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%នបេង–6តសមW័នេd ដ6មcីេសរីmពvង?របេŸ•ញមតិេQកមW#A និងេ)?យមកអង_?រេវទិ?អ8គត។

េQេពលែដល (អតីតេមដ›ក8ំគណបកf)បXំង ) េ£ក កឹម សុ v )តវូ %នAប់ គុកេQXCំ ២០០៥ េ£ក

វkរៈ%នេរ1បចំញត.ិមួយAមួយហតnេលvចំនន
ួ ២៥0000 ែដលេ£ក%ន)បគល់ជន
ូ )ពះម¯កf)តនិង8យករដHមLន.ី

េហ6 យ%នដ›ក8ំ?រេដ6រAកc©នេដ6មcីសិទdិែដលA?រេដ6រដែងjេGយសន.ិmពមួយកC#ង ?រ}ំ)ទសិ ទdិមនុសfែដល%ន
hក់ hញមនុសfRប់ rន់ 8ក់ ស)gប់ រយៈេពលពីរXCA
ំ ប់ ៗ}C។

ខ"#ំ%នបŸ•-ល)ពះេតជគុណ លួន សុo³ត ែដលA)ពះសង´ពុទdMស8ែដល%នតស៊ូេGយមិនេចះេនšយហត់

េដ6ម cីសិទdិម នុសfAពិ េសសកC#ង ?រជួយដល់ ជនរងេ)}ះៃន?ររឹបអូ សយកដkធីl េហ6 យែដល)តវូ %នបេណ.ញេចញ
េGយគណៈសង´កមW#A។ )ពះអង_)តវូ %ន¯មµត់មិនឱ•)ជកេ?នេQកC#ងវត.ˆមួយេQកC#ង)បេទសកមW#Aរហូ ត
ដល់ វត. (េ)bផl-វ?រ) ែដលបច•#ប cនCេនះ)ពះអង_% នគង¨េQេQឯAយ)កុង ភCំេ ពញែដល%នអនុi ត.ិ ឱ•)ពះអង_គ ង¨

េQ។ )ពះអង_គឺAពនlឺៃនក.ីសង´ឹមៃនសិ ទdិមនុសfចំេrះ)ពះសង´និងMមŸជន។ ែខfmពយន.ឯកMរមួយស.ី ពីជវk xត
របស់ )ពះអង_ែដលgនចំណងេជ6ងŠ “និhឃរដូវកមW#A” )តវូ %នេចញផ{យ8េពលថDៗ
k េនះ។

េ£ក ម៉ ម សូ ណង¨ដូ គឺAMnបនិកវxទ•#សំបុកឃD ំ #និងអC កេធ>6យុទd8?រសិ ទdិមនុសfAយូ រមកេហ6 យេ£កក៏

AអC កផ{យវxទ•#ឯកRជ•មួ យចុង េ)?យបង’ស់េQកC#ង)បេទសកមW#A។ វxទ•#របស់ េ£ក%នផ{យបន.កមD វxធីផ{យ
របស់ វxទ•#‡សុី េសរី (RFA), វxទ•#សេមl ង )បAធិបេតយ• (VOD) និង សំេឡងសហរដH‡េមរិ ក (VOA) រហូ តhល់ ែ ត

េ£ក)ត ូវ %នបង§ឱ
• •បŸ²ប់ េ GយរGHភិ % ល។ Mn នី យ៍ វx ទ •#របស់ េ£កេQែតAសំ េ ឡងេសរីចុ ង េ)?យេQកC#ង
)បេទសកមW#A។ េQ‡យុ ចិតសិ ប )%ំXCំ េ£ក)តវូ %នAប់ ពនd8}របី ដងេGយMររGHភិ% លេ£ក ហ៊ុ ន ែសន
ស)gប់ ?រ?រrរេសរីmពvងនិ…យស¶ីរបស់ េ£ក។

