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§! rវ� នã!បûü  ងំមួយý៉ ង äើប�Á  ញទូរទស!:ន៍ ភីបី៊Ü!ស (PBS) Ö!  មកមh វិធីÛ,  ះþ  ឈុតស�$ !ងដ៏អ�ü  រ!³ (Great Performances Series)។ 
ªឿងl!ះ ក៏§! rវ� នã!យកមកស�$ !ង· យ É à ល!¥ីៗb ½! ើន Â ទី¢! ុង ហ!:ឺ�!វ (Geneva), F៉ ö ឌីដ (Madrid), � សឺុឡូន (Barcelona), 
�!លសីុនគី (Helsinki), រូ៉ម (Rome), មីឡង់ (Milan),  !អូ៊ល (Seoul), ហ\   រ៉័ង់ (Florence), F៉ នទួរ (Mantua), ចូ) !!សបឺក (Johannesburg), 
ñ!ប" ន (Cape Town), សីុដនី (Sydney) និង ភ1 �ំ!ញb ើ̧ម។   កស�$ !ងដ៏លí បំផុត � នu! -! តឹ$  Â ទី¢! ងុ ដូ)  (Doha) u! �!ស ' É  (Qatar) 
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Â ក1 ុងមន´ ីរឃ ុំ) ំងរួចà ល់មក)។ ¿ អd គត' រស�$ !ង ក៏នឹងF ន' រªៀបចំÂ ទី¢! ុង �៉ រីស (Paris), អុីស$ ង់ប៊ូល (Istanbul), ហុងកុង (Hong 
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សិទ7 ិមនុស!: ÔើយគI!  ងl!ះ ក៏d ំមកនូវ' រÆ ប់� រមh ណ៍ដ៏Æ ំ� ច់បំផុត ¿ äើ' រ រំC ភសិទ7 ិមនុស!: /!លកំពុងបន$ រីកà លÝ ល។ 
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ពលរដß . h !រ (CIVICUS: Center for Cambodian Civic Education) · យF នវត$ F នរបស់ C កK! ី L!រី ខិណP ិឌី (Kerry Kennedy) /!ល       
b កូនK! ីរបស់ C ក រ៉ូបឺត Y៊!ហ\  ខិណP ិឌី និង b u! e ន មជ!TមណU ល រ៉ូបឺត Y៊!ហ\  ខិណP ិឌី ¸ើម!¥ីយុត$ ិធម៌ និង សិទ7 ិមនុស!: (Robert F. Kenney 

Center for Justice and Human Rights) �ៀតផង។
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ក1 ងុពិភពC កមួយ/!លមនុស!:� ងំ© យ� ននិ¶ យដូច+P   � ងំ� ពÀ ក�0  យ 
និង1! ៀម¢! þំ  2!ងF នវីរជន�ៀតÔើយ â ះDើង3!ងស|4 !ត5ើញb ញឹកញយþ  
� ពចំអកឡក© យ និង � ពអស់សង!6 ឹម §! rវã!®ើល5 ើញþ  b ភស$ ុÉ ងw!' រ     
� ត់បង់នូវ� ព'(  ) ន¾1 !កសីលធម៌ផ̄ វូចិត$ ។ ' រយល់5ើញÎ!បâ ះ គឺb ' រយល់ខុស ។ 
មនុស!:/!លF ន� ព'(  ) ន និង ទឹកចិត$ ដ៏អ�ü  រ!³ F ន' រè$ !b7  ក1 ងុ' រសË!  ចឲ!³� ន 
នូវ8 លបំណងដ9៏ ¯ !ថ1 ូរ រួមb មួយនឹងu! វត$ ិ¶៉ ង�!ងក1 ុង' រលះបង់>²  ល់ខ¯ ួនâ ះ កំពុង
¸ើរb មួយពួកDើងÂ q! ប់u! �!សក1 ុងពិភពC ក ។
សp!  ប់វីរជនb ½! ើនក1 ុងច:ំ មវីរជន� ំងអស់l!ះ ' រយល់ដឹង អំពី' ររំC ភ 

សិទ7 មិនុស!:;ើត°!ញមក¶៉ ងសីុជ<!   ពីបទពិÀ ធន៍>²  ល់ខ̄ នួរបស់ពួកã! F នb � ទ=  ៖ 
' រគp!  មសF(  ប់, ' រÝ ក់ពន7 d + រ, Ôើយក1 ុងករណីមួយចំនួន, ' ររង' រឈឺÆ ប់ 
ដល់à ង' យ�ៀតផង។ ក៏ប៉>ុ $ ! ªឿងà៉ វរបស់ពួកã!� ំងl!ះ មិន�!នb ' រចង¢! ង 
ប|4 ើនចំនួនជនរង?!  ះ�!។ ផ´ ុយ¿ វិញ អ\ ី/!លÇ\ ើឲ!³ពួកã!F ន លក} ណៈពិ !ស 
Î¯ !កពីអ1 កដÄ! គឺ !ចក¬ ី'(  ) នគួបផ!:ំនឹង' របûv  ក់អះ� ងពីលទ7 � ព និង ' រ>(  ស់ 
ប¬ ូរ /!លពួកã!F នªៀងៗខ̄ នួ និង F នរួម+P  ។ ពួកã!FP  ក់ៗនិ¶ យ b មួយខ@ ុ ំ· យA ) រ 
B សល!³ដ៏គួរស@ ប់�@ !ង អំពី' រè$ !b 7  ចិត$ របស់ពួកã!សp!  ប់ បុព\ Ô!តុ និង មូលÔ!តុ 
/!លពួកã!សុខចិត$ លះបង់� យុជីវិតខ̄ នួ ដូចb  Æ ប់à ប់ពី !រី� ពប�� !ញមតិ ដល់នីតិរដß , 
ពី' រ' រ3 របរិ�Ê  ន ដល់' រលុបបំ� ត់' រÙ រធC ន់ធC រ¸ើម!¥ីសងបំណុល, ពី' រទទួល 
� នE!  ក់ទុន ដល់F នសិទ7 ិទទួល� នដ!ំើរ§! ឹម§! rវÉ មផ¯ ូវច!Ñ ប់, ពីសិទ7 ិK! ី$  ដល់ 
 !រី� ព� សd  ។ ដូច+P  ¿ នឹង C ក F៉ ន/!ó ,    C ក គន7 ,ី និង C កK!  ីF៉ þ យ៍ 
Â ក1 ងុប�Á  u! �!សពួកã!អញ� ងឹ អ1 កដឹកd lំ!ះ F នលក} ណៈរួមមួយ គឺu! វត$ wិ!សមិទ7 ផិល 
/!លF នកF(  ងំប�Á  លចិត$  និង សមត, � ព¶៉ ងF!  លG!  ក1 ុង' រជ±! ុញឲ!³F ន' រ
>(  ស់ប¬ ូរ។
ស®̄ !ងរបស់អ1 ក' រ3 រសិទ7  ិ� នH ទb សំណIរសំ¤ ន់� មញ� ៗ មួយចំនួនដូចb  ៖ 

Ô!តុអ\ �ី នb បុគ̂ ល/!លu! ឈមនឹង' រb ប់ពន7 d + រ, អំ�ើ� រុណកមh  និង  !ចក¬ �ី(  ប់ 
Â 3!បន¬ កិច� ' ររបស់ខ̄ នួ�ៀត ក1 ងុខណៈ�!ល/!លលទ7 � ពw!J គជ័យÂ  K  យL!  2!ង 
Ôើយផលវិ� ក /!ល� ចe(  ក់មកäើខ¯ ួនF នស� ព¶៉ ងធC ន់ធC រពន់�!កâ ះ? Ô!តុអ\ ី 
ក៏ពួកã!ចូលរួម? អ\ ី¿  /!លជួយជ±! ុញឲ!³ពួកã!Â 3!បន$ ¿ មុខ? yើþ មពល និង 

C កK! ី L!រី ខិណិ1 ឌី (Kerry Kennedy)

b Fì  យ របស់d ង ¤ à៉ , F៉ រី¶៉  និង មីñ!©  
C កK! ី L!រី ខិណP ិឌី (Kerry Kennedy) b  
អ1 កនិពន7   ៀវÐ លក់Ý ច់b ងã!របស់� រព័ត៌F ន 
ញូវយ៉កµ!មស៍ (New York Times Bestseller) 
/!លF នចំណងòើងþ  '(  យb អ1 ក' ន់� សd  
' តូលីកឥឡូវl!ះ៖ ជនb តិ� ®!រិកb ន់ខ̀ ស់ និ¶ យ 
ពី' រ>(  ស់ប$ ូរក1 ុង-! ះវិ) រ និង ' រស\ ះ�\ !ងរក 
អត, ន័យ។ C កK! ី ខិណP ិឌី »$ ើមÇ\ ើ' រ¾1 !ក 
សិទ7 ិមនុស!: ក1 ុង P  ំ១៩៨១ Â �!ល+ ត់� ន 
 ុើបអ|4 !ត ' ររំC ភបំ3 ន បង4 · យមø$ ! ី 
អâì  u! ð!សន៍សហរដß � ®!រិក មកäើជនMៀស 
ខ¯ ួនពីu! �!ស Y!ល  � ល់�៉ ឌ័រ (El Salvador)។ 
Æ ប់ពី�!លâ ះមក + ត់� នបូb ជីវិតរបស់+ ត់ 
ក1 ងុ' រ�\ !ងរកយុត$ ធិម៌, ' រäើកកម̀ ស់ និង ' រ' រ3 រ 
សិទ7 ិមនុស!: b មូលÝë  ន និង ' រµ!រក!k នីតិរដß ។ 
C កK! �ី នប|4 ើត មជ!TមណU លអនុស!k វរីយ៍ រូ៉បឹត 
Y៊!ហ\  ខិណP ឌីិ ើ̧ម!¥ីសិទ7 មិនុស!: (RFK Memorial 

Center) ក1 ុង P  ំ១៩៨៨។ C កK! ី   � នដឹកd ំ 
u! តិភូសិទ7 មិនុស!:b ង៤០d ក់ ¿ ' ន់u! �!សd d  
ក1 ុងពិភពC ក។ C កK! ី ខិណP ិឌី b u! e ន 
¢! ុមu! ឹក!k អ1 កដឹកd ំ អង^ ' រäើក2 !ង $ ស 
អន$ រb តិសហរដß � ®!រិក (Amnesty International 

US) និង b u! e ន  មជ!TមណU លរូ៉បឺត Y!ហ\  ខិណP ឌីិ 
¸ើម!¥ីយុត$ ិធម៌និងសិទ7 ិមនុស!:, + ត់b អ1 កនិពន7  
 ៀវÐ   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន៖ អ1 ក' រ3 រ 
សិទ7 ិមនុស!: /!លកំពុង>(  ស់ប$ ូរពិភពC កDើង 
(Speak Truth To Power: Human Rights Defenders 

Who Are Changing the World)។

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៧
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កF(  ងំប�Á  លចិត$ របស់ពួកã! F នu! ភព°!ញមកពី� ? yើពួកã!ជំនះ� ពភ័យ¤(  ច 
¶៉ ងដូច®¬ !ច? yើã!� ស់�!ងJ គជ័យ· យវិធី� ? ក1 ុងច:ំ មច®¯ ើយ¿ នឹង 
សំណ Iរ� ំងâ ះ Dើងស|4 !ត5ើញF ន ' រªៀបà ប់អំពី សF នចិត$  ស:Á  សu! ណី 
និង ' រផ¬ ល់þ មពល w!អំ� ចd ំ' រ· ះN!  យនិង' រÉ ំងចិត$ Â ចំÌ ះមុខw! 
អំ�ើអយុត$ ិធម៌។ សំណIរសំ¤ ន់� មញ� ៗ � ំង© យl!ះ d ំឲ!³ខ@ ំុÆ ប់� រមh ណ៍>²  ល់ខ¯ ួន 
¶៉ ងពិ !ស។  
� គ½! ើនw!ស®¯ !ង� ំងâ ះ គឺb ' រអំ3 វd វឲ!³Ç\ ើសកមh � ព /!លF ន� ព 

Æ ំ� ច់¤(  ំង� ស់ ពOី!  ះ' ររំC ភសិទ7 ិមនុស!:រ�!ង;ើតÏើងÂ �!លយប់, Â ទី 
Ý ច់K! ¶ ល និង ទីងងឹត។ ចំÌ ះអ1 ក/!លរង?!  ះ, � ពឯB  b ស§! rវដ៏� ¢! ក់ 
បំផុតរបស់ពួកã! Ôើយ' រó ត§! Ý ងអំពីអំ�ើP!  ç!:!� ំងâ ះ b  !ចក¬ ីសង!6ឹម3!
មយួគត់របស់ពួកã!។ Dើង§! rវd យំក' រó ត§! Ý ងb អន$ រb តិ ចំÌ ះ' ររំC ភបំ3 ន 
� ំងâ ះ ÔើយDើង§! rវព¦! ីកសហគមន៍របស់អ1 ក/!ល� នដឹង និង យកចិត$ ទុកÝ ក់ 
ចំÌ ះបុគ̂ ល /!ល§! rវ� នបÙÞ  ញ� ងំl!ះ។ Q!  ន់3!' រÇ\ ើរèៀបl!ះម!#៉ ង � ក៏� ចនឹង 
បញ!Tប់' រ� ត់ខ¯ ួនរបស់មនុស!:FP  ក់, � ចលុបH ល' រÇ\ ើ� រុណកមh ម$ ង, ឬក៏� ចនឹង 
សS� !  ះជីវិតមនុស!:FP  ក់ផងក៏þ � ន។ ' ល� ស®̄ !ង' ន់3!;ើនÏើងក1 ងុ' រu!   ងំ 
â ះលទ7 � ពw!' រ>(  ស់ប¬ ូរក៏' ន់3!½! ើន ។
ខ@ ុធំំដឹងក¬ Ïីើងb អ1 ក' ន់u! T!ណី� សd q! សិ$ -ជ\ ហី\  (Judeo-Christian) ÔើយDើង 

គូររូប-! ះរបស់Dើង Â äើពិÝ ន Ôើយតម4 ល់បដិF -! ះអង̂ ក1 ងុកញ� ក់É ងំÉ ម-! ះវិ) រ។ 
-! ះ� ំង© យ â ះb តួអង^ អចU រិយៈ មិន� ចរិះគន់ ឬ  ប៉ះ3 ល់� ន ដូ°1 !ះ Dើងក៏មិន 
Æ �ំ ច់F នបន́ កុក1 ងុ ' រu! ឈមមុខu! ù!ង/!រ។ បុ៉>$ !Â äើ¾!នដីl!ះ មនុស!:Î!បâ ះ 
និង អ1 ក' រ3 រ សិទ7 ិមនុស!:à ប់មិនអស់ កំពុងរស់Â  កំពុងដកដ|V ើម ក1 ុងច:ំ ម 
ពួកDើង។ ' រè¬ !b7  ចិត$ , � ព'(  ) ន និង  ' រÉ ំងចិត$ របស់ពួកã! Â ចំÌ ះមុខ?!  ះ 
þP  ក់ដ៏ធំÇ!ង � នជ±! ុញឲ!³ DើងäើកM ¯ ើងគប់Ïើង ¸ើម!¥ី� ម� រឲ!³F នសង^ មមួយ
F នលក} ណ:សមរម!³b ងl!ះ។ បច� ុប!¥ន1 l!ះ Dើងសំ� ង� ស់ · យF នវត$ F ន 
របស់វីរជន� ំង© យl!ះ b  អ:ំ យ� នពី-! ះb Fü  ស់។ ពួក+ ត់b q! rបs! ៀន/!ល 
បÙÞ  ញដល់ពួកDើងþ  មិន §! ឹម3!Ç\ ើដូចb C កសង!6�! 3!§! rវÇ\ ើ  ខ¯ ួនឲ!³'(  យb  
មនុស!:�!ញលក} ណ:វិញ។ 
b ក់�$ !ងគI!  ងl!ះ b ê!គូរ� ង មជ!TមណU ល រ៉ូបឺត Y!៊ហ\  ខិណិ1 ឌី ¸ើម!¥ីយុត$ ិធម៌ 

និង  សិទ7 មិនុស!: (Robert F. Kenney Center for Justice and Human Rights) និង 
សីុវីកហ̂ ស័៖ មជ!TមណU លអប់រំ ើ̧ម!¥ីពលរដß .h !រ (CIVICUS: Center for Cambodian Civic      

Education), /!ល� នªៀបចំ· យ អ1 ក/!ល� នគិតគូរខ̀ ស់  អំពី' រអប់រំÂ ក1 ងុសង̂ ម.h !រ។ 
Dើងសូមµ¯ !ងអំណរគុណដ៏ខ` ង់ខ` ស់បំផុតដល់អ1 ក� ំងâ ះ។ 

សូមu! កប· យសុខសន$ ិ� ព
L!រី ខិណP ិឌី
u! e ន, មជ!TមណU ល រ៉ូបឺត Y!៊ហ\  ខិណិ1 ឌី ¸ើម!¥ីយុត$ ិធម៌ និង សិទ7 ិមនុស!:

៨   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



មជ!TមណU ល រ៉ូបឺត Y៊!ហ\  ខិណP ិឌី ¸ើម!¥ីយុត$ ិធម៌ និង សិទ7 ិមនុស!: 
(Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights)  §! rវ� ន 
ប|4 ើតÏើងក1 ងុ P  ១ំ៩៦៨ · យq! �� រ និង មិត$ ភក$  ិរបស់ C ក រូ៉បឺត 
ខិណP ិឌី ¸ើម!¥ីb ' រចងÆ ំដ៏រស់រðីក ក1 ុង' របន$ ចក} ុវិស័យ របស់+ ត់ 
¸ើម!¥ីទទួល� នពិភពC កមួយ /!លÌ រ�!ញ· យយុត$ ិធម៌ និង 
សន$ ិ� ព។ បច� ុប!¥ន1  មជ!TមណU លl!ះ F នកមh វិធីធំៗចំនួន៣។ រÙÚ  ន់ 
 ៀវÐ  និង � រព័ត៌F ន មជ!TមណU ល  រូ៉បឺត  Y!ហ៊\  ខិណP ឌីិ ̧ ើម!¥ីយុត$ ធិម៌ 
និង សិទ7 ិមនុស!: /!លã!��  ល់þ  b រÙÚ  ន់ “ភូលីតហ!:របស់ជន¢! ី¢! ”  
� នèើកក' យអំពីបûÞ  អយុត$ ធិម៌ Â ក1 ងុសហរដß � ®!រិក និង ជំុវិញ  
ពិភពC ក។  មជ!TមណU លl!ះ ផ$ ល់ រÙÚ  ន់សិទ7 ិមនុស!:  រ៉ូបឺត  Y!៊ហ\   
ខិណP ឌីិ ដល់òើងឯកäើវិស័យយុត$ ធិម៌ ចំÌ ះ' រប|4 ើតឲ!³F នដំ� ក់ 
' លសំ¤ ន់ៗ ក1 ុង' រ>(  ស់ប$ ូរសង^ ម។ បd²  ប់ពីâ ះ DើងÇ\ ើb ê!គូ  
b មួយអ1 កទទួល� នរÙÚ  ន់b ½! ើនd ក់ សp!  ប់រយៈ�!ល៥ P   ំÔើយ 
ជួយពួកã!ឲ!³សË!  ច� ន8 លបំណង¾1 !កយុត$ ិធម៌សង^ មរបស់ពួក
ã!។ É មរយៈគI!  ង  !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន (Speak Truth To 

Power), Dើងនិ¶ យªឿងà៉ វរបស់អ1 ក' រ3 រសិទ7 ិ និង ផ$ ល់ជូនសិស!: 
និស!:ិត -! ម� ងំ� e រណជនទូ¿  នូវឧបករណ៍ សp!  ប់Ç\ ើសកមh � ព 
ក1 ងុ' រប|4 ើតឲ!³F ន' រ>(  ស់ប$ រូក1 ងុþP  ក់ªៀន, សហគមន៍ u! �!សb តិ 
និង ពិភពC ក ¿ äើu! e នបទ អំពីពលកមh កុF រ, ' រជួញដូរ, សិទ7 Kិ$ ! ,ី 
' រ' រ3 របរិ�Ê  ន និង សិទ7 ិដÄ!�ៀត។ សp!  ប់ព័ត៌F នប>, !ម អំពី 
គI!  ង  !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន (Speak Truth To Power) សូម 
� ក់ទង C កd យក ចន � !ហ\ ឺនិន (John Heffernan) É មរយៈ    
អីុ�!៉ល jheffernan@rfkcenter.org ឬ � ចផ$ ល់ជំនួយ� ន É ម 
ã!ហទំព័រ www.rfkcenter.org។

សីុវីកហ̂ ស័៖ មជ!TមណU លអប់រំ ើ̧ម!¥ីពលរដß .h !រ (ឬ សីុវីកហ̂ ស័កម̀ bុ ) 
(CIVICUS: Center for Cambodian Civic Education) គឺb អង^ ' រ 
*!  រÝë  ភិ� ល, មិនរកE!  ក់កY!  , ផ$ ល់' រអប់រំ, មិនu! ' ន់បក!:ពួក, 
/!ល� នចុះបញZ ីÂ ក1 ុង¢! សួងម) ç´ !w!-! ះà b � ច¢! កម` ុb ។  
សីុវីកហ̂ ស័កម̀ bុ  Éំ ងចិត$ ក1 ងុ' រäើកកម̀ ស់ ឲ!³ពលរដß  F ន' រទទួល 
ខសុ§! rវ នងិ F នច!ំ!ះដងឹ, F ន' រÉ ងំចតិ$ 8 រពÉ ម8 ល' រណ ៍
លទ7 ិu! b ធិបy!យ!³ និង F ន' រចូលរួម¶៉ ងសកមh  ក1 ុង' រអនុវត$  
លទ7 ិu! b ធិបy!យ!³ និង ' រប¦! �បប¦! �ម ក1 ុងu! �!សកម` ុb  និង ក1 ុង 
ពិភពC ក។ បច� ុប!¥ន1 l!ះ u! �!សកម` ុb  F ន3!សង^ មw! “អ1 ករួច 
រស់à នF នជីវិត” (survivor) 3!មិន�!នb សង^ មw! “អ1 កតំ� ង” 

(representative) ឬ “ពលរដß ” (citizen) â ះ�!។ u! b ជនកម` ុb  
/!លb  អ1 ករួចរស់à នF នជីវិត គឺb  “អ1 ករួចរស់à នF នជីវិត-អ1 ក 
q! ប់q! ង· យអំ� ច” (survivor-authoritarian) u! សិនèើÂ ក1 ុង 
តួd ទី b អ1 កF នអំ� ច, ឬ u! b ជនកម` ុb  Q !  ន់3 !b  “អ1 ករួច 
រស់à នF នជីវិត-អ1 ក§! rវã!q! ប់q! ង” (survivor-subject) u! សិនèើb  
ជនធមh É ។ 8 ល[ ចំបងរបស់ សីុវីកហ̂ ស័កម̀ bុ  គឺ ើ̧ម!¥ី ជួយពលរដß  
កម` ុb  អភិវឌ!\ន៍ (១) ' រយល់ដឹងប>, !មអំពី�Ê  ប័នu! b ធិបy!យ!³  
� K! ័យរដß ធមh នុញ� របស់u! �!សកម` ុb  និង 8 ល' រណ៍q! ឹះ និង 
គុណត]̄ !b មូលÝë  ន/!ល� នប|4 ើតÏើង, (២) ' រសន́ d b ទF(  ប់ 
សp!  ប់ទំd ក់ទំនង, ' រក� ងសន$ ិ� ព និង ' រប¦! �បប¦! �ម, (៣)   
ជំd ញÆ ំ� ច់ ក1 ុង' រចូលរួមb ពលរដß  F ន' រទទួលខុស§! rវ និង  
F នu! សិទ7 � ព, និង (៤) ' រè$ !b7  ចិត$  និង � ពÙ យK! ួល ក1 ុង' រ 
^ ! ើE !  ស់នីតិវិធីu! b ធិបy!យ!³ សp!  ប់' រÇ\ ើ' រសË!  ចចិត$  និង 
' រq! ប់q! ងជý(  ះ។ ក1 ងុ' រÇ\ ើឲ!³u! b ជនF ន' រចូលរួម សីុវីកហ̂ ស័ 
កម` ុb  _ ì  តសំ¤ ន់¿ äើ (១) សិស!:និស!:ិត ពីþP  ក់បឋមសិក!k ដល់ 
� កលវិទ!# ល័យ និង ជន;ើតក1 ងុជំd ន់Ö!  យរបប.!h រ¢! ហម, (២) 
' រចូលរួមរបស់មនុស!:K! ី (� ំង; h !ងK! ី និង K! $ ីទូ¿ ), និង (៣) 
អ1 កតំ� ង/!ល� នb បa់ P  ត។ សp!  ប់ព័ត៌F នប>, !ម សូមចូល 
¿ ' ន់ã!ហទំព័រ www.civicus-cam.org ឬ សរ !រអុី�៉!ល¿ ' ន់ 
info@civicus-cam.org។  

អំពី សុីវីកហ^ ័ស៖ មជ!TមណU លអប់រំ¸ើម!¥ីពលរដß . h !រអំពី មជ!TមណU ល រូ៉បឺត Y៊!ហ\  ខិណP ឌីិ ̧ ើម!¥ីយុត$ ធិម៌ និង សិទ7 មិនុស!:

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៩



១០   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន

អ1 កd ង  !ង e រី (Theary C. SENG)

អ1 កd ង  !ង e រី គឺb u! e ន�Ê  បនិក 
អង^ ' រ សុីវីកហ^ ័ស៖ មជ!TមណU លអប់រំ¸ើម!¥ីពលរដß 
. h !រ។ ពី .!មីd   P  ២ំ០០៦ រហូតដល់ .!កក4 Ý  
 P  ២ំ០០៩, អ1 កd ង e រី � នដឹកd ំ អង^ ' រ 
មជ!TមណU លអភិវឌ!\ន៍សង^ ម។
អ1 កd ង e រី ;ើតÂ ¸ើម P  ំ១៩៧១ Â  

ទី¢! ងុភ1 �ំ!ញ។ Ö!  មរបប.h !រ¢! ហម, d ង រស់Â  
ក1 ងុ ñ!ត$ �Ú  យªៀង /!លb ក>̄ !ងរងនូវ ' រសF(  ប់ 
¶៉ ង¤(  ំង'(   Ôើយb ក> ¯ !ង/!ល d ង� នb ប់ 
គុក អស់ រយៈ�!ល ៥-៦ .!។ . h !រ¢! ហម� ន 
សF(  ប់ ឪពុក Fì  យ របស់d ង។ d ង និង ¢! ុម q! �� រ 
/!លÂ រស់à នF នជីវិត � នÇ\ ើដ!ំើរ ឆ¯ ង' ត់ 
-! ំ/!ន u! �!ស9! ក1 ុង.!វិចU ិ'   P  ំ១៩៧៩, 
Ôើយ មួយ P  ំÖ!  យមក � នMៀសខ¯ ួន¿ ' ន់ 
សហរដß � ®!រិក។
Æ ប់ពី P  ១ំ៩៩៥  !ង e រី � ន§! លប់មក 

u! �!ស កំ!ើតវិញ Ôើយសh q័! ចិត$ b មួយ អង̂ ' រ 
សិទ7 ិមនុស!: និង សហជីពពលកមh មួយចំនួន។ 
.!មកà    P  ំ២០០៤ d ង� ន>(  ស់មករស់Â b  
អចិ  d !  $ យ៍Â កម` ុb ។ · យ°!តd  លំÂ Ýë  ន 
របស់d ង គឺu! �!សកម` ុb ។
 !ង e រី � នទទួលសûe  ប័§! ¾1 !កនÍ � យ 

អន$ រb តិ ពី � កលវិទ!# ល័យ ចច " ន (Georgetown 

University’s School of Foreign Service) Â ទី¢! ងុ 
វ៉ាសុីនá ន ឌីសុី, និង សûe  ប័§! បណU ិតច!Ñ ប់ 
(Juris Doctor) ពី� ó ច!Ñ ប់ w!� កលវិទ!# ល័យ 
មុីឈី� ^ !ន  (University of Michigan Law School), 
Ôើយ d ង u! �!លb ជនb ត.ិ h !រäើកដំបូង 
/!ល� នu! លងb ប់សF គមច!Ñ ប់ញូយ៉ក (New 

York Bar)។ 
 !ង e រី � ននិពន7   ៀវÐ មួយក!Ñ ល b  

� � អង់ã¯ !ស g ះពុម`  Â ទី¢! ុងឡុងដ៍ (London) 
ក1 ុង P  ំ២០០៥ /!លF នចំណងòើងþ  កូនK! ីw! 
� លព)ិ ត, ÔើយនឹងF ន' រg ះពុម`  Â ទី¢! ុង 
ញូយ៉ក ¸ើម P  ំ២០១២, និង ' របកÓ!  b  � �  
. h !រ Â  P  ំ២០១២ ផង/!រ។ d ង  b ¸ើមបណh ឹង 
រដß ប!¥ð!ណីដំបូងã!បងí ស់ u!   ំងនឹង®!ដឹកd  ំ 
.h !រ¢! ហមb ន់ខ̀ ស់ Â ក1 ងុអង̂ ជំនំុជ±! ះវិ� មញ�  
ក1 ុងតុó ' រកម` ុb  (ECCC)។ 

សហ' រី C កq! r អ1 កq! r និង អ1 កអប់រំ' រសិក!k � ងំអស់ b ទី8 រព (/!លb វីរជន 
និង វីរd រី ដ៏ពិត E!  កដ 3! មិន§! rវ� នã!កត់សF�  ល់ច!Ñ ស់ó ស់)៖
l!ះគឺb  ៀវÐ របស់C កអ1 ក! Dើងខ@ ុ�ំ នªៀបចំប|4 ើត ៀវÐ l!ះÏើង · យ 

សំ[ ¿ äើ រូបC កអ1 ក/!លb អ1 កអប់រំ ក1 ងុ' រសិក!k ។ Dើងខ@ ុក៏ំ� នយល់ដឹង/!រ អំពី 
បûÞ  មួយចំនួន /!លC កអ1 កកំពុងu! ឈមមុខ Â ក1 ងុu! �!សកម̀ bុ  d សម័យបច� បុ!¥ន1 , 
ÔើយDើងក៏សូមចូលរួមចំ�!ក ក1 ុងបûÞ  � ំងអស់l!ះ/!រ។ b មួយ+P  l!ះ/!រ Dើង 
ក៏សូមu! សិទ7 ិពរ ជូនអស់C កអ1 ក សូមu! កប¿ · យអនុ� ពដ៏ý ះមុតb និច� ។
DើងF នទំនុកចិត$ ¶៉ ងមុតF ំ អំពី� រៈសំ¤ ន់ w! កមh វិធីសិក!k l!ះ ពOី!  ះDើង 

òឿb ក់¶៉ ងF!  លG!   ¿ äើគុណធម៌ របស់ !ចក$ ី'(  ) ន។ ដូ°1 !ះ Dើងòឿb ក់þ  
កមh វិធីសិក!k l!ះ គឺb គុណធម៌ /!លនឹង§! rវ� នយក¿ អនុវត$ ន៍ · យមនុស!:b ½! ើន, 
b ពិ !ស  អំពីមជ!TÝë  នយុវវ័យ។
 !ចក¬ 'ី(  ) ន §! rវ� នកំណត់អត, ន័យþ  “b កF(  ងំE!  b7   និង សីលធម៌ ̧ ើម!¥ី' រ3 រ 

និង ទប់ទល់b មួយ?!  ះþP  ក់ ឬ ក៏� ពភ័យ¤(  ច និង � ពលំ� កលំបិន” /!លb ស� ព 
' រណ៍មួយ /!លពួកDើង� ងំអស់+P   ($ ះb ជនb តិ.h !រ—$ ះb  អ1 កu! កប' រÙ រ 
ក1 ុងជួរ អង^ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល (NGOs), ឬ Â ក1 ងុជួរ រÝë  ភិ� ល និង គណៈបក!:ជំ� ស់ 
b ¸ើម, $ ះអ1 កជំនួញ និង 3 ណិជ Z ករ Â É មប�Á  ñ!ត$ d d  ដូចb  មណU លគីរី, 
កំពត ។ល។ $ ះb Â ទីក> ¯ !ង� ក៏· យ, $ ះb F នជំlឿ� សd អ\ ីក៏· យ, 
$ ះb F នឬ¢!  ឬ ក៏b ជនបរ�!ស ដូចb ជនb តិ � à ងំ, � £ ហ\ កិ, ចិន ។ល។ $ ះb  
មកពីu! ភព� ក៏· យ) � ច នឹងF នជំlឿ¿ äើ� � ន។ 
ដូចb  ' រÉ ងំចិត$ Ç\ ើអ\ ីៗ � ងំ© យ,  !ចក$ 'ី(  ) ន � ចÂ គង់វង់ក1 ងុខ̄ នួDើង� ន 

លុះj!  3! Dើងអនុវត$  � b u! Æ ំ។ ដូចb  កំណត់សF�  ល់ Â ក1 ុង¢! មសីលធម៌ 
នីកូF៉ គី (Nicomachean Ethics) របស់ទស!:នវិទូb តិ¢! ិក C ក � រីស$ ូត (Aristotle) 

' លពី ពីរ3 ន់បួនរយ P  ំមុនកន¯ ង¿   /!ល� នå!ងþ  Dើង� ចបណh ុះ� ព'(  ) ន 
� ន · យអនុវត$ ន៍សកមh � ព�  /!ល§! rវ' រប�� !ញ !ចក$ ី'(  ) ន។ ឧ� ហរណ៍ 
ដូចb þ  “èើDើងF នទF(  ប់សí ប់អ\ មួីយ /!លb បûÞ  � ¢! ក់  ÔើយDើង� នÖ!  កឈរ 
Ïើង u! ឈមតÉ ំងb មួយ�  â ះDើងនឹងF ន  !ចក$ ី'(  ) ន, Ôើយលុះj!  3!Dើង 
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É ងំចិត$ ដូ°1 !ះ �ើបDើង� ចតទល់នឹងបûÞ  â ះ� ន”។ ម!#៉ ងវិញ�ៀត 
u! សិនèើDើង � នជួបu! ទះឧបសគ^ � មួយ · យl!ដន!³, Dើង 
§! rវរំឭកខ̄ នួDើងþ  ឧបសគ̂ â ះ  b ' រអន́ ង  !ចក$ 'ី(  ) ន របស់Dើង 
មកវិញ។  ' រភ័យ¤(  ច គឺb  ' របំ� ក់�,  រតី របស់មនុស!:� ំង© យ, 
ផ́ យុ¿ វិញ  !ចក$ 'ី(  ) ន ជួយÇ\ ើឲ!³មនុស!:� ងំ© យ -! ម� ងំសង̂ ម 
F នលំនឹងរឹងF ំពិតE!  កដ។
Dើងà ល់+P   $ ះរស់Â ទីក> ¯ !ង� ក៍· យ Â äើពិភពC ក 

l!ះ Â ក1 ុង' លៈ�!សៈ u! វត$ ិ� K$ ! � ក៏· យ គឺDើងòឿb ក់ 
អំពី� រៈសំ¤ ន់ និង ' រអនុវត$  w! គុណធម៌ របស់  !ចក$ 'ី(  ) ន b និច� ។ 
Ô!តុដូ°1 !ះÔើយ � នb Dើង F ន' រ C ើចសរ ើរ¶៉ ងF!  លG!   
ចំÌ ះ C កអ1 ក /!ល ឈរÂ ជួរ¤ ងមុខ ក1 ុង' រជួយបណh ុះគុណធម៌ 
l!ះ É មរយៈកមh វិធីសិក!k l!ះ ¿ ដល់ កូនo របស់Dើង។ 
Dើង E!  កដb ចង5់ើញកមh វិធីសិក!k l!ះ §! rវ� នÝ ក់បញ� ូល 

ក1 ុង¾1 !កមួយ w!កមh វិធីសិក!k ផ¯ ូវ' រ របស់' រអប់រំ, ដូ°1 !ះ Dើងនឹង 
ចូលរួម -! ម� ងំបន$  កិច� សហu! តិបត$ 'ិ រ b មួយមø$ ! រីÝë  ភិ� ល ើ̧ម!¥ី  
បំ�!ញ8 លបំណងl!ះ ឲ!³សË!  ច� ន។ មុននឹង� ចសË!  ច8 ល 
បំណងl!ះ� ន  Dើង� ងំអស់+P   §! rវយល់ដឹងអំពីខ̄ មឹ� ររបស់� , ដូ°1 !ះ 
Dើង§! rវ' រចំ� យ�!លð!ó  ¸ើម!¥ី យល់ដឹង។
Dើង យល់5ើញþ  DើងF នដំ!ើរ ើ̧មទងសមរម!³, ឧ� ហរណ៍ 

DើងF ន !ចក$ Àី មនស!: ពី' រចូលរួម របស់ ឯកឧត$ ម ឱម យិន�ៀង 
ក1 ុង' រទទួល��  ល់ ពី� រៈសំ¤ ន់ របស់គI!  ង    !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន 
-! ំ/!ន (ដូចb  ' រស�$ !ងÏើង b មួយ C កK! ី L!រី ខិណP ិឌី 
Â ក1 ងុ�!លជប់äៀងp ជd ) រមួយ /!ល ឯកឧត$ ម   � នªៀបចំÇ\ ើ 
Ïើង Â .!កុម/ ៈ  P  ំ២០១១)។ ចំÌ ះគI!  ងl!ះ DើងÂ  
3!បន$ ពឹង¾í !ក¿ äើ គណៈកមh ' រសិទ7 ិមនុស!:កម` ុb របស់ ឯកឧត$ ម 
ឱម យិន�ៀង /!លb យន$ ' រមួយ ̧ ើម!¥ីå!កÆ យច!ំ!ះ� ងំ l!ះ។ 
DើងF នជំlឿ¿ äើសកល� ព w!គុណធម៌l!ះ, Dើងក៏F នជំlឿ 
¿ äើ  !ចក$ ី'(  ) ន របស់រÝë  ភិ� ល ក1 ុង' រទទួលយកកមh វិធី 
សិក!k l!ះ, ÔើយDើងនឹងÇ\ ើអ\ ីៗ � ងំអស់ ̧ ើម!¥ីរួមសហ' រណ៍b មួយ     
ê!គូ3 ក់ព័ន7 � ំង© យ�  /!លF នជំlឿ¿ äើ ' រអប់រំដូច+P  ។
ខ@ ុចំង់ªៀបà ប់បន$ ចិ អំពី � វÉ  និង ដំ!ើរ' រ w! ' រប|4 ើតកមh វិធី 

សិក!k   !ចក4 ី'(  ) ន l!ះÏើង។
b ដំបូង DើងF នកមh វិធីសិក!k q!  ង b � � អង់ã¯ !ស /!ល§! rវ 

� នªៀបចំÇ\ ើÏើង ¾í !ក¿ äើ' រពិ� ក!k  រ� ង សីុវីកហ̂ ស័៖ មជ!TមណU ល 
អប់រំ¸ើម!¥ីពលរដß . h !រ /!លF នទីÉ ំង ' រិ¶ ល័យ Â à ជe នីភ1 ំ�!ញ  
u! �!សកម` ុb  និង មជ!TមណU ល រ៉ូបឺត Y៊!ហ\  ខិណP ិឌី ¸ើម!¥ីយុត$ ិធម៌ 
និង សិទ7 មិនុស!: (Robert F. Kennedy Center for Justice and Human 

Rights) ស, តិÂ ទី¢! ងុ �៉ សីុនá ន ឌីសីុ (Washington, D.C.) /!លb  
គំនិត និង មតិÍ បល់ របស់ C កK! ី L!រី ខិណP ិឌី Ö!  យពី' រ 
Ç\ ើទស!:នកិច�  របស់ C កK! ី Â កម` ុb  ' លពី .!កុម/ ៈ  P  ំ២០១១។
ក1 ុងច:ំ មអ1 ក' រ3 រ ៥១រូប /!ល� នå!ងក1 ុង ៀវÐ របស់  

C កK! ី L!រី ខិណP ិឌី /!លF នចំណងòើងþ   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន 

-! /ំ!ន l!ះ, Dើង� នសË!  ចចិត$ _ì  ត� រមh ណ៍ ¿ äើ3! បុគ̂ ល ៨រូប 
ប៉ុ:r  ះ /!ល� នបំ�!ញ' រÙ រ សមK! ប¿ äើ �Ê  ន� ពបច� ុប!¥ន1  
Â u! �!សកម` ុb , ដូចb  C ក អីុលី វី�!ល (របប�!ជ!T) ដ), 
C កK! ី F៉ រី�  ពីស'(  កូ�៉  (អំ�ើហិង!k ក1 ុងq! �� រ), C កK! ី 
ជូó � �  ដក� ដហ!:ុី (� ស� ព/' រជួញដូរ), C ក �៉ '(  វ 
) �!ល ( !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមតិ), C ក ម៉ូ) �!ត យូ�!ស 
(សិទ7 កិ1 ងុ' រទទួលE!  ក់កម� )ី, C ក /!សមិន ធូធូ (' រផ!:ះផ!k ទំd ស់), 
C ក '  ហ!k  �៉  (' រទទួលខុស§! rវកិច� ' រសង^ មពីសហQ!  ស) 
និង C ក ¨!© ស៍ � ទី� ទី (ពលកមh កុF រ)។
បd²  ប់មក�ៀត Dើង� នយក !ចក$ ីq!  ងកមh វិធីសិក!k b � �  

អង់ã¯ !សl!ះ មកបកÓ!  b � � . h !រ /!ល� នឆ ¯ ង' ត់b ½! ើន 
ដំ� ក់' ល។ Dើង� នចំ� យអស់ កF(  ំង' យb ½! ើន Â ក1 ុង  
ដ!ំើរ' រl!ះ, O!  ះDើងយល់þ  Â ទីបំផុត F ន3!ឯក� រ� �  
.h !រ�! /!ល� ច§! rវã!យកមក � ន និង យល់� ន។ អ1 ក/!លចូលរួម  
ក1 ុង' របកÓ!   ពី � � អង់ã¯ !ស ¿  b � � . h !រ � ចយល់ដឹងពី 
ដ!ំើរl!ះ� ន O!  ះ' របកÓ!  l!ះ §! rវ' រe d  នូវគុណ� ព w! 
ខ¯ ឹម� រ  រក!k �,  រតី  និង អត, ន័យខ¯ ឹម� រ របសឯ់ក� រ¸ើមb � �  
អង់ã¯ !ស -! ម� ំងជួបu! ទះ' រពិ� ក b មួយនឹងបûÞ  ប°� !ក�!ស 
ក1 ុង' រ� យអក!:រ. h !រ និង ' រªៀបចំរចd សម` ័ន7 ។ល។ Dើង� ន 
�\ !ងរក អ1 កបកÓ!  លí ៗ  Â ក1 ងុu! �!សកម̀ bុ  ើ̧ម!¥ី បកÓ!  សsំ  
ើ̧ម របស់Dើង។ a-  ះ¿ ' ន់ ' របកÓ!   សំs ក�Á  ល និង សំs    
ប|V ើយ, ខ@ ំុ� នពិនិត!³ពិច័យ¶៉ ងលí ិតលí ន់ ¿ äើបd²  ត់អក!:រមួយ 
ជួរៗ របសឯ់ក� រ� � . h !រl!ះ, Ôើយ ខ@ ំុ� ន»´ ៀង>²  ត់b មួយនឹង
អត, បទb � � អង់ã¯ !ស ¸ើម!¥ី ^! ៀបÇៀបបញ� ូលខ¯ ឹម� រ ឲ!³Ù យ 
K! ួលយល់។ Â ក1 ុងដំ� ក់' លl!ះ ខ @ ំុក៏F នជំនួយ' ររបស់ខ@ ំុ គឺ 
d ង Üៀម សុីវនីន /!ល� នជួយ� យបញ� ូល 3 ក!³/!ល§! rវ>(  ស់ប$ ូរ  
និង ជួយស±! បស±! �ល' រពន!³ល់ ដូចb  ' រäើកÏើងb  សំណIរ 
�ុ ំដ/!លៗរបស់ខ@ ំុ ដូចb ៖ yើ ; h !ង � យុ១៣ P  ំ � ច� នយល់ ឬ 
�!? yើ F ន 3 ក!³� មញ� �  � ចយកមកជំនួស� ន/!រ ឬ �!? 
ចូរd ង E!  ប់ខ@ ំុþ  yើ d ង គិតþ  3 ក!³ ឬ u! Í គl!ះ F នន័យþ  
¶៉ ងដូច®$ !ច/!រ?
ខណៈ�!ល/!ល� F ន� រៈសំ¤ ន់ ក1 ងុ' ររក!k ទុកនូវ�,  រតីរបស់ 

ខ¯ ឹម� រ, Dើងក៏F ន' រ-! �យ� រម/ /!រ អំពី ' របកÓ!  b � � . h !រ  
/!ល ត±! rវឲ!³F ន' រ� ន� ន¶៉ ងរលូន និង � ចយល់� ន ចំÌ ះ  
u! b ជនដ៏½! ើន, b ពិ !ស Dើង� ន_ì  ត� រមh ណ៍ ¿ äើ  � ពច!Ñ ស់ 
ó ស់ និង ' រ^! ើE!  ស់3 ក!³�!ចន៍� មញ� ធមh É  (� � ^! ើE!  ស់ 
u! Æ 9ំC !) ើ̧ម!¥ីÙ យK! លួ� ចយល់� ន។ Dើងចង់� ន 3 ក!³�!ចន៍ 
� មញ� ធមh É  b b ង 3 ក!³ប°� !ក�!ស, u! សិនèើ � ចòៀស� ងមិន 
!̂ ើ� ន។ l!ះ គឺb  ' រពិ� កមួយ សp!  ប់ខ@ ុ ំនិង d ង សីុវនីន, Ôើយ  
b ក់�¬ !ង Â �!លខ̄ ះ Dើង§! rវ' រ !̂ ើរយៈ�!លជិតកន̄ ះý៉ ង សp!  ប់ 
§! �តពិនិត!³®ើល ) (   ឬ u! Í គមួយ 3!ប៉ុ: r ះ។ ម!#៉ ងវិញ�ៀត  
Dើងក៏� ន^ ! ើវចd នុ¢! ម សp!  ប់ជំនួយកិច� ' រDើង, b ពិ !ស  

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១១



វចd នុ¢! ម ដ៏F នត]̄ ! របស់ស®$ !ច-! ះសង!6à ជ ជួន � ត។
Â ក1 ងុអំឡុង�!លដំ!ើរ' រl!ះ Dើងក៏� នសហ' រណ៍b មួយ 

C កq! r និង អ1 កq! rមួយចំនួន /!លនឹង§! rវបs! ៀនអំពីកមh វិធីសិក!k l!ះ  
d �!លអd គត។ Dើង� នជួបពួក+ ត់b លក} ណៈសិ'u  � ó  ើ̧ម!¥ី  
ផ$ ល់' រu! កឹ!k ចំនួនបីដង, /!លF ន+P  u! �!លb �!សិបd ក់, រួមF ន  
� Nì !  Æ រ!³ អប់រំb ន់ខ̀ ស់  /!លមកពីñ!ត$ ចំនួនបួន ស, តិÂ ទិស3 យព!³  
ដូចb  ñ!ត$  ៀមà ប, � ត់ដំបង, បd²  យF នជ័យ, កំពង់ធំ, ក៏ដូចb  
C កq! r និង អ1 កq! r មួយចំនួន»!:!ង�ៀត Â  à ជe នីភ1 ំ�!ញ និង 
ñ!ត$ ក�Á  ល។ ពួក+ ត់� ំងl!ះ � នជួយDើង¶៉ ង½! ើន ក1 ុង' រ 
ផ$ ល់b មតិÍ បល់ និង ' រv!ត±! rវ b ពិ !សលទ7 � ព ក1 ុង' រជួយ 
� ន និង ' រ§! �តពិនិត!³®ើល' រ^! ើE!  ស់ និង អក} à វិរុទ7 b ទូ¿ ។ 
ចំÌ ះចំណុចl!ះ Dើង� នបញ� ូលÍ បល់b ½! ើន របស់ពួក+ ត់ 
É ម' រគួរ។ (សូមអរគុណ½! ើន, C កq! r និង អ1 កq! r!)
b ចុងបញ� ប់ Dើង� នÇ\ ើ ' រÉ ក់3!ង?!  ងឯក� រl!ះ b មួយ 

នឹង d ង សុង à៉ ន1  ីក1 ងុ' រÝ ក់បញ� លូអ\ ីៗ � ងំអស់ចូល+P  , រួមF ន� ងំ 
ដំបូd,  ន និង មតិÍ បល់ /!លDើង� នទទួលមកពី' រu! កឹ!k  (សិ'u    
� ó  និង ' រ§! �តពិនិត!³®ើលសំs � Ïើងវិញ)។
ខ@ ុ ំ1 ើសំុ ឆន́ ៈដ៏u! T!របស់C កអ1 ក ក1 ងុ' រអធ!# K! យ័ និង អត់ធh ត់ 

ចÌំ ះកហំសុ (ឧ. ' រu! កបអក} à វរិទុ7 ) /!លC កអ1 ក� ច� ន5 ើញ 

និង ' រល®í ៀង (ឧ. ' រ^! ើសûe  ;!¥ៀស) /!លC កអ1 កខ¯ ះមិន 
� ចយល់ K! ប b មួយ។ Dើងសូមទទួលខុស§! rវ� ងំK! ងុ ¿ äើ 
ខ̄ មឹ� ររបស់  កមh វិធី សិក!k l!ះ, បុ៉>$ ! Dើងក៏ 1 ើសំុ ឲ!³F ន' រជួយ+ +ំ!  
ពីC កអ1 ក ក1 ុង' រផ$ ល់Í បល់ សp!  ប់' រg ះពុម` កមh វិធីសិក!k 
l!ះ d �!ល អd គត។ 
ខ@ ំុសូមបួងសួង ឲ!³C កអ1 កយល5់ើញþ  កមh វិធីសិក!k  !ចក$ ី 

'(  ) ន l!ះ គឺb ' រជួយបំផុសគំនិត មិន§! មឹ3! សp!  ប់សិស!k នុសិស!: 
របស់C កអ1 ក3!បុ៉:r  ះ�!, ក៏បុ៉>$ ! សp!  ប់ខ̄ នួ របស់C កអ1 ក>²  ល់ 
ផង/!រ។ សូមឲ!³F ន សន$ �ិ ព និង  !ចក¬ 'ី(  ) ន បដិសន7 Âិ b មួយ 
C កអ1 កb និច� ។

 !ង e រី 
u! e ន�Ê  បនិក សុីវីកហ^ ័ស៖   មជ!TមណU លអប់រំ¸ើម!¥ីពលរដß . h !រ 
ភ1 ំ�!ញ, .!កûe    P  ំ២០១១

C កq! r អ1 កq! r និង -! ះសង!6 មកពីñ!ត$   ៀមà ប, � ត់ដំបង, កំពង់ធំ, -! ះវិ) រ និង 
បd²  យF នជ័យ ក1 ុងសិ' u  � ó ពិ? !  ះÍ បល់ (វត$ ដំ� ក់, . !សី)   P  ំ២០១១)

១២   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



កមh វិធីសិក!k l!ះ បÙÞ  ញនូវបûÞ  សិទ7 ិមនុស!:ទូ¿  É មរយៈ 
ªឿងà៉ វមនុស!: /!លគួរឲ!³កត់សF�  ល់មួយចំនួន /!លÇ\ ើ' រÂ ក1 ុង 
វិស័យl!ះ, និង ជ±! ុញឲ!³សិស!:និសិ!:តចូលរួម>²  ល់ក1 ុង' រ' រ3 រ 
សិទ7 ិមនុស!:។
សិទ7 ិមនុស!: ស[ំ ដល់សិទ7 ិពីក!ំើត /!ល� នផ$ ល់ដល់មនុស!: 

q! ប់រូប /!ល� នកំណត់· យច!Ñ ប់អន$ រb តិ។ � F ន� រៈសំ¤ ន់ 
/!លសិស!:និសិ!:តF នទស!:នៈច!Ñ ស់ó ស់មួយ អំពីអ\ ីb ' ររំC ភ 
សិទ7 ិមនុស!: ស, ិតÖ!  មវិe នw!ច!Ñ ប់។
កមh វិធីសិក!k l!ះ ផ$ ល់នូវទិដß � ពទូ¿ មួយ w!សិទ7 ិមនុស!: និង 

បûÞ  យុត$ ធិម៌សង̂ មÂ äើពិភពC ក។ ' រ !̂ ើE!  ស់សFx  រៈសp!  ប់ 
សកមh � ព (Toolkit for Action), សិស!:និសិ!:ត និង � e រណជន    
នឹងF នធនe ន ើ̧ម!¥ី· ះN!  យបûÞ  Â  ក±! តិមូលÝë  ន, ក±! តិb តិ 
និង ក±! ិតពិភពC ក។

 !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:
F j!   ២៦៖  ' រអប់រំ§! rវស[ំ ¿ រក' ររីកលូតó ស់�!ញä!ញ
w!បុគ^ លិកលក} ណៈរបស់មនុស!: និង ព¦! ឹង' រ8 រពសិទ7 ិមនុស!: 
និង !រី� ពb មូលÝë  ន។ ' រអប់រំl!ះ§! rវäើកកម` ស់' រយល់ដឹង  
' រអត់ឱនអធ!# K! យ័+P   និង មិត$ � ពរ� ងu! b b តិនិង¢! មុពូជ� សន៍ ឬ 
¢! មុ� សd � ងំអស់ -! ម� ងំ' រអភិវឌ!\សកមh � ពរបស់សហu! b b តិ 
ក1 ុង' រµ!រក!k សន$ ិ� ព។

' របs! ៀនសិទ7 ិមនុស!: គឺb ¾1 !កÆ ំ� ច់ និង b មូលÝë  នq! ឹះមួយ  w! 
' រªៀនសូ§!  សp!  ប់មនុស!:q! ប់រូប។ ' រអប់រំសិទ7 មិនុស!:  គឺ b ' រ  
ហ\ ឹកហ\ ឺនច±! ុះ និង K! បÉ មគំនិតនិង8 ល' រណ៍w!ត±! rវ' រ 
ក1 ងុ' រ អប់រំរបស់à ជរÝë  ភិ� លកម̀ bុ ។ Â ក1 ងុធនe នl!ះ q! rបs! ៀន 
នឹង  ទទួល� ន®!ªៀន/!ល� ក់ទង¿ នឹង' រសិក!k សង̂ ម និង   សិល!¥ ៈ  
� � ។ *!  ពីl!ះ�ៀត សF សe តុដូចb  ' ó នុវត$  (' លប!¥វត$ )ិ, 
និ� នកþ  w!អ1 ក' រ3 រ និង ' រស�$ !ង� ច§! rវ� នÝ ក់បញ� ូល¿  
ក1 ងុសិល!¥ៈ, ភូមិ� K! $  និង ស, តិិ/!លF នគតិបណU តិ, b ឧ� ហរណ៍។

ខណៈ/!ល8 លបំណងªៀនសូ§!  គឺច!Ñ ស់ó ស់ � F ន � រៈសំ¤ ន់ 
ក1 ុង' រទទួល��  ល់þ  គI!  ង   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន -! ំ/!ន និង  
' រអប់រំសិទ7 ិមនុស!: សង4 ត់ធC ន់äើ គរBុ សល!³ /!ល ជ±! ុញ' រ 
äើកទឹកចិត$ � ំង+! ឹស$ ី និង ' រអនុវត$ ។ ®!ªៀនd d §! rវ� ន q!  ង
Ïើង ើ̧ម!¥ីផ$ ល់ឱ' សសp!  ប់សិស!:និសិ!:ត 1 ើនូវទស!:នៈ និង  Ç\ ើ' រ    
វិនិចU ័យ>²  ល់ខ¯ ួន អំពីពិភពជុំវិញខ¯ ួនរបស់ពួកã!។ ' រ_ ì  តäើ' រ 
អនុវត$  §! rវ� ន· ះN!  យ/!លF នទំd ក់ទំនងនឹង' រÆ ត់វិe ន' រ   
និង ' រÝ ក់ឲ!³'(  យb អ1 ក' រ3 រផង/!រ។

¢! បខ័ណU អប់រំសិទ7 ិមនុស!:
' រអប់រំសិទ7 ិមនុស!: F នJ គជ័យបំផុត u! សិនèើចំណុច¤ ងÖ!  ម
w!u! ព័ន7 អប់រំកំពុងដ!ំើរ' រ។

បរិ�Ê  នw!' រªៀនសូ§! 
' រអប់រំសិទ7 ិមនុស!: ព!# ¶ ម¶៉ ង¤(  ំងចំÌ ះបរិ�Ê  ន /!លសិទ7 ិ 
មនសុ!:§! rវ� នអនុវត$ ន៍ និង ស , ិតÂ ក1 ុងជីវិតu! Æ ំ9C !w!សហគមន៍ 
� ó ªៀន� ំងមូល។ äើសពីl!ះ�ៀត ' រªៀនសូ§! ¾1 !កវិ� គ 
(cognitive learning), ' រអប់រំសិទ7 ិមនុស!: រួមបញ� ូលនូវ ' រអភិវឌ!\ 
¾1 !កសង^ ម និង ចិត$ � K! $  សp!  ប់សិស!:និសិ!:តនិងq! rបs! ៀន។

' របs! ៀន និង ' រªៀនសូ§! 
' រអប់រំសិទ7 ិមនុស!: §! rវ' រយុទ7 វិធីដ៏ហh ត់ចត់មួយ ក1 ុង' របs! ៀន 
និង ' រªៀនសូ§!  /!លឆ̄ ះុបûü  ងំនូវត]̄ !w!សិទ7 មិនុស!:។ 8 លបំណង 
និង F តិ' w!កមh វិធីសិក!k  គឺ¾í !កäើសិទ7 ិមនុស!:  វិធី� K! $  គឺÉ ម

 ព័ត៌F នសp!  ប់q! rបs! ៀនអំពីកមh វិធីសិក!k l!ះ

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១៣



Î!បu! b ធិបy!យ!³និងF ន' រចូលរួម, ÔើយសFx  រៈ និង  ៀវÐ  
សិក!k  � ំងអស់F ន� ពសុី+P  b មួយត] ¯ !w!សិទ7 ិមនុស!:។

' រអភិវឌ!\' រអប់រំ និង ជំd ញវិbv  ជីវៈ
(មុន និង ក1 ុង' រអប់រំ/បណh ុះប�Á  ល) 
' រអភិវឌ!\' រអប់រំ និង ជំd ញវិbv  ជីវៈ §! rវព¦! ងឹចំ!!ះដឹង ' រè!$ b7  ចិត$  
និងទឹកចិត$ របស់អ1 កអប់រំ អំពីសិទ7 ិមនុស!:។

8 លនÍ � យអប់រំ
' រជ±! ុញ¾1 !កច!Ñ ប់ /!លÝ ក់បញ� ូលសិទ7 ិមនុស!:Â ក1 ុង¾!ន' រ 
សកមh � ព, កមh វិធីសិក!k , មុន  និង ក1 ុង' រអប់រំ ' របណh ុះប�Á  ល 
' រ�៉ ន់u! F ណ និង ' រទទួលខុស§! rវ នឹងផ$ ល់ មូលÝë  ននÍ � យ 
សp!  ប់u! ព័ន7 អប់រំ¾í !កäើសិទ7 ិមនុស!:។ 

¢! បខ័ណU អភិវឌ!\ន៍
' រអប់រំសិទ7 ិមនុស!: �\ !ងរក' រព¦! ឹងឲ!³F ន� ពu!  ើរÏើង ' រ 
យល់ដឹង, ឥរិ¶ បថ, និង � កប!¥កិរិ¶ របស់សិស!:និសិ!:តចំÌ ះ 
សិទ7 ិមនុស!:។

ទិដß � ពទូ¿ 
' រäើកកម` ស់ច!ំ!ះដឹង
•  សិក!k äើ' រអភិវឌ!\' រ' រ3 រសិទ7 មិនុស!: °!ញពីទស!:នៈÉ ម Î!ប   
u! វត$ ិ� K! $  ក៏ដូចb   !ចក$ ីu! ' ស, អនុសûe  , និង សន7 ិសûe  d d  
ក1 ងុ�!លបច� បុ!¥ន1  Ôើយសិក!k äើ' របន$ w!ចំ!!ះដឹង äើ¾1 !កសិទ7 មិនុស!: 
' រu! ឈមd d ក1 ងុ' រ !̂ ើE!  ស់ដ៏�!ញä!ញ នូវសិទ7 មិនុស!: និង កÉì    
/!លរួមចំ�!ក ដល់' ររំC ភសិទ7 ិមនុស!:។
• សញ Z ឹងគិតäើ !ចក$ ី'(  ) ន
• អភិវឌ!\ន៍' រយល់ដឹង· យ' រវិ� គលí ិតលí ន់ អំពី�Ê  ន� ពជីវិត 
ពិត, ' រ� កសួរ អំពីរd ំងនិងរចd សម` ័ន7  /!លà à ំង' រ^! ើE!  ស់ 
សិទ7 ិ និង  !រី� ព�!ញä!ញ។

' រ>(  ស់ប$ ូរឥរិ¶ បថ
• សញ Z ឹងគិតអំពីត] ¯ ! ដូចb  យុត$ ិធម៌ សម� ព និង � ព§! ឹម§! rវ
• ជ±! ញុឲ!³F ន' រយល់ដឹងu!  ើរÏើងរ� ង¢! មុ»!:!ងៗ+P  ។
• ទទួល��  ល់' រតស៊ូរបស់មនុស!:»!:!ង b មនុស!:ដូចDើង  /!ល 
កំពុង�\ !ងរក' រØ¯ ើយតប ចំÌ ះត±! rវ' រb មូលÝë  ន និង ' រØ¯ ើយ
តបចំÌ ះ' ររំC ភសិទ7 ិមនុស!:។
• សញ Z ឹងគិត  អំពី  !ចក$ ី '(  ) ន

' រ>(  ស់ប$ ូរ� កប!¥កិរិ¶ 
äើកទឹកចិត$ មនុស!:ឲ!³Ý ក់បញ� ូល 8 ល' រណ៍សិទ7 ិមនុស!: ¿ ក1 ុង 
ជីវិតរស់Â របស់បុគ^ លFP  ក់ៗ និង �Ê  ប័នសង^ មd d ។
• ជ±! ញុ និង ស±! �លមនុស!:ឲ!³� ម� រ, + +ំ!  និង ' រ3 រ សិទ7 មិនុស!: 
b ឧបករណ៍មួយ សp!  ប់' រ>(  ស់ប$ រូសង̂ មu! កប· យនិរន$ រ� ព។

' របញ� ូលសិទ7 ិមនុស!:¿ ក1 ុងកមh វិធី និង 
វិធី� K! $   

គI!  ង  !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន l!ះ ជ±! ុញឲ!³F ន' រªៀនសូ§!  
អំពីសិទ7 មិនុស!:É មរយៈនិ� នកþ របស់បុគ̂ ល, É មរយៈ' រ !̂ ើ3 ក!³ 
និ¶ យ, É មរយៈរូប� ព, និង É មរយៈ®!ªៀននិងសកមh � ពd d ។ 
¾1 !កl!ះនឹងផ$ ល់ឧ� ហរណ៍d d  អំពីþ   yើអ1 កអប់រំ� ចបញ� លូ គI!  ង 
 !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន l!ះ · យរèៀប� ¿ ក1 ុង' របs! ៀន 
របស់ពួកã! /!លb ' រប>, !មäើ®!ªៀន/!ល� នផ$ ល់។ äើសពីl!ះ 
�ៀត ¾1 !កl!ះនឹងបÙÞ  ញ អំពីវិ� ល� ព w!វិធី� K! $  /!លq! rបs! ៀន 
� ច !̂ ើE!  ស់ឯកà ជ!³� ព ពី¾!ន' រ®!ªៀន /!ល� នÝ ក់បញ� ូល។

សកមh � ព និង ®!ªៀនគំរូd d 
' រ�!d 'ំ រអប់រំ គI!  ង  !ចក$ 'ី(  ) ន+,  ន-! /ំ!ន (ស.គ.ព.)
Ý ក់បញ� ូល®!ªៀន, សកមh � ព និង សំណIរពិ� ក!k d d សp!  ប់អ1 ក 
' រ3 រនីមួយៗ។ ¸ើម!¥ីªៀបចំ®!ªៀន>²  ល់របស់អ1 ក §! rវពិÆ រ�  
ដូច¤ ងÖ!  ម៖ yើបûÞ   ឬ ទស!:នៈK! ប+P  b មួយបទÝë  ន w!' រ 
ªៀនសូ§! · យរèៀប� ? yើសិស!:និសិ!:តរបស់អ1 កដឹងអ\ ីខ¯ ះ  អំពី 
បûÞ  l!ះ? yើ� F ន3 ក់ព័ន7 ដល់ពួកã!/!រឬ�! Ôើយ� Ù យK! ួល 
យល់/!រឬ�!? yើអ1 ក� នªៀបចំសិស!:និសិ!:តរបស់អ1 កឲ!³3 ក់ព័ន7 b មួយ 
u! e នបទl!ះ/!រឬ�!? yើអ1 ក� នគិតគូរអំពី¾!ន' រ§! �តពិនិត!³ 
É មÝ ន/!រឬ�!?

វិធី� K! $ 
' រªៀនសូ§!  អំពីសិទ7 មិនុស!: !̂ ើE!  ស់យុទ7 វិធីអន$ រកមh  និង ' រចូលរួម 
¸ើម!¥ីÝ ក់ឲ!³សិស!:និសិ!:តF ន' រ3 ក់ព័ន7 ។ ¸ើម!¥ីកំណត់វិធី� K! $  
/!លលí បំផុត សp!  ប់សិស!:និសិ!:តរបស់អ1 ក, §! rវគិតគូរ អំពីF តិ'  
និង þ yើយុទ7 វិធីb ក់ó ក់មួយ � ចពន!³ល់អំពីបûÞ  É មរèៀប� ?
yើ' រស�$ !ងäើu! e នបទពលកមh កុF រ � ចជួយបំភ¯ ឺ' រយល់ដឹង 
របស់សិស!:និសិ!:តរបស់អ1 ក�!  ឬ ' រស�$ !ងl!ះ នឹងÇ\ ើឲ!³ពួកã!F ន 
� ពខុស+P  ½! ើន ប�Á  លឲ!³ផលប៉ះ3 ល់F ន' រ� ត់បង់? អ1 ក��  ល់ 
កូនសិស!:របស់អ1 ក។  ÔើយÉ ម' រយល់ដឹង និង � ពកក់yì  របស់អ1 ក  
អំពីបûÞ  លំ� ក½! ើន/!ល;ើតÏើង, លទ7 � ពរបស់អ1 កក1 ងុ' រ !̂ ើវិធី 

១៤   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



� K! $ d d  នឹងF នត]̄ ! ÔើយF នអត, ន័យ½! ើន សp!  ប់� ងំខ̄ នួអ1 ក 
និង កូនសិស!:របស់អ1 ក។ 

គួរកត់សF�  ល់þ  បûÞ  សិទ7 ិមនុស!:b ½! ើន គឺF ន' រលំ� កក1 ុង' រ 
�\ !ងយល់ Ôើយស, ិត K  យពីជីវិតរស់Â u! Æ 9ំC !របស់សិស!:និសិ!:ត
� គ½! ើន។ គF(  តរ� ង ' រó ត§! Ý ង និង ' រតក់ស¯ ុត, ប|4 ើត' រ 
យល់ចិត$  និង ' រ�!ញចិត$ , ឬ ' រប|4 ើតឱ' សពិតE!  កដ ក1 ុង' រ 
Æ ត់វិe ន' រ ឬ ' រäើកកម` ស់-! ឹត$ ិ' រណ៍ /!លb និមិត$ រូបប>, !ម 
�ៀត គឺb ឧ� យកល។ គI!  ង  !ចក$ 'ី(  ) ន+,  ន-! /ំ!ន រួមb មួយ 
ê!គូÂ កម` ុb  សុីវីកហ^ ័ស៖ មជ!TមណU លអប់រំ¸ើម!¥ីពលរដß . h !រ       
(CIVICUS: Center for Cambodian Civic Education) នឹងÇ\ ើ' រb  
មួយអ1 ក É មមÇ!# � យb ½! ើន ក1 ុង' រ+ +ំ! ' រÙ រសំ¤ ន់l!ះ។

វិធី� K! $ បs! ៀន
មុន�!លÆ ប់»$ ើមសកមh � ពក1 ងុþP  ក់� មួយ សូមប|4 ើតច!Ñ ប់ បទÝë  ន 

(ground rules) /!លសិស!:� ងំអស់ � នចូលរួមចំ�!ក និង ឯក� ព។

' រស�$ !ងតួ
' រស�$ !ងតួ គឺb C u  នខ¯ ី /!ល� នស�$ !ង· យសិស!:និស!:ិត។ 
' រµ¯ !ងសុន´ រកþ · យឥតq !  ងទុកd ំមកនូវ ' លៈ�!សៈ និង 
-! ឹត$ ិ' រណ៍សp!  ប់ជីវិត។ ' រស�$ !ងតួäើកកម` ស់' រយល់ដឹង 
អំពី�Ê  ន� ព និង ជ±! ុញឲ!³F ន' រយល់ចិត$ ។

ព័ត៌F ន (Tips)

• អនុûe  តឲ!³សិស!:ឈប់Ç\ ើសកមh � ព Â �!លពួកã!F ន សំណ Iរ 
ឬ u! សិនèើពួកã!ចង់>(  ស់ប$ ូរទិស[  w!' រស�$ !ងតួ។
• ទុក�!លទំl!រ Â �!លចុងបញ� ប់ w!' រស�$ !ងតួ ¸ើម!¥ី ពិនិត!³ 
� រÏើងវិញ និង ព¦! ងឹ8 លបំណង w!សកមh � ព និង 8 លបំណង 
w!' រªៀនសូ§! ។
• ទុក�!លសp!  ប់' រសញZ ឹងគិត
• èើសិន ' រស�$ !ងតួមិនដំ!ើរ' រÉ ម¾!ន' រ សូមសួរសិស!:þ  
yើ' រស�$ !ងតួl!ះ � ចF ន' រv!លមí  ឬ គួរF ន' រ>(  ស់ប$ ូរ /!រ 
ឬ�!។
• · យ� រ' រស�$ !ងតួយកលំd Éំ ម �Ê  ន� ព ឬ -! តឹ$ 'ិ រណ៍  
ជីវិតb ក់�$ !ង, ពួកã!� ចäើកÏើងសំណIរ»!!:ងៗ /!លF នច®̄ ើយ 
ពិ� កØ¯ ើយ។ គួរF ន� ពកកy់ ì  b មួយ ' រស�$ !ងតួ និង ' រÙ រ 
b មួយសិស!: ក1 ងុ' រ�\ !ងយល់ និង ក1 ងុច®̄ ើយ>²  ល់ខ̄ នួរបស់ពួកã!។ 
• សូមយល់ដឹង និង 8 រព� រមh ណ៍និងរចd សម̀ ន័7 សង̂ ម w!þP  ក់ªៀន 
របស់អ1 ក និង ^! ើ' រស�$ !ងតួ · យយកចិត$ ទុកÝ ក់ អំពី� រមh ណ៍។

' របំផុសគំនិត (Brainstorming)

' របំផុសគំនិតl!ះ äើកទឹកចិត$ ដល់ ' រl 1 !u! ឌិត និង ប|4 ើតគំនិត 
½! ើន¶៉ ងរហ័ស។ ' របំផុសគំនិតl!ះ � ច^! ើE!  ស់សp!  ប់' រ
· ះN!  យបûÞ   ឬ Ø¯ ើយសំណ Iរ� ំងអស់â ះ� ន។

ព័ត៌F ន (Tips)

• សូមសË!  ចចិត$ äើបûÞ  b ក់ó ក់ /!លអ1 កចង់· ះN!  យ  និង 
ªៀបចំb សំណIរ។
•  1 ើសុំសិស!:ឲ!³ចូលរួមគំនិត។ ពួកã!� ចចូលរួមb បុគ^ ល, b គូរ, 
ឬ b ¢! ុមតូច មុន�!លÇ\ ើរ� យ' រណ៍ជូនដល់¢! ុម� ំងមូល។
• សូមអនុû e  តឲ!³F ន' រ>(  ស់ប$ ូរគំនិត · យ !រី និង រលូន។    
សូមកុំឲ!³សិស!:បÙz  ក់គំនិតរបស់ពួកã!។
• សូម�Ú  គមន៍ ចំÌ ះ' រប�� !ញà ល់គំនិត� ំងអស់, ប៉>ុ $ ! សិស!: 
មិនគួរäើកគំនិតដ/!លៗ /!ល� នäើកÏើងរួចÔើយ ឬ ផ$ ល់ 
Í បល់äើគំនិត»!!:ងៗ Æ ំដល់�!លចុងÖ!  យ។
• មនុស!:FP  ក់ៗ គួរចូលរួមចំ�!ក។ ប៉ុ> $ ! អនុû e  តឲ!³សិស!: 
ចូលរួមÉ មស±! �ល É ម�!លð!ó របស់ពួក+ ត់ មិន�!នÉ ម' រ 
បûv  �!។ 
•  1 ើឲ!³ផ$ ល់វិ� គ� ន· យF ន� ពþ(  ។ u! សិនèើសិស!:�  
មិនយល់ សូមសួរb សំណIរ។
• សូមសរ !រគំនិតថh ី� ំងអស់ និង បញ!Tប់Â �!លអស់គំនិត។

' រH ទសួរសំណIរ
ក1 ុង' រប| 4 ើតសំណ Iរ¸!ញ· ល និង ' រយល់ដឹងអំពីបûÞ   

សិទ7 ិមនុស!:, សូមªៀបចំសំណIរèើកចំហ និង äើកទឹកចិត$ ដល់' រ 
ចូលរួមនិង' រវិ� គ។

ព័ត៌F ន (Tips)

• សូមªៀបចំសំណIររបស់អ1 ក ើ̧ម!¥ី>(  ស់ប$ រូសិស!:របស់អ1 ក  ពី' រគិត 
និង ' រវិ� គក±! ិត� បមកក±! ិតខ` ស់។ ដូ°!1 ះÔើយ អ1 ក§! rវ ក� ង 
ជំlឿទុកចិត$ របស់សិស!: និង ប|4 ើន' រយល់ដឹង អំពីបûÞ   សh ុគ�,  ញ 
d d ។
• u! M!ទសំណIរ/!ល§! rវ !̂ ើE!  ស់៖ F នសមh តិកមh  (b ឧ� ហរណ៍), 
' រស́ ង់®ើល, ' រäើកទឹកចិត$  (' រ+ +ំ! ), ' រ�\ !ងរកគំនិតÍ បល់, 
' រអ|4 !ត, ' របំភ¯ ឺ (' រស|} !ប), និង ' រកំណត់កិច� -! ម{! ៀង។

' រគូរគំនូរ
' រគូរគំនូរ ប|4 ើតជំd ញ ុើបអ|4 !ត, ' រK! ®ើK! ]!, និង ' រ 
យល់ចិត$  ចំÌ ះមនុស!:Â ក1 ងុរូប� ព។ គំនូរ� ងំl!ះ F ន� រៈសំ¤ ន់ 

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១៥



Â �!លបÙÞ  ត់បs! ៀន អំពីសិទ7 មិនុស!: ពីO!  ះþ កិច� ' រl!ះ ã!� ច 
É ងំពិព័រណ៍Â ក1 ងុþP  ក់ªៀន និង � ó ªៀនb មូលÝë  នមួយ សp!  ប់ 
' រឆ¯ ុះបûü  ំងនិង' រពិ� ក!k ប>, !ម ក1 ុង' រE!  K! ័យ� ក់ទងb មួយ
ត] ¯ ! និង បûÞ  w!សិទ7 ិមនុស!:។

ព័ត៌F ន (Tip)

សិល!¥ៈ គឺb លក} ណៈ>²  ល់ខ̄ នួ /!លDើងគួរ8 រព និង ផ$ ល់ត]̄ !។

រូប� ព និង រូបថត
រូប� ព និង រូបថត � ចb ឧបករណ៍ដ៏F នu! សិទ7 � ព  សp!  ប់' រ 
បÙÞ  ត់បs! ៀនសិស!: Â ក1 ងុខណៈ�!លDើង¢! Ï!ក®ើលäើរូបអ\ មួីយ 
Dើង� ច5ើញ»!:!ង+P   ឬ យល់»!:!ង+P  ។ 

ព័ត៌F ន (Tip)

រូប� ព និង រូបថត Æ ប់ឱ' សក1 ុង�!លð!ó មួយ Ôើយសិស!:§! rវ  
គិតអំពីតួd ទីរបស់អ1 កថតរូបនិពន7  (photojournalists) Â ក1 ុង' រÇ\ ើ 
 !ចក$ àី យ' រណ៍ និង ' រªៀបចំឯក� រ អំពីបûÞ  សិទ7 មិនុស!:»!:!ងៗ។

u! ព័ន7 ព័ត៌F ន៖ q! ប់u! ព័ន7 ព័ត៌F ន� ំងអស់
u! ព័ន7 ព័ត៌F ន គឺb សF សe តុដ៏សំ¤ ន់មួយ ក1 ងុសង̂ ម លទ7 uិ! b ធិបy!យ!³។  
ម!#៉ ងវិញ�ៀត b ពិ !ស b មួយ' រ !̂ ើE!  ស់ អុិនធឺណិត, 8 លបំណង 
/!លÇ\ ើ !ចក$ ីà យ' រណ៍ ឬ ក៏យល់ដឹង អំពីអ\ ី/!លកំពុងà យ' រណ៍  
និង អ\ ី/!លb មតិÍ បល់ គួរ3!§! rវ�  នបំភ¯ ឺ¶៉ ងច!Ñ ស់។

' រÇ\ ើបទសFx  ស
គI!  ង  !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន F នមូលÝë  នÂ ក1 ុង' រÇ\ ើបទ 
សF x  ស b មួយ អ1 ក' រ3 រសិទ7 ិមនុស!:។ ' រÇ\ ើបទសFx  សផ$ ល់ ' រ 
សិក!k N!  វF!  វb បឋម>²  ល់ខ¯ ួន និង ឱ' សªៀនសូ§! ។ ' រÇ\ ើ 
បទសFx  សl!ះផង/!រ ផ$ ល់ឱ' ស ¸ើម!¥ីå!ករ2ំ!កនូវ អ\ ី/!លសិស!: 
កំពុងªៀនសូ§! b មួយ � ó ªៀន និង ជុំវិញសហគមន៍។

ព័ត៌F ន (Tip)

សូមចំ� យ�!លð!ó  សួរសំណIរb មួយសិស!:FP  ក់ៗ។ · យ 
ពឹង¾í !កäើបûÞ   និង អ1 ក/!ល§! rវÇ\ ើបទសFx  សâ ះ, សូម^! ើ 
�!លð!ó l!ះ  ើ̧ម!¥ីបÙÞ  ត់បs! ៀនមិន§! មឹ3! អំពីដំ!ើរ' រសរ !រ 
សំណ Iរប៉:ុr  ះ�! ប៉>ុ $ ! µ!ម� ំងបûÞ  សំ¤ ន់b ½! ើន�ៀត អំពី' រ 
យល់� រមh ណ៍, � ព� ក់ទិន និង ' រទទួលខុស§! rវ ចំÌ ះ' រទទួល
� ននូវព័ត៌F ន>²  ល់ខ¯ ួន។

' រÇ\ ើបទបÙÞ  ញអំពីព័ត៌F ន
មÇ!# � យដ៏u!  ើរបំផុតមួយ ចំÌ ះ' រយល់ដឹង និង ' រវិ� គ 

ពត័F៌ ន �!លDើងយក�  មកÇ\ ើបទបÙÞ  ញ · យF ន+! ង|់!  យÎ ̄!ក 
ពីមុន។ b ឧ� ហរណ៍ Ö!  យពី� នªៀន អំពីពលកមh កុF ររួចមក, 
សូមជ±! ុញសិស!:ឲ!³}! ើសªីសយុទ7 � K! $ u!  ើរបំផុត ក1 ុង' រអប់រំ 
អ1 កដÄ!�ៀត អំពីបûÞ  � ំងl!ះ។

ព័ត៌F ន (Tips)

• សូមÇ\ ើ' រb មួយសិស!: ¸ើម!¥ីកំណត់u! ភព¸ើមដំបូងw!ព័ត៌F ន
/!ល� ក់ទងនឹងបûÞ  � ំងl!ះ។
• សូមផ$ ល់វិធី� K! $ មួយចំនួនដល់សិស!: ¸ើម!¥ី�!d ំខ¯ ួន និង/ឬ 
អប់រំអ1 កដÄ!�ៀត អំពីបûÞ  � ងំl!ះ។ សូមäើកទឹកចិត$ សិស!:ឲ!³°!ះ   
វិ� គទូលំទូó យ (“think outside the box”)  ក1 ងុ' រ}! ើសªីសវិធី� K! $   
>²  ល់របស់ពួកã!។
• សូមផ$ ល់ឱ' សដល់សិស!: ើ̧ម!¥ីផ$ ល់ព័ត៌F នថh ីៗ  · យ !̧ញ· ល  
រកÔ!តុផលþ  yើÔ!តុអ\ ី� F ន� រៈសំ¤ ន់។

វិធី� K! $ ប>, !ម�ៀត រួមបញ� ូល គI!  ង, កិច� ពិ� ក!k ¢! ុមតូច 
និង កិច� ពិ� ក!k ក1 ុងþP  ក់។

' រªៀនសូ§! ប>, !ម៖
É à ង' លវិ� គ (' លប!¥វត$ ិ, Timeline)
É à ង' លវិ� គក1 ងុគI!  ងl!ះ គូសបûv  ក់  អំពី-! តឹ$ ' រណ៍សំ¤ ន់ៗ, 
ខណៈ�!លð!ó សំ¤ ន់ៗ, ឬ � ពòឿនäឿនw!សន7 ិសûe   ស$ ីពី 
សិទ7 ិមនុស!:។ ក1 ុង' រព¦! ីកច!ំ!ះដឹងរបស់សិស!:និស!:ិត äើបûÞ    
b ក់ó ក់, ចលd សង^ ម, �Ê  ប័នតំបនឬ់អន$ រb តិ, សូមឲ!³សិស!:     
សិក!k N!  វF!  វäើu! e នបទb ក់ó ក់ បd²  ប់មក សូមÝ ក់បញ� ូល
� ¿ ក1 ុងÉ à ង' លវិ� គw!សិទ7 ិមនុស!:។

សំណIរពិ� ក!k  /!ល� ក់ទង¿ នឹងÉ à ង' លវិ� គ និង ' រªៀនសូ§!  
/!ល§! rវបន$ ៖
១. អ\ /ី!លអ1 កដឹងច!Ñ ស់? អ\ /ី!លb របស់ថh ?ី អ\ /ី!លÇ\ ើឲ!³អ1 ក�7  ក់»í ើល?
២.  គួរF នអ\ ី»!:!ង�ៀតសp!  ប់Ý ក់ក1 ុងÉ à ង' លវិ� គl!ះ?
៣. អ\ ី/!លអ1 ក� នកត់សF�  ល់ � ក់ទងនឹង' រវិវត$  w!សិទ7 ិមនុស!: 
ដូច/!ល � នÝ ក់°!ញÂ ក1 ុងÉ à ង' លវិ� គl!ះ?
៤. u! e នបទ/!លអ1 កN!  វF!  វ� នäើកÏើងäើកដំបូង ក1 ុង' រ
វិវត$ សិទ7 ិមនុស!:Â �!ល� ?
៥. yើអ1 កគិតþ  � គួរ3 !§! rវ� នäើកÏើងÂ �!ល� ? Ôើយ 
មូលÔ!តុអ\ ី?
៦. yើអd គតw!សិទ7 ិមនុស!:®ើល¿ ដូច®$ !ច? yើអ1 កចង់5 ើញ 
សន7 ិសû e   ឬ -! ឹត$ ' រណ៍� ខ¯ ះ គួរ; ើតÏើងÂ ក1 ុងរយៈ�!ល 
១០ P  ំ¤ ងមុខl!ះ?

១៦   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



“FEW ARE WILLING TO

BRAVE  THE DISAPPROVAL

OF  THEIR  FELLOWS,  THE

CENSURE OF  THEIR

COLLEAGUES,  THE

WRATH OF  THEIR

SOCIETY.  MORAL

COURAGE  IS A RARER

COMMODITY  THAN

BRAVERY IN BATTLE OR

GREAT INTELLIGENCE.

YET IT IS  THE ONE

ESSENTIAL, VITAL

QUALITY OF  THOSE

WHO SEEK TO CHANGE

A WORLD  WHICH  YIELDS

MOST PAINFULLY TO

CHANGE.  AND THOSE

WITH  THE COURAGE

TO ENTER  THE  MORAL

CONFLICT  WILL FIND

THEMSELVES  WITH

COMPANIONS IN EVERY

CORNER OF THE GLOBE.”

— ROBERT F.  KENNEDY



* ' លu! វត$ ិវិbv  w!សិទ7 ិមនុស!: (Chronology of Human Rights)   

C.២១០០ B.C.  F នន័យþ  ២១០០ P  ំមុនក!ំើត -! ះq! ិស$ 
Â u! �!សអីុរ៉ ក់ (Iraq), ច!Ñ ប់) មូរ៉ ប៊ ី(Laws of Hammurabi) គឺb  
¢! មច!Ñ ប់ � នសរ !រb  ó យល័ក} អក!:រ មុនដំបូងã!បងí ស់, អះ� ង 
“Ç\ ើឲ!³យុត$ ធិម៌ À យà ជ! ³  ក1 ងុ -! ះà b � ច¢! , បំ>(  ញអ1 ក � ¢! ក់ និង 
~ រ� , បំភ̄ uឺ! �!សb តិ និង äើកកម` ស់ !ចក$ ីលí  របស់មនុស!:”។

C.៥៧០ B.C.   F នន័យþ  ៥៧០ P  ំមុនក!ំើត -! ះq! ិស$ 
ធមh នុញ� w!-! ះម) ក!:§!  សុីរ៉ ស់ (Charter of Cyrus) §! rវ� នប|4 ើតÏើង · យ 
-! ះម) ក!:§!  សុីរ៉ ស់ ដ៏ ឧត$ ងុឧត$ ម (King of Persia, Cyrus the Great) ពីu! �!ស  »ើសហ!:ីុ 
(Persia) ឥឡូវl!ះ b u! �!ស   អីុរ៉ ន (Iran) សp!  ប់u! b ពលរដß  w! -! ះà b � ច¢!  របស់ 
-! ះអង̂  · យទទួល��  ល់នូវ សិទ7  ិ!រី� ព, សិទ7  ិសុវត, �ិ ព, សិទ7 ិÇ\ ើដ!ំើរ, សិទ7 ិផ$ ល់ 
កមh សិទ7 ិF ន + ! ព!³សម!¥ត$ ិ, និង សិទ7 ិ !ដß កិច� និងសង^ មកិច� ។

១៨   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



សិទ7 ិមនុស!: គឺb សិទ7 ិ /!លមនុស!:F នពីធមh b តិ ពOី!  ះþ  ã!b មនុស!:។ មនុស!:q! ប់រូបF នសិទ7 ិមនុស!: · យ h ើ� ព+P  , b សកល និង 
b ªៀងនិរន$ រ៍។ សិទ7 ិមនុស!: គឺb សិទ7 ិ /!លមិន� ចដកហូតយក� ន៖ អ1 កមិន� ច� ត់បង់សិទ7 ិ� ំងl!ះ� មួយ ដូច/!លអ1 កមិន� ច� ត់បង់
� ពb មនុស!:។ សិទ7 ិមនុស!: គឺb សិទ7 ិមិន� ចÎ!ងå!ក� ន៖ +,  ននរ� � ចបដិ !ធសិទ7 ិរបស់អ1 ក�! O!  ះþ  សិទ7 ិl!ះ “គឺមិនសូវសំ¤ ន”់ 
ឬ “មិនÆ ំ� ច”់។ សិទ7 ិមនុស!: គឺb សិទ7 ិ� K! ័យ+P  ¿ វិញ¿ មក៖ សិទ7 ិមនុស!:� ំងអស់l!ះ គឺb ¾1 !កមួយ w!¢! បខ័ណU 3 ក់ព័ន7 ។ 
b ឧ� ហរណ៍ សមត, � ពរបស់អ1 ក ចំÌ ះ' រចូលរួម Â ក1 ុងរÝë  ភិ� លត±! rវឲ!³អ1 កF នសិទ7 ិប�� !ញមតិÍ បល់, សិទ7 ិទទួល� ននូវ' រអប់រំ, 
និង សិទ7 ិទទួល� ននូវត±! rវ' រÆ ំ� ច់សp!  ប់ជីវិត។ 
' ររំC ភសិទ7 ិមនុស!:របស់បុគ^ ល� FP  ក់ គឺb ' រu! -! ឹត$ ចំÌ ះបុគ^ លâ ះ · យ+,  ន !ចក$ ី9 ¯ !ថ1 ូរ ដូចã!មិន�!នb មនុស!:។ 

' រតស៊ូមតិឲ!³F ន សិទ7 ិមនុស!: គឺb ' រ� ម� រឲ!³ã!8 រព !ចក$ ី9 ¯ !ថ1 ូររបស់មនុស!:� ំងអស់+P  ។ ក1 ុង' រ� ម� រសិទ7 ិមនុស!:� ំងអស់l!ះ, 
មនុស!:q! ប់រូបទទួល��  ល់នូវ ' រទទួលខុស§! rវ មិនរំC ភសិទ7 ិរបស់អ1 កដÄ! និង + +ំ! បុគ^ ល� ំងâ ះ /!លសិទ7 ិរបស់ពួកã! §! rវ� ន           
ã !រំC ភ និង បដិ !ធ។
សិទ7 ិមនុស!:F ន � ពb ' រäើកទឹកចិត$  និង � ពb ក់�!$ ង។ 8 ល' រណ៍សិទ7 ិមនុស!: u! ' ន់¤v  ប់នូវទស!:នៈវិស័យ w!ពិភពC កមួយ 

· យF ន  !រី� ព, យុត$ ធិម៌ និង សន$ �ិ ព, Ôើយ កំណត់បទÝë  នអប!¥បរF  ចំÌ ះនីតិវិធី /!លបុគ̂ លFP  ក់ៗ និង �Ê  ប័ននីមួយៗ គួរu! -! តឹ$ ចំÌ ះ
មនុស!:q! ប់ទីក>̄ !ង។
សិទ7 ិមនុស!: � នផ$ ល់សិទ7 ិអំ� ចដល់មនុស!:ក1 ុង¢! បខ័ណU មួយសp!  ប់សកមh � ព ក1 ុង�!ល/!លã!មិនបំ�!ញបទÝë  នអប!¥បរF â ះ  

O!  ះþ  មនុស!:Â 3!F នសិទ7 ិ $ ះបីច!Ñ ប់ ឬ អ1 កF នអំ� ច មិនទទួល��  លឬ់' រ3 រនូវសិទ7 ិ� ំងâ ះក៏· យ។
DើងពិÀ ធ®ើលសិទ7 ិមនុស!:របស់Dើងªៀងà ល9់!C  Â �!ល/!លDើង8 រព Í ងÉ មជំlឿរបស់Dើង ឬ Dើង}! ើសªីសមិនF ន 

ជំlឿ។ Â �!ល/!លDើង ពិ� ក!k  និង រិះគន់äើ8 លនÍ � យរបស់រÝë  ភិ� ល។ Â �!ល/!លDើងចូលរួមសហជីព3 ណិជZ កមh ។  
Â �!ល/!លDើងÇ\ ើដំ!ើរ¿ ' ន់តំបន់ដÄ!�ៀតw!u! �!ស ឬ ឯd យសមុ+! ។ $ ះបីDើងយល់សកមh � ព� ំងអស់l!ះþ  b ' រ 
§! ឹម§! rវ, មនុស!:Â ក1 ុងu! �!សក$ ី និង *!  u! �!សក$ ី មិនF ន' រទទួល !រី� ពÎ!បl!ះ· យ h ើ� ព+P  �!។ ' ររំC ភសិទ7 ិមនុស!: 
;ើតÏើងÂ �!ល/!លឪពុកFì  យ រំC ភäើកូន, Â �!ល/!លq! �� រមួយ+,  នផ´ ះស�!¥!ង, Â �!ល/!ល� ó ªៀនផ$ ល់' រអប់រំមិន 
q! បQ់!  ន់, Â �!ល/!លK! $ ី§! rវ� នã!បងE់!  ក់ឲ!³តិចb ងបុរស, ឬ Â �!ល/!លមនុស!:FP  ក់លួចរបស់ពីនរ� FP  ក់។ សិទ7 ិមនុស!: 
គឺb បûÞ  u! Æ 9ំC !។

yើសិទ7 ិមនុស!:គឺb អ\ ី?

១២១៥
មកពី ' រសF-  ធពី u! b ពលរដß   , -! ះម) ក!:§!  ចន 
w!u! �!សអង់ã¯ !ស (King John of England) ចុះ 
ហត, ä!¤  äើច!Ñ ប់ �!ក�  ¤ É  (Magna Carta) 
/!លប|4 ើត' រÝ ក់ក±! តិäើ អំ� ច ពីសិទ7 Éិ មអំ�ើ 
ចិត$  ¿ នីតិវិធីច!Ñ ប់។

១៦៤៨
សន7 ិសûe  �!ស� \ !៊លី¶៉  (Treaty  of Westphalia) 
Â u! �!ស� ល̄ ម៉ឺង់ b  សន7 សិûe  អន$ រb តិច!Ñ ប់ F ន  
ពី មុន មក, ប|4 ើតសម� ពសិទ7 ិរ� ង � សd q! ិស$  
¾1 !ក' តូលិក (Catholics) និង ¾1 !កu! ry!ស$ ង់
(Protestants)។

១៦៧៩
ច!Ñ ប់ត±! rវឲ!³F នវត$ F ន (Habeas Corpus Act) 
Â u! �!សអង់ã!¯ ស ផ$ ល់សិទ7 ិ ទទួល� ន' រ 
' ត់ក$ ី· យ យុត$ ិធម៌ ក1 ុងរយៈ�!លពិតE!  កដ 
មួយឲ!³នរ� FP  ក់b បឃ់ ុំ) ំង។

ចន � ៊ !សហ\ ឺណិន (John Heffernan), C កK! ី ð!ជ Z បណU ិត ពុង ឈីវÔ^ !ច, ឯកអគ^ រដß ទូតសហរដß � ®!រិក L!៊រ៉ល à៉ ឌលី (Carol 

Rodley), ឯកឧត$ ម បណU ិត  កុល »!ង ,  ឯកឧត$ ម ឱម យិន�ៀង, C កK! ី L!រីខិណP ិឌី, អ1 កd ង  !ង  e រី,  C កឳពុក ចន ð៉!ស័រ  
(John Visser) Â ទី¢! ុង ភ1 ំ�!ញ . !កុម / ះ  P  ំ២០១១។

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១៩



សកបរិវត$ ន៍ស|} !បw!  !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:
ABRREVIATED VERSION OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

F j!  ១៖ សិទ7 ិ h ើ� ព+P   / សិទ7 ិ !រី� ព h ើ+P  
F j!  ២៖  !រី� ពរួចផុតពី' រªីសÜើង អំពីពូជ� សន៍, 
ពណ៌សម!¥ុរ, M!ទ, � �  និង � សd 
F j!  ៣៖ សិទ7 ិរស់à នF នជីវិត,  !រី� ព និង សន$ ិសុខ>²  ល់ខ¯ ួន
F j!  ៤៖  !រី� ពរួចផុតពី� ស� ព
F j!  ៥៖  !រី� ពរួចផុតពី� រុណកមh , ទណU កមh  ឬ u! -! ឹត$ កមh 
F j!   ៦៖ សិទ7 ិទទួល��  ល់ពីបុគ^ លិកលក} ណៈគតិយុត$ របស់ខ¯ ួន
Â ចំÌ ះមុខច!Ñ ប់
F j!   ៧៖ សិទ7 ិ h ើ+P  ចំÌ ះមុខច!Ñ ប់
F j!   ៨៖ សិទ7 ិរកដ:ំ ះN!  យb ក់�¬ !ងÂ ចំÌ ះមុខ� ó 
ជ±! ះក¬ ី 
F j!   ៩៖  !រី� ពរួចផុតពី' រÆ ប់ខ¯ ួន ឃុំខ¯ ួន ឬ និរ�!សខ¯ ួន
F j!   ១០៖ សិទ7 ិ h ើ� ព+P  ចំÌ ះ' រ�ì  ប់b � e រណៈ
F j!   ១១៖ សិទ7 ិក1 ុង' រពិÆ រ� þ  +,  ន$ សរហូតដល់      
ពិរុទ7  � ព§! rវ� នរក5 ើញ
F j!   ១២៖  !រី� ពរួចផុតពី' ររំC ភ}! ៀត�!  កÉ មអំ�ើចិត$ 
ក1 ុង ជីវិតឯកជន, q! �� រ, ទីលំÂ  និង ' រØ¯ ើយឆ¯ ង
F j!   ១៣៖ សិទ7 ិÇ\ ើដ!ំើរ· យ !រី � ំង ក1 ុង និង *!  u! �!ស
F j!   ១៤៖ សិទ7 ិ�\ !ងរក និង ទទួលក> ¯ !ង�! កB នក1 ុងu! �!ស
ដÄ!�ៀតក1 ុងករណីF ន' រÇ\ ើទុក} បុក®1 !ញ
F j!   ១៥៖ សិទ7 ិទទួល� នសûv  តិ និង  !រី� ពក1 ុង' រ 
>(  ស់ប$ ូរសûv  តិ
F j!   ១៦៖ សិទ7 ិªៀប� 3 ហ៍ពិ3 ហ៍ និង ក� ងq! �� រ

F j!   ១៧៖ សិទ7 ិb Fü  ស់កមh សិទ7 ិ
F j!   ១៨៖ សិទ7 ិ !រី� ព  ¤ ងជំlឿ និង � សd 
F j!   ១៩៖ សិទ7 ិ !រី� ព ក1 ុង' រស�$ !ងមតិ និង ព័ត៌F ន
F j!   ២០៖ សិទ7 ិ !រី� ព ក1 ុង' រu! ជុំ ឬ ' រប|4 ើតសF គម
· យសន$ ិវិធី
F j!   ២១៖ សិទ7 ិចូលរួម¢! ុមអ1 កq! ប់q! ង និង g ះa P  ត
· យ !រី
F j!   ២២៖ សិទ7 ិទទួល� នសន$ ិសុខសង^ ម
F j!   ២៣៖ សិទ7 ិÇ\ ើ' រÙ រ  ក1 ុងល័ក} ខ័ណU §! ឹម§! rវ និង 
' រចូលរួមសហ� ព3 ណិជZ កមh 
F j!   ២៤៖ សិទ7 ិឈប់សp!  ក និង ល�ំ!កំ� ន$ 
F j!   ២៥៖ សិទ7 ិទទួល� នក±! ិតជីវ� ពរស់Â K! បÉ ម 
F §! Ýë  ន
F j!   ២៦៖ សិទ7 ិទទួល� ន' រអប់រំ
F j!   ២៧៖ សិទ7 ិចូលរួម· យ !រីក1 ុងជីវ� ពវប!¥ធម៌របស់ 
សហគមន៍
F j!   ២៨៖ សិទ7 ិចូលរួមq! ប់q! ងស�Á  ប់eP  ប់សង^ ម 
/!លå!ងក1 ុង !ចក$ ីu! ' សl!ះ
F j!   ២៩៖ សិទ7 ិF នករណីកិច�  ចំÌ ះសហគមន៍ /!លb ក> ¯ !ង
3!មួយគត់� ចប|4 ើត� ន' ររីកចË! ើន· យ !រី
F j!   ៣០៖ សិទ7 ិ !រី� ពពី' របំផ¯ ិចបំ>(  ញ· យរដß  ឬ បុគ^ ល
� FP  ក់äើសិទ7 ិ/!លF នå!ងÂ ក1 ុង !ចក$ ីu! ' សl!ះ

២០   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន

១៦៨៩
ក±! ងសិទ7 ិឯកត$ ជន (Bill of Rights) របស់u! �!ស 
អង់ã̄ !ស តម4 ល់ឧត$ ម� ព w!ស�  äើ -! ះម) ក!:§! , 
និង ផ$ ល់  !រី� ព  ក1 ុង' រប�� !ញមតិ, សិទ7 ិបងE់!  ក់ 
e d ,  !រី� ព រួច ផុតពី' រ Ç\ ើ� រុណកមh , ' រg ះ 
a P  ត  !រី និង ' រ' ត់ក$ ី· យតុó ' រ។

១៧៨៩
 !ចក$ ីu! ' សរបស់ u! �!ស� à ំង ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: 
និង សិទ7 ិពលរដß  (French Declaration of the Rights 

of Man and Citizens) §! rវ� នប|4 ើតÏើង Â �!ល 
/!លម) ក!:§! របស់ u! �!ស� à ំង §! rវ� នផ$ ួលរំលំ
· យu! b ពលរដß ។ 

១៧៩១
ក±! ងសិទ7 ិឯកត$ ជន (Bill of Rights) និង រដß  
ធមh នុញ�  (Constitution) របស់� ®!រិក' ំង ចុះ 
បញZ ីសិទ7 ិសុីវិល និង  សិទ7 ិនÍ � យb មូលÝë  ន 
របស់u! b ពលរដß , រួមបញ� ូល� ំង !រី� ពក1 ុង 
' រប�� !ញមតិ និង នីតិរដß ។



១៨៦៣
កម` ុb  ស , ិត Ö!  ម 
� � និគម និយម
� à ំង។

១៨៦៤
អនុសûe  ស$ ីពី សុវឌ!\នកមh w!លក} ន$ ិកៈ កងទ័ពÂ ក1 ុងសមរភូមិ (Convention for the Amelioration of the Condition of Armies) គឺb អនុសûe   
ហ!:ឺ�!វទីមួយ (First Geneva Convention), b សន7 ិសûe   អន$ រb តិរបស់ គណៈកមh ' រ' ក� ទ¢! ហម អន$ រb តិ  (International Committee 

of the Red Cross), ' រ3 រជន/!លរងរបួស និង F នជមC ឺ · យ� រស�� !  ម, និង ផ$ ល់អភ័យឯកសិទ7 ដិល់បុគ̂ លិកមន́ រី�!ទ!³និង' ក� ទ¢! ហម។ 

 !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:
សកបរិវត$ ន៍� មញ�  (Simplifi ed Version)

F j!   ១
មនុស!:� ំងអស;់ើតមកF ន !រី� ព និង 
សម� ពក1 ុង¾1 !ក !ចក$ ី9 ¯ !ថ1 ូរ និង សិទ7 ិ។ 
មនុស!:F នវិÆ រណûe  ណ និង សតិសម!¥ជញ� ៈ 
b ប់ពីក!ំើត Ôើយគប!¥ីu! -! ឹត$ ចំÌ ះ+P  
¿ វិញ¿ មកក1 ុង�,  រតី� ពb បងបí ូន។

F j!   ២
មនុស!:FP  ក់ៗ� ច !̂ ើE!  ស់សិទ7  ិនិង  !រី� ព 
� ងំអស់ /!ល� នu! ' សក1 ងុ !ចក$ uី! ' ស 
l!ះ · យ+,  ន' រu! ' ន់Î!ងå!កÎ!ប� 
មួយ F នb � ទ=  ពូជ� សន៍, ពណ៌សម!¥ុរ, 
M!ទ, � � , � សd , មតិនÍ � យឬមតិ 
»!:!ងៗ�ៀត ើ̧មកំ!ើតb តិឬសង̂ ម, +! ព!³ 
សម!¥ត$ ,ិ  កំ!ើតឬ�Ê  ន� ពដÄ!ៗ »!:!ង�ៀត 
Ïើយ។

F j!   ៣
បុគ̂ លFP  ក់  ៗF នសិទ7 រិស់à នF នជីវិត,  !រី� ព 
និង សន$ ិសុខ>²  ល់ខ¯ ួន។

F j!   ៤
+,  នជន� FP  ក់§! rវស, តិក1 ងុ� ស� ព ឬស, តិក1 ងុ 
� ពb អ1 កបË! ើÝ ច9់ ¯ !Ïើយ។ � ស� ព 
និង � ស3 ណិជZ កមh §! rវ) ម) ត់ $ ះÉ ម 
ទ±! ង់� ក៏· យ។

F j!   ៥
+,  នជន� FP  ក់§! rវទទួល� រុណកមh , ទណU កមh  
ឬ u! -! ឹត$ កមh ' ច� ) វឥតមនុស!:ធម៌ ឬ 

" ក� ប� នÏើយ។

F j!   ៦
មនុស!:FP  ក់ៗ F នសិទ7 ឲិ!³ទទួល��  ល់ពីបុគ̂ លិក 
លក} ណៈគតិយុត$ របស់ខ¯ ួនÂ q! ប់ទីក> ¯ !ង។

F j!   ៧
មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7  ិh ើ+P  ចំÌ ះមុខច!Ñ ប់ 
និងF នសិទ7 ទិទួល' រ' រ3 រ ពីច!Ñ ប់ h ើៗ +P   
· យ+,  ន' រªីសÜើង។ មនុស!:q! ប់រូប  
F នសិទ7 ិទទួល' រ' រ3 រ h ើៗ+P   u!   ំង 
នឹង' រªីសÜើង�  /!លរំC ភäើ !ចក¬ ី 
u! ' សl!ះ -! ម� ំងu!   ំងនឹង' រញុះញង់
ឲ!³F ន' រªីសÜើង ។

F j!   ៨
មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7 ិរកដ:ំ ះN!  យ 
b ក់�¬ !ងមួយ  Â ចំÌ ះមុខ� ó ជ±! ះក¬ ី b តិ 
/!ល F នសមត, កិច� ចំÌ ះអំ�ើ� ងំ© យ�  
/!លរំC ភសិទ7 មូិលÝë  នរបស់ខ̄ នួ /!ល§! rវ
� នទទួល��  ល់· យរដß ធមh នុញ�  ឬ · យ  
ច!Ñ ប់ ។

F j!   ៩
+,  នជន� FP  ក់ §! rវ� នÆ ប់ខ¯ ួន ឃុំខ¯ ួន ឬ 
និរ�!សខ¯ ួន· យបំ3 នÏើយ។

F j!   ១០
មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7 ិ h ើ+P  �!ញä!ញ 
សំុឲ!³តុó ' រឯកà ជ!³ និង មិនលំÜៀង ពិនិត!³  

ªឿងក¬ ីរបស់ខ¯ ួនb � e រណៈ និង · យ 
សមធម៌ ើ̧ម!¥ីសË!  ចäើសិទ7 'ិ តព\ កិច�  និង  
� ពសមÔ!តុផលចំÌ ះ' រH ទu! ' ន់� ងំ 
© យ¤ ងបទ-! ហh ទណU ។

F j!   ១១
១. ជន� /!លb បH់ ទពីបទäh ើស-! ហh 
ទណU  §! rវសនh ត់b ជន+,  ន$ ស  រហូតដល់ 
ពិរុទ7 � ព §! rវ� នរក5ើញÂ ក1 ុងសវd ' រ
b � e រណៈ /!លF ន' រe d Æ �ំ ច់  ើ̧ម!¥ី  
' រ3 រសិទ7 ជិនb ប់H ទ ពីបទäh ើស-! ហh ទណU ។

២. +,  នជន� FP  ក់§! rវ� នផ¬ d²  $ ស ពី 
បទäh ើស-! ហh ទណU  · យ� នu! -! ឹត$  ឬ 
�(  ំង�(  ត់u! -! ឹត$  /!លអំ�ើl!ះមិន� នå!ង  
ក1 ុងច!Ñ ប់b តិ ឬ អន$ រb តិ ។ មិន§! rវផ¬ d²  $ ស  
ឲ!³ធC ន់b ង$ ស /!ល� នកំណត់ឲ!³អនុវត$ ន៍ក1 ងុ     
អឡុំង�!លបទäh ើស� ន;ើតÏើងÏើយ ។ 

F j!   ១២
+,  នមនុស!:� FP  ក់ §! rវរង' ររំC ភ}! ៀត
�!  កÉ មអំ�ើចិត$   ក1 ុងជីវិតឯកជន q! �� រ 
ទីលំÂ  ' រØ¯ ើយឆ¯ ង ឬ ' រÇ\ ើឲ!³ប៉ះ3 ល់ 
កិត$ យិស និង ;!រ� � Û,  ះរបស់ខ̄ នួ� នÏើយ។ 
ជនq! ប់រូប F នសិទ7 ិទទួល' រ' រ3 រពីច!Ñ ប់ 
u!   ំងនឹង' រ}! ៀត�!  ក ឬ ' រប៉ះ3 ល់ 
� ំងl!ះ។ 

F j!   ១៣
១. មនុស!:q! ប់រូបF នសិទ7 Çិ\ ើដំ!ើរ· យ !រី 
និង F នសិទ7 }ិ! ើសªីសនិð!សនÝë  នក1 ងុ រដß មួយ។

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ២១



២២   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន

១៨៩៩ ដល់ ១៩០៧
អនុសûe  ¢! ុង© Ü! (The Hague Conventions) 
មួយចំនួន §! rវ� នÇ\ ើ !ចក$ qី!  ង, · យប|4 ើតច!Ñ ប់ 
មនុស!:ធម៌អន$ រb តិសp!  ប់ µ!� ំ®ើលខុស§! rវäើ 
ជនសុីវិល, អ1 ក$ សស� � !  ម និង ជនរងរបួស· យ 
ស� � !  ម។ 

១៩១៩
សន7 សិûe  �!ក� យ (Treaty of Versailles) � នប|4 ើត 
សហព័ន7 u! b b តិ (League of Nations) និង អង^ ' រ 
ពលកមh  អន$ រb តិ (International Labor Organization) 

ើ̧ម!¥ីv!លមí  ល័ក} ខ័ណU ' រÙ រ និង äើកកម̀ ស់យុត$ ធិម៌ 
សង^ ម។ 

១៩៤១
-! ះអង^ Fü  ស់ ន& ត$ ម សីហនុ À យà ជ!³b  
-! ះម) ក!:§! ។ កម` ុb � នq! ប់q! ង· យ
u! �!សជប៉ុន ក1 ុងស¦! ̂ ាមC ក äើកទី២។ 

២.  មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7 Æិ ក°!ញពីu! �!ស 
� មួយរួម� ងំu! �!សរបស់ខ̄ នួផង និង F ន 
សិទ7 ិវិល§! លប់មកu! �!សរបស់ខ¯ ួនវិញ។

F j!   ១៤
១. មនុស!:q! ប់រូបF នសិទ7 �ិ\ !ងរក និង ទទួល  
ក>̄ !ង�! កB នក1 ងុu! �!សដÄ!�ៀត ក1 ងុករណី 
F ន' រÇ\ ើទុក} បុក®1 !ញមកäើខ¯ ួន។
២. សិទ7 ិសុំ� ! កB នl!ះមិន� ចäើកមក 
សFz  ង� ន�! ក1 ងុករណីF ន' រH ទu! ' ន់ 
ពីបទäh ើស w!នីតិរួម ឬ ពី' រu! -! ឹត$ �  
/!លផ´ ុយពី8 លបំណង និង 8 ល' រណ៍ 
� ំង© យ របស់សហu! b b តិ ។

F j!   ១៥
១. មនុស!:q! ប់រូបF នសិទ7 ទិទួល� នសûv  តិ 
មួយ។
២. +,  នជន� FP  ក់� ច§! rវដកហូតសûv  តិ 
ឬà à ងំសិទ7 បិ¬ រូសûv  តិរបស់ខ̄ នួ · យរំC ភ 
� នÏើយ ។

F j!   ១៦
១. បុរសនិងK! ¬  ី F នសិទ7 ªិៀប� 3 ហ៍ពិ3 ហ៍ 
និង ក� ងq! �� រ· យមិនu! ' ន់ពូជ� សន៍ 
សûv  តិ ឬ � សd Ïើយ ។ បុរសនិងK! $ ី 
F នសិទ7  ិh ើ+P  ក1 ងុ' រªៀប� 3 ហ៍ពិ3 ហ៍ក1 ងុ 
ចំណង� 3 ហ៍ពិ3 ហ៍ និង ក1 ុង�!លរំó យ 
� 3 ហ៍ពិ3 ហ៍ ។
២. � 3 ហ៍ពិ3 ហ៍� ចu! -! តឹ$ ¿ � ន លុះj!   
3 !F ន' រ-! ម{ ! ៀង· យ !រី និង �!ញ 

ä!ញពីអd គតប¬ ីu! ពន7 ។
៣. q! �� រb e តុធមh b តិ និងb e តុ មូលÝë  ន 
របស់សង^ ម Ôើយq! �� រF នសិទ7 ិទទួល' រ
' រ3 រពីសង^ ម និង រដß ។

F j!   ១៧
១. មនុស!:q! ប់រូប $ ះb បុគ̂ លក¬  ីសមូហ� ព 
ក¬ ី F នសិទ7 ិb Fü  ស់កមh សិទ7 ិ ។
២. +,  នជន� FP  ក់§! rវ� នដកហូតកមh សិទ7 ិ 
· យបំ3 នÏើយ ។

