!ចក្តី'()ន

+,ន-!ំ/!ន

ើ
អ្នក'រ3រសិទម
ិ្ធ នុស្ស! /!លកំពង
ុ >(ស់បរូ្ត ពិភពCករបស់Dង

Fតិ'
គI!ង

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

៦

CកK!ី L!រី ខិណPិឌី (Kerry Kennedy)

៧

មជ!្ឈមណUល រ៉ូបឺត Y៊!ហ្វ ខិណPិឌី និង សុីវីកហ្គ័សកម្ពុb

៩

អ្នកdង

!ង eរី (Theary C. SENG)

១០

អំពីកម្មវិធីសិក!kl!ះ

១៣

ព័ត៌Fនសp!ប់q!rបs!ៀន

១៣

'លu!វត្តិវិbw!
v សិទ្ធិមនុស!្ស

១៨

yើសិទ្ធិមនុស!្សគឺbអ្វី?

១៩

សកបរិវត្តន៍ស|្ខ!ប w!

!ចក្តីu!'សbសកល

ស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស

ជូលី ដកតហ!្សុី Juliana Dogbadzi, u!!ស)
ពbសករ / 'រជួញដូរមនុស!្ស

៥៣

៉'(វ )!ល Vaclav Havel, u!!ស!កeរណៈ
!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ

៦១

ម៉)
ូ !ត យូស
! Muhammad Yunus, u!!សបង់'/!
( ស
សិទ្ធិឥណន / 'រu!

ំងនឹងព¢!ី¢!

៦៨

/!សមុន ធូធូ Desmond Tutu, u!!ស្រហ្វិក¤ងត!្បូង
'រប¦!បប¦!ម

៧៨

' ហ!k ៉ Ka Hsaw Wa, u!!សភូF
'រទទួលខុស§!rវសង្គមw!¢!ុមហ៊ុន

៨៧

¨!©ស៍ ទីទី Kailash Satyarthi, u!!សឥU
២០

!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស

កF(ំងពលកម្មកុFរ
អំពីªឿងស្ដ!ង

៩៥

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន៖

សកបរិវត្តន៍មញ្ញ (Simplified Version)

២១

ស®្ល!ង°!ញពីទីងងឹត

១០៣

u!វត្តិស|្ខ!បw!សិទ្ធិមនុស!្ស

២៥

ស±!ង់ពីលិខិតុបករណ៍អន្តរbតិសិទ្ធិមនុស!្ស

១៣៣

'យb
(
អ្នក'រ3រ

៣០

ស²នុ¢!ម3ក!្យ / ក!្យស័ព្ទ (Glossary of Terms)

១៣៨

អីុលី វី

!ចក្តីµ្ល!ងអំណរគុណ

!ល Elie Wiesel, u!!សរ៉ូF៉នី

អំើu!ល័យពូជសន៍

៣៤

F៉រី ពីស'(កូ៉ Marina Pisklakova, u!!សរុស!្សុី
អំើហិង!kក្នុងq!រ

៤៤

u!តិកិរិ¶ / ទ±!ង់ព័ត៌Fន§!លប់ (Feedback)

១៤២
១៤៦

៦

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

គI!ង

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន (Speak Truth To Power)

ច
! ក្ត'
ី )
( ន+,ន-!/
ំ ន
! /!លbគI!ងªៀបចំ·យ មជ!្ឈមណUល រ៉ប
ូ ត
ឹ Y៊ហ
! ្វ ខិណឌ
ិP ី ¸ើម្ប! យ
ី ត
ុ ធ
ិ្ត ម៌ និង សិទម
ិ្ធ នុស្ស! (Robert F. Kennedy
Center for Justice and Human Rights) bគំនិតផ្តួច»្តើមកលដ៏½!ើន¾្ន!ក /!លvប់¿នឹងបទពិÀធន៍របស់ ប្ខអ្នក'រ3រសិទ្ធិមនុស្ស!
ដ៏'()នមួយចំនួនÂជុំវិញពិភពCក ¸ើម!្បីអប់រំសិស!្សនិស!្សិត និង អ្នកដÄ!ៀត អំពីសិទ្ធិមនុស!្ស, -!មំងជ±!ុញដល់ពួក+ត់ឲ!្យÆត់Ç្វើ
សកម្មព។ u!eនបទ FនÉំងពីករណី សព និង 'រតស៊ូ'រ3របរិន
Ê រហូត¿ដល់ សិទ្ធិស្វ័យសË!ច>²ល់ខ្លួនចំÌះªឿងសd
(religious self-determination) និង សិទ្ធិនÍយសព្វÎ!ប¶៉ង។
គI!ង

!ចក្តី')
( ន+,ន-!ំ/!ន ន»្តើមÏើងពី

ៀវÐមួយក!Ñល និពន្ធ·យ CកK!ី L!រី ខិណPិឌី (Kerry Kennedy)

(/!ល§!rវនបកÓ!b ៦រួចÔើយ, ÔើយនឹងFនបន្តបកÓ!¿b½!ើន µ!មៀត), Ö!យមកគI!ងl!ះ§!rវនÓ!ស±!ល
¿b ផលិតកម្មស្ត!ង dដកម្មមួយ·យ Cក ªៀល ដ័ហ!
្វ ន (Ariel Dorfman)។ រូបថតរបស់ អ្នក'រ3រសិទ្ធិមនុស!្ស /!លថត·យ
អ្នកថតរូប ដ៏Ø្នើមFPក់ /!លនទទួលរÙÚន់ ភូលីតហ!្សឺ (Pulitzer Prize) Û,ះCក Ü!តឌី Ýំស៍ (Eddie Adams) /!លFនបÙÞញក្នុង
ៀវÐl!ះ §!rវនÉំងbពិព័រណ៍រូបថត Âbង២០ទី¢!ុងរបស់សហរដ្ឋ®!រិក Ö!យពី'រÆប់»្តើមÉំងbពិព័រណ៍ផ្លូវ'រ Âវិចិ§!ល
ខកកូà៉ន (Corcoran Gallery of Art) ក្នុង¢!ុង ៉សុីនáនឌីសុី (Washington, D.C.) រួចមក។ បច្ចុប!្បន្នl!ះ រូបថតំងâះ §!rវនã!Éំង
ពិព័រណ៍ Âäើទ្វីបំងបួន w!សកលCក។
គI!ង

!ចក្តី')
( ន+,ន-!ំ/!ន §!rវនå!កជូនដល់សិស!្សនិស!្សិត Âទ្វីប®!រិក, អឺរ៉ុប និង ្រហ្វិក b½!ើន

!នdក់។ កម្មវិធសិ
ី ក!k

អប់រំl!ះ នទទួល'រÆប់រម្មណ៍¤(ំងÏើងៗ Âäើç!អ
្ទ ន្តរbតិ Ôើយក៏នèើកឱ'សឲ!្យFន'រÆប់ê!គូថ្មីៗៀត bមួយអ្នកផ្តល់
ជំនួយ, រÝëភិល»!្ស!ងៗ និង សហជីពq!rបs!ៀន Âសហរដ្ឋ®!រិកb¸ើម។ u!!សគំរូមួយ /!លនផ្តួច»្តើម'រអប់រំl!ះ គឺu!!សអុីÉលី
/!លផ្តល់'របs!ៀន១២សìហ៍ ដល់សិស!្សនិស!្សិត ២៥០,០០០dក់។ កម្មវិធីអប់រំសិទ្ធិមនុស!្សl!ះ ក៏នបs!ៀនÂ u!!ស្រហ្វិក¤ងត!្បូង
និង រូF៉នី /!រ។
ផលិតកម្មស្ត!ងdដកម្ម

!ចក្តី')
( ន+,ន-!ំ/!ន៖ ស®្ល!ង°!ញពីទីងងឹត (Speak Truth To Power: Voices from Beyond the Dark) §!rវ

នã!ស្ត!ងមុនដំបូងបង្អស់Â មជ!្ឈមណUលខិណPិឌី (The John F. Kennedy Center for thePerforming Arts) ក្នុងអំឡុង

Pំ២០០០,

·យទទួលន'រµ្ល!ង!dំបÙÞញ·យ Cកu!edធិបតី ប៊ីល គ្លីនតុន (President Bill Clinton) w!សហរដ្ឋ®!រិក និង ស្ត!ង·យ
ប្ខÉàហូលីវូដមួយចំនួនដូចb អ្នកK!ី សុីហ្គ័នី វីðី (Sigourney Weaver), Cក ចន F៉លកូវីច (John Malkovich), Cក ñ!វិន ¤(យន៍
(Kevin Kline), Cក òៀន¤លូ Y៊!សប៉ូសុីតូ (Giancarlo Esposito), CកK!ី ជូó លូវីស៍-ែ្រឌយហ៊្វូស (Julia Louis-Dreyfuss), CកK!ី
រីÉ ម៉ូ ª!ណ÷ (Rita Moreno), Cក ហិកត័រ Ü!លីហ!្សនដូ (Hector Elizondo), Cក Ï!ច បលដ៍វីន (Alec Baldwin) និង Cក Y៊!លហ្វ
វូឌ័ត (Alfre Woodard) -!មំងតø្ត!ីករ ហ!្យូ F៉

!L!© (Hugh Masekela) និង ù!កសិន ú!ន (Jackson Browne)។ 'រស្ត!ងl!ះ

§!វr នã!បûüង
ំ មួយý៉ង äើប្ខញទូរទស!្សន៍ ភីបÜ
ី៊ ស
! (PBS) Ö!មកម្មវិធÛ
ី
ះþ
,
ឈុតស្តង
! ដ៏អüរ!្យ (Great Performances Series)។
ªឿងl!ះ ក៏§!rវនã!យកមកស្ត!ង·យ Éàល!្បីៗb½!ើន Âទី¢!ុង ហ!្សឺ!វ (Geneva), F៉្រឌីដ (Madrid), សុឡ
ឺ ន
ូ (Barcelona),
!លសុន
ី គី (Helsinki), រ៉ម
ូ (Rome), មីឡង់ (Milan),

អ
! ល
ូ៊ (Seoul), ហ្វរ័ ង
៉ ់ (Florence), F៉នទួរ (Mantua), ចូ)!!សបឺក (Johannesburg),

ñ!ប"ន (Cape Town), សុដ
ី នី (Sydney) និង ភ្ន
ំ ញ
! b¸ើម។

កស្តង
! ដ៏លបំ
្អ ផត
ុ នu!-!ត
ឹ Â
្ត ទី¢ង
ុ! ដូ) (Doha) u!!ស 'É (Qatar)

·យFន'រផ!kយបន្ត>²ល់ Éមប្ខញទូរទស!្សន៍ Y៊!លÆសុីà៉ (Al Jazeera) ផង -!មំងFន'រចូលរួមន·យ Éàស្ត!ង និង
ÉàចË!ៀងល!្បីៗÛ,ះចំនួន១០dក់ ពីទ្វីបà៉ប់។ ªឿងl!ះក៏§!rវនស្ត!ង·យ សិស!្សó, និស!្សិតកលវិទ#
! ល័យ, វីរជន ក្នុង
u!!សdd -!មំងអ្នក$សៀតផង (Âឯ&ងម'K!ពដ៏ធំមួយ dទី¢!ុង ប៊ូយ'ª!ស (Bucharest) បd²ប់ពីFន'រលំ)ត់
Âក្នុងមន្ទីរឃុំ)ំងរួចàល់មក)។ ¿អdគត'រស្ត!ង ក៏នឹងFន'រªៀបចំÂទី¢!ុង ៉រីស (Paris), អុីសង់
្ត ប៊ូល (Istanbul), ហុងកុង (Hong
Kong), u!!សហ!្សីមð! (Zimbabwe) និង u!!សមុិចសុីកូ (Mexico) -!មំងu!!សធំៗ Â®!រិក©ទីន មួយចំនួន/!រ។
គI!ង

!ចក្តី')
( ន+,ន-!ំ/!ន äើកទឹកចិតឲ!
្ត ្យ រÝëភិល, អង្គ'រ*!រÝëភិល, មូលនិធិធំៗ និង បុគល
្គ
ំង©យ ឲ!្យជួយ++
ំ !

សិទ្ធិមនុស!្ស ÔើយគI!ងl!ះ ក៏dំមកនូវ'រÆប់រម្មណ៍ដ៏Æំច់បំផុត ¿äើ'រ រំCភសិទ្ធិមនុស!្ស /!លកំពុងបន្តរីកàលÝល។
សមិទ្ធិផលដ៏យូរលង់របស់គI!ងl!ះ គឺ 'របÙÞញ អំពីសមត្ថពរបស់បុគលនី
្គ
មួយៗ ក្នុង'រ»្តើមឲ!្យFន'រ>(ស់ប្តូរ។
គI!ង

!ចក្តី')
( ន+,ន-!ំ/!ន Âកម្ពុbន សý-ធÏើងÂ .!កុមៈ្ភ

Pំ២០១១ bមួយê!គូ សុីវីកហ្គ័ស៖ មជ!្ឈមណUលអប់រ¸ើ
ំ ម!្បី

ពលរដ្ឋ.្ម!រ (CIVICUS: Center for Cambodian Civic Education) ·យFនវត្តFនរបស់ CកK!ី L!រី ខិណPិឌី (Kerry Kennedy) /!ល
bកូនK!ីរបស់ Cក រ៉ូបឺត Y៊!ហ្វ ខិណPិឌី និង bu!eន មជ!្ឈមណUល រ៉ូបឺត Y៊!ហ្វ ខិណPិឌី ¸ើម!្បីយុត្តិធម៌ និង សិទ្ធិមនុស!្ស (Robert F. Kenney
Center for Justice and Human Rights) ៀតផង។

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៧

CកK!ី L!រី ខិណឌី
ិ្ន (Kerry Kennedy)
bFìយ របស់dង ¤à៉, F៉រី¶៉ និង មីñ!©
CកK!ី L!រី ខិណPិឌី (Kerry Kennedy) b
អ្នកនិពន្ធ

ៀវÐលក់Ýច់bងã!របស់រព័តF
៌ ន

ញូវយ៉កµ!មស៍ (New York Times Bestseller)
Kerry Kennedy, ©1998 Jane Silk

/!លFនចំណងòើងþ '(យbអ្នក'ន់សd
'តូលក
ី ឥឡូវl!ះ៖ ជនbតិ®!រក
ិ bន់ខស់
្ព និ¶យ
ពី'រ>(ស់ប្តូរក្នុង-!ះវិ)រ និង 'រស្វះ

្វ!ងរក

អត្ថន័យ។ CកK!ី ខិណPិឌី »្តើមÇ្វើ'រ¾្ន!ក
សិទ្ធិមនុស!្ស
ុើបអ|្ក!ត

ក្នុង

Pំ១៩៨១

Â!ល+ត់ន
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(CIVICUS: Center for Cambodian Civic Education) គឺbអង្គ'រ

ប|្កត
ើ Ïើងក្នង
ុ
១
ំP ៩៦៨ ·យq!
 រ និង មិតភក្ត
្ត ិ របស់ Cក រ៉ប
ូ ត
ឺ

*!រÝëភិល, មិនរកE!ក់កY!, ផ្តល់'រអប់រំ, មិនu!'ន់បក!្សពួក,

ខិណPិឌី ¸ើម!្បីb'រចងÆំដ៏រស់រðីក ក្នុង'របន្តចក្ខុវិស័យ របស់+ត់

/!លនចុះបញ្ជីÂក្នុង¢!សួងម)ç្ទ!w!-!ះàbច¢!កម្ពុb។

¸ើម!្បីទទួលនពិភពCកមួយ /!លÌរ!ញ·យយុត្តិធម៌ និង

សុវី ក
ី ហ្គស
័ កម្ពb
ុ Éំងចិតក្ន
្ត ង
ុ 'រäើកកម្ពស់ ឲ!្យពលរដ្ឋ Fន'រទទួល

សន្តិព។ បច្ចុប!្បន្ន មជ!្ឈមណUលl!ះ Fនកម្មវិធីធំៗចំនួន៣។ រÙÚន់

ខុស§!វr និង Fនចំ!!ះដឹង, Fន'រÉង
ំ ចិត8
្ត រពÉម8ល'រណ៍

ៀវÐ និង រព័តF
៌ ន មជ!្ឈមណUល រ៉ប
ូ ត
ឺ Y!ហ
៊ ្វ ខិណឌ
ិ P ី ¸ើម្ប! យ
ី ត
ុ ធ
ិ្ត ម៌

លទ្ធិu!bធិបy!យ!្យ និង Fន'រចូលរួម¶៉ងសកម្ម ក្នុង'រអនុវត្ត

និង សិទ្ធិមនុស!្ស /!លã!ល់þ bរÙÚន់ “ភូលីតហ!្សរបស់ជន¢!ី¢”!

លទ្ធិu!bធិបy!យ!្យ និង 'រប¦!បប¦!ម ក្នុងu!!សកម្ពុb និង ក្នុង

នèើកក'យអំពប
ី ûÞអយុតធ
ិ្ត ម៌ Âក្នង
ុ សហរដ្ឋ®!រក
ិ និង ជុវំ ញ
ិ

ពិភពCក។ បច្ចុប!្បន្នl!ះ u!!សកម្ពុb Fន3!សង្គមw! “អ្នករួច

ពិភពCក។ មជ!្ឈមណUលl!ះ ផ្តល់ រÙÚន់សិទ្ធិមនុស!្ស រ៉ូបឺត Y!៊ហ្វ

រស់àនFនជីវិត” (survivor) 3!មិន!នbសង្គមw! “អ្នកតំង”

ខិណឌ
ិP ី ដល់òង
ើ ឯកäើវស
ិ យ
័ យុតធ
ិ្ត ម៌ ចំÌះ'រប|្កត
ើ ឲ!្យFនដំក់

(representative) ឬ “ពលរដ្ឋ” (citizen) âះ!។ u!bជនកម្ពុb

'លសំ¤ន់ៗ ក្នុង'រ>(ស់ប្តូរសង្គម។ បd²ប់ពីâះ DើងÇ្វើbê!គូ

/!លb អ្នករួចរស់àនFនជីវិត គឺb “អ្នករួចរស់àនFនជីវិត-អ្នក

bមួយអ្នកទទួលនរÙÚន់b½!ន
ើ dក់ សp!ប់រយៈ!ល៥ ំP Ôើយ

q!ប់q!ង·យអំច” (survivor-authoritarian) u!សិនèើÂក្នុង

ជួយពួកã!ឲ!្យសË!ចន8លបំណង¾្ន!កយុត្តិធម៌សង្គមរបស់ពួក

តួdទី bអ្នកFនអំច, ឬ u!bជនកម្ពុb Q!ន់3!b “អ្នករួច

!ចក្តី')
( ន+,ន-!ំ/!ន (Speak Truth To

រស់àនFនជីវត
ិ -អ្នក§!វr ã!qប់
! qង”
! (survivor-subject) u!សិនèើb

Power), Dើងនិ¶យªឿងà៉វរបស់អក'
្ន
រ3រសិទ្ធិ និង ផ្តល់ជូនសិស!្ស

ជនធម្មÉ។ 8ល[ចំបងរបស់ សុវី ក
ី ហ្គស
័ កម្ពb
ុ គឺ¸ម
ើ ្ប! ី ជួយពលរដ្ឋ

និស្ស! ត
ិ -!មង
ំ eរណជនទូ¿ នូវឧបករណ៍ សp!ប់Çស
ើ្វ កម្មព

កម្ពុb អភិវឌ!្ឍន៍ (១) 'រយល់ដឹងប>្ថ!មអំពីប័
Ê នu!bធិបy!យ!្យ

ក្នង
ុ 'រប|្កត
ើ ឲ!្យFន'រ>(ស់បរូ្ត ក្នង
ុ þPក់ªៀន, សហគមន៍ u!!សbតិ

K!័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់u!!សកម្ពុb និង 8ល'រណ៍q!ឹះ និង

និង ពិភពCក ¿äើue
! នបទ អំពព
ី លកម្មកុFរ, 'រជួញដូរ, សិទK
ិ ្ធ ,ី ! ្ត

គុណត]្លb
! មូលÝëន/!លនប|្កត
ើ Ïើង, (២) 'រសន្ទdbទF(ប់

'រ'រ3របរិន
Ê និង សិទ្ធិដÄ!ៀត។ សp!ប់ព័ត៌Fនប>្ថ!ម អំពី

សp!ប់ទំdក់ទំនង, 'រកងសន្តិព និង 'រប¦!បប¦!ម, (៣)

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន (Speak Truth To Power) សូម

ជំdញÆំច់ ក្នុង'រចូលរួមbពលរដ្ឋ Fន'រទទួលខុស§!rវ និង

ក់ទង Cកdយក ចន !ហ្វឺនិន (John Heffernan) Éមរយៈ

Fនu!សិទ
្ធ ព, និង (៤) 'រè្ត!b7ចិត្ត និង ពÙយK!ួល ក្នុង'រ

អីុ!៉ល jheffernan@rfkcenter.org ឬ ចផ្តល់ជំនួយន Éម

^!ើE!ស់នីតិវិធីu!bធិបy!យ!្យ សp!ប់'រÇ្វើ'រសË!ចចិត្ត និង

ã!ហទំព័រ www.rfkcenter.org។

'រq!ប់qងជý(
!
ះ។ ក្នង
ុ 'រÇ្វឲ
ើ ្យ! u!bជនFន'រចូលរួម សុវី ក
ី ហ្គស
័

ã!។ ÉមរយៈគI!ង

គI!ង

កម្ពុb _ìតសំ¤ន់¿äើ (១) សិស!្សនិស!្សិត ពីþក់
P បឋមសិក!kដល់
កលវិទ#
! ល័យ និង ជន;ើតក្នង
ុ ជំdន់Öយរបប.!
!
រ¢!
្ម ហម, (២)
'រចូលរួមរបស់មនុស!្សK!ី (ំង;្ម!ងK!ី និង K!្តីទូ¿), និង (៣)
អ្នកតំង/!លនbប់aត។
P
សp!ប់ព័ត៌Fនប>្ថ!ម សូមចូល
¿'ន់ã!ហទំព័រ www.civicus-cam.org ឬ សរ
info@civicus-cam.org។

!រអុី៉!ល¿'ន់

១០

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

អ្នកdង
អ្នកdង

!ង eរី (Theary C. SENG)

!ង eរី គឺbu!eនÊបនិក

អង្គ'រ សុីវីកហ្គ័ស៖ មជ!្ឈមណUលអប់រំ¸ើម!្បីពលរដ្ឋ
.្ម!រ។ ពី .!មd
ី

២
ំ P ០០៦ រហូតដល់ .!កក្កÝ
២
ំP ០០៩)

២
ំ P ០០៩, អ្នកdង eរី នដឹកdំ អង្គ'រ
មជ!្ឈមណUលអភិវឌ!្ឍន៍សង្គម។
Pំ១៩៧១ Â

ង
! eរី (Photo: Roland Neveu, .!ធូ្ន

អ្នកdង eរី ;ើតÂ¸ើម

ទី¢ង
ុ! ភ្ន
ំ ញ
! ។ Ö!មរបប.្មរ! ¢!ហម, dង រស់Â
ក្នង
ុ ñ!តÚ
្ត យªៀង /!លbក>្លង
! រងនូវ 'រសF(ប់
¶៉ង¤(ំង'( Ôើយbក>្ល!ង/!ល dងនbប់
គុកអស់ រយៈ!ល ៥-៦ .!។ .្ម!រ¢!ហមន
សF(ប់ ឪពុក Fìយ របស់dង។ dង និង ¢!ុមq!រ
/!លÂរស់àនFនជីវិត នÇ្វើដ!
ំ
ើរឆ្លង'ត់
-!ំ/!ន

u!!ស9!

Ôើយមួយ

ក្នុង.!វិច្ឆិ'

PំÖ!យមក

Pំ១៩៧៩,

នMៀសខ្លួន¿'ន់

សហរដ្ឋ®!រិក។
Æប់ពី ១
ំP ៩៩៥

ង
! eរី ន§!លប់មក

u!!ស កំ!ត
ើ វិញ Ôើយស្មq
័ ចិ
! តb
្ត មួយ អង្គ'រ
សិទ្ធិមនុស!្ស
.!មកà

និង

សហជីពពលកម្មមួយចំនួន។

Pំ២០០៤ dងន>(ស់មករស់Âb

អចិd!្តយ៍Âកម្ពុb។ ·យ°!តd លំÂÝëន
របស់dង គឺu!!សកម្ពុb។
ង
! eរី នទទួលសû្ញប័§¾្ន
! ក
! នÍយ
អន្តរbតិ ពី កលវិទ#
! ល័យ ចច "ន (Georgetown
University’s School of Foreign Service) Âទី¢ង
ុ!
វ៉ាសុីនáន ឌីសុី, និង សû្ញប័§!បណUិតច!Ñប់
(Juris Doctor) ពីóច!Ñប់ w!កលវិទ#
! ល័យ
មុីឈី!ន
្គ (University of Michigan Law School),
Ôើយ dង u!!លbជនbតិ.!រ្ម äើកដំបូង
/!លនu!លងbប់សFគមច!Ñប់ញូយ៉ក (New
York Bar)។
!ង eរី ននិពន្ធ

ៀវÐមួយក!Ñល b

អង់ã!ស
្ល gះពុម្ព Âទី¢!ុងឡុងដ៍ (London)
ក្នុង

Pំ២០០៥ /!លFនចំណងòើងþ កូនK!ីw!

លពិ)ត, ÔើយនឹងFន'រgះពុម្ព Âទី¢!ុង
ញូយ៉ក ¸ើម
.្ម!រ Â

Pំ២០១២, និង 'របកÓ!b

Pំ២០១២ ផង/!រ។ dង b¸ើមបណ្ណឹង

រដ្ឋប!្បð!ណីដំបូងã!បង្អស់
.្មរ! ¢!ហមbន់ខស់
្ព

u!

ំងនឹង®!ដក
ឹ dំ

Âក្នង
ុ អង្គជំនជ
ំុ ±!ះវិមញ្ញ

ក្នុងតុó'រកម្ពុb (ECCC)។

សហ'រី Cកq!r អ្នកq!r និង អ្នកអប់រ'
ំ រសិកk
! ង
ំ អស់ bទី8រព (/!លbវីរជន
និង វីរdរី ដ៏ពត
ិ E!កដ 3! មិន§!វr នã!កត់សFល់ចÑ
! ស់óស់)៖
l!ះគឺb

ៀវÐរបស់Cកអ្នក! Dើងខ្ញ
ំុ នªៀបចំប|្កត
ើ

ៀវÐl!ះÏើង ·យ

សំ[¿äើ រូបCកអ្នក/!លbអ្នកអប់រំ ក្នង
ុ 'រសិកk
! ។ Dើងខ្ញក
ំុ 
៏ នយល់ដង
ឹ /!រ អំពី
បûÞមួយចំនន
ួ /!លCកអ្នកកំពង
ុ u!ឈមមុខ Âក្នង
ុ u!!សកម្ពb
ុ dសម័យបច្ចប
ុ ្ប! ន្ន,
ÔើយDើងក៏សូមចូលរួមចំ!ក ក្នុងបûÞំងអស់l!ះ/!រ។ bមួយ+Pl!ះ/!រ Dើង
ក៏សូមu!សិទ្ធិពរ ជូនអស់Cកអ្នក សូមu!កប¿·យអនុពដ៏ýះមុតbនិច។
្ច
DើងFនទំនុកចិត¶៉
្ត ងមុតFំ អំពីរៈសំ¤ន់ w! កម្មវិធីសិក!kl!ះ ពីO!ះDើង
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!ចក្តី')
( ន។ ដូ°!ះ្ន Dើងòឿbក់þ

កម្មវិធីសិក!kl!ះ គឺbគុណធម៌ /!លនឹង§!rវនយក¿អនុវត្តន៍ ·យមនុស!្សb½!ើន,
bពិ

!ស អំពីមជ!្ឈÝëនយុវវ័យ។
ច
! ក្ដ'
ី )
( ន §!វr នកំណត់អត្ថន័យþ “bកF(ង
ំ E!b7 និង សីលធម៌ ¸ើម្ប! '
ី រ3រ

និង ទប់ទល់bមួយ?!ះþPក់ ឬ ក៏ពភ័យ¤(ច និង ពលំកលំបិន” /!លbសព
'រណ៍មយ
ួ /!លពួកDើងង
ំ អស់+P ($ះbជនbតិ.រ!្ម —$ះb អ្នកu!កប'រÙរ
ក្នុងជួរ អង្គ'រ*!រÝëភិល (NGOs), ឬ Âក្នង
ុ ជួរ រÝëភិល និង គណៈបក!្សជំស់
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'លពី ពីរ3ន់បួនរយ
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្អ អម
ី្វ យ
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្ច រសង្គមពីសហQ!ស)
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ើរ¶៉ងF!លG!

បd²ប់មកៀត Dើងនយក
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Dើង E!កដbចង់5ើញកម្មវិធីសិក!kl!ះ §!rវនÝក់បញ្ចូល

ដំ!ើរ'រl!ះ, O!ះDើងយល់þ Âទីបំផុត Fន3!ឯករ
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ិ អំពី វÉ និង ដំ!រើ 'រ w! 'រប|្កត
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ី ហ្គស
័ ៖ មជ!្ឈមណUល
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'រ៉ន់u!Fណ និង 'រទទួលខុស§!rវ នឹងផ្តល់ មូលÝëននÍយ

អំពីសទ
ិ ម
ិ្ធ នុស្ស! Éមរយៈនិនកþរបស់បគ
ុ ល,
្គ Éមរយៈ'រ^!3
ើ ក!្យ

សp!ប់u!ព័នអប់
្ធ រំ¾!ក
្អ äើសិទ្ធិមនុស!្ស។

និ¶យ, Éមរយៈរូបព, និង Éមរយៈ®!ªៀននិងសកម្មពdd។
¾្នក
! l!ះនឹងផ្តល់ឧហរណ៍dd អំពþ
ី yើអកអប់
្ន
រ
ំ ចបញ្ចល
ូ គI!ង

¢!បខ័ណUអភិវឌ!្ឍន៍
'រអប់រំសិទ្ធិមនុស!្ស

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន l!ះ ·យរèៀប¿ក្នុង'របs!ៀន

!ង
្វ រក'រព¦!ឹងឲ!្យFនពu!

ើរÏើង 'រ

យល់ដឹង, ឥរិ¶បថ, និង កប!្បកិរិ¶របស់សិស!្សនិសិ!្សតចំÌះ

របស់ពក
ួ ã! /!លb'រប>្ថម
! äើ®ª
! ៀន/!លនផ្តល់។ äើសពីlះ!
ៀត ¾្នក
! l!ះនឹងបÙÞញ អំពវី 
ិ លព w!វធ
ិ 
ី K!្ត /!លq!ប
r s!ៀន

សិទ្ធិមនុស!្ស។

ច^!E
ើ ស់
! ឯកàជ!្យព ពី¾ន
! 'រ®!ªៀន /!លនÝក់បញ្ចូល។

ទិដ្ឋពទូ¿

សកម្មព និង ®!ªៀនគំរូdd

'រäើកកម្ពស់ច!
ំ
!ះដឹង

'រ!d'
ំ រអប់រំ គI!ង

! äើ'រអភិវឌ!្ឍ'រ'រ3រសិទម
ិ ្ធ នុស្ស! °!ញពីទស!្សនៈÉមÎ!ប
• សិកk
u!វត្តិK!្ត ក៏ដូចb

!ចក្តីu!'ស, អនុសû្ញ, និង សន្ធិសû្ញdd

ក្នង
ុ !លបច្ចប
ុ ្ប! ន្ន Ôើយសិកk
! äើ'របន្តw!ច!
ំ
ះ! ដឹង äើ¾ក
! ្ន សិទម
ិ ្ធ នុស្ស!
'រu!ឈមddក្នង
ុ 'រ^!E
ើ ស់
! ដ
៏ ញ
! ä!ញ នូវសិទម
ិ្ធ នុស្ស! និង កÉì
/!លរួមចំ!ក ដល់'ររំCភសិទ្ធិមនុស!្ស។
• សញ្ជឹងគិតäើ

!ចក្តី')
( ន

• អភិវឌ!្ឍន៍'រយល់ដឹង·យ'រវិគល្អិតល្អន់ អំពីន
Ê
ពជីវិត
ពិត, 'រកសួរ អំពីរdំងនិងរចdសម្ព័ន្ធ /!លààំង'រ^!E
ើ !ស់
សិទ្ធិ និង

!រីព!ញä!ញ។

រើ Ïើងរង¢!ម
ុ »!្សង
! ៗ+P។

• ទទួលល់'រតស៊ូរបស់មនុស!្ស»!្ស!ង bមនុស!្សដូចDើង /!ល
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តបចំÌះ'ររំCភសិទ្ធិមនុស!្ស។
• សញ្ជឹងគិត អំពី

!ចក្ត'(
ី )ន
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្ន ងអ្វីខះ្ល អំពី
បûÞl!ះ? yើFន3ក់ព័នដល់
្ធ
ពួកã!/!រឬ! ÔើយÙយK!ួល
យល់/រ! ឬ!? yើអក
្ន
នªៀបចំសស
ិ ្ស! និស្ស! ិ តរបស់អកឲ!
្ន ្យ3ក់ពន
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្ធ មួយ
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yើអ្នកនគិតគូរអំពី¾!ន'រ§!តពិនិត!្យ
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ើ ស់
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ុ វិ្ធ ធអ
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និង កូនសិស!្សរបស់អ្នក។
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្ត
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្វ!ងយល់ Ôើយស្ថិត

Kយពីជីវិតរស់Âu!Æ9
ំ ្ង!របស់សិស!្សនិសិ!្សត

គ½!ើន។ គF(តរង 'រóត§!Ýង និង 'រតក់ស្លុត, ប|្កើត'រ
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! រួមbមួយ

ៀត គឺbឧយកល។ គI!ង
ê!គូÂកម្ពុb

'របំផុសគំនិត (Brainstorming)

សុីវីកហ្គ័ស៖

មជ!្ឈមណUលអប់រំ¸ើម!្បីពលរដ្ឋ.្ម!រ

(CIVICUS: Center for Cambodian Civic Education) នឹងÇ្វើ'រb

½!ើន¶៉ងរហ័ស។ 'របំផុសគំនិតl!ះ ច^!E
ើ !ស់សp!ប់'រ
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ព័ត៌Fន (Tips)
• សូមសË!ចចិតäើ
្ត បûÞbក់óក់ /!លអ្នកចង់·ះN!យ និង
ªៀបចំbសំណIរ។
•

្នើសុំសិស!្សឲ!្យចូលរួមគំនិត។ ពួកã!ចចូលរួមbបុគល,
្គ
bគូរ,

ឬ b¢!ុមតូច មុន!លÇ្វើរយ'រណ៍ជូនដល់¢!ុមំងមូល។

មួយអ្នក ÉមមÇ!#យb½!ើន ក្នុង'រ++
ំ !'រÙរសំ¤ន់l!ះ។

• សូមអនុû្ញតឲ!្យFន'រ>(ស់ប្តូរគំនិត ·យ

វិធ
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ៀន

• សូមÚគមន៍ ចំÌះ'រប្ច!ញàល់គំនិតំងអស់, ប៉>
ុ !្ត សិស!្ស

ើ ច!Ñប់ បទÝëន
មុន!លÆប់»ម
ើ្ត សកម្មពក្នង
ុ þPក់មួយ សូមប|្កត
(ground rules) /!លសិស្ស! ង
ំ អស់ នចូលរួមចំក
! និង ឯកព។

!រី និង រលូន។

សូមកុំឲ!្យសិស!្សបÙzក់គំនិតរបស់ពួកã!។
មិនគួរäើកគំនិតដ/!លៗ /!លនäើកÏើងរួចÔើយ ឬ ផ្តល់
Íបល់äើគំនិត»!!្សងៗ Æំដល់!លចុងÖ!យ។
• មនុស!្សFPក់ៗ

គួរចូលរួមចំ!ក។

ប៉ុ>្ត!

អនុû្ញតឲ!្យសិស!្ស

ចូលរួមÉមស±!ល Éម!លð!óរបស់ពួក+ត់ មិន!នÉម'រ

'រស្ត!ងតួ
'រស្ត!ងតួ គឺbCuនខ្លី /!លនស្ត!ង·យសិស!្សនិស!្សិត។
'រµ្ល!ងសុន្ទរកþ·យឥតq!ងទុកdំមកនូវ
-!ឹត្តិ'រណ៍សp!ប់ជីវិត។

'លៈ!សៈ

និង

'រស្ត!ងតួäើកកម្ពស់'រយល់ដឹង

អំពីÊនព និង ជ±!ុញឲ!្យFន'រយល់ចិត។
្ត

ព័ត៌Fន (Tips)

បûv!។
•

្នើឲ!្យផ្តល់វិគន·យFនពþ(។

u!សិនèើសិស!្ស

មិនយល់ សូមសួរbសំណIរ។
• សូមសរ

!រគំនិតថ្មីំងអស់ និង បញ!្ឈប់Â!លអស់គំនិត។

'រHទសួរសំណIរ

• អនុûតឲ!
្ញ ្យសិស!្សឈប់Ç្វើសកម្មព Â!លពួកã!FនសំណIរ

ក្នុង'រប|្កើតសំណIរ¸!ញ·ល

និង

'រយល់ដឹងអំពីបûÞ

ឬ u!សិនèើពួកã!ចង់>(ស់ប្តូរទិស[ w!'រស្ត!ងតួ។

សិទ្ធិមនុស!្ស, សូមªៀបចំសំណIរèើកចំហ និង äើកទឹកចិត្តដល់'រ

• ទុក!លទំl!រ Â!លចុងបញ្ចប់ w!'រស្ត!ងតួ ¸ើម!្បពិ
ី និត!្យ

ចូលរួមនិង'រវិគ។

រÏើងវិញ និង ព¦!ង
ឹ 8លបំណង w!សកម្មព និង8លបំណង
w!'រªៀនសូ§!។

ព័ត៌Fន (Tips)

• ទុក!លសp!ប់'រសញ្ជឹងគិត

• សូមªៀបចំសណ
ំ រI របស់អក
្ន ¸ើម្ប! >
ី ស់
( បរូ្ត សិស្ស! របស់អក
្ន ពី'រគិត

• èើសន
ិ 'រស្តង
! តួមន
ិ ដំ!រើ 'រÉម¾!ន'រ សូមសួរសិស្ស! þ
yើ'រស្ត!ងតួl!ះ ចFន'រv!លម្អ ឬ គួរFន'រ>(ស់ប្តូរ/!រ
ឬ!។
• ·យរ'រស្តង
! តួយកលំdÉ
ំ ម Êនព ឬ -!ត
ឹ '
ិ្ត រណ៍
ជីវត
ិ bក់

ង
!្ត , ពួកã!ចäើកÏើងសំណរI »!្ស! ងៗ /!លFនច®្លយ
ើ

ពិកØ្លើយ។ គួរFនពកក់yb
ì មួយ 'រស្ត!ងតួ និង 'រÙរ
bមួយសិស្ស! ក្នង
ុ 'រ

ង
!្វ យល់ និង ក្នង
ុ ច®្លយ
ើ >²ល់ខន
ួ្ល របស់ពក
ួ ã!។

• សូមយល់ដង
ឹ និង 8រពរម្មណ៍នង
ិ រចdសម្ពន
័ សង្គ
្ធ
ម w!þក់
P ªៀន
របស់អ្នក និង ^!ើ'រស្ត!ងតួ ·យយកចិតទុ
្ត កÝក់អំពីរម្មណ៍។

និង 'រវិគក±!ិតបមកក±!ិតខ្ពស់។ ដូ°ះÔើ
!្ន
យ អ្នក§!rវកង
ជំlឿទុកចិត្តរបស់សិស!្ស និង ប|្កើន'រយល់ដឹង អំពីបûÞស្មុគ,ញ
dd។
• u!M!ទសំណរI /!ល§!វr ^!E
ើ ស់
! ៖ Fនសម្មតិកម្ម (bឧហរណ៍),
'រស្ទង់®ល
ើ , 'រäើកទឹកចិត្ត ('រ++
ំ ),
! 'រ

ង
! ្វ រកគំនត
ិ Íបល់,

'រអ|្ក!ត, 'របំភ្លឺ ('រស|្ខ!ប), និង 'រកំណត់កិច-!
្ច ម{!ៀង។

'រគូរគំនូរ
'រគូរគំនូរ ប|្កើតជំdញ

ុើបអ|្ក!ត, 'រK!®ើK]!
! , និង 'រ

យល់ចត
ិ ្ត ចំÌះមនុស្ស! Âក្នង
ុ រូបព។ គំនរូ ង
ំ l!ះ Fនរៈសំ¤ន់

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១៥

Â!លបÙÞត់បs!ៀន អំពស
ី ទ
ិ ម
ិ្ធ នុស្ស! ពីOះþ
! កិច'
្ច រl!ះ ã!ច

ព័តF
៌ ន !លDើងយក មកÇ្វប
ើ ទបÙÞញ ·យFន+!ង់|!យÎ្ល!ក

Éង
ំ ពិពរ័ ណ៍Âក្នង
ុ þPក់ªៀន និង óªៀនbមូលÝëនមួយ សp!ប់

ពីមុន។ bឧហរណ៍ Ö!យពីនªៀន អំពីពលកម្មកុFររួចមក,

'រឆ្លុះបûüំងនិង'រពិក!kប>្ថ!ម ក្នុង'រE!K!័យក់ទងbមួយ

សូមជ±!ុញសិស!្សឲ!្យ}!ើសªីសយុទ
្ធ K!u!
្ត

ត]្ល! និង បûÞw!សិទ្ធិមនុស!្ស។

អ្នកដÄ!ៀត អំពីបûÞំងl!ះ។

ព័ត៌Fន (Tip)

ព័ត៌Fន (Tips)

សិល្ប! ៈ គឺbលក្ខណៈ>²ល់ខន
ួ្ល /!លDើងគួរ8រព និង ផ្តល់ត]្ល។
!

• សូមÇ្វើ'រbមួយសិស!្ស ¸ើម!្បីកំណត់u!ភព¸ើមដំបូងw!ព័ត៌Fន
/!លក់ទងនឹងបûÞំងl!ះ។

រូបព និង រូបថត
្ធ ព សp!ប់'រ
រូបព និង រូបថត ចbឧបករណ៍ដ៏Fនu!សិទ
បÙÞត់បs!ៀនសិស្ស! Âក្នង
ុ ខណៈ!លDើង¢!Ï!ក®ើលäើរប
ូ អ្វម
ី យ
ួ
Dើងច5ើញ»!្ស!ង+P ឬ យល់»!្ស!ង+P។

• សូមផ្តល់វិធីK!មួ
្ត យចំនួនដល់សិស!្ស ¸ើម!្បី!dំខ្លួន និង/ឬ
អប់រអ
ំ កដÄ!
្ន
ៀត អំពប
ី ûÞង
ំ l!ះ។ សូមäើកទឹកចិតសិ
្ត ស្ស! ឲ!្យ°!ះ
វិគទូលទ
ំ ó
ូ យ (“think outside the box”) ក្នង
ុ 'រ}!ស
ើ ªីសវិធ
ី K!្ត
>²ល់របស់ពួកã!។
• សូមផ្តល់ឱ'សដល់សស
ិ ្ស! ¸ើម្ប! ផ
ី ល់
្ត ពត
័ F
៌ នថ្មៗ
ី ·យ¸!ញ·ល

ព័ត៌Fន (Tip)
រូបព និង រូបថត Æប់ឱ'សក្នុង!លð!óមួយ Ôើយសិស!្ស§!rវ

រកÔ!តុផលþ yើÔ!តុអ្វីFនរៈសំ¤ន់។

្ន
បនិពន្ធ (photojournalists) Âក្នុង'រÇ្វើ
គិតអំពីតួdទីរបស់អកថតរូ
ច
! ក្តà
ី យ'រណ៍ និង 'រªៀបចំឯករ អំពប
ី ûÞសិទម
ិ ្ធ នុស្ស! »!្សង
! ៗ។

u!ព័នព័
្ធ តF
៌ ន គឺbសFសeតុដស
៏ ¤
ំ ន់មយ
ួ ក្នង
ុ សង្គមលទ្ធu
ិ b
! ធិបy!យ្យ! ។
/!លÇ្វើ

ស
! bមួយ'រ^!E
ើ ស់
! អិន
ុ ធឺណត
ិ , 8លបំណង

!ចក្តីàយ'រណ៍ ឬ ក៏យល់ដឹង អំពីអ្វី/!លកំពុងàយ'រណ៍

និង អ្វី/!លbមតិÍបល់ គួរ3!§!rវនបំភ្លឺ¶ងច!
៉ Ñស់។

សFxស bមួយ អ្នក'រ3រសិទ្ធិមនុស!្ស។ 'រÇ្វើបទសFxសផ្តល់ 'រ
សិក!kN!វF!វbបឋម>²ល់ខ្លួន និង ឱ'សªៀនសូ§!។ 'រÇ្វើ
បទសFxសl!ះផង/!រ ផ្តល់ឱ'ស ¸ើម!្បីå!ករំ2!កនូវ អ្វី/!លសិស!្ស
កំពុងªៀនសូ§!bមួយ óªៀន និង ជុំវិញសហគមន៍។

ខណៈ!លð!óសំ¤ន់ៗ, ឬ ពòឿនäឿនw!សន្ធិសû្ញ ស្តីពី

សិក!kN!វF!វäើu!eនបទbក់óក់ បd²ប់មក សូមÝក់បញ្ចូល
¿ក្នុងÉàង'លវិគw!សិទ្ធិមនុស!្ស។
សំណរI ពិក!k /!លក់ទង¿នឹងÉàង'លវិគ និង 'រªៀនសូ§!
/!ល§!rវបន្ត៖

២. គួរFនអ្វី»!្ស!ងៀតសp!ប់Ýក់ក្នុងÉàង'លវិគl!ះ?

សូមចំយ!លð!ó

សួរសំណIរbមួយសិស!្សFPក់ៗ។

·យ

ពឹង¾្អ!កäើបûÞ និង អ្នក/!ល§!rវÇ្វើបទសFxសâះ, សូម^!ើ
¸ើម្ប! ប
ី ÙÞត់បs!ៀនមិន§!ម
ឹ 3! អំពដ
ី !
ំ
រើ 'រសរ

រ!

សំណIរប៉:
ុ
rះ! ប៉>
ុ !្ត µ!មំងបûÞសំ¤ន់b½!ើនៀត អំពី'រ
យល់រម្មណ៍, ពក់ទិន និង 'រទទួលខុស§!rវ ចំÌះ'រទទួល
ននូវព័ត៌Fន>²ល់ខ្លួន។

'រÇ្វើបទបÙÞញអំពីព័ត៌Fន

១៦

ំ ន់ៗ,
Éàង'លវិគក្នង
ុ គI!ងl!ះ គូសបûvក់ អំពី ត
ឹ! '
្ត រណ៍ស¤

១. អ្វ/
ី ល
! អ្នកដឹងច!Ñស់? អ្វ/
ី ល
! bរបស់ថ?
ី ្ម អ្វ/
ី ល
! Ç្វឲ
ើ ្យ! អ្នក7ក់»ល
ើ ្អ ?

ព័ត៌Fន (Tip)

មÇ!#យដ៏u!

Éàង'លវិគ ('លប!្បវត្តិ, Timeline)

bក់óក់, ចលdសង្គម, Êប័នតំបន់ឬអន្តរbតិ, សូមឲ!្យសិស!្ស

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន FនមូលÝëនÂក្នុង'រÇ្វើបទ

!លð!ól!ះ

'រªៀនសូ§!ប>្ថ!ម៖

សិទ្ធិមនុស!្ស។ ក្នុង'រព¦!ីកចំ!!ះដឹងរបស់សិស!្សនិស!្សិត äើបûÞ

'រÇ្វើបទសFxស
គI!ង

វិធីK!ប>្ថ
្ត
!មៀត រួមបញ្ចូល គI!ង, កិចពិ
្ច ក!k¢!ុមតូច
និង កិច្ចពិក!kក្នុងþPក់។

u!ព័ន្ធព័ត៌Fន៖ q!ប់u!ព័នព័
្ធ ត៌Fនំងអស់
ម!#ងវិ
៉ ញៀត bពិ

ើរបំផុត ក្នុង'រអប់រំ

ើរបំផុតមួយ ចំÌះ'រយល់ដឹង និង 'រវិគ

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

៣. អ្វី/!លអ្នកនកត់សFល់ក់ទងនឹង'រវិវត្ត

w!សិទ្ធិមនុស!្ស

ដូច/!លនÝក់°!ញÂក្នុងÉàង'លវិគl!ះ?
៤. u!eនបទ/!លអ្នកN!វF!វនäើកÏើងäើកដំបូង ក្នុង'រ
វិវត្តសិទ្ធិមនុស!្សÂ!ល?
៥. yើអ្នកគិតþ គួរ3!§!rវនäើកÏើងÂ!ល? Ôើយ
មូលÔ!តុអ្វី?
៦. yើអdគតw!សិទ្ធិមនុស!្ស®ើល¿ដូច®្ត!ច?

yើអ្នកចង់5ើញ

សន្ធិសû្ញ ឬ -!ឹត្ត'រណ៍ខ្លះ គួរ;ើតÏើងÂក្នុងរយៈ!ល
១០

Pំ¤ងមុខl!ះ?

“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

១៨

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

v សិទ្ធិមនុស!្ស (Chronology of Human Rights)
* 'លu!វត្តិវិbw!
C.២១០០ B.C. Fនន័យþ ២១០០

Pំមុនកំ!ើត -!ះq!ិស្ត

Âu!!សអីុរ៉ក់ (Iraq), ច!Ñប់)មូរ៉ប៊ី (Laws of Hammurabi) គឺb
¢!មច!Ñប់ នសរ

C.៥៧០ B.C.

Fនន័យþ ៥៧០

ធម្មនុញw!
្ញ -ះម)
!
ក!្ស§!

ុ ស់
៉
សីរ

Pំមុនកំ!ើត -!ះq!ិស្ត

(Charter

of

Cyrus)

§!វr នប|្កត
ើ Ïើង·យ

!រbóយល័កអក!
្ខ ្សរ មុនដំបង
ូ ã!បង្អស់, អះង

-!ះម)ក!្ស§! សីរ
ុ ស់
៉ ដ៏ ឧត្តង
ុ ឧត្តម (King of Persia, Cyrus the Great) ពីu!
! ស »ើសហ!្សីុ

“Ç្វឲ
ើ ្យ! យុតធ
ិ្ត ម៌ Àយàជ!្យ ក្នង
ុ -!ះàbច¢!, បំ>ញអ្ន
(
ក¢!ក់ និង

(Persia) ឥឡូវl!ះ bu!!ស អីុរ៉ន (Iran) សp!ប់u!bពលរដ្ឋ w! -!ះàbច¢!របស់

~រ, បំភu
ឺ្ល !
! សbតិ និង äើកកម្ពស់

-!ះអង្គ ·យទទួលល់នវូ សិទិ្ធ

!ចក្តីល្អ របស់មនុស!្ស”។

កម្មសិទ្ធិFន +!ព!្យសម!្បត្តិ, និង សិទ្ធិ

រ! 
ី ព, សិទសុ
ិ្ធ វត្ថ
ិ ព, សិទ្ធិÇ្វើដ!
ំ
ើរ, សិទ្ធិផ្តល់
!ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច។
្ច

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១៩

yើសិទ្ធិមនុស!្សគឺbអ្វី?
សិទ្ធិមនុស!្ស គឺbសិទ្ធិ /!លមនុស!្សFនពីធម្មbតិ ពីO!ះþ ã!bមនុស!្ស។ មនុស!្សq!ប់រូបFនសិទ្ធិមនុស!្ស ·យ

្មើព+P, bសកល និង

bªៀងនិរន្តរ៍។ សិទ្ធិមនុស!្ស គឺbសិទ្ធិ /!លមិនចដកហូតយកន៖ អ្នកមិនចត់បង់សិទ្ធិំងl!ះមួយ ដូច/!លអ្នកមិនចត់បង់
ពbមនុស!្ស។ សិទ្ធិមនុស!្ស គឺbសិទ្ធិមិនចÎ!ងå!កន៖ +,ននរចបដិ

!ធសិទ្ធិរបស់អក!
្ន
O!ះþ សិទ្ធិl!ះ “គឺមិនសូវសំ¤ន់”

ឬ “មិនÆំច់”។ សិទ្ធិមនុស!្ស គឺbសិទ្ធិK!័យ+P¿វិញ¿មក៖ សិទ្ធិមនុស!្សំងអស់l!ះ គឺb¾្ន!កមួយ w!¢!បខ័ណ3
U ក់ព័ន។
្ធ
bឧហរណ៍ សមត្ថពរបស់អក
្ន ចំÌះ'រចូលរួម Âក្នុងរÝëភិលត±!rវឲ!្យអ្នកFនសិទ្ធិប្ច!ញមតិÍបល់, សិទ្ធិទទួលននូវ'រអប់រំ,
និង សិទ្ធិទទួលននូវត±!rវ'រÆំច់សp!ប់ជីវិត។
'ររំCភសិទ្ធិមនុស!្សរបស់បុគ្គលFPក់ គឺb'រu!-!ឹត្តចំÌះបុគ្គលâះ ·យ+,ន
'រតស៊ូមតិឲ!្យFន សិទ្ធិមនុស!្ស គឺb'រមរឲ!្យã!8រព

!ចក្តី9្ល!ថ្នូរ ដូចã!មិន!នbមនុស!្ស។

!ចក្ត9
ី !ថ
្ល ្នូររបស់មនុស!្សំងអស់+។
P ក្នុង'រមរសិទ្ធិមនុស!្សំងអស់l!ះ,

មនុស!្សq!ប់រូបទទួលល់នូវ 'រទទួលខុស§!rវ មិនរំCភសិទ្ធិរបស់អកដÄ!
្ន
និង ++
ំ !បុគល
្គ
ំងâះ /!លសិទ្ធិរបស់ពួកã! §!rវន
ã!រំCភ និង បដិ

!ធ។

សិទ្ធិមនុស!្សFន ពb'រäើកទឹកចិត្ត និង ពbក់
·យFន

ង។
!្ត
8ល'រណ៍សិទ្ធិមនុស!្ស u!'ន់¤ប់
v នូវទស!្សនៈវិស័យ w!ពិភពCកមួយ

រ! 
ី ព, យុតធ
ិ្ត ម៌ និង សន្ត
ិ ព, Ôើយ កំណត់បទÝëនអប!្បបរF ចំÌះនីតវិ ធ
ិ ី /!លបុគលFP
្គ
ក់ៗ និង Êប័ននីមយ
ួ ៗ គួរu!-!ត
ឹ ចំ
្ត Ìះ

មនុស្ស! q!ប់ទក
ី >្លង
! ។
សិទ្ធិមនុស!្ស នផ្តល់សិទ្ធិអំចដល់មនុស!្សក្នុង¢!បខ័ណមួ
U យសp!ប់សកម្មព ក្នុង!ល/!លã!មិនបំ!ញបទÝëនអប!្បបរFâះ
O!ះþ មនុស!្សÂ3!Fនសិទ្ធិ $ះបីច!Ñប់ ឬ អ្នកFនអំច មិនទទួលល់ឬ'រ3រនូវសិទ្ធិំងâះក៏·យ។
DើងពិÀធ®ើលសិទ្ធិមនុស!្សរបស់Dើងªៀងàល់9!្ង Â!ល/!លDើង8រព ÍងÉមជំlឿរបស់Dើង ឬ Dើង}!ើសªីសមិនFន
ជំlឿ។ Â!ល/!លDើង ពិក!k និង រិះគន់ä8
ើ លនÍយរបស់រÝëភិល។ Â!ល/!លDើងចូលរួមសហជីព3ណិជ្ជកម្ម។
Â!ល/!លDើងÇ្វើដំ!ើរ¿'ន់តំបន់ដÄ!ៀតw!u!!ស ឬ ឯdយសមុ+!។ $ះបីDើងយល់សកម្មពំងអស់l!ះþ b'រ
§!ឹម§!rវ, មនុស!្សÂក្នុងu!!សក្តី និង *!u!!សក្តី មិនFន'រទទួល

!រីពÎ!បl!ះ·យ

្មើព+P!។ 'ររំCភសិទ្ធិមនុស!្ស

;ើតÏើងÂ!ល/!លឪពុកFìយ រំCភäើកូន, Â!ល/!លq!រមួយ+,នផ្ទះស!្ប!ង, Â!ល/!លóªៀនផ្តល់'រអប់រំមិន
q!ប់Q!ន់,

Â!ល/!លK!្តី§!rវនã!បង់E!ក់ឲ!្យតិចbងបុរស, ឬ

Â!ល/!លមនុស!្សFPក់លួចរបស់ពីនរFPក់។

សិទ្ធិមនុស!្ស

គឺbបûÞu!Æ9
ំ ្ង!។

ចន ៊!សហ្វឺណិន (John Heffernan), CកK!ី ð!ជ្ជបណUិត ពុង ឈីវÔ្គ!ច, ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋ®!រិក L!៊រ៉ល à៉ឌលី (Carol
Rodley), ឯកឧត្តម បណUិត កុល »!ង, ឯកឧត្តម ឱម យិនៀង, CកK!ី L!រីខិណPិឌី, អ្នកdង
(John Visser) Âទី¢!ុងភ្នំ!ញ .!កុម្ភះ

!ង eរី, Cកឳពុក ចន ð៉!ស័រ

Pំ២០១១។

១២១៥

១៦៤៨

១៦៧៩

w!u!!សអង់ã្ល!ស (King John of England) ចុះ

Âu!!សល្លម
ឺ ង
៉ ់ b សន្ធស
ិ û្ញអន្តរbតិចÑ
! ប់Fន

Âu!!សអង់ãស
!្ល
ផ្តល់សិទ្ធិ ទទួលន'រ

ហត្ថä!¤ äើច!Ñប់ !ក ¤É (Magna Carta)

ពីមុនមក, ប|្កើតសមពសិទ្ធិរង សdq!ិស្ត

'ត់ក្តី·យ យុត្តិធម៌ ក្នុងរយៈ!លពិតE!កដ

/!លប|្កត
ើ 'រÝក់ក±!ត
ិ äើ អំច ពីសទ
ិ É
ិ្ធ មអំើ

¾្ន!ក'តូលិក (Catholics) និង ¾្ន!កu!ry!ស្តង់

មួយឲ!្យនរFPក់bប់ឃុំ)ំង។

ចិត្ត ¿នីតិវិធីច!Ñប់។

(Protestants)។

មកពី 'រសF-ធពី u!bពលរដ្ឋ, -!ះម)ក!្ស§! ចន

សន្ធិសû្ញ!ស្វ!៊លី¶៉ (Treaty of Westphalia)

ច!Ñប់ត±!rវឲ!្យFនវត្តFន (Habeas Corpus Act)

២០

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

សកបរិវត្តន៍ស|្ខ!បw!

!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស
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Fj!១៖ សិទ្ធិ
Fj!២៖

្មើព+P / សិទ្ធិ

!រីព

Fj! ១៧៖ សិទ្ធិbFüស់កម្មសិទ្ធិ

្មើ+P

!រីពរួចផុតពី'រªីសÜើង អំពីពូជសន៍,

Fj! ១៨៖ សិទ្ធិ

!រីព ¤ងជំlឿ និង សd

ពណ៌សម!្បុរ, M!ទ,  និង សd

Fj! ១៩៖ សិទ្ធិ

!រីព ក្នុង'រស្ត!ងមតិ និង ព័ត៌Fន

Fj!៣៖ សិទ្ធិរស់àនFនជីវិត,

Fj! ២០៖ សិទ្ធិ

!រីព ក្នុង'រu!ជុំ ឬ 'រប|្កើតសFគម

!រីព និង សន្តិសុខ>²ល់ខ្លួន

Fj!៤៖

!រីពរួចផុតពីសព

·យសន្តិវិធី

Fj!៥៖

!រីពរួចផុតពីរុណកម្ម, ទណUកម្ម ឬ u!-!ឹត្តកម្ម

Fj! ២១៖ សិទ្ធិចូលរួម¢!ុមអ្នកq!ប់q!ង និង gះaPត

Fj! ៦៖ សិទ្ធិទទួលល់ពីបុគលិ
្គ កលក្ខណៈគតិយុតរបស់
្ត
ខ្លួន

·យ

ÂចំÌះមុខច!Ñប់

Fj! ២២៖ សិទ្ធិទទួលនសន្តិសុខសង្គម

Fj! ៧៖ សិទ្ធិ

្មើ+PចំÌះមុខច!Ñប់

Fj! ៨៖ សិទ្ធិរកដំ:ះN!យbក់

!រី

Fj! ២៣៖ សិទ្ធិÇ្វើ'រÙរ ក្នុងល័កខ័
្ខ ណ§!
U ឹម§!rវ និង
!ង
្ដ ÂចំÌះមុខó

ជ±!ះក្ដី

'រចូលរួមសហព3ណិជ្ជកម្ម
Fj! ២៤៖ សិទ្ធិឈប់សp!ក និង លំ!កំន្ត

Fj! ៩៖

!រីពរួចផុតពី'រÆប់ខ្លួន ឃុំខ្លួន ឬ និរ!សខ្លួន

Fj! ១០៖ សិទ្ធិ

្មើព+PចំÌះ'រìប់beរណៈ

Fj! ២៥៖ សិទ្ធិទទួលនក±!ិតជីវពរស់ÂK!បÉម
F§!Ýëន

Fj! ១១៖ សិទ្ធិក្នុង'រពិÆរþ +,ន$សរហូតដល់

Fj! ២៦៖ សិទ្ធិទទួលន'រអប់រំ

ពិរុទ្ធព§!rវនរក5ើញ

Fj! ២៧៖ សិទ្ធិចូលរួម·យ

Fj! ១២៖

!រីពរួចផុតពី'ររំCភ}!ៀត

!កÉមអំើចិត្ត

!រីក្នុងជីវពវប!្បធម៌របស់

សហគមន៍

ក្នុង ជីវិតឯកជន, q!រ, ទីលំÂ និង 'រØ្លើយឆ្លង

Fj! ២៨៖ សិទ្ធិចូលរួមq!ប់q!ងស្ខប់eប់
P សង្គម

Fj! ១៣៖ សិទ្ធិÇ្វើដ!
ំ
ើរ·យ

/!លå!ងក្នុង

Fj! ១៤៖ សិទ្ធិ

!រី ំងក្នុង និង *!u!!ស

្វ!ងរក និង ទទួលក>្ល!ង!កBនក្នុងu!!ស

ដÄ!ៀតក្នុងករណីFន'រÇ្វើទុកបុ
្ខ ក®្ន!ញ
Fj! ១៥៖ សិទ្ធិទទួលនសûvតិ និង

!ចក្តីu!'សl!ះ

Fj! ២៩៖ សិទ្ធិFនករណីកិច្ច ចំÌះសហគមន៍ /!លbក>្ល!ង
3!មួយគត់ចប|្កើតន'ររីកចË!ើន·យ

!រីពក្នុង'រ

>(ស់ប្តូរសûvតិ

Fj! ៣០៖ សិទ្ធិ

!រី

!រីពពី'របំផ្លិចបំ>ញ·
(
យរដ្ឋ ឬ បុគល
្គ

FPក់äើសិទ្ធិ/!លFនå!ងÂក្នុង

!ចក្តីu!'សl!ះ

Fj! ១៦៖ សិទ្ធិªៀប3ហ៍ពិ3ហ៍ និង កងq!រ

១៦៨៩

១៧៨៩

១៧៩១

អង់ãស
!្ល តម្កល់ឧត្តមព w!ស äើ -!ះម)ក!្ស§!,

និង សិទ្ធិពលរដ្ឋ (French Declaration of the Rights

ធម្មនុញ្ញ (Constitution) របស់®!រិក'ំង ចុះ

និង ផ្តល់

!រីព ក្នុង'រប្ច!ញមតិ, សិទ្ធិបង់E!ក់

of Man and Citizens) §!rវនប|្កើតÏើង Â!ល

បញ្ជីសិទ្ធិសុីវិល និង សិទ្ធិនÍយbមូលÝëន

!រីពរួចផុតពី'រÇ្វើរុណកម្ម, 'រgះ

/!លម)ក!្ស§!របស់ u!!សàំង §!rវនផ្តួលរំលំ

របស់u!bពលរដ្ឋ, រួមបញ្ចូលំង

·យu!bពលរដ្ឋ។

'រប្ច!ញមតិ និង នីតិរដ្ឋ។

ក±!ងសិទឯ
្ធិ កត្តជន (Bill of Rights) របស់u!!ស

ed,
aPត

!រី និង 'រ'ត់ក្តី·យតុó'រ។

!ចក្តីu!'សរបស់ u!!សàំង ស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស

ក±!ងសិទឯ
្ធិ កត្តជន (Bill of Rights) និង រដ្ឋ

!រីពក្នុង

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ២១

!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស

សកបរិវត្តន៍មញ្ញ (Simplified Version)

"កបនÏើយ។

Fj! ១
មនុស!្សំងអស់;ើតមកFន
សមពក្នុង¾្ន!ក

!រីព

និង

!ចក្ត9
ី !ថ
្ល ្នូរ និង សិទ្ធិ។

មនុស្ស! FនវិÆរណû្ញណ និង សតិសម!្បជញ្ញៈ
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ុ លិ
្គ កមន្ទរី !ទ្យ! និង'កទ¢!ហម។

កម្ពុb ស្ថិតÖ!ម
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!ដ្ឋកិច្ច, និង នÍយ។ $ះបីb¶៉ងក៏·យ, មនុស្ស! /!ល

äើកទីពរី dឲ
ំ ្យ! រុញ!នសិទម
ិ ្ធ នុស្ស! ចូល¿ក្នង
ុ ដំក់'លពិភពCក

ã!ជះិ bន់Âទូង
ំ ពិភពCក នK!ង់8លនÍយdd ពី

និង មនសិ'រពិភពCក។
Éមu!វត្ត
ិ K!ដ៏
្ត យរូ លង់ មនុស្ស! ទទួលននូវសិទិ្ធ និង 'រទទួល
ខុស§!rវ»!្ស!ងៗ ÉមរយៈសFជិកពរបស់ã!Âក្នុង¢!ុម៖ គឺb

ឯករង
ំ អស់lះ! ក្នង
ុ 'រ++
ំ '
! រÇ្វប
ើ ដិវត្តន៍ /!លមរសិទិ្ធ
ស្វយ
័ សË!ច ឬ ក្នង
ុ 'រ'រ3រសិទិ្ធ បុគលFP
្គ
ក់ៗ។

q!រ, u!bbតិជនbតិ¸ើមគតិច, សd, វណ្ណៈ, សហគមន៍,

ច!Ñប់សិទ្ធិមនុស!្សអន្តរbតិបច្ចុប!្បន្ន និង 'រប|្កើត អង្គ'រ

ឬ រដ្ឋ។ សង្គមគ½!ើនFនu!T!ណី /!លK!¸ៀង+P¿នឹងច!Ñប់

សហu!bbតិ (UN) ផុស°!ញពី-!ឹត្តិ'រណ៍u!វត្តិK!សំ
្ត ¤ន់ៗ

Fស (“golden rule”) /!លនិ¶យþ “èើអ្នកàល់+ចង់
P ឲ!្យអ្នកដÄ!

មួយចំនួន។ កិច្ចu!ឹងÓ!ងÂក្នុងសតវត!្សរ៍ទីដប់E!ំបួន ចំÌះ'រ

u!-!ឹត្តចំÌះខ្លួនÎ!ប

)មE!ម3ណិជកម្ម
្ជ សករ និង 'រកំណត់ព~រw!សម
!

§!rវu!-!ឹត្តចំÌះã!Î!បâះ/!រ”។

សdហិណUូð!ទ (Hindu Vedas), ច!Ñប់¢!មបីឡូនw!)មូàប៊
៉ ី

គឺbឧហរណ៍។ ក្នុង

(Babylonian Code of Hammurabi), -!ះគម្ពរី ដ៏បរិសទ
ុ ្ធ (Holy

អង្គ'រពលកម្មអន្តរbតិ (ILO) ¸ើម!្បីពិនិត!្យ®ើលសន្ធិសû្ញdd

Bible), -!ះគម្ពរី កូàន
៉ (Koran), និង 3ក!្យ!ចន៍របស់-ះy!
! ជគុណ

/!ល'រ3រកម្មករក់ទងនឹងសិទ្ធិរបស់ពួកã! ·យរួមបញ្ចូលំង

ខនហ!្យស
ូ ស
ី (Analects of Confucius) គឺbu!ភពóយល័កអក!
្ខ ្សរ ដ៏

សុខព និង សុវត្ថិពរបស់ពួកã!។ 'រ-!យរម្ភ អំពី'រ'រ3រ

ុ ចំ:មu!ភពóយល័កអក!
្ខ ្សរដ៏ច
ំ
ស់b½!ន
ើ
ចំស់Eំ! Âក្នង

¢!ម
ុ ជនbតិ¸ម
ើ គតិចមួយចំនន
ួ §!វr នäើកÏើង ·យសហព័ន្ធ

/!ល·ះN!យសំណរI អំពក
ី រណីយកិច,្ច សិទ,ិ្ធ និង 'រទទួលខុស§!វr

u!bbតិ (League of Nations) ÂចុងសមC
!
កäើកទីមយ
ួ ។

របស់មនុស!្ស។ äើសពីl!ះៀត ច!Ñប់¢!មសីលធម៌ និង យុត្តិធម៌

ើ Ïើង
ប៉ុ>!្ត អង្គ'រសន្តិព និង សហព័នu!
្ធ bbតិ, /!លនប|្កត

របស់ពូជ អីុន' និង ពូជ ស្តិក (Inca and Aztec Indians) Ôើយ

·យសម្ព័ន
្ធ ពអឺរ៉ុបដ៏Jគជ័យ, មិន/!លនសË!ចនូវ8ល[

ច!Ñប់ធម្មនុញរបស់
្ញ

របស់ខ្លួន!។ សម្ព័ន
្ធ ពl!ះ នបàជ័យ មកពីសហរដ្ឋ®!រិក

Üៀរ៉¤
ូ Ú

(Iroquois)

គឺbu!ភពច!Ñប់¸ម
ើ របស់

Pំ១៩១៩ ប្ខu!!សb½!ើននប|្កើត

!ធមិនចូលរួម, Ôើយសម្ព័ន
្ធ ពl!ះ នខក¤នមិនន

ឥU®!រក
ិ 'ង
ំ /!លFនវត្តFនដ៏យរូ លង់មន
ុ សតវត!្សរ៍ទដ
ី ប់Eប
ំ! ។
ី

នបដិ

q!ប់សង្គមំងអស់ $ះបីbu!T!ណb
ី 3ក!្យសម្តី ឬ bóយល័ក្ខ

'រ3រ'រ(ន3នរបស់ ជប៉ុន មកäើ u!!សចិន និង តំបន់

អក!្សរ ពិតbFនu!ព័ន្ធ §!ម
ឹ §!វr និង យុតធ
ិ្ត ម៌ -!មង
ំ មÇ!#យw!