េ£ក)សី ចក់ សុ mព 8យក)បតិបត.ិៃនមជ²មណ«លសិ ទdិមនុសfកមW#A (CCHR ) សnិ តកC#ង ចំេˆមអC កដ›ក

8ំ ែ ដលgនវ¦ យ េកD ង Aងេគ–និ ង ALស.ី មួ យរូបកC# ង ចំេ ˆមLស.ី មួ យចំនួន តូ ច –ែដលដ›ក 8ំmC ក់ y រសិ ទdិ ម នុសfដ˜
សំ v ន់ មួ យ រូប ។ េ£ក)សី គឺ A អC ក សរេសរបl#ក សិ ទdិម នុស f…៉ងសកមD , Aមួ យ នឹ ង េ£ក អ៊ូ វk រ ៈ អតី ត េ·¯>យ
របស់ េ£ក)សី , ែចករំែលកទសfនៈŠ?រ¸lស់ ប.-រ)បAMLស.របស់ )បេទសកមW#Aនិងបេច•កវxទžថDន
k ឹង8ំផ-វl េsរក

សមិ ទdិផលសិ ទdិម នុសfេQកមW#A ។ ?រyររបស់ េ£ក)សី )តវូ %នទទួល M_ល់ េGយអតីត )បT8ធិបតី ‡ េមរិ ក
េ£ក %R៉ក់ អូ %g៉ (Barack Obama) ។

េ£ក អំ សំ‡ត ែដលA)បTនែផCកµlំេម6លដ˜gនបទពិេMធន៍របស់ អង_?រលី?ដូក៏)តវូ %នRប់ ប Ÿ•-ល

កC#ងេស1វេ3េនះផងែដរ។ េ£ក%នេធ>6?រេGយមិនvlចេនšយហត់េQក)មិតមូលGHនេដ6មcី}ំ)ទដល់ជនរងេ)}ះពី
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?ររឹបអូ សយកដkធីន
l ិងបijAេ)ច6នេទ1ត។ បច•#បcនCេនះ េ£កកំពុង)បឈមមុខនឹង?រវxនិច¹័យរបស់ តុ£?រេGយ
Mរែត?រចូលរួមរបស់ េ£កេQកC#ង%តុកមDសី.ពីសិទdិដធ
k ី។
l

េ£ក)សី g៉ក ច័នស
9 ីុŠ គឺAអC កស)មបស)មល
ួ សgគមមជ²មណ«លព័ ត៌gនកមD ករែដលA)កុម តំˆង

ឱ•កមD ករ?ត់ េដរកមW#AែដលAឧស{ហកមD8ំេចញធំបំផុតមួយេQកC#ង)បេទស។ }ត់ េធ>6?រAមួ យ)កុមតូចមួយ
េដ6ម cីតស៊ូ ម តិឱ•gនលក§ខណ«ល’)បេស6 រស)gប់ កមD ករhំង អស់ ។ ឧស{ហកមD ?ត់ េដរគឺAឧស{ហកមD ដ˜សំvន់

បំផុតមួ យរបស់ )បេទសកមW#AែដលgនកមDករAង ៧00 000 8ក់ (៩0 mគរយALស.ី ) ប៉ុ ែន.mគេ)ច6នរស់ េQកC#ង
Mnនmពែដលគួរឱ•សេង§គ។

េQទីបŸ•ប់ ខ"#ំ‡ចនិ…យAមួ យសកមDជនដkធីl អC ក)សី េទព វនCី ែដល)តវូ %នេគGក់ ពនd8}រេGយMរ

%នចូលរួម កC#ង%តុកមDេដ6ម cីបyjញ?របេណ.ញ)បAជនេQតំបន់ ផ9ះរបស់ អC ក)សី េQតំបន់ បឹងកក់ ទី)កុង ភCំេពញ។
Mnនmពរបស់ េ£ក)សី %ន?lយេsAករណីដ˜លcីលºញAអន.រAតិ ប៉ុែន.េប6េhះAgន?រខិតខំ)បឹងែ)បងពី អង_
?រសហ)បAAតិ អង_?រេល6កែលងេhស និងអង_?រដៃទេទ1តក៏េGយ អC ក)សី េQែតAប់ គុកអស់ រយៈេពលAង

