេគមិនបានដឹងថាេតសំណុំេរណាមួ

រដ�ប្បេវណីេស�រែតពក់កណា�លៃនបា៉ន់េឆ�យ

ថ ពួកេគ “េពញចិត�ខ�ំ” នឹ ងេមធាវីរបសខួន។
�

េនាះេទ េប េទះជាក�ុងចំេណាមអ�ក្រត�វ

ប៉ុ េណា�ះេ អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជ

ក�ី អ្រតេនះេនែតខ�ស់េន គឺមួយភាគបី

មិន្រតឹមែតទទួលបានករគាំេមធាវ

បណឹ � ងរដ�ប្បេវណីក�ុងករអេង�តេនះក៏ទទបា
ករគាំ្រទផងែដរពី្រក�ម្រគ�ស បីក�ុង
ចំេណាមអ�កផ�ល់សមា�សបួននាក់ទទួ
អរម�ណ៍ មានករគាំ្រទេដយ្រក�ម្រគ
ក�ុងករដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ
ប្បេវណីេនអវត ដូចគា�េនះែដ ្រក�ម្រគ�
ជិតស�ិត្រត�វបានជូនដំណឹងអំពីករដក
េដយអ�កដក់ពក្យភាគេ
្របតិកម�របស់្រក�ម្រគ េនេព
ពួកេគឮអំពីករដក់ព ្រត�វបានររណ៍
សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ

នទទួលដំណឹងថាជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេ

ក�ុងទ្រមង់ែបបបទដំបូងែដលចំបាច់្
ដក់េទតុល េស�រែតអ�កដក់ពក្យ្រគប
្រត�វបានេសឲ្ “សូមគូសប�� ក់ េត ដំេណរក
នីតិវិធីណាមួ ែដលអ�កចង់ចូលរួម”66។
ជេ្រមសមានែត្របង�ញសំណុំេរឿ០០១ ឬ
សំណំុ េរឿង០០២ ឬសំណុំេរឿងទំងពីរ
ករពន្យល់ែដលអចេធ�បានចប��
េនះ គឺថ អ�កផ�ល់សមា�សន៍ខេលមិន
បានបំេពញទ្រមង់ែបបបទេដយខ�ួេទ។
50

មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យបាលជនរងេ្រគាះពីអំេ

េនះទំនងមកពីលក�ណៈស�គស
�ញៃនទ្រម
ុ

េយងខ�ំុក៏បង�ញ មានកង�ខតែផ�កព័ត៌មឬ

ែបបបទែតម�ង ែដលេ្របពក្យេពចន៍តុល

ករយល់ដឹងសុីជេ្រមែថមេទៀតអំពីនវិធីរបស់

េ្រច និងករសុំឲ្យេរៀបរពិស�រអំពឧ្រកិដ�កម

អវតក ស្រមាប់អ�កចូលរួមផ�សមា�សនជ

ែដលបានេច ក៏ ដូចជអ្រតខ�ៃនអនក�រជន

េ្រចននាក

ក�ុងចំេណាបា៉ន់គំរ។ ជាញឹកញា បុ គ�លិក
ផ្សព�ផ្អង�ករមិនែមនរដ�ភិបា្របមូ
ព័ត៌មានចំបា ក�ុងបទសមា�សនជាមួ
អ�កដក់ព េហយបំ េពញទ្រមង
ែបបបទជាមួយអ�កដក់ព
រយៈេពលដ៏ែវងរវងករដក់ និង
បទសមា�សន៍ក៏អចជាេហតុផល ែដលអ�ក
ចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍មិនអចចងចំថាេតស
េរឿងណាមួ ែដលពួកេគបានដក់ពក្តំ
ខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវ ពិេសស្របសិនេប
អ�កេនាះមិនបានតមដនករជំនុំជ្រេនា
និងគា�ននរណាទំនាក់ទំនងពួក
ចុ ងេ្រក េនេពលែដលអ�កច ូលរួ
ផ�ល់សមា�សន៍្រត�វបានសកសួរ ជាមួ
នឹ ងចំេណះដឹ ងែដលខ�ួនមាននាបច�ុប្ ពួកេគ

នឹ ងដក់ពក្យ េដ ម្បីសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ
រដ�ប្បេវណីឬអត ៨៥ភាគរយេឆ�យ ខ�ួននឹង
ដឹ កដក់ពក្យជា
របកគំេហយរបស់េយងចង�ុលបង�ញ

អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹង

េវណីមានករេពញចិត�នឹងករចូលរួមរបស់ខ
េនអវតក និងករគាំ្រទពីសំណាក់េ
អង�ករមិនែមនរដ�ភិ និង្រក�ម្រគ�សរខ�
ករអភិវឌ្ឍមេស�េឡងេដយអ�កផ�ល់សមា�ស
េនាះគឺករគាំ្រទកន់ែតទូលំទូល
ករេទទស្សនាផា�ល់េ និងស្រមា
ករតមដនសវន េប េទះជា
ករេពចិត�ក្រមិតខ�ស់នឹងតុល និង
បណ
ា�គាំ្រទរបស់តុលក របកគំេហញ
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ករេ្រត�មខ�ស្រមាប់ករផ្

េប េទះជាវសំខន់ក�ុងករ្រប
វប្បធម ៌និទណ�ភាពក អវតកទទួលខុ ស្រត�
ចំេពះែតអ�កែដល្រត�វបានកំណតអ�ក
ែដលទទួលខុ ស្រត�វខ�ស់បំផុត តមពិតេ
កម�ុជ ជាេ្រចននាក់េនកំពុងមុ ខនឹង
ស�នភពិបាេនេឡ ត្បិតអតីតជនៃដដល
កំពុ ងរស់េនក�ុងភូមិជាមួយគា�េន េហយ
ែថមទំងកតំែណងែដលមានអំណាចេទផង
។ តួេលខៃនអ�កែដលចត់ទុក “អតីតែខ�រ
្រកហ” គឺេនមានេ្រចនេនេ
េយាងេទេលកត� ករអភ័យេទ
និងករផ្សះផ្ស ោហក់ដូចជាសំខន់ក
កម�ុជ េដ ម្បឆុះេទរកស�នភាព
�
ែដល
ជនរងេ្រគ ែលងភ័យខ�ចអតីតជនៃដដល
េទៀត។
េ្រចនជាងពក់កណា�លៃនអ�ក
សមា�សន៍ក�ុងករអេង�តេ េនមិនទន់េ្រ
ខ�ួនផ្សះផ្សោជាមួយនឹងអតីតែខ�រ្រ
េឡយ េពលគ ពីរភាគបីៃនអ�កច ូលរួមផ�ល
សមា�សនចត់ទុកថាខ� “េនមិនទេ្រត�មខ�ួ
ទល់ែតេស” ឬ “មិនបានេ្រត�មខ�” ក�ុងក
ផ្សះផ្ អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជ
បណឹ � ងរដ�ប្បេវណីែថមទំងបានេ្រត�មតិចតួច
ចំេពកផ្សះផ្ ្របមាណចំនួនដ
គា�េនះៃនអ�កច ូលរួមផ�ល់សមា�សន៍ែថ� “គា�
ទល់ែ” ៃនករផ្សះផ្សោបាេឡងក�ុង

ភូ មិខ�ួន។

សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ

មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យោបាលជនរងេ្រគាះពីអំ

យា៉ងណាមុ េ្រចនគា�េជឿជា

អវតកនឹ ងរួមចំែណកដល់ករផ្សះ (៥៣.៩%)
េពលគឺក�ុងច ំេណាមអ�កដក់ពក្យសខ�ួន

ជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវ តួេលខេនះមា

េស” ក�ុងករផ្សះផ្សោក�២
ុ ០០៨/២០០៩
មានែ៣៩.៤ភាគរយនិយដូចគា�េនះែដក�ុង
ករអេង�តទីពី ខណៈែដលតួេលខអ�កែដល

និយាយ “បានេ្រត�មខ�ួនក្រមិតខ” មាជិត

កន់ែតខ�ស (៥៨.១%)។ ករអេង�តេលកទីពី

នឹ ងពីរដង (គឺពី៩.៣”េទ១៧.៧%) និង

បង�ញនូវកវិវឌ្ឍដ៏គួរឲ្យចប់អរ ម�ណ

ភាគរយែដលបង� “បានេ្រត�មខ�ួនទ

ពក់ព័ន�នឹងករផ្សះ េប េ្រប�បេធៀបេទន

�ស�ង” មានតួេលខបីដងខ�ស់ជាងមុ

ភាគរយពីឆា២០០៨/២០០៩ ក�ុងឆា�២០១០ តួ
េលខៃនេដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណ ែដលបានគិត
អវតកនឹ ងរួមចំែណកដល់ករផ្សះេក នេឡង
បន�ិច េហយបច�ុប្បន�េនជ៦០ភាគរយ

រប់ទំងអ�កែដលនិយ អវតកនឹ ងរួម

ចំែណក “ជចំែណកខ�ះ” ដល់ករផ្សះ
ភាគរបានេកនេឡងដល៩៥ភាគរយក�ុ
ឆា�២០១០ េបេ្រប�បេធៀបេទន៩០ភាគរក�ុង