F j!   ១៨
មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7 ិ !រី� ព¤ ង' រគិត 
សតិសម!¥ជញ� ៈ និង � សd  ។ សិទ7 ិl!ះà ប់
បញ� លូ� ងំ !រី� ព>(  ស់ប$ រូ� សd  ឬ ជំlឿ 
-! ម� ំង !រី� ពស�$ !ង� សd  ឬ ជំlឿ 
របស់ ខ¯ ួន3!FP  ក់ឯង ឬ b រួម b � e រណៈ 
ឬ b ឯកជន É ម' របÙÞ  ត់បs! ៀន ' រអនុវត$  
b ទF(  ប8់ រពបូb  -! ម� ំងÉ ម' រE!  រព7 
ពិធីស'�  រៈ»!:!ងៗ។

F j!   ១៩
មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7 ិ !រី� ពក1 ុង' រF ន 
មតិ និង ' រស�$ !ងមតិ។ សិទ7 ិl!ះà ប់បញ� ូល  
� ំង  !រី� ពក1 ុង' រu! ' ន់មតិ· យ+,  ន
' រ}! ៀត�!  ក និង  !រី� ពក1 ុង' រ�\ !ង 
រក' រទទួល និង ' រផ!:ព\ ផ!k យព័ត៌F ន និង 
គំនិតd d · យ+,  ន-! ំ/!ន $ ះÉ មរយៈ
មÇ!# � យស�$ !ងមតិ� មួយក៏· យ។ 

F j!   ២០
១. មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7 ិ !រី� ពក1 ុង 
' រu! ជំុ ឬ ' រប|4 ើតសF គម· យសន$ វិិធី។
២. +,  នជន� FP  ក់§! rវ� នបង} តិបង} ឲំ!³ចូល  
រួមក1 ុងសF គម� មួយÏើយ។

F j!   ២១
១. មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7 ិចូលរួមក1 ុង' រ  
ដឹកd កិំច� ' រ� e រណៈ w!u! �!សរបស់ខ̄ នួ 
· យ>²  ល់ ឬ É មរយៈតំ� ង/!ល� ន 
}! ើសªីស· យ !រី។
២. មនុស!:q! ប់រូបF នសិទ7 ិចូលបË! ើមុខÙ រ 
� e រណៈ w!u! �!សរបស់ខ̄ នួក1 ងុល័ក} ខ័ណU 
សម� ព។
៣. ឆន́ ៈរបស់u! b ពលរដß  b មូលÝë  នអំ� ច 
w!' រដឹកd កិំច� ' រ� e រណៈ។ ឆន́ ៈl!ះ§! rវ 
ស�$ !ង°!ញÉ មរយៈ ' រg ះa P  ត¶៉ ង 
�ៀង� ត់ É ម�!លកំណត់ និង ពិតE!  កដ  
F នលក} ណៈសកល  h ើ� ព និង g ះaP  ត 
· យសF K  ត់ ឬ É មនីតិវិធីសមមូល /!ល 
e d  !រី� ពw!' រg ះa P  ត។

F j!   ២២
ក1 ុង� នៈb សF ជិកw!សង^ មមនុស!:q! ប់រូប  
F នសិទ7 ិទទួល� នសន$ ិសុខសង^ ម និង F ន 
បុព\ សិទ7 ទិទួល� នសិទ7 ¤ិ ង  !ដß កិច� , សង̂ មកិច�  
និង វប!¥ធម៌ /!លÆ �ំ ច់សp!  ប់ !ចក$ 9̄ី !ថ1 រូ 
និង ' ររីកចË! ើន· យ !រី� ពw!បុគ^ លិក 
លក} ណៈរបស់ខ̄ នួ É មរយៈ' រខិតខំរបស់b តិ 
និង កិច� សហu! តិបត$ ិ' រអន$ រb តិ K! បÉ ម 



១៩៤២
គណៈកមh ' រឧ¢! ិដß កមh ស¦! ̂ ាមរបស់ អង^ ' រសហu! b b តិ 
(UN War Crimes Commission) � នប|4 ើតសវd ' រ' ត់
$ សឧ¢! ិដß កមh ស¦! ̂ ាម អន$ រb តិ Â ទី¢! ុង ណ័រ ឹមបឺក 
(Nuremberg) និង ទី¢! ុងតូក!³ូ /!ល� ន; ើតÏើងបd²  ប់ពី 
ស¦! ̂ ាមC កäើកទី២។

១៩៤៥
ធមh នុញ� អង^ ' រ សហu! b b តិ 
(UN Charter)  កំណត់នូវ 
8 ល បំណង, � រកិច�  និង 
' រទទួលខុស§! rវ។

១៩៤៥
' រq! ប់q! ងរបស់
ជប៉ុន� នបញ� ប់។

១៩៤៦
� � និគម� à ងំ q! ប់ q! ងកម̀ bុ វិញ។ 
រដß ធមh នុញ� ថh ីមួយ  អនុûe  តឲ!³កម` ុb   
ប| 4 ើត គណបក!:នÍ � យ។ ¢! ុម 
ឧ� មកុមh យុនីស$  Æ ប់»$ ើមយុទ7 d ' រ 
� វុធu!   ងំនឹង� � និគម � à ងំ។ 

' រªៀបចំ និង É មធនe នរបស់u! �!ស 
នីមួយៗ។

F j!   ២៣
១. មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7 ិÇ\ ើ' រÙ រ,  
}! ើសªីស' រÙ រ· យ !រី និង Ç\ ើ' រÙ រ 
ក1 ុងល័ក} ខ័ណU §! ឹម§! rវ និង �!ញចិត$  -! ម� ំង 
' រ3 រu!   ំងនឹង� ពអត់' រÙ រÇ\ ើ។
២. មនុស!:q! ប់រូបF នសិទ7 ទិទួលE!  ក់èៀវត!:រ៍  
 h ើៗ+P  ចំÌ ះ' រÙ រដូច+P   · យ+,  ន' រ 
ªីសÜើង។
៣. អ1 កÇ\ ើ' រÙ រF នសិទ7 ិទទួល� នó ភ
' រ· យសមធម៌ និង �!ញចិត$  ¸ើម!¥ីe d 
អត, �ិ ពរស់Â របស់ខ̄ នួ និង q! �� រឲ!³សមK! ប 
នឹង !ចក$ 9̄ី !ថ1 រូw!មនុស!: និង §! rវ� នបំំ�!ញ 
ប>, !ម�ៀត É មមÇ!# � យ»!:!ងៗw!' រ
' រ3 រ¾1 !កសង^ មu! សិនèើÆ ំ� ច់។
៤. មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7 បិ|4 ើត និង ចូលរួម 
សហជីព ើ̧ម!¥ី' រ3 រផលu! Í ជន៍របស់ខ̄ នួ។

F j!   ២៤
មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7 ឈិប់សp!  ក និង 
លំ� !កំ� ន$  រួមបញ� ូល� ំងក±! ិតý៉ ង 
' រÙ រ សមÔ!តុផល និង ' រឈប់សp!  ក 
· យ � នE!  ក់èៀវត!:រ៍É ម�!លកំណត់។

F j!   ២៥
១. មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7 ិទទួល� នក±! ិត 

ជីវ� ពq! បQ់!  ន់ ¸ើម!¥ីe d សុខ� ព និង 
សុខុF ល� ពរបស់ខ¯ ួន និង q! �� ររូមF ន  
ចំណី� ) រ, សំäៀកបំ3 ក់, លំÂ Ýë  ន,  
' រµ!� ំសុខ� ព និង  !� សង^ មកិច� Æ ំ� ច់ 
»!:!ងៗ�ៀត។ មនុស!:q! ប់រូបF នសិទ7 ទិទួល 
� ន' រ+ ំ3 រÂ �!ល+,  ន' រÙ រÇ\ ើ, F ន 
ជមC ឺ, ពិ' រ, ®!F៉ យឬÌ ះF៉ យ, Æ ស់ជà ឬ
Â �!ល� ត់បង់មÇ!# � យe d ជីវ� ព /!ល 
ប�Á  លមកពី' លៈ�!សៈផុតពីឆន́ ៈរបស់ខ̄ នួ។

F j!   ២៦
១. មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7 ទិទួល� ន' រអប់រំ។ 
' រអប់រំ§! rវឥតបង់9 ¯ ! ¶៉ ង' ច� ស់ 
សp!  ប់អប់រំបឋមសិក!k  និង អប់រំមូលÝë  ន។ 
' រអប់រំបឋមសិក!k  គឺb ' តព\ កិច� ។ ' រ 
អប់រំ¤ ងប°� !ក�!ស និង វិbv  ជីវៈ §! rវªៀបចំ 
ឲ!³F នb ទូ¿ ។ ' រអប់រឧំត$ មសិក!k  §! rវ 
èើកឲ!³ចូលªៀន h ើ� ព+P   · យឈរäើ 
មូលÝë  នសមត, � ព។
២. ' រអប់រំ§! rវសំ[ ¿ រក' ររីកលូតó ស់ 
�!ញä!ញw!បុគ^ លិកលក} ណៈរបស់មនុស!:  
និង ' រព¦! ឹង' រ8 រពសិទ7 ិមនុស!: និង 
 !រី� ពb មូលÝë  ន។ ' រអប់រំl!ះ§! rវäើក 
កម̀ ស់ ' រយល់ដឹង, ' រអត់ឱន, ' រអធ!# K! យ័ 
និង មិត$ � ពរ� ងu! b b តិនិង¢! មុពូជ� សន៍      
ឬ ¢! មុ� សd � ងំអស់-! ម� ងំ' រអភិវឌ!\ 
សកមh � ពរបស់សហu! b b តិក1 ងុ' រµ!រក!k  
សន$ ិ� ព។

F j!   ២៧
១. មនុស!:q! ប់រូបF នសិទ7 ិចូលរួម· យ !រី
ក1 ងុជីវ� ពវប!¥ធម៌របស់សហគមន៍ រីកà យនឹង 
សលិ!¥ៈ និងចូលរួមចំ�!កវឌ!\ន� ពវិទ!# � K! $  
និង � នទទួលផលu! Í ជន៍ពីលទ7 ផល 
វឌ!\ន� ពl!ះ។
២. មនុស!:q! ប់រូបF នសិទ7 ទិទួល� ន' រ' រ3 រ 
ផលu! Í ជន៍¤ ងសីលធម៌ និង សFx  រៈ/!ល   
� នមកពីផលិតកមh ¤ ងវិទ!# � K! $  ឬ សិល!¥ៈ 
/!លb �P  ê!របស់ខ¯ ួន។

F j!   ២៨
មនុស!:q! ប់រូប F នសិទ7 ិចូលរួមq! ប់q! ង 
ស�Á  ប់eP  ប់សង^ ម និង អន$ រb តិ/!លសិទ7 ិ 
និង  !រី� ព å!ងក1 ុង !ចក$ ីu! ' សl!ះ 
� ច§! rវសË!  ចឲ!³� ន· យ�!ញä!ញ។

F j!  ២៩
១. មនុស!:q! ប់រូប F នករណីយកិច� ចំÌ ះ      
សហគមន៍ /!លb ក>̄ !ង3!មួយគត់� ចប|4 ើត 
� ន' ររីកចË! ើន· យ !រី និង �!ញបរិបូរណ៍ 
នូវបុគ^ លិកលក} ណៈរបស់ខ¯ ួន។
២. ក1 ុង' រ^! ើសិទ7 ិ និង  !រី� ពរបស់ខ¯ ួន  
មនុស!:q! ប់រូប §! rវស, ិតÂ §! ឹមក±! ិត/!ល 
ច!Ñ ប់� នកំណត់3!បុ៉:r  ះ ក1 ងុ8 លបំណង 
e d ' រទទួល��  ល់ និង ' រ8 រពសិទ7 ិ  
និង  !រី� ពរបស់អ1 កដÄ! និង ¸ើម!¥ីបំ�!ញ 
 !ចក$ ី§! rវ' រ¶៉ ង§! ឹម§! rវ ¤ ងសីលធម៌,  

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ២៣



២៤   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន

១៩៤៧
' រÎ!ងå!កu! �!សឥ�U   q! ប់q! ង· យ 
� � និគមអង់ã̄ !ស Ç\ ើឲ!³u! b ជន ជិត 
១២.៥ó នd ក់ +,  នលំÂ Ýë  ន, F ន' រ 
� ត់បង់ជីវិត u! ) ក់u! �!ល ពីà ប់រយ3 ន់ 
ដល់ មួយó នd ក់។ 

១៩៤៨
u! ព័ន7 � )�  យ (Laogai) ចិន គឺb  
ជំរុំពលកមh បង} ំ � ន;ើតÏើង។ 
មនុស!:u! �!ល ៥០ó នd ក់ §! rវ
� នបញ� ូន¿ ' ន់ជំរុ�ំ )�  យ។ 

១៩៤៨
u! ព័ន7 ªីសÜើងពូជ� សន៍ � > þ យស៍ 
(Apartheid) គឺb ' រÎ!ងå!ក É ម
ពូជ� សន៍ K! បច!Ñ ប់ � នអនុវត$ ន៍Â  
u! �!ស� £ ហ\ កិ ¤ ងត!¥ូង (South Africa)។

១៩៥៣
កម` ុb ទទួលឯកà ជ!³� ពពី
u! �!ស� à ំង។ Ôើយ'(  យ
b -! ះà b � ច¢! កម` ុb ។

ស�Á  ប់eP  ប់� e រណៈ និង សុខុF ល� ព 
ទូ¿ Â ក1 ុងសង^ មu! b ធិបy!យ!³។
៣. +,  នករណី� មួយ /!លសិទ7 ិ និង  !រី 
� ព� ំងl!ះ � ចយក¿ ^! ើE!  ស់ផ´ ុយនឹង   
8 ល' រណ៍� ងំ© យ របស់សហu! b b តិ 
Ïើយ។

F j!   ៣០
+,  នបទពិÀ ធ� មួយ w! !ចក$ uី! ' ស 
l!ះ � ច§! rវ� នបកN!  យ /!លប�Á  លឲ!³  
រដß � មួយ, ¢! ុម� មួយ ឬ បុគ^ ល� FP  ក់ 
F នសិទ7 ិÎ!ប� មួយ ¸ើម!¥ីÇ\ ើសកមh � ព ឬ 
u! -! ឹត$ អំ�ើអ\ ីមួយសំ[ បំផ¯ ិចបំ>(  ញ នូវសិទ7 ិ 
និង  !រី� ព� ំង© យ/!លF នå!ងÂ  
ក1 ុង !ចក$ ីu! ' សl!ះÏើយ។ 

តំ� ងà K! $  , ម� ! $ ីរÝë  ភិ� ល, C កq! r អ1 កq! r, អ1 ក' �!ត b តិ  និង អន$ រb តិ, តំ� ង�Ê  នទូត , និស!:ិត និង M@ ៀវកិត$ ិយស»!:!ងៗ�ៀត 
ចូលរួមសý x  ធន៍ គI!  ង  !ចក$ ី'(  ) ន +,  ន -! ំ/!ន Â  � កលវិទ!# ល័យបû e  � K! $ កម` ុb     . !កុម / ះ  P  ំ២០១១។

* � > þ យស៍, ពីមុនã!� þ  � > ធីត (� នÉ ម� à ំង)



១៩៦៦
កតិ' សûe  អន$ រb តិស$ ីពីសិទ7 ិពលរដß  និង សិទ7 ិនÍ � យ (International Convenant 

on Civil and Political Rights) និង កតិ' សûe  អន$ រb តិ ស$ ីពីសិទ7 ិ !ដß កិច� , សង^ មកិច�  
និង វប!¥ធម៌ (International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights) §! rវ 
� នផ$ ល់សÆü  ប័ន· យអង̂ ' រសហu! b b តិ។ ទន́ មឹb មួយ  !ចក$ uី! ' សb សកល  
ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: (UDHR), � ំងអស់l!ះ គឺb ក±! ងសិទ7 ិមនុស!: អន$ រb តិ។ 

១៩៧០
-! ះអង^ Fü  ស់ ន& ត$ ម សីហនុ §! rវ � នទF(  ក់· យរដß u! ) រ ខណៈÂ  
*!  u! �!ស។ d យករដß មø$ ! ី ឧត$ ម !នីយ៍ លន់ នុល ទទួល' ន់' ប់ 
អំ� ច។ កម` ុb  '(  យb  � e រណៈរដß . h !រ។

u! វត$ ិស|} !បw!សិទ7 ិមនុស!:

· យ� រមនុស!:ធម៌របស់មនុស!:FP  ក់, ជំlឿ/!លមនុស!:FP  ក់ៗF ន 
អំ� ចទទួល� ននូវសិទ7 មិនុស!: គឺb ជំlឿថh  ី/!ល� ន;ើតÏើងក1 ងុ 
រយៈ�!លខ̄ ។ី បុ៉>$ ! ឫសគល់w!ជំlឿl!ះ គឺផ!k �v  ប់b មួយu! T!ណី 
សម័យ¸ើម និង ' របÙÞ  ត់បs! ៀនពីវប!¥ធម៌b ½! ើន។ ស¦! ̂ ាមC ក     
äើកទីពីរ  d ឲំ!³រុញ�!  នសិទ7 មិនុស!:ចូល¿ ក1 ងុដំ� ក់' លពិភពC ក 
និង មនសិ' រពិភពC ក។
É មu! វត$ �ិ K! $ ដ៏យូរលង់ មនុស!:ទទួល� ននូវសិទ7  ិនិង ' រទទួល 

ខុស§! rវ»!:!ងៗ É មរយៈសF ជិក� ពរបស់ã!Â ក1 ុង¢! ុម៖ គឺb   
q! �� រ, u! b b តិជនb តិ¸ើម� គតិច, � សd , វណ� ៈ, សហគមន៍, 
ឬ រដß ។ សង^ ម� គ½! ើនF នu! T!ណី /!លK! ̧ ៀង+P  ¿ នឹងច!Ñ ប់ 
F ស (“golden rule”) /!លនិ¶ យþ  “èើអ1 កà ល់+P  ចង់ឲ!³អ1 កដÄ!
u! -! ឹត$ ចំÌ ះខ¯ ួនÎ!ប�  §! rវu! -! ឹត$ ចំÌ ះã!Î!បâ ះ/!រ”។ 
� សd ហិណU ូð!ទ (Hindu Vedas),  ច!Ñ ប់¢! ម� បីឡូនw!) មូà៉ ប៊ី 
(Babylonian Code of Hammurabi), -! ះគម̀ រីដ៏បរិសុទ7  (Holy         

Bible), -! ះគម̀ រីកូà៉ ន (Koran), និង 3 ក!³�!ចន៍របស់-! ះy!ជគុណ 
ខនហ!³ូសីស (Analects of Confucius)  គឺb u! ភពó យល័ក} អក!:រ ដ៏ 
ចំ� ស់E!   ំÂ ក1 ងុចំ: មu! ភពó យល័ក} អក!:រដ៏ចំ� ស់b ½! ើន 
/!ល· ះN!  យសំណIរ អំពីករណីយកិច� , សិទ7 ,ិ និង ' រទទួល ខុស§! rវ 
របស់មនុស!:។ äើសពីl!ះ�ៀត ច!Ñ ប់¢! មសីលធម៌ និង យុត$ ិធម៌ 
របស់ពូជ អីុន'  និង ពូជ � ស$ ិក (Inca and Aztec Indians) Ôើយ 
ច!Ñ ប់ធមh នុញ� របស់ Üៀរូ៉¤Ú   (Iroquois) គឺb u! ភពច!Ñ ប់ ើ̧មរបស់ 
ឥ�U  � ®!រិក' ងំ /!លF នវត$ F នដ៏យូរលង់មុនសតវត!:រ៍ទីដប់E!  បីំ។ 
q! ប់សង^ ម� ំងអស់  $ ះបីb u! T!ណីb 3 ក!³សម$  ីឬ b ó យល័ក}  
អក!:រ ពិតb F នu! ព័ន7  §! មឹ§! rវ និង យុត$ ធិម៌ -! ម� ងំមÇ!# � យw ! 
និdP  ' រµ!រក!k សុខ� ព និង សុខុF ល� ព w!សF ជិករបស់ពួកã! 
ផង/!រ។ 

-! តឹ$ 'ិ រណ៍មុន ឯក� រស$ ពីីសិទ7 មិនុស!:ក1 ងុសតវត!:រ៍ទី]/ !
ឯក� រ /!លបញ� ូលសិទ7 ិមនុស!:បុគ^ ល ដូចb  ឯក� រ �!ក�  
¤ É  (Magna Carta) (១២១៥), ឯក� រu! �!សអង់ã¯ !សស$ ីក±! ង 
សិទ7 ិឯកត$ ជន (Bill of Rights) (១៦៨៩),  !ចក$ ី u! ' សរបស់ 
u! �!ស� à ំង ស$ ីពីសិទ7 ិរបស់មនុស!: និង ពលរដß  (១៧៨៩), និង 
រដß ធមh នុញ� របស់ សហរដß � ®!រិក (១៧៩១) គឺb ឯក� រ¸ើមb  

ó យល័ក}  អក!:រ  /!ល  � ក់ទងនឹងឯក� រ  ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:b ½! ើន 
ក1 ុង�!លបច� ុប!¥ន1 l!ះ។ បុ៉>$ ! ឯក� រl!ះ� គ½! ើន Â �!លâ ះ� ន 
u! -! តឹ$ 8 លនÍ � យ /!លបដិ !ធសិទ7 ិរបស់ K! $ ី, របស់មនុស!: 
មិនF នសម!¥ុរស, និង របស់សF ជិកw!¢! ុមសង^ ម, � សd , 
 !ដß កិច� , និង នÍ � យ។ $ ះបីb ¶៉ ង� ក៏· យ, មនុស!:/!ល
ã!ជិះb ន់Â ទូ� ងំពិភពC ក � នK! ង់8 លនÍ � យd d  ពី 
ឯក� រ� ងំអស់l!ះ ក1 ងុ' រ+ +ំ! ' រÇ\ ើបដិវត$ ន៍ /!ល� ម� រសិទ7 ិ 
ស\ យ័សË!  ច ឬ ក1 ងុ' រ' រ3 រសិទ7  ិបុគ^ លFP  ក់ៗ។
ច!Ñ ប់សិទ7 ិមនុស!:អន$ រb តិបច� ុប!¥ន1  និង ' រប| 4 ើត អង^ ' រ 

សហu! b b តិ (UN)  ផុស°!ញពី-! ឹត$ ិ' រណ៍u! វត$ ិ� K! $ សំ¤ ន់ៗ 
មួយចំនួន។ កិច� u! ឹងÓ!  ងÂ ក1 ុងសតវត!:រ៍ទីដបE់!  ំបួន ចំÌ ះ' រ 
) មE!  ម3 ណិជZ កមh � សករ និង ' រកំណត់� ព~ រ� w!ស�� !  ម 
គឺb ឧ� ហរណ៍។ ក1 ុង P  ំ១៩១៩ ប�Á  u! �!សb ½! ើន� នប|4 ើត  
អង^ ' រពលកមh អន$ រb តិ (ILO) ¸ើម!¥ីពិនិត!³®ើលសន7 ិសû e  d d  
/!ល' រ3 រកមh ករ� ក់ទងនឹងសិទ7 ិរបស់ពួកã! · យរួមបញ� ូល� ំង 
សុខ� ព និង សុវត, ិ� ពរបស់ពួកã!។ ' រ-! �យ� រម/  អំពី' រ' រ3 រ
¢! មុជនb តិ ើ̧ម� គតិចមួយចំនួន §! rវ� នäើកÏើង · យសហព័ន7  
u! b b តិ (League of Nations) Â ចុងស�� !  មC កäើកទីមួយ។  
ប៉ុ> $ ! អង^ ' រសន$ ិ� ព និង សហព័ន7 u! b b តិ, /!ល� នប|4 ើតÏើង
· យសម` ័ន7 � ពអឺរ៉ុបដJ៏ គជ័យ, មិន /!ល� នសË!  ចនូវ8 ល[  
របស់ខ¯ ួន�!។ សម` ័ន7 � ពl!ះ � នបà ជ័យ មកពសីហរដß � ®!រិក 
� នបដិ !ធ មិនចូលរួម, Ôើយសម` ័ន7 � ពl!ះ � នខក¤ នមិន� ន 
' រ3 រ' រ�(  ន3 នរបស់ ជប៉ុន មកäើ u! �!សចិន និង តំបន់ 
�!ន�ឿរី (Manchuria) (១៩៣១) និង មិន� នទប់��  ត់' រ� យ 
u! ) ររបស់u! �!ស អីុÉ លី មកäើu! �!ស អីុហ!:ីអូពី (Ethiopia) 
(១៩៣៥)។ Â ទីបញ� ប់ សហព័ន7 u! b b ត ិ (League of Nations)   
� នរó យÂ ¸ើមដំបូង  w!ស� � !  មC កäើកទីពីរ (១៩៣៩)។

9C !ក!ំើតw!អង^ ' រសហu! b b តិ
គំនិតជំុវិញសិទ7 មិនុស!: � នä!ចÏើង¶៉ ង¤(  ងំ Ö!  យពីស�� !  ម 
C កäើកទីពីរ។ ' របំផ¯ ិចបំ>(  ញ· យ រÝë  ភិ� ល� តសុី Â  
u! �!ស � ល¯ ឺម៉ង់ äើពលរដß b ង E!  ំមួយó នd ក់ b ពួក ជ\ ីហ\  
(Jews), ¢! ុមជីបសុី (សុីនទី និង រ៉ូF៉ នី), មនុស!: /!លរួមM!ទដូច+P  , 

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ២៥



២៦   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន

១៩៧១
' ររំC ភសិទ7 ិមនុស!:  · យរីកà លÝ លÂ u! �!ស 
�៉ គី�Ê  ន ¤ ង;ើត (ឥឡូវl!ះ u! �!ស បង់'(  ̧ !ស) 
/!លពលរដß សីុវិល u! �!ល       ២០០,០០០  ¿  ៣ó ន d ក់ 
§! rវ� នសF(  ប់ និង មនុស!: à ប់ó នd ក់ � នMៀសខ̄ នួ 
¿ ' ន់u! �!សឥ�U  ។  

១៩៧៣
C ក អកហ̂ ស័$  ូភីណ÷Ô!:! (Augusto Pinochet) b  ®!ដឹក d ំ 
>ì  ច់' រ របស់ u! �!ស ឈីលី (Chile) Ç\ ើរដß Í e   មួយ 
/!ល� នផ$ ចួ»$ ើមឲ!³F ន ' រ� ត់ខ̄ នួ¶៉ ង½! ើន, ' រឃំុខ̄ នួ 
ខុសច!Ñ ប់, ' រÇ\ ើ� រុណកមh  និង ' រសF(  ប់* !  u! ព័ន7  
តុó ' រ។ 

១៩៧៥ ដល់១៩៧៩
u! b ជនកម` ុb ពី ១.៧ ¿  ៣ó នd ក់ 
§! rវ� ន�(  ប់ Ö!  មរបបq! ប់q! ង
.h !រ¢! ហម   របស់ � ឡុត ស �  
បុ៉ល ពត។ 

និង មនុស!:/!លអសមត, � ព � នÇ\ ើឲ!³ពិភពC ក�7  ក់»í ើល¶៉ ង
¤(  ំង។ សវd ' រ' ត់ក$ ីl!ះ � នÇ\ ើÏើងÂ ក1 ុងទី¢! ុង ណ័រ ឹមបឺក 
(Nuremberg) និង ទី¢! ុង តូក!³ូ (Tokyo), បd²  ប់ពីស� � !  មC កäើក 
ទីពីរ។ ម�! $ ី/!លមកពីប�Á  u! �!សរណប (/!ល� នបà ជ័យ) 
§! rវ� នÝ ក់ទណU កមh  អំពីបទu! -! ឹត$ ឧ¢! ិដß កមh ស� � !  ម, “ឧ¢! ិដß កមh 
u!   ំងនឹងសន$ ិ� ព” Ôើយ “ឧ¢! ិដß កមh u!   ំងនឹងមនុស!:ធម”៌។
Â �!លâ ះ រÝë  ភិ� លមួយចំនួន� នè$ !b 7  ប| 4 ើត អង^ ' រ 

សហu! b b តិ · យF ន8 លបំណងb äើកដំបូង ក1 ុង' រ+ំ + !  
សន$ ិ� ពអន$ រb តិ និង à à ំងជý(  ះ។ u! b ជនចង់e d þ   អត់� ច 
;ើតÏើងម$ ង�ៀត /!លមនុស!:§! rវ� នã!បដិ !ធ¶៉ ងអយុត$ ិធម៌ 
ចំÌ ះ ជីវិត,  !រី� ព, ជ±! ក ឬ u! b b តិ។ ខ¯ ឹម� រw!8 ល' រណ៍ 
សិទ7 ិមនុស!: /!ល� នä!ចÏើង §! rវ� នäើកÏើង· យ C ក 
u! e d ធិបតី េ£ ហ\ ងគ¯ ីន ¸!ó ណ÷ រូ�៊!�!លដ៍ (Franklin Delano 

Roosevelt), ក1 ុង !ចក$ ីµ¯ !ង' រណ៍ជូន¿ ពលរដß  សហរដß � ®!រិក 
ក1 ុង P  ំ១៩៤១។ Â �!លâ ះ + ត់� ននិ¶ យអំពីពិភពC កមួយ  
/!ល� នប| 4 ើតÏើង· យ¾í !កäើ !រី� ពដ៏សំ¤ ន់ៗចំនួនបួន ៖ 
 !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមតិ,  !រី� ព¾1 !ក� សd ,  !រី� ពពី' រ 
ខ\ ះ¤ ត និង  !រី� ពពី' រភ័យ¤(  ច។ ' រអំ3 វd វ� ន;ើតÏើង
Â ទូ� ងំពិភពC កសំុឲ!³F ន បទÝë  នសិទ7 មិនុស!: ក1 ងុ' រ' រ3 រ 
ពលរដß មិនឲ!³F ន' ររំC ភពីរÝë  ភិ� លរបស់ពួកã!, ÔើយបទÝë  ន 

u!   ងំនឹងu! b b តិ� មួយ ក1 ងុ' រ� ម� រឲ!³F ន' រទទួលខុស§! rវ 
ចំÌ ះ' រu! -! ឹតិ$ របស់បុគ^ ល� ំង© យ�  /!លរស់Â ក1 ុង-! ំ/!ន 
របស់ពួកã!។ ស®¯ !ង� ំងអស់l!ះ� ន¸ើរតួd ទី¶៉ ងសំ¤ ន់Â ក1 ុង
' រប|4 ើត  ធមh នុញ� របស់អង^ ' រសហu! b b តិ (UN Charter)  ក1 ុង 
 P  ំ១៩៤៥។ ឯក� រ¸ើមរបស់ អង^ ' រសហu! b b តិl!ះ � នå!ង 
អំព8ី ល[ , � រកិច�  និង ' រទទួលខុស§! rវរបស់ខ¯ ួន។

 !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:
រដß b សF ជិករបស់អង^ ' រសហu! b b តិ � នè$ !b 7  äើកកម` ស់' រ
8 រពសិទ7 ិមនុស!:សp!  ប់� ំងអស់+P  ។ ¸ើម!¥ីv !លមí នូវ8 ល[  
l!ះ, អង̂ ' រសហu! b b តិ � នប|4 ើត  គណៈកមh ' រស$ ពីីសិទ7 មិនុស!: 
(Commission on Human Rights) /!លទទួលបន´ ុកកិច� ' រ Ç\ ើព�!  ង 
ឯក� រ  /!លបកN!  យអំពីអត, ន័យ w!សិទ7 ិ និង  !រី� ពb � រវ័ន$  
/!ល� នu! ' សÂ ក1 ុងធមh នុញ� l!ះ។ គណៈកមh ' រl!ះ �!d ំ 
· យþP  ក់ដឹកd ំដ៏F នអំ� ច b C កK! ី Y៊!លិណ÷ រូ�៊!�!ល  
(Eleanor Roosevelt) � ន� ញ� រមh ណ៍ពិភពC ក។ Â 9C !ទី១០ 
.!ធ1  ូ  P  ១ំ៩៤៨  !ចក$ uី! ' សb សកលស$ ពីីសិទ7 មិនុស!: (Universal 

Declaration of Human Rights) §! rវ� នអនុម័ត· យរដß b សF ជិក 
៥៦ របស់អង^ ' រសហu! b b តិ។ ស®¯ !ងa P  តl!ះ គឺb ឯកច U ័ន´  
បុ៉> $ ! u! �!សចំនួន៨ � ន}! ើសªីសមិនg ះa P  ត។  !ចក$ ីu! ' ស 
b សកលស$ ពីីសិទ7 មិនុស!: ឬ Dើង� ច� þ  �!ក� ¤ É អន$ រb តិ 
(International Magna Carta) � នព¦! ងឹច!Ñ ប់អន$ រb តិ /!លធមh នុញ�  
អង̂ ' រសហu! b b តិ� នបំផុសÏើង, b ពិ !ស ស$ ពីីរèៀបរÝë  ភិ� ល 
� មួយ ក1 ងុ' រu! -! តឹ$ ចំÌ ះពលរដß >²  ល់របស់ខ̄ នួþ  l!ះគឺb បûÞ   
w!កង\ ល់អន$ រb តិK! បច!Ñ ប់ និង មិន§! ឹម3!b បûÞ  ក1 ុងK! ុក�!។ 
ã!អះ� ងþ  សិទ7 ិ� ំងអស់ គឺb សិទ7 ិ/!ល� K! ័យ+P  ¿ វិញ¿ មក 
និង មិន� ចÎ!ងå!ក� ន។ បុព\ កþ  w! !ចក$ ីu! ' សb សកល 
ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: � នអះ� ងþ  “' រទទួល��  ល់ !ចក$ ី9 ¯ !ថ1 ូរb ប់ពី
កំ!ើតរបស់សF ជិក� ងំអស់w!q! �� រមនុស!: Ôើយនិង' រទទួល
��  ល់សិទ7 ិ h ើ� ព+P   និង សិទ7 ិមិន� ចលក់ដូរ, »´ !រ ឬ ដកហូត� ន 
b q! ឹះw! !រី� ព, យុត$ ិធម៌ និង សន$ ិ� ពក1 ុងពិភពC ក”។
ឥទ7 ពិលw!  !ចក$ uី! ' សb សកលស$ ពីីសិទ7 មិនុស!: � នរីកធំÏើងៗ។ 

8 ល' រណ៍w! !ចក$ uី! ' សb សកលស$ ពីីសិទ7 មិនុស!:  ឥឡូវl!ះ 



១៩៧៩
អនុសûe  អន$ រb តិ ស$ ីពី' រលុប 
បំ� ត់à ល់ទ±! ង់ w!' រªីសÜើង 
u!   ំងនឹងK! $ ីM!ទ (CEDAW) 
§! rវ� នផ$ ល់សÆü  ប័ន · យ
 អង^ ' រសហu! b b តិ។ 

១៩៨៤
អនុសûe  អន$ រb តិ    u!   ំងនឹង ' រÇ\ ើ 
� រុណកមh  និង ' រu! -! តឹ$ ដ៏ិ~ រ� 
 អមនុស!:ធម៌ ឬ " ក� ប ឬ 
ក៏' រÝ ក$់ ស � នផ$ ល់សÆü  ប័ន
· យអង^ ' រសហu! b b តិ។ 

១៩៨៥
C ក ហ៊ុន �!ន 
'(  យb  
d យករដß មø$ ! ី។

១៩៨៩
' រសF(  ប់រÙ�  លÂ ទីó ន e ន� �!ន (Tiananmen Square 

Massacre) Â u! �!សចិន ; ើតÏើង បd²  ប់ពីÇ\ ើ� តុកមh  
u! កប· យសន$ វិិធី b ½! ើនស�ì  ហ៍, ក1 ងុ' រ� ម� រឲ!³F ន 
កំ�!ទ±! ង់នÍ � យ។ ¢! មុ� ) ន រÝë  ភិ� ល � ញ់មក 
äើ¢! ុម� តុករ, · យសF(  ប់ មនុស!: à ប់3 ន់d ក់។  

§! rវ� នÝ ក់បញ� ូល¿ ក1 ុងធមh នុញ� w!ប�Á  u! �!ស½! ើនb ង ១៨៥ 
Â ក1 ងុអង̂ ' រសហu! b b តិ។ $ ះបីb  !ចក$ uី! ' សមួយ  មិន�!ន  
b ឯក� រb ប់' តព\ កិច� ច!Ñ ប់ក៏· យ ក៏ !ចក$ uី! ' សb សកលl!ះ 
� នបំ�!ញ� នៈÉ មច!Ñ ប់អន$ រb តិb សកល O!  ះþ  មនុស!:Æ ត់ទុក 
�  “b បទÝë  នរួម w!សមិទ7 ផិលមួយសp!  ប់មនុស!:� ងំអស់+P   និង 
u! b b តិ� ំងអស់”។

អនុសûe  ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:
b មួយ8 លបំណង w!' រប| 4 ើតយន$ ' រសp!  ប់' រព¦! ឹង !ចក$ ី
u! ' សb សកលស$ ពីីសិទ7 មិនុស!:l!ះ គណៈកមh ' រស$ ពីីសិទ7 មិនុស!:  
(Commission on Human Rights) របស់ អង^ ' រសហu! b b តិ � ន
Æ ប់»$ ើមq!  ងសន7 សិûe  ចំនួនពីរ ក1 ងុ P  ១ំ៩៦៦៖ កតិ' សûe  អន$ រb តិ   
ស$ ពីីសិទ7 ពិលរដß  និង សិទ7 និÍ � យ (ICCPR) និង អនុសûe  អន$ រb តិ 
ស$ ីពីសិទ7 ិ !ដß កិច� , សង^ មកិច�  និង វប!¥ធម៌ (ICESCR)។ រួម+P  b មួយ
 !ចក$ uី! ' សb សកលl!ះ កតិ' សûe  l!ះ §! rវ� នÆ ត់ទុកþ  b 
ច!Ñ ប់អន$ រb តិស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: (International Bill of Human 

Rights)។  កតិ' សûe   ICCPR _ ì  ត¿ äើបûÞ  d d  ដូចb  សិទ7 ិ 
រស់à នF នជីវិត,  !រី� ពក1 ងុ' រប�� !ញមតិ,  !រី� ព¾1 !ក� សd , 
និង សិទ7 gិ ះaP  ត។ កតិ' សûe   ICESCR _ì  ត¿ äើបûÞ  d d  
ដូចb   !¥ៀង� ) រ, ' រអប់រំ, សុខ� ព, និង ជ±! ក។ កតិ' សû e   
� ំងពីរl!ះ u! ' ស' រផ!:ព\ ផ!k យ សិទ7 ិ ដល់មនុស!:� ំងអស់+P   និង 
) មE!  ម អំពី' រªីសÜើង។
ក1 ុង P  ំ២០១០ u! b b តិចំនួនb ង ១៦០ � នផ$ ល់សÆü  ប័ន         äើ 

កតិ' សûe  � ំងl!ះ។

ឯក� របd²  ប់បន!:ំស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:
ប>, !ម¿ äើកតិ' សûe   Dើង� ន� þ  b ច!Ñ ប់អន$ រb តិស$ ីពី 
សិទ7 ិមនុស!: (International Bill of Human Rights), អង^ ' រ 
សហu! b b តិ � នអនុម័តសន7 ិសûe  8 ល' រណ៍½! ើនb ង ២០  
/!ល� នពិពណ៌d ប>, !មអំពីសិទ7 ិមនុស!:។ � ំងអស់l!ះ រួមបញ� ូល 
� ំងអនុសûe  d d  ¸ើម!¥ីà à ំង និង ) មE!  ម' ររំC ភ b ក់�$ !ង  
ដូចb  ' រÇ\ ើ� រុណកមh  និង u! ល័យពូជ� សន៍ Ôើយនិង  ' រ' រ3 រ 
b ពិ !សសp!  ប់u! b ជនÙ យK! ួលរង?!  ះ ដូចb  ជនMៀសខ¯ ួន  

(អនុសûe  � ក់ទងនឹង�Ê  ន� ពជនMៀសខ¯ ួន ក1 ុង P  ំ១៩៥០), K$ ! ី 
(អនុសûe  ស$ ពីី' រលុបបំ� ត់à ល់ទ±! ង់w!' រªីសÜើងចំÌ ះK$ ! កី1 ងុ  
 P  ១ំ៩៧៩), និង កុF រ (អនុសûe  ស$ ពីីសិទ7 កុិF រ ក1 ងុ P  ១ំ៩៨៩)។ 
ឯក� រមួយចំនួនក1 ងុតំបន់Â អឺរុ៉ប, � ®!រិក¤ ងòើងនិង¤ ងត!¥ូង 

និង � £ ហ\ ិក, សp!  ប់' រ' រ3 រ និង ' រäើកកម` ស់សិទ7 ិមនុស!:  
ព¦! កីវិ� ល� ពច!Ñ ប់អន$ រb តិស$ ពីីសិទ7 មិនុស!: (International Bill of 

Human Rights)។  b ឧ� ហរណ៍ រដß � £ ហ\ ិកb ½! ើន� នប| 4 ើត   
ធមh នុញ� ស$ ពីីសិទ7 មិនុស!:និងសិទ7 ពិលរដß  (Charter of Human and People’s  

Rights) (១៩៨១) និង រដß មូស¯ ីមb ½! ើន� នប|4 ើត  !ចក$ ីu! ' ស
�!រូ៉ស$ ពីីសិទ7 មិនុស!:Â អុី�(  ម (Cairo Declaration on Human Rights    

in Islam) (១៩៩០)។ ' រ>(  ស់ប$ ូរ¶៉ ង  ប់រហ័ស  Â អឺរ៉ុប¤ ង;ើត, 
� £ ហ\ ិក និង � ®!រិក© ទីន ' លពី២០ P  ំមុន � នÇ\ ើ� តុកមh       ពុះ 
ក�Z ! ោលÏើង· យF នឥទ7 ពិល� ម� រ ឲ!³F ន' រ8 រពសិទ7  ិមនុស!:។ 
ចលd ដ៏F នu! b u! ិយ� ពÂ ក1 ុងu! �!ស ចិន, កូª៉! និង u! �!ស 
Â � សីុដÄ!�ៀត បÙÞ  ញអំពី' រè$ !b7  ចិត$ K! ̧ ៀង+P   ចំÌ ះ' រ8 រព  
8 ល' រណ៍� ំងl!ះ។

តួd ទីរបស់អង^ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល (NGO)

b � កល អ1 កòើងឯក¤ ងសិទ7 មិនុស!:� គ½! ើន គឺb u! b ពលរដß  
មិន�!នមø$ ! រីÝë  ភិ� ល។ b ពិ !ស អង̂ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល  (NGO)      
� ន ̧ ើរតួd ទីដ៏សំ¤ ន់ក1 ងុ' រ� ញ� រមh ណ៍របស់ សហគមន៍អន$ រb តិ 
អំពីបûÞ  សិទ7 ិមនុស!:។ b ឧ� ហរណ៍ សកមh � ព NGO Â ជំុវិញ 
សន1 សីិទពិភពC កទីបួន ស$ ពីីK$ ! រីបស់ អង̂ ' រសហu! b b តិ (UN 

Fourth World Conference on Women)  P  ១ំ៩៩៥ Â ទី¢! ងុ è៉!' ងំ 
u! �!សចិន � ន� ញ� រមh ណ៍/!លមិនe(  ប់F នចំÌ ះ' ររំC ភ 
សិទ7 Kិ$ ! ¶៉ី ងធC ន់ធC រ។ អង̂ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល ដូចb  អង̂ ' រäើក 
2!ង$ សអន$ រb តិ (Amnesty International), អង^ ' រu!   ំង 
� ស� ពអន$ រb តិ (Anti-Slavery International), គណៈកមh ' រអ1 ក 
ច!Ñ ប់អន$ រb តិ (International Commission of Jurists), ¢! ុម' រÙ រ 
អន$ រb តិស$ ីពីជនb តិ¸ើម� គតិច (International   Working Group 

on Indigenous Affairs), អង̂ ' រ)(  ®ំើលសិទ7 មិនុស!: (Human Rights 

Watch), មជ!TមណU ល រូ៉បឺត Y៊!ហ\  ខិណិ1 ឌី ើ̧ម!¥ីយុត$ ធិម៌ និង សិទ7 មិនុស!:  

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ២៧



(Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights), អង^ ' រ 
q! r�!ទ!³សp!  ប់សិទ7 មិនុស!: (Physicians for  Human Rigths), អង̂ ' រ 
សិទ7 ិមនុស!:ដំបូង (Human Rights First), មូលនិធិសិក!k N!  វF!  វ 
� )�  យ (Laogai Research Foundation), សF គម� !�៉ ន់ 
¸ើម!¥ីសិទ7 ិមនុស!: (Taiwanese Association for Human Rights), និង 
មូលនិធិសp!  ប់សិទ7 មិនុស!: (Foundation for Human Rights) É មÝ ន 
សកមh � ពរបស់រÝë  ភិ� ល និង ជ±! ញុឲ!³រÝë  ភិ� លu! -! តឹ$ K! បÉ ម 
8 ល' រណ៍សិទ7 ិមនុស!:។ 
មø$ ! រីÝë  ភិ� ល/!លយល់ដឹង អំពី¢! បខ័ណU សិទ7 មិនុស!: � ចÇ\ ើឲ!³      

F នu! សិទ7 � ពដល់' រ>(  ស់ប$ រូទូលំទូó យ ើ̧ម!¥ី !រី� ព។ ®!ដឹកd ំ 
ពិភពC កb ½! ើន ដូចb  C ក � E!  ) ម លីងគុន (Abraham 

Lincoln), C កK!  ីÜ!លិន ចនសិន សឺលីវ (Ellen Johnson-Sirleaf), 
C កK! ី ម�ី!:!ល � �!ä! ù!រី�  (Michelle Bachelet Jeria), និង  
C ក ជីមី ¤ Çើ (Jimmy Carter) � នu! ' ន់ជំហរ¶៉ ងមុ៉តF  ំ ើ̧ម!¥ី 
សិទ7 ិមនុស!:។ Â ក1 ុងប�Á  u! �!សd d  ®!ដឹកd ំb ½! ើន ដូចb   
C ក  �!លសិន �!ន/!ó  (Nelson Mandela),  C ក  ម) F៉ ត់ គន7 ី 
(Mahatma Gandhi), C ក Ý ក ) F ស̂ លូដ៍ (Dag Hammarskjold),  
C កK!  ី  £ )�  �  F៉ �̂ !ល (Graca Machel), C កK!  ី �៉ ង)�  រី  F៉ þ យ 
(Wangari Maathai), និង C ក �៉ '(  វ ) �!ល (Vaclav Havel), � ន 
Ç\ ើឲ!³F ន' រ>(  ស់ប$ ូរ¶៉ ងធំÇ!ងស , ិតÖ!  មបÝ w!សិទ7 ិមនុស!:។

' រវិវត$ w!ច!Ñ ប់សិទ7 ិមនុស!:
Æ ប់»$ ើម P  ១ំ៩៤៨  !ចក$ uី! ' សb សកលស$ ពីីសិទ7 មិនុស!:  គឺb q! ះឹ 
សp!  ប់ អនុសûe  ស$ ពីីសិទ7 មិនុស!: សំ¤ ន់ៗចំនួន២០។ អនុសûe  b  ½! ើន
ស$ ពីីសិទ7 មិនុស!:� នចូលb ធរF ន។ អនុសûe  មួយចំនួនÂ 3!ស, តិÂ 
ក1 ងុដំ!ើរ' រw!' រÇ\ ើសÆü  ប័នÂ Ïើយ។ អនុសûe  ដÄ!�ៀត ដូចb  
អនុសûe  មួយ ស$ ពីីសិទ7 ជិនb តិ ើ̧ម� គតិច និង អនុសûe  មួយ�ៀត 
ស$ ីពីសិទ7 ិµ!រក!k បរិ�Ê  ន ឥឡូវl!ះ §! rវ� នÇ\ ើព�!  ង។  ច!Ñ ប់ស$ ពីី 
សិទ7 មិនុស!:អន$ រb តិ បន$ ' រវិវត$ ̧ ើម!¥ីØ̄ ើយតប¿ នឹងត±! rវ' ររបស់
¢! មុមនុស!:មួយចំនួន  /!ល� នទទួល��  ល់និងកំណត់។  Ôើយបន$ 
' រវិវត$ ̧ ើម!¥ីØ¯ ើយតបចំÌ ះ -! ឹត$ ិ' រណ៍ពិភពC កមួយចំនួន /!ល
ចងí ុលបÙÞ  ញនូវត±! rវ' រសp!  ប់ ' រផ!:ព\ ផ!k យ' រយល់ដឹង  និង 
សកមh � ព ស$ ីពីបûÞ  សិទ7 ិមនុស!:។ 8 លបំណងចុងÖ!  យ គឺ¸ើម!¥ី 
' រ3 រ និង äើកកម` ស់សិទ7 ិb មូលÝë  នរបស់មនុស!:FP  ក់ៗÂ q! ប់ទី
ក> ¯ !ង។
$ ះបីb F ន' ររីកចË! ើន½! ើន Â ក1 ងុ' រ' រ3 រសិទ7 មិនុស!: Â  

ទូ� ងំពិភពC កក៏· យ ក៏� ពb ក់�$ !ងÇ\ ើឲ!³F ន' រ-! �យ� រម/  ពីO!  ះ 
þ  មនុស!:/!ល� នសF(  ប់, � នÇ\ ើ� រុណកមh  និង � នរំC ភ ក1 ុង 
+! ង|់!  យដ៏ធំ គឺÂ 3!ã!ចð!ស� នពី' រÝ ក់ទណU កមh ផង/!រ។ 
បd²  ប់ពី' រªៀបចំb ½! ើន P  ំមក រÝë  ភិ� ល� នជួបពិ� ក!k +P   

Â  ក1 ុង  P  ំ១៩៩៨ ក1 ុងទី¢! ុងរ៉ូម u! �!សអីុÉ លី ̧ ើម!¥ីអនុម័តលក} ន$ ិកៈ 
/!ល� នប| 4 ើត តុó ' រ-! ហh ទណU អន$ រb តិ (ICC)។ Â ក1 ុង 

២៨   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន

១៩៨៩
កងទ័ពðៀត� ម 
ដក°!ញពីកម` ុb ។

១៩៩១
កិច� -! ម{ ! ៀង ទី¢! ុង
�៉ រីស ប| 4 ើតអ៊ុនÉ ក់
(UNTAC)។ 

១៩៩១
C កK!  ីអុ៊ង � នសូ៊ជី b សកមh ជន លទ7 uិ! b ធិបy!យ!³ 
u! �!សភូF  � នទទួល រÙÚ  ន់ណ÷Î!លសន$ �ិ ព (Nobel 

Peace Prize)។ C កK! ី §! rវ� នã!ឃ ុំខ¯ ួន Â ក1 ុងផ´ ះ 
$ ះបីb F ន' រអំ3 វd វ ដ /!លៗពី សហគមន៍អន$ រb តិ 
ឲ!³ F ន  '  រ · ះ2!ងក៏· យ។ 

១៩៩២ 
កម̀ bុ ទទួល��  ល់សីុដរ (CEDAW) និង ឲ!³សÆü  ប័ន 
äើ កតិ' សûe   អន$ រb តិស$ ីពីសិទ7 ិពលរដß  និង 
សិទ7 ិនÍ � យ (ICCPR)។



១៩៩៣
� b 7  ធរអន$ រ' ល អង^ ' រ
សហu! b b តិ(អុ៊នÉ ក់)� ន 
ªៀបចំ' រ g ះaP  ត ពហុបក!: 
Â u! �!សកម` ុb ។

១៩៩៣ 
F ន' រg ះa P  ត
  ពហុបក!: /!លªៀប
ចំ· យ  អ៊ុនÉ ក់។

១៩៩៤
¢! ុមទូតសុី (Tutsi)  និង ¢! ុមហ៊ូធូ (Hutu) អ1 កនិយមក�Á  ល 
u! �!ល ចំនួន ៨០០,០០០d ក់  §! rវ� នសF(  ប់ ក1 ុង 
របបអំ�ើu! ល័យ ពូជ� សន៍ w!u! �!ស រូ៉វ៉ ន់ដ  (Rwanda)។

១៩៩៤
u! ព័ន7 ªីសÜើង ពូជ� សន៍ � > þ យស៍ 
(Apartheid) Â u! �!ស� £ ហ\ កិ ¤ ងត!¥ូង 
� នបញ� ប់b ផ¯ ូវ' រ។

 P  ២ំ០០២ រដß ចំនួន៦០ � នផ$ ល់សÆü  ប័នäើលក} ន$ កិៈទី¢! ងុរូ៉ម (Rome 

Statute) ¸ើម!¥ីអនុវត$ ន៍b ផ¯ ូវ' រនូវ' រu! -! ឹត$ ¿ របស់តុó ' រ ICC 
l!ះ ក1 ុង8 ល[ ' ត់$ សបទឧ¢! ដិß កមh ពិភពC កដ៏ធC ន់ធC របំផុត។ 
Â ក1 ងុ P  ំ២០០៩ លក} ន$ ិកៈl!ះ §! rវ� នផ$ ល់សÆü  ប័ន· យប�Á   
រដß ចំនួន ១០៩។
តុó ' រ ICC គឺb តុó ' រយុត$ ិធម៌អច�ិ $ !  យ៍មួយ · យF ន 

យុÉì  ធិ' រសកល ើ̧ម!¥ី' ត់$ សបុគ̂ ល/!ល� នu! -! តឹ$ បទឧ¢! ដិß កមh  
ដ៏� ¢! ក់បំផុតÂ ក1 ុងពិភពC ក ដូចb  អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍, 
បទឧ¢! ិដß កមh u!   ំងនឹងមនុស!:b តិ និង បទឧ¢! ិដß កមh ស� � !  ម។

ចលd សិទ7 ិមនុស!:បច� ុប!¥ន1 
' រអនុម័តនូវ  !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: Â ក1 ុង 

 P  ំ១៩៤៨ §! rវ� នã!យកមកគិតþ  b ' រÆ ប់»ើ$ មw!ចលd សិទ7 ិ 
មនុស!:បច� ុប!¥ន1 ។ ចលd សិទ7 ិមនុស!:បច� ុប!¥ន1 l!ះ � ន5ើញនូវ' រ
>(  ស់ប$ ូរសង^ មដ៏F !  លG !  ៖ ចលd សិទ7 ិK$ ! ី � នទទួលនូវសម� ព 
½! ើនសp!  ប់K$ !  ី ដូចb  សិទ7 gិ ះaP  ត។ ចលd u!   ងំនឹង' រªីសÜើង 
ពូជ� សន៍ (anti-apartheid) Â � £ ហ\ កិ¤ ងត!¥ូង និង Â ទូ� ងំពិភពC ក  
� នបÙÞ  ញអំពីខ¯ ឹម� រw! “សកមh � ពនិយមឆ¯ ងu! �!ស” /!ល� ន  
រួមចំ�!កដល់ ' រប|4 ើតរÝë  ភិ� លu! b ធិបy!យ!³ · យ¾í !កäើស\ យ័ 
សË!  ច (self-determination) និង សម� ព។
សិទ7 មិនុស!: គឺb គំនិតមួយ� ន់សម័យ។  !ចក$ uី! ' សb សកល 

ស$ ពីីសិទ7 មិនុស!: គឺb ' រ�!  ករក  !រី� ព និង យុត$ ធិម៌ សp!  ប់មនុស!: 
Â ទូ� ងំពិភពC ក។ ªៀងà ល់9C ! រÝë  ភិ� ល/!ល� នរំC ភសិទ7 ិ 
ពលរដß របស់ខ̄ នួ នឹងទទួលនូវ' រu! ឈមមុខនិង' រទិyៀន។   ªៀងà ល់9C ! 
មនុស!:Â ទូ� ងំពិភពC កu! មូលផ$ ុ+ំP   ើ̧ម!¥ីØ̄ ើយតប¿ នឹងអយុត$ ធិម៌ 
និង អមនុស!:ធម៌។ ដូចb  ដំណក់ទឹកe(  ក់äើដុំថh  ពួកã!ទម¯ ុះកF(  ំង 
+ បសង4 ត ់នងិ រកំលិមកជតិ' រសË!  ច� ននវូ 8 ល' រណ�៍ ងំអស ់
l!ះ /!លF នå!ងÂ ក1 ងុ !ចក$ uី! ' សb � កលស$ ពីីសិទ7 មិនុស!:។

   
u! ភព៖ ដកK! ង់លំd ំពី David Shiman  បs! ៀនអំពីសិទ7 ិមនុស!:          
(Denver: មជ!TមណU លបs! ៀនអំពី' រផ!:ព\ ផ!k យទំd ក់ទំនងអន$ រb តិ 
ម) វិទ!# ល័យ Denver, ១៩៩៣)

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ២៩



' ( យb អ1 ក' រ3 រ
បុគ^ លFP  ក់ៗ � ច'(  យb អ1 ក' រ3 រ $ ះb អ1 កF ន�!លមួយ9C ! ឬ 
F ន�!លq! ប់ P  សិំក!k � ងំមូលក៏· យ។ F នឧ� ហរណ៍មួយចំនួន 
ដូច¤ ងÖ!  ម /!ល� ក់ទង¿ នឹងរèៀប /!លអ1 ក� ច+ +ំ! សិស!: 
របស់អ1 ក ក1 ុងកិច� u! ឹងÓ!  ង' រ3 រសិទ7 ិមនុស!:។

ព័ត៌F ន (Tips)

F នយុទ7 � K! $  គឺ៖
• កំណត់បûÞ  ̧ ើម!¥ី· ះN!  យ
• សិក!k N!  វF!  វបûÞ  ៖ Ô!តុអ\ ីb បûÞ  ? yើនរ� � ចÇ\ ើឲ!³  
 F ន' រ>(  ស់ប$ រូ? yើF នដំ: ះN!  យអ\ ខ̄ី ះ /!ល� ន� កល!¥ង
 Ôើយ?(បûÞ  មួយចំនួន � នq! បដណh ប់Â ក1 ុង®!ªៀនl!ះ)។
• yើអ1 កចង់>(  ស់ប$ ូរអ\ ីខ¯ ះ?
• កំណត់សកមh � ពរបស់អ1 ក និង បûv  ក់ឲ!³ច!Ñ ស់þ  yើអ1 ក_ ì  ត 
 8 ល[ ¿ äើអ1 ក� ? នរ� � ចÇ\ ើឲ!³' រ>(  ស់ប$ ូរl!ះ
  ;ើតÏើង?
• yើអ1 ក� ច� ក់� ញអ1 កដÄ!ឲ!³ចូលរួមÉ មរèៀប� ?
• yើអ1 កនឹង� ស់ផលប៉ះ3 ល់របស់អ1 កដូច®$ !ច?

មួយ9C !
សូម}! ើសªីសសកមh � ព/!លF នលក} ណៈ� មញ�  និង Æ ប់� រមh ណ៍ 
ដូចb  ' រសរ !រលិខិត ឬ ទិ� u! ' សព័ត៌F នÂ ក1 ុង� ó ªៀន 
របស់អ1 ក។

b ឧ� ហរណ៍
• · យÇ\ ើ' ររួម+P   សូមប|4 ើត ច!Ñ ប់ស$ ពីីសិទ7 មិនុស!: (Bill of  Human 

Rights) សp!  ប់þP  ក់ ឬ � ó ªៀនរបស់អ1 ក។ Ö!  យមក�ៀត  សូម
បិទu! ' សâ ះសp!  ប់ឲ!³មនុស!:q! ប់+P  /!លចូលមកក1 ងុþP  ក់ ឬ ក1 ងុ  
� ó ªៀនរបស់អ1 ក� ចយល់ដឹងអំពីវប!¥ធម៌/!លសិស!: ចង់� ន។
• ªៀបចំកិច� u! ជុំមួយb មួយ®!ដឹកd ំសហគមន៍ អំពីបûÞ  មូលÝë  ន 
/!លសំ¤ ន់សp!  ប់� ó ªៀនរបស់អ1 ក។  1 ើសុំឲ!³ពួកã!Æ ត់ 
វិe ន' រ� មួយ ឬ u! ' ន់យកតួd ទី� មួយ។
• ªៀបចំទិ� សp!  ប់' រសរ !រលិខិត។
• ªៀបចំទិ� ផ!:ព\ ផ!k យយល់ដឹង· យF ន>²  ងំ¢! Ý ស និង ព័ត៌F ន 
អប់រំ� ó ªៀនរបស់អ1 ក អំពីបûÞ  អន$ រb តិb ក់ó ក់។ èើសិន 
អ1 កF ន�!លð!ó ªៀនមុនq! ប់Q !  ន់ សូមÝ ក់បញ� ូលញ� ត$ ិប$ ឹង¿  
� b 7  ធរ/!នដី។

៣០   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន

១៩៩៥
សន1 ិសីទពិភពC កស$ ីពីK! $ ីäើកទី៤ §! rវ� នªៀបចំÇ\ ើÏើងÂ ទី¢! ុងè៉!' ំងw!u! �!ស
ចិន។ អ1 កចូលរួម� ំងអស់ � នយល់-! មäើ¾!ន' រសកមh � ពរយៈ�!ល៥ P  ំ ក1 ុងបំណង
äើកកម` ស់នូវ' រផ$ ល់សិទ7 ិអំ� ច¤ ង សង^ មកិច� ,  !ដß កិច�  និង នÍ � យដល់K$ ! ី, 
v !លមí សុខ� ពរបស់ ពួក+ ត់, ផ$ ល់បុª!u! � នដល់' រអប់រំរបស់ពួក+ ត់ និង äើកកម` ស់
សិទ7 ិ� 3 ហ៍ពិ3 ហ៍និងសិទ7 ិ ¤ ងផ¯ ួវM !ទ។  

១៩៩៥
' រសF(  ប់រÙ�  លÂ តំបន់ �!  Ó!  នី'  (Srebrenica)  បុរស និង 
; h !ងu! ុស½! ើនb ង ៨,០០០d ក់ � នសF(  ប់Â   ក1 ុងម) ) តកមh  
ដ៏ធំÂ ទ\ ីបអឺរ៉ុប  Æ ប់ É ំងពីស� � !  មC កäើកទីពីរ។ 

¢! ុមអ1 កq! r ទស!:d ' រÉ ំងពិព័រណ៍រូបថត Â មជ!TមណU លវប!¥ធម៌ កម` ុb -� ឡឺម៉ង់ 
®!Éì  ' ស(ភ1 ំ�!ញ, . !កû e    P  ំ២០១១)



១៩៩៨
លក} ន$ ិកៈ w!ទី¢! ុងរ៉ូម (Rome Statute) � នចុះហត , ä!¤ · យប�Á  u! �!សចំនួន ១២០ រួមបញ� ូល 
� ំងu! �!សកម` ុb  Â  P  ំ១៩៩៨, � នចូលb ធរF នÂ 9C !ទី១ . !កក 4 Ý   P  ំ២០០២ · យប| 4 ើត 
មូលÝë  នច!Ñ ប់សp!  ប់ តុó ' រឧ¢! ដិß កមh អន$ រb តិ (ICC)។ តុó ' រឧ¢! ិដß កមh អន$ រb តិ (ICC) l!ះ F ន
អំ� ចច!Ñ ប់មកäើឧ¢! ិដß កមh ដ៏ធ C ន់ធ C របំផុត /!ល3 ក់ព័ន7 b មួយសហគមន៍អន$ រb តិ, ដូចb  អំ�ើ 
u! ល័យពូជ� សន៍, ឧ¢! ិដß កមh u!   ំងនឹងមនុស!:b តិ និង ឧ¢! ិដß កមh  ស� � !  ម។

១៩៩៨ ដល់ ២០០៨
u! b ជនu! �!ល ៥.៤ó នd ក់ � ន �(  ប់ Â  
u! �!សកុងហ̂  ូ(Congo)។

មួយស�ì  ហ៍
ក1 ងុមួយស�ì  ហ៍ សូម_ì  ត¿ äើ  -! តឹ$ 'ិ រណ៍ ឬ កមh វិធី� មួយ    
/!ល ក� ងÏើងពី' រផ!:ព\ ផ!k យw!' រយល់ដឹងមកÇ\ ើសកមh � ព។

b ឧ� ហរណ៍៖
សូមªៀបចំមួយស�ì  ហ៍ ¸ើម!¥ីÇ\ ើ' រ>(  ស់ប$ ូរ។ សូមÆ ប់»$ ើមកំណត់ 
គណៈកF,  ធិ' រªៀបចំមួយ។ សូមK! ង់ព័ត៌F នអំពីសហគមន៍Â ក1 ងុ 
� ó ªៀន និង កំណត់បûÞ  កំពូលៗចំនួន៥ /!លសហគមន៍l!ះ 
ចង់Ç\ ើ' រ>(  ស់ប$ ូរ។ សូមផ$ ល់ជË! ើសឲ!³K! ប¿ នឹងសិទ7 ិមនុស!: 
Â ក1 ងុ � ó ªៀនរបស់អ1 ក និង ក1 ងុសហគមន៍� ងំb តិនិងអន$ រb តិ។ 
ក1 ុងដំ! ើរ' រមួយស�ì  ហ៍ សូមអប់រំសហគមន៍8 ល[ របស់អ1 ក 
អំពីបûÞ  l!ះ Ôើយបd²  ប់មក សូមផ$ ល់សកមh � ពb បន$ បd²  ប់/!ល 
មនុស!:� ំងអស់â ះ� ចÇ\ ើ� ន។ 

មួយឆF ស
សូមប| 4 ើតកមh វិធីមួយ /!លÝ ក់បញ� ូល' រªៀនសូ§! ក1 ុងþP  ក់របស់ 
អ1 កb មួយគI!  ងដ៏ទូលំទូó យ និង F ន½! ើនK! � ប់។ សូមªៀបចំ         
គI!  ងសហគមន៍មួយ  ¾1 !កសិទ\ ិមនុស!:។ គI!  ងសហគមន៍� ច 
� ក់ទង¿ នឹង8 លបំណងw!' រªៀនសូ§!  ¿ នឹង8 លបំណង 
w! !� កមh b មួយនឹង8 ល[  /!លអ1 កចូលរួមទទួល� ននូវ ជំd ញ, 
គុណត]̄ ! និង ចំ!!ះដឹង។ Ôើយអ1 កចូលរួមនឹងទទួលនូវផលu! Í ជន៍ 
ពី !� កមh គI!  ង។

តួ¶៉ ងw!បûÞ  /!ល� ន· ះN!  យ· យគI!  ងសហគមន៍ /!ល 
K! ប¿ នឹងអ1 ក' រ3 រ និង បûÞ  /!ល� នäើកÏើងÂ ក1 ុងកមh វិធី
សិក!k l!ះ រួមF ន៖
• u! ល័យពូជ� សន៍
• អំ�ើហិង!k ក1 ុងq! �� រ
• � ស� ពផ¯ ូវM!ទ
•  !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមតិ
• សិទ7 ិក1 ុង' រទទួល� នឥណ� ន
• ' រប¦! �បប¦! �ម
• ពលកមh កុF រ
• ' រទទួលខុស§! rវរបស់¢! ុមហ៊ុនក1 ុងសង^ ម 
 (Corporate Social Responsibility)

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៣១



២០០១
សន1 ិសីទពិភពC កu!   ំង នឹងពូជ� សន៍និយម។ អ1 កតំ� ង w!u! �!សb សF ជិក អង̂ ' រ 
សហu! b b តិ   នីមួយៗ   � នជួបu! ជំុÂ ទី¢! ងុ�ើÎ៊!ន (Durban) Â u! �!ស� £ ហ\ កិ¤ ងត!¥ូង 
ើ̧ម!¥ី· ះN!  យបûÞ   សិទ7 ិជនb តិ� គតិច និង ជនb តិ¸ើម� គតិច, ' រជួញដូរមនុស!:, 
�!សន$ រu! ð!សន៍ និង ' រªីសÜើង។  !ចក$ uី! ' សទី¢! ងុ �ើÎ៊!ន  (Durban Declaration) 
� នÝ ក់°!ញនូវ¾!ន' រសកមh � ព ក1 ុង' រអនុវត$  8 ល[ w!សន1 ិសីទl!ះ។

២០០១
-! ទឹ7 ស� អនុម័តច!Ñ ប់ ក1 ងុ ' រប| 4 ើត� ó ក$ ី ¸ើម!¥ី H ទu! ' ន់ 
®!ដឹកd ំ. h !រ ¢! ហម អំពីអំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍។



“+,  ននរ� FP  ក់;ើតមក

· យសí ប់អ1 កដÄ! 

មកពីព័ណ៌សម!¥ុរ�!¥!ករបស់ã!, 

ឬ មកពីជីវu! វត$ រិបស់ã! 

ឬ មកពី� សd របស់ã!�!។ 

មនុស!:§! rវ3!ªៀន°!ះសí ប់ 

Ôើយu! សិនèើ ពួកã! 

� ចªៀន°!ះសí ប់ 

ពួកã!� ចបs! ៀនឲ!³

°!ះK! © ញ់ ពីO!  ះþ  

 !ចក$ Kី! © ញ់ 

;ើតÏើងពីធមh b តិ 

ចំÌ ះè!ះដូងមនុស!:½! ើនb ង 

បដិបក} របស់� ”។

C ក �!លសិន �!ន/!ó     

     (Nelson Mandela)

២០០៦ 
អង̂ ជំនំុជ±! ះវិ� មញ� ក1 ងុតុó ' រកម̀ bុ  (ECCC) � នÆ ប់ 
»$ ើមÇ\ ើ' រH ទu! ' ន់ ¿ äើ®!ដឹកd .ំh !រ¢! ហមb ន់ខ̀ ស់ 
និង ជន/!លទទួលខុស§! rវខ̀ ស់បំផុត ចំÌ ះ ឧ¢! ដិß កមh /!ល 
� នu! -! ឹត$  ក1 ុងរបបកម` ុb u! b ធិបy!យ!³ (Democratic 

Kampuchea)។ 

២០០៨  
ខួបäើកទី៦០
w! !ចក$ ីu! ' ស 
b សកលស$ ីពី
សិទ7 ិមនុស!:។ 

២០០៩ 
គណៈកមh ' រអន$ រ
រÝë  ភិ� ល� �� ន
ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: 
(AICHR)� នប|4 ើត។ 

២០១០
C កK! ី 
អ៊ុង � នស៊ូជី 
§! rវ� ន
· ះ2 !ង។ 

២០១១
សវd ' រ u!   ំងនឹង®!ដឹកd ំ
.h !រ¢! ហម b ន់ខ̀ ស់ /!លរស់à ន 
F នជីវិត៖ នួន b , ñៀវ សំផន, 
Üៀង � រី និង Üៀង ធីរិទ7 ។



អីុលី វី�!ល ELIE WIESEL

“អ\ ី/!លខ@ ំុចង់� ន និង
អ\ ី/!លខ@ ំុសង!6ឹមក1 ុងមួយជីវិត
របស់ខ@ ំុâ ះ គឺកុំឲ!³អតីត' ល
របស់ខ@ ំុ '(  យb អd គត
របស់កូនៗរបស់អ1 ក”។

C ក អីុលី វី�!ល (Elie Wiesel) ធំដឹងក$ ីÏើង 
Â ក1 ងុសហគមន៍ជ\ ហី\ មួយ /!លមនុស!:FP  � ងំ© យ 
°!ះជួយយក� � រ+P  ¿ វិញ¿ មកÂ  សុីÔ!ត 
(Sighet) w!តំបន់  !  នសីុល�៉ lៀ u! �!សរូ៉F៉ នី។ 
Â �!ល/!ល+ ត់F ន� យុ១៥ P  ំ q! �� ររបស់ 
+ ត់§! rវ� នពួក� សុី (Nazis) បញZ ូនÉ មរថM ¯ ើង  
និង ជ®¯ ៀស¿ ជំរំុមរណៈ អូស\ ីច (Auschwitz)។ 
Fì  យ និង បí នូK! FីP  ក់របស់ C ក វី�!ល � ន�(  ប់ 
Â  អូស\ ីច ÔើយបងK! ីពីរd ក់ � ន°ៀសផុតពី 
' រ�(  ប់។ បd²  ប់មក C ក វី�!ល និង ឪពុករបស់ 
+ ត់ §! rវ� នã!បញZ នូ¿  បូ៊ឆិន�៉ ល់ (Buchenwald) 
ÔើយÂ ទីâ ះ គឺb ក> ¯ !ង/!លã!� នសF(  ប់ 
ឪពុករបស់+ ត់។ Â ក1 ងុជីវu! វត$ រិបស់+ ត់ C ក 
វី�!ល � នសរ !រþ  “ខ@ ំុនឹងមិន� ចបMំ ¯ !ច à §! ី  
â ះ� ន�!។ ក1 ងុà §! ទីីមួយ Â ក1 ងុជំរំុb à §! /ី!ល 
� នÓ!  ជីវិតរបស់ខ@ ុំឲ!³e(  ក់ចូលក1 ុងà §! ីមួយដ៏�!ង  
គឺb ប�Á  � Ý ក់ខ@ ំុចំនួនE!  ំពីរដង និង F ន� ព 
បិទងងឹតចំនួនE!  ពីំរដង។ ខ@ ុនឹំងមិន� ចបំM̄ !ច មុខ 
;h !ងតូចៗ /!លខ@ ុ�ំ ន5ើញខ̄ នួE!  ណរបស់ពួកã! 
'(  យ¿ b ក±! ង¾!:!ង Ö!  ម®!ឃពណ៌ñៀវដ៏ 
សC ប់� K  ត់។ ខ@ ំុនឹងមិន� ចបMំ ¯ !ច នូវអ�Á  តM ¯ ើង 
/!ល� នដុតបំ>(  ញ !ចក$ ីជំlឿb អមតៈរបស់ 
ខ@ ុ�ំ!។ ខ@ ុនឹំងមិន� ចបំM̄ !ច� ពសC ប់�K  ត់d à §! âី ះ 
b à §! ី/!ល� នឆក់យក� ពចង់រស់à នF នជីវិត      
បន$ ¿ �ៀតb និរន$ រ៍របស់ខ@ ុ�ំៀតÏើយ។ ខ@ ុនឹំង   មិន
� ចបំM ¯ !ចªឿងà៉ វ� ំងអស់l!ះ� ន�! $ ះបីb  
ខ@ ុ�ំ ចF នជីវិត�!ងដូចb  -! ះb Fü  ស់ ក៏· យចុះ។ 
ខ@ ំុមិន� ចបMំ ¯ !ច� ន�!”។

C ក វី�!ល � នលះបង់ជីវិតរបស់+ ត់ ក1 ុង' រ 
Ç\ ើ¶៉ ង�  ¸ើម!¥ីកុំឲ!³ពិភពC កM ¯ !ច នូវម)  

វិd សកមh  /!លបង4 Ïើង· យពួក� សីុ និង កំុឲ!³ម) វិd សកមh l!ះ ;ើតÏើងម$ ង�ៀត។ 
បd²  ប់ពីស�� !  ម� នបញ� ប់¿  C ក វី�!ល � ន'(  យ¿ b អ1 ក� រព័ត៌F នÂ ទី¢! ងុ 
�៉ រីស · យ� នបញ� ប់� ពស C ប់� K  ត់របស់+ ត់អំពី អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ជ\ ីហ\  
(Holocaust) É មរយៈ' រg ះពុម`  ៀវÐ /!លF នចំណងòើងþ  “à §! ីមួយÂ ក1 ុង 
 P  ំ១៩៥៨”។ · យF ន' របកÓ!  ចំនួន២៥� �  និង ' រg ះពុម` à ប់ó នក!Ñ ល 
ជុំវិញពិភពC កâ ះ  ៀវÐ  “à §! ី” l!ះ គឺb � ច់ªឿង¶៉ ងច!Ñ ស់សុីជ<!  មួយ 
ªៀបà ប់អំពីជំរំុមរណៈរបស់ពួក� សុី។ C ក វី�!ល � នសរ !រ ៀវÐ  
½! ើនb ង ៤០ក!Ñ ល Ôើយ� នទទួលរÙÚ  ន់b ½! ើនសp!  ប់ ' រសរ !រ និង ' រតសូ៊មតិ 
របស់+ ត់។ + ត់e(  ប់Ç\ ើb u! e ន គណៈកមh ' រu! e d ធិបតីស$ ពីីអំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍     
ជ\ ហី\  (President’s Commission on the Holocaust) Ôើយ C ក គឺb u! e ន�Ê  បនិក     
¢! ុមu! ឹក!k ' រចងÆ ំអំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ជ\ ីហ\ Â សហរដß � ®!រិក (US Holocaust          

Memorial Council)។ សp!  ប់' រÙ រអក!:រសិល!¥៍ និង សកមh � ពសិទ7 ិមនុស!: 
+ ត់� នទទួលរÙÚ  ន់ b ½! ើន រួមF ន ®!Ý យ !រី� ពរបស់u! e d ធិបតី (Presidential 

Medal of Freedom), ®!Ý យF សសF ជ� ®!រិក (US Congressional Gold Medal) និង 
រÙÚ  ន់®!Ý យ !រី� ព  (Medal of Liberty Award) -! ម� ំងទទួល� ន � នន$ រសក$ ិ ក1 ុង
¢! បខ័ណU កិត$ ិយសរបស់u! �!ស� à ំង (Grand-Croix French Legion of Honor)។ 
Â ក1 ុង P  ំ១៩៨៦ + ត់� នទទួល 3 នរÙÚ  ន់ណ÷Î!លសន$ ិ� ព (Nobel Peace Prize)។ 
C ក វី�!ល បs! ៀនÂ  � កលវិទ!# ល័យបូស$ ុន (Boston University) និង 
Ç\ ើដំ!ើរជុំវិញពិភពC ក ¸ើម!¥ី តស៊ូមតិäើ¾1 !កសិទ7 ិមនុស!: និង ' រពិ� ក!k អំពី 
បûÞ  ¢! មសីលធម៌។ 

៣៤   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន
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C កK! ី L!រី ខិណិ1 ឌី (“KK”)៖ Ô!តុអ\ ី� នb អ1 កមិន-! មចុះ 
Æ ញ់? ចំÌ ះអ\ ី/!លþ  +,  នបុគ^ ល� មួយ� ចÇ\ ើអ\ ី� នâ ះ�!  
ចំÌ ះ� ព� ¢! ក់Â ក1 ុងពិភពC កl!ះ? yើF នអ\ ីជ±! ុញឲ!³អ1 ក 
°!ះ3! បន$ ' រÙ រâ ះ?

C កបណU ិត វី�!ល៖ Â �!ល/!លអ1 កគិតដល់អ1 កដÄ! 
អ1 កនឹងដឹងþ  §! rវÇ\ ើអ\ ីមួយ។ u! សិនèើខ@ ំុគិតអំពីខ¯ ួនខ@ ំុ ខ@ ំុu! �!លb 
មិនÇ\ ើªឿងÎ!បl!ះ½! ើនâ ះ�!។ yើF នអ\ ខ̄ី ះ/!លã!� ចÇ\ ើសp!  ប់ខ@ ុំ 
Ôើយã!មិន� ន់� នÇ\ ើÂ Ïើយâ ះ? ខ@ ំុគិតដល;់ h !ងសព\ 9C !/!ល 
§! rវ' រស®¯ !ងរបស់ពួកDើង, +P  � ច§! rវ' រវត$ F នរបស់ពួកDើង, 
+P  � ច§! rវ' រជំនួយរបស់ពួកDើង Ôើយ¶៉ ង' ច� ស់ +P  §! rវ 
' រ� រមh ណ៍របស់ពួកDើង។ ខ@ ុ�ំ នគិតដល់¢! មុជន� គតិច រួមF ន៖ 
¢! ុមជន� គតិច¾1 !កសង^ ម, ¢! ុមជន� គតិច¾1 !កb តិពន7 , ¢! ុមជន 
� គតិច¾1 !ក� សd  ឬ ¢! ុមជន� គតិច¾1 !កសុខ� ព, ជនរង?!  ះ 
· យ� រជមC Üឺ!ដស៍ ឬ មនុស!:Æ ស់រង?!  ះ· យ� រជមC វិឺកលចរិក។ 
ដូ°1 !ះÔើយ អ1 កមិនF នសិទ7 ិនិ¶ យþ  “· យ� រខ @ ំុមិន� ច 
Ç\ ើអ\ ី� ន, ខ@ ំុមិនគួរÇ\ ើអ\ ីមួយâ ះ�!”។ C ក ' មូ (Albert Camus) 
� ននិ¶ យÂ ក1 ុង� P ê!និពន7 b ½! ើនរបស់+ ត់ (Ôើយb ' រ 
äើកÏើងដ៏អ�ü  រ!³) þ  អ1 ក§! rវK! ]!5ើញþ  សីុសីុផឺស (Sisyphus) 
រីកà យចិត$ ។ សp!  ប់ខ@ ំុ ខ@ ំុមិនK! ]!5ើញ សុីសុីផឺស រីកà យចិត$  
â ះ�! ប៉>ុ $ ! ខ@ ំុK! ]!5ើញអ1 ក»!:!ង�ៀតមិនរីកà យចិត$ ។ Ôើយ
· យ� រ3 !អ1 ក»!:!ងមិនរីកà យចិត$ â ះ ខ @ ំុ+,  នសិទ7 ិមិនជួយ' ត់ 
បន, យ� ពមិនរីកà យចិត$ របស់ពួក+ ត់â ះ�!។ 

KK៖  ' លÂ វ័យកុF រ yើអ1 ក� ចបន$ រស់F នជីវិត¶៉ ងដូច®$ !ច 
Ö!  យ�!ល/!លឪពុករបស់អ1 ក�(  ប់� ត់បង់ជីវិត¿ ?

វី�!ល៖  Ö!  យ�!ល+ ត់�(  ប់� ន ពីរ ប.ី! ' ររំ· ះក៏� ន;ើត 
F ន/!រ។ Â ក1 ុងរយៈ�!លប៉ុd,  ន.!â ះ ខ@ ំុ� ចនឹង�(  ប់q! ប9់C ! 
និង q! ប់�!ល។ ខ@ ំុមិនF នឆន´ ៈ¸ើម!¥ីរស់â ះ�!។ Ôើយèើ$ ះបីb 
ខ@ ុនិំ¶ យÂ 9C !l!ះþ  Â �!លâ ះខ@ ុចំង់រស់ ើ̧ម!¥ីផ$ ល់កសិណ� ក!:ី 
â ះ ក៏� មិនពិត/!រ។ 

KK៖  yើអ1 កគិតþ  -! ះb Fü  ស់� នu! � ននូវអ:ំ យពិ !ស 
សp!  ប់អ1 កក1 ងុ' រÇ\ ើb � ក!:ីចំÌ ះអំ�ើម) វិd សកមh â ះ ឬ ' រ      
/!ល អ1 កÂ រស់à នF នជីវិតb ' រl!ដន!³?

វី�!ល៖  � គឺb ' រl!ដន!³។ ខ@ ំុមិនចង�់ � þ  b អព/ ូតÔ!តុâ ះ�!  
ពOី!  ះ� � ចនឹងF នន័យþ  -! ះb Fü  ស់ស�$ !ងអព/ ូតÔ!តុសp!  ប់

ខ@ ុ3ំ!FP  ក់ឯង។ � F នន័យþ  -! ះb Fü  ស់គួរ3!� នស�$ !ងអព/ តូÔ!តុ 
½! ើនb ងl!ះ សp!  ប់បុគ̂ លដÄ!�ៀត/!លF នត]̄ !b ងរូបខ@ ុ ំឬ ¶៉ ង 
' ច� ស់អ1 ក/!លមិន� ¢! ក់b ងខ@ ំុ។ គឺþ  ខ@ ំុមិនគិតអញ� ឹង�!។  
� គឺb សំ� ងបំផុតមួយ។ ខ@ ុQំ!  ន់3!� នÂ ទីក>̄ !ងâ ះ ÔើយF ន 
មនុស!:b ½! ើនឈរពីមុខខ@ ំុ។ Q!  ន3់!Â �!ល/!លពួកã!°!ញផុត 
�(  ម �Ú  រក៏� នបិទ�(  ម/!រ។ ខ@ ំុÂ ទីâ ះà ល9់C ! និង Â វិd ទីចុង 
Ö!  យ មនុស!:/!លã!§! rវយក¿ សF(  ប់F នចំនួនq! ប់Q!  ន់Ôើយ។ 
Â �!លâ ះ u! សិនèើខ@ ុឈំរÂ មុខE!  ជួំរ �!លl!ះ ខ@ ុនឹំង+,  នវត$ F ន 
Â ទីl!ះ�!។ 

KK៖   yើអ1 កគិតþ F ន¾!ន' ររបស់-! ះ/!រឬ�!?

វី�!ល៖ �! ខ@ ំុមិនòឿ�!។ ខ@ ំុមិនដឹងþ §! rវF នu! តិកមh ចំÌ ះªឿង
l!ះ¶៉ ង®៉!ចâ ះ�!។ ខ@ ំុមិន� ចទទួលយក� នâ ះ�!។ ខ@ ំុ3!ង3!
H ទសួរពីបûÞ  -! ះ�!ញមួយជីវិតរបស់ខ@ ំុÔើយ។ 

KK៖   yើអ1 ក� ចអធិប!Ñ យអំពីទំd ក់ទំនងរ� ង  !ចក$ ី'(  ) ន និង 
 !ចក$ ីK! ó ញ់ É មរយៈបទពិÀ ធន៍របស់អ1 ក� ន/!រឬ�!? yើ
 !ចក$ ីសង!6ឹមរបស់អ1 ក;ើត°!ញមកពី� ? 

វី�!ល៖  � � មញ� � ស់។ F ន3!បុគ^ លFP  ក់�!  /!ល� ចផ$ ល់ 
 !ចក$ ីសង!6 ឹមដល់ខ @ ំុ� ន Ôើយក៏F ន3 !បុគ^ លFP  ក់/!រ  /!ល� ច 
ដក !ចក$ សីង!6ឹមពីខ@ ុ�ំ ន។ គឺមិន�!ន-! ះb Fü  ស់�!។ គឺបុគ̂ លមួយរូប  
គឺb មនុស!:C ក។ b ចុងÖ!  យ ទំd ក់ទំនងរបស់Dើងb មួយ 
អ1 កដÄ! ជះឥទ7 ពិលäើJ គ� សd របស់Dើង>²  ល់។ b ' រពិត� ស់ 
ឥរិ¶ បថសីលធម៌ និង J គ� សd >²  ល់ខ¯ ួនរបស់Dើង (� ចb  
 !ចក$ ីK! ó ញ់, b មិត$ � ព b ជំlឿចិត$ ដ៏មុតF ំ) F នទំd ក់ទំនង 
b មួយអ1 កដÄ!។   $ ះb � F នអត, ន័យ¶៉ ងដូច®$ !ចក៏· យ ក៏ទំd ក់ទំនង 
b មួយនរ� FP  ក់»!:!ង�ៀត មិន�!នF នន័យþ  b ទំd ក់ទំនងរ� ង 
ខ@ ំុ និង -! ះÏើយ។ à ល់ច!Ñ ប់ និង សីលធម៌�ំ ងអស់ បកN!  យអំពី 
ចំណង� ក់ទងរបស់មនុស!:។ Â ក1 ងុu! T!ណី/!លខ@ ំុរស់Â  Â ក1 ុង 
ជីវិតរបស់ខ@ ុ ំ Dើងមិន/!លF ន' រគំុគួន មិនF ន' រ� ក់អន់K! ពន់ចិត$  
មិនF ន' រភ័យ¤(  ចÂ ក1 ងុq! �� ររបស់ខ@ ុâំ ះ�!។ � b u! ភព w!កF(  ងំ, 
w! !ចក$ ីជំlឿ É មរយៈឪពុកនិងFì  យរបស់ខ@ ំុ។ u! �!លb ខ@ ំុF ន 
វ័យ; h !ង�!ក Â �!ល/!លខ@ ំុ� នÆ ក°!ញពីពួក+ ត់។ 

KK៖   ១៥ P  ំ?

វី�!ល៖ §! rវÔើយ។ u! សិនèើខ@ ំុ� នរស់Â b មួយពួក+ ត់យូរb ង

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៣៥



l!ះ ខ@ ំុu! �!លb ទទួល� ននូវបûÞ  b ½! ើនb មួយឪពុកFì  យដូច
/!ល;h !ងៗបច� បុ!¥ន1 l!ះជួបu! ទះ។ ខ@ ុមិំនដឹង/!រ។ u! �!លb អញ� ងឹ។ 

KK៖  ចុះកូនu! ុសរបស់C ក>²  ល់?

វី�!ល៖  កូនu! ុសរបស់ខ@ ំុ គឺb បណh ូលជីវិតរបស់ខ@ ំុ។ + ត់b បណh ូល 
w!បណ h ូលជីវិតរបស់ខ @ ំុ។ ឥឡូវl!ះ + ត់F ន� យុ២៦ P  ំÔើយ។ 
ខ@ ំុគឺb ឪពុកឆ4 ួតFP  ក់។ ប៉>ុ $ ! កូនu! ុសរបស់ខ@ ំុមិនចូលចិត$ ឲ!³ខ@ ំុនិ¶ យ
ពី+ ត់â ះ�!។ 

KK៖   C ក� នសរ !រþ  អ\ ី/!ល� នជ±! ុញទឹកចិត$ របស់C ក 
គឺ � ព'(  ) ន និង ' រè$ !b7  ចិត$ របស់ជនb តិជ\ ីហ\  ក1 ុង' រÀ,  ះសh ័q!  
នឹង !ចក$ ីជំlឿរបស់ខ¯ ួន $ ះបីb កំពុងu! ឈមមុខនឹង� ពទុច� រិត 
និង មិនF នអំ� ចក1 ុង' រតស៊ូu!   ំងក៏· យ។ សូមå!ករ2ំ!កអំពី 
សF នចិត$ ស:Á  សu! ណីរបស់ C ក ចំÌ ះអ1 ក/!ល+,  នអំ� ច។ 

វី�!ល៖  ចំÌ ះខ @ ំុ អ1 ក/!ល+,  នអំ� ច b មនុស!:សំ¤ ន់បំផុត 
b អ1 កទន់ñ!k យ និង b អ1 កតូចÉ ច។ អញ� ឹងÔើយ សp!  ប់ខ @ ំុ 
Â ក1 ុងq! ប់ ៀវÐ របស់ខ@ ំុ, Â ក1 ុងq! ប់�P  ê!u! C មC ករបស់
ខ@ ំុ3!ង3!F នតួអង^ កុF រ, 3!ង3!F នតួអង^ មនុស!:Æ ស់ និង តួអង^  
មនុស!:ឆ4 ួត។ ពOី!  ះ ពួកã!3!ង3!§! rវរÝë  ភិ� ល និង សង^ មមិន 
យកចិត$ ទុកÝ ក់b ¤(  ំង។ ដូ°1 !ះ ខ @ ំុផ$ ល់ជ±! កមួយដល់ពួកã!។ 
Ôើយâ ះ ក1 ុងកុF រ� ពរបស់ខ@ ំុ ខ@ ំុ� នចូលចិត$ ជនb តិជ\ ីហ\  Ôើយ 
Â 3!ចូលចិត$ រហូតដល់សព\ 9C !។ ' លពី½! ើន P  ំមុនâ ះ ខ@ ំុ� ន¿  
ចំ� យ�!ល�!ញៗមួយរ ៀល b មួយអ1 កនិពន7 ជ\ ីហ\  (Yiddish) 
/!លមិនF នអ1 ក� ន · យ� រ3!ពួកã!§! rវ� នសង̂ ម> ត់H ល។ 
ខ@ ំុÇ\ ើÎ!បâ ះ ¸ើម!¥ីឲ!³ពួក+ ត់F ន� រមh ណ៍þ  F នអ1 ក� ន�P  ê! 
របស់ពួក+ ត់។ 

KK៖  � b ' រសំ¤ ន់ក1 ុង' រចូល¿ ដល់ជិតមនុស!:/!ល§! rវã!> ត់
H ល ...

វី�!ល៖  §! rវÔើយ គឺចូល¿ ដល់ជិតមនុស!:/!លF ន� រមh ណ៍þ  
+,  នអ\ ី/!លF នត] ¯ !â ះ និង អ1 ក/!លF ន� រមh ណ៍þ  ខ¯ ួន§! rវã! 
បMំ ¯ !ចH ល។ b ' រពិត� ស់ ចំÌ ះបûÞ  ' ររំC ភសិទ7 ិមនុស!:, 
ចំÌ ះអ1 ក$ ស +,  នអ\ /ី!ល� ¢! ក់b ង' រ/!លខ̄ នួF ន� រមh ណ៍þ    
ខ̄ នួ§! rវ� នã!បំM̄ !ចH លâ ះ�!។ b ធមh É  អ1 ករំC ភសិទ7 អិ1 កដÄ! 
និង អ1 កÇ\ ើ� រុណកមh  3!ង^! ើទឡ¡ ីករណ៍l!ះ ¸ើម!¥ីបំ>(  ញទឹកចិត$  
របស់អ1 ក$ ស · យនិ¶ យþ  អ1 កដឹងអត់þ  +,  នអ1 ក� ã!ខ\ ល់ 

â ះ�!។ +,  ននរ� ខ\ ល់â ះ�!។ ឧ� ហរណ៍ ដូចl!ះÔើយ� ន
b Â ក1 ុងសន1 ិសីទមួយក1 ុងទី¢! ុង�៉ សុីនá នស$ ីពី�P  ê!សិល!¥ៈ និង 
លុយ/!លã!លួចយក¿ � ត់ ខ @ ំុ� នសួរþ  “Ô!តុអ\ ីក៏យឺត®¯ !ះ? 
Ô!តុអ\ �ីើបF នគំd បសង4 ត់Â �!លl!ះ?” ªឿង/!លសំ¤ ន់ គឺDើង 
M ¯ !ចជនរង?!  ះ� គ½! ើន/!លមិន�!នb អ1 កF ន។ ស§! rវ� នលួច 
យក� ព¢! ¢ី! របស់ពួកDើង Ôើយ+,  នអ1 ក� FP  ក់និ¶ យអំពីªឿង 
l!ះÀ ះ។ ã!និ¶ យ3!ពី+! ព!³សំ� ង និង វិចិ§! � លរបស់អ1 កF ន
3 !ប៉ុ:r  ះ។ ចុះចំ�!កបûÞ  � ព¢! ី¢! របស់អ1 ក¢! វិញ? �!លខ¯ ះ 
Â �!ល/!លខ @ ំុនិ¶ យ ã!�ì  ប់ ប៉>ុ $ ! ពួកã!មិនឮâ ះ�!។ 

ខ@ ំុជំ3 ក់អ\ ីម!#៉ ងចំÌ ះមនុស!:/!ល§! rវã!បMំ ¯ !ចH ល� ំងl!ះ។ ពួក
Dើង/!ល� ចF ន� ព�!ញចិត$ ចំÌ ះជីវិត, /!លអបអរ� ទរយុវវ័យ, 
/!លអបអរ� ទរ� ព¤(  ំងរបស់ខ¯ ួន Dើង� ន®ើល5ើញ3 ស�!ញ 
ពី' រផ!k យ3 ណិជZ កមh É មទូរទស!:ន៍ /!លF ន3!K! ីK! ស់� z  ត, 
F ន3!បុរសវ័យ; h !ងF នសុខ� ពលí  l!ះÔើយb ' របÙÞ  ញ ពី' រ 
បដិ !ធមួយÎ!បចំÌ ះអ1 ក/!លមិនF នវ័យ;h !ង, អ1 ក/!លមិន F ន 
សុខ� ពលí  និង អ1 ក/!លមិន�!នb អ1 កF ន។ ដូ°1 !ះÔើយ  � នb  
ខ @ ំុF ន� រមh ណ៍þ  ខ @ ំុជំ3 ក់អ\ ីម!# ៉ ងចំÌ ះពួក+ ត់។ Ôើយl!ះ ក៏b  
មូលÔ!តុ/!លខ@ ំុសរ !រ។ Ôើយl!ះb អ\ ី/!លខ @ ំុសរ !រ។  ខ@ ំុ� ន 
សរ !រ ៀវÐ ½! ើនb ង ៤០ក!Ñ ល ប៉ុ> $ ! F នតិចតួចប៉ុ:r  ះ  
/!លខ@ ំុសរ !រអំពីស� � !  ម។ Ô!តុអ\ ី� នb ដូ°1 !ះ? ពOី!  ះ ខ@ ំុòឿ 
¿ äើ' រå!ករំ2 !ក។ ខ @ ំុ� នដឹងªឿងà៉ វ� ំងâ ះ ដូ°1 !ះ ខ @ ំុ§! rវ3 ! 
å!ករំ2!កªឿង/!លខ@ ំុ� នដឹង។ ខ@ ំុF នជំនក់ចិត$ ¶៉ ង¤(  ំង ចំÌ ះ 
' រªៀនសូ§!  និង ' របs! ៀន។ ដូ°1 !ះÔើយ  ៀវÐ របស់ខ@ ុ�ំ គ½! ើន  
� ក់ទងនឹង' រªៀនសូ§!  រួមF ន ពី-! ះគម` ីរ, ពីព!# ' រី, ពីជំlឿ 
អធមh b តិ។ 

KK៖  yើមនុស!:F ន� ព~ រ� · យ� រអ\ ី?  សូមនិ¶ យអំពី 
' រសí ប់ñ` ើម។ 

វី�!ល៖ ¶៉ ង' ច� ស់ ពួកDើងស, ិតÂ ក1 ុង�Ê  ន� ពមួយ 
/!លDើងដឹងពីផលកមh លí  ឬ � ¢! ក់/!លផ$ ល់ឲ!³។ អ\ ី/!លអ1 ក 
សí ប់ã! មិនយល់ គឺþ  Â �!ល/!លã!សí ប់¢! មុ� មួយ É មពិត¿  
ã!សí ប់q! ប់¢! ុម� ំងអស់។ ' រសí ប់ F ន� ពឆ¯ ងà លÝ ល ដូចb  
ជមC ឺម) រីក/!រ។ � ឆ¯ ងពBី សិ' មួយ¿ B សិ' មួយ, ពីឫសមួយ 
¿ ឫសមួយ, ពីមនុស!:FP  ក់¿ មនុស!:FP  ក់, ពី¢! ុមមួយ¿ ¢! ុមមួយ។ 
u! សិនèើã!មិនបញ!Tប់� �! � នឹង� យលុកចូល¿ ដល់u! �!ស� ំង
មូល ពិភពC ក� ំងមូល។ អ1 កសí ប់ã! មិនយល់�!þ  É មពិត¿  
Â �!ល/!លã!បំ>(  ញអ1 កដÄ!  ã!នឹងបំ>(  ញខ̄ នួឯងÂ �!លÖ!  យ   

៣៦   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



មក។ ' របÙÞ  ញពីលទ7 ផល គឺb ' របÙÞ  ញពី� ព/!លគួរឲ!³សí ប់ 
ñ` ើម។ ' រសF(  ប់មនុស!:មិន/!លF ន� ពរុងªឿង�! Ôើយ' រ 
បd²  បបâÊ  កអ1 កដÄ! ក៏មិន/!លF ន� ពរុងªឿង/!រ។ � ពរុងªឿង 
មិន/!ល;ើតÏើង· យ� រ' រÇ\ ើទុក} បុក®1 !ញäើអ1 កដÄ!/!រ។ Ôើយ 
l!ះb ®!ªៀនដ៏សំ¤ ន់មួយ។ 

KK៖  ã!� នបs! ៀនអំពីªឿងl!ះម$ ងÔើយម$ ង�ៀត។ yើ' រÇ\ ើ 
ដ/!លៗÎ!បl!ះF នu! Í ជន៍អ\ ី¿ ?

វី�!ល៖  ខ@ ំុយល់ អ1 កកំពុងចង់និ¶ យអំពីអ\ ី។ b ' រពិត� ស់ 
� F នu! Í ជន៍។ ប៉>ុ $ ! §! លប់¿ អ\ ី/!លខ@ ំុ� ននិ¶ យពីដំបូង 
ខ@ ំុដឹងþ  ខ@ ំុមិន°!ះអូស� ញមនុស!:ឲ!³F ន' រ>(  ស់ប$ ូរâ ះ�! ប៉>ុ $ ! 
ខ@ ំុ� ន>(  ស់ប$ ូរមនុស!:។ F នªឿងមួយ៖ បុរស/!លF នយុត$ ិធម៌ក1 ុង 
ខ¯ ួនFP  ក់ � នសË!  ចចិត$ þ  + ត់§! rវ3!សS� !  ះមនុស!:b តិ។ ដូ°1 !ះ 
+ ត់� ន}! ើសªីសយកទី¢! ុងមួយ b ទី¢! ុង/!លF នអំ�ើ� ប½! ើន 
b ងã!បំផុត។ ឧបF þ  b ទី¢! ុង សូដុម (Sodom)។ អញ� ឹង + ត់� ន 
សិក!k អំពីទី¢! ងុâ ះ។ + ត់� ន°!ះដឹងអំពីសិល!¥ៈw!' រជ±! ញុទឹកចិត$  
មនុស!:, ' រ>(  ស់ប$ ូរចិត$ គំនិត, ' រ>(  ស់ប$ ូរទឹកចិត$ ។ + ត់� ន¿ រក 
មនុស!:u! ុសFP  ក់ និង K! ីFP  ក់ Ôើយ+ ត់និ¶ យþ  “សូមកុំM ¯ !ចþ  
' រព)ិ ត មិន�!នb អំ�ើលí �! � b ទ|\ ើខុសឆ^ ង”។ Â �!លដំបូង  
F នមនុស!:b ½! ើនមកH ម& ម�ì  ប់+ ត់ � ច�¯ !ក� ស់ ដូចb  
' រä!ង ៀកអញ� ឹង។ មនុស!:FP  មកH ម& ម និង �ì  ប់+ ត់ 
និ¶ យ។ + ត់°!ះ3 !បន$ ' រនិ¶ យមិនឈប់ឈរ។ ½! ើន9C ! 
កន̄ ងផុត¿ ។ ½! ើនស�ì  ហ៍កន̄ ងផុត¿ ។ ã!2!ង�ì  ប់+ ត់�ៀត។ 
Ö!  យមកb ½! ើន P  ំ ; h !ងFP  ក់� នបញ!Tប់+ ត់ Ôើយនិ¶ យþ  
“yើC កកំពុងÇ\ ើអ\ ី? C កមិន5ើញ�!ឬ þ មិនF ននរ� FP  ក់ 
កំពុង3!�ì  ប់�!? មូលÔ!តុអ\ �ី នb C កបន$ ក1 ងុ' រ�!  ក¤(  ងំÏើង 
ម$ ងÔើយម$ ង�ៀត? មូលÔ!តុអ\ ី?” បុរសâ ះក៏� នØ¯ ើយ¿ ' ន់ 
;h !ងâ ះþ  “ខ@ ុនឹំងនិ¶ យE!  ប់þ Ô!តុអ\ ។ី �!លដំបូង ខ@ ុòំឿb ក់þ  
u! សិនèើខ@ ុ�ំ!  កឲ!³� នឮq! ប់Q!  ន់ ពួកã!នឹងF ន' រv!Ó!  ។ ឥឡូវ 
ខ@ ំុដឹងþ  ពួកã!នឹងមិនv!Ó!  �!។ ប៉>ុ $ ! u! សិនèើខ@ ំុ �!  ក' ន3់!ឮ 
b ងមុន គឺ· យ� រ3!ខ@ ំុមិនចង់ឲ!³ពួកã!v!Ó!  ខ@ ំុ� ន។”

KK៖ បd²  ប់ពី' រ�!  កÎ!បâ ះមក yើC កគិតþ  C ក� នÇ\ ើ 
ឲ!³F ន' រ>(  ស់ប$ ូរ/!រឬ�!? 

វី�!ល៖  � ច ក>̄ !ងl!ះបន$ ចិ ក>̄ !ងâ ះបន$ ចិ។ ខ@ ុ�ំ នទទួលសំបុ§!  
មួយចំនួន ¶៉ ង' ច� ស់ មួយរយសំបុ§! ក1 ុងមួយ. ! ពី; h !ងៗ 
/!ល� ន� ន ៀវÐ របស់ខ @ ំុ។ ខ @ ំុ� នØ¯ ើយតប¿ q! ប់សំបុ§!  

� ំងអស់វិញ។  ៀវÐ ដំបូងបំផុតរបស់ខ@ ំុ� ន°!ញផ!k យ' លពី 
៤២ P  ំមុន។ ខ @ ំុដឹងþ  � � នជះឥទ7 ិពល¿ äើមនុស!:មួយចំនួន។ 
ខ@ ំុដឹងþ  � ពិតb អញ� ឹង។ 

KK៖  yើDើង� ចF ន !ចក$ ី'(  ) ន និង F ន' រè$ !b7  ចិត$  ក1 ុង 
' រÇ\ ើ ឲ!³F ន' រ>(  ស់ប$ ូរក1 ុងជីវិតរបស់អ1 កដÄ! · យមិនÇ\ ើឲ!³ខ¯ ួន 
DើងឈឺÆ ប់/!រឬ�!?

វី�!ល៖  ពិតb � ច É មរយៈ' រសិក!k ពី' រឈឺÆ ប់របស់អ1 កដÄ!។ 
Ôើយអ1 ក� ចÇ\ ើ� នÉ មរèៀបមួយដ៏សមសួន É មរèៀបមួយb ក់ 
ó ក់។ u! សិនèើបុគ^ ល� FP  ក់ទទួលរងនូវ' រឈឺÆ ប់ អ1 កមិន� ច 
បន, យ' រឈឺÆ ប់â ះ� ន�! ប៉ុ> $ ! F នªឿងមួយ/!លអ1 ក� ចទទួល 
� នâ ះ គឺÇ\ ើ¶៉ ង� កុំឲ!³' រឈឺÆ ប់ '(  យ¿ b ឫសគល់w!   
� រb តិរបស់មនុស!:។ 

KK៖  yើ !ចក$ ី'(  ) នF នន័យ¶៉ ងដូច®$ !ចសp!  ប់អ1 ក?

វី�!ល៖ សp!  ប់ខ@ ុ ំ !ចក$ 'ី(  ) ន គឺb F +៌ /!លDើងឲ!³និយមន័យ។ 
ខ@ ំុមិន� ន§! លប់Ö!  យវិញ�!។ ក1 ុងចិត$ របស់ខ@ ំុ ខ@ ំុÂ 3!b ជនMៀស 
ខ¯ ួន។ ខ @ ំុ¤(  ចប៉ូលីស។ ដូចl!ះÔើយ Â �!ល/!លខ @ ំុជួបប៉ូលីស 
· យl!ដន!³ ខ@ ំុឈប់ Ôើយ°!ញ¿ ឲ!³  K  យ។ ខ@ ំុទុកឲ!³u! ពន7 របស់
ខ @ ំុb អ1 ក· ះN !  យb មួយប៉ូលីស។ ខ @ ំុF ន' រភ័យ¤(  ចចំÌ ះ 
ឯកស� £  នរបស់ពួកã!។ ពួកឧត$ ម !នីយ៍ � នÇ\ ើឲ!³ខ @ ំុF ន' រ 
ភ័យ¤(  ច។ មិន�!ន !ចក$ ី'(  ) ន�!ចំÌ ះខ @ ំុ /!លខ @ ំុ� នE !  ប់ 
C កu! e d ធិបតី រ៉ូ� ល់ រីÔ^ !ន (Ronald Reagan) កុំឲ!³¿   
ប៊ីតប៊ ឺក (Bitburg)។ � b ªឿងធមh É ។ ខ @ ំុគិតþ  ព!# ' រី F ន !ចក$ ី
'(  ) ន· យ� រពួកã!មនិF នក>̄ !ងពិតE!  កដ Ôើយក៏+,  ននរ�  
FP  ក់' រ3 រពួកã!/!រ។ 

KK៖ yើពួកã!មិនF នតួអង^ ដ៏F នអំ� ច¤(  ំង'(  � មួយ' រ3 រ 
ពួកã!�!ឬ?