!នឿរី (Manchuria) (១៩៣១) និង មិននទប់្កត់'រយ

និd'
P រµ!រក!kសុខព និង សុខុFលព w!សFជិករបស់ពួកã!

u!)ររបស់u!!ស អីុÉលី មកäើu!!ស អីុហ!្សីអូពី (Ethiopia)

ផង/!រ។

(១៩៣៥)។ Âទីបញ្ចប់ សហព័នu!
្ធ bbតិ (League of Nations)
នរóយÂ¸ើមដំបូង w!ស!មCកäើកទីពីរ (១៩៣៩)។

ី ស
ី ទ
ិ ម
ិ្ធ នុស្ស! ក្នង
ុ សតវត!្សរ៍ទ]
ី !្ភ
-!ត
ឹ '
ិ្ត រណ៍មន
ុ ឯករស្តព
ឯករ /!លបញ្ចូលសិទ្ធិមនុស!្សបុគល
្គ
ដូចb ឯករ !ក
¤É (Magna Carta) (១២១៥), ឯករu!!សអង់ã!ស
្ល ស្តីក±!ង
សិទ្ធិឯកត្តជន (Bill of Rights) (១៦៨៩),

!ចក្តu!
ី 'សរបស់

u!!សàំង ស្តីពីសិទ្ធិរបស់មនុស!្ស និង ពលរដ្ឋ (១៧៨៩), និង
រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ សហរដ្ឋ®!រិក (១៧៩១) គឺbឯករ¸ើមb

9្ង!ក!
ំ
ើតw!អង្គ'រសហu!bbតិ
គំនត
ិ ជុវំ ញ
ិ សិទម
ិ្ធ នុស្ស! នä!ចÏើង¶៉ង¤(ង
ំ
Ö!យពីសម
!
Cកäើកទីពីរ។ 'របំផ្លិចបំ>ញ·
(
យ រÝëភិលតសុី Â
u!!ស ល្លឺម៉ង់ äើពលរដ្ឋbង E!ំមួយóនdក់ bពួក ជ្វីហ្វ
(Jews), ¢!ុមជីបសុី (សុីនទី និង រ៉ូFនី
៉ ), មនុស!្ស /!លរួមM!ទដូច+P,

១៩៦៦

កតិ'សû្ញអន្តរbតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និង សិទ្ធិនÍយ (International Convenant
on Civil and Political Rights) និង កតិ'សû្ញអន្តរbតិ ស្តីពីសិទ្ធិ

!ដកិ
្ឋ ច,្ច សង្គមកិច្ច

និង វប!្បធម៌ (International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights) §!rវ
នផ្តល់សÆüប័ន·យអង្គ'រសហu!bbតិ។ ទន្ទម
ឹ bមួយ

ច
! ក្តu
ី '
! សbសកល

ស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស (UDHR), ំងអស់l!ះ គឺbក±!ងសិទ្ធិមនុស!្ស អន្តរbតិ។

១៩៧០

-!ះអង្គFüស់ ន&ត្តម សីហនុ §!rវនទF(ក់·យរដ្ឋu!)រ ខណៈÂ
*!u!!ស។ dយករដ្ឋមø្ត!ី ឧត្តម

!នីយ៍ លន់ នុល ទទួល'ន់'ប់

អំច។ កម្ពុb '(យb eរណៈរដ្ឋ.្ម!រ។

២៦

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

និង មនុស!្ស/!លអសមត្ថព នÇ្វើឲ!្យពិភពCក7ក់»្អើល¶៉ង

u! ង
ំ នឹងu!bbតិមួយ ក្នង
ុ 'រមរឲ!្យFន'រទទួលខុស§!វr

¤(ំង។ សវd'រ'ត់ក្តីl!ះ នÇ្វើÏើងÂក្នុងទី¢!ុង ណ័រឹមបឺក

ចំÌះ'រu!-!ឹតរបស់
ិ្ត
បុគល
្គ
ំង©យ /!លរស់Âក្នុង-!ំ/!ន

(Nuremberg) និង ទី¢!ុង តូក!្យូ (Tokyo), បd²ប់ពីស!មCកäើក

របស់ពួកã!។ ស®្ល!ងំងអស់l!ះន¸ើរតួdទី¶ងសំ
៉
¤ន់Âក្នុង

ទីពីរ។

(/!លនបàជ័យ)

'រប|្កើត ធម្មនុញរបស់
្ញ
អង្គ'រសហu!bbតិ (UN Charter) ក្នុង

§!rវនÝក់ទណUកម្ម អំពីបទu!-!ឹតឧ¢!
្ត
ិដ្ឋកម្មស!ម, “ឧ¢!ិដ្ឋកម្ម

Pំ១៩៤៥។ ឯករ¸ើមរបស់ អង្គ'រសហu!bbតិl!ះ នå!ង

u!

ម!្តី/!លមកពីប្ខu!!សរណប

ំងនឹងសន្តិព” Ôើយ “ឧ¢!ិដ្ឋកម្មu!
Â!លâះ

ំងនឹងមនុស!្សធម៌”។

រÝëភិលមួយចំនួននè្ត!b7ប|្កើត

អំព8
ី ល[, រកិច្ច និង 'រទទួលខុស§!rវរបស់ខ្លួន។

អង្គ'រ

!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស

សហu!bbតិ ·យFន8លបំណងbäើកដំបូងក្នុង'រ+ំ+!
សន្តិពអន្តរbតិ និង ààំងជý(ះ។ u!bជនចង់edþ អត់ច
;ើតÏើងម្តងៀត /!លមនុស!្ស§!rវនã!បដិ
ចំÌះ ជីវិត,

!ធ¶៉ងអយុត្តិធម៌

!រីព, ជ±!ក ឬ u!bbតិ។ ខ្លឹមរw!8ល'រណ៍

សិទ្ធិមនុស!្ស /!លនä!ចÏើង §!rវនäើកÏើង·យ Cក
u!edធិបតី េ្រហ្វងគ្លីន ¸!óណ÷ រូ
Roosevelt), ក្នុង
ក្នុង

៊!!លដ៍ (Franklin Delano

!ចក្តីµ!ង
្ល 'រណ៍ជូន¿ពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ®!រិក

Pំ១៩៤១។ Â!លâះ +ត់ននិ¶យអំពីពិភពCកមួយ

/!លនប|្កើតÏើង·យ¾្អ!កäើ
!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ,
ខ្វះ¤ត និង

!រីពដ៏សំ¤ន់ៗចំនួនបួន ៖

!រីព¾្ន!កសd,

!រីពពី'រ

!រីពពី'រភ័យ¤(ច។ 'រអំ3វdវន;ើតÏើង

Âទូង
ំ ពិភពCកសុឲ
ំ ្យ! Fន បទÝëនសិទម
ិ្ធ នុស្ស! ក្នង
ុ 'រ'រ3រ
ពលរដ្ឋមិនឲ!្យFន'ររំCភពីរÝëភិលរបស់ពក
ួ ã!, ÔើយបទÝëន

រដ្ឋbសFជិករបស់អង្គ'រសហu!bbតិ នè្ត!b7äើកកម្ពស់'រ
8រពសិទ្ធិមនុស!្សសp!ប់ំងអស់+P។

¸ើម!្បីv!លម្អនូវ8ល[

l!ះ, អង្គ'រសហu!bbតិ នប|្កត
ើ គណៈកម្ម'រស្តព
ី ស
ី ទ
ិ ម
ិ្ធ នុស្ស!
(Commission on Human Rights) /!លទទួលបន្ទុកកិច'
្ច រ Ç្វើព!ង
ឯករ /!លបកN!យអំពីអត្ថន័យ w!សិទ្ធិ និង

!រីពbរវ័ន្ត

/!លនu!'សÂក្នុងធម្មនុញl!
្ញ ះ។ គណៈកម្ម'រl!ះ !dំ
·យþPក់ដឹកdំដ៏Fនអំច bCកK!ី Y៊!លិណ÷ រូ

៊!  !ល

(Eleanor Roosevelt) នញរម្មណ៍ពិភពCក។ Â9្ង!ទី១០
.!ធូ្ន

១
ំP ៩៤៨

ច
! ក្តu
ី '
! សbសកលស្តព
ី ស
ី ទ
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? នរចÇ្វើឲ!្យ'រ>(ស់ប្តូរl!ះ
;ើតÏើង?

•

yើអក
្ន
ចក់ញអ្នកដÄ!ឲ!្យចូលរួមÉមរèៀប?

•

yើអកនឹ
្ន ងស់ផលប៉ះ3ល់របស់អកដូ
្ន ច®្ត!ច?

·យÇ្វ'
ើ ររួម+P សូមប|្កត
ើ ច!Ñប់សព
ី ្ត ស
ី ទ
ិ ម
ិ ្ធ នុស្ស! (Bill of Human

Rights) សp!ប់þក់
P ឬ óªៀនរបស់អក។
្ន
Ö!យមកៀត សូម
បិទu!'សâះសp!ប់ឲ្យ! មនុស្ស! q!ប់+/!
P លចូលមកក្នង
ុ þPក់ ឬ ក្នង
ុ
óªៀនរបស់អក
្ន
ចយល់ដឹងអំពីវប!្បធម៌/!លសិស!្សចង់ន។
•

ªៀបចំកិចu!
្ច ជុំមួយbមួយ®!ដឹកdំសហគមន៍ អំពីបûÞមូលÝëន

/!លសំ¤ន់សp!ប់óªៀនរបស់អ្នក។

្នើសុំឲ!្យពួកã!Æត់

វិeន'រមួយ ឬ u!'ន់យកតួdទីមួយ។
•

ªៀបចំទិសp!ប់'រសរ

•

ªៀបចំទ
ិ ផ!្សព្វផ!kយយល់ដង
ឹ ·យFន>²ង
ំ ¢!Ýស និង ព័តF
៌ ន

អប់រំóªៀនរបស់អ្នក

!រលិខិត។

អំពីបûÞអន្តរbតិbក់óក់។

èើសិន

អ្នកFន!លð!óªៀនមុនq!ប់Q!ន់ សូមÝក់បញ្ចូលញ្ញត្តិប្តឹង¿
b7ធរ/!នដី។

¢!ុមអ្នកq!r ទស!្សd'រÉំងពិព័រណ៍រូបថត Âមជ!្ឈមណUលវប!្បធម៌ កម្ពុb-ឡឺម៉ង់
®!Éì'ស(ភ្នំ!ញ, .!កû្ញ

១៩៩៥

សន្និសីទពិភពCកស្តីពីK!្តីäើកទី៤ §!rវនªៀបចំÇ្វើÏើងÂទី¢!ុងè៉!'ំងw!u!!ស
ចិន។ អ្នកចូលរួមំងអស់ នយល់-!មäើ¾!ន'រសកម្មពរយៈ!ល៥
äើកកម្ពស់នូវ'រផ្តល់សិទ្ធិអំច¤ង សង្គមកិច្ច,

Pំ ក្នុងបំណង

!ដ្ឋកិច្ច និង នÍយដល់K្ត!ី,

v!លម្អសុខពរបស់ ពួក+ត់, ផ្តល់បុª!u!នដល់'រអប់រំរបស់ពួក+ត់ និង äើកកម្ពស់
សិទ្ធិ3ហ៍ពិ3ហ៍និងសិទ្ធិ ¤ងផ្លួវM!ទ។

Pំ២០១១)

១៩៩៥

'រសF(ប់រÙលÂតំបន់ !Ó!នី' (Srebrenica) បុរស និង
;្ម!ងu!ុស½!ន
ើ bង ៨,០០០dក់ នសF(ប់Â ក្នុងម))តកម្ម
ដ៏ធំÂទ្វីបអឺរ៉ុប Æប់ Éំងពីស!មCកäើកទីពីរ។

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៣១

មួយសìហ៍

មួយឆFស

ក្នង
ុ មួយសìហ៍ សូម_ìត¿äើ -!ត
ឹ '
ិ្ត រណ៍ ឬ កម្មវិធ
ី
មួយ

សូមប|្កើតកម្មវិធីមួយ /!លÝក់បញ្ចូល'រªៀនសូ§!ក្នុងþPក់របស់

/!ល កងÏើងពី'រផ!្សព្វផ!kយw!'រយល់ដង
ឹ មកÇ្វស
ើ កម្មព។

អ្នកbមួយគI!ងដ៏ទល
ូ ទ
ំ ó
ូ យ និង Fន½!ន
ើ K!ប់។ សូមªៀបចំ
គI!ងសហគមន៍មួយ ¾្ន!កសិទ្វិមនុស!្ស។ គI!ងសហគមន៍ច

bឧហរណ៍៖

ក់ទង¿នឹង8លបំណងw!'រªៀនសូ§! ¿នឹង8លបំណង

សូមªៀបចំមួយសìហ៍ ¸ើម!្បីÇ្វើ'រ>(ស់ប្តូរ។ សូមÆប់»្តើមកំណត់

w!


! កម្មbមួយនឹង8ល[ /!លអ្នកចូលរួមទទួលននូវ ជំdញ,

គណៈកF,ធិ'រªៀបចំមយ
ួ ។ សូមK!ង់ពត
័ F
៌ នអំពស
ី ហគមន៍Âក្នង
ុ

គុណត]្ល! និង ចំ!ះ! ដឹង។ Ôើយអ្នកចូលរួមនឹងទទួលនូវផលu!Íជន៍

óªៀន និង កំណត់បûÞកំពូលៗចំនួន៥ /!លសហគមន៍l!ះ

ពី

!កម្មគI!ង។

ចង់Ç្វើ'រ>(ស់ប្តូរ។ សូមផ្តល់ជË!ើសឲ!្យK!ប¿នឹងសិទ្ធិមនុស!្ស
Âក្នង
ុ óªៀនរបស់អក
្ន និង ក្នង
ុ សហគមន៍ង
ំ bតិនង
ិ អន្តរbតិ។

តួ¶ងw!
៉
បûÞ/!លន·ះN!យ·យគI!ងសហគមន៍ /!ល

ក្នុងដំ!ើរ'រមួយសìហ៍ សូមអប់រំសហគមន៍8ល[របស់អ្នក

K!ប¿នឹងអ្នក'រ3រ និង បûÞ/!លនäើកÏើងÂក្នុងកម្មវិធី

អំពីបûÞl!ះ Ôើយបd²ប់មក សូមផ្តល់សកម្មពbបន្តបd²ប់/!ល

សិក!kl!ះ រួមFន៖

មនុស!្សំងអស់âះចÇ្វើន។

•

u!ល័យពូជសន៍

•

អំើហិង!kក្នុងq!រ

•

សពផ្លូវM!ទ

•

!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ

•

សិទ្ធិក្នុង'រទទួលនឥណន

•

'រប¦!បប¦!ម

•

ពលកម្មកុFរ

•

'រទទួលខុស§!rវរបស់¢!ុមហ៊ុនក្នុងសង្គម
(Corporate Social Responsibility)

១៩៩៨

លក្ខន្តិកៈ w!ទី¢!ុងរ៉ូម (Rome Statute) នចុះហត្ថä!¤·យប្ខu!!សចំនួន ១២០ រួមបញ្ចូល
ំងu!!សកម្ពុb Â

Pំ១៩៩៨, នចូលbធរFនÂ9្ង!ទី១ .!កក្កÝ

Pំ២០០២ ·យប|្កើត

មូលÝëនច!Ñប់សp!ប់ តុó'រឧ¢!ដ
ិ កម្ម
្ឋ អន្តរbតិ (ICC)។ តុó'រឧ¢!ិដ្ឋកម្មអន្តរbតិ (ICC) l!ះ Fន
អំចច!Ñប់មកäើឧ¢!ិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត /!ល3ក់ព័ន្ធbមួយសហគមន៍អន្តរbតិ, ដូចb អំើ
u!ល័យពូជសន៍, ឧ¢!ិដ្ឋកម្មu!

ំងនឹងមនុស!្សbតិ និង ឧ¢!ិដ្ឋកម្មស!ម។

១៩៩៨ ដល់ ២០០៨

u!bជនu!!ល ៥.៤óនdក់ ន(ប់ Â
u!!សកុងហ្គូ (Congo)។

២០០១

សន្និសីទពិភពCកu!

ំងនឹងពូជសន៍និយម។ អ្នកតំង w!u!
! សbសFជិក អង្គ'រ

សហu!bbតិ នីមយ
ួ ៗ នជួបu!ជុÂ
ំ ទី¢ង
ុ! ើÎន
!៊ (Durban) Âu!!ស្រហ្វក
ិ ¤ងត!្បង
ូ
¸ើម្ប! ·
ី ះN!យបûÞ សិទ្ធិជនbតិគតិច និង ជនbតិ¸ើមគតិច, 'រជួញដូរមនុស្ស! ,
!សន្តរu!ð!សន៍ និង 'រªីសÜើង។

ច
! ក្តu
ី '
! សទី¢ង
ុ! ើÎន
!៊

(Durban Declaration)

នÝក់°!ញនូវ¾!ន'រសកម្មព ក្នុង'រអនុវត្ត 8ល[w!សន្និសីទl!ះ។

២០០១

-!ទ
ឹ ស
្ធ
អនុមត
័ ច!Ñប់ ក្នង
ុ 'រប|្កើតóក្តី ¸ើម!្បី Hទu!'ន់
®!ដឹកdំ.្ម!រ ¢!ហម អំពីអំើu!ល័យពូជសន៍។

“+,ននរFPក់;តើ មក
·យស្អប់អកដÄ!
្ន
មកពីពណ
័ ស
៌ ម!្បរុ

្ប! ក
! របស់ã,!

ឬ មកពីជវី u!វត្តរិ បស់ã!
ឬ មកពីសdរបស់ã
! ។
!
មនុស្ស! §!វr 3!ªៀន°!ះស្អប់
Ôើយu!សិនèើ ពួកã!
ចªៀន°!ះស្អប់
ពួកã!ចបs!ៀនឲ!្យ
°!ះK!©ញ់ ពីOះþ
!
ច
! ក្តK
ី ©
! ញ់
;ើតÏើងពីធម្មbតិ
ចំÌះè!ះដូងមនុស្ស! ½!ន
ើ bង
បដិបក្ខរបស់”។
Cក !លសិន !ន/!ó

(Nelson Mandela)

២០០៦

២០០៨

»្តម
ើ Ç្វ'
ើ រHទu!'ន់ ¿äើ®ដ
! ក
ឹ d.
ំ រ!្ម ¢!ហមbន់ខស់
្ព

w!

និង ជន/!លទទួលខុស§!វr ខ្ពស់បផ
ំ ត
ុ ចំÌះ ឧ¢!ដ
ិ កម្ម
្ឋ /!ល

bសកលស្តីពី

នu!-!ឹត្ត ក្នុងរបបកម្ពុbu!bធិបy!យ!្យ (Democratic

សិទ្ធិមនុស!្ស។

អង្គជំនជ
ំុ ±!ះវិមញ្ញក្នង
ុ តុó'រកម្ពb
ុ
(ECCC) នÆប់

Kampuchea)។

ខួបäើកទី៦០
!ចក្តីu!'ស

២០០៩

២០១០

២០១១

រÝëភិលន

អ៊ុង នស៊ូជី

្ព /!លរស់àន
.្មរ! ¢!ហម bន់ខស់

ស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស

§!rវន

Fនជីវិត៖ នួន b, ñៀវ សំផន,

(AICHR)នប|្កត
ើ ។

·ះ2!ង។

Üៀង រី និង Üៀង ធីរិទ។
្ធ

គណៈកម្ម'រអន្តរ

CកK!ី

សវd'រ u!

ំងនឹង®!ដឹកdំ

៣៤

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

អីុលី វី

!ល ELIE WIESEL

“អ្វី/!លខ្ញុំចង់ន និង
អ្វី/!លខ្ញុំសង!្ឃឹមក្នុងមួយជីវិត
របស់ខ្ញុំâះ គឺកុំឲ!្យអតីត'ល
របស់ខ្ញុំ '(យbអdគត
របស់កូនៗរបស់អ្នក”។
Cក អីុលី វី

!ល (Elie Wiesel) ធំដឹងក្តីÏើង
Elie Wiesel, ©2000 Eddie Adams

Âក្នង
ុ សហគមន៍ជហ
ី ្វ មួ
្វ យ /!លមនុស្ស! FPង
ំ ©យ
°!ះជួយយករ+P¿វិញ¿មកÂ សុីÔ!ត
(Sighet) w!តប
ំ ន់

នសុ
!
ល
ី ៉lៀ u!!សរ៉F
ូ នី
៉ ។

Â!ល/!ល+ត់Fនយុ១៥

Pំ q!ររបស់

+ត់§!rវនពួកសុី (Nazis) បញ្ជូនÉមរថM្លើង
និង ជ®្លៀស¿ជំរំុមរណៈ អូស្វីច (Auschwitz)។
Fìយ និង ប្អន
ូ K!F
ី ក់
P របស់ Cក វី

ល
! ន(ប់

Â អូស្វីច ÔើយបងK!ីពីរdក់ ន°ៀសផុតពី
'រ(ប់។ បd²ប់មក Cក វី

ល
! និង ឪពុករបស់

+ត់ §!វr នã!បញ្ជន
ូ ¿ ប៊ឆ
ូ ន
ិ ៉ល់ (Buchenwald)

វិdសកម្ម /!លបង្កÏើង·យពួកសុី និង កុឲ
ំ ្យ! ម)វិdសកម្មl!ះ ;ើតÏើងម្តងៀត។

ÔើយÂទីâះ គឺbក>្ល!ង/!លã!នសF(ប់

បd²ប់ពស
ី ម
!
នបញ្ចប់¿ Cក វី

ឪពុករបស់+ត់។ Âក្នង
ុ ជីវu!វត្តរិ បស់+ត់ Cក
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!ចក្តី'()នFនន័យ¶៉ងដូច®្ត!ចសp!ប់អក?
្ន

សិកk
! អំពទ
ី ¢
ី ង
ុ! âះ។ +ត់ន°!ះដឹងអំពស
ី ល
ិ ្ប! ៈw!'រជ±!ញ
ុ ទឹកចិត្ត
មនុស!្ស, 'រ>(ស់ប្តូរចិតគំ
្ត និត, 'រ>(ស់ប្តូរទឹកចិត។
្ត +ត់ន¿រក

វី

មនុស!្សu!ុសFPក់ និង K!ីFក់
P Ôើយ+ត់និ¶យþ “សូមកុំM!ច
្ល þ

ខ្ញុំមិនន§!លប់Ö!យវិញ!។ ក្នុងចិតរបស់
្ត
ខ្ញុំ ខ្ញុំÂ3!bជនMៀស

'រពិ)ត មិន!នbអំើល!
្អ bទ|្វើខុសឆ្គង”។ Â!លដំបូង

ខ្លួន។ ខ្ញុំ¤(ចប៉ូលីស។ ដូចl!ះÔើយ Â!ល/!លខ្ញុំជួបប៉ូលីស

Fនមនុស!្សb½!ើនមកHម&មìប់+ត់ ច្ល!កស់ ដូចb

·យl!ដន!្យ ខ្ញុំឈប់ Ôើយ°!ញ¿ឲ!្យ

'រä!ង

ខ្ញុំbអ្នក·ះN!យbមួយប៉ូលីស។

ខ្ញុំFន'រភ័យ¤(ចចំÌះ

ឯកស្ឋនរបស់ពួកã!។ ពួកឧត្តម

!នីយ៍ នÇ្វើឲ!្យខ្ញុំFន'រ

និ¶យ។

ៀកអញ្ចឹង។ មនុស!្សFPមកHម&ម និង ìប់+ត់
+ត់°!ះ3!បន្ត'រនិ¶យមិនឈប់ឈរ។

½!ើន9្ង!

ល
! ៖ សp!ប់ខំុ្ញ

ច
! ក្ត'
ី )
( ន គឺbF+៌/!លDើងឲ!្យនិយមន័យ។

Kយ។ ខ្ញុំទុកឲ!្យu!ពន្ធរបស់

កន្លងផុត¿។ ½!ន
ើ សìហ៍កន្លងផុត¿។ ã!2ង
! ìប់+ត់ៀត។

ភ័យ¤(ច។ មិន!ន

Ö!យមកb½!ើន

Cកu!edធិបតី រ៉ូល់ រីÔ!ន
្គ (Ronald Reagan) កុំឲ!្យ¿

Pំ ;្ម!ងFPក់នបញ!្ឈប់+ត់ Ôើយនិ¶យþ

!ចក្តី'()ន!ចំÌះខ្ញុំ /!លខ្ញុំនE!ប់

“yើCកកំពុងÇ្វើអ្វី? Cកមិន5ើញ!ឬ þមិនFននរFPក់

ប៊ីតប៊ឺក (Bitburg)។ bªឿងធម្មÉ។ ខ្ញុំគិតþ ព!#'រី Fន

ច
! ក្តី

កំពង
ុ 3!ប់
ì ?
! មូលÔ!តអ
ុ 
ី្វ នbCកបន្តក្នង
ុ 'រ!ក¤(ង
ំ Ïើង

'()ន·យរពួកã!មន
ិ Fនក>្លង
! ពិតE!កដ Ôើយក៏+ននរ
,

ម្តងÔើយម្តងៀត? មូលÔ!តុអ្វី?” បុរសâះក៏នØ្លើយ¿'ន់

FPក់'រ3រពួកã!/រ! ។

;្មង
! âះþ “ខ្ញន
ំុ ង
ឹ និ¶យE!ប់þÔ!តអ
ុ ។
ី្វ !លដំបង
ូ ខ្ញò
ំុ ឿbក់þ
u!សិនèើខ
ំុ្ញ
កឲ!
! ្យនឮq!ប់Qន់
! ពួកã!នង
ឹ Fន'រv!Ó។
! ឥឡូវ

KK៖

yើពួកã!មិនFនតួអង្គដ៏Fនអំច¤(ំង'(មួយ'រ3រ

ខ្ញុំដឹងþ ពួកã!នឹងមិនv!Ó!!។ ប៉>
ុ !្ត u!សិនèើខ្ញុំ !ក'ន់3!ឮ

ពួកã!!ឬ?

bងមុន គឺ·យរ3!ខ្ញុំមិនចង់ឲ!្យពួកã!v!Ó!ខ្ញុំន។”
វី

!ល៖

សូមបÙÞញភស្តុÉងមក។ yើអ្នកFនអត្តសû្ញណb

KK៖ បd²ប់ពី'រ!កÎ!បâះមក yើCកគិតþ CកនÇ្វើ

óយលក្ខណ៍អក!្សរÆរþ

Dើងb-!ះbFüស់របស់សកលCក

ឲ!្យFន'រ>(ស់ប្តូរ/!រឬ!?

ន3!ងÉំងរូបអ្នក/!រឬ!? Q!ន់3!Fនពួកព!#'រី /!លន
និ¶យþ “-!ះbFüស់នបញ្ជូនខ្ញុំមក”។

វី

! l!ះបន្តច
ិ ក>្លង
! âះបន្តច
ិ ។ ខ្ញ
ំុ នទទួលសំប§
ុ !
ល
! ៖ ច ក>្លង

មួយចំនួន ¶៉ង'ចស់ មួយរយសំបុ§!ក្នុងមួយ.! ពី;្ម!ងៗ

សូមរកភស្តុÉងមកបûvក់¿។ ប៉>
ុ !្ត គឺ·យរបុគលិ
្គ កលក្ខណៈ

/!លនន

·យរ3ក!្យសម្តី +ត់ន¶
ិ យÉមរយៈ-!ះbFüស់។ Ôើយâះ

ៀវÐរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំនØ្លើយតប¿q!ប់សំបុ§!

គឺb

ច
! ក្ត'
ី )
( នក្នុង'រនិ¶យ'រពិត។ អំច ចbរបស់

u!edធិបតី ឬ របស់ -!ះម)ក!្ស§!។ អំច ចbអ្នកបំ>ញ
(
មនុស្ស! ។ Ôើយអំចចbអ្វម
ី យ
ួ /!លអ្នក§!វr ស្តង
! °!ញbមួយ
នឹង

!ចក្តី'()ន /!លâះ គឺ'រពិត។ បûÞគឺþ yើអក
្ន
ចរក

ន·យវិធី? ... អ្វី/!លខ្ញុំចង់ន និង អ្វី/!លខ្ញុំសង!្ឃឹមក្នុងមួយ
ជីវត
ិ របស់ខâ
ំុ្ញ ះ គឺកឲ
ំុ ្យ! អតីត'លរបស់ខំុ្ញ '(យbអdគតរបស់កន
ូ ៗ
របស់អ្នក។

John Heffernan, Kerry Kennedy, កូនK!ី របស់+ត់ Michaela Kennedy-Cuomo,
Cក ៉ន់ ត (រៈមន្ទីរទួល

៣៨

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

្ល!ង, .!កុម្ភៈ

Pំ២០១១)

'រនិ¶យ'រពិតØ្លើយតប¿នឹងអំើu!ល័យពូជសន៍
Cក អីុលី វី

!ល (Elie Wiesel)

!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស

បûÞសិទ្ធិមនុស!្ស៖ អំើu!ល័យពូជសន៍
ក!្យស័ព៖
្ទ
•

អ្នក'រ3រ

•

អំើu!ល័យពូជសន៍

•

សិទ្ធមនុស!្ស

•

អំើu!ល័យពូជសន៍ជ្វីហ្វ / ហលឡូខស៍ (Holocaust)

•

q!ីស្ទលដ៍ (Kristallnacht)

•

ពធម្មÉw!ទុចរិ្ច តព (“Banality of Evil”)

អំើu!ល័យពូជសន៍ជ្វីហ្វ (Holocaust) និង '(យbអ្នក'រ3រ

•

តុó'រ ណ័រឹមបឺក (Nuremburg Tribunal)

សិទ្ធិមនុស!្សu!

•

រៈមន្ទីរ'រចងÆំ

•

'រប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត / 'រព!#ល

•

អ្នករស់àនជីវិតទួល

•

Fj! ៣៖ សិទ្ធិក្នុង'ររស់àនFនជីវិត,

សិទ្ធិFន

!រីព, សិទ្ធិFនសន្តិសុខ>²ល់ខ្លួន

សំណIរ!dំ
•

yើDើងច'(យ¿ Cក អ៊ីលី វី

!ល Éមរèៀប?

•

yើþក់
P l!ះចÇ្វើអ្វីខះក្ន
្ល ុង'រចងÆំអំពី
ំងនឹងអំើu!ល័យពូជសន៍Éមរèៀប?

ត±!rវ'រ!លð!ó
៤០ ¿ ៨០dទី

8លបំណង

បd²ប់ពី®!ªៀនl!ះ សិស!្សនឹងច៖
•

យល់ដឹងþ yើCក Elie Wiesel bនរ និង មូលÔ!តុអ្វី

នb+ត់'យb
(
អ្នក'រ3រសិទមនុ
្ធ ស!្ស។
•

ªៀនþ yើឧហរណ៍របស់+ត់ចផ្តល់'រäើកទឹកចិតដល់
្ត

សិស!្សក្នុង'រÖ!កឈរu!

ំងនឹងអំើu!ល័យពូជសន៍ ក្នុង

!លបច្ចុប!្បន្នl!ះដូច®្ត!ច។

ជំdញរបស់សិស!្ស
•

'រគិតពិÆរ

•

'រÇ្វើ

•

'រªៀបចំ និង'របកN!យព័ត៌Fន

•

'រចូលរួមb¢!ុមäើ¾!ន'រ និងកិចពិ
្ច ក!k

•

'រសហ'រ+P ¸ើម!្បីសË!ចនូវ8ល[

!ចក្តីសន្និÝន
ë

!ង
្ល ៖

◦

Cក ៉ន់ ត

◦

Cក ប៊ូ ®៉!ង

◦

Cក ជុំ មុី

8លគំនិត
•

សិទ្ធិមនុស!្ស

•

ពbពលរដ្ឋពិភពCក

•

យុត្តិធម៌

•

រÝëភិល

•

អំច

•

'រទទួលខុស§!rវបុគលFP
្គ
ក់ៗ

ព័ត៌Fនសp!ប់q!rបs!ៀន៖
•

សិស!្សគួរ3!Fន'រយល់ដឹង អំើu!ល័យពូជសន៍ជ្វីហ្វ

(Holocaust)។

សFxរៈសិក!k
•

'ì>²ំង¢!ÝសFំ (posters) សp!ប់សិស!្សនិស!្សិតនីមួយៗ

•

ឯករអំពី អុីលី វី

!ល

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៣៩

សកម្មពរបស់សិស!្សនិស!្សិត
ដូច¤ងÖ!ម៖

Êនពq!ងទុក

• å!កជូននូវឯករ'រÇ្វើបទសFxស
របស់ Cក អ៊ីលី វី

◦

ដល់សិស!្សនិស!្សិត

◦

!ល ក្នុង'រនិ¶យអំពី

◦

Ýហ្វ័រ (Darfur)
◦

សិទ្ធិមនុស!្សÂu!!ស កុង'
(Congo)

◦

>²ំង¢!Ýសមួយ (poster) អំពី

◦

q!ីស្ទ័លដ៍ (Kristallnacht)

'រJគជ័យរបស់ Cក អីុលី

Cក វី

◦

ច!Ñប់ ណ័រឺមបឺក (Nuremberg)

វី

រៈមន្ទីរ'រចងÆំអំពី អំើu!ល័យ

◦

u!ព័នមណU
្ធ
លមរណៈ

ពូជសន៍ជ្វីហ្វ (US Holocaust

◦

!លសុី q!ប់q!ងអឺរ៉ុប

Memorial Museum) Âក្នុងទី¢!ុង

◦

¢!ុមពិ)តចល័ត ã!þ

-!ំ/!ន” និពន្ធ·យ CកK!ី

Y!នតq!¦
r ន
! (Einsatzgruppen)

L!រី ខិណPិឌី

!ល គឺ'រជួយប|្កើត

◦

!ល bអ្នក'រ3រសិទ្ធិមនុស!្ស

>²ំង¢!Ýសមួយ (poster) អំពី
ៀវÐ“

!ចក្តី'()ន+,ន

u!eនÊបនិក។ q!ប
r s!ៀនគួរពន!្យល់þ

◦

u!ព័ន្គ
្ធ !តូ (ghetto)

bឥទ្ធិពលរបស់ Cក វី

◦

អូស្វីដ៍ (Auschwitz)

ពន!្យល់អំព8
ី ល'រណ៍w!

រៈមន្ទរី នÆប់»ម
ើ្ត Âក្នង
ុ
១
ំP ៩៩៣

◦

កុFរÂ ហូឡូខ័ស៍ (Holocaust)

គI!ងl!ះ ('(យbអ្នក'រ3រ

bរៈមន្ទីរចងÆំ·យរស់រðីករបស់

◦

តួdទីរបស់ អ្នកឈរ®ើល

u!

!ល /!ល

◦

>²ំង¢!Ýសមួយ (poster)

ំងអំើu!ល័យពូជសន៍

ដូច Cក អីុលី វី

ៀមK
្ង
ត់

ជនរង?!ះw! អំើu!ល័យពូជសន៍

!ល)។

អូ្ក សិនÏើ (Oscar Schindler)

>²ំង¢!Ýសl!ះ (poster) គួរFន

w!ត]្ល!សម្អប់Âក្នុងពិភពCក។

bអ្នកជួយរំ·ះ ហូឡូខស៍

'រចុះ ហត្ថä!¤ពីសស
ិ ្ស! និស្ស! ត
ិ

ÉំងពីâះមកM្ញៀវ!សចរbង

(Holocaust)

ក្នុង'របÙÞញ'រè្ត!b7ចិតរបស់
្ត

រ៉ូល វល2!នបឺក (Raoul

ពួកã!bអ្នក'រ3រ

ជ្វហ
ី ្វ (Holocaust) Ôើយb'ររំលក
ឹ មួយ

៣៤óនdក់ នមកទស!្សd'រÉំង

◦

◦

Wallenberg) bអ្នកជួយរំ·ះ

ពិពណ
័ â
៌ ះ គ½!ន
ើ ã! ច®ើល5ើញ
Éមរយៈវី¸អ
! រូ ខ្លៗ
ី ផលិត·យរៈមន្ទរី
âះ។ www.ushmm.org

◦

រៈមន្ទីរ'រចងÆំអំពី អំើu!ល័យ
ពូជសន៍ជ្វីហ្វ (US Holocaust

◦

Memorial Museum) www.Youtube.com

សកម្មព

◦

• q!rបs!ៀន នឹង

'ររណបជ័យw!សុី និង

ប|្កើត>²ំង¢!Ýសមួយ/!ល

'រស¦!្កោះមណUលមរណៈ

ពន!្យល់អំពីគI!ង។ ·យFន

សវd'រ ណ÷រម
ឺ បឺក (Nuremberg)

មគ្គុ!សគូសបûvក់ពីCកq!r

និង តួdទី-ះà
! ជb7 រ៉ប
ូ ត
ឺ Ü!ជ៍

អ្នកq!r មក។

Cក វី

!លបច្ចុប!្បន្ន។

ល
! គឺäក
ើ កម្ពស់'រយល់ដង
ឹ

អំពីអំើu!ល័យពូជសន៍ ចំÌះ

'រនឹករំលឹកដល់ ហូឡូខស៍
ចងÆំជុំវិញពិភពCក ក្នុង

/!លសិស!្ស ចអនុវត្តÉមជំ)នរបស់
◦

រៈមន្ទីរ'រចងÆំអំពី អំើ

សិស!្ស និង សហគមន៍ ក្នុង'រប|្កើតក្នុង

u!ល័យពូជសន៍ជ្វីហ្វ (US

þPក់រៈមន្ទីរ'រចង់Æំ របស់ពួកã!។

Holocaust Memorial Museum)

• សិស!្សFPក់ៗ នឹង§!rវន ផ្តល់ឲ!្យ'ìរ

◦

ធំ។ Ôើយបd²ប់មកៀត ន

្នើសុំឲ!្យ

}!ើសªីស·យl!ដន!្យនូវu!eនបទ
!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

អំើu!ល័យពូជសន៍ Â
u!!ស F៉នី (Armenia)

>²ំង¢!ÝសFំ (posters) មួយសន្លឹក
◦

Ç្វើកិច'
្ច រÂក្នុងþPក់ ឬ Âផ្ទះ
រង ពីរ បី 9្ង,! សិស្ស! និស្ស! ត
ិ នឹង

(Holocaust) ·យរៈមន្ទីរ

្នើសុំþមÇ!#យមួយ

◦

ហូឡូខស៍ (Holocaust)

Æកសិន (Robert H. Jackson)

៤០

អំu
ើ ល័
! យពូជសន៍Âតំបន់

u!!លb សមិទ្ធិផល ដ៏ធំÇ!ងរបស់

៉សុីនáនឌីសុី។ Âក្នុងâះ +ត់b

•

◦

¢!ុមយុវជន យុវdរី របស់
អុីµ!្ល (Hitler)

សន្តិពÂជុំវិញពិភពCក។

អំើu!ល័យពូជសន៍Â
u!!ស រ៉ូន់
៉ Ý(Rwanda)

តួdទីw~
!
សdសុី ក្នង
ុ 'រ
ប|្កើតហូឡូខស៍ (Holocaust)

• q!ប
r s!ៀន គួរ3!គស
ូ បûvក់ អំពឥ
ី ទ្ធព
ិ ល
របស់ Cក វី

ជីវិតរស់Âជ្វីហ្វ Â អឺរ៉ុប មុន
ហូឡូខស៍ (Holocaust)

!ល (Elie Wiesel)

◦

អំើu!ល័យពូជសន៍Â
កម្ពុb

'(យbអ្នក'រ3រ
!លនបំ!ញ>²ំង¢!Ýស (posters) ំងអស់l!ះ រួចàល់Ôើយ
សិស្ស! ង
ំ អស់âះ នឹង8រពចំÌះPê!របស់Cក វី

ល
! ·យ

◦ q!rបs!ៀនចអ្ជើញអ្នករស់àនFនជីវិតពី អំើ
u!ល័យពូជសន៍ បd²ប់ពី'រ!dំរបស់សិស!្សនិស!្សិត។

ប|្កើតរៈមន្ទីរចងÆំរស់រðីកអំពី អំើu!ល័យពូជសន៍ជ្វីហ្វ

សិស!្សនិស!្សិត និង អ្នករស់àនFនជីវិតច^!ៀបÇៀបអំពី

របស់ពួកã!។ ក្នុងកិច្ច'រ q!rបs!ៀនគួរ3!អនុវត្តន៍នូវវិeន'រ

អំើu!ល័យពូជសន៍Âកម្ពុb និង អំពីអំើu!ល័យ

ដូចត¿៖

ពូជសន៍ជ្វីហ្វ (Holocaust)។ Ç្វើÎ!បl!ះ ជួយឲ!្យ'រ
ªៀនសូ§!សុីជ<!, äើកកម្ពស់កិច'
្ច ររបស់សិស!្សនិស!្សិត

◦ Æត់សិស!្សំងអស់l!ះb¢!ុម និង u!មូល>²ំង¢!Ýស

និង ផ្តល់'រ8រព ជូនដល់អករស់
្ន
àនFនជីវិត។

(posters) របស់ពួកã!Ýក់ÉមលំÝប់'លu!វត្តិw!u!eន
បទនីមួយៗ។ បd²ប់មក ªៀបចំ>²ំង¢!Ýស (posters)

◦ u!សិនèើចង់នព័ត៌Fនប>្ថ!មក្នុង'របញ្ចូល®!ªៀន¿ក្នុង

l!ះÂក្នុងបន្ទប់ªៀន ឬ Ýក់Âបន្ទប់ទូóយមួយៀត

9្ង!'រចងÆំអំពី អំើu!ល័យពូជសន៍ សូមក់ទង

ដូចb បrល័យ, &ងសp!ប់បរិpគ)រ។ល។

សុីវីកហ្គ័ស៖ មជ!្ឈមណUលអប់រំ¸ើម!្បីពលរដ្ឋ.្ម!រ និង
សFគមq!rបs!ៀនកម្ពុbឯកàជ!្យ។

◦

្នើឲ!្យសិស!្សមកឈរÂចំពីមុខ>²ំង¢!Ýសរបស់ពួកã!
¸ើម!្បីពន!្យល់អំពីu!eនបទដល់ សិស!្សនិស!្សិត»!្ស!ងៗៀត
ក្នុងþPក់របស់ã! ឬ þPក់»!្ស!ងៀត /!លមិនន់នសិក!k
អំើu!ល័យពូជសន៍ជ្វីហ្វ (Holocaust)។ 'រÇ្វើដូ°!ះ្ន ផ្តល់
u!Íជន៍ប>្ថ!មក្នុង'រ Ç្វើឲ!្យ'(យbអ្នក'រ3រ /!លb
គI!ងរបស់Dើង។

ព័ត៌Fនប>្ថ!ម
មូលនិធិÜ!ជីស (AEGIS Trust)

លពិ)តòើងឯក (Choeung Ek Killing Fields)

www.aegiestrust.org

www.cekillingfield.com

អង្គ'រមិនយកកY!មួយ /!លÇ្វើយុទd
្ធ 'រu!
u!ល័យពូជសន៍ និង ឧ¢!ិដ្ឋកម្មu!

ំងនឹង អំើ

ំងនឹងមនុស!្សbតិ។ អង្គ'រ

មូលនិធិÜ!ជីស (Aegis Trust) ផង/!រ ªៀបចំ មជ!្ឈមណUលរំឭក
(Kigali Memorial Center) Âu!!សរ៉
ូ ន់
៉ Ý, និង មជ!្ឈមណUលរំឭក
និង អប់រំម)វិdសកម្ម អំើu!ល័យពូជសន៍ជ្វីហ្វ (Holocaust
Memorial and Educational Center) Âu!!សអង់ã!ស
្ល ¸ើម!្បី
បs!ៀនដល់eរណជន អំពស
ី ច្ចព w! អំu
ើ ល័
! យពូជសន៍។

សុីវីហ្គ័ស៖ មជ!្ឈមណUលអប់រំ¸ើម!្បីពលរដ្ឋ.្ម!រ
(CIVICUS: Center for Cambodian Civic Education)
www.civicus-cam.org

មជ!្ឈមណUលឯករកម្ពុb
(Documentation Center of Cambodia, DC-Cam)
www.dccam.org

សFគមជនរង?!ះក្នុងរបប.្ម!រ¢!ហមÂកម្ពុb
(Association of Khmer Rouge Victims in Cambodia)

អង្គជំនុំជ±!ះវិមញ្ញក្នុងតុó'រកម្ពុb

www.akrvictims.org

(Extraorindary Chambers in the Courts of Cambodia,
ECCC, or Khmer Rouge Tribunal)
www.eccc.gov.kh

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៤១

ព័ត៌Fនប>្ថ!ម
'រÇ្វើអន្តàគមន៍ចំÌះ អំើu!ល័យពូជសន៍
(Genocide Intervention)
www.genocideintervention.net

_ìត¿äើ 'រå!កÆយរយ'រណ៍ព័ត៌Fន ស្តីពីu!M!ទw!
ជý(ះំងl!ះ។

ផ្តល់សទ
ិ អ
ិ្ធ 
ំ
ចដល់បគ
ុ លFP
្គ
ក់ៗ និង សហគមន៍ ឲ!្យFន ឧបករណ៍

¢!ុម'រÙរទប់្កត់អំើu!ល័យពូជសន៍

/!ល នផ្តល់·យ មណUលgះaPតដ៏ធំទូóយរបស់

(Genocide Prevention Task Force)

សហរដ្ឋ®!រក
ិ /!លរួមបញ្ចល
ូ ជំពក
ូ ស្តព
ី ស
ី ស
ិ ្ស! ចំនន
ួ ១,០០០dក់

www.usip.org/genocide_taskforce

Âកលវិទ#
! ល័យ និង វិទ#
! ល័យ, 'រÇ្វើអន្តàគមន៍ ចំÌះ
អំើu!ល័យពូជសន៍ Ç្វើ'រ¸ើម!្បីបញ្ចប់នូវÊនព អំើ

¢!ុម'រÙរl!ះ Fន'រផ!្សព្វផ!kយអំពី វិទ#
! Êន®!រិក ¸ើម!្បី
សន្តិព /!លFនបំណងÇ្វើ'រទប់្កត់ អំើu!ល័យពូជសន៍

u!ល័យពូជសន៍ និង ម)វិdសកម្ម។

bទិពbតិ របស់ សហរដ្ឋ®!រិក និង ផ្តល់អនុសន៍

គI!ងល្មមÔើយ (Enough)

u!ល័យពូជសន៍ d!លអdគត។

8លនÍយ ដល់®!ដឹកdំ ក្នុង'រជួយទប់្កត់ អំើ

www.enoughproject.org
អង្គ'រមិនយកកY! /!ល^!ើវិធីK!្ត ទប់្កត់ នូវអំើu!ល័យ

រៈមន្ទីរជ្វីហÂ
្វ ទី¢!ុងÎ៊!រ©ំង

ពូជសន៍ និង ឧ¢!ិដ្ឋកម្មu!

(Jewish Museum in Berlin)

ំងនឹងមនុស!្សbតិ ខណៈ/!លកំពុង

Ç្វើ'រផង/!រ ក្នុង 'របញ!្ឈប់ អំើu!ល័យពូជសន៍ ក្នុង!ល
បច្ចុប!្បន្ន និង !លកំពុងបន្ត។

'រទប់្កត់អំើu!ល័យពូជសន៍ ឥឡូវl!ះ

www.jmberlin.de

រៈមន្ទីរ'រចងÆំអំពី អំើu!ល័យពូជសន៍ជ្វីហ្វ
របស់សហរដ្ឋ®!រិក (US Holocaust Memorial

(Genocide Prevention Now)

Museum)

www.genocidepreventionnow.org

www.ushmm.org

'រទប់្កត់អំើu!ល័យពូជសន៍ឥឡូវl!ះ គឺb 'រអ|្ក!តមួយ

ផ្តល់សFxរៈបs!ៀនដល់ q!rបs!ៀន និង សិស!្ស ¸ើម!្បីជួយសិក!k

/!លនgះពុម្ភផ!្សព្វផ!kយ Éមអុិនធឺណិត អំពីព័ត៌Fនស្តីពី
ម)វិdសកម្ម អំើu!ល័យពូជសន៍ជ្វីហ្វ និង អំើu!ល័យ
ពូជសន៍។

អំពីu!វត្តិ w! រៈមន្ទីរ'រចងÆំអំពី អំើu!ល័យពូជសន៍ជ្វីហ,្វ
ឆ្លុះបûüំងអំពី សំណIរសីលធម៌ និង សុជីវធម៌ /!លនäើកÏើង
ពីu!វត្តិâះ និង ពិÆរ äើ'រbប់ទំdក់ទំនងនឹង អំើ
u!ល័យពូជសន៍ ក្នុង!លបច្ចុប!្បន្នl!ះ។

គណៈកម្ម'រសS!ះអន្តរbតិ
(International Rescue Committee)

រៈមន្ទីរu!ល័យពូជសន៍ទួល

www.theirc.org

(Tuol Sleng Genocide Museum)

គណៈកម្ម'រសS!ះអន្តរbតិl!ះ Ç្វើ'រជួយមនុស!្ស ឲ!្យរួចផុតពី

www.tuolslengmuseum.com
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“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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សន្និសីទK!្តីÂទី¢!ុង è៉!'ំង (Beijing), Fនស្ថិតិäើកដំបូង

“អ្នកនទទួលJគជ័យÔើយ ចូរ2!ងលះ+P¿ Ôើយយកផ្ទះ2្វង
!

គួរòឿbក់ §!rវនផ!្សព្វផ!kយÂក្នុងu!!ស រុស!្សុី ·យបûvក់þ

dងវិញ¿។ អ្នក2!ងនជួបកូនu!ុសរបស់ខ្ញុំៀតÔើយ”។

K!ច
ី្ត ន
ំ ន
ួ ១៤,៥០០dក់ ក្នង
ុ មួយ ំP §!វr នប្តស
ី F(ប់។ ប៉>
ុ !្ត សូម្ប! 3
ី !

នÇ្វ½
ើ ន
ើ! bងDើងFនbក់

បd²ប់ពទ
ី ទួលJគជ័យl!ះ(មៗ មិតភក្ត
្ត រិ បស់dងក្នង
ុ សព

បច្ចុប!្បន្នl!ះ ប៉ូលីសមិននរក!kទុកស្ថិតិំងអស់âះ! ប៉>
ុ !្ត 'រ

'រណ៍K!¸ៀងdង នប្តឹងអតីតប្តីរបស់dង/!រ Ôើយក៏ទទួល

៉ន់នb
,
ផ្លវូ 'ររបស់ពក
ួ ã!គþ
ឺ u!!លbK!ច
ី្ត ន
ំ ន
ួ ១២,០០០dក់

នផ្ទះ2្វ!ងរបស់dងវិញ។ ខ្ញុំរីកàយស់! äើកទីមួយÔើយ

ក្នុងមួយ

/!លខ្ញ
ំុ នទទួល'រäើកទឹកចិត!្ត សូម្ប! Â
ី ក្នង
ុ សង្គមរុស្ស! 
ីុ ង
ំ មូល,

ក្នុងq!រ។ Fន'រទទួលល់ខះៗ
្ល
អំពីទំហំw!បûÞl!ះ ន

/!ល+,នច!Ñប់u!

ä!ចÏើង។

ំងអំើហិង!kពីមុនមក, Dើង5ើញþK!្តីFPក់

Pំ §!rវនសF(ប់ Âu!!ស រុស!្សុី ·យរ3!អំើហិង!k

/!លFនឆន្ទៈ¤(ង
ំ ចទទួលនJគជ័យក្នង
ុ 'រមរសិទរិ្ធ បស់

ម!#ងវិ
៉ ញៀត, Fន3! អំហ
ើ ង
ិ k
! ក្នង
ុ q!
 រ /!លdឲ
ំ ្យ! Fន'រ

dង។ ប៉>
ុ !្ត l!ះbªឿងតូចមួយ w!មនុស!្សàប់3ន់dក់ /!លDើង

របួសPម ·យបង្កឲ!្យបុគល2!
្គ
ងFន'រÙរÇ្វើ (¶៉ង'ចស់

ទទួលដឹងឮbªៀងàល់9្ង!។ bអកុសល K!្តីគ½!ើន/!លទូរស័ព្ទ

អស់រយៈ!ល២

មករកពួកDើង មិនយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។ Ôើយã!ក៏មិនដឹង

/!លÆត់ទក
ុ þ bអំឧ
ើ ¢!ដ
ិ កម្ម
្ឋ ស្ថត
ិ Ö!មច!Ñប់រស
ុ ្ស! ។
ីុ មិនFនច!Ñប់

þ ã!មិនច់ទទួលអ្វី/!លមិនគួរទទួល។

ដÄ!មួយ /!ល·ះN!យពី អំើហិង!kក្នុងq!រ $ះបីFន

Pំ), ÔើយFន3! អំើហិង!kdំឲ!្យFន)តកម្ម

ក្នង
ុ កិច'
្ច រl!ះ Fនªឿងà៉វ¢!ក់ខះ
្ល ន;ើតÏើង។ !លមួយ

កិចu!
្ច ង
ឹ Ó!ងb½!ន
ើ
ំP ក្នង
ុ 'រមរឲ!្យFនច!Ñប់lះ! អនុមត
័ ·យ

/!លខ្ញុំនទទួលទូរស័ព្ទ Ôើយស®្ល!ងបុរសFPក់ នÆប់»្តើម

រដ្ឋសរុស!្សុី ឌូF៉ (Duma) ក៏·យ។ ចំÌះកិច'
្ច ររបស់ខ្ញុំ និង

និ¶យþ “yើlះ! bä!ខទូរស័ពអ្វ
្ទ ?
ី ” ខ្ញ
ំុ នu!យ័តu!
្ន !ងពីOះ!

ចលdK!្តី /!លើប3!;ើតÏើងរបស់Dើង, Dើង>²ល់ខ្លួនន

មិន!នbªឿងធម្មÉ/!លFនបុរសទូរស័ពមក
្ទ
ប្ខញទូរស័ព្ទ

ព¦!ក
ី និយមន័យ /!លច^!
ើ នw! អំហ
ើ ង
ិ k
! ក្នង
ុ q!
 រ ក្នង
ុ 'រ

ពិ

ស
! ដូ°ះ!្ន ។ ខ្ញØ
ំុ យ
ើ្ល តបþ “®៉ច
! /!រ, Cកនទូរស័ព¿
្ទ ä!ខ

Ýក់បញ្ចូល៖ 'ររំCភផ្លូវM!ទក្នុង3ហ៍ពិ3ហ៍, អំើហិង!kក្នុង

/!រ?” Ôើយ+ត់ននិ¶យþ “ខ្ញ
ំុ នរក5ើញä!ខទូរស័ពl!
្ទ ះ

3ហ៍ពិ3ហ៍ ឬ ·យសង!kរ, អំើហិង!k¤ងផ្លូវចិត,្ត 'រ)ំងឲ!្យ

Âក្នង
ុ កំណត់Ôត
! ុ របស់uពន្ធ
! ខ្ញំុ Ôើយខ្ញQ
ំុ ន់
! 3ច
! ង់ដង
ឹ þ l!ះb

រស់ÂឯB, និង 'រ§!តj!¤ង

ä!ខអ្វី?” ខ្ញុំនE!ប់+ត់þ “Ô!តុអ្វីនbអ្នកមិនសួរu!ពន្ធ

ន'(យ¿bទ±!ង់កលល!្បិច និង óក់äៀមមួយ w!អំើហិង!k

៤៦

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

!ដ្ឋកិច្ច។ ¾្ន!កចុងÖ!យl!ះ

ក្នង
ុ q!
 រ O!ះþK!F
ី្ត ន ៦០គរយ w!ចន
ំ ន
ួ u!bជនអត់'រÙរធ្វើ

ក្នុង'រÆប់»្តើមសហស!្សវត!្សថ្មី, DើងFនមជ!្ឈមណUលវិបត្តិ

ÔើយE!ក់.របស់
!
Kី្ត! គឺu!
! ល ៦០គរយ w!Eក់
! .រ! បស់បរុ ស

K!b
ី្ត ង៤០ កំពង
ុ Ç្វក
ើ ច
ិ '
្ច រ3ស!ញu!!ស រុស្ស! ,ីុ Ôើយថ្មៗ
ី l!ះ

សp!ប់'រÙរដូច+P។

Dើងនប|្កើតសFគមមជ!្ឈមណUលវិបត្តិK!្តីរុស!្សុី /!ល§!rវន

មិតFP
្ត ក់នÆប់»ម
ើ្ត Ç្វ'
ើ រbមួយខ្ញÂ
ំុ .!មកà

១
ំP ៩៩៤ Ôើយ

ចុះÛ,ះbផ្លូវ'រ និង នទទួលល់·យរÝëភិលរុស!្សុី។

Âអំឡង
ុ រដូវyì, Dើងនបណ្ណះុ ប្ខល¢!ម
ុ K!ទ
ី្ត ម
ី យ
ួ របស់Dង
ើ

ខ្ញF
ំ ុ នកិតយ
ិ ្ត ស /!លã!នbប់aតb
P
u!eនទីមយ
ួ w!សFគមl!ះ។

/!លÆប់»្តើមÇ្វើ'រbមួយDើងb អ្នកផ្តល់Íបល់Éមទូរស័ព។
្ទ

ឪពុកFìយរបស់ខ្ញុំ ន+ំ+!ហួសនិស!្ស័យនូវ'រÙររបស់ខ្ញុំ។

Âក្នង
ុ
១
ំP ៩៩៥ ខ្ញ
ំុ នÆប់»ម
ើ្ត Ç្វដ
ើ !
ំ
រើ ¿'ន់ទ¢
ី ង
ុ! ដÄ!ៀត

ឪពុករបស់ខ្ញុំ, bមø្ត!ី)នចូលនិវត្តFPក់, ននិ¶យមក'ន់

ក្នង
ុ u!!សរុស្ស! ីុ ·យªៀបចំ'រហ្វក
ឹ ហ្វន
ឺ បណ្ណះុ ប្ខល សp!ប់¢ម
ុ!

ខ្ញុំþ “Ö!មសម័យសូðៀត bក់

K!្តីដÄ!ៀត /!លនÆប់»្តើមÔើបÏើង Ôើយ/!លចង់ឲ!្យDើង

Ôើយខ្ញុំØ្លើយតប¿+ត់វិញ “u!!ល!នÔើយ, ពីO!ះសម័យ

ប|្កត
ើ u!ព័នទូ
្ធ រស័ពពិ
្ទ

ស
! ហត©ញស៍ (hotlines) ឬ មជ!្ឈមណUលវិបត្តិ

សូðៀត ã!រក!k!វកþw!ឧត្តមគតិមួយ គឺþ អំហិ
ើ ង!kក្នុងq!រ

មួយចំនន
ួ ។ បd²ប់មកៀត DើងÆប់»ម
ើ្ត ប|្កត
ើ កម្មវិធផ
ី ល់
្ត 'រពិ?ះ!

មិនFន;ើតÏើងbផ្លូវ'រ!”។ កប!្បកិរិ¶ Âក្នុងអំឡុងរបប

Íបល់¾ក
! ្ន ចិត
្ត K!្ត និង ¾្នក
! ច!Ñប់សp!ប់ជនរង?!ះពី អំហ
ើ ង
ិ k
!

សូðៀត គឺþ èើសិនK!្តី§!rវនប្តីយដំ មកពីK!្តីâះនបàជ័យ

ក្នុងq!រ។

bK!្តី និង bភរិ¶។ !លâះ គឺតួdទីរបស់K!្តីÂក្នុងសង្គម

Âក្នុង

្ត!ងកូនbអ្នកu!

ំងÔើយ?”

Pំ១៩៩៧ DើងនÆប់ប|្កើតកម្មវិធីថ្មីមួយ ¸ើម!្បី

Dើងក្នុង'រ ប|្កើតបរិ¶'សq!រ។ គឺbតួdទីរបស់dងក្នុង

បណ្ណះុ ប្ខល®!eវី អំពរី èៀប·ះN!យករណីរC
ំ
ភក្នង
ុ q!
 រ។

'រµ!រក!k ឧត្តមគតិl!ះ។ មកពីគំនិតl!ះÔើយ K!្តី /!ល§!rវន

ស្ថិតÖ!មច!Ñប់រុស!្សុីបច្ចុប!្បន្ន 'របង្កអំើហិង!k គឺb'រ'រ3រមួយ

ã!យÇ្វើប អស់រយៈ!ល២៦

/!លã!ចអះងÂក្នង
ុ តុó'រ ¸ើម្ប! ប
ី ន្ធរូ បន្ថយ'រÝក់ទណUកម្ម។

ទីមួយ /!លពួកã!ចមករក·យèើកចំហ, Ôើយពួកã!ចå!ក

l!ះu!!លbទ±!ង់~របំផុតមួយw!'ររំCភ¤ងផ្លូវចិត្ត

រំ2ក
! bមួយខ្ញ·
ំុ យពកក់yì /!លã!នóក់ទក
ុ Âក្នង
ុ ខ្លន
ួ ។

O!ះþ;ើតÏើងÂក្នុងបន្ទប់តុó'រ ÂចំÌះមុខw!ជនរង

l!ះគឺb'រពិត/!ល;ើតÏើង½!ើនក្នុង!លបច្ចុប!្បន្នl!ះ។

Pំ នមកជួបខ្ញុំ។ ខ្ញុំbមនុស!្ស

?!ះ។ Î!បl!ះÇ្វើឲ!្យdងដូចbអ្នកFន'រទទួលខុស§!rវ។ ជន

ខ្ញម
ំុ ន
ិ bមនុស្ស! វិមញ្ញ!។ K!
ី្ត
ក៏ចÇ្វដ
ើ ច
ូ ខ្ញ
ំុ ន/!រ។

រង?!ះ§!rវនស្តីបâ²សbចំហ ·យអ្នកu!-!ឹត្តបទä្មើស។

$ះបីb¶៉ងក៏·យ ខ្ញុំគិតþ ខ្ញុំគឺពិតbFនសំងស់

b'រÀកìយ Â3!Fនo¢!មb½!ន
ើ /!លÂFនជំlឿþ

O!ះþ ខ្ញ
ំុ នÆប់»ម
ើ្ត អ្វថ
ី ម
ី្ម យ
ួ , គឺb'រអភិវឌ!្ឍធំមយ
ួ ក្នង
ុ u!!ស

dងFន'រទទួលខុស§!rវក្នុងªឿងà៉វំងl!ះ, Ôើយ·ះ2!ងឲ!្យ

រុស!្សុី គឺbឥរិ¶បថថ្មីមួយ។ ឥឡូវl!ះ មនុស!្សq!ប់រូបកំពុងជù!ក+P

អ្នកu!-!ត
ឹ បទä្ម
្ត
ស
ើ òៀសផុតពី'រទទួលខុស§!វr ចំÌះសកម្មព

អំពីអំើហិង!kក្នុងq!រ។ Ôើយមនុស!្សb½!ើនកំពុងØ្លើយតប¿

ំង©យរបស់ã!។ 'រប៉ះទង្គិចផ្លូវចិតចុ
្ត ងបំផុតនu!-!ឹត។
្ត

នឹងបûÞl!ះ (អំើហិង!kក្នុងq!រ)។

អ្នកàយ'រណ៍ពិ
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ខិណPិឌី, Cកជំវ មួរ សុខហួ, មជ!្ឈមណUល រ៉ូបឺត Y៊!ហ្វ ខិណPិឌី ចន ហុីវÔ្វើនិន (John Heffernan) Âទី¢!ុងភ្នំ!ញ .!កុម្ភៈ
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បûÞសិទម
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CកK!្តី F៉រី ពីស'(កូ៉
!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពីសិទ្ធិ

មនុស!្ស
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ិ , សិទF
្ធិ ន

រ! 
ី ព និង សិទF
្ធិ ន

សន្តិសុខ>²ល់ខ្លួន
•
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្ត កប

ត±!rវ'រ!លð!ó៖ ៨0 dទី
ព័ត៌Fនអំពីq!rបs!ៀន៖

អំើហិង!kក្នុងq!រ គឺFន'រលំក
/!លត±!វr ឲ!្យFនដំ:ះN!យ O!ះþ
ã!នóក់បិទំងbនិច្ច និង b
បុព្វÔ!តុ w!

!ចក្តីÜៀន¤,ស សp!ប់

ជនរង?!ះ និង អ្នកជិតដិតនឹងជន
រង?!ះ។ ក្នុង'រ

!ៀមªៀបចំបs!ៀន

អំពីu!eនបទl!ះ ចូរFនបញ្ជីÛះ,
និង 'រទំdក់ទន
ំ ងអង្គ'រ*!រÝëភិល
ក្នង
ុ សហគមន៍ ចំÌះ'រ++
ំ បុ
! គលFP
្គ
ក់ៗ
/!លFន'រប៉ះ3ល់·យ អំហ
ើ ង
ិ k
! ក្នង
ុ
q!រ។ Fនរៈសំ¤ន់ផង/!រ ក្នុង
'រពន!្យល់þ yើអំើហិង!kក្នុងq!រb
អ្វ?
ី អំហ
ើ ង
ិ k
! ក្នង
ុ q!
 រ គឺbឥរិ¶បថ
បន្តបd²ប់ /!លនu!-!ឹត្ត ·យ
បុគ្គលFPក់ äើ'រ§!តj!FPក់ៀត។

អំហ
ើ ង
ិ k
! ក្នង
ុ q!
 រ និង សុចរិតពបុគលFP
្គ
ក់ៗ
yើFនឥរិ¶បថÎ!ប /!លã!

Æត់ទក
ុ þ bអំហ
ើ ង
ិ k
! ក្នង
ុ q!
 រ?
èើសិនbê!គូរបស់អក៖
្ន
ើ ្យ! ខូច;!រ¤,
ិ៍ សអ្នក
• Ç្វឲ
ើ ្យ! F៉ស់មខ
ុ ឬ Ç្វឲ
·យ°!តd
្ន
• §!តj!សកម្មព មួយរបស់អក,
ដូចb អ្នក/!ល អ្នកចជួប ឬ
ចជù!កbមួយ ឬ ក៏ទីក>្ល!ង
/!លអ្នកច¿
• E!ប់អកþ
្ន
អ្នកគឺb Fìយដ៏¢!ក់ ឬ
គp!មកំង
! យក ឬ ក៏Ç្វើ ឲ!្យ?!ះþPក់
ដល់ កូនរបស់អក
្ន

• Ç្វើ

ច
! ក្តស
ី Ë!ច ចិត
្ត ង
ំ អស់ជន
ំ ួសអ្នក

• ààង
ំ អ្នកមិនឲ!្យជួបមនុស្ស! bទីK©
! ញ់
ដូចb មិត្ត និង q!រ របស់អក
្ន
• រំCភàង'យអ្នក ÉមÎ!បមួយ
្ន
• យក+!ព!្យសម!្បត្តិ ឬ លុយ'ក់ របស់អក
និង ដកហូតពីអក
្ន
• គp!មកំ!ងអ្នក ·យវុធ
• បំផ្លិចបំ>ញ+!
(
ព!្យសម!្បត្តិ របស់អក
្ន ឬ
គp!មកំង
! សF(ប់សត្វចិញម
ឹ្ច របស់អក
្ន
• ប៉ុនប៉ងបំភ័យអ្នក
• គp!មកំ!ងÇ្វើឲ!្យអន្តàយàង'យ
ដល់ពួកã! ឬ គp!មកំ!ងអ្នក ·យ
^!ើអំើហិង!kàង'យ
• ààង
ំ អ្នកមិនឲ!្យ¿Ç្វ'
ើ រ ឬ ¿óªៀន
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រ! 
ី ពរួចផុតពី

សំណIរ!នាំ
• yើFនន័យ¶៉ង®្តច
! ចំÌះសុវត្ថិព?
• yើã!រំពឹងþ នឹងFនសុវត្ថិព
Âទីក>្ល!ងណា?
• Ô!តុអ្វីនbអ្នកប|្កើត

!ចក្តីu!'ស

bសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស ^!ើ 
"សន្តិសុខ>²ល់ខ្លួន"?
• yើអំើហិង!kក្នុងq!រន;ើតÏើង
Âទីក>្ល!ង?

8ល[
បd²ប់ពី®!ªៀនl!ះ សិស!្ស នឹងច៖
• កំណត់ និង យល់ដង
ឹ 3ក!្យ "អំហ
ើ ង
ិ k
!
¾្ន!កD!នឌ័រ"
• ពិនិត!្យ និង វិគ 'រពិតនិងតួä!ខ
ក់ទងនឹងអំើហិង!kក្នុងq!រ
• ដឹងþ yើCកK!ី F៉រី ពីស'(កូ៉
bនរ, Ôើយ 'រÙររបស់dង
សp!ប់អករួ
្ន ចផុតពី អំើហិង!k

ជំdញសិស្ស!
• 'រគិតពិÆរ
• 'រÇ្វើ

!ចក្តីសន្និÝន
ë

• 'រªៀបចំ និង 'របកN!យ ព័ត៌Fន
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កិចពិ
្ច ក!kb¢!ុម
• តក្តវិទ#
! (critical thinking)

Cកq!r អ្នកq!r កំពុងជួយ§!តពិនិត!្យអក្ខàវិរុទ្ធ Âភ្នំ!ញ .!សី)
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!
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នូវសំណIរdd ដូច¤ងÖ!ម៖
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ពីស'(កូ៉ Æប់»ម
្តើ Ç្វ'
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ួ
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៉
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ក±!ងសំណIររួម+Pមួយ នឹងជួយឲ!្យþPក់
ចប|្កត
ើ រយ'រណ៍ ស្តព
ី ស
ី មត្ថព
សហគមន៍ ក្នុង'រជួយជនរង?!ះ ឲ!្យ
រួចផុត ពី អំើហិង!kក្នុងq!រ។
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• yើអ្វី¿ b និយមន័យ មុខÙរ w!អំើ
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អង្គ'រសហគមន៍នីមួយៗ នបំ!ញ

ពួកã! }!ើសªីសអង្គ'រមួយ ¸ើម!្បីÇ្វើ

សកម្មពទី១

• yើអ្វី¿ b 'រu!

F៉រី នជួយK!្តីរុស!្សុី·យ

¸ើម!្បីªៀនអំពីþ yើអករួ
្ន ចផុតពី

• បd²ប់ពី'រន, សូមបs!ៀនសិស!្សឲ!្យ

Ç្វប
ើ ទសFxស និង ¿äើ រèៀប/!ល

ពី'រÇ្វើបទសFxស របស់ពួកã! និង
ព!ង ឯកររួម+P។
• បd²ប់ពី¢!ុមនជួបជុំ+រួP ចមក,
សូមBះu!ជុំ þPក់ំងមូល ¸ើម!្បី
ព!ងឯករមួយ ·យគូសបûvក់នវូ
ចំណុចK!¸ៀង+P និង ចំណុចខុស+P
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ជនរង?!ះ ពី អំើហិង!kក្នុងq!រ។
• សិស!្ស គួរ3!å!ករំ2!ក ឯករl!ះ
bមួយអង្គ'រ។
• ·យរសកម្មពl!ះ សិស!្ស
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ួ មនុស្ស!ុ ដÄ!ៀត /!លកំពង
ុ រស់Âក្នង
ុ ទីក>្លង
! ស'្ករៈâះ។

/!លFìយFន)រហូបចុក, ;្ម!ងâះ ក៏Fន)រហូប/!រ។

9្ងម
! យ
ួ បុរសFPក់/ល
! តំងឲ!្យអង្គ'រមិនយកកY!មួយ /!ល

u!សិនèើdងមិនFន)រហូបចុក, ;្ម!ងâះ ក៏អត់)នផង/!
(
រ។

þ ត±!rវ'រអន្តរbតិ ) (International Needs-Ghana)

u!សិនèើdងFនសំäៀកបំ3ក់, ;្ម!ងâះ ក៏Fនសំäៀកបំ3ក់

នមក'ន់ទក
ី >្លង
! ស'្ករៈâះ ¸ើម្ប! ជ
ី ù!កbមួយÆរ!្យ'ន់សីល។

ផង/!រ។ u!សិនèើdងមិនFន! âះ គឺចប់Ôើយ។ u!សិនèើdង

l!ះគឺbឱ'សរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនដឹងþ yើជំlឿទុកចិត(
្ត មៗរបស់ខ្ញុំ

¿!ចំ'រ, ;្មង
! âះក៏¿bមួយ/!រ។ FនសករbK!ី្ត §!ក
r ស
ូ ីុ

ន;ើតÏើងមកពី!។ 3!¶៉ងក៏·យ ពភ័យ¤(ច

àប់3ន់dក់ /!លFនកូន§!rវ'រã!ជួយ។ មនុស!្សំង©យ /!ល

ំងនឹងកុFរ។ កូនរបស់

§!rវនã!រំ·ះ §!rវ'រជំនួយផង/!រ ក្នុង8លបំណងរួចផុតពី'រ

របស់ខុំ្ញ គឺÇ្វើឲ!្យÎ!ក.្ញ!កដល់ទំlៀមទំóប់ §!rកូសុី ·យជ±!ុញឲ!្យ

ឈឺÆប់ /!លនអត់|!ំÂក្នុងទីក>្ល!ងស'្ករៈâះ។

Fន'រអនុវត្តច!Ñប់ និង ¸ើម!្បីចងសម្ព័នb
្ធ មួយu!!សeរណៈ

មិនដូច;្ម!ងK!ី និង K!្តីគ½!ើនដÄ!ៀត!, ខ្ញុំនរួចផុតពី

តូហ្គូ (Republic of Togo) និង u!!ស eរណៈÎ៊!នីន (Republic

ពភ័យ¤(ច /!លន;ើតÏើងពីu!ព័ន្ធ §!rកូសុី។ l!ះ គឺbវុធ

of Benin) ក្នុង'របញ!្ឈប់នូវទំlៀមទំóប់l!ះ Âប្ខu!!ស

របស់ខ។
ំុ្ញ ឥឡូវខ្ញ
ំុ នã!ចផុតពីបûÞl!ះ, គឺខច
ំុ្ញ ង់ជយ
ួ បន្ធរូ បន្ថយ នូវ

ªៀងៗខ្លួនរបស់ពួកã!។

ពភ័យ¤(ចរបស់K!្តី ·យE!ប់ពួក+ត់អំពីu!វត្តិរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញE
ុំ ប់
!