អំឡុងេពលៃនករអេង�តេលកទីមួយ អ
សន�តបាន ករជំនុំជ្រមះេរឿងក�ីឌ ្របែហ
ជាមឥទ�ិពលេទេលរបកគំេហញខងេល
ពក់ព័ននឹ ងករផ្សះផ
េស�រែតពក់កណា�លៃនបា៉ន់គំរូៃន
ដកពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្
ចង�ុលបង�ញ ករជំនុំជ្រមះមាប៉ះពល់វិជ�មានេលករេ្រត�មខ�ួនរបស់ព
ក�ុងកផ្សះផ្ អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ
េដ មបណឹ � ងរដ�ប្បេវណី្រត�វបានសកសួរ
អំពីករេ្រតខ�ួនផា�ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគក�ុ
ករផ្សះផ កេ្រប�បេធៀបជាមួយន
របកគំេហញរបស់កអេង�តទីមួយ ្រត�វបានេធ
េឡង

្របមាណពីរឆា�ំ បង�ញ ក្រមិតៃ

ករេ្រត�មខ�ួនក�ុងផ្សះផ្សោមានក
េឡង។
េប េ្រប�បេធៀងនឹ៥១ភាគរ ែដល
និយាយ ពួកេគមិនបានេ្រត�មខ� “ទល់ែ
សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ

ចំេណះដឹង និងមតិេយាបល
អំពីករជំនុំជ្រមះេរឿងក ឌុច

ដូចបង�ញខងេ ចំនួនដ៏ េ្រចនៃអ�ក
ដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប
ក�ុងបា៉ន់គំរូេនបង�ញ ខ�ួនបាតមដ
ដំ េណរករន ីតិវិធីរបស់អវតក េទះជាយ
េនះក�ី មិនច្បោស់លស់េទថាញឹកញាប់
ែដលអ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍បានេ្រប្
្របភពខុសៗគា�ៃនព័ត៌ ដូ េច�ះពិបាកនឹ
និយាយេត ទូលំទូ លយប៉ុណ ែដលពួកេគ
អចតមករជំនុំជ្រម េនះអច
មេធ្យោបាយមួយក�ុងករពន្យល់អលេហតុ
ែដល្របម៨០ភាគរយបានបង ពួកេគ
បានតមដនករជំនុំ ប៉ុ ែន�ែត្របម
៤០ភាគរយប៉ុេណា�ះនិយ ពួកេគដឹ ងអំពី
ករដក់េទសរបស់ និងក�ុងចំេណាមែ
្របម៣០ភាគរអចផ�ល់តួេល្រតឹម្រត
ៃនរយៈេពលែដលឌុ ច្រត�វជាប់ពន�នា
លទ�ផលបង�ញ ចំេណាះដឹ និង
ករយល់ដឹងអំពីករជំនុំជ្ មិន្រត�វប
ែបងែចកេសៗគា�ក�ុងបា៉ន់គំរូៃនអ�
�
កដក់
សុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេ ែដលបា
ផ�ល់សមា�សន៍ក�ុងករអេង�តេនះេឡ ខណៈ
ែដល៦០ភាគរយមិនដឹងអំពីករកត់េទស
ឌុ ច។ តួេលខដ៏គួរឲ្យកត់សមា�ល់ៃនអ�កផ�
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មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យបាលជនរងេ្រគាះពីអំេ

សមា�សន៍ែដលេសល់ មានច ំេណះដឹយា៉

ជាទូេ លទ�ផលៃនសំណុំេរឿង០០១្រត�

ចុ ងេ្រក ែដល្រត�វបានបន�យមក្រ ១៩ឆា�

បានេមលេឃញយា៉ងវិជ�ម ពីរក�ុងចំេណា
អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍បីនាក់េពញចិត�ន

ែត្រត�វជាប់ពន�ន៣៥ឆា� (២៣.៣%)

ខ�ំ”)។ ្រក�មដ៏ធំក៏បានចត់ទ សល្រ

ពិស�រអំពីករជំនុំជ្ និងដឹ ងអំពីសល្រ
(៣៤.៤%)។ ជាេ្រចននាក់ក៏បានេឆ ឌុ ចេន

ករកត់េ (៦៤% “េពញចិត�” ឬ “េពញចិត�

ែដលេនះចង�ុលបង�ញ អ�កចូលរួមផ�ល់
សមា�សន៍េ្រចនន មិនយល់អំពីធាតុផ្សំេនះ

មានលក�ណៈមិនធ�ន េហយក៏ មិន�ស (៣៦.