វី�!ល៖  សូមបÙÞ  ញភស$ ុÉ ងមក។ yើអ1 កF នអត$ សû e  ណb  
ó យលក} ណ៍អក!:រÆ រþ  Dើងb -! ះb Fü  ស់របស់សកលC ក 
� ន3 !ងÉ ំងរូបអ1 ក/!រឬ�!? Q !  ន់3 !F នពួកព!# ' រី /!ល� ន 
និ¶ យþ  “-! ះb Fü  ស់� នបញ Z ូនខ@ ំុមក”។

សូមរកភស$ ុÉ ងមកបûv  ក់¿ ។ ប៉>ុ $ ! គឺ· យ� របុគ^ លិកលក} ណៈ  
· យ� រ3 ក!³សម$  ី+ ត់និ¶ យÉ មរយៈ-! ះb Fü  ស់។ Ôើយâ ះ

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៣៧



គឺb  !ចក$ 'ី(  ) នក1 ុង' រនិ¶ យ' រពិត។ អំ� ច  � ចb របស់ 
u! e d ធិបតី ឬ របស់ -! ះម) ក!:§! ។ អំ� ច  � ចb អ1 កបំ>(  ញ 
មនុស!:។ Ôើយអំ� ច� ចb អ\ មួីយ /!លអ1 ក§! rវស�$ !ង°!ញb មួយ 
នឹង !ចក$ ី'(  ) ន /!លâ ះ គឺ' រពិត។ បûÞ  គឺþ  yើអ1 ក� ចរក�  
� ន· យវិធី� ? ... អ\ ី/!លខ@ ំុចង់� ន និង អ\ ី/!លខ@ ំុសង!6ឹមក1 ុងមួយ 
ជីវិតរបស់ខ@ ុâំ ះ គឺកំុឲ!³អតីត' លរបស់ខ@ ុ ំ'(  យb អd គតរបស់កូនៗ 
របស់អ1 ក។ 

៣៨   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន

John Heffernan, Kerry Kennedy, កូនK! ី របស់+ ត់ Michaela Kennedy-Cuomo, 
C ក �៉ ន់ � ត (� រៈមន´ ីរទួល�¯ !ង, . !កុម / ៈ  P  ំ២០១១)



 !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:  
• F j!   ៣៖ សិទ7 ិក1 ុង' ររស់à នF នជីវិត,
សិទ7 ិF ន !រី� ព, សិទ7 ិF នសន$ ិសុខ>²  ល់ខ¯ ួន

សំណ Iរ�!d ំ
• yើDើង� ច'(  យ¿  C ក អ៊ីលី វី�!ល É មរèៀប� ?
• yើþP  ក់l!ះ� ចÇ\ ើអ\ ីខ¯ ះក1 ុង' រចងÆ ំអំពី    
អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ជ\ ីហ\  (Holocaust) និង '(  យb អ1 ក' រ3 រ
សិទ7 ិមនុស!:u!   ំងនឹងអំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍É មរèៀប� ?       
                                       
ត±! rវ' រ�!លð!ó 
៤០ ¿  ៨០d ទី

8 លបំណង
បd²  ប់ពី®!ªៀនl!ះ សិស!:នឹង� ច៖
• យល់ដឹងþ  yើC ក Elie Wiesel  b នរ�  និង មូលÔ!តុអ\ ី
� នb + ត់'(  យb អ1 ក' រ3 រសិទ7 មនុស!:។
• ªៀនþ  yើឧ� ហរណ៍របស់+ ត់� ចផ$ ល់' រäើកទឹកចិត$ ដល់
សិស!:ក1 ុង' រÖ!  កឈរu!   ំងនឹងអំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ ក1 ុង 
�!លបច� ុប!¥ន1 l!ះដូច®$ !ច។  

ជំd ញរបស់សិស!:
• ' រគិតពិÆ រ� 
• ' រÇ\ ើ !ចក$ ីសន1 ិÝë  ន
• ' រªៀបចំ និង' របកN!  យព័ត៌F ន
• ' រចូលរួមb ¢! ុមäើ¾!ន' រ និងកិច� ពិ� ក!k 
• ' រសហ' រ+P   ¸ើម!¥ីសË!  ចនូវ8 ល[ 

� ក!³ស័ព´ ៖
• អ1 ក' រ3 រ
• អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍
• សិទ7 មនុស!:
• អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ជ\ ីហ\  / ហលឡូខស៍ (Holocaust)

• q! ីស´ ល� ដ៍ (Kristallnacht)

• � ពធមh É w!ទុច� រិត� ព (“Banality of Evil”)

• តុó ' រ ណ័រឹមបឺក (Nuremburg Tribunal) 

• � រៈមន´ ីរ' រចងÆ ំ
• ' រប៉ះទង^ ិចផ¯ ូវចិត$  / ' រព!# � ល
• អ1 ករស់à នជីវិតទួល�¯ !ង៖
 ◦ C ក �៉ ន់ � ត
 ◦ C ក ប៊ូ ®៉!ង
 ◦ C ក ជុំ មុី

8 លគំនិត
• សិទ7 ិមនុស!:
• � ពb ពលរដß ពិភពC ក
• យុត$ ិធម៌
• រÝë  ភិ� ល
• អំ� ច
• ' រទទួលខុស§! rវបុគ^ លFP  ក់ៗ

ព័ត៌F នសp!  ប់q! rបs! ៀន៖
• សិស!:គួរ3!F ន' រយល់ដឹង អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ជ\ ីហ\  
(Holocaust)។

សF x  រៈសិក!k 
• 'ì  >²  ំង¢! Ý សF ំ (posters) សp!  ប់សិស!:និស!:ិតនីមួយៗ
• ឯក� រអំពី អុីលី វី�!ល

' រនិ¶ យ' រពិតØ¯ ើយតប¿ នឹងអំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍
C ក អីុលី វី�!ល (Elie Wiesel) បûÞ  សិទ7 ិមនុស!:៖  អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៣៩



 �Ê  ន� ពq!  ងទុក
• å!កជូននូវឯក� រ' រÇ\ ើបទសFx  ស   
 របស់ C ក អ៊ីលី វី�!ល (Elie Wiesel)  

 ដល់សិស!:និស!:ិត 
• q! rបs! ៀន គរួ3!គសូបûv  ក ់អពំឥីទ7 ិពល  
 របស់ C ក វី�!ល ក1 ុង' រនិ¶ យអំពី 
 សន$ ិ� ពÂ ជុំវិញពិភពC ក។   
 u! �!លb  សមិទ7 ិផល ដ៏ធំÇ!ងរបស់   
 C ក វី�!ល គឺ' រជួយប|4 ើត   
 � រៈមន´ ីរ' រចងÆ ំអំពី អំ�ើu! ល័យ   
 ពូជ� សន៍ជ\ ីហ\  (US Holocaust   

 Memorial Museum) Â ក1 ុងទី¢! ុង   
  �៉ សុីនá នឌីសុី។ Â ក1 ុងâ ះ + ត់b   
 u! e ន�Ê  បនិក។ q! rបs! ៀនគួរពន!³ល់þ   
 b ឥទ7 ិពលរបស់ C ក វី�!ល /!ល   
 � រៈមន́ រី� នÆ ប់»$ ើមÂ ក1 ងុ P  ១ំ៩៩៣   
 b � រៈមន´ ីរចងÆ ំ· យរស់រðីករបស់  
 ជនរង?!  ះw! អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍  
 ជ\ ីហ\  (Holocaust) Ôើយb ' ររលំកឹមយួ  
 w!ត] ¯ !សមí ប់Â ក1 ុងពិភពC ក។   
 É ំងពីâ ះមកM@ ៀវ�!សចរb ង   
 ៣៤ó នd ក់ � នមកទស!:d ' រÉ ំង  
 ពិព័ណ៌â ះ � គ½! ើនã! � ច®ើល5ើញ  
 É មរយៈវី !̧អូរខ̄ ីៗ ផលិត· យ� រៈមន́ រី  
 â ះ។ www.ushmm.org

•  � រៈមន´ ីរ' រចងÆ ំអំពី អំ�ើu! ល័យ   
 ពូជ� សន៍ជ\ ីហ\  (US Holocaust   
 Memorial Museum) www.Youtube.com  

 

សកមh � ព
• q! rបs! ៀន នឹង 1 ើសុំþ មÇ!# � យមួយ  
 /!លសសិ!: � ចអនវុត$ É មជ)ំ នរបស ់ 
 C ក វ�ី!ល គäឺើកកម ̀ស'់ រយលដ់ងឹ  
 អំពីអំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ ចំÌ ះ   
 សិស!: និង សហគមន៍ ក1 ុង' រប|4 ើតក1 ុង 
 þP  ក់� រៈមន´ ីរ' រចង់Æ ំ របស់ពួកã!។ 
• សិស!:FP  ក់ៗ នឹង§! rវ� ន ផ$ ល់ឲ!³'ì  រ   
 >²  ំង¢! Ý សF ំ (posters) មួយសន¯ ឹក   
 ធំ។ Ôើយបd²  ប់មក�ៀត � ន 1 ើសុំឲ!³ 
 }! ើសªីស· យl!ដន!³នូវu! e នបទ

 ដូច¤ ងÖ!  ម៖  
  ◦ ជីវិតរស់Â ជ\ ីហ\  Â  អឺរ៉ុប មុន   
   ហូឡូខស៍ (Holocaust)

  ◦ តួd ទីw!~ សd � សីុ ក1 ុង' រ  
   ប|4 ើតហូឡូខស៍ (Holocaust)

  ◦ ¢! ុមយុវជន យុវd រី របស់ 
   អុីµ¯ ! (Hitler)

  ◦ q! ីស´ ័ល� ដ៍ (Kristallnacht)

  ◦ ច!Ñ ប់ ណ័រឺមបឺក (Nuremberg)

  ◦  u! ព័ន7 មណU លមរណៈ
  ◦ �!ល� សុី q! ប់q! ងអឺរ៉ុប
  ◦ ¢! ុមព)ិ តចល័ត ã!� þ    
   Y!ន� តq! r¦!ន (Einsatzgruppen)

  ◦ u! ព័ន7 � ^ !តូ (ghetto)

  ◦ អូស\ ីដ៍ (Auschwitz)

  ◦ កុF រÂ  ហូឡូខ័ស៍ (Holocaust)

  ◦ តួd ទីរបស់ អ1 កឈរ®ើល   
    C ៀម�K  ត់
  ◦ អ�ូ�   សនិÏើ (Oscar Schindler)  

   b អ1 កជួយរំ· ះ ហូឡូខស៍   
   (Holocaust)

  ◦ រ៉ូល វល2!នបឺក (Raoul   

   Wallenberg) b អ1 កជួយរំ· ះ   
   ហូឡូខស៍ (Holocaust)

  ◦ ' ររណបជ័យw!� សុី និង   
   ' រស¦! 4 ោះមណU លមរណៈ
  ◦ សវd ' រ ណ÷រឺមបឺក (Nuremberg)  
   និង តួd ទី-! ះà ជ� b7   រូ៉បឺត Ü!ជ៍  
   Æ កសិន (Robert H. Jackson)

  ◦ ' រនឹករំលឹកដល់ ហូឡូខស៍   
   (Holocaust) · យ� រៈមន´ ីរ   
   ចងÆ ំជុំវិញពិភពC ក ក1 ុង   
   �!លបច� ុប!¥ន1 ។
  ◦ � រៈមន´ ីរ' រចងÆ ំអំពី អំ�ើ   
   u! ល័យពូជ� សន៍ជ\ ីហ\  (US   

   Holocaust Memorial Museum)

  ◦ អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ Â    
   u! �!ស � F៉ នី (Armenia)

  ◦ អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍Â    
   កម` ុb 

  ◦ អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍Â    
   u! �!ស រ៉ូ�៉ ន់Ý (Rwanda)

  ◦ អ�ំើu! លយ័ពជូ� សនÂ៍ តបំន ់ 
   Ý ហ\ ័រ (Darfur)

  ◦ សិទ7 ិមនុស!:Â u! �!ស កុង'�    
   (Congo)

  ◦ >²  ំង¢! Ý សមួយ (poster) អំពី   
   ' រJ គជ័យរបស់ C ក អីុលី  
   វី�!ល b អ1 ក' រ3 រសិទ7 ិមនុស!:
  ◦ >²  ំង¢! Ý សមួយ (poster) អំពី     
    ៀវÐ “ !ចក$ ី'(  ) ន +,  ន   
   -! ំ/!ន” និពន7 · យ C កK! ី  
   L!រី ខិណP ិឌី 
  ◦  >²  ំង¢! Ý សមួយ (poster)   

   ពន!³ល់អំព8ី ល' រណ៍w!    
   គI!  ងl!ះ ('(  យb អ1 ក' រ3 រ 
   u!   ំងអំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍   
   ដូច C ក អីុលី វី�!ល)។   
   >²  ំង¢! Ý សl!ះ (poster) គួរF ន  
   ' រចុះ ហត, ä!¤ ពសីសិ!:នសិ!:តិ   
   ក1 ុង' របÙÞ  ញ' រè$ !b 7  ចិត$ របស់ 
   ពួកã!b អ1 ក' រ3 រ
  ◦ Ç\ ើកិច� ' រÂ ក1 ុងþP  ក់ ឬ Â ផ´ ះ  
   រ� ង  ពីរ បី 9C !, សិស!:និស!:ិតនឹង   
   ប|4 ើត >²  ំង¢! Ý សមួយ/!ល   
   ពន!³ល់អំពីគI!  ង។ · យF ន 
   មគ^ ុ�!សគូសបûv  ក់ពីC កq! r  
   អ1 កq! r មក។

សកមh � ពរបស់សិស!:និស!:ិត

៤០   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



'(  យb អ1 ក' រ3 រ

�!ល� នបំ�!ញ>²  ំង¢! Ý ស (posters) � ំងអស់l!ះ  រួចà ល់Ôើយ 
សិស!:� ងំអស់â ះ នឹង8 រពចំÌ ះ�P  ê!របស់C ក វី�!ល · យ 
ប|4 ើត� រៈមន´ ីរចងÆ ំរស់រðីកអំពី អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ជ\ ីហ\  
របស់ពួកã!។ ក1 ុងកិច� ' រ q! rបs! ៀនគួរ3!អនុវត$ ន៍នូវវិe ន' រ 
ដូចត¿ ៖ 

 ◦ Æ ត់សិស!:� ំងអស់l!ះb ¢! ុម និង u! មូល>²  ំង¢! Ý ស   
  (posters) របស់ពួកã!Ý ក់É មលំÝ ប់' លu! វត$ ិw!u! e ន  
  បទនីមួយៗ។ បd²  ប់មក ªៀបចំ>²  ំង¢! Ý ស (posters)    
  l!ះÂ ក1 ុងបន´ ប់ªៀន ឬ Ý ក់Â បន´ ប់ទូó យ� មួយ�ៀត  
  ដូចb  ប�r  ល័យ, & ងសp!  ប់បរpិ គ� ) រ។ល។

 ◦  1 ើឲ!³សិស!:មកឈរÂ ចំពីមុខ>²  ំង¢! Ý សរបស់ពួកã!   
  ¸ើម!¥ីពន!³ល់អំពីu! e នបទដល់ សិស!:និស!:ិត»!:!ងៗ�ៀត  
  ក1 ុងþP  ក់របស់ã! ឬ þP  ក់»!:!ង�ៀត /!លមិន� ន់� នសិក!k   
  អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ជ\ ីហ\  (Holocaust)។ ' រÇ\ ើដូ°1 !ះ ផ$ ល់ 
  u! Í ជន៍ប>, !មក1 ុង' រ Ç\ ើឲ!³'(  យb អ1 ក' រ3 រ /!លb  
  គI!  ងរបស់Dើង។ 

 ◦ q! rបs! ៀន� ចអ�Z ើញអ1 ករស់à នF នជីវិតពី អំ�ើ   
  u! ល័យពូជ� សន៍ បd²  ប់ពី' រ�!d ំរបស់សិស!:និស!:ិត។  
  សិស!:និស!:ិត និង អ1 ករស់à នF នជីវិត� ច^! ៀបÇៀបអំពី  
  អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍Â កម` ុb  និង អំពីអំ�ើu! ល័យ   
  ពូជ� សន៍ជ\ ីហ\  (Holocaust)។ Ç\ ើÎ!បl!ះ ជួយឲ!³' រ   
  ªៀនសូ§! សុីជ<!  ,  äើកកម` ស់កិច� ' ររបស់សិស!:និស!:ិត  
  និង ផ$ ល់' រ8 រព ជូនដល់អ1 ករស់à នF នជីវិត។

 ◦ u! សិនèើចង់� នព័ត៌F នប>, !មក1 ុង' របញ� ូល®!ªៀន¿ ក1 ុង 
  9C !' រចងÆ ំអំពី អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ សូម� ក់ទង   
  សុីវីកហ^ ័ស៖ មជ!TមណU លអប់រំ¸ើម!¥ីពលរដß . h !រ និង   
  សF គមq! rបs! ៀនកម` ុb ឯកà ជ!³។

មូលនិធិÜ!ជីស (AEGIS Trust) 

www.aegiestrust.org 

អង^ ' រមិនយកកY!  មួយ /!លÇ\ ើយុទ7 d ' រu!   ំងនឹង អំ�ើ 
u! ល័យពូជ� សន៍ និង ឧ¢! ិដß កមh u!   ំងនឹងមនុស!:b តិ។ អង^ ' រ 
មូលនិធិÜ!ជីស (Aegis Trust) ផង/!រ ªៀបចំ មជ!TមណU លរឭំក 
(Kigali Memorial Center) Â u! �!សរូ៉�៉ ន់Ý , និង មជ!TមណU លរំឭក 
និង អប់រំម) វិd សកមh  អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ជ\ ីហ\  (Holocaust 

Memorial and Educational Center) Â u! �!សអង់ã¯ !ស ¸ើម!¥ី 
បs! ៀនដល់� e រណជន អំពីសច� � ព w! អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍។ 

សF គមជនរង?!  ះក1 ុងរបប. h !រ¢! ហមÂ កម` ុb  
(Association of Khmer Rouge Victims in Cambodia)

www.akrvictims.org

� លព)ិ តòើងឯក (Choeung Ek Killing Fields)

www.cekillingfi eld.com 

សុីវីហ^ ័ស៖ មជ!TមណU លអប់រំ¸ើម!¥ីពលរដß . h !រ 
(CIVICUS: Center for Cambodian Civic Education)

www.civicus-cam.org

មជ!TមណU លឯក� រកម` ុb  
(Documentation Center of Cambodia, DC-Cam)

www.dccam.org 

អង^ ជំនុំជ±! ះវិ� មញ� ក1 ុងតុó ' រកម` ុb  
(Extraorindary Chambers in the Courts of Cambodia, 

ECCC, or Khmer Rouge Tribunal)

www.eccc.gov.kh

ព័ត៌F នប>, !ម
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៤២   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន

' រÇ\ ើអន$ à គមន៍ចំÌ ះ អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ 
(Genocide Intervention)

www.genocideintervention.net 

ផ$ ល់សិទ7 អំិ� ចដល់បុគ̂ លFP  ក់ៗ និង សហគមន៍ ឲ!³F ន ឧបករណ៍ 
/!ល � នផ$ ល់· យ មណU លg ះa P  តដ៏ធំទូó យរបស់
សហរដß � ®!រិក /!លរួមបញ� លូជំពូក ស$ ពីីសិស!: ចំនួន ១,០០០d ក់ 
Â � កលវិទ!# ល័យ និង វិទ!# ល័យ, ' រÇ\ ើអន$ à គមន៍ ចំÌ ះ 
អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ Ç\ ើ' រ¸ើម!¥ីបញ� ប់នូវ�Ê  ន� ព អំ�ើ 
u! ល័យពូជ� សន៍ និង ម) វិd សកមh ។

គI!  ងលh មÔើយ (Enough)

www.enoughproject.org 

អង^ ' រមិនយកកY!   /!ល^! ើវិធី� K! $  ទប់��  ត់ នូវអំ�ើu! ល័យ 
ពូជ� សន៍ និង ឧ¢! ិដß កមh u!   ំងនឹងមនុស!:b តិ ខណៈ/!លកំពុង 
Ç\ ើ' រផង/!រ ក1 ុង ' របញ!Tប់ អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ ក1 ុង�!ល 
បច� ុប!¥ន1  និង �!លកំពុងបន$ ។

' រទប់��  ត់អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ ឥឡូវl!ះ 
(Genocide Prevention Now)

www.genocidepreventionnow.org 

' រទប់��  ត់អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ឥឡូវl!ះ គឺb  ' រអ|4 !តមួយ 
/!ល� នg ះពុម/ ផ!:ព\ ផ!k យ É មអុិនធឺណិត អំពីព័ត៌F នស$ ីពី 
ម) វិd សកមh  អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ជ\ ីហ\  និង អំ�ើu! ល័យ 
ពូជ� សន៍។

គណៈកមh ' រសS � !  ះអន$ រb តិ 
(International Rescue Committee)

www.theirc.org 

គណៈកមh ' រសS� !  ះអន$ រb តិl!ះ Ç\ ើ' រជួយមនុស!: ឲ!³រួចផុតពី 
វិបត$ ិមនុស!:ធម៌ ÔើយÖ!  យមក�ៀត Æ ប់»$ ើមដ!ំើរ' រក� ង 
Ïើងវិញ។ ã!Ç\ ើ' រÂ ក1 ុង u! �!សចំនួន ៤០ និង រដß � ®!រិកចំនួន 
២២ ក1 ុង' រប៉ុនប៉ង�ì  រÏើងវិញ នូវសុវត, ិ� ព,  !ចក$ ី9 ¯ !ថ¯ ូរ និង 
ក$ ីសង!6ឹម ដល់មនុស!:à ប់ó នd ក់។

¢! ុមវិបត$ ិអន$ រb តិ (International Crisis Group)

www.crisisgroup.org 

អង^ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល /!ល_ ì  ត¿ äើ ' រ· ះN!  យ និង ' រ
' រ3 រជý(  ះប�Á  លឲ!³�(  ប់q! ប់u! M!ទ។ ' រÙ ររបស់ពួកã! 

_ ì  ត¿ äើ ' រå!កÆ យរ� យ' រណ៍ព័ត៌F ន ស$ ីពីu! M!ទw! 
ជý(  ះ� ំងl!ះ។

¢! ុម' រÙ រទប់��  ត់អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ 
(Genocide Prevention Task Force)

www.usip.org/genocide_taskforce 

¢! ុម' រÙ រl!ះ F ន' រផ!:ព\ ផ!k យអំពី វិទ!# �Ê  ន� ®!រិក ¸ើម!¥ី 
សន$ ិ� ព /!លF នបំណងÇ\ ើ' រទប់��  ត់ អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ 
b � ទិ� ពb តិ របស់ សហរដß � ®!រិក និង ផ$ ល់អនុ� សន៍ 
8 លនÍ � យ ដល់®!ដឹកd ំ ក1 ុង' រជួយទប់��  ត់ អំ�ើ 
u! ល័យពូជ� សន៍ d �!លអd គត។

� រៈមន´ ីរជ\ ីហ\ Â ទី¢! ុងÎ៊!រ© ំង 
(Jewish Museum in Berlin)

www.jmberlin.de

� រៈមន´ ីរ' រចងÆ ំអំពី អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ជ\ ីហ\  
របស់សហរដß � ®!រិក (US Holocaust Memorial 

Museum)

www.ushmm.org 

ផ$ ល់សF x  រៈបs! ៀនដល់ q! rបs! ៀន និង សិស!: ¸ើម!¥ីជួយសិក!k  
អំពីu! វត$ ិ w! � រៈមន´ ីរ' រចងÆ ំអំពី អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ជ\ ីហ\ ,  
ឆ¯ ុះបûü  ំងអំពី សំណIរសីលធម៌ និង សុជីវធម៌ /!ល� នäើកÏើង 
ពីu! វត$ ិâ ះ និង ពិÆ រ�  äើ' រb ប់ទំd ក់ទំនងនឹង អំ�ើ 
u! ល័យពូជ� សន៍ ក1 ុង�!លបច� ុប!¥ន1 l!ះ។

� រៈមន´ ីរu! ល័យពូជ� សន៍ទួល�¯ !ង 
(Tuol Sleng Genocide Museum) 

www.tuolslengmuseum.com   

ព័ត៌F នប>, !ម



“FEW  WILL HAVE  THE

GREATNESS  TO BEND

HISTORY ITSELF;  BUT

EACH OF US CAN  WORK

TO CHANGE  A  SMALL

PORTION OF EVENTS,

AND IN  THE  TOTAL OF

THOSE  ACTS  WILL BE

WRITTEN  THE HISTORY

OF OUR GENERATION.”

— ROBERT F.  KENNEDY
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C កK!  ីF៉ រី�  ពីស'(  កូ�៉  (Marina Pisklakova) 

“K! $ ីFP  ក់� នទូរស័ព´ ¿ ' ន់ 
ប�Á  ញទូរស័ព´ ពិ !សមួយ (Hotline) 

Ôើយនិ¶ យþ  ប$ ីរបស់d ងF ន 
¾!ន' រសF(  ប់d ង។ ខ @ ំុ� នទូរស័ព´  
¿ រកប៉ូលីស ប៉>ុ $ ! មø$ ! ីប៉ូលីសâ ះ 
ទូរស័ព´ �(  ម¿ រកប$ ី · យនិ¶ យ 
þ ‘®ើលហ1 ៎! u! សិនèើ C កនឹងÇ\ ើ, 
Ç\ ើ· យ C ៀម�K  ត់។     Ôើយខ@ ំុ 
� នដឹងþ  F ន' រ អស់ សង!6ឹម”។

C កK!  ីF៉ រី�  ពីស'(  កូ�៉  (Marina Pisklakova) 
គឺb សកមh ជន សិទ7 dិ រីដ៏Ø1 ើមFP  ក់ (d មុំខ) របស់ 
u! �!សរុស!:ុី។ d ង� នសិក!k វិស\ កមh យន$ ' ះ 
Â ទី¢! ុង ម៉ូស^ ូ Ôើយខណៈ/!លកំពុងÇ\ ើ' រ 
សិក!k N!  វF!  វ Â � ó បណU តិស� វិទ!# � K! $  
រុស!:ុី (Russian Academy of Sciences) F ន' រ 
�7  ក់»í ើលពី' រ5ើញនូវ អំ�ើហិង!k � នà លÝ ល  
ដល់ទំហំធំÇ!ងមួយ។ · យ� រ3 !កិច� ខិតខំ 
u! ឹងÓ!  ងរបស់d ង, មø$ ! ីរុស!:ុី Æ ប់»$ ើមÉ មÝ ន 
អំ�ើហិង!k ក1 ងុq! �� រ និង �៉ ន់�,  នþ  ក1 ងុមួយ P  ំ 
K$ ! ីជិត ១៥,០០០d ក់ §! rវ� នã!សF(  ប់ Ôើយ 
K$ ! ី ៥០,០០០d ក់ §! rវ� នសp!  កព!# � ល Â  
មន́ រី�!ទ!³។ F ន§! មឹ3! មួយ� គបី ¿  មួយ� គ E!  ំ 
ក1 ុងចំ: មK! $ ី� ំងអស់ /!លទទួលរងនូវអំ�ើ
ហិង!k §! rវ� នទទួលជំនួយព!# � ល។ · យ � រ 
+,  នច!Ñ ប់u!   ងំអំ�ើហិង!k  ក៏Ç\ ើឲ!³+,  នយន$ ' រ 
អនុវត$ ន៍ +,  ន¢! ុម+ ំ3 រ ឬ +,  ន�P  ក់Ù រ ' រ3 រ 
ជនរង?!  ះ។ ' លពី.!កក4 Ý   P  ១ំ៩៩៣, C កK! ី 
F៉ រី�  ពីស'(  កូ�៉  � នប|4 ើតä!ខ ទូរស័ព́ ពិ !ស 
មួយ សp!  ប់K$ ! ី/!លF ន ទុក}  -! �យ។ បd²  ប់មក 
d ង� នព¦! ីកកិច� ' រ មជ!TមណU ល វិបត$ ិK! $ ីäើក 
ទីមួយ Â ក1 ុង u! �!ស។ d ង� នតស៊ូមតិជ±! ុញ 
ឲ!³ប|4 ើតច!Ñ ប់) មE!  ម' ររំC ភ, Ôើយd ង� ន 
Ç\ ើកិច� ' រb មួយq! ះឹ�Ê  នអនុវត$ ន៍ច!Ñ ប់ · យ F ន 
� ព ជំ� ស់ចំហ ក1 ុង' រប| 4 ើតជំនួយជូនដល់K! $ ី 
និង ' ត់$ សឧ¢! ិដß ជន។  d ង� នÆ ប់»$ ើម 
យុទ7 d  ' រ~ សd ផ!:ព\ ផ!k យព័ត៌F ន ើ̧ម!¥ីó ត 
§! Ý ងអំពីបûÞ  អំ�ើហិង!k äើK! $ ី និង  ើ̧ម!¥ីអប់រំ 

K! $ អំីពីសិទ7 ។ិ Ôើយ+ ត់F នស®̄ !ងÉ មវិទ!³ុ និង  ទូរទស!:ន៍�ៀង� ត់ ក1 ងុ' រ äើកកម̀ ស់ 
' រ8 រពចំÌ ះសិទ7 Kិ! $ ។ី បច� បុ!¥ន1 l!ះ អង̂ ' ររបស់ d ងÛ,  ះ � �  (ANNA) (មជ!TមណU ល 
b តិសp!  ប់' រទប់� �  ត់អំ�ើហិង!k ) សហ' រណ៍b មួយប�Á  ញw! មជ!TមណU ល 
វិបត$ ចំិនួន១៧០ Â ទូ� ងំ u! �!សរុស!:ីុ និង អតីតសហ� ពសូðៀត។  ឥឡូវl!ះ d ងកំពុង 
សកមh មិន�!ន§! ឹម3!u! យុទ7 u!   ំងនឹងបុព\ Ô!តុw!អំ�ើហិង!k u!   ំងនឹងK! $ ីប៉ុ:r  ះ
�! ប៉ុ> $ ! µ!ម� ំង' រ រត់ពន7 K! $ ី និង កុF រ។ ក1 ុង P  ំ ២០០៤, d ង គឺb អ1 កទទួល3 នរÙÚ  ន់ 
� ពb អ1 កដឹកd ំពិភពC កអំពីសិទ7 ិមនុស!: (Human Rights Global Leadership Award)។ 
កិច� u! ឹងÓ!  ងរបស់d ង ពីស'(  កូ�៉  � នជួយស¦! ̂ ោះជីវិតមនុស!:à ប់មិនអស់· យ      
u! ឈមនឹង?!  ះþP  ក់¶៉ ង½! ើនចំÌ ះខ¯ ួនd ង។     

' រសF x  សន៍
Â �!ល/!លខ @ ំុប|4 ើតប�Á  ញទូរស័ព´ ពិ !សäើកទីមួយ អំពីអំ�ើហិង!k ក1 ុង q! �� រ   
Â ក1 ងុu! �!សរុស!:ី ក1 ងុ P  ១ំ៩៩៣ (F នÛ,  ះþ  � �  ANNA), F ន3! ខ@ ុ ំFP  ក ់ឯង  
Ø¯ ើយទូរស័ព´ រយៈ�!លបួនý៉ ងក1 ុងមួយ9C !, ªៀងà ល9់C !, ក1 ុងរយៈ�!ល៦.!។ Ôើយ 
ក1 ុងបួនý៉ ង�ៀត ខ@ ំុជួបb មួយK! $ ីក1 ុង' រផ$ ល់u! ឹក!k Í បល់។ ខ@ ំុមិន� ច បដិ !ធ�!  
$ ះF នK! $ ី½! ើនក៏· យ។ ខ@ ំុអត់/!លទទួល� ន' របណh ុះប�Á  ល�!, ខ@ ំុ+,  ន�!ល 
ចâ(  ះ�! +,  ន-! ំ/!ន�!។ ប៉>ុ $ ! K! ប�!លb មួយ+P  â ះ/!រ ខ@ ំុក៏មិនដឹងþ  ខ@ ំុ� ចv!
អ\ ី/!លខ@ ំុ� នÇ\ ើÉ មរèៀប� â ះ�!។
 · យមិនដឹងខ¯ ួន ខ@ ំុ� នÆ ប់»$ ើមកិច� ' រl!ះក1 ុង�!ល/!លខ@ ំុb និស!:ិតN!  វF!  វ
Â   � ó បណU ិតស� វិទ!# � K! $ រុស!:ុី (Russian Academy of Sciences) ¾1 !កសិក!k  
ចំនួនមនុស!:� ក់ទិនដល់សង^ ម និង  !ដß កិច� ។ ខណៈ/!លកំពុងស±! បស±! �ល' រ

M
ar

in
a 

P
is

k
la

k
o
v
a,

 ©
2
0
0
0
 E

d
d
ie

 A
d
am

s

៤៤   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



ស´ ង់មតិþP  ក់b តិមួយ អំពីបûÞ  K! $ ី,  Â 9C !មួយ  ខ @ ំុ� នទទួលនូវ' រ 
Ø¯ ើយតបពី' រស´ ង់មតិl!ះ /!លខ @ ំុមិនដឹងþ  គួរកំណត់Î!ប� ។ 
ច®̄ ើយl!ះ � ន ពិពណ៌d  អំពី' រឈឺÆ ប់ និង ទុក} ð!ទd របស ់K! $  ីFP  ក់ 
· យ �P  ê!ប$ រីបស់+ ត់។ ខ@ ុ�ំ នបÙÞ  ញ�  ដល់សហ !វិកមួយចំនួន 
Ôើយសហ !វិកFP  ក់� នE !  ប់ខ @ ំុþ  “អ1 ក�ើប3 !� ន� នករណី 
អំ�ើហិង!k ក1 ងុq! �� រមួយ”។ ខ@ ុមិំន/!លe(  ប់ឮ 3 ក!³l!ះពីមុនមក �!។ 
ពីO!  ះ b ªឿង/!លមិនF ន ' រទទួល��  ល់ក1 ងុសម័យ រុស!:ីុ Ö!  យ 
' រ� ក់Î!កសូðៀត, äើសពីl!ះ�ៀត+,  ន' រពិ� ក!k À ះ Ïើយ។ 
ខ@ ំុ� នសË!  ចចិត$ þ  ខ@ ំុ§! rវ3!ªៀនឲ!³� ន½! ើនពី� តុភូត� ថ៌កំ� ំង
l!ះ។
 É ងំពី�!លâ ះមក ខ@ ុ�ំ នជួបFì  យរបស់មិត$ ភក$ កូិនរបស់ខ@ ុ ំÂ មុខ 
� ó ªៀន។ 3 ក់ក�Á  លមុខរបស់d ង F ន�P  មb ំ ¤(  ំង។ d ង 
បដិ !ធមិនE!  ប់ខ@ ំុ អំពីអ\ ី/!ល� ន;ើតÏើង�!។ óK  ច   9C !មួយ, 
ពីរបី9C !Ö!  យមក  d ង� នទូរស័ព́ មករកខ@ ុ។ំ ªឿងà៉ វរបស់d ងÇ\ ើឲ!³ 
ខ@ ំុរន7 ត់។ Â �!ល/!លប$ ីរបស់d ង  ¯ ៀកសំäៀក បំ3 ក់ Ôើយ 
Ö!  យមក Ï!វ� វ� ន�! ះុ។  �(  មៗâ ះ � មិន� ន់ � ន Ý ក់ (�v  ប់)។ 
+ ត់� នយក�!¥!កòើង� យមុខu! ពន7 របស់+ ត់។ d ងមិន� ច°!ញ 
¿ *!  អស់រយៈ�!លពីរស�ì  ហ៍។ d ងពិត b  ឈឺÆ ប់¤(  ំង� ស់ 
គឺឈឺÆ ប់� ងំផ̄ វូ' យ, � ងំផ̄ វូចិត$  ពីO!  ះ 3 ក់ក�Á  ល មុខរបស់d ង 
គឺb ªំ ,   និង ñៀវ¤(  ំង។ ខ@ ំុ� នសួរd ងþ  “Ô!តុអ\ ី� នb អ1 កមិន
Æ ក°!ញពី+ ត់?” l!ះb សំណIរធមh É ។ Ôើយd ង� ននិ¶ យ 
þ  “ខ@ ុនឹំង¿ រស់Â ឯ� ?” ខ@ ុ�ំ ននិ¶ យ þ  “2!ងលះ+ ត់¿  
¿ ជួលផ´ ះ2 \ !ងមួយ�ៀត¿ ”។ d ង� ន និ¶ យþ  “ខ@ ំុ� នពឹង
¾í !ក¿ äើ+ ត់� ងំK! ងុ”។ ក1 ងុ' រជù!ក+P   l!ះ ខ@ ុ�ំ នយល់ច!Ñ ស់៖ 
មÇ!# � យអ1 ករំC ភ គឺ' រព¦! ឹង' រ §! �តj!  , បន, យ' រòឿb ក់ 
äើខ¯ ួនK! $ ី, និង បងí ន់ត] ¯ !>²  ល់ខ¯ ួនរបស់ K! $ ី។ ខ @ ំុផង/!រ � នឮ 
u! វត$ ិªឿងរបស់d ង អំពីរèៀប/!លប$ ី§! លប់ មកផ´ ះ និង ¿ ច�� !  ន, 
Ôើយយកê!+ ស äើកp!  លឥដß , Ôើយ u! សិនèើ F នធូលីតិចតួច 
ប$ ីសួរ· យ®ើលÙ យþ  “yើឯង� ន Ç\ ើអីខ¯ ះ 9C !l!ះ”។ កp!  លឥដß  
Â ក1 ុងច�� !  នរបស់u! �!សរុស!:ីុ 3!ង3! F ន ធូលី តិចតួចខ̄ ះ b ពិ !ស 
èើសិនb អ1 កF នកូនÂ ផ´ ះនរ� រត់ä!ងÂ ជុំវិញ គឺþ ច�� !  ន គឺ 
b មជ!TមណU លជីវិតq! �� រ Â ក1 ងុផ́ ះ2\ !ង តូចរបស់Dើង។ ចំÌ ះអ1 ក 
®ើលមកពី*!  , អ\ /ី!លខ@ ុ�ំ នពិពណ៌d l!ះ� ចÇ\ ើឲ!³ã!អស់សំ!ើច, 
ប៉ុ> $ ! ខ@ ំុ� នយល់5ើញþ  ªឿងÎ!បl!ះb ªឿងធមh É ។ សp!  ប់K! $ ី 
រូបl!ះ ' រសន´ d របស់ Dើង គឺb ឱ' សមួយ ក1 ុង' រទំd ក់ទំនង
b មួយនរ� FP  ក់ /!ល មិន� នÝ ក់$ សd ង, /!ល មិន� ននិ¶ យ  
“អ1 ក� នÇ\ ើអ\ ីខុស?” · យមិនដឹងខ¯ ួន  ខ@ ំុ� នÆ ប់»$ ើមផ$ ល់u! ឹក!k 
Í បល់ដល់d ង។ ប៉>ុ $ ! ខ@ ំុ� នយល់ដឹងពីªឿងរបស់d ង/!លþ  
អំ�ើហិង!k រូប' យ ;ើតមកពីអំ�ើហិង!k ផ¯ ូវចិត$ ។
 ដូ°1 !ះÔើយ ខ @ ំុ� នÆ ប់»$ ើមគិតþ  ខ @ ំុគួរ3 !ជួយd ង, ខ @ ំុគួរ3 ! 
ប« \ !រ d ងឲ!³¿ នរ� FP  ក់/!ល� ចជួយ។ បd²  ប់មក�ៀត ខ@ ំុ� ន 
យល់þ  មិនF នក> ¯ !ងសp!  ប់បûÞ  l!ះ។ ខ@ ំុមិន� ចE!  ប់អ1 ក អំពី 

� រមh ណ៍របស់ខ @ ំុ� ន�!។ ខ @ ំុពិតb អស់សង!6 ឹម និង 3 !លá ល។ 
Â ក1 ុងu! �!សរុស!:ុី F ន3 ក!³À(  កមួយនិ¶ យþ  “ã!� យតប់អ1 ក  
â ះF នន័យþ  ã!K! © ញ់អ1 ក”។ ឥឡូវl!ះ ខ@ ំុ� នយល់ដឹង អំពី  
អត, ន័យ w!3 ក!³À(  កâ ះÔើយ។ ខ@ ំុ� នសួរខ¯ ួនខ@ ំុþ  “yើអ1 ក� ច 
Ç\ ើអ\ ីខ¯ ះ អំពី� កប!¥កិរិ¶ វប!¥ធម៌Î!បl!ះ?”  ប៉>ុ $ ! ខ@ ំុដឹងþ  ខ@ ំុ§! rវÇ\ ើ 
អ\ ីÔើយ។ ខ@ ំុ� នប|4 ើតប�Á  ញទូរស័ព´ ពិ !ស (Hotline)។ Â 9C ! 
ដ៏§! b ក់មួយក1 ុង.!មកà  K! ី$ FP  ក់� នទូរស័ព´ ចូលមក Ôើយខ@ ំុ� ន
Æ ប់»$ ើមជù!កb មួយd ង។ ពីរ បីd ទីÖ!  យមក d ងឈប់ Ôើយ 
និ¶ យþ  “ខ@ ំុមិនជù!កb មួយអ1 កÉ មទូរស័ព´ �!។ ខ@ ំុÆ ំ� ច់ជួប 
អ1 ក>²  ល”់។ ដូ°1 !ះ ខ@ ំុនិ¶ យþ  “-! ម”។ ÔើយÂ �!ល/!លd ង 
� នចូលមក3 ក!³�!ចន៍u! កប· យទឹក¬1 !ក äើកទីមួយរបស់d ង គឺ  
“ខ@ ំុ¤(  ចþ  ប$ ីរបសខ់@ ំុនងឹសF(  បខ់ @ ំុ Ôើយ+,  ននរ� FP  កន់ងឹដងឹ�!”។ 
d ង� នE !  ប់ខ @ ំុអំពីu! វត$ ិªឿងរបស់d ង។ មុននឹងd ងE !  ប់ប$ ីþ  
d ងF នç´ !Ì ះ ប$ ីÂ លí ចំÌ ះd ង។ បd²  ប់មកអ\ ីៗ � ំងអស់� ន 
>(  ស់ប$ ូរ។ + ត់� ន§! �តj!  ¶៉ ងរុឹងF ំ។ d ងÙ យរង?!  ះ និង 
� ត់បងឯ់កà ជ!³� ព៖ “ខ@ ំុ� នរន7 ត់, Ôើយទឹកមុខរបស់+ ត់ គឺមិន 
សប!Ñ យចិត$ �!។ � ដូចb þ  + ត់� នទទួលJ គជ័យ។ ^! ៀបដូច 
+ ត់គិតþ  ‘l!ះð!នអញÔើយ អញ� ចÇ\ ើអ\ ីឯងក៏� ន/!រ’”។ � ព 
?!  ះþP  ក់ F នពិតE!  កដ។
 u! តិកមh äើកដំបូងរបស់ខ@ ុ ំ “ឱ! -! ះb Fü  ស់C កÜើយ ឥឡូវl!ះ 
ខ @ ំុនឹង§! rវÇ\ ើអ\ ី?” ខ @ ំុដឹងþ  ប៉ូលីសមិន� ចÇ\ ើអ\ ី; ើត�!។ ប៉ុ> $ ! 
$ ះb ¶៉ ង� ក$  ី ខ@ ុ�ំ នទូរស័ព́ ¿ រកបូ៉លីសÂ ក1 ងុK! កុ របស់ d ង។ 
ម�! $ ីប៉ូលីសâ ះ ទំនងb ចិត$ លí , ប៉>ុ $ ! Â �!លâ ះ + ត់� នទូរស័ព´  
¿ រកប$ ីរបស់ខ@ ំុ�(  មៗ Ôើយ� ននិ¶ យ ¿ ' ន់ + ត់ þ  “yើu! ពន7  
របស់អ1 កកំពុងÇ\ ើអ\ ?ី ÔើយÔ!តុអ\ �ី នb d ងជù!ក អំពីបûÞ  q! �� រ? 
‘®ើល>! u! សិនC កនឹងÇ\ ើ Ç\ ើ· យ C ៀម �K  ត់។’ ខ@ ំុដឹងþ  ពិត
b F នបûÞ  អស់សង!6 ឹមសp!  ប់d ង�!ន។ បûÞ  របស់d ង � ន'(  យ 
¿ b បûÞ  របស់ខ@ ំុ។ ខ@ ំុមិន� ចដកខ¯ ួន °!ញ  � ន�!។ ខ@ ំុ� នទូរស័ព´ 
¿ រកK! $ ីFP  ក់/!លខ@ ំុ��  ល់ គឺb  ®!e វី ចូល និវត$ FP  ក់ Ôើយ� ន 
E!  ប់+ ត់þ  “ខ@ ំុមិនF នលុយ' ក់�! ÔើយK! $ ីl!ះ ក៏មិនF នលុយ 
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� 3 ហ៍ពិ3 ហ៍ ឬ · យសង!k រ,  អំ�ើហិង!k ¤ ងផ¯ ូវចិត$ , ' រ) ំងឲ!³ 
រស់Â ឯB , និង ' រ§! �តj !   ¤ ង !ដß កិច� ។ ¾1 !កចុងÖ!  យl!ះ 
� ន'(  យ¿ b ទ±! ង់ កលល!¥ិច  និង ó ក់äៀមមួយ w!អំ�ើហិង!k  



ក1 ងុq! �� រ O!  ះþ  K! $ Fី ន ៦០� គរយ w!ចំនួនu! b ជនអត់' រÙ រធ\ ើ 
ÔើយE!  ក់.! របស់K! $  ីគឺu! �!ល ៦០� គរយ w!E!  ក់.!របស់បុរស 
សp!  ប់' រÙ រ ដូច+P  ។ 
 មិត$ FP  ក់� នÆ ប់»$ ើមÇ\ ើ' រb មួយខ@ ុÂំ .!មកà   P  ១ំ៩៩៤ Ôើយ 
Â អំឡុងរដូវyì  , Dើង� នបណh ះុប�Á  ល¢! មុK! $ ទីីមួយ  របស់Dើង  
/!លÆ ប់»$ ើមÇ\ ើ' រb មួយDើងb  អ1 កផ$ ល់Í បល់ É ម ទូរស័ព´ ។  
Â ក1 ងុ P  ១ំ៩៩៥ ខ@ ុ�ំ នÆ ប់»$ ើមÇ\ ើដំ!ើរ¿ ' ន់ទី¢! ងុដÄ!�ៀត 
ក1 ងុu! �!សរុស!:ីុ · យªៀបចំ' រហ\ កឹហ\ នឺបណh ះុ ប�Á  ល សp!  ប់¢! មុ 
K! $ ីដÄ!�ៀត /!ល� នÆ ប់»$ ើមÔើបÏើង Ôើយ/!លចង់ឲ!³Dើង
ប|4 ើតu! ព័ន7 ទូរស័ព́ ពិ !សហត© ញស៍  (hotlines) ឬ មជ!TមណU លវិបត$ ិ 
មួយចំនួន។ បd²  ប់មក�ៀត DើងÆ ប់»$ ើម ប|4 ើតកមh វិធីផ$ ល់' រពិ?!  ះ 
Í បល់¾1 !កចិត$ � K! $  និង ¾1 !កច!Ñ ប់សp!  ប់ជនរង?!  ះពី អំ�ើហិង!k  
ក1 ុងq! �� រ។ 
 Â ក1 ុង P  ំ១៩៩៧ Dើង� នÆ ប់ប| 4 ើតកមh វិធីថh ីមួយ ¸ើម!¥ី 
បណh ះុ ប�Á  ល®!e វី អំពីរèៀប· ះN!  យករណីរំC ភក1 ងុq! �� រ។      
ស, ិត Ö!  មច!Ñ ប់រុស!:ុីបច� ុប!¥ន1  ' របង4 អំ�ើហិង!k  គឺb ' រ' រ3 រមួយ  
/!លã!� ចអះ� ងÂ ក1 ងុតុó ' រ ើ̧ម!¥ីបន7 រូបន, យ' រÝ ក់ ទណU កមh ។ 
l!ះu! �!លb ទ±! ង់~ រ� បំផុតមួយw!' ររំC ភ¤ ងផ¯ ូវចិត$   
O !  ះþ � ; ើតÏើងÂ ក1 ុងបន´ ប់តុó ' រ Â ចំÌ ះ មុខw!ជនរង 
?!  ះ។ Î!បl!ះÇ\ ើឲ!³d ងដូចb អ1 កF ន ' រទទួល ខុស§! rវ។ ជន 
រង? !  ះ§! rវ� នស$ ីបâ²  សb ចំហ · យអ1 កu! -! ឹត$ បទäh ើស។ 
b ' រÀ ក�ì  យ Â 3!F នo ¢! មb ½! ើន /!លÂ F នជំlឿþ  
d ងF ន' រទទួលខុស§! rវក1 ុងªឿងà៉ វ� ំងl!ះ, Ôើយ· ះ2!ងឲ!³
អ1 កu! -! តឹ$ បទäh ើសòៀសផុតពី' រទទួលខុស§! rវ ចំÌ ះសកមh � ព 
� ំង© យរបស់ã!។ ' រប៉ះទង^ ិចផ¯ ូវចិត$ ចុងបំផុត� នu! -! ឹត$ ។ 

 ក1 ុង' រÆ ប់»$ ើមសហស!:វត!:ថh ី, DើងF ន មជ!TមណU ល វិបត$ ិ 
K! $ bី ង៤០ កំពុងÇ\ ើកិច� ' រ3 ស�!ញu! �!ស រុស!:ីុ, Ôើយថh ីៗ l!ះ 
Dើង� នប| 4 ើតសF គមមជ!TមណU លវិបត$ ិK! $ ីរុស!:ុី /!ល§! rវ� ន 
ចុះÛ,  ះb ផ¯ ូវ' រ និង � នទទួល��  ល់· យ រÝë  ភិ� លរុស!:ុី។ 
ខ@ ុFំ នកិត$ យិស /!លã!� នb ប់aP  តb u! e ន ទីមួយ w!សF គមl!ះ។ 
 ឪពុកFì  យរបស់ខ @ ំុ � ន+ ំ+ ! ហួសនិស!:័យនូវ' រÙ ររបស់ខ @ ំុ។ 
ឪពុករបស់ខ @ ំុ, b មø$ ! ី� ) នចូលនិវត$ FP  ក់, � ននិ¶ យ មក' ន ់
ខ @ ំុþ  “Ö!  មសម័យសូðៀត b ក់�$ !ងកូនb អ1 កu!   ំងÔើយ?” 
Ôើយខ@ ំុØ¯ ើយតប¿ + ត់វិញ “u! �!ល�!នÔើយ, ពីO!  ះសម័យ 
សូðៀត  ã!រក!k �!វកþ w!ឧត$ មគតិមួយ គឺþ  អំ�ើ  ហិង!k  ក1 ុងq! �� រ
មិនF ន;ើតÏើងb ផ¯ ូវ' រ�!”។ � កប!¥កិរិ¶  Â ក1 ុងអំឡុងរបប 
សូðៀត គឺþ  èើសិនK! $ ី§! rវ� នប$ ី� យដំ មកពីK! $ ីâ ះ� នបà ជ័យ 
b K! $ ី និង  b ភរិ¶ ។ �!លâ ះ គឺតួd ទីរបស់K! $ ីÂ ក1 ុងសង^ ម
Dើងក1 ុង' រ ប| 4 ើតបរិ¶ ' សq! �� រ។ គឺb តួd ទីរបស់d ងក1 ុង 
' រµ!រក!k  ឧត$ មគតិl!ះ។ មកពីគំនិតl!ះÔើយ K! $ ី /!ល§! rវ� ន 
ã!� យÇ\ ើ� ប អស់រយៈ�!ល២៦ P  ំ � នមកជួបខ@ ំុ។ ខ@ ំុb មនុស!: 
ទីមួយ /!លពួកã!� ចមករក· យèើកចំហ, Ôើយពួកã!� ចå!ក 
រំ2!កb មួយខ@ ុ·ំ យ� ពកក់yì   /!លã!� នó ក់ទុកÂ ក1 ងុខ̄ នួ។ 
l!ះគឺb ' រពិត/!ល;ើតÏើង½! ើនក1 ុង�!លបច� ុប!¥ន1 l!ះ។ 
 ខ@ ុមិំនb មនុស!:វិ� មញ� �!។ K! $ �ី ក៏� ចÇ\ ើដូចខ@ ុ�ំ ន/!រ។ 
$ ះបីb ¶៉ ង� ក៏· យ ខ@ ំុគិតþ  ខ@ ំុគឺពិតb F នសំ� ង� ស់ 
O!  ះþ  ខ@ ុ�ំ នÆ ប់»$ ើមអ\ ថីh មួីយ, គឺb ' រអភិវឌ!\ធំមួយក1 ងុu! �!ស 
រុស!:ុី គឺb ឥរិ¶ បថថh ីមួយ។ ឥឡូវl!ះ មនុស!:q! ប់រូបកំពុងជù!ក+P   
អំពីអំ�ើហិង!k ក1 ុងq! �� រ។ Ôើយមនុស!:b ½! ើនកំពុងØ¯ ើយតប¿ 
នឹង បûÞ  l!ះ (អំ�ើហិង!k  ក1 ុងq! �� រ)។

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៤៧

អ1 កà យ' រណ៍ពិ !ស អង^ ' រសហu! b b តិ ទទួល បន´ ុកសិទ7 ិមនុស!: សូរិ¶  ស៊ូè!ឌី (Surya Subedi), សីុវីកហ^ ័សកម` ុb   !ង e រី, C កK! ី L!រី 
ខិណP ិឌី, C កជំ� វ មួរ សុខហួ, មជ!TមណU ល រ៉ូបឺត  Y៊!ហ\  ខិណP ិឌី ចន ហុីវÔ\ ើនិន (John Heffernan) Â ទី¢! ុង ភ1 ំ�!ញ  . !កុម / ៈ  P  ំ២០១១។



អំ�ើហិង!k ក1 ងុq! �� រu!   ងំនឹងK! $ ី
បûÞ  សិទ7 មិនុស!:៖ សិទ7 Kិ! $ ,ី  !រី� ពរួចផុតពី 
អំ�ើហិង!k ក1 ងុq! �� រ និង សុចរិត� ពបុគ̂ លFP  ក់ៗC កK! $ ី F៉ រី�  ពីស'(  កូ�៉  

 !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពីសិទ7 ិ
មនុស!:
• F j!  ៣៖ សិទ7 ិក1 ុង' ររស់à នF ន   
 ជីវិត, សទិ7 ិF ន  !រ�ី ព នងិ សទិ7 ិF ន  
 សន$ ិសុខ>²  ល់ខ¯ ួន 
• F j!  ៥៖  !រី� ពរួចផុតពី' រÇ\ ើ   
 � រុណកមh  និង  ' រu! -! ឹត$ " ក� ប

ត±! rវ' រ�!លð!ó ៖ ៨0 d ទី

ព័ត៌F នអំពីq! rបs! ៀន៖
អំ�ើហិង!k ក1 ុងq! �� រ គឺF ន' រលំ� ក 
/!លត±! rវឲ!³F នដំ: ះN!  យ O!  ះþ   
ã!� នó ក់បិទ� ំងb និច�  និង b  
បុព\ Ô!តុ w!  !ចក$ ីÜៀន¤,  ស សp!  ប់ 
ជនរង?!  ះ និង អ1 កជិតដិតនឹងជន 
រង?!  ះ។ ក1 ុង' រ ! ៀមªៀបចំបs! ៀន 
អំពីu! e នបទl!ះ ចូរF នបញZ ីÛ,  ះ 
និង ' រទំd ក់ទំនងអង̂ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល  
ក1 ងុសហគមន៍ ចំÌ ះ' រ+ +ំ! បុគ̂ លFP  ក់ៗ 
/!លF ន' រប៉ះ3 ល់· យ អំ�ើហិង!k ក1 ងុ  
q! �� រ។ F ន� រៈសំ¤ ន់ផង/!រ ក1 ុង 
' រពន!³ល់þ  yើអំ�ើហិង!k ក1 ុងq! �� រ b  
អ\ ?ី អំ�ើហិង!k ក1 ងុq! �� រ គឺb ឥរិ¶ បថ  
បន$ បd²  ប់ /!ល� នu! -! ឹត$  · យ 
បុគ^ លFP  ក់ äើ' រ§! �តj!  FP  ក់�ៀត។ 

yើF នឥរិ¶ បថÎ!ប�  /!ល ã! 
Æ ត់ទុកþ  b អំ�ើហិង!k ក1 ងុq! �� រ?

èើសិនb ê!គូរបស់អ1 ក៖
• Ç\ ើឲ!³� F៉ ស់មុខ ឬ Ç\ ើឲ!³ខូច;!រ� � ¤,  សអ1 ក  
 · យ°!តd 

• §! �តj!  សកមh � ព�  មួយរបស់អ1 ក,  
 ដូចb  អ1 ក� /!ល អ1 ក� ចជួប ឬ   
 � ចជù!កb មួយ ឬ ក៏ទីក> ¯ !ង�    
 /!លអ1 ក� ច¿ 

• E!  ប់អ1 កþ  អ1 កគឺb  Fì  យដ៏� ¢! ក់ ឬ  
 គp!  មក�ំ!ងយក ឬ កÇ៏\ ើ ឲ!³?!  ះþP  ក ់ 
 ដល់ កូនរបស់អ1 ក

• Ç\ ើ !ចក$ សីË!  ច ចិត$ � ងំអស់ជំនួសអ1 ក

• à à ងំ អ1 កមិនឲ!³ជួបមនុស!:b ទីK! © ញ់  
 ដូចb  មិត$  និង q! �� រ របស់អ1 ក 

• រំC ភà ង' យអ1 ក É មÎ!ប� មួយ

• យក+! ព!³សម!¥ត$ ិ ឬ លយុ' ក ់របសអ់1 ក  
 និង ដកហូត� ពីអ1 ក

• គp!  មក�ំ!ងអ1 ក · យ� វុធ 

• បំផ¯ ិចបំ>(  ញ+! ព!³សម!¥ត$ ិ របស់អ1 ក ឬ   
 គp!  មកំ�!ង សF(  ប់សត\ ចិញ� មឹ របស់អ1 ក

• ប៉ុនប៉ងបំភ័យអ1 ក

• គp!  មក�ំ!ងÇ\ ើឲ!³អន$ à យà ង' យ   
 ដល់ពួកã! ឬ គp!  មក�ំ!ងអ1 ក · យ 
 ^! ើអំ�ើហិង!k à ង' យ

• à à ងំអ1 កមិនឲ!³¿ Ç\ ើ' រ ឬ ¿ � ó ªៀន 

សំណ Iរ�!នាំ

• yើ� F នន័យ¶៉ ង®$ !ច ចំÌ ះសុវត, ិ� ព?

• yើã!រំពឹងþ  នឹងF នសុវត, ិ� ព 
 Â ទីក> ¯ !ងណា?

• Ô!តុអ\ ី� នb អ1 កប|4 ើត  !ចក$ ីu! ' ស 
 b សកលស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: ^! ើ � �    
 "សន$ ិសុខ>²  ល់ខ¯ ួន"? 

• yើអំ�ើហិង!k ក1 ុងq! �� រ� ន;ើតÏើង  
 Â ទីក> ¯ !ង� ?

8 ល[ 

បd²  ប់ពី®!ªៀនl!ះ សិស!: នឹង� ច៖
• កណំត ់នងិ យលដ់ងឹ 3 ក!³ "អ�ំើហងិ!k   
 ¾1 !កD!នឌ័រ" 

• ពិនិត!³ និង វិ� គ ' រពិតនិងតួä!ខ   
 � ក់ទងនឹងអំ�ើហិង!k ក1 ុងq! �� រ

• ដងឹþ  yើC កK! ី F៉ រ�ី  ពសី'(  ក�ូ៉   
 b នរ� , Ôើយ ' រÙ ររបស់d ង   
 សp!  ប់អ1 ករួចផុតពី អំ�ើហិង!k  

ជំd ញសិស!:

• ' រគិតពិÆ រ� 
• ' រÇ\ ើ !ចក$ ីសន1 ិÝë  ន
• ' រªៀបចំ និង ' របកN!  យ ព័ត៌F ន
• ' រចូលរួម ក1 ុង' រÇ\ ើ¾!ន' រ និង   
 កិច� ពិ� ក!k b ¢! ុម
• តក$ វិទ!# (critical thinking)

៤៨   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន
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សកមh � ពរបស់សិស!:

�Ê  ន� ពq!  ងទុក

• បs! ៀនសិស!:ឲ!³� ន F j!  ៣ w! !ចក$  ី 
 u! ' សb សកលស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:។

• បs! ៀនសិស!:ឲ!³� ននិយមន័យw!អំ�ើ 
 ហិង!k ក1 ងុq! �� រ និង ' រពិត និងតួä!ខ  
 www.unifem.org ។

• បd²  ប់ពី' រ� ន, សូមបs! ៀនសិស!:ឲ!³  
 ªៀប3 ក!³Ïើងវិញ នូវF j!  ៣ · យ   
 ¾í !កäើ ' រយល់ដឹងអំពី អំ�ើហិង!k    
 ក1 ុងq! �� រ។

•  1 ើសសិ!: ឲ!³Ç\ ើ រ� យ' រណ>៍²  លF់ ត ់ 
 ¿ ' ន់þP  ក់។ É មរយៈកិច� ពិ� ក!k    
 /!លស±! បស±! �ល· យ q! rបs! ៀន។

សកមh � ពទី១

ចូរå!ក' រសFx  សន៍ របស់ C កK! ី 
F៉ រី�  ពីស'(  កូ�៉ , Ôើយសូមសួរសិស!: 
នូវសំណIរd d  ដូច¤ ងÖ!  ម៖

• yើÔ!តុអ\ ី� នb  C កK! ី F៉ រី�    
 ពសី'(  ក�ូ៉  Æ ប»់$ ើមÇ\ ើ' រÙ ររបសd់ ង  
 ¸ើម!¥ីបញ� ប់ អំ�ើហិង!k ក1 ុងq! �� រ   
 Â ក1 ុងu! �!សរុស!:ុី?

• yើF នលក} ណៈអ\ ីខ¯ ះ w! អំ�ើហិង!k ក1 ុង  
 q! �� រ /!ល K! ̧ ៀង+P   ព ីករណមីយួ  
 ¿ ករណីមួយ?

• yើអ\ ី¿  b  និយមន័យ មុខÙ រ w!អំ�ើ  
 ហិង!k ក1 ុងq! �� រ របស់C កK! ី   
 F៉ រី�  ពីស'(  កូ�៉ ?

• yើអ\ ី¿  b  ' រu!   ំងជំ� ស់?   
 Ô!តុអ\ ី� នb ឪពុករបស់ C កK! ី   
 F៉ រី�  � d ងþ  b អ1 ក    
 u!   ំងជំ� ស់?

• សូមÇ\ ើ' រអÉÊ  ធិប!Ñ យþ  yើC កK! ី  
 F៉ រី�  � នជួយK! $ ីរុស!:ុី· យ   
 រèៀប� ។

សកមh � ពទី២

• ªៀបចំអនុវត$ ន៍គូស¾!នទីសហគមន៍    
 ¸ើម!¥ីªៀនអំពីþ  yើអ1 ករួចផុតពី   
 អំ�ើហិង!k ក1 ុងq! �� រ � ចទទួលជំនួយ  
 និង ' រ+ +ំ!  Â ក1 ុងទីក> ¯ !ង�  ក1 ុង  
 សហគមន៍របស់អ1 ក។ Ý ក់បញ� ូល អ1 ក  
 ផ$ ល់ !� សុខភព, អ1 កអនុវត$ ន៍ច!Ñ ប់,   
 អង^ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល Â  សហគមន៍  
 និង u! ព័ន7 យុត$ ិធម៌។

• បd²  ប់ពីគI!  ងគូស¾!នទីl!ះ � នបញ� ប់,  
 សមូផ$ ុសិំស!:� ងំអស់l!ះ, Ôើយសូមឲ!³   
 ពួកã! }! ើសªីសអង^ ' រមួយ ¸ើម!¥ីÇ\ ើ  
 បទសFx  ស។

• មុននឹងÇ\ ើបទសFx  ស,  þP  ក់�ំ ងមូល   
 គួរ3! ប|4 ើតសំណIរ¶៉ ង' ច� ស់  
 ដប់សំណIរ, ¸ើម!¥ីសួរអង^ ' រនីមួយៗ។  
 ក±! ងសំណIររួម+P  មួយ នឹងជួយឲ!³þP  ក់  
 � ចប|4 ើតរ� យ' រណ ៍ស$ ីពសីមត , � ព  
 សហគមន៍  ក1 ុង' រជួយជនរង?!  ះ ឲ!³  
 រួចផុត ពី អំ�ើហិង!k ក1 ុងq! �� រ។ 

• Â �!ល/!ល' រÇ\ ើបទសF x  ស � ន   
 បញ� ប់, សិស!: គួរ3!Ç\ ើ' រb ¢! មុ, F ន+P    
 ចនួំន៤d ក់, ើ̧ម!¥ីអ|4 !តនូវ ' រØ̄ ើយតប  
 ពី' រÇ\ ើបទសFx  ស របស់ពួកã! និង   
 ព�!  ង ឯក� ររួម+P  ។

• បd²  ប់ពី¢! ុម� នជួបជុំ+P  រួចមក,   
 សូមB ះu! ជុំ þP  ក់� ំងមូល  ¸ើម!¥ី   
 ព�!  ងឯក� រមួយ  · យគូសបûv  ក់នូវ  
 ចំណុចK! ̧ ៀង+P   និង ចំណុចខុស+P    
 · យ¾í !ក¿ äើ សំណIរ/!ល� ន   

 Ç\ ើបទសFx  ស  នងិ ¿ äើ រèៀប/!ល  
 អង^ ' រសហគមន៍នីមួយៗ � នបំ�!ញ  
 នូវ è!សកកមh របស់ខ¯ ួន  ¸ើម!¥ីជួយ   
 ជនរង?!  ះ ពី អំ�ើហិង!k ក1 ុងq! �� រ។

• សិស!: គួរ3!å!ករំ2!ក ឯក� រl!ះ   
 b មួយអង^ ' រ។

• · យ� រសកមh � ពl!ះ សិស!:   
 � ចប|4 ើត ¾!ន' រសកមh � ពមួយ   
 ¸ើម!¥ី>(  ស់ប$ ូរទិដß � ពខ¯ ះ w! ប�Á  ញ   
 សវុត, ិ� ព, សង ̂ម ឬ ច!ំ!ះដងឹ Â ក1 ុង  
 ទី¢! ុង ឬ ទីu! ជុំជន សp!  ប់Ç\ ើកិច� ' រ  
 ឲ!³� នលí ។

៥០   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



'(  យ¿ b អ1 ក' រ3 រ

• ចូរªៀបចំ ទិ� សុវត, ិ� ព >²  ល់ខ¯ ួន។ រួមបញ� ូល � ំង� គh ិន និង  
 អ1 កÇ\ ើបទបÙÞ  ញពី អង^ ' រសហគមន៍មួយចំនួន  /!លអ1 ក  
 � នªៀន Â ក1 ុង' រអនុវត$  គូស¾!នទីសហគមន៍ របស់អ1 ក។  
 សូមªៀបចំþP  ក់ស\ ័យ' រ3 រមួយ។
• សូមអ�Z ើញ� គh ិនFP  ក់ មកÇ\ ើបទបÙÞ  ញ អំពីបûÞ   w!   
 អំ�ើហិង!k  ក1 ុង�!លកំពុង��  ល់+P   (dating)។

• សូមប|4 ើត É à ងមួយ Ý ក់Â ក> ¯ !ងF នu! b u! ិយ� ព និង  
 ផ$ ល់ព័ត៌F នអំពី អំ�ើហិង!k ក1 ុងq! �� រ, អង^ ' រ /!លÇ\ ើ' រ  
 ¸ើម!¥ីបញ!Tប់�  និង ឱ' សd d  សp!  ប់បុគ^ លFP  ក់ៗ   
 /!លចង់Æ ត់វិe ន' រØ¯ ើយតប។
• F ន' រចុះហត, ä!¤ äើញ� ត$ មួិយ ក1 ងុ' រ+ +ំ!  � ងំច!Ñ ប់កម̀ bុ   
 � ំងច!Ñ ប់អន$ រb តិ ¸ើម!¥ី ' រ3 រK! $ ី និង  បញ!Tប់ អំ�ើហិង!k   
 ក1 ុងq! �� រ u!   ំងនឹងK! $ ី និង កុF រ។

¢! ុមu! ឹក!k b តិកម` ុb ¸ើម!¥ីK! $ ី 
(Cambodian National Council for Women)

www.cncw.gov.kh

¢! សួងកិច� ' រd រី (Ministry of Women’s Affairs)

www.mwa.gov.kh

អង^ ' រសុខ� ពពិភពC ក 
(World Health Organization, WHO)

www.who.int

មូលនិធិអង̂ ' រសហu! b b តិ ើ̧ម!¥ី' រអភិវឌ!\សp!  ប់K! $ ី 
(United Nations Development Fund for Women) 

www.unifem.org 

មូលនិធិអង^ ' រសហu! b b តិស$ ីពីពលរដß  
(United Nations Population Fund)

www.unfpa.org

អង^ ' រកម` ុb ¸ើម!¥ីជួយK! $ ីF ន វិបត$ ិ 
(Cambodian Women’s Crisis Center)

www.cwcc.org.kh 

រ� យ' រណ៍ របស់ យូនី !ហ\ អំពី អំ�ើហិង!k ក1 ងុq! �� រ 
(UNICEF Report on Domestic Violence)

www.unicef-irc.org 

ព័ត៌F នប>, !ម
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"SOME SEE THE WORLD

AS IT IS TODAY AND ASK,

WHY. I SEE THE WORLD

AS IT COULD BE AND

ASK, WHY NOT."



C កK!  ីជូលី� �  ដក� តហ!:ីុ 
(JULIANA DOGBADZI)

“F នK! $ ីb ½! ើន /!ល 
រស់Â ក1 ុងទីស'�  រៈ (shrine) 
/!ល§! rវ' រជំនួយ។ +,  នអ1 ក� 
FP  ក់នឹង§! rវ� នតំ� ងឲ!³ពួកã!
u!  ើរb ងមនុស!:FP  ក់ /!លe(  ប់
� ន�P  ក់� K! យ័Â ក1 ងុទីស'�  រៈ 
â ះ Ôើយនឹង� នឆ¯ ង' ត់' រ 
ឈឺÆ ប់...។  · យF នសង!6ឹម 
តិចតួច� ស់ /!លខ@ ុ�ំ នសË!  ច 
ចិត$ ទទួលខុស§! rវចំÌ ះ' រ· ះ
N!  យ បûÞ  l!ះ និង � នÇ\ ើដូ°1 !ះ 
Æ ប់É ំងពី�!លâ ះមក”។

· យ� នb ប់ខ̄ នួb � សករ Â ក1 ងុទីស'�  រៈមួយ 
Â u! �!ស)�  �  (Ghana) b u! �!សកំ!ើត 
b ;h !ងK! FីP  ក់ស, តិÖ!  មទំlៀមទំó ប់មួយ /!ល 
ã!� þ  “§! rកូសីុ” (Trokosi), C កK!  ីជូលី� �  
ដក� តហ!:ុី (Juliana Dogbadzi) §! rវ� នã!បង} ំ 
ឲ!³Ç\ ើ' រ· យ+,  នកY!  , +,  ន !¥ៀង� ) រ ឬ 
សំäៀកបំ3 ក់, Ôើយនឹង§! rវបË! ើ !� ផ¯ ូវM!ទ
ឲ!³� Æ រ!³' ន់សីលFP  ក់ (holy man)។ ១៧ P  ំ 
កន¯ ង មក d ង� នã!ចផុត �!លd ងF ន� យុ 
២៣ P  ំ, Ö!  យពី' រ� កល!¥ងបà ជ័យ½! ើនដង
½! ើន� ។ §! rកសូុី (Trokosi) � នមកពី� �  
អីុវ (Ewe) Ôើយ3 ក!³l!ះF នន័យþ  “� សីរបស់ 
-! ះ� ទិ�!ព” (ឬ “� សកររបស់-! ះ� ទិ�!ព”), 
Ôើយ/!លã!យល់þ  ' របដិបត$ ិ� សd  និង 
ទlំៀមទំó ប់  /!លÂ ក1 ងុâ ះ ;h !ងK! �ី គ½! ើន 
b ;h !ង-! ហh Æ រិនី §! rវ� នបញ� លូ¿ បË! ើអស់មួយ 
ជីវិត ̧ ើម!¥ីó ង� បកមh  អំពីបទឧ¢! ដិß កមh  /!ល� ន 
u! -! តឹ$ របស់� ច់± តិរបស់ពួកã!។ ក1 ងុ P  ១ំ៩៩៧ 
ã!� ន �៉ ន់�,  នþ  ; h !ងK! ី និង K! $ ី u! � !ល 
៥3 ន់d ក់ §! rវ� នឃំុq! ង ទុក Â ក1 ងុទីស'�  រៈចំនួន 

៣៤៥ Â Î៉!ក� សុី� ã1 !យ៍ w!u! �!ស)�  � ។  É មរយៈ' រ) � ន ã!ចខ¯ ួនរបស់ 
ជូលី� �  ដក� ដហ!:ុី និង ' រព!# ¶ មបន$ បd²  ប់ របស់d ង ក1 ុង' ររិះគន់u! ព័ន7 l!ះ, 
' រអនុវត$ ទំlៀមទំó ប់ §! rកូសុី (Trokosi)  §! rវ� ន) ម) ត់Â ក1 ុងu! �!ស)�  � 
ក1 ុង P  ំ១៩៩៩។ $ ះបីb ¶៉ ង� ក៏· យ ' រអនុវត$ ច!Ñ ប់u!   ំងនឹង §! rកូសុី គឺÂ  
3!ធូររលុងÂ Ïើយ។ C កK! ី ដក� ដហ!:ុី (Dogbadzi) Â 3!បន$ ក1 ុង' រនិ¶ យ
Ø¯ ើយតប¿ នឹងទំlៀមទំó ប់ §! rកូសុី (Trokosi) · យÇ\ ើដំ!ើរ3 ស�!ញu! �!ស, 
ជួបu! ជុំb មួយ� សករ និង ព!# ¶ ម� ម� រ !រី� ពឲ!³ពួក+ ត់។
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ខ@ ំុមិន/!ល� នÂ ក1 ុងþP  ក់ªៀន�!។ ខ@ ំុមិន/!ល� ន¿ � ó ªៀន 
�!។ Â �!ល/!លខ @ ំុF ន� យុ៧ឆ1 ំា, ឪពុកFì  យរបស់ខ@ ំុ � នយក 
ខ@ ុ°ំ!ញពីផ́ ះរបស់Dើង Ôើយ� នបញZ នូខ@ ុ¿ំ ' ន់ទីស'�  រៈមួយ  /!ល 
ខ@ ំុ� ន'(  យb � សកររបស់� Æ រ!³' ន់សីលFP  ក់ (fetish priest)  
អស់រយៈ�!ល១៧ P  ំ។ ពួកã!� ននិ¶ យþ  ជីÉ របស់ខ@ ំុ � នលួច 
លុយ២ដុó(  រ។ Â �!ល/!ល+ ត់§! rវ� នសង!:័យពី បទឧ¢! ិដß កមh  
Ôើយ� ន� ម� រឲ!³សងលុយវិញ + ត់� ន' រ3 រ� ព+,  ន$ ស
T!របស់+ ត់។ K! $ ីFP  ក់/!ល� នH ទu! ' ន់+ ត់ ពីបទឧ¢! ដិß កមh  
� ន¿ ' ន់ទីក>̄ !ងស'�  រៈâ ះ Ôើយ� នÝ ក់ប�Á  � រ មកäើ 
¢! ុមq! �� រជីÉ របស់ខ@ ំុ។ បd²  ប់មក សF ជិកq! �� រខ@ ំុ� នÆ ប់»$ ើម
�(  ប់។ ¸ើម!¥ីបញ!Tប់' រ�(  ប់l!ះ q! r� យ   (soothsayer) � នE!  ប់ 
Dើងþ  ជីÉ របស់ខ@ ុ ំ§! rវ' រà យ' រណ៍¿ ' ន់ ទីក>̄ !ងស'�  រៈ §! rកូសីុ  
(Trokosi)។ � Æ រ!³' ន់សីល � នE!  ប់ ¢! ុមq! �� រខ@ ំុþ  §! rវ3!d ំ
; h !ងK! ីFP  ក់មក' ន់ទីក> ¯ !ងស'�  រៈ l!ះ ¸ើម!¥ីបន7 ូរN!  លដល់ -! ះ 
� ទិ�!ព។ បí ូនK! ីFP  ក់ §! rវ � នបញ� ូន ¿ ' ន់ទីក> ¯ !ងស'�  រៈâ ះ 
Â  ñ!è!នូ (Kebenu) F នចFK  យ E!  ំមួយរយF៉ យ (u! �!ល 
១,០០០ គីឡូ�៉!ត) ប៉>ុ $ ! ពីរបី P  ំ Ö!  យមក d ង� ន�(  ប់។  Æ ប់ 
É ំងពីខ@ ំុ� ន;ើតមក Ö!  យពី មរណៈ � ពជីÉ របស់ខ@ ំុ, ខ@ ំុ� នជំនួស
បí ូនK! ីខ@ ំុÂ ក1 ុងទីស'�  រៈ។
ខ@ ំុ� នរស់Â  និង � នÇ\ ើ' រÂ � ល�!  របស់� Æ រ!³' ន់សីល 

និង g សសF z  តបរិð!ណ។ ខណៈ/!លកំពុងÇ\ ើ' រÙ រ ខ@ ំុ§! rវ� ន 
+ ត់Æ ប់រំC ភម$ ងÔើយម$ ង�ៀត Â äើកl´ !លÝ ច់· ចមួយÂ  
äើ កp!  លដ§៏! b កw់!ខ ́ម/!ល+,  នបងí ួច។ � សករK! $ ី»!:!ងៗ�ៀត 
និង  ខ@ ំុមិន� នទទួល� ងំ� ) រហូបចុក និង � ងំ' រព!# � លជមC ។ឺ 
Dើង§! rវរក�!លð!ó  បd²  ប់ពីÇ\ ើ' រÂ äើ� ល� !  ចំ' ររបស់ 
� Æ រ!³' ន់សីល ¸ើម!¥ីដុតធ!³ូងអុស និង លក់អុស Â ក1 ុងទីu! ជុំជន 
/!លÂ ជិត ក1 ងុ8 លបំណងរកលុយq! ប់Q!  ន់ ើ̧ម!¥ីទិញមV បូ � ) រ។ 
F ន�!លð!ó b ½! ើន /!លDើងរស់Â ពឹង¾í !កäើ ®´ !សK! ស់ ឬ  
� ចQ់!  ប់áP  ត ¸ើម!¥ីរស់។ 
 · យ� រខ@ ំុÂ F ន� ពb កុF រ ខ@ ំុមិនដឹងþ  §! rវÇ\ ើអ\ ីâ ះ�!។  
F នK! $ ីចំ� ស់FP  ក់ /!លb � សករ និង � ន®ើលµ!រក!k ខ @ ំុ។ 
+ ត់មិន� ចជួយខ@ ំុ� ន½! ើន�! ពOី!  ះ+ ត់F នកូន½! ើន · យ� រ 
' ររំC ភពី� Æ រ!³' ន់សីល។ d ង� ននិ¶ យþ  “®ើលហ1 ៎1 , 
កូនK! ីÜើយ, សូមµ!រក!k ខ¯ ួន èើមិនអញ� ឹង�! អ1 កE!  កដនឹង�(  ប”់។ 
e(  ប់F ន� សករb K! $  ី ១០០d ក់ Â ក1 ងុទីក>̄ !ងស'�  រៈl!ះ, បុ៉>$ ! 
� Æ រ!³' ន់សីល � នបញZ នូពួកã!u! �!ល៩០d ក់ ឲ!³¿ Ç\ ើ�!  ចំ' រ 
របស់+ ត់ Â ក1 ងុភូមិដÄ!�ៀត។ បូកសរុបមក, ពួកã!F ន;h !ងu! �!ល 
៦៥d ក់ និង §! rវÇ\ ើ' រ¸ើម!¥ី®ើលµ!� ;ំ h !ងៗ� ំងអស់â ះ។
 DើងF នចំនួន១២d ក់ (K! $ ីចំនួន៤ និង កុF រចំនួន៨d ក់) 

� នរស់Â ក1 ុងផ´ ះF នបន´ ប់មួយ ដំបូលu! ក់ស!¥ូវ។ ផ´ ះl!ះក� ងអំពី 
ភក់ និង +,  នបងí ួចនិង�Ú  រ�!។ M ¯ ៀង� ន� ចចូលក1 ុងផ´ ះ។ ពស់� ន 
� រចូលក1 ុងផ´ ះ។ បន´ ប់F នប:Á  យទំហំ ២០ជំ) ន និង ទទឹង 
១២ជំ) ន។  ខ´ មl!ះF នដំបូល� ប, ហួសក!Ñ លDើងបន$ ិច, Ôើយ 
Dើង� ំងអស់+P   ¸!ករួម+P  Â äើកl´ !លមួយäើឥដß ។ l!ះ គឺមិន 
�!ន b អ\ ីq! ប់¶៉ ង /!លខ@ ំុ� ចចងÆ ំ� ន� ំងអស់â ះ�!, ប៉>ុ $ ! 
ក1 ុង' រនិ¶ យl!ះ ' រចងÆ ំÔើបÏើងវិញ អំពី' រឈឺÆ ប់។ � F ន 
' រលំ� ក ក1 ុង' រចងÆ ំក1 ុង' រ§! លប់¿ ' ន់ពិÀ ធន៍� ំងអស់
â ះÏើងវិញ។
 អ1 ក5 ើញ�! Â ក1 ុងទីក> ¯ !ងស' �  រៈ មិនF ននរ� F ន សិទ7 ិ 
3 ក់�!¥!កòើង ឬ 3 ក់មួក ¸ើម!¥ី' រ3 រក[ំ -! ះ� ទិត!³�!។ èើសិន 
កំពុងM ¯ ៀង ឬ រÙ , ពួកDើងF ន§! ឹម3!បំ�!កតូចមួយ w!សំäៀក
បំ3 ក់Â ជុំវិញខ¯ ួនរបស់Dើងប៉:ុr  ះ។ 9C !ធមh É  Â ក1 ុង ទី ក> ¯ !ង 
ស'�  រៈ  គឺF នដូចត¿ ៖ ពួកDើង§! rវ�7  ក់ពីý៉ ង៥ -! កឹ, Ç\ ើដំ!ើរ  
¿  អូរក1 ុងចំÙ យ ៥គីឡូ�៉!§!  ¸ើម!¥ីដងទឹកសp!  ប់̂ ! ើE!  ស់ក1 ុង 
បរិð!ណ, g សសF z  ត, ªៀបចំ� ) រជូន� Æ រ!³' ន់សីល (មិនទុក
ខ¯ ះសp!  ប់ពួកDើង±ុ ំ�!), Ç\ ើដំ!ើរ¿ �!  ចំ' រ, Ç\ ើ' រ រហូត ដល់ 
ý៉ ង៦óK  ច, និង §! លប់ មកã!ង· យ+,  ន� ) រហូប ឬ ទទួល� ន 
សំណល់តិចតួច។ Â �!លយប់, � Æ រ!³' ន់សីលនឹង� DើងFP  ក់
ឲ!³មកបន́ ប់របស់+ ត់ ÔើយរំC ភDើង។ ខ@ ុFំ ន � យុu! �!ល១២ P  ំ 
�!ល+ ត់� នរំC ភខ @ ំុäើកទីមួយ។
 F ន' រ' ន់òើង សូម!¥ី ក1 ងុd មb � ស� ពក៏· យ។ � Æ រ!³' ន់ 
សីលâ ះ � នចូលចិត$ ; h !ងK! ី� ំង© យ�  /!លយល់-! ម¿   
នឹងត±! rវ' រ¤ ងផ̄ វូM!ទរបស់+ ត់ Ôើយសí ប់;h !ងK! �ី ងំ© យ�  
/!លu!   ងំនឹងត±! rវ' ររបស់+ ត់។ ដូ°1 !ះÔើយ ;h !ងK! �ី ងំâ ះ 
§! rវ� ន + ត់� យÇ\ ើ� ប។ ; h !ងK! ី� ំង© យ�  /!ល+ ត់ចូលចិត$  
3!ង3!និ¶ យþ  ពួកã! (  ត� ស់ ពីO!  ះពួកã!� នòៀសផុត 
ពី' រ� យÇ\ ើ� បâ ះ, ខណៈ/!ល+P  Dើងខ¯ ះ អះ� ងþ  ពួកã! b  
មនុស!:ឆ4 ួត  ÔើយF ន' ររួមM!ទb មួយមនុស!: /!លពួកã! មិន� ន 
K! © ញ់â ះ។ Â �!ល/!លខ @ ំុ� ន5ើញមនុស!:/!លមក' ន់ភូមិ 
¸ើម!¥ី ទិញមV ូប� ) រ · យ ¯ ៀក3 ក់់�z  តៗ, ខ@ ំុÆ ប់ »$ ើមគិតþ  ខ@ ំុ 
§! rវÇ\ ើអ\ ីមួយ សp!  ប់ខ¯ ួនខ@ ំុ។ ខ@ ំុ§! rវ3!ទទួល� ន  !រី� ព។
 ខ@ ំុ§! rវÇ\ ើអ\ ីមួយ /!ល� ចនឹង>(  ស់ប$ ូរជីវិតរបស់ខ@ ំុ។ ខ@ ំុ� នã!ច 
ផុតb ½! ើនäើក។ äើកទីមួយ /!លខ@ ំុ� នòៀសផុត គឺខ@ ំុ� ន¿ ជួប 
ឪពុកFì  យរបស់ខ@ ំុ។ ខ@ ំុ� នE!  ប់ពួក+ ត់þ  ខ@ ំុ� នទទួលរងទុក} ð!ទd  
Â ក1 ុងទីក> ¯ !ងស'�  រៈâ ះ, ប៉>ុ $ ! ពួក+ ត់� នភ័យ¤(  ចក1 ុង' រឲ!³ខ@ ំុ
Â b មួយ+ ត់។ ពួក+ ត់� ននិ¶ យþ  u! សិនèើពួក+ ត់ឲ!³ខ@ ំុÂ  
-! ះ� ទិ�!ពនឹងÝ ក់ទណU កមh ពួក+ ត់រហូតដល់�(  ប់។ ពួក+ ត់ បញZ ូន
ខ@ ុ§ំ! លប់¿ � Æ រ!³' ន់សីលâ ះវិញ ើ̧ម!¥ីឲ!³ទទួលរងនូវ' រ ឈឺÆ ប់ 

៥៤   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



ដូចមុន� រb ថh មី$ ង�ៀត។ ខ@ ុ�ំ នគិតþ , មិន�ៀត�!។ ªឿងl!ះ  ខ@ ុនឹំង 
មិនឲ!³;ើតÏើង� រb ថh ី�!។ ខ@ ំុ§! rវ�\ !ងរក មÇ!# � យមួយ ¸ើម!¥ី 
រំ· ះខ¯ ួនខ@ ំុ និង រំ· ះK! $ ី ដÄ!�ៀតផង/!រ។ 
äើកទីពីរ /!លខ@ ំុ� នã!ចផុត, គឺខ@ ំុ� ន¿ ' ន់ភូមិមួយ /!ល 

Â v!¥!រâ ះ។  បុរស; h !ងFP  ក់� នផ$ ល់មV ូប� ) រឲ!³ខ@ ំុ Ôើយ � ន 
យកខ@ ំុ¿ b មួយ+ ត់។ + ត់� ន;!ងu! វ័ញ� äើខ@ ំុ Ôើយ � ន Ç\ ើ ឲ!³ 
ខ@ ំុF នç´ !Ì ះ។ Â �!ល/!ល� Æ រ!³' ន់សីលâ ះ� នដឹង + ត់� ន 
!̂ ើ;h !ងu! សុៗ ឲ!³¸ើរÉ មភូមិ ¸ើម!¥ី�\ !ងរកខ@ ំុ។ ពួកã!� ន� យÇ\ ើ 
� បខ@ ុ·ំ យ+,  នទីបញ� ប់ Ôើយខ@ ុFំ ន�P  មb bំ ½! ើនäើខ̄ នួE!  ណ។ 
ខ@ ំុ� នដួលសន¯ ប់ និង � ត់�,  រតីជិត�(  ប់។ បុរស; h !ង/!លb ឪពុក 
របស់ កូនខ@ ំុ ចង់មកយកពួកDើង¿ µ!� ំ ប៉>ុ $ ! � Æ រ!³' ន់សីលâ ះ 
� នគp!  មក�ំ!ងសF(  ប់+ ត់។ ; h !ងu! ុស /!ល� ន®ើលµ!រក!k  
ខ@ ំុâ ះ, គឺ§! rវ� ន� Æ រ!³' ន់សីលâ ះបង} ំឲ!³បង់លុយ¿ äើN!  
b ½! ើនដប និង សត\ �(  បមួយ ក!Ñ ល Ôើយ� ន-! F នឲ!³Â  K  យ 
ពីខ@ ំុ, èើមិនអញ� ឹង�!នឹង�(  ប់។  Æ ប់É ំងពី�!លâ ះមក ខ@ ំុមិន/!ល 
� នជួប+ ត់�! Ôើយ+ ត់មិន � ន5ើញកូនរបស់Dើង/!រ។ 
 äើកទីបី /!លខ@ ុ�ំ នã!ចផុត គឺខ@ ុ�ំ នÉ ងំចិត$ þ  ខ@ ុនឹំងមិន§! លប់¿  
' ន់ទីក>̄ !ងស'�  រៈâ ះ� រb ថh វិីញ�!។ Â �!លl!ះ ខ@ ុFំ នḉ !Ì ះ 
បី.!, · យ� រពី' ររំC ភម$ ង�ៀតពី� Æ រ!³' ន់សីលl!ះ។ ខ@ ុមិំន 
សូវK! ួលខ¯ ួន។ ខ@ ំុ� នអត់� ) រអស់រយៈ�!ល ពីរ ប9ីC !Ôើយ។ ខ@ ំុ 
F នç´ !Ì ះ Ôើយខ@ ំុÆ ំ� ច់ហូប� ) រខ¯ ះ។ èើមិនដHូ P  ះ�! ខ@ ំុនឹង 
�(  ប់។ ខ@ ំុ� នសË!  ចចិត$ ¿ ' ន់កសិÝë  នv!¥!រâ ះមួយ /!លb  
កមh សិទ7 ិរបស់� Æ រ!³' ន់សីលl!ះ ¸ើម!¥ីè!ះ¾¯ !Ì តពីចំ' រ/!ល 
� សករដÄ!�ៀត ក1 ងុទីក>̄ !ងស'�  រៈâ ះ និង ខ@ ុ�ំ នÝ ។ំ ខ@ ុ§ំ! rវ� នã!
Æ ប់កំហុស� នពី' រលួច¾̄ !Ì ត, Ôើយ� Æ រ!³' ន់សីលâ ះ បûv   
; h !ងu! ុសៗពីក1 ុងភូមិ ¸ើម!¥ីÉ ម� យÇ\ ើ� បខ@ ំុរហូតដល់ខ@ ំុ សន¯ ប់� ត់ 
�,  រតី។ Â �!ល/!លខ@ ំុ� នដឹងខ¯ ួនÏើងវិញ, ខ@ ំុ� ន 5ើញ�P  មb ំ 
និង �P  មរបួសÂ äើខ¯ ួនE!  ណ, Ôើយខ@ ំុ ´ ើរ 3!� ត់បង់កូន /!ល 
Â ក1 ុងç´ !របស់ខ@ ំុផង/!រ។ ខ@ ំុ� នសË!  ចចិត$ þ   ខ@ ំុ§! rវ3!Æ ក°!ញ, 
èើមិនអញ� ឹង�!ខ @ ំុ§! rវ�(  ប់។ ប៉ុ> $ ! � មិន§! rវ; ើតÏើងអញ� ឹង�!។ ខ@ ំុ 
ភ័យ¤(  ច� ស់, Ôើយខ@ ំុ� ន§! លប់¿ ' ន់ទីក> ¯ !ងស'�  រៈ� រb 
ថh ីវិញ។ ប៉>ុ $ ! �!លð!ó â ះb ចំណុច >(  ស់ប$ ូរ។ ខ@ ំុF ន� យុ១៧ ឬ 
១៨ P  ំ Â �!លâ ះ, Ôើយខ@ ំុ� ន É ងំចិត$ þ  ខ@ ុនឹំងÇ\ ើកិច� ' រl!ះ 
ើ̧ម!¥ីជួយមនុសុ!:ដÄ!�ៀត /!លកំពុង រស់Â ក1 ងុទីក>̄ !ងស'�  រៈâ ះ។
 9C !មួយ បុរសFP  ក់/!លតំ� ងឲ!³អង̂ ' រមិនយកកY!  មួយ /!ល 
� þ  ត±! rវ' រអន$ រb តិ )�  �  (International Needs-Ghana) 
� នមក' ន់ទីក>̄ !ងស'�  រៈâ ះ ើ̧ម!¥ីជù!កb មួយ� Æ រ!³' ន់ សីល។ 
l!ះគឺb ឱ' សរបស់ខ@ ំុ។ ខ@ ំុមិនដឹងþ  yើជំlឿទុកចិត$ �(  មៗ របស់ខ@ ំុ  
� ន; ើតÏើងមកពី� �!។ 3 !¶៉ ង� ក៏· យ � ព ភ័យ¤(  ច 

� ំងអស់របស់ខ@ ំុ � នរó យ� ត់អស់។ ខ@ ំុ2!ងភ័យ¤(  ច ពី ' រ �(  ប ់ 
Ôើយខ@ ុ�ំ ន ! ៀម�(  ប់ ើ̧ម!¥ីអ1 កដÄ!�ៀត។ អរគុណ -! ះb  Fü  ស់ /!ល 
Ç\ ើឲ!³ខ@ ំុF ន� រមh ណ៍Î!បâ ះ! ខ@ ំុមិន� នã!ចð!ស �(  មៗ �! ពOី!  ះ
ខ@ ុFំ នកF(  ងំñ!k យ� ស់។ ដំ!ើរF នគត៌របស់ខ@ ុ ំជិត q! ប់.!Ôើយ 
Ç\ ើឲ!³ខ@ ំុមិន� ច¸ើរ� ន K  យ�!។ សំ� ងលí � ស់,  ពីរបីស�ì  ហ៍ 
Ö!  យមក ខ@ ំុ� នសp!  លកូន។ b មួយកូនÙ៉  /!ល � នចង�v  ប់នឹង 
ខ1 ងរបស់ខ @ ំុ និង កូនច!¥ងÛ,  ះ វ័នឌឺ (Wonder) ' ន់ê!ខ @ ំុ, ខ @ ំុ� ន 
រត់ã!ចផុត É មគុý-  ធP!  ¿ ' ន់ដងផ¯ ូវធំ, /!លã!� នជូនដ!ំើរខ@ ំុ 
¿ ដល់ � ឌីឌុម (Adidome), Ôើយនឹង � នមកដល់ទីក> ¯ !ងរបស់ 
អង^ ' រត±! rវ' រអន$ រb តិ )�  �  (International Needs-Ghana )។ 
 សF ជិករបស់អង^ ' រl!ះ � នបs! ៀនខ@ ំុអំពីជំd ញb ½! ើន និង 
ឲ!³ខ@ ំុÂ  K  យពី� Æ រ!³' ន់សីលâ ះ។ ពួកã!� នបណh ុះប�Á  ល ខ@ ំុ 
អំពី' រដុតនំបុ័ង និង វិbv  ជីវៈ»!:!ងៗ។ $ ះb ¶៉ ង� ក៏· យ 
ខ@ ុ�ំ នគិតþ , “F នK! $ bី ½! ើនកំពុងរស់Â ក1 ងុទីក>̄ !ងស'�  រៈ /!ល§! rវ 
' រជំនួយ។ +,  នអ1 ក� FP  ក់នឹង§! rវ� នតំ� ងឲ!³ពួកã! u!  ើរb ង 
មនុស!:FP  ក់ /!លe(  ប់� ន�P  ក់� K! យ័Â ក1 ងុទីស'�  រៈâ ះ Ôើយ 
នឹង� នឆ¯ ង' ត់' រឈឺÆ ប់, មនុស!:FP  ក់/!ល� ចE!  ប់ ពិភពC ក 
អំពីអ\ ីកំពុង; ើតÏើងÂ ក1 ុងទីក> ¯ !ងស' �  រៈâ ះ។ u! សិនèើ +,  ន 
នរ� FP  ក់បញ!Tប់ទំlៀមទំó ប់l!ះ�!, Dើងនឹង§! rវ �(  ប់· យ� រ 
' រឈឺÆ ប់l!ះ”។ · យF នសង!6ឹមតិចតួចបំផុត ខ@ ុ�ំ នសË!  ចចិត$   
Ç\ ើ' រទទួលខុស§! rវäើ' រ· ះN!  យបûÞ  l!ះ, Ôើយ� នÇ\ ើ' រ
Î!បl!ះÆ ប់É ំងពី�!លâ ះមក។ ខ@ ំុ� ន¿ ' ន់ទីក> ¯ !ងស'�  រៈ b  
½! ើន, Ôើយ� ននិ¶ យ¿ ' ន់មនុស!: /!លã! បÙu  ងំទុក� ងំâ ះ។ 
ខ@ ំុ� នE!  ប់ពួក+ ត់þ  ពួក+ ត់§! rវ3!u! មូលផ$ ំុ !ចក$ ី'(  ) នដូចខ@ ំុ
F ន, ¸ើម!¥ីã!ចផុតពី� ពl!ះ។ 
 ទីក>̄ !ងស'�  រៈâ ះ � ម� រអំ� ច/!ល� មិនF ន ើ̧ម!¥ី បណh ះុ   
ប�Á  ល� ពភ័យ¤(  ចចំÌ ះ� សករ� ងំអស់, និង ើ̧ម!¥ី បញ!Tប់ពួកã! 
ពី' ររត់ã!ច។ ទំlៀមទំó ប់ §! rកូសុី  l!ះ គឺb ' រ ប៉ុនប៉ង· យ 
°!តd មួយ /!លÇ\ ើÏើង· យបុរសៗ ក1 ុងបំណង Ý ក់K! $ ី ឲ!³ស, ិត 
Ö!  មអំ� ចរបស់ã!។ បុរសu! -! ឹត$  ឧ¢! ិដß កមh , ÔើយK! $ ី§! rវ' រ 
បង់9 ¯ !សp!  ប់ឧ¢! ិដß កមh â ះ។ â ះគឺមិន� ច ទទួលយក� ន�!។ 
ដូច+P  /!រ, ទីក> ¯ !ងស'�  រៈ គឺb ឧ¢! ិដß កមh u!   ំងនឹងកុF រ។ កូនរបស់ 
� សករFP  ក់ å!ករំ2!កនូវ�Ê  ន� ព� ¢! ក់របស់Fì  យ+ ត់។ Â �!ល 
/!លFì  យF ន� ) រហូបចុក, ; h !ងâ ះ ក៏F ន� ) រហូប/!រ។ 
u! សិនèើd ងមិនF ន� ) រហូបចុក, ; h !ងâ ះ ក៏អត)់ (  នផង/!រ។ 
u! សិនèើd ងF នសំäៀកបំ3 ក់, ; h !ងâ ះ ក៏F នសំäៀកបំ3 ក់ 
ផង/!រ។ u! សិនèើd ងមិនF ន�! â ះ គឺចប់Ôើយ។ u! សិនèើd ង 
¿ �!  ចំ' រ, ;h !ងâ ះក៏¿ b  មួយ/!រ។ F ន� សករb K! $  ី §! rកូសីុ 
à ប់3 ន់d ក់ /!លF នកូន§! rវ' រã!ជួយ។ មនុស!:� ំង© យ /!ល 

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៥៥



§! rវ� ន  ã! រំ· ះ §! rវ' រជំនួយផង/!រ ក1 ុង8 លបំណងរួចផុតពី' រ
ឈឺÆ ប់ /!ល � នអត|់!  ំÂ ក1 ុងទីក> ¯ !ងស'�  រៈâ ះ។ 
 មិនដូច; h !ងK! ី  និង K! $ ី� គ½! ើនដÄ!�ៀត�!, ខ@ ំុ� នរួចផុតពី 
� ពភ័យ¤(  ច /!ល� ន;ើតÏើងពីu! ព័ន7  §! rកូសុី។ l!ះ គឺb � វុធ 
របស់ខ@ ុ។ំ ឥឡូវខ@ ុ�ំ នã!ចផុតពីបûÞ  l!ះ, គឺខ@ ុចំង់ជួយបន7 រូបន, យ នូវ 
� ពភ័យ¤(  ចរបស់K! $ ី · យE!  ប់ពួក+ ត់អំពីu! វត$ ិរបស់ខ@ ំុ។ ខ@ ំុE!  ប់ 
ពួក+ ត់ អំពីអ\ /ី!លខ@ ុកំំពុងÇ\ ើ, ខ@ ុÂំ 3!រស់à នF នជីវិតÂ Ïើយ, មិន 
� ន�(  ប់ ដូចពួកã!§! rវ� ន ã!បង} ំឲ!³òឿ។ ខ@ ំុព!# ¶ មជួយ� Æ រ!³ 
' ន់ សីល ½! ើនd ក់ ¸ើម!¥ីឲ!³ យល់ដឹងអំពី' រឈឺÆ ប់ /!លK! $ ី� ន 
អត|់!  ំយូរមកÔើយ។ អ1 កខ¯ ះ) ម) ត់ឈប់ឲ!³ខ@ ំុ ចូលក1 ុងទីក> ¯ !ង
ស' �  រៈរបស់ពួក+ ត់។ Â �!ល/!លខ@ ំុÂ ក1 ុងទី¢! ុង, ខ@ ំុអប់រំមនុស!: 
អំពីជីវិតរស់Â ក1 ងុទីក>̄ !ង ស'�  រៈâ ះ និង តសូ៊មតិ ឲ!³បញ!Tប់ ទំlៀម  
ទំó ប់ §! rកូសុីl!ះ។
អ\ ី/!លខ@ ំុកំពុងÇ\ ើ F ន� ព?!  ះþP  ក់, ប៉>ុ $ ! ខ@ ំុ ! ៀមខ¯ ួនទទួល 

' រ�(  ប់ចំÌ ះ បុព\ Ô!តុលí ។ មនុស!:b ½! ើន� ន»@ ើបន$ លិខិតគp!  ម 
ក�ំ!ងដល់ខ@ ំុ, និង មនុស!:ដÄ!�ៀត u! ឈមb មួយនឹងខ@ ំុ· យ èើក 
ចំហ។ អរគុណ  -! ះb Fü  ស់ មនុស!:/!លខ @ ំុÇ\ ើ' រb មួយ គឺសុទ7  3 ! 
b មនុស!:¤(  ំង Ôើយäើកទឹកចិត$ ខ@ ំុ។ Â ខណៈ�!លl!ះ ; h !ងK! ី 
ចំនួន៨d ក់ � នចូលរួមÇ\ ើកិច� ' រb មួយខ@ ុÂំ អង̂ ' រ។ ជំ) នបd²  ប់ 

របស់ខ@ ំុ គឺÇ\ ើឲ!³Î!ក.@ !កដល់ទំlៀមទំó ប់ §! rកូសុី · យជ±! ុញឲ!³ 
F ន' រអនុវត$ ច!Ñ ប់ និង ¸ើម!¥ីចងសម` ័ន7 b មួយu! �!ស� e រណៈ 
តូហ^ ូ (Republic of Togo)  និង u! �!ស � e រណៈÎ៊!នីន (Republic 

of Benin) ក1 ុង' របញ!Tប់ នូវទំlៀម ទំó ប់l!ះ Â ប�Á  u! �!ស 
ªៀងៗខ¯ ួនរបស់ពួកã!។
ខ@ ំុòឿþ  ខ@ ំុF នមុខរបរមួយច!Ñ ស់ó ស់ O!  ះþ  � ច�¯ !ក � ស់ 

/!លខ@ ំុÂ រស់ និង F នចិត$ b u! ¢! តី, ÔើយÇ\ ើ' របd²  ប់ពី� នឆ¯ ង
' ត់នូវអ\ ី /!លខ@ ំុ� នឆ¯ ង' ត់រួចមកÔើយâ ះ។ ជំនួយ/!ល ខ@ ំុ� ន 
ទទួលពី អង^ ' រត±! rវ' រអន$ រb តិ (International Needs)  និង ជំlឿ 
ទុកចិត$ >²  ល់របស់ខ@ ុ ំ� នÇ\ ើឲ!³F ន' រ>(  ស់ប$ រូ� ងំអស់។ b រួម ខ@ ុ�ំ ន 
អធ!# K! ័យដល់ឪពុកFì  យរបស់ខ@ ំុ ពOី!  ះខ@ ំុដឹងþ  អ\ ី/!លពួក+ ត់ 
� នÇ\ ើចំÌ ះខ@ ំុ គឺ� នÇ\ ើ· យ� ពងងឹតងងុល និង � ពភ័យ¤(  ច។  
ខ @ ំុមិនចង់ឲ!³ពួក+ ត់F ន� រមh ណ៍ធ C ន់· យកំហុស របស់+ ត់,  ដូ°1 !ះ 
Ôើយ ខ@ ុòំៀស� ង' រនិ¶ យE!  ប់ពួក+ ត់ អំពីបទពិÀ ធន៍>²  ល់របស់ខ@ ុ។ំ 
$ ះb ¶៉ ង� ក៏· យ ខ@ ំុមិន� នជួបពួក+ ត់b ញឹក± ប់�!។ ខ@ ំុ 
រីកà យក1 ុង' រជូនដំណឹងþ  ឥឡូវl!ះ ខ@ ំុ� នªៀប' រ· យរីកà យ, 
Ôើយ�ើប3!F នកូនមួយ b មួយបុរស /!លខ@ ុKំ! © ញ់។ បច� បុ!¥ន1 l!ះ 
ជីវិតរបស់ខ@ ំុ គឺដូចb ជីវិតរបស;់ h !ងK! $ ីដÄ!ៗ�ៀត/!រ។

E !  រព7 ពិធីèើក' រÉ ំងពិព័រណ៍រូបថត Â  មជ!TមណU លវប!¥ធម៌ កម` ុb -� ឡឺម៉ង់ 
Meta House Â 9C !ទី៣០ . !សី)   P  ំ២០១១

៥៦   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



អ1 ក' រ3 រ u!   ងំនឹង � ស� ព និង ' រជួញដូរ 

បûÞ  សិទ7 ិមនុស!:៖ � ស� ព និង ' រជួញដូរ C កK! ី ជូលី� �  ដក� តហ!:ុី                            

 !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពី
សិទ7 ិមនុស!:៖
• F j!  ១៖ សិទ7 ិF នសម� ព
• F j!  ២៖  !រី� ពរួចផុតពី' រªីសÜើង
• F j!  ៣៖ សិទ7 ិ ក1 ុង' ររស់à នF នជីវិត,
 សិទ7 ិF ន !រី� ព និង    
 សិទ7 ិF នសន$ ិសុខ>²  ល់ខ¯ ួន 
• F j!  ៤៖  !រី� ព រួចផុតពី  � ស� ព
• F j!  ៥៖  !រី� ពរួចផុត ពី' រÇ\ ើ   
 � រុណកមh  និង ' រu! -! ឹត$ ិ" ក� ប
• F j!  ៦៖ សិទ7 ិ ក1 ុង' រទទួល��  ល់b    
 បុគ^ ល មុខច!Ñ ប់
• F j!  ៧៖ សិទ7 ិ F នសម� ព មុខច!Ñ ប់

សំណIរ�!d ំ
• èើសិនb � ស� ពl!ះខុសច!Ñ ប់  ចុះÔ!តុអ\  ី 
 � នb � ស� ពl!ះ ;ើតÏើងÂ ទូ� ំង 
 ពិភពC ក ក1 ុង�!លបច� ុប!¥ន1 ?
• មូលÔ!តុអ\ ខ̄ី ះ /!លរÝë  ភិ� ល Ç\ ើមិនដឹង 
 មិនឮ ចំÌ ះ ' រជួញដូរ និង � ស� ព
 មនុស!:?
• yើ' រ>(  ស់ប$ ូរដ៏F នu! សិទ7 � ព 
 � ច;ើតÏើង ¶៉ ងដូច®$ !ច?

ត±! rវ' រ�!លð!ó ៖ ៤០d ទី

8 លបំណង៖
បd²  ប់ពី®!ªៀនl!ះ សិស!:� ចនឹង៖ 
• យល់អំពីបûÞ   ' រជួញដូរមនុស!: និង ' រ
   ទំd ក់ទំនង+P  ¿ នឹង ' រជួញដូរមនុស!:  
 ¿ នឹង� ស� ព។
• សញ Z ឹងគិតអំពី C កK! ី ជូលី� �  
 ដក� តហ!:ុី និង ពិ� ក!k  អំពីu! ភពw!   
 ' រយកÇ\ ើb  � ស� ព និង ចុងÖ!  យ  
 w! �Ê  ន� ព របស់d ង។
• ឆ¯ ុះបûü  ំង អំពី 8 លគំនិត w!' របង់សង
 សp!  ប់ទ|\ ើខុសរបស់មនុស!:មួយ�ៀត 
 ក1 ងុ8 លបំណង ទទួល��  ល់នូវមÇ!# � យ
 d d  /!លÂ ក1 ងុâ ះបûÞ  l!ះ គឺ� ក់ទង
 នឹង ជីវិត>²  ល់ខ¯ ួន របស់ពួកã!។
• បំផុសគំនិត អំពី ' រÆ ត់វិe ន' រu!   ំង
 នឹង' រ រំC ភសិទ7 មិនុស!: � ងំអស់l!ះ។
• ចូរសរ !រ ចំÌ ះ' រឆ¯ ុះបûü  ំង>²  ល់ខ¯ ួន
 ក1 ុង' រ� យត] ¯ ! ¿ äើ' រយល់ដឹង អំពី 
 បûÞ  l!ះ។
•  1 ើសុំ វិe ន' រ និង អនុវត$ ន៍សកមh � ព។

ជំd ញរបស់សិស!:
• � ក់ទង¿ នឹង ' ររំC ភ សិទ7 ិមនុស!:  
 ចំÌ ះ ជីវិត>²  ល់ខ¯ ួន របស់ពួកã!
• Ç\ ើ' រពិÆ រ� , Ç\ ើ !ចក$ ីសន1 ិÝë  ន 
 និង � យត] ¯ !
• u! មូល ព័ត៌F ន
• Ç\ ើសំÍ គព័ត៌F ន
• បកN!  យ ព័ត៌F ន
• សរ !រ ចំÌ ះ' រឆ¯ ុះបûü  ំង>²  ល់ខ¯ ួន
• ទទួល��  ល់ នូវទស!:នៈ ជំ� ស់
  · យF ន' រ8 រព
• ចូលរួម ក1 ុង កិច� ពិ� ក!k  b ¢! ុម
• សហu! តិបត$ 'ិ រ ̧ ើម!¥ីសË!  ចនូវ8 ល[ 
• F ន' រទទួលខុស§! rវ  ចំÌ ះ' រអនុវត$ 

 � រកិច� 
• អនុវត$ ន៍ សកមh � ពតស៊ូមតិ និង កមh វិធី

� ក!³ស័ព´ 
• ' ររត់ពន7  / ' រជួញដូរ
•  ទំlៀមទF(  ប់ §! rកូសុី (Trokosi)

• ទីក> ¯ !ងស'�  រៈ (shrine)

• � Æ រ!³' ន់សីល (fetish priest)

• អង^ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល
• ' រតស៊ូមតិ
• ច!Ñ ប់' រ3 រជនរង?!  ះពី' ររត់ពន7 

8 លគំនិត
• ' រជួញដូរមនុស!:
• � ស� ពផ¯ ូវM!ទ
• � ពភ័យ¤(  ច
• ' រÝ ក់ឲ!³Ö!  មអំ� ច
• ' រតស៊ូមតិ

ព័ត៌F នq! rបs! ៀន � ងំ � ក!³ស័ព́  និង 
8 លគំនិត  §! rវបs! ៀន មុន ®!ªៀនl!ះ

សF x  រៈសិក!k d d 
• ' តសន´ ស!:ន៍
• 'ì  រñៀន
• ឯក� រ ដកK! ង់ ពី    
  !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន
• ស�²  នុ¢! ម w!3 ក!³3 ក់ព័ន7 
• សំណIរពិ� ក!k 

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៥៧



សកមh � ពរបស់សិស!:
�Ê  ន� ពq!  ងទុក
•   1 ើសំុឲ!³សិស!: ពិÆ រ�  äើសំណIរ¤ ងÖ!  ម និង ស́ ង់មតិច®̄ ើយ 
 របស់ពួកã!
 ◦ yើ � ស� ពK! បច!Ñ ប់ F នÂ ក>̄ !ង�  ក1 ងុពិភពC ក 
  �!លបច� ុប!¥ន1 l!ះ?
 ◦ u! សិនèើ � ស� ព F ន�!លបច� បុ!¥ន1 l!ះ yើអ1 កគិតþ F ន
  � សករចំនួន ប៉ុd,  នd ក់?
 ◦ yើ F ន� សករÂ ក1 ងុu! �!សកម̀ bុ  �!លបច� បុ!¥ន1 l!ះ /!រឬ �!?