ខ្ញុំòឿþ ខ្ញុំFនមុខរបរមួយច!Ñស់óស់ O!ះþ ច្ល!កស់

ពួក+ត់ អំពអ
ី /
ី្វ ល
! ខ្ញក
ំុ ព
ំ ង
ុ Ç្វ,ើ ខ្ញÂ
ំុ 3!រស់àនFនជីវត
ិ ÂÏើយ, មិន

/!លខ្ញុំÂរស់ និង Fនចិតb
្ត u!¢!តី, ÔើយÇ្វើ'របd²ប់ពីនឆ្លង

ន(ប់ ដូចពួកã!§!rវនã!បង្ខំឲ!្យòឿ។ ខ្ញុំព#
! ¶មជួយÆរ!្យ

'ត់នូវអ្វី /!លខ្ញុំនឆ្លង'ត់រួចមកÔើយâះ។ ជំនួយ/!លខ្ញុំន

'ន់សីល½!ើនdក់ ¸ើម!្បីឲ!្យ យល់ដឹងអំពី'រឈឺÆប់ /!លK!្តីន

ទទួលពី អង្គ'រត±!rវ'រអន្តរbតិ (International Needs) និង ជំlឿ

អត់|!ំយូរមកÔើយ។ អ្នកខ្លះ)ម)ត់ឈប់ឲ!្យខ្ញុំ ចូលក្នុងទីក>្ល!ង

ទុកចិត>²
្ត ល់របស់ខំុ្ញ នÇ្វឲ
ើ ្យ! Fន'រ>(ស់បរូ្ត ង
ំ អស់។ bរួម ខ្ញ
ំុ ន

ស'្ករៈរបស់ពួក+ត់។ Â!ល/!លខ្ញុំÂក្នុងទី¢!ុង, ខ្ញុំអប់រំមនុស!្ស

អធ!#K!័យដល់ឪពុកFìយរបស់ខ្ញុំ ពីO!ះខ្ញុំដឹងþ អ្វី/!លពួក+ត់

អំពជ
ី វី ត
ិ រស់Âក្នង
ុ ទីក>្លង
! ស'្ករៈâះ និង តស៊ម
ូ តិ ឲ!្យបញ!្ឈប់ទំlៀម

នÇ្វើចំÌះខ្ញុំ គឺនÇ្វើ·យពងងឹតងងុល និង ពភ័យ¤(ច។

ទំóប់ §!rកូសុីl!ះ។

ខ្ញុំមិនចង់ឲ!្យពួក+ត់Fនរម្មណ៍ធ្ងន់·យកំហុសរបស់+ត់, ដូ°្ន!ះ

អ្វី/!លខ្ញុំកំពុងÇ្វើ Fនព?!ះþPក់, ប៉>
ុ !្ត ខ្ញុំ

!ៀមខ្លួនទទួល

Ôើយ ខ្ញò
ំ ុ ៀសង'រនិ¶យE!ប់ពក
ួ +ត់ អំពប
ី ទពិÀធន៍>ល់
² របស់ខ។
ំ ុ ្ញ

'រ(ប់ចÌ
ំ ះ បុពÔ!
្វ តល
ុ ។
្អ មនុស្ស! b½!ន
ើ ន»្ញប
ើ ន្តលិខត
ិ គp!ម

$ះb¶៉ងក៏·យ ខ្ញុំមិននជួបពួក+ត់bញឹក±ប់!។ ខ្ញុំ

កំ!ងដល់ខ្ញុំ, និង មនុស!្សដÄ!ៀត u!ឈមbមួយនឹងខ្ញុំ·យèើក

រីកàយក្នុង'រជូនដំណឹងþ ឥឡូវl!ះ ខ្ញុំនªៀប'រ·យរីកàយ,

ចំហ។ អរគុណ -!ះbFüស់ មនុស!្ស/!លខ្ញុំÇ្វើ'រbមួយ គឺសុទ3
្ធ !

Ôើយើប3!Fនកូនមួយ bមួយបុរស /!លខ្ញK
ំុ ©
! ញ់។ បច្ចប
ុ ្ប! ន្នl!ះ

bមនុស!្ស¤(ំង Ôើយäើកទឹកចិតខ្ញ
្ត ុំ។ Âខណៈ!លl!ះ ;្ម!ងK!ី

ជីវិតរបស់ខ្ញុំ គឺដូចbជីវិតរបស់;!ង
្ម K!្តីដÄ!ៗៀត/!រ។

ចំនន
ួ ៨dក់ នចូលរួមÇ្វក
ើ ច
ិ '
្ច រbមួយខ្ញÂ
ំុ អង្គ'រ។ ជំ)នបd²ប់

E!រព្ធពិធីèើក'រÉំងពិព័រណ៍រូបថត Â មជ!្ឈមណUលវប!្បធម៌ កម្ពុb-ឡឺម៉ង់
Meta House Â9្ង!ទី៣០ .!សី)

៥៦

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

Pំ២០១១

អ្នក'រ3រ u! ង
ំ នឹង សព និង 'រជួញដូរ
CកK!ី ជូលី ដកតហ!្សុី
! ក្តីu!'សbសកលស្តីពី
ច
សិទ្ធិមនុស!្ស៖
• Fj!១៖ សិទ្ធិFនសមព
• Fj!២៖
សិទ្ធិFន

!រីព និង
!រីព រួចផុតពី សព

• Fj!៥៖

!រីពរួចផុត ពី'រÇ្វើ

រុណកម្ម និង 'រu!-!ឹត"
្តិ កប

• យល់អព
ំ ប
ី ûÞ 'រជួញដូរមនុស្ស! និង 'រ
ទំdក់ទំនង+P¿នឹង 'រជួញដូរមនុស!្ស
¿នឹងសព។
• សញ្ជឹងគិតអំពី CកK!ី ជូលី

w! Êនព របស់dង។
• ឆ្លុះបûüំង អំពី 8លគំនិត w!'របង់សង
សp!ប់ទ|្វើខុសរបស់មនុស!្សមួយៀត
ក្នង
ុ 8លបំណង ទទួលល់នវូ មÇ!#យ
dd /!លÂក្នង
ុ âះបûÞl!ះ គឺក់ទង

• Fj!៧៖ សិទ្ធិ Fនសមព មុខច!Ñប់

• èើសន
ិ bសពl!ះខុសច!Ñប់ ចុះÔ!តអ
ុ ី ្វ
នbសពl!ះ ;ើតÏើងÂទូំង

នឹង ជីវិត>²ល់ខ្លួន របស់ពួកã!។
• បំផុសគំនិត អំពី 'រÆត់វិeន'រu!

• yើ'រ>(ស់ប្តូរដ៏Fនu!សិទ
្ធ ព
ច;ើតÏើង ¶៉ងដូច®្ត!ច?

ត±!rវ'រ!លð!ó៖ ៤០dទី

ទំlៀមទF(ប់ §!rកូសុី (Trokosi)

• Æរ!្យ'ន់សីល (fetish priest)
• អង្គ'រ*!រÝëភិល
• 'រតស៊ូមតិ
• ច!Ñប់'រ3រជនរង?!ះពី'ររត់ពន្ធ

8លគំនិត

• 'រជួញដូរមនុស!្ស
• សពផ្លូវM!ទ
• ពភ័យ¤(ច
• 'រÝក់ឲ!្យÖ!មអំច
• 'រតស៊ូមតិ

បûÞl!ះ។

• មូលÔ!តអ
ុ ខ
ី្វ ះ្ល /!លរÝëភិល Ç្វម
ើ ន
ិ ដឹង
មនុស្ស! ?

!រ ចំÌះ'រឆ្លុះបûüំង>²ល់ខ្លួន

ក្នុង'រយត]្ល! ¿äើ'រយល់ដឹង អំពី

ពិភពCក ក្នុង!លបច្ចុប!្បន្ន?
មិនឮ ចំÌះ 'រជួញដូរ និង សព

ំង

នឹង'រ រំCភសិទម
ិ្ធ នុស្ស! ង
ំ អស់lះ! ។
• ចូរសរ

• 'ររត់ពន្ធ / 'រជួញដូរ
• ទីក>្ល!ងស'្ករៈ (shrine)

'រយកÇ្វើb សព និង ចុងÖ!យ

បុគល
្គ មុខច!Ñប់

ក!្យស័ព្ទ
•

ដកតហ!្សុី និង ពិក!k អំពីu!ភពw!

• Fj!៦៖ សិទ្ធិ ក្នុង'រទទួលល់b

សំណIរ!dំ

• អនុវត្តន៍ សកម្មពតស៊ូមតិ និង កម្មវិធី

បd²ប់ពី®!ªៀនl!ះ សិស!្សចនឹង៖

សិទ្ធិFនសន្តិសុខ>²ល់ខ្លួន
• Fj!៤៖

រកិច្ច

8លបំណង៖

!រីពរួចផុតពី'រªីសÜើង

• Fj!៣៖ សិទ្ធិ ក្នុង'ររស់àនFនជីវិត,

បûÞសិទ្ធិមនុស!្ស៖ សព និង 'រជួញដូរ

្នើសុំ វិeន'រ និង អនុវត្តន៍សកម្មព។

•

ិ §!វr បs!ៀន មុន ®!ªៀនl!ះ
8លគំនត

ជំdញរបស់សិស!្ស

• ក់ទង¿នឹង 'ររំCភ សិទ្ធិមនុស!្ស
ចំÌះ ជីវិត>²ល់ខ្លួន របស់ពួកã!
• Ç្វើ'រពិÆរ, Ç្វើ

!ចក្តីសន្និÝន
ë

និង យត]្ល!
• u!មូល ព័ត៌Fន
• Ç្វើសំÍគព័ត៌Fន
• បកN!យ ព័ត៌Fន
• សរ

ព័តF
៌ នq!ប
r s!ៀន ងំ ក!្យស័ព្ទ និង

!រ ចំÌះ'រឆ្លុះបûüំង>²ល់ខ្លួន

សFxរៈសិក!kdd
• 'តសន្ទស!្សន៍
• 'ìរñៀន
• ឯករ ដកK!ង់ ពី

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន
• ស²នុ¢!ម w!3ក!្យ3ក់ព័ន្ធ
• សំណIរពិក!k

• ទទួលល់ នូវទស!្សនៈ ជំស់
·យFន'រ8រព
• ចូលរួម ក្នុង កិចពិ
្ច ក!k b¢!ុម
• សហu!តិបត្ត'
ិ រ ¸ើម្ប! ស
ី Ë!ចនូវ8ល[
• Fន'រទទួលខុស§!rវ ចំÌះ'រអនុវត្ត

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៥៧

សកម្មពរបស់សិស!្ស
Êនពq!ងទុក
•

ស
ើ្ន ឲ
ំុ ្យ! សិស្ស! ពិÆរ äើសណ
ំ រI ¤ងÖ!ម និង ស្ទង់មតិច®្លយ
ើ

សកម្មពទី១

• ផ្តល់ជីវu!វត្តិស|្ខ!ប អំពី CកK!ី ជូលី ដកតហ!្សុី។

របស់ពួកã!

ន

◦ yើ សពK!បច!Ñប់ FនÂក>្លង
!  ក្នង
ុ ពិភពCក

·យFនសិស្ស! Ç្វក
ើ ណ
ំ ត់Ôត
! ុ ស្តព
ី ី ឯករå!ក·យê! និង

!លបច្ចុប!្បន្នl!ះ?

!ចក្តីដកK!ង់ ពី

!ចក្តី')
( ន+,ន-!ំ/!ន Âក្នុងþPក់

FនសំណIរ សp!ប់'រពិក!k។

◦ u!សិនèើ សព Fន!លបច្ចប
ុ ្ប! ន្នl!ះ yើអកគិ
្ន តþFន

• Î!ងå!កសំណរI សp!ប់'រពិក!k (និមត
ិ សû្ញ
្ត
/!លក់ទង

សករចំនួន ប៉ុdនd
,
ក់?

នឹងឯករ)

ុ u!!សកម្ពb
ុ !លបច្ចប
ុ ្ប! ន្នl!ះ /!រឬ !?
◦ yើ FនសករÂក្នង

• បd²ប់ពី'រន§!rវនបញ្ចប់ សូមផ្តល់!លð!óតិចតួច
សp!ប់'រពិក!k /!លØ្លើយតប ¿នឹង សំណIរំងអស់l!ះ។

• បÙÞញ អំពី យូធូបវី¸!អូ អំពីសពដ៏ទំlើប និង ប«្វ!រសំណIរ
មុនៗ សp!ប់កិចពិ
្ច ក!kក្នុងþPក់ បd²ប់ពី'រអ|្ក!ត(និមិតសû្ញ
្ត
ក់ទងនឹងវី¸!អូ)

សកម្មពទី២

• បំផុសមÇ!#យ /!លÂក្នុងâះសិស!្ស ចÆត់វិeន'រ
និង ច'(យbអ្នក'រ3រ។

ព័តF
៌ នរបស់qប
r! s!ៀន៖ FនសំណIរចំនួន៣ /!លនÝក់
äើ'រñៀន
ì
និង

ស
ើ ្ន ស
ំុ ស
ិ ្ស! ឲ!្យគិតពិÆរ äើសណ
ំ រI ង
ំ អស់âះ

មុន!លþPក់ចប់។

'(យbអ្នក'រ3រ
សិស!្ស §!rវ3!}!ើសªីស នូវគI!ង¤ងÖ!មមួយ ¸ើម!្បី++
ំ !ចំÌះ
'របញ្ចប់នូវសព
• សិកk
! N!វF!វ កិចu!
្ច ង
ឹ Ó!ង /!លនÇ្វÏ
ើ ង
ើ ·យ អង្គ'រ*!
រÝëភិល (NGO) bក់óក់មយ
ួ ក្នង
ុ បំណងបញ!្ឈប់ 'ររត់ពន្ធមនុស្ស!
និង សរ

រ! អត្ថបទមួយ ស្តព
ី ី កិចu!
្ច ង
ឹ Ó!ង របស់ពក
ួ ã!ឲ្យ! '

ត
!

• ផលិតវី¸អ
! ូ ·យបÙÞញ អំពី អយុតធ
ិ ្ត ម៌ w!'ររត់ពន្ធមនុស្ស! /!លច
Ýក់បûüំងå!កជូនដល់ប័
Ê នសិស!្ស។
ំង

នឹង'ររត់ពន្ធមនុស្ស! និង ªៀបចំសp!ប់គ្មន
ិ FPក់ /!លនចូល
មក'ន់þក់
P របស់អក,
្ន óªៀន ឬ -!ត
ឹ '
្តិ រណ៍សហគមន៍ ក្នង
ុ
8លបំណង äើកកម្ពស់'រយល់ដឹង។

៥៨

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

ព¦!ីកប>្ថ!ម ក្នុងរយៈ!ល½!ើនbង ៤០dទី។ u!សិនèើ ã!§!rវ
'រ!លð!óកិចពិ
្ច ក!kប>្ថ!ម ã!នឹងផ្តល់អនុសន៍ ព¦!ីក
ប>្ថ!មៀត។ ធនeនប>្ថ!ម នឹងជួយឲ!្យq!rបs!ៀន និង សិស!្ស ªៀន
ន½!ើនµ!មៀត អំពីបûÞដ៏ទូលំទូóយ w!'ររត់ពន្ធមនុស!្ស

របស់óªៀន។

• ទំdក់ទំនងbមួយ អង្គ'រ*!រÝëភិលមួយ /!លÇ្វើ'រu!

ព័តF
៌ នរបស់qប
r! s!ៀន៖ ®!ªៀនl!ះចÙយK!ួល

និង សព Âក្នុងពិភពCកបច្ចុប!្បន្នl!ះ, សហ'រណ៍+P
Ç្វើ'រ·យឯកàជ!្យ។

ព័ត៌Fនប>្ថ!ម
Freetheslaves.net

គណៈកម្ម'រអន្តរbតិអកច!
្ន Ñប់–K!្តីផល់
្ត ពកក់y៖
ì

www.freetheslaves.net
ស²នុ¢!ម3ក!្យ½!ើន /!លក់ទងនឹង'ររត់ពន្ធមនុស!្ស។ ទីក>្ល!ង
Fនព័ត៌Fនច±!ុះb½!ើន ស្តីពី 'ររត់ពន្ធមនុស!្ស និង 'រ

!ង
្វ រក

ដំ:ះN!យ ក្នុង'របញ្ចប់ សព Âក្នុងអំឡុង!លរស់Â

បûÞមិនន់ចប់ (International Commission of

Jurists – Comfort Women: An Unfinished Ordeal)
I.C.J (Geneva, 1994)

របស់Dើង។

óលី¶៉ bនិចនិ
្ច រន្តរ៍ (Lilya 4-Ever)

អង្គ'រ េហ្វសុីប កម្ពុb (AFESIP)

A Swedish/Danish film, 1994

www.afesip.org

ពយន្តM្លើង¢!ហម (REDLIGHT Movie)

¢!ុមu!ឹក!kbតិកម្ពុb¸ើម!្បីK!្តី

www.redlightthemovie.com

(The Cambodian National Council for Women)

ដំ!ើររបស់

www.cncw.gov.kh

្វ!ត© (Svetlana’s Journey)

www.svetlanasjourney.com

កូនK!.
ី !រ្ម ក្នុងសព (Captive Daughters)

សម្ព័ន្ធមិត្តពិភពCកu!

ំងនឹង'រជួញដូរK!្តី (Global

www.captivedaughters.org

Alliance Against Traffick in Women)

កូនK!.
ី !រ្ម (Daughters of Cambodia)

www.gaatw.net

www.daughtersofcambodia.org

មូលនិធិ ម៉ម សុF៉លី (Somaly Mam Foundation)

សហពលកម្មu!

www.somaly.org

ំងនឹង'រជួញដូរK!្តី

(Coalition Against Trafficking in Women)
www.catwinternational.org

រយ'រណ៍w!'រជួញដូរមនុស!្សក្នុង

Pំ២០១០

(Trafficking in Persons Report 2010)

អង្គ'រ Ü!ក>ត អន្តរbតិ (ECPAT International)

www.state.gov

www.ecpat.net

ំ ក់ទន
ំ ង រយ'រណ៍ពព
ិ ណ៌dស្តព
ី u
ី !
! ស·យពិក!k
¾!នទីទd

អង្គ'រ )) អន្តរbតិ (Hagar International)
www.hagarinternational.org

è!សកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរbតិ
(International Justice Mission, IJM)
www.ijm.org

អង្គ'រ ប្ខញ ណ÷មី (NomiNetwork)
www.nominetwork.org

្ត ពកក់y”ì
ឯករផ្តល់Íបល់អំពី “K!្តីផល់
(Recommendations on the Issue of “Comfort Women”)
Japan Federation of Bar Association, 1995

u!ភពព័ត៌Fនល្អបច្ចុប!្បន្នl!ះ ស្តីពី'ររត់ពន្ធមនុស!្ស ·យរួមំង
äើក±!ិត w!'រ3ក់ព័នរបស់
្ធ
ពួកã! កិចu!
្ច ឹងÓ!ងរបស់ពួកã!
ក្នង
ុ 'រលុបបំត់បûÞl!ះ និង អនុសន៍កង
ុ្ន 'រប|្កន
ើ u!សិទ
្ធ ព
w!កិច្ចu!ឹងÓ!ង ជ័យជំនះរបស់ជនរង?!ះ និង ធនeនb½!ើន
ដÄ!ៀត។

មជ!្ឈមណUលសកម្មពគI!ង ផូ©រីស
(Polaris Project Action Center)
www.actioncenter.polarisproject.org
u!ភពព័ត៌Fនb½!ើនៀត នមកពីអង្គ'រ*!រÝëភិល ។

កម្មវិធី ្រហ្វន់©ញ របស់ប្ខញទូរទស!្សន៍ ភីប៊ីÜ!ស
(PBS Frontline)
www.pbs.org
ធនeនជួរមុខbមួយ'រvប់ទំdក់ទំនង ដ៏Fនត]្ល! ¿នឹង
!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៥៩

អង្គ'រ*!រÝëភិល (NGO) និង Fj!b½!ើនៀត Fន
ឯករ របស់ កម្មវិធី ្រហ្វន់©ញ (Frontline) ·នឡូត ·យ
!រី ស្តីពី សពផ្លូវM!ទ។ ·យរួមបញ្ចូល 'របរិ¶យ អំពី
កម្មវិធី និង 3ក!្យអÉÊធិប!Ñយ។Fន'រទំdក់ទំនងតvប់¿នឹង
ឯករពីរ »!្ស!ងៀត ស្តីពី សពដ៏ទំlើប។
'រvប់ទំdក់ទំនងl!ះ dំអកចូ
្ន ល¿'ន់ ភីប៊ីÜ!ស (PBS)
- ¾!នទីទំdក់ទំនងរបស់ កម្មវិធី ្រហ្វន់©ញ (Frontline) /!ល
អមbមួយu!វត្តិªឿងស្តីពីសករផ្លូវM!ទ ។

ទំlៀមទំóប់§!rកូសុី Âu!!ស)

ªឿងរបស់ អ្នករស់àនFនជីវីតFPក់
(A Survivor's Story)
www.innetwork.org
u!វត្តិរបស់អ្នកÂរស់៖ ស®្ល!ងខ្លីៗ (កិចពិ
្ច ក!kអំពី ទំlៀមទំóប់់
§!rកូសុី ក្នុង'រកល!្បង។ Â¤ងចុងl!ះ Fន'រក់ទងនឹង'រ
ìប់u!វត្តិ>ល់
² របស់;!ង
្ម K!ី /!លbបទពិÀធន៍របស់dង)

សព ) សp!ប់¢!ុម-!ះទិ!ព
(Ghana's Slaves to the Gods)
www.wcl.american.edu
អត្ថបទល្អៗ ស្តីពី'របដិបត្តិ Âu!!ស) និង CកK!ី
ជូលី ដកតហ!្សុី

(The Trokosi in Ghana)
www.sos-sexisme.org
Fj!ស្តីពី ទំlៀមទំóប់§!rកូសុី Âu!!ស)

អង្គ'រត±!rវ'រអន្តរbតិ ) /!លកំពុង>(ស់ប្តូរ

ជីវិតK!្តី (International Needs Transforming the Lives

សព ក្នុងសតវត!្សរ៍ទី២១ (21st Century Slaves)
www.ngm.nationalgeographic.com
ភូមិK!b
្ត តិ៖ ព័ត៌Fន និង ទំdក់ទំនង½!ើននឹងធនeន

of Women in Ghana)
www.internationalneeds.org.au
ព័ត៌Fនទូលំទូóយស្តីពី ទំlៀមទំóប់§!rកូសុី Âu!!ស)
និង កិច្ច'ររបស់អង្គ'រ*!រÝëភិល កំពុងដំ!ើរ'របញ្ចប់'រ
បដិបត្តិl!ះ។

Cកq!r អ្នកq!r កំពង
ុ ជួយ§!ត
 ពិនត
ិ ្យ! អក្ខàវិរទ
ុ ្ធ Âភ្ន
ំ ញ
! , 9្ងទ
! ៣
ី
.!កû្ញ

៦០

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

២
ំP ០១១

Cក ៉'(វ )!ល (Vaclav Havel)
Cក ៉'(វ )!ល (Vaclav Havel) គឺbស®្ល!ង
មួយ ក្នង
ុ ចំ:មស®្លង
! /!លFនរសំ¤ន់បផ
ំ ត
ុ
សp!ប់លទ្ធu
ិ b
! ធិបy!យ្យ! ។ bមួយនឹង'រត±!ង់
ទិស>²ល់ខ្លួនu!កប·យ សីលធម៌, ·យ+,ន
ពðៀចð!រ, រួមbមួយនឹងA)រBសល!្យä!ច
²(bងã! ក្នង
ុ
កនÍយ, Cក )!ល
ននិ¶យ·យពÀ,ះ§!ង់ ក្នុងdមbអ្នក
u! ង
ំ FPក់ មកពីវF
ិ នu!edធិបតីកង
ុ្ន ទី¢ង
ុ! E!ហ្គ
(Prague)។ ក្នុងdមbអ្នកនិពន្ធផលិតកម្មស្ត!ង
dដកម្មល!្បb
ី ងã! ក្នុងu!!សØ!កូស្លូគី
៉ និង b
ជនរង?!ះអស់រយៈ!លដ៏យរូ Ö!ម'រ+បសង្កត់
របស់រដ្ឋ របបកុម្មុយនីស, +ត់Fនពល!្បីល!Ñញ
និង ទទួលន'រBតសរ

ើរÉមរយៈ និពន្ធ

ផលិតកម្មស្តង
! dដកម្ម /!លគួរឲ!្យអស់ស!
ំ
ច
ើ
ហួសចិតb
្ត ½!ន
ើ , រួមFន៖ ពិធជ
ី ប់äៀងក្នង
ុ សួនច!Ñរ
(The Garden Party), 'រលំក'ន់3ធ
! ន់
្ង ធរ្ង ក្នង
ុ

'រu!មូលរម្មណ៍ (The Increased Difficulty of
Concentration), អនុស!kរណៈÍគយល់ (The
Memorandum), ©ហ្កូ ¸!ស©
ូ តូ (Largo Desolota),
និង 'រប៉ុនប៉ង (Temptation)។ Cក )!ល
;ើតក្នង
ុ
១
ំP ៩៣៦ bÊនិកអង្គ'រសិទ្ធិមនុស!្ស
្ញ តសិបE!ំពីរ
និង u!bធិបy!យ!្យ Û,ះ ធម្មនុញចិ
(Charter 77) /!លនu!ឈមមុខតទល់bមួយ
នឹង'រq!ប់q!ង របស់u!!សសូðៀត។ +ត់ន
និពន្ធអត្ថបទb½!ន
ើ /!លនក់ញ'រÆប់

“អ្នកមិនចង់Fន'រbប់3ក់ពន
័ b
្ធ មួយនឹងªឿង¢!ក់ៗ
/!លÂជុវំ ញ
ិ ខ្លន
ួ របស់អក
្ន ÔើយÂ9្ងម
! យ
ួ , Â!ល/!ល
អ្នក7ក់ព¸
ី ក
! អ្នកN!ប់3យ
! ល់þ អ្នកគឺbអ្នកu! ង
ំ FPក់,
យល់þ អ្នកគឺbសកម្មជន'រ3រសិទម
ិ្ធ នុស្ស! មួយរូប”។

រម្មណ៍¶៉ង¤(ំង ស្តីពី'រ+បសង្កត់ និង 'រ
Pំ

នជួយទF(ក់របបកុមយ
ុ្ម នីស ឲ!្យe(ក់ដល់ត និង នចរÆរឲ!្យFន'រ>(ស់

១៩៧៨ /!លFនចំណងòើងþ អំចរបស់

ប្តូរ·យសន្តិវិធី¿bរបបu!bធិបy!យ!្យ។ រដ្ឋថ្មីមួយ ន;ើត°!ញមកពី

អ្នក+,នអំច (The Power of the Powerless)

ក្អ!លq!ប់q!ងរបស់u!!សសូðៀត ·យ¾្អក
! ¿äើ

គឺbអត្ថបទនÍយដ៏ល្អបំផុត /!លមិនe(ប់

មតិ, 'រចូលរួមក្នង
ុ នÍយ, សង្គមសុីវិល និង ឆន្ទៈក្នុង'រទទួលននីតិរដ្ឋ។

Fនអ្នកសរ

ក្នុង

u!

ំង, ÔើយPê!របស់+ត់មួយ Âក្នុង

!រ។ ក្នុង

Pំ១៩៧៩ សp!ប់b'រ

រ! 
ី ពw!'រប្ចញ
!

Pំ១៩៨៩ Cក )!ល នbប់aPតbu!edធិបតីw!របបមិន!ន

សងសឹក¿äើ សកម្មពសិទ្ធិមនុស!្ស របស់+ត់

កុម្មុយនីសទីមួយ របស់u!!ស Ø!កូស្លូ៉គី ក្នុងរយៈ!ល៤០

Pំ។ ក្នុង

Pំ

Cក )!ល §!វr ន'ត់$សឲ!្យÇ្វ'
ើ រធ្ងន់ធរ្ង

២០០២ +ត់bបុគលទី
្គ
បី /!លន ទទួលរÙÚន់ ពbពលរដ្ឋរបស់ )ណ÷ អ.

រយៈ!ល៤

Pំកន្លះ, Ôើយក្នុងអំឡុង!លâះ

Y!លឡិនបូជន
ិ (Hanno R. Ellenbogen Citizenship Award) /!លនផ្តល់·យ

+ត់ននិពន្ធªឿង លិខត
ិ »្ញ¿
ើ 'ន់អល
ូ ) (Letters

សង្គមសហu!តិបត្ត'
ិ រអន្តរbតិ ទី¢ង
ុ! E!ហ្គ (Prague Society for International

to Olga)។ ក្នុងdមbdយកអ្នក d3
ំ ក!្យរបស់

Cooperation)។ ក្នុង

អង្គ'រð!ទ'
ិ សុវី ល
ិ (Civic Forum), /!ល+ត់b

(International Gandhi Peace Prize)

សហÊនិកក្នង
ុ
១
ំP ៩៨៩, Ôើយ Éមរយៈពb

'àមÆន គន្ធី (Mohandas Karamchand Gandhi) របស់រÝëភិលឥU

អ្នកដឹកdច
ំ !
ំ
ះ! E!b7¾្នក
! នÍយ និង ព

សp!ប់'ររួមចំ!កដ៏Ø្នើមរបស់+ត់ ក្នុង'រទទួលនសន្តិពពិភពCក

អូសញ¾្នក
! សីលធម៌ របស់+ត់, Cក )!ល

និង äើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស!្សÂក្នុងÊនពដ៏លំកបំផុត ÉមមÇ!#យ

Pំ២០០៣ +ត់នទទួលរÙÚន់សន្តិពគន្ធីអន្តរbតិ
/!លនយកÉមÛ,ះ ម៉)
ូ ន់Ýស

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៦១

របស់ Cក គន្ធី។ ក្នុង

Pំ២០០៣ Cក )!ល bអ្នកទទួលន

âះ!។ អ្នកមិន!នQ!ន់3!សË!ចចិតþ
្ត ចង់'យb
(
អ្នកu!

ំង

រÙÚន់អគ្គរដ្ឋទូតសតិសម!្បជញ្ញៈរបស់ អង្គ'រäើក2!ង$សអន្តរbតិ

Ôើយន'(យ¿b អ្នកu!

(Amnesty International’s Ambassador of Conscience Award)

/!លរួមFន ដំក់'ល និង សកម្មពb½!ើន។ bªឿយៗ Â

äើកដំបង
ូ ã! សp!ប់'រÙររបស់+ត់ ក្នង
ុ 'រäើកកម្ពស់សទ
ិ ម
ិ្ធ នុស្ស! ។

ក្នុងអំឡុង!លw!ដំ!ើរ'រl!ះ, អ្នកមិននÇ្វើ'រឆ្លុះបûüំងឲ!្យ

ក្នុង

!រីពរបស់

នពិតE!កដ ¿äើអ្វី/!លកំពុង3!;ើតÏើងâះ!។ អ្នកQ!ន់

u!edធិបតី®!រិក (U.S. Presidential Medal of Freedom) Ôើយ

3!ដឹងþ អ្នកចង់°ៀសងបំណុលមួយចំនួន /!លចនឹងÇ្វើឲ!្យ

ក្នុង

Pំ២០០៨ អង្គ'រទស!្សនៈខុស+P (A Different View) Fន

µហ្មងដល់ជីវិតរបស់អ្នក3!ប៉ុ:rះ។ អ្នកមិនចង់Fន'រbប់

មូលÝëនÂអឺរ៉ុប ន Cក )!ល þ bòើងឯកFPក់ ក្នុង

3ក់ព័នb
្ធ មួយ នឹងªឿង¢!ក់ៗ /!លÂជុំវិញខ្លួនរបស់អក,
្ន Ôើយ

ចំ:ម òើងឯកu!bធិបy!យ!្យ របស់ពិភពCក រួមbមួយនឹង

Â9្ង!មួយ Â!ល/!លអ្នក7ក់ពី¸!ក អ្នកN!ប់3!យល់þ អ្នកគឺ

!លសិន !ន¸!ó (Nelson Mandela), Ï!ច ៉Ï! (Lech

bអ្នកu!

Walesa) និង កូà៉ហ!្សូន ហ្គីណ÷ (Corazon Aquino)។

មួយរូប។ សp!ប់រប
ូ ខ្ញុំ ªឿងà៉វរបស់ខ្ញុំ Fនលក្ខណៈK!¸ៀងl!ះ/!រ។

Pំ២០០៣ l!ះ/!រ +ត់នទទួល ®!Ýយ

ំងâះ!។ bដំ!ើរ'រដ៏!ង

ំងFPក់, យល់þ អ្នកគឺb សកម្មជន'រ3រសិទ្ធិមនុស!្ស

Q!ន់3!þ ;ើតÏើងÂð!óÖ!យមក, Â!ល/!លខ្ញុំbប់

ក់ទងនឹងពbអ្នកដឹកdំ និង

!ចក្តី')
( ន

វិបត្តិរបស់b7ធរbមូលÔ!តុមួយ ក្នុងចំ:មមូលÔ!តុb
½!ន
ើ /!លប្ខលឲ!្យ;ើតFនម)វិdសកម្មង
ំ ©យ /!លDើង
ន5ើញក្នុងពិភពCកd!លបច្ចុប!្បន្នl!ះ។ ពិភពCកÖ!យ
របបកុមយ
ុ្ម នីស នផ្តល់នវូ ឱ'សមួយសp!ប់អកដឹ
្ន កdំ /!លFន
សីលធម៌ថ្មីៗ, ពីO!ះÂអំឡុង!លអន្តរ'ល u!!សំងâះ
មិនFនអ្នកនÍយជីព!។ ករណីl!ះ ផ្តល់ឱ'សដល់ អ្នក
បញ្ញវ័ន្តនចូលÂក្នុង

កនÍយ, ÔើយÉមរយៈ'រចូលក្នុង

កនÍយl!ះ ពួកã!នបញ្ចល
ូ ,រតីថច
ី្ម ល
ូ ¿ក្នង
ុ ដំ!រើ 'រ
នÍយ។ ប៉>
ុ !្ត Â!លបន្តបd²ប់Ö!យមក បញ្ញវ័ន
្ត ំងl!ះ
នទទួលរង'រ+បសង្កត់, ·យu!ព័នÆ
្ធ ស់នប្ក!បពួកã!ឲ!្យ
àបអស់, Ôើយឱ'សគ½!ើននត់បង់។ Fនអ្នកដឹកdំមួយ
ចំនួន /!លអ្នកច8រពន, Ôើយខ្ញុំពិតbន8រព, រួមFន
Ý³! ©F៉។ ខ្ញុំសរ

ើរþ bញឹក±ប់ $ះបីbពួក+ត់មិនFន

សង!្ឃឹម ឬ ពន្លឺ w!Jគជ័យសូម!្ប3
ី !បន្តិចបន្តួចក៏·យ, ក៏ពួកã!ន
!ៀមខ្លួនÔើយbនិចក្ន
្ច ុង'របូbជីវិត, និង បូb
ã!/!រ។ ពួកã!ន

!រីពរបស់ពួក

!ៀមខ្លួនរួចb´!ច ក្នុង'រទទួលយក'រ

ទទួលខុស§!rវសp!ប់ពិភពCក, ឬ ¶៉ង'ចស់សp!ប់

ក្នង
ុ ពន្ធd+រ, /!លខ្ញ
ំុ នÆប់»ម
ើ្ត ឆ្លះុ បûüង
ំ ¿äើដ!
ំ
រើ 'រâះ
និង ¿äើមូលÔ!តុអ្វី/!លខ្ញុំនÇ្វើ។ E!កដbFន មនុស!្សមួយ
ចំនួន /!លªឿងl!ះþ b “អព្ភូតÔ!ត”ុ , bu!ភពw!þមពល
/!លជួយអ្នកជម្នះäើ'រលះបង់ំង©យ។ ឥឡូវ Fនមនុស!្ស
មួយចំនួន /!លu!!លbមិនយល់K!បនឹងគំនិត អំពីþមពល
អព្ភូតÔ!តុl!ះ, ប៉ុ>្ត! ខ្ញុំFនរម្មណ៍Î!បâះ។ Â!ល/!លខ្ញុំ
Âក្នុងពន្ធd+រ ជួន'លខ្ញុំនគិតþ Ô!តុអ្វីនbបុគលមួ
្គ
យរូប
សុខចិតÂ
្ត ក្នង
ុ ពគួរសម, សុខចិតÂ
្ត bអ្នកu!'ន់¤ប់
v នវូ សុចរិតព,
សូម្ប! 3
ី ! ក្នង
ុ Êនពកំពង
ុ 3!ÂFPក់ឯង, ក្នង
ុ Êនព/!លមិនFន
នរFPក់ ដឹងអំពីសកម្មព និង គំនិតរបស់អ្នក, *!3!ពីរូបអ្នក
ខ្លួនឯង។ សូម!្ប3
ី ! Âក្នុងÊនពំងl!ះ, បុគលមួ
្គ
យរូបចFន
រម្មណ៍មន
ិ ល្អ, ចFនសតិសម!្បជញ្ញៈមិនល្អ, ចFនវិប្ប! ដិរី។
yើÔ!តុអ្វីនb¶៉ងដូ°្ន!ះ? yើÔ!តុអ្វីនbច;ើតÏើង
ដូ°ះ!្ន ន? Ôើយច®្លយ
ើ របស់ខច
ំុ្ញ Ì
ំ ះបûÞl!ះ គឺþ E!កដbFន
¬្ន!កមួយកំពុងសម្លឹងមក, /!លមិន!នFន3!មនុស!្ស/!លÂ ជុវំ ញ
ិ
អ្នកâះ! /!លនÇ្វើឲ!្យFន'រ>(ស់ប្តូរ។ ខ្ញុំមិនFនភស្តុÉង
សp!ប់បûvក់អំពីវត្តFន w!¬្ន!កមួយl!ះ!, ប៉ុ>្ត! ខ្ញុំ¾្អ!ក¿äើ
តថពគំរូគំនិតអរូបី សp!ប់បûvក់អំពី វត្តFន w!¬!ក
្ន មួយâះ។

ក>្ល!ង /!លពួកã!កំពុងរស់Â។ ខ្ញ3
ុំ !ង3!8រពអ្នកំងអស់âះ

ក់ទងនឹងពភ័យ¤(ច

Ôើយ3!ង3!Bតសរ

!ចក្តី')
( ន

ខ្ញុំe(ប់នជួបu!ទះ និង Â3!បន្តជួបu!ទះq!ប់រូបព w!'រ

Âក្នង
ុ
កeរណៈFនន័យþ បុគលរូ
្គ បâះ§!វr u! ង
ំ នឹងទស!្សនៈ

ភ័យ¤(ច។ 'រភ័យ¤(ចរបស់ខ្ញុំមួយចំនួន FនសពÉនតឹងbង

របស់ មនុស!្សគ½!ើន (Ôើយទន្ទឹមនឹងâះ កំពុងu!ឈមនឹង'រ

ពភ័យ¤(ច របស់អកដÄ!
្ន
។ ក៏ប>
៉ុ !្ត 'រu!ឹងÓ!ង¸ើម!្បីពុះ3រជម្នះ

ត់បង់តd
ួ ទីរបស់ខន
ួ្ល ៀតផង) ¸ើម្ប! ប
ី ព
ុ Ô!
្វ ត'
ុ រពិត។ ខ្ញក
ំុ 3
៏ ង
! 3!

'រភ័យ¤(ចំងâះ ក៏u!!លbFនសពÉនតឹងbង/!រ។

Fន'រBតសរ

'រភ័យ¤(ចដ៏ចម!្បងâះ គឺ'រK!]!þ ខ្ញ
ំុ ចនឹងឲ!្យអ្នកដÄ!បàជ័យ,

ើរ អំពីអ្វី/!លពួកã!Ç្វើ។

ើរ¶៉ង¤(ំង ចំÌះបុគលb
្គ
u!វត្តិK្ត! /!ល

ចÇ្វើªឿងំងអស់l!ះន។

þ ខ្ញុំនឹងចÇ្វើឲ!្យអ្នកដÄ!អស់សង!្ឃឹម, Ôើយបd²ប់មក ចFន

'រ'(យ¿bអ្នកu!

រម្មណ៍þ Fនកំហុសក្នុង'រÇ្វើដH
ូ ះ។
P
ឧហរណ៍, Â!លã!

៦២

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

ំង មិន!នbអ្វី/!ល;ើតÏើង(មៗ

¸!ញខ្ញឲ
ំ ុ ្យ! ¿Â u!!សមួយ /!លមិនFនã!ល់
 Â®!រក
ិ ©ទីន
âះ, ã!នសុំខ្ញុំឲ!្យនិ¶យµ្ល!ង¿'ន់រដ្ឋស។ ខ្ញុំននិ¶យ,
ខ្ញុំន^!ើ3ក!្យល្អៗb½!ើន និង Ç្វើឲ!្យFន'រÆប់រម្មណ៍¤(ំង។
ខ្ញុំនµ្ល!ងដូច'ររំពឹងទុក។ ប៉>
ុ !្ត Â!លបញ្ចប់ ខ្ញ3
ុំ !ង3!សួរ¿
នរFPក់þ “yើ'រµ្ល!ងរបស់ខ្ញុំ¶ង®៉
៉
!ច/!រ? yើល្អ!? yើខ្ញុំ
Ç្វើនដូច'ររំពឹងទុកឬ!?” ខ្ញ3
ុំ !ងFនរម្មណ៍មិនE!កដ¶៉ង
ដូHះ។
P ពីOះ! ខ្ញb
ំុ មនុស្ស! /!ល3!ង3!ទទួល 'រឈឺÆប់ ·យរ
Fន'រភ័យ¤(ច ;ើត°!ញពី 'រភ័យ¤(ច!លនិ¶យÂäើ

ក

និង 'រភ័យ¤(ច»!្ស!ងៗៀត។ 'រភ័យ¤(ច 3!ង3!Âbមួយខ្ញុំ,
3!$ះb¶៉ងl!ះក្តី ខ្ញុំÂ3!Ç្វើសកម្មព។

ៀមខ្ល
!
ន
ួ រួចàល់ ក្នង
ុ 'រ

;ើតÏើងÂចុងបញ្ចប់âះ គឺþ បុគលâ
្គ
ះ នគិតខ្លួនb មនុស!្ស
មុឹងF៉ត់!ក។ ទឹកមុខរបស់បុគ្គលំងâះ FនសពរឹងFំ¤(ំង
្ទើរ3!មិនដូចមនុស!្ស, Ôើយមនុស!្សâះ ន'(យ¿b

រូបចF(ក់។ DើងដឹងÔើយþ, រូបចF(ក់Ç្វើÏើងពីថ្ម ឬ ពីជ័រ>(ស្ទិក,
ÔើយFន'រពិកÇ្វើចលd¤(ំងស់។ ចលdរបស់រូបចF(ក់
Fនពឆ្គង¤(ង
ំ ស់។ u!សិនèើនរFPក់ចង់រក!kមនុស្ស! ធម៌,
រក!kពbមនុស!្ស, Fនរៈសំ¤ន់/!លមនុស!្សâះFនគF(ត
ខ្លះពីªឿងà៉វ។ ¸ើម្ប! រី ក!kគF(តl!ះ អ្នក§!វr Fនសមត្ថពយល់ដង
ឹ þ
Âក្នុងទ|្វើរបស់ជនមួយâះ 3!ង3!Fនចំ!កw!ពអស់
សំ!ើច ឬ 'រ

bªឿយៗ Fនមនុស្ស! b½!ន
ើ /!លFន'រភ័ន¶!
្ត ឡំរង

ច
! ក្តី

សង!្ឃឹម និង បុª!និមិត្ត។ បុª!និមិត្ត bវិទ#
! K!្ត w!'រសិក!kពីអ្វីៗ
សព្វÎ!ប¶៉ង /!ល;ើតÏើងជុំវិញខ្លួនDើង ក្នុងCកDើងâះ។
Éមរយៈ'រសិកk
! l!ះ អ្នកនឹងចប|្កត
ើ bបុªន
! ម
ិ ត
ិ វិ្ត ជF
្ជ ន (ពីOះ!
អ្នកbសុទិដ្ឋិបុគល),
្គ
ឬ ចប|្កើតbបុª!និមិតអវិ
្ត ជ្ជFន (/!លច
នឹងFនផលប៉ះ3ល់Î!បទុទិដ្ឋិនិយម ¿äើមនុស!្ស/!លÂជុំវិញ
អ្នក)។ ប៉>
ុ !្ត សំ¤ន់ស់/!លDើង§!rវÇ្វើ'រÎ!ងå!កឲ!្យÝច់
ពី+P។

!ចក្តីសង!្ឃឹមមិន!នb បុª!និមិត!
្ត ។

វិû្ញណ!, ក៏+ន
,

លះបង់អ្វីៗសព្វÎ!ប¶៉ងសp!ប់បûÞធ្ងន់ធ្ងរមួយâះ, អ្វី/!ល

ស់,

!ចក្តីសង!្ឃឹម

!ចក្តីសង!្ឃឹម bអ្វី

/!លខ្ញុំ®ើល5ើញþ bលក្ខណៈw!,រតី។ u!សិនèើ ជីវិត+,ន

ក់ទងនឹងសំ!ើច
Â!ល/!ល បុរស ឬ K!ី្ត FPក់ ន

ក់ទងនឹង

ើចចំអក។

!ចក្តីសង!្ឃឹម/!រ, ពីO!ះþ វិû្ញណរបស់ជីវិត,

អត្ថន័យរបស់ជវី ត
ិ , Fន'រ3ក់ពន
័ ¶៉
្ធ ងជិតស្នទ
ិ b
្ធ មួយ

ក់ទងនឹង

ច
! ក្តស
ី ង!្ឃម
ឹ ។

!រីព និង 'រទទួលខុស§!rវ

!រីព/!ល+,ន'រទទួលខុស§!rវ គឺu!
! លbអ្វី/!លFន Â
ក្នុងសុបិនរបស់មនុស!្ស

្ទើរ3!q!ប់+P ក្នុង'រចង់Ç្វើអ្វីសព្វÎ!ប¶៉ង

/!លខ្លួនE!þPចង់Ç្វើ, Ôើយមិនចង់ទទួលខុស§!rវ ចំÌះអ្វី/!លខ្លួន
នu!-!ត
ឹ ។
្ត ប៉>
ុ !្ត Î!បl!ះពិតE!កដÔើយbជីវត
ិ ល្អឥត·üះ·យ
K!]!មួយ (utopia)។ ប៉>
ុ !្ត ជីវិត/!ល+,ន'រទទួលខុស§!rវ មិន!ន
bªឿង§!ម
ឹ §!វr Ïើយ។ ដូ°ះ!្ន Ôើយ នbខ្ញគ
ំុ ត
ិ þ ត]្លរ! បស ់

រ! 
ី ព

Fន'រbប់3ក់ព័នb
្ធ មួយនឹង'រទទួលខុស§!rវ។ Ôើយu!សិនèើ
រ! 
ី ពមិនFន'រទទួលខុស§!វr Âbប់bមួយâះ!, នឹងត់
ខ្លឹមរ, នឹងត់អត្ថន័យ, Ôើយ ក៏នឹងត់បង់ទម្ងន់/!រ។

-!ះសង!្ឃ, Cកq!r អ្នកq!r កំពង
ុ ជួយ§!ត
 ពិនត
ិ ្យ! អក្ខàវិរទ
ុ ្ធ
Âវត្តដំក់ ñ!ត្ត

ៀមàប, .!ស)
ី

២
ំP ០១១

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៦៣

yើ

រ! 
ី ពក្នង
ុ 'រប្ចញ
! មតិFនន័យដូច®្តច
! ?

Cក ៉'(វ )!ល

បûÞសិទ្ធិមនុស!្ស៖
• យល់ដង
ឹ នូវមÇ!#យក្នង
ុ 'រប្កបជន
!

!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពី

សិទ្ធិមនុស!្ស
• Fj!១៩:

!រីព ក្នុង'រប្ច!ញមតិ

និង ព័ត៌Fន

!រីព ក្នុង'រប្ច!ញមតិ
• អំច w!អកមិ
្ន នFនអំច

(/!លនÏើងនិ¶យក្នុង'រអនុម័ត

("The Power of the powerless") ·យ

'រ>(ស់ប្តូរសង្គម) ឲ!្យ

Cក ៉'(វ )!ល

្ងៀមKត់។

www.history.hanover.edu

ជំdញរបស់សិស!្ស

• ៉'(វ )!ល ("Vaclav Havel") ·យ

ត±!rវ'រ!លð!ó៖ ៩០dទី

! (critical thinking)
• តក្កវិទ#

(Jan Culic)

• ឯករN!វF!វ

www.art.gla.ac.uk

សំណIរ!dំ

• 'រវិគ (analysis)

• yើ

• 'រតស៊ូមតិ

!រីព ក្នុង'រប្ច!ញមតិ

• ã!§!rវ3!កត់ចំំþ សិស!្ស

Fនន័យដូច®្ត!ច?
• yើ មូលÔ!តអ
ុ ្វី នb អ្នកប|្កត
ើ

ច
! ក្តី

u!'សbសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស
Ýក់បញ្ចូលំង

ក!្យស័ព្ទ
• អ្នកu!

bញឹក±ប់ §!rវ'រ 'របûvក់äើ
ំង(dissident)

• bសកល

!រីពក្នុង'រ

ប្ច!ញមតិ Âក្នុងឯកររបស់ពួកã!?
• yើមូលÔ!តុអ្វី នbDើង§!rវ'រ
ទទួលននូវ ព័តF
៌ ន ក្នង
ុ 'ររស់Âក្នង
ុ
សង្គមFន

ព័ត៌Fនរបស់q!rបs!ៀន

!រីពពិតE!កដមួយ។

3ក!្យ!ចន៍មួយចំនួន ថ្វីèើK!¸ៀង+P
ក៏·យ ក៏មន
ិ ចច!Ñស់óស់ង
ំ K!ង
ុ
âះ/!រ។ បរិបទ Fនu!Íជន៍មួយ

• យុត្តិធម៌សង្គម
• 'រប្ក!ប (repression)
• អ្នក'រ3រ

សp!ប់គំនិត w!

ប្ច!ញមតិ §!rវនកត់សFល់ Âក្នុង
Fj!១៩ w!

• អំច

!រីពក្នុង'រ
!ចក្តីu!'សbសកល

ស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស។

• អនុម័ត

• bដំបូងសិស!្ស§!rវ3!Fន'រយល់ដឹង

8លបំណង

• យល់-!ម

• កំណត់ និង យល់ដឹង អំពី 3ក!្យ

ត±!rវ'រ¤ងប°្ច!ក!ស

លទ្ធិu!bធិបy!យ!្យប៉:
ុ
rះ u!សិនèើ

• សុីឌី (CD)

រព័ត៌Fន និង ជន/!លស្វះ

សFxរៈសិក!k

ព!#¶ម ក្នុង'រទប់្កត់ 'ររិះគន់។

បd²ប់ពី®!ªៀនl!ះ សិស!្ស ចនឹង៖
"

• 'រÝក់បញ្ចូលក្នុង អិុនធឺណិត (internet)

!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ"។

• យល់អព
ំ ី ខ្លម
ឹ រ w!'រµ!រក!k

រ! 
ី ព

ក្នុង'រប្ច!ញមតិþbសិទ្ធិមនុស!្ស
bសកល និងbមូលÝëនq!ឹះ w!សង្គម
u!bធិបy!យ!្យ។
• ពិនិត!្យ និង វិគ តួdទីរបស់អកនិ
្ន ពន្ធ
កវី អ្នកនិពន្ធªឿងCuន អ្នក'
អ្នកសរ

រ! អត្ថបទ ក្នង
ុ 'រµ!រក!k

!ត និង
រ! 
ី ព

ក្នុង'រប្ច!ញមតិþ bសិទ្ធិមនុស!្ស។
• យល់អំពី បûÞu!ឈម /!លu!ឈម

បញ្ជីអត្ថបទ w!

!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ

O!ះþ ã!ន^!E
ើ !ស់ 'រអនុម័តនូវ
'រ>(ស់ប្តូរសង្គម។

៦៤

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

!ចក្តីu!'សbសកល

www.udhr.org
• ជីវu!វត្តិរបស់ Cក ៉'(វ )!ល
www.vaclavhavel.cz
• និយមន័យ w!

រ! 
ី ពក្នង
ុ 'រប្ចញ
! មតិ

www.hrea.org
•

Fនលំហូរ ·យ

!រី និង ចំហ w!
!ង
្វ

¸ើម!្បី§!តj!អ្នកដÄ! bញឹក±ប់

ស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស

·យ ជន/!លនអនុវត្តន៍ និង 'រ3រ
សិទ្ធិ w!

មួយ /!លþ ចFន§!ឹម3!

!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ
www.democracyweb.org

សកម្មពរបស់សិស!្ស
Êនពq!ងទុក

• សូម!dស
ំ ស
ិ ្ស! ឲ!្យន Fj!១៩ w!

ច
! ក្តu
ី '
! សbសកល

ស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស។
Ýក់Éម3ក!្យ>²ល់ របស់ពួកã!។
្នើ ឲ!្យសិស!្ស àយ'រណ៍>ល់
² Fត់ ¿'ន់þក់
P Éមរយៈ

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន"។

• បs!ៀនសិស្ស! ឲ!្យ°!ះ^!E
ើ ស់
! សណ
ំ រI ¤ងÖ!ម b'រ!dំ
Â!ល/!ល កំពុងន ¾្ន!កំងពីរl!ះ គឺ៖
អ្នក/!ល)ននិ¶យu!

• Î!ងå!កឯករFj!b½!ើនច!Ñប់ដល់សិស!្ស /!លបរិ¶យ
!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ និង Fj! /!លបរិ¶យ អំពី
!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ។

• Î!ងå!កbបី¢!ុម ក្នុងþPក់នីមួយៗ។
◦ បកN!យ Fj!១៩
◦ បកN!យ គំនិតទូ¿ w!

ំងនឹងã!?

◦ yើមូលÔ!តុអ្វីនb រÝëភិលរបស់ Cក ៉'(វ )!ល
នÆប់»្តើមÇ្វើឲ!្យ+ត់

្ងៀមKត់?

◦ yើFនមÇ!#យK!ពិចK!ពិលមួយ ក្នុង'រÇ្វើឲ!្យ
'ររិះគន់âះ ស្ងប់Kត់/!រ ឬ !?

• ¢!ុមនីមួយៗ §!rវ3!Æត់ឲ!្យÇ្វើ សកម្មពមួយ ដូច¤ងÖ!ម

◦ បកN!យ

www.rfkcenter.org

◦ yើ¢!ុមមួយ /!លFន'រ§!តj! ចÇ្វើអ្វីខះ្ល ចំÌះ

សកម្មពទី១

u!វត្តិªឿង w!

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

• Î!ងå!កþPក់ នូវ'រន ស្តីពី "

កិចពិ
្ច ក!k /!លនស±!បស±!ល ·យ q!rបs!ៀន។

អំពី

• Î!ងå!កþPក់ នូវ'រÇ្វើបទសFxស របស់ Cក ៉'(វ )!ល
/!លក់ទង អំពី ã!ហទំព័រ

• បd²ប់ពី'រន សូម!dំសិស!្ស ឲ!្យªៀបចំFj!l!ះÏើងវិញ
• សូម

សកម្មពទី២

• Â!លâះ q!ប
r s!ៀន នឹង§!វr ដឹកdំ និង 3ក់ពន
័ b
្ធ មួយសិស្ស!
ក្នុងកិចពិ
្ច ក!kមួយ ស្តីពី មÇ!#យ /!ល ក្នុងâះ

!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ

!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ

Cក ៉'(វ )!ល §!rវន ã!រំCភ និង Ýក់គុក ចំÌះ
ទស!្សនៈរបស់+ត់។

• !dស
ំ ស
ិ ្ស! ឲ!្យន, វិគ និង ពិក!käើFj!ំងអស់lះ! ។
• បd²ប់ពី'រវិគäើសFxរៈសិក!kំងអស់l!ះ ¢!ុម §!rវ3!
យល់-ម
! äើ'រយល់ដង
ឹ បរិបទ របស់ពក
ួ ã! w! Fj!នីមយ
ួ ៗ
·យÇ្វើ កំណត់Ô!តុ /!លតំងឲ!្យទស!្សនៈយល់ដឹង របស់
¢!ុមនីមួយៗ។
• ឲ!្យសិស!្សàយ'រណ៍ អំពី លទ្ធផលយល់5ើញ របស់ពួកã!។
¢!ុមដÄ!ៀត គួរ3!Ç្វើ កំណត់Ô!តុ អំពី ព័ត៌Fន។
• !d¢
ំ ម
ុ! ង
ំ អស់ ឲ!្យÇ្វព
ើ !ង¾្នក
!

រ! 
ី ពក្នង
ុ 'រប្ចញ
! មតិ

w! រដ្ឋធម្មនុញ្ញ របស់រÝëភិលថ្មី។
• Â!ល/!លនបញ្ចប់រួចÔើយ សូមឲ!្យ¢!ុមំងអស់
u!ជុំÏើងវិញ bþPក់ និង Ýក់បញ្ចូល
w!

!ចក្តីព!ងគំនិត

!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ ¿ក្នុងឯករមួយ។

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៦៥

'(យbអ្នក'រ3រ
• សិស!្ស នឹង§!rវផ!្សព្វផ!kយ អត្ថបទរបស់ពួកã! b

ៀវÐមួយ

សp!ប់'រå!កÆយ Âក្នុងចំ:ម សិស!្ស ឬ សរ
ªឿងCuនខ្លៗ
ី /!លÂក្នង
ុ âះ បûÞក់ទងនឹង
អំពី

• សិស!្ស ចសិក!kN!វF!វ នូវមនុស!្សំង©យ /!ល

!រ
ច
! ក្តស
ី |្ខប
!

ស²នុ¢!ម និង អត្ថu!Íជន៍bក់óក់របស់សិស!្ស, សរ

!រ

និង Î!ងå!ក Âក្នង
ុ សហគមន៍, óªៀន កំថ
! ្មី w!

ច
! ក្តី

្នើពួកã! ឲ!្យÇ្វើbគ្មិនbM្ញៀវ Âក្នុងóªៀន និង

• អង្គ'រ)(ំ®ើលសិទ្ធិមនុស!្ស (Human Rights Watch)៖
¢!ម
ុ ពិនត
ិ ្យ! ÉមÝនសិទម
្ធិ នុស្ស! /!លន)(®
ំ ល
ើ នូវ'ររំCភ
នូវ សិទ្ធិមនុស!្ស www.hrw.org។

u!'សbសកលស្តព
ី ស
ី ទ
ិ ម
ិ្ធ នុស្ស! រួម+Pbមួយកំ¸
! ម
ើ ដំបង
ូ ។
• សិស!្ស ចbសFជិក អង្គ'រសិទ្ធិមនុស!្សbតិ ឬ អន្តរbតិ,

• អង្គ'រ

្នើសុំអំពីរèៀប/!លសិស!្ស

www.freechild.org ។

!រីព

ក្នុង'រប្ច!ញមតិ និង សិទ្ធិមនុស!្សbទូ¿។

!រីពកុFរៈ 'រ

ច3ក់ព័ន្ធ Âក្នុងគI!ងរបស់សកម្មជនស្តីពីបûÞ»!្ស!ងៗ

អង្គ'រសិទព
ិ្ធ លរដ្ឋ ឬ អង្គ'រយុតធ
ិ្ត ម៌សង្គម, ¸ើម្ប! F
ី បb
!
ព័តF
៌ ន
•

ៀវÐស្តីពីស®្ល!ងយុវជន៉សុីនáន (Washington Youth
Voice Handbook) 'រ!dំ ចំÌះរèៀប/!លសិស!្សច
3ក់ព័ន្ធ Âក្នុង'រÇ្វ8
ើ លនÍយរបស់រÝëភិល និង

• សិស!្ស ចប|្កើត និង µ!រក!k ã!ហទំព័រ 'រ)(ំ®ើល

Fនស®្ល!ងមួយ/!លក់ទងនឹងបûÞសង្គមdd

!ត (media watchdog) ¸ើម!្បី àយ'រណ៍

ជូនóªៀន, សហគមន៍ និង u!bជនពិភពCក នូវបûÞdd
ស្តីពី u!វត្តិªឿងព័ត៌Fន /!លនរិះគន់,

និង

ព¦!ីកឱ'សdd

• សិស!្សចសិក!k និង បកN!យ bសមK!ប ¿នឹង

¢!ុមអ្នក'

!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ របស់ពួកã! §!rវនã!រំCភ

សហគមន៍ របស់ពួកã!។

!រីពក្នុង 'រប្ច!ញមតិ §!rវនបÙÞញ។

អំពី 'រគp!មកំ!ង ក្នុងK!ុក និង អន្តរbតិ ចំÌះ

សិទ្ធិ

www.youthrights.net។

!ចក្តីស|្ខ!ប អំពី

!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ និង 'រÇ្វើប¢!ុមអ្នក'

!ត។

• សិស!្ស ចu!មូលចង¢!ង នូវបញ្ជី របស់ អ្នក'

!ត និង

អ្នកដÄ!ៀត /!ល សិទ្ធិរបស់ពួកã! ចំÌះ

!រីពក្នុង'រ

ប្ច!ញមតិ §!rវន+បសង្កត់ ំងក្នុងK!ុក ំងអន្តរbតិ,
និង អ្ជើញពួកã!Ç្វើ bអ្នកនិពន្ធ bM្ញៀវសp!ប់ã!ហទំព័រ
របស់ពួកã!។

សីវុ ក
ី ហ្គស
័ កម្ពb
ុ

ង
! eរី, CកK!ី L!រី ខិណឌ
ិP ,ី Cក រ៉ង
ុ ឈុន, Cក ]៉ក
! ល
ូ Ô!យស៍ (Michael Hayes),

ឯកឧត្តម សឺន ស៊ូÎ!រិ៍ Âã!ហÝëន Cកជំវ មួរ សុខហួ ទី¢!ុងភ្នំ!ញ .!កុម្ភៈ
៦៦

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

Pំ២០១១

ព័ត៌Fនប>្ថ!ម
!រីពក្នុង'រប្ច!ញមតិ៖ 'រតស៊ូ និង 'រប¦!្កាប

សម្ព័ន.្ម
្ធ !រជំªឿននិង'រ3រសិទ្ធិមនុស!្ស លី'ដូ

Âក្នុងយុគសម័យ w! +!ព!្យកម្មសិទ្ធិបû្ញ

(LICADHO)

www.mediaed.org

www.licadho-cambodia.org

ផ!្សព្វផ!kយ·យ មូលនិធិអប់រំព័ត៌Fន

"'រគp!មកំ!ងថ្មី ចំÌះ
ប្ច!ញមតិ"

!រីពក្នុង'រ

មជ!្ឈមណUលសិទ្ធិមនុស!្សកម្ពុb
(Cambodian Center for Human Rights)
www.cchrcambodia.org

www.csmonitor.com

"ប°្ច!ក!ស~សdផ!្សព្វផ!kយដ៏ទំlើប"

'រិ¶ល័យឧត្តមស្នង'រអង្គ'រសហu!bbតិទទួល
បន្ទុកសិទ្ធិមនុស!្សu!Æំកម្ពុb (UN Office of High

Free Republic.com

Commissioner for Human Rights)

www.freerepublic.com

www.ohchr.org

Fairness and Accuracy in Media (FAIR)

សFគមដហុក (ADHOC)

www.fair.org

www.adhoc-cambodia.org

¢!ុម)(ំ®ើលព័ត៌Fនbតិ /!លÇ្វើ'រ ¸ើម!្បីព¦!ឹងវិÀធនកម្មb
äើកទីមួយ ·យ++
ំ ! ចំÌះពចំរុះមុខដ៏½!ើនÂក្នុងវិស័យ
រព័ត៌Fន និង ·យពិនិត!្យពិច័យ 'រអនុវត្តផ!្សព្វផ!kយព័ត៌Fន

គណៈកF,ធិ'រ'រ3រអ្នក'

(Committee to Protect Journalists)

/!លÇ្វើឲ!្យបd²ប់បន!្សំនូវ ផលu!Íជន៍eរណៈ ស®្ល!ងគតិច

www.cpj.org

និង ទស!្សនៈ.្វ!ងគំនិត។

គណៈកF,ធិ'រ'រ3រអ្នក'

អង្គ'រ)(ំ®ើលសិទ្ធិមនុស!្ស (Human Rights Watch)
www.hrw.org

អង្គ'រäើក2!ង$សអន្តរbតិ (Amnesty International)

!ត

!ត (CPJ) គឺb អង្គ'រឯកàជ!្យ

មិនយកកY! នប|្កើតÏើង ក្នុង

Pំ១៩៨១។ ពួកã! äើកកម្ពស់

!រីពរព័ត៌Fន ទូំងពិភពCក ·យ'រ 'រ3រនូវ
សិទ្ធិរបស់អ្នក'

!ត ក្នុង'រàយ'រណ៍ព័ត៌Fន ·យ+,នព

ភ័យ¤(ចពី'រ>üញ់តប។

www.amnesty.org

សហព័ន្ធអន្តរbតិ¸ើម!្បីសិទ្ធិមនុស!្ស
(International Federation for Human Rights)
www.fidh.org

គណៈកF,ធិ'រu!-!ឹត្តិកម្មw!អង្គ'រ-សFគម'រ3រ

សិទ្ធិមនុស!្សកម្ពុb (Cambodian Human Rights Action
Committee)
www.chrac.org

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៦៧

Cក ម៉)
ូ ៊ត
! យូស
! (MUHAMMAD YUNUS)

“!លK!្តីទទួលសិទ្ធិអំច,

ពួកã!សំឡឹង®ើលនូវខ្លួនពួកã!,និង

នូវអ្វី/!លពួកã!ចÇ្វើន។ ពួកã!
កំពុងÇ្វើឲ!្យ

!ដ្ឋកិច្ចរីកចË!ើន

ទន្ទឹមនឹងl!ះ/!រ, កំពុងសË!ច

!ចក្តី

អំពីជីវពរស់Â>²ល់របស់ពួកã!”។
អ្នកÊបនិក w!ធd+រ¸!មីន (Grameen), b
វិទ#
! Êនមី¢ឥ
r! ណនធំបផ
ំ ត
ុ និង Jគជ័យបំផត
ុ ,
Cក ម៉ូ)!ត យូ!ស (Muhammad Yunus)
ន;ើតÂក្នុងទីក>្ល!ង¢!ី¢!បំផុតមួយ Âäើ
ភព¾!នដីlះ! , bu!!សបង់'/!
( ស (Bangladesh),
ពីមុនមក bu!!ស៉គីន
Ê (Pakistan)។ b
K!ាÆ
្ត រ!្យ¾្នក
!

ដ
! កិ
្ឋ ច,្ច +ត់§វr! នយu!)រ

·យពមិនK!ប+Pរង +!ឹស្តី

!ដកិ
្ឋ ច្ច /!ល

នបs!ៀនÂក្នុងកលវិទ#
! ល័យ និង ព
¢!ី¢!បំផុត Âជុំវិញ+ត់។ ·យទទួលល់þ
អ្នក¢!¢
ី Â
! 3!¢¢
ី! ! ពីOះ! ពួកã!មន
ិ នទទួល
នូវ¸ើមទុន, និង E!ក់edសp!ប់Eក់
! កម្ច,ី Ôើយ
'រសុខ
ំ E
ី្ច ក់
! ត±!វr 'រតិចតួចl!ះ /!លþ E!ក់កម្ចី
គឺមិនFនu!សិទ្ធព សp!ប់ធd+រធំៗ ក្នុង
'រÝក់ឲ!្យដំ!ើរ'រ នូវត±!rវ'ររបស់ពួកã!,
Cក យូ!ស (Yunus) នÆប់»្តើមÇ្វើ'រ
កល!្បងនូវ E!ក់កម្ចី ·យរួចផុតពី'រed
តិចតួច ចំÌះកសិករÉមជនបទ /!ល+,នដី និង
K!¢
ី្ត ¢
ី! ។
! ក្នង
ុ
១
ំP ៩៨៣, +ត់នប|្កត
ើ ធd+រ
¸!មីន (Grameen) l!ះ។ វិeន'ររបស់ ធd+រ
¸!មីន l!ះ គឺFនលក្ខណៈតឹងរុង
ឹ ស់។ អតិថជ
ិ ន
្វ!ងរកមិត្តនបួនdក់¸ើម!្បី ខ្ចល
ី យ
ុ ។ u!សិនèើ
FPក់ ក្នុងចំ:មមនុស!្ស៥dក់ មិនចបំ!ញ
តួdទី អ្នកង
ំ អស់+§!
P វr ទទួលខុស§!វr , ·យកង
'រè្តb
! ចិ
7 ត្ត និង ផ្តល់'រ++
ំ ដល់
!
សហគមន៍។
E!ក់កម្ច¸
ី ម
ើ ដំបង
ូ គឺតច
ិ តួច, ឧហរណ៍ ១០ដុóរ,
(
Ôើយ§!rវបង់នូវ'រE!ក់វិញ ២០គរយ។ ជិត
២០ Ö!
ំP
យមក, ធd+រ បដិវត្តl!ះនលូតóស់
¤(ង
ំ ស់, ·យFន ¤bង១០៥០ ·យ
ផ្តល់


! កម្មដល់ភម
ូ ិ ៣៥,០០០ និង អតិថជ
ិ ន

២óនdក់, ពួកã!៩៤គរយ bK!។
ី្ត អ្នកសុខ
ំ ី្ច
៦៨

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

របស់ធd+រ¸!មីន ៩៨គរយ §!វr នបង់សងវិញ នូវE!ក់ កម្ចរី បស់ពក
ួ ã!ង
ំ អស់,
bអj!បង់សងវិញ /!លគួរកត់សFល់មួយ ខ្ពស់bងអj! E!ក់កY!សងវិញរបស់
អ្នកFន និង អ្នកFនអំច។ សំ¤ន់bងl!ះ¿ៀត, អតិថិជនន>(ស់ប្តូរជីវព
រស់Âរបស់ពួកã!៖ គឺពីព+,នអំច និង ពឹង¾្អ!ក ¿ពពឹង¾្អក
! äើខន
ួ្ល ឯង,
ឯកàជ!្យ និង ពបុន
ិ u!សប់¤ងនÍយ។ 'រ>(ស់បរូ្ត ពិតE!កដ នឹងជះឥទ្ធព
ិ ល¿
ជំdន់Ö!យ៖ គឺជំdន់មួយ /!លFន
ព!#លល្អu!