២ XCំ េហ6 យ}ត់ េទ6ប ែត)តវូ %នទទួល?រេល6កែលងេhសែតកC#ងរយៈេពលប៉ុ8Dនស%.ហ៍ ប89ប់ ពីជ¦យជ•នះដ˜ធេំ ធង
ៃន?រេ%ះេXCតរបស់ គណបកf)បAជនកមW#AកC#ងែខកក–G XCំ ២០១៨។ ខ"#ំ% នេរ1បR៉ប់ េរšងR៉វរបស់ អC ក)សី េឡ6ង
វxញេQកC#ងេស1វេ3េនះដូចអ>ី ែដលអC ក)សី %ន)%ប់ ខ"#ំេQេពលែដលខ"#ំេsសួរសុខទុក§អCក)សី េQកC#ងពនd8}រេhះបី

Aឥឡ-វេនះអC ក)សី gនេសរីmពក៏េGយ ក៏េរšងR៉វរបស់ អCក)សី %នេរ1បRប់ ពីទហ
ំ ំ ៃនmព?l¯នរបស់ }ត់mពភ័យ

vlចរបស់ អCក)សី េQកC#ងបរិ…?សដ˜‡)កក់ េQកC#ង ពនd8}រៃ)ពស និងmពអស់ សង´ឹមរបស់ អCក)សី ែដល)ត ូវ%ន

បំែបកេចញពី កូនៗរបស់ }ត់ ។ េQេពលេ8ះ}Dនអង_?រមិ នែមនរGHភិ% លˆមួយ)តវូ %នេគអនុiតឱ•េsសួរ
សុខទុក§អCក)សី េឡ6យគឺœប់ ™ំងពីែខេមM XC២
ំ ០១៧េហ6 យខ"#ំេទ6បែត‡ចជួបអC ក)សី េGយ)តវូ %នពណ៌8ŠAមិ ត.
gCក់ មកពី)បេទសអូ LM.លី។ បែនnមពីេល6បុព>កŠដ˜ឥតេv•ះរបស់ េ£ក ¯_េរ៉ត អុីo³នស៍ (Gareth Evans) gនអតn-

បទសំvន់ ៗពីរបែនnម េទ1ត៖ ទីមួយគឺបទសg¤សន៍មួយAមួយេ£ក ែប៊នីC វkដ•-ណូ (Benny Widyono) ែដលAអតីត

េមដ›ក 8ំ មួ យ រូប ៃនេបសកកមD អុ៊ ន ™ក់ េ Qេដ6មទសវតfរ៍១ ៩៩០, និ ង ?រចូ ល រួម ពី េ £ក)សី រ៉ ˆ
ូ
សDី ត (Rhona
Smith) ែដលAអC កRយ?រណ៍ពិេសសរបស់ អង_?រសហ)បAAតិសី.ពីMnនmពសិ ទម
dិ នុសfេQកមW#A។ េ£ក)សី
%នសរេសរអំពីMnនmពសិ ទdិមនុសfបច•#បcនCេQកC#ង)បេទសកមW#A។

ខ"#ំេជšŠេរšងR៉វhំងេនះេរ1បRប់ ពីេរšងដ˜gនឥទdិពលអំពី)បេទសកមW#A™ំងពី េដ6មទសវតfរ៍ ១៩៩០ រហូ ត

ដល់ ប ច•# ប cនC។ អC ក hំ ង េនះ%នតស៊ូ េ Gយមិ ន vl ចេនšយហត់ និង េGយgន?រេជšAក់ ដ˜ មហិ gេដ6មcីទ ទួល%ន
យុ ត.ិធម៌និងសិ ទdិមនុសfស)gប់ )បAជនកមW#Ahំងអស់ }C។