•  បÙÞ  ញ អំពី យូធូបវី¸!អូ អំពី� ស� ពដ៏ទំlើប និង ប« \ !រសំណIរ  
 មុនៗ សp!  ប់កិច� ពិ� ក!k ក1 ុងþP  ក់ បd²  ប់ពី' រអ|4 !ត(និមិត$ សûe  
 � ក់ទងនឹងវី¸!អូ)

ព័ត៌F នរបស់q! rបs! ៀន៖ F នសំណIរចំនួន៣ /!ល� នÝ ក់ 
äើ'ì  រñៀន និង  1 ើសំុសិស!: ឲ!³គិតពិÆ រ�  äើសំណIរ� ងំអស់â ះ 
មុន�!លþP  ក់ចប់។

សកមh � ពទី១
• ផ$ ល់ជីវu! វត$ ិស|} !ប អំពី C កK! ី ជូលី� �  ដក� តហ!:ុី។  
 � ន !ចក$ ីដកK! ង់ ពី  !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន Â ក1 ុងþP  ក់   
 · យF នសសិ!: Ç\ ើកណំតÔ់!ត ុស$ ីព ីឯក� រå!ក· យê! នងិ  
 F នសំណIរ សp!  ប់' រពិ� ក!k ។
• Î!ងå!កសណំIរ សp!  ប'់ រព�ិ ក!k  (នមិតិ$ សûe   /!ល� កទ់ង  
 នឹងឯក� រ)
• បd²  ប់ពី' រ� ន§! rវ� នបញ� ប់ សូមផ$ ល់�!លð!ó តិចតួច 
 សp!  ប់' រពិ� ក!k  /!លØ¯ ើយតប ¿ នឹង សំណIរ� ំងអស់l!ះ។

សកមh � ពទី២
• បំផុសមÇ!# � យ /!លÂ ក1 ុងâ ះសិស!: � ចÆ ត់វិe ន' រ  
 និង � ច'(  យb អ1 ក' រ3 រ។

៥៨   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន

'(  យb អ1 ក' រ3 រ

សិស!: §! rវ3!}! ើសªីស នូវគI!  ង¤ ងÖ!  មមួយ ̧ ើម!¥ី+ +ំ! ចំÌ ះ 
' របញ� ប់នូវ� ស� ព
• សិក!k N!  វF!  វ កិច� u! ងឹÓ!  ង /!ល� នÇ\ ើÏើង · យ អង̂ ' រ*!   
 រÝë  ភិ� ល (NGO) b ក់ó ក់មួយ ក1 ងុបំណងបញ!Tប់ ' ររត់ពន7 មនុស!: 
 និង សរ !រអត, បទមួយ ស$ ពីី កិច� u! ងឹÓ!  ង របស់ពួកã!ឲ!³' �!ត  
 របស់� ó ªៀន។
• ផលិតវី̧ !អូ · យបÙÞ  ញ អំពី អយុត$ ធិម៌ w!' ររត់ពន7 មនុស!: /!ល� ច
 Ý ក់បûü  ំងå!កជូនដល់�Ê  ប័នសិស!:។
• ទំd ក់ទំនងb មួយ អង^ ' រ*!  រÝë  ភិ� លមួយ /!លÇ\ ើ' រu!   ំង 
 នងឹ' ររតព់ន7 មនសុ!: នងិ ªៀបចសំp!  ប�់ គh ិនFP  ក ់/!ល� នចលូ  
 មក' នþ់P  ករ់បសអ់1 ក, � ó ªៀន ឬ -! ឹត$ ិ' រណស៍ហគមន ៍ក1 ុង  
 8 លបំណង äើកកម` ស់' រយល់ដឹង។

ព័ត៌F នរបស់q! rបs! ៀន៖ ®!ªៀនl!ះ� ចÙ យK! ួល 
ព¦! ីកប>, !ម ក1 ុងរយៈ�!ល½! ើនb ង ៤០d ទី។ u! សិនèើ ã!§! rវ
' រ�!លð!ó កិច� ពិ� ក!k ប>, !ម ã!នឹងផ$ ល់អនុ� សន៍ ព¦! ីក 
ប>, !ម�ៀត។ ធនe នប>, !ម នឹងជួយឲ!³q! rបs! ៀន និង សិស!: ªៀន 
� ន½! ើនµ!ម�ៀត អំពីបûÞ  ដ៏ទូលំទូó យ w!' ររត់ពន7 មនុស!: 
និង � ស� ព Â ក1 ុងពិភពC កបច� ុប!¥ន1 l!ះ, សហ' រណ៍+P   
Ç\ ើ' រ· យឯកà ជ!³។



Freetheslaves.net

www.freetheslaves.net 

ស�²  នុ¢! ម3 ក!³½! ើន /!ល� ក់ទងនឹង' ររត់ពន7 មនុស!:។ ទីក> ¯ !ង 
F នព័ត៌F នច±! ុះb ½! ើន ស$ ីពី ' ររត់ពន7 មនុស!: និង ' រ�\ !ងរក 
ដ:ំ ះN!  យ ក1 ុង' របញ� ប់ � ស� ព Â ក1 ុងអំឡុង�!លរស់Â  
របស់Dើង។

អង^ ' រ � េហ\ សុីប កម` ុb  (AFESIP)

www.afesip.org

¢! ុមu! ឹក!k b តិកម` ុb ¸ើម!¥ីK! $ ី 
(The Cambodian National Council for Women)

www.cncw.gov.kh 

កូនK! ី. h !រក1 ុង� ស� ព (Captive Daughters)

www.captivedaughters.org 

កូនK! ី. h !រ (Daughters of Cambodia)

www.daughtersofcambodia.org

សហពលកមh u!   ំងនឹង' រជួញដូរK! $ ី 
(Coalition Against Traffi cking in Women)

www.catwinternational.org 

អង^ ' រ Ü!ក> ត អន$ រb តិ (ECPAT International)

www.ecpat.net 

អង^ ' រ ) )�   អន$ រb តិ (Hagar International)

www.hagarinternational.org 

è!សកកមh យុត$ ិធម៌អន$ រb ត ិ
(International Justice Mission, IJM)

www.ijm.org

អង^ ' រ ប�Á  ញ ណ÷មី (NomiNetwork)

www.nominetwork.org 

ឯក� រផ$ ល់Í បល់អំព ី“K! $ ីផ$ ល់� ពកកy់ ì  ” 

(Recommendations on the Issue of “Comfort Women”)

Japan Federation of Bar Association, 1995

គណៈកមh ' រអន$ រb តិអ1 កច!Ñ ប–់K! $ ីផ$ ល់� ពកកy់ ì  ៖ 
បûÞ  មិន� ន់ចប ់(International Commission of 

Jurists – Comfort Women: An Unfi nished Ordeal)

I.C.J (Geneva, 1994)

ó លី¶៉  b និច� និរន$ រ៍ (Lilya 4-Ever)

A Swedish/Danish fi lm, 1994

� ពយន$ M ¯ ើង¢! ហម (REDLIGHT Movie)

www.redlightthemovie.com 

ដ!ំើររបស់  \ !ត© �  (Svetlana’s Journey)

www.svetlanasjourney.com 

សម` ័ន7 មិត$ ពិភពC កu!   ំងនឹង' រជួញដូរK! $ ី (Global 

Alliance Against Traffi ck in Women)

www.gaatw.net 

មូលនិធិ ម៉ម សុF៉ លី (Somaly Mam Foundation)

www.somaly.org 

រ� យ' រណ៍w!' រជួញដូរមនុស!:ក1 ុង P  ំ២០១០ 

(Traffi cking in Persons Report 2010)

www.state.gov 

u! ភពព័ត៌F នលí បច� ុប!¥ន1 l!ះ ស$ ីពី' ររត់ពន7 មនុស!: · យរួម� ំង 
¾!នទីទំd ក់ទំនង រ� យ' រណ៍ពិពណ៌d ស$ ពីីu! �!ស· យពិ� ក!k  
äើក±! ិត w!' រ3 ក់ព័ន7 របស់ពួកã! កិច� u! ឹងÓ!  ងរបស់ពួកã! 
ក1 ងុ' រលុបបំ� ត់បûÞ  l!ះ និង អនុ� សន៍ក1 ងុ' រប|4 ើនu! សិទ7 � ព 
w!កិច� u! ឹងÓ!  ង ជ័យជំនះរបស់ជនរង?!  ះ និង ធនe នb ½! ើន 
ដÄ!�ៀត។

មជ!TមណU លសកមh � ពគI!  ង ផូ© រីស 
(Polaris Project Action Center)

www.actioncenter.polarisproject.org 

u! ភពព័ត៌F នb ½! ើន�ៀត � នមកពីអង^ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល ។ 

កមh វិធី £ ហ\ ន់© ញ របស់ប�Á  ញទូរទស!:ន៍ ភីប៊ីÜ!ស 
(PBS Frontline)

www.pbs.org

ធនe នជួរមុខb មួយ' រ�v  ប់ទំd ក់ទំនង ដ៏F នត] ¯ ! ¿ នឹង 

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៥៩

ព័ត៌F នប>, !ម



៦០   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន

អង^ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល (NGO) និង F j!  b ½! ើន�ៀត F ន 
ឯក� រ របស់ កមh វិធី £ ហ\ ន់© ញ (Frontline) · នឡូត · យ 
 !រី ស$ ីពី � ស� ពផ¯ ូវM!ទ។ · យរួមបញ� ូល ' របរិ¶ យ អំពី 
កមh វិធី និង 3 ក!³អÉÊ  ធិប!Ñ យ។F ន' រទំd ក់ទំនងត�v  ប់¿ នឹង 
ឯក� រពីរ »!:!ង�ៀត ស$ ីពី � ស� ពដ៏ទំlើប។

' រ�v  ប់ទំd ក់ទំនងl!ះ d ំអ1 កចូល¿ ' ន់ ភីប៊ីÜ!ស (PBS) 

- ¾!នទីទំd ក់ទំនងរបស់ កមh វិធី £ ហ\ ន់© ញ (Frontline) /!ល
អមb មួយu! វត$ ិªឿងស$ ីពី� សករផ¯ ូវM!ទ ។ 

ទំlៀមទំó ប់§! rកូសុី Â u! �!ស)�  �  

(The Trokosi in Ghana)

www.sos-sexisme.org 

F j!  ស$ ីពី ទំlៀមទំó ប់§! rកូសុី Â u! �!ស)�  � 

អង^ ' រត±! rវ' រអន$ រb តិ )�  �  /!លកំពុង>(  ស់ប$ ូរ 
ជីវិតK! $ ី (International Needs Transforming the Lives 

of Women in Ghana)

www.internationalneeds.org.au 

ព័ត៌F នទូលំទូó យស$ ីពី ទំlៀមទំó ប់§! rកូសុី Â u! �!ស)�  �  
និង កិច� ' ររបស់អង^ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល កំពុងដ!ំើរ' របញ� ប់' រ 
បដិបត$ ិl!ះ។

ªឿងរបស់ អ1 ករស់à នF នជីវីតFP  ក់
 (A Survivor's Story)

www.innetwork.org 

u! វត$ ិរបស់អ1 កÂ រស់៖ ស®¯ !ងខ¯ ីៗ  (កិច� ពិ� ក!k អំពី ទំlៀមទំó ប់់ 
§! rកូសុី ក1 ុង' រ� កល!¥ង។ Â ¤ ងចុងl!ះ F ន' រ� ក់ទងនឹង' រ 
�ì  ប់u! វត$ ិ>²  ល់ របស;់ h !ងK! ី /!លb បទពិÀ ធន៍របស់d ង)

� ស� ព )�  �  សp!  ប់¢! ុម-! ះ� ទិ�!ព 
(Ghana's Slaves to the Gods)

www.wcl.american.edu 

អត, បទលí ៗ  ស$ ីពី' របដិបត$ ិ Â u! �!ស)�  �  និង C កK! ី
ជូលី� �  ដក� តហ!:ុី

� ស� ព ក1 ុងសតវត!:រ៍ទី២១ (21st Century Slaves)

www.ngm.nationalgeographic.com 

ភូមិ� K! $ b តិ៖ ព័ត៌F ន និង ទំd ក់ទំនង½! ើននឹងធនe ន

C កq! r អ1 កq! r កំពុងជួយ §! �ត ពិនិត!³អក} à វិរុទ7  Â ភ1 �ំ!ញ, 9C !ទី៣   .!កûe    P  ២ំ០១១



C ក �៉ '(  វ ) �!ល  (Vaclav Havel)

“អ1 កមិនចង់F ន' រb ប់3 ក់ព័ន7 b មួយនឹងªឿង� ¢! ក់ៗ 
/!លÂ ជំុវិញខ̄ នួរបស់អ1 ក ÔើយÂ 9C !មួយ, Â �!ល/!ល 
អ1 ក�7  ក់ពី !̧ក អ1 កN!  ប់3!យល់þ  អ1 កគឺb អ1 កu!   ងំFP  ក់, 
យល់þ  អ1 កគឺb សកមh ជន' រ3 រសិទ7 មិនុស!:មួយរូប”។

C ក �៉ '(  វ ) �!ល (Vaclav Havel) គឺb ស®¯ !ង 
មួយ ក1 ងុចំ: មស®̄ !ង /!លF ន� រសំ¤ ន់បំផុត 
សp!  ប់លទ7 uិ! b ធិបy!យ!³។ b មួយនឹង' រត±! ង់ 
ទិស>²  ល់ខ¯ ួនu! កប· យ សីលធម៌, · យ+,  ន 
� ពðៀចð!រ, រួមb មួយនឹងA ) រB សល!³ä!ច
²(  b ងã! ក1 ងុ  កនÍ � យ, C ក ) �!ល 
� ននិ¶ យ· យ� ពÀ,  ះ§! ង់ ក1 ុងd មb អ1 ក  
u!   ងំFP  ក់ មកពីវិF នu! e d ធិបតីក1 ងុទី¢! ងុ E!  ហ̂  
(Prague)។ ក1 ុងd មb អ1 កនិពន7 ផលិតកមh ស�$ !ង 
d ដកមh ល!¥ី b ងã!  ក1 ុងu! �!សØ!កូស¯ ូ�៉ គី និង b  
ជនរង?!  ះអស់រយៈ�!លដ៏យូរ Ö!  ម' រ+ បសង4 ត់  
របស់រដß  របបកុមh ុយនីស, + ត់F ន� ពល!¥ីល!Ñ ញ 
និង ទទួល� ន' រB តសរ ើរÉ មរយៈ និពន7  
ផលិតកមh ស�$ !ង d ដកមh   /!លគួរឲ!³អស់សំ!ើច 
ហួសចិត$ b ½! ើន, រួម F ន៖ ពិធីជប់äៀងក1 ងុសួនច!Ñ រ 
(The Garden Party), ' រលំ� ក' ន់3!ធC ន់ធC រ ក1 ងុ 
' រu! មូល� រមh ណ ៍ (The Increased Diffi culty of 

Concentration), អនុស!k រណៈÍ គយល់ (The 

Memorandum), © ហ4  ូ̧ !សូ© តូ (Largo Desolota), 
និង ' រប៉ុនប៉ង (Temptation)។ C ក ) �!ល 
;ើតក1 ងុ P  ១ំ៩៣៦ b �Ê  និកអង^ ' រ សិទ7 ិមនុស!: 
និង u! b ធិបy!យ!³ Û,  ះ ធមh នុញ� ចិតសិបE!  ំពីរ 
(Charter 77) /!ល� ន   u! ឈមមុខតទល់b មួយ 
នឹង' រq! ប់q! ង របស់u! �!សសូðៀត។ + ត់� ន 
និពន7 អត, បទb ½! ើន /!ល� ន� ក់� ញ' រÆ ប់
� រមh ណ៍¶៉ ង¤(  ំង ស$ ីពី' រ+ បសង 4 ត់ និង ' រ 
u!   ំង, Ôើយ�P  ê! របស់+ ត់មួយ Â ក1 ុង P  ំ 
១៩៧៨ /!លF ន ចំណងòើងþ  អំ� ចរបស់ 
អ1 ក+,  ន អំ� ច (The Power of the Powerless)  
គឺb អត , បទនÍ � យដ៏លí បំផុត /!លមិនe(  ប់ 
F នអ1 កសរ !រ។ ក1 ុង P  ំ១៩៧៩ សp!  ប់b ' រ 
សងសឹក¿ äើ សកមh � ពសិទ7 ិមនុស!: របស់+ ត់ 
C ក ) �!ល §! rវ� ន' ត់$ សឲ!³Ç\ ើ' រ ធC ន់ធC រ  
រយៈ�!ល៤ P  ំកន¯ ះ, Ôើយក1 ុងអំឡុង�!លâ ះ 
+ ត់� ននិពន7 ªឿង លិខិត»@ ើ¿ ' ន់អូល)�   (Letters 

to Olga)។ ក1 ុងd មb d យកអ1 ក d 3ំ ក!³របស់ 
អង̂ ' រð!ទិ' សីុវិល (Civic Forum), /!ល+ ត់b 
សហ�Ê  និកក1 ងុ P  ១ំ៩៨៩, Ôើយ É មរយៈ� ពb  
អ1 កដឹកd ចំំ!!ះE!  b7  ¾1 !ក នÍ � យ និង � ព 
អូស� ញ¾1 !កសីលធម៌ របស់+ ត់, C ក ) �!ល 

� នជួយទF(  ក់របបកុមh យុនីស ឲ!³e(  ក់ដល់� ត និង � នចរÆ រឲ!³F ន' រ>(  ស់
ប$ ូរ· យសន$ ិវិធី¿ b របប u! b ធិបy!យ!³។ រដß ថh ីមួយ � ន; ើត°!ញមកពី 
ក�í !លq! ប់q! ងរបស់u! �!ស សូðៀត · យ¾í !ក¿ äើ  !រី� ពw!' រ ប�� !ញ 
មតិ, ' រចូលរួមក1 ងុនÍ � យ, សង^ មសុីវិល និង ឆន´ ៈក1 ុង' រទទួល� ននីតិរដß ។ 
ក1 ុង P  ំ១៩៨៩ C ក ) �!ល � នb ប់a P  តb u! e d ធិបតីw!របបមិន�!ន
កុមh ុយនីសទីមួយ  របស់u! �!ស Ø!កូស¯ ូ�៉ គី ក1 ុងរយៈ�!ល៤០ P  ំ។ ក1 ុង P  ំ 
២០០២   + ត់b បុគ^ លទីបី  /!ល� ន ទទួលរÙÚ  ន់ � ពb ពលរដß របស់ ) ណ÷ អ. 
Y!លឡិនបូជិន (Hanno R. Ellenbogen Citizenship Award) /!ល� នផ$ ល់· យ 
សង̂ មសហu! តិបត$ 'ិ រអន$ រb តិ ទី¢! ងុE!  ហ̂  (Prague Society for International 

Cooperation)។ ក1 ុង P  ំ២០០៣ + ត់� នទទួលរÙÚ  ន់ សន$ ិ� ពគន7 ីអន$ រb តិ 
(International Gandhi Peace Prize)  /!ល� នយកÉ មÛ,  ះ មូ៉) ន់Ý ស 
' à មÆ ន គន7 ី (Mohandas Karamchand Gandhi) របស់រÝë  ភិ� លឥ�U    
សp!  ប់' ររួមចំ�!កដ៏Ø1 ើមរបស់+ ត់ ក1 ុង' រទទួល� នសន$ ិ� ពពិភពC ក 
និង äើកកម` ស់សិទ7 ិមនុស!:Â ក1 ុង�Ê  ន� ពដ៏លំ� កបំផុត É មមÇ!# � យ 

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៦១



របស់ C ក គន7 ី។ ក1 ុង P  ំ២០០៣ C ក ) �!ល  b អ1 កទទួល� ន 
រÙÚ  ន់អគ̂ រដß ទូតសតិសម!¥ជញ� ៈរបស់ អង̂ ' រäើក2!ង$ សអន$ រb តិ 
(Amnesty International’s Ambassador of Conscience Award) 
äើកដំបូងã! សp!  ប់' រÙ ររបស់+ ត់ ក1 ងុ' រäើកកម̀ ស់សិទ7 មិនុស!:។ 
ក1 ុង P  ំ២០០៣ l!ះ/!រ + ត់� នទទួល ®!Ý យ !រី� ពរបស់ 
u! e d ធិបតី� ®!រិក (U.S. Presidential Medal of Freedom) Ôើយ 
ក1 ុង P  ំ២០០៨ អង^ ' រទស!:នៈខុស+P   (A Different View) F ន 
មូលÝë  នÂ អឺរ៉ុប � ន�  C ក ) �!ល þ  b òើងឯកFP  ក់  ក1 ុង 
ច:ំ ម òើងឯកu! b ធិបy!យ!³ របស់ពិភពC ក រួមb មួយនឹង 
�!លសិន  �!ន¸!ó  (Nelson Mandela), Ï!ច �៉ Ï!�  (Lech 

Walesa) និង កូà៉ ហ!:ូន � ហ^ ីណ÷ (Corazon Aquino)។

� ក់ទងនឹង� ពb អ1 កដឹកd ំ និង  !ចក$ ី'(  ) ន
វិបត$ ិរបស់� b 7  ធរb មូលÔ!តុមួយ ក1 ុងចំ: មមូលÔ!តុb  

½! ើន /!លប�Á  លឲ!³;ើតF នម) វិd សកមh � ងំ© យ /!លDើង 
� ន5ើញក1 ុងពិភពC កd �!លបច� ុប!¥ន1 l!ះ។ ពិភពC កÖ!  យ 
របបកុមh យុនីស � នផ$ ល់នូវឱ' សមួយសp!  ប់អ1 កដឹកd  ំ /!លF ន 
សីលធម៌ថh ីៗ , ពីO !  ះÂ អំឡុង�!លអន$ រ' ល u! �!ស� ំងâ ះ 
មិនF នអ1 កនÍ � យ� ជីព�!។ ករណីl!ះ ផ$ ល់ឱ' សដល់ អ1  ក 
បញ� វ័ន$ � នចូលÂ ក1 ុង  កនÍ � យ, ÔើយÉ មរយៈ' រចូលក1 ុង
  កនÍ � យl!ះ ពួកã!� នបញ� លូ�,  រតីថh ចូីល¿ ក1 ងុដំ!ើរ' រ 
នÍ � យ។ ប៉>ុ $ ! Â �!លបន$ បd²  ប់Ö!  យមក បញ� វ័ន$ � ំងl!ះ  
� នទទួលរង' រ+ បសង4 ត់, · យu! ព័ន7 Æ ស់� នប�� !  បពួកã!ឲ!³ 
à បអស់, Ôើយឱ' ស� គ½! ើន� ន� ត់បង់។ F នអ1 កដឹកd ំមួយ 
ចំនួន /!លអ1 ក� ច8 រព� ន, Ôើយខ@ ំុពិតb � ន8 រព, រួមF ន 
Ý ³! © F៉ ។ ខ@ ំុសរ ើរþ  b ញឹក± ប់ $ ះបីb ពួក+ ត់មិនF ន 
សង!6ឹម ឬ ពន¯ ឺ w!J គជ័យសូម!¥3ី!បន$ ិចបន$ ួចក៏· យ, ក៏ពួកã!� ន
 ! ៀមខ¯ ួនÔើយb និច� ក1 ុង' របូb ជីវិត, និង បូb  !រី� ពរបស់ពួក 
ã!   /!រ។ ពួកã!� ន  ! ៀមខ¯ ួនរួចb ´ !  ច ក1 ុង' រទទួលយក' រ 
ទទួលខុស§! rវសp!  ប់ពិភពC ក, ឬ ¶៉ ង' ច� ស់សp!  ប់ 
ក> ¯ !ង /!លពួកã!កំពុងរស់Â ។ ខ@ ំុ3!ង3!8 រពអ1 ក� ំងអស់â ះ 
Ôើយ3!ង3!B តសរ ើរ អំពីអ\ ី/!លពួកã!Ç\ ើ។  !ចក$ ី'(  ) ន 
Â ក1 ងុ  ក� e រណៈF នន័យþ  បុគ̂ លរូបâ ះ§! rវu!   ងំនឹងទស!:នៈ  
របស់ មនុស!:� គ½! ើន (Ôើយទន´ ឹមនឹងâ ះ កំពុងu! ឈមនឹង' រ
� ត់បង់តួd ទីរបស់ខ̄ នួ�ៀតផង) ើ̧ម!¥ីបុព\ Ô!តុ' រពិត។ ខ@ ុក៏ំ3!ង3! 
F ន' រB តសរ ើរ¶៉ ង¤(  ំង  ចំÌ ះបុគ^ លb  u! វត$ ិ� K$ !  /!ល 
� ចÇ\ ើªឿង� ំងអស់l!ះ� ន។
' រ'(  យ¿ b អ1 កu!  ំ ង មិន�!នb អ\ ី/!ល; ើតÏើង�(  មៗ

â ះ�!។ អ1 កមិន�!នQ!  ន3់!សË!  ចចិត$ þ  ចង់'(  យb អ1 កu!   ំង  
Ôើយ� ន'(  យ¿ b  អ1 កu!   ំងâ ះ�!។ � b ដំ! ើរ' រដ៏�!ង 
/!លរួមF ន ដំ� ក់' ល និង សកមh � ពb ½! ើន។ b ªឿយៗ Â  
ក1 ុងអំឡុង�!លw!ដំ! ើរ' រl!ះ, អ1 កមិន� នÇ\ ើ' រឆ ¯ ុះបûü  ំងឲ!³  
� នពិតE!  កដ ¿ äើអ\ ី/!លកំពុង3!;ើតÏើងâ ះ�!។ អ1 កQ!  ន់ 
3 !ដឹងþ  អ1 កចង់°ៀស� ងបំណ ុលមួយចំនួន /!ល� ចនឹងÇ\ ើឲ!³ 
µ ហh ងដល់ជីវិតរបស់អ1 ក3 !ប៉ុ:r  ះ។ អ1 កមិនចង់F ន' រb ប់   
3 ក់ព័ន7 b មួយ នឹងªឿង� ¢! ក់ៗ /!លÂ ជុំវិញខ¯ ួនរបស់អ1 ក, Ôើយ 
Â 9C !មួយ Â �!ល/!លអ1 ក� 7  ក់ពី¸!ក អ1 កN!  ប3់!យល់þ  អ1 កគឺ 
b អ1 កu!   ំងFP  ក់, យល់þ  អ1 កគឺb  សកមh ជន' រ3 រសិទ7 ិមនុស!: 
មយួរបូ។ សp!  បរ់បូខ@ ំុ ªឿងà៉ វរបសខ់@ ំុ F នលក} ណៈK! ̧ ៀងl!ះ/!រ។  
� Q!  ន3់!þ  � ;ើតÏើងÂ ð!ó Ö!  យមក, Â �!ល/!លខ@ ំុb ប់ 
ក1 ងុពន7 d + រ, /!លខ@ ុ�ំ នÆ ប់»$ ើមឆ̄ ះុបûü  ងំ¿ äើដំ!ើរ' រâ ះ 
និង ¿ äើមូលÔ!តុអ\ ី/!លខ @ ំុ� នÇ\ ើ។ E !  កដb F ន មនុស!:មួយ 
ចំនួន /!ល� ªឿងl!ះþ  b  “អព/ ូតÔ!ត”ុ, b u! ភព w!þ មពល 
/!លជួយអ1 កជម1 ះäើ' រលះបង់� ំង© យ។ ឥឡូវ  F នមនុស!: 
មួយចំនួន /!លu! � !លb មិនយល់K! បនឹងគំនិត អំពីþ មពល 
អព / ូតÔ!តុl!ះ, ប៉ុ> $ ! ខ @ ំុF ន� រមh ណ៍Î!បâ ះ។ Â �!ល/!លខ @ ំុ 
Â ក1 ុងពន7 d + រ ជួន' លខ@ ំុ� នគិតþ  Ô!តុអ\ ី� នb បុគ^ លមួយរូប  
សុខចិត$ Â ក1 ងុ� ពគួរសម, សុខចិត$ Â b អ1 កu! ' ន់¤v  ប់នូវសុចរិត� ព, 
សូម!¥ី3! ក1 ងុ�Ê  ន� ពកំពុង 3!Â FP  ក់ឯង, ក1 ងុ�Ê  ន� ព/!លមិនF ន 
នរ� FP  ក់ ដឹងអំពី សកមh � ព និង គំនិតរបស់អ1 ក, * !  3 !ពីរូបអ1 ក 
ខ¯ ួនឯង។ សូម!¥3ី! Â ក1 ុង�Ê  ន� ព� ំងl!ះ, បុគ^ លមួយរូប� ចF ន 
� រមh ណ៍មិនលí , � ចF នសតិសម!¥ជញ� ៈមិនលí , � ចF នវិប!¥ដិ� រី។ 
yើÔ!តុអ\ ី� នb  ¶៉ ងដូ°1 !ះ? yើÔ!តុអ\ ី� នb � � ច; ើតÏើង 
ដូ°1 !ះ� ន? Ôើយច®̄ ើយរបស់ខ@ ុចំំÌ ះបûÞ  l!ះ គឺþ  E!  កដb F ន 
¬ 1 !កមួយ កំពុងសម¯ ឹងមក, /!លមិន�!នF ន3!មនុស!:/!លÂ  ជំុវិញ 
អ1 កâ ះ�! /!ល� នÇ\ ើឲ!³F ន' រ>(  ស់ប$ ូរ។ ខ @ ំុមិនF នភស$ ុÉ ង 
សp!  ប់បûv  ក់អំពីវត$ F ន w!¬ 1 !កមួយl!ះ�!, ប៉ុ> $ ! ខ @ ំុ¾í !ក¿ äើ 
តថ� ពគំរូគំនិតអរូបី សp!  ប់បûv  ក់អំពី វត$ F ន w!¬ 1 !កមួយâ ះ។ 

� ក់ទងនឹង� ពភ័យ¤(  ច 
ខ @ ំុe(  ប់� នជួបu! ទះ និង Â 3 !បន$ ជួបu! ទះq! ប់រូប� ព w!' រ 
ភ័យ¤(  ច។ ' រភ័យ¤(  ចរបស់ខ @ ំុមួយចំនួន F នស� ពÉ នតឹងb ង 
� ពភ័យ¤(  ច របស់អ1 កដÄ!។ ក៏ប៉>ុ $ ! ' រu! ឹងÓ!  ង¸ើម!¥ីពុះ3 រជម1 ះ 
' រភ័យ¤(  ច� ំងâ ះ ក៏u! � !លb F នស� ពÉ នតឹងb ង/!រ។  
' រភ័យ¤(  ចដ៏ចម!¥ងâ ះ គឺ' រK! ]!þ  ខ@ ុ�ំ ចនឹងឲ!³អ1 កដÄ!បà ជ័យ, 
þ   ខ @ ំុនឹង� ចÇ\ ើឲ!³អ1 កដÄ!អស់សង!6 ឹម, Ôើយបd²  ប់មក � ចF ន   
� រមh ណ៍þ  F នកំហុសក1 ុង' រÇ\ ើដHូ P  ះ។ ឧ� ហរណ៍, Â �!លã! 

៦២   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



!̧ញខ@ ុឲំ!³¿ Â  u! �!សមួយ  /!លមិនF នã!��  ល់Â � ®!រិក© ទីន 
â ះ, ã!� នសុំខ@ ំុឲ!³និ¶ យµ¯ !ង¿ ' ន់រដß ស� ។ ខ@ ំុ� ននិ¶ យ,  
ខ@ ំុ� ន^! ើ3 ក!³លí ៗ b ½! ើន និង Ç\ ើឲ!³F ន' រÆ ប់� រមh ណ៍¤(  ំង។  
ខ@ ំុ� នµ¯ !ងដូច' ររំពឹងទុក។ ប៉>ុ $ ! Â �!លបញ� ប់ ខ @ ំុ3!ង3!សួរ¿  
នរ� FP  ក់þ  “yើ' រµ¯ !ងរបស់ខ@ ំុ¶៉ ង®៉!ច/!រ? yើ� លí �!? yើខ @ ំុ 
Ç\ ើ� នដូច' ររំពឹងទុកឬ�!?” ខ@ ំុ3!ងF ន� រមh ណ៍មិនE!  កដ¶៉ ង 
ដូHP  ះ។ ពីO!  ះ ខ@ ុbំ មនុស!:/!ល3!ង3!ទទួល ' រឈឺÆ ប់ · យ� រ 
F ន' រភ័យ¤(  ច ; ើត°!ញពី ' រភ័យ¤(  ច�!លនិ¶ យÂ äើ  ក 
និង ' រភ័យ¤(  ច»!:!ងៗ�ៀត។ ' រភ័យ¤(  ច 3 !ង3 !Â b មួយខ @ ំុ, 
3!$ ះb ¶៉ ងl!ះក$ ី ខ@ ំុÂ 3!Ç\ ើសកមh � ព។ 

� ក់ទងនឹងស!ំ ើច
Â �!ល/!ល បុរស ឬ K! $  ី� FP  ក់ � ន ! ៀមខ̄ នួរួចà ល់ ក1 ងុ' រ 

លះបង់អ\ ីៗ សព\ Î!ប¶៉ ងសp!  ប់បûÞ  ធC ន់ធC រ� មួយâ ះ, អ\ ី/!ល 
;ើតÏើងÂ ចុងបញ� ប់â ះ គឺþ  បុគ^ លâ ះ � នគិតខ¯ ួនb  មនុស!: 
មុឹងF៉ ត់�!ក។ ទឹកមុខរបស់បុគ^ ល� ំងâ ះ F នស� ពរ ឹងF ំ¤(  ំង 
� ស់,  ´ ើរ3!មិនដូចមនុស!:, Ôើយមនុស!:â ះ � ន'(  យ¿ b  
រូបចF(  ក់។ DើងដឹងÔើយþ , រូបចF(  ក់Ç\ ើÏើងពីថh  ឬ ពីជ័រ>(  ស´ ិក,  
Ôើយ� F ន' រពិ� កÇ\ ើចលd ¤(  ំង� ស់។ ចលd របស់រូបចF(  ក់ 
F ន� ពឆ̂ ង¤(  ងំ� ស់។ u! សិនèើនរ� FP  ក់ចង់រក!k មនុស!:ធម៌,  
រក!k � ពb មនុស!:, � F ន� រៈសំ¤ ន់/!លមនុស!:â ះF នគF(  ត 
ខ̄ ះពីªឿងà៉ វ។  ̧ ើម!¥ីរក!k គF(  តl!ះ អ1 ក§! rវF នសមត, � ពយល់ដឹងþ   
Â ក1 ុងទ|\ ើរបស់ជន� មួយâ ះ 3 !ង3 !F នចំ�!កw!� ពអស់ 
សំ!ើច ឬ ' រ ើចចំអក។ 

� ក់ទងនឹង !ចក$ ីសង!6ឹម
b ªឿយៗ F នមនុស!:b ½! ើន/!លF ន' រភ័ន$ ¶! ឡំរ� ង  !ចក$ ី 

សង!6ឹម និង បុª!និមិត$ ។ បុª!និមិត$  b វិទ!# � K! $  w!' រសិក!k ពីអ\ ីៗ  
សព\ Î!ប¶៉ ង /!ល;ើតÏើងជុំវិញខ¯ ួនDើង ក1 ុងC កDើង â ះ។ 
É មរយៈ' រសិក!k l!ះ អ1 កនឹង� ចប|4 ើតb បុª!និមិត$ វិជZ F ន (ពីO!  ះ 
អ1 កb សុទិដß ិបុគ^ ល), ឬ � ចប|4 ើតb បុª!និមិត$ អវិជZ F ន (/!ល� ច
នឹងF នផលប៉ះ3 ល់Î!បទុទិដß ិនិយម ¿ äើ មនុស!: /!លÂ ជុំវិញ 
អ1 ក)។ ប៉>ុ $ ! � សំ¤ ន់� ស់/!លDើង§! rវÇ\ ើ' រÎ!ង å!កឲ!³Ý ច់ 
ពី+P  ។  !ចក$ ីសង!6ឹមមិន�!នb  បុª!និមិត$ �!។  !ចក$ ីសង!6ឹម b អ\ ី 
/!លខ @ ំុ®ើល5 ើញþ  b លក} ណៈw!�,  រតី។ u! សិនèើ ជីវិត+,  ន 
វិûe  ណ�!, � ក៏+,  ន !ចក$ ីសង!6ឹម/!រ, ពOី!  ះþ  វិûe  ណរបស់ជីវិត, 
អត, ន័យរបស់ជីវិត, F ន' រ3 ក់ព័ន7 ¶៉ ង ជិតស1 ទិ7 b មួយ  !ចក$ សីង!6ឹម។ 

� ក់ទងនឹង  !រី� ព និង ' រទទួលខុស§! rវ 
 !រី� ព/!ល+,  ន' រទទួលខុស§! rវ គឺu! �!លb អ\ ី/!លF ន Â 
ក1 ុងសុបិនរបស់មនុស!: ´ ើរ3!q! ប់+P   ក1 ុង' រចង់Ç\ ើអ\ ីសព\ Î!ប¶៉ ង 
/!លខ¯ ួនE!  þP  ចង់Ç\ ើ, Ôើយមិនចង់ទទួលខុស§! rវ ចំÌ ះអ\ ី/!លខ¯ ួន 
� នu! -! តឹ$ ។ បុ៉>$ ! Î!បl!ះពិតE!  កដÔើយb ជីវិត លí ឥត·ü  ះ· យ 
K! ]!មួយ (utopia)។ ប៉>ុ $ ! ជីវិត/!ល+,  ន' រទទួលខុស§! rវ មិន�!ន 
b ªឿង§! មឹ§! rវÏើយ។ ដូ°1 !ះÔើយ � នb ខ@ ុគិំតþ  ត]̄ !របស ់ !រី� ព 
F ន' រb ប់3 ក់ព័ន7 b មួយនឹង' រទទួលខុស§! rវ។ Ôើយu! សិនèើ  
 !រី� ពមិនF ន' រទទួលខុស§! rវÂ b ប់b មួយâ ះ�!, � នឹង� ត់ 
ខ¯ ឹម� រ, � នឹង� ត់អត, ន័យ, Ôើយ � ក៏នឹង� ត់បង់ទមC ន់/!រ។  

-! ះសង!6, C កq! r អ1 កq! r កំពុងជួយ §! �ត ពិនិត!³អក} à វិរុទ7  
Â វត$ ដំ� ក់ ñ!ត$  ៀមà ប, .!សី)   P  ២ំ០១១

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៦៣



yើ !រី� ពក1 ងុ' រប�� !ញមតិF នន័យដូច®$ !ច?
បûÞ  សិទ7 ិមនុស!:៖   !រី� ព ក1 ុង' រប�� !ញមតិC ក �៉ '(  វ ) �!ល

 !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពី
សិទ7 ិមនុស!: 
• F j!  ១៩:   !រី� ព ក1 ុង' រប�� !ញមតិ 
និង ព័ត៌F ន

ត±! rវ' រ�!លð!ó ៖ ៩០d ទី

សំណ Iរ�!d ំ
• yើ  !រី� ព ក1 ុង' រប�� !ញមតិ
 F នន័យដូច®$ !ច?
• yើ មលូÔ!តអុ\ ី � នb  អ1 កប| 4 ើត !ចក$ ី   
 u! ' សb សកលស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:   
 Ý ក់បញ� ូល� ំង  !រី� ពក1 ុង' រ   
 ប�� !ញមតិ Â ក1 ុងឯក� ររបស់ពួកã!?
• yើមូលÔ!តុអ\ ី � នb Dើង§! rវ' រ   
 ទទួល� ននូវ ព័ត៌F ន ក1 ងុ' ររស់Â ក1 ងុ
 សង^ មF ន !រី� ពពិតE!  កដមួយ។

8 លបំណង
បd²  ប់ពី®!ªៀនl!ះ សិស!: � ចនឹង៖
• កំណត់ និង យល់ដឹង អំពី 3 ក!³   
 " !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមត"ិ។
• យលអ់ពំ ីខ ឹ̄ម� រ w!' រµ!រក!k  !រ�ី ព  
 ក1 ុង' រប�� !ញមតិþ b សិទ7 ិមនុស!:   
 b សកល និងb មូលÝë  នq! ឹះ w!សង^ ម  
 u! b ធិបy!យ!³។
• ពិនិត!³ និង វិ� គ តួd ទីរបស់អ1 កនិពន7    
 កវី អ1 កនិពន7 ªឿងCu  ន អ1 ក' �!ត និង  
 អ1 កសរ !រអត, បទ ក1 ងុ' រµ!រក!k  !រី� ព  
 ក1 ុង' រប�� !ញមតិþ  b សិទ7 ិមនុស!:។
• យល់អំពី បûÞ  u! ឈម /!លu! ឈម
 · យ ជន/!ល� នអនុវត$ ន៍ និង ' រ3 រ
 សិទ7 ិ w! !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមតិ   
 O!  ះþ  ã!� ន^! ើE!  ស់ ' រអនុម័តនូវ 
 ' រ>(  ស់ប$ ូរសង^ ម។

• យល់ដឹងនូវមÇ!# � យក1 ងុ' រប�� !  បជន  
 (/!ល� នÏើងនិ¶ យក1 ុង' រអនុម័ត 
 ' រ>(  ស់ប$ ូរសង^ ម)  ឲ!³ C ៀម�K  ត់។

ជំd ញរបស់សិស!:
• តក4 វិទ!#  (critical thinking)

• ឯក� រN!  វF!  វ
• ' រវិ� គ (analysis)

• ' រតស៊ូមតិ

� ក!³ស័ព´ 
• អ1 កu!   ំង(dissident)

• b សកល
• យុត$ ិធម៌សង^ ម
• ' រប�� !  ប (repression)

• អ1 ក' រ3 រ
• អំ� ច
• អនុម័ត
• យល់-! ម

ត±! rវ' រ¤ ងប°� !ក�!ស
• ' រÝ ក់បញ� ូលក1 ុង អិុនធឺណិត (internet)

• សុីឌី (CD)

សF x  រៈសិក!k 
បញZ ីអត, បទ w!  !ចក$ ីu! ' សb សកល
ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: 
www.udhr.org

• ជីវu! វត$ ិរបស់ C ក �៉ '(  វ ) �!ល
 www.vaclavhavel.cz

• និយមន័យ w! !រី� ពក1 ងុ' រប�� !ញមតិ
 www.hrea.org

•  !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមតិ
 www.democracyweb.org

• អំ� ច w!អ1 កមិនF នអំ� ច 
 ("The Power of the powerless") · យ  
 C ក �៉ '(  វ ) �!ល
 www.history.hanover.edu

• �៉ '(  វ ) �!ល ("Vaclav Havel") · យ  
 (Jan Culic)

 www.art.gla.ac.uk

ព័ត៌F នរបស់q! rបs! ៀន
• ã!§! rវ3!កត់ចំ� ំþ  សិស!:   
 b ញឹក± ប់ §! rវ' រ ' របûv  ក់äើ   
 3 ក!³�!ចន៍មួយចំនួន ថ\ ីèើ� K! ̧ ៀង+P    
 ក·៏ យ កម៏និ� ចច!Ñ សó់ ស�់ ងំK! ុង  
 â ះ/!រ។ បរិបទ F នu! Í ជន៍មួយ   
 សp!  ប់គំនិត w! !រី� ពក1 ុង' រ   
 ប�� !ញមតិ §! rវ� នកត់សF�  ល់ Â ក1 ុង  
 F j!  ១៩ w!  !ចក$ ីu! ' សb សកល 
 ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:។
• b ដំបូងសិស!:§! rវ3!F ន' រយល់ដឹង  
 មួយ /!លþ   � � ចF ន§! ឹម3!   
 លទ7 ិu! b ធិបy!យ!³ប៉:ុr  ះ  u! សិនèើ  
 F នលំហូរ · យ !រី និង ចំហ w!   
 � រព័ត៌F ន និង ជន/!លស\ ះ�\ !ង   
 ¸ើម!¥ី§! �តj!  អ1 កដÄ! b ញឹក± ប់   
 ព!# ¶ ម ក1 ុង' រទប់��  ត់ ' ររិះគន់។

៦៤   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



សកមh � ពរបស់សិស!:

�Ê  ន� ពq!  ងទុក
• សូម�!d សិំស!: ឲ!³� ន F j!  ១៩ w!  !ចក$ uី! ' សb សកល  
 ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:។
• បd²  ប់ពី' រ� ន សូម�!d ំសិស!: ឲ!³ªៀបចំF j!  l!ះÏើងវិញ  
 Ý ក់É ម3 ក!³>²  ល់ របស់ពួកã!។
• សូម 1 ើ ឲ!³សិស!: à យ' រណ៍>²  ល់F ត់ ¿ ' ន់þP  ក់ É មរយៈ  
 កិច� ពិ� ក!k  /!ល� នស±! បស±! �ល · យ q! rបs! ៀន។

សកមh � ពទី១
• Î!ងå!កឯក� រF j!  b ½! ើនច!Ñ ប់ដល់សិស!: /!លបរិ¶ យ  
 អំពី  !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមតិ និង F j!   /!លបរិ¶ យ អំពី  
 u! វត$ ិªឿង w! !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមតិ។
• Î!ងå!កb បី¢! ុម ក1 ុងþP  ក់នីមួយៗ។ 
• ¢! ុមនីមួយៗ §! rវ3!Æ ត់ឲ!³Ç\ ើ សកមh � ពមួយ ដូច¤ ងÖ!  ម
 ◦ បកN!  យ F j!  ១៩
 ◦ បកN!  យ គំនិតទូ¿  w!  !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមតិ
 ◦ បកN!  យ  !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមតិ
• �!d សិំស!: ឲ!³� ន, វិ� គ និង ពិ� ក!k äើF j!  �ំ ងអស់l!ះ។
• បd²  ប់ពី' រវិ� គäើសF x  រៈសិក!k � ំងអស់l!ះ  ¢! ុម §! rវ3!  
 យល-់! ម äើ' រយលដ់ងឹ បរបិទ របសព់កួã! w! F j!  នមីយួៗ  
 · យÇ\ ើ កំណត់Ô!តុ  /!លតំ� ងឲ!³ទស!:នៈយល់ដឹង របស់  
 ¢! ុមនីមួយៗ។
• ឲ!³សិស!:à យ' រណ៍ អំពី លទ7 ផលយល់5ើញ របស់ពួកã!។  
 ¢! ុមដÄ!�ៀត គួរ3!Ç\ ើ កំណត់Ô!តុ អំពី ព័ត៌F ន។
• �!d ¢ំ! មុ� ងំអស់ ឲ!³Ç\ ើព�!  ង¾1 !ក !រី� ពក1 ងុ' រប�� !ញមតិ   
 w! រដß ធមh នុញ�  របស់រÝë  ភិ� លថh ី។
• Â �!ល/!ល� នបញ� ប់រួចÔើយ សូមឲ!³¢! ុម� ំងអស់    
 u! ជុំÏើងវិញ b þP  ក់ និង Ý ក់បញ� ូល !ចក$ ីព�!  ងគំនិត 
 w!   !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមតិ ¿ ក1 ុងឯក� រមួយ។

សកមh � ពទី២
• Î!ងå!កþP  ក់ នូវ' រÇ\ ើបទសFx  ស របស់ C ក �៉ '(  វ ) �!ល  
 /!ល� ក់ទង អំពី ã!ហទំព័រ  !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន
 www.rfkcenter.org

• Î!ងå!កþP  ក់ នូវ' រ� ន ស$ ីពី " !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន"។
• បs! ៀនសសិ!: ឲ!³°!ះ^! ើE!  សស់ណំ Iរ ¤ ងÖ!  ម  b ' រ�!d  ំ 
 Â �!ល/!ល កំពុង� ន ¾1 !ក� ំងពីរl!ះ គឺ៖
 ◦ yើ¢! ុមមួយ /!លF ន' រ§! �តj!   � ចÇ\ ើអ\ ីខ¯ ះ  ចំÌ ះ   
  អ1 ក/!ល)� ននិ¶ យu!   ំងនឹងã!?
 ◦ yើមូលÔ!តុអ\ ី� នb  រÝë  ភិ� លរបស់ C ក �៉ '(  វ ) �!ល  
  � នÆ ប់»$ ើមÇ\ ើឲ!³+ ត់ C ៀម�K  ត់?
 ◦ yើF នមÇ!# � យK! ពិចK! ពិល� មួយ ក1 ុង' រÇ\ ើឲ!³  
  ' ររិះគន់â ះ សC ប់�K  ត់/!រ ឬ �!?
• Â �!លâ ះ q! rបs! ៀន នឹង§! rវដឹកd  ំនិង 3 ក់ព័ន7 b មួយសិស!:  
 ក1 ុងកិច� ពិ� ក!k មួយ ស$ ីពី មÇ!# � យ /!ល ក1 ុងâ ះ 
 C ក �៉ '(  វ ) �!ល §! rវ� ន ã!រំC ភ និង Ý ក់គុក ចំÌ ះ  
 ទស!:នៈរបស់+ ត់។

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៦៥



• សិស!: នឹង§! rវផ!:ព\ ផ!k យ អត, បទរបស់ពួកã! b  ៀវÐ មួយ  
 សp!  ប់' រå!កÆ យ Â ក1 ុងច:ំ ម សិស!: ឬ សរ !រ   
 ªឿងCu  នខ̄ ីៗ  /!លÂ ក1 ងុâ ះ បûÞ  � ក់ទងនឹង  !ចក$ សី|} !ប  
 អំពី  !រី� ពក1 ុង ' រប�� !ញមតិ §! rវ� នបÙÞ  ញ។

• សិស!:� ចសិក!k  និង បកN!  យ b � � សមK! ប ¿ នឹង  
 ស�²  នុ¢! ម និង អត, u! Í ជន៍b ក់ó ក់របស់សិស!:, សរ !រ  
 នងិ Î!ងå!ក Â ក1 ុង សហគមន,៍ � ó ªៀន ក�ំ!ថh ី w! !ចក$ ី  
 u! ' សb សកលស$ ពីីសិទ7 មិនុស!: រួម+P  b មួយកំ�!̧ ើមដំបូង។

• សិស!: � ចb សF ជិក អង^ ' រសិទ7 ិមនុស!:b តិ ឬ អន$ រb តិ,  
 អង̂ ' រសិទ7 ពិលរដß  ឬ អង̂ ' រយុត$ ធិម៌សង̂ ម, ើ̧ម!¥ីF!  បb ព័ត៌F ន  
 អំពី ' រគp!  មក�ំ!ង ក1 ុងK! ុក និង អន$ រb តិ ចំÌ ះ !រី� ព  
 ក1 ុង' រប�� !ញមតិ និង សិទ7 ិមនុស!:b ទូ¿ ។

• សិស!: � ចប|4 ើត និង µ!រក!k  ã!ហទំព័រ ' រ) (  ំ®ើល   
 ¢! ុមអ1 ក' �!ត (media watchdog) ¸ើម!¥ី à យ' រណ៍   
 ជូន� ó ªៀន, សហគមន៍ និង u! b ជនពិភពC ក  នូវបûÞ  d d  
 ស$ ីពី u! វត$ ិªឿងព័ត៌F ន /!ល� នរិះគន់,  !ចក$ ីស|} !ប អំពី  
  !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមតិ  និង ' រÇ\ ើ� ប¢! ុមអ1 ក' �!ត។

• សិស!: � ចu! មូលចង¢! ង នូវបញZ ី របស់ អ1 ក' �!ត និង   
 អ1 កដÄ!�ៀត /!ល សិទ7 ិរបស់ពួកã! ចំÌ ះ  !រី� ពក1 ុង' រ  
 ប�� !ញមតិ  §! rវ� ន+ បសង4 ត់ � ំងក1 ុងK! ុក � ំងអន$ រb តិ,  
 និង អ�Z ើញពួកã!Ç\ ើ b អ1 កនិពន7  b M@ ៀវសp!  ប់ã!ហទំព័រ
 របស់ពួកã!។ 

• សិស!: � ចសិក!k N!  វF!  វ នូវមនុស!:� ំង© យ�  /!ល  
 សិទ7 ិ !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមតិ របស់ពួកã! §! rវ� នã!រំC ភ  
 និង  1 ើពួកã! ឲ!³Ç\ ើb � គh ិនb M@ ៀវ Â ក1 ុង� ó ªៀន និង  
 សហគមន៍ របស់ពួកã!។

ព¦! ីកឱ' សd d 
• អង^ ' រ) (  ំ®ើលសិទ7 ិមនុស!: (Human Rights Watch)៖   
 ¢! ុមពនិតិ!³É មÝ នសទិ7 ិមនសុ!: /!ល� ន) (  ំ®ើល នវូ' ររCំ ភ  
 នូវ សិទ7 ិមនុស!:  www.hrw.org។

• អង^ ' រ !រី� ពកុF រៈ ' រ 1 ើសុំអំពីរèៀប/!លសិស!:   
 � ច3 ក់ព័ន7  Â ក1 ុងគI!  ងរបស់សកមh ជនស$ ីពីបûÞ  »!:!ងៗ   
 www.freechild.org ។
•  ៀវÐ ស$ ីពីស®¯ !ងយុវជន�៉ សុីនá ន (Washington Youth  

 Voice Handbook)  ' រ�!d ំ ចំÌ ះរèៀប/!លសិស!:� ច  
 3 ក់ព័ន7  Â ក1 ុង' រÇ\ ើ8 លនÍ � យរបស់រÝë  ភិ� ល និង    
 F នស®¯ !ងមួយ/!ល� ក់ទងនឹងបûÞ  សង^ មd d    
 www.youthrights.net។

'(  យb អ1 ក' រ3 រ

សុីវីកហ̂ ស័កម̀ bុ   !ង e រី, C កK!  ីL!រី ខិណP ឌីិ,  C ក រុ៉ង ឈុន, C ក ]៉!កូល Ô!យស៍ (Michael Hayes), 
ឯកឧត$ ម សឺន ស៊ូÎ!រ � �  Â ã!ហÝë  ន C កជំ� វ មួរ សុខហួ ទី¢! ុង ភ1 ំ�!ញ . !កុម / ៈ  P  ំ២០១១

៦៦   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



 !រី� ពក1 ុង' រប�� !ញមតិ៖ ' រតស៊ូ និង ' រប¦! 4 ាប 
Â ក1 ុងយុគសម័យ w! +! ព!³កមh សិទ7 ិបûe  
www.mediaed.org 
ផ!:ព\ ផ!k យ· យ មូលនិធិអប់រំព័ត៌F ន 

"' រគp!  មក�ំ!ងថh ី ចំÌ ះ !រី� ពក1 ុង' រ 
ប�� !ញមត"ិ 
www.csmonitor.com 

"ប°� !ក�!ស~ សd ផ!:ព\ ផ!k យដ៏ទំlើប" 
Free Republic.com

www.freerepublic.com 

Fairness and Accuracy in Media (FAIR)

www.fair.org

¢! ុម) (  ំ®ើលព័ត៌F នb តិ /!លÇ\ ើ' រ ¸ើម!¥ីព¦! ឹងវិÀ ធនកមh b 
äើកទីមួយ · យ+ +ំ!  ចំÌ ះ� ពចំរុះមុខដ៏½! ើនÂ ក1 ុងវិស័យ 
� រព័ត៌F ន និង · យពិនិត!³ពិច័យ ' រអនុវត$ ផ!:ព\ ផ!k យព័ត៌F ន 
/!លÇ\ ើឲ!³បd²  ប់បន!:ំនូវ ផលu! Í ជន៍� e រណៈ ស®¯ !ង� គតិច 
និង ទស!:នៈ. \ !ងគំនិត។

អង^ ' រ) (  ំ®ើលសិទ7 ិមនុស!: (Human Rights Watch)

www.hrw.org

អង̂ ' រäើក2!ង$ សអន$ រb តិ (Amnesty International)

www.amnesty.org 

សហព័ន7 អន$ រb តិ¸ើម!¥ីសិទ7 ិមនុស!:
(International Federation for Human Rights)

www.fi dh.org 

គណៈកF,  ធិ' រu! -! ឹត$ ិកមh w!អង^ ' រ-សF គម' រ3 រ 
សិទ7 ិមនុស!:កម` ុb  (Cambodian Human Rights Action 

Committee)

www.chrac.org

សម` ័ន7 . h !រជំªឿននិង' រ3 រសិទ7 ិមនុស!: លី' ដូ 
(LICADHO)

www.licadho-cambodia.org 

មជ!TមណU លសិទ7 ិមនុស!:កម` ុb 
(Cambodian Center for Human Rights)

www.cchrcambodia.org

' រិ¶ ល័យឧត$ មស1 ង' រអង^ ' រសហu! b b តិទទួល
បន´ ុកសិទ7 ិមនុស!:u! Æ ំកម` ុb  (UN Offi ce of High 

Commissioner for Human Rights)

www.ohchr.org

សF គម� ដហុក (ADHOC)

www.adhoc-cambodia.org 

គណៈកF,  ធិ' រ' រ3 រអ1 ក' �!ត 
(Committee to Protect Journalists)

www.cpj.org

គណៈកF,  ធិ' រ' រ3 រអ1 ក' �!ត (CPJ) គឺb  អង^ ' រឯកà ជ!³ 
មិនយកកY!   � នប|4 ើតÏើង ក1 ុង P  ំ១៩៨១។ ពួកã! äើកកម` ស់ 
 !រី� ព� រព័ត៌F ន ទូ� ំងពិភពC ក · យ' រ ' រ3 រនូវ 
សិទ7 ិរបស់អ1 ក' �!ត ក1 ុង' រà យ' រណ៍ព័ត៌F ន · យ+,  ន� ព 
ភ័យ¤(  ចពី' រ>ü  ញ់តប។

ព័ត៌F នប>, !ម

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៦៧



C ក មូ៉) �៊!ត យូ�!ស (MUHAMMAD YUNUS) 

“�!លK! $ ីទទួលសិទ7 ិអំ� ច, 
ពួកã!សំឡឹង®ើលនូវខ¯ ួនពួកã!,និង 
នូវអ\ ី/!លពួកã!� ចÇ\ ើ� ន។ ពួកã! 
កំពុងÇ\ ើឲ!³ !ដß កិច� រីកចË! ើន 

ទន´ ឹមនឹងl!ះ/!រ, កំពុងសË!  ច !ចក$ ី  
អំពីជីវ� ពរស់Â >²  ល់របស់ពួកã!”។

អ1 ក�Ê  បនិក w!ធd + រ¸!  មីន (Grameen), b  
វិទ!# �Ê  នមី¢! rឥណ� នធំបំផុត និង J គជ័យបំផុត, 
C ក ម៉ូ) �!ត យូ�!ស (Muhammad Yunus) 
� ន; ើតÂ ក1 ុងទីក> ¯ !ង¢! ី¢! បំផុតមួយ Â äើ 
ភព¾!នដីl!ះ, b u! �!សបង់'(  /!ស (Bangladesh), 
ពីមុនមក b u! �!ស�៉ គី�Ê  ន (Pakistan)។ b  
� K! $ ាÆ រ!³¾1 !ក !ដß កិច� , + ត់§! rវ� ន � យu! ) រ 
· យ� ព មិនK! ប+P   រ� ង  +! ឹស$ ី  !ដß កិច�  /!ល
� នបs! ៀនÂ ក1 ុង� កលវិទ!# ល័យ  និង � ព 
¢! ី¢! បំផុត Â ជុំវិញ+ ត់។ · យទទួល��  ល់þ   
អ1 ក¢! ¢ី! Â 3!¢! ¢ី!  ពីO!  ះ ពួកã!មិន� នទទួល 
នូវ ើ̧មទុន, និង E!  ក់e d សp!  ប់E!  ក់កម� ,ី Ôើយ 
' រសំុខ� Eី!  ក់ ត±! rវ' រតិចតួចl!ះ /!លþ  E!  ក់កម� ី 
គឺមិន F ន u! សិទ7 � ព សp!  ប់ធd + រធំៗ  ក1 ុង  
' រÝ ក់ ឲ!³ដំ! ើរ' រ នូវត±! rវ' ររបស់ពួកã!, 
C ក យូ�!ស (Yunus) � នÆ ប់»$ ើមÇ\ ើ' រ 
� កល!¥ងនូវ E!  ក់កម� ី · យរួចផុតពី ' រe d  
តិចតួច ចំÌ ះកសិករ É មជនបទ /!ល+,  នដី និង 
K! $ ¢ី! ¢ី! ។ ក1 ងុ P  ១ំ៩៨៣, + ត់� នប|4 ើត ធd + រ 
¸!  មីន (Grameen) l!ះ។ វិe ន' ររបស់ ធd + រ 
!̧  មីន l!ះ គឺF នលក} ណៈ តឹងរឹុង� ស់។ អតិថិជន 
�\ !ងរកមិត$ � នបួនd ក់ ̧ ើម!¥ី ខ� លុីយ។ u! សិនèើ 
FP  ក់ ក1 ុងច:ំ មមនុស!: ៥d ក់ មិន� ចបំ�!ញ 
តួd ទី អ1 ក� ងំអស់+P   §! rវទទួលខុស§! rវ, · យក� ង 
' រè$ !b7  ចិត$  និង ផ$ ល់' រ+ +ំ! ដល់សហគមន៍។ 
E!  ក់កម� ី̧ ើម ដំបូង គឺតិចតួច, ឧ� ហរណ៍ ១០ដុó(  រ, 
Ôើយ §! rវ បង់នូវ' រE !  ក់វិញ ២០� គរយ។ ជិត 
២០ P   ំÖ!  យមក, ធd + រ បដិវត$ l!ះ� នលូតó ស់ 
¤(  ងំ � ស់, · យF ន � ¤ b ង១០៥០ · យ  
ផ$ ល់  !� កមh ដល់ភូមិ ៣៥,០០០ និង អតិថិជន 
២ó នd ក់, ពួកã!៩៤� គរយ  b K! $ ។ី អ1 កសំុខ� ី 

របស់ធd + រ !̧  មីន ៩៨� គរយ  §! rវ� នបង់សងវិញ នូវE!  ក់ កម� រីបស់ពួកã!� ងំអស់, 
b អj!  បង់សងវិញ /!លគួរកត់សF�  ល់មួយ ខ` ស់b ងអj!   E !  ក់កY !  សងវិញរបស់ 
អ1 កF ន និង អ1 កF នអំ� ច។ សំ¤ ន់b ងl!ះ¿ �ៀត, អតិថិជន� ន>(  ស់ប$ ូរជីវ� ព 
រស់Â របស់ពួកã!៖ គឺពី� ព+,  នអំ� ច និង ពឹង¾í !ក ¿ � ពពឹង¾í !កäើខ̄ នួឯង, 
ឯកà ជ!³ និង � ពបិុនu! សប់¤ ងនÍ � យ។ ' រ>(  ស់ប$ រូ ពិតE!  កដ នឹងជះឥទ7 ពិល¿  
ជំd ន់Ö!  យ៖ គឺជំd ន់មួយ /!លF ន !¥ៀង� ) រ q! បQ់!  ន់, ' រអប់រំu!  ើរ, ' រ 
ព!# � លលí u!  ើរ, និង ' រ�!ញចិត$ §! �តj!  äើជីវិត>²  ល់របស់ពួកã!, · យ� រ3! 
ចក} ុវិស័យ, ' រl 1 !u! ឌិត និង ' រäើកទឹកចិត$ របស់ C ក យូ�!ស (Yunus)។ Â ក1 ងុ 
ចំ: មរÙÚ  ន់b ½! ើន, C ក យូ�!ស  (Yunus) §! rវ� ន ទទួលរÙÚ  ន់នូÎ!លសន$ ិ� ព 
(Nobel Peace Prize)  ក1 ុង P  ំ២០០៦ និង ®!ê !            !រី� ពu! e d ធិបតីសហរដß � ®!រិក 
(U.S. Presidential Medal of Freedom) ក1 ុង P  ំ២០០៩។  រួម+P  b មួយ C ក �!លសិន 
�!ន¸!ó  (Nelson Mandela),  C ក /!សមិន ធូធូ (Archbishop Desmond Tutu), និង 
រដß ម�! $ ីសំ¤ ន់ៗ, ®!ដឹកd ំសិទ7 ិមនុស!: និង ឥស!:រជនសំ¤ ន់ៗ�ៀត, C ក យូ�!ស 
(Yunus) គឺb សF ជិកFP  ក់ w!¢! ុម-! ឹទ7 បុរសពិភពC ក (Global Elders) ។

៦៨   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



Â �!ល/!លខ @ ំុ� នÆ ប់»$ ើមអនុវត$ កមh វិធី¸ !  មីន ក1 ុង' រផ$ ល់ឲ!³នូវ 
' រទទួល� ននូវឥណ� ន សp!  ប់អ1 ក¢! ¢ី! , ខ@ ុ�ំ នu! ឈម នឹងឧបសគ̂  
ចម!¥ងពីរ។ ទីមួយ, ធd + រ3 ណិជZ កមh   F ននិdP  ' រ u!   ងំb �Ê  ប័ន  
¿ äើK! $ ី។ ទីពីរ ពួកã!� នà à ំង' រផ$ ល់ឥណ� ន� ំK! ុង ចំÌ ះ 
អ1 ក¢! ី¢!  · យ� ម� រអ\ ីមួយ/!លអ1 ក¢! ី¢! � ចទទួល� ន, គឺb  
E!  ក់e d  (collateral)។ 
· យ� នពុះ3 រäើឧបសគ̂ ទីពីរ, ខ@ ុ�ំ ន· ះN!  យ នូវបûÞ  ទីមួយ 

Â ក1 ុងគI!  ងខ@ ំុ ខ@ ំុចង់� ន3 ក់ក�Á  ល w!អ1 កខ� ីលុយពីធd + រ b  
K! $ ី, l!ះb បûÞ  u! ឈមមុខមួយ។ មុនដំបូង, K! $ ីF ន� ព�²  ក់ ´ ើរ 
ក1 ុង' រទទួលយកនូវE!  ក់កម� ី� ំងl!ះ។ ពួកã!� ននិ¶ យþ  “�!, 
�! ខ@ ំុមិន/!ល� នប៉ះ3 ល់លុយ' ក់ក1 ុងជីវិតខ@ ំុ។ សូមអ1 ក¿ ជួបb 
មួយប$ ីរបស់ខ@ ំុវិញ។ + ត់យល់ដឹងអំពីលុយ' ក់។ សូមផ$ ល់លុយ' ក់ 
l!ះជូន+ ត់¿ ”។ ដូ°1 !ះ ខ@ ំុ§! rវព!# ¶ មពន!³ល់អំពីផលu! Í ជន៍ 
របស់E !  ក់កម� ីl!ះចំÌ ះ¢! ុមq! �� រ+ ត់។ ប៉ុ> $ ! �!លខ @ ំុ' ន់3 ! 
ព!# ¶ មចូលមករកK! $ ី, ពួកã!' ន់3 !រត់ã!ច°!ញពីខ @ ំុ។ សហ' រី 
របស់ខ@ ំុ និង ខ@ ំុ� នÇ\ ើ' រ¶៉ ងលំ� កក1 ុង' រគិតរកមÇ!# � យមួយ
/!លDើង� ចក� ងទំនុកចិត$ ចំÌ ះK$ ! ី ¸ើម!¥ីឲ!³ពួក+ ត់� ចនឹង 
ទទួលE!  ក់កម� ីពីបុរសៗ។ Dើង� នបន, យ' រÙ ររបស់Dើង ¸ើម!¥ី 
រួមបញ� ូល� ំងK! $ ីb ½! ើន, ពីO !  ះ' រក� ងជំlឿទុកចិត$ l!ះ§! rវ 
^! ើ�!លð!ó ½! ើន។ 
៦ P  ំÖ!  យមក, · យý ទនៈ� ពþ  E!  ក់កម� ី/!លDើងផ$ ល់ 

ឲ!³� ន3 ក់ក�Á  ល¿ K! $ ី, Dើង� នÆ ប់»$ ើម®ើល5 ើញអ\ ីមួយ 
/!ល;ើតÏើងគួរឲ!³កត់សំ+ ល់â ះ។ E!  ក់/!លផ$ ល់¿ ឲ!³q! �� រ 
� ងំâ ះÉ មរយៈK! $  ី � នជួយq! �� រ� ងំâ ះ½! ើនb ងចំនួនE!  ក់ 
ដូច+P  ¿ ឲ!³បុរស។ មិនដូចពួកបុរស, K! $ ីF ន' រu! ុងu! យ័ត1 � ស់
b មួយលុយ Ôើយ� នផ$ ល់ផលu! Í ជន៍¿ ឲ!³កូនរបស់ពួក+ ត់
�(  ម។ ពួក+ ត់� នªៀនរèៀបក1 ុង' រÆ ត់å!ងធនe ន· យក±! ។  
ÔើយK! $ Fី នទស!:នៈ�!ង K  យ។ ពួក+ ត់� ច®ើល5ើញមÇ!# � យ 
រួចផុតពី� ព¢! ¢ី!  និង F នវិន័យក1 ងុ' រអនុវត$ ¾!ន' ររបស់ពួក+ ត់។ 
u! �!លb  · យ� រ3!K! $ ីទទួលរង' រឈឺÆ ប់ពី� ព¢! ី¢! ½! ើន 
b ងបុរស, ពួក+ ត់F ន' រជំរុញäើកទឹកចិត$ ½! ើនក1 ងុ' រòៀស� ងពី
� ព ¢! ី¢!  ។
ផ´ ុយ¿ វិញ បុរសៗF ន� ពធូរលុងb មួយលុយ' ក់។ ពួក+ ត់ 

Æ យលុយ' ក់�(  មៗ, មិនរង់Æ ំÂ 9C !�í !ក�!។ ពួកK! $ ី3 !ង3 ! 
ក� ងអ\ ីៗ q! ប់¶៉ ងសp!  ប់អd គត, សp!  ប់ពួកã!>²  ល់, សp!  ប់ 
កូនរបស់ពួក+ ត់ និង សp!  ប់¢! ុមq! �� រ។  Dើង� ន®ើល5ើញ 
' រខុស+P  មួយចំនួនរ� ងបុរស និង K! $ ី។
Dើង� នសË!  ចចិត$ ព!# ¶ មរួមកំó ំង+P   ក1 ុង' រ� ក់� ញ 

អតិថិជនK! $ ី ពីO !  ះDើង� នទទួលE !  ក់ផល½! ើន°!ញពីចំនួន 

E !  ក់ដូច+P  � ំងអស់l!ះ។ ដូ°1 !ះ ខ @ ំុ� នប| 4 ើត� ពäើកទឹកចិត$  
សp!  ប់ម�! $ ីផ$ លE់!  ក់កម� ីរបស់Dើង ពOី!  ះពួក+ ត់F ន' រលំ� ក 
ក1 ងុ' របញ� ះុបញ� លូK! $ ឲី!³ខ� Eី!  ក់ពីធd + រl!ះ។ បច� បុ!¥ន1 l!ះ ៩៤% 
w!E!  ក់កម� ីរបស់Dើង� នផ$ ល់ឲ!³K! $ ី។
Dើងមិន� នរំពឹងទុកដល់ផល½! ើន/!ល� ន;ើតÏើង។ ឧ� ហរណ៍, 

អ1 កសុំខ� ីE!  ក់b K! $ ី � នè$ !b7  ចិត$ ចំÌ ះខ¯ ួនã! 3 ក!³សន!# មួយចំនួន 
/!លពួកã!� ន� þ  " !ចក$ ីសË!  ច១៦ចំណុច"។ F ន' រè$ !b7   
ចិត$  ចំÌ ះ' រv!លមí សុខុF ល� ពរបស់អ1 កសំុខ� Eី!  ក់ និង q! �� ររបស់ 
ពួក+ ត់ äើសពEី!  ក់/!លDើង� នឲ!³ខ� ី។ ពួក+ ត់� នយល់-! ម 
បញ Z ូនកូនរបស់ពួក+ ត់¿ � ó ªៀន, ពួក+ ត់� នសË!  ចចិត$     
µ!រក!k វិន័យ, ប| 4 ើត� មគ^ ី� ព, Ç\ ើសកមh � ព· យF ន !ចក$ ី 
'(  ) ន, និង ខំÇ\ ើ' រq! ប់Î!ប¶៉ ង· យ !ចក$ ពី!# ¶ ម។ ពួក+ ត់ 
� នយល់-! មកំុឲ!³F នកូន½! ើន, បញZ នូកូនរបស់ពួក+ ត់¿ � ó ªៀន, 
Ý ំកូន� ើb ½! ើនÉ មលទ7 � ព, Ôើយនឹង-! ម± ុ ំប> ¯ !។ l!ះb       
ដំ: ះN !  យមួយចំនួន/!ល¢! ុមK! $ ី� នប| 4 ើត, មិន�!នb ' រ 
� ម� រ · យធd + រ�!។ បំណងE!  þP  � ងំl!ះ គឺF ន� រៈសំ¤ ន់ 
� ស់ចំÌ ះជីវិតរបស់ពួក+ ត់។ ក1 ុង' រ�ì  ប់+ ត់, Dើង5ើញþ  
K! $ ី Ç\ ើឲ!³F ន' រ>(  ស់ប$ ូរ។
E!  ក់កម� ីäើកដំបូង b ធមh É  គឺ៣៥ដុó(  រ។ មួយយប់មុន�!ល 

K! $ ី¿ ទទួលយកE !  ក់កម� ីពីធd + រ, d ងã!ងមិនលក់· យF ន 
� ព�! �ល¶! បល់ក1 ុងចិត$  ក1 ុង' រសË!  ចþ  yើd ង ! ៀមសp!  ប់�  
រួចN!  ចÔើយឬÂ ។ d ងF ន' រភ័យ¤(  ចþ  u! �!លនឹងF នអ\ ី 
� ¢! ក់;ើតÏើងដល់d ង។ ÔើយÂ ចុងបញ� ប់ Â �!ល-! កឹ មិត$ ភក$ ិ  
របស់d ងនឹងមកដល់ Ôើយពួក+ ត់នឹង� នបញ� ុះបញ� ូលd ង “á ះ 
DើងនឹងÇ\ ើអ\ ី/!លDើង� នសË!  ច។ u! សិនèើអ1 កមិន¿ , Dើងក៏ 
មិន� ច/!រ។ Dើងមិន� ច� រម/ b និច� ' លដូចl!ះ�!។ � មិនÙ យK! លួ 
មកដល់ចំណ ុចl!ះ�!។ á ះ Dើង¿ ”។ ÔើយÂ ចុងបញ� ប់ 
· យF ន' រäើកទឹកចិត$ ពីពួកã! d ងនឹង� នមកដល់ធd + រ។ 
Â �!ល/!លd ង' ន់លុយâ ះ, � F នចំនួន½! ើនÂ ក1 ុងê! 

របស់d ង, ̂ ! ៀបដូច' រ' ន់ !ចក$ ីសង!6ឹម និង ' រ' ន+់! ព!³សម!¥ត$ ិ 
មួយ/!លd ងមិន� នK! ]!ដល់។ d ងនឹង± ប់ញ័រ¤(  ំង, ទឹក¬ 1 !ក 
នឹងK! ក់äើþ-  ល់របស់d ង, Ôើយd ងមិនòឿþ  Dើង� ចF ន' រ 
òឿb ក់äើd ងb មួយចំនួនលុយដ៏½! ើនl!ះ។ Ôើយd ងសន!# þ   
d ងនឹងសងលុយl!ះវិញ, ពOី!  ះលុយl!ះ គឺb និមិត$ សû e  w!' រ 
òឿb ក់äើd ង  Ôើយd ងមិនចង់ក!¥ត់នូវជំlឿទុកចិត$ â ះ�!។ 
Ôើយបd²  ប់មក d ងពុះ3 រÂ ក1 ុង' រសងE !  ក់កម� ីäើកដំបូង

â ះ, b ' រសងប�Á  ក់äើកដំបូង, /!លF ន' លបរិ° U !ទÂ  
ស�ì  ហ៍Ö!  យ, Ôើយb ' រសងប�Á  ក់äើកទី២ /!ល§! rវបង់Â  
ស�ì  ហ៍Ö!  យផង/!រ, Ôើយ' រសងប�Á  ក់l!ះ គឺបន$ ¿ ដល់ 

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៦៩



ស�ì  ហ៍ទី៥០b បន$ បd²  ប់។ ªៀងà ល់�!ល/!លd ងសងប�Á  ក់ 
មួយ¿ ប�Á  ក់មួយ Ç\ ើឲ!³d ងF ន' រòឿb ក់¤(  ំងÏើងៗ! Ôើយ 
Â �!ល/!លd ងបញ� ប់នូវ' រសងប�Á  ក់äើកទី៥០, b äើកចុង 
Ö!  យបងí ស់, Ôើយឥឡូវ/!លd ង� នសង�!ញä!ញ, d ង� ច 
និ¶ យþ  “ខ@ ំុ� នÇ\ ើ� Ôើយ!” d ងF ន !ចក$ ីរីកà យ។ � មិន�!ន 
§! ឹម3!b ' រ· ះដូរលុយ' ក់ /!ល§! rវ� នបញ� ប់ប៉ុ:r  ះ�!, � b  
' រ>(  ស់ប$ ូរបុគ^ លâ ះ។  Â �!លÆ ប់»$ ើម, d ង� ន± ប់ញ័រ, 
d ង� នរ� ប់រសល់, d ង� នF ន� រមh ណ៍þ  d ងមិនb នរ�   
Ôើយក៏មិនF នត]̄ !/!រ។ ឥឡូវl!ះ d ងb K! $ FីP  ក់/!លF ន� រមh ណ៍ 
þ d ងb មនុស!:F នត]̄ !។ ឥឡូវl!ះ d ង� ច|ើបឈរ និង u! ឈមមុខ 
នឹងពិភពC ក� ំងមូល· យ� !  កþ  “ខ @ ំុ� ចÇ\ ើ� ន, ខ @ ំុ� ចÇ\ ើ 
� ន· យខ¯ ួនឯង”។ ដូ°1 !ះ l!ះb ដ!ំើរ' រមួយw!' រ>(  ស់ប$ ូរ និង  
' រ�\ !ងរក5ើញត] ¯ !ខ¯ ួន, គឺþ d ង� ចµ!រក!k ខ¯ ួន· យខ¯ ួនឯង។ 
u! សិនèើ អ1 ក§! ឹម3 !¢! Ï!ក®ើលកមh វិធីឲ!³ខ� ីE !  ក់កម� ីរបស់ 

ធd + រ¸!  មីន (Grameen),  អ1 កមិន� ន5ើញលទ7 ផលទទួល� ន  
�!ញä!ញ�!។ ធd + រ¸ !  មីន � ន3 ក់ព័ន7 Â ក1 ុង ដ!ំើរ' រw! 
' រ>(  ស់ប$ ូរ។  !ចក$ ីសË!  ច១៦ចំណុច គឺb ឧ� ហរណ៍ គំរូ៖ Dើង 
� ន 5ើញþ  កុF រ !̧  មីន ចូល� ó · យ F នចំនួន½! ើន ពីO!  ះ  
Fì  យរបស់ពួកã! ពិតb � នè$ !b7  ចិត$ ¶៉ ង មុតF ។ំ Ôើយឥឡូវl!ះ       
កុF រb ½! ើនកំពុងបន$ Â ក1 ងុ� កលវិទ!# ល័យ, ម) វិទ!# ល័យបន$ ¿ 
� ó �!ទ!³b ើ̧ម។ ពិតb គួរឲ!³Æ ប់� រមh ណ៍ ក1 ងុ' រ®ើល5ើញ 
កុF à  និង កុF រី បន$ ចូលªៀនÂ ក±! ិតអប់រំខ` ស់។ កមh វិធីl!ះ� ន 
ទទួលJ គជ័យ¶៉ ងធំÇ!ង/!លឥឡូវl!ះ Dើងដឹងþ  នឹងF នសិស!: 
និស!:ិត½! ើននឹង§! rវ' រE!  ក់កម� dី  �!លអd គត។ ដូ°1 !ះ ថh ីៗ l!ះ  
Dើង� នªៀបចំគI!  ង' រឲ!³ខ� ីE!  ក់កម� ីមួយ�ៀត សp!  ប់' រ អប់រំ  
ក±! ិតខ` ស់ក1 ុង� ó ªៀនវិbv  ជីវៈ»!:!ងៗ ដល់កុF à  កុF រី̧ !  មីន 
� ងំអស់+P  ។ ឥឡូវl!ះ ពួកã! មិន§! rវ-! �យ � រម/ ណ៍þ  yើឪពុកFì  យ  
របស់ពួកã!� ចបង9់ ¯ !ឈ1 ួល � ó � ន ឬ�! �!លE!  ក់� ó  
(tuition) � 9 ¯ !។ 
' រសិក!k ថh ីៗ l!ះក1 ុងu! �!សបង់'(  /!ស (Bangladesh) � ន 

បÙÞ  ញþ  កុF រÂ ក1 ងុq! �� រ !̧  មីន F នសុខ� ព u!  ើរb ងកុF រ  
មិន�!ន !̧  មីន។ ទស!:d វដ$ រីបស់ សហរដß � ®!រិកមួយ (Scientifi c 

American) � នÇ\ ើ' រសិក!k N!  វF!  វអំពីក!ំើនu! b ពលរដß Â  
ក1 ងុu! �!សបង់'(  /!ស (Bangladesh) · យបÙÞ  ញþ  ចំនួនមធ!³ម� គ 
w!កុF រក1 ុងq! �� រនីមួយៗ ' លពី ]/ ! P  ំមុន គឺF ន៧, ប៉>ុ $ !ឥឡូវl!ះ 
� នe(  ក់ចុះដល់៣។ yើF នអ\ ;ីើត Ïើង? Ô!តុអ\ �ី នb � ;ើតÏើង? 
ទស!:d វដ$ ីl!ះ (Scientifi c American) � នជ±! ុញឲ!³F នជý(  ះ 
� ស®់!ង+P   · យ� នäើក Ïើងþ  ' រ>(  សប់$ ូរl!ះ; ើតÏើង· យ 
គI!  ងរបស់Dើង។ ខណៈ K! $ ីÌ រ�!ញ· យអំ� ច, ពួក+ ត់ 

ពឹង¾í !កäើខ̄ នួ+ ត់ Ôើយ®ើល នូវអ\ /ី!លពួក+ ត់� ចÇ\ ើ� ន។ ពួក+ ត់ 
កំពុងÇ\ ើឲ!³ !ដß កិច� រីកចË! ើន Ôើយទន́ មឹនឹងl!ះ/!រ ពួក+ ត់កំពុងសË!  ច 
អំពីជីវិត>²  ល់ខ¯ ួនរបស់+ ត់ Ôើយអំពីកូន þ គួរF នប៉ុd,  នd ក់។ 
F j!  ១៦ ក1 ងុ !ចក$ សីË!  ចមួយå!ងþ  Dើងគួរµ!រក!k ¢! មុq! �� រ 
របស់Dើងឲ!³F នចំនួនតិច។ ដូ°1 !ះ l!ះគឺb ¾1 !កសំ¤ ន់មួយ w!' រ 
គិតគូរ។ ក1 ងុកិច� u! ជំុ ស$ ពីីចំនួនមនុស!:Â ទី¢! ងុ !̈រូ៉ (Cairo), q! ប់កិច�  
u! ជុំ� ំងអស់� ន និ¶ យអំពីគំរូ¸ !  មីន, ពីO !  ះ' រអនុម័ត w! 
ទំlៀមទំó ប់ ' រªៀបចំ¢! ុមq! �� រ (family planning)  របស់K! $ ីក1 ុង 
គI!  ងDើង  គឺF នក±! តិខ̀ ស់ពីរដង b ងមធ!³ម� គb តិ។ ®ើល¿ , 
Dើងមិន�!នb កមh វិធី ស$ ីពីចំនួនមនុស!:�! (population program), 
ប៉ុ> $ ! l!ះb  ផលលí /!ល� ន;ើតÏើង។
F នផលu!  ើរ»!:!ងៗ�ៀត/!ល� ន; ើតÏើង។ Æ ប់»$ ើមពី 

E!  ពីំរ P  មុំន, Dើង� នäើកទឹកចិត$ អ1 កសំុខ� Eី!  ក់ !̧  មីន ឲ!³ចូលរួមÂ  
ក1 ុងដ!ំើរ' រនÍ � យ· យg ះa P  ត។ u! តិកមh  äើកដំបូងរបស់ 
ពួក+ ត់ គឺអវិជZ F ន។ ពួក+ ត់� ននិ¶ យþ  “è!ក} ជន � ំងអស់l!ះ 
គឺសុទ7 3!b មនុស!:� ¢! ក់, ដូ°1 !ះ yើÔ!តុអ\ �ី នb Dើង §! rវg ះaP  ត 
ជូនពួក+ ត់?” ច®¯ ើយl!ះ � នÇ\ ើឲ!³DើងF ន� ព 1 ! ៀម¢! ំ¶៉ ង 
¤(  ំង /!លu! b ជន� នយល់5 ើញអំពីនីតិវិធីg ះ a P  តÎ!បl!ះ។ 
ដូ°1 !ះÔើយDើង� នØ̄ ើយតបþ  “�!នÔើយ យល់-! ម, ពួក+ ត់ 

គឺសុទ7 3 !b មនុស!:� ¢! ក់, ប៉ុ> $ !u! សិនèើអ1 កមិន¿ g ះa P  ត�!, 
មនុស!:� ¢! ក់បំផុតâ ះនឹង� នb បg់ ះa P  ត។ ដូ°1 !ះ សូមអ�Z ើញ 
¿ អង^ ុយÂ ក1 ុងមជ!TមណU លរបស់Dើង, សូមពិ� ក!k þ  yើនរ�  
� ចb មនុស!:� ¢! ក់b ងã!បំផុត, អ\ ី� ច;ើតÏើងu! សិនèើã!� ន 
b ប់a P  ត, Ôើយu! សិនèើអ1 ក®ើល5 ើញ  !ចក$ ីសង!6 ឹមl!ះþ  
� ¢! ក់ Ö!  យមកអ1 កF នឱ' សមួយក1 ងុ' រ}! ើសªីសÂ ក1 ងុចំ: ម 
មនុស!:� ¢! ក់� ំងâ ះ, /!លb មនុស!:� ¢! ក់តិចបំផុត”។ �(  មៗ 
â ះ u! b ជន� នទទួលនូវក$ ីរMំើប, ÔើយDើង� នទទួល' រចូល 
រួមជិត១០០� គរយ Â ក1 ុងដ!ំើរ' រg ះa P  តäើកដំបូងâ ះ។ 
ã!� នªៀបចំលí � ស់។ q! �� រ¸!  មីន (Grameen) � ំងអស់

� នជួបជំុ+P  Â -! កឹ9C !g ះaP  ត, Ôើយពួក+ ត់� ន¿ ' ន់មណU ល 
g ះaP  តរួម+P  , ើ̧ម!¥ីÇ\ ើឲ!³អ1 កនÍ � យកត់សF�  ល់នូវចំនួនដ៏½! ើន 
សន7 ឹកសdº  ប់របស់ពួក+ ត់, ¸ើម!¥ីឲ!³ពួកអ1 កនÍ � យយកចិត$ ទុក 
Ý ក់¶៉ ងម៉ត់ចត់អំពីវត$ F នរបស់ពួក+ ត់។ Â ក1 ងុដំ!ើរ' រg ះaP  ត 
បd²  ប់, Dើង� នªៀបចំq! �� រ¸!  មីន (Grameen) ¸ើម!¥gី ះa P  ត 
· យខ̄ នួពួក+ ត់>²  ល់ Ôើយ� នd មិំត$ ភ័ក$  ិ និង អ1 កជិត¤ ងរបស់ពួក 
+ ត់មកg ះa P  ត, b ពិ !សK! $ ី។ 
លទ7 ផល/!ល� នទទួលពី' រg ះa P  ត P  ំ១៩៩៦ Â u! �!ស 

បង់'(  /!ស (Bangladesh) ក1 ុង' រចូលរួមរបស់អ1 កg ះa P  ត គឺ៧៣ 
� គរយ /!លb � គរយខ` ស់បំផុត។ Ôើយអ\ ី/!ល� នÇ\ ើឲ!³មនុស!: 

៧០   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



q! ប់រូបតក់ស¯ ុត¤(  ំងâ ះ គឺþ b ទូ¿ ចំនួនK! $ ី� នg ះa P  ត½! ើន 
b ងបុរស។ b ' រពិត� ស់, K! $ ី� នរងÆ ំអស់b ½! ើនý៉ ង,       
ពីO!  ះÂ �!ល/!លã!� នÇ\ ើ' រªៀបចំg ះaP  តâ ះ � b7  ធរ� ន 
រំពឹងþ  F ន§! ឹម3!3 ក់ក�Á  លប៉:ុr  ះ នឹងមកg ះa P  ត។  
លទ7 ផលl!ះ� នÇ\ ើ' រ>(  ស់ប$ ូរ�!ស� ពនÍ � យ។ Â ក1 ុង 

� ណត$ ិស� មុន, គណបក!:� សd និយម F ន� សនៈចំនួន១៧។  
ក1 ុង' រg ះa P  ត P  ំ១៩៩៦, ចំនួន� សនៈរបស់ពួក+ ត់§! rវ� ន 
e(  ក់ចុះ¿ ដល់៣, ពីO !  ះK$ ! ី� នយល់5 ើញþ  មិនF នអ\ ី/!ល 
គួរឲ!³Æ ប់� រមh ណ៍ Â ក1 ុងកមh វិធីរបស់គណបក!:� សd និយមâ ះ 
�!។ l!ះ� នបÙÞ  ញ អំពី' រត® 4 ើងអំ� ចរបស់K! $ ី, គួរឲ!³Æ ប់ 
� រមh ណ៍�!ន។  
បd²  ប់មក�ៀត, Â ក1 ងុ' រg ះaP  តþP  ក់មូលÝë  ន' លពី P  មុំន, 

Dើង�7  ក់»í ើល¶៉ ង¤(  ំង/!ល5ើញþ  សF ជិក¸!  មីន (Grameen) 
b ½! ើន� នb បa់ P  ត។ ដូ°1 !ះ ខ@ ំុ� នÇ\ ើដ!ំើរ និង ជù!ក¿ ' ន់ 
មនុស!:� ំងអស់â ះ, Ôើយ� នសួរþ  yើÔ!តុអ\ ី� នb ពួក+ ត់ 
� ន}! ើសªីសឈរÛ,  ះg ះa P  ត។ ពួក+ ត់� ននិ¶ យþ , “អ1 ក 
� នE!  ប់Dើងឲ!³}! ើសªីសមនុស!:� ¢! ក់តិចតួចបំផុត, ÔើយDើង 
� នព!# ¶ ម, ប៉>ុ $ ! � b ' រÙ រសí ប់ñ` ើមមួយ/!លÇ\ ើឲ!³Dើងដល់ក,  
ÔើយDើង� នÆ ប់»$ ើមសម¯ ឹង®ើល+P  ¿ វិញ¿ មក, · យគិតþ   
“yើÔ!តុអ\ ី� នb Dើង§! rវ�\ !ងរកមនុស!:� ¢! ក់តិចតួចបំផុត, Â  
�!ល/!លDើងF នមនុស!:លí Â ទីl!ះ? yើÔ!តុអ\ ី� នb Dើងមិន 
ឈរÛ,  ះ· យខ¯ ួនDើង?” l!ះb អ\ ី/!ល� នប| 4 ើតចលd  /!ល 
� នផ$ ល់ឲ!³F នសF ជិក¸!  មីន ½! ើនb ង៤3 ន់d ក់ /!ល� នb ប់ 
a P  ត' ន់តំ�!ងÂ þP  ក់មូលÝë  ន។ � អ�ü  រ!³�!ន។ Ôើយរèៀប    
ពួក+ ត់ជù!ក+P  F ន� ពខុស+P  � ំងK! ុង។ ខ@ ំុ មិន/!ល � នឮK! $ ី 
Â ក1 ុងu! �!សបង់'(  /!ស (Bangladesh) ជù!ក+P  Î!ប l!ះ�!។      
ពួក+ ត់) � នu! ឈមមុខ នឹងរÝë  ភិ� ល។ ពួក+ ត់និ¶ យ þ  
“រÝë  ភិ� ល មិន� ចE!  ប់Dើង អំពីរèៀបក1 ុង' រg ះa P  តâ ះ 
�!។ Dើង� នè$ !b7  ចិត$ ចំÌ ះអ1 កg ះa P  តរបស់Dើង”។ l!ះb  
អ\ ី/!ល� ន;ើតÏើង។ ដូ°1 !ះ Â ក1 ុង' រµ!រក!k សុខ� ព, Â ក1 ុង 
' រចូលរួម¾1 !កនÍ � យ, ក1 ុង' រទំd ក់ទំនងរ� ងFì  យ និង កូន 
Ôើយរ� ងប$ ី និង u! ពន7 , Dើង5ើញþ  សង^ មF ន' រ>(  ស់ប$ ូរ។ 
ឥឡូវl!ះ មនុស!:� ចជù!ក· យ !រី, មនុស!:� ចÇ\ ើអ\ ីក៏� ន,  

មនុស!:� ច�\ !ងយល់អំពី�!ពB សល!³ និង សមត , � ព>²  ល់ខ¯ ួន,  
Ôើយ®ើល¿ ពិភពC កក1 ុងរèៀបមួយÎ¯ !កពីមុន។ ពOី!  ះ¸!  មីន  
ផ$ ល់ឱ' សឲ!³'(  យb ¾1 !កមួយ w!វិទ!# �Ê  នមួយ, · យF ន' រ+ +ំ!  
¾1 !កហិរញ� វត, ុ ចំÌ ះ' រÇ\ ើកិច� ' រ>²  ល់ខ¯ ួនរបស់មនុស!:។  អតិថិជន 
របស់Dើង^! ៀបដូចb អ1 កចូលរួម¾1 !ក3 ណិជZ កមh , គឺb ទំd ក់ទំនង 
3 ណិជZ កមh មួយ /!លÇ\ ើឲ!³F ន' រ>(  ស់ប$ ូរជីវិតរបស់ពួក+ ត់។

b ធមh É  � F ន' រជំ� ស់។ ' រជំ� ស់äើកដំបូង� ន;ើតមក 
ពីប$  ី/!លF ន� រមh ណ៍þ ã!F ក់Ù យ+ ត់, ã!� នÇ\ ើឲ!³� ក់មុខF ត់,   
Ôើយពួក+ ត់� នគិតþ  F ន' រគp!  មកំ�!ងពីu! ពន7 /!ល§! rវ� ន 
ទទួលE!  ក់កម� ី /!លពួក+ ត់មិន� នទទួល។ � ពÉ នតឹងÂ ក1 ុង 
រចd សម̀ ន័7 q! �� រ ជួន' ល� ចd ឲំ!³F នអំ�ើហិង!k ដល់K! $ ។ី ដូ°1 !ះ  
Dើង� ន>z  កមួយរយៈ�!ល Ôើយបd²  ប់មក�ៀត Dើង� ននឹក5ើញ 
គំនិតមួយ។ Dើង� នÆ ប់»$ ើមជួបb មួយប$ ី និង ពន!³ល់អំពីកមh វិធី 
ក1 ុងមÇ!# � យមួយ /!លពួក+ ត់� ចយល់ដឹងអំពីផលu! Í ជន៍ 
ដល់¢! ុមq! �� រ+ ត់។ ÔើយDើងព!# ¶ មក1 ុង' រជួបb មួយប$ ី និង  
u! ពន7 រួម+P   ¸ើម!¥ីឲ!³អ1 ក� ំងពីរ� នយល់ដឹងអំពីអ\ ីb ' ររំពឹងទុកពី 
ពួក+ ត់។ Ç\ ើរèៀបl!ះ� ន' ត់បន, យ½! ើន¿ äើ' រជំ� ស់ដំបូង
ពីប$ ី។ 
u! ុសៗជិត¤ ងក៏� នÇ\ ើ' រជំ� ស់, Ôើយ� នបិទ� ំង� រមh ណ៍ 

ភ័យ¤(  ចb ក់�$ !ងរបស់ពួកã! ពី' រត®4 ើងអំ� ចK! ី$ , ក1 ុង' រ^! ើ 
� � � សd ។ Dើង� នពិនិត!³· យយកចិត$ ទុកÝ ក់អំពីþ  yើ 
កមh វិធីរបស់Dើង F នលក} ណៈu!   ងំនឹង� សd ខ̄ ះ/!រឬ�!។ បុ៉>$ ! 
ពួក+ ត់� នពួនពីÖ!  យ� សd  · យមិនទទួល��  ល់þ  ពួក+ ត់ 
§! rវ� នã!®ើលរំលង។ � គឺb � É,  និយម¤ ងu! ុសៗ /!ល� ន 
និ¶ យb 3 ក!³�!ចន៍¤ ង� សd ។ 
' រអះ� ងជំ� ស់u!  ើរបំផុតរបស់Dើង គឺ§! rវផ$ ល់�!លð!ó  

ឲ!³។ Dើង� ន5ើញច!Ñ ស់þ  អ1 កខ� ីលុយរបស់DើងÂ 3!បំ�!ញ 
តួd ទី¾1 !ក� សd របស់ពួក+ ត់, ÔើយK! ប�!លb មួយ+P  l!ះ/!រ 
ពួក+ ត់នឹងរកE!  ក់� ន និង F ន' រòឿb ក់äើខ¯ ួន។ K! $ ី� នÆ ប់
»$ ើមu! ឈមមុខនឹងមនុស!:អ1 ក' ន់� សd ។ ពួក+ ត់� ននិ¶ យ 
þ  “អ1 កគិតþ  ' រយកE!  ក់ពីធd + រ¸!  មីន គឺb គំនិត� ¢! ក់មួយ 
ឬ? អញZ ឹង, Dើងឈប់ទទួលE!  ក់ពី̧ !  មីន, u! សិនèើC កអ1 កនឹង
ឲ!³E !  ក់Dើងខ� ីវិញ។ Dើងមិនខ\ ល់þ  yើ នរ� ឲ!³Dើងខ� ី�!, ប៉ុ> $ ! 
èើសិន+,  នE !  ក់Dើងមិន� ចÇ\ ើអ\ ី; ើត�!”។ ÔើយÉ មពិត¿ អ1 ក
+ ំ+! ¾1 !ក� សd � ននិ¶ យþ  “�! �! Dើងមិន� ចឲ!³E!  ក់ដល់
អ1 ក� ន�!”។ Ôើយªឿងl!ះ � នចប់ §! ឹមហ1 ឹង¿ ។ 
Dើងផង/!រ� នទទួលនូវ' ររិះគន់ ពីអ1 កF នវិbv  ជីវៈ¤ ង¾1 !ក 

អភិវឌ!\ /!ល� នទទូចþ  ' រផ$ ល់E !  ក់បន$ ិចបន$ ួចដល់ K! $ ី /!ល 
មិនF នចំ! !ះដឹង និង ជំd ញ មិន� នប| 4 ើតឲ!³F ន' រ>(  ស់ប$ ូរ 
រចd សម` ័ន7 Â ក1 ុងu! �!ស ឬ ក1 ុងភូមិ, ÔើយÔ!តុដូ°1 !ះ � មិន�!នb  
' រអភិវឌ!\ពិតE!  កដâ ះ�!។ ពួក+ ត់� ននិ¶ យþ  ' រអភិវឌ!\3 ក់
ព័ន7 Â ក1 ងុE!  ក់កម� ½ី! ើនó នដុó(  រ សp!  ប់គI!  ងÔ!Ýë  រចd សម̀ ន័7  
ធំៗ។ Dើងមិន/!លរំពឹងទុកþ  F ន' រជំ� ស់� មួយពីវិស័យ 
អភិវឌ!\ â ះ�!, ប៉ុ> $ !� � ន; ើតÏើង, Ôើយ� ; ើតF នជý(  ះ 
� ស់®!ង+P  ។ ពីO!  ះអ\ /ី!លDើងÇ\ ើ គឺមិនF នÂ ក1 ងុ ៀវÐ របស់

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៧១



ពួក+ ត់។ ពួក+ ត់មិន� ចÆ ត់ទុកDើងb ¾1 !ក� មួយ� ន�!, 
$ ះb  �ì  កំ$ ,ី Ø\ !ងក$ ,ី អភិរក!:ក$  ីឬ  !រីក$ ។ី Dើងនិ¶ យអំពី ទីផ!k រ !រី, 
ប៉ុ> $ ! K! ប�!លb មួយ+P  â ះ/!រ DើងF ន' រ+ ំ+ ! អ1 ក¢! ី¢! ។  
ពួក+ ត់ � នយល¶់! ឡំ� ំងK! ុង។ 
ប៉ុ> $ !u! សិនèើមនុស!:ស , ិតក1 ុង�Ê  ន� ពþP  ក់ªៀន, មនុស!:â ះ 

គិតរðីរ� យជុំវិញ+ ! ឹស$ ី, ÔើយសË!  ចþ គI!  ងមី¢! rឥណ� នl!ះ 
F ន� ពអស់សំ!ើច ពOី!  ះ� មិនK! បb មួយនឹងពិភព+! ឹស$ ីþP  ក់ 
ªៀន។ ប៉>ុ $ ! ខ@ ំុÇ\ ើ' រb មួយមនុស!:b ក់�$ !ងÂ ក1 ុងពិភពC កb ក់
�$ !ង។ ដូ°1 !ះ Â �!ល/!លបណU ិតស�  ឬ អ1 កF នវិbv  ជីវៈÇ\ ើ 
 !ចក$ ីសន1 ិÝë  ន� ំងl!ះ, ខ@ ំុF ន� រមh ណ៍� ក់អន់ចិត$  Ôើយខ@ ំុ§! លប់ 
¿ រក និង Ç\ ើ' រb មួយអ1 កសុំខ� ីE !  ក់របស់ខ @ ំុ, Ôើយខ @ ំុនឹងដឹងþ  
នរ� ã!§! rវ។ 
�P  មញញឹមដ៏ធំបំផុត គឺ;ើតមកពីK! $ FីP  ក់ /!ល�ើប� ន>(  ស់ប$ រូ 

មÇ!# � យ w!ជីវ� ពរស់Â របស់d ង។ � ពរំជួលចិត$  /!លd ង� ន 
ជួបu! ទះb មួយកូនរបស់d ង, · យ>(  ស់ប$ រូពីþP  ក់មួយ¿ þP  ក់មួយ, 
គឺគួរឲ!³រំMើបចិត$ ¶៉ ង¤(  ងំ, /!លF ន� ពb ក់�$ !ងÇ\ ើឲ!³DើងM̄ !ចអំពី
' រ�!ក»!ក/!ល� នÇ\ ើÏើង Â � លជប់äៀង w!ស�£  + រ រ� ង 
អ1 កជំd ញអន$ រb តិb ½! ើន, ក1 ុង' រg ះសម$ ីþ  l!ះគឺ+,  នអ\ ីគួរឲ!³ 

កត់សF�  ល់�!។ ដូ°1 !ះ â ះb រèៀប/!លខ@ ុ�ំ នទទួលកF(  ងំ, គឺ� ន 
មកពីu! b ជន។
ឥឡូវl!ះ ធd + រ¸!  មីន (Grameen) គឺF នÂ ទូ� ំងu! �!ស 

បង់'(  /!ស (Bangladesh), · យF នq! �� រចំនួន២.៤ó ន។ 
សូម!¥ីÂ ក1 ុងQ!  លំ� កl!ះ, ដូចb ទឹកជំនន់ដ៏� ¢! ក់Â ក1 ុង P  ំl!ះ,  
u! b ជនÂ 3!សងE!  ក់វិញ· យ°!តd , ÔើយDើងកំពុងទទួល 
E!  ក់កម� លីí ½! ើន។ ឧ� ហរណ៍l!ះ� នបÙÞ  ញ អំពីសមត, � ពមូលÝë  ន 
របស់u! b ជន ក1 ុង' របំ�!ញäើកិច� ' រអ\ ីមួយ/!ល+ ត់F នជំlឿ  
$ ះb អ1 កដÄ!� ននិ¶ យអ\ ក៏ី· យ។ u! b ជន� នសួរþ , yើF ន 
Ô!តុផលអ\ ី/!លDើង� នទទួលJ គជ័យ, /!លDើង� ចÇ\ ើ� ន,  
Â �!ល/!លមនុស!:q! ប់រូប� ននិ¶ យþ  Dើងមិន� ចÇ\ ើ� � ន 
�!។ ខ@ ំុÂ 3!និ¶ យþ  ខ@ ំុb មនុស!:ក!Ñ លរឹង។ ដូ°1 !ះ Â �!ល/!ល 
អ1 កសួរþ  yើ� F ន !ចក$ ី'(  ) នឬ¶៉ ង� , ខ@ ំុនឹងØ¯ ើយតបþ   
មិន�!នb  !ចក$ ី'(  ) ន�! ប៉>ុ $ ! b � ពក!Ñ លរឹង។ $ ះb អ1 កផ$ ល់ 
' រពន!³ល់ព&ិ ះÎ!ប� ក៏· យ � ពក!Ñ លរឹងl!ះÔើយ គឺអ\ ី/!ល 
§! rវF នក1 ុង' រឲ!³ªឿង;ើតÏើង។

ទី�P  ក់' រក�Á  ល របស់ធd + រ Ü!សុីលីÝ  ភីអិលសុី Â ភ1 ំ�!ញ

៧២   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



u! យុទ7 u!   ងំនឹង� ព¢! ¢ី! 
បûÞ  សិទ7 ិមនុស!:៖ មី¢! rឥណ� នC ក ម៉ូ) �!ត យូ�!ស 

 !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពី
សិទ7 ិមនុស!:
• F j!  ២៣៖  សិទ7 ិF ន' រÙ រ É មE!  þP  
• F j!  ២៥៖  សិទ7 ិF នស$ ង់Ý រជីវ� ព
 q! បQ់!  ន់

ត±! rវ' រ�!លð!ó ៖ ១៦០d ទី

8 លបំណង
បd²  ប់ពី®!ªៀនl!ះ សិស!:� ចនឹង៖ 
• ពន!³ល់អំពី "� ព¢! ី¢! " និងu! សិទ7 � ព  
 ដ៏យូរអ« \ !ងរបស់� ព¢! ី¢! 
• យល់ដឹងអំពីវិធី� K! $ ផ$ ល់ មី¢! rឥណ� ន  
 របស់ C ក ម៉ូ) �!ត យូ�!ស 
• វិ� គ នូវ ផលu! Í ជន៍ w! ' រផ$ ល់   
 ឥណ� ន -! ម� ំង បûÞ  u! ឈម

សំណ Iរ�!d  ំ
• yើរស់Â ក1 ងុ� ព¢! ¢ី!   � F នន័យដូច®$ !ច?
• yើអ\ ¿ី b  u! សិទ7 � ពដ៏យូរអ«\ !ង របស់
 � ព¢! ី¢! ?
• yើ Dើង� ចÆ ត់ទុក � ព¢! ¢ី! þ  b  
 ªឿងអតីត' ល � ន/!រ ឬ �!?

ជំd ញរបស់សិស!:
• Ç\ ើ !ចក$ ីសន1 ិÝë  ន
• Ç\ ើ' រ^! ៀបÇៀប និង � ពផ´ ុយ+P  
• � យត] ¯ !
• វិ� គ និង ^! ើE!  ស់ព័ត៌F ន
• + ំ+!  មុខដំ�!ង
• ចូលរួមÇ\ ើ¾!ន' រ និង កិច� ពិ� ក!k b ¢! ុម

8 លគំនិត
• u! ព័ន7  !ដß កិច� 
• ត] ¯ ! ឬ សីលធម៌ (morals or values)

• ជË! ើស
• � ពយល់ចិត$  (empathy)

•  !ចក$ ី§! rវ' រ និង ត±! rវ' រb ក់�$ !ង   
 (needs and wants)

• កÉì   w! ផលិតកមh  (factors of production)

• យុត$ ិធម៌
• ' រÇ\ ើ !ចក$ ីសË!  ចចិត$ 
• ត] ¯ !ពលរដß  (civic values)

• សិទ7 ិមនុស!:

� ក!³ស័ព´ ៖ 
• � ព¢! ី¢!  
• កម� ីធd + រ (bank loans)

• ឥណ� ន (credit)

• ចរិតលក} ណៈ, មូលធន/E!  ក់e d ,   
 សមត, � ព (3 C’s: character, capital / 

 collateral, capacity)

• វត, ុបûü  ំ (collateral)

• មី¢! rឥណ� ន
• ធd + រ¸!  មីន

សF x  រៈសិក!k  
• ¢! Ý ស  ត (chart)

• ឯក� រ ខ@ ំុសូមខ� ីលុយ (May I Have a 

 Loan? Worksheet)

• C ក ម៉ូ) �!ត យូ�!ស
• www.speaktruth.org 

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៧៣



សកមh � ពរបស់សិស!:

�Ê  ន� ពq!  ងទុក

• សូមªៀបចំ កិច� ពិ� ក!k  ក1 ងុþP  ក់រយៈ�!ល  
 ខ̄ ,ី ' របំផុសអំពីនិយមន័យមួយ ឬ   
 អÉÊ  ធិប!Ñ យ អំពី "� ព¢! ¢ី! " និង រèៀប   
 w!ផលប៉ះ3 ល់äើ ជីវ� ពរស់Â  របស់  
 u! b ជន។

 ◦ កត់j!  នូវច®̄ ើយរបស់សិស!: Â äើ  
  ¢! Ý ស  ត ើ̧ម!¥ីទុក សp!  ប់   
  �!លÖ!  យ ក1 ងុអំឡុង�!ល បÙÞ  ញ   
  ®!ªៀនl!ះ។ 

• សួរសិស!: អំពី មÇ!# � យ ក1 ងុ' របញ� ប់  
 � ព¢! ¢ី! ។ É មរយៈកិច� ពិ� ក!k l!ះ   
 q! rបs! ៀន គួរ3!ដឹកd þំP  ក់ ក1 ងុ' រÇ\ ើ   
  !ចក$ សីនិ1 Ýë  នþ  អ1 ក¢! ¢ី!  §! rវ' រE!  ក់  
 ើ̧ម!¥ីv!លមí នូវជីវ� ពរស់Â  របស់  
 ពួកã!។ ទីក>̄ !ងមួយ /!លសំុខ� Eី!  ក់  
 â ះ គឺធd + រ។ 

សកមh � ពទី១

• Î!ងå!កសិស!: b ¢! មុតូចៗ។   
 ¢! មុនីមួយៗ គឺ§! rវÇ\ ើឲ!³ដូច u! e ន   
 ¾1 !កq! ប់q! ងធd + រ ទទួលបន́ កុ   
 ផ$ ល់E!  ក់កម� ។ី 

• å!កÆ យ ឯក� រ ខ@ ុសូំមខ� លុីយ 

• អ|̂ !តនូវសូចd ករ (indicators)   

 /!លធd + រb ទូ¿ §! rវពិនិត!³®ើល,   
 yើបុគ̂ លFP  ក់ � ចបûv  ក់E!  ប់ អំពី   
 វត, បុûü  ,ំ និង ចរិតលក} ណៈ, មូលធន/  
 E!  ក់e d , សមត, � ព (3 C’s: character,  

 capital/collateral, capacity)។

• បs! ៀនសិស!: ឲ!³°!ះពិ� ក!k នូវ ផលលí   
 និង ផល� ¢! ក់ w!' រ ផ$ ល់ឲ!³u! b ជន   
 Ç\ ើអÉÊ  ធិប!Ñ យ äើឯក� រសំណIរ អំពី   
 E!  ក់កម� ។ី

• បd²  ប់មក  1 ើសិស!:ឲ!³å!ករំ2!កនូវ   
  !ចក$ សីË!  ចចិត$ របស់ពួកã! ដល់þP  ក់  
 · យកំណត់þ  yើពួកã!នឹង យល់-! ម  
 äើE!  ក់កម�  ីឬ �!។ 

• q! rបs! ៀន នឹង§! លប់¿ រក កិច� ពិ� ក!k   
 មុនៗ និង សំណIរសំ¤ ន់ៗ គឺ៖ yើDើង   
 � ចÆ ត់ទុក � ព¢! ¢ី!  þ  b    
 ªឿងអតីត' ល � ន/!រ ឬ �! u! សិនèើ  
 ធd + រl!ះ មិន� នផ$ ល់ E!  ក់កម�  ី  
 ដល់u! b ជនâ ះ? yើF នគំនិតÍ បល់      
 ឬ ដំ: ះN!  យ»!:!ង/!រ ឬ �!?

កិច� ' រផ´ ះ (homework)

• សិស!: គួរ3!ឆ̄ ះុបûü  ងំ នូវកិច� ' ររបស់   
 ពួកã! Â ក1 ងុþP  ក់ · យអ|4 !តនូវច®̄ ើយ 
 ើ̧មដំបូងរបស់ពួកã! ចំÌ ះឯក� រ   
 ខ@ ុសូំមខ� លុីយ (May I Have a Loan?   

 Worksheet) · យសរ !រ មួយកþ ខណU   
 Ø̄ ើយតប¿ នឹង សំណIរ¤ ងÖ!  ម៖ 

 ◦ Ô!តុអ\  ីអ1 ក¢! ¢ី!  មិន� ចទទួល� ន   
  នូវE!  ក់កម�  ីពី ធd + រ? 

 ◦ yើF ន គំនិត ឬ Í បល់អ\ ខ̄ី ះ   
  � ច· ះN!  យ បûÞ  l!ះ� ន?  

សកមh � ពទី២

អ|4 !តច®̄ ើយ ពីសកមh � ពទី១Â ក1 ងុកិច�  
ពិ� ក!k ក1 ងុþP  ក់ · យស|} !បនូវបûÞ   
សំ¤ ន់ៗ, ដូចb  កង\ ះ¤ ត w!ឥណ� ន 
ឲ!³អ1 ក¢! ¢ី!   និង បន$ វដ$  w!� ព¢! ¢ី! ។ 
ពិ� ក!k  b មួយសិស!:äើរèៀប អំពី' រ 
ទម̄ ះុទF(  យនូវវដ$  w!� ព¢! ¢ី! l!ះ។

 1 ើសិស!: ឲ!³សញZ ងឹគិត អំពីវិធី� K! $  របស់ 
C ក មូ៉) �!ត យូ�!ស ក1 ងុ' រផ$ ល់E!  ក់
កម� ¿ី ឲ!³អ1 ក¢! ¢ី!  និង វិធី� K! $  របស់ពួកã! 
Â  សកមh � ពទី១៖

 ◦ yើគំនិត របស់ C ក មូ៉) �!ត   
  យូ�!ស ខុស+P  ដូច®$ !ច ពី' រឲ!³   
  ខ� Eី!  ក់ លក} ណៈu! T!ណី?

 ◦ yើ គំនិត របស់ C ក មូ៉) �!ត   
  យូ�!ស F នផលu! Í ជន៍អ\ ខ̄ី ះ? 

•   1 ើសិស!: ឲ!³សរ !រ នូវច®̄ ើយតប   
 b ó យល័ក} អក!:រ ចំÌ ះសំណIរ៖ 

 ◦ yើធd + រ F ន' រទទួលខុស§! rវ   
  ចំÌ ះ' រជួយបញ� ប់ � ព¢! ¢ី! ?

 ◦ yើគួរF ន ' រ>(  ស់ប$ រូ ចំÌ ះ   
  ' រអនុវត$ E!  ក់កម� �ី!?

សកមh � ពទី៣

• Î!ងå!ក ឯក� រ ស$ ពីី C ក មូ៉) �!ត  
 យូ�!ស ើ̧ម!¥ី ឲ!³សិស!:� នក1 ងុþP  ក់។

• អ|4 !តនូវ គំនិត� ងំពីរ /!លþ  ' រផ$ ល់   
 មី¢! rឥណ� ន គឺជួយ' របញ� ប់វដ$    
 w!� ព¢! ¢ី!  -! ម� ងំសំណIរ�!d ។ំ 

•  1 ើសិស!: ឲ!³ពិនិត!³� រb ថh  ីនូវច®̄ ើយតប  
 ដំបូងរបស់ពួកã! ចំÌ ះ សំណIរ�!d ំ

 ◦ yើរស់Â ក1 ងុ� ព¢! ¢ី!  � F ន   
  ន័យដូច®$ !ច?

 ◦ yើអ\ ¿ី b u! សិទ7 � ព ដ៏យូរអ«\ !ង   
  របស់� ព¢! ¢ី! ?

•  1 ើសិស!: ឲ!³Ø̄ ើយតប¿ នឹង សំណIរ   
 ¤ ងÖ!  ម Â ក1 ងុកិច� ពិ� ក!k ក1 ងុþP  ក់៖

 ◦ Â �!ល/!ល ã!· ះN!  យ   
  បûÞ   !ដß កិច� � ន yើ� � ចb    
  លទ7 ផលÎ!ប� ?

 ◦ yើមី¢! rឥណ� ន � ចជួយÇ\ ើឲ!³   
  � ព¢! ¢ី!  ¿ b ªឿងអតីត' ល�!?

៧៤   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



សិស!: គួរ3!}! ើសªីស នូវ សកមh � ព ¤ ងÖ!  មមួយ៖

• សិស!: គួរ3!សញ Z ឹងគិត äើវិធី� K! $ ថh ី របស់ C ក ម៉ូ) �!ត  
 យូ�!ស ក1 ុង' រu! យុទ7 u!   ំងនឹង� ព¢! ី¢! ។   yើសិស!:នឹង  
 ឲ!³អ1 កដÄ!�ៀត យល់ដឹងអំពីអ\ ី /!លពួកã!� ន សិក!k â ះ?  
 សិស!: � ចនឹងប|4 ើត ឯក� រb ó យល័ក} អក!:រ ឬ សិប!¥កមh   
 ¸ើម!¥ីå!ករ2ំ!កb មួយ សF ជិកq! �� រ� ំងអស់l!ះ។ សិស!:  
 គួរ3!ªៀន "គិត*!  u! អប"់ (“thinking outside the box”,   

 creativity, imagination) ដូច C ក ម៉ូ) �!ត យូ�!ស។ 

• សិស!: គួរ3!អនុវត$ ន៍ បទពិÀ ធន៍ /!ល� នªៀនពី C ក   
 ម៉ូ) �!ត យូ�!ស ចំÌ ះ បûÞ  � ព¢! ី¢! មូលÝë  ន   
 · យសិក!k N!  វF!  វ នូវ-! ឹត$ ិ' រណ៍ថh ីៗ  Â សហគមន៍។

• បd²  ប់ពី' ររក5ើញ ស, តិិ ឬ ព័ត៌F ន អំពី � ព¢! ¢ី! Â មូលÝë  ន,  
 សិស!: គួរ3!សញZ ឹងគិត អំពី សំណIរ� ំងអស់l!ះ គឺ៖

 ◦  yើ� ព¢! ¢ី!  ប៉ះ3 ល់ដល់ សហគមន៍ និង រដß  Â មូលÝë  ន   
  របស់អ1 ក · យរèៀប� ? 