!្បៀង)រq!ប់Q!ន់, 'រអប់រំu!

ើរ, 'រ

ើរ, និង 'រ!ញចិត§!
្ត តj!äើជីវិត>²ល់របស់ពួកã!, ·យរ3!

ចក្ខុវិស័យ, 'រl្ន!u!ឌិត និង 'រäើកទឹកចិតរបស់
្ត
Cក យូស
! (Yunus)។ Âក្នង
ុ
ចំ:មរÙÚន់b½!ន
ើ , Cក យូស
!
(Yunus) §!វr ន ទទួលរÙÚន់នូÎ!លសន្តិព
(Nobel Peace Prize) ក្នុង

Pំ២០០៦ និង ®!ê!

(U.S. Presidential Medal of Freedom) ក្នុង

!រីពu!edធិបតីសហរដ្ឋ®!រិក

Pំ២០០៩។ រួម+Pbមួយ Cក !លសិន

!ន¸!ó (Nelson Mandela), Cក /!សមិន ធូធូ (Archbishop Desmond Tutu), និង
រដ្ឋម!្តីសំ¤ន់ៗ, ®!ដឹកdំសិទ្ធិមនុស!្ស និង ឥស!្សរជនសំ¤ន់ៗៀត, Cក យូ!ស
(Yunus) គឺbសFជិកFPក់ w!¢!ុម-!ឹទបុ
្ធ រសពិភពCក (Global Elders) ។

Â!ល/!លខ្ញុំនÆប់»្តើមអនុវត្តកម្មវិធី¸!មីន ក្នុង'រផ្តល់ឲ!្យនូវ

E!ក់ដូច+Pំងអស់l!ះ។ ដូ°្ន!ះ ខ្ញុំនប|្កើតពäើកទឹកចិត្ត

'រទទួលននូវឥណន សp!ប់អក¢!
្ន
¢
ី ,! ខ្ញ
ំុ នu!ឈម នឹងឧបសគ្គ

សp!ប់ម!្តីផល់
្ត E!ក់កម្ចីរបស់Dើង ពីO!ះពួក+ត់Fន'រលំក

ចម!្បងពីរ។ ទីមយ
ួ , ធd+រ3ណិជកម្ម
្ជ
Fននិd'
P រ u! ង
ំ bÊប័ន

ក្នង
ុ 'របញ្ចះុ បញ្ចល
ូ K!ឲ
ី្ត ្យ! ខ្ចE
ី ក់
! ពធ
ី d+រl!ះ។ បច្ចប
ុ ្ប! ន្នl!ះ ៩៤%

¿äើK!្តី។ ទីពីរ ពួកã!នààំង'រផ្តល់ឥណនំK!ុង ចំÌះ

w!E!ក់កម្ចីរបស់Dើងនផ្តល់ឲ!្យK!្តី។

អ្នក¢!ី¢! ·យមរអ្វីមួយ/!លអ្នក¢!ី¢!ចទទួលន, គឺb
E!ក់ed (collateral)។

Dើងមិននរំពង
ឹ ទុកដល់ផល½!ន
ើ /!លន;ើតÏើង។ ឧហរណ៍,
អ្នកសុំខE
្ចី !ក់bK!្តី នè្ត!b7ចិតចំ
្ត Ìះខ្លួនã! 3ក!្យសន!#មួយចំនួន

·យនពុះ3រäើឧបសគ្គទីពរី , ខ្ញ
ំុ ន·ះN!យ នូវបûÞទីមយ
ួ

/!លពួកã!នþ "

!ចក្តីសË!ច១៦ចំណុច"។ Fន'រè្ត!b7

Âក្នុងគI!ងខ្ញុំ ខ្ញុំចង់ន3ក់ក្ខល w!អកខ្ច
្ន ីលុយពីធd+រ b

ចិត្ត ចំÌះ'រv!លម្អសុខF
ុ លពរបស់អកសុ
្ន
ខ
ំ E
ី្ច ក់
! និង q!
 ររបស់

K!្តី, l!ះbបûÞu!ឈមមុខមួយ។ មុនដំបូង, K!្តីFនព²ក់

ពួក+ត់ äើសពីE!ក់/!លDើងនឲ!្យខ្ចី។ ពួក+ត់នយល់-!ម

្ទើរ

ក្នុង'រទទួលយកនូវE!ក់កម្ចីំងl!ះ។ ពួកã!ននិ¶យþ “!,

បញ្ជូនកូនរបស់ពួក+ត់¿óªៀន,

! ខ្ញុំមិន/!លនប៉ះ3ល់លុយ'ក់ក្នុងជីវិតខ្ញុំ។ សូមអ្នក¿ជួបb

µ!រក!kវិន័យ, ប|្កើតមគ្គីព, Ç្វើសកម្មព·យFន

មួយប្តីរបស់ខ្ញុំវិញ។ +ត់យល់ដឹងអំពីលុយ'ក់។ សូមផ្តល់លុយ'ក់

'()ន, និង ខំÇ'
ើ្វ រq!ប់Îប
! ¶៉ង·យ

l!ះជូន+ត់¿”។ ដូ°!ះ្ន ខ្ញុំ§!rវព!#¶មពន!្យល់អំពីផលu!Íជន៍

នយល់-មកុ
! ឲ
ំ ្យ! Fនកូន½!ន
ើ , បញ្ជន
ូ កូនរបស់ពក
ួ +ត់¿óªៀន,

របស់E!ក់កម្ចីl!ះចំÌះ¢!ុមq!រ+ត់។ ប៉ុ>្ត! !លខ្ញុំ'ន់3!

Ýំកូនើb½!ើនÉមលទ្ធព, Ôើយនឹង-!ម±ុំប>្ល!។ l!ះb

ព!#¶មចូលមករកK!្តី, ពួកã!'ន់3!រត់ã!ច°!ញពីខ្ញុំ។ សហ'រី

ដំ:ះN!យមួយចំនួន/!ល¢!ុមK!្តីនប|្កើត, មិន!នb'រ

របស់ខុំ្ញ និង ខ្ញុំនÇ្វើ'រ¶៉ងលំកក្នុង'រគិតរកមÇ!#យមួយ

មរ·យធd+រ!។ បំណងE!þPង
ំ l!ះ គឺFនរៈសំ¤ន់

/!លDើងចកងទំនុកចិតចំ
្ត ÌះK្ត!ី ¸ើម!្បីឲ!្យពួក+ត់ចនឹង

ស់ចំÌះជីវិតរបស់ពួក+ត់។ ក្នុង'រìប់+ត់, Dើង5ើញþ

ទទួលE!ក់កម្ចីពីបុរសៗ។ Dើងនបន្ថយ'រÙររបស់Dើង ¸ើម!្បី

K!្តី Ç្វើឲ!្យFន'រ>(ស់ប្តូរ។

រួមបញ្ចូលំងK!្តីb½!ើន, ពីO!ះ'រកងជំlឿទុកចិត្តl!ះ§!rវ
^!ើ!លð!ó½!ើន។
៦

ពួក+ត់នសË!ចចិត្ត
!ចក្តី

ច
! ក្តព
ី #
! ¶ម។ ពួក+ត់

E!ក់កម្ចីäើកដំបូង bធម្មÉ គឺ៣៥ដុóរ។
(
មួយយប់មុន!ល
K!្តី¿ទទួលយកE!ក់កម្ចីពីធd+រ, dងã!ងមិនលក់·យFន

PំÖ!យមក, ·យýទនៈពþ E!ក់កម្ចី/!លDើងផ្តល់

ព!ល¶!បល់ក្នុងចិត្ត ក្នុង'រសË!ចþ yើdង

!ៀមសp!ប់

ឲ!្យន3ក់ក្ខល¿K!្តី, DើងនÆប់»្តើម®ើល5ើញអ្វីមួយ

រួចN!ចÔើយឬÂ។ dងFន'រភ័យ¤(ចþ u!!លនឹងFនអ្វី

/!ល;ើតÏើងគួរឲ!្យកត់ស+
ំ ល់âះ។ E!ក់/ល
! ផ្តល់¿ឲ!្យq!
 រ

¢!ក់;ត
ើ Ïើងដល់dង។ ÔើយÂចុងបញ្ចប់ Â!ល-!ក
ឹ មិតភក្ត
្ត ិ

ង
ំ âះÉមរយៈK!ី្ត នជួយq!
 រង
ំ âះ½!ន
ើ bងចំនន
ួ E!ក់

របស់dងនឹងមកដល់ Ôើយពួក+ត់នឹងនបញ្ចុះបញ្ចូលdង “áះ

ដូច+P¿ឲ!្យបុរស។ មិនដូចពួកបុរស, K!្តីFន'រu!ុងu!យ័ត
្ន
ស់

DើងនឹងÇ្វើអ្វី/!លDើងនសË!ច។ u!សិនèើអកមិ
្ន ន¿, Dើងក៏

bមួយលុយ Ôើយនផ្តល់ផលu!Íជន៍¿ឲ!្យកូនរបស់ពួក+ត់

មិនច/!រ។ Dើងមិនចរម្ភbនិច'
្ច លដូចl!ះ!។ មិនÙយK!ល
ួ

(ម។ ពួក+ត់នªៀនរèៀបក្នុង'រÆត់å!ងធនeន·យក±!។

មកដល់ចំណុចl!ះ!។ áះ Dើង¿”។ ÔើយÂចុងបញ្ចប់

ÔើយK!F
ី្ត នទស!្សនៈ!ង យ។
K
ពួក+ត់ច®ើល5ើញមÇ!#យ

·យFន'រäើកទឹកចិតពី
្ត ពួកã! dងនឹងនមកដល់ធd+រ។

រួចផុតពីព¢!¢
ី ! និង Fនវិនយ
័ ក្នង
ុ 'រអនុវត្ត¾!ន'ររបស់ពក
ួ +ត់។

Â!ល/!លdង'ន់លុយâះ, Fនចំនួន½!ើនÂក្នុងê!

u!!លb ·យរ3!K!្តីទទួលរង'រឈឺÆប់ពីព¢!ី¢!½!ើន

របស់dង, ^!ៀបដូច'រ'ន់

bងបុរស, ពួក+ត់Fន'រជំរញ
ុ äើកទឹកចិត½!
្ត ន
ើ ក្នង
ុ 'រòៀសងពី

មួយ/!លdងមិននK!]!ដល់។ dងនឹង±ប់ញ័រ¤(ំង, ទឹក¬្ន!ក

ព ¢!ី¢! ។

នឹងK!ក់äើþ-ល់របស់dង, Ôើយdងមិនòឿþ DើងចFន'រ

ផ្ទុយ¿វិញ បុរសៗFនពធូរលុងbមួយលុយ'ក់។ ពួក+ត់
Æយលុយ'ក់(មៗ, មិនរង់ÆំÂ9្ង!

្អ!ក!។ ពួកK!្តី3!ង3!

កងអ្វីៗq!ប់¶ងសp!
៉
ប់អdគត, សp!ប់ពួកã!>ល់
² , សp!ប់
កូនរបស់ពួក+ត់ និង សp!ប់¢!ុមq!រ។ Dើងន®ើល5ើញ
'រខុស+Pមួយចំនួនរងបុរស និង K!្តី។

!ចក្តីសង!្ឃឹម និង 'រ'ន់+!ព!្យសម!្បត្តិ

òឿbក់äើdងbមួយចំនួនលុយដ៏½!ើនl!ះ។ Ôើយdងសន!#þ
dងនឹងសងលុយl!ះវិញ, ពីO!ះលុយl!ះ គឺbនិមិតសû្ញ
្ត
w!'រ
òឿbក់äើdង Ôើយdងមិនចង់ក!្បត់នូវជំlឿទុកចិតâ
្ត ះ!។
Ôើយបd²ប់មក dងពុះ3រÂក្នុង'រសងE!ក់កម្ចីäើកដំបូង
âះ, b'រសងប្ខក់äើកដំបូង, /!លFន'លបរិ°្ឆ!ទÂ

DើងនសË!ចចិត្តព!#¶មរួមកំóំង+P ក្នុង'រក់ញ

សìហ៍Ö!យ, Ôើយb'រសងប្ខក់äើកទី២ /!ល§!rវបង់Â

អតិថិជនK!្តី ពីO!ះDើងនទទួលE!ក់ផល½!ើន°!ញពីចំនួន

សìហ៍Ö!យផង/!រ, Ôើយ'រសងប្ខក់l!ះ គឺបន្ត¿ដល់
!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៦៩

សìហ៍ទី៥០bបន្តបd²ប់។

ªៀងàល់!ល/!លdងសងប្ខក់

ពឹង¾្អក
! äើខន
ួ្ល +ត់ Ôើយ®ើល នូវអ្វ/
ី ល
! ពួក+ត់ចÇ្វ
ើ ន។ ពួក+ត់

មួយ¿ប្ខក់មួយ Ç្វើឲ!្យdងFន'រòឿbក់¤(ំងÏើងៗ! Ôើយ

កំពង
ុ Ç្វឲ
ើ ្យ!

Â!ល/!លdងបញ្ចប់នូវ'រសងប្ខក់äើកទី៥០, bäើកចុង

អំពីជីវិត>²ល់ខ្លួនរបស់+ត់ Ôើយអំពីកូន þគួរFនប៉ុd,នdក់។

Ö!យបង្អស់, Ôើយឥឡូវ/!លdងនសង!ញä!ញ, dងច

Fj!១៦ ក្នង
ុ

និ¶យþ “ខ្ញុំនÇ្វើÔើយ!” dងFន

!ចក្តីរីកàយ។ មិន!ន

របស់Dើងឲ!្យFនចំនន
ួ តិច។ ដូ°ះ!្ន l!ះគឺb¾្នក
! សំ¤ន់មយ
ួ w!'រ

§!ឹម3!b'រ·ះដូរលុយ'ក់ /!ល§!rវនបញ្ចប់ប៉ុ:rះ!, b

គិតគូរ។ ក្នង
ុ កិចu!
្ច ជុំ ស្តព
ី ច
ី ន
ំ ន
ួ មនុស្ស! Âទី¢ង
ុ! ¨!រូ៉ (Cairo), q!ប់កច
ិ ្ច

'រ>(ស់ប្តូរបុគ្គលâះ។ Â!លÆប់»្តើម, dងន±ប់ញ័រ,

u!ជុំំងអស់ន និ¶យអំពីគំរូ¸!មីន, ពីO!ះ'រអនុម័ត w!

dងនរប់រសល់, dងនFនរម្មណ៍þ dងមិនbនរ

ទំlៀមទំóប់ 'រªៀបចំ¢!ុមq!រ (family planning) របស់K!្តីក្នុង

Ôើយក៏មន
ិ Fនត]្ល/
! រ! ។ ឥឡូវl!ះ dងbK!F
ី្ត ក់
P /ល
! Fនរម្មណ៍

គI!ងDើង គឺFនក±!ត
ិ ខ្ពស់ពរី ដង bងមធ!្យមគbតិ។ ®ើល¿,

þdងbមនុស្ស! Fនត]្ល។
! ឥឡូវl!ះ dងច|ើបឈរ និង u!ឈមមុខ

Dើងមិន!នbកម្មវិធី ស្តីពីចំនួនមនុស!្ស! (population program),

នឹងពិភពCកំងមូល·យ!កþ “ខ្ញុំចÇ្វើន, ខ្ញុំចÇ្វើ

ប៉ុ>!្ត l!ះb ផលល្អ/!លន;ើតÏើង។

ន·យខ្លួនឯង”។ ដូ°!ះ្ន l!ះbដំ!ើរ'រមួយw!'រ>(ស់ប្តូរ និង
'រ

!ង
្វ រក5ើញត]្ល!ខ្លួន, គឺþdងចµ!រក!kខ្លួន·យខ្លួនឯង។

ដ
! កិ
្ឋ ចរី្ច កចË!ន
ើ Ôើយទន្ទម
ឹ នឹងl!ះ/!រ ពួក+ត់កព
ំ ង
ុ សË!ច

Fនផលu!

ច
! ក្តស
ី Ë!ចមួយå!ងþ Dើងគួរµ!រក!k¢!ម
ុ q!
 រ

ើរ»!្ស!ងៗៀត/!លន;ើតÏើង។ Æប់»្តើមពី

E!ព
ំ រី ម
ំP ន
ុ , Dើងនäើកទឹកចិតអ្ន
្ត កសុខ
ំ E
ី្ច ក់
! ¸មី
! ន ឲ!្យចូលរួមÂ

អ្នក§!ឹម3!¢!Ï!ក®ើលកម្មវិធីឲ!្យខ្ចីE!ក់កម្ចីរបស់

ក្នុងដំ!ើរ'រនÍយ·យgះaPត។ u!តិកម្ម äើកដំបង
ូ របស់

ធd+រ¸!មីន (Grameen), អ្នកមិនន5ើញលទ្ធផលទទួលន

ពួក+ត់ គឺអវិជF
្ជ ន។ ពួក+ត់ននិ¶យþ “è!កជន
្ខ
ំងអស់l!ះ

!ញä!ញ!។ ធd+រ¸!មីន ន3ក់ព័ន្ធÂក្នុង ដំ!ើរ'រw!

គឺសទ
ុ 3!
្ធ bមនុស្ស! ¢!ក់, ដូ°ះ!្ន yើÔត
! អ
ុ 
ី្វ នbDើង §!វr gះaPត

'រ>(ស់ប្តូរ។

!ចក្តីសË!ច១៦ចំណុច គឺbឧហរណ៍ គំរូ៖ Dើង

ជូនពួក+ត់?” ច®្លើយl!ះ នÇ្វើឲ!្យDើងFនព 1!ៀម¢!ំ¶៉ង

ន5ើញþ កុFរ¸!មីន ចូលó·យ Fនចំនន
ួ ½!ន
ើ ពីOះ!

¤(ំង /!លu!bជននយល់5ើញអំពីនីតិវិធីgះ aPតÎ!បl!ះ។

Fìយរបស់ពួកã! ពិតbនè្ត!b7ចិត¶៉
្ត ង មុតF។
ំ Ôើយឥឡូវl!ះ

ដូ°ះ!្ន ÔើយDើងនØ្លយ
ើ តបþ “!នÔើយ យល់-ម,
! ពួក+ត់

កុFរb½!ន
ើ កំពង
ុ បន្តÂក្នង
ុ កលវិទ#
! ល័យ, ម)វិទ#
! ល័យបន្ត¿

គឺសុទ្ធ3!bមនុស!្ស¢!ក់, ប៉ុ>្ត!u!សិនèើអ្នកមិន¿gះaPត!,

ó!ទ្យ! b¸ើម។ ពិតbគួរឲ!្យÆប់រម្មណ៍ ក្នង
ុ 'រ®ើល5ើញ

មនុស!្ស¢!ក់បំផុតâះនឹងនbប់gះaPត។ ដូ°!ះ្ន សូមអ្ជើញ

កុFà និង កុFរី បន្តចូលªៀនÂក±!ិតអប់រំខស់
្ព ។ កម្មវិធីl!ះន

¿អង្គុយÂក្នុងមជ!្ឈមណUលរបស់Dើង, សូមពិក!kþ yើនរ

ទទួលJគជ័យ¶៉ងធំÇង
! /!លឥឡូវl!ះ Dើងដឹងþ នឹងFនសិស!្ស

ចbមនុស!្ស¢!ក់bងã!បំផុត, អ្វីច;ើតÏើងu!សិនèើã!ន

និស្ស! ត
ិ ½!ន
ើ នឹង§!វr 'រE!ក់កម្ចd
ី
!លអdគត។ ដូ°ះ!្ន ថ្មៗ
ី l!ះ

bប់aPត, Ôើយu!សិនèើអ្នក®ើល5ើញ

DើងនªៀបចំគI!ង'រឲ!្យខ្ចE
ី !ក់កម្ចីមួយៀត សp!ប់'រអប់រំ

¢!ក់ Ö!យមកអ្នកFនឱ'សមួយក្នង
ុ 'រ}!ស
ើ ªីសÂក្នង
ុ ចំ:ម

ក±!ិតខ្ពស់ក្នុងóªៀនវិbvជីវៈ»!្ស!ងៗ ដល់កុFà កុFរី¸!មីន

មនុស!្ស¢!ក់ំងâះ, /!លbមនុស!្ស¢!ក់តិចបំផុត”។ (មៗ

ង
ំ អស់+។
P ឥឡូវl!ះ ពួកã! មិន§!វr -!យ
 រម្ភណ៍þ yើឪពុកFìយ

âះ u!bជននទទួលនូវក្តីរM
ំ ើប, ÔើយDើងនទទួល'រចូល

របស់ពួកã!ចបង់9!ឈ
្ល ្នួល óន ឬ! !លE!ក់ó

រួមជិត១០០គរយ Âក្នុងដំ!ើរ'រgះaPតäើកដំបូងâះ។

u!សិនèើ

(tuition) 9្ល!។

!ចក្តីសង!្ឃឹមl!ះþ

ã!នªៀបចំល
្អ
ស់។ q!រ¸!មីន (Grameen) ំងអស់

'រសិក!kថ្មីៗl!ះក្នុងu!!សបង់'(/!ស (Bangladesh) ន
បÙÞញþ កុFរÂក្នង
ុ q!
 រ¸!មីន Fនសុខព u!

នជួបជុ+
ំ Â
P -!ក
ឹ 9្ងg
! ះaPត, Ôើយពួក+ត់ន¿'ន់មណUល

រើ bងកុFរ

gះaPតរួម+P, ¸ើម្ប! Ç
ី ឲ
ើ្វ ្យ! អ្នកនÍយកត់សFល់នវូ ចំនន
ួ ដ៏½ន
ើ!

មិន!ន¸!មីន។ ទស!្សdវដ្តរី បស់ សហរដ្ឋ®!រក
ិ មួយ (Scientific

សន្ធឹកសdºប់របស់ពួក+ត់, ¸ើម!្បីឲ!្យពួកអ្នកនÍយយកចិតទុ
្ត ក

នÇ្វើ'រសិក!kN!វF!វអំពីក!
ំ
ើនu!bពលរដ្ឋÂ

Ýក់¶ងម៉
៉ តច
់ ត់អព
ំ វី ត្តFនរបស់ពក
ួ +ត់។ Âក្នង
ុ ដំ!រើ 'រgះaPត

ក្នង
ុ u!!សបង់'/!
( ស (Bangladesh) ·យបÙÞញþ ចំនួនមធ!្យមគ

បd²ប់, Dើងនªៀបចំq!រ¸!មីន (Grameen) ¸ើម!្បg
ី ះaPត

w!កុFរក្នុងq!រនីមួយៗ 'លពី ]្ភ!

·យខ្លន
ួ ពួក+ត់>ល់
² Ôើយនdម
ំ ត
ិ ភ័
្ត កិ្ត និង អ្នកជិត¤ងរបស់ពក
ួ

American)

Pំមុន គឺFន៧, ប៉>
ុ !ឥ
្ត ឡូវl!ះ

នe(ក់ចះុ ដល់៣។ yើFនអ្វ;
ី ត
ើ Ïើង? Ô!តអ
ុ 
ី្វ នb;ើតÏើង?
ទស!្សdវដ្តីl!ះ (Scientific American) នជ±!ុញឲ!្យFនជý(ះ

+ត់មកgះaPត, bពិ

!សK!្តី។
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៏ យ។ u!bជននសួរþ, yើFន

!ចក្តីសន្និÝëនំងl!ះ, ខ្ញុំFនរម្មណ៍ក់អន់ចិត្ត Ôើយខ្ញុំ§!លប់

Ô!តុផលអ្វី/!លDើងនទទួលJគជ័យ, /!លDើងចÇ្វើន,

¿រក និង Ç្វើ'រbមួយអ្នកសុំខ្ចីE!ក់របស់ខ្ញុំ, Ôើយខ្ញុំនឹងដឹងþ

Â!ល/!លមនុស!្សq!ប់រូបននិ¶យþ DើងមិនចÇ្វើន

នរã!§!rវ។

!។ ខ្ញុំÂ3!និ¶យþ ខ្ញុំbមនុស!្សក!Ñលរឹង។ ដូ°្ន!ះ Â!ល/!ល

Pមញញឹមដ៏ធប
ំ ផ
ំ ត
ុ គឺ;ត
ើ មកពីKF
ី្ត! ក់
P /!លើបន>(ស់បរូ្ត

អ្នកសួរþ yើFន

!ចក្តី')
( នឬ¶៉ង, ខ្ញុំនឹងØ្លើយតបþ

មÇ!#យ w!ជវី ពរស់Âរបស់dង។ ពរំជល
ួ ចិត្ត /!លdងន

មិន!នb

ជួបu!ទះbមួយកូនរបស់dង, ·យ>(ស់បរូ្ត ពីþក់
P មយ
ួ ¿þPក់មយ
ួ ,

'រពន!្យល់ព&
ិ ះÎ!បក៏·យ ពក!Ñលរឹងl!ះÔើយ គឺអ្វី/!ល

គឺគរួ ឲ!្យរំMប
ើ ចិត¶៉
្ត ង¤(ង
ំ , /!លFនពbក់

§!rវFនក្នុង'រឲ!្យªឿង;ើតÏើង។

ង
!្ត Ç្វឲ
ើ ្យ! DើងM្លច
! អំពី

!ចក្តី')
( ន! ប៉>
ុ !្ត bពក!Ñលរឹង។ $ះbអ្នកផ្តល់

'រ!ក»!ក/!លនÇ្វÏ
ើ ង
ើ Âលជប់äៀង w!ស្ឋ+រ រង
អ្នកជំdញអន្តរbតិb½!ើន, ក្នុង'រgះសម្តីþ l!ះគឺ+,នអ្វីគួរឲ!្យ

ទីPក់'រក្ខល របស់ធd+រ Ü!សុីលីÝ ភីអិលសុី Âភ្នំ!ញ

៧២

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

u!យុទu!
្ធ
ង
ំ នឹងព¢!¢
ី !
Cក ម៉ូ)!ត យូ!ស
!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពី

បûÞសិទ្ធិមនុស!្ស៖ មី¢!rឥណន
8លគំនិត

សិទ្ធិមនុស!្ស

• u!ព័ន្ធ

• Fj!២៥៖ សិទ្ធិFនស្តង់Ýរជីវព

• ជË!ើស

• Fj!២៣៖ សិទ្ធិFន'រÙរ ÉមE!þP
q!ប់Q!ន់

• ត]្ល! ឬ សីលធម៌ (morals or values)
• ពយល់ចិត្ត (empathy)
•

ត±!rវ'រ!លð!ó៖ ១៦០dទី

!ដ្ឋកិច្ច

!ចក្តី§!rវ'រ និង ត±!rវ'រbក់
(needs and wants)

• កÉì w! ផលិតកម្ម (factors of production)

8លបំណង

• យុត្តិធម៌

• ពន!្យល់អំពី "ព¢!ី¢"! និងu!សិទ្ធព

• ត]្ល!ពលរដ្ឋ (civic values)

បd²ប់ពី®!ªៀនl!ះ សិស!្សចនឹង៖
ដ៏យូរអ«្វ!ងរបស់ព¢!ី¢!

• យល់ដង
ឹ អំពវី ធ
ិ 
ី K!ផ្ត
្ត ល់ មី¢ឥ
r! ណន
របស់ Cក ម៉ូ)!ត យូ!ស
• វិគ នូវ ផលu!Íជន៍ w! 'រផ្តល់
ឥណន -!មំង បûÞu!ឈម

សំណIរ!dំ

!ង
្ត

• 'រÇ្វើ

!ចក្តីសË!ចចិត្ត

• សិទ្ធិមនុស!្ស

ក!្យស័ព៖
្ទ

• ព¢!ី¢!
• កម្ចីធd+រ (bank loans)
• ឥណន (credit)
• ចរិតលក្ខណៈ, មូលធន/E!ក់ed,

• yើរស់Âក្នង
ុ ព¢!¢
ី ! Fនន័យដូច®្តច
! ?

សមត្ថព (3 C’s: character, capital /

• yើអ¿
ី្វ b u!សិទ
្ធ ពដ៏យរូ អ«្វង
! របស់

collateral, capacity)

ព¢!ី¢!?
• yើ DើងចÆត់ទក
ុ ព¢!¢
ី þ
! b
ªឿងអតីត'ល ន/!រ ឬ !?

• វត្ថុបûüំ (collateral)
• មី¢!rឥណន
• ធd+រ¸!មីន

ជំdញរបស់សិស!្ស

សFxរៈសិក!k

• Ç្វើ'រ^!ៀបÇៀប និង ពផ្ទុយ+P

• ឯករ ខ្ញុំសូមខ្ចីលុយ (May I Have a

• Ç្វើ

!ចក្តីសន្និÝន
ë

• យត]្ល!

• ¢!Ýស

ត (chart)

Loan? Worksheet)

• វិគ និង ^!E
ើ !ស់ព័ត៌Fន

• Cក ម៉ូ)!ត យូ!ស

• +ំ+! មុខដំ!ង

• www.speaktruth.org

• ចូលរួមÇ្វើ¾!ន'រ និង កិចពិ
្ច ក!kb¢!ុម

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៧៣

សកម្មពរបស់សស
ិ ្ស!
Êនពq!ងទុក
• សូមªៀបចំ កិចពិ
្ច ក!k ក្នង
ុ þPក់រយៈ!ល
ខ្ល,ី 'របំផស
ុ អំពន
ី យ
ិ មន័យមួយ ឬ
អÉÊធិបÑ
! យ អំពី "ព¢!¢
ី "! និង រèៀប
w!ផលប៉ះ3ល់äើ ជីវពរស់Â របស់
u!bជន។
◦ កត់jនូ
! វច®្លយ
ើ របស់សស
ិ ្ស! Âäើ
¢!Ýស ត ¸ើម្ប! ទ
ី ក
ុ សp!ប់
!លÖ!យ ក្នង
ុ អំឡង
ុ !ល បÙÞញ
®!ªៀនl!ះ។
ុ 'របញ្ចប់
• សួរសិស្ស! អំពី មÇ!#យ ក្នង
ព¢!¢
ី ។
! Éមរយៈកិចពិ
្ច ក!kl!ះ
q!ប
r s!ៀន គួរ3!ដក
ឹ dþ
ំ ក់
P ក្នង
ុ 'រÇ្វើ
ច
! ក្តស
ី និÝë
្ន នþ អ្នក¢!¢
ី ! §!វr 'រE!ក់
¸ើម្ប! v
ី ល
! ម្អនូវជីវពរស់Â របស់
ពួកã!។ ទីក>្លង
! មួយ /!លសុខ
ំ E
ី្ច ក់
!
âះ គឺធd+រ។

សកម្មពទី១
• Î!ងå!កសិស្ស! b¢!ម
ុ តូចៗ។
¢!ម
ុ នីមយ
ួ ៗ គឺ§វr! Ç្វឲ
ើ ្យ! ដូច u!eន
¾្នក
! q!ប់qងធd
!
+រ ទទួលបន្ទក
ុ
ផ្តល់Eក់
! កម្ច។
ី
• å!កÆយ ឯករ ខ្ញស
ំុ ម
ូ ខ្ចល
ី យ
ុ
• អ|្គត
! នូវសូចdករ (indicators)
/!លធd+រbទូ¿§!វr ពិនត
ិ ្យ! ®ើល,
yើបគ
ុ លFP
្គ
ក់ ចបûvក់Eប់
! អំពី
វត្ថប
ុ ûü,ំ និង ចរិតលក្ខណៈ, មូលធន/
E!ក់ed, សមត្ថព (3 C’s: character,
capital/collateral, capacity)។
• បs!ៀនសិស្ស! ឲ!្យ°!ះពិក!kនូវ ផលល្អ
និង ផល¢!ក់ w!'រ ផ្តល់ឲ្យ! u!bជន
Ç្វអ
ើ ÉÊធិបÑ
! យ äើឯករសំណរI អំពី
E!ក់កម្ច។
ី

៧៤

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

• បd²ប់មក

ស
ើ្ន ស
ិ ្ស! ឲ!្យå!ករំ2ក
! នូវ

◦ yើគន
ំ ត
ិ របស់ Cក ម៉)
ូ !ត
យូស
! ខុស+Pដូច®្តច
! ពី'រឲ!្យ

ច
! ក្តស
ី Ë!ចចិតរបស់
្ត
ពក
ួ ã! ដល់þក់
P

ខ្ចE
ី ក់
! លក្ខណៈu!T!ណ?
ី

·យកំណត់þ yើពក
ួ ã!នង
ឹ យល់-ម
!
äើEក់
! កម្ចី ឬ !។

◦ yើ គំនត
ិ របស់ Cក ម៉)
ូ !ត
យូស
! Fនផលu!Íជន៍អខ
ី្វ ះ?
្ល

• q!ប
r s!ៀន នឹង§!លប់¿រក កិចពិ
្ច ក!k
មុនៗ និង សំណរI សំ¤ន់ៗ គឺ៖ yើDង
ើ
ចÆត់ទក
ុ ព¢!¢
ី !þb

•

ធd+រl!ះ មិននផ្តល់ E!ក់កម្ចី

◦ yើធd+រ Fន'រទទួលខុស§!វr

ដល់ub
! ជនâះ? yើFនគំនត
ិ Íបល់

ចំÌះ'រជួយបញ្ចប់ ព¢!¢
ី ?
!

ឬ ដំ:ះN!យ»!្សង
! /!រ ឬ !?

◦ yើគរួ Fន 'រ>(ស់បរូ្ត ចំÌះ
'រអនុវត្តE!ក់កម្ច
ី ?
!

កិច្ច'រផ្ទះ (homework)
ពួកã! Âក្នង
ុ þPក់ ·យអ|្កត
! នូវច®្លយ
ើ
¸ើមដំបង
ូ របស់ពក
ួ ã! ចំÌះឯករ

សកម្មពទី៣
ី ី Cក ម៉)
ូ !ត
• Î!ងå!ក ឯករ ស្តព
យូស
! ¸ើម្ប! ី ឲ!្យសិស្ស! នក្នង
ុ þPក់។

ខ្ញស
ំុ ម
ូ ខ្ចល
ី យ
ុ (May I Have a Loan?
Worksheet) ·យសរ

រ! មួយកþខណU

• អ|្កត
! នូវ គំនត
ិ ង
ំ ពីរ /!លþ 'រផ្តល់

Ø្លយ
ើ តប¿នឹង សំណរI ¤ងÖ!ម៖

មី¢ឥ
r! ណន គឺជយ
ួ 'របញ្ចប់វដ្ត
w!ព¢!¢
ី ! -!មង
ំ សំណរI !d។
ំ

◦ Ô!តអ
ុ ី្វ អ្នក¢!¢
ី ! មិនចទទួលន
នូវE!ក់កម្ចី ពី ធd+រ?

រ! នូវច®្លយ
ើ តប

bóយល័កអក!
្ខ ្សរ ចំÌះសំណរI ៖

ªឿងអតីត'ល ន/!រ ឬ ! u!សិនèើ

• សិស្ស! គួរ3!ឆះុ្ល បûüង
ំ នូវកិច'
្ច ររបស់

ស
ើ្ន ស
ិ ្ស! ឲ!្យសរ

•

ស
ើ្ន ស
ិ ្ស! ឲ!្យពិនត
ិ ្យ! រbថ្មី នូវច®្លយ
ើ តប
ដំបង
ូ របស់ពក
ួ ã! ចំÌះ សំណរI !dំ

◦ yើFន គំនត
ិ ឬ Íបល់អខ
ី្វ ះ្ល
ច·ះN!យ បûÞl!ះន?

◦ yើរស់Âក្នង
ុ ព¢!¢
ី ! Fន
ន័យដូច®្តច
! ?

សកម្មពទី២

◦ yើអ¿
ី្វ bu!សិទ
្ធ ព ដ៏យរូ អ«្វង
!
របស់ព¢!¢
ី ?
!

! ច®្លយ
ើ ពីសកម្មពទី១Âក្នង
ុ កិច្ច
អ|្កត
ពិក!kក្នង
ុ þPក់ ·យស|្ខប
! នូវបûÞ
សំ¤ន់ៗ, ដូចb កង្វះ¤ត w!ឥណន
ឲ!្យអ្នក¢!¢
ី ! និង បន្តវដ្ត w!ព¢!¢
ី ។
!
ពិក!k bមួយសិស្ស! äើរèៀប អំព'
ី រ
ទម្លះុ ទF(យនូវវដ្ត w!ព¢!¢
ី l!
! ះ។
ស
ើ្ន ស
ិ ្ស! ឲ!្យសញ្ជង
ឹ គិត អំពវី ធ
ិ 
ី K!្ត របស់
Cក ម៉)
ូ !ត យូស
! ក្នង
ុ 'រផ្តល់Eក់
!
កម្ច¿
ី ឲ!្យអ្នក¢!¢
ី ! និង វិធ
ី K!្ត របស់ពក
ួ ã!
Â សកម្មពទី១៖

•

ស
ើ្ន ស
ិ ្ស! ឲ!្យØ្លយ
ើ តប¿នឹង សំណរI
¤ងÖ!ម Âក្នង
ុ កិចពិ
្ច ក!kក្នង
ុ þPក់៖
◦ Â!ល/!ល ã!·ះN!យ
បûÞ

ដ
! កិ
្ឋ ច
្ច ន yើចb

លទ្ធផលÎ!ប?
◦ yើម¢
ី ឥ
r! ណន ចជួយÇ្វឲ
ើ ្យ!
ព¢!¢
ី ! ¿bªឿងអតីត'ល!?

'(យbអ្នក'រ3រ
សិស!្ស គួរ3!}!ើសªីស នូវ សកម្មព ¤ងÖ!មមួយ៖

• បd²ប់ព'
ី ររក5ើញ ស្ថត
ិ ិ ឬ ព័តF
៌ ន អំពី ព¢!¢
ី Â
! មូលÝëន,
សិស!្ស គួរ3!សញ្ជឹងគិត អំពី សំណIរំងអស់l!ះ គឺ៖

• សិស!្ស គួរ3!សញ្ជឹងគិត äើវិធីK!ថ្ម
្ត ី របស់ Cក ម៉ូ)!ត
យូ!ស ក្នុង'រu!យុទu!
្ធ

ំងនឹងព¢!ី¢!។ yើសិស!្សនឹង

ឲ!្យអ្នកដÄ!ៀត យល់ដឹងអំពីអ្វី /!លពួកã!នសិក!kâះ?
សិស!្ស ចនឹងប|្កើត ឯករbóយល័កអក!
្ខ ្សរ ឬ សិប!្បកម្ម
¸ើម!្បីå!ករំ2!កbមួយ សFជិកq!រំងអស់l!ះ។ សិស!្ស
គួរ3!ªៀន "គិត*!u!អប់" (“thinking outside the box”,
creativity, imagination) ដូច Cក ម៉ូ)!ត យូ!ស។

◦ yើព¢!¢
ី ! ប៉ះ3ល់ដល់ សហគមន៍ និង រដ្ឋ ÂមូលÝëន
របស់អក
្ន ·យរèៀប?
◦ yើម¢
ី ឥ
r! ណន ចbដំ:ះN!យមួយ Âក្នង
ុ 'រ
·ះN!យបûÞl!ះ ន/!រ ឬ !?
◦ សិស្ស! គួរ3!សរ

រ! លិខត
ិ មួយ »្ញជ
ើ ន
ូ អ្នក»្ទៀង>²ត់ ឬ ធd+រ

ÂមូលÝëន·យពន!្យល់þ អ្វ/
ី ល
! ពួកã!នសិកk
! អំពី
• សិស!្ស គួរ3!អនុវត្តន៍ បទពិÀធន៍ /!លនªៀនពី Cក

មី¢ឥ
r! ណន ÔើយមូលÔ!តអ
ុ ី្វ /!លពួកã!នòឿbក់âះ

ម៉ូ)!ត យូ!ស ចំÌះ បûÞព¢!ី¢!មូលÝëន

ÔើយចFនផលu!Íជន៍ Âក្នង
ុ 'របញ្ចប់ព¢!¢
ី !

·យសិក!kN!វF!វ នូវ-!ឹត្តិ'រណ៍ថ្មីៗ Âសហគមន៍។

ÂមូលÝëន។
• Cក ម៉)
ូ !ត យូស
! នជួយ u!!សបង់'/!
( ស ក្នង
ុ 'រ
u!យុទu!
្ធ
ង
ំ នឹងព¢!¢
ី ។
! ប៉>
ុ !្ត មី¢ឥ
r! ណន 3!ម#
! ង
៉ មិនច
បំត់ពិភពព¢!ី¢!âះន!។ yើDើងចÇ្វើអ្វីៀត?

¤ ធd+រ Ü!សុីលីÝ ភីអិលសុី ñ!ត្តកំពង់

Pំង, .!តុó

Pំ២០១១

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៧៥

ព័ត៌Fនប>្ថ!ម
ធd+រ Ü!សុីលីÝ ភីអិលសុី (ACLEDA Bank)
www.acledabank.com/kh

យុទ្ធd'ររយៈ!ល ៩

Pំ ¸ើម!្បីន¿ដល់q!រ¢!ី¢!បំផុត

ចំនួន ១០០óនdក់ ក្នុងពិភពCក, bពិ
ឥណន សp!ប់ 'រÙរ>²ល់

ធd+រ¸!មីន (The Grameen Bank)

ដÄ!ៀត §!ឹម

!ស K!្តី ·យFន

!ហិរញ្ញវត្ថុ និង 3ណិជ្ជកម្ម

Pំ២០០៥។ ពួកã!

្ទើរ3!សË!ច8ល[âះ

www.grameen.com

ក្នុង

ã!ហទំព័រ ធd+រ¸!មីន ផ្តល់ព័ត៌Fន អំពី u!វត្តិw! មី¢!rឥណន

¸ើម!្បីÝក់°!ញ8ល[ថ្មី។ ã!ហទំព័រ ផ្តល់ព័ត៌Fនb½!ើនអំពី

និង ពន!្យល់ ·យពិរនូ
ì វ'រu!-!ឹត្តិ¿ របស់ ធd+រ ក្នុង
!លបច្ចុប!្បន្ន, Ôើយþ yើធd+រl!ះ បន្តជួយu!bជន ·យ
'រទទួលននូវ ឥណន ដូច®្ត!ច។

Pំ២០០៥, និង Æប់Éំងពី!លâះមក នBះu!ជុំÏើងវិញ

ជំនួប និង យុទ្ធd'រកំពុងដំ!ើរ'រ។

មី¢!rឥណន Âរដ្ឋ ញូ )មÔ!្សើ (MicroCredit-NH)
www.microcreditnh.org

មជ!្ឈមណUលយូ!ស (The Yunus Center)

¢!ុមផ្តល់ឥណន /!លFនមូលÝëនÂ សហរដ្ឋ®!រិក

www.muhammadyunus.org

Ç្វើ'រbពិ

មជ!្ឈមណUល យូស
! bអង្គ'រ>²ល់ របស់ CកបណUត
ិ ម៉)
ូ !ត

¸ើម!្បីdE
ំ !ក់កម្ចី¤តតូ
P ច មកឲ!្យ 3ណិជ្ជកម្ម¤Pតតូច។

យូស
! Ç្វ'
ើ រa-ះ¿រក'រប|្កត
ើ ពិភពCករួចផុតពីព¢!¢
ី ។
!

!សÂ រដ្ឋ ញូ )មÔ!្សើ (New Hampshire)

ã!ហទំព័រl!ះ Ç្វើbមជ!្ឈមណUលសp!ប់ព័ត៌Fន និង ឱ'សdd

កម្មវិធីអភិវឌ!្ឍន៍សហu!bbតិ

/!លក់ទង¿នឹងPរê! របស់ CកបណUត
ិ ម៉)
ូ !ត យូស
!

(United Nations Development Program, UNDP)

និង សង្គម3ណិជ្ជកម្មដÄ!ៀត និង សហQ!ស /!លក់ទងនឹង

www.undp.org

មី¢!rហិរញ្ញវត្ថុ។

ជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរbតិ

កិច្ចu!ជុំកំពូលអំពី មី¢!rឥណន

(International Finance Corporation, IFC)
www.ifc.org

(The Microcredit Summit)
www.microcreditsummit.org
កិច្ចu!ជុំកំពូលអំពី មី¢!rឥណន äើកដំបូង (First Microcredit

អង្គ'រទស!្សនៈពិភពCកកម្ពុb

Summit) §!rវនÇ្វើÏើង ក្នុង.!កុម្ភៈ

(World Vision Cambodia)

Pំ១៩៩៧ ក្នុងទី¢!ុង

៉សុីនáន ឌីសុី (Washington, D.C.)។ ពួកã!នÆប់»្តើម

៧៦

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

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
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Cក /!សមិន ធូធូ (Desmond Tutu)

“DើងFន-!ះbFüស់/!លមិនFន

បន្ទូលþ 'អុះ!... Æប់ឯងនÔើយ!'
មិន!ន!។ -!ះbFüស់និ¶យþ

'ចូរÖ!កÏើង។' Ôើយ-!ះbFüស់

បgសDើងឲ!្យzត ÔើយFនបន្ទូល
þ 'ចូរព!#¶មម្តងៀត”។

'រÙររបស់®!ជំនុំ /!សមិន ធូធូ (Archbishop
Archbishop Desmond Tutu, ©2000 Eddie Adams

Desmond Tutu) ក្នុង'រu!ឈមមុខនឹងពªីស
Üើង និង អំើហិង!k /!លន;ើតÏើងÖ!ម
u!ព័នq!
្ធ ប់qង·
!
យជនbតិគតិច
ជនbតិគ ½!ើន

្ប! ក
! ស äើ

!្ប!កª, Âu!!ស្រហិក
្វ

¤ងត!្បូង, /!លDើង 'រÎ!ងå!កu!bជន
Î!បl!ះþ >þយ (Apartheid), នÇ្វឲ
ើ ្យ! +ត់
ទទួលនរÙÚន់ណÎ
÷ ល
! សន្ត
ិ ពÂក្នង
ុ
១
ំP ៩៨៤
(Nobel Peace Prize)។ +ត់;ើតÂក្នុង

Pំ១៩៣១

Âតំបន់ក្លឺកស្តហ្វ (Klerksdorf), Ôើយនបញ្ចប់
'រសិក!kពីកលវិទ!#ល័យ្រហិ្វក ¤ងត!្បូង
(University of South Africa) ក្នង
ុ
១
ំP ៩៥៤, Ôើយ
+ត់នទទួល'រ3!ងÉង
ំ bÆរ!្យ (priest) ក្នង
ុ
Pំ១៩៦០។ +ត់នសិក!k និង បs!ៀន ក្នុង

ក្នុង

Pំ១៩៩៤, /!លនdំ¿ដល់'របញ្ចប់'រដឹកdំរបស់ ¢!ុមគតិច

u!!សអង់ã្ល!ស និង u!!ស្រហិក¤
្វ
ងត!្បូង,

អស់រយៈ'ល៨០

ÔើយÂក្នុង

'រពិត និង 'រប¦!បប¦!ម (Truth and Reconciliation Commission), ·យន

Pំ១៩៧៥ +ត់នទទួល'រ3!ង

Éង
ំ bu!eនវិ)រ

ន
! F៉រី (St. Mary's Cathedral)

Pំ ·យJគជ័យមក, សថ្មីនប|្កើត គណៈកម្ម'រ

!្ប!កស
!ង
្វ រក

3!ងÉំង Cក ធូធូ bu!eនក្នុង'រដឹកdំu!!សl!ះ ក្នុង'រu!ឈមមុខដ៏ឈឺÆប់

ក្នង
ុ ទី¢ង
ុ! ចូ)ន!!សប៊ក
ឺ (Johannesburg), +ត់

និង រឹងFំទល់នឹងពP!ç!្ស!/!លន;ើតÏើងÂក្នុងអតីត'ល។

គឺbជនbតិ្រហិក¤
្វ
ងត!្បង
ូ

្ប! ក
! ª,ទីមយ
ួ /!ល

របស់+ត់¿äើ-!ះbFüស់ គឺb'រគូសបûvក់អំពី ជំlឿរបស់+ត់ äើ-!ះបន្ទូល

ន'ន់តំ!ងl!ះ។ ក្នុង

Pំ១៩៧៨ +ត់ន

/!លន;ើតមកbមនុស!្ស, សមរភូមិមរJគជ័យសp!ប់អំើល្អ ចឈ្នះ,

'(យ¿b អគ្គä!¤ធិ'រ

្ប! ក
! ª,ទីមយ
ួ
របស់

ចÆញ់, មិន!ន·យរ3!'របន់K!ន់âះ!, 3!·យរសកម្មព/!ល

¢!ុមu!ឹក!k-!ះវិ)រÂ្រហិ្វក (South African

!ចក្តីជំlឿ

នu!-!ឹតu!
្ត ឈមតទល់នឹង អំើ¢!ក់Âäើ¾!នដីl!ះ។

Council of Churches)។ ·យរ3!'រនិ¶យ
·យឥតóក់äៀមu! ង
ំ នឹងអំ
ើ ¢!ក់w! របប

សព្វ9្ងl
! ះ! ®!ជន
ំ ំុ /!សមិន ធូធូ (Archbishop Desmond Tutu) bu!eន “¢!ម
ុ -!
ឹ Æ
º រ!្យ”

>þយ (Apartheid) +ត់នទទួលរង'រ

(the Elders), /!លFនសFជិកbអ្នកដឹកdំពិភពCកល!្បីល!Ñញ ក្នុង'របរិÆគ
ü

មួលបÙ្កច់ពស
ី 
ំ
ក់មត
ិ ភក្ត
្ត ិ និង ស§!វr , ពីស
ំ
ក់

សុចរិតព និង សមិទផ
ិ្ធ លសីលធម៌របស់ខន
ួ្ល ¸ើម្ប! រី ម
ួ ចំក
! ដល់'រ·ះN!យបûÞ

រព័ត៌Fន និង អ្នកនÍយ, ប៉>
ុ !្ត +ត់ជំនះ

/!លFនពÆ
ំ ច់¤ង
ំ( Âក្នង
ុ ពិភពCក។ សFជិករួមFន !លសិន !ន¸!ó

ននូវàល់ឧបសគ្គ Éមរយៈពbតិនយ
ិ មដ៏អüរ!្យ,

(Nelson Mandela), កូហ្វី ន់ (Kofi Annan), F៉រី រ៉ូប៊ីនសិន (Mary Robinson),

និង 'រè្ត!b7ចិត្តរបស់+ត់ ចំÌះមនុស!្សធម៌,

អ៊ុងន ស៊ូជី (Aung San Suu Kyi), និង សFជិកអ្នក'រ3រសិទ្ធិរបស់ គI!ង

ចំÌះ ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ , និង ទីបផ
ំ ត
ុ ចំÌះ

'()ន+,ន-!ំ/!ន (Speak Truth to Power) គឺ ម៉ូ)៊!ត យូ!ស (Muhammad

ច
! ក្តជ
ី l
ំ ឿ។

បd²ប់ព'
ី រgះaPតÎ!បu!bធិបy!យ្យ! មិនu!'ន់
ពូជសន៍äក
ើ ដំបង
ូ ក្នង
ុ u!!ស្រហិក¤
្វ
ងត!្បង
ូ

Yunus)។

!ចក្តី

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៧៩

j!+,ន'រÙរដ៏ខស់
្ព Âu!!ស្រហ្វក
ិ ¤ងត!្បង
ូ នជួយជ±!ញ
ុ

សd (Anglican archbishop) Âក្នុងទី¢!ុង ñ!ប"ន (Cape

ឲ!្យFន អំឧ
ើ ¢!ដ
ិ កម្ម
្ឋ
ក្នង
ុ ក±!ត
ិ ដ៏ធន់
្ង ធរមួ
្ង យ។ បûÞl!ះ នជ±!ញ
ុ

Town)។ ឥឡូវl!ះ Dើងរស់Âក្នុងភូមិ/!លe(ប់Fន3!ជនbតិ

+P¿វិញ¿មក ·យរþ អំឧ
ើ ¢!ិដ្ឋកម្មទំនងbនÇ្វើឲ!្យអ្នក

!្ប!កស, ÔើយមិនFននរFPក់Æប់រម្មណ៍។ )ក់បីដូចb

វិនិÍគបរ!សFន'រភ័យ¤(ច។

Ôើយអ្នកវិនិÍគFនចំនួន

មិនq!ប់Q!ន់ ក្នុង'រជះឥទ្ធិពលសំ¤ន់¿äើ

អ្វ/
ី ល
! DើងនÇ្វb
ើ ធម្មÉក្នង
ុ ជីវត
ិ របស់ពក
ួ Dើង។ Âóªៀន

!ដកិ
្ឋ ច្ច ¸ើម!្បីច

ã!e(ប់Fន'រÎ!ងå!ក¶៉ងតឹងរុឹងÉមពូជសន៍។ ឥឡូវl!ះ Â

ឲ!្យ·ះN!យ;!រិ៍ដំ!លដ៏គួរឲ!្យរន្ធត់របស់>þយ, រួមFន 'រ

óªៀន ã!ªៀនចូល+P ·យមិនFន'រÎ!ងå!ក។ b'រ

ខ្វះ¤ត ¾្ន!កផ្ទះស!្ប!ង, ¾្ន!កអប់រំ, និង ¾្ន!កសុខព។

ពិតស់ /!លþ ជនbតិ

!្ប!កសFនលទ្ធព½!ើនbង ក្នុង'រ

u!សិនèើDង
ើ និ¶យក្នង
ុ ពរស់រðីកមួយâះ, អ្នកចនិ¶យþ

បង់លុយªៀន Âឯកជន។ ប៉>
ុ !្ត óរដ្ឋ /!លពីមុនមកe(ប់

បុរសFPក់ និង K្ត!ីFក់
P l!ះ នរស់Âក្នុងសំណង់ធិបy!យ!្យ

Fន'រÎ!ងå!ក ឥឡូវl!ះ 2!ងFន'រÎ!ងå!កដូចâះៀតÔើយ។

Âមុន.!®!

បច្ចប
ុ ្ប! ន្នl!ះ អ្នកច®ើល5ើញþ ចំនន
ួ សិស្ស! Âក្នង
ុ ó ឆ្លះុ បûüង
ំ

Pំ១៩៩៤។ Ôើយឥឡូវl!ះ, បួន

Pំត¿មុខ,

បុរស និង K្ត!ីដ/!លâះ Â3!រស់Âក្នុងសំណង់ធិបy!យ!្យ
ដ/!ល។ ã!ចនិ¶យនþ u!bធិបy!យ!្យមិននÇ្វើឲ!្យFន
'រv!Ó!äើ'ររស់Âbក់

!ង
្ត âះ!, ប៉ុ>!្ត âះQ!ន់3!b'រ

យល់àក់ក្ភ!ល3!ប៉ុ:rះ។

ពីu!bK្ត!ច±!ុះ Âក្នុងu!!សរបស់Dើងំងមូល។
ខ្ញុំនតស៊ូមតិ ¸ើម!្បីឲ!្យFន'រÝក់ទណUកម្ម Ôើយbលទ្ធផល,
សហគមន៍ជន

!្ប!កសគ½!ើន នÆត់ទុកខ្ញុំbមនុស!្ស/!លã!

ស្អប់បំផុត។ ã!e(ប់ននិ¶យþ “'រÝក់ទណUកម្មនឹងÇ្វើឲ!្យជន

Fន'រ>(ស់បរ្តូ ¶៉ង½!ន
ើ ។ Fនªឿងb½!ន
ើ ន>(ស់បរូ្ត ¶៉ង

!្ប!កª,ទទួលរងទុក្ខð!ទd”។ ប៉ុ>្ត! u!!ស្រហ្វិក¤ងត!្បូង ន

សំ¤ន់ សp!ប់រÝëភិល, $ះបីbFន'ររឹតបន្តឹង ចំÌះធនeន

រីកចË!ើនមួយគធំ ·យរពលកម្មFនត]្ល!ប, Éមរយៈ'រ

b½!ើនក៏·យ។ អព្ភូតÔ!តុ w!

^!E
ើ !ស់u!ព័នកF(
្ធ
ំងពលកម្មចល័ត/!លគួរឲ!្យស្អប់ñ្ពើម, ·យÂ

Pំ១៩៩៤ Â3!Fនវត្តFន និង

បន្តFនត¿ៀត $ះបីbFនកÉìរឹតបន្តង
ឹ ង
ំ អស់lះ! /!លបង្ករ

ក្នង
ុ u!ព័នl!
្ធ ះ បុរស

ឲ!្យFនអ

u!ុសៗ រយៈ!ល ១១.! ក្នុងមួយ

្ថ!រព។ រÝëភិលនផ្តល់'រµ!ំសុខព ·យមិន

Æំច់បង់E!ក់សp!ប់កុFរយុÖ!ម ៦

Pំ និង Fìយ /!ល§!rវ

្ប! ក
! ª, នរស់Âក្នង
ុ ក>្លង
! Pក់ /!លFន3!
Pំ។ សូម!្ប3
ី !មនុស!្សÂក្នុងមណUល

របស់ខំុ្ញ ក៏FនពK!ពិចK!ពិលមកäើខ/
ំុ្ញ រ! ។ ÔើយFន'រសរ

រ!

ឆ្លងទl្ល!។ រÝëភិលនផ្តល់)រÂóªៀន ·យមិន

Éមជûvំង Éមផ្លូវþ “ខ្ញុំន'(យbអ្នកសdq!ិស្ត (Anglican)

Æំច់បង់E!ក់ និង 'រអប់រំមិនបង់E!ក់សp!ប់þPក់បឋមសិក!k

ល់3ខ
! 
ំុ្ញ នបូក “ធូ” [two] និង “ធូ” [two] ចូល+P”។ Fន'រសរ

ំងមូល។ ប៉>
ុ !្ត 'រ>(ស់់ប្តូរដ៏Fនរៈសំ¤ន់បំផុត គឺអ្វី/!លមនុស!្ស

ខ្លះគួរឲ!្យអស់ស!
ំ
ើចស់ដូចb þ “-!ះK!óញ់ធូធ”ូ Ôើយ

មិនe(ប់រស់ÂÖ!ម'រ+បសង្កត់ មិនចយល់នâះ, គឺអ/
ី្វ ល
!

ប>្ថ!មþ “-!ះពិតbឆ្កួត!ន”។ u!សិនèើ'រសម្លក់ចសF(ប់

Fនន័យþ

មនុស!្សន ã!នសF(ប់ខ្ញុំអស់½!ើនដងÔើយ។ Â!លខ្ញុំÏើង

!រីព។ ខ្ញុំFន

!រីព។

yើឲ្យ! ខ្ញព
ំុ ព
ិ ណ៌dÎ!ប ចំÌះអ្នក/!លe(ប់3
! ល់


រ!

រ! 
ី ព?

ជិះយន្ត'ះÂទី¢ង
ុ! ចូ)ន!!សបឺក (Johannesburg), ឬ ជិះរថM្លង
ើ

ឥឡូវl!ះ ខ្ញុំច¸ើរន§!ង់ខ្លួន, ើង+!rង និង Fនýទនព

Âទី¢!ុងñ!ប"ន (Cape Town), 'រសម្លក់/!លខ្ញុំនទទួលពីã!

ពីO!ះþ

ចសមល្មមនឹងÇ្វើឲ!្យទឹក·ះ8 ផ្អូម¤ប់ន (to curdle milk)។

!ចក្ត9
ី !ថ
្ល ្នូររបស់ខ្ញុំ, /!ល§!rវã!bន់ឈÖ!
្លី
មតòើង

យូរអ«្វ!ងពីមុនមក, §!rវនផ្តល់§!លប់មកខ្ញុំវិញÔើយ។ ខ្ញុំFន
u!edធិបតីមួយរូប /!លខ្ញុំK!©ញ់, /!លFន'រBតសរ

ខ្ញ
ំុ នទទួល'រគp!មសF(ប់b½!ន
ើ , ប៉>
ុ !្ត âះមិន!នbªឿង

ើរ

7ក់»្អើល! /!លមិនរំពឹងþ នឹង;ើតÏើងâះÏើយ។ u!សិនèើ

ទូំងពិភពCក។ !លl!ះ ខ្ញុំរស់Âក្នុងu!!សមួយ /!លអ្នក

អ្នក}!ស
ើ ªីសចូលរួមក្នង
ុ 'រតស៊,ូ អ្នកនឹង'(យb8ល[Î!បl!ះ។

តំងមិនÆំច់j!ច់ចរKត់ៗ ¿ជួបសហគមន៍អន្តរbតិៀត

Fនមនុស្ស! (ប់b½!ន
ើ Âក្នង
ុ 'រតស៊។
ូ b'រពិតស់ មិន!ន

Ïើយ។ DើងFន'រទទួលល់ពីþក់
P អន្តរbតិ, ំងក្នុងវិស័យ

bªឿងល្អâះ! /!លនទទួល'រគp!មកំ!ង និង បûÞំង

កី© និង វិស័យ»!្ស!ងៗៀត។ ដូ°!ះ្ន Fន'រ>(ស់ប្តូរមួយចំនួន¶៉ង

âះ។ ប៉>
ុ !្ត bªឿងធម្មÉ! សp!ប់បុពÔ!
្វ តុំងអស់âះ។

!ញទំហឹង, Ôើយក៏FនបûÞមួយចំនួនៀត មិនន់Fន'រ>(ស់
ប្តូរÂÏើយ!។
Â!ល/!លខ្ញុំន'(យb®!ជំនុំ (archbishop) ក្នុង

Â!ល/!លពួកã!គp!មកូនរបស់ខ្ញុំ, នÇ្វើឲ!្យខ្ញុំពិកចិត្ត
ស់, នÇ្វឲ
ើ ្យ! ខ្ញដ
ំុ ន
ុ Ýប¤(ង
ំ ស់។ u!សិនèើFននរFPក់

Pំ១៩៨៦,

Fនបំណងគp!មខ្ញុំ, âះមិនអី!។ ប៉>
ុ !្ត ទ|្វើរបស់ពួកã!មិនFន

គឺbបទä្មើសមួយ Â!ល/!លខ្ញុំ¿រស់Âក្នុងក>្ល!ងរបស់®!ជំនុំ

សីលធម៌ ឬ 'រ8រពសូម!្ប3
ី !បន្តិចÀះ។ ពួកã!ចឮÉម

(Bishopscourt), /!លbទីក់
P Âbផ្លូវ'ររបស់ q!rគÙÚលq!ិស្ត

ទូរស័ព្ទþ មិន!នbខ្ញុំ, មិន!នbu!ពន្ធខ្ញុំ, ÔើយQ!ន់3!bកូន

៨០

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

;្ម!ងប៉:
ុ
rះ។ ពួកã! គួរ3!Ýក់ទូរស័ពចុ
្ទ ះ ឬ និ¶យ “ឪពុក

b'រ>(ស់ប្តូរមួយ )ក់ដូចb Dើងកំពុងស្ថិតÂក្នុងu!!សមួយ

របស់ឯងមក ឬ Fìយរបស់ឯងមក”។ ប៉>
ុ !្ត ពួកã!មិននÇ្វើ

»!្ស!ងៀត។
Dើងដឹងþ u!!សរបស់DើងFនជË!ើសមិនសូវ½!ើនប៉ុdន
,

ដូចl!ះ!។
'រគp!មកំ!ងមួយ °!ញមកពី¢!ុម /!លFនÛ,ះþ

!។ Dើងមិនច}!ើសយកជË!ើសÉមរយៈ 'រ'ត់$សÎ!ប

“កម្ម៉ង់ដូពណ៌ស”។ ពួកã!ននិ¶យþ ខ្ញុំ§!rវ3!Æក°!ញពីក្នុង

តុó'រÂទី¢!ុងណ័រឺមបឺក (Nuremberg trial) âះ! ពីO!ះDើង

u!!សឲ!្យនមុន9្ង!កំណត់មួយ, èើមិនដូHះ!
P
ពួកã!នឹងក®្ទ!ចខ្ញុំ

មិនFន អ្នកឈ្នះ និង អ្នកÆញ់ ពិតច!Ñស់óស់។ Dើងចនឹង}!ស
ើ

Hល។ DើងនE!ប់ប៉ូលីស, /!លនបÙÞញពកំÎ!ង
្ល ស្ងួតមួយ

ជË!ស
ើ 'រäើក$សង
ំ K!ង
ុ Ôើយនិ¶យþ បំMច
! ្ល ªឿងអតីត'ល

ក្នុង'រនិ¶យþ “yើCកចជួយពួកDើងន! គឺþដល់!ល

Hល រួចÆប់»្តើមរbថ្មី។ ប៉>
ុ !្ត Dើងមិនន}!ើសយកជË!ើស

9្ង!កំណត់âះ សូមCកÂäើ¾!ន/!រឬ!?”

មួយâះ!។ Dើងមិនន}!ើសយកផ្លូវសងសឹក, ប៉ុ>្ត! Dើង

ខ្ញុំគិតþ q!ររបស់ខ្ញុំនឹងFនរម្មណ៍þ ពួកã!មិនÀ,ះ§!ង់

ន}!ើសªីសយកផ្លូវäើក2!ង$សសp!ប់បុគល,
្គ
ផ្តល់

!រីព

នឹងខ្ញុំ u!សិនèើ ពួកã!+បសង្កត់ឲ!្យខ្ញុំ>ស់
( ប្តូរ។ ខ្ញុំនសួរu!ពន្ធខ្ញុំ

សp!ប់បរូ ្ត យក'រពិត, សp!ប់អក/!
្ន
លនÝក់3ក!្យសុ'
ំ រអភ័យ$ស

Û,ះ ä! (Leah) មួយដងþ “yើអូនចង់ឲ!្យបងÂKត់

្ងៀម/!រ

Âក្នុងð!ទិ'èើកចំហ, ¸ើម!្បីឲ!្យពិភពCក និង អ្នក/!លFន'រ

ឬ!?” ខ្ញុំមិន/!លទទួលន'របûvក់អះងដ៏អüរ!្យbង!ល

3ក់ពន
័ ជិ
្ធ តស្នទ
ិ នឹ
្ធ ងªឿងà៉វង
ំ l!ះ នដឹងពីអ/
ី្វ ល
! ន;ើតÏើង។

/!លu!ពន្ធរបស់ខ្ញុំនិ¶យþ “ពួកDើងសុខចិត្តរស់Âក្នុងពមិន

Dើងនគិតគូរbពិ

សប!Ñយចិត្ត u!សិនèើ ã!Æប់បងÝក់äើBះរ៉ប
ូ ន
ិ (bគុកäើBះÂ

FនពផុយK!ួយ¶៉ង¤(ំង។ Dើងននិ¶យþ Dើងចង់ន

ក្នង
ុ u!!ស ្រហ្វក
ិ ¤ងត!្បង
ូ សp!ប់Ýក់អក$
្ន
សនÍយ
ª,), bង5ើញបងមិនសប!Ñយចិត·
្ត យគិតþ ខ្លន
ួ ឯងFន

្ប! ក
!
រ! 
ី ព

ស
! ចំÌះដំ!រើ 'រក្នង
ុ នីតវិ ធ
ិ អ
ី ន្តរ'ល /!ល

្ថ!រព, ប៉>
ុ !្ត §!rវ3!ពឹង¾្អ!ក¿äើ'រពិត ¸ើម!្បីឲ!្យ'របញ្ចប់ច
;ើតÏើងនäឿនបំផុត។

(ក្នង
ុ ន័យþ ខ្ញម
ំុ ន
ិ À,ះស្មq
័ ចំ
! Ìះអ្វ/
ី ល
! ខ្ញò
ំុ ឿþ -!ះ bអ្នកជ±!ញ
ុ ចិត្ត

Dើងមិនគួរ¤(ច'រu!ឈមមុខbមួយនឹងមនុស្ស! /!លនu!-!ត
ឹ ្ត

របស់ខុំ)
្ញ ”។ *!ពីl!ះ អ្វីំងអស់នឹងFនរស់bតិដូច»!ះអញ្ចឹង។

ខុសâះ!។ 'រអភ័យ$សមិន!នFនន័យþ b'រÓ!ខ្លន
ួ Dើងឲ!្យ

នឹងb'ររស់Âក្នង
ុ ពកុហក។ Ôើយ មិនFនÔ!តផ
ុ លអ្វី /!ល

'(យ¿bកp!លÝក់ÂFត់រÚ សp!ប់ãជ
! ត
ូ òើងÏើយ។ -!ះអង្គ

§!rវរស់Âក្នុងសពÎ!បâះ!។ ខ្ញុំនគិតþ ខ្ញុំគួរ3!ន'(យb

របស់Dង
ើ 3!ង3!អត់¿ន$ស¤(ង
ំ ស់។ ប៉>
ុ !្ត -!ះរបស់Dង
ើ

ចំ!កមួយ ក្នុង'រតស៊ូ ក្នុងតំ!ងមួយ /!លមិនសូវFន'រÆប់

ឹ ្ត
3!ង3!uឈមមុ
!
ខនឹងអ្នក/!លFនអំណត
I Ìរ!ញខ្លន
ួ , និង នu!-!ត

រម្មណ៍។ ប៉>
ុ !្ត -!ះbFüស់ន, ដូចã!½!ើន3!^!ើ, þ

អំើ¢!ក់, Ôើយ-!ះអង្គនពួកâះþb “ជំdន់ពស់!ក”។

“ញកវខ្ញុំពី¤ងÖ!យ” ដូចព!#'រីD!ª!F (Jeremiah) /!លខ្ញុំ

'រអភ័យ$សមិន!នFនន័យþ b'រÇ្វព
ើ ត
ុ មិនដឹងមិនឮþ

គិតþ bតួអង្គ /!លFនពក់ញ¤(ំង ·យរ+ត់ន

មិនFនªឿង;ើតÏើងâះ!។ 'រអភ័យ$ស គឺb'រទទួលល់

ត្អូញ3្អ!រþ “-!ះអង្គ, -!ះអង្គនgកE!ស់ខ្ញុំ។ -!ះអង្គនFន

þ ព~រន;ើតÏើង។ Ôើយ'រអភ័យ$សមិន!នb

បន្ទូលþ ខ្ញុំនឹងន'(យ¿bព!#'រី (prophet)។ ប៉>
ុ !្ត អ្វីq!ប់¶ង
៉

'រព!#¶មóក់ំងកំហុស Ôើយមិន-!ម·ះN!យ, ដូច/!ល

/!ល-!ះអង្គនឲ!្យខ្ញុំÇ្វើ គឺខ្ញុំ§!rវនិ¶យ អំពី

!ចក្តីវិdស, 'រ'ត់

q!ប់+P3!ង3!និ¶យþ “ªឿងមិនល្អពីអតីត'លកុំរឭ
ំ កអី បំM!ច
្ល 

ំងនឹងមនុស!្ស /!លខ្ញុំK!óញ់¶ង¤(
៉
ំង។

Hល¿”។ ពីO!ះ មិនចបំM!ច
្ល នâះ!។ អតីត'លl!ះ

ប៉ុ>!្ត u!សិនèើ ខ្ញុំព#
! ¶មមិននិ¶យ3ក!្យរបស់ -!ះអង្គ ចង់ឲ!្យខ្ញុំ

Fនសមត្ថព¶៉ងអüរ!្យ ក្នុង'រ§!លប់មកលងអ្នកៀត។ 'រ

និ¶យ!, ដូចbFនM្លង
ើ Ø!ះÂក្នង
ុ ¸ើម+!ង
r របស់ខអ
ំុ្ញ ញ្ចង
ឹ , Ôើយ

អភ័យ$សFនន័យþ ជនរង?!ះ និង ពិរុទជន
្ធ
§!rវទទួលល់þ

Ç្វើឲ!្យខ្ញុំមិនច|!ំន!”។

ªឿងà៉វâះន;ើតÏើង។ Ôើយ Æំច់§!rវFនវិeន'រសp!ប់

!ចក្តី និង 'ររិះគន់u!