េQេពលែដលខ"#ំ% នœប់ េផ.6ម សរេសរ‡រម¤ កŠេនះេQែខសី ¯ XCំ ២០១៧ កមW#A%នចូលមកដល់ ? រ

េ%ះេXC តAសកលរបស់ ខl© ន កC# ង ែខកក–G XCំ ២០១៨។ គណបកf)បAជនកមW#A ែដល%ន)គប់ ) គង?ន់ អំˆច
េហ6 យ%នកំពុងែស>ងរក?រព)ង›ង អំˆចេ8ះ™មរយៈ?របំភិតបំភ័យនិង?រគំRមកំែហងែដល?ន់ ែតvlំង េឡ6ង ៗ
េQកC#ង ប៉ុ 8Dនែខចុង េ)?យXCំ ២០១៧ រហូ តដល់ ?រេ%ះេXC ត។ គណបកfេនះ%នឈC ះេXC តនិង ដ›ក8ំរ GH ភិ % ល

េGយសេមl ង mគេ)ច6នតិចតួចេQកC#ងXCំ ២០១៣ េQកC#ង ?រេ%ះេXCតមួយែដល)តវូ %ន)ប?សេGយខុមែLហ> ល
Šមិនgនេសរីmពនិងយុ ត.ិធម៌ េហ6 យេGយេហតុេនះ%នœត់វxTន?រAេ)ច6នេQកC#ង អំឡ#ងXCំ ២០១៧ េGយ%ន

xxi

5រម6 ក7
បyjញ?រ™ំង ចិត.…៉ងមុ តgំŠនឹង រក{អំˆចឱ•hល់ ែត%ន™ំង ពី អតីត?ល និង ?រេ%ះេXCតXCំ ២០១៨។ ក៏
ប៉ុែន.gនសង´ឹមមួយŠ?រេ%ះេXCតែដលgនេបក§ជន)បកួត)បែជងធំៗពីគឺគណបកf)បAជនកមW#Aនិងគណបកf
)បXំង (គណបកfសេ)yះAតិ)–នឹងេក6តេឡ6ង។
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ូ
សDី តេQកC#ង េស1វេ3េនះ }ត់ % នេរ1បRប់ ពី
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Post) %ន¸lស់ ប.-រទិសេ¾ េហ6 យឯកRជ•mពរបស់ ខl©នឥឡ-វេនះកំពុងសnិតកC#ងmពសងf័យ។ ?រគំRមកំែហងរបស់

រGHភិ% លកC#ង ?របិ ទ ?រhមhរពនd និង កC#ង ទ)មង¨េផfងេទ1តៃន?របំភិតបំភ័យ)តវូ %នសំេ¾Aពិ េសសេsេល6

អង_?រមិនែមនរGHភិ%លvងសិ ទdិមនុសfនិងបរិMnន។ មជcមណ«លសិ ទdិមនុសf កមW#A)តវូ %នគំRមបិទh>រេQកC#ង

ែខវxច¹ិ? ប៉ុ ែន.ប 89ប់ ពី?រេសុ6 បអេង–ត)តវូ %នអនុi តឱ•បន.)បតិប ត.ិ?ររបស់ ខl©ន។ េhះA…៉ងˆបរិ…?ស
ទូេsបង–រឱ•gន?រភ័យvlចស)gប់ អCកhំង•យˆែដលេធ>6?រេQកC#ងបរិ…?សសិ ទdិមនុសf។