សល្រក អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍ែដេន

សល្រកម្រត�វបានចត យុតិធ
� ម៌ ឬ

សល់ តមពិតបានអះអ ខ�ួនដឹ ងអំពីក
កត់េទ ប៉ុ ែន�បានផ�ល់តួេលខខុសេទវិ

សមរម្យ

ដូេច�ះ វហក់ដូ ករជំនុំជ្រមះ្រត�

សមា�សន៍មិនេពញចិតករកត់េ(២៤.៩%

សេង�តេម លជាមូលដ�នទូលំទូ ប៉ុ ែន�មា

“មិនេពញចិត�”ឬ “មិនេពញចិត�ខ�ំ”)និង

ែត្រក�មអ�កផ�ល់សមា�សន៍ដ៏តូចប៉ុេណបង�

្របម១៨ភាគរយក៏និយា េទ

នូវករយល់ដឹងសុីជេ្រមអំពីដំេណរករន ីតិវ

�សលេពក ករេពញចិត�េនះអចទទ

អចមានមូលេហតុមួយចំនួនចំេ

៩%) ែដលអចជាសូចនាករមួយបង

្របមាណមួយភាគបួនៃនផ�ល់

ឥទ�ិពលពីកររំពឹងទុ ែដល្របជាជន

ករណីេនះ។ ទីមួយ េហដ�រចនាសម�័ន�េន

ចំេពះករកត់ េពលគ ស្រមាប់អខ�ះ

ទីជនបទរបស់កម�ុជាទទួលបានករអភិវឌ្

អត�ិភាពៃសល្ គឺពួកេគេពញចិត�

តួច ដូ េច�ះេហយ មិនបាន្រគប់គា�េទែដលទ

ណាស់េទេហ ខណៈែដលអ�កេផ្សងេទៀ

បានករផ្សព� ដូចជាតមរយៈទូរទស្ ឬ

្របាថា�ឲ្យមានសល្រកមែដលធ�ន់ធ�

វិទ្យុេនា ទីពីរ អ�កែដលមានលុយកក់តិចត

អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹង

ទំនងរវល់នឹ ងត្រម�វករជាមូលដ�នស្រក�

េវណី ែដលបានផ�ល់សមា�សន៍្រត�វបានស

្រគ�សររបស់ខ�ួនជាជាងកដំេណរក

អំពីករកត់េទសែដលពួកេគេពញច េដ

នីតិវិធី ជាអទិភ ទីបី រេបៀបែដលេគ

េយាងេទតមេគាលករណ៍យុត�ិធម៌ផា�

ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានអចស�ុគស�ញេព

របស់ពួកេគ ែដលអចផ�ល់នូវអ�ែដលពួកេគ

អ�កខ�ះ ពិេសសចំេពះចស និងអ�កែដលគា�

រំពឹ ងទុ ក។ ទិន�ន័យបង�ញ មនុ ស្សភាគេ្រ

ចំេណះដឹ ង។

ចង់កំណត់ករកត់េទសខ គឺចប់ព៣៥ឆា�

េហយចុងេ្រក េដយេហតុ អ�ក

េឡងេទករកត់េទសមួយជ ដូ េច�ះកររំពឹ

ចូលរួមផ�ល់សមា�សន៍ជាេ្រចននាក់ត�ូញែ

ទុ កចំេពះករកត់េទ ទំនងជាខ�ស់ វ

ដំេណរករនីតិវិធីរបស់តុលករចំណា

ហក់ដូច អ�កផ�ល់សមា�សន៍ខ�ះែដលបង

យូរខ�ំងេព (១៤.៦%) វអ អ�កខ�ះែលង

ថ ពួកេគេពញចិត� េនែតគិត ឌុ ច គួរទទួល

ចប់អរម� េហយឈប់ តមដដំេណរក

េទសេ្រចនឆា�ំជាងហ�ឹងេ

នីតិវិធី។

ករពន្យល់ែដលអចេធ�េទបាន
ករណីេនះគឺថ អ�កទំងេនះយល់អំពីករក
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មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យោបាលជនរងេ្រគាះពីអំ

េទសសំអងេទេលក្ៃនអង�េហតុ ប៉ុ ែន�

កលដ៏ែសនឈឺចប់របស់ពួកេ ពួកេគរ-

តមអរម� គឺមិនទទួលយកករកត់េ

ករណ៍ ខ�ួននិ យាយែតជាមួយ្រក�ម្រនិង
អ�កេនរស់រនមា ន ជីវិតពីរបបែខ�រ្រកហមដ

េនះេទ។ក�ុងចំេណាម្របតិកម�ខងអរ
ភា�មក៏រួមមា កំហឹង និងករខកចិត�ផងែដ
េប េទះភគេ្រចនមិនបង�ញអំពីអរម