ឥឡូវl!ះ អ្នកមិនòឿ!þ bu!!សដ/!ល។ ពរីកàយក្នង
ុ

'រu!ឈមl!ះ។ ជួន'លã!គិតþ អ្នកមិនគួរÇ្វ
ើ !ុល!កâះ!។

'រស±!បខ្លួនពិតbអüរ!្យស់។ ឥឡូវl!ះ សឹង3!ផ្ទុយ+P

ក៏ប>
៉ុ !្ត ជួន'ល អ្នក§!rវ3!Ç្វើឲ!្យជនFPក់ទទួលល់þ ã!ន

K!ឡះ។ ខ្ញច
ំុ ង់ន¶
ិ យþ ÂÉមផ្លវូ មនុស្ស! ឈប់Éមផ្លវូ ¸ើម្ប! ី Æប់ê!

Ç្វើខុស។ Â!ល/!លជនu!-!ឹតខុ
្ត សâះននិ¶យþ “ខ្ញុំសូម

និង ជù!កbមួយខ្ញ។
ំុ !ល/!លDើងដឹងþ ខ្ញF
ំុ នជម្ងម
ឺ )រីក ខ្ញ
ំុ ន

$ស,” !លâះ ជន/!លនរង?!ះ§!rវ3!Fនរកិចក្ន
្ច ុង'រ

ទទួលលិខិតជូនពរពីតំបន់/!លDើងមិន,នដល់។ តិចស់ក្នុង

äើក2!ង$ស ពិ

!លមួយ, FនK!្តី

Ôើយ'រអភ័យ$សFនន័យþ b'រផ្តល់ឱ'សbក់

!្ប!កសFPក់ នចង់ជួយäើក'Éបរបស់ខ្ញុំ

Ôើយq!ររបស់+ត់នផ្តល់ក>្ល!ងអង្គុយមកឲ!្យខ្ញុំ។ §!rវÔើយ 

ស
! u!សិនèើជនរង?!ះâះbq!ស
ិ 
្ត សនិក។

'រÆប់»្តើមរbថ្មី។

ង
!្ត សp!ប់

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៨១

^!ៀបដូចb នរFPក់កំពុងអង្គុយ Âក្នុងបន្ទប់

ªឿងដ៏អüរ!្យមួយ ក្នុងចំ:មªឿងb½!ើនâះ គឺចំនួនអ្នក

ើម Ôើយ

§!bក់, Fនក្លន
ិ ឃ្មះឹ ៗ។ បិទបង្អច
ួ ជិត និង ញង
ំ ននបិទជិត។ ប៉>
ុ !្ត

/!លនរង'រឈឺÆប់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ន

Â¤ង*!បន្ទប់ Fនកំ[å!ងÆំង។ Fនខ!្យល់'សបរិសុទ។
្ធ

'រអភ័យ$ស, គឺអក/!
្ន
លDើងគិតþ ចនឹងបន្តរស់Âក្នុងព

'រអភ័យ$ស ^!ៀបននឹង'រ èើកំងនន, èើកបង្អួច, Fនពន្លឺ

ល្វីងជូរចត់ និង គំនុំគំគួនចង់3!សងសឹក។ 'រសF(ប់រÙលមួយ

និង ខ!្យល់ នចូល¿ក្នង
ុ ជីវត
ិ របស់បគ
ុ ល
្គ /!លFនសពដូចbបន្ទប់

ន;ើតÏើង Â!ល/!លពួក)នèើក'រញ់រះ ¿äើ'រ

ម
ើ Ôើយ§!bក់âះ, Ôើយផ្តល់ឱ'សដល់ពក
ួ ã!កង
ុ្ន 'រÆប់»ម
ើ្ត

Ç្វើតុកម្មមួយដឹកdំ·យ សFជbតិ្រហ្វិក (African National

រbថ្មី។ អ្នក និង ខ្ញុំ /!លbq!ិស
្ត សនិក គឺbអ្នក/!លFន

Congress ឬ ANC), /!លក្នុងâះនÇ្វើឲ!្យ(ប់មនុស!្សu!!ល

!ចក្តីជំlឿល្អ ពីO!ះ b

!ៀមខ្លួនរួចb´!ចក្នុង

!ចក្តីជំlឿ /!លþ 'រÆប់»្តើមរ

២០dក់ និង របួស b½!ន
ើ dក់»្ស! ង
! ៀត។ Dើងនªៀបចំសវd'រ

bថ្ម3
ី !ង3!ច;ើតÏើងវិញន។ “DើងFន-!ះbFüស់ /!ល

មួយ /!លFនមនុស!្សចូលរួម!ញ Ôើយអ្នកំងâះbអ្នក/!ល

មិនFនបន្ទល
ូ þ 'អុះ!... Æប់ឯងនÔើយ!' មិន!ន!។ -!ះbFüស់

FនសFជិកq!រ(ប់ ឬ របួសក្នុង-!ឹត្តិ'រណ៍âះ។ Fនមø្ត!ី

និ¶យþ 'ចូរÖ!កÏើង។' Ôើយ-!ះbFüស់បgសDើងឲ!្យzត

៤dក់, ជន

ÔើយFនបន្ទូលþ 'ចូរព!#¶មម្តងៀត'”។

ជន

Fនឧហរណ៍មយ
ួ , ខ្ញ
ំ ុ នបs!ៀន Âក្នង
ុ -!ះវិ)រល្អØើត យមួយ
/!លFនមនុស្ស! នៈខ្ពស់ៗមួយចំនន
ួ Âក្នង
ុ សហគមន៍ជន
(Afrikaans) bវិ)ររបស់ពក
ួ
Ôើយខ្ញu
ំុ !
! លbជន

!្ប!កសFPក់ និង ជន

!្ប!កª, ៣dក់, នបÙÞញខ្លួន។

្ប! ក
! សâះ ននិ¶យþ “Dើងនផ្តល់បûvឲ!្យ)នèើក

'រញ់u!)រ”, ÔើយÂក្នុងបន្ទប់âះ ពÉនតឹង'ន់3!Fន

្ប! ក
! ស

ពតឹង3!ងÏើង។ Ôើយ+ត់នÎ!រ¿'ន់អកចូ
្ន លរួម, រួចនិ¶យ

្ប! ក
! សl!ះ (Dutch Reformed Church),

þ “សូមអភ័យ$សឲ!្យខ្ញុំផង Ôើយសូម®!Éទទួ
ì ល សហ'រី របស់

្ប! ក
! ª,ដំបង
ូ បំផត
ុ /!លនÇ្វ'
ើ រÙរl!ះ។

ខ្ញុំ§!លប់¿ក្នុងសហគមន៍វិញផង”។ អ្នកចូលរួម /!លកំពុង3!Fន

ខ្ញ
ំុ ននិ¶យអំពី អ្វ/
ី ល
! Dើងនរក5ើញÂក្នង
ុ គណៈកម្ម'រ

'រខឹងសម!Ñរនទះê!¶៉ង¤(ំង

្វ!ងរក'រពិតនិង'រប¦!បប¦!ម (Truth and Reconciliation

ð!óមួយមិនគួរឲ!្យòឿ។ ខ្ញុំននិ¶យþ “សូមDើងរក!kព

Commission)។ ឧហរណ៍ រÝëភិលមុននប|្កើតកម្មវិធីស!ម

្ទើរÎ!ក¢!Ýស§!°ៀក។ b

្ងៀមKត់, ពីO!ះDើងកំពុងស្ថិតក្នុងវត្តFនw!ពបរិសុទ”។
្ធ

ជីវK្ត! និង គីមីK!្ត /!លមិន!នសp!ប់3!'រ'រ3រ!,
Ôើយã!µ!មំងន
äើជន

្វ!ងរក®!&គ

/!លចយu!)រ3!¿

!្ប!កª,។ ពួកã!ចង់បំពុល Cក !លសិន !ន¸!ó

(Nelson Mandela) ¸ើម!្បីកុំឲ!្យ+ត់រស់នយូរÖ!យ!លã!·ះ
2!ង+ត់ពីពន្ធd+រ។ Fនq!rគÙÚលFPក់ Âក្នុង-!ះវិ)រâះ
នចូលមកក>្លង
! ខ្ញឈ
ំុ រ, Ôើយ+!'យំ និង ននិ¶យþ +ត់b
អ្នកអប់រ
ំ សdដល់ពក
ួ Íeអស់រយៈ!ល៣០ ំP 3!មន
ិ នដឹង
ªឿងង
ំ âះÀះ។ +ត់សង!្ឃម
ឹ þ +ត់នង
ឹ §!វr ã!äក
ើ 2!ង$ស
ឲ!្យ Ôើយខ្ញុំក៏នឱប+ត់។ ក៏Fនអ្នកខ្លះៀត /!លមិនFនព
À,ះ§!ង់។ ប៉>
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!ៀមខ្លួនរួច

b´!ចក្នុង'រអភ័យ$ស។
ប៉>
ុ !្ត ក៏Fនមនុស្ស! /!លមិនន់ចអភ័យ$សដល់អកដÄ!
្ន
ន
ដូចb q!ររបស់ ស្ទីវ ប៊ីកូ (Steve Biko)។ l!ះបÙÞញþ ពួកDើង
កំពង
ុ ·ះN!យbមួយªឿងà៉វ /!លមិន!នQ!ន់3à
! ក់ក្ភល
! âះ
!។ 'រអភ័យ$សl!ះ មិន!នbªឿង/!ល+,នត]្ល!âះ!។
មិន!នbªឿងÙយK!ល
ួ âះ!។ 'រទទួលន'រប¦!ប
 ប¦!ម

ក្នុងចិត្ត មិន!នbªឿងÙយK!ួលâះ!។ Ôើយªឿងំងអស់l!ះ
Ç្វើឲ!្យDើងFន'រÆប់រឭ
ំ កអំពីl!ះ។

ð!ទ'
ិ eរណៈស្តព
ី ី យុតធ
ិ្ត ម៌ និង 'រប¦!ប
 ប¦!ម
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'រប¦!ប
 ប¦!ម

Cក /!សមិន ធូធូ
!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពី

សិទ្ធិមនុស!្ស

• Fj!៦៖ សិទ្ធិ ក្នុង'រទទួលល់b
បុគល
្គ មុខច!Ñប់

បûÞសិទ្ធិមនុស!្ស៖ យុត្តិធម៌
ក!្យស័ព្ទ

• 'រប¦!បប¦!ម (reconciliation)
• >þយ (Apartheid)
• ជន

Éមតុó'រFនសមត្ថកិច្ច

• សិស្ស! គួរ3!Fន'រ!dä
ំ ើ ករណីមយ
ួ w!

្រហ្វិក¤ងត!្បូង (Afrikaner)

• Fj!៧៖ សិទ្ធិ Fនសមព មុខច!Ñប់
• Fj!៨៖ សិទិF
្ធ នមÇ!#យ·ះN!យ

!្ប!កសគតិចÂ

ព័ត៌Fនq!rបs!ៀន

ជý(ះç្ទក
! ង
ុ្ន នÍយ និង bតិសន៍។

!)
្ន Fតុភូមិ (patriotism)

• §!វr បs!ៀន®!ªៀនl!ះ Ö!យពីសស
ិ ្ស! ន

• 'រìរÏើងវិញនូវយុត្តិធម៌

សិកk
! អំពី បûÞÖ!យសមC
!
កäើក

•

ទី២ និង បûÞពិភពCក។

(restorative justice)

សំណIរ!dំ

• 'រប្ក!ប (repression)

• yើអ្វីb ត±!rវ'រ ¸ើម!្បីសមK!បសp!ប់

• 'រសងសឹក

• yើអb
ី្វ វិធ
ី K!្ត ¸ើម្ប! ·
ី ះN!យជý(ះ?
'រប¦!បប¦!ម ឲ!្យនJគជ័យ?

ត±!rវ'រ!លð!ó៖ ៨០dទី

• មុនជý(ះ (post-conflict)
• u!ល័យពូជសន៍ (genocide)
• 'រäើក2!ង$ស (amnesty)
• សFជbតិ្រហ្វិក

សFxរៈសិក!k

Ç្វប
ើ ទសFxស bមួយ Cក /!សមិន ធូធូ

ច
! ក្ត'
ី )
( ន+,ន-!/
ំ ន
!
www.speaktruth.org

(African National Congress)
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bអ្នក, ÔើយមូលÔ!តអ
ុ ី្វ នb+ត់
'(យbអ្នកទទួលន3នរÙÚន់ ណ÷Îល
!៊

8លគំនិត
• យុត្តិធម៌

• សិទ្ធិមនុស!្ស
• 'រទទួលខុស§!rវបុគល
្គ
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• 'ររិះរក និង តក្តវិទ#
!
• កិចពិ
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ី ី យុតធ
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សកម្មពរបស់សស
ិ ្ស!
◦ “u!សិនèើ អ្នកចង់នសន្តិព

Êនពq!ងទុក

សកម្មពទី១

• q!rបs!ៀន §!rវ

• សកម្មពចលd៖

្នើសិស!្ស ឲ!្យន

បទសFxស bមួយ Cក /!សមិន ធូធូ
និង “សច្ចព និង 'រផ!្សះផ!k”។

◦ សូមសរ

រ! 3ក!្យ¤ងÖ!ម Âäើ
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Âក្នង
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'រសងសឹក, 'រប¦!បប¦!ម និង

'រយល់ដង
ឹ ទូលទ
ំ ó
ូ យ អំពម
ី Ç!#យ

កម្មៀរ (retribution)។

dd ក្នុង'រ·ះN!យជý(ះ។

្នើសិស!្ស ឲ!្យសរ

◦

កិចពិ
្ច ក!k ក្នុងþPក់ ·យ¾្អ!កäើ

!រ "គំនិតដំបូង"

◦ បd²ប់ពព
ី ក
ួ ã! នបញ្ចប់'រØ្លយ
ើ តប

សំណIរំងអស់âះ។

¿នឹង3ក!្យនីមយ
ួ ៗ, សូម
សរ

Ç្វើបទសFxស៖

រ! 3ក!្យមួយ ឬ

ស
ើ្ន ស
ិ ្ស! ឲ!្យ

ច
! ក្តµ
ី ង
! ្ល 'រណ៍

K!បÉម3ក!្យសមរម!្យ។

◦ yើ Cក /!សមិន ធូធូ កំណត់នូវ
ពអត់¿ន ដូច®្ត!ច?

ផ្តល់គំនិតរួម+P អំពី3ក!្យ/!លន
ផ្តល់ឲ!្យ។

វី¸!អូ៖
◦ yើអ្វី¿b មÇ!#យំងបី /!ល
Cក /!សមិន ធូធូ ផ្តល់ឲ!្យb
ឧហរណ៍ äើរèៀប·ះN!យ នូវ
'រប¦!បប¦!មមុន!លជý(ះ?
សូមអ្នកÇ្វើ'របកN!យអំពី
ឧហរណ៍នីមួយៗ

្ងៀម
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 ប¦!ម

បd²ប់ពី >þយ (Apartheid) §!វr ន
Ýក់Â*!ច!Ñប់?

និង សË!ចþ yើវធ
ិ 
ី K!មួ
្ត យនឹង
ប|្កើតឲ!្យFនដំ:ះN!យ ល្អបំផុត។

!ចក្តីដកK!ង់

ដូច¤ងÖ!ម និងពិក!k អំពីអត្ថន័យ

ន! DើងមិនចFន

!រីព

!”។ Cក !លសិន !ន¸!ó
(Nelson Mandela) bសកម្មជន
ំងនឹង'រªីសÜើងពូជសន៍,

b អតីតu!edធិបតី u!!ស
្រហ្វិក¤ងត!្បូង)

/!លគីមួយៀត នទទួល
រង'រអត់ធត់
្ម , Ôើយបd²ប់មកៀត
¿'ន់គីមយ
ួ ៀត និង អត់|ន
!ំ វូ
'រឈឺÆប់ /!លគីទីមួយ ន
ទទួល”។ Cក ធីក ត )ន
(Thich Nhat Hanh) b -!ះសង!្ឃ

• សូមÎ!ងå!ក សិស!្សbពីរ¢!ុម សp!ប់
'រពិក!k+P។ សូមទុក!លឲ!្យសិស!្ស
¸ើម!្បីពិក!k+P អំពី យុទ
្ធ K!របស់
្ត
ពួកã! សp!ប់'រពិក!k និង សរ

!រ

◦ គីមួយ §!rវអះងþ 'រ
ប¦!បប¦!ម គឺb'រÆំច់។
◦ គីមួយៀត §!rវ3!អះងu!

ំង

 ប¦!ម
 Ýក់បញ្ចល
ូ ង
ំ យុតធ
ិ្ត ម៌។
• ការប¦!ប
• ^!E
ើ !ស់នូវ

!ចក្តីដកK!ង់l!ះ៖

◦ “'រប¦!បប¦!ម §!rវអម·យ

◦ “u!សិនèើDើងមិនចអធ!#K!័យ

u!

គូគីំងពីរ។ ¿'ន់គីFuង,

នឹង'រប¦!បប¦!ម។

សកម្មពទី២

របស់៖

Â!ល/!ល+ត់ន និ¶យþ,

◦ “'រប¦!ប
 ប¦!ម
 គឺ¸ម
ើ ្ប! យ
ី ល់ដង
ឹ អំពី

អំពីចំណុចពិក!k។

• ក្នុងþPក់ សូមពិក!k អំពី'រØ្លើយតប

• សូមផ្តល់ ឲ!្យសិស!្សនូវ

• yើCក /!សមិន ធូធូ Fនន័យ ដូច®្តច
!
“អតីត'លមិនឈប់សp!កÂ

◦ សូមÎ!ងå!កសិស!្ស b ៤¢!ុម និង
សូមឲ!្យ¢!ុមនីមួយៗ ពិក!k+P និង

w!ពអត់¿ន ដូច®្ត!ច?

របស់អក”។
្ន
(Nelson Mandela)

និង សកម្មជន ðៀតម)

å!ក3ក!្យមួយ ¿¢!ុមមួយ។

!រអំពី ឧហរណ៍

បd²ប់មក ã!នឹង'(យbê!គូ

Ôើយ បរិ¶យ អំពី 'រឈឺÆប់

របស់ពួកã! អំពី3ក!្យនីមួយៗ។

'រពិនិត!្យ®ើល វី¸!អូ, សូមªៀបចំ

◦ yើ+ត់សរ

Ç្វើ'រbមួយស§!rវរបស់អក។
្ន

>²ង
ំ ¢!Ýស និង បិទ  Âäើជûvង
ំ

(និមិតសû្ញ
្ត
សp!ប់ 'រទំdក់ទំនង

• បd²ប់ពី'រន បទសFxស និង

bមួយស§!rវ របស់អក,
្ន អ្នក§!rវ

យុត្តិធម៌, èើមិនដូHះ!
P
នឹង
មិនu!-!ឹត¿
្ត ន!។ ខណៈ/!ល
Dើងំងអស់+P Fនសង!្ឃឹមþ នឹង
Fនសន្តិព នឹងមិនFនសន្តិព
! $ះក្នុងត]្ល!មួយក៏·យ
ប៉>
ុ !្ត សន្តិពនពឹង¾្អ!កäើ
8ល'រណ៍ និង យុត្តិធម៌”។

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៨៣

(Corazon Aquino bអតីត

• សូម ឲ!្យសិស!្សព!#¶ម គិតអំពី

ពី ទស!្សនៈយល់5ើញ w! គីនីមួយៗ

u!edធិបតី w!u!!សហ្វីលីពីន,

u!!ស»!្ស!ងៗៀត /!លក្នុងâះ

bu!edធិបតីK!្តីទីមួយ

'រប¦!បប¦!ម នទទួលJគជ័យ ឬ

Âទ្វីបសុី)

បàជ័យ។

• សូមចង្អុលE!ប់ បûÞ /!លកំពុងបន្ត

¿ឲ!្យគីមួយៀត។

• សិស!្ស គួរ3!}!ើសªីស u!!ស ឬ

ក្នុងប្ខu!!ស ឬ សp!ប់

តំបន់មួយ /!លន}!ើសªីស និង

¢!ុមមិនFន'រប¦!បប¦!ម។

សរ

!រ អំពី'រអត់¿នមួយ កþខ័ណU

'(យbអ្នក'រ3រ
'(យbអ្នក'រ3រ
• សូមÆប់»្តើមកម្មវិធីប¦!បប¦!ម Âóរបស់អក។
្ន
Ôើយ សូមចូលរួម ។

សហ-!ះàជb7w!អង្គជំនជ
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ុ
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ព័ត៌Fនប>្ថ!ម
ពយន្ត ស§!វr របស់ub
! ពលរដ្ឋ ផលិត·យ Cក

ប្ខញធនeនប¦!បប¦!ម
(Reconciliation Resource Nework)

À!ត សម!្បត្តិ និង Cក រ៉ប់ Á!មគីន (Documentary

www.idea.int

Enemy of the People, Thet Sambath, Rob Lemkin)

ប្ខញធនeនប¦!បប¦!មl!ះ គឺbកម្មវិធីផ្តួច»្តើម Éម

www.enemiesofthepeoplemovie.com

u!ព័ន្ធអីុនធឺណិតមួយ /!លនស±!បស±!ល·យ អង្គ'រ
យៀ អន្តរbតិ (International IDEA)។ ប្ខញl!ះ
Fនអ្នកជំdញ¤ង'រប¦!បប¦!ម និង ªៀបចំកិចu!
្ច ជុំÉម
!លកំណត់ ¸ើម!្បី+ំ+!'រអភិវឌ!្ឍbរួម w!កិច'
្ច ររបស់ប្ខl!ះ។

អង្គជំនជ
ំុ ±!ះវិមញ្ញក្នង
ុ តុó'រកម្ពb
ុ (Extraordinary

អង្គ'រ*!រÝëភិល
(Non-Governmental Organizations)
www.loc.gov
បញ្ជី w!អង្គ'រdd /!លÇ្វើ'រa-ះ¿រក'រប¦!បប¦!ម
Âu!!ស្រហ្វិក។

Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC)
'រ>(ស់បរូ្ត ជý(ះ និង 'រប¦!ប
 ប¦!ម
 Âu!!សរ៉
ូ ន់
៉ Ý

www.eccc.gov.kh

(Conflict Transformation and Reconciliation in
រៈមន្ទរី u!ល័យពូជសន៍ទល
ួ

ង
!្ល

(Tuol Sleng Genocide Museum)

Rwanda)
www.peacemakers.ca

www.tuolslengmuseum.com

RwandaPeaceLinks.html
មជ!្ឈមណUលឯករកម្ពb
ុ

ã!ហទំព័រl!ះ បÙÞញពីបញ្ជីរបស់អង្គ'រdd /!លÇ្វើ'រកង

(Documentation Center of Cambodia, DC-Cam)

សន្ត
ិ ព Âក្នង
ុ u!!ស រ៉
ូ ន់
៉ Ý (Rwanda)។ បញ្ជl
ី ះ! FនរÝëភិល

www.dccam.org

ពីរ និង អង្គ'រសង្គមសុវី ល
ិ Ôើយ§!វr នពិនត
ិ ្យ! »្ទៀង>²ត់ដទ
៏ ល
ូ ទ
ំ ó
ូ យ

សុវី ក
ី ហ្គស
័ ៖ មជ!្ឈមណUលអប់រអ
ំ ព
ំ ព
ី លរដ្ឋ.្មរ!
(CIVICUS: Center for Cambodian Civic Education)
www.civicus-cam.org

·យþPក់ដឹកdំរបស់ខ្លួន។

ពណ៌សម!្បរុ និង 'រប¦!ប
 ប¦!ម

(Race and Reconciliation)
www.mott.org

ពយន្តអំពី ស-២១៖ F៉សុន
ី ពិ)ត.្មរ! ¢!ហម

ូ និធដ
ិ ល់អង្គ'រb½!ន
ើ /!ល
មូលនិធិ Charles Stewart Mott ផ្តល់មល

Khmer Rouge Killing Machine, Rithy Panh)

ពុះ3រäើ;!រិ៍ដំ!លជý(ះហិង!kពូជសន៍ ឬ bតិសន៍។

ផលិត·យ Cក ៉ន់ រិទី្ធ (Documentary S-21: The

Ç្វើ'រÂ ្រហ្វិក¤ងត!្បូង និង ៉ល់'ន់បស្ចឹម ក្នុង8លបំណង

www.en.wikipedia.org

ពយន្ត u!ឈមមុខនឹងអំu
ើ ល័
! យពូជសន៍
ផលិត·យ ¢!ម
ុ ហ៊ន
ុ ស្ទរី Âu!!សស៊យ
ុ Y!ត

'រទំdក់ទន
ំ ងស្នទ
ិ P
្ធ ល w!'រប¦!ប
 ប¦!ម

(The Fellowship of Reconciliation)
www.forusa.org

(Documentary Facing Genocide, Story Production,

អង្គ'រ ទំdក់ទំនងស្និទP
្ធ ល w!'រប¦!បប¦!ម (Fellowship of

Sweden)

Reconciliation), ·យFនu!វត្តិ'រÙរ ជិត១០០

www.story.se

សន្តិព, យុត្តិធម៌ និង លុបបំត់អំើហិង!k, _ìត¿äើ អំច

Pំ Ç្វើ'រ¸ើម!្បី

w! សកម្មព u!កប·យ'រណិតសូរ ·យបុគលFP
្គ
ក់ៗ
ÂទូំងពិភពCក ចំÌះកិច'
្ច រ របស់ពួកã! ¸ើម!្បី'រ'រ
ប¦!បប¦!ម+P។

!ចក្តី'()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)

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៨៧

“ខ្ញុំគិតខ្លួនឯងþ yើខ្ញុំកំពុងÇ្វើអ្វី?
ខ្ញុំមិនទទួលនអ្វីÀះ
សp!ប់ខ្លួនខ្ញុំ Ôើយ)ក់ដូចb
ខ្ញុំមិនÇ្វើអ្វីÀះ ក្នុង'រ'ត់បន្ថយ
នូវ'រឈឺÆប់ របស់អកភូ
្ន មិ។
Â!លbមួយ+Pl!ះ,
u!សិនèើខ្ញុំឈប់ Ôើយ¸ើរ°!ញ
Ka Hsaw Wa, ©2000 Eddie Adams

âះនឹង+,ននរFPក់
·ះN!យបûÞ ំងl!ះ!”។
' ហ!k ៉ (Ka Hsaw Wa) គឺbអ្នកប|្កើត អង្គ'រ
សិទ្ធិដីធ្លីអន្តរbតិ (EarthRights International)
bអង្គ'រ*!រÝëភិលមួយ /!លនÝក់3ក!្យ
បណ្ណង
ឹ äើកដំបង
ូ បង្អស់ u!

ង
ំ នឹងជីវកម្មមួយ

Âសហរដ្ឋ®!រិកពី អំើរុណកម្ម /!លន
u!-!ត
ឹ ·
្ត យPក់Ùររបស់¢ម
ុ ! ហ៊ន
ុ l!ះ Âបរ!ស។
3ក!្យបណ្ណង
ឹ Hទu!'ន់þ Pក់ÙររÝëភិលរបស់
u!!សភូF /!ល§!rវនជួល·យ ¢!ុមហ៊ុន
យូណ÷¤ល (Unocal), b¢!ុមហ៊ុន^!ងមួយ/!ល
FនមូលÝëនÂសហរដ្ឋ®!រិក, ¸ើម!្បីផល់
្ត 'រ
++
ំ ¾្ន
! ក
! សន្តស
ិ ខ
ុ , ¾្នក
! ដឹកជញ្ជន
ូ , និង ¾្នក
! Ô!Ýë
រចdសម្ព័ន្ធសp!ប់បំពង់បង្ហូរ^!ង, នu!-!ឹត្ត
អំើជ±!ិតរE!ក់, រុណកម្ម, 'ររំCភ
ព
! សន្ថវៈ, 'របង្ខំឲ!្យÇ្វើ'រ, និង 'រសF(ប់
*!u!ព័នតុ
្ធ ó'រ (extrajudicial killings) äើ
ជនbតិ¸ើមគតិចមូលÝëន។ Cក ' ហ!k ៉
(Ka Hsaw Wa) យល់·យបទពិÀធន៍>ល់
² ខ្លួន
អំពអ
ី 
ំ រើ C
ំ
ភបំ3ន /!លu!-!ត
ឹ ·
្ត យរបបÍe
l!ះ។ +ត់នចំយb½!ើន

PំÇ្វើដ!
ំ
ើរàប់

3ន់]!ល៍ (miles) ·យ ១]!ល៍

្មើនឹង ១.៦១

គីឡូ៉!ត, ឆ្លង'ត់ÉមP!w!u!!សភូF ¸ើម!្បី
សFxសន៍ ក!្សី និង កត់j!សក្ខីពរបស់ជនរង
?!ះពី'ររំCភបំ3នសិទ្ធិមនុស!្ស។ +ត់ន
បs!ៀនមនុស្ស! àប់រយdក់ឲ!្យ°!ះ

ប
ើ ុ អ|្កត
! , ªៀបចំ

ឯករ, និង Ç្វប
ើ ទបÙÞញអំព'
ី ររំCភ សិទម
ិ ្ធ នុស្ស!

អន្តរbតិ។ Â!ល+ត់bu!eន ¢!ុមនិសិ!្សតÂក្នុងទសវត!្សរិ៍

Pំ១៩៨០, Cក '

ហ!k ៉ នªៀបចំតុកម្ម++
ំ !u!bធិបy!យ!្យÂទី¢!ុងរ៉ង់ហ្គូន (Rangoon)។ +ត់§!rវ
នã!Æប់ និង Ç្វើរុណកម្ម·យPក់Ùរw!របបÍeរបស់u!!សភូF, /!ល
'ន់អំច Éំងពី

Pំ១៩៦២ (·យនv!Û,ះ¿bទីu!ឹក!kរក!kច!Ñប់រដ្ឋ និង

ស្ខប់eប់
P សក
្ល (SLORC), Âចុង

Pំ១៩៨៨)។ Â!លនគរល នèើក'រ

ញ់u!)រäើតុករ·យសន្តិវិធី, មិតភក្ត
្ត ិជិតស្និទរបស់
្ធ
Cក ' ហ!k ៉ ន(ប់
Âក្នុងê!របស់+ត់។ Cក ' ហ!k ៉ នMៀសខ្លួនÉមប:្ខយ-!ំ/!នu!!ស
9!។ ¸ើម្ប! '
ី រ3រសFជិកq!
 រ +ត់ន>(ស់Ûះថ្ម
, ¿
ី b ' ហ!k ៉ (Ka Hsaw Wa)
/!លFនន័យþ “ដំរីស”។ ឯករ/!លនªៀបចំ¶ងល្អ
៉
ិតល្អន់·យ Cក '
ហ!k ៉ អំពី'ររំCភ

!ពសន្ថវៈbu!ព័ន្ធ និង ពលកម្មបង្ខំ, §!rវន òឿទុកចិត្ត និង

នយកមក^!ើ·យ អង្គ'រäើក2!ង$សអន្តរbតិ (Amnesty International),
អង្គ'រ)(ំ®ើលសិទ្ធិមនុស!្ស (Human Rights Watch), និង អង្គ'រអន្តរbតិ»!្ស!ងៀត។
+ត់នសហu!តិបត្តិ'រក្នុង'រសរ
àប់បញ្ចល
ូ ង
ំ

!រ

ៀវÐមួយចំនួន អំពី'ររំCភបំ3ន,

ៀវÐ/!លFនចំណងòើងþ óសp!ប់'ររំCភ

ព
! សន្ថវៈ

(១៩៨៨) (School for Rape): “Æប់បុរសចំនួន៣០០,០០០dក់ ក្នុងចំ:មពួកã!
ំងâះ គឺFនយុÖ!ម១៧

Pំ និង មួយចំនួនធំ+ន'
,
រអប់រំ។ បង្ខំ·យចុង'M
ំ ្លើង

ឲ!្យÇ្វើ)ន, និង សន!#ំងអស់+ឲ!
P ្យE!ក់èៀវត!្សរ៍/!លã!នឹងមិនន។ ឲ!្យ'M
ំ ្លើង
និង Q!ប់Î!ក ¿ពួកã!។ បs!ៀនពួកã!ឲ!្យ°!ះញ់, °!ះលូនចូលP!Â!លយប់,
°!ះយឆ្មក់។ បញ្ចះុ បញ្ចល
ូ ពួកã!þ ស§!វr របស់ពក
ួ ã! គឺជនbតិ¸ម
ើ គតិច, ពួកនិស្ស!ិ ត,
ពួកK!្តី, Ôើយនរក៏·យ /!លមិនឯកពbមួយរÝëភិល, Ôើយបញ្ចុះបញ្ចូល
þ មនុស!្សàប់óនdក់l!ះ

គឺbជនក!្បត់bតិ ឬ ជនក!្បត់សd (infidel)។

៨៨

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

និង មិនអនុû្ញតឲ!្យពួកã!»្ញើ

ស់។ FនទីÉំងÍeb½!ើន។ Dើងìប់វិទ!្យុក់ទង¸ើម!្បី

សំប§
ុ 
!
មួយÏើយ។ )ត់)ង
ំ ពួកã!មន
ិ ឲ!្យសួរសុខទុកq!
្ខ 
 រ។

ពិនត
ិ ្យ! ®ើល'រÇ្វច
ើ លdរបស់)ន និង ¸ើម្ប! ò
ី ៀសង'រជួប+P។

បង្ខំពួកã!ឲ!្យយដំ+¿
P វិញ¿មកសp!ប់'រពិន័យ។ gះបង់ពួក

ខ្ញុំ

ã!មយ
ួ ចំនន
ួ Hល u!សិនèើពក
ួ ã!ឈ¤
ឺ ង
ំ( ¸ើរមិនរួច។ រំCភបំ3ន

មនុស!្សអតិបរFចំនួនបីdក់ក្នុងមួយដង។ ជួន'ល)ន¸ើរ'ត់

ពួកã! b3ក!្យសំដី និង àង'យbªៀងàល់9្ង!។ អនុû្ញតឲ!្យពួកã!

ផ្លវូ Âពីមខ
ុ Dើង, ជិត+P!ន®!ន/!លDើងចប៉ះពួកã!ន។ Dើង

ផឹកN!ឲ!្យ½!ើន និង ^!E
ើ !ស់Ã!ឿងÄៀនឲ!្យ½!ើន។ អ្នកើប3!ន

Fន'រu!យ័តu!
្ន !ង¤(ំងបំផុត ខ្ញុំ§!rវនã!ញ់ចំនួនពីរដង។

បង្អត់យពួកã!។ ដកហូតសំបុ§!

ៀក3
្ល
ក់·វª, និង យួរ'បូបមួយ។ DើងÇ្វើដ!
ំ
ើរbមួយ

ប|្កើត )នw!របបq!ប់q!ងអំច ·យÍeរបស់u!!ស

DើងÇ្វ'
ើ រសË!ចរបស់Dង
ើ ¾្អក
! äើ 'រÇ្វច
ើ លdរបស់)ន។

ភូF”។ Cក ' ហ!k ៉ (Ka Hsaw Wa) Âបន្តកិច'
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យកចិត្តទុកÝក់មកäើខ្ញុំ ពីO!ះã!,នþ ខ្ញុំbនិស!្សិត;្ម!ងFPក់

ã!ចខ្លួន។

/!លមិនដឹងអី។ សហព័ន្ធl!ះនE!ប់ខ្ញុំþ ឧប!្បÔ!តុÎ!បl!ះ ន

ខ្ញម
ុំ ន
ិ ចង់Æក°!ញពីu!!សភូF និង ឪពុកFìយÆស់ជàរបស់ខ្ញុំ

;ើតÏើងàល់!ល Ôើយ+,ននរFPក់គិតគូរÏើយ។ ពួកã!ន

ដូ°!ះ្ន ខ្ញុំនសË!ចចិត្តÆក°!ញ¿'ន់តំបន់មួយÂ*!ទី¢!ុងរ៉ង់

E!ប់ខ្ញុំកុំឲ!្យរវីរវល់, យកកF(ំងមក'ន់'M
ំ ្លើង Ôើយតទល់bមួយ

ហ្គូន។ ÔើយÂ!លbមួយ+Pâះ ខ្ញុំនPក់Âក្នុងP! និង

Íeវិញ។ ខ្ញុំមិននដឹងþ Ç្វើ'រ/!លខ្ញុំចង់l!ះ ·យរèៀប

ស|្កត
! ®ើល អំពជ
ី វី ត
ិ ពិកð!ទdរបស់អកភូ
្ន ម។
ិ Â!ល-!ក
ឹ អ្នកភូមិ

âះÏើយ /!លមិនFនធនeនÆំច់ និង 'រ++
ំ !q!ប់Q!ន់។

ន'ន់ចប និង ក!ក់
្ត Ôើយ§!វr នã!បង្ខឲ
ំ ្យ! ងសង់អម
ី្វ យ
ួ សp!ប់

ខ្ញុំនព!#¶ម¿រកសហព័នb
្ធ តិ'Å៉!ន (Karen National Union)

Íe។ 9្ងម
! យ
ួ Füស់ផះ/!
្ទ លខ្ញក
ំុ ព
ំ ង
ុ Pក់Âននិ¶យþ “9្ង!

Ôើយនសុឲ
ំ ្យ! ពួកã!ទញ
ិ u!Ýប់ថតស®្លង
! , ¢!Ýស និង ប៊ច
ិ សp!ប់

ក
!្អ

ខ្ញុំ§!rវ¿ និង Ç្វើ'រឲ!្យពួក្ក!ៀតÔើយ”។ “yើអ្នកកំពុងនិ¶យ

ខ្ញុំសរ

!រ និង Ç្វើ'របញ្ជូនព័ត៌Fន សំ¤ន់ៗ¿ឲ!្យមនុស!្ស3ក់ព័ន។
្ធ

អំពីអ្វី?” ខ្ញុំនសួរ+ត់ “អ្នកភូមិស[
ំ ¿ដល់Íeដូចb សត្វ្ក!

ពួកã! នE!ប់ខ្ញុំþ កុឆ
ំ ្កួត!ក។

ពីOះអ្ន
! កភូមស
ិ ប់
្អ ពក
ួ Íe” +ត់នØ្លយ
ើ E!ប់ខ។
ំុ្ញ “DើងមិនFន

ខ្ញុំនសË!ចចិត្តក្នុង'រK!ង់សក្ខីព។ អ្វីំង©យ/!លខ្ញុំ

!លÇ្វអ
ើ »
ី្វ ្ស! ង
! /!លDើង§!វr Ç្វâ
ើ ះ! ពីOះDើ
!
ងbនិច'
្ច ល §!វr

ចÇ្វើន គឺនិ¶យbមួយu!bជន និង សុីជ<!អំពីªឿងà៉វdd

Ç្វើ'រសp!ប់ពួកã!។

Dើងមិន/!លទទួលនកY!អ្វីâះ!”។

របស់ពក
ួ ã!Éម/!លចÇ្វ¿
ើ ន។ Dើងនរស់Âក្ខលP!,

បd²ប់មក ខ្ញ
ំុ នទទួលសំប§
ុ ពី
! Fយរបស់
ì
ខ/
ំុ្ញ ល
! និ¶យþ “កូនu!ស
ុ

ដូ°្ន!ះ ខ្ញុំនសË!ចចិត¿
្ត 'ន់ទី¢!ុង¸ើម!្បី¿រក¢!Ýស និង ប៊ច
ិ ។

Fន?!ះþPក់ស់។ សូមរង់ÆំFយសិ
ì
ន Fìយនឹង¿ជួបកូន”។

ខ្ញ
ំុ ន^!E
ើ ស់
! ធនeនង
ំ l!ះ សp!ប់សរ

Fìយរបស់ខ្ញុំនមកជួបខ្ញុំ Ôើយខ្ញុំនជp!បó+ត់។

ប៉ុ>!្ត +,ននរFPក់នìប់ និង ខ្វល់¤យÏើ
Ú
យ។ ខ្ញុំនគិតþ

ខ្ញ
ំុ ន¸ើរ'ត់Pអស់
!
រយៈ!ល៥9្ង! ¿'ន់តប
ំ ន់'Å៉ន
! (Karen)
bមួយនិស្ស! ត
ិ និង អ្នកភូម»
ិ ្ស! ង
! ៀត។ Â!ល/!លDើងÇ្វើ ដំ!រើ

រ! រ¿ឲ!្យu!bជន,

“yើខ្ញុំកំពុងÇ្វើអ្វី?” ខ្ញុំFន'ររប់រសល់ក្នុងចិត។
្ត
bចុងÖ!យ Â¸ើម

Pំ១៩៩២, ខ្ញុំនជួបបុរសFPក់/!លFន

ជិតដល់ភូមិ ខ្ញុំន®ើល5ើញនូវរូបពមួយ /!លខ្ញុំនឹងមិនច

Û,ះ ñ!វិន Ô!បណឺ (Kevin Heppner)។ +ត់គឺbជនbតិ'Ý

បំMច
!្ល ន។ ខ្ញ
ុំ ន5ើញកសពK!F
្តី ក់
P /!លFន!កើធម
ំ យ
ួ

ÔើយDើងពីរdក់នÆប់»្តើមªៀបចំឯករសិទ្ធិមនុស!្ស។ ខ្ញុំន

·តក្នុងu!Ýប់M!ទរបស់dង។ ខ្ញុំន¸ើរ¿ក្នុងភូមិ Ôើយន

បកÓ!សក្ខ
ី ពរបស់ub
! ជន¿bរអង់ãស
!្ល , Ôើយ+ត់ន

កសួរ អំពីªឿងà៉វរបស់dង។ អ្នកភូមិនE!ប់ខ្ញុំþ dង គឺb

យអង្គុលីä!ខឯករl!ះ,

គិóនុបដ្ឋយិ'FPក់ Ôើយ/!ល¢!ម
ុ Íeនdd
ំ ង¿ឲ!្យព!#ល

/!លÆប់រម្មណ៍។ ñ!វិន (Kevin) ½!ើន3!ន»្ញើព័ត៌Fន¿ឲ!្យ

ពួកF៉កFPក់របស់ពក
ួ ã! /!លFនជម្ងq
ឺ ន
ុ! Æញ់។ bbងÇ្វÎ
ើ ប
! l!ះ,

¢!ុមសិទ្ធិមនុស!្ស ដូចb អង្គ'រäើក2!ង$សអន្តរbតិ (Amnesty

ពួកã!នÆប់រំCភ ÔើយនសF(ប់dង។ Fន'រតក់ស្លុត

International), ពីO!ះ ខ្ញុំមិនFនឯករឆ្លង/!នចូលu!!ស9!។

¶៉ង¤(ំង។

ខ្ញ§
ំុ វr! នã!)ត់ខន
ួ្ល ចំនន
ួ បួន ¿ E!ដ
ំ ង Âក្នង
ុ u!!ស9! ពីOះ!

ខ្ញុំនPក់Âភូមិâះអស់មួយរយៈ!ល។ ទិដ
្ឋ ពl!ះ ន
>(ស់ប្តូរជីវិតខ្ញុំំងK!ុង។

ÔើយDើងនបញ្ជូន¿ឲ!្យនរ

ខ្ញឆ
ុំ ង/!
្ល
ន·យខុសច!Ñប់។ ពួកã!នÆប់ខ្ញុំÝក់គុករយៈ!លE!ំ

Â!ល/!ល+,ននរFPក់Ç្វើ'រ

ពីរ9្ង! Ôើយបd²ប់មកÇ្វ'
ើ រ·ះ2!ងខ្ញ។
ំុ Fន'រលំក¶៉ង¤(ង
ំ ។

សFxសន៍Â!លâះ ខ្ញ
ំុ នស±!ចចិតÇ្វ
្ត '
ើ រសFxសន៍មយ
ួ ចំនន
ួ ។

Â!លÆប់»្តើម Dើង¢!ី¢!!ន®!ន។ ចុងÖ!យ Dើងនជួប

ខ្ញុំននិ¶យbមួយអ្នកq!ប់+។
P
ខ្ញុំននិ¶យ¿'ន់FយFP
ì
ក់

K!្តីFក់
P មកពីu!!សàំង /!លនឲ!្យលុយ សp!ប់ទិញ¢!Ýស

/!លកូនu!ុសរបស់+ត់នÇ្វើអត្ត)ត ·យរ¢!ុមÍeន

និង 'រ»្ញើលិខិត។ ខ្ញុំFន'រសប!Ñយចិតb
្ត ¤(ំង /!លÂចុងបញ្ចប់

បង្ខំ+ត់ឲ!្យរួមM!ទbមួយFìយរបស់ខ្លួន។ បd²ប់មក ¢!ុមÍeន

DើងចÇ្វើអ្វីៗន។

ទះê! Ôើយ;្ម!ងu!ុសâះ “ចុយFìយ”។ Ö!យមកកូនu!ុស

Âក្នង
ុ u!!សភូF, ខ្ញ§
ំុ វr! នã!)ត់ខន
ួ្ល មុនពួកនិស្ស! ត
ិ បះgរ

Ôើយ§!វr នã!Ç
ើ្វ រុណកម្មផង/!រ។ មិតភក្ត
្ត រិ បស់ខF
ំុ្ញ ក់
P នយតប់

Hល។ ខ្ញុំនសË!ចចិតþ
្ត ខ្ញុំ§!rវÇ្វើអ្វីៗ សp!ប់ខ្លួនខ្ញុំ។ ខ្ញុំ§!rវ'រ

bមួយកូនរបស់b7ធរ, Ôើយបd²ប់មក+ត់នត់ខ្លួន។ ថ្វីèើ

E!ក់ចំណ÷លមួយ /!លចផ្តល់លុយឲ!្យu!bពលរដ្ឋន។ ខ្ញុំន

ខ្ញុំមិននដឹងþ មិត្តFPក់âះន¿Ôើយ, b7ធរនÇ្វើ

គិតþ “u!សិនèើខ្ញុំÎ!រខ្នង នរនឹងÇ្វើកិច'
្ច រl!ះ?” 'រឈឺÆប់

រុណកម្មខ្ញុំ Ôើយជ±!ុញឲ!្យខ្ញE
ុំ !ប់អំពីទីក>្ល!ងរបស់មិតâ
្ត ះ។

l!ះ នឹងមិនចបញ្ចប់ន!។ $ះបី b

!ចក្តីសË!ចដ៏លំក

'រÇ្វ
ើ រុណកម្មនÆប់»ម
ើ្ត bមួយអ្វម
ី យ
ួ /!លþ “'រជិះ

ក៏·យ, ក៏ខ្ញុំមិននសË!ចចិតបញ!
្ត
្ឈប់'រÇ្វើ'រជូនu!bជន/!រ។

ម៉ូត”ូ , /!លក្នុងâះ ខ្ញុំ§!rវនã!បង្ខំឲ!្យÇ្វើ'យវិ'រមួយ Ôើយ

ខ្ញ
ំុ នè្តb
! ចិ
7 តទទួ
្ត លព¢!¢
ី ,! ·យរស់Âក្នង
ុ P!·យFន)រ

ឲ!្យ&ទិ៍ស®្ល!ង “រ៉ូម! រ៉ូម! រ៉ូម!”។ Â!លខ្ញុំអស់កF(ំង, ពួកã!យ

បន្តច
ិ បន្តច
ួ ។ Fន!លមួយ/!លខ្ញច
ំុ ង់ញ់សF(ប់ខន
ួ្ល ខ្ញំុ Â!ល/!ល

ឆ្អង
ឹ ស្មងòើងរបស់ខb
ំុ្ញ មួយឧបករណ៍ពិ

ស
! មួយ /!លFនពរឹងFំ

មិនFនទឹក^!E
ើ ស់
! សp!ប់Ý
ំ យ ÔើយDើង§!វr ហូបអង្ករ។ Dើង

ពី¤ង*! និង Fនបណ្ណូល/!ក។ បd²ប់មកៀត ខ្ញុំ§!rវនã!បûv

មិនចចំអន
ិ )រន! O!ះ¤(ចÇ!ងþ )ន ច®ើល5ើញ

ឲ!្យÇ្វើ'យវិ'រèើក “ផ្លូវរថM្លើង”។ ខ្ញុំ§!rវនã!ឲ!្យÇ្វើដូចជិះäើផ្លូវ

M្លង
ើ ។ +PDើងFPក់នឆ្លងជម្ងq
ឺ ន
ុ! Æញ់ ÔើយDើងមិនFនþPä
ំ ប
!

រថM្លើង និង Û,ះក>្ល!ងឈប់នីមួយៗ។

!។ Fន'សeតុ§!bក់ស់ÂÉមòើងភ្នំ Ôើយអ្វី/!ល

u!សិនèើខ្ញុំមិនដឹងÛ,ះ ឬ Û,ះមិន§!ឹម§!rវ ខ្ញុំ§!rវន

DើងFន§!ម
ឹ 3!yស៊ម
ូ យ
ួ >²ង
ំ និង ភួយ សp!ប់qបដណ្ណ
!
ប់äខ
ើ ន
ួ្ល ។

ã!យ។ ពួកã!នយខ្ញុំមិនឈប់ឈរ, ÔើយÂ!ល/!លឲ!្យ

មនុស!្សខ្លះFនចិត
្ត ណិត Ôើយនផ្តល់អ¦!ឹងឲ!្យDើង។ Âក្នុង

ខ្ញុំសp!ក ã!សួរសំណIរខ្ញុំដ/!លៗម្តងÔើយម្តងៀត។ ចុងÖ!យ

រដូវវស!k, ជីវិតFនÊនពលំកស់។ $ះបីbDើងន

ខ្ញុំមិនចនិ¶យអ្វីប>្ថ!ម Ôើយពួកã!មិនòឿខ្ញុំ។ មុន!លខ្ញុំដួល

ចងអ¦!ង
ឹ ¸ើម្ប! ò
ី ៀសង្លង
ើ Âäើដ¶
ី ង
៉
ក៏·យ, Â!ល

សន្លប់, ខ្ញុំ§!rវនã!Ç្វើរុណកម្មម្តងៀត។ Fនè!តុងសុីម៉ង់ត៍

-!ក
ឹ Dើងដឹងþ ្លង
ើ នe(ក់ចះុ ពី¸ម
ើ ើ ÔើយបឺតមDើង។

/!លFនថ្ម!ង
ុ K!ច
ួ ៗមួយគំនរ។ ថ្មង
ំ l!ះ§!វr ន^!E
ើ ស់
! សp!ប់

DើងដឹងអំពីÊនពលំក, ប៉ុ>្ត! u!សិនèើDើងចង់ជួយ

ផ្លវូ ថ្នល់ និង 'រងសង់។ ã!នបង្ខខ
ំ ឲ
ំុ្ញ ្យ! ផ្តល
ួ ខ្លន
ួ äើគន
ំ រថ្មl!ះក្នង
ុ

u!bពលរដ្ឋ, Dើង§!rវ3!Ç្វើ'រលះបង់¶ងធំ
៉ ។ ជួន'លDើងFន

'រជ±!ុញឲ!្យខ្ញុំនិ¶យ។ ខ្ញុំននិ¶យþ “ខ្ញុំមិនចនិ¶យ

រម្មណ៍K!©ំង'ំង

អ្វី!”។ ពួកã!នបន្តÇ្វើរុណកម្មខ្ញុំ រហូតដល់'រឈឺÆប់âះមិន

·យមិនន5ើញលទ្ធផលធំដុំមួយ!។ Â§!ង់ចំណុចមួយ,

ច|!ំន។ ពួកã!ន¸ើរbន់äើខ្នងរបស់ខ្ញុំ Ôើយសួរខ្ញុំþ

ខ្ញុំន

ឥឡូវនិ¶យឬអត់។ រbថ្ម
ី ៀត ខ្ញ
ំុ នØ្លយ
ើ តបþ ខ្ញម
ំុ ន
ិ Fនអ្វ
ី ៀត

ធុងសp!ម។ ឯករl!ះ§!វr នã!ឈី្ល ÔើយgះHល។ ខ្ញ
ំុ ក់អន់

/!ល§!rវនិ¶យ! Ôើយពួកã!នត់ខ្ញុំ។ ពីរdក់ក្នុងចំ:ម

ចិត្ត¶៉ង¤(ំង, ថ្វីèើខ្ញុំនយល់ដឹងþ បûÞ/!លã!ជួបu!ទះâះ គឺ

¢!ម
ុ )នl!ះ, មុខរបស់ពក
ួ ã!នបិទង
ំ នÆប់ខំុ្ញ Ôើយបន្តÝល់

Fនលក្ខណៈខុស+PពីបûÞរបស់Dើង។

និងត់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំខឹង¶៉ង¤(ំង ប៉>
ុ !អ
្ត ្វី/!លខ្ញុំចÇ្វ;
ើ ើត គឺQ!ន់3!®ើល

Ôើយនយល់អព
ំ 
ី ន
Ê
ពâះ។ Fន'រលំកស់សp!ប់

¿ពួកã!។ ទីបញ្ចប់ខ្ញុំÆប់»្តើមហូរម¶៉ង½!ើន និង សន្លប់។

Dើង ¸ើម!្បីយកឯករមួយâះ»្ញើ°!ញ, Ôើយ¸ើម!្បីកត់j!'រឈឺ

$ះបីបទពិÀធន៍lះ! ន;ើតÏើងរយៈ!ល៣9្ងក
! ·
៏ យ, ក៏ខÂ
ំុ្ញ

Æប់/!លមនុស!្សំងអស់âះនអត់|!ំ។ DើងFន8លបំណង

3!ន5ើញÊន'រណ៍¢!ក់~រbងl!ះៀត។ មិតភក្ត
្ត ិ

ឧត្តមគតិមួយគឺ៖ Dើងចង់ឲ!្យã!àក់ក់u!bជនដូចbមនុស!្ស។

ខ្ញុំខះ្ល §!rវនã!ញ់ និង សF(ប់។

ពីO!ះDើងនលះបង់!លð!óដ៏½!ើន

5ើញឯករ/!លDើងនÇ្វើ'រ¶៉ងលំក

ខ្ញុំមិនដឹងþ yើ

Âក្នុង

ខ្ញុំនèើកចិតឲ!
្ត ្យទូóយ

!ចក្តី')
( ន ;ើត°!ញពីអំច ឬ ពី'រ

ឥឡូវl!ះ មិតរួ្ត មþPក់របស់ខ្ញុំb½!ើនdក់ Fនសû្ញប័§!បណUិត

ឈឺÆប់។ ខ្ញុំÆំនÂ!លមួយ ខ្ញុំនìប់ឮសក្ខីកម្មរបស់មនុស!្ស

Âសហរដ្ឋ®!រិក។ ពួកã!នទទួលនូវ'រអប់រំ Ôើយ§!លប់

FPក់ Ôើយàង'យំងមូលរបស់ខ្ញុំនÆប់»្តើមញ័ររន្ធត់។ គឺb

មកវិញ·យFនលុយ។ ខ្ញុំនគិតចំÌះខ្លួនខ្ញុំ>ល់
² þ “yើខ្ញុំកំពុង

ªឿង¢!ក់P!ç!្ស!មួយ/!លខ្ញុំនឮ។ u!ពន្ធរបស់អកÇ្វ
្ន
ើបដិវត្តFPក់

Ç្វើអ្វី?” ខ្ញុំមិននទទួលនូវអ្វីសp!ប់ខ្លួនខ្ញុំ!, Ôើយខ្ញុំទំនងb មិន

§!rវនã!Æប់ខ្លួនÂ!ល+ត់¿ជួបប្តី។ ¢!ុមÍeនសF(ប់

ចÇ្វើអ្វីៗ ¸ើម!្បីបន្ធូរបន្ថយនូវ'រឈឺÆប់របស់អកភូ
្ន មិន/!រ។ ខ្ញុំ

និង ដុតកូនÙ៉របស់ពួក+ត់, Ôើយបង្ខំឲ!្យFìយសុីច់កូនខ្លួនឯង

®ើល5ើញÊនព'ន់3!¢!ក់Ïើងៗ Ôើយខ្ញុំន ស្តីបâ²ស

ពីOះឪពុ
!
កមិនន§!លប់មក!។ ªឿងà៉វÎ!បl!ះÇ្វឲ
ើ ្យ! ខ្ញស
ំុ ប់
្អ ñម
ើ្ព ,

ខ្លួនខ្ញុំ ចំÌះ'រ/!លមិនចÇ្វើអ្វីនq!ប់Q!ន់។ K!ប!លbមួយ

ÔើយÂ!លដំល+Pl!ះ/!រ, ផ្តល់

+Pâះ/!រ ខ្ញម
ំុ ន
ិ ចឈប់ន!។ u!សិនèើខÎ
ំុ្ញ រ! ខ្នង និង ã!ច°!ញ

ឈឺÆប់/!លខ្ញុំនអត់|!ំâះ

ពីªឿងà៉វអស់lះ! , នឹងមិនFននរFPក់ច·ះN!យបûÞâះ

ឈឺÆប់របស់ពក
ួ +ត់។
! ត±!វr 'ររបស់មនុស្ស! ង
ំ អស់âះ គឺFន

ន!។

ទំហំធំbងត±!rវ'រ>²ល់របស់ខ្ញុំ¿ៀត។

ក្នុង
៩០

Pំ១៩៩៤ មិតរបស់
្ត
ខ្ញុំFក់
P ន(ប់ Ôើយខ្ញុំចង់gះបង់

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

!ចក្តី')
( នដល់ខ្ញុំ។ 'រ

គឺពុំFនអ្វី/!ល^!ៀបÇៀបនឹង'រ

'រទទួលខុស§!វr សង្គម w!¢ម
ុ! ហ៊ន
ុ
Cក ' ហ!k ៉

បûÞសិទ្ធិមនុស!្ស៖ បរិន
Ê

!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពី

សិទ្ធិមនុស!្ស
• Fj!២៖

!រីពរួចផុតពី'រªីសÜើង

• Fj!៣៖ សិទ្ធិរស់àនFនជីវិត សិទ្ធិFន
!រីព និងសន្តិសុខ>²ល់ខ្លួន
• Fj!៥៖:

្មើ+PចំÌះមុខច!Ñប់
រ! 
ី ពក្នង
ុ 'រផ្តល់Íបល់

និង ព័ត៌Fន

• Fj!២៣៖ សិទ្ធិÇ្វើ'រÙរÉម!ញចិត្ត
និងចូលរួមសហជីព
• Fj!២៥៖ សិទ្ធិទទួលនក±!ិតជីវព
q!ប់Q!ន់
រ! 
ី ពរួចផុតពីរដ្ឋមួយ
កបុ
! គល
្គ
មួយ

បd²ប់ពី®!ªៀនl!ះ សិស!្ស ចនឹង៖

ទំdក់ទន
ំ ង w!ទស!្សនៈ.្វង
! គំនត
ិ +P។
ច
ើ ចំអក

ផលវិកមិនចòៀសរួច w!'រ
'(យbអ្នក'រ3រ

សFជិកសង្គម គឺ¸ម
ើ ្ប! ជ
ី ប
ួ u!ទះ ឬ ®ើល5ើញ
'រªីសÜើង ឬ 'រជិះbន់។ yើអ្វី¿b
មÇ!#យ របស់ មនុស!្សចូលរួមចំ!ក
·ះN!យ ឬ ឲ!្យòៀសងតុភូតl!ះ?
!ចក្តី

'()ន Fនតួdទីដូច®្ត!ច?
yើចំណុចl!ះ §!rវអនុវត្តន៍ ចំÌះ ជនä្មើស,
ជនរង?!ះ, អ្នកឈរ®ើល និង អ្នក'រ3រក្តី

• ìប់អកដÄ!
្ន
·យយកចិតទុ
្ត កÝក់ និង
កង ¾្អក
! äើ គំនត
ិ របស់អកដÄ!
្ន
ក្នង
ុ កិច្ច

Âក្នុង បទកំព!្យ និង ^!E
ើ !ស់កÉì

សន្ទd និង កិចពិ
្ច ក!k ក្នង
ុ þPក់។

/!លចជួយប|្កើត ឧបករណ៍កំព!្យ

'រនិពន្ធ និង 'រអនុវត្តដំ!រើ 'រនិពន្ធ។

¸ើម ¸ើម!្បីបកN!យ'រÙរ។

'រនិពន្ធក្នង
ុ ªឿងអង្គbតិ»្ស! ង
! ៗ
ð!យ#
! ករណ៍ និង យន្ត'រី។ u!មូល និង
^!E
ើ ស់
! ពត
័ F
៌ ន សp!ប់'រសិកk
!

!ចក្តី')
( ន និង 'រព!#¶ម។

N!វF!វ។ តក្តវិទ#
! និង 'រ·ះN!យ

• ìប់ និង និ¶យ អំពីបទពិÀធន៍
>²ល់ខ្លួន /!លក់ទងនឹងព័ត៌Fនថ្មីៗ។
• យត]្ល! និង ^!ើ3ក!្យក!្យស័ព្ទ Âក្នុង
បរិបទdd ¸ើម!្បី ស±!បស±!ល 'រ
ផ!្សព្វផ!kយbទូ¿។ u!មូលទិនន័
្ន យ,
កា ហ!k ៉ និង 'រទទួលខុស§!វr ជីវកម្ម/

Êនព?!ងទុកbមុន៖ ៨០dទី

• វិគ និង យត]្ល! ព័តF
៌ ន អំពទ
ី ស!្សនៈ
»!្សង
! ៗ និង ទទួលល់ សុពលព

Ô!ត'
ុ រពិត និង គំនត
ិ dd របស់ Cក

Âក្នង
ុ សិទិ្ធ ¤ងäើl!ះ

yើព-!|ើយកl្តើយ (apathy) និង

ជីវិត>²ល់ខ្លួនរបស់និស!្សិត Éមរèៀប?

ទស!្សនន w!ព-!|ើយកl្តើយ,

ប|្កើតសFគម·យសន្តិវិធី

ឬ 'រ}!ៀត

ជំ)នបន្ត

បd²ប់។

• និពន្ធ កំព!្យ¸ើម /!ល_ìតäើ

• Fj!២០៖ សិទ្ធិèើកអង្គu!ជុំ និង

• Fj!៣០៖

P!របស់ u!!សភូF ពិធីដុតមនុស!្សបូb ឬ

ង
ំ និមត
ិ សû្ញ
្ត
, និមត
ិ រូ្ត ប, 'រ

រុណកម្ម និង'រu!-!ឹត"
្តិ កប
• Fj!១៩៖

និពន្ធកំព!្យ¸ើម និង បûüង
ំ (យ b

• កំណត់ កÉìអនក្ខរកម្ម ដ៏Æ
ំ ច់, រួមបញ្ចល
ូ

!រីពរួចផុតពី'រÇ្វើ

• Fj!៧៖ សិទ្ធិ

ក្នង
ុ Êនពbក់óក់ /!ល3ក់ពន
័ ្ធ Âក្នង
ុ

ចូលរួម'រទទួលខុស§!rវក្នុងសង្គម
(corporate social responsibility),

ង
!្វ រក

'រទំdក់ទំនងទស!្សនន និង 'រ
ផ!្សព្វផ!kយ ទូ¿ /!លÝក់បញ្ចូល ពិធី
ដុតមនុស្ស! បូbជីវត
ិ របស់ Cក ' ហ!k ៉
និង បទពិÀធន៍>ល់
² ខ្លួន របស់ពួកã!។
• ប|្កើត ព័ត៌Fន ·យFនសFxរៈ++
ំ !
ដូចb 'រទំdក់ទន
ំ ង¾្នក
! 'យវិûណ,
្ញ
កំណត់Ôត
! អ
ុ ក
្ន
រព័តF
៌ ន, Ô!តព
ុ ត
ិ ,
ច
! កីលម្អ
្ត
ត
ិ , ឧហរណ៍ និង សFxរៈ
¤ង*!។

បûÞ។

Êនព?!ងទុកbមុន

• Æប់»ម
ើ្ត ពិក!kbមួយសិស្ស! អំពី
និយមន័យ w! 'រ|ើបឈរu! ង
ំ នឹង
អំអ
ើ យុតធ
ិ្ត ម៌។
• បs!ៀនសិស្ស! ឲ!្យនិពន្ធªឿងនិនខ្ល,ី
·យªៀបàប់ អំពី !លð!ó/!លពួកã!
នÖ!កឈរ'រ3រអ្នកដÄ!ៀត។
• Â!ល/!លសិស្ស! នបញ្ចប់,

ស
ើ្ន ឲ
ំុ ្យ!

ពួកã! å!ករំ2ក
! Êនព និង បទពិÀធន៍
របស់ពក
ួ ã! Âក្នង
ុ កិចពិ
្ច ក!kក្នង
ុ þPក់។
• សរ

!រÛ,ះÂäើ'រñៀន
ì

◦ ជនä្មើស
◦ ជនរង?!ះ
◦ អ្នកឈរ®ើល-!ឹត្តិ'រណ៍(ក!្សី)

• Ç្វស
ើ Í
ំ
គព័តF
៌ ន ¸ើម្ប! }
ី ស
ើ! ªីស,
ªៀបចំ និង Æត់ច
ំ
ត់þក់
P ពត
័ F
៌ ន ¸ើម្ប! ី

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៩១

អ្នក'រ3រក្តី

• ពិក!k និង បំផុសគំនិត អំពី លក្ខណៈ

សកម្មពទី២

ឲ!្យសិស!្សÇ្វើ'រb ê!គូ។ Æត់សិស!្សឲ!្យ

វិនិច្ឆ័យរបស់បុគលFP
្គ
ក់ៗ។ ឲ!្យសិស!្ស

}!ើសªីស 3ក!្យស័ព្ទ និង និយមន័យ

សរ

អប!្បបរF ចំនួន១៥3ក!្យ។ សិស!្ស §!rវ

រ! 'របរិ¶យ Âក្នង
ុ ចំណងòើង

ªឿងសមK!ប។

សរ

!រªឿងខ្លីមួយ ·យ^!ើ3ក!្យស័ព្ទ Â

ក្នុងបរិបទ§!ឹម§!rវ។ ចំណុចl!ះ ªៀបàប់
ពីសំណIរ។

សកម្មពទី១

• å!កឯករសិស!្ស និង បញ្ជីក!្យស័ព្ទ
• សិស!្ស§!rវÇ្វើ'រbគូរ ¸ើម!្បី

!ង
្វ រក

និយមន័យ w!3ក!្យនីមួយៗ
• Â!ល/!លសិស!្សនកំណត់
និយមន័យ3ក!្យ!ចន៍, ពួកã! §!rវ3!
ប|្កត
ើ សំណង់uÍ
!
គ ·យ^!E
ើ ស់
!
3ក!្យំងអស់l!ះ ឲ!្យនសមរម!្យ ។
• សិស!្សនឹងå!ករំ2!ក និយមន័យ និង
សំណង់u!Íគំងអស់l!ះ Âក្នុង
កិចពិ
្ច ក!kក្នុងþPក់។

ទុកbមុន, ក!្យស័ព្ទ

វត្តអម្ពវdàម, .!តó
ុ

(scavenger hunt)
• Â!ល¸ើរចូលក្នង
ុ þPក់ សិស្ស! §!វr ន
ផ្តល់ឲ!្យនូវ កំណត់j! bមួយំង
និយមន័យ ំងក!្យស័ពd
្ទ d។
• !លð!ó/!លសិស!្ស®ើល គឺ§!rវ
ចំយ!ល¶៉ង½!ើន Âក្នុង
'រ

!ង
្វ រកê!គូ។ សិស!្សអង្គុយ(ម

Â!ល/!លពួកã!

!ង
្វ រកនê!គូ

FPក់។ ពិនិត!្យÏើងវិញនូវ 3ក!្យ!ចន៍
និង និយមន័យ, និង ពិក!kអំពីþ
yើ3ក!្យ!ចន៍ំងអស់l!ះ
§!rវន^!E
ើ !ស់ដូច®្ត!ច។

៩២

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

២
ំP ០១១

ព័ត៌Fនប>្ថ!ម
'រចង¢!ងប្ខញសp!ប់ 'រទទួលខុស§!វr សង្គម
Âសុ
ី ã្នយ
! ៍ (Affiliated Network for Social

អង្គ'រផ្តច
ួ »្តម
ើ Ç្វរើ យ'រណ៍ពភ
ិ ពCក

Accountability in the East Asia and Pacific, ANSA-EAP)

(Global Reporting Initiative)

www.ansa-eap.net

www.globalreporting.org

អង្គ'រពលកម្មអន្តរbតិ

កតិ'សû្ញbសកល អង្គ'រសហu!bbតិ

(International Labor Organization)

(United Nations Global Compact)

www.ilo.org

www.unglobalcompact.org

អង្គ'រមូលនិធក
ិ F
ុ រÂកម្ពb
ុ

សហពលកម្មអឺរប
ុ៉ សp!ប់យត
ុ ធ
ិ្ត ម៌ជីវកម្ម

(Cambodian Children’s Fund)

(European Coalition for Corporate Justice)

www.cambodianchildrensfund.org

www.corporatejustice.org

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

អង្គ'រតF(ពអន្តរbតិ (Transparency International)

Youth and Sport)

www.transparency.org

www.moeys.gov.kh

អង្គ'រទស!្សនៈពិភពCកកម្ពb
ុ
(World Vision Cambodia)
www.worldvision.org.kh

អង្គ'រ)(®
ំ ល
ើ ជីវកម្ម (CorpWatch)
www.corpwatch.org

សម្ពន
័ 
្ធ ពកម្ពb
ុ ¸ើម្ប! ត
ី F(ពចំណល
÷ ធនeន
(Cambodians for Resource Revenue Transparency)

v ¿នឹងជីវកម្ម
អង្គ'រäើក2!ង$សអន្តរbតិប់
(Amnesty International linked to Business)
www.amnesty.org.uk

www.crrt-cambodia.org

អង្គ'រអ្នកក!្សព
ី ភ
ិ ពCក (Global Witness)
www.globalwitness.org

មជ!្ឈមណUល ជីវកម្ម និង ធនeនសិទម
ិ្ធ នុស្ស!
(Business and Human Rights Resource Center)
www.business-humanrights.org

អង្គ'រ ជីវកម្ម និង សិទម
ិ្ធ នុស្ស!
(Corporations and Human Rights)
www.hrw.org

-!ះoអធិ'រ វត្តអម្ពវdàម, .!តó
ុ

២
ំP ០១១
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“Fនមនុស្ស! តិចតួច-!មu!ឈមមុខ
នឹង'រជំស់ របស់អកដÄ!
្ន
,
នឹង'រទិyៀនរបស់ សហ'រី,
នឹង

!ចក្តីÖ!ធ របស់សង្គម។

!ចក្តី'()ន ¾្ន!កសីលធម៌
គឺbគុណពដ៏Fនត]្ល!
ក±!រកនមួយ bងពអង់ច
'()ន ក្នុងសមរភូមិ ឬ bង បû្ញ
ដ៏ធំÇ!ង។ ប៉>
ុ !្ត គឺb គុណព
ដ៏Æំច់ និង Fនរៈសំ¤ន់មយ
ួ
សp!ប់បគ
ុ ល
្គ ង
ំ ©យ /!ល
ខំសះ្វ

ង
!្វ ¸ើម្ប! >
ី ស់
( បរូ្ត ពិភពCក

/!លdម
ំ កនូវ 'រឈឺÆប់ដ៏ធំÇ!ង
ក្នុង'រ>(ស់ប្តូរ។ Ôើយ ជន/!ល
Fន

!ចក្តី')
( ន ក្នុង'រចូល

¿ក្នុងជý(ះ¤ងសីលធម៌
នឹងរកនមិតភក្ត
្ត ិ និង អ្នកÇ្វដ
ើ !
ំ
រើ
bមួយ ÂទូំងពិភពCក”។
រ៉ូបឺត Y៊!ហ្វ ខិណPិឌី

ROBERT F. KENNEDY
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Cក ¨!©ស៍ ទីទី (Kailash Satyarthi)
“កុFរតូចៗFនយុ ៦

Pំ ៧

Pំ និង

Æស់bងl!ះ §!rវនã!បង្ខំឲ!្យÇ្វើ'រ

១៤ý៉ង ក្នុងមួយ9្ង!, ·យ+,ន!ល
សp!ក ឬ 9្ង!សp!ក។ u!សិនèើ

ពួកã!យំ!កររកឪពុកFìយ, ពួកã!
§!វr នã!យÇ្វ
ើ ប¶៉ង¤(ង
ំ , ជួន'ល
ចងព!្យួរក!ÑលចុះÖ!មពីäើ¸ើមើ
ÔើយនÇ្វើឲ!្យFន(កPម ឬ
ដុត·យរី”។

Kailash Satyarthi, ©2000 Eddie Adams

Cក ¨!©ស៍ ទីទី (Kailash Satyarthi)
គឺb>្កយå!ងÆង
ំ បÙÞញផ្លវូ មួយ របស់u!
! សឥណ្ឌា
ចំÌះ'រលុបបំត់HលនូវកF(ង
ំ ពលកម្មកុFរ។
Æប់Éង
ំ ពី ១
ំP ៩៨០, +ត់នដឹកdជ
ំ យ
ួ សSះ!
សករ/!លនបង់E!ក់ed និង កុFរ½!ើន
bង ៧៥,០០០dក់ Âក្នង
ុ u!!សឥU, Ôើយ
នអភិវឌ!្ឍន៍គំរូដJ
៏ គជ័យមួយ សp!ប់'រអប់រំ
និង នីតិសម!្បរបស់ពួកã!។ Cក ¨!©ស៍
(Kailash) នរំ·ះកុFរàប់3ន់dក់ ពីកF(ំង
ពលកម្មbប់E!ក់ed, គឺbទ±!ង់សពមួយ
!ល¢!ុមq!រក់ទឹកចិតនី
្ត មួយៗ ¿ខ្ចីលុយ
ពីអកឲ!
្ន ្យខ្ចF
ី ក់
P (ចំនន
ួ តិចតួច៣៥ដុóរ),
( និង §!វr
នã!បង្ខឲ
ំ ្យ! u!គល់កន
ូ Ç្វb
ើ E!ក់ed រហូតដល់
មូលនិធl
ិ ះ! ច§!វr នបង់សងវិញ។ ប៉>
ុ E
!្ត ក់
! lះ!
bញឹក±ប់មន
ិ /!ល§!វr នã!បង់សងវិញ!, Ôើយ
កុFរl!ះ§!វr នã!លក់ Ôើយលក់បន្តពីo)Úយ
មួយ¿o)Úយមួយៀត។

កម្មករ·យbប់

E!ក់edÇ្វ'
ើ រÂ ក្នង
ុ ផលិតកម្មv!lត
!្ន ្ប! ង
ូ !,!
'ត់ថ,្ម ផលិតកម្ម និង ឧស!kហកម្មdd។ កុFរ
Î!បl!ះ bពិ

ស
! Ç្វ'
ើ រ3ស!ញÂក្នង
ុ វិសយ
័

កp!ល-!ំសp!ប់dំ°!ញ, /!លពួកã!នចង
កp!ល-!ំំងអស់âះ សp!ប់ ទីផ!kរសហរដ្ឋ
®!រិក និង ទីផ!kរដÄ!។ Cក ¨!©ស៍ Ç្វើ'រ
សS!ះកុFរ និង K!្តីពី'រយកÇ្វើbសករÂ
ក្នុង&ងច¢!