 ◦ yើមី¢! rឥណ� ន � ចb ដំ: ះN!  យមួយ Â ក1 ងុ' រ   
  · ះN!  យបûÞ  l!ះ � ន/!រ ឬ �!? 

 ◦ សិស!:គួរ3!សរ !រលិខិតមួយ »@ ើជូនអ1 ក»́ ៀង>²  ត់ ឬ ធd + រ  
  Â មូលÝë  ន· យពន!³ល់þ  អ\ /ី!លពួកã!� នសិក!k អំពី  
  មី¢! rឥណ� ន ÔើយមូលÔ!តុអ\  ី/!លពួកã!� នòឿb ក់â ះ  
  Ôើយ� � ចF នផលu! Í ជន៍ Â ក1 ងុ' របញ� ប់� ព¢! ¢ី!  
  Â មូលÝë  ន។ 

• C ក មូ៉) �!ត យូ�!ស � នជួយ u! �!សបង់'(  /!ស ក1 ងុ' រ 
 u! យុទ7 u!   ងំនឹង� ព¢! ¢ី! ។ បុ៉>$ ! មី¢! rឥណ� ន 3!ម!#៉ ង មិន� ច 
 បំ� ត់ពិភព� ព¢! ី¢! â ះ� ន�!។ yើDើង� ចÇ\ ើអ\ ី�ៀត?

'(  យb អ1 ក' រ3 រ

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៧៥

� ¤  ធd + រ  Ü!សុីលីÝ  ភីអិលសុី ñ!ត$ កំពង់ P  ំង,  . !តុó   P  ំ២០១១



៧៦   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន

ព័ត៌F នប>, !ម

ធd + រ Ü!សុីលីÝ  ភីអិលសុី (ACLEDA Bank)

www.acledabank.com/kh 

ធd + រ¸!  មីន (The Grameen Bank)

www.grameen.com 

ã!ហទំព័រ ធd + រ¸!  មីន ផ$ ល់ព័ត៌F ន អំពី u! វត$ ិw! មី¢! rឥណ� ន 
និង ពន!³ល់ · យពិ�ì  រនូវ' រu! -! ឹត$ ិ¿  របស់ ធd + រ ក1 ុង 
�!លបច� ុប!¥ន1 , Ôើយþ  yើធd + រl!ះ បន$ ជួយu! b ជន · យ 
' រទទួល� ននូវ ឥណ� ន ដូច®$ !ច។

មជ!TមណU លយូ�!ស (The Yunus Center)

www.muhammadyunus.org 

មជ!TមណU ល យូ�!ស b អង̂ ' រ>²  ល់ របស់ C កបណU តិ មូ៉) �!ត 
យូ�!ស Ç\ ើ' រa-  ះ¿ រក' រប|4 ើតពិភពC ករួចផុតពី� ព¢! ¢ី! ។ 
ã!ហទំព័រl!ះ Ç\ ើb មជ!TមណU លសp!  ប់ព័ត៌F ន និង ឱ' សd d  
/!ល� ក់ទង¿ នឹង�P  រê! របស់ C កបណU តិ មូ៉) �!ត យូ�!ស 
និង សង^ ម3 ណិជZ កមh ដÄ!�ៀត និង សហQ!  ស /!ល� ក់ទងនឹង 
មី¢! rហិរញ� វត, ុ។ 

កិច� u! ជុំកំពូលអំពី មី¢! rឥណ� ន 
(The Microcredit Summit)

www.microcreditsummit.org

កិច� u! ជុំកំពូលអំពី មី¢! rឥណ� ន äើកដំបូង (First Microcredit 

Summit) §! rវ� នÇ\ ើÏើង ក1 ុង.!កុម/ ៈ  P  ំ១៩៩៧ ក1 ុងទី¢! ុង 
�៉ សុីនá ន ឌីសុី (Washington, D.C.)។ ពួកã!� នÆ ប់»$ ើម 

យុទ7 d ' ររយៈ�!ល ៩ P  ំ ¸ើម!¥ី� ន¿ ដល់q! �� រ¢! ី¢! បំផុត 
ចំនួន ១០០ó នd ក់ ក1 ុងពិភពC ក, b ពិ !ស K! $ ី · យF ន 
ឥណ� ន សp!  ប់ ' រÙ រ>²  ល់  !� ហិរញ� វត, ុ និង 3 ណិជZ កមh  
ដÄ!�ៀត §! ឹម P  ំ២០០៥។ ពួកã! ´ ើរ3!សË!  ច8 ល[ â ះ 
ក1 ុង P  ំ២០០៥, និង Æ ប់É ំងពី�!លâ ះមក � នB ះu! ជុំÏើងវិញ 
¸ើម!¥ីÝ ក់°!ញ8 ល[ ថh ី។ ã!ហទំព័រ ផ$ ល់ព័ត៌F នb ½! ើនអំពី 
ជំនួប និង យុទ7 d ' រកំពុងដ!ំើរ' រ។

មី¢! rឥណ� ន Â រដß  ញូ ) មÔ!:ើ (MicroCredit-NH)

www.microcreditnh.org 

¢! ុមផ$ ល់ឥណ� ន /!លF នមូលÝë  នÂ  សហរដß � ®!រិក 
Ç\ ើ' រb ពិ !សÂ  រដß  ញូ ) មÔ!:ើ (New Hampshire) 

¸ើម!¥ីd Eំ!  ក់កម� ី¤P  តតូច មកឲ!³ 3 ណិជZ កមh ¤P  តតូច។

កមh វិធីអភិវឌ!\ន៍សហu! b b តិ 
(United Nations Development Program, UNDP)

www.undp.org 

� ជីវកមh ហិរញ� វត, ុអន$ រb តិ 
(International Finance Corporation, IFC)

www.ifc.org 

អង^ ' រទស!:នៈពិភពC កកម` ុb  
(World Vision Cambodia)

www.worldvision.org 



“THE FUTURE IS NOT

A GIFT: IT IS AN

ACHIEVEMENT. EVERY

GENERATION HELPS

MAKE ITS OWN 

FUTURE.

THIS IS THE 

ESSENTIAL

CHALLENGE OF

THE PRESENT.”

 ROBERT F. KENNEDY

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  73



C ក /!សមិន ធូធូ  (Desmond Tutu)

“DើងF ន-! ះb Fü  ស់/!លមិនF ន 
បន´ ូលþ  'អុះ!... Æ បឯ់ង� នÔើយ!' 
មិន�!ន�!។ -! ះb Fü  ស់និ¶ យþ  
'ចូរÖ!  កÏើង។' Ôើយ-! ះb Fü  ស់ 
បg សDើងឲ!³�z  ត ÔើយF នបន´ ូល 
þ  'ចូរព!# ¶ មម$ ង�ៀត”។

' រÙ ររបស់®!ជំនុំ /!សមិន ធូធូ (Archbishop 

Desmond Tutu) ក1 ុង' រu! ឈមមុខនឹង� ពªីស 
Üើង  និង  អំ�ើហិង!k  /!ល� ន;ើតÏើងÖ!  ម 
u! ព័ន7 q! ប់q! ង· យជនb តិ� គតិច�!¥!កស äើ 
ជនb តិ� គ ½! ើន�!¥!កª ,   Â u! �!ស� ö ហិ\ ក 
¤ ងត!¥ូង, /!លDើង�  ' រÎ!ងå!កu! b ជន 
Î!បl!ះþ  � > þ យ (Apartheid), � នÇ\ ើឲ!³ + ត់  
ទទួល� នរÙÚ  ន់ណ÷Î!លសន$ �ិ ពÂ ក1 ងុ P  ១ំ៩៨៤ 
(Nobel Peace Prize)។ + ត;់ើតÂ ក1 ុង P  ំ១៩៣១ 
Â តំបន់ក¯ ឺកស$ ហ\  (Klerksdorf), Ôើយ� នបញ� ប់
' រសិក!k ពី� កលវិទ!# ល័យ� ö ហិ\ ក ¤ ងត!¥ូង 
(University of South Africa) ក1 ងុ P  ១ំ៩៥៤, Ôើយ 
+ ត់� នទទួល' រ3!ងÉ ងំ b � Æ រ!³ (priest) ក1 ងុ 
 P  ំ១៩៦០។ + ត់� នសិក!k  និង បs! ៀន ក1 ុង 
u! �!សអង់ã¯ !ស និង u! �!ស� ö ហិ\ ក¤ ងត!¥ូង, 
ÔើយÂ ក1 ុង P  ំ១៩៧៥ + ត់� នទទួល' រ3!ង
É ងំb u! e នវិ) រ  !នF៉ រី (St. Mary's Cathedral) 
ក1 ងុទី¢! ងុចូ) ន!!សបឺ៊ក (Johannesburg),  + ត់  
គឺb ជនb តិ� ö ហិ\ ក¤ ងត!¥ូង�!¥!កª,  ទីមួយ /!ល 
� ន' ន ់តំ�!ងl!ះ។ ក1 ុង P  ំ១៩៧៨ + ត់� ន 
'(  យ¿ b  អគ̂ ä!¤ ធិ' រ�!¥!កª,  ទីមួយ របស់ 
¢! ុមu! ឹក!k -! ះវិ) រÂ � ö ហិ\ ក (South African 

Council of Churches)។ · យ� រ3!' រនិ¶ យ 
· យឥតó ក់äៀមu!   ងំនឹងអំ�ើ� ¢! ក់w! របប 
� > þ យ (Apartheid) + ត់� នទទួលរង' រ 
មួលបÙ�  ច់ពីសំ� ក់មិត$ ភក$  ិនិង ស§! rវ, ពីសំ� ក់ 
� រព័ត៌F ន និង អ1 កនÍ � យ, ប៉>ុ $ ! + ត់ជំនះ 
� ននូវà ល់ឧបសគ̂  É មរយៈ� ពb តិនិយមដ៏អ�ü  រ!³, 
និង ' រè$ !b 7  ចិត$ របស់+ ត់ ចំÌ ះមនុស!:ធម៌, 
ចំÌ ះ ចក} វិុស័យ, និង ទីបំផុត ចំÌ ះ !ចក$ ជំីlឿ។ 
បd²  ប់ពី' រg ះaP  ត Î!បu! b ធិបy!យ!³មិនu! ' ន់ 
ពជូ� សន៍äើកដំបូង ក1 ងុu! �!ស� ö ហិ\ ក¤ ងត!¥ូង 

ក1 ុង P  ំ១៩៩៤, /!ល� នd ំ¿ ដល់' របញ� ប់' រដឹកd ំរបស់ ¢! ុម� គតិច�!¥!កស 
អស់រយៈ' ល៨០ P  ំ  · យJ គជ័យមក, ស� ថh ី� នប|4 ើត គណៈកមh ' រ�\ !ងរក 
' រពិត និង ' រប¦! �បប¦! �ម (Truth and Reconciliation Commission), · យ� ន 
3!ងÉ ំង C ក ធូធូូ b u! e នក1 ុង' រដឹកd ំu! �!សl!ះ ក1 ុង' រu! ឈមមុខដ៏ឈឺÆ ប់ 
និង រ ឹងF ំទល់នឹង� ពP !  ç!:!/!ល� ន; ើតÏើងÂ ក1 ុងអតីត' ល។  !ចក$ ីជំlឿ 
របស់+ ត់¿ äើ-! ះb Fü  ស់ គឺb ' រគូសបûv  ក់អំពី ជំlឿរបស់+ ត់ äើ-! ះបន´ ូល 
/!ល� ន; ើតមកb មនុស!:, សមរភូមិ� ម� រJ គជ័យសp!  ប់អំ�ើលí  � ចឈ1 ះ, 
� ចÆ ញ់, មិន�!ន· យ� រ3 !' របន់K! ន់â ះ�!, 3 !· យ� រសកមh � ព/!ល
� នu! -! ឹត$ u! ឈមតទល់នឹង អំ�ើ� ¢! ក់Â äើ¾!នដីl!ះ។ 

សព\ 9C !l!ះ  ®!ជំនំុ /!សមិន ធូធូ (Archbishop Desmond Tutu)  b u! e ន “¢! មុ-! �ឹº  Æ រ!³” 

(the Elders), /!លF នសF ជិកb អ1 កដឹកd ំពិភពC កល!¥ីល!Ñ ញ ក1 ុង' របរិÆü  គ 
សុចរិត� ព និង សមិទ7 ផិលសីលធម៌របស់ខ̄ នួ ើ̧ម!¥ីរួមចំ�!កដល់' រ· ះN!  យបûÞ   
/!លF ន� ពÆ �ំ ច់¤(  ងំ Â ក1 ងុពិភពC ក។ សF ជិករួមF ន �!លសិន �!ន !̧ó  
(Nelson Mandela), កូហ\ ី � � ន ់ (Kofi  Annan), F៉ រី រ៉ូប៊ីនសិន (Mary Robinson), 
អ៊ុង� ន ស៊ូជី (Aung San Suu Kyi), និង សF ជិកអ1 ក' រ3 រសិទ7 ិរបស់ គI!  ង !ចក$ ី 
'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន (Speak Truth to Power) គឺ ម៉ូ) �៊!ត យូ�!ស (Muhammad 

Yunus)។ 

៧៨   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន
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� j!  +,  ន' រÙ រដ៏ខ̀ ស់ Â u! �!ស� £ ហ\ កិ¤ ងត!¥ូង � នជួយជ±! ញុ  
ឲ!³F ន អំ�ើឧ¢! ដិß កមh  ក1 ងុក±! តិដ៏ធC ន់ធC រមួយ។ បûÞ  l!ះ � នជ±! ញុ  
+P  ¿ វិញ¿ មក · យ� រþ  អំ�ើឧ¢! ិដß កមh ទំនងb � នÇ\ ើឲ!³អ1 ក 
វិនិÍ គបរ�!សF ន' រភ័យ¤(  ច។ Ôើយអ1 កវិនិÍ គF នចំនួន 
មិនq! បQ់!  ន់ ក1 ុង' រជះឥទ7 ិពលសំ¤ ន់¿ äើ !ដß កិច�  ¸ើម!¥ី� ច  
ឲ!³· ះN !  យ; !រ � � ដំ�!លដ៏គួរឲ!³រន7 ត់របស់� > þ យ, រួមF ន ' រ 
ខ\ ះ¤ ត ¾1 !កផ´ ះស�!¥!ង, ¾1 !កអប់រំ, និង ¾1 !កសុខ� ព។
 u! សិនèើDើងនិ¶ យក1 ងុ� ពរស់រðីកមួយâ ះ, អ1 ក� ច និ¶ យþ  

បុរសFP  ក់ និង K$ ! ីFP  ក់l!ះ � នរស់Â ក1 ុងសំណង់� � ធិបy!យ!³ 
Â មុន. !®!�   P  ំ១៩៩៤។ Ôើយឥឡូវl!ះ, បួន P  ំត¿ មុខ, 
បុរស និង K$ ! ីដ/!លâ ះ Â 3!រស់Â ក1 ុងសំណង់� � ធិបy!យ!³ 
ដ/!ល។ ã!� ចនិ¶ យ� នþ  u! b ធិបy!យ!³មិន� នÇ\ ើឲ!³F ន
' រv!Ó!  äើ' ររស់Â b ក់�$ !ងâ ះ�!, ប៉ុ> $ ! â ះQ!  ន3់!b ' រ
យល់à ក់ក�/ !ល3!ប៉ុ:r  ះ។ 
 F ន' រ>(  សប់$ ូរ¶៉ ង½! ើន។ F នªឿងb ½! ើន� ន>(  សប់$ រូ¶៉ ង 

សំ¤ ន់ សp!  ប់រÝë  ភិ� ល, $ ះបីb F ន' ររឹតបន$ ឹង ចំÌ ះធនe ន 
b ½! ើនក៏· យ។ អព/ ូតÔ!តុ w! P  ំ១៩៩៤ Â 3!F នវត$ F ន និង 
បន$ F នត¿ �ៀត $ ះបីb F នកÉì  រឹតបន$ ងឹ� ងំអស់l!ះ /!លបង4 រ 
ឲ!³F នអ , !រ� ព។ រÝë  ភិ� ល� នផ$ ល់' រµ!� ំសុខ� ព · យមិន 
Æ ំ� ច់បង់E !  ក់សp!  ប់កុF រ� យុÖ!  ម ៦ P  ំ និង Fì  យ /!ល§! rវ 
ឆ ¯ ងទl¯ !។ រÝë  ភិ� ល� នផ$ ល់� ) រÂ � ó ªៀន · យមិន 
Æ ំ� ច ់បង់E !  ក់ និង ' រអប់រំមិនបង់E !  ក់សp!  ប់þ P ក់បឋមសិក!k  
� ំងមូល។ ប៉>ុ $ ! ' រ>(  ស់់ប$ ូរដ៏F ន� រៈសំ¤ ន់បំផុត គឺអ\ ី/!លមនុស!: 
មិនe(  ប់រស់Â Ö!  ម' រ+ បសង4 ត់ មិន� ចយល់� នâ ះ, គឺអ\ /ី!ល 
F នន័យþ   !រី� ព។ ខ@ ំុF ន !រី� ព។
 yើឲ!³ខ@ ុពិំពណ៌d Î!ប�  ចំÌ ះអ1 ក/!លe(  ប់3!��  ល់ !រី� ព? 

ឥឡូវl!ះ ខ@ ំុ� ច¸ើរ� ន§! ង់ខ¯ ួន, �ើង+! rង និង F នý ទន� ព 
ពOី!  ះþ   !ចក$ ី9 ¯ !ថ1 ូររបស់ខ@ ំុ, /!ល§! rវã!b ន់ឈ¯ ី Ö!  ម� តòើង 
យូរអ« \ !ងពីមុនមក, §! rវ� នផ$ ល់§! លប់មកខ @ ំុវិញÔើយ។ ខ @ ំុF ន 
u! e d ធិបតីមួយរូប /!លខ@ ំុK! © ញ់, /!លF ន' រB តសរ ើរ 
ទូ� ំងពិភពC ក។ �!លl!ះ ខ @ ំុរស់Â  ក1 ុងu! �!សមួយ /!លអ1 ក 
តំ� ងមិនÆ ំ� ចj់!  ច់ចរ�K  ត់ៗ ¿ ជួបសហគមន៍អន$ រb តិ�ៀត 
Ïើយ។ DើងF ន' រទទួល��  ល់ពីþP  ក់អន$ រb តិ, � ំងក1 ុងវិស័យ 
កី©  និង វិស័យ»!:!ងៗ�ៀត។ ដូ°1 !ះ F ន' រ>(  ស់ប$ ូរមួយចំនួន¶៉ ង 
�!ញទំហឹង, Ôើយក៏F នបûÞ   មួយ ចំនួន�ៀត មិន� ន់F ន' រ>(  ស់
ប$ ូរÂ Ïើយ�!។ 
 Â �!ល/!លខ @ ំុ� ន'(  យb ®!ជំនុំ (archbishop) ក1 ុង P  ំ១៩៨៦, 

គឺb បទäh ើសមួយ Â �!ល/!លខ@ ំុ¿ រស់Â ក1 ុង ក> ¯ !ងរបស់®!ជំនុំ 
(Bishopscourt), /!លb ទី�P  ក់Â  b ផ¯ ូវ' ររបស់ q! rគÙÚ  លq! ិស$  

� សd  (Anglican archbishop) Â ក1 ុងទី¢! ុង ñ!ប" ន (Cape 

Town)។ ឥឡូវl!ះ Dើងរស់Â ក1 ុងភូមិ/!លe(  ប់F ន3 !ជនb តិ 
�!¥!កស, ÔើយមិនF ននរ� FP  ក់Æ ប់� រមh ណ៍។ � ) ក់បីដូចb   
អ\ /ី!លDើង� នÇ\ ើb ធមh É ក1 ងុជីវិតរបស់ពួកDើង។ Â � ó ªៀន 
ã!e(  ប់F ន' រÎ!ងå!ក¶៉ ងតឹងរុឹងÉ មពូជ� សន៍។ ឥឡូវl!ះ Â  
� ó ªៀន ã!ªៀនចូល+P   · យមិនF ន' រÎ!ងå!ក។ b ' រ 
ពិត� ស់ /!លþ  ជនb តិ�!¥!កសF នលទ7 � ព½! ើនb ង ក1 ុង' រ 
បង់លុយªៀន Â � � ឯកជន។ ប៉>ុ $ ! � ó រដß  /!លពីមុនមកe(  ប់ 
F ន' រÎ!ងå!ក ឥឡូវl!ះ 2!ងF ន' រÎ!ងå!កដូចâ ះ�ៀតÔើយ។ 
បច� បុ!¥ន1 l!ះ អ1 ក� ច®ើល5ើញþ  ចំនួនសិស!:Â ក1 ងុ� ó  ឆ̄ ះុបûü  ងំ 
ពីu! b � K$ ! ច±! ុះ Â ក1 ុងu! �!សរបស់Dើង�ំ ងមូល។ 
 ខ@ ំុ� នតស៊ូមតិ ¸ើម!¥ីឲ!³F ន' រÝ ក់ទណU កមh  Ôើយb លទ7 ផល, 

សហគមន៍ជន�!¥!កស� គ½! ើន � នÆ ត់ទុកខ @ ំុb មនុស!:/!លã!
សí ប់បំផុត។ ã!e(  ប់� ននិ¶ យþ  “' រÝ ក់ទណU កមh នឹងÇ\ ើឲ!³ជន
�!¥!កª ,  ទទួលរងទុក} ð!ទd ”។ ប៉ុ> $ ! u! �!ស� £ ហ\ ិក¤ ងត!¥ូង � ន 
រីកចË! ើនមួយ� គធំ · យ� រពលកមh F នត] ¯ !� ប, É មរយៈ' រ
^! ើE!  ស់u! ព័ន7 កF(  ំងពលកមh ចល័ត /!លគួរឲ!³សí ប់ñ` ើម, · យ Â  
ក1 ងុ u! ព័ន7 l!ះ បុរស�!¥!កª,   � នរស់Â ក1 ងុក>̄ !ង�P  ក់ /!លF ន3! 
u! ុសៗ រយៈ�!ល ១១.! ក1 ុងមួយ P  ំ។ សូម!¥3ី!មនុស!:Â ក1 ុងមណU ល 
របស់ខ@ ុ ំក៏F ន� ពK! ពិចK! ពិល មកäើខ@ ុ/ំ!រ។ Ôើយ F ន ' រសរ !រ 
É មជûv  ំង É មផ¯ ូវþ  “ខ@ ំុ� ន'(  យb អ1 ក� សd q! ិស$  (Anglican) 
� ល់3!ខ@ ុ�ំ នបូក “ធូ” [two] និង “ធូ” [two] ចូល+P  ”។ F ន' រសរ !រ 
ខ¯ ះគួរឲ!³អស់ស!ំើច� ស់ដូចb  þ  “-! ះK! ó ញ់ធូធ”ូ Ôើយ 
ប>, !មþ  “-! ះពិតb ឆ4 ួត�!ន”។ u! សិនèើ' រសម¯ ក់� ចសF(  ប់ 
មនុស!:� ន ã!� នសF(  ប់ខ@ ំុអស់½! ើនដងÔើយ។ Â �!លខ@ ំុÏើង
ជិះយន$ ' ះÂ ទី¢! ងុចូ) ន!!សបឺក (Johannesburg), ឬ ជិះរថM̄ ើង 
Â ទី¢! ុងñ!ប" ន (Cape Town), ' រសម¯ ក់/!លខ@ ំុ� នទទួលពីã!
� ចសមលh មនឹងÇ\ ើឲ!³ទឹក· ះ8  ផí ូម¤ ប់� ន (to curdle milk)។
 ខ@ ុ�ំ នទទួល' រគp!  មសF(  ប់b ½! ើន, បុ៉>$ ! â ះមិន�!នb  ªឿង 

�7  ក់»í ើល�! /!លមិនរំពឹងþ  នឹង;ើតÏើង â ះ Ïើយ។ u! សិនèើ  
អ1 ក}! ើសªីសចូលរួមក1 ងុ' រតសូ៊, អ1 កនឹង'(  យb 8 ល[  Î!ប l!ះ។ 
F នមនុស!:�(  ប់b ½! ើនÂ ក1 ងុ' រតសូ៊។ b ' រពិត� ស់ � មិន�!ន 
b ªឿងលí â ះ�! /!ល� នទទួល' រគp!  មក�ំ!ង និង បûÞ  � ំង 
â ះ។ ប៉>ុ $ ! � b ªឿងធមh É �! សp!  ប់បុព\ Ô!តុ� ំងអស់â ះ។ 
 Â �!ល/!លពួកã!គp!  មកូនរបស់ខ@ ំុ, � � នÇ\ ើឲ!³ខ@ ំុពិ� កចិត$ 

� ស់, � � នÇ\ ើឲ!³ខ@ ុដុំនÝ ប¤(  ងំ� ស់។ u! សិនèើF ននរ� FP  ក់ 
F នបំណងគp!  មខ@ ំុ, â ះ� មិនអី�!។ ប៉>ុ $ ! ទ|\ ើរបស់ពួកã!មិនF ន 
សីលធម៌ ឬ ' រ8 រពសូម!¥3ី!បន$ ិច� À ះ។ ពួកã!� ចឮÉ ម 
ទូរស័ព´ þ  មិន�!នb ខ@ ំុ, មិន�!នb u! ពន7 ខ@ ំុ, Ôើយ� Q!  ន3់!b កូន

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៧៩



; h !ងប៉:ុr  ះ។ ពួកã! គួរ3!Ý ក់ទូរស័ព´ ចុះ ឬ និ¶ យ “� ឪពុក 
របស់ឯងមក ឬ � Fì  យរបស់ឯងមក”។ ប៉>ុ $ ! ពួកã!មិន� នÇ\ ើ 
ដូចl!ះ�!។ 
 ' រគp!  មកំ� !ងមួយ °!ញមកពី¢! ុម /!លF នÛ,  ះþ   

“កមh ៉ង់ដូពណ៌ស”។ ពួកã!� ននិ¶ យþ  ខ @ ំុ§! rវ3 !Æ ក°!ញពីក1 ុង
u! �!សឲ!³� នមុន9C !កំណត់មួយ, èើមិនដHូ P  ះ�! ពួកã!នឹងក®´ !ចខ@ ំុ 
H ល។ Dើង� នE!  ប់ប៉ូលីស, /!ល� នបÙÞ  ញ� ពកំÎ¯ !ងស C ួតមួយ 
ក1 ុង' រនិ¶ យþ  “yើC ក� ចជួយពួកDើង� ន�! គឺþ ដល់�!ល 
9C !កំណត់â ះ សូមC កÂ äើ¾!  � ន/!រឬ�!?” 
 ខ@ ំុគិតþ  q! �� ររបស់ខ@ ំុនឹងF ន� រមh ណ៍þ  ពួកã!មិនÀ,  ះ§! ង់ 

នឹងខ@ ំុ u! សិនèើ ពួកã!+ បសង4 ត់ឲ!³ខ@ ំុ>(  ស់ប$ ូរ។ ខ@ ំុ� នសួរu! ពន7 ខ@ ំុ 
Û,  ះ ä!�  (Leah) មួយដងþ  “yើអូនចង់ឲ!³បងÂ �K  ត់ C ៀម/!រ 
ឬ�!?” ខ @ ំុមិន/!លទទួល� ន' របûv  ក់អះ� ងដ៏អ�ü  រ!³b ង�!ល
/!លu! ពន7 របស់ខ@ ំុនិ¶ យþ  “ពួកDើងសុខចិត$ រស់Â ក1 ុង� ពមិន 
សប!Ñ យចិត$  u! សិនèើ ã!Æ ប់បង Ý ក់ äើB ះរូ៉បិន (b គុកäើB ះÂ   
ក1 ងុu! �!ស � £ ហ\ កិ¤ ងត!¥ូង សp!  ប់Ý ក់អ1 ក$ សនÍ � យ�!¥!ក  
ª,  ), b ង5ើញបង មិន សប!Ñ យចិត$ · យគិតþ  ខ̄ នួឯងF ន !រី� ព 
(ក1 ងុន័យþ  ខ@ ុមិំនÀ,  ះសh q័! ចំÌ ះអ\ /ី!លខ@ ុòំឿþ  -! ះ b អ1 កជ±! ញុចិត$   
របស់ខ@ ំុ)”។ *!   ពីl!ះ អ\ ី� ំងអស់នឹងF នរស់b តិដូច»!ះអញ� ឹង។ 
� នឹងb ' ររស់Â ក1 ងុ� ពកុហក។ Ôើយ � មិនF នÔ!តុផលអ\  ី/!ល 
§! rវរស់Â ក1 ុងស� ពÎ!បâ ះ�!។ ខ@ ំុ� នគិតþ  ខ@ ំុគួរ3!� ន'(  យb  
ចំ�!កមួយ ក1 ុង' រតស៊ូ ក1 ុងតំ�!ងមួយ /!លមិនសូវF ន' រÆ ប់ 
� រមh ណ៍។ ប៉>ុ $ ! -! ះb Fü  ស់� ន, ដូច� � ã!½! ើន3!^! ើ, þ  
“� ញក� វខ@ ំុពី¤ ងÖ!  យ” ដូចព!# ' រីD!ª!F  (Jeremiah) /!លខ@ ំុ 
គិតþ  b តួអង^  /!លF ន� ព� ក់� ញ¤(  ំង · យ� រ+ ត់� ន 
តí ូញ3 í !រþ  “-! ះអង^ , -! ះអង^ � នg កE!  ស់ខ@ ំុ។ -! ះអង^ � នF ន 
បន´ ូលþ  ខ@ ំុនឹង� ន'(  យ¿ b ព!# ' រី (prophet)។ ប៉>ុ $ ! អ\ ីq! ប់¶៉ ង 
/!ល -! ះអង^ � នឲ!³ខ@ ំុÇ\ ើ គឺខ@ ំុ§! rវនិ¶ យ អំពី !ចក$ ីវិd ស, ' រ' ត់ 
 !ចក$ ី និង ' ររិះគន់u!   ំងនឹងមនុស!: /!ល ខ@ ំុK! ó ញ់¶៉ ង¤(  ំង។ 
ប៉ុ> $ ! u! សិនèើ ខ@ ំុព!# ¶ មមិននិ¶ យ3 ក!³របស់ -! ះអង^  ចង់ឲ!³ខ@ ំុ 
ន¶ិ យ�!, � ដូចb F នM̄ ើងØ!ះÂ ក1 ងុ ើ̧ម+! rងរបស់ខ@ ុអំញ� ងឹ, Ôើយ 
� Ç\ ើឲ!³ខ@ ំុមិន� ច|!  ំ� ន�!”។ 
 ឥឡូវl!ះ អ1 កមិនòឿ�!þ  � b u! �!សដ/!ល។ � ពរីកà យក1 ងុ  

' រស±! បខ¯ ួនពិតb អ�ü  រ!³� ស់។ ឥឡូវl!ះ � សឹង3 !ផ´ ុយ+P   
K! ឡះ។ ខ@ ុចំង់និ¶ យþ  Â É មផ̄ វូ មនុស!:ឈប់É មផ̄ វូ ើ̧ម!¥ី Æ ប់ê! 
នងិ ជù!កb មួយខ@ ុ។ំ �!ល/!លDើងដឹងþ  ខ@ ុFំ នជមC មឺ) រីក ខ@ ុ�ំ ន 
ទទួលលិខិតជូនពរពីតំបន់/!លDើងមិន�,  នដល់។ តិច� ស់ក1 ុង 
�!លមួយ, F នK! $ ី�!¥!កសFP  ក់ � នចង់ជួយäើក' É បរបស់ខ@ ំុ 
Ôើយq! �� ររបស់+ ត់� នផ$ ល់ក> ¯ !ងអង^ ុយមកឲ!³ខ@ ំុ។ §! rវÔើយ �  

b ' រ>(  ស់ប$ ូរមួយ � ) ក់ដូចb  Dើងកំពុងស, ិតÂ ក1 ុងu! �!សមួយ 
»!:!ង�ៀត។ 
 Dើងដឹងþ  u! �!សរបស់DើងF នជË! ើសមិនសូវ½! ើនប៉ុd,  ន

�!។ Dើងមិន� ច}! ើសយកជË! ើសÉ មរយៈ ' រ' ត$់ សÎ!ប 
តុó ' រÂ ទី¢! ុងណ័រឺមបឺក (Nuremberg trial) â ះ�! ពOី!  ះDើង 
មិនF ន អ1 កឈ1 ះ និង អ1 កÆ ញ់ ពិតច!Ñ ស់ó ស់។ Dើង� ចនឹង}! ើស 
ជË! ើស' រäើក$ ស� ងំK! ងុ Ôើយនិ¶ យþ  បំM̄ !ចªឿងអតីត' ល 
H ល រួចÆ ប់»$ ើម� រb ថh ី។ ប៉>ុ $ ! Dើងមិន� ន }! ើសយកជË! ើស 
� មួយâ ះ�!។ Dើងមិន � ន } ! ើសយកផ¯ ូវ សងសឹក, ប៉ុ> $ ! Dើង
� ន}! ើសªីសយកផ¯ ូវäើក2!ង$ សសp!  ប់បុគ^ ល, ផ$ ល់ !រី� ព 
សp!  ប់ប$ រូយក' រពិត, សp!  ប់អ1 ក/!ល� នÝ ក់3 ក!³សំុ' រអភ័យ$ ស 
Â ក1 ុងð!ទិ' èើកចំហ, ¸ើម!¥ីឲ!³ពិភពC ក និង អ1 ក/!លF ន' រ 
3 ក់ព័ន7 ជិតស1 ទិ7 នឹងªឿងà៉ វ� ងំl!ះ � នដឹងពីអ\ /ី!ល� ន;ើតÏើង។ 
Dើង� នគិតគូរ b ពិ !ស ចំÌ ះដំ!ើរ' រក1 ងុ នីតិវិធីអន$ រ' ល /!ល 
F ន� ពផុយK! ួយ¶៉ ង¤(  ំង។ Dើង� ននិ¶ យþ  Dើងចង់� ន 
 , !រ� ព, ប៉>ុ $ ! � §! rវ3!ពឹង¾í !ក¿ äើ' រពិត ̧ ើម!¥ីឲ!³' របញ� ប់� ច 
;ើតÏើង� នäឿនបំផុត។ 
Dើងមិនគួរ¤(  ច' រu! ឈមមុខb មួយនឹងមនុស!: /!ល� ន u! -! តឹ$   

ខុសâ ះ�!។ ' រអភ័យ$ សមិន�!នF នន័យþ  b ' រÓ!  ខ̄ នួDើងឲ!³ 
'(  យ¿ b កp!  លÝ ក់Â F ត់�Ú  រ សp!  ប់ã!ជូតòើង Ïើយ។ -! ះអង̂  
របស់Dើង3!ង3!អត់¿ ន$ ស¤(  ងំ� ស់។ បុ៉>$ ! -! ះរបស់Dើង 
3!ង3!u! ឈមមុខនឹងអ1 ក/!លF នអំណIតÌ រ�!ញខ̄ នួ, និង � នu! -! តឹ$  
អំ�ើ� ¢! ក់,  Ôើយ-! ះអង^ � ន� ពួកâ ះþ b  “ជំd ន់ពស់�!ក”។
' រអភ័យ$ សមិន�!នF នន័យþ  b ' រÇ\ ើពុតមិនដឹងមិនឮþ  

មិនF នªឿង;ើតÏើងâ ះ�!។ ' រអភ័យ$ ស គឺb ' រទទួល��  ល់ 
þ  � ព~ រ� � ន;ើតÏើង។ Ôើយ' រអភ័យ$ សមិន�!នb  
' រព!# ¶ មó ក់� ំងកំហុស Ôើយមិន-! ម · ះN !  យ, ដូច/!ល 
q! ប់+P  3!ង3!និ¶ យþ  “ªឿងមិនលí ពីអតីត' លកុំរឭំកអី បMំ ¯ !ច�  
H ល¿ ”។ ពOី!  ះ � មិន� ចបMំ ¯ !ច� នâ ះ�!។ អតីត' លl!ះ 
F នសមត , � ព¶៉ ង អ�ü  រ!³ ក1 ុង' រ§! លប់មកលងអ1 ក�ៀត។ ' រ 
អភ័យ$ សF នន័យþ  ជនរង?!  ះ និង ពិរុទ7 ជន §! rវទទួល��  ល់þ  
ªឿងà៉ វâ ះ� ន;ើតÏើង។ Ôើយ Æ ំ� ច់§! rវF នវិe ន' រសp!  ប់
' រu! ឈមl!ះ។ ជួន' លã!គិតþ  អ1 កមិនគួរÇ\ ើ�! ុល�!កâ ះ�!។ 
ក៏ប៉>ុ $ ! ជួន' ល អ1 ក§! rវ3!Ç\ ើឲ!³ជន� FP  ក់ទទួល��  ល់þ  ã!� ន 
Ç\ ើខុស។ Â �!ល/!លជនu! -! ឹត$ ខុសâ ះ� ននិ¶ យþ  “ខ@ ំុសូម 
$ ស,” �!លâ ះ ជន/!ល� នរង?!  ះ§! rវ3!F ន� រកិច�  ក1 ុង' រ 
äើក2!ង$ ស ពិ !សu! សិនèើជនរង?!  ះâ ះb q! សិ$ � សនិក។ 
Ôើយ' រអភ័យ$ សF នន័យþ  b ' រផ$ ល់ឱ' សb ក់ �$ !ងសp!  ប់ 
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� ^ ! ៀបដូចb  នរ� FP  ក់កំពុងអង^ ុយ Â ក1 ុងបន´ ប់ ើម Ôើយ 
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�\ !ងរក' រពិតនិង' រប¦! �បប¦! �ម (Truth and Reconciliation       
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' រប¦! �បប¦! �ម
បûÞ  សិទ7 ិមនុស!:៖ យុត$ ិធម៌C ក /!សមិន ធូធូ 

 !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពី
សិទ7 ិមនុស!:
• F j!  ៦៖ សិទ7 ិ ក1 ុង' រទទួល��  ល់b    
 បុគ^ ល មុខច!Ñ ប់
• F j!  ៧៖ សិទ7 ិ F នសម� ព មុខច!Ñ ប់
• F j!  ៨៖  សិទ7  ិF នមÇ!# � យ· ះN!  យ 
 É មតុó ' រF នសមត, កិច� 

សំណ Iរ�!d ំ
• yើអ\ bី  វិធី� K! $  ̧ ើម!¥ី· ះN!  យជý(  ះ?
• yើអ\ ីb  ត±! rវ' រ ¸ើម!¥ីសមK! បសp!  ប់ 
 ' រប¦! �បប¦! �ម ឲ!³� នJ គជ័យ?

ត±! rវ' រ�!លð!ó ៖ ៨០d ទី

8 លបំណង
បd²  ប់ពី®!ªៀនl!ះ សិស!:នឹង� ច៖ 
• យល់ដឹងþ  yើ C ក /!សមិន ធូធូ    
 b អ1 ក� , ÔើយមូលÔ!តុអ\ ី � នb + ត់   
 '(  យb អ1 កទទួល� ន3 នរÙÚ  ន់ ណ÷Î៊!ល  
 សន$ ិ� ព និង b អ1 ក' រ3 រសិទ7 ិមនុស!:។
• បûv  ក់ច!Ñ ស់អំពី វិធី� K! $  ខុស+P   ក1 ុង  
 ការសË!  ច� ននូវ យុត$ ធិម៌ និង · ះN!  យ 
 នូវជý(  ះ។
• Ç\ ើឲ!³រីកចË! ើននូវ មÇ!# � យសន$ ិ� ព  
 ចំÌ ះដ:ំ ះN!  យជý(  ះ។

ជំd ញរបស់សិស!:
• Ç\ ើ' រពិÆ រ� 
• Ç\ ើ !ចក$ ីសន1 ិÝë  ន
• ªៀបចំ និង បកN!  យ ព័ត៌F ន
• ' ររិះរក និង តក$ វិទ!# 
• កិច� ពិ� ក!k b ¢! ុម

� ក!³ស័ព´ 
• ' រប¦! �បប¦! �ម (reconciliation)

• � > þ យ (Apartheid)

• ជន�!¥!កស� គតិចÂ 
 � £ ហ\ ិក¤ ងត!¥ូង (Afrikaner)

•  1 !) F តុភូមិ (patriotism)

• ' រ�ì  រÏើងវិញនូវយុត$ ិធម៌ 
 (restorative justice)

• ' រប�� !  ប (repression)

•  មុនជý(  ះ (post-confl ict)

• ' រសងសឹក
• u! ល័យពូជ� សន៍ (genocide)

• ' រäើក2!ង$ ស (amnesty)

• សF ជb តិ� £ ហ\ ិក
 (African National Congress)

8 លគំនិត
• យុត$ ិធម៌
• សិទ7 ិមនុស!:
• ' រទទួលខុស§! rវបុគ^ ល

ព័ត៌F នq! rបs! ៀន
• សិស!: គួរ3!F ន' រ�!d äំើ ករណីមួយw!    
 ជý(  ះḉ !ក1 ងុនÍ � យ និង b តិ� សន៍។
• §! rវបs! ៀន®!ªៀនl!ះ Ö!  យពីសិស!:� ន 
 សិក!k  អំពី បûÞ  Ö!  យស�� !  មC កäើក 
 ទី២ និង បûÞ  ពិភពC ក។

សF x  រៈសិក!k 
Ç\ ើបទសFx  ស b មួយ C ក /!សមិន ធូធូ 
 !ចក$ 'ី(  ) ន+,  ន-! /ំ!ន
www.speaktruth.org
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សកមh � ពរបស់សិស!:

�Ê  ន� ពq!  ងទុក

• q! rបs! ៀន §! rវ 1 ើសិស!: ឲ!³� ន   
 បទសFx  ស b មយួ C ក /!សមនិ ធធូ ូ 
 និង “សច� � ព និង ' រផ!:ះផ!k ”។    
 (និមិត$ សûe    សp!  ប់ ' រទំd ក់ទំនង   
 Â  ក1 ុង ®!ªៀនl!ះ សសិ!: នងឹទទលួ� ន  
 ' រយល់ដឹងទូលំទូó យ អំពីមÇ!# � យ      
 d d  ក1 ុង' រ· ះN!  យជý(  ះ។

• បd²  ប់ពី' រ� ន បទសFx  ស និង   
 ' រពិនិត!³®ើល វី¸!អូ, សូមªៀបចំ   
 កិច� ពិ� ក!k  ក1 ុងþP  ក់ · យ¾í !កäើ   
 សំណIរ� ំងអស់â ះ។  

 Ç\ ើបទសFx  ស៖

 ◦ yើ C ក /!សមិន ធូធូ កំណត់នូវ   
  � ព អត¿់ ន ដូច®$ !ច?

 ◦ yើ+ ត់សរ !រអំពី ឧ� ហរណ៍   
  w!� ពអត¿់ ន ដូច®$ !ច?

 វី¸!អូ៖

 ◦ yើអ\ ី¿ b  មÇ!# � យ� ំងបី /!ល  
  C ក /!សមិន ធូធូ ផ$ ល់ឲ!³b    
  ឧ� ហរណ៍ äើរèៀប· ះN!  យ នូវ 
  ' រប¦! �បប¦! �មមុន�!លជý(  ះ?   
  សូម អ1 កÇ\ ើ' របកN!  យអំពី   
  ឧ� ហរណ៍នីមួយៗ 

• yើC ក /!សមិន ធូធូ F នន័យ ដូច®$ !ច  
 Â �!ល/!ល+ ត់� ន និ¶ យþ ,   
 “អតីត' លមិនឈប់សp!  កÂ  C ៀម  
 �!” ("The past refuses to lie down   

 quietly") /!ល� ក់ទងនឹង' រប¦! �បប¦! �ម  
 បd²  ប់ពី � > þ យ (Apartheid) §! rវ� ន  
 Ý ក់Â *!  ច!Ñ ប់?

សកមh � ពទី១

• សកមh � ពចលd ៖

 ◦ សមូសរ !រ 3 ក!³¤ ងÖ!  ម Â äើ  
  >²  ងំ¢! Ý ស និង បិទ �  Â äើជûv  ងំ  
  þP  ក់ªៀន, គឺ៖ ' រÝ ក់ទណU កមh ,   
  ' រសងសឹក, ' រប¦! �បប¦! �ម និង   
  កមh �ៀរ (retribution)។

 ◦  1 ើសិស!: ឲ!³សរ !រ "គំនិតដំបូង"   
  របស់ពួកã! អំពី3 ក!³នីមួយៗ។

 ◦ បd²  ប់ពីពួកã! � នបញ� ប់' រØ̄ ើយតប  
  ¿ នឹង3 ក!³នីមួយៗ, សូម 1 ើសិស!:ឲ!³  
  សរ !រ3 ក!³មួយ ឬ  !ចក$ µ̄ី !ង' រណ៍  
  K! បÉ ម3 ក!³សមរម!³។

 ◦ សូមÎ!ងå!កសិស!: b  ៤¢! ុម និង   
  å!ក3 ក!³មួយ ¿ ¢! ុមមួយ។   
  សូមឲ!³¢! ុមនីមួយៗ ពិ� ក!k +P   និង  
  ផ$ ល់គំនិតរួម+P   អំពី3 ក!³/!ល� ន  
  ផ$ ល់ឲ!³។ 

• ក1 ុងþP  ក់ សូមពិ� ក!k  អំពី' រØ¯ ើយតប  
 និង សË!  ចþ  yើវិធី� K! $ មួយ� នឹង  
 ប|4 ើតឲ!³F នដ:ំ ះN!  យ លí បំផុត។

សកមh � ពទី២

• សូមផ$ ល់ ឲ!³សិស!:នូវ  !ចក$ ីដកK! ង់  
 ដូច¤ ងÖ!  ម និងពិ� ក!k  អំពីអត, ន័យ  
 របស់� ៖

 ◦ “u! សិនèើDើងមិន� ចអធ!# K! ័យ 
  � ន�! Dើងមិន� ចF ន !រី� ព  
  �!”។ C ក �!លសនិ �!ន¸!ó    
  (Nelson Mandela) b សកមh ជន  
  u!   ំងនឹង' រªីសÜើងពូជ� សន៍,  
  b  អតីតu! e d ធិបតី  u! �!ស   
  � £ ហ\ ិក¤ ងត!¥ូង) 

 ◦ “u! សិនèើ អ1 កចង់� នសន$ ិ� ព   
  b មួយស§! rវ របស់អ1 ក, អ1 ក§! rវ   
  Ç\ ើ' រ b  មួយស§! rវរបស់អ1 ក។   
  បd²  ប់មក ã!នឹង'(  យb ê!គូ   
  របស់អ1 ក”។ (Nelson Mandela)

 ◦ “' រប¦! �បប¦! �ម គឺ ើ̧ម!¥ីយល់ដឹងអំពី  
  គូ� គី� ំងពីរ។  ¿ ' ន់� គីFu  ង,   
  Ôើយ បរិ¶ យ អំពី ' រឈឺÆ ប់   
  /!ល� គីមួយ�ៀត � នទទួល  
  រង' រអត់ធh ត់, Ôើយបd²  ប់មក�ៀត  
  ¿ ' ន�់ គមីយួ�ៀត នងិ អត|់!  ំនវូ  
  ' រឈឺÆ ប់ /!ល� គីទីមួយ � ន   
  ទទួល”។ C ក ធីក � ត ) ន   
  (Thich Nhat Hanh) b  -! ះសង!6   
  និង សកមh ជន ðៀត� ម) 

• សូមÎ!ងå!ក សិស!:b ពីរ¢! ុម សp!  ប់   
 ' រពិ� ក!k +P  ។ សូមទុក�!លឲ!³សិស!:  
 ¸ើម!¥ីពិ� ក!k +P   អំពី យុទ7 � K! $ របស់   
 ពួកã! សp!  ប់' រពិ� ក!k  និង សរ !រ  
 អំពីចំណុចពិ� ក!k ។ 

 ◦ � គីមួយ §! rវអះ� ងþ  ' រ   
  ប¦! �បប¦! �ម គឺb ' រÆ ំ� ច់។

 ◦ � គីមួយ�ៀត §! rវ3!អះ� ងu!   ំង 
  នឹង' រប¦! �បប¦! �ម។

• ការប¦! �បប¦! �ម Ý ក់បញ� លូ� ងំយុត$ ធិម៌។

• ^! ើE!  ស់នូវ !ចក$ ីដកK! ង់l!ះ៖

 ◦ “' រប¦! �បប¦! �ម §! rវអម· យ   
  យុត$ ិធម៌, èើមិនដHូ P  ះ�! � នឹង   
  មិនu! -! ឹត$ ¿ � ន�!។ ខណៈ/!ល  
  Dើង� ំងអស់+P   F នសង!6ឹមþ  នឹង 
  F នសន$ ិ� ព � នឹងមិនF នសន$ ិ� ព 
  �! $ ះក1 ុងត] ¯ !� មួយក៏· យ   
  ប៉>ុ $ ! សន$ ិ� ព� នពឹង¾í !កäើ   
  8 ល' រណ៍ និង យុត$ ិធម”៌។   

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៨៣



  (Corazon Aquino b អតីត   
  u! e d ធិបតី w!u! �!សហ\ ីលីពីន,   
  b u! e d ធិបតីK! $ ីទីមួយ   
  Â ទ\ ីប� សុី)

• សូមចងí ុលE!  ប់ បûÞ   /!លកំពុងបន$    
 ក1 ុងប�Á  u! �!ស ឬ សp!  ប់   
 ¢! ុម  មិនF ន' រប¦! �បប¦! �ម។

• សូម ឲ!³សិស!:ព!# ¶ ម គិតអំពី   
 u! �!ស»!:!ងៗ�ៀត /!លក1 ុងâ ះ   
 ' រប¦! �បប¦! �ម � នទទួលJ គជ័យ ឬ  
 បà ជ័យ។ 

• សិស!: គួរ3!}! ើសªីស u! �!ស ឬ   
 តំបន់មួយ /!ល� ន}! ើសªីស និង   
 សរ !រ អំពី' រអត¿់ នមួយ កþ ខ័ណU   

 ពី ទស!:នៈយល5់ើញ w! � គីនីមួយៗ  
 ¿ ឲ!³� គីមួយ�ៀត។ 

'(  យb អ1 ក' រ3 រ
• សូមÆ ប់»$ ើមកមh វិធីប¦! �បប¦! �ម Â � ó របស់អ1 ក។  
Ôើយ សូមចូលរួម ។

'(  យb អ1 ក' រ3 រ

-! ះសង!6ចូលរួមð!ទិ' � e រណៈស$ ពីី យុត$ ធិម៌ និង ' រប¦! �បប¦! �ម
Â ñ!ត$ P !  �!ង  P  ំ២០០៩

សហ-! ះà ជ� b7  w!អង̂ ជំនំុជ±! ះវិ� មញ�  ក1 ងុតុó ' រកម̀ bុ 
Â ñ!ត$ P !  �!ង  P  ំ២០០៩

៨៤   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



ព័ត៌F នប>, !ម

ប�Á  ញធនe នប¦! �បប¦! �ម 
(Reconciliation Resource Nework)

www.idea.int 

ប�Á  ញធនe នប¦! �បប¦! �មl!ះ គឺb កមh វិធីផ$ ួច»$ ើម É ម 
u! ព័ន7 អីុនធឺណិតមួយ /!ល� នស±! បស±! �ល· យ អង^ ' រ 
� យ�ៀ អន$ រb តិ (International IDEA)។ ប�Á  ញl!ះ 
F នអ1 កជំd ញ¤ ង' រប¦! �បប¦! �ម និង ªៀបចំកិច� u! ជុំÉ ម 
�!លកំណត់ ¸ើម!¥ី+ ំ+! ' រអភិវឌ!\b រួម w!កិច� ' ររបស់ប�Á  l!ះ។ 

អង̂ ជំនំុជ±! ះវិ� មញ� ក1 ងុតុó ' រកម̀ bុ  (Extraordinary 

Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC)

www.eccc.gov.kh

� រៈមន́ រីu! ល័យពូជ� សន៍ទួល�̄ !ង 
(Tuol Sleng Genocide Museum)

www.tuolslengmuseum.com 

មជ!TមណU លឯក� រកម̀ bុ  
(Documentation Center of Cambodia, DC-Cam)

www.dccam.org 

សីុវីកហ̂ ស័៖ មជ!TមណU លអប់រំអំពីពលរដß .h !រ 
(CIVICUS: Center for Cambodian Civic Education)

www.civicus-cam.org 

� ពយន$ អំពី ស-២១៖ F៉ សីុនពិ) ត.h !រ¢! ហម  
ផលិត· យ C ក �៉ ន់ រិទ7  ី (Documentary S-21: The 

Khmer Rouge Killing Machine,  Rithy Panh)

www.en.wikipedia.org 

� ពយន$  u! ឈមមុខនឹងអំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍ 
ផលិត· យ ¢! មុហុ៊នស́ រី Â u! �!សសុ៊យY!ត  
(Documentary Facing Genocide, Story Production, 

Sweden)

www.story.se 

� ពយន$  ស§! rវរបស់u! b ពលរដß  ផលិត· យ C ក 
À!ត សម!¥ត$  ិនិង C ក រ៉ប់ Á!មគីន (Documentary 

Enemy of the People, Thet Sambath, Rob Lemkin)

www.enemiesofthepeoplemovie.com 

អង̂ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល 
(Non-Governmental Organizations)

www.loc.gov 

បញZ ី w!អង^ ' រd d  /!លÇ\ ើ' រa-  ះ¿ រក' រប¦! �បប¦! �ម 
Â u! �!ស� £ ហ\ ិក។ 

' រ>(  ស់ប$ រូជý(  ះ និង ' រប¦! �បប¦! �ម Â u! �!សរូ៉�៉ ន់Ý  
(Confl ict Transformation and Reconciliation in 

Rwanda)

www.peacemakers.ca 

RwandaPeaceLinks.html

ã!ហទំព័រl!ះ បÙÞ  ញពីបញZ ីរបស់អង^ ' រd d   /!លÇ\ ើ' រក� ង 
សន$ �ិ ព  Â ក1 ងុu! �!ស រូ៉�៉ ន់Ý  (Rwanda)។ បញZ lី!ះ F នរÝë  ភិ� ល 
ពីរ និង អង̂ ' រសង̂ មសីុវិល Ôើយ§! rវ� នពិនិត!³»́ ៀង>²  ត់ដ៏ទូលំទូó យ 
· យþP  ក់ដឹកd ំរបស់ខ¯ ួន។ 

ពណ៌សម!¥ុរ និង ' រប¦! �បប¦! �ម
 (Race and Reconciliation)

www.mott.org 

មូលនិធិ Charles Stewart Mott ផ$ ល់មូលនិធិដល់អង̂ ' រb ½! ើន /!ល 
Ç\ ើ' រÂ  � £ ហ\ ិក¤ ងត!¥ូង និង �៉ ល់' ន់បស� ឹម ក1 ុង8 លបំណង
ពុះ3 រäើ;!រ� � ដំ�!លជý(  ះហិង!k ពូជ� សន៍ ឬ b តិ� សន៍។ 

' រទំd ក់ទំនងស1 ទិ7 �P  ល w!' រប¦! �បប¦! �ម 
(The Fellowship of Reconciliation)

www.forusa.org 

អង^ ' រ ទំd ក់ទំនងស1 ិទ7 �P  ល w!' រប¦! �បប¦! �ម (Fellowship of 

Reconciliation), · យF នu! វត$ ិ' រÙ រ ជិត១០០ P  ំ Ç\ ើ' រ¸ើម!¥ី 
សន$ ិ� ព, យុត$ ិធម៌ និង លុបបំ� ត់អំ�ើហិង!k , _ ì  ត¿ äើ អំ� ច    
w! សកមh � ព u! កប· យ' រ� ណិត� សូរ · យបុគ^ លFP  ក់ៗ 
Â ទូ� ំងពិភពC ក  ចំÌ ះកិច� ' រ របស់ពួកã! ¸ើម!¥ី' រ' រ 
ប¦! �បប¦! �ម+P  ។

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៨៥
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“THE FUTURE DOES NOT

BELONG TO THOSE

WHO ARE CONTENT

WITH  TODAY,  APATHETIC

TOWARD COMMON

PROBLEMS  AND THEIR

FELLOW MAN  ALIKE,

TIMID AND FEARFUL

IN THE FACE OF BOLD

PROJECTS AND NEW

IDEAS. RATHER, IT WILL

BELONG TO THOSE WHO

CAN BLEND PASSION,

REASON AND COURAGE

IN A PERSONAL

COMMITMENT  TO THE

GREAT ENTERPRISES AND

IDEALS OF AMERICAN

SOCIETY.”

— ROBERT F.  KENNEDY



'  ហ!k  �៉   (Ka Hsaw Wa)

“ខ@ ំុគិតខ¯ ួនឯងþ  yើខ@ ំុកំពុងÇ\ ើអ\ ី? 
ខ@ ំុមិនទទួល� នអ\ ីÀ ះ 

សp!  ប់ខ¯ ួនខ@ ំុ Ôើយ) ក់ដូចb  
ខ@ ំុមិនÇ\ ើអ\ ីÀ ះ ក1 ុង' រ' ត់បន, យ 
នូវ' រឈឺÆ ប់ របស់អ1 កភូមិ។ 
Â �!លb  មួយ+P  l!ះ, 

u! សិនèើខ@ ំុឈប់  Ôើយ  ̧ ើរ°!ញ 
â ះនឹង+,  ននរ� FP  ក់ 

· ះN!  យបûÞ   � ំងl!ះ�!”។

'  ហ!k  �៉  (Ka Hsaw Wa) គឺb អ1 កប|4 ើត អង^ ' រ 
សិទ7 ិដីធ¯ ីអន$ រb តិ (EarthRights International) 
b អង̂ ' រ*!  រÝë  ភិ� លមួយ /!ល� នÝ ក់3 ក!³ 
បណh ឹងäើកដបំងូបងí ស ់u!   ងំនងឹ� ជវីកមh មយួ 
Â សហរដß � ®!រិកពី អំ�ើ� រុណកមh  /!ល� ន 
u! -! តឹ$ · យ�P  ក់Ù ររបស់¢! មុហុ៊នl!ះ Â បរ�!ស។ 
3 ក!³បណh ងឹH ទu! ' ន់þ  �P  ក់Ù ររÝë  ភិ� លរបស់ 
u! �!សភូF  /!ល§! rវ� នជួល· យ ¢! ុមហ៊ុន 
យូណ÷¤ ល (Unocal), b ¢! ុមហ៊ុន^!  ងមួយ/!ល 
F នមូលÝë  នÂ សហរដß � ®!រិក, ¸ើម!¥ីផ$ ល់' រ
+ +ំ! ¾1 !កសន$ សុិខ, ¾1 !កដឹកជញZ នូ, និង ¾1 !កÔ!Ýë   
រចd សម` ័ន7 សp!  ប់បំពង់បង V ូរ^ !  ង, � នu! -! ឹត$ 
អំ�ើជ±! ិត� រE !  ក់, � រុណកមh , ' ររំC ភ       
 !ពសន, វៈ, ' របង} ំឲ!³Ç\ ើ' រ, និង ' រសF(  ប់ 
*!  u! ព័ន7 តុó ' រ (extrajudicial killings) äើ 
ជនb តិ¸ើម� គតិចមូលÝë  ន។ C ក '  ហ!k  �៉  
(Ka Hsaw Wa) យល់· យបទពិÀ ធន៍>²  ល់ខ¯ ួន 
អំពីអំ�ើរំC ភបំ3 ន /!លu! -! តឹ$ · យរបបÍ e  
l!ះ។ + ត់� នចំ� យb ½! ើន P  ំÇ\ ើដ!ំើរà ប់
3 ន]់!ល៍ (miles) · យ ១]!ល៍  h ើនឹង ១.៦១   
គីឡូ�៉!ត, ឆ¯ ង' ត់É មP!  w!u! �!សភូF  ¸ើម!¥ី 
សF x  សន៍ � ក!:ី និង កតj់!  សក} ី� ពរបស់ជនរង
? !  ះពី' ររំC ភបំ3 នសិទ7 ិមនុស!:។ + ត់� ន 
បs! ៀនមនុស!:à ប់រយd ក់ ឲ!³°!ះ ុើបអ|4 !ត, ªៀបចំ  
ឯក� រ, និង Ç\ ើបទបÙÞ  ញអំពី' ររំC ភ សិទ7 មិនុស!: 

អន$ រb តិ។ Â �!ល+ ត់b u! e ន ¢! ុមនិសិ!:តÂ ក1 ុងទសវត!:រ�  P  ំ១៩៨០, C ក '  
ហ!k  �៉  � នªៀបចំ� តុកមh + +ំ! u! b ធិបy!យ!³Â ទី¢! ុងរ៉ង់ហ^ ូន (Rangoon)។ + ត់§! rវ 
� នã!Æ ប់ និង Ç\ ើ� រុណកមh · យ�P  ក់Ù រw!របបÍ e របស់u! �!សភូF , /!ល 
' ន់អំ� ច É ំងពី P  ំ១៩៦២ (· យ� នv!Û,  ះ¿ b ទីu! ឹក!k រក!k ច!Ñ ប់រដß   និង 
ស�Á  ប់eP  ប់ស¯ ក (SLORC), Â ចុង P  ំ១៩៨៨)។ Â �!លនគរ� ល � នèើក' រ
� ញ់u! ) រäើ� តុករ· យសន$ ិវិធី, មិត$ ភក$ ិជិតស1 ិទ7 របស់ C ក '  ហ!k  �៉  � ន�(  ប់ 
Â ក1 ុងê!របស់+ ត់។ C ក '  ហ!k  �៉  � នMៀសខ¯ ួនÉ មប:Á  យ-! ំ/!នu! �!ស
9!។ ̧ ើម!¥ី' រ3 រសF ជិកq! �� រ + ត់� ន>(  ស់Û,  ះថh ¿ី b  '  ហ!k  �៉  (Ka Hsaw Wa) 
/!លF នន័យþ  “ដំរីស”។ ឯក� រ/!ល� នªៀបចំ¶៉ ងលí ិតលí ន់· យ C ក '  
ហ!k  �៉  អំពី' ររំC ភ !ពសន, វៈb u! ព័ន7  និង ពលកមh បង} ំ, §! rវ� ន òឿទុកចិត$  និង 
� នយកមក^! ើ· យ អង^ ' រäើក2!ង$ សអន$ រb តិ (Amnesty International), 
អង^ ' រ) (  ំ®ើលសិទ7 ិមនុស!: (Human Rights Watch), និង អង^ ' រអន$ រb តិ»!:!ង�ៀត។ 
+ ត់� នសហu! តិបត$ ិ' រក1 ុង' រសរ !រ ៀវÐ មួយចំនួន អំពី' ររំC ភបំ3 ន,     
à ប់បញ� លូ� ងំ ៀវÐ /!លF នចំណងòើងþ  � ó សp!  ប់' ររំC ភ !ពសន, វៈ 
(១៩៨៨) (School for Rape): “Æ ប់បុរសចំនួន៣០០,០០០d ក់ ក1 ុងច:ំ មពួកã! 
� ំងâ ះ គឺF ន� យុÖ!  ម១៧ P  ំ និង មួយចំនួនធំ+,  ន' រអប់រំ។ បង} ំ· យចុង' Mំ ¯ ើង 
ឲ!³Ç\ ើ� ) ន, និង សន!# � ំងអស់+P  ឲ!³E!  ក់èៀវត!:រ៍/!លã!នឹងមិន� ន។ ឲ!³' Mំ ¯ ើង 
និង Q!  ប់Î!ក ¿ ពួកã!។ បs! ៀនពួកã!ឲ!³°!ះ� ញ់, °!ះលូនចូលP!  Â �!លយប់, 
°!ះ� យឆh ក់។ បញ� ះុបញ� លូពួកã!þ  ស§! rវរបស់ពួកã! គឺជនb តិ ើ̧ម� គតិច, ពួកនិសិ!:ត, 
ពួកK! $ ី, Ôើយនរ� ក៏· យ /!លមិនឯក� ពb មួយរÝë  ភិ� ល, Ôើយបញ� ុះបញ� ូល 
þ  មនុស!:à ប់ó នd ក់l!ះ  គឺb ជនក!¥ត់b តិ ឬ ជនក!¥ត់� សd  (infi del)។ 

K
a 

H
sa

w
 W

a,
 ©

2
0
0
0
 E

d
d
ie

 A
d
am

s

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៨៧



បងí ត់� យពួកã!។ ដកហូតសំបុ§!   និង មិនអនុû e  តឲ!³ពួកã!» @ ើ 
សំបុ§! � មួយÏើយ។ ) ត់) ងំ ពួកã!មិនឲ!³សួរសុខទុក} q! �� រ។ 
បង} ំពួកã!ឲ!³� យដំ+P  ¿ វិញ¿ មកសp!  ប់' រពិន័យ។ g ះបង់ពួក 
ã!មួយចំនួនH ល u! សិនèើពួកã!ឈឺ¤(  ងំ ើ̧រមិនរួច។ រំC ភបំ3 ន 
ពួកã! b 3 ក!³សំដី និង à ង' យb ªៀងà ល9់C !។ អនុûe  តឲ!³ពួកã! 
ផឹកN!  ឲ!³½! ើន និង ̂ ! ើE!  ស់Ã! ឿងÄៀនឲ!³½! ើន។ អ1 ក�ើប3!� ន 
ប|4 ើត � ) នw!របបq! ប់q! ងអំ� ច · យÍ e របស់u! �!ស 
ភូF ”។ C ក '  ហ!k  �៉  (Ka Hsaw Wa) Â បន$ កិច� ' រ· យF ន
� ព?!  ះþP  ក់ខ` ស់ដល់ខ¯ ួន+ ត់ Â ក1 ុងP!  w!u! �!សភូF ។ C ក 
'  ហ!k  �៉  � នទទួល3 នរÙÚ  ន់ ¾1 !កបរិ�Ê  ន'�  ល�!ន (Goldman     

Environmental Prize), រÙÚ  ន់¾1 !កសិទ7 ិមនុស!:រី� ក (Reebok Human 

Rights Award), មូលនិធិវីតលីសp!  ប់ធមh b តិ (Whitley Fund for Nature) 

ឬ � þ  រÙÚ  ន់ស́ ងី និង ö ដូឌី �ì  យäើ សp!  ប់សិទ7 មិនុស!: និង បរិ�Ê  ន 
(Sting and Trudie Styler Award for Human Rights and Environment), 
រÙÚ  ន់¾1 !ក បរិ�Ê  នខន !̧� ស (Conde Nast Environmental Award), 
និង រÙÚ  ន់ª៉!មិន �៊!ក !យ !យ សp!  ប់� ពb អ1 កដឹកd ំ/!លផុស 
Ïើង (Ramon Magsaysay Award for Emergent Leadership) 

សp!  ប់' រÙ ររបស់+ ត់ ក1 ុង' រ' រ3 រសិទ7 ិមនុស!: និង បរិ�Ê  ន។ 
C ក '  ហ!k  �៉   Î!ងå!ក�!លð!ó របស់+ ត់រ� ង សហរដß � ®!រិក 
និង ' រិ¶ ល័យ Â តំបន់� សីុ� ã1 !យ៍ w!អង̂ ' រសិទ7 ដីិធ̄ អីន$ រb តិ។ 

ខ@ ុ�ំ នÇ\ ើ' រÙ រl!ះអស់រយៈ�!ល១១ P  ។ំ � គ½! ើនw!�!លð!ó  
� ងំâ ះ ខ@ ុសំ±! បស±! �ល' រÙ រចុះមូលÝë  ន, u! មូលព័ត៌F ន, ªៀបចំ 
è!សកកមh �\ !ងរក' រពិត, និង បណh ុះប�Á  លបុគ^ លិករបស់ខ@ ំុឲ!³Ç\ ើ
' រដូច+P  , b ពិ !សÂ ក1 ុងតំបន់បំពង់បងV ូរ^!  ងw!¢! ុមហ៊ុន^!  ង 
យណូ÷ខល (Unocal)។ បច� បុ!¥ន1  DើងF នបណh ងឹមិន� ន់ចប់Â Ïើយ 
b មួយយូណ÷ខល (Unocal)។ ចំណ ុចសំ¤ ន់w!ករណីl!ះ គឺþ  
¢! ុមហ៊ុន� ®!រិកមួយ កំពុង^! ើ' ររំC ភសិទ7 ិមនុស!: ¸ើម!¥ីប|4 ើន
E!  ក់ច!ំ!ញប>, !មរបស់ពួកã!។
DើងសF x  សន៍b មួយមនុស!:Â ក1 ុងu! �!សភូF  Ôើយ� នសួរ 

សំណ Iរអំពី' ររំC ភសិទ7 ិមនុស!:/!ល� នu! -! ឹត$ · យរÝë  ភិ� ល 
Í e ។ Dើងឮអំពីករណី w!' រÇ\ ើ� រុណកមh  និង ពលកមh បង} ំ, 
w!' របង} ំឲ!³លី�!ង និង ' ររំC ភ !ពសន, វៈ, និង w!' រសF(  ប់ 
*!  u! ព័ន7 តុó ' រ (extrajudicial killings) b ½! ើន។ ជួន' លខ@ ំុ
u! មូលព័ត៌F ន¤ ង*!  u! �!សភូF  É មប:Á  យ-! /ំ!នu! �!ស9!, 
Ôើយ�!លខ¯ ះ�ៀតខ@ ំុu! មូលព័ត៌F នÂ ក1 ុងជំរុំជនMៀសខ¯ ួន។
 អ1 កភូមិ/!ល+ ំ+ ! Dើងរក!k ទំd ក់ទំនង¶៉ ងសF K  ត់ ឬ É ម 

ä!ខកូដ។ Dើង^! ើ វិទ!³ុ� ក់ទង និង É មu! ព័ន7 ®ើលភូមិ� K! $  
b សកល (GPS) ក1 ុង' រ�\ !ងរកផ¯ ូវÂ ក1 ុងP!  ។ � F ន� ព?!  ះþP  ក់ 

� ស់។ F នទីÉ ំងÍ e b ½! ើន។ Dើង�ì  ប់វិទ!³ុ� ក់ទង¸ើម!¥ី 
ពិនិត!³®ើល' រÇ\ ើចលd របស់� ) ន និង ើ̧ម!¥ីòៀស� ង' រជួប+P  ។ 
ខ@ ំុ ¯ ៀក3 ក·់ � វª ,   និង យួរ' បូបមួយ។ DើងÇ\ ើដ!ំើរb មួយ  
មនុស!:អតិបរF ចំនួនបីd ក់ក1 ុងមួយដង។ ជួន' ល� ) ន¸ើរ' ត់
ផ̄ វូÂ ពីមុខDើង, ជិត+P  �!ន®!ន/!លDើង� ចប៉ះពួកã!� ន។ Dើង 
F ន' រu! យ័ត1 u! !ង¤(  ំងបំផុត ខ@ ំុ§! rវ� នã!� ញ់ចំនួនពីរដង។
 DើងÇ\ ើ' រសË!  ចរបស់Dើង¾í !កäើ ' រÇ\ ើចលd របស់� ) ន។ 

b ធមh É  Dើងមិនចូល¿ ក1 ុងភូមិ�! ពOី!  ះ� F ន� ព?!  ះþP  ក់។ 
ជំនួស' រមិនចូល¿ ក1 ងុភូមិ, Dើងសំុឲ!³u! b ជនមកជួបDើងÂ ក1 ងុ 
P!  ¶៉ ង� K  ត់ ពOី!  ះ Dើងមិនចង់បÙÞ  ញខ¯ ួន ចំÌ ះពួក+ ត់â ះ 
Ïើយ, ÔើយពីO!  ះDើងមិនចង់ឲ!³ពួក+ ត់F ន?!  ះþP  ក់ផង/!រ។ 
ក1 ុងច:ំ មអ1 កភូមិ� ំងâ ះ, F នអ1 ក ុើប' រឲ!³រÝë  ភិ� លÍ e 
ស¯ ក (SLORC) គឺb ¢! ុមÍ e មូលÝë  ន។ ដូ°1 !ះ Dើង§! rវu! យ័ត1  
u! !ងបំផុត។
 F ន' ររំC ភសិទ7 ិមនុស!:b ½! ើន /!ល3 ក់ព័ន7 · យ>²  ល់¿  

នឹង បំពង់បងV ូរ^!  ងរបស់¢! ុមហ៊ុនយូណ÷ខល (Unocal)។ ករណី½! ើន 
បំផុត គឺពលកមh បង} ំ និង បង} ំឲ!³លី�!ង។ ' របង} ំឲ!³លី�!ងl!ះ; ើត
ÏើងÂ �!ល� ) ន បង} ឲំ!³អ1 កភូមិ លី�!ង � វុធយុទ7 ភ័ណU , សFx  រៈ 
ផ^ ត់ផ^ ង់, និង មV ូប� ) ររបស់ពួកã!។ អ1 កលី�!ងមិន§! rវ� នទទួល
E!  ក់កY!  ពលកមh Ïើយ, ÔើយÂ �!លខ¯ ះ ពួកã!� ករត់ã!ច និង 
Ç\ ើរ� យ' រណ៍អំពីឧ¢! ដិß កមh � ងំl!ះដល់� b7  ធរ។ u! សិនèើ§! rវ� ន 
ã!Æ ប់ កមh ករលី�!ងl!ះ � ចទទួលរងនូវ' រÇ\ ើ� រុណកមh , Ý ក់គុក, 
ឬ §! rវã!សF(  ប់H ល · យពួកសF ជិកស̄ ក (SLORC)។ ករណីl!ះ 
� ន;ើតÏើងd �!លថh ីៗ l!ះ äើមិត$ ភក$ ិជិតស1 ិទ7 របស់ខ@ ំុFP  ក់។ + ត់ 
នងិ ¢! មុអ1 កភូមិដÄ!�ៀត កំពុង§! rវ� នu! មូលព័ត៌F នឲ!³ខ@ ុ ំ̧ ើម!¥ីជួយ 
ដល់ខ̄ នួពួក+ ត់ និង ើ̧ម!¥ីäើកកម̀ ស់' រយល់ដឹងដល់� e រណជន 
អំពី' ររំC ភសិទ7 មិនុស!:Â មូលÝë  ន។ ស̄ ក (SLORC) � នសង!:័យ 
+ ត់ចំÌ ះ សកមh � ព� ំងl!ះ Ôើយ� នសF(  ប់+ ត់។ 
 ករណីK! ̧ ៀងl!ះ Â ក1 ុងបួន ឬ E!  ំ P  ំមុនl!ះ, ខ@ ំុ� នឮករណី

Æ ប់រំC ភ !ពសន, វៈäើK! $ មូីលÝë  ន ចំនួនពី១២ករណី ¿ ១៥ករណី 
ពីសំ� ក់Í e ស̄ ក /!លកំពុង' រ3 រសន$ សុិខតំបន់បំពង់បងV រូ !̂  ង 
របស់¢! ុមហ៊ុនយូណ÷ខល (Unocal)។ ជនរង?!  ះw!' រÆ ប់រំC ភ
 !ពសន, វៈពីរd ក់ ក1 ុងច:ំ មជនរង?!  ះ� ំងâ ះ គឺb ¸ើមក$ ីÂ 
ក1 ុង' រប$ ឹងរបស់Dើង។ តំបន់� ំងមូលÌ រ�!ញ¿ · យ� ) ន, 
ÔើយK! $ ី� ំងl!ះ §! rវ� នÆ ប់រំC ភ !ពសន, វៈ ខណៈ/!លពួកã! 
កំពុង¸ើររ� ង ភូមិ និង ចំ' រជិត¤ ង។
 Ø̄ ើយតប¿ នឹង' ររំC ភបំ3 នÎ!បl!ះ, ខ@ ុ�ំ នªៀបចំ¢! មុនិសិ!:ត 

មួយ¢! ុមÂ ក1 ុង P  ំ១៩៨៨ ̧ ើម!¥ីu!   ំងនឹងស¯ ក (SLORC) និង ̧ ើម!¥ី 
+ ំ+! លទ7 ិu! b ធិបy!យ!³។ $ ះបីb ខ@ ំុកំពុងរស់Â ក1 ុងទី¢! ុងរ៉ង់ហ^ ូន

៨៨   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



ក៏· យ ក៏និស!:ិតFP  ក់ៗw!¢! ុមរបស់ខ@ ំុ� នªៀបចំនូវ� តុកមh មួយÂ 
ក1 ុង¢! ុងd d  *!  ពីទី¢! ុងរ៉ង់ហ^ ូន។ បd²  ប់មក F ន' រត�៉ 3 ស�!ញ 
u! �!សភូF ឲ!³F ន' រអប់រំu! b ជន អំពីលទ7 ិu! b ធិបy!យ!³ និង 
Ç\ ើ' រតទល់នឹងស¯ ក (SLORC)។ អំឡុង�!ល� តុកមh មួយ, Â ក1 ុង 
ទី¢! ុងរ៉ង់ហ^ ូន មិត$ ភក$ ិពីរd ក់របស់ខ@ ំុ§! rវ� នã!� ញ់។ មិត$ ភក$ ិFP  ក់ 
� ន�(  ប់មុខខ@ ុ។ំ ÔើយFP  ក់�ៀត§! rវ� នã!� ញ់e(  យF ត់ និង þ�  ម។ 
ខ @ ំុ� នQ !  + ត់¿ ' ន់មន´ ីរ�!ទ!³, ប៉ុ> $ ! ខ @ ំុ� នទុក+ ត់H ល ¸ើម!¥ី 
ã!ចខ¯ ួន។
 ខ@ ំុមនិចងÆ់ ក°!ញពuី! �!សភFូ  នងិ ឪពកុFì  យÆ សជ់à របសខ់@ ំុ 

ដូ°1 !ះខ @ ុំ� នសË!  ចចិត$ Æ ក°!ញ¿ ' ន់តំបន់មួយÂ *!  ទី¢! ុងរ៉ង់
ហ^ ូន។ ÔើយÂ �!លb មួយ+P  â ះ ខ @ ំុ� ន�P  ក់Â ក1 ុងP !   និង 
ស|4 !ត®ើល អំពីជីវិតពិ� កð!ទd របស់អ1 កភូមិ។ Â �!ល-! កឹ អ1 កភូមិ 
� ន' ន់ចប និង ក�! $ ក់ Ôើយ§! rវ� នã!បង} ឲំ!³� ងសង់អ\ មួីយសp!  ប់ 
Í e ។ 9C !មួយ Fü  ស់ផ́ ះ/!លខ@ ុកំំពុង�P  ក់Â � ននិ¶ យþ  “9C !�í !ក 
ខ@ ំុ§! rវ¿  និង Ç\ ើ' រឲ!³ពួក�4 !�ៀតÔើយ”។ “yើអ1 កកំពុងនិ¶ យ 
អំពីអ\ ី?” ខ@ ំុ� នសួរ+ ត់ “អ1 កភូមិស[ំ ¿ ដល់Í e ដូចb  សត\ � 4 ! 
ពីO!  ះអ1 កភូមិសí ប់ពួកÍ e ” + ត់� នØ̄ ើយE!  ប់ខ@ ុ។ំ “DើងមិនF ន 
�!លÇ\ ើអ\ »ី!:!ង/!លDើង§! rវÇ\ ើâ ះ�! ពីO!  ះDើងb និច� ' ល §! rវ 
Ç\ ើ' រសp!  ប់ពួកã!។ Dើងមិន/!លទទួល� នកY!  អ\ ីâ ះ�!”។ 
បd²  ប់មក ខ@ ុ�ំ នទទួលសំបុ§! ពីFì  យរបស់ខ@ ុ/ំ!លនិ¶ យþ  “កូនu! សុ 
� F ន?!  ះþP  ក់� ស់។ សូមរង់Æ ំFì  យសិន Fì  យនឹង¿ ជួបកូន”។ 
Fì  យរបស់ខ@ ំុ� នមកជួបខ@ ំុ Ôើយខ@ ំុ� នជp!  បó + ត់។
 ខ@ ុ�ំ ន ើ̧រ' ត់P!  អស់រយៈ�!ល៥9C ! ¿ ' ន់តំបន់' Å៉!ន (Karen) 

b មួយនិស!:ិត និង អ1 កភូមិ»!:!ង�ៀត។ Â �!ល/!លDើងÇ\ ើ ដំ!ើរ  
ជិតដល់ភូមិ ខ @ ំុ� ន®ើល5 ើញនូវរូប� ពមួយ /!លខ @ ំុនឹងមិន� ច 
បMំ ̄!ច� ន។ ខ@ ំុ� ន5 ើញ� កសពK! $ ីFP  ក ់/!លF ន�!ក�ើធមំយួ 
· តក1 ុងu! Ý ប់M !ទរបស់d ង។ ខ @ ំុ� ន¸ើរ¿ ក1 ុងភូមិ Ôើយ� ន 
� កសួរ អំពីªឿងà៉ វរបស់d ង។ អ1 កភូមិ� នE !  ប់ខ @ ំុþ  d ង គឺb  
គិó នុបដß យិ' FP  ក់ Ôើយ/!ល¢! មុÍ e � នd dំ ង¿ ឲ!³ព!# � ល 
ពួកF៉ កFP  ក់របស់ពួកã! /!លF នជមC qឺ! នុÆ ញ់។ b b ងÇ\ ើÎ!បl!ះ, 
ពួកã!� នÆ ប់រំC ភ Ôើយ� នសF(  ប់d ង។ � F ន' រតក់ស¯ ុត 
¶៉ ង¤(  ំង។ 
 ខ@ ំុ� ន�P  ក់Â ភូមិâ ះអស់មួយរយៈ�!ល។ ទិដß � ពl!ះ � ន

>(  ស់ប$ ូរជីវិតខ @ ំុ� ំងK! ុង។ Â �!ល/!ល+,  ននរ� FP  ក់Ç\ ើ' រ 
សFx  សន៍Â �!លâ ះ ខ@ ុ�ំ នស±! ចចិត$ Ç\ ើ' រសFx  សន៍មួយចំនួន។ 
ខ@ ំុ� ននិ¶ យb មួយអ1 កq! ប់+P  ។ ខ@ ំុ� ននិ¶ យ¿ ' ន់Fì  យFP  ក់ 
/!លកូនu! ុសរបស់+ ត់� នÇ\ ើអត$ ) ត · យ� រ¢! ុមÍ e � ន 
បង} ំ+ ត់ឲ!³រួមM!ទb មួយFì  យរបស់ខ¯ ួន។ បd²  ប់មក ¢! ុមÍ e � ន 
ទះê! Ôើយ� ; h !ងu! ុសâ ះ “� ចុយFì  យ”។ Ö!  យមកកូនu! ុស 

របស់+ ត់� នÇ\ ើអត$ ) តខ̄ នួឯង· យ� រ� ព� F៉ ស។ Fì  យF ន 
' រឈឺÆ ប់¶៉ ង¤(  ំង។ បd²  ប់ពីខ@ ំុ� នឮដូ°1 !ះ ខ@ ំុ� នសË!  ចចិត$ Ç\ ើ
' រÙ រសp!  ប់ពួកã!� ំងl!ះ។
 Â �!លÆ ប់»$ ើម ខ@ ំុ+,  ន� ំងប៊ិច +,  ន� ំង ៀវÐ សp!  ប់Ç\ ើ

' រÙ រl!ះÏើយ។ ខ @ ំុ� នÇ\ ើដំ! ើរ¿ ' ន់ � b 7  ធរ¢! ុមអ1 កតស៊ូ 
សហព័ន7 b តិ' Å៉!ន (Karen National Union), Ôើយពួកã!មិន� ន
យកចិត$ ទុកÝ ក់មកäើខ @ ំុ ពីO !  ះã!�,  នþ  ខ @ ំុb និស!:ិត; h !ងFP  ក់ 
/!លមិនដឹងអី។ សហព័ន7 l!ះ� នE!  ប់ខ@ ំុþ  ឧប!¥Ô!តុÎ!បl!ះ � ន 
;ើតÏើងà ល់�!ល Ôើយ+,  ននរ� FP  ក់គិតគូរÏើយ។ ពួកã!� ន 
E!  ប់ខ@ ំុកុំឲ!³រវីរវល់, យកកF(  ំងមក' ន់' Mំ ¯ ើង Ôើយតទល់b មួយ 
Í e វិញ។ ខ@ ំុមិន� នដឹងþ  Ç\ ើ' រ/!លខ@ ំុចង់l!ះ · យរèៀប�  
â ះÏើយ /!លមិនF នធនe នÆ ំ� ច់ និង ' រ+ +ំ! q! បQ់!  ន់។  
ខ@ ំុ� នព!# ¶ ម¿ រកសហព័ន7 b តិ' Å៉!ន (Karen National Union) 
Ôើយ� នសំុឲ!³ពួកã!ទិញu! Ý ប់ថតស®̄ !ង, ¢! Ý ស និង បិ៊ចសp!  ប់ 
ខ@ ំុសរ !រ និង Ç\ ើ' របញZ ូនព័ត៌F ន សំ¤ ន់ៗ¿ ឲ!³មនុស!:3 ក់ព័ន7 ។ 
ពួកã! � នE!  ប់ខ@ ំុþ  កុឆំ4 ួត�!ក។
 ខ @ ំុ� នសË!  ចចិត$ ក1 ុង' រK! ង់សក} ី� ព។ អ\ ី� ំង© យ/!លខ @ ំុ 

� ចÇ\ ើ� ន គឺនិ¶ យb មួយu! b ជន និង សុីជ<!  អំពីªឿងà៉ វd d 
របស់ពួកã!É ម/!ល� ចÇ\ ើ¿ � ន។ Dើង� នរស់Â ក�Á  លP!  , 
ដូ°1 !ះ ខ@ ំុ� នសË!  ចចិត$ ¿ ' ន់ទី¢! ុង¸ើម!¥ី¿ រក¢! Ý ស និង បិ៊ច។ 
ខ@ ុ�ំ ន !̂ ើE!  ស់ធនe ន� ងំl!ះ សp!  ប់សរ !រ� រ¿ ឲ!³u! b ជន, 
ប៉ុ> $ ! +,  ននរ� FP  ក់� ន�ì  ប់ និង ខ\ ល់¤Ú  យÏើយ។ ខ@ ំុ� នគិតþ  
“yើខ@ ំុកំពុងÇ\ ើអ\ ី?” ខ@ ំុF ន' ររ� ប់រសល់ក1 ុងចិត$ ។
 b ចុងÖ!  យ Â ¸ើម P  ំ១៩៩២, ខ@ ំុ� នជួបបុរសFP  ក់/!លF ន

Û,  ះ  ñ!វិន Ô!បណឺ (Kevin Heppner)។ + ត់គឺb ជនb តិ' � Ý  
ÔើយDើងពីរd ក់� នÆ ប់»$ ើមªៀបចឯំក� រសិទ7 ិមនុស!:។ ខ@ ំុ� ន
បកÓ!  សក} �ី ពរបស់u! b ជន¿ b � � រអង់ã̄ !ស, Ôើយ+ ត់ � ន  
� យអង^ ុលីä!ខឯក� រl!ះ, ÔើយDើង� នបញ Z ូន¿ ឲ!³នរ�  
/!លÆ ប់� រមh ណ៍។ ñ!វិន (Kevin) ½! ើន3!� ន»@ ើព័ត៌F ន¿ ឲ!³ 
¢! ុមសិទ7 ិមនុស!: ដូចb  អង^ ' រäើក2!ង$ សអន$ រb តិ (Amnesty 

International), ពOី!  ះ ខ@ ំុមិនF នឯក� រឆ¯ ង/!នចូលu! �!ស9!។ 
ខ@ ុ§ំ! rវ� នã!) ត់ខ̄ នួចំនួន បួន ¿  E!  ដំង Â ក1 ងុu! �!ស9! ពីO!  ះ  
ខ@ ំុឆ¯ ង/!ន· យខុសច!Ñ ប់។ ពួកã!� នÆ ប់ខ@ ំុÝ ក់គុករយៈ�!លE!  ំ 
ពីរ9C ! Ôើយបd²  ប់មកÇ\ ើ' រ· ះ2!ងខ@ ុ។ំ � F ន' រលំ� ក¶៉ ង¤(  ងំ។ 
Â �!លÆ ប់»$ ើម Dើង¢! ី¢! �!ន®!ន។ ចុងÖ!  យ Dើង� នជួប 
K! $ ីFP  ក់មកពីu! �!ស� à ំង /!ល� នឲ!³លុយ សp!  ប់ទិញ¢! Ý ស 
និង ' រ»@ ើលិខិត។ ខ@ ំុF ន' រសប!Ñ យចិត$ b ¤(  ំង /!លÂ ចុងបញ� ប់
Dើង� ចÇ\ ើអ\ ីៗ � ន។
 Â ក1 ងុu! �!សភូF , ខ@ ុ§ំ! rវ� នã!) ត់ខ̄ នួមុនពួកនិស!:ិតបះg រ 

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៨៩



Ôើយ§! rវ� នã!Ç\ ើ� រុណកមh ផង/!រ។ មិត$ ភក$ រិបស់ខ@ ុFំP  ក់ � ន� យតប់ 
b មួយកូនរបស់� b7  ធរ, Ôើយបd²  ប់មក+ ត់� ន� ត់ខ¯ ួន។ ថ\ ីèើ 
ខ @ ំុមិន � នដឹងþ  មិត$ FP  ក់â ះ� ន¿ � Ôើយ, � b 7  ធរ� នÇ\ ើ 
� រុណកមh ខ@ ំុ Ôើយជ±! ុញឲ!³ខ@ ំុE!  ប់អំពីទីក> ¯ !ងរបស់មិត$ â ះ។ 
 ' រÇ\ ើ� រុណកមh � នÆ ប់»$ ើមb មួយអ\ មួីយ/!ល� þ  “' រជិះ 

ម៉ូត”ូ, /!លក1 ុងâ ះ ខ@ ំុ§! rវ� នã!បង} ំឲ!³Ç\ ើ' យវិ' រ� មួយ Ôើយ 
ឲ!³& ទ= ស®¯ !ង “រ៉ូម! រ៉ូម! រ៉ូម!”។ Â �!លខ@ ំុអស់កF(  ំង, ពួកã!� យ  
ឆí ងឹសh ងòើងរបស់ខ@ ុbំ មួយឧបករណ៍ពិ !សមួយ /!លF ន� ពរឹងF ំ 
ពី¤ ង*!   និង F នបណh ូល/!ក។ បd²  ប់មក�ៀត ខ@ ំុ§! rវ� នã!បûv   
ឲ!³Ç\ ើ' យវិ' រèើក “ផ¯ ូវរថM ¯ ើង”។ ខ@ ំុ§! rវ� នã!ឲ!³Ç\ ើដូចជិះäើផ¯ ូវ 
រថM ¯ ើង និង � Û,  ះក> ¯ !ងឈប់នីមួយៗ។ 
 u! សិនèើខ@ ំុមិនដឹងÛ,  ះ ឬ � Û,  ះមិន§! ឹម§! rវ ខ@ ំុ§! rវ� ន 

ã!� យ។ ពួកã!� ន� យខ@ ំុមិនឈប់ឈរ, ÔើយÂ �!ល/!លឲ!³ 
ខ@ ំុសp!  ក ã!សួរសំណIរខ@ ំុដ/!លៗម$ ងÔើយម$ ង�ៀត។ ចុងÖ!  យ 
ខ@ ំុមិន� ចនិ¶ យអ\ ីប>, !ម Ôើយពួកã!មិនòឿខ@ ំុ។ មុន�!លខ@ ំុដួល 
សន¯ ប់, ខ @ ំុ§! rវ� នã!Ç\ ើ� រុណកមh ម$ ង�ៀត។ F នè!តុងសុីម៉ង់ត៍ 
/!លF នថh �! ងុK! ចួៗមួយគំនរ។ ថh � ងំl!ះ§! rវ� ន !̂ ើE!  ស់សp!  ប់ 
ផ̄ វូថ1 ល់ និង ' រ� ងសង់។ ã!� នបង} ខំ@ ុឲំ!³ផ$ លួខ̄ នួäើគំនរថh l!ះក1 ងុ 
' រជ±! ុញឲ!³ខ @ ំុនិ¶ យ។ ខ @ ំុ� ននិ¶ យþ  “ខ @ ំុមិន� ចនិ¶ យ 
អ\ ី�!”។ ពួកã!� នបន$ Ç\ ើ� រុណកមh ខ@ ំុ រហូតដល់' រឈឺÆ ប់â ះមិន
� ច| !  ំ� ន។ ពួកã!� ន¸ើរb ន់äើខ1 ងរបស់ខ @ ំុ Ôើយសួរខ @ ំុþ  
ឥឡូវនិ¶ យឬអត់។ � រb ថh �ីៀត ខ@ ុ�ំ នØ̄ ើយតបþ  ខ@ ុមិំនF នអ\ �ីៀត 
/!ល§! rវនិ¶ យ�!  Ôើយពួកã!� ន� ត់ខ @ ំុ។ ពីរd ក់ក1 ុងចំ: ម 
¢! មុ� ) នl!ះ, មុខរបស់ពួកã!� នបិទ� ងំ � នÆ ប់ខ@ ុ ំÔើយបន$ Ý ល់ 
និង� ត់ខ@ ំុ។ ខ@ ំុខឹង¶៉ ង¤(  ំង ប៉>ុ $ !អ\ ី/!លខ@ ំុ� ចÇ\ ើ;ើត គQឺ!  ន3់!®ើល 
¿ ពួកã!។ ទីបញ� ប់ខ @ ំុÆ ប់»$ ើមហូរ� ម¶៉ ង½! ើន និង សន¯ ប់។ 
$ ះបីបទពិÀ ធន៍l!ះ � ន;ើតÏើងរយៈ�!ល៣9C !ក៏· យ, ក៏ខ@ ុÂំ   
3!� ន5ើញ�Ê  ន' រណ៍� ¢! ក់~ រ� b ងl!ះ�ៀត។ មិត$ ភក$ ិ              
ខ@ ំុខ¯ ះ §! rវ� នã!� ញ់ និង សF(  ប់។ 
 ឥឡូវl!ះ មិត$ រួមþP  ក់របស់ខ@ ំុb ½! ើនd ក់ F នសûe  ប័§! បណU ិត 

Â សហរដß � ®!រិក។ ពួកã!� នទទួលនូវ' រអប់រំ Ôើយ§! លប់ 
មកវិញ· យF នលុយ។ ខ@ ំុ� នគិតចំÌ ះខ¯ ួនខ@ ំុ>²  ល់þ  “yើខ@ ំុកំពុង 
Ç\ ើអ\ ី?” ខ@ ំុមិន� នទទួលនូវអ\ ីសp!  ប់ខ¯ ួនខ@ ំុ�!, Ôើយខ@ ំុទំនងb  មិន 
� ចÇ\ ើអ\ ីៗ  ¸ើម!¥ីបន7 ូរបន, យនូវ' រឈឺÆ ប់របស់អ1 កភូមិ� ន/!រ។ ខ@ ំុ
®ើល5ើញ�Ê  ន� ព' ន3់!� ¢! ក់Ïើងៗ Ôើយខ@ ំុ� ន ស$ ីបâ²  ស 
ខ¯ ួនខ@ ំុ ចំÌ ះ' រ/!លមិន� ចÇ\ ើអ\ ី� នq! បQ់!  ន់។ K! ប�!លb មួយ 
+P  â ះ/!រ ខ@ ុមិំន� ចឈប់� ន�!។ u! សិនèើខ@ ុÎំ!រខ1 ង និង ã!ច°!ញ 
ពªីឿងà៉ វអស់l!ះ, នឹងមិនF ននរ� FP  ក់� ច· ះN!  យបûÞ  â ះ 
� ន�!។ 
 ក1 ុង P  ំ១៩៩៤ មិត$ របស់ខ@ ំុFP  ក់� ន�(  ប់ Ôើយខ @ ំុចងg់ ះបង់ 

H ល។ ខ@ ំុ� នសË!  ចចិត$ þ  ខ@ ំុ§! rវÇ\ ើអ\ ីៗ  សp!  ប់ខ¯ ួនខ@ ំុ។ ខ@ ំុ§! rវ' រ 
E!  ក់ចំណ÷លមួយ /!ល� ចផ$ ល់លុយឲ!³u! b ពលរដß � ន។ ខ @ ំុ� ន 
គិតþ  “u! សិនèើខ@ ំុÎ!រខ1 ង នរ� នឹងÇ\ ើកិច� ' រl!ះ?” ' រឈឺÆ ប់ 
l!ះ នឹងមិន� ចបញ� ប់� ន�!។ $ ះបី � b  !ចក$ ីសË!  ចដ៏លំ� ក 
ក៏· យ, ក៏ខ@ ំុមិន� នសË!  ចចិត$ បញ!Tប់' រÇ\ ើ' រជូនu! b ជន/!រ។ 
ខ@ ុ�ំ នè$ !b7  ចិត$ ទទួល� ព¢! ¢ី! , · យរស់Â ក1 ងុP!  · យF ន� ) រ 
បន$ ចិបន$ ចួ។ F ន�!លមួយ/!លខ@ ុចំង់� ញ់សF(  ប់ខ̄ នួខ@ ុ ំÂ �!ល/!ល 
មនិF នទឹក !̂ ើE!  ស់សp!  ប់Ý �ំ យ ÔើយDើង§! rវហូបអង4 រ។ Dើង 
មិន� ចចំអិន� ) រ� ន�! O!  ះ¤(  ចÇ!  ងþ  � ) ន � ច®ើល5ើញ 
M̄ ើង។ +P  DើងFP  ក់� នឆ̄ ងជមC qឺ! នុÆ ញ់  ÔើយDើងមិនF នþP  äំ!ប 
�!។ � F ន� ' សe តុ§! b ក់� ស់Â É មòើងភ1 ំ Ôើយអ\ ី/!ល
DើងF ន§! មឹ3!y សូ៊មួយ>²  ងំ និង ភួយ សp!  ប់q! បដណh ប់äើខ̄ នួ។ 
មនុស!:ខ¯ ះF នចិត$ � ណិត Ôើយ� នផ$ ល់អ¦! ឹងឲ!³Dើង។ Â ក1 ុង 
រដូវវស!k , ជីវិតF ន�Ê  ន� ពលំ� ក� ស់។ $ ះបីb Dើង� ន 
ចងអ¦! ងឹ ើ̧ម!¥ីòៀស� ង�̄ ើងÂ äើដី¶៉ ង� ក៏· យ, Â �!ល 
-! កឹDើងដឹងþ  �̄ ើង� នe(  ក់ចុះពី ើ̧ម�ើ Ôើយបឺត� មDើង។ 
 Dើងដឹងអំពី�Ê  ន� ពលំ� ក, ប៉ុ> $ ! u! សិនèើDើងចង់ជួយ 

u! b ពលរដß , Dើង§! rវ3!Ç\ ើ' រលះបង់¶៉ ងធំ។ ជួន' លDើងF ន 
� រមh ណ៍K! © ំង' ំង ពOី!  ះDើង� នលះបង់�!លð!ó ដ៏½! ើន 
· យមិន� ន5ើញលទ7 ផលធំដុំ� មួយ�!។ Â §! ង់ចំណុចមួយ,  
ខ @ ំុ� ន 5 ើញឯក� រ/!លDើង� នÇ\ ើ' រ¶៉ ងលំ� ក Â ក1 ុង 
ធុងសp!  ម។ ឯក� រl!ះ§! rវ� នã!ឈ̄  ីÔើយg ះH ល។ ខ@ ុ�ំ ក់អន់ 
ចិត$ ¶៉ ង¤(  ំង, ថ\ ីèើខ@ ំុ� នយល់ដឹងþ  បûÞ  /!លã!ជួបu! ទះâ ះ គឺ
F នលក} ណៈខុស+P  ពីបûÞ  របស់Dើង។ ខ@ ំុ� នèើកចិត$ ឲ!³ទូó យ  
Ôើយ� នយល់អំពី�Ê  ន� ពâ ះ។ � F ន' រលំ� ក� ស់ សp!  ប់ 
Dើង ̧ ើម!¥ីយកឯក� រមួយâ ះ»@ ើ°!ញ, Ôើយ¸ើម!¥ីកតj់!  ' រឈឺ 
Æ ប់/!លមនុស!:� ំងអស់â ះ� នអត|់!  ំ។ DើងF ន8 លបំណង 
ឧត$ មគតិមួយគឺ៖ Dើងចង់ឲ!³ã!à ក់� ក់u! b ជនដូចb មនុស!:។ 
 ខ@ ំុមិនដឹងþ  yើ !ចក$ ី'(  ) ន ;ើត°!ញពីអំ� ច ឬ ពី' រ 

ឈឺÆ ប់។ ខ@ ំុÆ ំ� នÂ �!លមួយ ខ@ ំុ� ន�ì  បឮ់សក} ីកមh របស់មនុស!:
FP  ក់ Ôើយà ង' យ� ំងមូលរបស់ខ@ ំុ� នÆ ប់»$ ើមញ័ររន7 ត់។ � គឺb 
ªឿង� ¢! កP់!  ç!:!មួយ/!លខ @ ំុ� នឮ។ u! ពន7 របស់អ1 កÇ\ ើបដិវត$ FP  ក់ 
§! rវ� នã!Æ ប់ខ¯ ួនÂ �!ល+ ត់¿ ជួបប$ ី។ ¢! ុមÍ e � នសF(  ប់ 
និង ដុតកូនÙ៉ របស់ពួក+ ត់, Ôើយបង} ំឲ!³Fì  យសុី� ច់កូនខ¯ ួនឯង 
ពីO!  ះឪពុកមិន� ន§! លប់មក�!។ ªឿងà៉ វÎ!បl!ះÇ\ ើឲ!³ខ@ ុសំí ប់ñ̀ ើម, 
ÔើយÂ �!លដំ� ល+P  l!ះ/!រ, ផ$ ល់ !ចក$ ី'(  ) នដល់ខ @ ំុ។  ' រ 
ឈឺÆ ប់/!លខ@ ំុ� នអត|់!  ំâ ះ គឺពុំF នអ\ ី/!ល^! ៀបÇៀបនឹង' រ
ឈឺÆ ប់របស់ពួក+ ត់�!។ ត±! rវ' ររបស់មនុស!:� ងំអស់â ះ គឺF ន 
ទំហំធំb ងត±! rវ' រ>²  ល់របស់ខ@ ំុ¿ �ៀត។   

៩០   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



' រទទួលខុស§! rវ សង̂ ម w!¢! មុហុ៊ន
បûÞ  សិទ7 ិមនុស!:៖ បរិ�Ê  នC ក '  ហ!k   �៉  

 !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពី
សិទ7 ិមនុស!:
• F j!  ២៖  !រី� ពរួចផុតពី' រªីសÜើង
• F j!  ៣៖ សិទ7 ិរស់à នF នជីវិត សិទ7 ិF ន  
  !រី� ព និងសន$ ិសុខ>²  ល់ខ¯ ួន
• F j!  ៥៖:  !រី� ពរួចផុតពី' រÇ\ ើ   
 � រុណកមh  និង' រu! -! ឹត$ ិ" ក� ប
• F j!  ៧៖ សិទ7 ិ h ើ+P  ចំÌ ះមុខច!Ñ ប់
• F j!  ១៩៖  !រី� ពក1 ងុ' រផ$ ល់Í បល់  
 និង ព័ត៌F ន
• F j!  ២០៖ សិទ7 ិèើកអង^ u! ជុំ និង   
 ប|4 ើតសF គម· យសន$ ិវិធី
• F j!  ២៣៖ សិទ7 ិÇ\ ើ' រÙ រÉ ម�!ញចិត$   
 និងចូលរួមសហជីព
• F j!  ២៥៖ សិទ7 ិទទួល� នក±! ិតជីវ� ព 
 q! បQ់!  ន់
• F j!  ៣០៖  !រ�ី ពរចួផតុពរីដß � មយួ  
 ឬ ' រ}! ៀត�!  កបុគ̂ ល� មួយ   
 Â ក1 ងុសិទ7  ិ ¤ ងäើl!ះ 

�Ê  ន� ព?!  ងទុកb មុន៖ ៨០d ទី

ផលវិ� កមិន� ចòៀសរួច w!' រ 
'(  យb  អ1 ក ' រ3 រ
សF ជិកសង̂ ម គឺ ើ̧ម!¥ីជួបu! ទះ ឬ ®ើល5ើញ 
' រªីសÜើង ឬ ' រជិះb ន់។ yើអ\ ី¿ b  
មÇ!# � យ  របស់ មនុស!:ចូលរួមចំ�!ក
· ះN!  យ ឬ ឲ!³òៀស� ង� តុភូតl!ះ?
yើ� ព-! |ើយកl$ ើយ (apathy) និង  !ចក$ ី 
'(  ) ន F នតួd ទីដូច®$ !ច?  
 
yើចំណុចl!ះ §! rវអនុវត$ ន៍ ចំÌ ះ ជនäh ើស,  
ជនរង?!  ះ, អ1 កឈរ®ើល និង អ1 ក' រ3 រក$ ី  

ក1 ងុ�Ê  ន� ពb ក់ó ក់ /!ល3 ក់ព័ន7  Â ក1 ងុ 
P!  របស់ u! �!សភូF  ពិធីដុតមនុស!:បូb  ឬ 
ជីវិត>²  ល់ខ¯ ួនរបស់និស!:ិត É មរèៀប� ?  