ប៉ុ េណា�ះ
្រក�ម្រគ�សរេដរតួដ៏សំខន់មួយសង�ម

“គួរសម” ឬែថមទំខឹ ងខ�ំ និងមួយភាបួន

កម�ុជ េហយេដយសរែតកង�ះេសវ
សង�ម សមាជ ិក្រក�ម្រគ�សរ្រត�វពឹងព

ខកចិត� “គួរសម” ឬ “ខ�ំងណា”។

វិញេទម េនេពលែដល្រត�វករនូវករ។

េទះយាណាក៏េដ

បីភាគបួនៃនអ�កផ�ល់សមា�សមានអរម�ណ

ទំងេនះកេដយ ្របមាណមួយភា គបី

្របតិកម�វិជ�ម មានេ្រច

ទទួលបានករគាំ្រទពី្រក�ម ពក់ព័ន�នឹ
ករដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរ

្របភពៃនករគាំ្រទែផ�កចិត�
អ�កេនរស់រនមា ន ជីវិតពីរបបែ

្រកហទំនងជាសក ឬជនរងេ្រគាះ្រពឹត�ករណ ៃនករប៉ះទង�ិចផ�ូវចិត� ក�ុងចំេណា
បទពិេសធន៍ពក់ព័ន�នឹងែខ�រ្រ ែដល្រត�
បារយករណ៍ញឹកញាប់ជ ក�ុងករអេង�
េនះ រួមមាន កង�ះអហ ឬទឹ ក
ករបង�ំឲ្យេធ� និងករជេម��សេដយបង�
ករសិក្សោចំនួនមុ នៗបង�ញ េនក្រម
ខ�ស់ ជនកម�ុជមាជំងឺសុខភាផ�ូវចិត� ពក់ពន�
នឹ ងករប៉ះទង�ិចផ�ូវចិត67,68។
ក�ុងបរិបទៃនអវតក ករឈឺចប់រប
ជនរងេ្រគ និងករេរឿងរ៉វដ៏ែសនេខ�
របស់ពួកេគទទួលករចប់អរម�ណ៍ពី្រគ
េហយក៏ េក តេចញជចម�ល់អំពីករព្យនិង
ករគាំ្រទផង ពិេសសទក់ទងនឹងលទ�ភ
ៃនករផ�ល់សំណ ែដល្រត�វជាករប៉ះបឲ្
ព្យសនកម�ន ែដលទទួលរងកន�ងមក។
អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដម
រដ�ប្បេវណ ក�ុងករអេង�តេន ្រត�វបានសក
អំពី្របភពចម្បងៃនករគាំ្រទដល់ េន
េពលទទួលអរម�ណ៍រំជួលចិត�ខងេដអតីត
សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ

ណីរបស់ពួកេគ (“ខ�ំងណា” ៣៩.១% និង
“គួរសម” ៣៧.២%)។ ជាទូេ ្រក�ម្រគ�
្រត�វបានជូនដំណ និងគា�ន្របតិកម�អវិជ�

េនេពលព ួកេគដឹងអំពីករសេ្រមចចិត�រអ�ក
ដក់ពក
េនេពលគិតេ្រចនអំពីេរឿងរ៉វរបស់ខ
កលសម័យែខ�រ្រក អ�កផ�ល់សមា�សនភា
េ្រចនិយាយ ពួកេគគា�នកែន�ងណាពិេ
ែដល្រត�វេទេឡ េពលគ៦០ភាគរយេផ�ះ។
េនះេធ� ឲ្យតួនាទីរបស់្រក�ម្រគ�សរ
តនតឹ ត្បិតបន�ុកទំង�ស�ងៃនករគដល់
អ�កេនរស់រនមា ន ជី ភាគេ្រចនគឺធា�ក់េទ
្រក�ម្រគ�របស់ពួកេគ។ ចំែណកអ�កេនរស
រមានជីវិតដៃទេទៀ ជា្រក�មេផ្សងែត
ែដល្រត�វបានរកេឃក�ុងករអេង�តេន ថា

អ�កេនរស់រនមា ន ជីដូចគា ជាអ�កែដ

ពួកេគនិយាយជាមួយអំពីបទពិេសធន៍រ
ខ�ួនេ្រកពី្រក�ម្រគ
ករែដលធ ា�ប់ឆ�ងកេជាគវសនាដូ
អចេធ�ឲ្យងយ�ស�លដល់ពួក�ុងក

និយាយគា�ជាច ៨៧ភាគរៃនអ�កដក
ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្ ែដល
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មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យបាលជនរងេ្រគាះពីអំេ