/!លFនកម្មករ½!ើនäើសលុប,

À,ក?!ក និង ស្ថិតÂ

Kយ, /!លÊនព

បរិន
Ê Fនលក្ខណៈមិនល្អ, ទីក>្លង
! Ç្វ'
ើ រb½!ន
ើ
ý៉ង+,នមនុស្ស! ធម៌, +,នសុវត្ថ
ិ ព, Fន'រÝក់

ទណUកម្មរីកàលÝល, និង 'ររំCភ¤ងផ្លូវM!ទ។ Cក ¨!©ស៍ (Kailash) ន
u!ឈមមុខនឹង'រHទu!'ន់v!ង
្ល បន្លំ

និង

'រគp!មកំ!ងäើជីវិត·យរ

កិច្ច'ររបស់+ត់។ 'រគp!មកំ!ងäើជីវិតbញឹក±ប់ គួរÆប់រម្មណ៍ ពីO!ះ
សហ'រីពីរdក់របស់ Cក ទីទី (Satyarthi) §!rវនã!សF(ប់។ +ត់§!rវន
ã!ទទួលល់ÂជុំវិញពិភពCក ចំÌះកិច'
្ច របស់+ត់ ក្នុង'រលុបបំត់Hល
នូវកF(ំងពលកម្មកុFរ។ Cក ទីទី នªៀបចំ និង នដឹកdំ'រដ«្ហ!រក!្បួន¶៉ង
ធំចំនួនពីរÂទូំងu!!សឥU
កុFរ។ ក្នុង

ក្នុង'រផ!្សព្វផ!kយ'រយល់ដឹងអំពីកF(ំងពលកម្ម

កពិភពCក +ត់ន'(យbÊបនិក w!ប្ខញសង្គមសុីវិលដ៏

ធំបំផុត សp!ប់កុFរ/!ល§!rវនÇ្វើជីវកម្មធ្ងន់ធ្ងរ, þ “ក!្បូនដ«្ហ!ពិភពCក
u!

ំងនឹងកF(ំងពលកម្មកុFរ” /!លFនសកម្មពÂប្ខu!!សចំនួន១៤០។

Cក ¨!©ស៍ ទីទី នទទួលរÙÚន់សិទ្ធិមនុស!្ស រ៉ូបឹត Y៊!ហ្វ ខិណPិឌី (Robert F.
Kennedy Human Rights Award) Â

Pំ១៩៩៥ និង រÙÚន់សិទ្ធិមនុស!្ស រ៉ូល វ័រលិនបឺក

(Raoul Wallenberg Human Rights Award) Â

Pំ២០០២។ រយ'រណ៍ស្តីពី'ររត់

ពន្ធមនុស!្ស Pំ២០០៧ របស់¢!សួង'របរ!សសហរដ្ឋ®!រិក ន+ត់þ bវីរជន
Ç្វើ'របំត់សពបច្ចុប!្បន្ន (Hero Acting to End Modern Day Slavery)។
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Cក ទីទី (Satyarthi) សS!ះកុFរ និង K!្តីពីសព Â

សុំខ្ចីE!ក់ចំនួនបន្តិចបន្តួចពីFស់
ü ដីÂមូលÝëន, Ôើយបd²ប់មកពួក

ក្នង
ុ &ងច¢! /!លFនកម្មករ½!ន
ើ äើសលុប, À,ក?!ក, និង ស្ថត
ិ

ã!ពីជំdន់មួយ¿ជំdន់មួយ
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Ê
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ពួកã! គឺbអ្នកbប់គុក, §!rវន)ម)ត់មិនឲ!្យÆក°!ញ។ កុFរ

Ç្វើ'រ½!ើនý៉ង+,នមនុស!្សធម៌, ទីក>្ល!ងÇ្វើ'រ+,នសុវត្ថិព, 'រ
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Ýក់ទណUកម្មរីកàលÝល, និង 'ររំCភ¤ងផ្លូវM!ទ។ ឥឡូវl!ះ

ឪពុកFìយរបស់ពួកã! ទទួលE!ក់បុª!ប!្បន (E!ក់កក់មួយចំនួន

Cក ទីទី គឺស្ថត
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តូចbមុន), ÔើយE!ក់ដត
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នÇ្វÏ
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ិ ម
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ុ d°
ំ ញ
!
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Pំ ·យទុកð!
្ខ ទd។
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ំ ល
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(Sheena Export) ·យ លម្អិត, Ç្វើឲ!្យ+,ន'រលុបHលនូវ'រទិញ

ដូចb Cក រ៉ូបឺត Y៊!ហ្វ ខិណPិឌី (Robert F. Kennedy), Cក

ធំមួយពី¢!ុមហ៊ុន យឃី¶៉ (IKEA)។ ¢!ុមហ៊ុនdំ°!ញសុី

ម)F៉ត់ គន្ធី (Mahatma Gandhi), CកK!ី អុិនឌីà៉ គន្ធី (Indira

(Sheena Export), bអ្នក¸ើរតួដ៏ធំបំផុតមួយÂក្នុងវិស័យl!ះ, គឺ

Gandhi), Cក ចន ខិណPិឌី (John Kennedy) -- បញ្ជីÛះl!
, ះ

ទទួលÛ,ះ¢!ក់ Fន'រដឹងឮq!ប់ៗ+P Ç្វើឲ!្យFន'រប៉ះ3ល់

ចបន្ត·យ+,នទីបញ្ចប់។ 'រតស៊ូ គឺ3!ង3!Fនbនិច,្ច Dើងផង

ដល់ទំនិញdំ°!ញរបស់ពួកã!¿'ន់ប្ខu!!សdd, ·យរួម

/!រ§!rវ3!

បញ្ចល
ូ ង
ំ សហរដ្ឋ®!រក
ិ /!លFនត]្ល! ២០០óនដុóរសហរដ្ឋ
(

u!ឈមនឹងបûÞl!ះ។ Ôើយម!#ងវិ
៉ ញៀត គឺbu!វត្តិK!w!
្ត

®!រិកក្នុងមួយ

មនុស!្សbតិ។

ã!នäើកÛ,ះ

Pំ។ ¢!ុមហ៊ុនl!ះ Fនអំច¤ងនÍយ

¤(ំងស់ (បងប្អូនu!ុសFPក់ គឺbរដ្ឋម!្តីw! ¢!សួងដឹកបញ្ជូន និង
៩៨

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

!ៀមខ្លួន¸ើម!្បីបុពÔ!
្វ តុl!ះ។ មិនយូរមិន

ប់ Dើងនឹង§!rវ

កF(ង
ំ ពលកម្មកុFរ
Cក ¨!©ស៍ ទីទី

បûÞសិទ្ធិមនុស!្ស៖ សិទ្ធិកុFរ និង កF(ំងពលកម្ម
និង នូវអ្វី/!ល§!rវÇ្វើÏើង Âក្នុង'រ

!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពី

សិទ្ធិមនុស!្ស
• Fj!៤៖

!រីពរួចផុតពីសព

ទប់្កត់។
• សិក!kN!វF!វ នូវ តំបន់ ឬ ឧស!kហកម្ម
មួយ /!ល^!ើកF(ំងពលកម្មកុFរ

• Fj!២៣៖ សិទF
ិ្ធ ន'រÙរ Éមបំណង
និង ចូលរួមសហជីព3ណិជ្ជកម្ម
• Fj!២៤៖ សិទ្ធិFន'រឈប់សp!ក

និង ªៀបចំÆត់វិeន'រ·ះN!យ។
• ប|្កើត ¾!ន'រសកម្មព ក្នុង'រu!យុទ្ធ
u!

និង 'រលំ!កំន្ត
• Fj!២៥៖ សិទ្ធិទទួលនស្តង់Ýរ
ជីវពរស់Âq!ប់Q!ន់

ំង នឹង កF(ំងពលកម្មកុFរ។

ជំdញរបស់សិស!្ស

• u!មូលទិនន័
្ន យ, អង្គÔ!តុ / ព័ត៌Fន និង

ត±!rវ'រ!លð!ó៖ ១២០dទី

•

សំណIរ!dំ

• ^!E
ើ ស់
! នវូ ចំ!ះ! ដឹង ពីuភពÉ
!
មFត់,

• yើខ្ញុំចÇ្វើឲ!្យFន'រ>(ស់ប្តូរ នូវ'រ
បញ្ចប់កF(ង
ំ ពលកម្មកុFរ Éមរèៀប?
• yើ ខ្ញុំច

!ង
្វ រកឧហរណ៍ w! កF(ំង

ពលកម្មកុFរ Éមរèៀប
bប់ក់ទងនឹងសហគមន៍ របស់ខ្ញុំ។

• កF(ំងពលកម្មសព (bonded labor)
• សFជិកតំងàK្ត!
• 'រu!មូលផ្តុំម)ជន
• មគ្គីព (solidarity)
• 'រÇ្វើពហិ'រ (boycott)
• កម្មករ អâìu!ð!សន៍ / ចលd
(migrant worker)

• Fj!២៦៖ សិទ្ធិទទួលន'រអប់រំ

• yើÔត
! អ
ុ 
ី្វ នFន កF(ង
ំ ពលកម្មកុFរ?

ក!្យស័ព្ទ

គំនិតdd។
!ង
្វ រក 'រទំdក់ទំនង, 8លគំនិត
និង 'រសិក!kទូ¿។
សរ

• 'រតស៊ូមតិ (advocacy)
•

• u!ព័នវណ្ណ
្ធ
ៈ Âu!!សឥU
(caste system)
• ជនបbងã!ក្នុងu!ព័នវណ្ណ
្ធ
ៈ
(untouchables)

!រbóយល័កអក!
្ខ ្សរ និង Éម

Ü!ឡិច§!rនិច។
• បកN!យ ព័ត៌Fន Âក្នុង3ក!្យ!ចន៍
>²ល់ខ្លួនរបស់ពួកã!។
• អនុវត្តព័ត៌Fន ពី បរិបទមួយ ¿ បរិបទ
មួយៀត។

8លគំនិត

• កF(ំងពលកម្មសព (bonded labor)
• សពកុFរ
• កF(ំងពលកម្ម អâìu!ð!សន៍ / ចលd
(migrant labor)
•

សFxរៈសិក!k

8លបំណង

បd²ប់ពី®!ªៀនl!ះសិស!្ស នឹង ច៖
• យល់ដឹងអំពី បុពÔ!
្វ តុ និងÊនព w!
កF(ំងពលកម្មកុFរ Â សុី¤ងត!្បូង។
• ពន!្យល់នូវ រèៀប /!ល Cក ¨!©ស៍
ទីទី u!យុទu!
្ធ

ំង នឹង

កF(ំងពលកម្មកុFរ Â សុី¤ងត!្បូង។
• យល់ដឹង អំពីរèៀប /!ល ¢!ុមហ៊ុន

!រីព (emanicipate)

• កំព!្យ "សំណរI ពី បុគលិ
្គ កFPក់ /!លន"
·យ Bertold Brecht

!ចក្ត9
ី !ថ
្ល ្នូររបស់មនុស!្ស
(human dignity

•

!ចក្តី')
( ន

www.rethinkingschools.org
• °!ក (banana)
• ទិdនុប!្បវត្តិ របស់សិស!្ស
• បទសFxស របស់ Cក ¨!©ស៍ ទីទី
www.civicus-cam.org

à៉កF៉ក (RugMark) និង ចលd3ណិជកម្ម
្ជ
យុត្តិធម៌ (Fair Trade) +ំ+!'រអនុវត្ត
កF(ំងពលកម្ម§!ឹម§!rវ។
• កំណត់នវូ បុពÔ!
្វ តុ w!កF(ង
ំ ពលកម្មកុFរ

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ៩៩

សកម្មពរបស់សស
ិ ្ស!
Êនពq!ងទុក
• សូមមបÙÞញ¾្ល!°!ក¿សិស!្ស៖
◦ បÙÞត់សិស!្ស ឲ!្យបរិ¶យ អំពី អ្វី/!ល
ពួកã!®ើល Âក្នុងទិdនុប!្បវត្តិ
របស់ពួកã!។
ើ Ø្លយ
ើ តប
ស
ើ្ន ស
ិ ្ស! ឲ!្យå!ករំ2ក
! ច®្លយ

•

bមួយê!គូ។

សកម្មពទី១
សូមឲ!្យសិស!្សអង្គុយbរង្វង់។
• ផ្តល់កំព!្យ ឲ!្យសិស!្ស “សំណIរ/!ល
យកមក ពី កម្មករFPក់ /!លន”។
្នើសិស!្ស ឲ!្យន កំព!្យl!ះ·យ

•

្ងៀមKត់។
• បd²ប់មកៀត នឲ!្យ¤(ំងៗ
ដល់ពួកã!។
• សូមu!គល់ ឲ!្យសិស!្សនូវ អត្ថបទ
)(ំ®ើលសិទ្ធិមនុស!្ស។
• សូមបÙÞត់ សិស!្ស ឲ!្យន
អត្ថបទbមួយê!គូFក់
P ។
◦ សូមបÙÞត់ សិស!្ស ឲ!្យØ្លើយសំណIរ
·យ

!ង
្វ រក អត្ថបទ++
ំ !ច®្លើយ

·យគូសបd²ត់ពីÖ!ម នូវព័ត៌Fន/
ច®្លើយ Âក្នុងអត្ថបទl!ះ និង
សរ

!រចំនួនសំណIរ /!លÂជិត។

◦ សូមឲ!្យសិស!្សបំ!ញឯករសំណIរ
អន្តរវិន័យþ"រយ'រណ៍ស្តីពី
'រ)(ំ®ើលសិទ្ធិមនុស!្ស"

សកម្មពទី២
• បd²ប់ពី 'រនបទសFxស និង Ø្លើយ
សំណIរdd សូមឲ!្យសិស!្សំងអស់
/!លÂក្នុងកិចពិ
្ច ក!k ក្នុងþPក់
Ø្លើយសំណIរ៖
១០០

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

◦ yើកុFរ /!លÇ្វើ'រ Âក្នុង
&ងច¢!កp!ល-!ំ Âសុី
¤ងត!្បូង bសករ /!រ ឬ !?
yើមូលÔ!តុអ្វី ឬ ក៏+,ន
មូលÔ!តុអ្វី!?
◦ yើមូលÔ!តុអ្វី នកុFរំងអស់
âះ §!rវនã!លក់Ç្វើbសករ?
◦ yើមូលÔ!តុអ្វី នb &ងច¢!

'(យ¿b អ្នក'រ3រសិទ្ធិមនុស!្ស។
◦ សរ

!រកំព!្យមួយ ¸ើម!្បី

å!ករំ2!ក អំពី ពលកម្មកុFរ។
◦ ប|្កើត>²ំង¢!Ýសមួយ /!ល
បs!ៀនបûÞl!ះ ដល់សិស!្ស។
អ្នក§!rវ^!E
ើ !ស់ ¶៉ង'ចស់
u!ភពពីរ។ សូមសរ

!រ ព័ត៌Fន

Âក្នង
ុ 3ក!្យ>²ល់របស់អក
្ន (+,ន'រ

Â3!Fនក្នុងu!!សឥU èើ

លួចចំលង), Ôើយ Fន¸!ហ្វិក

កF(ំងពលកម្មកុFរ នÆត់ទុកþ

(graphics) ¸ើម!្បីបÙÞញ អំពី ចំណុច

ខុសច!Ñប់Âទីâះក៏·យ?

សំ¤ន់ របស់អក។
្ន
¢!Ýស>²ង
ំ របស់

◦ yើមូលនិធិ à៉កF៉ក (Rugmark) ជួយ
u!យុទu!
្ធ
ង
ំ នឹងកF(ង
ំ ពលកម្មកុFរ
¶៉ងដូច®្ត!ច?
◦ yើDើងចÇ្វើដូច ពលរដ្ឋ
សហរដ្ឋ®!រិក ដូច®្ត!ច
Âក្នុង'រ'រ3រពលករកុFរ
Âu!!សកម្ពុb?

សកម្មពទី៣
• សូម

្នើសិស!្ស ឲ!្យØ្លើយតប¿នឹង

អ្នក នឹង§!វr Ýក់បÙÞញ
Âóªៀន។
◦ សរ

!រu!វត្តិªឿងមួយ ¸ើម!្បី

å!ករំ2!កbមួយþPក់, ដូចb
ៀវÐរបស់កុFរ /!លន
បÙÞញN!ប់ ។
• ផលិតបទចË!ៀងមួយ ឬ វី¸!អូ (video)
(អ្នកផង/!រ Æំច់ Ýក់អមចំណុចl!ះ
bមួយនឹងកþខ័ណU ·យពន!្យល់ និង
'រ3រ នូវទស!្សនៈ របស់អក)។
្ន
អ្នកច

!ចក្តីដកK!ង់ ¤ងÖ!ម និង

សរ

្នើពួកã! ឲ!្យគិត អំពី រèៀប/!ល

បទចË!ៀង /!លFនN!ប់។ អ្នក§!rវ

ខ្លួនន

្នើសុំu!វត្តិªឿងà៉វ ឬ អត្ថបទ

!របទ'ព!្យខ្លីៗថ្មី ¿Ýក់បញ្ចូល

3!½!ៀងចË!ៀងរបស់អ្នក ឬ បÙÞញ

មួយចំនួន /!លពួកã!ននÂ

វី¸!អូ របស់អក
្ន Âក្នុងþPក់។ អ្នកច

ទូំង®!ªៀនl!ះ។

Ç្វើäើ'រÙរl!ះbមួយê!គូFក់
P ។

"កុំFនមន្ទិលសង!្ស័យþ មនុស!្សFន
ភក្តីពមួយ¢!ុមតូច ចÇ្វើ'រ>(ស់ប្តូរ
ពិភពCកÏើយ។ b'រពិតស់
Fន3!ពួក+ត់! /!លÇ្វើឲ!្យ;ើតFន
bធម្មÉ”។ (“Never doubt that a small
group of people can change the world.
Indeed, it is the only thing that ever has.”
Margaret Mead)
• សូមបÙÞត់សិស!្ស ឲ!្យ}!ើសªីស នូវ
u!Íគ ¤ងÖ!មមួយ ¸ើម!្បី

ព័ត៌Fនប>្ថ!ម
ពយន្ត កុFរពត់បង់ (Video: Stolen Childhoods

អង្គ'រសSះកុ
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°!ញមកពី វីរជន និង វីរdរីំងអស់។ 'រÇ្វើឲ!្យFនពខុសÎ្ល!កពី+P

Ç្វឲ
ើ ្យ! ភ័យ¤(ច និង 'រ+បសង្កត់។ l!ះbពចម!្បង, Ôើយ បd²ប់មក

l!ះ Fនរ:សំ¤ន់ស់ ¸ើម្ប! 
ី ច់ªឿងស្ដង
! l!ះFនវិdដកម្ម។

្លៀក3ក់ឲ!្យខុសពីã!, ^!ើM្លើងÆំងខុសពីã!, Ç្វើ

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១០៥

បûüំងM្លើង¤(ំងäើតួស្ដ!ង៨dក់, u!ុស៤dក់ K!ី៤dក់,
ឲ!្យតួអង្គឈរទន្ទឹម+Pbជួរ។

K!្តី (WOMAN)
ពួកã!មិនចនិ¶យþ ពួកã!មិនដឹងâះ!។

ស®្ល!ងទីបី (u!ុស)

ស®្ល!ងទីមួយ (u!ុស)
ព'()ន»្ដើម°!ញពីស®្ល!ងមួយ។

Fនã!E!ប់ខ្ញុំþ 'លÂ;្ម!ង ខ្ញុំន¿ä!ងbមួយអ្នកដÄ!។ ខ្ញុំ

bªឿងÙយអញ្ចឹងឯង។

នចងមិត្តbមួយមនុស!្ស¢!ិន

ខ្ញុំនÇ្វើអ្វី/!លខ្ញុំ§!rវ3!Ç្វើ។

សហគមន៍ខ្ញុំ ក្នុងu!!សកុង' [Congo] ã!Æត់ទុកអ្នកំងâះ

âះbអ្វី /!លDើងដឹង។

bសត្វក៏·យ។ ខ្ញុំ'ត់នំបុ័ង±ុំbមួយពួកã!, ខ្ញុំនdំã!មក

អ្នក¸ើរចូល¶!កមរណៈÔើយ, Ôើយអ្នកក៏ដឹង/!រ។

ä!ងផ្ទះ, ខ្ញុំឲ!្យសំäៀកបំ3ក់¿ពួកã!។ សង្គមFន'រñ្ពើមរÜើម

បûüំងM្លើងäើបុរស និងK!្តី Â!ុងFuង
Ýច់°!ញពីអក'
្ន
រ3រសិទ្ធិ។
បុរស (MAN)

!្ប!កª, [pigmies] $ះបីbក្នុង

¤(ំងស់ Â!ល/!លខ្ញុំàប់នbមួយមនុស!្ស¢!ិន

!្ប!កª,

ង
ំ âះ ប៉>
ុ ខ
!្ត គ
ំុ្ញ ត
ិ þពួកã!bមិតភក្ត
្ត ខ
ិ ំុ្ញ ដូចអ្នកដÄ!ឯៀតៗ /!រ។

បុរស (MAN)
ហ្គីលឡូមី |!)Ú តុនដូកូ [Guillaume Ngefa Atondoko]។

ពួកã!ដឹង។ ពួកã!មិនចនិ¶យþ ពួកã!មិនដឹងâះ!។

K!្តីFក់
P Ç្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់)

ហ្គីលឡូមី |!)Ú តុនដូកូ ä!ច°!ញមុខÂäើÜ!¢!ង់ ។

K!្តី (WOMAN)
ពួកã!មិនចនិ¶យþ ពួកã!មិនន¸ើរចូលក្នុងទីl!ះ ·យ

§!rវÔើយ។ +ត់នចងមិតb
្ត មួយមនុស!្ស¢!ិន

!្ប!កª,

'ល+ត់Â;្ម!ង។ §!rវÔើយ។ មិនខុស!។

èើក¬្ន!កâះ!។

ស®្ល!ងទីមួយ (u!ុស)

ស®្ល!ងទី៥ (u!ុស)

អ្នក¸ើរចូល¶!កមរណៈÔើយ, Ôើយអ្នកក៏ដឹង/!រ ។

អ្នកដឹងþ Q!l!ះចbQ!ចុងÖ!យw!ជីវិតរបស់អក។
្ន

អស់រយ:!លមួយ.! /!លã!ន'ត់$សu!)រជីវិតខ្ញុំ, ខ្ញុំ¤ច
(
ស®!្បើមស់។

បុរសFPក់Ç្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់)
Ñ! ជឹង

ស®្ល!ងទី២ (K!ី)

!ង ä!ច°!ញរូបäើÜ!¢!ង់ ។

អ្នក¸ើរចូល¶!កមរណៈÔើយ...
!លâះ ខ្ញុំគិតក្នុងចិតþ
្ត
“Ñ! ជឹង

ស®្ល!ងទីមួយ (u!ុស)

!ង $ះ¶៉ងក៏·យ

ក៏ឯង§!rវ3!(ប់/!រ។ Ô!តុអ្វីក៏§!rវ(ប់ ឲ!្យស§!rវ

ើចចំអកឲ!្យ¿

... Ôើយអ្នកក៏ដឹង/!រ, អ្នកដឹងþ Q!l!ះចbQ!ចុងÖ!យw!

វិញ?” គិតដូHះÔើ
P
យ ខ្ញុំនq!ប់q!ងពភ័យ¤(ចរបស់ខ្ញុំ Âក្នុង

ជីវិតរបស់អ្នក។

!លកំពុងFនវិបត្តិâះ, Ôើយ!លâះ ពភ័យ¤(ចក៏នកន្លង
ផុត¿។ u!សិនèើអក
្ន មិនច

ស®្ល!ងទី២ (K!ី)

គួរសË!ចចិតu!
្ត

âះ គឺអ្វី/!លអ្នកដឹង។

អ្នក¸ើរចូល¶!កមរណៈÔើយ...

ខ្ញុំល់
 Ôើយþ 'ររងÆំរុណកម្ម ក្នុងទីងងឹត Fនសព¶៉ង

ស®្ល!ងទី១ (u!ុស)

®៉!ចâះ, Ôើយþ 'ររងÆំ'រពិតក្នុងទីងងឹត Fនសព¶៉ង
ខ្ញុំនÇ្វើនូវអ្វី/!លខ្ញុំ§!rវ3!Ç្វើ។

នឹងFនរសbតិដូច»!ះអញ្ចឹង។

ªឿង»!្ស!ង*!ពីl!ះ

ខ្ញុំÛះ, )ហ្វិច ប៊ូ សុីÝ [Hafez Abu Seada]។ (កPមÂ
äើមខ
ុ របស់ខំុ្ញ ;ើត°!ញមក Â!លã!រញ
ុ ខ្ញច
ំុ ល
ូ បង្អច
ួ ។ ពួកã!ន
សួរខ្ញុំþ

១០៦

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

ំងនឹងរបបដឹកdំâះ!។

ស®្ល!ងទី៣ (u!ុស)

ស®្ល!ងទី៤ (K!ី)

®៉!ចâះ។

!ៀមខ្លួន¸ើម!្បីប់
( !âះ អ្នកមិន

អ្នកទទួលខុស§!rវÆត់å!ង'រÙរសព្វមុខÂអង្គ'រ

សិទ្ធិមនុស!្សÜ!ហ!្សុីបl!ះ [Egyptian Human Rights Organization]។

ពួកã!នឹងដឹងþ Fនªឿងអ្វ;
ី ើតÏើងÔើយ។ ពួកã!ក៏ថយ ំង

ខ្ញE
ុំ !ប់ពួកã!វិញþ គឺខ្ញុំ។ ខ្ញុំbអ្នកសរ

និ¶យþ

!រយ'រណ៍, ខ្ញុំន

រយ'រណ៍, ខ្ញុំពិនិត!្យរយ'រណ៍Ïើងវិញ, Ôើយខ្ញុំbអ្នកសË!ច

“អ្នកឯងគp!មDើង

Ôើយខ្ញុំនិ¶យþ

“ចង់យល់þ®៉!ច យល់¿!”

ចិត្តចុះផ!kយរយ'រណ៍âះ ក្នុងរព័ត៌Fន។ l!ះb'រÙរ

ស®្ល!ងទី៧ (u!ុស)

របស់Dើង ក្នុង'រចង្អុលបÙÞញពីកំហុសឆ្គង របស់រÝëភិល។ èើ
ពួកDើងមិនÇ្វើ! yើFនអ្នកនឹងÇ្វ?
ើ្វ

ឬ...។”

ខ្ញុំÛះ, ឌ័ន ðៀត ហ៊ត [Doan Viet Hoat]។

K!ីÇ្វើ'យវិ'និងÛ,ះ (ឬរូបព) ឌ័ន ðៀតហ៊ត

បុរស (MAN)

ä!ច°!ញäើÜ!¢!ង់ ។

)Ô្វ! ប៊ូ សុីÝ, §!rវÔើយ។ âះbកិច'
្ច ររបស់+ត់។

ស®្ល!ងទី៧ (u!ុស)

K!្តី (WOMAN)
Ôើយ ã!!ន+ត់°!ញÉមបង្អួច។ §!rវÔើយ។

ខ្ញុំរស់Âក្នុងពន្ធធd+រu!!សðៀតម ២០
ÂÝច់·យÁ!ក3!ឯងចំនួន ៤

ស®្ល!ងទី២ (K!ី)

ប៊ិច, ¢!Ýស,

Pំ។ 'លâះ ខ្ញុំ

Pំ។ ã!)ម)ត់មិនឲ!្យខ្ញុំFន

ៀវÐ អ្វីំងអស់។ ¸ើម!្បីព¦!ឹង,រតីឆន្ទៈខ្ញុំឲ!្យរឹង

èើDើងមិនÇ្វើកិច្ច'រl!ះ!, yើអក
្ន
នឹងÇ្វើ? ខ្ញុំÛះ, ឌីក

Fំ ខ្ញុំ½!ៀង, ខ្ញុំនិ¶យមក'ន់ខ្លួនឯង។

អូÆវ [Digna Ochoa]។ ខ្ញុំbដូនជី និង b®!eវី។ ឪពុកខ្ញុំeប់
( Ç្វើb

3!ខE
ំុ្ញ ប់
! ពក
ួ ã!វញ
ិ þ èើខម
ំុ្ញ ន
ិ និ¶យ3!Fក់
P ឯង! ខ្ញន
ំុ ង
ឹ ឆ្កត
ួ Ôើយ។

®!ដក
ឹ dស
ំ ហជីព Â ð!àq!
៉ ស
r u!!សមុច
ិ សុក
ិ [Veracruz, Mexico]។

ខ្ញុំព#
! ¶មគិតþ បន្ទប់ឃុំ)ំងâះ bផ្ទះរបស់ខ្ញុំ ^!ៀបបីដូចb ខ្ញុំ

Âក្នុង&ងច¢!ស្ករ /!ល+ត់Ç្វើ'រ, +ត់នចូលរួមតស៊ូ¸ើម!្បី

ចូលមកសំក់ធម៌ ដូច-!ះសង!្ឃអញ្ចឹង/!រ ។ 'រសូ§!ធម៌អធិÝន
ë

មរ ទឹកF៉សុីន, ផ្លូវថ្នល់, សំបុ§!បûvក់ដីធ្លី។ Ö!យមក+ត់

Î!បពុទ្ធសd, នញរម្មណ៍ឲ!្យ®ើលäើផ្លូវចិត្ត។ Ôើយខ្ញុំ

“ត់ខ្លួន” និងទទួលរងរុណកម្ម។ បទHទu!'ន់äើរូប+ត់ §!rវ

ខិតខំនសË!ចក្នង
ុ 'រសរ

នã!u!ឌិតÏើង។ បd²ប់មក ខ្ញុំក៏ “ត់ខ្លួន” /!រ Ôើយ§!rវន

Âក្នុងមន្ទីរឃុំ)ំង។ ខ្ញុំFនរម្មណ៍þ èើខ្ញុំÂ

ប៉ូលីសឃុំខ្លួនមិនឲ!្យជួបអ្នកÀះ ចំនួន៨9្ង!។ ឥឡូវl!ះ ខ្ញុំដឹងពី

ពួក>0ច់'រនឈ្នះÔើយ។ ខ្ញច
ំុ ង់បÙÞញដល់ពក
ួ ã!þ ពួកã!មន
ិ ច,

រម្មណ៍ /!លឪពុកe(ប់នទទួល និង រម្មណ៍របស់មនុស!្ស /!ល

·យ^!ក
ើ F(ង
ំ , បំបទ
ិ Fត់ អ្នក/!លមិនK!បមតិbមួយពួកã!ន!។

នទទួលរង'រឈឺÆប់។ ខ្ញ3
ំុ ង
! 3!;ត
ើ Fនរម្មណ៍ខង
ឹ សម!Ñរ Â

ខ្ញប
ំុ ន្តតស៊
ូ ៀត $ះបីb§!វr Ç្វÉ
ើ មជûvង
ំ គុកក៏·យ។ èើDង
ើ មិន

!លអ្នកដÄ!ទទួលរង'រឈឺÆប់·ចផ!
( k។ u!សិនèើ អំអ
ើ យុតធ
ិ្ត ម៌

Ç្វើ! yើអ្នកã!នឹងÇ្វើ?

មួយ មិនÇ្វើឲ!្យខ្ញុំខឹង!âះ ã!ចយល់þ ខ្ញុំb មនុស!្ស-!|ើយ
កl្តយ
ើ +,នន'រ។ ...Fន!លមួយ Dើងនប្ដឹងសុំឲ!្យFនដី'រ
dខ
ំ ន
ួ ្ល មកតុó'រ äើបរុ សFPក់/ល
! ន “ត់ខន
ួ ្ល ” ២០9្ង។
! b7ធរ
នបដិ

ធ
! þ មិននឃុខ
ំ ន
ួ្ល +ត់! Ôើយ)ត់Dង
ើ មិនឲ!្យចូល¿

មន្ទីរ!ទ!្យរដ្ឋ /!លDើងដឹងþ +ត់កំពុង§!rវឃុំខ្លួនÂទីâះ។ Â
!ល>(ស់ð!នអ្នក¶ម, ខ្ញុំនលបចូល។ ខ្ញុំន¿ដល់Fត់Úរ

,ំគុកគិតþ ខ្ញឆ
ុំ ្កួតÔើយ,

រ! រយ'រណ៍bសំÙត់ អំព
ី ន
Ê
ព
ៀមក្ន
្ង
ុងគុក âះ

ស®្ល!ងទី៣ (u!ុស)
ខ្ញុំÛះ, ប៊ូÆ ស៊ុលÉន់ [Abubacar Sultan]។

បុរសFPក់Ç្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់)
ប៊ូÆ ស៊ុលÉន់ ä!ច°!ញÂäើÜ!¢!ង់ ។

បន្ទប់+ត់, ខ្ញដ
ំុ កដ|្ហម
ើ មួយ¶៉ង!ង, រួចèើកÚរង
ំ កំ&ល និង !ក
សន្ទប់Ýក់ម!ន
ី្ត គរល យុតធ
ិ្ត ម៌សហព័ន្ធ /!លÂ¤ងក្នង
ុ ។ ខ្ញE
ំុ ប់
!

Â!លស¦!្គាមផ្ទុះÏើង

Âu!!សម៉ូហ!្សំបិច
៊

ពួកã!þ §!rវ°!ញbបd²ន់ ពីO!ះខ្ញុំb®!eវីរបស់+ត់ និង§!rវ'រ

ខ្ញ
ំុ នសË!ចចិតþ
្ត §!វr Ç្វអ
ើ ម
ី្វ យ
ួ អំពប
ី ûÞ)នកុFរ។ ;្មង
! u!ស
ុ

និ¶យbមួយ+ត់។ ពួកã!មន
ិ ដឹងÇ្វ¶
ើ ង®៉
៉ ច
! ក៏°ញ
! ¿។ ខ្ញF
ំ ុ ន!ល

យុ ៧ ំ P FPក់ន>(ស់បរូ ្ដ ជីវត
ិ ខ្ញ។
ំ ុ +ត់នដកខ្លន
ួ °!ញពីពភ
ិ ពCក

3!២dទីប:
៉ុ
rះ ប៉>
ុ !្ត ល្មមq!ប់Q!ន់ ¸ើម!្បីឲ!្យ+ត់ចុះហត្ថä!¤

ំងK!ុង។ +ត់ចនឹងFនសពKត់

បûvក់þ +ត់Âក្នុងមន្ទីរ!ទ!្យ។ បd²ប់មក ប៉ូលីសន§!លប់

ចនឹង!កយំមន
ិ ឈប់Â9្ងប
! d²ប់។ ទីបផ
ំ ត
ុ +ត់កÆ
៏ ប់»ម
ើ្ត និ¶យ

មកវិញ។ ·យ)វ ។ ពួកã!មិន,នþ ខ្ញុំ

!ៀមជំហរ¸ើម!្បីយ

°!ញមក។ +ត់þ យប់មួយâះ Â!ល/!ល+ត់កំពុងរស់Â

u!)រâះ! គឺខ្ញុំឈរក្នុងជំហរក!Ñច់'à៉y! /!លខ្ញុំន°!ះÉម

bមួយ¢!ម
ុ q!
r រ Fន)នឧ²មមួយ¢!ម
ុ Ýស់+ត់ឲ្យ! 7ក់, Ôើយ

'រ®ើលពយន្ត។ ពិតស់ ខ្ញុំមិន°!ះ'à៉y!អី! 3!ពួកã!គិតþ

ពួកã!យដំ+ត់, និងនបង្ខឲ
ំ ្យ! +ត់ដត
ុ ផ្ទះខ្ទម /!លឪពុកFìយរបស់

ខ្ញុំនឹងយu!)រ។ ំងញ័រក្នុងខ្លួន ខ្ញុំនិ¶យþ èើពួកã!)នប៉ះខ្ញុំ

+ត់កំពុងÂ¤ងក្នុង។ ÔើយÂ!ល q!ររបស់+ត់ព!#¶ម

[Mozambique],

្ងៀមមួយ9្ង!, Ôើយ+ត់

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១០៧

ã!ច°!ញពីក្នុងខ្ទមâះ ពួកã!នញ់q!ររបស់+ត់ÂចំÌះ

äើរូបខ្ញុំ ក៏មិន/!ល§!rវនã!dំខ្លួនមករកយុត្តិធម៌/!រ។ ឥឡូវl!ះ

មុខ+ត់ Ôើយ'ត់bកង់ៗ។ ខ្ញន
ំុ ង
ឹ មិនបំMច
!្ល រម្មណ៍របស់;ង
!្ម âះ

ខ្ញុំនដឹងពីអ្វី/!ល ជនbតិ®!រិកតិច+Pស់ នដឹង។ ខ្ញុំដឹងþ

!, ពីO!ះ +ត់នអនុû្ញតឲ!្យខ្ញុំនដូចb នចូល¿ក្នុងខ្លួន

yើជនសុីវិលស្លូត§!ង់មួយរូប, /!ល§!rវនHទu!'ន់, សួរច®្លើយ

របស់+ត់។ គ½!ន
ើ w!កF
ុ រង
ំ l!ះ កំពង
ុ Âសមរភូមម
ិ ខ
ុ , ដូ°ះ!្ន

និង §!rវã!Ç្វើរុណកម្មមកäើâះ, Fនរសbតិដូច®្ត!ច។ ខ្ញុំន

Ôើយ ក៏bក>្ល!ង/!លDើង§!rវ¿/!រ គឺ¿ក>្ល!ង/!លស¦!្គាម

ដឹងþ yើFនរសbតិ¶ង®៉
៉
!ច Â!ល/!លរÝëភិលរបស់ខ្ញុំ

;ើតFនbªៀងàល់9្ង!។ Fន!ល½!ើនដងស់ /!លDើង

បដិ

្ទើរ

ធ
! 'រមររកយុតធ
ិ ្ត ម៌របស់ខំ ុ ្ញ និង ខំប>
ំ ញÆ
(
រឹក និង ;!រÛ,
ិ៍ 
ះ

3!§វr! ã!ញ់ប់
( ត់¿Ôើយ។ ប៉>
ុ !្ត ខ្ញម
ំុ ន
ិ បញ!្ឈប់។
! 'រពន!្យល់

ខ្ញំុ O!ះករណីរបស់ខំុ្ញ បង្កឲ!្យFនបûÞនÍយរបស់ពក
ួ ã!។ ខ្ញ
ំុ ន

មួយ¾្ន!ក គឺK!័យäើសd (ខ្ញុំ8រពបូbសdមូស្លីម)។

ល់þ yើ'ររង់Æំក្នុងទីងងឹតឲ!្យã!Ç្វើរុណកម្ម Fនរសbតិ

¶៉ងមិញ ÂFនមនុស!្សដូចខ្ញុំb½!ើន /!លមិន/!លនគិត

ដូច®្តច
! និង ខ្ញ
ំុ នល់þ yើ'ររង់Æ'
ំ រពិតក្នង
ុ ទីងងឹតFនរសbតិ

Ç្វើអ្វី/!លខ្ញុំនÇ្វើâះ!។ §!rវ3!Fនអ្វីមួយសុីជ<!, អ្វីមួយ

¶៉ង។ ខ្ញុំÂ3!រង់Æំ។

°!ញពី¤ងក្នុងដួងចិតមក,
្ត
Ôើយu!!លb អំចអ្វីម#
! ង។
៉

ស®្ល!ងទី១ (u!ុស)

បុរស (MAN)
អញ្ចឹង dងមិនចនិ¶យþ dងមិន!នកំពុង¸ើរចូល¶!កl!ះ

អ្នក¸ើរចូល¶!កមរណៈÔើយ...

ំង¬្ន!កèើកâះ!, Ôើយþ Dើងមិនន-!Fនdងâះ!។
dងមិនចនិ¶យþ dងមិនដឹងâះ!។

ស®្ល!ងទី៤ (K!ី)
ខ្ញុំចង់បM
ំ !ច
្ល ªឿងÆស់Hលឲ!្យអស់។ dងខ្ញុំFនÛ,ះ Ýយ

ស®្ល!ងទី៣ (u!ុស)

អ័រទីស [Dianna Ortiz]។ ខ្ញុំចង់ឲ!្យFន'រòឿbក់, 'រទុកចិត,្ត

Âយប់មួយ !ល/!លខ្ញុំរត់ã!ច¿u!!ស យូ)នÝ

[Uganda],

'រផ!្សង{!ង និង មិនខ្វល់ពីអ្វីំងអស់ ដូចÂ

Pំ១៩៨៧ !លខ្ញុំ

Fនមនុស!្ស៥dក់ សុទ3!
្ធ បិទមុខំងអស់ នÆប់ខ្ញុំ, Ôើយ dំខ្លួន

មកពី សហរដ្ឋ®!រិក ¿Âខ្ពង់àប¤ងលិចu!!ស ហ្គ័រតឺF៉©

ខ្ញុំ¿u!!ស;!ន¶៉ [Kenya]។ ខ្ញុំ7ក់ÏើងÂក្នុងទឹកល្ហរóÞច។

[Guatemala], bពលរដ្ឋ®!រិកFPក់ /!លFនចំណង់ចំណ÷លចិត្ត

ខ្លួនខ្ញN
ុំ
!តននលគក, Ôើយ កំពុងអង្គុយÂក្នុងបន្ទប់Ö!មដីâះ

¤(ំង ក្នុង'របs!ៀនដល់កូន;្ម!ងជនbតិ¸ើម ឲ!្យ°!ះន និង °!ះ

!ញមួយយប់។ ខ្ញុំÂក្នុងទឹកâះ អស់រយៈ!លu!!លមួយ.!។

សរ

រ! Ü!សÑ
! ញ
៉ និង ¸ើមកំ!ត
ើ របស់ពក
ួ ã! Ôើយចង់ឲ្យ!

ពួកã!ចÇ្វើទឹកâះឲ!្យកក, Ôើយទុកឲ!្យ§!bក់ញ័រខ្លួនចំu!ប់, រួច

ពួកã!យល់ច!Ñស់អំពី-!ះគម្ពីរÂក្នុងវប!្បធម៌របស់ពួកã!។ ប៉>
ុ !្ត Â

ã!Ç្វើទឹកâះឲ!្យy0¤(ំងវិញ រហូតÇ្វើឲ!្យDើងថប់ដ|្ហើមវិញម្ដង។ ã!

9្ង!ទី២ .!វិច្ឆិ'

សួរច®្លើយខ្ញុំÂ!ល9្ង!។ ពួកã!ក៏នគp!មgះខ្ញុំ°!ញពីដំបូល

Pំ១៩៨៩, មនុស!្ស Û,ះ Ýយ អរទីស

/!លខ្ញុំនªៀបàប់អម!Ñញ់មិញl!ះ 2!ងFនត¿ៀតÔើយ។
ឥឡូវl!ះ Â!លl!ះ ខ្ញំុ

រើ្ទ 3!មន
ិ ចចងÆ
ំ នពីជវី ត
ិ ខ្ញម
ំុ ន
ុ !ល

ៀតផង។

/!ល§!វr Æប់ជរំ ត
ិ Â!លFនយុ ៣១ ។
ំP អ្នកង
ំ អស់+u!
P !ល

K!្តី (WOMAN)

bគិតþ )ក់បីដូចbច្ល!កស់, ប៉>
ុ !្ត សូម!្ប3
ី !Â!លឥឡូវ

កុហក។ Dើងមិន!នគp!មgះពីដំបូល!។ គ័យជី ៉៉មវឺ

l!ះក្តី ក៏ខ្ញុំÂនឹក5ើញវត្តFនអ្នកÇ្វើរុណកម្ម ខ្ញុំÂÏើយ, ខ្ញុំÂ

[Koigi wa Wamwere] កំពុងនិ¶យកុហក។ §!rវÔើយ កុហក!

ធំកន
ិ្ល ពួកã!, ÂឮសÒ!ក !កÝក់§°ៀកខ្ញ
!
។
ំុ ខ្ញÂ
ំុ ចងÆ។
ំ ប៉ល
ូ ស
ី
FPក់âះ នរំCភខ្ញុំ ម្ដងៀត។ Ö!យមកខ្ញុំ§!rវã!អូសទF(ក់

u!ុស (MAN)

¿ក្នង
ុ រs្ខមួយÌរ!ញ¿·យកសព Fន កុFរ, បុរស, K!,ី្ដ

§!rវÔើយ និ¶យកុហក អំពីទ|្វើរបស់កម្មករP!ើÂu!!ស

អ្នកខ្លះ§!វr ã!'ត់កÑ
! លត់ ង
ំ អស់, u!©ក់uឡូ
! ស·យម។

;!ន¶៉ [Kenya]។ Ôើយកុហក !ល /!លសរ

Fនតិច+Pស់/ល
! Âរស់។ ខ្ញÂ
ំុ ឮស®្លង
! ពួកã!កថ្ង
! រូ ។ Fន

ពុករលួយÂក្នង
ុ ¢!ម
ុ ហ៊ន
ុ §!ត
 j!·យរÝëភិលÂu!!ស;!ន¶៉។

FPក់ កំពង
ុ យំខ្ស! ក
ឹ ខ!្សល
ួ ។ ខ្ញម
ំុ ន
ិ ដឹងþ bខ្ញំុ ឬ bអ្នក»!្សង
! âះ!។

>zក
មនុស្ស! u!ស
ុ /!លÇ្វ
ើ រុណកម្មខ្ញំ ុ មិន/!ល§!វr នã!យក¿'ត់$ស
!។ ជនbតិ®!រក
ិ FPក់ /!លទទួលខុស§!វr ក្នង
ុ 'រÇ្វ
ើ រុណកម្ម
១០៨

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

!រអំពី អំើ

K!្តី (WOMAN)
! ពីដប
ំ ល
ូ !ន ើបសម។
កុហករហូតហ្នង
ឹ ។ Dើងគួរ3!នgះ+ត់°ញ

ស®្ល!ងទី៣ (u!ុស)

បុរស (MAN)

Âក្នុងគុក¶៉ប់យុឺនស់, ប៉ុ>្ត! §!rវ'រព'()នមិន½!ើន

ខ្ញុំល់
 Û,ះអ្នកឯង, F៉រី ពីស'(កូ៉ [Marina Pisklakova]។

ប៉d
ុ ន!
,
¸ម
ើ ្ប! ប
ី ន្តរស់ ខុសពី'រ/!ល§!វr 'រព'()ន½!ន
ើ សp!ប់

ខ្ញុំដឹងþ អ្នកឯងរស់Âក>្ល!ង, F៉រី, ឱF៉រីខ្ញុំÜើយ។

'រ°!ញមកពីគក
ុ វិញ Ôើយបន្តÂក>្លង
! /!លDើងនឈប់, Ôើយ

ខ្ញុំនឹងសF(ប់ឯងHល, F៉រី ពីស'(កូ។
៉

ដឹងþ អ្នកច§!លប់¿វិញ។ Ôើយខ្ញុំនបន្ត។ ខ្ញុំនបន្តៀត។

ស®្ល!ងទី៦(K!ី)

ស®្ល!ងទី៤ (K!ី)
ខ្ញុំÆប់»្ដើមប|្កើត ប្ខញទូរស័ព្ទពិ

Dើងំងអស់+
P នបន្ដ។

ករណីអ
ំ ហ
ើ ង
ិ k
! ក្នង
ុ q!
 រ

បុរសFPក់Ç្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់)
ហុី ជី©នី °!ញមុខមក។

ក្នុង

!សមួយ (Hotline) សp!ប់

រើ្ទ 3!·យពl!ដន!្យÂu!!ស រុស្ស! ីុ

Pំ១៩៩៣។ កូនu!ុសខ្ញុំFនមិតរួ្ត មþPក់Fក់
P ÔើយF0យã!សួរ

Íបល់ខ។
ំុ្ញ Â!លÏ!វវមួយÝច់°ញ
! ពីវរបស់ប+
ី្ដ ត់ Ôើយ
+ត់¸រ! Ýក់វញ
ិ មិនន់, ប្ដ+
ី ត់យក

្ប! ក
! òើងយäើមខ
ុ របស់+ត់។

+ត់មិនច°!ញពីផះអស់
្ទ
ពីរស0ហ៍។

+ត់នទូរស័ពមកខ្ញ
្ទ
ុំÂ

Jគជ័យតិចតួច 3!Fនន័យធំÇ!ង។ តិចតួចÔើយ ម្តងF្កល!ន

óKចមួយ ំងរម្មណ៍Éនតឹង¤(ំង!ន®!ន, មុខរបស់+ត់មួយ

3!ចំណុចសំ¤ន់âះ គឺFនអត្ថន័យ។ DើងFនរម្មណ៍þ Fន

ចំÔៀងÏើងbª
ំ ។
, ខ្ញុំសួរ¿+ត់þ “Ô!តុអ្វីបងឯងមិនÆក°!ញ

អ្វីម#
! ងÂ
៉
ទីâះ, គឺFនពន្លឺÂ¤ងមុខ។ ÔើយDើងន5ើញ

ពី+ត់¿?” +ត់តបវិញ þ “ឲ!្យខ្ញុំ¿Âឯ, F៉រី? ខ្ញុំពឹង

ពន្លឺâះ ½!ើនដងÔើយ។

äើ+ត់ំងK!ុង។” ខ្ញុំ»្ដើមគិតþ ខ្ញុំគួរឲ!្យ+ត់¿រកអ្នកផ្តល់ជំនួយ
FPក់។ ប៉>
ុ !្ត មិនFនទីក>្ល!ង/!លចផ្តល់ជំនួយ ឬ +,ននរ

បុរស

/!លចជួយ+ត់ន!។ ដូ°ះ!្ន ខ្ញក
ំុ Æ
៏ ប់»ម
ើ្ដ ប|្កត
ើ ប្ខញទូរស័ព្ទ

®!eវីមកពីu!!ស ៉គីន
Ê [Pakistan], dង ហុី ជី©នី l!ះ

ពិ

[Hina Jilani]។

Ç្វើ'រករណីអំើហិង!kក្នុងq!រ។

!សមួយ, ÔើយDើងក៏Æប់»្ដើម កម្មវិធីថ្មីបណ្ណុះប្ខល®!eវី

K!្តី

ស®្ល!ងទី២ (K!ី)

មិនFន3! ហុី ជី©នី Âទីl!ះ ដូចbមិនន់q!ប់Q!ន់Àះ

dងខ្ញុំÛះ, à៉ ហ៊ូ

គឺFនបងប្អូនK!ីFPក់ៀត ។ មកពី ៉គីន
Ê
b®!eវី/!រ,

កុFរីជំទង់ យុ១៦

, ÆហុីងÔ្គៀ [Asma Jahangir]។

q!
 រdងសF(ប់Hល, ·យÔ!តþ
ុ dង§!វr បងu!ស
ុ dងរំCភ។
Â!លខ្ញ¿
ំុ

ស®្ល!ងទី៨ (K!ី)

!នី [Rana Husseini]។ ¸ើម!្បីកិត្តិយស,

Pំ FPក់ Âu!!ស ហ!្សកដង់ [Jordan] §!rវ

ប
ើ ុ អ|្កត
! ឧ¢!ដ
ិ កម្ម
្ឋ âះ, ខ្ញ
ំ ុ នជួបពូរបស់dងពីរdក់។

Ô!តុដូច®្ដ!ច នbdងbអ្នកFនកំហុស¿វិញ Â!ល/!ល

កូនខ្ញុំ ពួកã!Fន'ររម្ភ អំពី'រគp!មសF(ប់ /!ល;ើតÏើងមក

dង§!វr ã!រC
ំ
ភâះ? Ô!តអ
ុ ី្វ នbq!
 រl!ះ មិន-!មÝក់$ស

äើខ្ញុំស់។ ខ្ញុំ§!rវអង្គុយbមួយពួកã! Ôើយពន!្យល់ពួកã! និង

បងu!ុសរបស់dង? ពួកã!Ø្លើយþ មកពីdងនលួងCមក់

!លខ្លះនិ¶យកំÎ!ង
្ល ä!ងផង។ “ល្អÔើយអញ្ចឹង, អ្វី/!ល៉!§!rវÇ្វើ

ញបងu!ុសខ្លួនឯង។

គឺ§!rវទិញ'រedà៉ប់រងជីវិត, ÔើយÂ!ល៉!ប់
( ¿ កូនឯង
ង
ំ អស់+នឹ
P ង'(យ¿b;្មង
! អ្នកFនÔើយ។” ប៉>
ុ !្ត ខ្ញដ
ំុ ង
ឹ þ q!
 រ

បុរស (MAN)

ពួកDើង§!rវ3!លះបង់ ¸ើម!្បី'រÉំងចិតរបស់
្ត
Dើង។ គឺÇ្វើដូចDើង

គឺនលួងCមក់ញបងu!ុសខ្លួន, DើងនE!ប់¿អ្នក

/!រ, ដូចពួកDើង/!រ។

'

ស®្ល!ងទី៤ (K!ី)
ស®្ល!ងទូរស័ព&
្ទ ទ៍Ïើង Ôើយស®្ល!ងមួយនិ¶យþ,

!តâះ, មី à៉ ហ៊ូ

!នី។

ស®្ល!ងទី២ (K!ី)
បុរសមួយ

ខ្ញុំសួរពួកã!ៀតþ, Fនu!ុសÂÉមផ្លូវàប់óនdក់ Ô!តុអ្វីdង

និ¶យþ “អញដឹងþ ឯងbនរ។ អញល់Ûះឯង។
,
និង

មិនលួងCមÎ!រb¿លួងCមបងu!ុសខ្លួន¿វិញ? ពួកã! Â

អញដឹងþ ឯងរស់Âក>្ល!ង។ អញនឹងdំ+¿
P សF(ប់ឯង”។

3!និ¶យ¶!ំ/!លþ dងនÇ្វើឲ!្យប់ឱនកិត្តិយសq!រ ·យ
រ3!u!-!ឹត្តអំើអសីលធម៌។ ផ្លូវ3!មួយគត់ ¸ើម!្បី0រកិត្តិយស
q!រន គឺ§!rវ3!សF(ប់dងHល។
!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១០៩

ស®្ល!ងទី៦ (K!ី)

K!្តី (WOMAN)
យកមóងកិតយ
ិ្ត ស។ សF(ប់កF
ុ រីHល។ Fនផ្លវូ 3!មយ
ួ គត់។

ពីO!ះFនអ្វីមួយ ÂទីâះÔើយ [Because something is there]
ពន្លឺ Âទីâះ [A light is there]

ស®្ល!ងទី៨ (K!្តី)

ពន្លឺ ÂចុងFត់រូង¤ង:ះ។ [A light at the end of the tunnel.]

$ស/!ល§!វr ទទួលពីបទសF(ប់¸ម
ើ ្ប! រី ក!kកិតយ
ិ ្ត ស គឺ§វr ! bប់ពន្ធd+រ
bមធ!្យម3! ៧.!កន្លះ!។ 3!អ្នកÆំÆប់ក៏§!rវដឹង/!រþ អ្នកសF(ប់

ស®្ល!ងទី១ (u!ុស)

មនុស!្សâះ ក៏bជនរង?!ះ/!រ។ èើã!មិនសF(ប់!, ã!§!rវទទួល

ខ្ញុំÛះ, ម៉ូ)F៉ដ យូនុស [Muhammad Yunus]។ ខ្ញុំÆប់»្ដើមកម្មវិធី

ខុស§!rវ ចំÌះ'រត់បង់កិត្តិយសq!រ។ èើã!នសF(ប់, ã!

ធd+រ្រ)មីន ¸ើម្ប! ផ
ី ល់
្ដ លទ្ធព ដល់អក¢!
្ន
ទទួលនE!ក់កម្ច។
ី

នឹង'(យbវីរជន។

អ្នកFនឯក!សវិbvជីវៈ និ¶យþ 'រអភិវឌ!្ឍន៍§!rវFន'រE!ក់
កម្ចà
ី ប់សប
ិ óនដុóរ( សp!ប់គI!ង Ô!Ýរចd
ë
សម្ពន
័ ធំ
្ធ ៗ។ ប៉>
ុ ខ
!្ត ំុ្ញ

ស®្ល!ងទី៥ (u!ុស)

Ç្វ'
ើ រbមួយមនុស្ស! bក់

ង
!្ត Âក្នង
ុ ពិភពbក់

ង
!្ត ។ យប់មន
ុ !ល

មនុស!្ស b½!ើន /!លទទួលរង'រឈឺផ!kបំផុតÂu!!ស្រហ្វិក

K!F
ី្ត ក់
P §វr! ¿យកE!ក់កម្ចី ៣៥ដុóរ( ពីធd+រâះ, +ត់Âវិលវល់

¤ងត!្បូង ន

!ៀមខ្លួនរួចÔើយ ក្នុង'រអត់ឱន$សដល់អកដÄ!
្ន
,

ក្នុង'រសË!ចþ yើខ្លួនចFនលទ្ធពសងបំណុលវិញន/!រ

គឺb អ្នក/!លអស់CកគិតþFនពជូរចត់ក្នុងខ្លួន, ÔើយE!þP

ឬ!។ បd²ប់មក +ត់'ន់លយ
ុ , Ôើយ +ត់Æប់»ម
ើ្ត ±ប់ញរ័ , Ôើយ

ចង់សងសឹកមិន°!ះឈប់ឈរâះ។ Dើងនèើកសវd'រÂ

ដំណក់ទឹក¬្ន!ក រ®ៀលe(ក់äើ¾!នþ-ល់របស់+ត់។ Ôើយdងមិន

គណៈកម្ម'រ

!ង
្វ រក'រពិត /!លFនមនុស!្ស!នន់Éន់Éប់

òឿþ ពួកDើងទុកចិតឲ!
្ត ្យ+ត់ខ្ចីលុយ½!ើនអញ្ចឹង!។ មសិបE!ំ

ពួកã!bអ្នក/!លFនមនុស!្សbទីK!óញ់នត់បង់ជីវិត ·យ

ដុó(រ! Ôើយ+ត់Fន'រលំក ក្នុង'របង់រំCះដំក់'ល

រ'រសF(ប់រÙល។ ម!្តី ៤dក់ នមកដល់,

!្ប!កសFPក់ និង

ទីមយ
ួ និង ដំក់'លទីពរី , +ត់បន្តសង៥០ស0ហ៍bប់ៗ+P Ôើយ

!្ប!កស និ¶យþ៖ “Dើងនបûvរឲ!្យ

àល់äក
ើ /!ល+ត់មកសងលុយ +ត់3ង
! Fនព'()នbងមុន។

!្ប!កª,បីdក់។ FPក់
)នញ់”។

Âក្នុងបន្ទប់âះ

ពÉនតឹង'ន់3!Fនព

Â!ល+ត់បញ្ចប់'រសងរំCះbäើកចុងÖ!យ +ត់ចង់អបអរ

តឹង3!ងÏើង។ Ôើយ+ត់នÎ!រ¿'ន់អកចូ
្ន លរួម រួចនិ¶យþ

ទរ។ មិនQ!ន់3!b'រ·ះដូរbE!ក់'ស! /!ល§!rវន

សូម" អភ័យ$សឲ!្យខ្ញុំផង។ Ôើយ សូម®!Éទទួ
ì លសហ'រីរបស់ខ្ញុំ

បញ្ចប់âះ។ +ត់eប់
( 3!គិតខ្លួនឯងþ ខ្លួន+ត់bមនុស!្ស+,នមុខFត់

§!ឡប់¿ក្នុងសហគមន៍វិញផង”។ Ôើយអ្នកìប់/!លកំពុងyì

អីនឹងã!! ÔើយមិនFនរូបäើCកl!ះៀតផង។ ឥឡូវ+ត់

¢!)យ Fន'រ>(ស់ប្តូរ(ម ក្នុង'រទះê!អបអរទរ ¶៉ង

3!ច|ើបឈរ·យខ្លួនឯង

អធិកអធម។ ខ្ញុំននិ¶យþ “សូមDើងKត់

ំងមូល, ·យន!កþ “ខ្ញុំÇ្វើនសË!ចÔើយ, ខ្ញុំចÇ្វើ

្ងៀម ពីO!ះDើង

្ទើរ

Ôើយជម្នះbមួយពិភពCក

ន·យខ្លួនឯងÔើយ”។

កំពុងស្ថិតក្នុងវត្តFនw!ពបរិសុទ”។
្ធ

>zក

ស®្ល!ងទី៨ (K!ី)
!ចក្ដី'()នÆប់»្ដើមពីស®្ល!ងFPក់។

ខ្ញុំÛះ, ¸!សមិន ធូធូ [Desmond Tutu]។

ខ្ញុំÛះ, ជូó ដកដហ!្សុី [Juliana Dogbadzi]។

ខ្ញុំនÇ្វើអ្វី /!លខ្ញុំ§!rវ3!Ç្វើ។ អ្វី»!្ស!ង*!ពីl!ះ )ក់Fនរសbតិ
ដូច»!ះផង់អញ្ចឹង។ នឹងb'ររស់Âក្នុងជីវិតភូតកុហក។ ខ្ញុំគួរ3!
នចូលក្នុង'រតស៊ូ ក្នុងតំ!ងមួយ

/!លមិនសូវFន'រÆប់

បុរសFPក់Ç្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់)
ជូó ដកដហ!្សុី ä!ច°!ញមុខäើÜ!¢!ង់

រម្មណ៍។ ប៉ុ>្ត! -!ះbFüស់ន, ដូចã!½!ើន3!^!ើþ,
“ញកវខ្ញុំពី¤ងÖ!យ” ដូចព!#'រីD!ª!F [Jeremiah]។ Dើង

ខ្ញុំមកពីu!!ស ) [Ghana]។ !លខ្ញុំយុ ៧

Fន-!ះbFüស់/!លមិនFនបន្ទូលþ “អុះ!... Æប់ឯងនÔើយ!”

យកខ្ញុំ°!ញពីផះ្ទ Ôើយបញ្ជូនខ្ញុំឲ!្យ¿Â ទីស'្ករៈ (shrine) មួយ

មិន!ន!។ -!ះbFüស់និ¶យþ “ចូរÖ!កÏើង”។ Ôើយ-!ះ

Ç្វើbសី របស់Æរ!្យ'ន់សីលFPក់អស់រយៈ!ល៧

bFüស់បgសDើងឲ!្យzត ÔើយFនបន្ទូលþ “ចូរព!#¶មម្តង

និ¶យþ ជីÉខ្ញុំនលួចE!ក់ã! ពីរដុó(រ។ Â!លសFជិក

ៀត”។ -!ះbFüស់ Fនបន្ទូលþ “ចូរព!#¶មម្តងៀត”។

q!រខ្ញុំÆប់»្ដើម(ប់ q!rយFPក់ និ¶យþ q!រខ្ញុំ§!rវdំK!ី
;្ម!ងFPក់¿ទីស'្ករៈ ¸ើម!្បី>ប់
 ចិត-!
្ត ះbFüស់។

១១០

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

Pំ ឪពុកF0យខ្ញុំ
Pំ។ ã!

ខ្ញុំមកពីu!!សហុងq!ី [Hungary]។ 9្ង!មួយ !លខ្ញុំÇ្វើ'រ ខ្ញុំន

ស®្ល!ងទី២ (K!ី)
ពួកDើង ១២dក់, K!ី៤dក់ និង កុFរ ៨dក់, រស់Âក្នុងបន្ទប់ផះ្ទ
មួយ ដំបូលu!ក់ស!្បូវ។ ផ្ទះâះ+,នបង្អួច, +,នÚរំងអស់។ M្លៀង
ហូរចូល។ ពស់ក៏ចូល/!រ។ ពិÝនប§!ឹមក!ÑលពួកDើង Ôើយពួក
Dើងំងអស់+¸!
P ករួម+Päើកl្ទ!ល¸!លäើកំàលឥដ្ឋ។ Â9្ង!
ធម្មÉ Âក្នុងទីស'្ករៈâះ៖ អ្នក§!rវÖ!កý៉ង ៥-!ឹក, ¿ដងទឹក

¿'ន់ប័
Ê នមួយ។ Fនបុរសវ័យ;្ម!ងFPក់FនបûÞផ្លូវចិតធ្ង
្ត ន់ធ្ងរ
Âក្នុង+!ុង។ Dើងសួរ¿បុគលិ
្គ កÇ្វើ'រទីâះþ yើយុវជនl!ះ§!rវ
ã!Ýក់Âទីâះយូរប៉ុrÔើយ។ ច®្លើយ គឺþ !ញមួយ9្ង!, äើក
2!ង3!!លកន្លះý៉ង !លបុគលិ
្គ កÇ្វើ'រbមួយ+ត់។ ខ្ញុំនសួរ
þ Ô!តុអ្វីក៏Ýក់+ត់ក្នុង+!ុង¶៉ងl!ះ?

ÂÓ!ក យ¸ើ
K
ម្ប! យ
ី កមក^!ក
ើ ង
ុ្ន ទីស'្ករៈâះ, gសសំត, និង
ªៀបចំមប
ូ្ហ u!ã!នÆរ!្យ'ន់សល
ី âះ, ·យមិននហូបអ្វ
ី ង
ំ អស់,
Ç្វើ'រក្នុង!ចំ'រ រហូតý៉ង ៦óKច, §!ឡប់មក¸!កវិញ បd²ប់ពី
'យរកម្ហូប

ស®្ល!ងទីពីរ (K!ី)
ំុ ន'(យbស®្លង
! របស់ពក
ួ ã!។
ពួកã!§វr! 'រស®្លង
! មួយ។ Ôើយខ្ញ

!សសល់ហូប។ !លយប់ Æរ!្យ'ន់សីលâះ 3!ង

3!FPក់ក្នុងចំ:មពួកDើង¿បន្ទប់+ត់។

DើងFន'រ'រ3រខ្លះៗ។ èើសិនខ្ញុំu!ឈមមុខនឹង?!ះþPក់¤(ំង
bងâះ, ខ្ញុំពិតbមិនចអះងþ ខ្ញុំចÇ្វើនដូចអ្វី /!លខ្ញុំ

ស®្ល!ងទី៨ (K!្តី)
ខ្ញុំFនយុ១២

Pំ Â!លខ្ញុំ§!rវã!រំCភQ!ដំបូង។ ខ្ញុំ§!rវ3!Ç្វើអ្វី

ម!#ង¸ើ
៉
ម!្បី>ស់
( ប្ដូរជីវិតខ្ញុំ។ ទីបញ្ចប់ ឱ'សនមកដល់ Ôើយខ្ញុំពុំ
ដឹងþ yើទំនុកចិត/!
្ត លខ្ញុំFន(មÂ!លâះ នមកពី!,
ប៉ុ>!្ត ពភិតភ័យ )ក់រóយត់អស់3!ម្ដង។ ខ្ញុំÝក់កូនតូចើប
នឹង;ើត¿នឹងខ្នងរបស់ខំុ្ញ Ôើយដឹកê!កន
ូ បងÛ,ះ វ៉ន
ុ ឌឺរ [Wonder]
រត់ã!ចÉមP!។
ឥឡូវl!ះ ·យរខ្ញុំã!ចខ្លួននÔើយ ខ្ញុំក៏ជួយបន្ថយ'រភ័យ¤(ច
របស់K!្តី ·យនិ¶យE!ប់ªឿងខ្ញុំដល់ពួកã!។ អ្វី/!លខ្ញុំÇ្វើFន
?!ះþPក់ស់ 3!ខ្ញុំន

ស®្ល!ងទី៣ (u!ុស)

!ៀមខ្លួន(ប់រួចÔើយ ¸ើម!្បីបុពÔ!
្វ តុ

ល្អមួយ។ l!ះbវុធរបស់ខ្ញុំ និងÂ3!bវុធខ្ញុំដ/!ល។

នÇ្វើâះ!។ ខ្ញុំមិនគិតþ ខ្ញុំFន

!។ ផ្ទុយ¿វិញ ខ្ញុំFនលក្ខណៈធម្មÉ និង ព!#¶ម°ៀសងã!ចពី
?!ះþPក់Éម/!លចÇ្វ
ើ ន។ bចុងÖ!យ q!ប់ព'()ន/!ល
ខ្ញ
ំុ នប្ចញ
! គឺ'រªៀនសូ§ពី
! រèៀបរស់Âbមួយពភ័យ¤(ច3!
ប៉:
ុ
ះ។
r
Ö!យមក ខ្ញ2
ំុ ង
! គិតពីªឿង?!ះþPក់ៀតÔើយ, ^!ៀប
ដូច+P¿នឹង!ទ!្យវះ'ត់ /!លុំនឹងមដូHះ/!
P រ។

បុរស (MAN)
ចូ

! ហ!k©v!ត [Jose Zalaquett]។ ទ ពិតÔើយ។ គឺ®!eវីមកពី

u!!ស ឈីលី [Chile] រូបl!ះ /!លនªៀបចំ'រ3រក្ដីអក$
្ន
ស
ÂÖ!យ!លរដ្ឋu!)រâះ។ ®!eវីហ្នឹងឯង /!លន¿ជំរំ
u!មូលផ្តុំមនុស!្ស /!ល+,ននរ FPក់ច¿ន។

ស®្ល!ងទី៧ (u!ុស)
ខ្ញុំÛះ, អលី វី

!ល [Elie Wiesel]។ ខ្ញុំចូលចិតអ្ន
្ត កទន់ñ!kយ និង

អ្នកតូចÉច។ អញ្ចឹងÔើយ ើបÂq!ប់

ៀវÐខ្ញុំសរ

!រ3!ង3!