)បតិកមDរបស់ ពិភពេ£កចំេrះ?របំផច
lx បំ¸lញ…៉ងvlំងៃនលទdិ)បAធិបេតយ•េQកC#ង)បេទសកមW#A)តវូ
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k េនះរបស់ )បេទស
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ូ Aបˆ
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ទូ£យŠA?រេ%ះេXCតែកlង?lយមួយ។
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ំ ុ ះរបស់ )បេទសចិន។
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របស់ )បAជនកមW#A ៃថ»ទី ២៩ ែខកក– G XCំ ២ ០១៨។ ខ"#ំ % នរំពឹ ង Šេស1វេ3េនះនឹ ង )តវូ សេgW ធេQកC#ង ?រ)បកួត
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េពលបច•#ប cនCេនះ៖ វបcធម៌ ែដលពួក}ត់ កំពុង េធ>6?រមិ ន%ន¸lស់ ប.-រេទ។ A?រពិ តo%ន?lយA?រពិ % ក?ន់ ែត
vlំងេឡ6ងេដ6មcី?lយAអC ក?រrរសិ ទម
ិd នុសfេQកមW#A។

‡រម¤ ក Šរបស់ ខ"#ំ និ ង ជ•ពូ ក របស់ េ£ក)សី រ៉ ˆ
ូ
សDី ត )ត វូ %នេធ>6ប ច•# ប cនCmពេដ6ម cីប Ÿ•- ល?រវxវត.ចុង

េ)?យបង’ស់ពីចុងXCំ ២០១៧ មកទល់េពលេនះ។

ខ"#ំ% នសរេសរេស1វេ3េនះស)gប់ )បAជនកមW#Ahំង អស់ 8េពលបច•#ប cនCនិង អ8គត។ ខ"#ំក៏សង´ឹម Š

បŸវន.អន¶រAតិAេ)ច6ននឹងœប់ ‡រមDណ៍េស1វេ3េនះក៏ ដច
ូ AអC ក‡នធមD ™ែដលgនចំˆប់ ‡រមDណ៍េល6)បេទស

កមW#Aផងែដរ។ ប៉ុែន.ខ"#ំgន‡រមDណ៍…៉ងមុតgំŠមនុសfជ•8ន់ ថរDk បស់ )បAជនកមW#Aនឹងទទួល%នអតn)បេ…ជន៍ ពី
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5រម6 ក7
?រM_ល់ និង ?រយល់ ដង
› ពី ?ររួមចំែណកដ˜អM•រ•ែដលបុ គ_លសំvន់ ៗhំង េនះ%នេធ>6ស)gប់ )បេទសកមW#Aអស់
រយៈេពលAេ)ច6នXCម
ំ ក។

េសចក.ីសង´ឹមរបស់ ខ"#ំស)gប់ )បេទសកមW#AគឺŠ)បAជន‡ចទទួល%នសិ ទdិែដល%នែចងេQកC#ងរដHធមD-

នុŸរបស់ ខl©ន។ ស)gប់ លទdិ)បAធិប េតយ•េសរីពហុ ប កfែដលgនសិ ទdិម នុសfនឹង ?រrរ)បAពលរដHកមW#Aនិង
ជួយពួកេគឱ•រស់ េQកC#ងជkវxតែដលបំេពញនូវេទពេ?សល•និង សមតnmពដ˜អM•រ•របស់ ពួកេគ។ ខ"#ំសង´ឹមŠមនុសf
ជ•8ន់ ថ‡
Dk ច8ំកមW#AេXWះេsរកយុ គសម័យថDម
k ួយៃនសន.ិmព លទdិ)បAធិបេតយ• និងវxបុលmព។