ជួនក ពួកេគនិយាយជាមួយអ�កេនរស

ខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេវណីមួយចំនួនត
ប៉ុ េណា� ែដលទទួលបានករគាំ្រទជំន

មានជីវិតេផ្សងេទៀ

េហយេនះបង�ញ រចនាម�័ន�ែថទំសុខភ

បានផ�ល់សមា�ស បង�ញ ជាញឹកញា ឬ

របកគំេហញេនះក៏បង�ប់អត�ន័យថ ក
គាំ្រទសមាគមៃនអ�កេនរស់រន មា និង
វិធីស�ស�ជួយខ�ួនឯងអច ជាវិធានក
្របសិទ�ភាព ម ក�ុងករបន�ូរបន�យបន�ុកព្រក�
្រគ�សររបស់ពួកេ
ករែស�ងរកជំនួយពីអ�កជំនាញ្រត�
រយករណ៍ែតេ១៥ភាគរយៃនអ�កដ

មូលដ�នេនតំបន់ជាេ្រច មិនមានផ�ល់ក
គា្រទ្របេភទេនះេឡ
េនក្រមិតសហគម មានអ�កេផ្សងេទ
មួយចំនួន ែដលអចផ�ល់ជាករគាំ្រទប
េទះជាយា៉ងណ ពួកេគមិន្រត�វបានពិេ្
េយាបល់ជាមួយេទៀងទត់េឡ ្រក�មទំងេ
រួមមា ្រពះសង អជា�ធរមូលដ េពទ្យេ

ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្

តមណ�លសុខភា ្រគ�េពទ្យបុ និងអ�ក

ប៉ុ េណា� ក�ុងករអេង�តេនះ ្របភពចម្បង
ករគាំ្រទែបប គឺទទួលពីបុ គ�លិកសហគមន៍

ស�័្រគចិត�សុខភាពភូម េនះបង�ញ មា

របស់អង�ករមិនែមនរដ�ភិ (៣៦.៤%) និង
១៥.២% និយយថាអង�ករចិត�សងអន�រ

វប្បធម (អង�ករធីភីអ កម�ុជ)ជាអ�កផ�ល
ករគាំដល់សហគមន៍េនតមតំបន់ខេន
កម�ុជា

របកគំេហញេនះគូសប�� ក់ យា៉ច្បោ
ថ ករគាំ្រទសុខភាពផ�ូវចិត�ជំនាញេន
ទន់េពញនិយមេនកម�ុ
អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដម
រដ�ប្បេវណី្រត�វបានចត់ ជា្រក�មែ
ងយរងេ្រ និងជករេផា�តអរម�ណ៍ច
ស្រមាប់អ�កផ�ល់េសវសុខភាពផ�ូវ ជាជ
្រក�មែដលងយរងេ្រគាះេផ្សងៗេទៀ
្របេទសេនះ ជាក់ែស� មាែខ្ទូរស័ព�ជំនួយ
ស្រមាប់ផ�ល់្របឹក្សោពិេ ស្រមាប់ពួក
ផ�ល់ជូនេដយអង�ករធីភី កម�ុជា
វិធានក ដូចជ ែខ្សទូរស័ព�ជំនួយជួ
បេង�នករទទួលបាននូវករគាំ្រទែផ�ក
ផ�ូវចិត�ជំនា ប៉ុ ែន�មានែតអ�កដក់ពក្យសុ
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រចនាសម�័ន�មូលដ�នខ ែដលអច្រត�វ
េ្រប្របាស់េដម្បីអនុវត�វិធា ែដលមា
បំណងជួយគាំ្រទដល់អ�កេនរស់រនមានក�ុង
ករជួយបន�ូរបន�អតីតកដ៏ែសនឈឺ
ចប់របស់ពួកេគ េប េទជា្រក�មដូចេរៀបរ
ខងេលទំនងជាមានជំនាញេនមាក�ី
ពួកេគមិន្រត�វបានពិេ្រគាះេយាបល់ញ
េដ ម្បីជួយធានាឲ្យមាននូវរគមន៍
េទៀងទត់េឡយ
េស�រែត៨៦ភាគរយៃនអ�កដក់ពក្
តំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្បេ ែដលបា
ផ�ល់សមា�សន និយា “ញឹកញាប” ឬ “ជួន
ក” េទកន់អ�កេនរស់រនមានជីវិ
េទៀតអំពីបទពិេសធនឈឺចប់របស់ខ�ួ ែដល
េនះហក់ដូចជាវិធីស�ស�ែដលអច
េជាគជ័ េដយពឹងែផ�កបទអន�រគមន៍ែផចិត�
សង�មេទេល្រក�មអ�កេនរស់រនមាន
ែដល្រត�វបានព្រងឹងអ ក�ុងករេរៀបច្រក�
ជួយខ�ួនឯងេទៀងទត់មួយ