FនកុFរ និងមនុស!្សÆស់bនិច្ច, មិន/!ល¤ន។ ·យរ3!
ពួកã!§!rវរÝëភិល និង សង្គមមិនគិតគូរល់3!Àះ។ ើបខ្ញុំ

K!្តី (WOMAN)
®!eវីហ្នឹង §!rវDើងÆប់Ýក់គុកពីរäើក។ Û,ះ ហ!k©v!ត។
ដូច+Pនឹង ®!eវីមកពីu!!ស ហ!្សង់ទីន [Argentina] Û,ះ bន់
ម៉ង់¸!ស [Juan Mendez] /!រ គឺចង់រកអ្នកត់ខ្លួន, desaparecidos។

ផ្ដល់ជ±!កឲ!្យពួកã!។ ខ្ញុំគិតដល់កុFរសព្វ9្ង! /!ល§!rវ'រស®្ល!ង
របស់Dើង។ ខ្ញុំÂជំ3ក់អ្វីមួយដល់មនុស!្ស /!ល§!rវã!ទុកHល
មិនàប់រក។ Ôើយខ្ញុំសង!្ឃឹមþ អតីត'លរបស់ខ្ញុំ នឹងមិន'(យb
អdគត'ល របស់កូនoរបស់អក
្ន
ំងអស់+!
P ។

ស®្ល!ងទីមួយ (u!ុស)
ខ្ញុំÛះ, )ប័រ ហ្គូមបុស [Gabor Gombos]។

បុរសFPក់Ç្វើ'យវិ'រ និងÛ,ះ ( ឬរូបពរបស់)
Cក)្កប័រ ហ្កូមបុស ä!ចមុខäើÜ!¢!ង់។

!ចក្ដី')
( នពីក!
ំ
ើតâះ

បុរស (MAN)
DើងនÇ្វឲ
ើ ្យ! ត់ខន
ួ្ល ប៉d
ុ ន9្ង
,
¿
!
¸ើម្ប! ឲ
ី ្យ! ដឹងþ yើ¶៉ង®៉ច
! ,
ឲ!្យកភ្លក់រសbតិ®ើល¿, Ç្វើរុណកម្ម E!ំដងក្នុងមួយ9្ង!
ឲ!្យ

ប់ល់
 þPំ¤(ំង។

K!្តី (WOMAN)
®!eវី! ®!eវី! ដូចb, Û,ះ មីអីã!âះ? មី ៉+!ឹ¶៉ ជឹ®!l!
[Patria Jimenez]។ ®!eវីK!óញ់M!ទដូច+Pមកពីu!!ស មុិចសិក
[Mexico] FPក់âះ នbប់aតb
P
សFជិកសផង។ ដូច+Pហ្នឹង
®!eវីមកពីu!
! ស è!©រូស [Belarus] /!រ, Û,ះ à៉ K!ែមកូ
្ត វ្ក¶៉
!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១១១

[Vera Stremkovskaya] /!លគិតþ

!ចក្ដី')
( ន^!ៀបដូចb .!្ស!

កំ!ត
ើ វិញ?”

ស
! ល
ីុ ¶
ី ៉ ននិ¶យþ “ឯងឆ្កត
ួ !អី ហ្វហ
ូ ្ស! ¶
ី ?
៉

ឯងដឹងþ§!លប់¿K!ុកវិញÇ្វើអ្វី!? អ្នកFនដឹងអត់?”

ពួរ/!កÂ¤ងក្នុងខ្លួនអញ្ចឹង។

ស®្ល!ងទី៤ (K!្តី)

បុរស (MAN)

$ះbស្ថត
ិ ក្នង
ុ !លð!óងងឹតសូន្យ! សុង, ម)សូន្យ! សុង¶៉ងក្ដី

ដូច.!្ស!ពួរ/!ក¤ងក្នុង។ ពិត!នÔើយ ពួក¤(ចស់។

ក៏Fនមនុស្ស! Ö!កឈរ¸ើម្ប! '
ី រ3រអ្នកដÄ!/រ! ។ ¶៉ង'ចស់

K!្តី (WOMAN)

ក៏Fនមនុស!្សFPក់ /!លÖ!កឈរ'រ3រអ្នកដÄ!/!រ។ ឲ!្យំងអស់

!ន ភ័យ¤(ចស់ ដូច u!ុសFPក់âះអញ្ចឹង...

+Pដឹងþ ក្នុងQ!លំកÎ!បl!ះក៏·យ ក៏Fនមនុស!្ស¶៉ងតិចFPក់
/!លÖ!កឈរជួយ'រ3រអ្នកដÄ!។

ស®្ល!ងទី៥ (u!ុស)
ខ្ញុំនចូលរួមតស៊ូÉំងពីខ្ញុំយុ ១២

ស®្ល!ងទី៦ (K!ី)

Pំ។ Fន¢!ុមមនុស!្សមួយ¢!ុម

ន8ះÚរផ្ទះពួកDើងÂu!!សÜៀកឡង់¤ងòើង [North Ireland]

ូ ¶
ីុ ,៉ ឯងឆ្កត
ួ !ឬ?” +ត់ន¶
ិ យត “ឯងចង់§ឡប់
!
¿ u!!ស
“ហ្វស

Ôើយនិ¶យþ “F៉ទីន អូE!យអិន [Martin O’Brien], yើ Cក

តូ'្ក វិញ?” 9្ង!បd²ប់

ចង់ចូលរួម ¸ើរក!្បួនសន្តិពÇ្វើតុកម្ម u!

ំងនឹងអំើហិង!kឬ!?”

bមួយ, Ôើយ+ត់ឈរÂទីl!ះ Ôើយក>្ធ!កòើង រួចនិ¶យþ

ខ្ញក
ំុ ន
៏ ¶
ិ យþ ខ្ញន
ំុ ង
ឹ ¿។ ខ្ញÆ
ំុ 
ំ នþ Fន'រភិតភ័យស់។ ប៉>
ុ !្ត

“®ើល¿ yើl!ះbអ្វី /!លឯងចង់§!ឡប់¿វិញâះ?” ខ្ញុំមិនន

អ្វី/!ល¶៉ប់យុឺនបំផុតâះ គឺពáះyើយ, សម្ងំ

ដឹងþ ខ្ញុំន5ើញអ្វីâះ!។ “ឯងដឹង!l!ះbស្អី?” ខ្ញុំមិនន

្ងៀមÂចំÌះ

មុខអំើអយុត្តិធម៌ Ôើយ+,នន Ç្វើ'រអ្វីÀះ។ (ប់

ប់¿ល្អ

bង។

!សុីលី¶៉ ន¿ងូតទឹក Ôើយខ្ញុំមក

ដឹង!។ ®ើល¿មិនដូចbu!Ýប់M!ទមនុស!្សK!ី!។ ®ើល¿
àងដូចរបស់សំÎ៉!តមួយ ដូចតê!ខ្ញុំអញ្ចឹង។ អ្វីម#
! ងគត់
៉
/!លអ្នក
ច5ើញ គឺbសF(ក ដូចPម¸!រអញ្ចឹង/!រ, ÔើយFនរន្ធតូចមួយ

K!្តីFក់
P Ç្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ(ឬ រូបពរបស់

3!ប៉ុ:rះ។ Fន3!ប៉ុណ្ណឹង +,នបបូរ!, +,នអ្វីÀះ។ 'គី¶៉

ហ្វូកសុី¶៉ 'ស់សុីនÆ) ä!ចមុខäើÜ!¢!ង់។

[Kakiya]។ ខ្ញុំនិ¶យþ “អ្នករស់ក្នុងសពÎ!បl!ះ?” +ត់ក៏Ø្លើយ
þ “!ញមួយជីវិតខ្ញុំÔើយ, ខ្ញុំយំរហូត!លខ្ញ5
ុំ ើញ, ខ្ញុំក្ដុកក្ដួលក្នុង

ស®្ល!ងទី៦ (K!្តី)

ចិត្តស់, ខ្ញុំFនរម្មណ៍ទន់ñ!kយស់ និង Fនរម្មណ៍ចុះ

ំុ ត់Ç;
ើ្វ ត
ើ !។ ខ្ញម
ំុ ន
ិ ªៀប'រbមួយបុរសâះ!។ ខ្ញ
ំុ យុ3! ១៧ ំP
ខ្ញអ

Æញ់q!ប់!ល។” រួចខ្ញុំ ក៏សម្លឹង®ើល+ត់ ខ្ញុំក៏ន5ើញK!្តី/!លរឹ

ឯ+ត់វិញយុដល់¿ ៤៥

Pំ, Ôើយe(ប់Fនu!ពន្ធបីរួចÔើយ។

ងFំbងã!បង្អស់äើCក។ ®ើលពី¤ង*! +,នអ្នកដឹងþ

3!F0យមីងខ្ញុំនិ¶យþ “មីងដឹង ឯងមិនK!óញ់+ត់!, 3!!ល

+ត់ឈÆ
ឺ ប់។
! +ត់bមនុស្ស! គួរឲ!្យK!óញ់bទីបផ
ំ ត
ុ /!លខ្ញម
ំុ ន
ិ

ឯងន ‘'គី¶’៉ [kakiya], ឯងនឹង°!ះK!óញ់+ត់Ôយ
ើ ។

e(ប់នជួប។ +ត់bអ្នកÇ្វើឲ!្យខ្ញុំÂទីâះត¿ៀត, Ôើយ+ត់

ក
! ្អ l!ះ

b9្ង! 'គី¶៉ [kakiya] Ôើយ។” ប៉>
ុ !្ត bមួយ'រជួយរបស់បងK!ីខ្ញុំ
ខ្ញុំនរត់ã!ច°!ញពីu!!សថូ' [Togo], ខ្ញុំន¿'ន់សហរដ្ឋ
®!រិកbមួយលិខិតឆ្លង/!នv្ល!ង'(យមួយ។ ខ្ញុំនE!ប់នគរល

នជួយឲ!្យខ្ញុំឈះក្ត
្ន ី។

ស®្ល!ងទី៤ (K!ី)

អâìu!ð!សន៍ Â-!óនយន្ត'ះ !!៉ក [Newark Airport] þ

Fនតិចតួច និង ម្តងF្កល

ខ្ញុំចង់សុំសិទ
្ធិ !កBន។ ខ្ញុំនE!ប់ªឿងà៉វំងអស់... !ន®!ន,

Dើងន5ើញពន្លឺâះ½!ើនដងÔើយ។

មិន!នំងអស់! O!ះខ្ញុំÜៀន¤,ស!ក។ ខ្ញុំមិននE!ប់+ត់អំពី
'គី¶៉ [kakiya] មកពីខគ
ំុ្ញ ត
ិ þ u!!លb+ត់កម
៏ ន
ិ យល់/រ! ។ ខ្ញ
ំុ ន

បុរស (MAN)

សិទ្ធិ!កBន ឬ អត់K!័យäើo¢!ម! ដូ°!ះ្ន +ត់និ¶យþ

ពួកã!ន5ើញ? ពួកã!e(ប់5ើញពន្លឺâះ½!ើនដងឬ? yើFន

ខ្ញុំ§!rវbប់ពន្ធd+រសិន។ ã!Ýក់¶!៉ក់ខ្ញុំ។ ក្នុងមន្ទីរឃុំ)ំងÂរដ្ឋ

ពន្លឺប៉ុd,ន/!លពួកã!ពិតbន5ើញâះ? yើពួកã!នស¦!្គោះ

ញូវ ជឺសីុ [New Jersey] ខ្ញ
ំុ នជួបbមួយ

ជីវត
ិ មនុស្ស! ប៉d
ុ នd
,
ក់Ôយ
ើ ? គឺតច
ិ តួច និង ម្តងF្កល អ្វ/
ី ល
! ពួកã!ដង
ឹ ៖

Jeffrey] /!លbអ្នក$សFPក់ៀត។

ស
! ល
ីុ ¶
ី ៉ ò!្រហ្វី [Cecelia
!សុីលី¶៉ àប់នខ្ញុំដូចកូន

K!+
ី ត់។ Â!ល/!លខ្ញច
ំុ ល
ូ ¿សp!ក+ត់ជយ
ួ ញកp!លពូក

'រ¸ើរចូល¶!កមរណៈl!ះ។

ឲ!្យខ្ញុំ។ !ល/!លខ្ញុំឈឹ¤(ំង ã!មិនឲ!្យþPំដល់ខ្ញុំ!, Ôើយខ្ញុំគិតþ

K!្តី (WOMAN)

“èើសិន bខ្ញុំ§!rវ(ប់Âទីl!ះដ/!ល, Ô!តុអ្វីក៏មិន§!លប់¿K!ុក

័ þ +,ននរã!ខល់
្វ ,
l!ះb អ្វ/
ី ល
! ពួកã!ភយ
័ ¤(ច!ន®!ន៖ គឺភយ

១១២

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

ភ័យþ មនុស!្សFPំង©យ ã!នM្ល!ចត់¿Ôើយ, ã!®ើល
ទូរទស!្សន៍Ôយ
ើ ã!ន¶
ិ យþ មិន!នbªឿងរបស់ខន
ួ្ល ã!! Ôើយ
ã!¿ហូបយ រួចã!¿¸!ក។ ã!ចូល¸!កអស់ត់Ôើយ។

បុរស (MAN)
!នÔើយ!

អ្នក¢!ី¢!ក្នុងពិភពCកកំពុង!កមរអញ្ចឹង

!ន។ ប៉>
ុ !្ត Fនអ្នក¿ខ្វល់គិតគូâះ?

បុរស (MAN)
មនុស្ស! ចូល¸!កត់អស់Ôយ
ើ ។ âះ bអ្វ/
ី ល
! ã!ដង
ឹ និងភ័យ¤(ច។
ពួកã!ដង
ឹ þ មនុស្ស! ៣,០០០óនdក់ កំពង
ុ រស់កង
ុ្ន ព¢!¢
ី ! Ôើយ
;្ម!ង ៤០,០០០ dក់ (ប់bªៀងàល់9្ង! ·យរជម្ងឺ/!លច
បÙ្ករន។

Fនអ្នកã!ខល់
្វ ?

ស®្ល!ងទី៣ (u!ុស)
P Âក្នុងP! និងស|្ក!ត5ើញជីវិតដ៏
Â!លâះ ខ្ញុំក់

K!្តី (WOMAN)
ពួកã!ដង
ឹ þ នរ៣dក់ bអ្នកកំពល
ូ Fនbងã! ក្នង
ុ ពិភពCក...

បុរស (MAN)
...ពួកã!âះ Fន+!ព!្យ½!ន
ើ bងផលិតផលក្នង
ុ K!ក
ុ សរុប w!u!
! ស
¢!ី¢!បំផុត ចំនួន៤៨បូកចូល+P។ Ôើយªឿងl!ះនឹងមិនFន'រ
>(ស់ប្ដូរអ្វី! ·យQ!ន់3!ស¦!្គោះជីវិតមនុស!្សFPក់, ÔើយFPក់ៀត
Ôើយµ!មFPក់ៀតâះ។ +,នអ្វ/
ី ល
! នឹងច>(ស់បរូ្ដ ;ើតâះ!។
l!ះ bអ្វី/!លពួកã!ភ័យ៖ គឺ+ននរ
,
ខ្វល់âះ!។

ស®្ល!ងទីមួយ (u!ុស)
ខ្ញុំÛះ, អូ្ក រី¶ស
៉ ន់°! [Oscar Arias Sanchez]។ Ôើយខ្ញុំ
ខ្វល់។

!នលំក

លំបិនរបស់អ្នកភូមិ Âu!!សភូF [Burma]។

បុរសFPក់Ç្វើ'យវិ'រ និងÛ,ះ (ឬ រូបពរបស់) 'ស៉

ä!ចមុខÉមÜ!¢!ង់។

!ល-!ក
ឹ អ្នកភូមÆ
ិ ប់ចប'ប់ និងកø្តក,
! Ôើយ គឺ§វr! ã!បង្ខឲ
ំ ្យ! កង
ក>្លង
! សp!ប់Íe។ ពួកã!អត់នE!ក់កY!អ្វ
ី ង
ំ អស់។ ខ្ញ
ំុ ន
និ¶យbមួយFìយFPក់ /!លកូនu!ុស+ត់នសF(ប់ខ្លួន O!ះ
¢!ុម)ននបង្ខំឲ!្យរួមM!ទbមួយFìយ។ កូនu!ុស+ត់សF(ប់
ខ្លួនឯង ·យរពF៉ស់។ គឺ!លâះÔើយ /!លdំឲ!្យខ្ញុំ
សË!ចចិតÇ្វ
្ត ើ'រឲ!្យu!bàK!
្ត ំងâះ។ ពីដំបូង ខ្ញុំ+ន
,
ំងប៊ិច,
+,នង
ំ ¢!ÝសÇ្វ'
ើ រ!។ អ្នកតស៊
ូ នE!ប់ខំុ្ញ អំពÔ
ី ត
! '
ុ រណ៍lះ!
;ើតÏើងbªឿយៗ Ôើយ+,ននរខ្វល់! Ôើយþខ្ញុំ§!rវÆប់
វុធ និងu!យុទតស៊
្ធ
។
ូ ប៉>
ុ !្ត ខ្ញស
ំុ Ë!ចបន្តÇ្វ'
ើ រ ក់ទងនឹង'រu!មូល

K!្តីFក់
P Ç្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ(ឬ រូបពរបស់) អូ្ករី

¶៉សន°! ä!ច°!ញមុខäើÜ!¢!ង់ ។

'រចំយÍeមិន!នQ!ន់3b
! 'រចំយដ៏äស
ើ លប់ប:
ុ៉
ះr
!, ប៉ុ>!្ត ផ្ទុយ¿វិញ តំងឲ!្យ'របំ>ញធំ
(
បំផុត ចំÌះទិព
ក្នង
ុ សម័យ'លរបស់Dង
ើ ៖ ទឹកE!ក់ ៧៨០ 3ន់óនដុóរ( ក្នង
ុ មួយ
Pំ§!rវចំយ¿äើឧបករណ៍សF(ប់មនុស!្ស, ¿äើ'M
ំ ្លើង, ¿
äើយន្ត'ះចំង
ំ សp!ប់uល័
! យមនុស្ស! /!លលុយâះ ចយក
¿ចំយäើ'រអភិវឌ!្ឍន៍មនុស!្សវិញន។ èើQ!ន់3! Dើងå!ក
រំ2ក
! E!ក់ច
ំ
យâះ3! ៥% w!តä
ួ ខ
! l!ះ សp!ប់ល
! ១០ ំP
¤ងមុខ, គឺQ!ន់3! ៥% w!E!ក់½!ើនរយ3ន់óនដុóរâ
(
ះ, ¿
ក្នុងកម្មវិធីu!

K!្តី (WOMAN)

ំងនឹងព¢!ី¢!វិញâះ, u!bពលរដ្ឋក្នុងពិភពCក

ំងអស់នឹងទទួលន

!កម្មbមូលÝëនÔើយ។ អ្នក¢!ី¢!ក្នុង

ពិភពCកកំពុង!កមរចង់នó និងq!r!ទ!្យ, មិន!ន
'ំM្លើង និងឧត្តម

!នីយ៍âះ!។

ªឿងà៉វរបស់ពក
ួ ã!, Éមលទ្ធព/!លខ្ញ
ំុ ចÇ្វ
ើ ន។ ខ្ញរំុ Ùរ!ន®!ន
Âតំបន់ទួលâះ Ôើយអ្វី/!លDើងFន គឺកp!ល>(ស្ទីកមួយ
សp!ប់ដណ្ណប់ខ្លួន។ $ះបីDើងចងអ¦!ឹងកុំឲ!្យ្លើង°!ញមកម
Dើងក៏·យ ក៏Â!ល-!ឹកÏើង Dើងដឹងþ ្លើងe(ក់មកពីäើ
¸ើមើ Ôើយបឺតមរបស់Dើង។ Fន!លមួយ ខ្ញុំចង់ញ់
សF(ប់ខ្លួនឯង Â!ល/!លDើង+,នទឹកÀះ ÔើយDើង§!rវហូប
អង្ករÔ។ ប៉>
ុ !្ត DើងÂ3!បន្តu!មូលªឿងà៉វត¿ៀត។ ទីបំផុត
DើងនK!F
ី ្ត ក់
P មកពីu!
! សàង
ំ /!លនឲ!្យលុយDើងទិញ¢!Ýស
និង »្ញស
ើ ប
ំ §
ុ ។
! ខ្ញរំុ ក
ី àយ!ន®!ន ·យរចុងÖ!យDើងចÇ្វើ
អ្វីមួយន។ 9្ង!មួយ ខ្ញុំន¿អង្គ'រសិទ្ធិមនុស!្សមួយ /!លÇ្វើ'រ
äើªឿង»!្ស!ង។ Âទីâះ ខ្ញុំន5ើញឯករ /!លDើងu!ឹងÇ្វើ
'រ¶៉ង¤(ំង¸ើម!្បីÇ្វើនâះ Âក្នុងធុងសំàម។ b'រលំក
ស់ ទp!ំន¢!Ýសំងâះ»្ញើ¿ និង លំកស់ ក្នុង'រ
កត់j!'រឈឺÆប់ /!លមនុស!្សំងâះ §!rវ|!ំរស់ំង§!ដរ។
ឯករំងâះ §!rវនã!ស្មូរÏើងñ្ទ!ច រួចgះHល។

បុរស (MAN)
'  ៉ [Ka Hsaw Wa] មកពីu!!សភូF។ §!rវÔើយ។ Fន
!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១១៣

រម្មណ៍ñ!ច
្ទ ¤²ំក្នុងចិត។
្ត §!rវÔើយ។ ប៉>
ុ !្ត DើងនE!ប់ Ôើយ

þ Ô!តអ
ុ ី្វ ក៏;ង
!្ម យុបន
ុ៉ ខ្ញំុ Î!រbអង្គយ
ុ ¤ត់

្ប! ក
! òើងឲ!្យ;្មង
! ៗដូច

þ +,នន'រអី!។

ខ្ញុំវិញ ÔើយÔ!តុអ្វីខ្ញុំ§!rវ¿ªៀន? ខ្ញុំចង់សួរសំណIរl!ះ¿;្ម!ងl!ះ
3!ខម
ំុ្ញ ន
ិ Fនក្ដ'
ី )
( នq!ប់Qន់
! Àះ, ើបខ្ញច
ំុ ល
ូ þPក់ Ôើយq!ប
r s!ៀន

K!ី្ត (WOMAN)

Úគមន៍ខ្ញុំ 3!ខ្ញុំពុំនសួរសំណIរl!ះ! $ះbខ្ញុំÂFនរម្មណ៍

DើងនE!ប់Ôើយ។ DើងនE!ប់Ôើយþ កំពុងខ្ជះ¤vយ

ក្នង
ុ ចិតþ
្ត §!វr សួរក្ដ។
ី ប៉>
ុ !្ត ពីរý៉ងÖ!យ ើបខ្ញu
ំុ មូ
! លផ្ដ
ំុ ព'()ន

ជីវិតរបស់។ +,ននរìប់ Ôើយក៏+ននរ
,
ã!ខល់
្វ /!រ។

ំងអស់របស់ខ្ញុំសួរ¿Cកq!rþ “Cកq!r Ô!តុអ្វី ក៏;!ង
្ម យុ
K!លខ្ញÎ
ំុ រ! bអង្គយ
ុ មុខÚរó¤ត់

្ប! ក
! òើងវិញ? +ត់សម្លង
ឹ

ស®្ល!ងទី២ (K!ី)

មកខ្ញវំុ ញ
ិ ¶៉ងច្លក
! Ôើយនិ¶យþ ឯងសួរស្អី ឯងមកªៀនÂទីlះ!

K្ត!ីb½!ើន ក្នុងu!!ស ;!ន¶៉ [Kenya] មិនFនអុសសp!ប់ដុត

មិន!នមកសp!ប់ខល់
្វ ªឿងអត់ន'រ ÔើយសំណរI l!ះមិន!នb

!។ ពួកã!§!rវ'រ¾្ល!ើ ¸ើម!្បីព!#លជម្ងឺខះជី
្វ វbតិក្នុងខ្លួនកូន

កិច'
្ច ររបស់ឯង!”។ ខ្ញ
ំុ នខឹង។ ខ្ញគ
ំុ ត
ិ þ !ល¿ផ្ទះ នឹងសួរសំណរI

របស់ពក
ួ ã! និង §!វr 'រទឹកzតសp!ប់ផក
ឹ ។ ប៉>
ុ !្ត þPស
ំ F(ប់សត្វល្អត
ិ

¿F0យខ្ញ។
ុំ !លខ្ញស
ុំ រួ +ត់þ “Ü្ហ!! ឯងមិន5ើញ;្មង
! ã!Ç'
្វើ រ½!ន
ើ

និង រbតិគម
ី ី /!លã!^ក
ើ! ង
ុ្ន !ចំ'រនបំពល
ុ ទឹកអស់។ Dើង

+P!អី? bសdរបស់ã! O!ះã!¢!ី¢! ពួកã!§!rវខំÇ្វើ'រ”

នäើកទឹកចិតពួ
្ត កã!ឲ!្យÝំ¸ើមើ។ Dើង¿u!មូលពូជពី¸ើម

Ôើយ+ត់þ កុឲ
ំ ្យ! គិតªឿងl!ះ។ 3!9ម
!្ង យ
ួ ខ្ញ
ំុ ន¿ជួបឪពុក /!ល

ÔើយយកមកÝំÉមវិធី /!លK្ត!ីនÇ្វើbមួយនឹងពូជដÄ!ៀត។

bអ្នកជួសជុល

l!ះbរèៀប៖ យក»ើងមួយ, Ýក់ដី និង ពូជចូល។ Ýក់»ង
ើ âះឲ!្យខ្ពស់

“ខ្ញុំ®ើល;្ម!ងl!ះàល់9្ង! ខ្ញុំFនសំណIរមួយþ Ô!តុអ្វីមិនបញ្ជូនកូន

¸ើម!្បីកុំឲ!្យ Fន់ ឬ ព¦! មកសុី។ DើងÝំនbង ២០óន¸ើម 3!

¿ªៀន?” u!!លពីរdទី ើប+ត់Ø្លើយយឺតៗþ “ពួកខ្ញ;
ុំ ើតក្នុង

ក្នុងu!!ស;!ន¶៉ មួយ។ Ôើយ ចលd¢!៉ត់ñៀវ [Green Belt

វណ្ណៈសករ (untouchables), Dើង;ើតមកសp!ប់Ç'
ើ ្វ រ។” Ô!តl
ុ ះ!

Movement] នÆប់»្តើមកម្មវិធី Âក្នុងu!!សu!!ល២០។

ខ្ញម
ំុ ន
ិ ចយល់þ Ô!តអ
ុ F
ី្វ នមនុស្ស! ខ្លះ;ើតÏើងសp!ប់Ç'
ើ្វ រ និង

K!្តីFក់
P Ç្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់) ៉ន់)្ករី

F៉9! ä!ចមុខÉមÜ!¢!ង់។

!្ប!កòើងâះ

Ôើយនិ¶យ¿'ន់+ត់þ

ខ្លះៀតដូចDើង;ើតមកសp!ប់¿óªៀន។ ;ើត°!ញមកពី
មក? Ç្វើឲ!្យគំនិតខ្ញុំu!ំងu!ើសបន្តិច O!ះ+,ននរមួយ
ចØ្លើយសំណIរខ្ញុំន។ yើខ្ញុំ§!rវសួរនរã!? Cកq!rខ្ញុំអត់
Ø្លយ
ើ ។ +,ននរFPក់Øយ
ើ្ល សំណរI នល្អ!។ ខ្ញទ
ំុ ក
ុ ªឿងl!ះដក់ក្នុង

ស®្ល!ងទី២ (K!ី)

ចិត្តខ្ញុំអស់!ល½!ើន

Pំ។ ឥឡូវl!ះ ខ្ញុំកំពុងÇ្វើកិច'
្ច រអំពីªឿងl!ះខ្លះ

ទ|្វl
ើ ះ! មិននÇ្វឲ
ើ ្យ! ®!ដក
ឹ dច
ំ ល
ូ ចិតDើ
្ត ងâះ!។ ពួកã!យu!)រ

Ôើយ។ FនកុFរÂu!!សឥU ៥óនdក់ ;ើតមកសp!ប់3!

Dើង យu!)រខ្ញុំ។ ប៉>
ុ !្ត សំងល្អ

បំªីbសករ។ ;្ម!ងយុ§!ឹម ៦-៧

!្ប!កខ្ញ¸
ុំ !ស់ដូច

!្ប!កដំរី

អញ្ចឹង។ ខ្ញុំÛះ, ៉ន់)្ករី F៉9! [Wangari Maathai]។

Pំ §!rវបង្ខំឲ!្យÇ្វើ'រ ១៤ý៉ង

មួយ9្ង!។ èើពួកã!យំរកឪពុកF0យ ពួកã!នឹង§!rវã!យ¶៉ងÆស់
ê!, !លខ្លះ ã!ចងព!្យួរòើងÏើងäើ ក!ÑលចុះÖ!មäើ¸ើមើ,

ស®្ល!ងទី១ (បុរស)

Ôើយ §!rវនã!ដំឲ!្យFន(កPម·យ/!កyì ឬ យកM្លើងរី

ខ្ញុំÛះ, ¨!©ស៍ ទីទី [Kailash Satyarthi]។

អុជ។ ចំនន
ួ ;្មង
! សករ;ើនÏើងÉមj!កំ!ន
ើ d°
ំ ញ
! ។ កំ!ន
ើ

បុរសFPក់Ç្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់¨!©ស៍

ទីទី ä!ចមុខÉមÜ!¢!ង់។

dំ°!ញកp!ល-!ំ;ើនÏើង ចំនួនកុFរbខ្ញុំកញ្ជះក្នុងឧស!kហកម្ម
-!ំl!ះក៏;ើនÏើងរហូត/!រ។ អញ្ចឹង ើបDើងÇ្វើយុទ្ធd'រbមួយ
អ្នក^!ើកp!ល-!ំ។ និងÆត់សកម្មព>²ល់៖ ចុះ!ក!រbសFKត់
និង ·ះ2!ងកុFរំងâះឲ!្យ§!លប់¿Âbមួយq!រពួកã!

Â!ល/!លខ្ញុំFនយុ ៥ ឬ ៦
ខ្ញ
ំុ ន5ើញអ្នក¸!រ

Pំ Â9្ង!ដំបូង /!លខ្ញុំ¿ªៀន,

្ប! ក
! òើង និង កូនu!ស
ុ របស់+ត់ អង្គយ
ុ ÂចំFត់

Úរó, ពួក+ត់កំពុងអង្គុយសFzត និង ¤ត់

!្ប!កòើងឲ!្យ;្ម!ង

វិញ។ ប៉>
ុ ! ្ត !លDើង2!ងពួកã!, 'រÙរl!ះើប3!Æប់»ម
ើ ្ដ 3!ប:
ុ៉
ះ។
r

ស®្ល!ងទី៧ (u!ុស)

ដÄ!ៀត។ !លខ្ញុំចូល¿ដល់ ខ្ញ5
ុំ ើញFនពរីកàយសប!Ñយ

ពិកនឹងÇ្វើឲ!្យã!ឮស®្ល!ងDើងស់។

!ន®!ន។ ខ្ញុំ'ន់

Dើង ជនbតិ ៉ä!ស្ទីន...

ៀវÐថ្មី, សំ3តថ្មី, ·វថ្មី, ឯកស្ឋនថ្មី,

អ្វីៗសុទ្ធ3!ថ្មីំងអស់ ÔើយÂ!លខ្ញុំ5ើញ;្ម!ងâះ ខ្ញុំក៏ឈប់
មួយសន្ទុះ ពីO!ះÉមចំ!!ះដឹង និង សម!្បជញ្ញៈខ្ញុំ bäើកដំបូង
Ôើយ /!លខ្ញជ
ំុ ប
ួ u!ទះªឿងÎ!បl!ះ។ ដូ°ះ!្ន ខ្ញÆ
ំុ ប់Fនគំនត
ិ ពិÆរ
១១៤

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

បុរសÇ្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់) à៉ជី សួàនី
៉

ä!ចមុខäើÜ!¢!ង់។

...

្ទើរ3!bu!bជន/!លã!បំM!ច
្ល Hលត់¿Ôើយ, §!rវã!Æត់

ទុកu!!សជជុះ"កបbងã!Ôយ
ើ ។ +,ននរ§!វr 'រសន្ត
ិ ព,
គឺសន្តិព /!លFនយុត្តិធម៌, bងអ្នក/!ល§!rវã!ជិះbន់!។ ខ្ញុំ
មកពីតំបន់ ) [Gaza]។ ខ្ញុំÆប់»្ដើមu!យុទ¸ើ
្ធ ម!្បីសន្ដិពÉំងពី
វ័យ;្មង
! បំផត
ុ ។ អ្នក®ើល5ើញនរកw!ជវី ពu!Æ9
ំ រ!្ង បស់Dង
ើ Ôើយ
អ្នកសួរþ៖ Ô!តុដូច®្ដ!ច នbពអយុត្តិធម៌l!ះ;ើតÏើងន?
Ô!តុអ្វីក៏ផ្ទះអ្នកជិត¤ងDើង§!rវã!ក®្ទ!ច? Ô!តុអ្វីក៏បងu!ុសខ្ញុំ§!rវ
bប់គុក? Ôើយខ្ញុំនិ¶យអំពី អំើរុណកម្ម។ ខ្ញុំពុំចមិននិ¶យ
អំពី អំ
ើ រុណកម្មន!។ Dើង§!វr 3!Fនស្តង់Ýរ3!មយ
ួ សp!ប់
q!ប់មនុស្ស! ង
ំ អស់, ង
ំ អ៊N
ី
Y!
! ល និង ៉Ï!សន
ី្ទ , O!ះþ ជីវត
ិ
មនុស្ស! bរបស់ពស
ិ ដ
ិ ្ឋ មិនþ សûvតិ, ពូជសន៍ និង សdអ្វ
ី ។
!

K!Ç
ី្ត '
ើ្វ យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់) )រី វូ ä!ចមុខ

äើÜ¢
! ង់
! ។

ប៉ុ>!្ត វីរជនពិតâះ នឹង(ប់¿Ôើយ។ èើខ្ញុំbវីរជនពិតE!កដដូច
អ្នក/!លខ្ញុំនជួបÂជំរឃ
ុំ ុំ)ំងâះ ខ្ញុំu!
! លbÇ្វើអត្ត)តត់
Ôើយ។ ឥឡូវl!ះ ខ្ញុំចង់5ើញ3ក!្យ ©វØ្ក! [laogai] '(យb3ក!្យ
FនÂq!ប់វចdនុ¢!ម។ “©វ” Fនន័យþ ពលកម្ម, “Ø្ក!” គឺ
កំ!ទ±!ង់។ ពួកã!v!ទ±!ង់មនុស!្ស។ មុន

[gulag] គឺមិន!នb3ក!្យមួយ!។ ឥឡូវl!ះ '(យb3ក!្យមួយ។
ដូ°្ន!ះ Dើង§!rវóត§!Ýង3ក!្យ ©វØ្ក!៖ þFនជនរង?!ះប៉ុdន
,
dក់Âទីâះ? yើពួកã!§!rវស៊ូ|!ំរស់ក្នុងល័កខ័
្ខ ណÎ!
U ប? ខ្ញុំ
ចង់ឲ!្យមនុស!្សFPដឹង អំពីផលិតផលÂu!!សចិន /!លផលិត·យ

ស®្ល!ងទី៥ (u!ុស)

អ្នក$ស៖ របស់;!ង
្ម ä!ង, ល់ត់, Ù!មê!វះ'ត់។ ខ្ញុំចង់ឲ!្យ

អ្នក/!លត់ខ្លួនំងâះbកសិករ។

ពិភពCកដឹងþ បច្ចុប!្បន្នl!ះu!bជនចិនFនសិទ}
្ធិ !ើសªីសFក

បុរសFPក់Ç'
ើ្វ យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់) ្រ)Úន់សស
ីុ ូ្ក
សូè!រុន ä!ចមុខäើÜ!¢!ង់។

កសិករ អង់¸!ស [Andean] Fនចម!្បង គឺ ;្វ!ជួ [Quechua]
មិន!នÜ!ស!Ñញ!
៉
។ ពួកã!§!rវÆត់ទុកbពលរដ្ឋ"កប

យី' ប៊ូកក់សក់, ប៉>
ុ !្ត ពួកã!ÂពុំFនសិទ្ធិនិ¶យអ្វី /!លពួក
ã!ចង់និ¶យពិតៗâះ!។

បុរសFPក់Ç'
ើ្វ យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់) ប៊ក
ី ញូ

ប៊Æ
ូ ក់ ä!ចមុខäើÜ¢
! ង់
! ។

bងu!bពលរដ្ឋ»!្សង
! ៀត។ អញ្ចង
ឹ Ôើយនb មិនសូវFនã!Ü
ើ ើ
Ïើយ។

ស®្ល!ងទី៣ (u!ុស)
'រ¸ើរមួយជំ)នពីមុខប៉ូលីសសFKត់âះ bអ្វី/!លDើង§!rវÇ្វើ
¸ើម្ប! រី ស់àនFនជីវត
ិ ។ អ្នកដÄ!ៀត Âក្នង
ុ ចលdមគ្គ
ី ពមិន

ស®្ល!ងទី៥ (u!ុស)
ស bbង'រFនរម្មណ៍þ +ត់§!rវ
+,នអ្វី¢!ក់សp!ប់អក$
្ន
ã!បំM!ច
្ល HលâះÏើយ។ bªឿយៗ អ្នកÇ្វើរុណកម្ម ^!ើ
Î!បl!ះ ¸ើម្ប! ប
ី 
ំ ត់រតី
, អក$
្ន
ស ·យã!ន¶
ិ យþ, ឯងដឹង!?
+,ន អ្នកã!ខល់
្វ !។

នដឹងþ Dើងរស់Âទី! ឬ មិននដឹងþ អ្នកªៀបចំ
សp!ប់Dើង!។ ªៀងàល់.! Dើង§!rវ>(ស់ប្ដូរលំÂÝëន និង
រូបàងDើង និង v!បន្លំខ្លួន។ Dើង§!rវទុកចិត្តäើជន /!លDើងមិន
/!លល់Àះ។ រÙÚន់សp!ប់លក់ខ្លួនពួកDើងន½!ើនស់
គឺ ២០,០០០ ដុó( -!មbមួយនឹងទិÝ'
ë រ°!ញbអចិdយ៍
្ត! ពី u!!ស
ប៉ូឡូញ [Poland]។ ប៉>
ុ !្ត ã!ក!្បត់3!ម្ដងគត់។

K!្តី
DើងនE!ប់។ Dើងនិ¶យþ អ្នកឯងដឹង! +,នអ្នក ã!
ខ្វល់bមួយអ្នកឯង!។

Pំដំបូង ÂQ!bប់គុកÂu!!សចិន ខ្ញុំយំ

q!រខ្ញុំ ពិ

3!ម្តងគត់។
្ទើរàល់9្ង!។ ខ្ញុំនឹក

!សF0យខ្ញុំ/!លនÇ្វើអត្ត)ត ·យរã!Æប់

ខ្លួនខ្ញុំ។ ខ្ញុំ'ន់សd 'តូលិក [Catholic], ដូ°!ះ្ន ខ្ញុំនបន់K!ន់
-!ះ។ ប៉>
ុ !្ត ពីរ

PំÖ!យមក ខ្ញ2
ុំ !ងFនទឹក¬្ន!កៀតÔើយ។ Dើង

Fនជីវិត3!ម្ដងគត់។ ã!នយបំក់ឆ្អឹងខ្នងរបស់ខ្ញុំ។ Ö!យមក
Â!លខ្ញុំរស់Âនិរ!សខ្លួន មនុស!្សFP  )រី វូ [Harry Wu] þ
bវីរជន។

ស®្ល!ងទី៧ (u!ុស)
DើងÝក់'រទុកចិតäើ
្ត ជន /!លDើងមិន/!លល់Àះ។ ã!ក្ប! ត់

ស®្ល!ងទី៧ (u!ុស)
d

Pំ១៩៧៤, ហ្គូ©ក់

ស®្ល!ងទី៥
Dើង+,នសិទ្ធិ§!rវត់ក្ដីសង!្ឃឹម!។
ខ្ញុំÛះ, បបប៊ី មូឡឺ [Bobby Muller]។

បុរសFPក់Ç'
ើ្វ យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់) បបប៊ី មូឡឺ

ä!ច°!ញមុខäើÜ¢
! ង់
! ។

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១១៥

ªឿងមួយ/!លចÚ!បំផត
ុ គឺល
! /!លDើង§!វr ã!uគល់
!
រÙÚន់ ណ÷Îល
!

មិនÇ្វើឲ!្យ'រÙរព¦!ឹងច!Ñប់ FនពÙយK!ួលត¿ៀត!។

សន្តិព [Nobel Peace Prize] សp!ប់កិច'
្ច ររបស់Dើងក្នុង'រ

អង្គ'រ )(ំ®ើលប៉ូលីស កំពុងព!#¶មបញ!្ឈប់។

u! ង
ំ Q!ប់មន
ី កប់កង
ុ្ន ដីâះ គឺu-!
! ត
ឹ Î
ិ្ត ប
! មâស្ចត
! dក្នង
ុ u!ព័ន្ធ

ស®្ល!ងទី៧ (u!ុស)

ផ!្សព្វផ!kយ ¸ើម!្បីÇ្វើឲ!្យមនុស!្សFPFនរម្មណ៍ល,្អ Fន'រផ្តល់កF(ំង
ប្ខលចិត។
្ត bចម៍

!ះ!។ មនុស!្សFP3!ងគិតþ ·យរ

Fនសន្ធិសû្ញអន្តរbតិ, bªឿង´!ចÔើយ, អស់'រÙរ§!rវÇ្វើ
Ôើយ។ ចូរ®ើលចុះ, Dើងរស់ក្នុងជីវិត /!លÝច់°!ញ¶៉ង¤(ំង
ជ<! w!ពអស់សង!្ឃឹម, w!'រឈឺÆប់ និង 'រប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត¶៉
្ត ង

ខ្ញុំÛះ, u!៊ូស )រីស [Bruce Harris]។

បុរសÇ្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់) u!៊ូស )រីស

ä!ចមុខäើÜ!¢!ង់។

¤(ំង។ ដូ°!ះ្ន Ôើយ នbខ្ញុំFនរម្មណ៍¶ង¤(
៉
ំងក្នុង'រមរ
ឲ!្យFន'រ8រពច!Ñប់ និង §!rវ8រពពិតE!កដ, bជំlឿ/!លអ្នក

អ្វី/!លពួកDើងន និងកំពុងÇ្វើÂ ' លីយ៉ង់ហ!k [Casa

មិនចអនុûតឲ!
្ញ ្យFនបទu!ល័យពូជសន៍;ត
ើ FនÂ u!!ស

Alianza] u!!សហ្ក័រតឺF©
៉
[Guatemala] គឺផល់
្ដ កុFរព ដល់

កម្ពb
ុ Âu!!សរ៉
ូ ន់
៉ Ý [Rwanda] និង Âក្នង
ុ ពិភពCក។ O!ះþ

កុFរវិញ, èើសិនb មិនន់យឺត!ល!âះ។ DើងនÆប់

ចនឹងបO!ះបណ្ណុះQ!ប់ពូជ w!'របំផ្លិចបំ>ញÏើ
(
ងវិញ។

»្ដើមផ្ដល់)រ និង ទីជ±!កដល់ពួកã!, ប៉>
ុ !្ត l!ះមិន!នq!ប់Q!ន់

9្ង!មួយ ក±!ិតw!ពឆ្កួតលីól!ះ នឺងរីកàលÝលឆ្លង¿ដល់

Ôើយមិនសុីជ<! [that was naive]។ ខ្ញុំÂ3!គិតដល់ស¦!្គាជ

តំបន់រស់Âរបស់Dើង។

[priest] FPក់Âu!!ស^!សុល
ី [Brazil] /!លនិ¶យþ “Â!ល
/!លខ្ញុំផល់
្ដ )រដល់អកអត់
្ន
)ន
( ã!ខ្ញុំþ វីរជន។ Â!ល

ស®្ល!ងទី៤ (K!ី)

/!លខ្ញស
ំុ រួ þ Ô!តអ
ុ 
ី្វ នbមនុស្ស! ង
ំ âះ bជនអត់)ន,
( ã!

ខ្ញុំចង់ដក>្កពីសួន Ôើយឲ!្យ¿កុFរ។

ខ្ញុំþ bជនកុម្មុយនីស”។
្ត
b'តព្វកិចដ៏
្ច uT!
! ក្នុង'រផ្តល់ចំណី
ដល់អកអត់
្ន
)ន,
( 3!កង
ុ្ន dមbទីក់
P Ùរមួយ Dើងចសួរþ Ô!តអ
ុ ្វី

K!្តីFក់
P Ç្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់)

ក៏;!ង
្ម ស្ថិតក្នុងពអត់)ន,
( Ô!តុអ្វីពួកã!§!rវã!បំ3ន និង §!rវã!

!ន)ល់ ហុីàន
៉ ä!ចមុខäើÜ!¢!ង់។

សF(ប់, Ô!តអ
ុ ក
ី្វ ប
៏ ល
ូ៉ ស
ី សF(ប់;ង
!្ម អdþរស់Éមចិម
ើ្ច ថ្នល់។ មិន
យូរប៉d
ុ ន,
, Dើងក៏ទទួល'រទូរស័ពចូ
្ទ លមក និង 'រគp!មសF(ប់។

ចំÌះកុFរ /!លbប់ពន្ធd+រÂ u!!សទួរគី [Turkey] គឺពួកã!

រហូតFន9្ង!មួយ... ©នទំlើប è!អឹម
៊ ដុបលយូ [BMW] +,ន(ក

§!rវឃុំ)ំងàប់

Pំ ·យមិនFន'រHទu!'ន់។ ឲ!្យ>្កដល់ពួក

ä!ខមួយ, បិទកញ្ចក់ªជិ
, តèើកសំ[មក មណUលអ្នកFនវិបត្តិ Â

ã!។ ខ្ញុំចង់Ç្វើឲ!្យពួក;្ម!ងៗំងâះ Fនរម្មណ៍ស្និទនឹ
្ធ ងធម្មbតិ។

កូð!ន់ 'ស [Covenant House]។ បុរសបីdក់ ចុះពីរថយន្ត

ខ្ញុំចង់Ç្វើឲ!្យពួក;្ម!ងៗំងâះ Fនរម្មណ៍មិនសូវក:្ខចក្ណ!ង

សួររកÛ,ះខ្ញុំ និង សួរþ “yើ u!៊ូស )រី Âឬ!? DើងមកសF(ប់

!ក។

Ôើយ”។ ពួកã!ញ់រះ·យ^!'
ើ M
ំ ង
ើ ្ល ស្វយ
័ u!វត្ត។
ិ Â!លប៉ល
ូ ស
ី
មកដល់, ប៉ូលីសªីសយកសំបកQ!ប់¿អស់។ ពួកã!នយក

ស®្ល!ងទី៥ (u!ុស)

ភស្តÉ
ុ ង¿អស់។ !លPក់'រ កូð
!
ន់ 'ស [Covenant House]

ខ្ញុំÛះ, ៉ន់ ចូនស៍ [Van Jones]។

Â¢!ុង ញ៉ូវយ៉ក [New York] ឮ អំពី-!ឹត្តិ'រណ៍l!ះ ពួកã!ន»្ញើវ

បុរសÇ្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ (ឬរូបពរបស់) ៉ន់ ចូនស៍

ä!ចមុខäើÜ!¢!ង់។

Ö!ះមកឲ!្យខ្ញុំ។ វÖ!ះâះ Fន(កសរ

!រþ edចយក

E!ក់វិញន u!សិនèើមិនដំ!ើរ'រ!

ស®្ល!ងទីមួយ (u!ុស)

អង្គ'រ របស់Dើងóត§!Ýងពី 'ររំCភសិទ្ធិមនុស!្ស, ពិ

!ស

ព~ររបស់នគរលÂសហរដ្ឋ®!រិច។ Fន;្ម!ង /!ល
មកដល់ផ្ទះ·យ ក់ê! ឬ ក់þម
 ឬ ក់Ç!ញ
្ម ។ Fន;្ម!ង/!ល
§!rវã!ឃុំ)ំងក្នុងគុកអស់ ៤ -៥ 9្ង! ·យមិនFនបទHទu!'ន់

ខ្ញុំb®!eវី។

K!្តីFក់
P Ç្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ (ឬរូបពរបស់)

ទូរីគូលូ ä!ចមុខäើÜ!¢!ង់។

!ជីន

អ្វីំងអស់។ Fន'រញ់ជ័រ^!ងÂäើមុខ;្ម!ង bជ័រ/!លបិទ
Ôើយបន្តរóករហូតល់3!óងសំត

Â!លខ្ញុំÂក្នុងតុó'រw! u!!សទួរគី [Turkey] l!ះ, ខ្ញុំសម្លឹង

°!ញ។ ªឿងអស់ំងl!ះ មិនឲ!្យពិភពCកDើង Fនសុវត្ថិព!។

®ើលចំ¬ក
!្ន មនុស្ស! /!លខ្ញក
ំុ ព
ំ ង
ុ Hទu!'ន់ អំពអ
ី 
ំ 
ើ រុណកម្ម, Ôើយ

bប់

១១៦

!្ប!កÔើយរóក

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

!ល /!លពួកã!សម្លង
ឹ ®ើលខ្ញំុ ខ្ញម
ំុ ន
ិ Ùកមុខ°!ញ, Ôើយ!ល/!ល

មនុស!្ស $ះបីbã!មញ្ញ, $ះបីbã!¢!ី¢!¶៉ងក្ដី។ ផ្ទះខ្ញុំ

ពួកã!សម្លឹង®ើលខ្ញុំ ខ្ញុំមិនÙកមុខ°!ញ ខ្ញុំFនរម្មណ៍þ ខ្ញុំFន

3!ង3!មFរញឹកbនិចà
្ច ល់!ល Fនមនុស!្សឈឺមកព!#ល ឬ ឆ្លង

ក្ដី'()នbងពួកã!។ Éមពិត ពួកã!ÉមÝនខ្ញុំàល់-!ឹក, Éំងពីខ្ញុំ

ទl្ល!។ ខ្ញុំªៀនÆត់ទុកជនbតិស៊ូដង់ំងអស់ bq!រ3!មួយ, ប៉>
ុ !្ត

នòើង°!ញពីផះេម្ល
្ទ ៉ះ។ DើងមិនចÇ្វើអ្វីន! Fន3!រកªឿង

ខ្ញុំមិនចE!ប់Ûះខ្ញ
, ុំន!។ អ្នកំង©យ /!ល§!rវរÝëភិល

កំÎង
!្ល ក្នង
ុ Êន'រណ៍Îប
! l!ះ។ គ½!ន
ើ !លមនុស្ស! §!វr នសF(ប់

សង!្ស័យþ Ç្វើ'រក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស!្ស, §!rវÆប់ខ្លួន Ôើយរ!ង

គឺពួកã!§!rវទទួលរង)តកម្ម ·យã!ញ់Q!ប់ចំពីÖ!យ។ Â

§!rវÇ្វើរុណកម្មÂផ្ទះ·,ច, ឬ u!សិនèើ Fនសំងល្អ§!ឹមbប់

អង្គ'រសិទ្ធិមនុស!្សពួកDើង, Dើងនិ¶យកំÎ្ល!ងä!ង អំពីវិធីÝក់

គុក។ èើខE
្ញុំ !ប់Ûះខ្ញ
, ុំ, ខ្ញុំមិនចÇ្វើ'រខ្ញុំ!។

កញ្ចក់ឆះុ្ល äើ,, ដូ°ះ!្ន Dើងច®ើល5ើញអ្នកÉមDើង! អញ្ចង
ឹ

ស®្ល!ងទី៥ (u!ុស)

Dើងច®ើលអ្នកÉមពីÖ!យDើងKត់ៗ និង ប៉ុនប៉ង់សF(ប់

ើ រ;ើតៀតÔើយ។
èើdងប្ចញ
! Û,ះរបស់dង +ត់2ង
! ចÇ្វ'

Dើង។

ពន្លឺត់អស់ពី ខ្លួនបុរសនិងK្ត!ី។

ស®្ល!ងទី៦ (K!ី)

ស®្ល!ងទី៤ (K!ី)

្ត ិំងអស់,
àល់!ល/!លខ្ញុំFនរម្មណ៍ភ័យ¤(ច, ខ្ញុំអ្ជើញមិតភក្ត
សកម្មជនដÄ!ៀត មកជួបជុំ+P, ÔើយDើងនិ¶យ

ើចä!ង។

ខ្ញុំÛះ, រីហ្កូÎ!៑É ®៉!នជូ [Rigoberta Menchu]។

'រផ្ទុះសំ!ើច និង ពកក់y0របស់មនុស!្សជុំវិញខ្លួន Ç្វើឲ!្យខ្ញុំច

អ្នកស្ត!ងFPក់Ç្វើ'យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបរបស់) រឺហ្កូÎ!៑É

រស់àនន។ èើសន
ិ ខ្ញអ
ំុ ង្គយ
ុ 3!ឯង ខ្ញ'
ំុ យ¿
(
bឆ្កត
ួ ត់¿Ôើយ។

®៉!នជូ ä!ចមុខÉមÜ!¢!ង់។

ស®្ល!ងទី២ (K!ី)

ស®្ល!ងទី៤ (K!ី)

!លមនុស!្សFPក់មកជួបអ្នក Ôើយនិ¶យþ “ខ្ញុំu!
! លbន

Dើង§!rវ3!ប|ើ្កតនូវក្តីសង!្ឃឹម Âq!ប់ទិសទីÏើងវិញ។ Dើងbអ្នក

(ប់ត់¿Ôើយ... ខ្ញុំu!
! លb(ប់Ôើយ èើសិន មិនFនអ្នក

/!លFន3ក!្យនិ¶យbចុងÖ!យ, Ôើយbអ្នក នឹងFន3ក!្យនិ¶យ

Âទីl!ះ!”, âះb'រផ្ដល់ þមពចិត្ត µ!មៀតដល់Dើង។

ចុងÖ!យ។

ខ្ញុំÛះ, ពុង ឈីវÔ្គ!ច [Kek Galabru] Ôើយខ្ញុំបដិ

!ធមិន°!ញពី

ស®្ល!ងទី២ (K!្តី)

u!!សកម្ពុb”។

Âសហរដ្ឋ®!រិក DើងFន+!ព!្យធនb½!ើនរហូតមិនដឹងþ §!rវ

ស®្ល!ងទី៨ (K!ី) (ពីទីងងឹត)

យក¿Ç្វើអ្វីខះៀតផង,
្ល
ប៉>
ុ !្ត Dើងនទុកឲ!្យ;្ម!ងàប់óនdក់

ខ្ញុំÛះ, --

រស់កង
ុ្ន ពអត់)ន,
( +,នជ±!ក!ក និង សFxរៈbមូលÝëនដÄ!ៀត
សp!ប់រស់។

>zក

Âក្នុងu!bbតិមួយ

/!លFន

!ដកិ
្ឋ ចដល់
្ច
¿

៩,000,000 óនដុóរ,
( Î!រbព¢!ី¢! កំពុងសF(ប់;!ង
្ម ៗ¶៉ង
យឺត ដូចវុធ¿វិញ។ ខ្ញុំច!Ñស់ក្នុងចិត
្ត
ស់þ èើDើងមិនស¦!ោះ
្គ

បុរសFPក់Ç'
ើ្វ យវិ'រ 3!+នអ្វ
, ä
ី ច
! °!ញäើÜ¢
! ង់
! ! ។

កុFរDើង! âះDើងក៏នឹងមិនចស¦!ោះខ្ល
្គ ួនDើងន/!រ។

Û,ះរបស់ខ្ញុំ គឺ --

អ្នកស្តង
! មួយរូប Ç្វ'
ើ យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបព)

K!Ç
ី '
ើ្វ យវិ'រម្ដងៀត ÔើយÂ3!+នអ្វ
, ម
ី យ
ួ ä!ច°!ញ

មកៀត។ ង
ំ ពីរdក់Ç'
ើ្វ យវិ'របន្ត3! ÂមិនFនអ្វä
ី ច
!
°!ញមកÀះ។ អ្នកស្ដង
! ដÄ!ៀតd+
ំ P

ច
ើ Ïើង។

ស®្លង
! ទី៨ បន្តនិ¶យ°!ញពីទង
ី ងឹត។ ពន្លÆ
ឺ ប់»ម
ើ្ដ ថយចុះ
Âäើបរុ ស និង K!â
ី្ត ះ។

៉ Ü!/ម
! ®!ន ä!ចមុខäើÜ¢
! ង់
! ។
F៉ªៀន àយ

មនុស!្សq!ប់+P §!rវèើកÙ!មកញ្ចប់-!លឹងរបស់ខ្លួន និង ទទួលយក
'របûvពី¤ងក្នង
ុ ។ +,ននរFPក់ e(ប់ន¶
ិ យþ ÙយK!ល
ួ âះ
!។ មិនÆ
ំ ច់®ល
ើ 'ជ
ំ !្ណរើ ង
ំ អស់ មុននឹងសË!ចចិតg
្ត ះជំ)ន
äើ'ំទីមួយâះ!។ èើអកមិ
្ន នចរត់!, អ្នក§!rវ¸ើរ។ èើ¸ើរមិន
ន, §!rវលូន។ èើលូនមិនន §!rវ3!កË!ើក។ បន្ត'រកË!ើកៀត,

ខ្ញម
ំុ ន
ិ ចប|្ហប
ើ E!ប់Ûះខ្ញ
, 
ំ ុ ន!។ ខ្ញម
ំ ុ កពី u!!សស៊ដ
ូ ង់ [Sudan]។

F៉ªៀន à៉យ អីុ/!ល®!ន, §!rវបន្ត'រកË!ើកៀត។

ឪពុកF0យខ្ញុំ 3!ង!dំដល់Dើង'លពីÂ;្ម!ង ពីរèៀបK!óញ់
!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១១៧

ស®្ល!ងទី៦(K!ី)
ខ្ញុំÛះ, Ô!Á!ន -!ីជិន [Helen Prejean]។

មុតFំÖ!កÏើង-!ម+P 3!ប៉ុ:rះ។ សូម!្ប3
ី !ដឹងþ l!ះbQ!ចុង
Ö!យw!ជីវិតក៏·យក្តី។ èើDើងមិនÇ្វើªឿងl!ះ! yើអក
្ន
ã!
នឹងÇ្វើ?

អ្នកស្តង
! FPក់Ç'
ើ្វ យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់)
Ô!Áន
! -!ជ
ី ន
ិ ä!ចមុខäើÜ¢
! ង់
! ។

Â!ល/!លខ្ញ°
ំុ ញ
! ពី បន្ទប់ព)
ិ តមនុស្ស! bមួយ ៉+!ច
ិ [Patrick]

ស®្ល!ងទី៣ (u!ុស)
èើខ្ញុំÎ!រខ្នង Ôើយ¸ើរ°!ញ, yើអក
្ន
ã!នឹងÇ្វើ'រÙរl!ះ? èើ
DើងមិនÇ្វើªឿងl!ះ! yើអ្នកã!នឹងÇ្វើ?

bäើកទីមយ
ួ , ខ្ញ
ំុ ន5ើញបុរសFPក់§វr! ã!សF(ប់។ ខ្ញច
ំុ Ñ
! ស់, ខ្ញច
ំុ Ñ
! ស់
ក្នុងចិត្ត។ អ្នកនឹង§!rវស្ទះ·យរអី្វមួយ ឬ អ្នក§!rវÇ្វើអ្វីពីចិត្តÀ្លើម
មួយ។ អ្នក§!rវÇ្វើអ្វីពីចិត្តÀ្លើមមួយ៖ 8ល'រណ៏សS!ះជីវិតពី
បិច [resurrection principle of life] គឺជំនះ'រ(ប់ និង ទប់ទល់
bមួយអំើទុរយស។ ៉+!ិច [Patrick] +ត់ប់
( ត់¿Ôើយ
3!ខ្ញុំ+នជË!
,
ើស!។ ខ្ញុំនឹងdំមនុស!្ស¿'ន់ទីâះ Éមរយៈªឿង
/!លខ្ញ3
ុំ !ង។ Dើងមិនដឹងþ §!rវÇ្វើអ្វីâះ!, ដូចl!ះÔើយ Dើង
Ç្វj
ើ ប់
! ÉមÆរឹក¢!ក់ជរួ bតិរបស់ជនឧ¢!ដ
ិ ្ឋ ·យ$សu!)រជីវត
ិ ,
/!ល'រស្ត!ងពីពអស់សង!្ឃឹមbទីបំផុត។ ប៉>
ុ !្ត ខ្ញុំòឿþ èើDើង
äើកទឹកចិត្តមនុស!្សឲ!្យÇ្វើÉមè!ះដូងល្អរបស់ã!, មនុស!្សនឹងu!តិកម្ម
Éមbមិន¤ន។

គឺ

!ចក្តី'()ន? ខ្ញុំចនិ¶យនþ §!rវ'រពFនៈ។ ដូច

.!្ស!ពួរ/!ក Âពី¤ងក្នុងខ្លួនអញ្ចឹង។

ស®្ល!ងទី១(u!ុស)
!ចក្តី'()ន»្តើម°!ញពីស®្ល!ងមួយ។
èើDើងមិនÇ្វើªឿងl!ះ! yើអ្នកã!នឹងÇ្វើ?

>zក!ងបន្តច
ិ
ស®្ល!ងទី៨ (°!ញពីទីងងឹត)

ស®្ល!ងទី៧ (បុ្រស)
ខ្ញុំÛះ, បីសហ!្សឹប វីស [Bishop Wissa]។ q!rគÙÚល វីស,
មកពី u!!សÜ!ហ!្សុីប។

អ្នក¸ើរតួFក់
P Ç'
ើ្វ យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រួបពរបស់)
q!គ
r ÙÚល វីស ä!ចមុខäើÜ¢
! ង់
! ។

អ្នកំងl!ះbកូនខ្ញុំ។ ពួកã!មិនÛ,ះខ្ញុំbឪពុក!ឬ? èើអក
្ន
Âផ្ទះ ÔើយFនមនុស្ស! មកយកូនរបស់អក
្ន yើអក)
្ន
ត់?
! )ត់
!? èើមិន)ត់! អ្នកã!)ត់ជួស?

ស®្ល!ងទី១ (u!ុស)
ខ្ញុំÛះ, មុយY!ល កូហី្វ វូត [Samuel Kofi Woods]។ ខ្ញុំមកពី
u!!សលីè!រី¶៉ [Liberia]។

អ្នកស្តង
! FPក់Ç'
ើ្វ យវិ'រ និង Û,ះ (ឬ រូបពរបស់)
មុយY!ល កូហវូ្វី ត ä!ចមុខÉមÜ!¢ង់
! ។

អ្នកកំពង
ុ ¸ើរចូល¶!កមរណៈ Ôើយអ្នកដឹងþ ចbQ!ចុងÖ!យ
បំផុត w!ជីវិតរបស់អ្នក។ ខ្ញុំនឆ្លង'ត់រួចÔើយ។ ប៉>
ុ !្ត Â!ល
/!លu!!សមួយ Ìរ!ញ·យពទុរយសâះ, ពិតbពិក
នឹងFនជË!ើស»!្ស!ងៀតស់, លុះj!3!មនុស!្ស/!លFនជំlឿ
១១៨

ស®្ល!ងទី៦ (K!ី)

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

èើDើងមិនÇ្វើªឿងl!ះ! yើអ្នកã!នឹងÇ្វើ?

ស®្លង
! ទី៨ (°!ញពីទង
ី ងឹត)
ស®្ល!ងទី៨ (K!ី)
èើDើងមិនÇ្វើªឿងl!ះ! yើអ្នកã!នឹងÇ្វើ?

K!្តី (ចំអក)
èើDើងមិនÇ្វើªឿងl!ះ! yើអ្នកã!នឹងÇ្វើ?

បុរស (MAN)
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A MESSAGE FROM THE PLAYWRIGHT
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 find 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 figure out how
I could write stories and find 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 find 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 film
by Roman Polanski). His latest novel is Americanos:
Los pasos de Murietta, and Houghton Mifflin 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.

ABOUT THIS PLAY
Speak Truth To Power:Voices From Beyond the Dark is a play for
ten actors (preferably five male and five 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 first 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.
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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
១២២
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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 finger 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 certificates. 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 flesh 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 filed
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 officers 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

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 fight, 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 fire 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, confident, 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, five 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 significant.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 first 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 fixed 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.

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.

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.

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-five 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-five dollars! And she struggles to pay that first
installment and the second installment and she goes on for fifty
weeks in sequence and every time she is braver. And when she
finished 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.”

MAN
She had seduced her brother, we said to that journalist Rana Husseini.

EIGHTH VOICE (FEMALE)
Courage begins with one voice. My name is Juliana Dogbadzi.

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 officers came up, one white and
three black. The white said: “We gave the orders for the soldiers
to open fire”—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
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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 floor. A typical day in the shrine:
you wake up at five 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 first 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 confidence came from, but all my fear
had disappeared.With my newborn baby strapped to my back and
my first 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.

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 find the desaparecidos.
MAN
We disappeared him for a few days, so he could know what it
feels like, give him a taste of it, five 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-five 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
officer 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 fighters designed to kill people that could be spent on
human development. If we channele just five percent of that figure
over the next ten years, just five 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 fight. 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 finally 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 difficult 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.

១២៦
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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 firewood. 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 five or six years old, the very first 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
first 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

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 difficult 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 fight 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 first year of my first 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 flowers 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 five 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.

PAUSE

SEVENTH VOICE (MALE)
My name is Bruce Harris.

MAN MAKES A GESTURE AND NOTHING APPEARS ON THE
SCREEN.

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 fire 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)

EIGHTH VOICE (FEMALE)
(from the darkness)
My name is—

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)

I am a lawyer.
My name is Rigoberta Menchú.

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 find 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!

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.

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.

ONE OF THE ACTORS MAKES A GESTURE AND THE NAME
(OR IMAGE OF) MARIAN WRIGHT EDELMAN APPEARS ON
THE SCREEN.

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.

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 first
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 first
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 difficult 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, defiant finale. 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 flick on their TV set back home and a faraway face,
perhaps one of these very faces, flares 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, finally 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.
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Fនលក្ខណៈ¢!ក់ និង 3ស!ញ និង ស្ថត
ិ ÂជិតDើងង
ំ អស់+,P

ចូលរួមb½!ើនdក់, ដàប អ្នក/!លFនសុនរកþ
្ទ
ដ៏!ងផង/!រ

ស្ថិតÂជិតជន/!លស្ត!ងតួl!ះ និង ស្ថិតÂជិតជន/!លចូលរួម

ចូលមកនិ¶យµ្លង
! បទ'ព!្យខ្លី Ôើយ½!ន
ើ ¸ើម្ប! ឲ
ី ្យ! លំហូ និង ចÙÚក់

ទស!្សd៖ កF(ំង w!'រមិនÜើើ និង þមពលw!ពស្ពឹក ំងl!ះ

w!'រស្ត!ងតួâះមិន§!rវនរំ¤ន។ u!សិនèើ'រស្ត!ងតួâះ

ចុងបញ្ចប់ គឺbស§!rវដ៏¢!ក់បំផុត w!'រតស៊ូ ¸ើម!្បីពិភពCកដ៏

Fនអ្នកស្តង
! តួu! ង
ំ និង ជំស់¿នឹង¢!ម
ុ អ្នក'រ3រ3!Fក់
P , គួរ

u!

3!bបុរសbនិច។
្ច (ក្នង
ុ u!វត្ត
ិ K!,្ត បុរសធម្មÉ bអ្នក+បសង្កត់)។

សកម្មជន ·យ'រចំអក និង 'រយu!)របd²ប ½!ើនbង'រ

ប៉>
ុ !្ត ã!នផ្តល់អនុសន៍þ គួរFនតួង
ំ l!ះ បំញ
! ·យ បុរស

គp!មកំ!ង។ សរុបមក, u!សិនèើពិភពCកមិនÜើើ មូលÔ!តុ

និង K!្តី។

អ្វអ
ី ក'
្ន
រ3រ§!វr លះបង់ជវី ត
ិ ពួកã!? ក្នង
ុ ន័យl!ះ តួអង្គបុរស (MAN)

ពួកã!មិនច§!rវនបញ!្ឈប់·យ'រគp!មកំ!ងw!

រើ ។ Ôើយ ពួកã! បûvក់អព
ំ '
ី រយu!)ររបស់ពក
ួ ã!មកäើ

'រស្តង
! តួlះ! មរឲ!្យFនÜ!¢ង់
! បûüង
ំ រូប (screen) /!ល

និង តួអង្គK!ី្ត (WOMAN) '(យ¿b (ក្នង
ុ ន័យច្លក
! មួយ) កញ្ចក់ឆះុ្ល

Û,ះ ឬ រូបថត w!¢!ុមអ្នក'រ3រ §!rវនÝក់បÙÞញ។ ចំណុចl!ះ

បÙÞញ អំព
ី ពភ័យ¤(ចç្ទក
! ង
ុ្ន របស់សកម្មជនសិទម
ិ្ធ នុស្ស! , ពមន្ទល
ិ

ច§!rវនÝក់ជំនួស ·យ 'ìរñៀនព៌ណª,, /!លចសរ

សង!្សយ
័ /!លពួកã!ចFនâះ F!បចូល¿ក្នង
ុ ដួងវិûណ
្ញ
ខណៈ

Ýក់ÛះÂ
,
ពីäâ
ើ ះ, ឬ 'ìរធំFំ /!លចយក¿Ýក់äើ

!រ
ក។

អ្វ/
ី ល
! ត±!វr ឲ!្យÛ,ះ §!វr នã!®ល
ើ 5ើញ និង កត់សFល់, Ôើយ

/!លពួកã!កំពុងu!ឈមមុខ។
តួឯកល្អរបស់Dើង Fន

!ចក្តី'()នក្នុង'រu!ឈមនឹង'រ

ផង/!រ ប|្កន
ើ អំច w! តួអង្គបុរស (MAN) និង តួអង្គK!ី្ត (WOMAN)

(ប់។ bសំណរI ៖ yើពក
ួ ã!Fន កF(ង
ំ តស៊យ
ូ រូ អ«្វង
! (stamina) និង

(ឬ បុរសទីពីរ, SECOND MAN), ÔើយÖ!យមកៀត ប|្កើន

មគ្គីពÂក្នុងចំ:មពួកã! Âក្នុង'រu!ឈមនឹងវិdសកម្ម

អំច w!¢ម
ុ! អ្នក'រ3រ ក្នង
ុ 'រÝក់Ûះខ្ល
, ន
ួ ពួកã!>ល់
² ។ ªឿង

ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរw!'រមិនÜើើâះ!?