ស៊ូ ខូហ&ហ&ី
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សមជិកថ8.កដ
់ ឹកនំរបស់អជ@.ធរបេណC.ះអសន្អង្ករសហ្បជជតិេនកម្Oជ,
១៩៩០-៩៣, និងជតំណងពិេសសរបស់អង្ករសហ្បជជតិ្បចំេនកម្Oជ ១៩៩៤-៩៧
!ប់ $ង
ំ ពី)* ំ ១៩៦៣មក េ2ក ែប៊ នី * វ7ដ9:ណូ (Benny Widyono) ែដល>ជន>តិឥណCេ: នសុីFនេដGរតួJ៉ងសកមL ក*MងNនៈ
>មPនQីសីុវល
R របស់ អងTUរសហWប>>តិ, ជXរញ
ុ Uរអភិវឌ\េសដ]កិច_J៉ង)ប់ រហ័ សៃនបb
Q Wបេទសកំពង
ុ អភិវឌ\ន៍, Uរ
ែថរកfសនQិgពនិងសិ ទhិមនុសi។ kត់ គឺ>អ* កដnកoំមួយរូបៃនq>rធរបេb
Q ះqសន*អងTU រសហWប>>តិេ uកមv M>
(អ៊ុ ន $ក់ ) េហG យេWUយមកេ2កFនWតលប់ ម កេធwG> តំb ងពិ េ សសរបស់ អគTេ លxធិ U រអងTU រសហWប>>តិ
េ2ក ប៊ូ Wតស
ូ ប៊ូ Wតស
ូ -yTលី (Boutros Boutros-Ghali)។ kត់ FនបនQqជ7ពដzល{ីល|ញរបស់ kត់ >មួ យ អងTU រសហWប>>តិ និងFននិពនhេ ស}វេ~•នចំណងេជGង€"•ំក*MងWសេ•ល” អំពីសម័ យ អ៊ុ ន$ក់ េ uកមv M>។

តួoទីរបស់ អុ ៊ន$ក់ កង
*M UរេលGកកមvស់សិទhិមនុសiេuកមv>
M

ខrMំេកGតេuៃថƒទី១៦ ែខតុ2 )*ំ១៩៣៦ េu•៉េជG„ង (Magelang) េuែផ*កកb
Q លៃនេUះ>w (!†‡), WបេទសឥណC:េនសុី, េuក*MងWសេ•លៃនWFˆទWពះពុទhˆសoបូរប
៉ ូ ៊ូដរួ (Borobudur) ដzល{ីល|ញនិង>WFˆទពុទhˆសoដzធំ
បំផត
ុ េuេលGពិភពេ2ក។ ខrMំេកGតមក•នេ‰Lះ€ េអŠយ ហុ ង„ន (Oei Hong Lan)។ ឪពុកខrMំ>ជន>តិgគតិចចិន
ែដល•នWទព9សម{តQិេWចGនែដលWបកបរបរចិŒឹ ម
_ េŽយUរទិញ€*ំជក់ ពីកសិ ករWកីWក។

ឪពុកខrMំF នបŒ•: នខrMំេ•សិ កfែផ*កេសដ]កិច_េuហfU$ែដលេu)ƒយពី Wសុក កំេណG តេWUមUរបេWង}ន

របស់ ˆ PˆQ!រ9 ស៊ូ មី Wត ូ ដ9:ចូy ឌីគូស៊ូម៉ូ (Sumitro Djojohadikusumo) ែដល>បិ$េសដ]កិច_វRទឥ
ូ ណC:េនសុី និង

>អ* កសងTមនិយមមួយរូប ពីេW‘ះkត់ចង’ឱ9ខrMំqចUន់ Uប់ Wកុមហ៊ុ នរបស់ kត់>មួយនឹងស”•ប័Wតែផ*កេសដ]កិច_។
អwីៗមិ នFនសេWមចដូចែដលkត់ F នេWkងទុក។ ខrMំF នភ—ឺែភ*កេuេពលែដល ស៊ូ មីWត ូ (Sumitro) Fនប”• ក់ €ឪពុក

របស់ ខrMំ> ឈL ™ញ កb
Q លែដលFនេកងWបវšŒ_ជ7វRតរបស់ កសិ ករ€*ំជក់ WកីWក។ ខrMំF នបដRេសធមិ នUន់ U ប់ Wកុមហ៊ុ ន

1

ែប៊ ន8ី វ;ដ=>ណូ
របស់ ឪពុកខrMំេហG យFនqyរូប ករណ៍មួយេ•សិ កfេuសហរដ]qេមរិកេដGម{ីទទួលFនស”• ប័Wត€*ក់ បណCិតែផ*ក
េសដ]កិច_ពីˆកលវRទ›ល័យតិចˆស់ ។