សំណង
សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ

មជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យោបាលជនរងេ្រគាះពីអំ

ក�ុងករអេង�តទីមួ ្របម១៦ភា
រយៃនអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដម
រដ�ប្បេវណីែដលបានផ�ល់សមា�សន៍ែថ
សំណងជាមូលេហតុមួ ែដលពួកេគដកពក

ពិធីបុ ណ្យទ “ជាជំនួយា៉ងខ�” ឬ “ជ
ជំនួយគួរសម” ក�ុងករជួយបន�ូរបន�យកឈឺ
ចប់បស់ខ�ួន។

របកគំេហយទីពីរបង�ញ ៧០ភាគរ

េនអវតក អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជ-

គិតថ ករចង្រកងទុកជាឯនូវ

បណឹ � ងរដ�ប្បេវណ ចត់ទុកថាសំណងសំខេប

បទពិេសធន៍របស់ខ�ួនអ “ជាជំនួយយា

េ្រប�បេធៀបនឹងអ�កេនរស់រនមានជីវិ

ខ�ំ” ឬ “ជាជំនួយគួរស”

មិនបានដក់ពក្យេន ដូ េច�ះ សំណង

៨៩ភាគរយក៏ចង់ឲ្យឯកសរទំងេនះ្រ

ហក់ដូចជាករជ្រម�ញទឹកចិត�ដ៏ស ំខ ក�ុង

ផ្សព�ផ្សោយជាស

ករចង់សងសឹក

ស�ិតក�ុងអត�ន័យៃនសំណងផ�ូវចិត� និង
សមូហភាេនា វិធានករទំងេនះគួរ្រត

ករដក់ព អមនឹ ងករែស�ងរកយុត�ិធម និង
្របម៦០ភាគរយនិយា
សំណងគួរ្រត�វបានចំណាយេដយជនេ

២១ភាគរយនិយា រដ�ភិប និងជិត១១
ភាគរយ សហគមន៍អន�រជាត គួរចំណា
ចំេពះសំណងទំងេន
ផ�ុយេទនឹងបទប
��ផ�ូវករបស់អវតក
៣៧ភាគរយទមទរសំណងជាលក�ណៈបុគ
ងសំណងជាថវិក ១៦ភាគរយៃនអ�កដ
ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ឹងរដ�ប្
បង�ញបំណង្របាថាេធ� បុណ្យទឲ្
អ�កែដលបានស� និងជនរងេ្រគាះែដល
រស់រនមានជីវ េហយពួ កេគចង់បាេនះ
េ្រចនជ េប េ្រប�បេធៀបេទនអ�កែដលមិន
បានដក់ព
ក�ុងករអេង�តទីពី ចំណុចបីែដលអ
ភា�ប់ផា�ល់េទនឹងស ្រត�វបានបង�ញ
អ�កចូលរួមផ�ល់សមា�សន ក�ុងបំណងវយតៃម
ករចប់អរម�ណ៍របស់ពួក វិធានកែដល
អ�កផ�ល់សមា�សន៍ភាគេ្រចនចត់ទុកថាជ

េពលគ្របម

េដេហតុ ថ វិធានករទំងទំនងជ

ពិចរ ក�ុងវិធីស�ស�នាេពលអន ែដល
ពក់ព័ន�នឹករផ�ល់សំណង
ករជួ និងពិភាក្សោជាមួយអតីត
្រកហម្រត�វបានវយត មិនសូវមា
្របេយាជន េទះជាយា៉ងេនះ ៤០ភាគរ
េនែតចត់កេនះថ “ជាជំនួយយា៉ងខ” ឬ
“ជាជំនួយគួរស”។
សេង�បមក ពក់ព័ន�នឹងសំណ េយងខ�ំុ

រកេឃញថ ករេរៀបច ំពិធីបុណ្យទនឲ្យ

�
ក៏
្រគ�សរអ�កែដលបានស ប់ក�ុងរបបែខ�រ

ដូចជ បទអន�រគមន៍ជា្រ ជាមួយនឹអ�កេន

រស់រនមានជីវិតពីរបបែខ�រ្រក្រក�ម្រគ�
េផ្សងេទៀ ក�ុងនាមជាវិធានករចិត�សង�
នឹ ងហក់ដូចជាវិធីស�ស� ែដលទំនងនឹ ង
ទទួលបាេជាគជ័ ក�ុងចំេណាបា៉ន់គំរៃន
អ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួនជាេដមបណ�ប្បេវណ ែដលបានផ�ល់សមា�សន