បd²  ប់ពី®!ªៀនl!ះ សិស!: � ចនឹង៖ 
• កំណត់ កÉì  អនក} រកមh  ដ៏Æ �ំ ច់, រួមបញ� លូ
 � ងំ និមិត$ សûe  , និមិត$ រូប,  ' រ ើចចំអក  
 Â ក1 ុង បទកំ� ព!³ និង ^! ើE!  ស់កÉì    
 /!ល� ចជួយប|4 ើត ឧបករណ៍កំ� ព!³  
 ¸ើម ¸ើម!¥ីបកN!  យ' រÙ រ។ 
• និពន7  កំ� ព!³¸ើម /!ល_ ì  តäើ   
 ទស!:ន� ន w!� ព-! |ើយកl$ ើយ,   
  !ចក$ ី'(  ) ន និង ' រព!# ¶ ម។
• �ì  ប់ និង និ¶ យ អំពីបទពិÀ ធន៍   
 >²  ល់ខ¯ ួន /!ល� ក់ទងនឹងព័ត៌F នថh ីៗ ។ 
• � យត] ¯ ! និង ^! ើ3 ក!³� ក!³ស័ព´  Â ក1 ុង  
 បរិបទd d  ¸ើម!¥ី ស±! បស±! �ល ' រ   
 ផ!:ព\ ផ!k យb ទូ¿ ។ u! មូលទិន1 ន័យ,   
 Ô!តុ' រពិត និង គំនិតd d  របស់ C ក  
 កា ហ!k  �៉  និង ' រទទួលខុស§! rវ� ជីវកមh /  
 ចូលរួម' រទទួលខុស§! rវក1 ុងសង^ ម   
 (corporate social responsibility), �\ !ងរក  
 ' រទំd ក់ទំនងទស!:ន� ន និង ' រ   
 ផ!:ព\ ផ!k យ ទូ¿  /!លÝ ក់បញ� ូល ពិធី   
 ដុតមនុស!:បូb ជីវិត របស់ C ក '  ហ!k  �៉   
 និង បទពិÀ ធន៍>²  ល់ខ¯ ួន របស់ពួកã!។ 
• ប|4 ើត ព័ត៌F ន · យF នសFx  រៈ+ +ំ!   
 ដូចb  ' រទំd ក់ទំនង¾1 !ក' យវិûe  ណ,  
 កំណត់Ô!តុអ1 ក� រព័ត៌F ន, Ô!តុពិត,   
  !ចកី$ លមí តិ, ឧ� ហរណ៍ និង សFx  រៈ  
 ¤ ង*!  ។ 
• Ç\ ើសំÍ គព័ត៌F ន ើ̧ម!¥ី}! ើសªីស,   
 ªៀបចំ និង Æ ត់ចំ� ត់þP  ក់ព័ត៌F ន ើ̧ម!¥ី  

 និពន7 កំ� ព!³ ើ̧ម និង បûü  ងំ�(  យ b   
 ជំ)� នបន$ បd²  ប់។
• វិ� គ និង � យត]̄ ! ព័ត៌F ន អំពីទស!:នៈ  
 »!:!ងៗ និង ទទួល��  ល់ សុពល� ព   
 ទំd ក់ទំនង w!ទស!:នៈ.\ !ងគំនិត+P  ។
• �ì  ប់អ1 កដÄ! · យយកចិត$ ទុកÝ ក់ និង  
 ក� ង ¾í !កäើ គំនិតរបស់អ1 កដÄ! ក1 ងុកិច�   
 សន́ d  និង កិច� ពិ� ក!k  ក1 ងុþP  ក់។   
 ' រនិពន7  និង ' រអនុវត$ ដំ!ើរ' រនិពន7 ។  
 ' រនិពន7 ក1 ងុªឿងអង̂ b តិ»!:!ងៗ   
 ð!យ!# ករណ៍ និង យន$ ' រី។ u! មូល និង   
 !̂ ើE!  ស់ព័ត៌F ន សp!  ប់' រសិក!k    
 N!  វF!  វ។ តក$ វិទ!#  និង ' រ· ះN!  យ 
 បûÞ  ។

�Ê  ន� ព?!  ងទុកb មុន
• Æ ប់»$ ើមពិ� ក!k b មួយសិស!: អំពី   
 និយមន័យ w! ' រ|ើបឈរu!   ងំ នឹង   
 អំ�ើអយុត$ ធិម៌។
• បs! ៀនសិស!:ឲ!³និពន7 ªឿងនិ� នខ̄ ,ី
 · យ ªៀបà ប់ អំពី �!លð!ó /!លពួកã!  
 � នÖ!  កឈរ' រ3 រអ1 កដÄ!�ៀត។ 
• Â �!ល/!លសិស!:� នបញ� ប់,  1 ើសំុឲ!³  
 ពួកã! å!ករំ2!ក �Ê  ន� ព និង បទពិÀ ធន៍   
 របស់ពួកã! Â ក1 ងុ កិច� ពិ� ក!k ក1 ងុþP  ក់។ 
• សរ !រÛ,  ះÂ äើ'ì  រñៀន

 ◦ ជនäh ើស

 ◦ ជនរង?!  ះ

 ◦ អ1 កឈរ®ើល-! ឹត$ ិ' រណ៍(� ក!:ី)

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៩១



អ1 ក' រ3 រក$ ី
• ពិ� ក!k  និង បំផុសគំនិត អំពី លក} ណៈ  
 វិនិចU ័យរបស់បុគ^ លFP  ក់ៗ។ ឲ!³សិស!:   
 សរ !រ ' របរ¶ិ យ Â ក1 ុង ចំណងòើង  
 ªឿងសមK! ប។

សកមh � ពទី១
• å!កឯក� រសិស!: និង បញZ ី� ក!³ស័ព´ 

• សិស!:§! rវÇ\ ើ' រb គូរ ¸ើម!¥ី�\ !ងរក   
 និយមន័យ w!3 ក!³នីមួយៗ 

• Â �!ល/!លសិស!:� នកំណត់  
 និយមន័យ3 ក!³�!ចន៍, ពួកã! §! rវ3!   
 ប|4 ើត សំណង់u! Í គ · យ !̂ ើE!  ស់  
 3 ក!³� ំងអស់l!ះ ឲ!³� នសមរម!³ ។

• សិស!:នឹងå!ករ2ំ!ក និយមន័យ និង   
 សំណង់u! Í គ� ំងអស់l!ះ Â ក1 ុង   
 កិច� ពិ� ក!k ក1 ុងþP  ក់។

ទុកb មុន, � ក!³ស័ព´  
(scavenger hunt) 

• Â �!ល¸ើរចលូក1 ុងþP  ក ់សសិ!:§! rវ� ន  
 ផ$ ល់ឲ!³នូវ កំណតj់!   b មួយ� ំង   
 និយមន័យ � ំង� ក!³ស័ព´ d d ។ 

• �!លð!ó /!លសិស!:®ើល គឺ§! rវ   
 ចំ� យ�!ល¶៉ ង½! ើន Â ក1 ុង   
 ' រ�\ !ងរកê!គូ។ សិស!:អង^ ុយ�(  ម   
 Â �!ល/!លពួកã!�\ !ងរក� នê!គូ  
 FP  ក់។ ពិនិត!³Ïើងវិញនូវ 3 ក!³�!ចន៍   
 និង និយមន័យ, និង ពិ� ក!k អំពីþ    
 yើ3 ក!³�!ចន៍� ំងអស់l!ះ    
 §! rវ� ន^! ើE!  ស់ដូច®$ !ច។ 

សកមh � ពទី២
ឲ!³សិស!:Ç\ ើ' រb  ê!គូ។ Æ ត់សិស!:ឲ!³ 
}! ើសªីស 3 ក!³ស័ព´  និង និយមន័យ 
អប!¥បរF  ចំនួន១៥3 ក!³។ សិស!: §! rវ 
សរ !រªឿងខ¯ ីមួយ · យ^! ើ3 ក!³ស័ព´  Â  
ក1 ុងបរិបទ§! ឹម§! rវ។ ចំណុចl!ះ ªៀបà ប់ 
ពីសំណIរ។

៩២   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន
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ព័ត៌F នប>, !ម

' រចង¢! ងប�Á  ញសp!  ប់ ' រទទួលខុស§! rវសង̂ ម 
Â � សីុ� ã1 !យ៍ (Affi liated Network for Social 

Accountability in the East Asia and Pacifi c, ANSA-EAP)

www.ansa-eap.net

អង̂ ' រពលកមh អន$ រb តិ 
(International Labor Organization)

www.ilo.org 

អង̂ ' រមូលនិធិកុF រÂ កម̀ bុ  
(Cambodian Children’s Fund)

www.cambodianchildrensfund.org 

¢! សួងអប់រំ យុវជន និង កី©  (Ministry of Education, 

Youth and Sport)

www.moeys.gov.kh 

អង̂ ' រទស!:នៈពិភពC កកម̀ bុ  
(World Vision Cambodia)

www.worldvision.org.kh 

អង̂ ' រäើក2!ង$ សអន$ រb តិ�v  ប់¿ នឹង� ជីវកមh  
(Amnesty International linked to Business)

www.amnesty.org.uk 

មជ!TមណU ល � ជីវកមh  និង ធនe នសិទ7 មិនុស!: 
(Business and Human Rights Resource Center)

www.business-humanrights.org 

អង̂ ' រ � ជីវកមh  និង សិទ7 មិនុស!: 
(Corporations and Human Rights)

www.hrw.org 

អង̂ ' រផ$ ចួ»$ ើម Ç\ ើរ� យ' រណ៍ពិភពC ក 
(Global Reporting Initiative)

www.globalreporting.org 

កតិ' សûe  b សកល អង̂ ' រសហu! b b តិ 
(United Nations Global Compact)

www.unglobalcompact.org 

សហពលកមh អឺរុ៉បសp!  ប់យុត$ ធិម៌� ជីវកមh  
(European Coalition for Corporate Justice)

www.corporatejustice.org 

អង̂ ' រតF(  � ពអន$ រb តិ (Transparency International)

www.transparency.org 

អង̂ ' រ)(  ®ំើល� ជីវកមh  (CorpWatch)

www.corpwatch.org 

សម̀ ន័7 � ពកម̀ bុ  ើ̧ម!¥ីតF(  � ពចំណ÷លធនe ន 

(Cambodians for Resource Revenue Transparency)

www.crrt-cambodia.org

អង̂ ' រអ1 ក� ក!:ីពិភពC ក (Global Witness)

www.globalwitness.org

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៩៣
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“F នមនុស!:តិចតួច-! មu! ឈមមុខ 
នឹង' រជំ� ស់ របស់អ1 កដÄ!, 
នឹង' រទិyៀនរបស់ សហ' រី, 
នឹង !ចក$ ីÖ!  ធ របស់សង^ ម។ 
 !ចក$ ី'(  ) ន ¾1 !កសីលធម៌ 
គឺb គុណ� ពដ៏F នត] ¯ ! 
ក±! រក� នមួយ b ង� ពអង់� ច 
'(  ) ន ក1 ុងសមរភូមិ ឬ b ង បûe   
ដ៏ធំÇ!ង។ ប៉>ុ $ ! � គឺb  គុណ� ព 
ដ៏Æ ំ� ច់ និង F ន� រៈសំ¤ ន់មួយ 
សp!  ប់បុគ̂ ល � ងំ© យ�  /!ល 
ខំស\ ះ�\ !ង ើ̧ម!¥ី>(  ស់ប$ រូពិភពC ក 
/!លd មំកនូវ ' រឈឺÆ ប់ដ៏ធំÇ!ង 
ក1 ុង' រ>(  ស់ប$ ូរ។  Ôើយ ជន/!ល 
F ន !ចក$ ី'(  ) ន ក1 ុង' រចូល
¿ ក1 ុងជý(  ះ¤ ងសីលធម៌ 
នឹងរក� នមិត$ ភក$  ិនិង អ1 កÇ\ ើដំ!ើរ 
b មួយ Â ទូ� ំងពិភពC ក”។

 រ៉ូបឺត Y៊!ហ\  ខិណP ិឌី
ROBERT F. KENNEDY



C ក ̈ !© ស៍ � ទី� ទី (Kailash Satyarthi)

“កុF រតូចៗF ន� យុ ៦ P  ំ ៧ P  ំ និង 
Æ ស់b ងl!ះ §! rវ� នã!បង} ំឲ!³Ç\ ើ' រ 
១៤ý៉ ង ក1 ុងមួយ9C !, · យ+,  ន�!ល 
សp!  ក ឬ 9C !សp!  ក។ u! សិនèើ 
ពួកã!យំ�!  ក� ររកឪពុកFì  យ, ពួកã!
§! rវ� នã!� យÇ\ ើ� ប¶៉ ង¤(  ងំ, ជួន' ល 
ចងព!³ួរក!Ñ លចុះÖ!  មពីäើ¸ើម� ើ 
Ôើយ� នÇ\ ើឲ!³F ន�(  ក�P  ម ឬ 

ដុត· យ� រ”ី។

C ក ¨!© ស៍ � ទី� ទី (Kailash Satyarthi) 
គឺb >�  យå!ងÆ ងំបÙÞ  ញផ̄ វូមួយ របស់u! �!សឥណÈ ា 
ចំÌ ះ' រលុបបំ� ត់H លនូវកF(  ងំពលកមh កុF រ។ 
Æ ប់É ងំពី P  ១ំ៩៨០, + ត់� នដឹកd ជួំយសS� !  ះ 
� សករ/!ល� នបងE់!  ក់e d  និង កុF រ½! ើន 
b ង ៧៥,០០០d ក់ Â ក1 ងុu! �!សឥ�U  , Ôើយ 
� នអភិវឌ!\ន៍គំរូដJ៏ គជ័យមួយ សp!  ប់ ' រអប់រំ 
និង នីតិសម!¥� របស់ពួកã!។ C ក ¨!© ស៍ 
(Kailash) � នរំ· ះកុF រà ប់3 ន់d ក់ ពីកF(  ំង 
ពលកមh b បE់!  ក់e d , គឺb ទ±! ង់� ស� ពមួយ 
�!ល¢! ុមq! �� រ� ក់ទឹកចិត$ នីមួយៗ ¿ ខ� ីលុយ 
ពីអ1 កឲ!³ខ� FីP  ក់ (ចំនួនតិចតួច៣៥ដុó(  រ), និង §! rវ 
� នã!បង} ឲំ!³u! គល់កូនÇ\ ើb E!  ក់e d  រហូតដល់ 
មូលនិធិl!ះ� ច§! rវ� នបង់សងវិញ។ បុ៉>$ !E!  ក់l!ះ 
b ញឹក± ប់មិន/!ល§! rវ� នã!បង់សងវិញ�!, Ôើយ 
កុF រl!ះ§! rវ� នã!លក់ Ôើយលក់បន$ ពីo )Ú  យ 
មួយ¿ o )Ú  យមួយ�ៀត។ កមh ករ· យb ប់
E!  ក់e d Ç\ ើ' រÂ  ក1 ងុ ផលិតកមh v!l1 !ត!¥ូង�!�! , 
' ត់ថh , ផលិតកមh  និង ឧស!k ហកមh d d ។ កុF រ 
Î!បl!ះ b ពិ !ស Ç\ ើ' រ3 ស�!ញÂ ក1 ងុវិស័យ 
កp!  ល-! ំសp!  ប់d ំ°!ញ, /!លពួកã!� នចង
កp!  ល-! ំ� ំងអស់â ះ សp!  ប់ ទីផ!k រសហរដß  
� ®!រិក និង ទីផ!k រដÄ!។ C ក ¨!© ស៍ Ç\ ើ' រ 
សS� !  ះកុF រ និង K! $ ីពី' រយកÇ\ ើb � សករÂ  
ក1 ុង& ងច¢!  /!លF នកមh ករ½! ើនäើសលុប, 
À,  ក?!  ក និង ស, ិតÂ  K  យ, /!ល�Ê  ន� ព 
បរិ�Ê  ន F នលក} ណៈមិនលí , ទីក>̄ !ងÇ\ ើ' រb ½! ើន 
ý៉ ង+,  នមនុស!:ធម៌, +,  នសុវត, �ិ ព, F ន' រÝ ក់ 

ទណU កមh រីកà លÝ ល, និង ' ររំC ភ¤ ងផ¯ ូវM!ទ។ C ក ¨!© ស៍ (Kailash) � ន 
u! ឈមមុខនឹង' រH ទu! ' នv់ ¯ !ងបន¯ ំ និង ' រគp!  មក�ំ!ងäើជីវិត· យ� រ 
កិច� ' ររបស់+ ត់។ ' រគp!  មកំ� !ងäើជីវិតb ញឹក± ប់ គួរÆ ប់� រមh ណ៍ ពីO !  ះ 
សហ' រីពីរd ក់របស់ C ក � ទី� ទី (Satyarthi) §! rវ� នã!សF(  ប់។  + ត់§! rវ� ន
ã!ទទួល��  ល់Â ជុំវិញពិភពC ក ចំÌ ះកិច� ' របស់+ ត់ ក1 ុង' រលុបបំ� តH់ ល 
នូវកF(  ំងពលកមh កុF រ។ C ក � ទី� ទី � នªៀបចំ និង � នដឹកd ំ' រដ«V !រក!¥ួន¶៉ ង 
ធំចំនួនពីរÂ ទូ� ំងu! �!សឥ�U   ក1 ុង' រផ!:ព\ ផ!k យ' រយល់ដឹងអំពីកF(  ំងពលកមh  
កុF រ។ ក1 ុង  កពិភពC ក + ត់� ន'(  យb �Ê  បនិក w!ប�Á  ញសង^ មសុីវិលដ៏ 
ធំបំផុត សp!  ប់កុF រ/!ល§! rវ� នÇ\ ើ� ជីវកមh ធC ន់ធC រ, � þ  “ក!¥ូនដ«V !ពិភពC ក 
u!   ំងនឹងកF(  ំងពលកមh កុF រ” /!លF នសកមh � ពÂ ប�Á  u! �!សចំនួន១៤០។
C ក ¨!© ស៍ � ទី� ទី � នទទួលរÙÚ  ន់សិទ7 ិមនុស!: រ៉ូបឹត Y៊!ហ\  ខិណP ិឌី (Robert F. 

Kennedy Human Rights Award) Â  P  ំ១៩៩៥ និង រÙÚ  ន់សិទ7 ិមនុស!: រ៉ូល វ័រលិនបឺក 
(Raoul Wallenberg Human Rights Award) Â  P  ំ២០០២។ រ� យ' រណ៍ស$ ីពី' ររត់
ពន7 មនុស!: P  ំ២០០៧ របស់¢! សួង' របរ�!សសហរដß � ®!រិក � ន� + ត់þ  b វីរជន
Ç\ ើ' របំ� ត់� ស� ពបច� ុប!¥ន1   (Hero Acting to End Modern Day Slavery)។ 
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   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៩៥



C ក � ទី� ទី (Satyarthi) សS� !  ះកុF រ និង K! $ ីពី� ស� ព Â  
ក1 ងុ& ងច¢!  /!លF នកមh ករ½! ើនäើសលុប, À,  ក?!  ក, និង ស, តិ 
Â ឯB  /!ល�Ê  ន� ពបរិ�Ê  នF នលក} ណៈមិនលí , b មួយ�!លð!ó  
Ç\ ើ' រ½! ើនý៉ ង+,  នមនុស!:ធម៌, ទីក> ¯ !ងÇ\ ើ' រ+,  នសុវត , ិ� ព, ' រ 
Ý ក់ទណU កមh រីកà លÝ ល, និង ' ររំC ភ¤ ងផ¯ ូវM!ទ។ ឥឡូវl!ះ 
C ក � ទ�ី ទ ីគសឺ, ិតÂ *!  ឃ ុ ំ· យF ន' រH ទu! ' នv់ ̄!ងបន ំ̄ 
� នÇ\ ើÏើង u!   ងំនឹងរូប+ ត់ · យd យកu! តិបត$ ¢ិ! មុហុ៊នd °ំ!ញ 
ផលិតផលកp!  ល-! /ំ!លខឹងនឹង+ ត់, បd²  ប់ពី C ក � ទី� ទី � ន 
បÙÞ  ញ !ចក$ µ̄ី !ង' រណ៍ /!លÆ ក់ផ!k យÂ É មទូរទស!:ន៍អឺរុ៉ប។ ' រ 
គp!  មសF(  ប់b ញឹក± ប់ F ន' រÆ ប់� រមh ណ៍· យធC ន់ធC រ ពីO!  ះ  
សហ' រីពីរd ក់របស់ C ក � ទី� ទី §! rវ� នã!សF(  ប់។ C ក  
� ទី� ទី ដឹកd ំសហព័ន7 � សុី¤ ងត!¥ូងស$ ីពី� ស� ពកុF រ (South 

Asian Coalition on Child Servitude),/!ល+ ត់b សហ�Ê  បនិក ក1 ងុ 
 P  ១ំ៩៨៩។ ស, តិÂ Ö!  ម' រដឹកd រំបស់+ ត់ សហព័ន7 � សីុ¤ ងត!¥ូង 
ស$ ីពី� ស� ពកុF រ អនុវត$ ន៍ យុទ7 d ' រផ!:ព\ ផ!k យ' រយល់ដឹងb 
� e រណៈ, ' រតស៊ូមតិ, វិe ន' រច!Ñ ប់, និង ' រÇ\ ើអន$ à គមន៍· យ 
>²  ល់ ¸ើម!¥ីរំ· ះកុF រនិងK! $ ី ឲ!³រួចផុតពីកF(  ំងពលកមh � ស� ព 
និង ពលកមh កុF រ។  សហព័ន7 � សីុ¤ ងត!¥ូងស$ ពីី� ស� ពកុF រ u! មូល 
ផ$ ុនូំវវិទ!# �Ê  នb តិនិងអន$ រb តិ និង អង̂ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល ើ̧ម!¥ីÝ ក់ 
សF -  ធ¿ äើរÝë  ភិ� ល, & ងច¢! ផលិតកមh  និង ¢! ុមហ៊ុនd ំចូល 
d d  ក1 ុង' របញ!Tប់' រÇ\ ើ� ជីវកមh កF(  ំងពលកមh ខុសច!Ñ ប់។ C ក 
� ទី� ទី � នªៀបចំ និង� នដឹកd ំ' រដ«V !ក!¥ួន¶៉ ងធំចំនួនពីរ Â  
ទូ� ងំu! �!សឥ�U   ក1 ងុ' រផ!:ព\ ផ!k យ' រយល់ដឹង អំពីកF(  ងំពលកមh  
កុF រ, Ôើយក1 ុង P  ំ១៩៩៨ + ត់� នªៀបចំb ង ១០,០០០ អង^ ' រ
*!  រÝë  ភិ� លÂ ទូ� ំងពិភពC ក ¸ើម!¥ីចូលរួមÂ ក1 ុង ក!¥ួនដ«V !   
ពិភពC កu!   ងំនឹងកF(  ងំពលកមh កុF រ (Global March Against Child 

Labor)។ Â F ន' រÙ រb ½! ើន /!ល§! rវÇ\ ើ។ Q!  ន3់!Â u! �!ស 
ឥ�U   F នកុF រពី ៦ ¿  ១០ ó នd ក់ Â ក1 ុងកF(  ំងពលកមh  
� ស� ព។ F នកុF រ ២៥០ó នd ក់ /!ល§! rវ� នបង} ំឲ!³Ç\ ើ' រ 
Â ក1 ងុកF(  ងំពលកមh កុF រÂ ទូ� ងំពិភពC ក, · យរួមបញ� លូ� ងំ 
កុF រចំនួន ២៤៦,០០០d ក់ /!លÇ\ ើ' រÂ ក1 ងុកF(  ងំពលកមh កសិកមh  
និង Â ក1 ុង) ង� វយឺតd d  ក1 ុងសហរដß � ®!រិក។ ' រÙ ររបស់ 
C ក � ទី� ទី �ើប3!� នÆ ប់»$ ើម។ 

កF(  ងំពលកមh /!លបង់E!  ក់e d  គឺb ទ±! ង់មួយ w!� ស� ពសម័យ 
ថh ,ី /!លមនុស!:� មញ� � ត់បង់ !រី� ព មូលÝë  នw!ចលd ,  !រី� ព 
w!ជË! ើស។ ពួកã!§! rវ� នបង} ំឲ!³Ç\ ើ' រb ½! ើនý៉ ង · យF ន 
' រឈប់សp!  កបន$ ិចបន$ ួច។ កុF រចំនួនb ង ៥ó នd ក់ � ន;ើត 
ក1 ុង� ពb � សករÎ!បl!ះ។ ឪពុកFì  យ ឬ ជីដូនជីÉ របស់ពួកã!� ន 

សុំខ� ីE!  ក់ចំនួនបន$ ិចបន$ ួចពីFü  ស់ដីÂ មូលÝë  ន, Ôើយបd²  ប់មកពួក 
ã!ពីជំd ន់មួយ¿ ជំd ន់មួយ §! rវ3 !Ç\ ើ' រឲ!³o )Ú  យ3 !មួយ។ 
ពួកã! គឺb អ1 កb ប់គុក, §! rវ� ន) ម) ត់មិនឲ!³Æ ក°!ញ។ កុF រ 
ចំនួន៥ó នd ក់»!:!ង�ៀត §! rវ� នã!បញZ នូ¿ Ç\ ើ' រ Â �!ល/!ល 
ឪពុកFì  យរបស់ពួកã! ទទួលE!  ក់បុª!ប!¥� ន (E!  ក់កក់មួយចំនួន 
តូចb មុន), ÔើយE!  ក់ដ៏តិចតួចl!ះ §! rវ� នã!ចង¢! ងពួក+ ត់ ឲ!³Ç\ ើ 
កិច� ' រឥតឈប់ឈរb ½! ើន P  ំ · យទុក} ð!ទd ។

�Ê  ន� ព w!កF(  ំងពលកមh � ស� ព គឺb អមនុស!:ធម៌� ំងK! ុង។ 
កុF រតូចៗ � យុ៦ P  ំ ៧ P  ំ ÔើយÆ ស់b ងl!ះ §! rវ� នបង} ំឲ!³ 
Ç\ ើ' រ១៤ý៉ ង ក1 ុង១9C ! · យ+,  នý៉ ងសp!  ក ឬ 9C !សp!  ក។ 
u! សិនèើកុF រ� ំងអស់â ះ �!  កយំ� ររកឪពុកFì  យរបស់ពួកã!, 
ពួកã!§! rវ� នã!� យÇ\ ើ� ប· យធC ន់ធC រ, ជួន' លចងព!³ួរក!Ñ លចុះ
Ö!  មពីäើ¸ើម�ើ Ôើយ� ន Ç\ ើឲ!³F ន�(  ក�P  ម ឬ ដុត· យ 
� រី។ b ញឹក± ប់ ពួកã!មិនទទួល� ន� ) រq! បQ់!  ន់ · យ� រ 
3!និÍ ជក� ំងអស់ គិតþ u! សិនèើពួកã!ហូប� ) រq! បQ់!  ន់, 
ពួកã!នឹងងងុយ¸!ក និង យឺត¶៉ វÂ ក1 ុង' រÙ រ។ ក1 ុងករណីb ½! ើន 
ពួកã!មិន§! rវ� នអនុûe  តឲ!³ជù!ក+P   ឬ ä!ង ើច¤(  ំង ពOី!  ះ 
� បន, យu! សិទ7 � ព' រÙ រ។ l!ះb � ស� ពយុគសម័យក�Á  ល, 
^! ៀបដូច�Ê  ន� ព១,០០០ P  ំមុន។ 

Dើងòឿb ក់þ  +,  នទ±! ង់ដÄ!� w!' ររំC ភសិទ7 ិមនុស!: � ច 
� ¢! ក់b ងl!ះ�!។ l!ះគឺb បà ជ័យ ដ៏� F៉ ស់មុខបំផុតw!ច!Ñ ប់ឥ�U  , 
b រដß ធមh នុញ� របស់u! �!សDើង និង ធមh នុញ� w!អង̂ ' រសហu! b b តិ។ 
� វុធដ៏F នu! សិទ7 � ពបំផុតរបស់Dើង Â ក1 ុង�Ê  ន� ពÎ!បl!ះ គឺ 
អប់រំម) ជន និង ប|4 ើត' រÆ ប់� រមh ណ៍និង' រផ!:ព\ ផ!k យ' រយល់ 
ដឹង u!   ងំនឹងសង̂ ម� ¢! ក់l!ះ។ äើសពីl!ះ�ៀត Dើងបុ៉នប៉ង កំណត់ 
តំបន់/!លF ន� ស� ពកុF រ½! ើន។ DើងÇ\ ើ' រ� យស±! ុកចូល
· យសF K  ត់ ¿ រំ· ះកុF រ� ំងអស់l!ះ  Ôើយបញ Z ូនã!¿ ¢! ុម 
q! �� រវិញ។ ' រពិនិត!³É មÝ ននូវ' រអប់រំ និង នីតិសម!¥� របស់ 
ពួកã! គឺb ជំ) នដ៏សំ¤ ន់ h ើ� ព+P  មួយÂ ក1 ងុដំ!ើរ' រ� ងំមូល។ 
Dើងតស៊ូមតិb មួយវិស័យ»!:!ងៗក1 ុងសង^ ម, b មួយតំ� ងà K$ ! , 
b មួយ¢! ុម� សd , b មួយសហជីព Ôើយ b មួយអ1 ក»!:!ងៗ�ៀត  
/!លDើងòឿb ក់þ  � ចF នឥទ7 ិពលäើ�Ê  ន� ព� ំងអស់l!ះ។  
DើងF នសហ' រីÇ\ ើ' រ�!ញý៉ ង និង 3 ក់ក�Á  លý៉ ងu! �!ល 
១០០d ក់ ក1 ុង¢! ុមDើង។ ប៉>ុ $ !Dើងផង/!រ� នប|4 ើតប�Á  ញមួយ 
/!លF នអង^ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល ចំនួនb ង ៤៧០ ក1 ុងu! �!សឥ�U   
និង u! �!ស¤ ងត!¥ូងមួយចំនួន�ៀត។ 

៩៦   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



សp!  ប់Dើង, Ç\ ើ' រb មួយកុF រ� សករ មិន�!នb កិច� ' រK! លួ�!។ 
� 3 ក់ព័ន7 ¿ នឹង�Ê  ន� ពប៉ះទង̂ ចិផ̄ វូចិត$ b ញឹក± ប់។ កុF រ� ងំអស់ 
l!ះ� នb ប់� ស� ពÉ ងំពីã!� ចចងÆ �ំ ន។  !រី� ព គឺ3 ក!³មួយ 
/!លមិនF នន័យចំÌ ះពួកã!។ ពួកã!មិន��  ល់អ\ �ី þ  “ !រី� ព”។ 
សp!  ប់Dើង, ឧបសគ^ ចម!¥ង គឺÇ\ ើ¶៉ ង� ឲ!³កុF រ� ំងl!ះទទួល
� ពb កុF រវិញ។ � មិន�!នÙ យK! ួលដូច/!លDើងនិ¶ យ�!។ 
Dើង§! rវខិតខំÇ\ ើ' រឲ!³'(  យb � ពb ក់�$ !ង។ ឧ� ហរណ៍៖ កុF à  
� យុ១៤ P  ំFP  ក់Û,  ះ � Ô^ !ស៍�៉  /!លDើង� នរំ· ះ §! rវ� ន
ã!ដំឲ!³F ន�(  ក�P  ម· យ/!កy ì  ។ K! ប�!លb  មួយ+P  â ះ/!រ 
មø$ ! FីP  ក់មកពី មជ!TមណU ល រូ៉បឺត Y៊!ហ\  ខិណP ឌីិ  ើ̧ម!¥ី យុត$ ិធម៌ និង 
សិទ7 មិនុស!: (Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights) 
/!លF នវត$ F នÂ u! �!សឥ�U   � នជួបកុF à l!ះ Â ទី¢! ុង 
ញ៉ូ¸!លី (New Delhi)។ ' រប៉ះទង^ ិចផ¯ ូវចិត$  /!ល � Ô^ !ស៍�៉  � ន 
ឆ¯ ង' ត់ Ç\ ើឲ!³+ ត់� ត់បង់� ពនិ¶ យ។ + ត់មិន� ចពន!³ល់នូវ 
�Ê  ន� ពរបស់+ ត់� ន�!។ Ö!  យមក�ើបDើង� នដឹងអំពីអ\ ីៗ /!ល 
� ន;ើតÏើងចំÌ ះ+ ត់ É មរយៈកុF រ»!:!ងៗ�ៀត។ b ' រពិត� ស់ 
DើងF ន' រលំ� កក1 ុង' រ� ក់� ញកុF រÎ!បl!ះ។ 

ដូច/!លអ1 ក� ចដឹងÔើយ, ' រ¸ើរដ«V !ក!¥ួន និង ' រÇ\ ើដ!ំើរ គឺb 
¾1 !កសំ¤ ន់មួយw!u! T!ណីឥ�U  របស់Dើង។ C ក ម) F៉ ត់  គន7 ី 
(Mahatma Gandhi) � ន ើ̧រដ«V !ក!¥ួនb ½! ើនäើកb ½! ើន� រ ើ̧ម!¥ី 
អប់រំម) ជន (Ôើយផង/!រ ̧ ើម!¥ីអប់រំខ¯ ួន+ ត់)។ · យDើងយល់
អំពីឥទ7 ពិល¤(  ងំពី' រ ើ̧រដ«V !ក!¥ួន b ពិ !ស ក1 ងុ' រu! មូលផ$ ុមំ) ជន, 
' រដ«V !ក!¥ួនl!ះ � នទទួល� ទិ� ពខ` ស់បំផុត ក1 ុងយុទ7 � K! $ ទូ¿  
របស់Dើង ក1 ុង' រu! យុទ7 u!   ំងនឹង� ស� ពកុF រ។ ' រ¸ើរដ«V ! 
ក!¥ួន មិនF នន័យþ  Dើង� ម� រអ\ ីៗ � ងំK! ងុâ ះ�!។ ' រÇ\ ើ� តុកមh  
របស់Dើង F នអ1 កចូលរួមu! �!លពី ២០០ ¿  ២៥០d ក់ ក1 ុងâ ះ 
3 ក់ក�Á  លb កុF រ, កុF រ/!ល� នរំ· ះរួចផុតពី� ស� ព និង 
� សករ។ ពួកã!¸ើរតួb គំរូb ក់�$ !ង ¸ើម!¥ីអប់រំu! b ជនអំពីផលប៉ះ
3 ល់អវិជZ F នw!u! ព័ន7 កF(  ងំពលកមh � ស� ព និង ផលប៉ះ3 ល់វិជZ F ន 
w! !រី� ព /!លពួកã!� នទទួលថh ីៗ ។ អ1 ក¸ើរដ«V !ក!¥ួនដÄ!�ៀត 
គឺb អ1 កតំ� ងមកពីអង^ ' រសិទ7 ិមនុស!:,  សហជីព និង អង^ ' រសង^ ម 
d d  /!ល� នចូលរួម� មគ^ ី+P  ។ DើងÇ\ ើដ!ំើរ¿ ភូមិ»!:!ងៗ b  
ªៀងà ល់9C !, និង ªៀបចំu! ជុំb � e រណៈ,  ªឿងC u  នÉ មដងផ¯ ូវ 
d d , សកមh � ពវប!¥ធម៌, និង សនិ1 សីទ� រព័ត៌F ន ើ̧ម!¥ី»@ ើ� ររបស់ 
Dើង¿ ' ន់ម) ជន។ 

' លពីពីរ P  មុំន Dើង� ន�Ú  គមន៍កិច� សន!# របស់d យករដß មø$ !  ីក1 ងុ 
' រu!   ងំនឹងកF(  ងំពលកមh កុF រ  រួមនឹង ពលកមh � ស� ព។ Dើង� ន 

សង!6ឹមþ  នឹងF នលទ7 ផលវិជZ F នមួយចំនួន, F នកF(  ំងជ±! ុញចិត$  
មួយចំនួន ក1 ងុ' រv!ទ±! ង់។ បុ៉>$ ! É ងំពី�!លâ ះមក +,  នសកមh � ព   
� មួយ� ន;ើតÏើង�!។ � គឺb អកុសល� ស់។  !ចក$ ីu! ' ស 
l!ះ មុនដំបូង � នប|4 ើត� ពភ័យ¤(  ចដល់និÍ ជក, ប៉>ុ $ !ឥឡូវl!ះ 
� � នប|4 ើតផលផ´ ុយ¿ នឹងកំ�!ទ±! ង់l!ះវិញ។ 

ឥឡូវl!ះ មនុស!:� នយល់ដឹងþ  � +,  នអ\ ½ី! ើនb ងÃ! ឿងបំ� ន់¤ ង  
នÍ � យ�! Ôើយþ  � +,  នឆន´ ៈពិតE !  កដÂ ពីÖ!  យ� �!។ 
និÍ ជិកF ន� ព»!:!ងៗ+P  ។ Â �!ល/!លកុF រFP  ក់b � សករ 
ក1 ុងp ជនីយÝë  នដងផ¯ ូវមួយ, ធមh É  និÍ ជក b មនុស!:� មញ� FP  ក់ 
Â ក1 ុងភូមិ ឬ ទីu! ជុំជនÝ ច់K! ¶ ល� មួយ។ ប៉>ុ $ ! Â �!ល/!ល 
កុF រ §! rវ� នã!ជួលឲ!³Ç\ ើ' រÂ ក1 ុង ឧស!k ហកមh តម!Ñ ញកp!  ល 
-! ំ, ឬឧស!k ហកមh v!វ ឬ ឧស!k ហកមh ផលិតផលទង់/!ង, b ធមh É  
និÍ ជក គឺb មនុស!: “អ1 កធ”ំ។ ពួកã! ប|4 ើតឲ!³F នទីផ!k រប$ ូរE!  ក់
បរ�!សb ½! ើនក> ¯ !ង É មរយៈ' រd ំទំនិញ°!ញ, Ôើយពួកã!� ន
ទទួល' រ�!ញចិត$ · យរÝë  ភិ� ល។ 

$ ះបីb ¶៉ ងl!ះក៏· យ, ខ @ ំុមិន+ +ំ! នូវ' រÇ\ ើពហិ' រ� ំងK! ុង ឬ 
' រ) មE!  ម� ងំអស់l!ះ/!រ ¿ äើ' រd °ំ!ញកp!  ល-! ឥំ�U  ។ 
ផ´ ុយ¿ វិញ ខ@ ំុ� ន 1 ើសុំþ  អតិថិជន គួរ3!ទិញកp!  ល-! ំ� ំង© យ 
� /!ល� នe d þ  � នÇ\ ើÏើង· យ+,  នកF(  ំងពលកមh កុF រ។ 
' រអប់រំអតិថិជន គឺb កÉì  Æ ំ� ច់មួយ ក1 ុង' រប|4 ើតឲ!³F នត±! rវ' រ
សp!  ប់កp!  ល-! Îំ!បl!ះ។ Dើងòឿb ក់þ  u! សិនèើអតិថិជនF ន  
+P  ½! ើនÏើងៗ   � នÝ ក់គំd បäើបûÞ  l!ះ, ក៏ត±! rវឲ!³និÍ ជក 
½! ើនÏើងៗ ទទួល' របង} តិបង} ·ំ ះ2!ងកមh ករកុF រ ឲ!³ជំនួស· យ 
កមh ករវ័យÆ ស់វិញ។ b អកុសល Â ក1 ុងរយៈ�!លពីរបី P  ំកន¯ ង¿ 
l!ះ Â ក1 ុងu! �!សឥ�U  , u! �!ស�៉ គី�Ê  ន និង u! �!សl!�៉ ល់,  
ចំនួនកុF រក1 ុង� ស� ព� ន;ើនÏើង, ទន´ ឹម¿ នឹងក!ំើនទំនិញ 
d ំ°!ញ។ ឧ� ហរណ៍៖ បច� ុប!¥ន1 l!ះ Â ក1 ុងu! �!សឥ�U   DើងF ន 
កុF រu! �!ល៣០០,០០០d ក់ /!លបË! ើ' រÂ ក1 ុងឧស!k ហកមh  
កp!  ល-! ំ · យF នទីផ!k រd ំ°!ញ គឺb ង៦០០ó នដុó(  រសហរដß  
� ®!រិកក1 ុង១ P  ំ។ ' លពី ១០ ឬ ១៥ P  ំមុនâ ះ,  ចំនួនកុF រF នរ� ង 
៧៥,០០០ ¿  ១០០,០០០d ក់ Ôើយ�!លâ ះ ទំនិញd ំ°!ញមិន 
äើសពី ១០០ó នដុó(  រសហរដß � ®!រិក�!។ ' រទំd ក់ទំនង>²  ល់
Â ក1 ុងចំ: មតួä!ខ� ំងពីរl!ះ គឺb ភស$ ុÉ ងb ក់ច!Ñ ស់មួយ។ 
Ô!តុ' រ ណ៍ពិតl!ះ � នបង} ិតបង} ំDើងឲ!³Æ ប់»$ ើមèើកយុទ7 d ' រ 
អតិថិជន  *!  u! �!សមួយ។ សុខ� ព និង បរិ�Ê  ន គឺb បûÞ  កង\ ល់
ដំបូងក1 ុងច:ំ មអតិថិជនÂ បស� ឹមu! �!ស, គឺ ក1 ុងu! �!ស� លឺ¯ ម៉ង់ 
និង ក1 ុង សហរដß � ®!រិក។ ប៉>ុ $ ! បûÞ  កុF រ គឺមិន/!ល � ន�v  ប់¿  

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៩៧



នឹង' រយល់ដឹងរបស់អតិថិជនl!ះ�!។ u! b ជន � នគិតអំពី បរិ�Ê  ន 
និង សិទ7 ិសត\ , ប៉>ុ $ ! ពួកã!មិន/!លគិត អំពីបûÞ  កុF រ�!។ ប៉>ុ $ ! Â 
ក1 ងុរយៈ�!លពីរបី P  កំន̄ ង¿ l!ះ ខ@ ុFំ នý ទន� ព¶៉ ង¤(  ងំ/!លþ  
បûÞ  កF(  ំងពលកមh កុF រ � នទទួលនូវកF(  ំងចលករ និង � ន'(  យ 
¿ b យុទ7 d ' រដ៏ធំមួយ Â ក1 ុងពិភពC ក។ អ\ ី/!ល� នÆ ប់»$ ើម
· យF ន' រផ!:ព\ ផ!k យ' រ យល់ដឹង  និង ' រផ!:ព\ ផ!k យb � e រណៈ 
ឥឡូវl!ះ � នព¦! ីក¿ äើ បûÞ  w!' រអនុវត$ É ម។ 

Dើង� ន 1 ើសុំឲ!³F ន' រប|4 ើត �Ê  ប័នឯកà ជ!³, F នវិbv  ជីវៈ និង 
ជំlឿòឿb ក់b អន$ រb តិមួយ ¸ើម!¥ីÇ\ ើអធិ' រកិច� , ពិនិត!³É មÝ ន, 
Ôើយចុងបញ� ប់ ផ$ ល់សûe  ទទួល��  ល់កp!  ល-! ំ និង ផលិតផល 
ដÄ!�ៀត � នÇ\ ើÏើង· យ+,  នកF(  ំងពលកមh កុF រ។ Dើង� ន 
ប|4 ើត មូលនិធិរុឹកF៉ ក (Rugmark Foundation) b �Ê  ប័នឯកà ជ!³មួយ 
b មួយអង̂ ' រ*!  រÝë  ភិ� លដូចb  មូលនិធិសហu! b b តិ ើ̧ម!¥ីកុF រ 
(យូនី !ហ\  / UNICEF)។ ពួកã!3!ងÉ ងំអធិ' រកិច� មូលÝë  នb ½! ើន, 
និង ផ$ ល់តួä!ខបûv  ក់ អំពីកp!  ល-! ំ� ំងអស់l!ះ ពិព័ណ៌d  !ចក$ ី 
លមí ិតអំពីu! វត$ ិផលិតកមh កp!  ល-! ំ។ �(  ក� ំងអស់l!ះ §! rវ� ន  
ត!Ñ ញÂ äើ¾1 !ក¤ ងខ1 ងw!កp!  ល-! ំ, Ôើយ +,  ននរ� FP  ក់� ច 
ដកហូត ឬ ប$ ូរ>(  ក� ន�!។ l!ះ គឺb ជំ) នដ៏សំ¤ ន់មួយ Â ក1 ុង' រ 
បញ� ប់' រÇ\ ើ� ជីវកមh l!ះ។  

ប៉ុ> $ ! សូម!¥3ី! កិច� ' រw!' រអប់រំអតិថិជនបស� ឹមu! �!ស គឺមិនÙ យ 
K! ួល�!ក�!។ � F ន) និភ័យ។ ឧ� ហរណ៍៖ បd²  ប់ពី' រសិក!k 
N!  វF!  វäើកដំបូង ¢! ុមហ៊ុនទូរទស!:ន៍� ល¯ ឺម៉ង់ � នÆ ក់បÙÞ  ញ  
អំពី' រÙ ររបស់កុF រÂ   ក1 ុង¢! ុមហ៊ុនឧស!k ហកមh d ំ°!ញកp!  ល
-! ំ។ ªឿងl!ះ � ក់ទង¢! ុមហ៊ុនd ំចូលមួយ Â ក1 ុងu! �!ស� ល¯ ឺម៉ង់ 
Û,  ះþ  � យឃី¶៉  (IKEA) /!ល� នu! ' សþ  ផលិតផលរបស់ 
ពួកã!+,  នកF(  ំងពលកមh កុF រ�!។ ដូ°1 !ះ អ1 ក' �!ត� នÆ ប់»$ ើម
Ç\ ើ' រ ុើបអ|4 !ត។ ពួកã!� នមក' ន់' រិ¶ ល័យ និង � K! ម 
(ashram) របស់ខ@ ំុ, Ôើយ� នÇ\ ើបទសFx  សb មួយខ@ ំុ។ បទសFx  ស 
l!ះ គឺF នលក} ណៈទូ¿ , ប៉>ុ $ ! Ö!  យមកÂ �!ល/!ល� ពយន$ 
l!ះ§! rវ� នបÙÞ  ញ, ã!� នäើកÛ,  ះ ¢! ុមហ៊ុនd ំ°!ញសុី�  
(Sheena Export) · យ លមí ិត, Ç\ ើឲ!³+,  ន' រលុបH លនូវ' រទិញ
ធំមួយពី¢! ុមហ៊ុន � យឃី¶៉  (IKEA)។ ¢! ុមហ៊ុនd ំ°!ញសុី�  
(Sheena Export), b អ1 ក¸ើរតួដ៏ធំបំផុតមួយÂ ក1 ុងវិស័យl!ះ, គឺ 
ទទួលÛ,  ះ� ¢! ក់ F ន' រដឹងឮq! ប់ៗ+P   Ç\ ើឲ!³F ន' រប៉ះ3 ល់ 
ដល់ទំនិញd ំ°!ញរបស់ពួកã!¿ ' ន់ប�Á  u! �!សd d , · យរួម 
បញ� លូ� ងំសហរដß � ®!រិក /!លF នត]̄ ! ២០០ó នដុó(  រសហរដß  
� ®!រិកក1 ុងមួយ P  ំ។ ¢! ុមហ៊ុនl!ះ F នអំ� ច¤ ងនÍ � យ 
¤(  ំង� ស់ (បងបí ូនu! ុសFP  ក់ គឺb រដß ម�! $ ីw! ¢! សួងដឹកបញZ ូន និង 

� e រណ' រÂ ក1 ុងរដß ) ¶៉ �  (Haryana), Ôើយដូ°1 !ះ ពួកã!
� នសË!  ចចិត$ ក1 ុង' រu! យុទ7 តបត។ 

ខ@ ំុដឹងþ  ¢! ុមហ៊ុនឧស!k ហកមh កp!  ល-! ំ� ំងមូល ឬ ចំនួន� គ½! ើន
w!¢! ុមហ៊ុនឧស!k ហកមh l!ះ u!   ំងនឹងរូបខ@ ំុ។ ពួកã!òឿb ក់þ  ខ@ ំុគឺ 
b ស§! rវរបស់ពួកã!។ ពួកã!ចង់សF(  ប់ខ @ ំុ។ ពួកã!ចង់យកខ @ ំុ¿  
' ន់រដß ) ¶៉ � , b រដß /!លã!ដឹងþ  F ន' ររំC ភសិទ7 ិមនុស!:
¶៉ ង� ¢! ក់បំផុត, ឱ' សv ¯ !ងបន¯ ំ (fake encounters),  ' រឃ ុំ) ំង 
ខុសច!Ñ ប់, និង ' រសF(  ប់មនុស!: Â ក1 ងុពន7 d + រ និង �Ê  នីយ៍បូ៉លីស។ 
ខ@ ំុ§! rវ� នã!Æ ប់ខ¯ ួន Â 9C !ទី១.!មិថុd ។ ពួកã!ចង់Æ ប់ខ¯ ួនខ@ ំុ· យ 
K! បច!Ñ ប់, ប៉>ុ $ ! ពួកã!មិន/!ល� នE!  ប់បូលីសÂ ទី¢! ុង¸!លី 
(Delhi) u! សិនèើK! បច!Ñ ប់u! �!សឥ�U  ។ ពOី!  ះប៉ូលីសមកពីរដß  
»!:!ងៗ និង មិនF នអំ� ចច!Ñ ប់�!, ពួកã!មិន� ចÆ ប់ខ¯ ួនខ@ ំុÂ  
ក1 ុងផ´ ះរបស់ខ@ ំុ Â ទី¢! ុង¸!លី · យK! បច!Ñ ប់�!។  ប៉>ុ $ ! ពួកã!� ន 
ព!# ¶ ម។ ខ@ ំុ� នទូរស័ព´ ព?ិ!  ះÍ បល់b មួយមនុស!:ពីរបីd ក់äើ
បûÞ  l!ះ, Ôើយទីបញ� ប់ ខ@ ំុ� នE!  ប់ពួកã!þ  ពួកã!មិន� ចÆ ប់ខ¯ ួន 
ខ@ ំុ� ន�!។ បូលីសÂ រដß ) ¶៉ �  មិន� ន�ì  ប់ខ@ ំុ និង � នគp!  ម 
ក�ំ!ងស±! ុកចូលផ´ ះខ@ ំុ។ ពួកã!� ន� ញយក' Mំ ¯ ើង°!ញ។ ដូច 
/!លអ1 ក� ចK! ®ើK! ]!, វត$ F នរបស់ពួកã! � នប|4 ើត� ពតក់ស̄ តុ 
Â ជិត¤ ង។   ÔើយចុងÖ!  យ ខ@ ំុ§! rវ� នã!Æ ប់ខ¯ ួន, និង Ö!  យ 
មក�ៀត §! rវ� នã!· ះ2!ងឲ!³Â *!  ឃុំ។ � មិនF នb äើក 
ទីមួយ�!, ថ\ ីèើ � b äើកទីមួយ/!លþ  ¾!ន' រដ៏ធំមួយ §! rវ� នã!
u! ឌិតÏើងu!   ំងនឹងរូបខ @ ំុក៏· យ។ ' លពី¸ើម ខ @ ំុជួន' ល� ន 
u! ឈមនឹង' រគp!  មក�ំ!ង។ សហ' រីរបស់ខ@ ំុពីរd ក់§! rវ� នã!
សF(  ប់ផង/!រ ។

ខ @ ំុគិតþ  ªឿងà៉ វ� ំងអស់ b ' រ� កល!¥ង។ l!ះ គឺb ' រពិនិត!³ 
ទឹកចិត$ /!លã!§! rវ3!� កល!¥ង។ u! សិនèើ អ1 កសË!  ចចិត$ Ö!  ក 
ឈរu!   ំងនឹងសង^ ម� ¢! ក់Î!បl!ះ, អ1 ក§! rវ3! ! ៀមខ¯ ួនទុកមុនb  
´!  ច, មិន§! ឹម3!¤ ងផ¯ ូវ' យ ឬ ផ¯ ូវចិត$ ប៉:ុr  ះ�!, µ!ម� ំង¾1 !ក 
�,  រតី�ៀតផង។ FP  ក់ៗ§! rវ3!ព¦! ងឹ និង ប¦! �ម�,  រតីរបស់ខ̄ នួ ើ̧ម!¥ី 
ពលីកមh ដ៏ឧត$ ម, និងមនុស!:b ½! ើន� នÇ\ ើÎ!បl!ះÔើយ ពីអតីត' ល, 
ដូចb  C ក រ៉ូបឺត Y៊!ហ\  ខិណP ិឌី (Robert F. Kennedy), C ក 
ម) F៉ ត់ គន7 ី (Mahatma Gandhi), C កK! ី អុិនឌីà៉  គន7 ី (Indira 
Gandhi), C ក ចន ខិណP ិឌី (John Kennedy) -- បញZ ីÛ,  ះl!ះ 
� ចបន$ · យ+,  នទីបញ� ប់។ ' រតស៊ូ គ3ឺ!ង3!F នb និច� , Dើងផង
/!រ§! rវ3! ! ៀមខ¯ ួន¸ើម!¥ីបុព\ Ô!តុl!ះ។ មិនយូរមិន  ប់ Dើងនឹង§! rវ 
u! ឈមនឹងបûÞ  l!ះ។ Ôើយម!#៉ ងវិញ�ៀត � គឺb u! វត$ ិ� K! $ w! 
មនុស!:b តិ។ 

៩៨   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



កF(  ងំពលកមh កុF រ
បûÞ  សិទ7 ិមនុស!:៖ សិទ7 ិកុF រ និង កF(  ំងពលកមh  C ក ¨!© ស៍ � ទី� ទី 

 !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពី
សិទ7 ិមនុស!:
•  F j!  ៤៖   !រី� ពរួចផុតពី� ស� ព
•  F j!  ២៣៖  សិទ7 Fិ ន' រÙ រ É មបំណង  
 និង ចូលរួមសហជីព3 ណិជZ កមh 
• F j!  ២៤៖ សិទ7 ិF ន' រឈប់សp!  ក   
 និង ' រល�ំ!កំ� ន$ 
• F j!  ២៥៖ សិទ7 ិទទួល� នស$ ង់Ý រ   
 ជីវ� ពរស់Â q! បQ់!  ន់ 
•   F j!  ២៦៖ សិទ7 ិទទួល� ន' រអប់រំ

ត±! rវ' រ�!លð!ó ៖ ១២០d ទី

សំណ Iរ�!d ំ
• yើÔ!តុអ\ �ី នF ន កF(  ងំ ពលកមh កុF រ?
• yើខ@ ំុ� ចÇ\ ើឲ!³F ន' រ>(  ស់ប$ ូរ នូវ' រ   
 បញ� ប់ កF(  ងំពលកមh កុF រ É មរèៀប� ?
• yើ ខ@ ំុ� ច�\ !ង រកឧ� ហរណ៍ w! កF(  ំង  
 ពលកមh កុF រ É មរèៀប�    
 b ប់� ក់ទង នឹងសហគមន៍ របស់ខ@ ំុ។ 

8 លបំណង
បd²  ប់ពី®!ªៀនl!ះសិស!: នឹង � ច៖
• យល់ដឹងអំពី បុព\ Ô!តុ និង�Ê  ន� ព w!  
 កF(  ំងពលកមh កុF រ Â  � សុី¤ ងត!¥ូង។ 
• ពន!³ល់នូវ រèៀប /!ល C ក ¨!© ស៍  
 � ទី� ទី u! យុទ7 u!   ំង នឹង   
 កF(  ំងពលកមh  កុF រ Â  � សុី¤ ងត!¥ូង។ 
• យល់ដឹង អំពីរèៀប /!ល ¢! ុមហ៊ុន   
 à៉ កF៉ ក (RugMark) និង ចលd 3 ណិជZ កមh  
 យុត$ ិធម៌ (Fair Trade) + ំ+! ' រអនុវត$   
 កF(  ំងពលកមh §! ឹម§! rវ។
• កំណត់នូវ បុព\ Ô!តុ w!កF(  ងំពលកមh កុF រ 

 និង នូវអ\ ី/!ល§! rវÇ\ ើÏើង Â ក1 ុង' រ 
 ទប់��  ត់។
• សិក!k N!  វF!  វ នូវ តំបន់ ឬ ឧស!k ហកមh  
 � មួយ /!ល^! ើកF(  ំងពលកមh កុF រ 
 និង ªៀបចំÆ ត់វិe ន' រ· ះN!  យ។
• ប|4 ើត ¾!ន' រសកមh � ព ក1 ុង' រu! យុទ7  
 u!   ំង នឹង កF(  ំងពលកមh កុF រ។

ជំd ញរបស់សិស!:
• u! មូលទិន1 ន័យ, អង^ Ô!តុ / ព័ត៌F ន និង  
 គំនិតd d ។
• �\ !ងរក ' រទំd ក់ទំនង, 8 លគំនិត   
 និង ' រសិក!k ទូ¿ ។
• !̂ ើE!  ស់នូវ ចំ!!ះដឹង ពីu! ភពÉ មF ត់,  
 សរ !រb ó យល័ក} អក!:រ និង É ម   
 Ü!ឡិច§! rនិច។
• បកN!  យ ព័ត៌F ន Â ក1 ុង3 ក!³�!ចន៍  
 >²  ល់ខ¯ ួនរបស់ពួកã!។ 
• អនុវត$ ព័ត៌F ន ពី បរិបទមួយ ¿  បរិបទ  
 មួយ�ៀត។

សF x  រៈសិក!k  
• កំ� ព!³ "សំណIរ ពី បុគ̂ លិកFP  ក់ /!ល� ន"  
 · យ Bertold Brecht

 www.rethinkingschools.org 

• °!ក (banana)

• ទិd នុប!¥វត$ ិ របស់សិស!:
• បទសFx  ស របស់ C ក ̈ !© ស៍ � ទី� ទី
 www.civicus-cam.org

� ក!³ស័ព´ 
• កF(  ំងពលកមh � ស� ព (bonded labor)

• សF ជិកតំ� ងà K$ ! 
• ' រu! មូលផ$ ំុម) ជន
• � មគ^ ី� ព (solidarity)

• ' រÇ\ ើពហិ' រ (boycott)

• កមh ករ អâì  u! ð!សន៍ / ចលd    
 (migrant worker)

• ' រតស៊ូមតិ (advocacy)

•  !រី� ព (emanicipate)

• u! ព័ន7 វណ� ៈ Â u! �!សឥ�U   
 (caste system)

• ជន� បb ងã!ក1 ុងu! ព័ន7 វណ� ៈ   
 (untouchables)

8 លគំនិត
• កF(  ំងពលកមh � ស� ព (bonded labor)

• � ស� ពកុF រ
• កF(  ំងពលកមh  អâì  u! ð!សន៍ / ចលd   
 (migrant labor)

•  !ចក$ ី9 ¯ !ថ1 ូររបស់មនុស!: 
 (human dignity

•  !ចក$ ី'(  ) ន

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ៩៩



សកមh � ពរបស់សិស!:

�Ê  ន� ពq!  ងទុក

• សូមមបÙÞ  ញ¾¯ !°!ក¿ សិស!:៖

 ◦ បÙÞ  ត់សិស!: ឲ!³បរិ¶ យ អំពី អ\ ី/!ល  
  ពួកã!®ើល Â ក1 ុងទិd នុប!¥វត$ ិ   
  របស់ពួកã!។

•  1 ើសិស!: ឲ!³å!ករំ2!កច®̄ ើយØ̄ ើយតប  
 b មួយê!គូ។

សកមh � ពទី១

សូមឲ!³សិស!:អង^ ុយb រង\ ង់។

• ផ$ ល់កំ� ព!³ ឲ!³សិស!:  “សំណ Iរ/!ល   
 យកមក ពី កមh ករFP  ក់ /!ល� ន”។  

•  1 ើសិស!: ឲ!³� ន កំ� ព!³l!ះ· យ   
  C ៀម�K  ត់។

• បd²  ប់មក�ៀត � នឲ!³¤(  ំងៗ   
 ដល់ពួកã!។

• សូមu! គល់ ឲ!³សិស!:នូវ អត, បទ   
 ) (  ំ®ើលសិទ7 ិមនុស!:។

• សូមបÙÞ  ត់ សិស!: ឲ!³� ន    
 អត, បទb មួយê!គូFP  ក់។

 ◦ សូមបÙÞ  ត់ សិស!: ឲ!³Ø¯ ើយសំណIរ   
  · យ�\ !ងរក អត, បទ+ +ំ! ច®¯ ើយ   
  · យគូសបd²  ត់ពីÖ!  ម  នូវព័ត៌F ន/ 
  ច®¯ ើយ Â ក1 ុងអត, បទl!ះ និង   
  សរ !រ ចំនួនសំណIរ /!លÂ ជិត� ។

 ◦ សូមឲ!³សិស!:បំ�!ញឯក� រ សំណIរ  
  អន$ រវិន័យþ "រ� យ' រណ៍ស$ ីពី   
  ' រ) (  ំ®ើលសិទ7 ិមនុស!:"

សកមh � ពទី២ 

• បd²  ប់ពី ' រ� នបទសFx  ស និង Ø¯ ើយ  
 សំណIរd d  សូមឲ!³សិស!:� ំងអស់   
 /!លÂ ក1 ុងកិច� ពិ� ក!k  ក1 ុងþP  ក់   
 Ø¯ ើយសំណ Iរ៖

 ◦ yើកុF រ /!លÇ\ ើ' រ Â ក1 ុង   
  & ងច¢! កp!  ល-! ំ Â � សុី   
  ¤ ងត!¥ូង b � សករ /!រ ឬ �!?   
  yើមូលÔ!តុអ\ ី ឬ ក៏+,  ន   
  មូលÔ!តុអ\ ី�!?

 ◦ yើមូលÔ!តុអ\ ី � នកុF រ� ំងអស់   
  â ះ §! rវ� នã!លក់Ç\ ើb � សករ?

 ◦ yើមូលÔ!តុអ\ ី � នb  & ងច¢!    
  Â 3!F នក1 ុងu! �!សឥ�U   èើ   
  កF(  ំងពលកមh កុF រ � នÆ ត់ទុកþ   
  ខុសច!Ñ ប់Â ទីâ ះក៏· យ?

 ◦ yើមូលនិធិ à   ៉កF៉ ក (Rugmark) ជួយ  
  u! យុទ7 u!   ងំនឹងកF(  ងំពលកមh កុF រ  
  ¶៉ ងដូច®$ !ច?

 ◦ yើDើង� ចÇ\ ើដូច ពលរដß    
  សហរដß � ®!រិក ដូច®$ !ច   
  Â ក1 ុង' រ' រ3 រពលករកុF រ   
  Â u! �!សកម` ុb ?

សកមh � ពទី៣ 

• សូម 1 ើសិស!: ឲ!³Ø¯ ើយតប¿ នឹង   
  !ចក$ ីដកK! ង់ ¤ ងÖ!  ម និង   
  1 ើពួកã! ឲ!³គិត អំពី រèៀប/!ល  
 ខ¯ ួន� ន 1 ើសុំu! វត$ ិªឿងà៉ វ ឬ អត, បទ  
 មួយចំនួន /!លពួកã!� ន� នÂ   
 ទូ� ំង®!ªៀនl!ះ។ 

"កុំF នមន´ ិលសង!:័យþ  មនុស!:F ន 
ភក$ ី� ពមួយ¢! ុមតូច � ចÇ\ ើ' រ>(  ស់ប$ ូរ 
ពិភពC កÏើយ។ b ' រពិត� ស់ 
F ន3!ពួក+ ត់�! /!លÇ\ ើឲ!³;ើតF ន 
b ធមh É ”។  (“Never doubt that a small 

group of people can change the world.  

Indeed, it is the only thing that ever has.” 

Margaret Mead)

• សូមបÙÞ  ត់សិស!: ឲ!³}! ើសªីស នូវ   
 u! Í គ ¤ ងÖ!  មមួយ ¸ើម!¥ី 

'(  យ¿ b  អ1 ក' រ3 រសិទ7 ិមនុស!:។

 ◦ សរ !រកំ� ព!³មួយ ¸ើម!¥ី   
  å!ករ2ំ!ក អំពី ពលកមh កុF រ។

 ◦ ប|4 ើត>²  ំង¢! Ý សមួយ /!ល   
  បs! ៀនបûÞ  l!ះ ដល់សិស!:។   
  អ1 ក§! rវ^! ើE!  ស់ ¶៉ ង' ច� ស់  
  u! ភពពីរ។ សូមសរ !រ ព័ត៌F ន   
  Â ក1 ុង3 ក!³>²  លរ់បសអ់1 ក (+,  ន' រ  
  លួចចំលង), Ôើយ F ន¸!  ហ\ ិក   
  (graphics) ¸ើម!¥ីបÙÞ  ញ អំពី ចំណុច  
  ស¤ំ ន ់របសអ់1 ក។ ¢! Ý ស>²  ំងរបស ់ 
  អ1 ក នឹង§! rវÝ ក់បÙÞ  ញ    
  Â � ó ªៀន។ 

 ◦ សរ !រu! វត$ ិªឿងមួយ ¸ើម!¥ី   
  å!ករ2ំ!កb មួយþP  ក់, ដូចb    
   ៀវÐ របស់កុF រ /!ល� ន  
  បÙÞ  ញN!  ប់ ។

• ផលិតបទចË! ៀងមួយ ឬ វី¸!អូ (video)  
 (អ1 កផង/!រ Æ ំ� ច់ Ý ក់អមចំណុចl!ះ  
 b មួយនឹងកþ ខ័ណU  · យពន!³ល់ និង  
 ' រ3 រ នូវទស!:នៈ របស់អ1 ក)។ អ1 ក� ច 
 សរ !របទ' ព!³ខ¯ ីៗ ថh ី ¿ Ý ក់បញ� ូល  
 បទចË! ៀង /!លF នN!  ប់។ អ1 ក§! rវ  
 3!½! ៀងចË! ៀងរបស់អ1 ក ឬ បÙÞ  ញ   
 វី¸!អូ របស់អ1 ក Â ក1 ុងþP  ក់។ អ1 ក� ច  
 Ç\ ើäើ' រÙ រl!ះb មួយê!គូFP  ក់។

១០០   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



ព័ត៌F នប>, !ម

� ពយន$  កុF រ� ព� ត់បង់ (Video: Stolen Childhoods 

(2005) Galen Films)

www.stolenchildhoods.org 

ឯក� រ� ពយន$  ស$ ីពី កF(  ំងពលកមh កុF រពិភពC ក, � គខ¯ ះ 
ស$ ីពី កមh ករ¾1 !កកp!  ល-! ំ និង C ក ¨!© ស៍ � ទី� ទី។

អង̂ ' រ យូនី !ហ\  (UNICEF)

www.unicef.org

អនុសûe  ស$ ពីីសិទ7 កុិF រ
(Convention on the Rights of the Child)

www.unohchr.org

អង̂ ' រពលកមh អន$ រb តិ–ទ±! ង់� ¢! ក់b ងã! 
w!ពលកមh កុF រ (International Labor Organization 

– Worst Forms of Child Labor Convention) 

www.ilo.org

äើកកម̀ ស់កុF រទី១ (Children’s First)

www.childrensfi rst.org.za

អង̂ ' រសS� !  ះកុF រ (Save the Children)

www.savethechildren.org 

អង̂ ' រទស!:នៈពិភពC ក (World Vision Cambodia)

www.worldvision.org.kh 

អង̂ ' ររំ· ះកុF រ (Free the Children)

www.freethechildren.org 

អង̂ ' រអន$ រb តិ�!សន$ រu! ð!សន៍ 
(International Organization for Migration, IOM )

www.iom.org

អង̂ ' រu!   ងំ� ស� ពអន$ រb តិ 
(Anti-Slavery International)

www.antislavery.org 

L!រី ខិណP ិឌី, � ªៀល ដ័ហ\ �!ន b អ1 កនិពន7 ' រស�$ !ង b មួយÉ à  ហូលីវូដ 
Â ទី¢! ុង  ញូវយ៉ក  P  ំ ២០១០

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១០១



“អd គត មិន�!ន
b អំ: យ� ន�!៖ 
� b សមិទិ7 កមh ។ 
à ល់ជំd ន់ជួយប|4 ើត
អd គតរបស់ã!។
l!ះb ' រu! ឈមមុខ
ដ៏សំ¤ ន់ w!បច� បុ!¥ន1 ' ល”។

 រ៉ូបឺត Y៊!ហ\  ខិណP ិឌី
ROBERT F. KENNEDY



 !ចក$ ី'(  ) ន
+,  ន-! ំ/!ន
ស®̄ !ង °!ញ ពី ទី ងងឹត
· យ � ªៀល  ដ័ហ\  �!ន (Ariel Dorfman)

ដកK! ង ់°!ញ ពី ៀវÐ   !ចក$  ី'(  ) ន +,  ន-! /ំ!ន (Speak Truth To Power)

និពន7 · យ  C កK!  ី L! រី ខិណP ឌីិ (Kerry Kennedy)



� មិន�!នb ' រÙ យK! ួល�! /!លស®¯ !ង� ំងអស់â ះ� នមកដល់Dើង។ 
ដំបូង ពួកã!§! rវជំនះ� ពភ័យ¤(  ចb មុនសិន។ � ពភ័យ¤(  ចb និច� ' ល 3!ង3! 
b ចំណុចÆ ប់»¬ ើម w!à ល់' រÇ\ ើដ!ំើរ� ំងâ ះ។ � ពភ័យ¤(  ច, និង កូនp (  ះ 
ដ៏� ¢! ក់មួយ�ៀត គឺអំ�ើហិង!k , 3!ង3!b ចំណុចÆ ប់»¬ ើម w!à ល់' រÇ\ ើដ!ំើរ 
� ំងâ ះ ¸ើម!¥aី-  ះ¿ រក� ព'(  ) ន។
à ង' យសp!  ប់ផ´ ុកស®¯ !ង� ំងâ ះ រ�!ងទទួលរង' រឈឺÆ ប់ · យ� រ 

អំ�ើហិង!k äើខ¯ ួនឯង>²  ល់ ឬ ពួកã!� ន5ើញ· យ>²  ល់¬ 1 !កនូវអំ�ើហិង!k   
/!ល� នu! -! ឹត$ ិÏើង¿ äើ មនុស!:� FP  ក់, ¢! ុម� មួយ ឬ b តិ� សន៍ 
� មួយ»!:!ង�ៀត។ អ1 កខ̄ ះ � ន5ើញ ã!Æ ប់ជំរិតឪពុកF P ក់ ឬ កូនu! សុFP  ក់ ឬ 
ភរិ¶ FP  ក់§! rវព¦! ត់ Ôើយយក¿ � ត់Â �!លយប់។ អ1 កខ¯ ះ�ៀត � ន5ើញ 
កFុ រ /!ល§! rវ� នបង} ំឲ!³'(  យb អ1 កÇ\ ើស� � !  ម នងិ §! rវã!បង} ំឲ!³សF(  ប�់ ងំខ ួ̄ន 
Â វ័យ;h !ង។ រូបã!នីមួយៗ � ន5ើញអ\ មួីយ /!លមិន� ចអត់ឱន$ សឲ!³� ន, 
ដូចb ៖ បុរសFP  ក់§! rវ� នសF(  ប់· យ� រ3! ពណ៌សម!¥ុរ�!¥!ករបស់+ ត់ ឬ 
ពណ៌សម!¥ុរw!ទស!:នៈÍ បល់របស់+ ត់, មនុស!:/!លã!យក¿ Ý ក់ក1 ងុបន́ ប់ 
+,  នខ!³ល់ និង សF(  បH់ លK! ស់ៗ, � ) ន� ញ់¿ äើមនុស!:,  K! $ ីទទួលរង 
' រសí ប់ñ` ើម · យ� រ3! ' រសË!  ចចិត$ äើបûÞ  ផ¯ ូវM!ទ។ ពួកã!� ន5ើញ  
' រប̄ ន់ដីដូនÉ ពីFü  ស់ ើ̧មរបស់ã!, ' របំ>(  ញP!  �ើ, ' រ) ម) ត់មិនឲ!³ !̂ ើ 
� � ។ ពួកã!� ន5ើញ ' រ� ងំ) ងំ ៀវÐ , មិត$ ភក$ ទិទួលរងអំ�ើ� រុណកមh , 
យុវជន§! rវã!បង} ឲំ!³'(  យb � សករ។ ពួកã!� ន5ើញ ®!e វី§! rវb ប់ពន7 e d + រ 
និង ប!h !ញឲ!³°!ញពីក1 ងុu! �!ស · យ� រ ®!e វី� ងំâ ះ' រ3 រជនរង?!  ះ។
Ö!  យមក F នអ\ ីមួយ� ន;ើតÏើង។ អ\ ីមួយ/!ល វិ� មញ�  និង  ´ ើរ3!b អព/ ូត 
Ô!តុ។ ពួកã!� នរក5ើញវិធីក1 ុង' រនិ¶ យ°!ញមក, Ôើយ� នសË!  ចចិត$  
þ  ពួកã!ពុំ� ចរស់Â ; ើត�ៀត� ន�! èើសិនb ពួកã!មិនÇ\ ើអ\ ីÀ ះâ ះ, 
ពួកã!មិន� ចបំ>(  ញជីវិតខ¯ ួនឯង · យ§! rវÂ  C ៀមមិនÇ\ ើអ\ ីâ ះ�!។ Ôើយ 
Â �!ល/!លពួកã!� ននិ¶ យ°!ញមក ពួកã!� នរក5 ើញþ  មិន�!នអំ�ើ 
ហិង!k �! 3!គឺ' រភ័យ¤(  ច�! /!ល� ន� ត់បង់¿ បន$ ិចម$ ងៗ។ Â �!ល/!ល 
ពួកã!និ¶ យ°!ញមក Ôើយ5 ើញþ F នមនុស!:ដÄ!ស , ិតÂ äើផ¯ ូវb មួយ 
ពកួã!, F នស® ̄!ងដÄ!មកព ីទជីតិ ទ ីK  យ /!រâ ះ, ពកួã!� នÆ ប»់$ ើមរក5 ើញ 
វិធីក1 ុង' រq! ប់q! ង' រភ័យ¤(  ច, កុំឲ!³� ពភ័យ¤(  ចមក§! �តj!  ពួកã!។
 ខ @ ំុ� ទªៀបចំខ¯ ួន�!ញមួយជីវិតខ @ ំុÔើយ សp!  ប់ឱ' ស� ន'(  យb � -  ន
សp!  ប់ពួកã!។ É ងំ3!ពីវ័យកុF រមក ÔើយÆ ប់É ងំពី�!ល/!លខ@ ុFំ ន� រមh ណ៍ 
ក¬ ុកក¬ ួលក1 ុងចិត$  · យ� រអំ�ើអយុត$ ិធម៌ /!ល� ន;ើតÏើងជុំវិញខ¯ ួនខ@ ំុមក។ 
Â �!លខ@ ំុធដំងឹក¬ ី នងិដងឹþ  អ�ំើហងិ!k  /!លF នទ±! ងគ់រួឲ!³À កសs!  ង� ងំ 
â ះ កំពុង; ើតF នÂ v !¥!រខ¯ ួនខ @ ំុÀ ះ។ បd²  ប់មក Â �!លខ @ ំុF នវ័យb  
យុវជនFP  ក់  Â �!ល/!លខ @ ំុ� ទ5 ើញ>²  ល់¬ 1 !ក �!លរបប> 0  ច់' រq! ប់q! ង 
u! �!សឈីលី (Chile) របស់ខ@ ំុâ ះ, �!លខ@ ំុ� ន5ើញមិត$ ភក$ ិរបស់ខ@ ំុ§! rវã!Ç\ ើ 
ទុក} $ ស និង សF(  ប់ខណៈ�!ល/!លខ @ ំុ§! rវã!សS � !  ះ, Ôើយ§! rវÇ\ ើនិរ�!ស 
និង j !  ច់ចរ¿ q! ប់ទិសទីក1 ុងពិភពC ក, Ôើយq! ប់ក> ¯ !ងក1 ុងពិភពC ក 
សុទ7 3!F នÝ នw!វិសម� ពដូចៗ+P   � ន;ើតÏើងពីក>̄ !ងមួយ¿ ក>̄ !ងមួយ។   

� ររបស់អ1 កនិពន7 

១០៤   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



�!លâ ះ ដល់�!ល/!លខ@ ុ§ំ! rវព!# ¶ ម និងរកវិធីÇ\ ើ¶៉ ង�  ើ̧ម!¥ីឲ!³ 
ខ@ ុ�ំ ចសរ !រªឿងà៉ វ និងរក3 ក!³�!ចន៍មកþ(  µ̄ !ង ទឹកចិត$ មនុស!: /!ល 
រង� ពឈឺÆ ប់·(  ចផ!k ដ៏�!នL!  2!ង និងþ(  µ̄ !ង ពី� ពសh គុ�,  ញ 
និង � ថ៌កំ� ំង ' ន3់!F!  លG!  w!អំ�ើបិ� ច� ំងâ ះ។ Æ ប់É ំង 
ពី�!លâ ះមក ខ@ ុ�ំ នរង់Æ ឱំ' ស ើ̧ម!¥ីប�� !ញ�!ពB សល!³សិល!¥ៈ 
ខ@ ំុម¬ ង�ៀត ¸ើម!¥ីបំªីដល់អ1 ក/!ល� នជួយឲ!³ខ@ ំុF ន� ពកកy់0   Â 
�!ល/!លខ@ ំុកំពុងស, ិតÂ ក1 ុងQ!  ដ៏លំ� កâ ះ។ 
ខ@ ំុគិតþ  ខ@ ំុF នភ័ព\ សំ� ងq! បQ់!  ន់ ក1 ុង' រទទួល� នស®¯ !ង 

� ងំអស់l!ះ ដូច/!លអ1 ក� នទទួល ' រu! សិទ7 ពរជ័យÂ ក1 ងុទីងងឹត, 
Ôើយខ@ ំុF នភព័\ ស�ំ ងq! បQ់!  ន ់/!ល� នÓ!  ស® ̄!ង�ំ ងអសl់!ះ  
b +! ង|់!  យ b Cu  នស�$ !ងÎ!បl!ះ។ ខ@ ំុ� នចំ� យ�!ល�!ញ 
មយួជវីតិ  ក1 ុង' រ�\ !ងរកស® ̄!ងមយួរបសខ់ @ ំុ ̧ ើម!¥ឲី!³សុសីÙÚ  ក¿់ នងឹ 
ស®¯ !ង� ំងអស់â ះ។
 សូមអ1 ក ទទួលយកស®̄ !ង� ងំl!ះ ¿ ផ́ ះវិញb មួយអ1 ក។ សូមអ1 ក 
យកស®̄ !ង� ងំl!ះ ¿ ផ!k យជំុវិញពិភពC ក។ ពីO!  ះ ពិភពC ក 
មួយl!ះ b ពិភពC ក /!ល§! rវ' រ ' រ>(  ស់ប¬ ូរ។ សូមអ1 កដឹងþ ៖       
ពិភពC កl!ះ មិន§! rវស , ិតÂ រèៀបដូចសព\ 9C !l!ះ b ªៀងរហូត 
â ះ�!។

 !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន៖ ស®¯ !ង°!ញពីទីងងឹត (Speak Truth To 

Power: Voices from Beyond the Dark) b ªឿងស�¬ !ងមួយ /!ល 
F នតួអង^ ស�¬ !ង ១០d ក់ (យកលí គួរF នK! ី ៥d ក់, u! ុស ៥d ក់, 
$ ះb DើងÂ 3!� ចស�$ !ង� ន · យF ន K! ៤ី, u! សុ៦ ក$ )ី។ តួអង̂  
៨d ក់ (គឺ u! សុ៤ K! ៤ី) នឹង ើ̧រតួb អ1 ក' រ3 រសិទ7 មិនុស!:។ ពីរd ក់ 
»!:!ង�ៀត (u! សុមួយ K! មួីយ ឬ u! សុ� ងំពីរd ក់) តំ� ងឲ!³ តួអង̂  
� ព� ¢! ក់, /!លF ន� ពម៉ត់ចត់ក1 ងុ' របÙÞ  ញ ពីគំនិត� ¢! ក់ ' រចង់ 
បង4 ' រឈឺÆ ប់ដល់អ1 កដÄ!, លក} ណៈចំអកឡក© យ � ក់ទងនឹង' រ 
Ç\ ើឲ!³ភ័យ¤(  ច និង ' រ+ បសង4 ត់។ l!ះb � ពចម!¥ង, Ôើយ បd²  ប់មក 

�!លស�$ !ងបន$ ¿ មុខ តួអង̂ តំ� ង� ព� ¢! ក់l!ះ §! rវបÙÞ  ញពី� ព 
-! |ើយកl$ ើយÀ ះអ|̂ ើយ /!លផ́ យុK! ឡះពី' រK! ó ញ់។ តួអង̂  
ជិះb ន់ã! §! rវ ¯ ៀក3 ក់ឲ!³ខុសពីã!, ^ ! ើM ¯ ើងÆ ំងខុសពីã!, Ç\ ើ 
សកមh � ពខុសពីã! និង និ¶ យខុសពីអ1 ក' រ3 រសិទ7 មិនុស!:។ តួអង̂  
l!ះ §! rវF ន' របF(  ស់ទី½! ើនb ងã!, §! rវអនុûe  តិឲ!³¸ើរ¢! �!លäើ 
  ក´!  ចចិត$ , §! rវខ!:ឹបñ!:ៀវ, §! rវ�!កl!ះ �!កâ ះ, §! rវគp!  ម 
ក�ំ!ង, §! rវÉ ំងចិត$ þ  §! rវបd²  បបâÊ  កq! ប់� រ� ំងអស់ /!ល 
°!ញមកពី វីរជន និង វីរd រី� ំងអស់។ ' រÇ\ ើឲ!³F ន� ពខុសÎ¯ !កពី+P   
l!ះ F ន� រ:សំ¤ ន់� ស់ ើ̧ម!¥ី� ច់ªឿងស�¬ !ងl!ះF នវិd ដកមh ។

អំពីªឿងស�¬ !ងl!ះ

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១០៥

Â វត$ � រញ�  ក1 ុងñ!ត$ កំពង់ P  ំង, 9C !ទី៩ . !តុó   P  ំ២០១១



បûü  ំងM ¯ ើង¤(  ំងäើតួស�¬ !ង៨d ក់, u! ុស៤d ក់ K! ី៤d ក់, 
ឲ!³តួអង^ ឈរទន´ ឹម+P  b ជួរ។

ស®¯ !ងទីមួយ (u! ុស)
� ព'(  ) ន»¬ ើម°!ញពីស®¯ !ងមួយ។
� b ªឿងÙ យអញ� ឹងឯង។
ខ@ ំុ� នÇ\ ើអ\ ី/!លខ@ ំុ§! rវ3!Ç\ ើ។
â ះb អ\ ី /!លDើងដឹង។
អ1 ក¸ើរចូល¶! កមរណៈÔើយ, Ôើយអ1 កក៏ដឹង/!រ។

បûü  ំងM ¯ ើងäើបុរស និងK! $ ី Â �! ុងFu  ង
Ý ច់°!ញពីអ1 ក' រ3 រសិទ7 ិ។

បុរស (MAN)

ពួកã!ដឹង។ ពួកã!មិន� ចនិ¶ យþ  ពួកã!មិនដឹងâ ះ�!។

K! $ ី (WOMAN)

ពួកã!មិន� ចនិ¶ យþ  ពួកã!មិន� ន¸ើរចូលក1 ុងទីl!ះ · យ 
èើក¬ 1 !កâ ះ�!។

ស®¯ !ងទីមួយ (u! ុស)

អ1 ក¸ើរចូល¶! កមរណៈÔើយ, Ôើយអ1 កក៏ដឹង/!រ ។ 
អ1 កដឹងþ  Q!  l!ះ� ចb Q!  ចុងÖ!  យw!ជីវិតរបស់អ1 ក។

ស®¯ !ងទី២ (K! ី)
អ1 ក¸ើរចូល¶! កមរណៈÔើយ... 

ស®¯ !ងទីមួយ (u! ុស)
... Ôើយអ1 កក៏ដឹង/!រ, អ1 កដឹងþ  Q!  l!ះ� ចb Q!  ចុងÖ!  យw! 
ជីវិតរបស់អ1 ក។

ស®¯ !ងទី២ (K! ី)
â ះ គឺអ\ ី/!លអ1 កដឹង។

ស®¯ !ងទី៤ (K! ី)
ខ@ ំុ��  ល់Ôើយþ  ' ររងÆ ំ� រុណកមh  ក1 ុងទីងងឹត F នស� ព¶៉ ង 
®៉!ចâ ះ, Ôើយþ  ' ររងÆ ំ' រពិតក1 ុងទីងងឹត F នស� ព¶៉ ង 
®៉!ចâ ះ។ ខ@ ំុ� នÇ\ ើនូវអ\ ី/!លខ@ ំុ§! rវ3!Ç\ ើ។ ªឿង»!:!ង*!  ពីl!ះ 
នឹងF នរសb តិដូច»!ះអញ� ឹង។

K! $ ី (WOMAN)

ពួកã!មិន� ចនិ¶ យþ  ពួកã!មិនដឹងâ ះ�!។

ស®¯ !ងទីបី (u! ុស)
F នã!E!  ប់ខ@ ំុþ  ' លÂ ; h !ង ខ@ ំុ� ន¿ ä!ងb មួយអ1 កដÄ!។ ខ@ ំុ
� នចងមិត$ b មួយមនុស!:¢! ិន�!¥!កª ,   [pigmies] $ ះបីb ក1 ុង 
សហគមន៍ខ@ ំុ ក1 ុងu! �!សកុង'�   [Congo] ã!Æ ត់ទុកអ1 ក� ំងâ ះ
b សត\ ក៏· យ។ ខ @ ំុ' ត់នំបុ័ង±ុ ំb មួយពួកã!, ខ @ ំុ� នd ំã!មក 
ä!ងផ´ ះ, ខ@ ំុឲ!³សំäៀកបំ3 ក់¿ ពួកã!។ សង^ មF ន' រñ` ើមរÜើម 
¤(  ំង� ស់ Â �!ល/!លខ @ ំុà ប់� នb មួយមនុស!:¢! ិន�!¥!កª ,   
� ងំâ ះ បុ៉>$ !ខ@ ុគិំតþ ពួកã!b មិត$ ភក$ ខិ@ ុ ំដូចអ1 កដÄ!ឯ�ៀតៗ /!រ។

បុរស (MAN)

ហ^ ីលឡូមី |!)Ú   � តុនដូកូ [Guillaume Ngefa Atondoko]។

K! $ ីFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់) 
ហ^ ីលឡូមី |!)Ú   � តុនដូកូ ä!ច°!ញមុខÂ äើÜ!¢! ង់ ។
§! rវÔើយ។ + ត់� នចងមិត$ b មួយមនុស!:¢! ិន�!¥!កª ,   
' ល+ ត់Â ; h !ង។ §! rវÔើយ។ មិនខុស�!។

ស®¯ !ងទី៥ (u! ុស)
អស់រយ:�!លមួយ.! /!លã!� ន' ត់$ សu! ) រជីវិតខ@ ំុ,  ខ@ ំុ¤(  ច 
ស®!¥ើម� ស់។

បុរសFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់) 
Ñ! ជឹង !ង ä!ច°!ញរូបäើÜ!¢! ង់ ។

�!លâ ះ ខ@ ំុគិតក1 ុងចិត$ þ  “Ñ! ជឹង !ង $ ះ¶៉ ង� ក៏· យ 
កឯ៏ង§! rវ3!�(  ប់/!រ។ Ô!តុអ\ ីក៏§! rវ�(  ប់ ឲ!³ស§! rវ  ើចចំអកឲ!³¿  
វិញ?” គិតដHូ P  ះÔើយ ខ@ ំុ� នq! ប់q! ង� ពភ័យ¤(  ចរបស់ខ@ ំុ Â ក1 ុង 
�!លកំពុងF នវិបត$ ិâ ះ, Ôើយ�!លâ ះ � ពភ័យ¤(  ចក៏� នកន¯ ង 
ផុត¿ ។ u! សិនèើអ1 ក មិន� ច ! ៀមខ¯ ួន¸ើម!¥ី�(  ប់�!â ះ អ1 កមិន
គួរសË!  ចចិត$ u!   ំងនឹងរបបដឹកd ំâ ះ�!។ 

ស®¯ !ងទី៣ (u! ុស)
អ1 ក¸ើរចូល¶! កមរណៈÔើយ...

ស®¯ !ងទី១ (u! ុស)
ខ@ ំុÛ,  ះ ) ហ\ ិច � ប៊ូ សុីÝ  [Hafez Abu Seada]។ �(  ក�P  មÂ  
äើមុខរបស់ខ@ ុ ំ;ើត°!ញមក Â �!លã!រុញខ@ ុចូំលបងí ចួ។ ពួកã!� ន 
សួរខ@ ំុþ  អ1 ក� ទទួលខុស§! rវÆ ត់å!ង' រÙ រសព\ មុខÂ អង^ ' រ

១០៦   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



សិទ7 ិមនុស!:Ü!ហ!:ុីបl!ះ [Egyptian Human Rights Organization]។ 
ខ@ ំុE!  ប់ពួកã!វិញþ  គឺខ@ ំុ។ ខ@ ំុb អ1 កសរ !រ� យ' រណ៍, ខ@ ំុ� ន 
រ� យ' រណ៍, ខ@ ំុពិនិត!³រ� យ' រណ៍Ïើងវិញ, Ôើយខ@ ំុb អ1 កសË!  ច 
ចិត$ ចុះផ!k យរ� យ' រណ៍â ះ ក1 ុង� រព័ត៌F ន។ l!ះb ' រÙ រ 
របស់Dើង ក1 ុង' រចងí ុលបÙÞ  ញពីកំហុសឆ^ ង របស់រÝë  ភិ� ល។ èើ 
ពួកDើងមិនÇ\ ើ�! yើF នអ1 ក� នឹងÇ\ ើ\ ?

បុរស (MAN)

) Ô\ ! � ប៊ូ សុីÝ , §! rវÔើយ។ â ះb កិច� ' ររបស់+ ត់។

K! $ ី (WOMAN)

Ôើយ ã!�!  ន+ ត់°!ញÉ មបងí ួច។ §! rវÔើយ។

ស®¯ !ងទី២ (K! ី)
èើDើងមិនÇ\ ើកិច� ' រl!ះ�!, yើអ1 ក�  នឹងÇ\ ើ? ខ@ ំុÛ,  ះ ឌីក�  
អូÆ វ [Digna Ochoa]។ ខ@ ំុb ដូនជី និង b ®!e វី។ ឪពុកខ@ ំុe(  ប់Ç\ ើb 
®!ដឹកd សំហជីព Â  ð!à៉ q! rស u! �!សមិុចសិុក [Veracruz, Mexico]។ 
Â ក1 ុង& ងច¢! ស 4 រ /!ល+ ត់Ç\ ើ' រ, + ត់� នចូលរួមតស៊ូ¸ើម!¥ី 
� ម� រ ទឹកF៉ សុីន, ផ¯ ូវថ1 ល់, សំបុ§! បûv  ក់ដីធ¯ ី។ Ö!  យមក+ ត់ 
“� ត់ខ¯ ួន” និងទទួលរង� រុណកមh ។ បទH ទu! ' ន់äើរូប+ ត់ §! rវ 
� នã!u! ឌិតÏើង។ បd²  ប់មក ខ@ ំុក៏ “� ត់ខ¯ ួន” /!រ Ôើយ§! rវ� ន  
ប៉ូលីសឃុំខ¯ ួនមិនឲ!³ជួបអ1 ក� À ះ ចំនួន៨9C !។ ឥឡូវl!ះ ខ@ ំុដឹងពី 
� រមh ណ៍ /!លឪពុកe(  ប់� នទទួល និង � រមh ណ៍របស់មនុស!: /!ល 
� នទទួលរង' រឈឺÆ ប់។ ខ@ ុ3ំ!ង3!;ើតF ន� រមh ណ៍ខឹងសម!Ñ រ Â  
�!លអ1 កដÄ!ទទួលរង' រឈឺÆ ប់·(  ចផ!k ។ u! សិនèើ អំ�ើអយុត$ ធិម៌ 
� មួយ មិនÇ\ ើឲ!³ខ@ ំុខឹង�!â ះ ã!� ចយល់þ  ខ@ ំុb  មនុស!:-! |ើយ 
កl$ ើយ +,  ន� ន' រ។ ...F ន�!លមួយ Dើង� នប¬ ឹងសុំឲ!³F នដី' រ 
d ខ̄ំ នួមកតុó ' រ äើបុរសFP  ក់/!ល� ន  “� ត់ខ̄ នួ” ២០9C !។ � b7  ធរ 
� នបដិ !ធþ  មិន� នឃំុខ̄ នួ+ ត់�! Ôើយ) ត់Dើងមិនឲ!³ចូល¿  
មន´ ីរ�!ទ!³រដß  /!លDើងដឹងþ  + ត់កំពុង§! rវឃុំខ¯ ួនÂ ទីâ ះ។ Â  
�!ល>(  ស់ð!នអ1 ក¶ ម, ខ @ ំុ� នលបចូល។ ខ @ ំុ� ន¿ ដល់F ត់�Ú  រ 
បន́ ប់+ ត់, ខ@ ុដំកដ|V ើមមួយ¶៉ ង�!ង, រួចèើក�Ú  រ� ងំកំ& ល និង �!  ក 
សន́ ប់Ý ក់ម�! $ នីគរ� ល យុត$ ធិម៌សហព័ន7  /!លÂ ¤ ងក1 ងុ។ ខ@ ុEំ!  ប់ 
ពួកã!þ  §! rវ°!ញb បd²  ន់ ពOី!  ះខ@ ំុb ®!e វីរបស់+ ត់ និង§! rវ' រ 
និ¶ យb មួយ+ ត់។ ពួកã!មិនដឹងÇ\ ើ¶៉ ង®៉!ច ក៏°!ញ¿ ។ ខ@ ុFំ ន�!ល 
3!២d ទីប៉:ុr  ះ ប៉>ុ $ ! � លh មq! បQ់!  ន់ ¸ើម!¥ីឲ!³+ ត់ចុះហត, ä!¤ 
បûv  ក់þ  + ត់Â ក1 ុងមន´ ីរ�!ទ!³។ បd²  ប់មក ប៉ូលីស� ន§! លប់ 
មកវិញ។ · យ� ) វ ។ ពួកã!មិន�,  នþ  ខ@ ំុ ! ៀមជំហរ¸ើម!¥ី� យ 
u! ) រâ ះ�! គឺខ@ ំុឈរក1 ុងជំហរក!Ñ ច់' à៉ y! /!លខ@ ំុ� ន°!ះÉ ម 
' រ®ើល� ពយន$ ។ ពិត� ស់ ខ@ ំុមិន°!ះ' à៉ y!អី�! 3!ពួកã!គិតþ  
ខ@ ំុនឹង� យu! ) រ។ � ំងញ័រក1 ុងខ¯ ួន ខ@ ំុនិ¶ យþ  èើពួកã!)� នប៉ះខ@ ំុ  

ពួកã!នឹងដឹងþ  F នªឿងអ\ ី;ើតÏើងÔើយ។ ពួកã!ក៏ថយ � ំង 
និ¶ យþ  “អ1 កឯងគp!  មDើង ឬ...។” Ôើយខ @ ំុនិ¶ យþ  
“ចង់យល់þ ®៉!ច យល់¿ !”

ស®¯ !ងទី៧ (u! ុស)
ខ@ ំុÛ,  ះ ឌ័ន ðៀត ហ៊ត [Doan Viet Hoat]។

K! ីÇ\ ើ' យវិ' និងÛ,  ះ (ឬរូប� ព) ឌ័ន ðៀតហ៊ត 
ä!ច°!ញäើÜ!¢! ង់ ។

ស®¯ !ងទី៧ (u! ុស)
ខ@ ំុរស់Â ក1 ុងពន7 ធd + រu! �!សðៀត� ម ២០ P  ំ។ ' លâ ះ ខ@ ំុ 
Â Ý ច់· យÁ !ក3 !ឯងចំនួន ៤ P  ំ។ ã!) ម) ត់មិនឲ!³ខ @ ំុF ន 
ប៊ិច, ¢! Ý ស,  ៀវÐ  អ\ ី� ំងអស់។ ¸ើម!¥ីព¦! ឹង�,  រតឆីន´ ៈខ@ ំុឲ!³រឹង 
F ំ ខ@ ំុ½! ៀង,  ខ@ ំុនិ¶ យមក' ន់ខ¯ ួនឯង។  ,  ំគុកគិតþ  ខ@ ំុឆ4 ួតÔើយ,  
3!ខ@ ុEំ!  ប់ពួកã!វិញþ  èើខ@ ុមិំននិ¶ យ3!FP  ក់ឯង�! ខ@ ុនឹំងឆ4 តួÔើយ។ 
ខ@ ំុព!# ¶ មគិតþ  បន´ បឃ់ ុំ) ំងâ ះ b ផ´ ះរបស់ខ@ ំុ ^! ៀបបីដូចb  ខ@ ំុ 
ចូលមកសំ� ក់ធម៌ ដូច-! ះសង!6អញ� ឹង/!រ ។ ' រសូ§! ធម៌អធិÝë  ន 
Î!បពុទ7 � សd , � ន� ញ� រមh ណ៍ឲ!³®ើលäើផ¯ ូវចិត$ ។ Ôើយខ @ ំុ    
ខិតខំ� នសË!  ចក1 ងុ' រសរ !ររ� យ' រណ៍b សំÙ ត់ អំពី�Ê  ន� ព  
Â ក1 ុងមន´ ីរឃ ុំ) ំង។ ខ@ ំុF ន� រមh ណ៍þ  èើខ @ ំុÂ  C ៀមក1 ុងគុក â ះ 
ពួក>0  ច់' រ� នឈ1 ះÔើយ។ ខ@ ុចំង់បÙÞ  ញដល់ពួកã!þ  ពួកã!មិន� ច, 
· យ !̂ ើកF(  ងំ, បំបិទF ត់ អ1 ក/!លមិនK! បមតិb មួយពួកã!� ន�!។ 
ខ@ ុបំន$ តសូ៊�ៀត $ ះបីb §! rវÇ\ ើÉ មជûv  ងំគុកក៏· យ។ èើDើងមិន 
Ç\ ើ�! yើអ1 ក� ã!នឹងÇ\ ើ?

ស®¯ !ងទី៣ (u! ុស)
ខ@ ំុÛ,  ះ � ប៊ូ� Æ  ស៊ុលÉ ន់ [Abubacar Sultan]។

បុរសFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់) 
� ប៊ូ� Æ  ស៊ុលÉ ន់ ä!ច°!ញÂ äើÜ!¢! ង់ ។

Â �!លស¦! ̂ ាមផ´ ុះÏើង Â u! �!សម៉ូហ!:ំប៊ិច [Mozambique], 
ខ@ ុ�ំ នសË!  ចចិត$ þ  §! rវÇ\ ើអ\ មួីយ អំពីបûÞ  � ) នកុF រ។ ;h !ងu! សុ 
� យុ ៧ P   ំFP  ក់� ន>(  ស់ប¬ រូជីវិតខ@ ុ។ំ + ត់� នដកខ̄ នួ°!ញពីពិភពC ក 
� ំងK! ុង។ + ត់� ចនឹងF នស� ព�K  ត់ C ៀមមួយ9C !,  Ôើយ+ ត់
� ចនឹង�!  កយំមិនឈប់Â 9C !បd²  ប់។ ទីបំផុត + ត់ក៏Æ ប់»$ ើមនិ¶ យ 
°!ញមក។  + ត់þ  យប់មួយâ ះ Â �!ល/!ល+ ត់កំពុងរស់Â  
b មួយ¢! មុq! r� រ F ន� ) នឧ�²  មមួយ¢! មុÝ ស់+ ត់ឲ!³�7  ក់, Ôើយ 
ពួកã!� យដំ+ ត់, និង� នបង} ឲំ!³+ ត់ដុតផ́ ះខ́ ម /!លឪពុកFì  យរបស់ 
+ ត់កំពុងÂ ¤ ងក1 ុង។ ÔើយÂ �!ល q! �� ររបស់+ ត់ព!# ¶ ម

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១០៧



ã!ច°!ញពីក1 ុងខ´ មâ ះ ពួកã!� ន� ញ់q! �� ររបស់+ ត់Â ចំÌ ះ 
មុខ+ ត់ Ôើយ' ត់b កង់ៗ។ ខ@ ុនឹំងមិនបំM̄ !ច� រមh ណ៍របស់;h !ងâ ះ 
�!, ពOី!  ះ + ត់� នអនុûe  តឲ!³ខ@ ំុ� នដូចb  � នចូល¿ ក1 ុងខ¯ ួន 
របស់+ ត់។  � គ½! ើនw!កុF រ� ងំl!ះ កំពុងÂ សមរភូមិមុខ, ដូ°1 !ះ 
Ôើយ � ក៏b ក> ¯ !ង/!លDើង§! rវ¿ /!រ គឺ¿ ក> ¯ !ង/!លស¦! ̂ ាម 
;ើតF នb ªៀងà ល9់C !។ F ន�!ល½! ើនដង� ស់ /!លDើង ´ ើរ
3!§! rវã!� ញ់�(  ប់� ត់¿ Ôើយ។ បុ៉>$ ! ខ@ ុមិំនបញ!Tប់�!។ ' រពន!³ល់ 
មួយ¾1 !ក គឺ� K! ័យäើ� សd  (ខ @ ំុ8 រពបូb � សd មូស¯ ីម)។ 
¶៉ ង� មិញ Â F នមនុស!:ដូចខ@ ំុb ½! ើន /!លមិន/!ល� នគិត
Ç\ ើអ\ ី/!លខ @ ំុ� នÇ\ ើâ ះ�!។ � §! rវ3 !F នអ\ ីមួយសុីជ< !  , អ\ ីមួយ 
°!ញពី¤ ងក1 ុងដួងចិត$ មក, Ôើយu! �!លb  អំ� ចអ\ ីម!#៉ ង។ 

ស®¯ !ងទី១ (u! ុស)
អ1 ក¸ើរចូល¶! កមរណៈÔើយ...

ស®¯ !ងទី៤ (K! ី)
ខ@ ំុចង់បMំ ¯ !ចªឿងÆ សH់ លឲ!³អស់។ d ងខ@ ំុF នÛ,  ះ Ý យ� �  
អ័រទីស [Dianna Ortiz]។ ខ@ ំុចង់ឲ!³F ន' រòឿb ក់, ' រទុកចិត$ , 
' រផ!:ង{ !  ង និង មិនខ\ ល់ពីអ\ ី� ំងអស់ ដូចÂ  P  ំ១៩៨៧ �!លខ @ ំុ    
មកពី សហរដß � ®!រិក ¿ Â ខ` ង់à ប¤ ងលិចu! �!ស ហ^ ័រតឺF៉ ©      
[Guatemala], b ពលរដß � ®!រិកFP  ក់ /!លF នចំណង់ចំណ÷លចិត$  
¤(  ំង ក1 ុង' របs! ៀនដល់កូន; h !ងជនb តិ¸ើម ឲ!³°!ះ� ន និង °!ះ 
សរ !រ� � Ü!ស!Ñ៉ ញ និង � � ើ̧មកំ!ើតរបស់ពួកã! Ôើយចង់ឲ!³ 
ពួកã!យល់ច!Ñ ស់អំពី-! ះគម` ីរÂ ក1 ុងវប!¥ធម៌របស់ពួកã!។ ប៉>ុ $ ! Â  
9C !ទី២ .!វិចU ិ'   P  ំ១៩៨៩, មនុស!: Û,  ះ Ý យ� �  អរទីស 
/!លខ @ ំុ� នªៀបà ប់អម!Ñ ញ់មិញl!ះ 2 !ងF នត¿ �ៀតÔើយ។ 
ឥឡូវl!ះ Â �!លl!ះ ខ@ ុ ́ំ ើរ3!មិន� ចចងÆ �ំ នពីជីវិតខ@ ុមុំន �!ល 
/!ល§! rវÆ ប់ជំរិត Â �!លF ន� យុ ៣១ P  ។ំ អ1 ក� ងំអស់+P  u! �!ល 
b គិតþ  � ) ក់បីដូចb ច�¯ !ក� ស់, ប៉>ុ $ ! សូម!¥3ី!Â �!លឥឡូវ 
l!ះក$ ី ក៏ខ@ ំុÂ នឹក5ើញវត$ F នអ1 កÇ\ ើ� រុណកមh  ខ@ ំុÂ Ïើយ, ខ@ ំុÂ  
ធំក̄ និពួកã!, Â ឮសÒ!  ក �!  កÝ ក់§! °ៀកខ@ ុ។ំ ខ@ ុÂំ ចងÆ ។ំ បូ៉លីស 
FP  ក់â ះ � នរំC ភខ@ ំុ ម¬ ង�ៀត។ Ö!  យមកខ@ ំុ§! rវã!អូសទF(  ក់
¿ ក1 ងុរsÁ  មួយÌ រ�!ញ¿ · យ� កសព F ន កុF រ, បុរស, K! ¬ ,ី 
អ1 កខ̄ ះ§! rវã!' ត់ក!Ñ ល� ត់ � ងំអស់, u! © ក់u! ឡូស· យ� ម។ 
F នតិច+P  � ស់/!លÂ រស់។ ខ@ ុÂំ ឮស®̄ !ងពួកã!�!  កថC រូ។ F ន 
FP  ក់ កំពុងយំខ!:ឹកខ!:ួល។ ខ@ ុមិំនដឹងþ  b ខ@ ុ ំឬ b អ1 ក� »!:!ងâ ះ�!។

>z  ក

មនុស!:u! សុ /!លÇ\ ើ� រុណកមh ខ@ ុ ំ មិន/!ល§! rវ� នã!យក¿ ' ត់$ ស 
�!។ ជនb តិ� ®!រិកFP  ក់ /!លទទួលខុស§! rវក1 ងុ' រÇ\ ើ� រុណកមh  

äើរូបខ @ ំុ ក៏មិន/!ល§! rវ� នã!d ំខ¯ ួនមករកយុត$ ិធម៌/!រ។ ឥឡូវl!ះ 
ខ@ ំុ� នដឹងពីអ\ ី/!ល ជនb តិ� ®!រិកតិច+P  � ស់ � នដឹង។ ខ@ ំុដឹងþ  
yើជនសុីវិលស¯ ូត§! ង់មួយរូប, /!ល§! rវ� នH ទu! ' ន់, សួរច®¯ ើយ  
និង §! rវã!Ç\ ើ� រុណកមh មកäើâ ះ, F នរសb តិដូច®$ !ច។ ខ@ ំុ� ន 
ដឹងþ  yើ� F នរសb តិ¶៉ ង®៉!ច Â �!ល/!លរÝë  ភិ� លរបស់ខ @ ំុ 
បដិ !ធ ' រ� ម� ររកយុត$ ធិម៌របស់ខ@ ុ ំនិង ខំបំ>(  ញÆ រឹក និង ;!រ� � Û,  ះ 
ខ@ ុ ំO!  ះករណីរបស់ខ@ ុ ំបង4 ឲ!³F នបûÞ  នÍ � យរបស់ពួកã!។ ខ@ ុ�ំ ន 
��  ល់þ  yើ' ររង់Æ ំក1 ុងទីងងឹតឲ!³ã!Ç\ ើ� រុណកមh  F នរសb តិ 
ដូច®$ !ច និង ខ@ ុ�ំ ន��  ល់þ  yើ' ររង់Æ 'ំ រពិតក1 ងុទីងងឹតF នរសb តិ 
¶៉ ង� ។ ខ@ ំុÂ 3!រង់Æ ំ។

បុរស (MAN)

អញ� ឹង d ងមិន� ចនិ¶ យþ  d ងមិន�!នកំពុង¸ើរចូល¶ ! កl!ះ 
� ំង¬ 1 !កèើកâ ះ�!, Ôើយþ  Dើងមិន� ន-! F នd ងâ ះ�!។ 
d ងមិន� ចនិ¶ យþ  d ងមិនដឹងâ ះ�!។ 

ស®¯ !ងទី៣ (u! ុស)
Â យប់មួយ �!ល/!លខ @ ំុរត់ã!ច¿ u! �!ស យូ)�  នÝ  [Uganda], 
F នមនុស!:៥d ក់ សុទ7 3!បិទមុខ� ំងអស់ � នÆ ប់ខ@ ំុ, Ôើយ d ំខ¯ ួន 
ខ@ ំុ¿ u! �!ស;!ន¶៉  [Kenya]។ ខ@ ំុ�7  ក់ÏើងÂ ក1 ុងទឹកលV រóÞ  ច។ 
ខ¯ ួនខ@ ំុN!  តននលគក, Ôើយ កំពុងអង^ ុយÂ ក1 ុងបន´ ប់Ö!  មដីâ ះ 
�!ញមួយយប់។ ខ@ ំុÂ ក1 ុងទឹកâ ះ អស់រយៈ�!លu! �!លមួយ.!។ 
ពួកã!� ចÇ\ ើទឹកâ ះឲ!³កក, Ôើយទុកឲ!³§! b ក់ញ័រខ¯ ួនចំu! ប់, រួច 
ã!Ç\ ើទឹកâ ះឲ!³y0  ¤(  ំងវិញ រហូតÇ\ ើឲ!³Dើងថប់ដ|V ើមវិញម¬ ង។ ã! 
សួរច®¯ ើយខ @ ំុÂ �!ល9C !។ ពួកã!ក៏� នគp!  មg ះខ @ ំុ°!ញពីដំបូល
�ៀតផង។

K! $ ី (WOMAN)

កុហក។ Dើងមិន�!នគp!  មg ះ� ពីដំបូល�!។ គ័យជី �៉ �៉ មវឺ 
[Koigi wa Wamwere] កំពុងនិ¶ យកុហក។ §! rវÔើយ កុហក!

u! ុស (MAN)

§! rវÔើយ � និ¶ យកុហក អំពីទ|\ ើរបស់កមh ករP!  �ើÂ u! �!ស
;!ន¶៉  [Kenya]។ Ôើយ� កុហក �!ល /!ល� សរ !រអំពី អំ�ើ    
ពុករលួយÂ ក1 ងុ¢! មុហុ៊ន§! �តj!  · យរÝë  ភិ� លÂ u! �!ស;!ន¶៉ ។

K! $ ី (WOMAN)

� កុហករហូតហ1 ងឹ។ Dើងគួរ3!� នg ះ+ ត់°!ញពីដំបូល�!ន �ើបសម។

១០៨   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



ស®¯ !ងទី៣ (u! ុស)
Â ក1 ុងគុក¶៉ ប់យុឺន� ស់, ប៉ុ> $ ! � §! rវ' រ� ព'(  ) នមិន½! ើន 
បុ៉d,  ន�!̧ ើម!¥ីបន$ រស់ ខុសពី' រ/!ល� §! rវ' រ� ព'(  ) ន½! ើន សp!  ប់ 
' រ°!ញមកពីគុកវិញ Ôើយបន$ Â ក>̄ !ង/!លDើង� នឈប់, Ôើយ 
ដឹងþ  អ1 ក� ច§! លប់¿ វិញ។ Ôើយខ@ ំុ� នបន$ ។ ខ@ ំុ� នបន$ �ៀត។
 

ស®¯ !ងទី៦(K! ី)
Dើង� ំងអស់+P  � នបន¬ ។

បុរសFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់)
 ហុី�  ជី© នី °!ញមុខមក។

J គជ័យតិចតួច 3!F នន័យធំÇ!ង។ � តិចតួចÔើយ ម$ ងF�  ល�!ន 
3!ចំណុចសំ¤ ន់â ះ គឺ� F នអត, ន័យ។ DើងF ន� រមh ណ៍þ  F ន 
អ\ ីម!#៉ ងÂ ទីâ ះ, គឺF នពន¯ ឺÂ ¤ ងមុខ។ ÔើយDើង� ន5ើញ 
ពន¯ ឺâ ះ ½! ើនដងÔើយ។

បុរស
®!e វីមកពីu! �!ស �៉ គី�Ê  ន [Pakistan], d ង ហុី�  ជី© នី l!ះ 
[Hina Jilani]។

K! $ ី
មិនF ន3! ហុី�  ជី© នី Â ទីl!ះ ដូចb មិន� ន់q! បQ់!  ន់À ះ 
គឺF នបងបí ូនK! ី� FP  ក់�ៀត ។ មកពី �៉ គី�Ê  ន b ®!e វី/!រ, 
� �,   Æ ហុីងÔ^ ៀ [Asma Jahangir]។

ស®¯ !ងទី៨ (K! ី)
កូនខ@ ំុ ពួកã!F ន' រ� រម/  អំពី' រគp!  មសF(  ប់ /!ល;ើតÏើងមក 
äើខ@ ំុ� ស់។ ខ@ ំុ§! rវអង^ ុយb មួយពួកã! Ôើយពន!³ល់ពួកã! និង 
�!លខ¯ ះនិ¶ យកំÎ¯ !ងä!ងផង។ “លí Ôើយអញ� ឹង, អ\ ី/!ល�៉!§! rវÇ\ ើ 
គឺ§! rវទិញ' រe d à  ៉ប់រងជីវិត, ÔើយÂ �!ល�៉!�(  ប់¿  កូនឯង 
� ងំអស់+P  នឹង'(  យ¿ b ;h !ងអ1 កF នÔើយ។” បុ៉>$ ! ខ@ ុដឹំងþ  q! �� រ 
ពួកDើង§! rវ3!លះបង់ ¸ើម!¥ី' រÉ ំងចិត$ របស់Dើង។ គឺÇ\ ើដូចDើង 
/!រ, ដូចពួកDើង/!រ។ 

ស®¯ !ងទី៤ (K! ី)
ស®¯ !ងទូរស័ព´ & ទ៍Ïើង Ôើយស®¯ !ងមួយនិ¶ យþ ,  បុរសមួយ 
និ¶ យþ  “អញដឹងþ  ឯងb នរ� ។  អញ��  ល់Û,  ះឯង។ និង 
អញដឹងþ  ឯងរស់Â ក> ¯ !ង� ។ អញនឹងd ំ+P  ¿ សF(  បឯ់ង”។ 

បុរស (MAN)

ខ@ ំុ��  ល់ Û,  ះអ1 កឯង, F៉ រី�  ពីស'(  កូ�៉  [Marina Pisklakova]។ 
ខ@ ំុដឹងþ  អ1 កឯងរស់Â ក> ¯ !ង� , F៉ រី� , ឱF៉ រី� ខ@ ំុÜើយ។ 
ខ@ ំុនឹងសF(  បឯ់ងH ល, F៉ រី�  ពីស'(  កូ�៉ ។ 

ស®¯ !ងទី៤ (K! ី)
ខ @ ំុÆ ប់»¬ ើមប| 4 ើត ប�Á  ញទូរស័ព´ ពិ !សមួយ (Hotline) សp!  ប់ 
ករណីអំ�ើហិង!k ក1 ងុq! �� រ  ́ ើរ3!· យ� ពl!ដន!³Â u! �!ស រុស!:ីុ 
ក1 ុង P  ំ១៩៩៣។ កូនu! ុសខ@ ំុF នមិត$ រួមþP  ក់FP  ក់ ÔើយF 0  យã!សួរ 
Í បល់ខ@ ុ។ំ Â �!លÏ!វ� វមួយÝ ច់°!ញពី� វរបស់ប¬ +ី ត់ Ôើយ 
+ ត់ !̧រÝ ក់វិញមិន� ន់, ប¬ +ី ត់យក�!¥!កòើង� យäើមុខរបស់+ ត់។ 
+ ត់មិន� ច°!ញពីផ´ ះអស់ពីរស�0  ហ៍។ + ត់� នទូរស័ព´ មកខ@ ំុÂ 
óK  ចមួយ � ំង� រមh ណ៍É នតឹង¤(  ំង�!ន®!ន, មុខរបស់+ ត់មួយ 
ចំÔៀងÏើងb ªំ ,  ។ ខ@ ំុសួរ¿ + ត់þ  “Ô!តុអ\ ីបងឯងមិនÆ ក°!ញ
ពី+ ត់¿ ?” + ត់តបវិញ þ  “ឲ!³ខ@ ំុ¿ Â ឯ� , F៉ រី� ? ខ@ ំុពឹង 
äើ+ ត់� ំងK! ុង។” ខ@ ំុ»¬ ើមគិតþ  ខ@ ំុគួរឲ!³+ ត់¿ រកអ1 កផ$ ល់ជំនួយ 
� FP  ក់។ ប៉>ុ $ ! មិនF នទីក> ¯ !ង/!ល� ចផ$ ល់ជំនួយ ឬ +,  ននរ�  
/!ល� ចជួយ+ ត់� ន�!។ ដូ°1 !ះ  ខ@ ុក៏ំÆ ប់»¬ ើមប|4 ើតប�Á  ញទូរស័ព́  
ពិ !សមួយ, ÔើយDើងក៏Æ ប់»¬ ើម កមh វិធីថh ីបណh ុះប�Á  ល®!e វី  
Ç\ ើ' រករណីអំ�ើហិង!k ក1 ុងq! �� រ។

ស®¯ !ងទី២ (K! ី)
d ងខ@ ំុÛ,  ះ à   ៉�  ហ៊ូ !នី [Rana Husseini]។ ¸ើម!¥ីកិត$ ិយស, 
កុF រីជំទង់ � យុ១៦ P  ំ FP  ក់ Â u! �!ស ហ!:កដង់ [Jordan] §! rវ 
q! �� រd ងសF(  ប់H ល, · យÔ!តុþ  d ង§! rវបងu! សុd ងរំC ភ។ 
Â �!លខ@ ុ¿ំ  ុើបអ|4 !តឧ¢! ដិß កមh â ះ, ខ@ ុ�ំ នជួបពូរបស់d ងពីរd ក់។ 
Ô!តុដូច®¬ !ច � នb d ងb អ1 កF នកំហុស¿ វិញ Â �!ល/!ល 
d ង§! rវã!រំC ភâ ះ? Ô!តុអ\  ី� នb q! �� រl!ះ មិន-! មÝ ក់$ ស 
បងu! ុសរបស់d ង? ពួកã!Ø¯ ើយþ  មកពីd ង� នលួងC ម� ក់
� ញបងu! ុសខ¯ ួនឯង។ 

បុរស (MAN)

គឺ� � នលួងC ម� ក់� ញបងu! ុសខ¯ ួន� , Dើង� នE!  ប់¿ អ1 ក 
' �!តâ ះ, មី à   ៉�  ហ៊ូ !នី។ 

ស®¯ !ងទី២ (K! ី)
ខ@ ំុសួរពួកã!�ៀតþ , F នu! ុសÂ É មផ¯ ូវà ប់ó នd ក់ Ô!តុអ\ ីd ង
មិនលួងC មÎ!រb ¿ លួងC មបងu! ុសខ¯ ួន¿ វិញ? ពួកã! Â  
3!និ¶ យ¶! ំ/!លþ  d ង� នÇ\ ើឲ!³� ប់ឱនកិត$ ិយសq! �� រ · យ 
� រ3 !u! -! ឹត$ អំ�ើអសីលធម៌។ ផ¯ ូវ3 !មួយគត់ ¸ើម!¥ី� 0  រកិត$ ិយស 
q! �� រ� ន គឺ§! rវ3!សF(  ប់d ងH ល។

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១០៩



K! $ ី (WOMAN)

យក� មó ងកិត$ យិស។ សF(  ប់កុF រីH ល។ F នផ̄ វូ3!មួយគត់។

ស®¯ !ងទី៨ (K! $ ី)
$ ស/!ល§! rវទទួលពីបទសF(  ប់ ើ̧ម!¥ីរក!k កិត$ យិស គឺ§! rវb ប់ពន7 d + រ 
b មធ!³ម3! ៧.!កន¯ ះ�!។ 3!អ1 កÆ ំÆ ប់ក៏§! rវដឹង/!រþ  អ1 កសF(  ប់ 
មនុស!:â ះ ក៏b ជនរង?!  ះ/!រ។ èើã!មិនសF(  ប់�!, ã!§! rវទទួល 
ខុស§! rវ ចំÌ ះ' រ� ត់បង់កិត$ ិយសq! �� រ។ èើã!� នសF(  ប់, ã! 
នឹង'(  យb វីរជន។

ស®¯ !ងទី៥ (u! ុស)
មនុស!: b ½! ើន /!លទទួលរង' រឈឺផ!k បំផុតÂ u! �!ស� £ ហ\ ិក
¤ ងត!¥ូង � ន ! ៀមខ¯ ួនរួចÔើយ ក1 ុង' រអត់ឱន$ សដល់អ1 កដÄ!, 
គឺb  អ1 ក/!លអស់C កគិតþ F ន� ពជូរចត់ក1 ុងខ¯ ួន, ÔើយE!  þP   
ចង់សងសឹកមិន°!ះឈប់ឈរâ ះ។ Dើង� នèើកសវd ' រÂ  
គណៈកមh ' រ�\ !ងរក' រពិត /!លF នមនុស!:�!ន� ន់É ន់É ប់ 
ពួកã!b អ1 ក/!លF នមនុស!:b ទីK! ó ញ់� ន� ត់បង់ជីវិត · យ 
� រ' រសF(  ប់រÙ�  ល។ ម�! $ ី ៤d ក់ � នមកដល់, �!¥!កសFP  ក់ និង 
�!¥!កª ,  បីd ក់។ FP  ក់�!¥!កស និ¶ យþ ៖ “Dើង� នបûv  រឲ!³ 
� ) ន� ញ់”។ Â ក1 ុងបន´ ប់â ះ � ពÉ នតឹង' ន3់!F ន� ព 
តឹង3!ងÏើង។ Ôើយ+ ត់� នÎ!រ¿ ' ន់អ1 កចូលរួម រួចនិ¶ យþ  
សូម" អភ័យ$ សឲ!³ខ@ ំុផង។     Ôើយ សូម®!Éì  ទទួលសហ' រីរបស់ខ@ ំុ 
§! ឡប់¿ ក1 ុងសហគមន៍វិញផង”។ Ôើយអ1 ក�ì  ប់/!លកំពុងy ì   
¢! ) យ F ន' រ>(  ស់ប$ ូរ�(  ម ក1 ុង' រទះê!អបអរ� ទរ ¶៉ ង    
អធិក អធម។ ខ @ ំុ� ននិ¶ យþ  “សូមDើង� K  ត់ C ៀម ពីO !  ះDើង 
កំពុងស, ិតក1 ុងវត$ F នw!� ពបរិសុទ7 ”។

>z  ក

ខ@ ំុÛ,  ះ ¸!សមិន ធូធ ូ[Desmond Tutu]។
ខ@ ំុ� នÇ\ ើអ\ ី /!លខ@ ំុ§! rវ3!Ç\ ើ។ អ\ ី»!:!ង*!  ពីl!ះ ) ក់F នរសb តិ 
ដូច»!ះផង់អញ� ឹង។ � នឹងb ' ររស់Â ក1 ុងជីវិតភូតកុហក។ ខ@ ំុគួរ3! 
� នចូលក1 ុង' រតស៊ូ ក1 ុងតំ�!ងមួយ /!លមិនសូវF ន' រÆ ប់ 
� រមh ណ៍។ ប៉ុ> $ ! -! ះb Fü  ស់� ន, ដូច� � ã!½! ើន3 !^ ! ើþ , 
“� ញក� វខ@ ំុពី¤ ងÖ!  យ” ដូចព!# ' រីD!ª!F  [Jeremiah]។ Dើង
F ន-! ះb Fü  ស់/!លមិនF នបន´ ូលþ  “អុះ!... Æ បឯ់ង� នÔើយ!” 
មិន�!ន�!។ -! ះb Fü  ស់និ¶ យþ  “ចូរÖ!  កÏើង”។  Ôើយ-! ះ 
b Fü  ស់បg សDើងឲ!³�z  ត ÔើយF នបន´ ូលþ  “ចូរព!# ¶ មម$ ង 
�ៀត”។ -! ះb Fü  ស់ F នបន´ ូលþ  “ចូរព!# ¶ មម$ ង�ៀត”។

ស®¯ !ងទី៦ (K! ី)
ពOី!  ះF នអ\ ីមួយ Â ទីâ ះÔើយ [Because something is there]

ពន¯ ឺ Â ទីâ ះ [A light is there]

ពន¯ ឺ Â ចុងF ត់រូង¤ ង: ះ។ [A light at the end of the tunnel.]