ជន/!លFនអំចនិ¶យ3!
!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១៣១

Fត់ទ!ចំÌះសិទ្ធិមនុស!្ស, ប៉>
ុ !្ត Â!ល/!លDើង§!rវ'រអ្វីៗ
Fន½!ើនbង3ក!្យសម្តី, 'រធុញថប់រម្មណ៍¤ង+!ឹស្តីអំពីសព
Àកìយ w!ពិភពCកbញឹក±ប់បំផុតâះ មិនចÓ!'(យ
¿bសកម្មពពិតE!កដâះ!។
ដូ°្ន!ះ ផលិតកម្មស្ត!ងdដកម្មl!ះ សួរbសំណIរþ៖ u!សិនèើ
បុរស និង K!្តី /!លu!ឈមមុខនឹង
បំណងជួយÞ!ម

!ចក្តីប់
( àង'យ ក្នុង8ល

!ងបុពÔ!
្វ តុរបស់ពួកã! §!rវFន

ក្នុង'រu!ឈមមុខនឹង

!ចក្តី')
( ន

!ចក្តី(ប់óក់äៀម½!ើនបំផុត Âក្នុង

ដួង-!លឹងរបស់មនុស្ស! /!លÇ្វឲ
ើ ្យ! Dើងស្ពក
ឹ ចំÌះ

ច
! ក្តទ
ី ក
ុ ð!
្ខ ទd

របស់អកដÄ!
្ន
âះ? Ôើយ ផលិតកម្មស្តង
! dដកម្មl!ះ មិននផ្តល់
ច®្លើយÙយK!ួលចំÌះបûÞl!ះ!, ប៉ុ>!្ត óត§!Ýងជý(ះl!ះ
Âäើ

ក, ·យប«្វ!រសំណIរâះ¿ឲ!្យទស!្សនិកជនវិញ, ·យ

តួអង្គបុរស (MAN) និង តួអង្គK!្តី (WOMAN) /!លបÙÞញខ្លួនក្នុង
ពមុង
ឺ F៉ត់ហត់
្ម ចត់មយ
ួ , F!ប·យសម្តF
ី នពសុបន
ិ ¢!ក់ និង
·យសម្តីFនពធម្មÉ /!លK!ប+PbមួយចÙÚក់បទ'ព!្យl!ះ,
w!¾្ន!កនីមួយៗ គឺbចÙÚក់របស់ផលិតកម្មស្ត!ងdដកម្មl!ះ។
តួអង្គបុរស (MAN) និង តួអង្គK!្តី (WOMAN) ចស្ត!ង·យ
Fន'យវិ'រដ៏សកម្ម។ ពួកã! ចបûv អ្នកថតពយន្ត, អ្នក'ន់
'®!à,៉ >(ស់ប្តូរមនុស!្ស, >(ស់ប្តូររូបថត (u!សិនèើFន) ។ល។
ឧហរណ៍ ចូរឲ!្យតួអង្គបុរស (MAN) និង តួអង្គK!្តី (WOMAN) ¸ើរ
3ស!ញäើចâ(ះ

ក, ខណៈ/!លជនរង?!ះÂនឹងមួយក>្លង
!

¸ើម!្បី!លពួកã!រង “'របàជ័យ” ប:្ខះសន្ន ÉមរយៈកំÎ!ង
្ល
ស្ងួត និង Éមរយៈមគ្គីព, ចំណុចl!ះ នឹងÇ្វើឲ!្យFនរូបàង;ើត
Ïើង·យ
u!

្មើពច!Ñស់នឹង¬្ន!ក (visual equivalent)។ ប៉>
ុ !្ត តួអង្គ

ំងl!ះ (តួអង្គបុរស, តួអង្គK!្តី) មិនចប!្ណ!ញ°!ញពីសុបិន

របស់Dើង ល់3!Dើង)ំងតួអង្គបុរស និង តួអង្គK្ត!ីÎ!បl!ះ ពី
ជីវិតDើង, Éមរយៈ'រÙរ¸ើម!្បីយុត្តិធម៌ ក្នុងពិភពCកbក់

!ង
្ត

ពីមយ
ួ 9្ង¿
! មួយ9្ង! Âជុវំ ញ
ិ Dើង ជិតនិង យ,
K
bពិភពCក
/!លចu!មូលផ្តុំ ã! និង Dើង, អ្នកl!ះ អ្នកâះ, u!មូលផ្តុំ
ំងអស់+P /!លរស់Âក្នុង¾!នដីl!ះ។

១៣២

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

ស±!ង់ពល
ី ខ
ិ ត
ិ ប
ុ ករណ៍អន្តរbតិសទ
ិ ម
ិ្ធ នុស្ស!
Excerpts from International Human Rights Instruments
កតិ'សû្ញអន្តរbតិ ស្តព
ី ស
ី ទ
ិ ព
ិ្ធ លរដ្ឋ និង សិទន
ិ្ធ Íយ

Fj! ២១

(International Covenant on Civil and Political Rights)

សិទ្ធិu!ជុំ·យសន្តិវិធី§!rវ3!ទទួលល់។

កម្ពុb, ចុះហត្ថä!¤ Â.!តុó

ចFន'ររិតត!្បិត /!លកំណត់·យច!Ñប់ប:
៉ុ
rះ និង /!លÆំ

Pំ១៩៨០, ឧគមន៍

('រនbកម្មសិទ្ធិនូវវត្ថុរណប) .!ឧស

'រ^!E
ើ !ស់សិទ្ធិl!ះ

ច់ក្នុងសង្គមu!bធិបy!យ!្យ ក្នុងផលu!Íជន៍w!សន្តិសុខbតិ ឬ

Pំ១៩៩២

សុវត្ថិពeរណៈ,

ស្ខប់eប់
P eរណៈ,

'រ'រ3រ

សុខពeរណៈ ឬ សីលធម៌ ឬ 'រ'រ3រសិទ្ធិនិង

Fj! ៧
+,នជនFPក់§!rវរងរុណកម្ម

ឬ

u!-!ឹតកម្ម
្ត

ឬ

ទណUកម្ម

/!ល~រអមនុស!្សធម៌ ឬ Ç្វើឲ!្យ"កបÏើយ។ bពិ

!ស

)មយកជនFPក់មកÇ្វ'
ើ រពិÀធន៍¤ងð!ជ
្ជ K!្ត ឬ វិទ#
! K!្ត
·យ+,ន'រយល់-!ម·យ

!រីពីមុីខ្លួនÏើយ។

!រីពរបស់

អ្នកដÄ!។

Fj! ២៥

·យ+,ន'រÎ!ងå!ក

ដូច/!លនå!ងក្នុងFj!២

·យ+,ន'ររិតត!្បិត /!លមិនសមÔ!តុផល, u!bពលរដ្ឋq!ប់រូប
Fនសិទ្ធិ និង Fនឱ'ស៖

Fj! ៨

្នុ សពÏើយ។ សព និង
១. +,នជនFPក់ §!វr bប់កង
ស3ណិជ្ជកម្មÉមq!ប់ទ±!ង់ំងអស់§!rវ)ម)ត់។

២. +,នជនFPក់ §!rវbប់ក្នុងពbខ្ញុំបË!ើÝច់9!Ï
្ល ើយ។
៣. (ក) +,នជនFPក់ត±!rវឲ!្យÇ្វើ'រ·យបង្ខំ ឬ
¤នមិននÏើយ។
(ខ) កþខណU ៣(ក) មិន§!វr យកមកបកN!យþ )ម)ត់
'រអនុវត្ត$សឲ!្យÇ្វ'
ើ រ·យបង្ខំ K!បÉម'រវិនច
ិ យ
្ឆ័ $ស
·យ តុó'រFនសមត្ថកិចក្ន
្ច ុងu!!ស /!លបទឧ¢!ិដ្ឋខ្លះ
ចFន$សbប់គុកឲ!្យÇ្វើ'រ·យបង្ខំ។

(ក) រួមចំ!កក្នុង'រដឹកdំកិច'
្ច រeរណៈ·យ>²ល់ ឬ
Éមរយៈតំង /!លខ្លួន}!ើសªីស·យ

!រី។

(ខ) gះaPត និង ឈរÛ,ះgះaPត Âក្នុង'រgះaPត
ពិតE!កដÉម'លកំណត់ ៀងត់ bសកល,
·យសFKត់ /!លed'រប្ច!ញមតិ·យ


្មើ ព និង
!រី ពីឆន្ទៈអ្នក

gះaPត។
(គ) ចូលបË!ម
ើ ខ
ុ Ùរeរណៈក្នង
ុ u!!សរបស់ខន
ួ្ល ក្នង
ុ ល័កខ័
្ខ ណU
ទូ¿·យសមព។

(គ) បំណងw!កþខណUl!ះ 3ក!្យþ “'រÙរ·យបង្ខំ ឬ

ី ស
ី ទ
ិ ក
ិ្ធ F
ុ រ
អនុសû្ញ ស្តព

·យ¤នមិនន” មិន§!rវàប់បញ្ចូល៖

(Convention on the Rights of the Child)

(i) 'រÙរ ឬ

កម្ពb
ុ , ឧគមន៍ ('រនbកម្មសិទន
ិ្ធ វូ វត្ថរុ ណប) .!តó
ុ


! /!ល+,នå!ងក្នង
ុ អនុកþខណU (ខ), និង

/!លត±!វr bធម្មÉ ចំÌះជនbប់ឃុំ ÉមបទបûvK!បច!Ñប់
របស់តó
ុ 'រ ឬ ចំÌះជន /!លតុó'រស±!ច·ះ2!ង
ឲ!្យFន
(ii)

!រីព ·យFនល័កខ័
្ខ ណ។
U
!/!លFនលក្ខណៈÍe និង កិច'
្ច របË!ើbតិ

/!លត±!វr Éមច!Ñប់សp!ប់អកu!
្ន
ង
ំ ស¦!ាម
្គ Âក្នង
ុ u!!ស
/!លទទួលល់សិទ្ធិu!
(iii)

និង

ំងស¦!្គាម។


! /!លត±!វr ក្នង
ុ ករណីFនសន្ន ឬ ?!ះមហន្តàយ

/!លគp!មកំង
! ដល់ យុជវី ត
ិ និង សុខFលពសហគមន៍។
(iv) 'រÙរ ឬ

!/!លb¾្ន!កw!'តព្វកិចធម្ម
្ច Éរបស់

u!bពលរដ្ឋ។
កតិ'សû្ញអន្តរbតិស្តីពីសិទ្ធិ

១
ំP ៩៩២

Fj! ១២

១. រដ្ឋគី §!rវedអះងដល់កុFរ /!លFនសមត្ថពប|្កើត
ទស!្សនៈ>²ល់ខន
្លួ នូវសិទប
្ធិ ្ចញ
! ទស!្សនៈង
ំ âះ ·យ

រ! ី

äើq!ប់បûÞ3ក់ព័ននឹ
្ធ ងកុFរ។ ទស!្សនៈំងl!ះរបស់កុFរ
§!rវនយក¿ពិÆរថ្លឹងµ្ល!ង·យគិត¿Éមវ័យ និង
ពÆស់ទុំរបស់កុFរ។
២. ក្នង
ុ ទិស[l!ះ កុFរ§!វr នផ្តល់bពិ

ស
! នូវឱ'ស§!វr ន

ã!ប់
ì Âក្នង
ុ នីតវិ ធ
ិ ី តុó'រ និង រដ្ឋល /!ល3ក់ពន
័ នឹ
្ធ ងកុFរ,
$ះ·យ>²ល់ ឬ Éមរយៈអ្នកតំង ឬ Êប័នសមK!ប

!ដកិ
្ឋ ច,្ច សង្គម និង វប!្បធម៌

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

មួយ, K!បÉមបទបញ្ញត្តិនីតិវិធីw!ច!Ñប់bតិ។

Fj! ១៩

១. រដ្ឋគី §!rវÆត់វិeន'រសមK!ប¤ង នីតិបញ្ញត្តិ, រដ្ឋល,
សង្គមកិច្ច និង ¤ងអប់រំ ¸ើម្ប! '
ី រ3រកុFរពីqប់
! ទ±!ង់ w!អ
ំ ើ
!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១៣៣

ហិងk
! , 'រÇ្វឲ
ើ ្យ! របួស ឬ 'ររំCភបំ3នäើàង'យឬäើផវូ្ល ចិត,្ត
'រទុកHលមិនយកចិតទុ
្ត កÝក់ ឬ 'រមិនÜើើ, 'រÇ្វើប
ឬ 'រ;!ងu!វ័ញ្ច, រួមំង'ររំCភបំ3នផ្លូវM!ទ, ក្នុងកំឡុង
!ល/!លកុFរស្ថិតÂÖ!ម'រចិញ្ចឹមបីច់របស់ឪពុកFìយ
ង
ំ ពីរ ឬ ឪពុក ឬ Fìយ, ឬ អ្នកព!#លK!បច!Ñប់ ឬ
បុគល»!
្គ
្ស!ងៀត /!លFនរៈµ!ំកុFរ។
២. វិeន'រ'រ3រង
ំ l!ះ èើសមK!ប គួរបញ្ចល
ូ នីតវិ ធ
ិ ី /!លFន
u!សិទ្ធិព ¸ើម!្បីបd
Ê
កម្មវិធីសង្គម /!លផ្តល់'រ++
ំ !
Æំច់ដល់កុFរ និង អ្នក/!លFនរៈµ!ំកុFរ, និង
¸ើម!្បីបÙ្ករÉមទ±!ង់»!្ស!ងៗ និង ¸ើម!្បីកំណត់អត្តសû្ញណ,
àយ'រណ៍, បញ្ជូន,

ុើបអ|្ក!ត, ព!#ល និង ÉមÝនäើ

កិចអន្ត
្ច àគមន៍ពីតុó'រ។

u! ង
ំ នឹងK!M
ី្ត ទ
! (Convention on the Elimination of all
Form of Discrimination againts Women, CEDAW)
ុ
កម្ពb
ុ , ចុះហត្ថä!¤ Â.!តó

១. រដ្ឋគី ទទួលល់សិទ្ធិ'រ3រកុFរ u!

ំង'រ;!ងu!វ័ញ្ច

!ដកិ
្ឋ ច្ច និង 'រឲ!្យÇ្វើ'រÙរu!កប·យ?!ះþPក់ ឬ /!ល
ចប៉ះ3ល់ដល់'រសិក!kរបស់កុFរ, ឬ /!លចបំ>ញ
(

('រនbកម្មសិទន
ិ្ធ វូ វត្ថរុ ណប) .!តó
ុ

ក្នុងq!ប់វិស័យ bពិ

¸ើម!្បីedឲ!្យK!^
្តី !E
ើ !ស់

'រអប់រ¸
ំ ម
ើ ្ប! e
ី dដល់'រអនុវត្ត Fj!l!ះ។ ក្នង
ុ ទិស[l!ះ
និង ÍងÉមបទបញ្ញត្តិ3ក់ព័ននឹ
្ធ ងលិខិតុបករណ៍អន្តរbតិ
(international instruments) »!្ស!ងៀត, រដ្ឋគី bពិ

!ស៖

(ក) §!rវកំណត់យុអប!្បបរFមួយ ឬ យុអប!្បបរF½!ើន
សp!ប់ចូលÇ្វើ'រ។
(ខ) §!rវå!ងបទបûvសមK!បស្តីពីýង!
៉
ល និងល័កខ័
្ខ ណU
'រÙរ។
(គ) §!rវកំណត់$ស ឬ ទណUកម្មសមK!ប»!្ស!ងៀត ¸ើម!្បី
edដល់'រអនុវត្តu!កប·យu!សិទ្ធិពនូវFj!l!ះ។

Fj! ៣៤

រដ្ឋគី à៉ប់រង'រ3រកុFរ ឲ!្យផុតពីq!ប់ទ±!ង់w!'រ;!ងu!វ័ញ្ចផ្លូវ
!ស

ក្នុងទិស[l!ះ

§!rវÆត់វិeន'រសមK!បdd

រដ្ឋគី

ក្នុង¢!បខ័ណb
U តិ,

¢!បខ័ណU្វ!គី និង ពហុគី ¸ើម!្បីទប់្កត់៖
(ក) 'រអូសញ ឬ 'របង្ខិតបង្ខំកុFរ ឲ!្យចូលរួមក្នុង
សកម្មព¤ងផ្លូវM!ទខុសច!Ñប់។
(ខ) 'រ^!E
ើ !ស់កុFរក្នុង!ស!#កម្ម;!ងu!វ័ញ្ច ឬ u!-!ឹត្ត
·យខុសច!Ñប់¤ងផ្លូវM!ទ»!្ស!ងៀត។
(គ) 'រ^!E
ើ !ស់កុFរ·យ;!ងu!វ័ញ្ច Âក្នុង'រស្ត!ង
សស និង ផលិតសFxរៈ ឬ រូបពសស។

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

និង

K!័យផលសិទ្ធិមនុស!្ស

និង

Fj! ៦

រដ្ឋគី §!rវu!'ន់យកវិeន'រសមK!បំងអស់ រួមFន'រÇ្វើ
ច!Ñប់ផង ¸ើម!្បីប¦!្កាបq!ប់ទ±!ង់w!'រជួញដូរK!្តី និង ជីវកម្ម

Fj! ១០

២. រដ្ឋគី §!rវÆត់វិeន'រ¤ងផ្លូវច!Ñប់, រដ្ឋល, សង្គម និង

bពិ

!ដកិ
្ឋ ច្ច និង

ផង ¸ើម!្បីed'រអភិវឌ!្ឍ និង 'ររីកចË!ើន!ញä!ញរបស់K!្តី

ឬ សង្គម របស់កុFរ។

'ររំCភបំ3នផ្លូវM!ទ។

!ស វិស័យនÍយ, សង្គម,

វប!្បធម៌ រដ្ឋ§!rវÆត់វិeន'រសមK!បំងអស់ រួមFន'រÇ្វើច!Ñប់

!ស!#កម្ម äើK!្តី។

និង

១
ំP ៩៩២

Fj! ៣

សុខពឬ'រអភិវឌ!្ឍ àង'យ, សតិ, បû្ញ, ,រតី, សីលធម៌

M!ទ

១
ំP ៩៨០, ឧគមន៍

!រីពbមូលÝëន ·យសមពbមួយបុរស។

Fj! ៣២

១៣៤

អនុសû្ញ ស្តព
ី '
ី រលប់ប
ំ ត់àល់ទ±!ង់ w!'រªីសÜើង

រដ្ឋគី §!rវu!'ន់យកវិeន'រសមK!បំងអស់ ¸ើម!្បីលប់បំត់
'រªីសÜើងu!

ំងនឹងK!្តី

ក្នុងវិស័យអប់រំ និង bពិ

¸ើម!្បីedឲ!្យK!្តីFនសិទ្ធិ

្មើនឹងបុរស

!ស ¸ើម!្បីedដល់K!្តី ·យ¾្អ!កäើ

មូលÝëនសមពរង បុរស និង K!្តី។

Fj! ១៦

រដ្ឋគី §!rវÆត់វិeន'រសមK!បំងអស់ ¸ើម!្បីបំត់'រªីសÜើង
u!

ំងនឹងK!្តី äើàល់ បûÞ/!លក់ទងនឹង3ហ៍ពិ3ហ៍ និង

ទំdក់ទំនងq!រ និង bពិ

!ស ·យ¾្អ!កäើមូលÝëនសមព

រង បុរស និង K!្តី។

គណៈកម្ម'រអន្តររÝëភិលន ស្តព
ី ស
ី ទ
ិ ម
ិ្ធ នុស្ស! និង
ធម្មនុញ្ញន (ASEAN Inter-Governmental Commission
on Human Rights and ASEAN Charter)
Dើង bu!មុខរដ្ឋ រÝëភិល w!រដ្ឋសFជិក w!សFគមu!bbតិ
សុីã!យ៍
្ន
(ASEAN), Âក្នុងឱ'សជំនួបកំពូលន äើក
ទី១៥ ក្នុងu!!ស9!។
·យរំឭកÏើងវិញ នូវFj!១៤ w! ធម្មនុញ
្ញ ន (ASEAN
Charter) ក្នុង'រប|្កើតÊប័នសិទ្ធិមនុស!្សន និង 'រè្ត!b7ចិត្ត
របស់នចំÌះ'រäើកកម្ពស់ និង 'រ'រ3រសិទ្ធិមនុស!្សនិង
!រីពមូលÝëន។

·យÚគមន៍ នូវ'រចូលbធរFន w! លក្ខន្តិកៈបûvក់ (Terms of

នឹងបន្តវិវត្តន៍និងអភិវឌ!្ឍន៍ ¸ើម!្បីឲ!្យគណៈកម្ម'រអន្តររÝëភិល

Reference) bមូលÝëនw! គណៈកម្ម'រអន្តររÝëភិលនស្តី

នស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស (AICHR) bÊប័នq!បដណ្ណប់

ពីសិទ្ធិមនុស!្ស (ASEAN Inter-Governmental Commission for

ទទួលខុស§!វr ចំÌះ 'រäើកកម្ពស់ និង 'រ'រ3រសិទម
ិ្ធ នុស្ស!

Human Rights, AICHR)៖

Âន។

៣. អបអរទរចំÌះ'រÆប់»ម
ើ ្ត របស់គណៈកម្ម'រអន្តររÝëភិល

១១. នអនុមត
័ Â

នស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស (AICHR) ដូច/!លនÇ្វើ'របûvក់
¶៉ងច!Ñស់óស់ចំÌះ'រអនុវត្ត នូវFj!១៤ w!ធម្មនុញ្ញ
ន (ASEAN Charter) និង 'រè្ត!b7ចិតរបស់
្ត
ន
ក្នុង'រអនុវត្តយុទ
្ធ K!្ត ¸ើម!្បីព¦!ឹង សហu!តិបត្តិ'រតំបន់

ម 'ហុន
ី (Cha-am Hua Hin) u!!ស9!

9្ង!ទី២៣ .!តុó

Pំ២០០៩។

រដ្ឋធម្មនុញw!
្ញ -ះà
! bច¢!កម្ពb
ុ
(Cambodian Constitution)

ស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស។
៤. +ំ+!នូវ'រអនុវត្ត w!លក្ខន្តិកៈបûvក់ (Terms of Reference)
របស់ គណៈកម្ម'រអន្តររÝëភិលនស្តព
ី ស
ី ទ
ិ ម
ិ្ធ នុស្ស!
(AICHR) ដូច/!លនªៀបចំ·យ ¢!ុមu!ឹក!k§!តពិនិត!្យ

Fj! ៣១
•

ដូចFនå!ងក្នង
ុ ធម្មនុញ្ញ w!អង្គ'រសហu!bbតិ

þPក់ខស់
្ព (High Level Panel) និង នសË!ចbផ្លូវ'រ ·យ

ស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស (AICHR) äើ'រ3!ងÉំងរបស់ពួកã! ·យ

ង
ំ ©យក់ទង¿នឹង សិទម
ិ្ធ នុស្ស! សិទd
ិ្ធ រី និង សិទក
ិ្ធ F
ុ រ។
•

•

៧. បûvក់អះងគណៈកម្ម'រអន្តររÝëភិលនស្តីពី

៨. ទទួលល់នូវវិគន w!អក3
្ន
ក់ព័នដÄ!
្ធ
ៀត Âក្នុង'រ

•

•

u!bពលរដ្ឋ.្ម!រ bFüស់សdw!u!!សbតិរបស់ខ្លួន។

•

អំចំងអស់ bរបស់u!bពលរដ្ឋ។ u!bពលរដ្ឋ^!ើ
អំចរបស់ខ្លួន Éមរយៈរដ្ឋស, -!ឹទស
្ឋ
, àជរÝëភិល
និង óជ±!ះក្ដី។

•

៩. ទទួលល់þ លក្ខន្តិកៈបûvក់ (Terms of Reference) របស់
(AICHR) §!rវន§!តពិនិត!្យªៀងàល់ ៥

Pំមង
្ត បd²ប់ពី'រ

ចូលbធរFនរបស់ពួកã! ¸ើម!្បីព¦!ឹងណត្តិ និង រកិច្ច w!

Fj! ៦៥
•

កិចu!
្ច ជុំរដ្ឋមø្ត!ី'របរ!សន។

រដ្ឋ§!rវ'រ3រ និង äើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់u!bពលរដ្ឋ ក្នុង'រ

ទទួល'រអប់រំ u!កប·យគុណពនូវq!ប់ក±!ិត និង §!rវ
Æត់វe
ិ ន'រq!ប់Îប
! ¶៉ងbជំ)នៗ ¸ើម្ប! ឲ
ី ្យ! 'រអប់រl
ំ ះ! ន

(AICHR) ក្នុងបំណងអភិវឌ!្ឍន៍ប>្ថ!ម នូវយន្ត'រdd äើ'រ
និង 'រ§!តពិនិត!្យបន្តបd²ប់ នឹង§!rវនអនុវត្តន៍·យ

អំចÎ!ងå!កÝច់ពី+P រងអំចនីតិបញ្ញត្តិ
អំចនីតិu!តិបត្តិ និង អំចតុó'រ។

គណៈកម្ម'រអន្តររÝëភិលនស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស
'រ3រ និង 'រäើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស!្ស។ 'រ§!តពិនិត!្យl!ះ

-!ះàbច¢!កម្ពុb អនុវត្តរបបនÍយu!bធិបy!យ!្យ
!រីពហុបក!្ស។

ទឹកចិតពួ
្ត កã!ឲ!្យបន្ត'រចូលរួម និង 'រសន្ទd bមួយគណៈ

គណៈកម្ម'រអន្តររÝëភិលនស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស

!រីពអ្នកដÄ!Ïើយ។ 'រ^!ើសិទ្ធិ

Fj! ៥១ ថ្មី

äើកកម្ពស់ និង 'រ'រ3រសិទ្ធិមនុស!្ស Âន, និង äើក
កម្ម'រអន្តររÝëភិលនស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស (AICHR)។

!រីព>²ល់ខ្លួនរបស់បុគលFP
្គ
ក់ៗ មិន§!rវឲ!្យ

!រីពl!ះ §!rវu!-!ឹតÉ
្ត មល័កខ័
្ខ ណកំ
U ណត់ក្នុងច!Ñប់។

សិទ្ធិមនុស!្ស (AICHR) äើ'រ+ំ+!!ញä!ញ និង 'រផ្តល់
ធនeនq!ប់Q!ន់ ·យ រដ្ឋសFជិកន។

'រ^!ើសិទ្ធិ

ប៉ះ3ល់ដល់សិទ្ធិ

!ចក្តី9!ថ
្ល ្នូររបស់មនុស!្ស និង 'រទទួលន

នូវគុណពខ្ពស់w!ជីវិត សp!ប់u!bពលរដ្ឋន។

រ! 
ី ព

¸ើមកំ!ត
ើ bតិ, នៈសង្គម, ធនeន ឬ ÊនពឯៀតÏើយ។

'រអភិវឌ!្ឍ និង យុត្តិធម៌សង្គមòឿនäឿន, 'រយល់ដឹង
!ញä!ញ w!

+
ើ ្ម ចំ
P Ìះមុខច!Ñប់ Fនសិទិ ្ធ

ពណ៌សម!្បរុ , M!ទ, , ជំlឿសd, និd'
P រនÍយ

៦. បûvក់រៈសំ¤ន់ w! គណៈកម្ម'រអន្តររÝëភិលន
ដំ!រើ 'រព¦!ង
ឹ សហគមន៍របស់ន, និង b¶នសp!ប់

u!bពលរដ្ឋ.្មរ! Fនព

និង ករណីកិចដូ
្ច ច+Pំងអស់ ·យឥតu!'ន់ ពូជសន៍,

រដ្ឋសFជិកន (ASEAN Member States)។
ស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស (AICHR) bq!ឹះÊនu!វត្តិK្ត! Âក្នុង

ច
! ក្ដu
ី '
! ស

bសកលស្ដព
ី ស
ី ទ
ិ ម
ិ្ធ នុស្ស! និង កតិ'សû្ញ -!មង
ំ អនុសû្ញ

រដ្ឋមø្ត!ី'របរ!សន។
៥. អបអរទរអ្នកតំង w! គណៈកម្ម'រអន្តររÝëភិលន

-!ះàbច¢!កម្ពុb ទទួលល់ និង 8រពសិទ្ធិមនុស!្ស

¿ដល់u!bពលរដ្ឋq!ប់រូប។ត
•

រដ្ឋយកចិតទុ
្ត កÝក់ äើវិស័យអប់រំ'យ និង កី© /!លb
សុខុFលពរបស់u!bពលរដ្ឋ.្ម!រq!ប់រូប។

១០. ប្ចញ
! ជំlឿទុកចិតþ
្ត សហu!តិបតិ'
្ត រន äើសទ
ិ ម
ិ្ធ នុស្ស!
!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១៣៥

Fj! ១២៩ ថ្មី (Fj! ១០៩ Æស់)
•

អំចតុó'រ bអំចឯកàជ!្យ។

•

អំចតុó'រ edរក!kអdគតិ និង 'រ3រសិទ្ធិ

!រីព

របស់u!bពលរដ្ឋ។
•

អំចតុó'រ q!បដណ្ណប់¿äើªឿងក្ដីំងអស់ រួមំង
ªឿងក្ដីរដ្ឋលផង។

•

អំចl!ះ §!rវu!គល់ឲ!្យតុó'រកំពូល និង óជ±!ះក្ដី
q!ប់¾!ក
្ន និង q!ប់bន់þក់
P ។

១៣៦

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

“ខ្ញចំុ ង់បញ្ជនូ រដល់
u!bពលរដ្ឋ /!លចង់តស៊ម
ូ តិ
¸ើម្ប! ី

រ! 
ី ព þ ពួក>ìច់'រ

ពុ
ំ ចឈ្នះ ·យQ!ន់3Ý
! ក់
Dើងក្នង
ុ ពន្ធd+រâះ!។
ខ្ញច
ំ ុ ង់បÙÞញþ អ្នកពុ
ំ ច
បំបទ
ិ Fត់នរFPក់
/!លមិនK!បÉមអស់Cក
·យ^!ក
ើ F(ង
ំ យ!"។
ឌ័ន ðៀត ហ៊ត
DOAN VIET HOAT

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន 135

ស²នុ¢ម3
!
ក!្យ / ក!្យស័ព្ទ GLOSSARY OF TERMS
§!rវនÇ្វើÏើង ·យឧស!kហកម្ម រព័ត៌Fន និង ទូរគមdគមន៍

'រតស៊ូមតិ (Advocacy)

ដំ!ើរ'រនÍយ /!លFនសកម្មព ន?!ងÏើង ¸ើម!្បី

ក្នុងបំណងអនុCមÉមមâគមវិbd
v d របស់រÝëភិល។

Ó!'(យពលរដ្ឋ ឬ ផលu!Íជន៍របស់ពលរដ្ឋ ¿bសិទ្ធិ។ ដំ!ើរ

សិទស
ិ្ធ វីុ ល
ិ និងសិទន
ិ្ធ Íយ (Civil &political rights)

'រមួយ /!លFន8ល[ជះឥទ្ធិពល äើ

!ចក្តីសË!ច /!ល

ក់ទងនឹង 8លនÍយ និង ច!Ñប់ ÂþPក់bតិនិងþPក់
អន្តរbតិ។ សកម្មពdd /!លន?!ងÏើង ¸ើម!្ប
ី ក់ញ
នូវ'រយកចិតទុ
្ត កÝក់ របស់សហគមន៍ ចំÌះបûÞ និង ចំÌះអ្នក
Ç្វើ8លនÍយ ·យ>²ល់äើដំ:ះN!យl!ះ។

'រªីសÜើងពូជសន៍ >þយ (Apartheid)

u!ព័ន្ធមួយ w! វិÍគកម្ម និង 'រªីសÜើងពូជសន៍ នÝក់
·យរÝëភិលជនbតិគតិច
¤ងត!្បូង

ពី

Pំ១៩៤៨

gះaPតbតិ

!្ប!កស

របស់u!!ស្រហ្វិក

រហូតដល់នលុបHល

បd²ប់ពី'រ

Pំ១៩៩៤។

សិទ្ធិសុីវិល និង សិទ្ធិនÍយ គឺbþPក់មួយw! សិទ្ធិ និង
/!លន'រ3របុគលFP
្គ
ក់ៗ

·យ

រÝëភិល, អង្គ'រឯកជន និង បុគ្គលFPក់ៗ, និង edនូវសមត្ថព
របស់ã! ក្នុង'រចូលរួម¾្ន!កជីវិតសុីវិល និង ¾្ន!កជីវិតនÍយ
របស់u!!ស ·យមិនFន 'រªីសÜើង ឬ 'រប្ក!ប។ សិទ្ធិ
ំងអស់l!ះ §!rវនÝក់បញ្ចូល¿ក្នុង

!ចក្តីu!'សbសកល

ស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស (Universal Declaration of Human Rights) ក្នុង

Pំ

១៩៤៨ និង នគូសបûvក់Âក្នុង កតិ'សû្ញអន្តរbតិ ស្តីពីសិទ្ធិ
!ដ្ឋកិច្ច, សង្គមកិច្ច និង វប!្បធម៌ (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)។ សិទ្ធិសុីវិល រួមបញ្ចូល
ំង'រedនូវ
u!bពលរដ្ឋ។

សិទ្ធិ!កBន (Asylum)

ពីសកម្មពមិន§!ឹម§!rវ

!រីព

!ចក្ត9
ី !ថ
្ល ្នូរ និង សុវត្ថិព¤ងàង'យ របស់
'រ'រ3រពី'រªីសÜើង

ដូចb

អសមត្ថព

ទីក>្ល!ងមួយ/!លនផ្តល់'រ'រ3រ ឬ សុវត្ថិព។

¤ងàង'យ ឬ សតិបû្ញ, D!នឌ័រ (gender), សd, ពូជសន៍,

'រសម្លុតកំ!ង (Bullying)

b¸ើម។ Ôើយ សិទ្ធិបុគលFP
្គ
ក់ៗ ដូចb

'រសម្លុតកំ!ង
ដ/!លៗ

គឺb

សកម្មពមួយ

¤ងផ្លូវM!ទ, ¸ើមកំ!ើតbតិ, យុ, Êនពអâìu!ð!សន៍,

w!ឥរិ¶បថ(ន3ន

ក្នុងបំណងÇ្វើឲ!្យឈឺÆប់ដល់បុគលដÄ!
្គ

·យ°!តd

ំងផ្លូវ'យក្តី ំងផ្លូវចិតក្ត
្ត ី។ បûvក់bÆំច់អំពីបំណងមួយ
ក្នុង'រèៀតèៀន
bពិ

ឬ

Ç្វើសកម្មពឫក3

ចំÌះសហ'រី,

!ស Âក្នុងóªៀន, ·យ>²ល់ក្តី (·យរំ¤នផ្លូវ'យ

ឬ ផ្លូវចិត)
្ត ·យu!Íលក្តី (មិនàប់បញ្ចូល និង Ýក់ឲ!្យÂÝច់

!រីព ¾្ន!កគំនិត និង

មនសិ'រ, សុនរកþ
្ទ
និង 'រប្ច!ញមតិ, សd, រព័ត៌Fន
និង 'រÇ្វើដ!
ំ
ើរ។

ឧ¢!ដ
ិ កម្ម
្ឋ w!'រªីសÜើងពូជសន៍ >þយស៍
(Crimes of Apartheid)
អនុសû្ញអន្តរbតិ ស្តីពី 'រសង្កត់សង្កិន និង 'រÝក់ទណUកម្ម
អំពឧ¢!
ី
ដ
ិ កម្ម
្ឋ w!'រªីសªីងពូជសន៍ >þយស៍ (International

ពីã!)។ បច្ចុប!្បន្នl!ះ Fន'រយកចិតទុ
្ត កÝក់½!ើន អំពីបûÞl!ះ,

Covention on the Suppression and Punishment of the Crime of

bពិ

Apartheid) u!'សþ 'រªីសÜើងពូជសន៍ >þយស៍

!ស ·យរ3!ផលវិកដ៏

!ន?!ះþPក់ ក្នុង'រអភិវឌ!្ឍ

Æរិកលក្ខណៈ និង សុខុFលពរបស់មនុស!្ស;្ម!ងៗ។ 'រ;ើត
Ïើងថ្មីៗ w!'រសម្លុតគp!មÉម u!ព័នកុ
្ធ ំព!្យូទ័រ, 'រ^!E
ើ !ស់u!ព័ន្ធ
អុិនធឺណិត, ទូរស័ព្ទê! ឬ ឧបករណ៍»!្ស!ងៗ ក្នុង'របញ្ចូន ឬ
'រ»្ញើអត្ថបទ ឬ រូបព ក្នុងបំណងÇ្វើឲ!្យឈឺÆប់ ឬ èៀតèៀន
បុគ្គលFPក់, នប្ខលឲ!្យ(ប់ និង ញុាំ ងឲ!្យb7ធរកត់ចំំ

(Apartheid) bឧ¢!ិដ្ឋកម្មu!

ំងនឹងមនុស!្សbតិ /!លប្ខលមក

ពី8លនÍយ និង 'រអនុវត្ត វិÍគកម្ម និង 'រªីសªីង
ពូជសន៍, Ôើយ'ររំCភ8ល'រណ៍w!ច!Ñប់អន្តរbតិ, b
ពិ

!សស 8លបំណង និង 8ល'រណ៍ w! ធម្មនុញ្ញអង្គ'រ

សហu!bbតិ (UN Charter), និង 'រប|្កើតឲ!្យFន 'រគp!ម

និង ព!#¶ម·ះN!យ នូវនិd'
P រដ៏?!ះþPក់។

កំ!ង¶៉ងធ្ងន់ធ្ងរ ចំÌះ សន្តិព និង សន្តិសុខ អន្តរbតិ។

'រààំង (Censorship)

'រÝក់ទណUកម្មដ៍~រ ឬ អមនុស!្សធម៌

'រពិនិត!្យÉមÝន និង 'រÝក់កំណត់សុនរកþ
្ទ
និង 'រផ!្សព្វ
ផ!kយbeរណៈ -!មំងទូរគមdគមន៍។ 'រààំងl!ះ b
ធម្មÉ §!rវនÇ្វើÏើង Éមរយៈយន្ត'រw! 'រអ|្ក!ត និង 'រ
អនុម័តយល់-!ម

ក្នុង'រedនូវ'រ8រពÉម8លនÍយ

របស់រÝëភិល ·យយកä!សþ ក្នង
ុ dម'រ8រពត]្លu
! T!
! ណ,ី
សន្តិសុខbតិ ឬ សីលធម៌សហគមន៍។ 'រààំង·យស្វ័យu!វត្តិ
១៣៨

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

(Cruel or Inhuman Punishment)
Fj!៥ w!

!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស (Universal

Declaration of Human Rights) å!ងþ៖ "+,ននរFPក់ នឹងច
ត±!rវឲ!្យFន'រÇ្វើរុណកម្ម ឬ 'រu!-!ឹត្ត ឬ 'រÝក់ទណUកម្មដ៏
~រ, អមនុស!្សធម៌ ឬ ក់មុខFត់មួយ!។ 'រÝក់
ទណUកម្មដ៏~រl!ះ គឺbបûÞកង្វល់ដ៏សំ¤ន់មួយ Âជុំវិញ

ពិភពCក, Ôើយនិងផង/!រ នក់ទង¿នឹងបûÞ$សu!)រ
ជីវិត, O!ះþ 'រមរl!ះ សុំឲ!្យFន'រពន!#រ!លយូរ មុន
!លu!)រជីវិត នប|្កើតឲ!្យFន'រu!-!ឹត្តិអមនុស!្សធម៌។

Crimes Against Humanity, War Crimes and Crimes of

វប!្បធម៌ គឺb សFសeតុរួម w!លក្ខណៈ ,រតី, សFxរៈ, បû្ញ និង
រម្មណ៍ /!លនE!ប់អំពីលក្ខណៈ សង្គម ឬ ¢!ុមសង្គម, ·យ
រួមបញ្ចូល ំងមិន§!ឹម3!សិល!្បៈ និង អក!្សរ ប៉:
ុ
rះ!, ប៉>
ុ !្ត
µ!មំង គំរូជីវិត, u!ព័នត]្ល
្ធ
!, u!T!ណី និង ជំlឿផង/!រ។ សិទ្ធិFន
វប!្បធម៌ §!rវនã!និ¶យbញឹក±ប់ Âក្នុង ឧបករណ៍សិទ្ធិមនុស!្ស
!ដកិ
្ឋ ច្ច និង សង្គមកិច។
្ច

ី ន្តរbតិ (Customary International Laws)
ច!Ñប់uT!
! ណអ

Â!ល Fនមតិទូ¿ទូលំទូóយ Âក្នុងចំ:មរដ្ឋdd
ស្តីពីបទÝëនមួយ, ន'(យb'តព្វកិចb
្ច អន្តរbតិ, និងផង/!រ
bu!ភពមួយ w!ច!Ñប់អន្តរbតិ។

ទ±!ង់'រច!Ñប់ នអនុCម ឬ មិននអនុCម Éមវិeន'រ
និង 8ល'រណ៍dd សp!ប់'រ'រ3រសិទ្ធិរបស់គីនីមួយៗ។
bទូ¿ ឧបករណ៍ំងអស់l!ះ 'រ3រសិទ្ធិរបស់ជន/!ល§!rវន
ã!dំ¿'ន់តុó'រ។

!ដកិ
្ឋ ច្ច សង្គមកិច្ច និង វប!្បធម៌ (Economic

សិទ្ធិ

!ដកិ
្ឋ ច,្ច សង្គមកិច្ច និង វប!្បធម៌

សង្គម

!ដ្ឋកិច្ច

(socio-economic)

វប!្បធម៌ §!rវនÝក់បញ្ចូល¿ក្នុង

គឺb សិទ្ធិមនុស!្ស

/!លFនលក្ខណៈខុស+Pពី

សិទ្ធិសុីវិល និង សិទ្ធិនÍយ។ សិទ្ធិ

!ដកិ
្ឋ ច,្ច សង្គមកិច្ច និង
!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពី

សិទ្ធិមនុស!្ស (Universal Declaration of Human Rights) ក្នុង
Pំ១៩៤៨, និង នគូសបûvក់Âក្នុង កតិ'សû្ញអន្តរbតិ ស្តីពី
!ដកិ
្ឋ ច,្ច សង្គមកិច្ច និង វប!្បធម៌ (International Covenant on

Economic, Social and cultural Rights)។
ំងអស់l!ះ

រួមបញ្ចូលំង

ឧហរណ៍ w!សិទិ្ធ

សិទ្ធិFនចំណី)រ,

សិទ្ធិFន

លំÂÝëន, សិទ្ធិFន'រអប់រំ, សិទ្ធិFនសុខព និង សិទ្ធិFនជីវព
រស់Âq!ប់Q!ន់។

បំផុត /!លគp!មកំ!ងនូវ សន្តិព និង សន្តិសុខ។ តុó'រ
ឧ¢!ិដ្ឋកម្មអន្តរbតិ (International Criminal Court) §!rវនប|្កើត
Ïើង Âក្នុង'រ'ត់$សឧ¢!ិដ្ឋកម្មំងអស់l!ះ។ ម!#ងវិ
៉ ញៀត
តុó'រឧ¢!ិដ្ឋកម្មអន្តរbតិ មិននអនុវត្ត យុÉធិ
ì 'រäើ ឧ¢!ិដ្ឋកម្ម
(ន3ន (crime of aggression) l!ះ!។ អំើu!ល័យពូជសន៍
§!rវនកំណត់þ bសកម្មព /!លនu!-!ឹតÏើ
្ត ង·យ°!តd
ក្នុងបំណង បំផ្លិចបំ>(ញ, ំងមូល ឬ b¾្ន!ក, äើ¢!ុមbតិជនbតិ
គតិច, ពូជសន៍ ឬ សd។ ឧ¢!ិដ្ឋកម្មu!

ំងនឹងមនុស!្សbតិ

/!លនu!-!ឹតÏើ
្ត ង b¾្ន!កw!'រយu!)រ àលÝល និង
bu!ព័ន្ធ

(widespread and systematic attacks)

u!bពលរដ្ឋ,

·យFន'រយល់ដឹង

u!

ំងនឹង

អំពី'រយu!)រâះ។

ឧ¢!ិដ្ឋកម្មស!ម (war crimes) គឺbឧ¢!ិដ្ឋកម្ម /!លនu!-!ឹត្ត
·យ3ក់ព័នb
្ធ មួយ'ររំCភ¶៉ងធ្ងន់ធ្ងរ

នូវអនុសû្ញហ!្សឺ!!វ

(Geneva Conventions)។ ឧ¢!ដ
ិ កម្ម
្ឋ (ន3ន (crime of aggression)
§!rវនកំណត់þ b¾!ន'រ, 'រªៀបចំ, 'រផ្តួច»្តើមគំនិត ឬ
'រu!)រជីវិត ·យបុគលFP
្គ
ក់ /!លចអនុវត្តនូវ'រ§!តពិនិត!្យ
Fនu!សិទ
្ធ ព ឬ ដឹកdំវិeន'រនÍយ និង រដ្ឋÍe
(military

State),

bសកម្មព(ន3ន

/!លÉមធម្មbតិ,

ពធ្ងន់ធ្ងរ និង ក±!ិត ំងអស់l!ះ, ប|្កើត'ររំCភ¶៉ងច!Ñស់នូវ
ធម្មនុញ្ញអង្គ'រសហu!bbតិ (UN Charter)។

'រអប់រំអំពីសិទ្ធិមនុស!្ស (Human Right Education )

'រផ!្សព្វផ!kយព័ត៌Fន Fនបំណងកងវប!្បធម៌សិទ្ធិមនុស!្សសកល
Éមរយៈ ចំ!!ះដឹង និង ជំdញ, និង 'របណ្ណុះកប!្បកិរិ¶
¸ើម!្បី៖ 'រព¦!ឹង'រ8រពសិទ្ធិមនុស!្ស និង

!រីពbរវ័ន។
្ត

'រអភិវឌ!្ឍ!ញä!ញនូវបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស!្ស និង សមត្ថពw!
!ចក្ត9
ី !ថ
្ល ្នូរ។ 'រäើកកម្ពស់ 'រយល់ដឹង, 'រ8រព, សមព,

អំហ
ើ ង
ិ k
! ¾្នក
! D!នឌ័រ (Gender-based Violence)

អំើហិង!kនu!-!ឹតÏើ
្ត ងu!

ំងនឹងជនរង?!ះ

·យរ3!

D!នឌ័រ (gender) របស់ã!, bឧហរណ៍ អំើហិង!käើK!្តី ដូចb
'រÆប់រំCភ,

Fនឧ¢!ិដ្ឋកម្មb½!ើន /!លនទទួលល់þ bឧ¢!ិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរ

Ïើង b+!ង់|!យធំ b¾្ន!កw! ¾!ន'រ ឬ 8លនÍយ,

Social & Cultural rights)

សិទ្ធិ

Aggression)

(crimes against humanity) គឺb 'រយu!)រ ឬ សកម្មពហិង!k

នីតិវិធីផ្លូវច!Ñប់ (Due Process)

សិទ្ធិFន

អំu
ើ ល័
! យពូជសន៍, ឧ¢!ដ
ិ កម្ម
្ឋ u! ង
ំ នឹងមនុស្ស! bតិ

ឧ¢!ិដ្ឋកម្មស¦!ាម
្គ និង ឧ¢!ិដ្ឋកម្ម(ន3ន (Genocide,

សិទ្ធិFនវប!្បធម៌ (Cultural Rights)

អន្តរbតិ និង ផង/!រ ក់ទងនឹង សិទ្ធិFន

នូវអំើហិង!kD!នឌ័រ bបûÞសិទ្ធិមនុស!្សមួយ។

'ររំCភផ្លូវM!ទ,

'រ'ត់

!្ប!កអង្គbតិK!្តី,

'រដុត+!ព!្យសម!្បត្តH
ិ ល b¸ើម។ អំើហិង!käើK!្តី /!លមិនច
អនុCមÉមបទÝëនសង្គម និង វប!្បធម៌/!លFនកំណត់។
u!'ស Ô្វៀន (Vienna Declaration) នទទួលល់ពិ

!ចក្តី

D!នឌ័រ និង មិត្តព Âក្នុងចំ:មu!bbតិំងអស់, ជនbតិ
¸ើមគតិច, និង ¢!ុម, ពូជសន៍, bតិ, សd និង វិទ#
! ។
'រជួយÇ្វើឲ!្យបុគល
្គ
ំងអស់ នចូលរួម¶៉ងFនu!សិទ
្ធ ព Â
ក្នុងសង្គមFន

!រីព។ 'រäើកត®្កើងសកម្មព របស់អង្គ'រ

សហu!bbតិ ¸ើម!្បីµ!រក!kសន្តិព។

!ស
!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១៣៩

បង្ខំ (forced repatriation)។

ជនbតិ¸ើមគតិច (Indigenous People )

មនុស!្ស គឺbអ្នករស់Â¸ើមដំបូង ឬ Éមធម្មbតិ របស់u!!សមួយ។

បុគ្គលFPក់ /!លMៀសខ្លួន¿បរ!ស ឬ អំច /!លនឹង§!rវបង្ខំឲ!្យ

មិនចÎ!ងå!កន (Indivisible)
·យសំ[¿រក ខ្លឹមរ
បុគ្គលFPក់ ã!មិនចបដិ

្មើ+P w!ច!Ñប់សិទ្ធិមនុស!្ស នីមួយៗ។

!ធនូវសិទ្ធិន! ·យរ3!អកខ្ល
្ន ះ

សË!ចចិតþ
្ត
Fនរៈសំ¤ន់តិចតួច ឬ មិនÆំច់ល់3!
Àះ។

អក!្សរ'ត់ សp!ប់3ក!្យ U.S. Immigration and Naturalization Service។
ឥឡូវl!ះ þ ពbពលរដ្ឋ®!រក
ិ 'ង
ំ និង


! កម្មអâìu!ð!សន៍

/!លពឹង3ក់K!័យ+P (Interdependent )

·យសំ[¿រក¢!បខ័ណប>្ថ
U
!ម w!ច!Ñប់សិទ្ធិមនុស!្ស។ ឧហរណ៍

សមត្ថពចូលរួមÂក្នុងរÝëភិលរបស់អក
្ន គឺប៉ះ3ល់>ល់
² ·យ
សិទ្ធិក្នុង'រប្ច!ញមតិ, សិទ្ធិក្នុង'រទទួល'រអប់រំ និង សិទ្ធិក្នុង'រ
!ចក្តី§!rវ'ររបស់ជីវិត។

·យនចងvប់¶ងតឹ
៉ ងរុង
ឹ នូវរដ្ឋ /!លFន

រ! 
ី ព, នីតរិ ដ្ឋ ត±!វr

ឲ!្យFនក±!ិតអប!្បបរFw!'រÎ!ងå!កអំចរÝëភិល

សp!ប់

អង្គ'រdd នប|្កើតÏើង ·យមនុស!្សស្ថិតÂ*!រÝëភិល។
អង្គ'រ*!រÝëភិល (NGO) ពិនិត!្យÉមÝន ទ±!ង់'រ w!ប័
Ê ន
សិទម
ិ្ធ នុស្ស! ដូចb គណៈកម្ម'រសិទម
ិ្ធ នុស្ស! (Human Rights Commission)
Âឯ អង្គ'រសហu!bbតិ, Ôើយ "bÊប័ន)(®
ំ ល
ើ " (watchdogs)
/!លFនÂក្នុងណត្តិរបស់ពួកã!។

Êប័នខ្លះ

គឺbÊប័នធំ និង bអន្តរbតិ។ Êប័នដÄ!ៀត គឺតូច និង ក្នុង
K!ុក។ អង្គ'រ*!រÝëភិល ¸ើរតួdទី¶ងសំ
៉
¤ន់Âក្នុង'រជះ
ឥទ្ធិពល ¿äើ 8លនÍយ របស់ អង្គ'រសហu!bbតិ។

សិទ្ធិនÍយ (Political Rights)
សិទ្ធិ/!លÇ្វើឲ!្យu!bពលរដ្ឋFនសមត្ថព

¿ចូលរួមÂក្នុង

ដំ!ើរ'រនÍយ w!u!!សមួយ /!លរួមបញ្ចូលំង សិទ្ធិ
!រីព w!'រប្ច!ញមតិ¤ងនÍយ, 'រ

u!ជុំ និង 'រប|្កើតសFគម។ សិទ្ធិនÍយ §!rវន'រ3រ·យ
ច!Ñប់អន្តរbតិ ដូច/!លFនå!ងÂក្នុង កតិ'សû្ញអន្តរbតិ ស្តីពី
សិទ្ធិពលរដ្ឋ និង សិទ្ធិនÍយ (International Covenant on Civil
and Political Rights) របស់ អង្គ'រសហu!bbតិ។

Fតុភូមិនិវត្តន៍·យបង្ខំ (Refoulement)
!ល/!លបុគ្គលFPក់

§!rវនã!បង្ខំឲ!្យ§!លប់

កំ!ើតវិញ, Âក្នុងu!!សâះ ជីវិត និង

¿'ន់u!!ស

!រីព របស់ã! នឹង

Fន'រគp!មកំ!ង។ ផង/!រ ã!ចþ Fតុភូមិនិវត្តន៍·យ
!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

law” vs “rule of law”), bឧបករណ៍មួយ /!ល^!ើ ·យអ្នកq!ប់q!ង
^!ើអំច>ìច់'រ

¸ើម!្បីµ!រក!kនូវបទបûv

·យមិនFន'រ

'រè្ត!b7ខ្លួនឯង (Self-Determination)

'រè្ត!b7ខ្លួនឯង ·យu!bពលរដ្ឋ របស់អង្គព/!នដីw!អdគត
នÍយ>²ល់ខ្លួនរបស់ពួកã! រួចផុតពី'របង្ខិតបង្ខំពីអំចÂ
¤ង*!តំបន់âះ។

បÙÞញE!ប់ទិស ពី'រក់ញរម្មណ៍ ឬ 'រu!-!ឹត្តិ, សំ[¿រក

(Non-governmental Organizations )

gះaPត, និង

ត±!rវឲ!្យFន តុó'រឯកàជ!្យ។ ខុសពី "រដ្ឋ·យនីត"ិ (“rule by

'រ}!ើសªីសផ្លូវM!ទ (Sexual Orientation)

អង្គ'រ*!រÝëភិល

១៤០

នីតិរដ្ឋ (Rule of Law)

8រពសិទ្ធិមនុស!្ស។

(U.S. Citizenship and Immigration Services)។

សិទ្ធិមនុស!្ស

ã!ច°!ញពី ?!ះþPក់ និង 'រÇ្វើទុកបុក®្ន!ញ។

'រ'រ3រសិទ្ធិបុគលFP
្គ
ក់ៗ។ រដ្ឋu!bធិបy!យ!្យ និង ពហុនិយម

I.N.S.

ទទួលន

ជនMៀសខ្លួន (Refugee)

មនុស្ស! FនM!ទផ្ទយ
ុ +P ('រ}!ស
ើ ªីសផ្លវូ M!ទផ្ទយ
ុ +P, heterosexual),
សំ[¿រក មនុស!្សM!ទK!ី ឬ u!ុស ('រ}!ើសªីសផ្លូវM!ទំងពីរ,
bisexual) ឬ សំ[¿រក មនុស!្សFនM!ទដូច+P ('រ}!ើសªីស
ផ្លូវM!ទដូច+P, homosexual)។

'រឈ្លបÆប់ (Stalking)
លំdំw!

'រយកចិតទុ
្ត កÝក់,

'រèៀតèៀន,

'រទំdក់ទំនង

ដ/!លៗ និង /!លមិន§!ឹម§!rវ, ឬ ដំ!ើរ'រw! 'រu!-!ឹត
្ត
មួយ
¿äើបុគលពិ
្គ

!សFPក់ /!លបង្កឲ!្យ បុគលធម្ម
្គ
É/!លFន

វិÆរណû្ញណâះ Fនរម្មណ៍ភ័យ¤(ច។ 'រឈ្លបÆប់ u!

ំង

នឹងច!Ñប់។

'រÇ្វើរុណកម្ម (Torture)

'រu!-!ត
ឹ /
ិ្ត ល
! Fន'រឈឺÆប់L2!
! ង, Éមផ្លវូ 'យក្តី Éមផ្លវូ ចិតក្ត
្ត ,ី
bទូ¿ ·យÝក់ទណUកម្ម ឬ ·យទទួលន'ររព ឬ
·យទទួលនព័ត៌Fន, ឬ ¸ើម!្បី 'រសប!Ñយរីកàយដ៏¢!ក់របស់
អ្នកu!-!ឹត្តិរុណកម្មâះ។ 'រÇ្វើរុណកម្ម §!rវន )ម)ត់
·យ

!ចក្តីu!'សbសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស (UDHR) និង

កតិ'សû្ញអន្តរbតិសព
ី្ត ស
ី ទ
ិ ព
ិ្ធ លរដ្ឋ និង សិទន
ិ្ធ Íយ (ICCPR),
និង មិនFន'រអនុûត
្ញ សម!្ប3
ី ! សp!ប់Øយ
ើ្ល តប¿នឹងM!រវកម្ម ឬ
¸ើម្ប! Ø
ី យ
ើ្ល តប¿នឹងមÇ!#យមួយ

Âក្នង
ុ 'រ

ប
ើុ អ|្កត
!

M!រវជន។ 'រ)ម)ត់w'
! រÇ្វ
ើ រុណកម្មl!ះ គឺb ច!Ñប់uT!
! ណី
អន្តរbតិ (customary international law) និង Fនពធម្មbតិÆ
ំ ច់,

Ôើយផង/!រ §!វr នÆត់ទក
ុ þ bឧ¢!ដ
ិ កម្ម
្ឋ អន្តរbតិ /!លចÝក់
ទណUកម្ម ·យតុó'រក្នង
ុ K!ក
ុ ឬ អន្តរbតិ។

'រ»្ទ!រD!នឌ័រ (Transgender)

សំ[¿äើមនុស្ស! /!លFនអត្តសû្ញណកម្មផ្លវូ ចិត្ត bមួយមនុស្ស!
/!លFនM!ទជីវK!ផ្ទ
្ត ុយពីខ្លួនឯង ដ៏¤(ំង និង ក់ញ, និង
បង្ខអ
ំ កខ្ល
្ន ះ ឲ!្យ¿ប្តរូ M!ទរបស់ខន
ួ្ល ("gender reassignment") Éមរយៈ
នីតិវិធីð!ជ្ជK!។
្ត ចំណុចl!ះ bទូ¿§!rវនÆត់ទុកþ bបûÞ
មួយ /!លក់ទងនឹងអត្តសû្ញណD!នឌ័របស់បុគលFP
្គ
ក់។

សន្ធិសû្ញ (Treaty)

កិច្ច-!ម{!ៀងbផ្លូវ'រ រងរដ្ឋ /!លនកំណត់ និង បûvក់អំពី
រកិច្ច និង 'តព្វកិច្ច ¿វិញ¿មករបស់ពួកã!។ ·យ^!E
ើ !ស់
អត្តន័យដូច+Pbមួយ អនុសû្ញ និង កតិ'សû្ញ។

'រពិត និង 'រប¦!បប¦!ម / សច្ចព និង 'រផ!្សះផ!k
(Truth and Reconciliation)
3ក!្យ!ចន៍l!ះ bញឹក±ប់ក់ទងbមួយ គណៈកម្ម'រ'រពិត
និង 'រប¦!បប¦!ម (Truth and Reconciliation Commissions) /!ល
§!វr នប|្កត
ើ ÏើងÂទូង
ំ ពិភពCក ¸ើម្ប! ផ
ី ល់
្ត ðទ
! '
ិ eរណៈ
ជូនដល់ ជនរង?!ះ និង អ្នកu!-!ឹតឧ¢!
្ត
ិដ្ឋកម្ម ក្នុងបំណងបÙÞញអំពី
អំើហិង!k និង 'ររំCភ /!លនu!-!ឹត្ត Âក្នុងរបប^!ើអំច
>ìច់'រ និង 'រFនជý(ះ។ នីតិវិធីl!ះ äើកកម្ពស់តF(ព Â
ក្នុងដំ!ើរ'រ

w!'រកំណត់j!

នូវ-!ឹត្តិ'រណ៍u!វត្តិK!ពិ
្ត ត

E!កដ /!លFនលក្ខណៈសំ¤ន់ដល់'រព!#ល និង 'រប¦!ប
ប¦!មសង្គម។

ច
! ក្តu
ី '
! សbសកលស្តព
ី ស
ី ទ
ិ ម
ិ្ធ នុស្ស! (Universal
Declaration of Human Rights, UDHR)
"ស្តង់Ýររួមw!សមិទផល
្ធ
សp!ប់ មនុស!្សq!ប់រូប និង u!bbតិ
ំងអស់" នÇ្វើព!ង·យ គណៈកម្ម'រស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស របស់
អង្គ'រសហu!bbតិ (UN Commission on Human Rights) និង
នអនុម័ត·យ ម)សន្និត (UN General Assembly) ក្នុង
១៩៤៨។

$ះបីមិនFន'តព្វកិច¾្ន
្ច !កច!Ñប់ក៏·យ,

Pំ

ក៏ន

ជ±!ុញឲ!្យប|្កើត ក±!ងច!Ñប់សិទ្ធិK!័យរដ្ឋធម្មនុញ,្ញ សន្ធិសû្ញ
ស្តីពីសិទ្ធិមនុស!្ស, និង យន្ត'រ»!្ស!ងៗ សp!ប់'រ'រ3រសិទ្ធិមនុស!្ស
bអន្តរbតិ។

'រស្អប់ជនបរ!ស (Xenophobia)

ពភ័យ¤(ច ឬ 'រu!FថមកäើជនFPក់ /!លbជនបរ!ស
ឬជន/!លមិនល់ bពិ

!សមនុស!្សថ្មី ឬ ជនបរ!ស។

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ១៤១

'រទទួលល់

អ្នកdង

ី ហ្គស
័ ៖មជ!្ឈមណUលអប់រ¸
ំ ម
ើ ្ប! ព
ី លរដ្ឋ.្មរ! សូមស្ដង
! នូវ'រដឹងគុណ¶៉ងF!លG! ចំÌះ
!ង eរី, u!eនÊបនិក w! សុវី ក

Cកអ្នកq!ប់+P /!លនផ្ដល់ឲ!្យ Dើងនូវ !ពBសល!្យ របស់ពួក+ត់ និង 'រយល់ច!Ñស់óស់ ពិតE!កដ ក្នុង'រ ប|្កត
ើ កម្មវិធស
ី ក
ិ k
!
b.្មរ! , ·យ'រ អរគុណ bពិ

ស
! ចំÌះ Cក រ៉ង
ុ ឈុន u!eនសFគមq!rបs!ៀនកម្ពុbឯកàជ!្យ និង ជំនយ
ួ 'រ>²ល់របស់ អ្នកdង

ង
! eរី, គឺb អ្នកdង Üៀម សុីវនីន។
អ្នកq!r Cកq!r ចូលរួមសិ'uó Â ភ្នំ!ញ៖ អ្នកK!ី លឹម K!æ
ី
(Lim Sreypov), អ្នកK!ី អ៊ុក

¶៉រី (Ouk Chhayary), អ្នកK!ី រស់

ទិត!្យF៉ល័យ (Rous Tithmalay), អ្នកK!ី លី សុី!!ត (Ly Sineth), Cក អុឹម Ñ! (Im Vai), អ្នកK!ី Mឿន À (Pheun Sophea), Cក កង
សុខន (Kang Soksan), Cក ]៉! សុភ័¢!ា្ត (Mai Sopheaktra), Cក |ៀប ពិសិដ្ឋ (Ngeab Piseth), Cក ស៊ុម មិច (Sum Mich), អ្នកK!ី
អ៊ុក សុeវី (Ouk Sotheavy), Cក ®ឿង សំង (Meung Samnang), Cក ចន ែ្រហ្វន-Mើអីុà៉ (John Friend-Pereira), Cក វ៉ន សុខ
(Van Sok), Cក គួន ងួន (Kourn Ngourn), អ្នកq!r ណុប មុនល
ី ក្ខ
ិ
(Nop Monyleakhna), អ្នកq!r ស៊ំុ សុ>វី (Sum Sophavy), អ្នកq!r ថន ថូ
(Than Tho), Cក កឹម Ýà (Kim Dara) ។
-!ះសង!្ឃ, អ្នកq!r Cកq!r ចូលរួមសិ'uó Â

ៀមàប៖ -!ះy!ជគុណ អីុ ណុល (Ey Nol), -!ះy!ជគុណ ឡម äឿម (Lam Loeurm),

-!ះy!ជគុណ ឯក សុÀ!à, (Ek Sothera), អ្នកK!ី ឈិត សុខន្ត (Chhit Soksan), Cក ជួប សំអុល (Chuop Sam Ol), Cក ហុី សម!្បត្តិ
(Hy Sambath), Cក /!ន !ញ (Den Penh), Cក ច័ន្ទ សុ (Chan Sophea), Cក គី æ (Ky Pov), Cក

ៀង គង់ (Seang Kong),

Cក Éន់ សុថន (Tan Sothorn), Cក សុម
ី æ (Sim Pov), Cក ញុក
ឹ រុណ (Nheuk Arun), Cក ឃុត សុខñឿន (Khuth Sok Kheun),
អ្នកq!r ©ច ©លីន (Lach Lalin), Cក ធួន ពុទ្ធ (Puth Thuon)។
អ្នកបកÓ!៖ Cក សុខ óំង (Sok Leang), Cក ជិន ចdP (Chin Channa), CកបណUិត Éន់ ផល្គុណ (Dr. Phalkun Tan) Cក សំរិទ្ធី
ដួង)ក់ (Sam Rithy Duong Hak)។
រចd ·យ អ្នកdង សុង à៉ន្នី (Song Rany), និង Cក ហុក គឹមÜៀង (Hok Kim Eang) &ងពុម្ព អន្តរbតិ (International Printing House)។
Ôើយជូនbពិ

!ស ដល់បុគលិ
្គ ក សុីវីកហ្គ័សកម្ពុb, អ្នកdង ឡុង សុbÉ (Long Socheata), អ្នកdង ហុក សុីវហ័ង (Hok Sivhoing),

អ្នកdង ប៊ន សុីþ (Born Sitha) និង Cក ប៊ុន ច័នe
្ទ à៉ (BUN Chantheara)។
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CកK!ី L!រី ខិណPិឌី, u!eន មជ!្ឈមណUល រ៉ូបឺត Y៊!ហ្វ ខិណPិឌី ¸ើម!្បីយុត្តិធម៌ និង សិទ្ធិមនុស!្ស, ·យFនកÉញ្ញូÉដឹងគុណទទួលល់
bឯកត្តជន /!លនផ្តល់វិគនដ៏សំ¤ន់ ក្នុង'រdំមកនូវ ផលu!Íជន៍ “
bពិ

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន”។

!ស បុគ្គលិក មជ!្ឈមណUល រ៉ូបឺត Y៊!ហ្វ ខិណPិឌី ¸ើម!្បីយុត្តិធម៌ និង សិទ្ធិមនុស!្ស៖ 'Å!ន រ៉ូប៊ីនសិន ខ្លូត (Karen Robinson Cloete),

៉លិនធី ¦!កលីç! (Valentina Pagliai) (Âទ្វីបអឺរ៉ុប), ចន Ô!Ô្វើនិន (John Heffernan), លីន ¸!©នី (Lynn Delaney) និង
Y៊!ន ្រឌូ ្រ)បឺ (Andrew Graber)។
អ្នករចdអង់ã្ល!ស៖ ù!នីហ្វឺ ''Á!ត+!ីស (Jennifer Kakaletris)។
Dើងខ្ញុំ សូមµ្ល!ងអំណរគុណ¶៉ងF!លG! ជូនដល់ Êប័នផ្តល់ជំនួយ គឺbមូលនិធិសប!្បុរសធម៌ (The Charitable Foundation)
Éមរយៈ¢!ុមអភិវឌ!្ឍសកល (Global Development Group)។

Âវត្តរញ្ញ ក្នុងñ!ត្តកំពង់

Pំង, 9្ង!ទី៩ .!តុó

Pំ២០១១
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!ង eរី, u!eនÊបនិក សុីវីកហ្គ័សកម្ពុb
សុីវីកហ្គ័ស៖ មជ!្ឈមណUលអប់រំ¸ើម!្បីពលរដ្ឋ.្ម!រ
វី©២២è!, ផ្លូវ៣០២, សÙ្កត់បឹង;!ងកង១, ភ្នំ!ញ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)-២៣.២១៦.២០៤
www.civicus-cam.org

Fax: 202.463.6606
www.RFKCenter.org

Eddie Adams (1933 – 2004), Winner of a Pulitzer Prize and recipient of more than five hundred international, national, and local awards. Adams encompassed the fields 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.
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“អ្នកខ្លះ សម្លងឹ ®ើល¿
ពិភពCក w!បច្ចប
ុ ្ប! ន្នl!ះ
Ôើយសួរþ, ចុះមូលÔ!តអ
ុ ?
ី ្វ
ខ្ញវំ ុ ញ
ិ សម្លង
ឹ ®ើល¿
ពិភពCក /!លច
Ôើយសួរþ,
ចុះមូលÔ!តអ
ុ ម
ី ្វ ន
ិ ច?”
រ៉ូបឺត Y៊!ហ្វ ខិណPិឌី

ROBERT F. KENNEDY

u!តិកិរិ¶ / ទ±!ង់ព័ត៌Fន§!លប់ (Feedback)
សូមបំ!ញ Ôើយបញ្ជូន¿Éម៖
សុីវីកហ្គ័ស៖ មជ!្ឈមណUលអប់រំ¸ើម!្បីពលរដ្ឋ.្ម!រ (CIVICUS: Center for Cambodian Civic Education)
វី© ២២è!, ផ្លូវ៣០២ បឹង;!ងកង១, ភ្នំ!ញ ឬ
សFគមq!rបs!ៀនកម្ពុbឯកàជ!្យ (¤Éម ñ!ត្ត ឬ ទីPក់'រÂភ្នំ!ញ)

ក±!ិតយុw!អកសិ
្ន
ក!k៖
១. yើអ្នក^!E
ើ !ស់សFxរៈl!ះ ស្ថិតÂក្នុងÊនពអប់រំuM!
! ទ?
សូមគូសយក3!មួយ៖
□ វិទ#
! ល័យ

□ កលវិទ#
! ល័យ/ម)វិទ#
! ល័យ

□ ¢!ុមសហគមន៍

□ មធ!្យមសិក!k

□ បឋមសិក!k

□ ¢!ុមសd

២. yើអក
្ន
នដឹងឭអំពី គI!ង

□ óឯកជន

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន (Speak Truth To Power) Éមរយៈនរ ឬ ·យរèៀប?

សូមគូសយក3!មួយ៖
□ ã!ហទំព័រ www.civicus-cam.org

□ មិត្តភក្តិ

□ សFគមq!rបs!ៀនកម្ពុbឯកàជ!្យ

□ ប្ខញរព័ត៌Fន

៣. មុនកម្មវិធីសិក!k
សូមគូសយក3!មួយ៖

□ សហ'រី

□ សនិ្នសីទ ឬ សិ'uó

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន l!ះ, yើអ្នកe(ប់បs!ៀនអំពីសិទ្ធិមនុស!្ស/!រឬ!?
□

ទ/Æស

□ !

៤. yើអក
្ន
នរក5ើញអ្វីខ្លះ bអត្ថu!Íជន៍ / ផលu!Íជន៍ ½!ើនបំផុត អំពីកម្មវិធីសិក!k

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន l!ះ?

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន l!ះ?

៥. yើអ្នកនរក5ើញអ្វីខ្លះ bអត្ថu!Íជន៍ / ផលu!Íជន៍ តិចបំផុត អំពី កម្មវិធីសិក!k

៦. yើ¾្ន!កមួយ ក្នុង កម្មវិធីសិក!k

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន l!ះ /!លFន'រÆប់រម្មណ៍½!ើន ពីសិស!្សនិស!្សិត?

៧. yើអ្នក នបs!ៀន កម្មវិធីសិក!k

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន l!ះ ំងK!ុង?

ឬ អ្នកនបs!ៀន ·យK!ង់¾!ក
្ន ខ្លះៗ ពីកម្មវិធីសិក!k
៨. yើអកÆ
្ន
ប់រម្មណ៍អំពី កម្មវិធី»!្ស!ងៗ w!

□

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន l!ះ? □

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន ដូចb 'របណ្ណុះប្ខលអំពីគI!ងសិក!kl!ះ,

'រªៀបចំ'រÝក់Éំងពិព័រណ៍រូបថត, ផលិតកម្មស្ត!ងÎ!បdដកម្ម ស®្ល!ង°!ញពីទីងងឹត?
សូមគូសយក3!មួយ៖

□

ទ/Æស

□ !

៩. សូមផ្តល់Íបល់ / ព័ត៌Fនប>្ថ!មអំពី កម្មវិធីសិក!k

១៤៦

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន

!ចក្តី'()ន+,ន-!ំ/!ន l!ះ។