� បី
ពួកេគេនាះគ ករេរៀបច ំបុណ្យទ េសរែត
ភាគបួនៃនអ�កដក់ពក្យសុំតំងខ�ួន
បណឹ � ងរដ�ប្បេវណីែដលផ�ល់សមា�សន៍ចត់
សេម�ងអ�ករស់រនមានជីវ
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៦. េស�រ និងេសចក�ីែថង
� អំណរគុណ

េស�រ :
Nadine Stammel
ជំនួយករែផ�ក�សវ្េនមជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យោបាលជនរងេ្រគាះពីអំ
និងជាេបក�ជនប�ិតេនសកលវិទ្
ណ
Free University Berlin
Sebastian Burchert
និស្សិប��ប់ករសិក្សោែផ�កចិត�វិទសកលវិទ្យោ Greifswald University
តំ សុភា
ជំនួយករែផ�ក�សវ្រជាវេនអង�ករចិ អន�រវប្បធម កម�ុជ
Estelle Bockers
ជំនួយករែផ�ក�សវ្រជាវេនមជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យោបាលជនរងេ្រគា
និងជាេបក�ជនប�ិតេនសកលវិទ្
ណ
Free University Berlin
Christine Knaevelsrud
្របធានែផ�ក�សវ្រជាវេនមជ្ឈមណ�លែបរឡាំងស្រមាប់ករព្យោបាលជនរងេ្រគ
និងជស�ស ចរ្យជំនួយសកលវិទ្យោ Free University Berlin

កររួមច ំែណករបស់េស�រ
Nadine Stammel និង Christine Knaevelsrud បានេរៀបច និង្រត�តពិនិត្យេមលករអេង�តទំង Nadine
Stammel, Sebastian Burchert, សុភា តំ និង Estelle Bockers បានស្រមបស្រម�លករអេង
កម�ុជា Nadine Stammel, Sebastian Burchert និង Estelle Bockers បាន្រត�តពិនិត្យេអ�ក្របមូ
ទិន�ន័យេនតមមូលដ Nadine Stammel, Sebastian Burchert និង សុភា តំ បាន វិភាគលទ�
និងសរេសររបាយករណ៍េន
េយងខ�ំុសូមែថ�ងអំ ណរគុ ណចំេពះអង�ករចិត�សង អន�រវប្បធម (ធីភី អូ កម�ុជ) ស្រមាកិច�សហក
របស់ពួកេគ។ ជាពិេស េយងខ�ំុសូមែថ�ងអំណរគុ ណចំេព េវជ�. ឈឹម សុធារ (អង�កធីភី អូ កម�ុជ)

និងក�� Judith Strasser ពីអង�កេសវកម�អភិវឌ្ឍន៍អល�ឺម (DED)។ អ�កទំងពីរបផ�ល់នូវករគាំ
ដ៏ធំ េធង និងេយាបល់ដ៏មានតៃ ក�ុងករអនុវត និងករេរៀបច ំករអេង�តេនកម�
េយងខ�ំុក៏សូមែថ�ងអំ ណរគុ ណចំេពសមាគមអដហុកករពរសិទ�ិម និងអភិវឌ្ឍន៍េកម�ុជ
(សមាគ Adhoc) ចំេពះករជួយគាំ្រទដ៏មានតៃម�របស់ព
េយងខ�ំុសូមែថ�ងអំ ណរគុ ណយា៉ង្រជាលេ្រជចំេពះអ�កេធ�សមា�សន៍របស់េ ក�ុងេនាះរួមា
ស៊ុន សូលីដ, �ស៊ុន សុខឃីម, ស៊ូស ឌី ណ, ឡុក ធារ, ស សឺ◌ុម, េភៀក សុីណ, យឹម សុេខឿន,
េខ ឡុងគា, ហ៊យ វឌ្ឍ និង្រទ វស ែដលេធ� សមា�សន៍ទំងអស់េដយកហត់េនឿយ។

ជាចុងេ្រ េយងខ�ំុសូមែថ�ងអំ ណរគុ ណដល់្រគប់គ ែដលបានច ូលរួមេដយស�័្រគចក�ុងកអេង�ត

របស់េយងខ�ំ។
ុ ករសិក្សោ�សវ្រនឹ ងមិនអចដំេណរករេទបាន ្របសិេបគា�នកមា�ំងចិនិង

ករេបកច ំហរបស់ពួកេគ

Behandlungszentrum für Folteropfer e.V.
(Center for the Treatment of Torture Victims)
Turmstr. 21
10559 Berlin
Germany
Phone: +49-(0)30-303906-0
info@bzfo.de
www.bzfo.de
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