ស®¯ !ងទី១ (u! ុស)
ខ@ ំុÛ,  ះ ម៉ូ) F៉ ដ យូនុស [Muhammad Yunus]។ ខ@ ំុÆ ប់»¬ ើមកមh វិធី 
ធd + រ£ )�  មីន  ̧ ើម!¥ីផ¬ ល់លទ7 � ព ដល់អ1 ក¢! ទទួល� នE!  ក់កម� ។ី 
អ1 កF នឯក�!សវិbv  ជីវៈ និ¶ យþ  ' រអភិវឌ!\ន៍§! rវF ន' រE!  ក់ 
កម� àី ប់សិបó នដុó(  រ សp!  ប់គI!  ង Ô!Ýë  រចd សម̀ ន័7 ធំៗ។ បុ៉>$ !ខ@ ុំ 
Ç\ ើ' រb មួយមនុស!:b ក់�$ !ង Â ក1 ងុពិភពb ក់�$ !ង។ យប់មុន �!ល  
K! $ FីP  ក់§! rវ¿ យកE!  ក់កម�  ី៣៥ដុó(  រ ពីធd + រâ ះ, + ត់Â វិលវល់ 
ក1 ុង' រសË!  ចþ  yើខ¯ ួន� ចF នលទ7 � ពសងបំណុលវិញ� ន/!រ
ឬ�!។ បd²  ប់មក + ត់' ន់លុយ, Ôើយ + ត់Æ ប់»$ ើម± ប់ញ័រ, Ôើយ  
ដំណក់ទឹក¬ 1 !ក រ®ៀលe(  ក់äើ¾!នþ-  ល់របស់+ ត់។ Ôើយd ងមិន 
òឿþ  ពួកDើងទុកចិត$ ឲ!³+ ត់ខ� ីលុយ½! ើនអញ� ឹង�!។ � មសិប E!  ំ 
ដុó(  រ! Ôើយ+ ត់F ន' រលំ� ក ក1 ុង' របង់រំC ះដំ� ក់' ល 
ទីមួយ និង ដំ� ក់' លទីពីរ, + ត់បន$ សង៥០ស�0  ហ៍b ប់ៗ+P   Ôើយ 
à ល់äើក/!ល+ ត់មកសងលុយ + ត់3!ងF ន� ព'(  ) នb ងមុន។ 
Â �!ល+ ត់បញ� ប់' រសងរំC ះb äើកចុងÖ!  យ + ត់ចង់អបអរ 
� ទរ។ � មិនQ!  ន3់!b ' រ· ះដូរb E!  ក់' ស�! /!ល§! rវ� ន 
បញ� ប់ â ះ។ + ត់e(  ប3់!គិតខ¯ ួនឯងþ  ខ¯ ួន+ ត់b មនុស!:+,  ន មុខF ត់ 
អីនឹងã!�! ÔើយមិនF នរូបäើC កl!ះ�ៀតផង។ ឥឡូវ+ ត ់´ ើរ 
3 !� ច|ើបឈរ· យខ¯ ួនឯង Ôើយជម1 ះb មួយ ពិភពC ក  
� ំងមូល, · យ� ន�!  កþ  “ខ@ ំុÇ\ ើ� នសË!  ចÔើយ, ខ@ ំុ� ចÇ\ ើ 
� ន· យខ¯ ួនឯងÔើយ”។ 

ស®¯ !ងទី៨ (K! ី)
 !ចក¬ ី'(  ) នÆ ប់»¬ ើមពីស®¯ !ងFP  ក់។
ខ@ ំុÛ,  ះ ជូó � �  ដក� ដហ!:ុី [Juliana Dogbadzi]។

បុរសFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់)
ជូó � �  ដក� ដហ!:ុី ä!ច°!ញមុខäើÜ!¢! ង់

ខ@ ំុមកពីu! �!ស )�  �  [Ghana]។ �!លខ@ ំុ� យុ ៧ P  ំ ឪពុកF0  យខ@ ំុ 
យកខ@ ំុ°!ញពីផ´ ះ ÔើយបញZ ូនខ@ ំុឲ!³¿ Â  ទីស'�  រៈ (shrine) មួយ 
Ç\ ើb � សី របស់� Æ រ!³' ន់សីលFP  ក់អស់រយៈ�!ល៧ P  ំ។ ã! 
និ¶ យþ  ជីÉ ខ @ ំុ� នលួចE !  ក់ã! ពីរដុó(  រ។ Â �!លសF ជិក 
q! �� រខ@ ំុÆ ប់»¬ ើម�(  ប់  q! r� យFP  ក់ និ¶ យþ  q! �� រខ @ ំុ§! rវd ំK! ី 
; h !ងFP  ក់¿ ទីស' �  រៈ ¸ើម!¥ី>�  ប់ចិត$ -! ះb Fü  ស់។

១១០   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



ស®¯ !ងទី២ (K! ី)
ពួកDើង ១២d ក់, K! ី៤d ក់ និង កុF រ ៨d ក់, រស់Â ក1 ុងបន´ ប់ផ´ ះ 
មួយ ដំបូលu! ក់ស!¥ូវ។ ផ´ ះâ ះ+,  នបងí ួច, +,  ន�Ú  រ� ំងអស់។ M ¯ ៀង 
ហូរចូល។ ពស់ក៏ចូល/!រ។ ពិÝ ន� ប§! ឹមក!Ñ លពួកDើង Ôើយពួក 
Dើង� ំងអស់+P  ̧ !ករួម+P  äើកl´ !ល¸!  លäើកំà លឥដß ។ Â 9C ! 
ធមh É  Â ក1 ុងទីស'�  រៈâ ះ៖ អ1 ក§! rវÖ!  កý៉ ង ៥-! ឹក, ¿ ដងទឹក
Â Ó!  ក K  យ ើ̧ម!¥ីយកមក !̂ ើក1 ងុទីស'�  រៈâ ះ, g សសំ� ត, និង 
ªៀបចំមV បូu! ã!ន� Æ រ!³' ន់សីលâ ះ, · យមិន� នហូបអ\ �ី ងំអស់, 
Ç\ ើ' រក1 ុង�!  ចំ' រ រហូតý៉ ង ៦óK  ច, §! ឡប់មក¸!កវិញ បd²  ប់ពី 
' យរកមV ូប !សសល់ហូប។ �!លយប់ � Æ រ!³' ន់សីលâ ះ 3!ង
3!� FP  ក់ក1 ុងច:ំ មពួកDើង¿ បន´ ប់+ ត់។

ស®¯ !ងទី៨ (K! $ ី)
ខ@ ំុF ន� យុ១២ P  ំ Â �!លខ@ ំុ§! rវã!រំC ភQ!  ដំបូង។ ខ@ ំុ§! rវ3!Ç\ ើអ\ ី
ម!#៉ ង¸ើម!¥ី>(  ស់ប¬ ូរជីវិតខ@ ំុ។ ទីបញ� ប់ ឱ' ស� នមកដល់ Ôើយខ@ ំុពុំ 
ដឹងþ  yើទំនុកចិត$ /!លខ@ ំុF ន�(  មÂ �!លâ ះ � នមកពី� �!, 
ប៉ុ> $ ! � ពភិតភ័យ ) ក់រó យ� ត់អស3់!ម¬ ង។ ខ@ ំុÝ ក់កូនតូច�ើប 
នឹង;ើត¿ នឹងខ1 ងរបស់ខ@ ុ ំÔើយដឹកê!កូនបងÛ,  ះ វុ៉នឌឺរ [Wonder] 
រត់ã!ចÉ មP!  ។

ឥឡូវl!ះ · យ� រខ@ ំុã!ចខ¯ ួន� នÔើយ ខ@ ំុក៏ជួយបន, យ' រភ័យ¤(  ច 
របស់K! $ ី · យនិ¶ យE!  ប់ªឿងខ@ ំុដល់ពួកã!។ អ\ ី/!លខ@ ំុÇ\ ើF ន
?!  ះþP  ក់� ស់ 3!ខ@ ំុ� ន ! ៀមខ¯ ួន�(  ប់រួចÔើយ ¸ើម!¥ីបុព\ Ô!តុ 
លí មួយ។ l!ះb � វុធរបស់ខ@ ំុ និង� Â 3!b � វុធខ@ ំុដ/!ល។

ស®¯ !ងទី៧ (u! ុស)
ខ@ ំុÛ,  ះ អលី វី�!ល [Elie Wiesel]។ ខ@ ំុចូលចិត$ អ1 កទន់ñ!k យ និង  
អ1 កតូចÉ ច។ អញ� ឹងÔើយ �ើបÂ q! ប់ ៀវÐ ខ@ ំុសរ !រ3!ង3! 
F នកុF រ និងមនុស!:Æ ស់b និច� , មិន/!ល¤ ន។ · យ� រ3 ! 
ពួកã!§! rវរÝë  ភិ� ល និង សង^ មមិនគិតគូរ� ល់3 !À ះ។ �ើបខ @ ំុ 
ផ¬ ល់ជ±! កឲ!³ពួកã!។ ខ @ ំុគិតដល់កុF រសព\ 9C ! /!ល§! rវ' រស®¯ !ង 
របស់Dើង។ ខ@ ំុÂ ជំ3 ក់អ\ ីមួយដល់មនុស!: /!ល§! rវã!ទុកH ល 
មិនà ប់រក។ Ôើយខ @ ំុសង!6 ឹមþ  អតីត' លរបស់ខ @ ំុ នឹងមិន'(  យb  
អd គត' ល របស់កូនo របស់អ1 ក� ំងអស់+P  �!។ 

ស®¯ !ងទីមួយ (u! ុស)
ខ@ ំុÛ,  ះ )�  ប័រ ហ^ ូមបុស [Gabor Gombos]។

បុរសFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និងÛ,  ះ ( ឬរូប� ពរបស់) 
C ក)�  ប័រ ហ4 ូមបុស ä!ចមុខäើÜ!¢! ង់។

ខ@ ំុមកពីu! �!សហុងq! ី [Hungary]។ 9C !មួយ �!លខ@ ំុÇ\ ើ' រ ខ@ ំុ� ន 
¿ ' ន់�Ê  ប័នមួយ។ F នបុរសវ័យ; h !ងFP  ក់F នបûÞ  ផ¯ ូវចិត$ ធC ន់ធC រ  
Â ក1 ុង+! ុង។ Dើងសួរ¿ បុគ^ លិកÇ\ ើ' រទីâ ះþ  yើយុវជនl!ះ§! rវ 
ã!Ý ក់Â ទីâ ះយូរប៉ុ� r  Ôើយ។ ច®¯ ើយ គឺþ  �!ញមួយ9C !, äើក 
2!ង3!�!លកន¯ ះý៉ ង �!លបុគ^ លិកÇ\ ើ' រb មួយ+ ត់។ ខ@ ំុ� នសួរ 
þ  Ô!តុអ\ ីក៏Ý ក់+ ត់ក1 ុង+! ុង¶៉ ងl!ះ?

ស®¯ !ងទីពីរ (K! ី)
ពួកã!§! rវ' រស®̄ !ងមួយ។ Ôើយខ@ ុ�ំ ន'(  យb ស®̄ !ងរបស់ពួកã!។

ស®¯ !ងទី៣ (u! ុស)
DើងF ន' រ' រ3 រខ¯ ះៗ។ èើសិនខ@ ំុu! ឈមមុខនឹង?!  ះþP  ក់¤(  ំង
b ងâ ះ, ខ @ ំុពិតb មិន� ចអះ� ងþ  ខ @ ំុ� ចÇ\ ើ� នដូចអ\ ី /!លខ @ ំុ 
� នÇ\ ើâ ះ�!។ ខ@ ំុមិនគិតþ  ខ@ ំុF ន !ចក¬ ី'(  ) នពីក!ំើតâ ះ
�!។ ផ´ ុយ¿ វិញ ខ@ ំុF នលក} ណៈធមh É  និង ព!# ¶ ម°ៀស� ងã!ចពី 
?!  ះþP  ក់É ម/!ល� ចÇ\ ើ� ន។ b ចុងÖ!  យ q! ប់� ព'(  ) ន/!ល 
ខ@ ុ�ំ នប�� !ញ គឺ' រªៀនសូ§! ពីរèៀបរស់Â b មួយ� ពភ័យ¤(  ច3! 
បុ៉:r  ះ។ Ö!  យមក ខ@ ុ2ំ!ងគិតពីªឿង?!  ះþP  ក់�ៀតÔើយ, !̂ ៀប 
ដូច+P  ¿ នឹង�!ទ!³វះ' ត់ /!ល�ុ ំនឹង� មដHូ P  ះ/!រ។

បុរស (MAN)

ចូ ! ហ!k © v!ត [Jose Zalaquett]។  � ទ ពិតÔើយ។ គឺ®!e វីមកពី 
u! �!ស ឈីលី [Chile] រូបl!ះ /!ល� នªៀបចំ' រ3 រក¬ ីអ1 ក$ ស  
Â Ö!  យ�!លរដß u! ) រâ ះ។ ®!e វីហ1 ឹងឯង /!ល� ន¿ ជំរំ 
u! មូលផ$ ំុមនុស!: /!ល+,  ននរ�  FP  ក់� ច¿ � ន។

K! $ ី (WOMAN)

®!e វីហ1 ឹង §! rវDើងÆ ប់Ý ក់គុកពីរäើក។ Û,  ះ ហ!k © v!ត។ 
ដូច+P  នឹង ®!e វីមកពីu! �!ស � ហ!:ង់ទីន [Argentina] Û,  ះ b ន់ 
ម៉ង់¸!ស [Juan Mendez] /!រ គឺ� ចង់រកអ1 ក� ត់ខ¯ ួន, desaparecidos។

បុរស (MAN)

Dើង� នÇ\ ើឲ!³� � ត់ខ̄ នួបុ៉d,  ន9C !¿  ើ̧ម!¥ីឲ!³� ដឹងþ  yើ� ¶៉ ង®៉!ច, 
ឲ!³� � កភ¯ ក់រសb តិ� ®ើល¿ , Ç\ ើ� រុណកមh  E!  ំដងក1 ុងមួយ9C ! 
ឲ!³�   ប់��  ល់þP  ំ¤(  ំង។

K! $ ី (WOMAN)

®!e វី! ®!e វី! � ដូចb , Û,  ះ មីអីã!â ះ? មី �៉ +! ឹ¶៉  ជឹ®!l! 
[Patria Jimenez]។ ®!e វីK! ó ញ់M!ទដូច+P  មកពីu! �!ស មុិចសិក 
[Mexico] FP  ក់â ះ � នb បa់ P  តb សF ជិកស� ផង។ ដូច+P  ហ1 ឹង 
®!e វីមកពីu! �!ស è!© រូស [Belarus] /!រ, Û,  ះ � à៉  K! $ ែមកូវ��  ¶៉  

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១១១



[Vera Stremkovskaya] /!លគិតþ   !ចក¬ ី'(  ) ន^! ៀបដូចb  .!:! 
ពួរ/!កÂ ¤ ងក1 ុងខ¯ ួនអញ� ឹង។

បុរស (MAN)

ដូច.!:!ពួរ/!ក¤ ងក1 ុង។ ពិត�!នÔើយ ពួក� ¤(  ច� ស់។ 

K! $ ី (WOMAN)

�!ន�  ភ័យ¤(  ច� ស់ ដូច � u! ុសFP  ក់â ះអញ� ឹង... 

ស®¯ !ងទី៥ (u! ុស)
ខ@ ំុ� នចូលរួមតស៊ូÉ ំងពីខ@ ំុ� យុ ១២ P  ំ។ F ន¢! ុមមនុស!:មួយ¢! ុម 
� ន8 ះ�Ú  រផ́ ះពួកDើងÂ u! �!សÜៀកឡង់¤ ងòើង [North Ireland] 
Ôើយនិ¶ យþ  “F៉ ទីន អEូ!  យអិន [Martin O’Brien], yើ C ក 
ចង់ចូលរួម ̧ ើរក!¥ួនសន$ ិ� ពÇ\ ើ� តុកមh  u!   ំងនឹងអំ�ើហិង!k ឬ�!?” 
ខ@ ុក៏ំនិ¶ យþ  ខ@ ុនឹំង¿ ។ ខ@ ុÆំ �ំ នþ  F ន' រភិតភ័យ� ស់។ បុ៉>$ ! 
អ\ ី/!ល¶៉ ប់យុឺនបំផុតâ ះ គឺ� ពá ះyើយ, សម C ំ C ៀមÂ ចំÌ ះ
មុខអំ�ើអយុត$ ិធម៌ Ôើយ+,  ន� ន Ç\ ើ' រអ\ ីÀ ះ។ �(  ប់  ប់¿ � លí  
b ង។ 

K! $ ីFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ(ឬ រូប� ពរបស់ 
ហ\ ូកសុី¶៉  ' ស់សុីនÆ ) ä!ចមុខäើÜ!¢! ង់។

ស®¯ !ងទី៦ (K! $ ី)
ខ@ ុអំត់Ç\ ើ;ើត�!។ ខ@ ុមិំនªៀប' រb មួយបុរសâ ះ�!។ ខ@ ុ�ំ យុ3! ១៧ P  ំ 
ឯ+ ត់វិញ� យុដល់¿  ៤៥ P  ំ, Ôើយe(  ប់F នu! ពន7 បីរួចÔើយ។ 
3!F0  យមីងខ@ ំុនិ¶ យþ  “មីងដឹង ឯងមិនK! ó ញ់+ ត់�!, 3!�!ល 
ឯង� ន ‘' គី¶៉ ’ [kakiya], ឯងនឹង°!ះK! ó ញ់+ ត់Ôើយ។ �í !កl!ះ 
b 9C ! ' គី¶៉  [kakiya] Ôើយ។” ប៉>ុ $ ! b មួយ' រជួយរបស់បងK! ីខ@ ំុ 
ខ@ ំុ� នរត់ã!ច°!ញពីu! �!សថូ'�   [Togo], ខ@ ំុ� ន¿ ' ន់សហរដß 
� ®!រិកb មួយលិខិតឆ¯ ង/!នv ¯ !ង'(  យមួយ។ ខ@ ំុ� នE!  ប់នគរ� ល 
អâì  u! ð!សន៍ Â -! ó នយន$ ' ះ !!�៉ ក [Newark Airport] þ  
ខ@ ំុចង់សុំសិទ7 ិ�! កB ន។ ខ@ ំុ� នE!  ប់ªឿងà៉ វ� ំងអស.់.. �!ន®!ន, 
មិន�!ន� ំងអស់�! O!  ះខ@ ំុÜៀន¤,  ស�!ក។ ខ@ ំុមិន� នE!  ប់+ ត់អំពី 
' គី¶៉  [kakiya] មកពីខ@ ុគិំតþ  u! �!លb + ត់ក៏មិនយល់/!រ។ ខ@ ុ�ំ ន 
សិទ7 ិ�! កB ន ឬ អត់� K! ័យäើo ¢! ម�! ដូ°1 !ះ + ត់និ¶ យþ  
ខ@ ំុ§! rវb ប់ពន7 d + រសិន។ ã!Ý ក¶់! �៉ ក់ខ@ ំុ។ ក1 ុងមន´ ីរឃ ុំ) ំងÂ រដß  
ញូវ ជឺសីុ [New Jersey] ខ@ ុ�ំ នជួបb មួយ  !សីុលី¶៉  ò!£ ហ\  ី[Cecelia         

Jeffrey] /!លb អ1 ក$ សFP  ក់�ៀត។  !សុីលី¶៉  à ប់� នខ @ ំុដូចកូន 
K! +ី ត់។ Â �!ល/!លខ@ ុចូំល¿ សp!  ក+ ត់ជួយ� ញកp!  លពូក  
ឲ!³ខ @ ំុ។ �!ល/!លខ @ ំុឈឹ¤(  ំង ã!មិនឲ!³þP  ំដល់ខ @ ំុ�!, Ôើយខ @ ំុគិតþ  
“èើសិន b ខ@ ំុ§! rវ�(  ប់Â ទីl!ះដ/!ល, Ô!តុអ\ ីក៏មិន§! លប់¿ K! ុក 

កំ!ើតវិញ?”  !សីុលី¶៉  � ននិ¶ យþ  “ឯងឆ4 តួ�!អី ហ\ ហូ!:ី¶៉ ? 
ឯងដឹងþ §! លប់¿ K! ុកវិញÇ\ ើអ\ ី�!? អ1 កF នដឹងអត់?”

ស®¯ !ងទី៤ (K! $ ី)
$ ះb ស, តិក1 ងុ�!លð!ó ងងឹតសូន!³សុង, ម) សូន!³សុង¶៉ ង� ក¬ ី 
ក៏F នមនុស!:Ö!  កឈរ ើ̧ម!¥ី' រ3 រអ1 កដÄ!/!រ។ ¶៉ ង' ច� ស់ 
ក៏F នមនុស!:FP  ក់ /!លÖ!  កឈរ' រ3 រអ1 កដÄ!/!រ។ ឲ!³� ំងអស់ 
+P  ដឹងþ  ក1 ុងQ!  លំ� កÎ!បl!ះក៏· យ ក៏F នមនុស!:¶៉ ងតិចFP  ក់ 
/!លÖ!  កឈរជួយ' រ3 រអ1 កដÄ!។ 

ស®¯ !ងទី៦ (K! ី)
“ហ\ សីុូ¶៉ , ឯងឆ4 តួ�!ឬ?” + ត់និ¶ យត “ឯងចង់§! ឡប់¿  u! �!ស 
ត'ូ�   វិញ?” 9C !បd²  ប់  !សុីលី¶៉  � ន¿ ងូតទឹក Ôើយ� ខ@ ំុមក 
b មួយ, Ôើយ+ ត់ឈរÂ ទីl!ះ Ôើយក> 7 !កòើង រួចនិ¶ យþ  
“®ើល¿  yើl!ះb អ\ ី /!លឯងចង់§! ឡប់¿ វិញâ ះ?” ខ@ ំុមិន� ន 
ដឹងþ  ខ@ ំុ� ន5ើញអ\ ីâ ះ�!។ “ឯងដឹង�!l!ះb សí ី?” ខ@ ំុមិន� ន 
ដឹង�!។ � ®ើល¿ មិនដូចb u! Ý បM់!ទមនុស!:K! ី�!។ ®ើល¿  
à ងដូចរបស់សំÎ៉!តមួយ ដូច� តê!ខ@ ំុអញ� ឹង។ អ\ ីម!#៉ ងគត់ /!លអ1 ក 
� ច5ើញ គឺb សF(  ក ដូច�P  ម¸!រអញ� ឹង/!រ, ÔើយF នរន7 តូចមួយ 
3!ប៉ុ:r  ះ។ F ន3!ប៉ុណ� ឹង +,  នបបូរ�!, +,  នអ\ ីÀ ះ។ ' គី¶៉  
[Kakiya]។  ខ@ ំុនិ¶ យþ  “អ1 ករស់ក1 ុងស� ពÎ!បl!ះ?” + ត់ក៏Ø¯ ើយ 
þ  “�!ញមួយជីវិតខ@ ំុÔើយ, ខ@ ំុយំរហូត�!លខ@ ំុ5ើញ� , ខ@ ំុក¬ ុកក¬ ួលក1 ុង 
ចិត$ � ស់,  ខ@ ំុF ន� រមh ណ៍ទន់ñ!k យ� ស់  និង F ន� រមh ណ៍ចុះ 
Æ ញ់q! ប់�!ល។” រួចខ@ ំុ ក៏សម¯ ឹង®ើល+ ត់ ខ@ ំុក៏� ន5ើញK! $ ី/!លរ ឹ
ងF ំb ងã!បងí ស់äើC ក។ ®ើលពី¤ ង*!   +,  នអ1 ក� ដឹងþ  
+ ត់ឈឺÆ ប់�!។ + ត់b មនុស!:គួរឲ!³K! ó ញ់b ទីបំផុត /!លខ@ ុមិំន 
e(  ប់� នជួប។ + ត់b អ1 កÇ\ ើឲ!³ខ@ ំុÂ ទីâ ះត¿ �ៀត, Ôើយ+ ត់ 
� នជួយឲ!³ខ@ ំុឈ1 ះក$ ី។

ស®¯ !ងទី៤ (K! ី)
F នតិចតួច និង ម$ ងF�  ល
Dើង� ន5ើញពន¯ ឺâ ះ½! ើនដងÔើយ។

បុរស (MAN)

ពួកã!� ន5ើញ? ពួកã!e(  ប5់ើញពន¯ ឺâ ះ½! ើនដងឬ? yើF ន 
ពន¯ ឺប៉ុd,  ន/!លពួកã!ពិតb � ន5ើញâ ះ? yើពួកã!� នស¦! ̂ ោះ
ជវិីតមនុស!:បុ៉d,  នd ក់Ôើយ? គឺតិចតួច និង ម$ ងF�  ល អ\ /ី!លពួកã!ដឹង៖ 
' រ¸ើរចូល¶! កមរណៈl!ះ។

K! $ ី (WOMAN)

l!ះb  អ\ /ី!លពួកã!ភ័យ¤(  ច�!ន®!ន៖ គឺភ័យþ  +,  ននរ� ã!ខ\ ល់, 

១១២   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



ភ័យþ  មនុស!:FP  � ំង© យ ã!� នM ¯ !ច� ត់¿ Ôើយ, ã!®ើល 
ទូរទស!:ន៍Ôើយ ã!និ¶ យþ  � មិន�!នb ªឿងរបស់ខ̄ នួã!�! Ôើយ 
ã!¿ ហូប� យ រួចã!¿ ¸!ក។ ã!ចូល¸!កអស់� ត់Ôើយ។ 

បុរស (MAN)

មនុស!:ចូល !̧ក� ត់អស់Ôើយ។ â ះ b អ\ /ី!លã!ដឹង និងភ័យ¤(  ច។ 
ពួកã!ដឹងþ  មនុស!: ៣,០០០ó នd ក់ កំពុងរស់ក1 ងុ� ព¢! ¢ី!  Ôើយ 
; h !ង ៤០,០០០ d ក់ �(  ប់b ªៀងà ល9់C ! · យ� រជមC ឺ/!ល� ច 
បÙ�  រ� ន។

K! $ ី (WOMAN)

ពួកã!ដឹងþ  នរ� ៣d ក់ b អ1 កកំពូលF នb ងã! ក1 ងុពិភពC ក... 

បុរស (MAN)

...ពួកã!â ះ F ន+! ព!³½! ើនb ងផលិតផលក1 ងុK! កុសរុប w!u! �!ស 
¢! ី¢! បំផុត ចំនួន៤៨បូកចូល+P  ។ Ôើយªឿងl!ះ� នឹងមិនF ន' រ 
>(  ស់ប¬ ូរអ\ ី�! · យQ!  ន3់!ស¦! ̂ ោះជីវិតមនុស!:FP  ក់, ÔើយFP  ក់�ៀត  
Ôើយµ!មFP  ក់�ៀតâ ះ។ +,  នអ\ /ី!លនឹង� ច>(  ស់ប¬ រូ;ើតâ ះ�!។ 
l!ះ b អ\ ី/!លពួកã!ភ័យ៖ គឺ+,  ននរ� ខ\ ល់â ះ�!។

ស®¯ !ងទីមួយ (u! ុស)
ខ@ ំុÛ,  ះ អូ��   � រី¶៉ ស � ន់°! [Oscar Arias Sanchez]។ Ôើយខ@ ំុ 
ខ\ ល់។ 

K! $ ីFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ(ឬ រូប� ពរបស់) អូ��  � រី 
¶៉ ស� ន°! ä!ច°!ញមុខäើÜ!¢! ង់ ។

' រចំ� យÍ e មិន�!នQ!  ន់3!b ' រចំ� យដ៏äើសលប់បុ៉:r  ះ 
�!, ប៉ុ> $ ! ផ´ ុយ¿ វិញ � តំ� ងឲ!³' របំ>(  ញធំបំផុត ចំÌ ះ� ទិ� ព 
ក1 ងុសម័យ' លរបស់Dើង៖ ទឹកE!  ក់ ៧៨០ 3 ន់ó នដុó(  រ ក1 ងុមួយ 
 P  ំ§! rវចំ� យ¿ äើឧបករណ៍សF(  ប់មនុស!:, ¿ äើ' Mំ ¯ ើង, ¿  
äើយន$ ' ះចំ� ងំ សp!  ប់u! ល័យមនុស!: /!លលុយâ ះ � ចយក 
¿ ចំ� យäើ' រអភិវឌ!\ន៍មនុស!:វិញ� ន។ èើQ!  ន3់! Dើងå!ក 
រំ2!កE!  ក់ចំ� យâ ះ3! ៥% w!តួä!ខl!ះ សp!  ប់�!ល ១០ P  ំ 
¤ ងមុខ, គQឺ!  ន3់! ៥% w!E!  ក់½! ើនរយ3 ន់ó នដុó(  រâ ះ, ¿ 
ក1 ុងកមh វិធីu!   ំងនឹង� ព¢! ី¢! វិញâ ះ, u! b ពលរដß ក1 ុងពិភពC ក 
� ំងអស់នឹងទទួល� ន !� កមh b មូលÝë  នÔើយ។ អ1 ក¢! ី¢! ក1 ុង  
ពិភពC កកំពុង�!  ក� ម� រចង់� ន� ó  និងq! r�!ទ!³, មិន�!ន 
' ំM ¯ ើង និងឧត$ ម !នីយ៍â ះ�!។

បុរស (MAN)

�!នÔើយ! អ1 ក¢! ី¢! ក1 ុងពិភពC កកំពុង�!  ក� ម� រអញ� ឹង
�!ន។ ប៉>ុ $ ! F នអ1 ក� ¿ ខ\ ល់គិតគូâ ះ?

K! $ ី (WOMAN)

F នអ1 ក� ã!ខ\ ល់?

ស®¯ !ងទី៣ (u! ុស)
Â �!លâ ះ ខ@ ំុ�P  ក់Â ក1 ុងP!   និងស|4 !ត5ើញជីវិតដ៏�!នលំ� ក 
លំបិនរបស់អ1 កភូមិ Â u! �!សភូF  [Burma]។

បុរសFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និងÛ,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់)  ' ស�៉  
ä!ចមុខÉ មÜ!¢! ង់។

�!ល-! កឹ អ1 កភូមិÆ ប់ចប' ប់ និងកø$ ! ក, Ôើយ គឺ§! rវã!បង} ឲំ!³ក� ង 
ក>̄ !ងសp!  ប់Í e ។ ពួកã!អត់� នE!  ក់កY!  អ\ �ី ងំអស់។ ខ@ ុ�ំ ន 
និ¶ យb មួយFì  យFP  ក់ /!លកូនu! ុស+ ត់� នសF(  ប់ខ¯ ួន O!  ះ
¢! ុម� ) ន� នបង} ំឲ!³រួមM!ទb មួយFì  យ។ កូនu! ុស+ ត់សF(  ប់ 
ខ¯ ួនឯង · យ� រ� ព� F៉ ស់។ គឺ�!លâ ះÔើយ /!លd ំឲ!³ខ @ ំុ 
សË!  ចចិត$ Ç\ ើ' រឲ!³u! b à K! $ � ំងâ ះ។ ពីដំបូង ខ@ ំុ+,  ន� ំងប៊ិច, 
+,  ន� ងំ¢! Ý សÇ\ ើ' រ�!។ អ1 កតសូ៊� នE!  ប់ខ@ ុ ំអំពីÔ!តុ' រណ៍l!ះ 
;ើតÏើងb ªឿយៗ Ôើយ+,  ននរ� ខ\ ល់�! Ôើយþ ខ@ ំុ§! rវÆ ប់ 
� វុធ និងu! យុទ7 តសូ៊។ បុ៉>$ ! ខ@ ុសំË!  ចបន$ Ç\ ើ' រ � ក់ទងនឹង' រu! មូល 
ªឿងà៉ វរបស់ពួកã!, É មលទ7 � ព/!លខ@ ុ�ំ ចÇ\ ើ� ន។ ខ@ ុរំÙ រ�!ន®!ន 
Â តំបន់ទួលâ ះ Ôើយអ\ ី/!លDើងF ន គឺកp!  ល>(  ស´ ីកមួយ 
សp!  ប់ដណh ប់ខ¯ ួន។ $ ះបីDើងចងអ¦! ឹងកុំឲ!³�¯ ើង°!ញមក� ម
Dើងក៏· យ ក៏Â �!ល-! ឹកÏើង Dើងដឹងþ  �¯ ើងe(  ក់មកពីäើ 
¸ើម� ើ Ôើយបឺត� មរបស់Dើង។ F ន�!លមួយ ខ @ ំុចង់� ញ់ 
សF(  ប់ខ¯ ួនឯង Â �!ល/!លDើង+,  នទឹកÀ ះ ÔើយDើង§! rវហូប 
អង4 រÔ ។ ប៉>ុ $ ! DើងÂ 3!បន$ u! មូលªឿងà៉ វត¿ �ៀត។ ទីបំផុត  
Dើង� នK! $ FីP  ក់មកពីu! �!ស� à ងំ /!ល� នឲ!³លុយDើងទិញ¢! Ý ស 
និង »@ ើសំបុ§! ។ ខ@ ុរីំកà យ�!ន®!ន · យ� រចុងÖ!  យDើង� ចÇ\ ើ 
អ\ ីមួយ� ន។ 9C !មួយ ខ@ ំុ� ន¿ អង^ ' រសិទ7 ិមនុស!:មួយ /!លÇ\ ើ' រ 
äើªឿង»!:!ង។ Â ទីâ ះ ខ@ ំុ� ន5 ើញឯក� រ /!លDើងu! ឹងÇ\ ើ
' រ¶៉ ង¤(  ំង¸ើម!¥ីÇ\ ើ� នâ ះ Â ក1 ុងធុងសំà ម។ � b ' រលំ� ក 
� ស់ ទp!  ំ� ន¢! Ý ស� ំងâ ះ»@ ើ¿  និង លំ� ក� ស់ ក1 ុង' រ 
កតj់!  ' រឈឺÆ ប់ /!លមនុស!:� ំងâ ះ  §! rវ|!  ំរស់� ំង§! ដរ។     
ឯក� រ� ំងâ ះ §! rវ� នã!សh ូរÏើងñ´ !ច រួចg ះH ល។ 

បុរស (MAN)
'  �  �៉  [Ka Hsaw Wa] មកពីu! �!សភូF ។ §! rវÔើយ។ � F ន 

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១១៣



� រមh ណ៍ñ´ !ច¤²  ំក1 ុងចិត$ ។ §! rវÔើយ។ ប៉>ុ $ ! Dើង� នE!  ប់ � Ôើយ 
þ  � +,  ន� ន' រអី�!។

K! ី$  (WOMAN)

Dើង� នE!  ប់� Ôើយ។ Dើង� នE!  ប់� Ôើយþ  � កំពុងខZ ះ¤v  យ 
ជីវិតរបស់� ។ +,  ននរ� �ì  ប់ Ôើយក៏+,  ននរ� ã!ខ\ ល់/!រ។ 

ស®¯ !ងទី២ (K! ី)
K$ ! ីb ½! ើន ក1 ុងu! �!ស ;!ន¶៉  [Kenya] មិនF នអុសសp!  ប់ដុត 
�!។ ពួកã!§! rវ' រ¾¯ !�ើ ¸ើម!¥ីព!# � លជមC ឺខ\ ះជីវb តិក1 ុងខ¯ ួនកូន 
របស់ពួកã! និង §! rវ' រទឹក�z  តសp!  ប់ផឹក។ បុ៉>$ ! þP  សំF(  ប់សត\ លí តិ 
និង � រb តិគីមី /!លã!̂ ! ើក1 ងុ�!  ចំ' រ� នបំពុលទឹកអស់។ Dើង 
� នäើកទឹកចិត$ ពួកã!ឲ!³Ý ំ¸ើម�ើ។ Dើង¿ u! មូលពូជពី¸ើម 
ÔើយយកមកÝ ំÉ មវិធី /!លK$ ! ី� នÇ\ ើb មួយនឹងពូជដÄ!�ៀត។ 
l!ះb រèៀប៖ យក»ើងមួយ, Ý ក់ដី និង ពូជចូល។ Ý ក់»ើងâ ះឲ!³ខ̀ ស់ 
¸ើម!¥ីកុំឲ!³ F ន់ ឬ ព¦! មកសុី។ DើងÝ ំ� នb ង ២០ó ន¸ើម 3! 
ក1 ុងu! �!ស;!ន¶៉  មួយ។ Ôើយ ចលd ¢! �៉ ត់ñៀវ [Green Belt 

Movement] � នÆ ប់»$ ើមកមh វិធី Â ក1 ុងu! �!សu! �!ល២០។

K! $ ីFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់)  �៉ ន់)�  រី 
F៉ 9! ä!ចមុខÉ មÜ!¢! ង់។

ស®¯ !ងទី២ (K! ី)
ទ|\ ើl!ះមិន� នÇ\ ើឲ!³®!ដឹកd ចូំលចិត$ Dើងâ ះ�!។ ពួកã!� យu! ) រ 
Dើង � យu! ) រខ@ ំុ។ ប៉>ុ $ ! សំ� ងលí  �!¥!កខ@ ំ̧ុ !  ស់ដូច�!¥!កដំរី 
អញ� ឹង។ ខ@ ំុÛ,  ះ �៉ ន់)�  រី F៉ 9! [Wangari Maathai]។ 

ស®¯ !ងទី១ (បុរស)
ខ@ ំុÛ,  ះ ¨!© ស៍ � ទី� ទ ី[Kailash Satyarthi]។

បុរសFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់ ̈ !© ស៍ 
� ទី� ទី ä!ចមុខÉ មÜ!¢! ង់។

Â �!ល/!លខ @ ំុF ន� យុ ៥ ឬ ៦ P  ំ Â 9C !ដំបូង /!លខ@ ំុ¿ ªៀន, 
ខ@ ុ�ំ ន5ើញអ1 ក !̧រ�!¥!កòើង និង កូនu! សុរបស់+ ត់ អង̂ យុÂ ចំF ត់ 
�Ú  រ� ó , ពួក+ ត់កំពុងអង^ ុយសF z  ត និង ¤ ត់�!¥!កòើងឲ!³; h !ង 
ដÄ!�ៀត។ �!លខ@ ំុចូល¿ ដល់ ខ@ ំុ5ើញF ន� ពរីកà យសប!Ñ យ 
�!ន®!ន។ ខ@ ំុ' ន់ ៀវÐ ថh ី, សំ3 តថh ី, · � វថh ី, ឯកស�£  នថh ី,  
អ\ ីៗ សុទ7 3 !ថh ី� ំងអស់ ÔើយÂ �!លខ @ ំុ5 ើញ; h !ងâ ះ ខ @ ំុក៏ឈប់ 
មួយសន´ ុះ ពOី!  ះÉ មច!ំ!ះដឹង និង សម!¥ជញ� ៈខ@ ំុ � b äើកដំបូង 
Ôើយ /!លខ@ ុជួំបu! ទះªឿងÎ!បl!ះ។ ដូ°1 !ះ ខ@ ុÆំ ប់F នគំនិតពិÆ រ�  

þ  Ô!តុអ\  ី ក៏;h !ង� យុបុ៉នខ@ ុ ំ Î!រb អង̂ យុ¤ ត់�!¥!កòើងឲ!³;h !ងៗដូច 
ខ@ ំុវិញ ÔើយÔ!តុអ\ ីខ@ ំុ§! rវ¿ ªៀន?  ខ@ ំុចង់សួរសំណIរl!ះ¿ ; h !ងl!ះ 
3!ខ@ ុមិំនF នក¬ 'ី(  ) នq! ប់Q!  ន់À ះ, �ើបខ@ ុចូំលþP  ក់ Ôើយq! rបs! ៀន 
�Ú  គមន៍ខ@ ំុ 3!ខ@ ំុពុំ� នសួរសំណIរl!ះ�! $ ះb ខ@ ំុÂ F ន� រមh ណ៍ 
ក1 ងុចិត$ þ  §! rវសួរក¬ ។ី បុ៉>$ ! ពីរý៉ ងÖ!  យ �ើបខ@ ុuំ! មូលផ¬ ុ�ំ ព'(  ) ន 
� ំងអស់របស់ខ@ ំុសួរ¿ C កq! rþ  “C កq! r Ô!តុអ\ ី ក;៏ h !ង� យុ 
K! � លខ@ ុÎំ!រb អង̂ យុមុខ�Ú  រ� ó ¤ ត់�!¥!កòើងវិញ? + ត់សម̄ ងឹ 
មកខ@ ុវិំញ¶៉ ងច�̄ !ក Ôើយនិ¶ យþ  ឯងសួរសí  ីឯងមកªៀនÂ ទីl!ះ 
មិន�!នមកសp!  ប់ខ\ ល់ªឿងអត់� ន' រ ÔើយសំណIរl!ះមិន�!នb  
កិច� ' ររបស់ឯង�!”។ ខ@ ុ�ំ នខឹង។ ខ@ ុគិំតþ  �!ល¿ ផ́ ះ នឹងសួរសំណIរ 
¿ F0  យខ@ ំុ។ �!លខ@ ំុសរួ + តþ់  “ÜV !! ឯងមនិ5 ើញ; h !ងã!Ç\ ើ' រ½! ើន 
+P  �!អី? � b � សd របស់ã! O!  ះã!¢! ី¢!  ពួកã!§! rវខំÇ\ ើ' រ” 
Ôើយ+ ត់þ  កំុឲ!³គិតªឿងl!ះ។ 3!9C !មួយ ខ@ ុ�ំ ន¿ ជួបឪពុក /!ល 
b អ1 កជួសជុល�!¥!កòើងâ ះ Ôើយនិ¶ យ¿ ' ន់+ ត់þ  
“ខ@ ំុ®ើល; h !ងl!ះà ល9់C ! ខ@ ំុF នសំណIរមួយþ  Ô!តុអ\ ីមិនបញZ ូនកូន 
¿ ªៀន?” u! �!លពីរd ទី �ើប+ ត់Ø¯ ើយយឺតៗþ  “ពួកខ@ ំុ;ើតក1 ុង 
វណ� ៈ� សករ (untouchables), Dើង;ើតមកសp!  ប់Ç\ ើ' រ។” Ô!តុl!ះ  
ខ@ ុមិំន� ចយល់þ  Ô!តុអ\ Fី នមនុស!:ខ̄ ះ;ើតÏើងសp!  ប់Ç\ ើ' រ និង  
ខ¯ ះ�ៀតដូចDើង;ើតមកសp!  ប់¿ � ó ªៀន។ � ;ើត°!ញមកពី 
� មក? � Ç\ ើឲ!³គំនិតខ@ ំុu! � ំងu! �ើសបន$ ិច O!  ះ+,  ននរ� មួយ 
� ចØ¯ ើយសំណ Iរខ@ ំុ� ន។ yើខ@ ំុ§! rវសួរនរ� ã!? C កq! rខ@ ំុអត់ 
Ø̄ ើយ។ +,  ននរ� FP  ក់Ø̄ ើយសំណIរ� នលí �!។ ខ@ ុទុំកªឿងl!ះដក់ក1 ុង 
ចិត$ ខ@ ំុអស់�!ល½! ើន P  ំ។ ឥឡូវl!ះ ខ@ ំុកំពុងÇ\ ើកិច� ' រអំពីªឿងl!ះខ¯ ះ 
Ôើយ។ F នកុF រÂ u! �!សឥ�U   ៥ó នd ក់ ;ើតមកសp!  ប3់! 
បំªីb � សករ។ ; h !ង� យុ§! ឹម ៦-៧  P  ំ §! rវបង} ំឲ!³Ç\ ើ' រ ១៤ý៉ ង 
មួយ9C !។ èើពួកã!យំរកឪពុកF0  យ ពួកã!នឹង§! rវã!� យ¶៉ ងÆ ស់ 
ê!, �!លខ¯ ះ ã!ចងព!³ួរòើងÏើងäើ ក!Ñ លចុះÖ!  មäើ¸ើម�ើ, 
Ôើយ §! rវ� នã!ដំឲ!³F ន�(  ក�P  ម· យ/!កy ì   ឬ យកM ¯ ើង� រី 
អុជ។ ចំនួន;h !ង� សករ;ើនÏើងÉ ម� j!  កំ!ើនd °ំ!ញ។ កំ!ើន 
d ំ°!ញកp!  ល-! ំ; ើនÏើង ចំនួនកុF រb ខ @ ំុកញ Z ះក1 ុងឧស!k ហកមh 
-! ំl!ះក៏;ើនÏើងរហូត/!រ។ អញ� ឹង �ើបDើងÇ\ ើយុទ7 d ' រb មួយ 
អ1 ក^! ើកp!  ល-! ំ។ និងÆ ត់សកមh � ព>²  ល់៖ ចុះ�!ក�!រb សFK  ត់  
និង · ះ2!ងកុF រ� ំងâ ះឲ!³§! លប់¿ Â b មួយq! �� រពួកã!
វិញ។ បុ៉>$ ! �!លDើង2!ងពួកã!, ' រÙ រl!ះ�ើប3!Æ ប់»¬ ើម3!បុ៉:r  ះ។

ស®¯ !ងទី៧ (u! ុស)
� ពិ� កនឹងÇ\ ើឲ!³ã!ឮស®¯ !ងDើង� ស់។ 
Dើង ជនb តិ �៉ ä!ស´ ីន...

បុរសÇ\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់) à៉ ជី សួà៉ នី 
ä!ចមុខäើÜ!¢! ង់។

១១៤   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



... ´ ើរ3!b u! b ជន/!លã!បំM ¯ !ចH ល� ត់¿ Ôើយ, §! rវã!Æ ត់
ទុកu! �!សជជុះ" ក� បb ងã!Ôើយ។ +,  ននរ� §! rវ' រសន$ �ិ ព, 
គឺសន$ ិ� ព /!លF នយុត$ ិធម៌, b ងអ1 ក/!ល§! rវã!ជិះb ន់�!។ ខ@ ំុ 
មកពីតំបន់ )�  �  [Gaza]។ ខ@ ំុÆ ប់»¬ ើមu! យុទ7 ̧ ើម!¥ីសន¬ ិ� ពÉ ំងពី
វ័យ;h !ងបំផុត។ អ1 ក®ើល5ើញនរកw!ជីវ� ពu! Æ 9ំC !របស់Dើង Ôើយ 
អ1 កសួរþ ៖ Ô!តុដូច®¬ !ច � នb � ពអយុត$ ិធម៌l!ះ;ើតÏើង� ន? 
Ô!តុអ\ ីក៏ផ´ ះអ1 កជិត¤ ងDើង§! rវã!ក®´ !ច? Ô!តុអ\ ីក៏បងu! ុសខ@ ំុ§! rវ
b ប់គុក? Ôើយខ@ ំុនិ¶ យអំពី អំ�ើ� រុណកមh ។ ខ@ ំុពុំ� ចមិននិ¶ យ 
អំពី អំ�ើ� រុណកមh � ន�!។ Dើង§! rវ3!F នស$ ង់Ý រ3!មួយ សp!  ប់ 
q! ប់មនុស!:� ងំអស់, � ងំ អី៊N!  Y!ល និង �៉ Ï!ស́ នី, O!  ះþ  ជីវិត 
មនុស!:b របស់ពិសិដß  មិនþ  សûv  តិ, ពូជ� សន៍ និង � សd អ\ �ី!។

ស®¯ !ងទី៥ (u! ុស)
អ1 ក/!ល� ត់ខ¯ ួន� ំងâ ះb កសិករ។

បុរសFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់)  £ )Ú  ន់សីុស4 ូ 
សូè!រុន ä!ចមុខäើÜ!¢! ង់។

កសិករ អង់¸!ស [Andean] F ន� � ចម!¥ង គឺ ; \ !ជួ [Quechua] 

មិន�!ន� � Ü!ស!Ñ៉ ញ�!។ ពួកã!§! rវÆ ត់ទុកb ពលរដß " ក� ប
b ងu! b ពលរដß »!:!ង�ៀត។ អញ� ងឹÔើយ� នb  មិនសូវF នã!Üើ�ើ 
Ïើយ។

ស®¯ !ងទី៥ (u! ុស)
+,  នអ\ ី� ¢! ក់សp!  ប់អ1 ក$ ស b b ង' រF ន� រមh ណ៍þ  + ត់§! rវ 
ã!បំM ¯ !ចH លâ ះÏើយ។ b ªឿយៗ អ1 កÇ\ ើ� រុណកមh  ^! ើ� �  
Î!បl!ះ ើ̧ម!¥ីបំ� ត់�,  រតីអ1 ក$ ស · យã!និ¶ យþ , ឯងដឹង�!? 
+,  ន អ1 ក� ã!ខ\ ល់�!។

K! $ ី
Dើង� នE!  ប់� ។ Dើងនិ¶ យþ  អ1 កឯងដឹង�! +,  នអ1 ក�  ã! 
ខ\ ល់b មួយអ1 កឯង�!។ 

ស®¯ !ងទី៧ (u! ុស)
d  P  ំដំបូង Â Q!  b ប់គុកÂ u! �!សចិន ខ@ ំុយំ ´ ើរà ល9់C !។ ខ@ ំុនឹក 
q! �� រខ@ ំុ ពិ !សF0  យខ@ ំុ/!ល� នÇ\ ើអត$ ) ត · យ� រã!Æ ប់ 
ខ¯ ួនខ@ ំុ។ ខ@ ំុ' ន់� សd  ' តូលិក [Catholic], ដូ°1 !ះ ខ@ ំុ� នបន់K! ន់ 
-! ះ។ ប៉>ុ $ ! ពីរ P  ំÖ!  យមក ខ@ ំុ2!ងF នទឹក¬ 1 !ក�ៀតÔើយ។ Dើង 
F នជីវិត3!ម¬ ងគត់។ ã!� ន� យបំ� កឆ់í ឹងខ1 ងរបស់ខ@ ំុ។ Ö!  យមក 
Â �!លខ@ ំុរស់Â និរ�!សខ¯ ួន មនុស!:FP   �  ) រី វូ [Harry Wu] þ  
b វីរជន។ 

K! $ Çី\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់) ) រី វូ ä!ចមុខ 
äើÜ!¢! ង់។

ប៉ុ> $ ! វីរជនពិតâ ះ នឹង�(  ប់¿ Ôើយ។ èើខ@ ំុb វីរជនពិតE!  កដដូច 
អ1 ក/!លខ@ ំុ� នជួបÂ ជំរុឃំ ុំ) ំងâ ះ ខ@ ំុu! �!លb Ç\ ើអត$ ) ត� ត់ 
Ôើយ។ ឥឡូវl!ះ ខ@ ំុចង5់ើញ3 ក!³ © វØ4 ! [laogai] '(  យb 3 ក!³
F នÂ q! ប់វចd នុ¢! ម។ “© វ” F នន័យþ  ពលកមh , “Ø4 !” គឺ 
កំ�!ទ±! ង់។ ពួកã!v!ទ±! ង់មនុស!:។ មុន P  ំ១៩៧៤, ហ^ ូ© ក់ 
[gulag] គឺមិន�!នb 3 ក!³មួយ�!។ ឥឡូវl!ះ � '(  យb 3 ក!³មួយ។ 
ដូ°1 !ះ Dើង§! rវó ត§! Ý ង3 ក!³ © វØ4 !៖ þ F នជនរង?!  ះប៉ុd,  ន 
d ក់Â ទីâ ះ? yើពួកã!§! rវស៊ូ|!  ំរស់ក1 ុងល័ក} ខ័ណU Î!ប� ? ខ@ ំុ 
ចង់ឲ!³មនុស!:FP  ដឹង អំពីផលិតផលÂ u! �!សចិន /!លផលិត· យ 
អ1 ក$ ស៖ របស;់ h !ងä!ង, � ល់� ត់, Ù!  មê!វះ' ត់។ ខ@ ំុចង់ឲ!³ 
ពិភពC កដឹងþ  បច� ុប!¥ន1 l!ះu! b ជនចិនF នសិទ7 ិ}! ើសªីសF ក 
យី'  � ប៊ូកក់សក់, ប៉>ុ $ ! ពួកã!Â ពុំF នសិទ7 ិនិ¶ យអ\ ី /!លពួក 
ã!ចង់និ¶ យពិតៗâ ះ�!។

បុរសFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់)  បី៊កញូ 
បូ៊Æ ក់ ä!ចមុខäើÜ!¢! ង់។

ស®¯ !ងទី៣ (u! ុស)
' រ¸ើរមួយជំ) នពីមុខប៉ូលីសសF K  ត់â ះ b អ\ ី/!លDើង§! rវÇ\ ើ 
ើ̧ម!¥ីរស់à នF នជីវិត។ អ1 កដÄ!�ៀត Â ក1 ងុចលd � មគ̂ �ី ពមិន 
� នដឹងþ  Dើងរស់Â ទី� �! ឬ មិន� នដឹងþ  អ1 ក� ªៀបចំ 
សp!  ប់Dើង�!។ ªៀងà ល.់! Dើង§! rវ>(  ស់ប¬ ូរលំÂ Ýë  ន និង 
រូបà ងDើង និង v!បន¯ ំខ¯ ួន។ Dើង§! rវទុកចិត$ äើជន /!លDើងមិន 
/!ល��  ល់À ះ។ រÙÚ  ន់សp!  ប់លក់ខ¯ ួនពួកDើង� ន½! ើន� ស់ 
គឺ ២០,០០០ ដុó(   -! មb មួយនឹងទិÝë  ' រ°!ញb អចិd!  $ យ៍ពី u! �!ស  
ប៉ូឡូញ [Poland]។ ប៉>ុ $ ! ã!ក!¥ត3់!ម¬ ងគត់។ 

ស®¯ !ងទី៧ (u! ុស)
DើងÝ ក់' រទុកចិត$ äើជន /!លDើងមិន/!ល��  ល់À ះ។ ã!ក!¥ត់ 
3! ម$ ងគត់។ 

ស®¯ !ងទី៥
Dើង+,  នសិទ7 ិ§! rវ� ត់ក¬ ីសង!6ឹម�!។
ខ@ ំុÛ,  ះ បបប៊ី មូឡ ឺ[Bobby Muller]។

បុរសFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់)  បបបី៊ មូឡឺ 
ä!ច°!ញមុខäើÜ!¢! ង់។

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១១៥



ªឿងមួយ/!លចÚ!  បំផុត គឺ�!ល/!លDើង§! rវã!u! គល់រÙÚ  ន់ ណ÷Î!ល 
សន$ ិ� ព [Nobel Peace Prize] សp!  ប់កិច� ' ររបស់Dើងក1 ុង' រ 
u!   ងំQ!  ប់មីនកប់ក1 ងុដីâ ះ គឺu! -! តឹ$ Îិ!បមâ ស�� !តd ក1 ងុu! ព័ន7  
ផ!:ព\ ផ!k យ ̧ ើម!¥ីÇ\ ើឲ!³មនុស!:FP  F ន� រមh ណ៍លí , F ន' រផ$ ល់កF(  ំង 
ប�Á  លចិត$ ។ � b � ចម៍ !ះ!។ មនុស!:FP  3!ងគិតþ  · យ� រ 
F នសន7 ិសû e  អន$ រb តិ, � b ªឿង´ !  ចÔើយ, អស់' រÙ រ§! rវÇ\ ើ 
Ôើយ។ ចូរ®ើលចុះ, Dើងរស់ក1 ុងជីវិត /!លÝ ច់°!ញ¶៉ ង¤(  ំង 
ជ<!   w!� ពអស់សង!6ឹម, w!' រឈឺÆ ប់ និង ' រប៉ះទង^ ិចផ¯ ូវចិត$ ¶៉ ង 
¤(  ំង។ ដូ°1 !ះÔើយ � នb ខ@ ំុF ន� រមh ណ៍¶៉ ង¤(  ំងក1 ុង' រ� ម� រ
ឲ!³F ន' រ8 រពច!Ñ ប់ និង §! rវ8 រពពិតE!  កដ, b ជំlឿ/!លអ1 ក 
មិន� ចអនុûe  តឲ!³F នបទu! ល័យពូជ� សន៍;ើតF នÂ  u! �!ស 
កម̀ bុ  Â u! �!សរូ៉�៉ ន់Ý  [Rwanda] និង Â ក1 ងុពិភពC ក។ O!  ះþ  
� � ចនឹង� បO!  ះបណh ុះQ!  ប់ពូជ w!' របំផ¯ ិចបំ>(  ញÏើងវិញ។ 
9C !� មួយ ក±! ិតw!� ពឆ4 ួតលីó l!ះ នឺងរីកà លÝ លឆ¯ ង¿ ដល់
តំបន់រស់Â របស់Dើង។

ស®¯ !ងទី៤ (K! ី)
ខ@ ំុចង់ដក>�  ពីសួន Ôើយឲ!³¿ កុF រ។

K! $ ីFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់)
�!ន) ល់ � ហុីà៉ ន ä!ចមុខäើÜ!¢! ង់។

ចំÌ ះកុF រ /!លb ប់ពន7 d + រÂ  u! �!សទួរគី [Turkey] គឺពួកã! 
§! rវឃ ុំ) ំងà ប់ P  ំ · យមិនF ន' រH ទu! ' ន់។ ឲ!³>�  ដល់ពួក 
ã!។ ខ@ ំុចង់Ç\ ើឲ!³ពួក; h !ងៗ� ំងâ ះ F ន� រមh ណ៍ស1 ិទ7 នឹងធមh b តិ។ 
ខ@ ំុចង់Ç\ ើឲ!³ពួក; h !ងៗ� ំងâ ះ F ន� រមh ណ៍មិនសូវក:Á  ចក�h !ង 
�!ក។ 

ស®¯ !ងទី៥ (u! ុស)
ខ@ ំុÛ,  ះ �៉ ន់ ចូនស៍ [Van Jones]។

បុរសÇ\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬរូប� ពរបស់) �៉ ន់ ចូនស៍ 
ä!ចមុខäើÜ!¢! ង់។

អង^ ' រ របស់Dើងó ត§! Ý ងពី ' ររំC ភសិទ7 ិមនុស!:, ពិ !ស 
� ព~ រ� របស់នគរ� លÂ សហរដß � ®!រិច។ F ន; h !ង /!ល 
មកដល់ផ´ ះ· យ � ក់ê! ឬ � ក់þ�  ម ឬ � ក់Çh !ញ។ F ន; h !ង/!ល 
§! rវã!ឃ ុំ) ំងក1 ុងគុកអស់ ៤ -៥ 9C ! · យមិនF នបទH ទu! ' ន់ 
អ\ ី� ំងអស់។ F ន' រ� ញ់ជ័រ^!  ងÂ äើមុខ; h !ង b ជ័រ/!លបិទ 
b ប់�!¥!កÔើយរó ក Ôើយបន$ រó ករហូត� ល3់!ó ងសំ� ត
°!ញ។ ªឿងអស់� ំងl!ះ មិនឲ!³ពិភពC កDើង F នសុវត, ិ� ព�!។ 

� មិនÇ\ ើឲ!³' រÙ រព¦! ឹងច!Ñ ប់ F ន� ពÙ យK! ួលត¿ �ៀត�!។ 
អង^ ' រ ) (  ំ®ើលប៉ូលីស កំពុងព!# ¶ មបញ!Tប់� ។ 

ស®¯ !ងទី៧ (u! ុស)
ខ@ ំុÛ,  ះ u! ូ៊ស ) រីស [Bruce Harris]។

បុរសÇ\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់) u! ូ៊ស ) រីស 
ä!ចមុខäើÜ!¢! ង់។

អ\ ី/!លពួកDើង� ន និងកំពុងÇ\ ើÂ  ' �  � លីយ៉ង់ហ!k  [Casa 

Alianza] u! �!សហ 4 ័រតឺF៉ ©  [Guatemala] គឺផ¬ ល់កុF រ� ព ដល់ 
កុF រវិញ, èើសិនb  � មិន� ន់យឺត�!ល�!â ះ។ Dើង� នÆ ប់ 
»¬ ើមផ¬ ល់� ) រ និង ទីជ±! កដល់ពួកã!, ប៉>ុ $ ! l!ះមិន�!នq! បQ់!  ន់ 
Ôើយមិនសុីជ< !   [that was naive]។ ខ @ ំុÂ 3 !គិតដល់ស¦! ̂ ាជ 
[priest] FP  ក់Â u! �!ស !̂  សីុល [Brazil] /!លនិ¶ យþ  “Â �!ល 
/!លខ@ ំុផ¬ ល់� ) រដល់អ1 កអត)់ (  ន ã!� ខ@ ំុþ  វីរជន។ Â �!ល 
/!លខ@ ុសួំរþ  Ô!តុអ\ �ី នb មនុស!:� ងំâ ះ b ជនអត់)(  ន, ã!�  
ខ@ ំុþ  b ជនកុមh ុយនីស$ ”។ � b ' តព\ កិច� ដ៏u! T!ក1 ុង' រផ$ ល់ចំណី 
ដល់អ1 កអត់)(  ន, 3!ក1 ងុd មb ទី�P  ក់Ù រមួយ Dើង� ចសួរþ  Ô!តុអ\ ី 
ក;៏ h !ងស, ិតក1 ុង� ពអត)់ (  ន, Ô!តុអ\ ីពួកã!§! rវã!បំ3 ន និង §! rវã! 
សF(  ប់, Ô!តុអ\ ក៏ីបូ៉លីសសF(  ប់;h !ងអd þ រស់É មចិ�� ើមថ1 ល់។ មិន 
យូរបុ៉d,  ន, Dើងក៏ទទួល' រ� ទូរស័ព́ ចូលមក និង ' រគp!  មសF(  ប់។ 
រហូតF ន9C !មួយ... © នទំlើប è!អ៊ឹមដុបលយូ [BMW] +,  ន�(  ក 
ä!ខមួយ, បិទកញ� កª់ ,  ជិតèើកស[ំ មក មណU លអ1 កF នវិបត$ ិ Â  
កូð!� ន់ ' ស [Covenant House]។ បុរសបីd ក់ ចុះពីរថយន$  
សួររកÛ,  ះខ@ ំុ និង សួរþ  “yើ u! ូ៊ស ) រី Â ឬ�!? DើងមកសF(  ប់ 
� Ôើយ”។ ពួកã!� ញ់រះ· យ !̂ ើ' M̄ំ ើងស\ យ័u! វត$ ។ិ Â �!លបូ៉លីស 
មកដល់, ប៉ូលីសªីសយកសំបកQ !  ប់¿ អស់។ ពួកã!� នយក 
ភស$ Éុ ង¿ អស់។ �!ល�P  ក់' រ កូð!� ន់ ' ស [Covenant House] 
Â ¢! ុង ញ៉ូវយ៉ក [New York] ឮ អំពី-! ឹត$ ិ' រណ៍l!ះ ពួកã!� ន»@ ើ� វ 
Ö!  ះមកឲ!³ខ@ ំុ។ � វÖ!  ះâ ះ F ន�(  កសរ !រþ  e d � ចយក 
E!  ក់វិញ� ន u! សិនèើ� មិនដ!ំើរ' រ!

ស®¯ !ងទីមួយ (u! ុស)
ខ@ ំុb ®!e វី។

K! $ ីFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬរូប� ពរបស់)  !ជីន 
ទូរីគូលូ ä!ចមុខäើÜ!¢! ង់។

Â �!លខ@ ំុÂ ក1 ុងតុó ' រw! u! �!សទួរគី [Turkey] l!ះ, ខ@ ំុសម¯ ឹង
®ើលចំ¬1 !កមនុស!:/!លខ@ ុកំំពុងH ទu! ' ន់ អំពីអំ�ើ� រុណកមh , Ôើយ 

១១៦   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



�!ល /!លពួកã!សម̄ ងឹ®ើលខ@ ុ ំ ខ@ ុមិំនÙ កមុខ°!ញ, Ôើយ�!ល/!ល 
ពួកã!សម¯ ឹង®ើលខ @ ំុ ខ @ ំុមិនÙ កមុខ°!ញ ខ @ ំុF ន� រមh ណ៍þ  ខ @ ំុF ន 
ក¬ ី'(  ) នb ងពួកã!។ É មពិត ពួកã!É មÝ នខ@ ំុà ល់-! ឹក, Éំ ងពីខ@ ំុ
� នòើង°!ញពីផ´ ះេម¯ ៉ះ។ Dើងមិន� ចÇ\ ើអ\ ី� ន�! F ន3!រកªឿង
កំÎ̄ !ងក1 ងុ�Ê  ន' រណ៍Î!បl!ះ។ � គ½! ើន �!លមនុស!:§! rវ� នសF(  ប់ 
គឺពួកã!§! rវទទួលរង) តកមh  · យã!� ញ់Q!  ប់ចំពីÖ!  យ។ Â  
អង^ ' រសិទ7 ិមនុស!:ពួកDើង, Dើងនិ¶ យកំÎ¯ !ងä!ង អំពីវិធីÝ ក់ 
កញ� ក់ឆ̄ ះុäើ�,  , ដូ°1 !ះ Dើង� ច®ើល5ើញអ1 ក� É មDើង! អញ� ងឹ 
Dើង� ច®ើលអ1 ក� É មពីÖ!  យDើង�K  ត់ៗ និង ប៉ុនប៉ង់សF(  ប់ 
Dើង។

ស®¯ !ងទី៦ (K! ី)
à ល់�!ល/!លខ @ ំុF ន� រមh ណ៍ភ័យ¤(  ច, ខ@ ំុអ�Z ើញមិត$ ភក$ ិ� ំងអស់, 
សកមh ជនដÄ!�ៀត មកជួបជុំ+P  , ÔើយDើងនិ¶ យ ើចä!ង។ 
' រផ´ ុះស!ំើច និង � ពកកy់0  របស់មនុស!:ជុំវិញខ¯ ួន Ç\ ើឲ!³ខ@ ំុ� ច 
រស់à ន� ន។ èើសិនខ@ ុអំង̂ យុ3!ឯង ខ@ ុ'ំ(  យ¿ b ឆ4 តួ� ត់¿ Ôើយ។ 

ស®¯ !ងទី២ (K! ី)
�!លមនុស!:FP  ក់មកជួបអ1 ក Ôើយនិ¶ យþ  “ខ@ ំុu! �!លb � ន
�(  ប់� ត់¿ Ôើយ... ខ@ ំុu! �!លb �(  ប់Ôើយ èើសិន មិនF នអ1 ក 
Â ទីl!ះ�!”, â ះb ' រផ¬ ល់ þ មពចិត$  µ!ម�ៀតដល់Dើង។ 
ខ@ ំុÛ,  ះ ពុង ឈីវÔ^ !ច [Kek Galabru] Ôើយខ@ ំុបដិ !ធមិន°!ញពី
u! �!សកម` ុb ”។ 

ស®¯ !ងទី៨ (K! ី) (ពីទីងងឹត)
ខ@ ំុÛ,  ះ --

>z  ក

បុរសFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ 3!+,  នអ\ äី!ច°!ញäើÜ!¢! ង់�! ។

Û,  ះរបស់ខ@ ំុ គឺ --

K! Çី\ ើ' យវិ' រម¬ ង�ៀត ÔើយÂ 3!+,  នអ\ មួីយä!ច°!ញ 
មក�ៀត។ � ងំពីរd ក់Ç\ ើ' យវិ' របន$ 3! Â មិនF នអ\ äី!ច 
°!ញមកÀ ះ។ អ1 កស�¬ !ងដÄ!�ៀតd +ំP   ើចÏើង។ 
ស®̄ !ងទី៨ បន$ និ¶ យ°!ញពីទីងងឹត។ ពន̄ Æឺ ប់»¬ ើមថយចុះ 

Â äើបុរស និង K! $ âី ះ។

ខ@ ុមិំន� ចប|V ើបE!  ប់Û,  ះខ@ ុ�ំ ន�!។ ខ@ ុមំកពី u! �!សសូ៊ដង់ [Sudan]។ 
ឪពុកF0  យខ@ ំុ 3!ង�!d ំដល់Dើង' លពីÂ ; h !ង ពីរèៀបK! ó ញ់ 

មនុស!: $ ះបីb ã!� មញ� , $ ះបីb ã!¢! ី¢! ¶៉ ង� ក¬ ី។ ផ´ ះខ@ ំុ 
3!ង3!មF រញឹកb និច� à ល់�!ល F នមនុស!:ឈឺមកព!# � ល ឬ ឆ¯ ង 
ទl¯ !។ ខ@ ំុªៀនÆ ត់ទុកជនb តិស៊ូដង់� ំងអស់ b q! �� រ3!មួយ, ប៉>ុ $ ! 
ខ@ ំុមិន� ចE!  ប់Û,  ះខ@ ំុ� ន�!។ អ1 ក� ំង© យ /!ល§! rវរÝë  ភិ� ល 
សង!:័យþ  Ç\ ើ' រ� ក់ទងនឹងសិទ7 ិមនុស!:, §! rវÆ ប់ខ¯ ួន Ôើយរ�!ង
§! rវÇ\ ើ� រុណកមh Â ផ´ ះ· ,  ច, ឬ u! សិនèើ F នសំ� ងលí §! ឹមb ប់ 
គុក។ èើខ@ ំុE!  ប់Û,  ះខ@ ំុ, ខ@ ំុមិន� ចÇ\ ើ' រខ@ ំុ�!។

ស®¯ !ងទី៥ (u! ុស)
èើd ងប�� !ញÛ,  ះរបស់d ង + ត់2!ង� ចÇ\ ើ' រ;ើត�ៀតÔើយ។ 
ពន¯ ឺ� ត់អស់ពី ខ¯ ួនបុរសនិងK$ ! ី។

ស®¯ !ងទី៤ (K! ី)
ខ@ ំុÛ,  ះ រីហ4 ូÎ!៑É  ®៉!នជូ [Rigoberta Menchu]។
អ1 កស�$ !ងFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូបរបស់) រឺហ4 ូÎ!៑É  
®៉!នជូ ä!ចមុខÉ មÜ!¢! ង់។

ស®¯ !ងទី៤ (K! ី)
Dើង§! rវ3!ប|ើ4 តនូវក$ ីសង!6ឹម Â q! ប់ទិសទីÏើងវិញ។ Dើងb អ1 ក
/!លF ន3 ក!³និ¶ យb ចុងÖ!  យ, Ôើយb អ1 ក នឹងF ន3 ក!³និ¶ យ 
ចុងÖ!  យ។

ស®¯ !ងទី២ (K! $ ី)
Â សហរដß � ®!រិក DើងF ន+! ព!³ធនb ½! ើនរហូតមិនដឹងþ  §! rវ 
យក¿ Ç\ ើអ\ ីខ¯ ះ�ៀតផង, ប៉>ុ $ ! Dើង� នទុកឲ!³; h !ងà ប់ó នd ក់  
រស់ក1 ងុ� ពអត់)(  ន, +,  នជ±! ក�! ក និង សFx  រៈb មូលÝë  នដÄ!�ៀត 
សp!  ប់រស់។ Â ក1 ុងu! b b តិមួយ /!លF ន !ដß កិច� ដល់¿  
៩,000,000 ó នដុó(  រ, Î!រb � ព¢! ី¢!  កំពុងសF(  ប;់ h !ងៗ ¶៉ ង 
យឺត  ដូច� វុធ¿ វិញ។ ខ@ ំុច!Ñ ស់ក1 ុងចិត$ � ស់þ   èើDើងមិនស¦! ̂ ោះ 
កុF រ Dើង�! â ះDើងក៏នឹងមិន� ចស¦! ̂ ោះខ¯ ួនDើង� ន/!រ។ 

អ1 កស�$ !ងមួយរូប Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ព)              
F៉ ªៀន à  យ៉ Ü!/!ម®!ន ä!ចមុខäើÜ!¢! ង់។

មនុស!:q! ប់+P   §! rវèើកÙ!  មកញ� ប់-! លឹងរបស់ខ¯ ួន និង ទទួលយក 
' របûv  ពី¤ ងក1 ងុ។ +,  ននរ� FP  ក់ e(  ប់និ¶ យþ  Ù យK! លួâ ះ 
�!។ មិនÆ �ំ ច់®ើល' ជំ!h ើរ� ងំអស់ មុននឹងសË!  ចចិត$ g ះជំ) ន 
äើ' ំទីមួយâ ះ�!។ èើអ1 កមិន� ចរត់�!, អ1 ក§! rវ¸ើរ។ èើ¸ើរមិន 
� ន, §! rវលូន។ èើលូនមិន� ន §! rវ3!កË! ើក។  បន$ ' រកË! ើក�ៀត, 
F៉ ªៀន à  ៉យ អីុ/!ល®!ន, §! rវបន$ ' រកË! ើក�ៀត។

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១១៧



ស®¯ !ងទី៦(K! ី)
ខ@ ំុÛ,  ះ Ô!Á!ន -! ីជិន [Helen Prejean]។

អ1 កស�$ !ងFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់) 
Ô!Á!ន -! ជិីន ä!ចមុខäើÜ!¢! ង់។

Â �!ល/!លខ@ ុ°ំ!ញពី បន́ ប់ពិ) តមនុស!: b មួយ �៉ +! ចិ [Patrick] 

b äើកទីមួយ, ខ@ ុ�ំ ន5ើញបុរសFP  ក់§! rវã!សF(  ប់។ ខ@ ុចំ!Ñ ស់, ខ@ ុចំ!Ñ ស់ 
ក1 ុងចិត$ ។ អ1 កនឹង§! rវស´ ះ· យ� រអី\ មួយ ឬ អ1 ក§! rវÇ\ ើអ\ ីពីចិត$ À ¯ ើម 
មួយ។ អ1 ក§! rវÇ\ ើអ\ ីពីចិត$ À ¯ ើមមួយ៖ 8 ល' រណ៏សS � !  ះជីវិតពី 
បិ� ច [resurrection principle of life] គឺជំនះ' រ�(  ប់ និង ទប់ទល់ 
b មួយអំ�ើទុរយស។ �៉ +! ិច [Patrick] + ត់�(  ប់� ត់¿ Ôើយ 
3!ខ@ ំុ+,  នជË! ើស�!។  ខ@ ំុនឹងd ំមនុស!:¿ ' ន់ទីâ ះ É មរយៈªឿង 
/!លខ@ ំុ3!ង។ Dើងមិនដឹងþ  §! rវÇ\ ើអ\ ីâ ះ�!, ដូចl!ះÔើយ Dើង
Ç\ ើj!  ប់É មÆ រឹក� ¢! ក់ជួរb តិរបស់ជនឧ¢! ដិß  · យ$ សu! ) រជីវិត, 
/!ល' រស�$ !ងពី� ពអស់សង!6ឹមb ទីបំផុត។ ប៉>ុ $ ! ខ@ ំុòឿþ  èើDើង 
äើកទឹកចិត$ មនុស!:ឲ!³Ç\ ើÉ មè!ះដូងលí របស់ã!, មនុស!:នឹងu! តិកមh  
É មb មិន¤ ន។ 

ស®¯ !ងទី៧ (បុö ស)
ខ@ ំុÛ,  ះ បីសហ!:ឹប វីស�  [Bishop Wissa]។ q! rគÙÚ  ល វីស� , 
មកពី u! �!សÜ!ហ!:ុីប។

អ1 ក ើ̧រតួFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រួប� ពរបស់) 
q! rគÙÚ  ល វីស�  ä!ចមុខäើÜ!¢! ង់។

អ1 ក� ំងl!ះb កូនខ@ ំុ។ ពួកã!មិន� Û,  ះខ@ ំុb ឪពុក�!ឬ? èើអ1 ក 
Â ផ́ ះ ÔើយF នមនុស!:មក� យកូនរបស់អ1 ក yើអ1 ក) ត់�!? ) ត់ 
�!? èើមិន) ត់�! អ1 ក� ã!) ត់ជួស?

ស®¯ !ងទី១ (u! ុស)
ខ@ ំុÛ,  ះ � មុយY!ល កូហី\  វូត [Samuel Kofi  Woods]។  ខ@ ំុមកពី 
u! �!សលីè!រី¶៉  [Liberia]។

អ1 កស�$ !ងFP  ក់Ç\ ើ' យវិ' រ និង Û,  ះ (ឬ រូប� ពរបស់) 
� មុយY!ល កូហី\ វូត ä!ចមុខÉ មÜ!¢! ង់។

អ1 កកំពុង ើ̧រចូល¶! កមរណៈ  Ôើយអ1 កដឹងþ  � � ចb Q!  ចុងÖ!  យ 
បំផុត w!ជីវិតរបស់អ1 ក។ ខ@ ំុ� នឆ¯ ង' ត់រួចÔើយ។ ប៉>ុ $ ! Â �!ល 
/!លu! �!សមួយ Ì រ�!ញ· យ� ពទុរយសâ ះ, � ពិតb ពិ� ក 
នឹងF នជË! ើស»!:!ង�ៀត� ស់, លុះj!  3!មនុស!:/!លF នជំlឿ 

មុតF ំÖ!  កÏើង-! ម+P   3!ប៉ុ:r  ះ។ សូម!¥3ី!ដឹងþ  l!ះb Q!  ចុង
Ö!  យw!ជីវិតក៏· យក$ ី។ èើDើងមិនÇ\ ើªឿងl!ះ�! yើអ1 ក� ã! 
នឹងÇ\ ើ?

ស®¯ !ងទី៣ (u! ុស)
èើខ@ ំុÎ!រខ1 ង Ôើយ¸ើរ°!ញ, yើអ1 ក� ã!នឹងÇ\ ើ' រÙ រl!ះ? èើ 
DើងមិនÇ\ ើªឿងl!ះ�! yើអ1 ក� ã!នឹងÇ\ ើ?

ស®¯ !ងទី៦ (K! ី)
គឺ !ចក$ ី'(  ) ន? ខ@ ំុ� ចនិ¶ យ� នþ  � §! rវ' រ� ពF នៈ។ ដូច 
.!:!ពួរ/!ក Â ពី¤ ងក1 ុងខ¯ ួនអញ� ឹង។

ស®¯ !ងទី១(u! ុស)
 !ចក$ ី'(  ) ន»$ ើម°!ញពីស®¯ !ងមួយ។ 
èើDើងមិនÇ\ ើªឿងl!ះ�! yើអ1 ក� ã!នឹងÇ\ ើ?

>z  ក�!ងបន$ ចិ

ស®¯ !ងទី៨ (°!ញពីទីងងឹត)
èើDើងមិនÇ\ ើªឿងl!ះ�! yើអ1 ក� ã!នឹងÇ\ ើ?

ស®̄ !ងទី៨ (°!ញពីទីងងឹត)

ស®¯ !ងទី៨ (K! ី)
èើDើងមិនÇ\ ើªឿងl!ះ�! yើអ1 ក� ã!នឹងÇ\ ើ?

K! $ ី (ចំអក)
èើDើងមិនÇ\ ើªឿងl!ះ�! yើអ1 ក� ã!នឹងÇ\ ើ?

បុរស (MAN)

§! rវÔើយ។ Û,  ះ� ំងអស់l!ះ។  ចូ ! à   ៉ម៉ូសហ័រÉ  [Jose Ramos 

Horta]  មកពី u! �!សទីម័រ¤ ង;ើត [East Timor] និង រÙÚ  ន់ណ÷Î!ល 
សន$ ិ� ព [Nobel Peace Prize] អត់� ន' ររបស់� â ះ, និង 
-! ះសង!6 Ý ³! © F៉  [Dalai Lama], និង o ¢! មមកពីu! �!សÜ!ស!Ñ៉ ញ 
សí âី ះ, Û,  ះ � ល់É �  )�  ហ!:ូន [Baltasar Garzon], និង £ ហ\ ដូីម 
!!រូÝ  [Freedom Neruda], អ1 ក' �!តសí ីâ ះ មកពីu! �!ស 
កូដឌីវ័រ [Ivory Coast], មិនដឹងក>̄ !ងអីã!â ះ�!, Ôើយ  F៉ ªៀ y!ª!�  
ទូ©  [Maria Teresa Tula]... 

K$ ! ី (WOMAN)

F៉ ªៀ y!ª!�  ទូ©  មកពីu! �!ស Y!ល� ល់�៉ ឌ័រ [El Salvador] 

១១៨   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



â ះ§! rវÆ ប់ខ¯ ួនb ½! ើនäើក ½! ើន� រ Ôើយ§! rវã!គp!  ម½! ើន 
ដងÔើយ, ÔើយÂ 3!មិនឈប់�ៀត, � Â 3!មិន-! មឈប់É មរក
អ1 ក� ត់ខ¯ ួនÀ ះ។ 

បុរស (MAN)

� Â 3!មិន-! មឈប.់..

K! ី$  (WOMAN)

...Ôើយ � É �  ' ន់ឌីក [Natasa Kandic] ម) �!នរំ¤ ន 
មកពីu! �!ស �៊!ប៊ី [Serbia] និង ò!មី -! ីÜ!តូ [Jaime Prieto] ដ៏ 
ម) បង4 បûÞ  មិន°!ះហត់ មកពីu! �!ស កូឡុំប៊ី [Colombia], 
Ôើយនឹង �៉ '(  វ ) �៉!ល [Vaclav Havel] -! ម� ំង ... Û,  ះ 
� ំងអស់â ះ។ Û,  ះ� ំងអស់ហ1 ឹង អញនឹងមិនM ¯ !ច�!។ អញ 
មិនM ¯ !ចÝ ច់¤ ត។  

បុរស
Û,  ះ/!លDើងមិនបMំ ¯ !ច� នâ ះ។ អ1 កដÄ!នឹងM ¯ !ច។

K! $ ី
អ1 កដÄ!�ៀតនឹងM̄ !ចÛ,  ះ� ងំâ ះ។ Û,  ះ� ងំâ ះ � ន� បរó ប 
ពី' រចងÆ ¿ំ Ôើយ។ ថ\ èីើÂ ទីបំផុត F នJ គជ័យធំÇ!ង, u! ឈម 
ធÇំ!ងក·៏ យ។ èើពកួDើងមនិÇ\ ើÎ!បl!ះ yើF ន� � ã!នងឹÇ\ ើ?  
ឥឡូវពន̄ �ឺ នÆ ងំចំäើពួកã! ÔើយF នមនុស!:ប±! ងុនឹងទះê!� ទរ 
ពួកã!, មកH ម& មពួកã! និង លួងC មពួកã!, ពន¯ ឺ/!លÆ ប់»¬ ើម 
ñ!k យ¿ ៗâ ះ រលត់ម¬ ងមួយៗ, Â �!ល/!លមនុស!: ទះê!� ទរ 
â ះ §! លប់¿ ផ´ ះវិញ, អ1 កH ម& ម� ំងâ ះ §! លប់¿ ផ´ ះវិញ 
èើកទូរទស!:ន៍®ើល ÔើយមុខF ត់មកពី K  យ, u! �!លb មុខពួក 
មនុស!:ã!� នទះê!� ទរâ ះ, ផ´ ុះÏើងក1 ុង� ពឈឺÆ ប់ Ôើយ 
បd²  ប់មករលត់� ត់¿  ...

បុរស
... Ôើយ ដល់�!ល� យó K  ចÔើយ, Ôើយដល់�!ល¸!ក�ៀត 
Ôើយ, ÔើយÂ 9C !�í !ក អ\ ីនឹង§! លប់¿ ក> ¯ !ង¸ើមវិញ, ទីបំផុត គឺ 
ពួក�  និង ពួកDើងដ/!ល... 

K! $ ី
ពួក�  និង ពួកDើងដ/!ល, ពួក�  និង អញ, Ôើយ ពួក�  b មួយ និង 
អញ ម$ ងÔើយ ម¬ ង�ៀត។ ក៏§! rវដឹងþ  Â ទីâ ះ, Â  K  យពីDើង, 
 K  យពីពន¯ ឺដ៏K! � ប់â ះ គឺF នអ1 ក»!:!ង, អ1 ក/!លមិន/!លF ន§! rវ 
ã!Æ ប់� រមh ណ៍, អ1 ក/!លសូម!¥ី3!ខ@ ុក៏ំមិន��  ល់Û,  ះផង, អ1 កដÄ!�ៀត 
/!លÂ   K  យពីពន¯ ឺ� ំងl!ះ, ស®¯ !ងពួកã!មិន/!ល§! rវ� នថតទុក 

ឬ សរ !រទុក, Ôើយà ង' យពួកã! Dើងមិន®ើល5ើញផង។

បុរស
ពួក�  b មួយ និង អញ  ម$ ងÔើយម¬ ង�ៀត, å!ករ2ំ!កb មួយ+P  Â 
ក1 ងុយប់G!  ងងឹត។  å!ករំ2!កb មួយ+P  ចំ!!ះដឹងមួយ¾1 !កតូចl!ះ។ 
ជីវិតb កមh សិទ7 របស់អ1 ក 3!ម¬ ងប៉:ុr  ះ។ អញកំពុងរង់Æ ំÂ ទីl!ះ 
b មួយនឹង' រយល់ដឹងl!ះ។ អញក៏°!ះរង់Æ ំ¶៉ ងដូច®¬ !ច/!រ។

K! $ ី
អញក៏°!ះរង់Æ ំ¶៉ ងដូច®¬ !ច/!រ។ អញក៏ដឹងþ  ' ររង់Æ ំក1 ុងទីងងឹត
F នស� ពដូច®$ !ច។ ð!ន របស់អញ 3!ង3!មកដល់b និច� ។

Â �!លអ1 ក' រ3 រសិទ7 ិនិ¶ យb äើកចុងÖ!  យ ពន¯ ឺÆ ប់ 
ñ!k យៗ äើខ¯ ួនបុរស និង K! $ ី ។

ស®¯ !ងទី១ (u! ុស)
ខ@ ំុមិនv ¯ !ងខ¯ ួន Ç\ ើb វីរជនអី�!
ើ̧មដំបូង ខ@ ុ+ំ,  ន� ងំបិ៊ច, +,  ន� ងំ¢! Ý សសរ !រ សp!  ប់Ç\ ើកិច� ' រផង

ស®¯ !ងទី៨ (K! ី)
ប៉ុ> $ ! Dើងមិនរស់ក1 ុង� ពភ័យ¤(  ច�!
  ប់�(  ប់¿  � លí b ង èើ� រស់រèៀបl!ះ
អ\ ី»!:!ង�ៀតនឹងF នរសb តិដូច»!ះផង់អញ� ឹង
â ះÔើយ b អ\ ី/!លDើងដឹង

ស®¯ !ងទី៧ (u! ុស)
F នអ\ ីមួយÂ ទីâ ះ
F នពន¯ ឺមួយÔើយ
ខ@ ំុ� នÇ\ ើនូវអ\ ី /!លខ@ ំុ§! rវÇ\ ើ
· យដឹងþ  · យដឹងþ  
អ1 ក¢! ី¢! ក1 ុងC កDើងl!ះ កំពុង�!  កដÝ Þ  យ� 

ស®¯ !ងទី៦ (K! ី)
â ះb អ\ ី /!លអ1 កដឹង
អ\ ី»!:!ង�ៀតនឹងF នរសb តិដូច»!ះផង់អញ� ឹង
â ះb អ\ ី /!លអ1 កដឹង
អ1 ក¢! ី¢! ក1 ុងC កDើងl!ះ កំពុង�!  កដÝ Þ  យ� 
� ម� រ� ó ªៀន និង q! r�!ទ!³, មិន�!ន � ម� រចង់� នឧត$ ម !នីយ៍ 
និង ' Mំ ¯ ើង�!

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១១៩



ស®¯ !ងទី៥ (u! ុស)
ខ@ ំុ មិន/!លឯB �!
â ះb អ\ ី /!លអ1 កដឹង
Dើង� នÇ\ ើ នូវអ\ ី/!លDើង§! rវÇ\ ើ, ប៉ុណ� ឹងឯង

ស®¯ !ងទី៤ (K! ី)
yើ� � ម� រ !ចក$ ី'(  ) ន�!?
� � ម� រ� ពF នៈ
� ពF នៈ
ដូច.!:!ពួរ/!កÂ ពី¤ ងក1 ុងខ¯ ួនអញ� ឹង
� រមh ណ៍ w!កF(  ំងក1 ុងចិត$  ដូច.!:!ពួរ/!កÂ ពី¤ ងក1 ុងខ¯ ួនអញ� ឹង
អ\ ី»!:!ង�ៀតនឹងF នរសb តិដូច»!ះផង់អញ� ឹង
· យដឹងþ  · យដឹងþ  
Dើងជំ3 ក់អ\ ីមួយ ដល់អ1 ក/!លមិនF នã!Üើ�ើ

ស®¯ !ងទី៣ (u! ុស)
-! ះb Fü  ស់បg សDើងឲ!³�z  ត ÔើយF នបន´ ូលþ  “ចូរព!# ¶ ម 
ម$ ង�ៀត” 

-! ះអង^ F នបន´ ូលþ  “ចូរព!# ¶ មម$ ង�ៀត”។ -! ះអង^ F នបន´ ូលþ    
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Speak Truth To Power: Voices From Beyond the Dark is a play for 
ten actors (preferably fi ve male and fi ve female, though can also 
be cast, if necessary, with four female and six male actors). Eight
of these actors, four male, four female, will represent the human 
rights defenders. The other two (a man and a woman, or two 
men) represent evangelists of evil, malicious and sarcastic 
embodiments of fear and repression fi rst and then, as the play 
advances, of the indifference which is the perpetual opposite    

of love. These oppressors should be dressed differently, lit
differently, act differently, and speak differently from the human
rights defenders. They are supposed to have more mobility, 
should be allowed to roam the stage at will, whispering, probing, 
threatening, determined to undermine the message 
from the heroes and heroines. This differentiation is crucial to
the drama of the play.

ABOUT THIS PLAY

It has not been easy for these voices to reach us. First, they had to overcome
fear. There is always fear at the beginning of every voyage, fear and its malignant
twin, violence, at the beginning of every voyage into courage.

The bodies that housed these voices either suffered that violence personally
or they witnessed that violence being visited upon another human being, a
group, a nation. Some saw a father or a son or a wife abducted in the night and
taken away. Others saw children made into warriors and forced to kill at an early
age. Each one of them saw something intolerable: a man killed because of the
color of his skin or the color of his opinions, people taken into airless chambers
and executed in cold blood, soldiers turning their guns against the people,
women hated because of their sexual choices. They saw ancestral lands being
stolen from their owners, forests devastated, languages forbidden. They saw
books censored, friends subjected to torture, youngsters made into slaves. They
saw lawyers jailed and exiled because they defended the victims.

And then something happened. Something extraordinary and almost
miraculous. They found a way of speaking out, decided that they could not live
with themselves if they did nothing, they could not stain their lives by remaining
silent. And as they spoke out, they discovered that not the violence, but the fear,
slowly disappeared. When they spoke out and found others on the road with
them, other voices, from near and far, they began to fi nd ways of controlling that
fear instead of letting the fear control them.

I had been preparing all my life for the chance to become a bridge for them.
Ever since I was a child and was moved by the injustices I saw around me, and
then as an adolescent as I realized that those outrages existed in far more
grievous forms beyond my immediate horizon. Then as a young man when it was
my turn to see a dictatorship take over my country, Chile, and watch my friends
persecuted and murdered while I was spared, when it became my turn to go
into exile and wander the globe and everywhere remark the same inequities
mirrored in land after land, when it became my turn to try and fi gure out how
I could write stories and fi nd the words that explored the vast heart of human
suffering and the vaster complexity and enigmas of evil, ever since then I had
been waiting for the occasion to put my art yet one more time at the service of
those who had kept me warm in the midst of my own struggles.

And I have been fortunate enough to have received those voices like you 
receive a blessing in the dark and to have given them a dramatic form. It took
me my whole life to fi nd a voice of my own to accompany these voices.
Take the voices home with you, carry them into the world. It is a world that
needs changing. Knowing this, knowing this: the world does not have to forever
be the way it is now.

ARIEL DORFMAN, the Chilean-American writer and 
human rights activist, is a distinguished professor at 
Duke University and has written books in Spanish 
and English that have been translated into more than  
40 languages. His plays have been staged in over   
100 countries and have received numerous awards, 
including the Laurence Olivier Award (for “Death and
the Maiden,” which was made into a feature fi lm 
by Roman Polanski). His latest novel is Americanos:     
Los pasos de Murietta, and Houghton Miffl in will 
bring out the second volume of his memoirs in 2011.
In July 2010 he had the honor of delivering the     
Nelson Mandela Lecture in South Africa.

A MESSAGE FROM THE PLAYWRIGHT
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LIGHTS RISE ON THE EIGHT ACTORS, FOUR MEN, FOUR 
WOMEN, GROUPED SYMMETRICALLY.

FIRST  VOICE (MALE)
Courage begins with one voice.
It’s that simple.
I did what I had to do.
That is what we know.
You walk into the corridor of death and you know.

LIGHTS RISE ON THE MAN AND WOMAN, TO ONE SIDE, 
SEPARATE FROM THE DEFENDERS.

MAN
They know. They can’t say they don’t know.

WOMAN
They can’t say they don’t walk into this with their eyes open.

FIRST  VOICE (MALE)
You walk into the corridor of death and you know. You know 
this moment might be your last.

SECOND  VOICE (FEMALE)
You walk into the corridor of death. . .

FIRST  VOICE (MALE)
. . . and you know, you know this moment might be your last.

SECOND VOICE (FEMALE)
That is what you know.

FOURTH  VOICE (FEMALE)
I know what it is to wait in the dark for torture and what it is to 
wait in the dark for truth. I did what I had to do. Anything else 
would have tasted like ashes.

WOMAN
They can’t say they don’t know.

THIRD  VOICE (MALE)
I am told that as a child I reached out to others. I befriended 
pygmies, even though in my community, in the Congo, they were 
considered to be animals. I cut bread with them, I brought them 
to our house, I gave them my clothes. It was sick to society that 
I associated with pygmies, but I saw them as my friends, just like 
anyone else.

MAN
Guillaume Ngefa Atondoko.

WOMAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE 
OF) GUILLAU ME NGEFA ATONDOKO APPEARS ON THE 

SCREEN.

Yes. He befriended pygmies as a child. Yes. Of course. 

FIFTH  VOICE (MALE)
For a month, I was sentenced to death and I had great fear.

MAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF)
WEI JINGSHENG APPEARS ON THE SCREEN.

Then I thought to myself, “Wei Jingsheng, you will die anyway. Why 

die as a laughingstock to my enemies?” So I controlled my fear 
in that moment of crisis, and that moment passed. If you cannot 
prepare yourself for death, then you should not decide to defy 
the regime.

THIRD  VOICE (MALE)
You walk into the corridor of death…

FIRST  VOICE (MALE)
My name is Hafez Abu Seada. These scars across my face are from 
when they pushed me through a window. They asked me who was 
responsible for managing everything here at the Egyptian Human 
Rights Organization. I told them it was me. I wrote the report, I 
read it, I reviewed it, and I decided to publish it in a newspaper. 
This is our job, to point the fi nger at government errors. If we 
don’t do this, who will?

MAN
Hafez Abu Seada, yes. That is his job.

WOMAN
And he was pushed through a window. Yes.

SECOND  VOICE (FEMALE)
If we don’t do this, who will? My name is Digna Ochoa. I am a nun 
and a lawyer. My father was a union leader in Veracruz, Mexico. In 
the sugar factory where he worked, he was involved in the struggles 
for running water, roads, and securing land certifi cates. Then he 
was “disappeared” and tortured—the charges against him, fabricated.  
And then I myself was “disappeared” and held incommunicado for 
eight days by the police. Now I felt in the fl esh what my father had 
felt, what other people had suffered. I’ve always felt anger at the 
suffering of others. If an act of injustice doesn’t provoke anger in 
me, it could be seen as indifference, passivity. …One time we fi led 
a habeas corpus on behalf of a man who had been “disappeared” 
for twenty days. The authorities denied having him in custody and 
then denied us access to the state hospital where we knew he 
was being held. During a change in shifts, I slipped in. I got to the 
door of his room, took a deep breath, opened the door violently 
and yelled at the federal judicial police offi cers inside. I told them 
they had to leave immediately because I was the person’s lawyer 
and needed to speak with him. They didn’t know how to react, so 
they left. I had two minutes, but it was enough to get him to sign 
a piece of paper proving he was in the hospital. Then the police 
came back. Fierce. They didn’t expect me to assume an  attack  
position—the only position in karate I know  from movies, I suppose. 
Of course, I don’t really know karate, but they thought I was going 
to attack. Trembling inside, I said that if they laid a hand on me 
they’d see what would happen. And they drew back, saying, “You’re 
threatening us.” And I said, “Take it any way you want.”

SEVENTH  VOICE (MALE)
My name is Doan Viet Hoat.

WOMAN MAKES A GESTURE AND NAME (OR IMAGE OF) 
DOAN VIET HOAT APPEARS ON THE SCREEN.

SEVENTH  VOICE (MALE)
I spent twenty years in Vietnamese prisons. Four of those were in 
isolation. I was forbidden pen, paper, books. To keep my spirits up, 
I sang, I talked to myself. The guards thought I was mad, but I told 
them if I did not talk to myself I would go mad. I tried to think of 
my cell as home, as though I had entered a religious way of life, 
like a monk. Zen meditation helped—with it you turn inside. And 
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I managed to secretly write a report about conditions in the 
camp. I felt that if I kept silent in jail, then the dictators had won. I 
wanted to prove that you cannot, by force, silence someone who 
doesn’t agree with you.

I continued to fi ght, even from within the prison walls. If we don’t 
do this, who will?

THIRD  VOICE (MALE)
My name is Abubacar Sultan.

MAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
ABUBACAR SULTAN APPEARS ON THE SCREEN.

When the war started in Mozambique, I decided to do something 
about the child soldiers. One particular seven-year-old boy 
changed my life. He was completely withdrawn from the world. 
He would be calm one day and cry continuously the next. Finally, 
he started speaking. He said he was living with his family when a 
group of rebel soldiers woke him up at night, beat him and forced 
him to set fi re to the hut where his parents were living. And when 
his family tried to escape from the hut, they were shot in front of 
him and then cut into pieces. I will never forget his feelings, because  
he allowed me to kind of go inside him. Most of these kids were 
on the front, so that’s where we went, into the war zones every 
day. On several occasions, we were almost shot down. But I didn’t 
stop. Part of the explanation lies in religion (I’m a practicing Muslim). 
Yet there are many people like myself who never considered doing 
what I did. It must be something deeper, something inside, perhaps      
a kind of gift.

FIRST  VOICE (MALE)
You walk into the corridor of death. . .

FOURTH  VOICE (FEMALE)
I want to be free of these memories. My name is Dianna Ortiz. I 
want to be trusting, confi dent, adventurous and carefree as I was 
in 1987 when I came from the United States to the Western 
Highlands of Guatemala, an American citizen eager to teach young 
indigenous children to read and write in Spanish and in their native 
language and to understand the Bible in their culture. But on   
November 2nd, 1989, the Dianna Ortiz I just described ceased to 
exist. Now, at this moment, I hardly remember the life I led before 
I was abducted at age thirty-one. You may think this is strange but 
even at this moment, I can sense the presence of my torturers, I 
can smell them, I can hear them hissing in my ears. I remember. 
That policeman raped me again. Then I was lowered into a pit full 
of bodies—children, men, women, some decapitated, all caked 
with blood. A few were still alive. I could hear them moaning. 
Someone was weeping. I didn’t know if it was me or somebody 
else.

PAUSE
The men who tortured me were never brought to justice. The 
American who was in charge of my torture was never brought to 
justice. So now I know what few U.S. citizens know: I know what 
it is to be an innocent civilian and to be accused, interrogated and 
tortured. I know what it is to have my own government eschew 
my claims for justice and actively destroy my character because 
my case causes political problems for them. I know what it is to 
wait in the dark for torture and what it is to wait in the dark for 
truth. I am still waiting.

MAN
So she can’t say she isn’t walking into this with her eyes open, that 
we didn’t warn her. She can’t say she doesn’t know.

THIRD  VOICE (MALE)
One night, when I had escaped to Uganda, fi ve people, all masked, 
kidnapped me and brought me to Kenya. I woke up in a sea of 
water. I was naked and had been sitting in that basement cell all 
night. I stayed in thatn water for about one month. They could 
freeze it, keep the water cold that you shivered uncontrollably, 
and then make it so hot you felt like you were suffocating. I was 
interrogated during the day. They would threaten to throw me off 
the roof.

WOMAN
A lie. We never threatened to throw him off the roof. Koigi Wa 
Wamwere is lying. Yes.

MAN
Yes. He lied about the treatment of forest workers in Kenya. And 
he lied when he wrote about corruption in government-controlled 
companies in Kenya.

WOMAN
He lies all the time. We should have thrown him off the roof.

THIRD  VOICE (MALE)
Being in prison is tough, but it takes less courage to survive it than 
to come out of prison and continue where you left off, knowing 
you could go back. And I continued. I continued.

SIXTH  VOICE (FEMALE)
We all continued.

MAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
HINA JILANI APPEARS.

The small successes count for a lot. They may be few and far   
between but the point is they are signifi cant. We feel that something 
is there, a light at the end of the tunnel. And we have seen that 
light many times.

MAN
A lawyer from Pakistan, this Hina Jilani.

WOMAN
As if it wasn’t enough to have this Hina Jilani around, there was 
her sister. Also from Pakistan, also a lawyer, her sister, Asma Jahangir.

EIGHTH  VOICE (FEMALE)
My children are very worried about the death threats against me. 
I have had to sit them down and explain to them and even sometimes 
joke. “Okay, now what I am going to do is get myself insurance, so 
when I die, you will be rich kids.” But I know that our families may 
have to pay the price for our commitment, just like us. Just like us.

FOURTH  VOICE (FEMALE)
The phone rang and the voice said, the man said: “I know who you 
are.” I know your name. I know where you are located. I know 
where you live. And I am going to come with some guys and kill 
you.”
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MAN
I know your name, Marina Pisklakova. I know where you live,    
Marina, my Marina. I am going to kill you, Marina Pisklakova.

FOURTH VOICE (FEMALE)
I started the fi rst domestic violence hotline in Russia in 1993   
almost by accident. My son has a classmate and his mother asked 
me for advice. When a button fell off her husband’s suit and it was 
not fi xed quickly, he took a shoe and slapped her in the face. For 
two weeks she couldn’t go out. She called me one evening, really 
distressed, half her face black and blue. I asked her, “Why don’t 
you just leave him?” And she said, “Where would I go, Marina? I 
depend on him completely.” So I started thinking that I should 
refer her to somebody. But there was nowhere to go, nobody to 
help her. So I started the hot line. And then we started a new 
program training lawyers in domestic abuse cases.

SECOND VOICE (FEMALE)
My name is Rana Husseini. In the name of honor, a sixteen-year-old 
girl here in Jordan was killed by her family because she was raped 
by her brother. When I went to investigate the crime, I met with 
her two uncles. Why was it her fault that she has been raped? 
Why didn’t the family punish the brother? They answered that she 
had seduced her brother.

MAN
She had seduced her brother, we said to that journalist Rana Husseini.

SECOND VOICE (FEMALE)
I asked them why, with millions of men on the street, would the 
girl choose to seduce her own brother? They only repeated that 
she had tarnished the family image by committing an immoral act. 
The only way to rectify the family’s honor is to have her killed.

WOMAN
Blood cleanses honor. Have the girl killed. That was the only way.

EIGHTH  VOICE (FEMALE)
The average term served for an honor killing is only seven and a 
half months. But it’s important to know that the people who  
commit the killings are also victims. If you don’t kill, you are responsible 
for your family’s dishonor. If you do kill, you will be a hero.

FIFTH VOICE (MALE)
Many of those who have suffered most grievously in South Africa 
have been ready to forgive—people who you thought might be 
consumed by bitterness, by a lust for revenge. We had a hearing 
at the Truth Commission chock-a-block full with people who had 
lost loved ones, massacred. Four offi cers came up, one white and 
three black. The white said: “We gave the orders for the soldiers 
to open fi re”—in this room, where the tension could be cut with 
a knife, it was so palpable. Then he turned to the audience and 
said, “Please, forgive us. And please receive these, my colleagues, 
back into the community.” And that very angry audience broke 
out into quite deafening applause. I said, “Let’s keep quiet, because 
we are in the presence of something holy.”

PAUSE

My name is Desmond Tutu. I did what I had to do. Anything else 
would have tasted like ashes. It would have been living a lie. I could 
have been part of the struggle in a less prominent position. But 
God took me, as they say, by the scruff of the neck, like Jeremiah. 
I have a God who doesn’t say, “Ah. . . Got you!” No, God says, “Get 

up.” And God dusts us off and God says, “Try again.”
God says, “Try again.”

SIXTH VOICE (FEMALE)
Because something is there A light is there A light at the end of 
the tunnel.

FIRST VOICE (MALE)
My name is Muhammad Yunus. I started the Grameen program to 
provide access to credit for the poor. The professionals say development 
involves multi-million-dollar loans for enormous infrastructure 
projects. But I work with real people in the real world. The night 
before a woman is going to get her thirty-fi ve dollars from the 
bank, she will be tossing and turning to decide whether she is really 
going to be able to repay the loan. And then she holds the money 
and she will tremble and tears will roll down her cheeks and she 
won’t believe we would trust her with such a large amount of 
money. Thirty-fi ve dollars! And she struggles to pay that fi rst      
installment and the second installment and she goes on for fi fty 
weeks in sequence and every time she is braver. And when she 
fi nished her last one, she wants to celebrate. It’s not just a monetary 
transaction that has been completed. She felt she was nobody and 
she really did not exist. Now she can almost stand up and challenge 
the whole world, shouting, “I can do it, I can make it on my own.”

EIGHTH VOICE (FEMALE)
Courage begins with one voice. My name is Juliana Dogbadzi.

MAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
JULIANA DOGBADZI   APPEARS ON THE SCREEN.

I am from Ghana. When I was seven years old, my parents took 
me from our home and sent me to a shrine where I was a slave 
to a fetish priest for seventeen years. My grandfather, they said, 
had stolen two dollars. When members of my family began to die, 
a soothsayer said that my family must bring a young girl to the 
shrine to appease the gods.

SECOND VOICE (FEMALE)
Twelve of us, four women and eight children, lived in a one-room, 
thatched-roof house. No windows, no doors. Rain got in. The 
snakes got in. The ceiling was low, just shy of our heads, and we all 
slept together on a mat on the fl oor. A typical day in the shrine: 
you wake up at fi ve in the morning, go to the stream so far away 
to get water for the compound, sweep, prepare meals for the 
priest, not eating any yourself, go to the farm, work until six 
o’clock, and return to sleep after scrounging for leftovers. At night 
the priest would call one of us to his room.

EIGHTH VOICE (FEMALE)
I was about twelve when I was fi rst raped. I had to do something 
that would change my life. Finally, one day, I got my chance. I don’t 
know where my sudden confi dence came from, but all my fear 
had disappeared. With my newborn baby strapped to my back and 
my fi rst child, Wonder, in my hands, I escaped through the bush. 
Now that I have escaped, I help to diminish the women’s fears by 
telling them my story. What I do is dangerous, but I am prepared 
to die for a good cause. This was my weapon. This is still my 
weapon.

SEVENTH VOICE (MALE)
My name is Elie Wiesel. I like the weak and small. That’s why in 
every book of mine, there’s always a child, always an old man, always. 
Because they are so neglected by the government and by society. 
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So I give them shelter. I think of the children today who need our 
voices. I owe something to the people left behind. And I hope that 
my past should not become your children’s future.

FIRST VOICE (MALE)
My name is Gabor Gombos.

MAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
GABOR GOMBOS APPEARS ON THE SCREEN.

I am from Hungary. One day, doing my work, I visited an institution. 
There was a relatively young man with severe mental retardation 
in a cage. We asked the staff how much time he spent there. The 
answer was all day, except for half an hour when a staffer works 
with him. And I asked them, why do you keep this person in the 
cage?

SECOND VOICE (FEMALE)
They needed a voice. And I became their voice.

THIRD VOICE (MALE)
We had some protection. Had I been at greater risk, I cannot 
claim that I would have proceeded as I did. I do not claim to have 
innate bravery. Rather, I’m very normal and try to shun danger 
when possible. In the end, whatever bravery I displayed was an 
exercise in learning how to live with fears. After a while, I no longer 
took notice of the danger, in the same way a surgeon becomes 
accustomed to the sight of blood.

MAN
José Zalaquett. Yes. Of course. That lawyer from Chile who          
organized the defense of the prisoners after the coup. That lawyer 
who went into the concentration camps where nobody could go.

WOMAN
That lawyer we jailed twice. Zalaquett. Like that lawyer from     
Argentina, Juan Méndez—he wanted to fi nd the desaparecidos.

MAN
We disappeared him for a few days, so he could know what it 
feels like, give him a taste of it, fi ve sessions with him a day, so he 
could get a quick taste of it.

WOMAN
Lawyers, lawyers! Like—what’s her name?—Patria Jiménez, that 
lesbian lawyer from Mexico, got elected to Congress. Or like that 
lawyer from Belarus, you know, that Vera Stremkovskaya—who 
thinks that courage is like a metal chord inside.

MAN
Like a metal chord inside. Oh yes, they are frightened.

WOMAN
Yes, so frightened. Like that other man…

FIFTH VOICE (MALE)
I got involved in the struggle when I was twelve years old. A group 
of people knocked on the door of our house in North Ireland and 
said, “Martin O’ Brien, do you want to go on a peace march to 
demonstrate against violence?” And I said I would go. I remember 
being frightened. But the worst thing is apathy—to sit idly by in 
the face of injustice and to do nothing about it. It would be better 
to die early.

WOMAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE 
OF) FAUZIYA KASSINJA APPEARS ON THE SCREEN.

SIXTH VOICE (FEMALE)
I wouldn’t do it. I wouldn’t marry that man. I was seventeen and 
he was forty-fi ve and already had three wives. But my aunt said, “I 
know you don’t love him now, but once you get kakiya, you will 
learn to love him. Tomorrow will be the day of kakiya.” But with 
the help of my sister I escaped from Togo, I managed to make my 
way to the United States with a false passport. I told the immigration 
offi cer at Newark Airport that I wanted asylum. And I told her        
everything. Well, not everything because it is so embarrassing. I didn’t 
mention kakiya to her because I knew she probably wouldn’t       
understand. Whether I got asylum or not was up to the judge, she 
said, so you will go to prison. They put me in chains. In the detention 
center in New Jersey, I met Cecelia Jeffrey, another prisoner. She 
treated me like a daughter. When I’d go to bed, she would come 
and tuck me in. I was so sick, and they gave me no medicine and I 
thought, “If I am going to die, why don’t I go back?” And Cecelia 
said: “Are you crazy, Fauziya? Do you know what you’re going 
back for? Do you know?”

FOURTH VOICE (FEMALE)
Even in dark times even in very dark times there were people 
who stood up to protect others. There was at least one person 
who stood up to protect others. Let it be said that in times likes 
these there was at least one person who stood up to protect 
others.

SIXTH VOICE (FEMALE)
“Are you crazy, Fauziya?” she said. “You want to go back to Togo?” 
Next day Cecelia was in the shower and asked me to come and 
she was standing in there and she opened her legs apart and said, 
“Look. Is this what you want to go back to?” I didn’t know what  
I was seeing. “Do you know what this is?” I didn’t know. It didn’t 
look anything like female genitalia. Nothing. It was just like a really 
plain thing like the palm of my hand. And the only thing you could 
see was a scar, like the stitch. And just a little hole. That’s it, no lips, 
nothing. Kakiya. I said, “You live with this?” And she said, “All my 
life. I cry all the time when I see it. I cry inside. I feel weak, I feel 
defeated all the time.” And I looked at her and saw the strongest
woman on earth. Outside you can’t really tell that she’s suffering. 
She’s the most loving person I’ve ever met. She made me stay. She 
made me stay and win my case.

FOURTH VOICE (FEMALE)
Few and far between We have seen that light many times.

MAN
Have they? Have they really seen that light many times? How 
many lights have they really seen? How many lives have they really 
saved? Few and far between, this is what they know: what it is to 
walk into the corridor of death.

WOMAN
And this is what they really fear: that nobody cares, that people 
forget, that people watch TV and say these are not their problems 
and then have dinner and then go to sleep. People go to sleep.

MAN
People go to sleep. That is what they know and fear. They know 
that three billion people live in poverty and forty thousand children 
die each day of diseases that could be prevented.
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WOMAN
They know that the three richest people in the world. . .

MAN
…have assets that exceed the combined gross domestic product 
of the poorest forty-eight countries. And that is not going to 
change by saving one life and then another and then another. 
Nothing is ever going to change. This is what they fear: that nobody 
really cares.

FIRST VOICE (MALE)
My name is Óscar Arias Sánchez. And I care.

WOMAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE 
OF) OSCAR ARIAS SANCHEZ APPEARS ON THE SCREEN.

Military spending is not merely a consumer excess; instead it    
represents a huge perversion in the priorities of our civilization: 
780 billion dollars each year invested in instruments of death, in 
guns and fi ghters designed to kill people that could be spent on 
human development. If we channele just fi ve percent of that fi gure 
over the next ten years, just fi ve percent of those billions, into 
anti-poverty programs, all of the world’s population would enjoy 
basic social services. The poor of the world are crying out for 
schools and doctors, not guns and generals.

MAN
Yes. Of course the poor of the world are crying out. But who cares?

WOMAN
Who cares?

THIRD VOICE (MALE)
At that time, I stayed in the jungle and observed the terrible lives 
of the villagers of Burma.

MAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
KA HSAW WA APPEARS ON THE SCREEN.

In the morning, the villagers took hoes and baskets and were 
forced to build things for the military. They didn’t get any pay. I 
talked to one mother whose son had committed suicide because 
a group of soldiers had forced him to have sex with her. The son 
killed himself out of shame. It was then that I made the decision 
to work for these people. In the beginning I had neither pen nor 
paper to work with. The resistance people told me that this kind 
of incident happened all the time and that no one cared and that 
I should take up arms and fi ght. But I made a decision to continue
working on the testimonies, absorb the stories as best I could. It 
was very cold in the hills and all we had was a sheet of plastic to 
cover ourselves. Although we hung our hammocks to avoid the 
leeches on the ground, in the morning we realized the leeches 
had fallen from the trees and sucked our blood. There was a time 
when I wanted to shoot myself when there wasn’t any water and 
we had to eat raw rice. But we kept gathering stories. Finally, we 
met a woman from France who gave us money for paper and 
mailing. I was so happy that we could fi nally do something. And 
yet, one day, I went to another human rights organization that was 
working on something else. There, in the trash, I saw the documentation 
that we’d been working so hard on. It was so diffi cult to get that 
piece of paper mailed and to document the suffering that the 
people had endured. It had been scrunched up and thrown away.

MAN
Ka Hsaw Wa. From Burma. Yes. He felt heartbroken. Yes. But we 
had told him it was useless.

WOMAN
We had told him. We had told him he was wasting his life away. No 
one listened and no one cared.

SECOND VOICE (FEMALE)
Many women in Kenya did not have fi rewood. They needed fruits 
to cure malnutrition in their children and clean drinking water, 
but the pesticides and herbicides used on farms to grow cash 
crops polluted the water. We encouraged them to plant trees. We 
would go and collect seeds from the trees, come back and plant 
them the way women did with other seeds. Here is the method: 
take a pot, put in the soil and put in the seeds. Put the pot in an 
elevated position so that the chickens and the goats don’t come 
and eat the seedlings. We planted more than twenty million trees 
in Kenya alone. And the Green Belt Movement has started       
programs in about twenty countries.

WOMAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
WANGARI MAATHAI APPEARS ON THE SCREEN.

SECOND VOICE (FEMALE)

This has not made us popular with the leaders. They attack us, 
attack me. But fortunately, my skin is thick like an elephant’s. My 
name is Wangari Maathai.

FIRST VOICE (MALE)
My name is Kailash Satyarthi.

MAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
KAILASH SATYARTHI APPEARS ON THE SCREEN.

When I was fi ve or six years old, the very fi rst day that I went to 
my school I found a cobbler and his son, sitting right on the doorstep 
of my school and they were cleaning and polishing shoes of children 
and as soon as I was entering, there was a lot of joy and happiness. 
I was carrying new books and a new bag and new clothes, new 
uniform, everything new and I saw that child and I stopped for a 
while because in my knowledge, or in my conscious, it was the 
fi rst encounter like that, so one thing came to my mind, that why 
a child of my age is sitting and polishing shoes for children like me 
and why am I going to school? So I wanted to ask this question to 
the child but I did not have enough courage, so I entered in and 
my teacher welcomed me but I did not ask this question though 
I still had that feeling in my heart that I should, but a couple of 
hours later I collected all my courage and I asked my teacher, that 
sir, I wanted to know why this child of my age is sitting right on 
the doorstep and cleaning shoes? So he looked at me strangely 
and said, “What are you asking, you have come to study here not 
for all these unnecessary things and these questions. It is not your 
business.” So I was a little angry. I thought that I should go back 
home and ask these questions to my mother and I asked and she 
said, “Oh, you have not seen many children are working. It is their 
destiny. They are poor people. They have to work.” I was told not 
to worry about it. But one day I went to the father, the cobbler, 
and I said, “I watch this boy every day. I have a question. Why don’t 
you send your child to school? ” So the father looked at me, for 
two minutes he could not answer. Then he slowly replied, “I am 
untouchable and we are born to work.” So I could not understand 
why some people are born to work and why some people like us 
are born to go to school. How does it come from? So it made me 
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a little bit rebellious in my mind, because nobody was there to 
answer. Whom should I ask? My teacher had no answer. Nobody 
had a good answer. And I carried that in my heart for years. And 
now, I am doing something about this. Five million children in India 
alone are born into slavery. Small children of six, seven years, 
forced to work fourteen hours a day. If they cry for their parents, 
they are beaten severely, sometimes hanged upside-down on the 
trees and branded or burned with cigarettes. And the number of 
children are going up—parallel to the growth of exports. The 
export of carpets go up and the children in servitude go up and 
up. So we conduct consumer campaigns. And direct actions: secret 
raids that free those children and return them to their families. 
But when you free them, work has just begun.

SEVENTH VOICE (MALE)
It was extremely diffi cult for our voice to be heard. We Palestinians…

MAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
RAJI SOURANI APPEARS ON THE SCREEN.

…are nearly a forgotten people, consigned to a second-class    
existence. No one needs peace—a just peace—more than those 
who are oppressed. I am from Gaza. I started to fi ght for peace 
when I was very young. You see the hell of our daily life and you 
ask: Why are these unfair things happening? Why was our neighbor’s 
house demolished? Why was my brother imprisoned? And I talk 
about torture, I can’t help but talk about torture. We have to have 
one standard for all people, Israeli and Palestinian. Because all human 
life is sacred, no matter what nationality, race or religion.

FIFTH VOICE (MALE)
All those disappearances were peasants.

MAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
FRANCISCO SOBERON APPEARS ON SCREEN.

Andean peasants, whose main language is Quechua, not Spanish. 
They are considered second-class citizens, so there was not much 
attention paid to them.

FIFTH VOICE (MALE)
Nothing is worse for a prisoner than to feel that he or she is 
forgotten. And usually the tormenter uses that argument to break 
the prisoner and says, well, you know, nobody cares.

WOMAN
We told him. We said well, you know, nobody cares.

SEVENTH VOICE (MALE)
The fi rst year of my fi rst time in prison in China, I cried almost 
every day. I missed my family, especially my mother who had    
committed suicide because I was arrested. I was Catholic, so I 
prayed. But after two years, there were no more tears. Life only 
belongs to you once. They broke my back. Later, in exile, people 
were calling Harry Wu a hero.

WOMAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE 
OF) HARRY WU APPEARS ON THE SCREEN.

But a real hero would be dead. If I were a real hero like those 
people I met in the camps, I would have committed suicide. Now 
I want to see laogai become a word in every dictionary. “Lao” 
means labor, “gai” means reform. They reform you. Before 1974, 
gulag was not a word. Today it is. So now we have to expose the 

word laogai: how many victims are there, what are the conditions 
the prisoners endure? I want people to be aware. Aware of the 
products made in China by prison labor: the toys, the footballs, 
the surgical gloves. I want them to be aware that today, the       
Chinese people have the right to choose different brands of 
shampoo, but they still cannot say what they really want to say.

MAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
ZBIGNIEW BUJAK APPEARS ON SCREEN. 

HIRD VOICE (MALE)
To stay one step in front of the Secret Police, that was what we 
had to do to survive. The others in the Solidarity movement 
didn’t know where we lived or which people were organizing for 
us. Every month we had to change apartments and our appearance, 
disguise ourselves. We put our trust in complete strangers. The 
reward for selling us out was huge: twenty thousand dollars and a 
permanent exit visa to leave Poland. But only once was someone 
betrayed.

SEVENTH VOICE (MALE)
We put our trust in strangers. And only once was someone betrayed.

FIFTH VOICE
We don’t have the right to lose hope. My name is Bobby Muller.

MAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
BOBBY MULLER APPEARS ON THE SCREEN.

One of the things that really pissed me off when we were awarded 
the Nobel Peace Prize for our work against land-mines, was the 
romanticized treatment in the media, to make people feel good—
inspired. It was horseshit. People think that because there’s an 
international treaty, that it’s done, the job’s over. Look, we live our 
lives largely insulated from the depth of despair of pain and        
anguish. That’s why I feel so strongly in going after laws and making 
them real—the belief that you cannot allow the genocides, the 
Cambodias, the Rwandas of the world to play out. Because then 
it’s a breeding ground and sows the seeds of destruction. One day, 
that degree of madness is going to walk up the block and come 
into your neighborhood.

FOURTH VOICE (FEMALE)
I wanted to take fl owers from the garden and give them to the 
children.

WOMAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
SENHAL SAHIRAN APPEARS ON THE SCREEN.

For the children who were in prison in Turkey, being detained for 
years with no charges. Flowers for them. I wanted to make those 
children feel close to nature. I wanted those children to feel less 
alone.

FIFTH VOICE (MALE)
My name is Van Jones.

MAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
VAN JONES APPEARS ON THE SCREEN.

Our organization exposes human rights violations, particularly 
police brutality, here in the United States. Children who come 
home with a broken arm or a broken jaw or their teeth shattered. 
Or a child that has been held in jail for four or fi ve days with no 
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charges. Faces of kids sprayed with pepper spray—a resin that 
sticks to your skin and it burns and it continues to burn until it’s 
washed off. I mean, this stuff doesn’t make our world any safer. It 
doesn’t make law enforcement’s job any easier. And Police Watch 
is trying to stop it.

SEVENTH VOICE (MALE)
My name is Bruce Harris.

MAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE OF) 
BRUCE HARRIS APPEARS ON A SCREEN.

What we’ve been trying to do at Casa Alianza in  Guatemala is 
give children back their childhood—if it’s not too late. We started 
just offering food and shelter—but that was naïve. I keep thinking 
of a priest in Brazil who said, “When I feed the hungry, they call 
me a hero; when I ask why the people are hungry, they call me a 
Communist.” It’s a noble task to feed the hungry, but as an agency 
we have matured into asking why the children are hungry and 
why they are being abused and murdered, why the police were 
killing street children. Soon after that we started getting phone 
calls and death threats. Until one day… a BMW with no license 
plates and polarized windows in the middle of Guatemala City 
came to the crisis center, here at Covenant House. Three men 
asked for me by name, “Is Bruce Harris here? We’ve come to kill 
him.” They opened fi re with machine guns. When the police came, 
they took away all the bullets. They took away all the evidence. 
When Covenant House in New York heard about the incident, 
they sent me a bullet-proof jacket. It had a money-back guarantee, 
if for any reason it didn’t work!

FIRST VOICE (MALE)
I am a lawyer. 

WOMAN MAKES A GESTURE AND THE NAME (OR IMAGE 
OF) SEZGIN TURIKULU APPEARS ON THE SCREEN.

When I am in court here in Turkey, eye to eye with people that I 
am accusing of torture, when they look into my eyes and I don’t 
look away, when they look into my eyes and I don’t look away, 
when they look into my eyes and I don’t look away, I feel that I 
have more courage than they do. Of course, I was followed from 
the moment I stepped foot outside my door every morning. 
There was nothing to do but fi nd humor in the situation. Most of 
the time when people are killed they were assassinated with one 
bullet from behind. At our human rights organization, we joked at 
the notion of placing mirrors on our shoulders so we could see 
who was creeping up! So we could see who was creeping up from 
behind to try and kill us!

SIXTH VOICE (FEMALE)
Every time I felt frightened, I would invite all our friends, other 
activists, and we would have a good laugh. A sense of humor, and 
the warmth of the people around, has made me survive. If I was 
sitting by myself, isolated, I would have gone crazy.

SECOND VOICE (FEMALE)
When a person comes to see you, saying, “I would have died…” 
…I would have died if you were not here,” that gives us more 
energy. My name is Kek Galabru and I refuse to leave Cambodia.

EIGHTH VOICE (FEMALE) 
(from the darkness)

My name is—

PAUSE

MAN MAKES A GESTURE AND NOTHING APPEARS ON THE 
SCREEN.

My name is. . .

WOMAN MAKES ANOTHER GESTURE AND STILL 
NOTHING APPEARS ON THE SCREEN. BOTH OF THEM TRY 
AGAIN AND NOTHING. THE OTHER ACTORS LAUGH. THE 
EIGHTH VOICE CONTINUES TO SPEAK FROM THE DARKNESS. 

LIGHTS BEGIN TO FADE ON MAN AND WOMAN.

I cannot reveal my name. I am from Sudan. My parents taught us, 
as children, how to love our people, however simple, however 
poor. Our home was always a busy home. We always had somebody 
who was sick coming for treatment, or giving birth in our house. 
I learned to regard all the Sudanese as my own family. But I cannot 
reveal my name. Those whom the government suspects of working 
on human rights are arrested, often tortured in ghost houses or, 
if one is lucky, put in prison. If I revealed my name I could not do 
my work.

FIFTH VOICE (MALE)
If she revealed her name, she could not do her work.

LIGHTS FADE COMPLETELY ON MAN AND WOMAN. 
FOURTH VOICE (FEMALE)

My name is Rigoberta Menchú. 

ONE OF THE ACTORS MAKES A GESTURE AND THE NAME 
(OR IMAGE OF) RIGOBERTA MENCHU APPEARS ON THE 

SCREEN.

FOURTH VOICE (FEMALE)
We have to reinvent hope all over again. We are the ones who 
have, who will have, the last words.

SECOND VOICE (FEMALE)
In America we have more riches than we know what to do with, 
yet we let millions of children go hungry, without shelter and 
other basic necessities. In a nation that has been blessed with a 
nine-trillion dollar economy, poverty is killing children, more 
slowly, but surely as guns. I am clear that if we do not save our 
children, we are not going to be able to save ourselves.

ONE OF THE ACTORS MAKES A GESTURE AND THE NAME 
(OR IMAGE OF) MARIAN WRIGHT EDELMAN APPEARS ON 

THE SCREEN.

Everybody needs to open up the envelope of their soul and get 
their orders from inside. And nobody has ever said it was going to 
be easy. You don’t have to see the whole stairway to take the fi rst 
step. If you can’t run, walk, if you can’t walk, crawl, if you can’t 
crawl, just keep moving. Just keep moving, Marian Wright Edelman, 
just keep moving.
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SIXTH VOICE (FEMALE)
My name is Helen Prejean.

ONE OF THE ACTORS MAKES A GESTURE AND THE NAME 
(OR IMAGE OF) HELEN PREJEAN APPEARS ON THE SCREEN.

When I came out of the execution chamber with Patrick the fi rst 
time I witnessed a man being killed, I was clear, clear inside. You 
are either paralyzed by something like that or you are galvanized. 
Galvanized: the resurrection principle of life—overcoming death 
and resisting evil. Patrick was dead but I didn’t have a choice. I 
would take people there, through my stories. We don’t know 
what else to do, so we imitate criminals’ worst behavior with the 
death penalty, that act of supreme despair. And yet I believe that if 
we bring people to their own best hearts, they will respond.

SEVENTH VOICE (MALE)
I am Wissa. Bishop Wissa, from Egypt.

ONE OF THE ACTORS MAKES A GESTURE AND THE NAME 
(OR IMAGE OF) BISHOP WISSA APPEARS ON THE SCREEN.

These are my children. Don’t they call me father? If you were at 
your house and someone were beating up your child, wouldn’t 
you stop them? Wouldn’t you stop them? If we don’t do this, who will?

FIRST VOICE (MALE)
My name is Samuel Kofi  Woods. I am from Liberia.

ONE OF THE ACTORS MAKES A GESTURE AND THE NAME 
(OR IMAGE OF) SAMUEL KOFI WOODS APPEARS 

ON THE SCREEN.

You walk into the corridor of death and you know this moment 
might be your last. I went through this. But when a nation is so 
consumed in evil, it’s diffi cult to see alternatives, unless people of 
conviction stand up. Even if you know this moment might be your 
last. If we don’t do this, who will?

THIRD VOICE (MALE)
If I turn my back and walk away, who is going to do this work? If 
we don’t do this, who will?

SIXTH VOICE (FEMALE)
Did it take courage? I would say instead it took stubbornness. 
Like a metal chord inside.

FIRST VOICE (MALE)
Courage begins with one voice.
If we don’t do this, who will?

LONG SILENCE

EIGHTH VOICE (from the darkness)
If we don’t do this, who will?

EIGHTH VOICE EMERGES FROM THE DARKNESS. 
EIGHTH VOICE (FEMALE)

If we don’t do this, who will?

WOMAN (mockingly)
If we don’t do this, who will?

MAN
Yes. The names. José Ramos Horta from East Timor and his useless 
Nobel Peace Prize and the Dalai Lama and that judge from Spain, 
Baltasar Garzón, and Freedom Neruda, that journalist from Ivory 
Coast, of all places, and Maria Teresa Tula. . .

WOMAN
Maria Teresa Tula from El Salvador who was arrested so many 
times and threatened so many times and just wouldn’t stop, she 
just wouldn’t stop looking for the disappeared.

MAN
She just wouldn’t stop. . .

WOMAN
. . . and meddling Natassa Kandic from Serbia and that tireless, 
bothersome Jaime Prieto from Colombia and Vaclav Havel and . . . 
All those names. Names I won’t forget, not me.

MAN
Names we won’t forget. Others will forget.

WOMAN
Others will forget these names. They’re already fading from   
memory, those names. In spite of the triumphant, defi ant fi nale. If 
we don’t do this, who will? The lights on them now and the        
applause about to start and surround and caress them, the lights 
that begin to dim, go out one by one, as the audience goes home, 
the spectators fl ick on their TV set back home and a faraway face, 
perhaps one of these very faces, fl ares up in pain and then dies 
down…

MAN
…and it’s time for dinner and it’s time again for sleep, and tomorrow 
it will be back where it always has been, fi nally them and us again. 
. .

WOMAN
Them and us again, them and me, them and me all over again, 
aware that out there, beyond us, beyond even these dim lights are 
the others, the ones who have never had a spotlight, whose 
names even I don’t know, the expendable others beyond the 
lights, their voices never recorded or transcribed, their bodies 
beyond invisibility.

MAN
Them and me again and again, sharing in the deepest recesses of 
the night, sharing this one scrap of knowledge. Life only belongs 
to you once. I am waiting here with this knowledge. I also know 
how to wait.

WOMAN
I also know how to wait. I also know what it is to wait in the dark. 
My turn always comes.

AS THE DEFENDERS SPEAK OUT FOR THE LAST TIME, 
LIGHTS SLOWLY DIM ON MAN AND WOMAN. 

FIRST VOICE (MALE)
I don’t want to pretend I was a hero 
In the beginning I had neither pen nor paper to work with
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EIGHTH VOICE (FEMALE)
But you don’t live your life in fear 
It would be better to die early 
Anything else would have tasted like ashes 
That’s what you know

SEVENTH VOICE (MALE)
Something is there 
A light is there I did what 
I had to do 
Knowing this knowing this
The poor of the world are crying out

SIXTH VOICE (FEMALE)
That is what you know 
Anything else would have tasted like ashes 
That is what you know 
The poor of the world are crying out 
For schools and doctors, not generals and guns

FIFTH VOICE (MALE)
I was never alone 
That’s what you know 
We did what we had to do, that’s all

FOURTH VOICE (FEMALE)
Did it take courage? 
It took stubbornness 
Stubbornness Like a metal chord inside 
The feeling of inner strength like a metal chord inside 
Anything else would have tasted like ashes 
Knowing this knowing this 
We owe something to the people left behind

THIRD VOICE (MALE)
And God dusts us off and God says, “Try again.”
God says, “Try again.” God says, Life will only belong to you once 
only this once. And so we continue knowing this knowing this if 
we bring people to their own best hearts they will respond that 
is what you know we were never alone

SECOND VOICE (FEMALE)
And so we continue 
waiting, waiting, 
waiting in the dark for the truth 
We were never really alone

FIRST VOICE (MALE)
I don’t want to pretend I was a hero 
I did what I had to do, that’s all 
It’s really so simple 
That is what you know 
The work has just begun

SECOND VOICE (FEMALE)
That is what we know 
We did what we had to do
The work has just begun.

LIGHTS RISE FURTHER ON ALL EIGHT OF THEM FOR THE 
LAST TIME AS THEY FINALLY FADE ON MAN AND WOMAN.

១៣០   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



ប|4 ើតសំ!ើមួយចំនួន មកពីអ1 កនិពន7  (Some Staging Suggestions from the Author)

� គbឺ ក$ ីសង!6មឹរបសD់ើង /!លþ  ដ!ំើរ' រw!' រប|4 ើត' រស�$ !ង 
l!ះ នឹងដឹកd ំ¿ រក' រសិក!k N!  វF!  វ  នូវជីវ� ពរស់Â  របស់អ1 ក 
' រ3 រសិទ7 ិមនុស!: /!ល� នបំផុសគំនិត -! ម� ំងអំពីបûÞ  /!លពួក 
ã!� នព!# ¶ ម· ះN!  យ Â ក1 ងុប�Á  u! �!សរបស់ពួកã! និង Â  
ទូ� ងំពិភពC ក។  b អនុ� សន៍þ  §! rវព!# ¶ ម និង ជួយជន�  
/!ល� នចូលរួម' រស�$ !ងâ ះ ឬ ជន� /!ល� នប|4 ើត' រស�$ !ង 
â ះ � នប>, !ម¿ äើបûÞ  � ំងអស់l!ះ។ Dើង� ចផ$ ល់ស!ំើរ 
ខ¯ ះ ¸ើម!¥ី នឹង� នប>, !មäើបûÞ  � មួយ /!ល� ចជួយ និង បំផុស 
គំនិត អំពីu! M!ទw!' រ ុើបអ|4 !តl!ះ។ 
b ' រពិត� ស់ F នបûÞ  b ក់�$ !ងមួយចំនួន /!ល§! rវ· ះN!  យ, 

ក1 ងុ' រស�$ !ងl!ះ, Ôើយទំព័រl!ះ ព!# ¶ មØ̄ ើយនូវបûÞ  �\ !?!  ះ និង 
សំណ Iរមួយចំនួន /!លd យក, អ1 កស�$ !ងតួu! ុស, អ1 កស�$ !ងតួK! $ ី 
និង អ1 កដÄ! /!ល� ន3 ក់ព័ន7 Â ក1 ុងផលិតកមh  � ចជួបu! ទះ។ 
 !ចក$ 'ី(  ) ន+,  ន-! /ំ!ន៖ ស®̄ !ង°!ញពីទីងងឹត (Speak Truth 

To Power: Voices from Beyond the Dark) � នសរ !រសp!  បស់® ̄!ង 
របស់តួអង^  ១០d ក់ Ôើយ â ះគឺb ä!ខលí វិ !ស សp!  ប់' រ 
អនុវត$ របស់ខ¯ ួន។ ម!#៉ ងវិញ�ៀត ã!� ចប|4 ើត· យF ន អ1 កស�$ !ង 
តួតិច ឬ ½! ើន។ u! សិនèើF ន+P  តិច, ¶៉ ង' ច� ស់F ន៥d ក់  
(អ1 ក' រ3 រ u! ុសពីរd ក់, អ1 ក' រ3 រ K! ីពីរd ក់, បុរសFP  ក់ b អ1 ក 
u!   ំង)។ � មិនÆំ � ច់� ំងK! ុង�! Â ក1 ុង' រF នស®¯ !ងនីមួយៗ  
/!ល§! rវØ¯ ើយតប¿ នឹងត±! rវ' រD!នឌ័រ w!អ1 ក' រ3 រសិទ7 ិមនុស!: 
¸ើមដំបូង។  Â ក1 ុង-! ឹត$ ិ' រណ៍មួយ អ1 កស�$ !ងតួចំនួនបីd ក់ � ច 
Ç\ ើ� � ន, បុ៉>$ ! ចÙÚ  ក់w!' រស�$ !ងតួâ ះ � ច� ត់បង់ ÔើយជË! ើស 
Î!បl!ះ មិន§! rវ� ន+ +ំ! · យអ1 កនិពន7 â ះ�!។ ផ́ យុ¿ វិញ៖ ' រ 
ស�$ !ងតួ � ចទទួល� ន' រ+ ំ+ ! ½! ើន ពី' រF នស®¯ !ង និង អ1 ក 
ចូល រួម b ½! ើនd ក់, ដà ប�  អ1 ក/!លF នសុន´ រកþ ដ៏�!ងផង/!រ  
ចូលមកនិ¶ យµ̄ !ងបទ' ព!³ខ̄  ីÔើយ½! ើន ើ̧ម!¥ីឲ!³លំហូ និង ចÙÚ  ក់  
w!' រស�$ !ងតួâ ះមិន§! rវ� នរំ¤ ន។ u! សិនèើ' រស�$ !ងតួâ ះ   
F នអ1 កស�$ !ងតួu!   ងំ និង ជំ� ស់¿ នឹង¢! មុអ1 ក' រ3 រ3!FP  ក់, � គួរ 
3!b បុរសb និច� ។ (ក1 ងុu! វត$ �ិ K! $ , បុរសធមh É  b អ1 ក+ បសង4 ត់)។ 
បុ៉>$ ! ã!� នផ$ ល់អនុ� សន៍þ  គួរF នតួ� ងំl!ះ បំ�!ញ· យ បុរស 
និង K! $ ី។ 
' រស�$ !ងតួl!ះ � ម� រឲ!³F នÜ!¢! ង់បûü  ងំរូប (screen) /!ល 

Û,  ះ ឬ រូបថត w!¢! ុមអ1 ក' រ3 រ §! rវ� នÝ ក់បÙÞ  ញ។ ចំណុចl!ះ  
� ច§! rវ� នÝ ក់ជំនួស · យ 'ì  រñៀនព៌ណª ,  , /!ល� ចសរ !រ 
Ý កÛ់,  ះÂ ពäីើâ ះ, ឬ 'ì  រធFំ  ំ/!ល� ចយក¿ Ý កä់ើ  ក។ 
អ\ /ី!លត±! rវឲ!³Û,  ះ §! rវ� នã!®ើល5ើញ និង កត់សF�  ល់, Ôើយ 
ផង/!រ ប|4 ើនអំ� ច w! តួអង̂ បុរស (MAN) និង តួអង̂ K! $  ី(WOMAN) 
(ឬ បុរសទីពីរ, SECOND MAN), ÔើយÖ!  យមក�ៀត ប| 4 ើន 
អំ� ច w!¢! មុអ1 ក' រ3 រ ក1 ងុ' រÝ ក់Û,  ះខ̄ នួពួកã!>²  ល់។ ªឿង 

/!ល� នà  យ៉à  ប់៉· យតួឯក គឺF នលក} ណៈ  ប់រំជួលចិត$ b និច�  ដូ°1 !ះ 
មិនÆ ំ� ច់Ç\ ើ' យវិ' រ¤(  ំង�!ក�!ក1 ុង' រÉ ំង� រមh ណ៍ (not  overly 

dramatic, nor melodramatic)។ ចូរឲ!³ស®¯ !ង� ំងអស់â ះ និ¶ យ 
· យខ¯ ួនឯង (let those voices speak for themselves), ហូរឆ¯ ង' ត់ 
É មà ង' យ w!តួស�$ !ងu! សុ និង តួស�$ !ងK!  ីÉ មលក} ណៈធមh É ។  
ម!#៉ ងវិញ�ៀត សូមu! ុងu! យ័ត1 ពី "' រ°!ញស�$ !ង" (“acting out”) 
ªឿង។ តួស�$ !ងនីមួយៗ មិនគួរ'(  យបុគ^ លâ ះ�!, ប៉>ុ $ !Q!  ន3់!b  
ប�Á  ញÉ មរយៈបុគ̂ លâ ះ ក1 ងុ' រផ$ ល់� រដល់ទស!:និកជន។ ដូ°1 !ះ 
Ôើយ � មិន�!នb គំនិតÍ បល់លí  Â ក1 ុង' រប៉ុនប៉ងប| 4 ើត' រ 
សង4 ត់ស®¯ !ង ឬ តុង (� សុី, � £ ហ\ ិក, © ទីន, �(  វិច។ល។) ¸ើម!¥ី
ប>, !មអត$ សûe  ណ¿ នឹងស®¯ !ងâ ះ�!។ 
Dើង� ន5ើញ, Â ក1 ងុ' រស�$ !ងb វិbv  ជីវៈ, /!លþ  លក} ណៈ 

របស់ តួអង^ បុរស (MAN) និង តួអង^ K! $ ី (WOMAN) §! rវ' រពន!³ល់ 
ប>, !មខ¯ ះ�ៀត។ ពួកã! អ1 កនិពន7 §! rវ� នប| 4 ើតÏើងឲ!³F ន� ព 
ដូចb   �!វកþ  (mythical incarnation), ដូចb  អ1 កផ!:ព\ ផ!k យ� សd  
w!ស� វៈ� ¢! ក់b ½! ើន (Evangelists of multiple evils), /!លរំឭក 
Dើង· យ 3 ក!³�!ចន៍ និង វត$ F នរបស់ពួកã! អំពីអ\  ី/!លអ1 ក' រ3 រ 
§! rវu! ឈមមុខu!   ំង។ �!លÆ ប់»$ ើម' រស�$ !ង, DើងÆ ត់ទុកពួក 
ã!b អ1 កបង4 ' រ?!  ះþP  ក់, ផ¯ ូវ' យ, · យF នវត$ F នលបÆ ំ®ើល 
ទូ¿  Â ក1 ុងរដß  និង សង^ ម /!ល ! ៀមខ¯ ួន ̧ ើម!¥ីÆ ត់វិe ន' រ� ¢! ក់ 
â ះ។ ប៉>ុ $ ! · យ� រ3!ស®¯ !ង� ំងl!ះ � នបÙÞ  ញ· យខ¯ ួន 
ពួកã!þ  ពួកã!មិន� ច§! rវ� នបញ!Tប់· យ' រគp!  មក�ំ!ងw! 
u! M!ទl!ះ�! (Ý ក់គុក, Ý ក់ទណU កមh  និង និរ�!ស), តួអង^ បុរស  
(MAN) និង តួអង^ K! $ ី (WOMAN) '(  យb អ1 កតំ� ងw!អ\ ីៗ  /!ល 
F នលក} ណៈ� ¢! ក់ និង 3 ស�!ញ និង ស, តិÂ ជិតDើង� ងំអស់+P  , 
ស , ិតÂ ជិតជន/!លស�$ !ងតួl!ះ និង ស , ិតÂ ជិតជន/!លចូលរួម 
ទស!:d ៖ កF(  ំង w!' រមិនÜើ�ើ និង þ មពលw!� ពស` ឹក � ំងl!ះ  
ចុងបញ� ប់ គឺb ស§! rវដ៏� ¢! ក់បំផុត w!' រតស៊ូ ¸ើម!¥ីពិភពC កដ៏ 
u!  ើរ។ Ôើយ ពួកã! បûv  ក់អំពី' រ� យu! ) ររបស់ពួកã!មកäើ 
សកមh ជន · យ' រចំអក និង ' រ� យu! ) របd²  ប ½! ើនb ង' រ 
គp!  មក�ំ!ង។ សរុបមក, u! សិនèើពិភពC កមិនÜើ�ើ មូលÔ!តុ 
អ\ អី1 ក' រ3 រ§! rវលះបង់ជីវិតពួកã!? ក1 ងុន័យl!ះ តួអង̂ បុរស (MAN) 

និង តួអង̂ K! $  ី(WOMAN) '(  យ¿ b  (ក1 ងុន័យច�̄ !កមួយ) កញ� ក់ឆ̄ ះុ 
បÙÞ  ញ អំពី� ពភ័យ¤(  ចḉ !ក1 ងុ របស់សកមh ជនសិទ7 មិនុស!:,  � ពមន́ លិ 
សង!:័យ/!លពួកã!� ចF នâ ះ F!  បចូល¿ ក1 ងុដួងវិûe  ណ ខណៈ 
/!លពួកã!កំពុងu! ឈមមុខ។ 
តួឯកលí របស់Dើង F ន !ចក$ ី'(  ) នក1 ុង' រu! ឈមនឹង' រ 

�(  ប់។ b សំណIរ៖ yើពួកã!F ន កF(  ងំតសូ៊យូរអ«\ !ង (stamina) និង 
� មគ^ ី� ពÂ ក1 ុងច:ំ មពួកã! Â ក1 ុង' រu! ឈមនឹងវិd សកមh 
ដ៏ធC ន់ធC រw!' រមិនÜើ�ើâ ះ�!? ជន/!លF នអំ� ចនិ¶ យ3! 

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១៣១



F ត់ទ�!ចំÌ ះសិទ7 ិមនុស!:, ប៉>ុ $ ! Â �!ល/!លDើង§! rវ' រអ\ ីៗ  
F ន½! ើនb ង3 ក!³សម$ ី, ' រធុញថប់� រមh ណ៍¤ ង+! ឹស$ ីអំពីស� ព 
À ក�ì  យ w!ពិភពC កb ញឹក± ប់បំផុតâ ះ មិន� ចÓ!  '(  យ 
¿ b សកមh � ពពិតE!  កដâ ះ�!។ 
ដូ°1 !ះ ផលិតកមh ស�$ !ងd ដកមh l!ះ សួរb សំណIរþ ៖ u! សិនèើ  

បុរស និង K! $ ី /!លu! ឈមមុខនឹង !ចក$ ី�(  ប់à ង' យ  ក1 ុង8 ល 
បំណងជួយÞ!  ម�!  ងបុព\ Ô!តុរបស់ពួកã! §! rវF ន !ចក$ ី'(  ) ន  
ក1 ុង' រu! ឈមមុខនឹង !ចក$ ី�(  ប់ó ក់äៀម½! ើនបំផុត Â ក1 ុង 
ដួង-! លឹងរបស់មនុស!: /!លÇ\ ើឲ!³Dើងស̀ កឹ ចំÌ ះ !ចក$ ទុីក} ð!ទd  
របស់អ1 កដÄ!â ះ?  Ôើយ ផលិតកមh ស�$ !ងd ដកមh l!ះ មិន� នផ$ ល់ 
ច®¯ ើយÙ យK! ួលចំÌ ះបûÞ  l!ះ�!, ប៉ុ> $ ! ó ត§! Ý ងជý(  ះl!ះ 
Â äើ  ក, · យប« \ !រសំណIរâ ះ¿ ឲ!³ទស!:និកជនវិញ, · យ  
តួអង^ បុរស (MAN) និង តួអង^ K! $ ី (WOMAN) /!លបÙÞ  ញខ¯ ួនក1 ុង 
� ពមឺុងF៉ ត់ហh ត់ចត់មួយ, F!  ប· យសម$ Fី ន� ពសុបិន� ¢! ក់ និង 
· យសម$ ីF ន� ពធមh É  /!លK! ប+P  b មួយចÙÚ  ក់បទ' ព!³l!ះ, 
w!¾1 !កនីមួយៗ គឺb ចÙÚ  ក់របស់ផលិតកមh ស�$ !ងd ដកមh l!ះ។ 
តួអង^ បុរស (MAN) និង តួអង^ K! $ ី (WOMAN) � ចស�$ !ង· យ 

F ន' យវិ' រដ៏សកមh ។ ពួកã! � ចបûv   អ1 កថត� ពយន$ , អ1 ក' ន់ 
' ®!à៉ , >(  ស់ប$ ូរមនុស!:, >(  ស់ប$ ូររូបថត (u! សិនèើF ន) ។ល។ 
ឧ� ហរណ៍ ចូរឲ!³តួអង^ បុរស (MAN) និង តួអង^ K! $ ី (WOMAN) ¸ើរ 
3 ស�!ញäើចâ(  ះ  ក, ខណៈ/!លជនរង?!  ះÂ នឹងមួយក>̄ !ង  
¸ើម!¥ី�!លពួកã!រង “' របà ជ័យ” ប:Á  ះ� សន1  É មរយៈកំÎ¯ !ង 
សC ួត និង É មរយៈ� មគ^ ី� ព, ចំណុចl!ះ នឹងÇ\ ើឲ!³F នរូបà ង;ើត 
Ïើង· យ h ើ� ពច!Ñ ស់នឹង¬ 1 !ក (visual equivalent)។ ប៉>ុ $ ! តួអង^  
u!   ំងl!ះ (តួអង^ បុរស, តួអង^ K! $ ី) មិន� ចប!h !ញ°!ញពីសុបិន 
របស់Dើង � ល់3!Dើង) ំងតួអង^ បុរស និង តួអង^ K$ ! ីÎ!បl!ះ ពី 
ជីវិតDើង, É មរយៈ' រÙ រ¸ើម!¥ីយុត$ ិធម៌ ក1 ុងពិភពC កb ក់�$ !ង  
ពីមួយ9C !¿ មួយ9C ! Â ជំុវិញDើង ជិតនិង K  យ, b ពិភពC ក 
/!ល� ចu! មូលផ$ ំុ ã! និង Dើង, អ1 កl!ះ អ1 កâ ះ, u! មូលផ$ ំុ            
� ំងអស់+P   /!លរស់Â ក1 ុង¾!នដីl!ះ។

១៣២   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



កតិ' សûe  អន$ រb តិ ស$ ពីីសិទ7 ពិលរដß  និង សិទ7 និÍ � យ 
(International Covenant on Civil and Political Rights)

កម` ុb , ចុះហត, ä!¤  Â .!តុó   P  ំ១៩៨០, ឧ� គមន ៍
(' រ� នb កមh សិទ7 ិនូវវត, ុរណប) .!ឧស�   P  ំ១៩៩២

F j!   ៧
+,  នជន� FP  ក់§! rវរង� រុណកមh  ឬ u! -! ឹត$ កមh  ឬ ទណU កមh  
/!ល~ រ� អមនុស!:ធម៌ ឬ Ç\ ើឲ!³" ក� បÏើយ។ b ពិ !ស 
) មយកជន� FP  ក់មកÇ\ ើ' រពិÀ ធន៍¤ ងð!ជZ � K! $  ឬ វិទ!# � K! $  
· យ+,  ន' រយល់-! ម· យ !រីពី� មុីខ¯ ួនÏើយ។

F j!   ៨
១. +,  នជន� FP  ក ់§! rវb បក់1 ុង� ស� ពÏើយ។ � ស� ព នងិ  
 � ស3 ណិជZ កមh É មq! ប់ទ±! ង់� ំងអស់§! rវ) ម) ត់។
២. +,  នជន� FP  ក់ §! rវb ប់ក1 ុង� ពb ខ@ ំុបË! ើÝ ច9់ ¯ !Ïើយ។
៣. (ក) +,  នជន� FP  ក់ត±! rវឲ!³Ç\ ើ' រ· យបង} ំ ឬ   
 ¤ នមិន� នÏើយ។
 (ខ) កþ ខណU  ៣(ក) មិន§! rវយកមកបកN!  យþ  ) ម) ត់  
 ' រអនវុត$ $ សឲ!³Ç\ ើ' រ· យបង} ំ K! បÉ ម' រវនិចិU ័យ$ ស  
 · យ តុó ' រF នសមត, កិច� ក1 ុងu! �!ស /!ល បទឧ¢! ិដß   ខ¯ ះ 
 � ចF ន$ សb ប់គុកឲ!³Ç\ ើ' រ· យបង} ំ។
 (គ) បំណងw!កþ ខណU l!ះ 3 ក!³þ  “' រÙ រ· យបង} ំ ឬ  
 · យ¤ នមិន� ន” មិន§! rវà ប់បញ� ូល៖
 (i) ' រÙ រ ឬ  !� /!ល+,  នå!ងក1 ងុអនុកþ ខណU  (ខ), និង  
 /!លត±! rវb ធមh É  ចÌំ ះជនb បឃ់ ុ ំÉ មបទបûv  K! បច!Ñ ប ់ 
 របស់តុó ' រ ឬ ចំÌ ះជន /!លតុó ' រស±! ច· ះ2!ង   
 ឲ!³F ន !រី� ព · យF នល័ក} ខ័ណU ។ 
 (ii)  !� /!លF នលក} ណៈÍ e  និង កិច� ' របË! ើb តិ    
 /!លត±! rវÉ មច!Ñ ប់សp!  ប់អ1 កu!   ងំស¦!  ̂ាម Â ក1 ងុu! �!ស  
 /!លទទួល��  ល់សិទ7 ិu!   ំងស¦! ̂ ាម។
 (iii)  !� /!លត±! rវក1 ុងករណFី ន� សន1  ឬ ?!  ះមហន$ à យ  
 /!លគp!  មកំ�!ងដល់ � យុជីវិត និង សុខF ល� ពសហគមន៍។
 (iv) ' រÙ រ ឬ  !� /!លb ¾1 !កw!' តព\ កិច� ធមh É របស់  
 u! b ពលរដß ។

កតិ' សûe  អន$ រb តិស$ ីពីសិទ7 ិ  !ដß កិច� , សង^ ម និង វប!¥ធម៌ 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

F j!   ២១
សិទ7 ិu! ជុំ· យសន$ ិវិធី§! rវ3!ទទួល��  ល់។ ' រ^! ើE!  ស់សិទ7 ិl!ះ 
� ចF ន' ររិតត!¥ិត /!លកំណត់· យច!Ñ ប់ប៉:ុr  ះ និង /!លÆ ំ
� ច់ក1 ុងសង^ មu! b ធិបy!យ!³ ក1 ុងផលu! Í ជន៍w!សន$ ិសុខb តិ ឬ 
សុវត, ិ� ព� e រណៈ, ស�Á  ប់eP  ប់� e រណៈ, ' រ' រ3 រ 
សុខ� ព� e រណៈ ឬ សីលធម៌ ឬ ' រ' រ3 រសិទ7 ិនិង !រី� ពរបស់ 
អ1 កដÄ!។ 

F j!   ២៥
· យ+,  ន' រÎ!ងå!ក ដូច/!ល� នå!ងក1 ុងF j!  ២ និង 
· យ+,  ន' ររិតត!¥ិត /!លមិនសមÔ!តុផល, u! b ពលរដß q! ប់រូប 
F នសិទ7 ិ និង F នឱ' ស៖
(ក) រួមចំ�!កក1 ុង' រដឹកd ំកិច� ' រ� e រណៈ· យ>²  ល់ ឬ  
 É មរយៈតំ� ង /!លខ¯ ួន}! ើសªីស· យ !រី។
(ខ) g ះa P  ត និង ឈរÛ,  ះg ះa P  ត Â ក1 ុង' រg ះa P  ត
 ពតិE!  កដÉ ម' លកណំត ់�ៀង� ត ់b សកល,  h ើ� ព នងិ  
 · យសF K  ត់ /!លe d ' រប�� !ញមតិ· យ !រី ពីឆន´ ៈអ1 ក  
 g ះa P  ត។
(គ) ចូលបË! ើមុខÙ រ� e រណៈក1 ងុu! �!សរបស់ខ̄ នួ ក1 ងុល័ក} ខ័ណU   
 ទូ¿ · យសម� ព។

អនុសûe   ស$ ពីីសិទ7 កុិF រ 
(Convention on the Rights of the Child)

កម̀ bុ , ឧ� គមន៍ (' រ� នb កមh សិទ7 នូិវវត, រុណប) .!តុó   P  ១ំ៩៩២

F j!   ១២
១. រដß � គី §! rវe d អះ� ងដល់កុF រ /!លF នសមត, � ពប|4 ើត  
 ទស!:នៈ>²  លខ់ ួ̄ន នវូសទិ7 ិប�� !ញទស!:នៈ� ងំâ ះ · យ !រ ី 
 äើq! ប់បûÞ  3 ក់ព័ន7 នឹងកុF រ។ ទស!:នៈ� ំងl!ះរបស់កុF រ  
 §! rវ� នយក¿ ពិÆ រ� ថ¯ ឹងµ¯ !ង· យគិត¿ É មវ័យ និង  
 � ពÆ ស់ទុំរបស់កុF រ។ 
២. ក1 ងុទិស[ l!ះ កុF រ§! rវ� នផ$ ល់b ពិ !ស នូវឱ' ស§! rវ� ន  
 ã!�ì  ប់Â ក1 ងុនីតិវិធី តុó ' រ និង រដß � ល /!ល3 ក់ព័ន7 នឹងកុF រ, 
 $ ះ· យ>²  ល់ ឬ É មរយៈអ1 កតំ� ង ឬ �Ê  ប័នសមK! ប  
 � មួយ, K! បÉ មបទបញ� ត$ ិនីតិវិធីw!ច!Ñ ប់b តិ។ 

F j!   ១៩
១. រដß � គី §! rវÆ ត់វិe ន' រសមK! ប¤ ង នីតិបញ� ត$ ិ, រដß � ល,  
 សង̂ មកិច�  និង ¤ ងអប់រំ ើ̧ម!¥ី' រ3 រកុF រពីq! ប់ទ±! ង់ w!អំ�ើ  

ស±! ង់ពីលិខិតុបករណ៍អន$ រb តិសិទ7 មិនុស!:
Excerpts from International Human Rights Instruments

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១៣៣



 ហិង!k , ' រÇ\ ើឲ!³របួស ឬ ' ររំC ភបំ3 នäើà ង' យឬäើផ̄ វូចិត$ ,  
 ' រទុកH លមិនយកចិត$ ទុកÝ ក់ ឬ ' រមិនÜើ�ើ, ' រÇ\ ើ� ប  
 ឬ ' រ;!ងu! វ័ញ� , រួម� ំង' ររំC ភបំ3 នផ¯ ូវM!ទ, ក1 ុងកំឡុង 
 �!ល/!លកុF រស , ិតÂ Ö!  ម' រចិញ� ឹមបី� ច់របសឪ់ពុកFì  យ 
 � ងំពរី ឬ ឪពកុ ឬ Fì  យ, ឬ អ1 ក� � ព!# � លK! បច!Ñ ប ់ឬ    
 បុគ^ ល»!:!ង�ៀត /!លF ន� រៈµ!� ំកុF រ។
២. វិe ន' រ' រ3 រ� ងំl!ះ èើសមK! ប គួរបញ� លូនីតិវិធី /!លF ន  
 u! សិទ7 ិ� ព ¸ើម!¥ី�Ê  បd កមh វិធីសង^ ម /!លផ$ ល់' រ+ +ំ!   
 Æ ំ� ច់ដល់កុF រ និង អ1 ក/!លF ន� រៈµ!� ំកុF រ, និង   
 ¸ើម!¥ីបÙ�  រÉ មទ±! ង់»!:!ងៗ និង ¸ើម!¥ីកំណត់អត$ សûe  ណ,  
 à យ' រណ៍, បញZ ូន,  ុើបអ|4 !ត, ព!# � ល និង É មÝ នäើ  
 កិច� អន$ à គមន៍ពីតុó ' រ។

F j!   ៣២
១.  រដß � គី ទទួល��  ល់សិទ7 ិ' រ3 រកុF រ u!   ំង' រ;!ងu! វ័ញ�   
  !ដß កិច�  និង ' រឲ!³Ç\ ើ' រÙ រu! កប· យ?!  ះþP  ក់ ឬ /!ល 
 � ចប៉ះ3 ល់ដល់' រសិក!k របស់កុF រ, ឬ /!ល� ចបំ>(  ញ
 សុខ� ពឬ' រអភិវឌ!\ à ង' យ, សតិ, បûe  , �,  រតី, សីលធម៌  
 ឬ សង^ ម របស់កុF រ។
២.  រដß � គី §! rវÆ ត់វិe ន' រ¤ ងផ¯ ូវច!Ñ ប់, រដß � ល, សង^ ម និង  
 ' រអបរ់ំ̧ ើម!¥eី d ដល'់ រអនវុត$  F j!  l!ះ។ ក1 ុងទសិ[ l!ះ  
 និង Í ងÉ មបទបញ� ត$ ិ3 ក់ព័ន7 នឹងលិខិតុបករណ៍អន$ រb តិ  
 (international instruments) »!:!ង�ៀត, រដß � គី b ពិ !ស៖
 (ក) §! rវកំណត់� យុអប!¥បរF មួយ ឬ � យុអប!¥បរF ½! ើន  
 សp!  ប់ចូលÇ\ ើ' រ។
 (ខ) §! rវå!ងបទបûv  សមK! បស$ ីពីý៉ ង�!ល និងល័ក} ខ័ណU   
 ' រÙ រ។
 (គ) §! rវកំណត$់ ស ឬ ទណU កមh សមK! ប»!:!ង�ៀត ¸ើម!¥ី 
 e d ដល់' រអនុវត$ u! កប· យu! សិទ7 ិ� ពនូវF j!  l!ះ។

F j!   ៣៤
រដß � គី à  ៉ប់រង' រ3 រកុF រ ឲ!³ផុតពីq! ប់ទ±! ង់w!' រ;!ងu! វ័ញ� ផ¯ ូវ
M!ទ និង ' ររំC ភបំ3 នផ¯ ូវM!ទ។ ក1 ុងទិស[ l!ះ រដß � គី 
b ពិ !ស §! rវÆ ត់វិe ន' រសមK! បd d  ក1 ុង¢! បខ័ណU b តិ, 
¢! បខ័ណU �\ !� គី និង ពហុ� គី ¸ើម!¥ីទប់��  ត់៖ 
 (ក) ' រអូស� ញ ឬ ' របង} ិតបង} ំកុF រ ឲ!³ចូលរួមក1 ុង
 សកមh � ព¤ ងផ¯ ូវM!ទខុសច!Ñ ប់។
 (ខ) ' រ^! ើE!  ស់កុF រក1 ុង�!ស!# កមh ;!ងu! វ័ញ�  ឬ u! -! ឹត$  
 · យខុសច!Ñ ប់¤ ងផ¯ ូវM!ទ»!:!ង�ៀត។
 (គ) ' រ^! ើE!  ស់កុF រ· យ;!ងu! វ័ញ�  Â ក1 ុង' រស�$ !ង  
 � ស� � ស និង ផលិតសFx  រៈ ឬ រូប� ព� ស� � ស។

អនុសûe   ស$ ពីី' រលប់បំ� ត់à ល់ទ±! ង់ w!' រªីសÜើង 
u!   ងំនឹងK! $ Mី!ទ (Convention on the Elimination of all 

Form of Discrimination againts Women, CEDAW)

កម̀ bុ , ចុះហត, ä!¤  Â .!តុó   P  ១ំ៩៨០, ឧ� គមន៍
(' រ� នb កមh សិទ7 នូិវវត, រុណប) .!តុó   P  ១ំ៩៩២

F j!   ៣
ក1 ុងq! ប់វិស័យ b ពិ !ស វិស័យនÍ � យ, សង^ ម,  !ដß កិច�  និង 
វប!¥ធម៌ រដß §! rវÆ ត់វិe ន' រសមK! ប� ំងអស់ រួមF ន' រÇ\ ើច!Ñ ប់ 
ផង ¸ើម!¥ីe d ' រអភិវឌ!\ និង ' ររីកចË! ើន�!ញä!ញរបស់K! $ ី 
¸ើម!¥ីe d ឲ!³K! $ ̂ី ! ើE!  ស់ និង � K! ័យផលសិទ7 ិមនុស!: និង 
 !រី� ពb មូលÝë  ន · យសម� ពb មួយបុរស។

F j!   ៦
រដß � គី §! rវu! ' ន់យកវិe ន' រសមK! ប� ំងអស់ រួមF ន' រÇ\ ើ 
ច!Ñ ប់ផង ¸ើម!¥ីប¦! 4 ាបq! ប់ទ±! ង់w!' រជួញដូរK! $ ី និង � ជីវកមh  
�!ស!# កមh  äើK! $ ី។

F j!   ១០
រដß � គី §! rវu! ' ន់យកវិe ន' រសមK! ប� ំងអស់ ¸ើម!¥ីលប់បំ� ត់
' រªីសÜើងu!   ំងនឹងK! $ ី ¸ើម!¥ីe d ឲ!³K! $ ីF នសិទ7 ិ h ើនឹងបុរស 
ក1 ុងវិស័យអប់រំ និង b ពិ !ស ¸ើម!¥ីe d ដល់K! $ ី · យ¾í !កäើ 
មូលÝë  នសម� ពរ� ង បុរស និង K! $ ី។

F j!   ១៦
រដß � គី §! rវÆ ត់វិe ន' រសមK! ប� ំងអស់ ̧ ើម!¥ីបំ� ត់' រªីសÜើង 
u!   ំងនឹងK! $ ី äើà ល់ បûÞ  /!ល� ក់ទងនឹង� 3 ហ៍ពិ3 ហ៍ និង 
ទំd ក់ទំនងq! �� រ និង b ពិ !ស · យ¾í !កäើមូលÝë  នសម� ព 
រ� ង បុរស និង K! $ ី។

គណៈកមh ' រអន$ ររÝë  ភិ� ល� �� ន ស$ ពីីសិទ7 មិនុស!:  និង 
ធមh នុញ� � � � ន (ASEAN Inter-Governmental Commission 

on Human Rights and ASEAN Charter)

Dើង b u! មុខរដß  រÝë  ភិ� ល w!រដß សF ជិក w!សF គមu! b b តិ 
� សុី� ã!1 យ៍ (ASEAN), Â ក1 ុងឱ' សជំនួបកំពូល� �� ន äើក 
ទី១៥ ក1 ុងu! �!ស9!។
· យរំឭកÏើងវិញ នូវF j!  ១៤ w! ធមh នុញ� � �� ន (ASEAN 

Charter) ក1 ុង' រប|4 ើត�Ê  ប័នសិទ7 ិមនុស!:� �� ន និង ' រè$ !b7  ចិត$  
របស់� �� នចំÌ ះ' រäើកកម` ស់ និង ' រ' រ3 រសិទ7 ិមនុស!:និង
 !រី� ពមូលÝë  ន។

១៣៤   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



· យ�Ú  គមន៍ នូវ' រចូលb ធរF ន w! លក} ន$ ិកៈបûv  ក់ (Terms of 

Reference) b មូលÝë  នw! គណៈកមh ' រអន$ ររÝë  ភិ� ល� � � នស$ ី
ពីសិទ7 ិមនុស!: (ASEAN Inter-Governmental Commission for          

Human Rights, AICHR)៖
៣. អបអរ� ទរចំÌ ះ' រÆ ប់»$ ើមរបស់គណៈកមh ' រអន$ ររÝë  ភិ� ល
 � �� នស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: (AICHR) ដូច/!ល� នÇ\ ើ' របûv  ក់ 
 ¶៉ ងច!Ñ ស់ó ស់ចំÌ ះ' រអនុវត$  នូវF j!  ១៤ w!ធមh នុញ�   
 � �� ន (ASEAN Charter) និង ' រè$ !b7  ចិត$ របស់� �� ន  
 ក1 ុង' រអនុវត$ យុទ7 � K! $  ¸ើម!¥ីព¦! ឹង សហu! តិបត$ ិ' រតំបន់ 
 ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:។ 
៤. + ំ+! នូវ' រអនុវត$  w!លក} ន$ ិកៈបûv  ក់ (Terms of Reference)  
 របស់ គណៈកមh ' រអន$ ររÝë  ភិ� ល� �� នស$ ពីីសិទ7 មិនុស!:   
 (AICHR) ដូច/!ល� នªៀបចំ· យ ¢! ុមu! ឹក!k §! �តពិនិត!³
 þP  ក់ខ` ស់ (High Level Panel) និង � នសË!  ចb ផ¯ ូវ' រ · យ  
 រដß មø$ ! ី' របរ�!ស� � � ន។
៥. អបអរ� ទរអ1 កតំ� ង w! គណៈកមh ' រអន$ ររÝë  ភិ� ល� �� ន 
 ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: (AICHR) äើ' រ3!ងÉ ំងរបស់ពួកã! · យ  
 រដß សF ជិក� �� ន (ASEAN Member States)។
៦. បûv  ក់� រៈសំ¤ ន់ w! គណៈកមh ' រអន$ ររÝë  ភិ� ល� � � ន  
 ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: (AICHR) b q! ឹះ�Ê  នu! វត$ ិ� K$ !  Â ក1 ុង 
 ដំ!ើរ' រព¦! ងឹសហគមន៍របស់� �� ន, និង b ¶ នសp!  ប់  
 ' រអភិវឌ!\  និង យុត$ ិធម៌សង^ មòឿនäឿន, ' រយល់ដឹង   
 �!ញä!ញ w! !ចក$ ី9 ¯ !ថ1 ូររបស់មនុស!: និង ' រទទួល� ន  
 នូវគុណ� ពខ` ស់w!ជីវិត សp!  ប់u! b ពលរដß � �� ន។ 
៧. បûv  ក់អះ� ងគណៈកមh ' រអន$ ររÝë  ភិ� ល� �� នស$ ីពី   
 សិទ7 ិមនុស!: (AICHR) äើ' រ+ ំ+! �!ញä!ញ និង ' រផ$ ល់  
 ធនe នq! បQ់!  ន់ · យ រដß សF ជិក� �� ន។
៨. ទទួល��  ល់នូវវិ� គ� ន w!អ1 ក3 ក់ព័ន7 ដÄ!�ៀត Â ក1 ុង' រ  
 äើកកម` ស់ និង ' រ' រ3 រសិទ7 ិមនុស!: Â � �� ន, និង äើក 
 ទឹកចិត$ ពួកã!ឲ!³បន$ ' រចូលរួម និង ' រសន´ d  b មួយគណៈ 
 កមh ' រអន$ ររÝë  ភិ� ល� � � នស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: (AICHR)។
៩. ទទួល��  ល់þ  លក} ន$ ិកៈបûv  ក់ (Terms of Reference) របស់  
 គណៈកមh ' រអន$ ររÝë  ភិ� ល� �� នស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:   
 (AICHR) §! rវ� ន§! �តពិនិត!³ªៀងà ល់ ៥ P  ំម$ ង បd²  ប់ពី' រ  
 ចូលb ធរF នរបស់ពួកã! ¸ើម!¥ីព¦! ឹង� ណត$ ិ និង � រកិច�  w! 
 គណៈកមh ' រអន$ ររÝë  ភិ� ល� �� នស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:   
 (AICHR) ក1 ុងបំណងអភិវឌ!\ន៍ប>, !ម នូវយន$ ' រd d  äើ' រ   
 ' រ3 រ និង ' រäើកកម` ស់សិទ7 ិមនុស!:។ ' រ§! �តពិនិត!³l!ះ  
 និង ' រ§! �តពិនិត!³បន$ បd²  ប់ នឹង§! rវ� នអនុវត$ ន៍· យ  
 កិច� u! ជុំរដß មø$ ! ី' របរ�!ស� �� ន។ 
១០. ប�� !ញជំlឿទុកចិត$ þ  សហu! តិបតិ$ ' រ� �� ន äើសិទ7 មិនុស!:  

 នឹងបន$ វិវត$ ន៍និងអភិវឌ!\ន៍ ¸ើម!¥ីឲ!³គណៈកមh ' រអន$ ររÝë  ភិ� ល 
 � �� នស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: (AICHR) b �Ê  ប័នq! បដណh ប់  
 ទទួលខុស§! rវចំÌ ះ ' រäើកកម̀ ស់ និង ' រ' រ3 រសិទ7 មិនុស!:  
 Â � �� ន។
១១. � នអនុម័ត Â    � ម ' ហីុន (Cha-am Hua Hin) u! �!ស9!  
 9C !ទី២៣ .!តុó   P  ំ២០០៩។

រដß ធមh នុញ� w!-! ះà b � ច¢! កម̀ bុ  
(Cambodian Constitution)

 F j!   ៣១
• -! ះà b � ច¢! កម` ុb  ទទួល��  ល់ និង 8 រពសិទ7 ិមនុស!:  
 ដូចF នå!ងក1 ងុធមh នុញ�  w!អង̂ ' រសហu! b b តិ  !ចក¬ uី! ' ស  
 b សកលស¬ ពីីសិទ7 មិនុស!: និង កតិ' សûe   -! ម� ងំអនុសûe   
 � ងំ© យ� ក់ទង¿ នឹង សិទ7 មិនុស!: សិទ7 dិ រី និង សិទ7 កុិF រ។
• u! b ពលរដß .h !រ F ន� ព h ើ+P  ចំÌ ះមុខច!Ñ ប់ F នសិទ7  ិ!រី� ព  
 និង ករណីកិច� ដូច+P  � ំងអស់ · យឥតu! ' ន់ ពូជ� សន៍,  
 ពណស៌ម!¥រុ, M!ទ, � � , ជlំឿ� សd , នdិP  ' រនÍ � យ  
 ើ̧មកំ!ើតb តិ, � នៈសង̂ ម, ធនe ន ឬ �Ê  ន� ពឯ�ៀតÏើយ។
• ' រ^! ើសិទ7 ិ !រី� ព>²  ល់ខ¯ ួនរបស់បុគ^ លFP  ក់ៗ មិន§! rវឲ!³  
 ប៉ះ3 ល់ដល់សិទ7 ិ !រី� ពអ1 កដÄ!Ïើយ។ ' រ^! ើសិទ7 ិ   
  !រី� ពl!ះ §! rវu! -! ឹត$ É មល័ក} ខ័ណU កំណត់ក1 ុងច!Ñ ប់។

F j!   ៥១ ថh ី
• -! ះà b � ច¢! កម` ុb  អនុវត$ របបនÍ � យu! b ធិបy!យ!³  
  !រីពហុបក!:។
• u! b ពលរដß . h !រ b Fü  ស់� សd w!u! �!សb តិរបស់ខ¯ ួន។
• អំ� ច� ំងអស់ b របស់u! b ពលរដß ។ u! b ពលរដß ̂ ! ើ  
 អំ� ចរបស់ខ¯ ួន É មរយៈរដß ស� , -! ឹទß ស� , à ជរÝë  ភិ� ល  
 និង � ó ជ±! ះក¬ ី។
• អំ� ចÎ!ងå!កÝ ច់ពី+P   រ� ងអំ� ចនីតិបញ� ត$ ិ   
 អំ� ចនីតិu! តិបត$ ិ និង អំ� ចតុó ' រ។

F j!   ៦៥
• រដß §! rវ' រ3 រ និង äើកស´ ួយសិទ7 ិរបស់u! b ពលរដß  ក1 ុង' រ 
 ទទួល' រអប់រំ u! កប· យគុណ� ពនូវq! ប់ក±! ិត និង  §! rវ   
 Æ ត់វិe ន' រq! ប់Î!ប¶៉ ងb ជំ) នៗ ើ̧ម!¥ីឲ!³' រអប់រំl!ះ � ន 
 ¿ ដល់u! b ពលរដß q! ប់រូប។ត
• រដß យកចិត$ ទុកÝ ក់ äើវិស័យអប់រំ' យ និង កី©  /!លb   
 សុខុF ល� ពរបស់u! b ពលរដß . h !រq! ប់រូប។

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១៣៥



១៣៦   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន

F j!   ១២៩ ថh ី (F j!   ១០៩ Æ ស់)
• អំ� ចតុó ' រ b អំ� ចឯកà ជ!³។
• អំ� ចតុó ' រ e d រក!k អd គតិ និង ' រ3 រសិទ7 ិ !រី� ព  
 របស់u! b ពលរដß ។
• អំ� ចតុó ' រ q! បដណh ប់¿ äើªឿងក¬ ី� ំងអស់ រួម� ំង  
 ªឿងក¬ ីរដß � លផង។
• អំ� ចl!ះ §! rវu! គល់ឲ!³តុó ' រកំពូល និង � ó ជ±! ះក¬ ី  
 q! ប់¾1 !ក និង q! ប់b ន់þP  ក់។



“ខ@ ុចំង់បញZ នូ� រដល់
u! b ពលរដß  /!លចង់តសូ៊មតិ 
ើ̧ម!¥ី !រី� ព þ  ពួក>ì  ច់' រ 
ពំុ� ចឈ1 ះ · យQ!  ន់3!Ý ក់
Dើងក1 ងុពន7 d + រâ ះ�!។ 
ខ@ ុចំង់បÙÞ  ញþ  អ1 កពំុ� ច 
បំបិទF ត់នរ� FP  ក់ 
/!លមិនK! បÉ មអស់C ក
· យ !̂ ើកF(  ងំ� យ�!"។
ឌ័ន ðៀត ហ៊ត 
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ស�²  នុ¢! ម3 ក!³  / � ក!³ស័ព́     GLOSSARY OF TERMS

' រតស៊ូមតិ (Advocacy)

ដ!ំើរ' រនÍ � យ /!លF នសកមh � ព � ន?!  ងÏើង ¸ើម!¥ី 
Ó!  '(  យពលរដß  ឬ ផលu! Í ជន៍របស់ពលរដß  ¿ b សិទ7 ិ។ ដ!ំើរ 
' រមួយ /!លF ន8 ល[ ជះឥទ7 ិពល äើ !ចក$ ីសË!  ច /!ល 
� ក់ទងនឹង 8 លនÍ � យ និង ច!Ñ ប់ Â þP  ក់b តិនិង þP  ក់ 
អន$ រb តិ។ សកមh � ពd d  /!ល� ន?!  ងÏើង ¸ើម!¥ី � ក់� ញ 
នូវ' រយកចិត$ ទុកÝ ក់ របស់សហគមន៍ ចំÌ ះបûÞ   និង ចំÌ ះអ1 ក 
Ç\ ើ8 លនÍ � យ · យ>²  ល់äើដំ: ះN!  យl!ះ ។ 

' រªីសÜើងពូជ� សន៍ � > þ យ (Apartheid)

u! ព័ន7 មួយ w! វិÍ គកមh  និង ' រªីសÜើងពូជ� សន៍ � នÝ ក់ 
· យ រÝë  ភិ� លជនb តិ� គតិច�!¥!កស របស់u! �!ស� £ ហ\ ិក 
¤ ងត!¥ូង ពី P  ំ១៩៤៨ រហូតដល់� នលុបH ល បd²  ប់ពី' រ 
g ះa P  តb តិ  P  ំ១៩៩៤។

សិទ7 ិ�! កB ន (Asylum)

ទីក> ¯ !ងមួយ/!ល� នផ$ ល់' រ' រ3 រ ឬ សុវត, ិ� ព។

' រសម¯ ុតក�ំ!ង (Bullying) 

' រសម¯ ុតក�ំ!ង គឺb  សកមh � ពមួយ w!ឥរិ¶ បថ�(  ន3 ន 
ដ/!លៗ ក1 ុងបំណងÇ\ ើឲ!³ឈឺÆ ប់ដល់បុគ^ លដÄ! · យ°!តd   
� ំងផ¯ ូវ' យក$ ី � ំងផ¯ ូវចិត$ ក$ ី។ � បûv  ក់b Æ ំ� ច់អំពីបំណងមួយ 
ក1 ុង' រèៀតèៀន ឬ Ç\ ើសកមh � ពឫក3  ចំÌ ះសហ' រី, 
b ពិ !ស Â ក1 ុង� ó ªៀន, · យ>²  ល់ក$ ី (· យរំ¤ នផ¯ ូវ' យ 
ឬ ផ¯ ូវចិត$ ) · យu! Í លក$ ី (មិនà ប់បញ� ូល និង Ý ក់ឲ!³Â Ý ច់ 
ពីã!)។ បច� ុប!¥ន1 l!ះ  F ន' រយកចិត$ ទុកÝ ក់½! ើន អំពីបûÞ  l!ះ, 
b ពិ !ស · យ� រ3!ផលវិ� កដ៏�!ន?!  ះþP  ក់ ក1 ុង' រអភិវឌ!\ 
Æ រិកលក} ណៈ និង សុខុF ល� ពរបស់មនុស!:; h !ងៗ។ ' រ;ើត 
Ïើង ថh ីៗ  w!' រសម¯ ុតគp!  មÉ ម u! ព័ន7 កុំព!³ូទ័រ,  ' រ^! ើE!  ស់u! ព័ន7  
អុិនធឺណិត, ទូរស័ព´ ê! ឬ ឧបករណ៍»!:!ងៗ ក1 ុង' របញ� ូន ឬ 
' រ»@ ើអត, បទ ឬ រូប� ព ក1 ុងបំណងÇ\ ើឲ!³ឈឺÆ ប់ ឬ èៀតèៀន 
បុគ^ ល� FP  ក់, � នប�Á  លឲ!³�(  ប់ និង ញុាំងឲ!³� b7  ធរកត់ចំ� ំ 
និង ព!# ¶ ម· ះN!  យ នូវនិdP  ' រដ?៏!  ះþP  ក់។

' រà à ំង (Censorship)

' រពិនិត!³É មÝ ន និង ' រÝ ក់កំណត់សុន´ រកþ  និង ' រ ផ!:ព\  
ផ!k យb � e រណៈ -! ម� ំងទូរគមd គមន៍។ ' រà à ំងl!ះ b  
ធមh É  §! rវ� នÇ\ ើÏើង É មរយៈយន$ ' រw! ' រអ|4 !ត និង ' រ 
អនុម័តយល់-! ម ក1 ុង' រe d នូវ' រ8 រពÉ ម8 លនÍ � យ 
របសរ់Ýë  ភ�ិ ល · យយកä!សþ  ក1 ុងd ម' រ8 រពត] ̄!u! T!ណ,ី 
សន$ ិសុខb តិ ឬ សីលធម៌ស ហគមន៍។ ' រà à ំង· យស\ ័យu! វត$ ិ 

§! rវ� នÇ\ ើÏើង · យឧស!k ហកមh  � រព័ត៌F ន និង ទូរគមd គមន៍ 
ក1 ុងបំណងអនុC មÉ មមâ គមវិbv  d d  របស់រÝë  ភិ� ល។  

សិទ7 សីុិវិល និងសិទ7 និÍ � យ  (Civil &political rights)

សិទ7 ិសុីវិល និង សិទ7 ិនÍ � យ គឺb þP  ក់មួយw! សិទ7 ិ និង  !រី� ព 
/!ល� ន' រ3 របុគ^ លFP  ក់ៗ ពីសកមh � ពមិន§! ឹម§! rវ · យ 
រÝë  ភិ� ល, អង^ ' រឯកជន និង បុគ^ លFP  ក់ៗ, និង e d នូវសមត, � ព 
របស់ã! ក1 ុង' រចូលរួម¾1 !កជីវិតសុីវិល និង ¾1 !កជីវិតនÍ � យ 
របស់u! �!ស · យមិនF ន ' រªីសÜើង ឬ ' រប�� !  ប។ សិទ7 ិ 
� ំងអស់l!ះ §! rវ� នÝ ក់បញ� ូល¿ ក1 ុង  !ចក$ ីu! ' សb  សកល 
ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: (Universal Declaration of Human Rights) ក1 ុង P  ំ 
១៩៤៨ និង � នគូសបûv  ក់Â ក1 ុង កតិ' សûe  អន$ រb តិ ស$ ីពីសិទ7 ិ 
 !ដß កិច� , សង^ មកិច�  និង វប!¥ធម៌ (International Covenant on Eco-

nomic, Social and Cultural Rights)។ សិទ7 ិសុីវិល រួមបញ� ូល 
� ំង' រe d នូវ  !ចក$ ី9 ¯ !ថ1 ូរ និង សុវត, ិ� ព¤ ងà ង' យ របស់ 
u! b ពលរដß ។ ' រ' រ3 រពី' រªីសÜើង ដូចb  អសមត, � ព 
¤ ងà ង' យ ឬ សតិបûe  , D!នឌ័រ (gender), � សd , ពូជ� សន៍, 
¤ ងផ¯ ូវM!ទ, ¸ើមក!ំើតb តិ, � យុ, �Ê  ន� ពអâì  u! ð!សន៍, 
b ¸ើម។ Ôើយ សិទ7 ិបុគ^ លFP  ក់ៗ ដូចb   !រី� ព ¾1 !កគំនិត និង 
មនសិ' រ, សុន´ រកþ  និង ' រប�� !ញមតិ, � សd , � រព័ត៌F ន 
និង ' រÇ\ ើដ!ំើរ។

ឧ¢! ដិß កមh w!' រªីសÜើងពូជ� សន៍ � > þ យស៍ 
(Crimes of Apartheid)

អនុសû e  អន$ រb តិ ស$ ីពី ' រសង 4 ត់សង 4 ិន និង ' រÝ ក់ទណU កមh  
អំពី ឧ¢! ដិß កមh w!' រªីសªីងពូជ� សន៍ � > þ យស៍ (International 

Covention on the Suppression and Punishment of the Crime of 

Apartheid) u! ' សþ  ' រªីសÜើងពូជ� សន៍ � > þ យស៍ 
(Apartheid) b ឧ¢! ិដß កមh u!   ំងនឹងមនុស!:b តិ /!លប�Á  លមក 
ព ី8 លនÍ � យ និង ' រអនុវត$  វិÍ គកមh  និង ' រªីសªីង 
ពូជ� សន៍, Ôើយ' ររំC ភ8 ល' រណ៍w!ច!Ñ ប់អន$ រb តិ, b  
ពិ !សស 8 លបំណង និង 8 ល' រណ៍ w! ធមh នុញ� អង^ ' រ 
សហu! b b តិ (UN Charter), និង ' រប| 4 ើតឲ!³F ន ' រគp!  ម 
កំ� !ង¶៉ ងធ C ន់ធ C រ ចំÌ ះ សន$ ិ� ព និង សន$ ិសុខ អន$ រb តិ។

' រÝ ក់ទណU កមh ដ~៍ រ�  ឬ អមនុស!:ធម៌ 
(Cruel or Inhuman Punishment)

F j!  ៥ w!  !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: (Universal 

Declaration of Human Rights) å!ងþ ៖ "+,  ននរ� FP  ក់ នឹង� ច
ត±! rវឲ!³F ន' រÇ\ ើ� រុណកមh  ឬ ' រu! -! ឹត$  ឬ ' រÝ ក់ទណU កមh  ដ៏ 
~ រ� , អមនុស!:ធម៌ ឬ � ក់មុខF ត់� មួយ�!។ ' រÝ ក់ 
ទណU កមh  ដ~៏ រ� l!ះ គឺb បûÞ  កង\ ល់ដ៏សំ¤ ន់មួយ Â ជុំវិញ 

១៣៨   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



ពភិពC ក,  Ôើយនងិផង/!រ  � ន� កទ់ង¿ នងឹបûÞ  $ សu! ) រ 
ជីវិត, O!  ះþ  ' រ� ម� រl!ះ សុំឲ!³F ន' រពន!# រ�!លយូរ មុន 
�!ល  u! ) រជីវិត � នប|4 ើតឲ!³F ន' រu! -! ឹត$ ិអមនុស!:ធម៌។

សិទ7 ិF នវប!¥ធម៌ (Cultural Rights)

វប!¥ធម៌ គឺb  សF សe តុរួម w!លក} ណៈ �,  រតី, សFx  រៈ, បûe   និង 
� រមh ណ៍ /!ល� នE!  ប់អំពីលក} ណៈ សង^ ម ឬ ¢! ុមសង^ ម, · យ 
រួមបញ� ូល � ំងមិន§! ឹម3!សិល!¥ៈ និង អក!:រ ប៉:ុr  ះ�!, ប៉>ុ $ ! 
µ!ម� ំង គំរូជីវិត, u! ព័ន7 ត] ¯ !, u! T!ណី និង ជំlឿផង/!រ។ សិទ7 ិF ន 
វប!¥ធម៌ §! rវ� នã!និ¶ យb ញឹក± ប់ Â ក1 ុង ឧបករណ៍សិទ7 ិមនុស!: 
អន$ រb តិ និង ផង/!រ � ក់ទងនឹង សិទ7 ិF ន !ដß កិច�  និង សង^ មកិច� ។ 

ច!Ñ ប់u! T!ណីអន$ រb តិ (Customary International Laws)

Â �!ល�  F នមតិទូ¿ ទូលំទូó យ Â ក1 ុងច:ំ មរដß d d  
ស$ ីពីបទ Ýë  នមួយ, � � ន'(  យb ' តព\ កិច� b អន$ រb តិ, និងផង/!រ 
b  u! ភពមួយ w!ច!Ñ ប់អន$ រb តិ។ 

នីតិវិធីផ¯ ូវច!Ñ ប់ (Due Process)

ទ±! ង់' រច!Ñ ប់ � នអនុC ម ឬ មិន� នអនុC ម É មវិe ន' រ 
និង 8 ល' រណ៍d d  សp!  ប់' រ' រ3 រសិទ7 ិរបស់� គីនីមួយៗ។ 
b ទូ¿  ឧបករណ៍� ំងអស់l!ះ ' រ3 រសិទ7 ិរបស់ជន/!ល§! rវ� ន
ã!d ំ¿ ' ន់តុó ' រ។

សិទ7 ិF ន !ដß កិច�  សង^ មកិច�  និង វប!¥ធម៌ (Economic 

Social & Cultural rights)

សិទ7 ិ  !ដß កិច� , សង^ មកិច�  និង វប!¥ធម៌  គឺb  សិទ7 ិមនុស!:  
សង^ ម !ដß កិច�  (socio-economic) /!លF នលក} ណៈខុស+P  ពី 
សិទ7 ិសុីវិល និង សិទ7 ិនÍ � យ។ សិទ7 ិ  !ដß កិច� , សង^ មកិច�  និង 
វប!¥ធម៌ §! rវ� នÝ ក់បញ� ូល¿ ក1 ុង  !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពី 
សិទ7 ិមនុស!: (Universal Declaration of Human Rights) ក1 ុង 
 P  ំ១៩៤៨, និង � នគូសបûv  ក់Â ក1 ុង កតិ' សûe  អន$ រb តិ ស$ ីពី 
សិទ7 ិ  !ដß កិច� , សង^ មកិច�  និង វប!¥ធម៌ (International Covenant on 

Economic, Social and cultural Rights)។  ឧ� ហរណ៍ w!សិទិ7  
� ំងអស់l!ះ រួមបញ� ូល� ំង សិទ7 ិF នចំណី� ) រ, សិទ7 ិF ន 
លំÂ Ýë  ន, សិទ7 ិF ន' រអប់រំ, សិទ7 ិF នសុខ� ព និង សិទ7 ិF នជីវ� ព 
រស់Â q! ប់Q!  ន់។ 

អំ�ើហិង!k ¾1 !កD!នឌ័រ (Gender-based Violence)

អំ�ើហិង!k � នu! -! ឹត$ Ïើងu!   ំងនឹងជនរង?!  ះ · យ� រ3! 
D!នឌ័រ (gender) របស់ã!, b ឧ� ហរណ៍ អំ�ើហិង!k äើK$ ! ី ដូចb  
' រÆ ប់រំC ភ,  ' ររំC ភផ¯ ូវM!ទ, ' រ' ត់�!¥!កអង^ b តិK$ ! ី, 
' រដុត  +! ព!³សម!¥ត$ ិH ល b ¸ើម។ អំ�ើហិង!k äើK$ ! ី /!លមិន� ច 
អនុC មÉ មបទÝë  នសង^ ម និង វប!¥ធម៌/!លF នកំណត់។  !ចក$ ី 
u! ' ស Ô\ ៀន�  (Vienna Declaration) � នទទួល��  ល់ពិ !ស 

នូវអំ�ើហិង!k D!នឌ័រ b បûÞ  សិទ7 ិមនុស!:មួយ។ 

អំ�ើu! ល័យពូជ� សន៍,  ឧ¢! ដិß កមh u!   ងំនឹងមនុស!:b តិ 
ឧ¢! ិដß កមh ស¦! ̂ ាម និង ឧ¢! ិដß កមh � (  ន3 ន (Genocide, 

Crimes Against Humanity, War Crimes and Crimes of 

Aggression)

F នឧ¢! ិដß កមh b ½! ើន /!ល� នទទួល��  ល់þ  b ឧ¢! ិដß កមh ធC ន់ធC រ 
បំផុត /!លគp!  មក�ំ!ងនូវ សន$ ិ� ព និង សន$ ិសុខ។ តុó ' រ 
ឧ¢! ិដß កមh  អន$ រb តិ (International Criminal Court) §! rវ� ន ប|4 ើត 
Ïើង Â ក1 ុង' រ' ត$់ សឧ¢! ិដß កមh � ំងអស់l!ះ។ ម!#៉ ងវិញ �ៀត 
តុó ' រឧ¢! ិដß កមh អន$ រb តិ មិន� នអនុវត$  យុÉì  ធិ' រäើ ឧ¢! ិដß កមh  
�(  ន3 ន (crime of aggression) l!ះ�!។ អំ�ើu! ល័យ ពូជ� សន៍ 
§! rវ� នកំណត់þ  b សកមh � ព /!ល� នu! -! ឹត$  Ïើង · យ°!តd  
ក1 ុងបំណង បំផ¯ ិចបំ>(  ញ, � ំងមូល ឬ b ¾1 !ក, äើ¢! ុមb តិជនb តិ 
� គតិច, ពូជ� សន៍ ឬ � សd ។ ឧ¢! ិដß កមh u!   ំងនឹង មនុស!:b តិ 
(crimes against humanity) គឺb  ' រ� យu! ) រ ឬ សកមh � ពហិង!k  
/!ល� នu! -! ឹត$ Ïើង b ¾1 !កw!' រ� យu! ) រ à លÝ ល និង 
b u! ព័ន7  (widespread and systematic attacks) u!   ំងនឹង 
u! b ពលរដß , · យF ន' រយល់ដឹង អំពី' រ� យ u! ) រ â ះ។   
ឧ¢! ិដß កមh ស� � !  ម (war crimes) គឺb ឧ¢! ិដß កមh  /!ល� ន u! -! ឹត$  
Ïើង b +! ង|់!  យធំ b ¾1 !កw! ¾!ន' រ ឬ 8 លនÍ � យ,     
· យ3 ក់ព័ន7 b មួយ' ររំC ភ¶៉ ងធC ន់ធC រ នូវអនុសûe  ហ!:ឺ!!វ    
(Geneva Conventions)។ ឧ¢! ដិß កមh �(  ន3 ន (crime of aggression) 
§! rវ� នកំណត់þ  b  ¾!ន' រ, ' រªៀបចំ, ' រផ$ ួច»$ ើមគំនិត ឬ 
' រu! ) រជីវិត · យបុគ^ លFP  ក់ /!ល� ចអនុវត$ នូវ' រ§! �តពិនិត!³
F នu! សិទ7 � ព ឬ ដឹកd ំវិe ន' រនÍ � យ និង រដß Í e        
(military State), b សកមh � ព�(  ន3 ន /!លÉ មធមh b តិ, 
� ពធC ន់ធC រ និង ក±! ិត � ំងអស់l!ះ, ប|4 ើត' ររំC ភ¶៉ ងច!Ñ ស់នូវ 
ធមh នុញ� អង^ ' រសហu! b b តិ (UN Charter)។ 

' រអប់រំអំពីសិទ7 ិមនុស!: (Human Right Education )

' រផ!:ព\ ផ!k យព័ត៌F ន F នបំណងក� ងវប!¥ធម៌សិទ7 ិមនុស!:សកល 
É មរយៈ ច!ំ!ះដឹង និង ជំd ញ, និង ' របណh ុះ� កប!¥កិរិ¶  
¸ើម!¥ី៖ ' រព¦! ឹង' រ8 រពសិទ7 ិមនុស!: និង  !រី� ពb � រវ័ន$ ។ 
' រ អភិវឌ!\�!ញä!ញនូវបុគ^ លិកលក} ណៈមនុស!: និង សមត, � ពw! 
 !ចក$ ី9 ¯ !ថ1 ូរ។ ' រäើកកម` ស់ ' រយល់ដឹង, ' រ8 រព, សម� ព, 
D!នឌ័រ និង មិត$ � ព Â ក1 ុងច:ំ មu! b b តិ� ំងអស់, ជនb តិ 
¸ើម� គតិច, និង ¢! ុម, ពូជ� សន៍, b តិ, � សd  និង � � វិទ!# ។ 
' រជួយÇ\ ើឲ!³ បុគ^ ល� ំងអស់ � នចូលរួម¶៉ ងF នu! សិទ7 � ព Â  
ក1 ុង សង^ មF ន !រី� ព។ ' រäើកត®4 ើងសកមh � ព របស់អង^ ' រ 
សហu! b b តិ ¸ើម!¥ីµ!រក!k សន$ ិ� ព។ 

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១៣៩



ជនb តិ¸ើម� គតិច (Indigenous People )

មនុស!: គឺb អ1 ករស់Â ¸ើមដំបូង ឬ É មធមh b តិ របស់u! �!សមួយ។

មិន� ចÎ!ងå!ក� ន  (Indivisible)

· យសំ[ ¿ រក ខ¯ ឹម� រ h ើ+P   w!ច!Ñ ប់សិទ7 ិមនុស!: នីមួយៗ។ 
បុគ^ លFP  ក់ ã!មិន� ចបដិ !ធនូវសិទ7 ិ� ន�! · យ� រ3 !អ1 កខ¯ ះ 
សË!  ច ចិត$ þ  � F ន� រៈសំ¤ ន់តិចតួច ឬ � មិនÆ ំ� ច់� ល់ 3! 
À ះ។  

I.N.S.

អក!:រ' ត់ សp!  ប់3 ក!³ U.S. Immigration and Naturalization Service។ 
ឥឡូវl!ះ � þ  � ពb ពលរដß � ®!រិក' ងំ និង  !� កមh អâì  u! ð!សន៍ 
(U.S. Citizenship and Immigration Services)។

/!លពឹង3 ក់� K! ័យ+P   (Interdependent )

· យសំ[ ¿ រក¢! បខ័ណU ប>, !ម w!ច!Ñ ប់សិទ7 ិមនុស!:។ ឧ� ហរណ៍ 
សមត, � ពចូលរួមÂ ក1 ុងរÝë  ភិ� លរបស់អ1 ក គឺប៉ះ3 ល់>²  ល់  · យ 
សិទ7 ិក1 ុង' រប�� !ញមតិ, សិទ7 ិក1 ុង' រទទួល' រអប់រំ និង សិទ7 ិក1 ុង' រ
ទទួល� ន !ចក$ ី§! rវ' ររបស់ជីវិត។ 

អង^ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល 
(Non-governmental Organizations )

អង^ ' រd d  � នប|4 ើតÏើង · យមនុស!:ស, ិតÂ *!  រÝë  ភិ� ល។ 
អង^ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល (NGO) ពិនិត!³É មÝ ន ទ±! ង់' រ w!�Ê  ប័ន  
សិទ7 មិនុស!: ដូចb  គណៈកមh ' រសិទ7 មិនុស!: (Human  Rights  Commission) 
Â ឯ អង̂ ' រសហu! b b តិ, Ôើយ  "b �Ê  ប័ន )(  ®ំើល"    (watchdogs) 
សិទ7 ិមនុស!: /!លF នÂ ក1 ុង� ណត$ ិរបស់ពួកã!។ �Ê  ប័នខ¯ ះ 
គឺb �Ê  ប័នធំ និង b អន$ រb តិ។ �Ê  ប័នដÄ!�ៀត គឺតូច និង ក1 ុង 
K! ុក។ អង^ ' រ*!  រÝë  ភិ� ល ¸ើរតួd ទី¶៉ ងសំ¤ ន់Â ក1 ុង' រជះ
ឥទ7 ិពល ¿ äើ 8 លនÍ � យ របស់ អង^ ' រសហu! b b តិ។

សិទ7 ិនÍ � យ  (Political Rights)

សិទ7 ិ/!លÇ\ ើឲ!³u! b ពលរដß F នសមត, � ព ¿ ចូលរួម Â ក1 ុង 
ដ!ំើរ ' រនÍ � យ w!u! �!សមួយ /!លរួមបញ� ូល� ំង សិទ7 ិ 
g ះa P  ត, និង  !រី� ព w!' រប�� !ញមតិ¤ ងនÍ � យ, ' រ 
u! ជុំ និង ' រប|4 ើតសF គម។ សិទ7 ិនÍ � យ §! rវ� ន' រ3 រ· យ 
ច!Ñ ប់អន$ រb តិ ដូច/!លF នå!ងÂ ក1 ុង កតិ' សûe  អន$ រb តិ ស$ ីពី 
សិទ7 ិពលរដß  និង សិទ7 ិនÍ � យ (International Covenant on Civil 

and Political Rights) របស់ អង^ ' រសហu! b b តិ។

F តុភូមិនិវត$ ន៍· យបង} ំ (Refoulement)

�!ល/!លបុគ^ លFP  ក់ §! rវ� នã!បង} ំឲ!³§! លប់ ¿ ' ន់u! �!ស 
ក!ំើត   វិញ, Â ក1 ុងu! �!សâ ះ ជីវិត និង  !រី� ព របស់ã! នឹង 
F ន ' រគp!  មក�ំ!ង។ ផង/!រ ã!� ច� þ  F តុភូមិនិវត$ ន៍· យ 

បង} ំ (forced repatriation)។    

ជនMៀសខ¯ ួន (Refugee)

បុគ^ លFP  ក់ /!លMៀសខ¯ ួន¿ បរ�!ស ឬ អំ� ច /!លនឹង§! rវបង} ំឲ!³ 
ã!ច°!ញពី ?!  ះþP  ក់ និង ' រÇ\ ើទុកបុក®1 !ញ។

នីតិរដß  (Rule of Law)

· យ� នចង�v  ប់¶៉ ងតឹងរឹុងនូវរដß  /!លF ន !រី� ព, នីតិរដß  ត±! rវ  
ឲ!³F នក±! ិតអប!¥បរF w!' រÎ!ងå!កអំ� ចរÝë  ភិ� ល  សp!  ប់
' រ' រ3 រសិទ7 ិបុគ^ លFP  ក់ៗ។ រដß u! b ធិបy!យ!³ និង ពហុនិយម 
ត±! rវឲ!³F ន តុó ' រឯកà ជ!³។ ខុសពី "រដß · យនីត"ិ (“rule by 

law” vs “rule of law”), b ឧបករណ៍មួយ /!ល^! ើ · យអ1 កq! ប់q! ង 
^! ើអំ� ច>ì  ច់' រ ¸ើម!¥ីµ!រក!k នូវបទបûv   · យមិនF ន' រ 
8 រព សិទ7 ិមនុស!:។

' រè$ !b 7  ខ¯ ួនឯង (Self-Determination)

' រè$ !b 7  ខ¯ ួនឯង  · យu! b ពលរដß  របស់អង^ � ព/!នដីw!អd គត
នÍ � យ>²  ល់ខ¯ ួនរបស់ពួកã! រួចផុតពី' របង} ិតបង} ំពីអំ� ចÂ 
¤ ង*!  តំបន់â ះ។   

' រ}! ើសªីសផ¯ ូវM!ទ (Sexual Orientation)

បÙÞ  ញE!  ប់ទិស ពី' រ� ក់� ញ� រមh ណ៍ ឬ ' រu! -! ឹត$ ិ, ស[ំ ¿ រក 
មនុស!:F នM!ទផ́ យុ+P   (' រ}! ើសªីសផ̄ វូM!ទផ́ យុ+P  , heterosexual),  
សំ[ ¿ រក មនុស!:M!ទK! ី ឬ u! ុស (' រ}! ើសªីសផ¯ ូវM!ទ� ំងពីរ, 
bisexual) ឬ សំ[ ¿ រក មនុស!:F នM!ទដូច+P   (' រ}! ើសªីស 
ផ¯ ូវM!ទដូច+P  , homosexual)។

' រឈ¯ បÆ ប់ (Stalking)

លំd ំw! ' រយកចិត$ ទុកÝ ក់, ' រèៀតèៀន, ' រទំd ក់ទំនង 
ដ/!លៗ និង /!លមិន§! ឹម§! rវ, ឬ ដ!ំើរ' រw! ' រu! -! ឹត$ � មួយ 
¿ äើបុគ^ លពិ !ស� FP  ក់ /!លបង 4 ឲ!³ បុគ^ លធមh É /!លF ន 
វិÆ រណûe  ណâ ះ F ន� រមh ណ៍ភ័យ¤(  ច។ ' រឈ¯ បÆ ប់ u!   ំង 
នឹងច!Ñ ប់។ 

' រÇ\ ើ� រុណកមh  (Torture)

' រu! -! តឹ$ /ិ!លF ន' រឈឺÆ ប់L!  2!ង, É មផ̄ វូ' យក$  ីÉ មផ̄ វូចិត$ ក$ ,ី 
b ទូ¿  · យÝ ក់ទណU កមh  ឬ · យទទួល� ន' រ� រ� ព ឬ 
· យទទួល� នព័ត៌F ន, ឬ ̧ ើម!¥ី ' រសប!Ñ យរីកà យដ៏� ¢! ក់របស់ 
អ1 កu! -! ឹត$ ិ� រុណកមh â ះ។ ' រÇ\ ើ� រុណកមh  §! rវ� ន ) ម) ត់ 
· យ  !ចក$ ីu! ' សb សកលស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: (UDHR) និង 
កតិ'  សûe  អន$ រb តិស$ ពីីសិទ7 ពិលរដß  និង សិទ7 និÍ � យ (ICCPR), 
និង មិនF ន' រអនុûe  ត សម!¥ី3! សp!  ប់Ø̄ ើយតប¿ នឹងM!រវកមh  ឬ 
ើ̧ម!¥ីØ̄ ើយតប¿ នឹងមÇ!# � យ� មួយ Â ក1 ងុ' រ ុើបអ|4 !ត 
M!រវជន។   ' រ) ម) ត់w!' រÇ\ ើ� រុណកមh l!ះ គឺb  ច!Ñ ប់u! T!ណី 
អន$ រb តិ (customary international law)  និង F ន� ពធមh b តិÆ �ំ ច់, 

១៤០   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



Ôើយផង/!រ §! rវ� នÆ ត់ទុកþ  b ឧ¢! ដិß កមh អន$ រb តិ /!ល� ចÝ ក់ 
ទណU កមh  · យតុó ' រក1 ងុK! កុ ឬ អន$ រb តិ។ 

' រ»´ !រD!នឌ័រ (Transgender)

សំ[ ¿ äើមនុស!: /!លF នអត$ សûe  ណកមh ផ̄ វូចិត$  b មួយមនុស!: 
/!លF នM!ទជីវ� K! $ ផ´ ុយពីខ¯ ួនឯង ដ៏¤(  ំង និង � ក់� ញ, និង 
បង} អំ1 កខ̄ ះ ឲ!³¿ ប$ រូM!ទរបស់ខ̄ នួ  ("gender reassignment") É មរយៈ 
នីតិវិធីð!ជZ � K! $ ។ ចំណុចl!ះ b ទូ¿ §! rវ� នÆ ត់ទុកþ  b បûÞ   
មួយ /!ល� ក់ទងនឹងអត$ សûe  ណD!នឌ័របស់បុគ^ លFP  ក់។

សន7 ិសûe   (Treaty)

កិច� -! ម{! ៀងb ផ¯ ូវ' រ រ� ងរដß  /!ល� នកំណត់ និង បûv  ក់អំពី 
� រកិច�  និង ' តព\ កិច�  ¿ វិញ¿ មករបស់ពួកã!។ · យ^! ើE!  ស់ 
អត$ ន័យដូច+P  b មួយ អនុសûe   និង កតិ' សûe  ។

' រពិត និង ' រប¦! �បប¦! �ម / សច� � ព និង ' រផ!:ះផ!k  
(Truth and Reconciliation)

3 ក!³�!ចន៍l!ះ b ញឹក± ប់� ក់ទងb មួយ គណៈកមh ' រ' រពិត 
និង ' រប¦! �បប¦! �ម  (Truth and Reconciliation Commissions) /!ល  
§! rវ� នប|4 ើតÏើងÂ ទូ� ងំពិភពC ក               ̧ ើម!¥ីផ$ ល់ð!ទិ' � e រណៈ 
ជូនដល់ ជនរង?!  ះ និង អ1 កu! -! ឹត$ ឧ¢! ិដß កមh  ក1 ុងបំណងបÙÞ  ញអំពី 
អំ�ើហិង!k  និង ' ររំC ភ /!ល� នu! -! ឹត$  Â ក1 ុងរបប^! ើអំ� ច 
>ì  ច់' រ និង ' រF នជý(  ះ។ នីតិវិធីl!ះ äើកកម` ស់តF(  � ព Â  
ក1 ុងដ!ំើរ' រ w!' រកំណតj់!   នូវ-! ឹត$ ិ' រណ៍u! វត$ ិ� K! $ ពិត 
E!  កដ /!លF នលក} ណៈសំ¤ ន់ដល់' រព!# � ល និង ' រប¦! �ប 
ប¦! �ម សង^ ម។ 

 !ចក$ uី! ' សb សកលស$ ពីីសិទ7 មិនុស!:  (Universal  

Declaration of Human Rights, UDHR)  
"ស$ ង់Ý ររួមw!សមិទ7 ផល សp!  ប់ មនុស!:q! ប់រូប និង u! b b តិ 
� ំងអស"់ � នÇ\ ើព�!  ង· យ គណៈកមh ' រស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!: របស់ 
អង^ ' រសហu! b b តិ (UN Commission on Human Rights) និង 
� នអនុម័ត· យ ម) សន1 ិ� ត (UN General Assembly) ក1 ុង P  ំ 
១៩៤៨។ $ ះបីមិនF ន' តព\ កិច� ¾1 !កច!Ñ ប់ក៏· យ, � ក៏� ន 
ជ±! ុញឲ!³ប|4 ើត ក±! ងច!Ñ ប់សិទ7 ិ� K! ័យរដß ធមh នុញ� , សន7 ិសûe   
ស$ ីពីសិទ7 ិមនុស!:, និង យន$ ' រ»!:!ងៗ សp!  ប់' រ' រ3 រសិទ7 ិមនុស!:
b អន$ រb តិ។ 

' រសí ប់ជនបរ�!ស (Xenophobia) 

� ពភ័យ¤(  ច ឬ ' រu! F ថមកäើជន� FP  ក់ /!លb ជនបរ�!ស 
ឬជន/!លមិន��  ល់ b ពិ !សមនុស!:ថh ី ឬ ជនបរ�!ស។ 

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១៤១



' រទទួល��  ល់

អ1 កd ង  !ង e រី, u! e ន�Ê  បនិក w! សីុវីកហ̂ ស័៖ មជ!TមណU លអប់រំ̧ ើម!¥ីពលរដß .h !រ សូមស�¬ !ងនូវ' រដឹងគុណ¶៉ ងF!  លG!   ចំÌ ះ 
C កអ1 កq! ប់+P   /!ល� នផ¬ ល់ឲ!³ Dើងនូវ �!ពB សល!³ របស់ពួក+ ត់ និង ' រយល់ច!Ñ ស់ó ស់ ពិតE!  កដ ក1 ុង' រ ប|4 ើតកមh វិធីសិក!k  
b � � .h !រ, · យ' រ អរគុណ b ពិ !ស ចំÌ ះ C ក រុ៉ង ឈុន u! e នសF គមq! rបs! ៀនកម` ុb  ឯកà ជ!³ និង ជំនួយ' រ>²  ល់របស់ អ1 កd ង 
 !ង e រី, គឺb  អ1 កd ង Üៀម សុីវនីន។ 
   
អ1 កq! r C កq! r ចូលរួមសិ'u  � ó  Â  ភ1 ំ�!ញ៖ អ1 កK! ី លឹម K! ីæ  (Lim Sreypov), អ1 កK! ី អ៊ុក   ¶៉ រី (Ouk Chhayary), អ1 កK! ី រស់ 
ទិត!³F៉ ល័យ (Rous Tithmalay), អ1 កK! ី លី សុី!!ត (Ly Sineth), C ក អុឹម Ñ! (Im Vai), អ1 កK! ី Mឿន À �  (Pheun Sophea), C ក កង 
សុខ� ន (Kang Soksan), C ក ]៉! សុភ័¢! $ ា (Mai Sopheaktra), C ក |ៀប ពិសិដß  (Ngeab Piseth), C ក ស៊ុម មិច (Sum Mich), អ1 កK! ី 
អ៊ុក សុe វី (Ouk Sotheavy), C ក ®ឿង សំ� ង (Meung Samnang), C ក ចន  ែ£ ហ\ ន-Mើអីុ  à៉  (John Friend-Pereira), C ក វ៉ន សុខ 
(Van Sok), C ក គួន ងួន (Kourn Ngourn), អ1 កq! r ណុប មុនីលក} �ិ  (Nop Monyleakhna), អ1 កq! r សំុ៊ សុ> វី (Sum Sophavy), អ1 កq! r ថន ថូ 
(Than Tho), C ក កឹម Ý à  (Kim Dara) ។

-! ះសង!6, អ1 កq! r C កq! r ចូលរួមសិ'u  � ó  Â  ៀមà ប៖ -! ះy!ជគុណ អីុ ណុល (Ey Nol), -! ះy!ជគុណ ឡម äឿម (Lam Loeurm), 
-! ះy!ជគុណ ឯក សÀុ!à , (Ek Sothera), អ1 កK! ី ឈិត សុខ� ន$  (Chhit Soksan), C ក ជួប សំអុល (Chuop Sam Ol), C ក ហុី សម!¥ត$ ិ 
(Hy Sambath), C ក /!ន �!ញ (Den Penh), C ក ច័ន´  សុ�  (Chan Sophea), C ក គី æ  (Ky Pov), C ក  ៀង គង់ (Seang Kong), 
C ក É ន់ សុថន (Tan Sothorn), C ក សីុម æ  (Sim Pov), C ក ញឹុក � រុណ (Nheuk Arun), C ក ឃុត សុខñឿន (Khuth Sok Kheun), 
អ1 កq! r © ច © លីន (Lach Lalin), C ក ធួន ពុទ7  (Puth Thuon)។
       
អ1 កបកÓ!  ៖ C ក សុខ ó ំង (Sok Leang), C ក ជិន ចdP   (Chin Channa), C កបណU ិត É ន់ ផល^ ុណ (Dr. Phalkun Tan) C ក សំរិទ7 ី 
ដួង) ក់ (Sam Rithy Duong Hak)។
  
រចd  · យ អ1 កd ង សុង à៉ ន1 ី (Song Rany), និង C ក ហុក គឹមÜៀង (Hok Kim Eang) & ងពុម`  អន$ រb តិ (International Printing House)។
         
Ôើយជូនb ពិ !ស ដល់បុគ^ លិក សុីវីកហ^ ័សកម` ុb , អ1 កd ង ឡុង សុb É  (Long Socheata), អ1 កd ង ហុក សុីវហ័ង (Hok Sivhoing), 
អ1 កd ង ប៊ន សុីþ  (Born Sitha) និង C ក ប៊ុន ច័ន´ e à៉  (BUN Chantheara)។

១៤២   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



C កK! ី L!រី ខិណP ិឌី, u! e ន មជ!TមណU ល រ៉ូបឺត Y៊!ហ\  ខិណP ិឌី ¸ើម!¥ីយុត$ ិធម៌ និង សិទ7 ិមនុស!:, · យF នកÉ ញ� ូÉ ដឹងគុណទទួល��  ល់
b ឯកត$ ជន /!ល� នផ$ ល់វិ� គ� នដ៏សំ¤ ន់ ក1 ុង' រd ំមកនូវ ផលu! Í ជន៍ “ !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន”។ 

b ពិ !ស បុគ^ លិក មជ!TមណU ល រ៉ូបឺត Y៊!ហ\  ខិណP ិឌី ¸ើម!¥ីយុត$ ិធម៌ និង សិទ7 ិមនុស!:៖ ' Å !ន រ៉ូប៊ីនសិន ខ¯ ូត (Karen Robinson Cloete), 
�៉ លិនធី�  ¦ !កលីç ! (Valentina Pagliai) (Â ទ\ ីបអឺរ៉ុប), ចន Ô!Ô\ ើនិន (John Heffernan), លីន ¸!© នី (Lynn Delaney) និង 
Y៊!ន ö ឌូ   £ )�  បឺ  (Andrew Graber)។

អ1 ករចd � � អង់ã¯ !ស៖ ù!នីហ\ ឺ ' ' Á !ត+ ! ីស (Jennifer Kakaletris)។

Dើងខ @ ំុ សូមµ¯ !ងអំណរគុណ¶៉ ងF !  លG !   ជូនដល់ �Ê  ប័នផ$ ល់ជំនួយ គឺb មូលនិធិសប!¥ុរសធម៌ (The Charitable Foundation) 

É មរយៈ¢! ុមអភិវឌ!\សកល (Global Development Group)។

   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន  ១៤៣

Â វត$ � រញ�  ក1 ុងñ!ត$ កំពង់ P  ំង, 9C !ទី៩ . !តុó   P  ំ២០១១
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គI!  ង  !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន
 !ង e រី, u! e ន�Ê  បនិក សុីវីកហ^ ័សកម` ុb 
សុីវីកហ^ ័ស៖ មជ!TមណU លអប់រំ¸ើម!¥ីពលរដß . h !រ
វី© ២២è!, ផ¯ ូវ៣០២, សÙ�  ត់បឹង;!ងកង១, ភ1 ំ�!ញ
ទូរស័ព´ ៖ (៨៥៥)-២៣.២១៦.២០៤
www.civicus-cam.org

Speak Truth To Power

Director, John Heffernan

Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights,

1367 Connecticut Ave, N.W., Suite 200

Washington, D.C. 20036

Tel: 202.463.7575

Fax: 202.463.6606

www.RFKCenter.org

Eddie Adams (1933 – 2004), Winner of a Pulitzer Prize and recipient of more  than fi ve hundred inter-

national, national, and local awards. Adams encompassed  the fi elds of journalism, corporate, editorial, 

fashion, entertainment, and  advertising photography. His most notable assignment was in Vietnam, 

where he  accompanied both American and Vietnamese troops in over 150 operations. It was there, in 

1968, that Adams captured the indelible image of Vietnamese General Nguyen Ngoc Loan executing a 

Viet Cong lieutenant at point-blank range. Adams was awarded the Pulitzer Prize for this photograph 

in 1969. Adams was associated with the Associated Press and Time magazine and served as a Special 

Correspondent for Parade Magazine for twenty years.

១៤៤   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន



“អ1 កខ̄ ះ សម̄ ងឹ®ើល¿ 
ពិភពC ក w!បច� បុ!¥ន1 l!ះ
Ôើយសួរþ , ចុះមូលÔ!តុអ\ ?ី 
ខ@ ុវិំញ សម̄ ងឹ®ើល¿ 
ពិភពC ក /!ល� ច
Ôើយសួរþ ,
ចុះមូលÔ!តុអ\ មិីន� ច?” 

 រ៉ូបឺត Y៊!ហ\  ខិណP ិឌី
ROBERT F. KENNEDY



u! តិកិរិ¶  / ទ±! ង់ព័ត៌F ន§! លប់ (Feedback)

សូមបំ�!ញ Ôើយបញ Z ូន¿ É ម៖
សុីវីកហ^ ័ស៖ មជ!TមណU លអប់រំ¸ើម!¥ីពលរដß . h !រ (CIVICUS:  Center for Cambodian Civic Education)

វី©  ២២è!, ផ¯ ូវ៣០២ បឹង;!ងកង១, ភ1 ំ�!ញ ឬ 
សF គមq! rបs! ៀនកម` ុb ឯកà ជ!³ (� ¤ É ម ñ!ត$  ឬ ទី�P  ក់' រÂ ភ1 ំ�!ញ) 

ក±! ិត� យុw!អ1 កសិក!k ៖
១. yើអ1 ក^! ើE!  ស់សF x  រៈl!ះ ស, ិតÂ ក1 ុង�Ê  ន� ពអប់រំu! M!ទ� ? 
សូមគូសយក3!មួយ៖ 
 □   វិទ!# ល័យ □   � កលវិទ!# ល័យ/ម) វិទ!# ល័យ □   ¢! ុមសហគមន ៍          □   � ó ឯកជន
 □   មធ!³មសិក!k  □   បឋមសិក!k    □    ¢! ុម� សd 

២. yើអ1 ក� នដឹងឭអំពី គI!  ង  !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន (Speak Truth To Power) É មរយៈនរ�  ឬ · យរèៀប� ?
សូមគូសយក3!មួយ៖
  □  ã!ហទំព័រ www.civicus-cam.org           □    មិត$ ភក$ ិ                         □  សហ' រី         □  សនិ1 សីទ ឬ សិ'u  � ó 
 □    សF គមq! rបs! ៀនកម` ុb ឯកà ជ!³     □   ប�Á  ញ� រព័ត៌F ន

៣. មុនកមh វិធីសិក!k   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន l!ះ, yើអ1 កe(  ប់បs! ៀនអំពីសិទ7 ិមនុស!:/!រឬ�!? 
សូមគូសយក3!មួយ៖       □    � ទ/Æ ស            □  �!

៤. yើអ1 ក� នរក5ើញអ\ ីខ¯ ះ b អត, u! Í ជន៍ / ផលu! Í ជន៍ ½! ើនបំផុត អំពីកមh វិធីសិក!k   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន l!ះ? 
 
 
៥. yើអ1 ក� នរក5ើញអ\ ីខ¯ ះ b អត, u! Í ជន៍ / ផលu! Í ជន៍ តិចបំផុត អំពី កមh វិធីសិក!k   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន l!ះ? 
    

៦. yើ¾1 !ក� មួយ ក1 ុង កមh វិធីសិក!k   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន l!ះ /!លF ន' រÆ ប់� រមh ណ៍½! ើន ពីសិស!:និស!:ិត? 
 

៧. yើអ1 ក � នបs! ៀន កមh វិធីសិក!k   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន l!ះ � ំងK! ុង?  □             
ឬ អ1 ក� នបs! ៀន · យK! ង់¾1 !កខ¯ ះៗ ពីកមh វិធីសិក!k   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន l!ះ? □

៨. yើអ1 កÆ ប់� រមh ណ៍អំពី កមh វិធី»!:!ងៗ w!  !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន ដូចb  ' របណh ុះប�Á  លអំពីគI!  ងសិក!k l!ះ,
' រªៀបចំ' រÝ ក់É ំងពិព័រណ៍រូបថត, ផលិតកមh ស�$ !ងÎ!បd ដកមh  ស®¯ !ង°!ញពីទីងងឹត?
សូមគូសយក3!មួយ៖        □    � ទ/Æ ស            □  �!

៩. សូមផ$ ល់Í បល់ / ព័ត៌F នប>, !មអំពី កមh វិធីសិក!k   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន l!ះ។ 
 

១៤៦   !ចក$ ី'(  ) ន+,  ន-! ំ/!ន