េuែខតុ2 )*ំ១៩៦៣, មួ យសFQ ហ៍ ប oœប់ ពីខrMំទទួល Fនស”• ប័ Wត€* ក់ ប ណCិ ត, កូនWបុ សរបស់ ខrMំF នេកGត

មក ែដលភរិJ របស់ ខrMំគឺ > សងf$ំ ង ពី កុ• រgពរបស់ ខrMំ។ ខrMំ ទទួល FនUរ•រ>មួ យ គណៈកមL U រេសដ]កិ ច_និ ង

សងTម របស់ អងTUរសហWប>>តិសW•ប់ qសុី និង F៉ សុី ហិw ក (ESCAP) ែដលខrMំF នេធwGUរ>មួ យˆž ប័ នេនះរហូ ត
ដល់ខrMំWតវូ Fនេផœរេ•UរិJល័យកb
Q លរបស់ អងTUរសហWប>>តិេuទីWកុងញ:វយ៉ ក។

េu)*ំ១៩៦៥ រដ]Wបyរមួយែដលមិ នFនសេWមចេŽយពួកេឆwង និយមេuក*Mង WបេទសឥណC:េនសុីF នoំឱ9

•នUរស•— ប់ រ•T លមនុស iចេo— ះពី ៥០០ ០០០ េ• មួ យ 2នoក់ ជនែដលសងi័យ €>ជនកុមLMយ នីសQ េŽយ
Wប¢oធិប តីែដលWប)ំងនឹងពួកលទhក
ិ ុមLMយនីសQ ស៊ូ yតូ (Suharto)។ េŽយសងi័យ€ចិនេuពីេWUយរដ]Wបyរ,

kត់ F នបង£េX យG ង ¤ំ ង អស់ k* ែដល>ជន>តិg គតិ ចចិន ឱ9បQ:រេ‰L ះ។ ដូេច*ះខrMំF នU— យ> ែប៊ នី* វ7ដ 9:ណូ (Benny
Widyono)។ ក*Mង អំឡMង )*ំ១៩៧៥ ដល់ )*ំ ១៩៧៧ ខrMំF នចំb យេពលពី រ)*ំេធwGUរ>មួ យអងTUរសហWប>>តិេu
ˆន់ ត›េyT (Santiago) Wបេទសឆីលី។
កិច_WពមេWព}ងទីWកុងF៉ រីសនិងអ៊ុន$ក់

Uរ!ប់ qរមL ណ៍របស់ ខrMំដប
X ូ ងចំេ‘ះេˆកoដកមL កមvM>Fន!ប់ េផQGម ពិតWFកដក*Mង អំឡMងេពលUរបŒ•:ន

េ•បំេពញUរ•ររបស់ ខƒMំ>េសដ]កិច_វRទូ>មួយ ESCAP េuទីWកុងFងកកក*Mងទសវតiរ៍១៩៧០។ ពីចណ
ំ ុ ចេoះ េគមិ ន

qចកត់ ស •T ល់ F នេទ€បoœ ប់ ពីU ររំេŽះកមvM> េចញពី របបែខLរWកហមេŽយកងទ័ពេវ}តbមេuែខមក• )*ំ
១៩៧៩, េរŠង•៉វៃនgពៃWពៃផiៃនជ7វRតេWUមរបបែខLរWកហមរបស់ ប៉ុ ល ពតFន!ប់ េផ§Gម េលចេឡGង ។ g—មៗេoះ
Wចក¤wរជXរWំ បមូលផ§ទ
M ំ ូ¤ំងWបេទសFនេបGកចំហរេហG យWប>ជនqចេធwGដេX ណGរេŽយេសរី។

េŽយេធwG$ មព័ ត៌• នជXនួយ ពី បុ គT លិ ករបស់ ខrMំ , េ2ក Wកិច អុី មឺ សុ ន (Craig Emerson) —េសដ]កិច_ វRទូជ ន

>តិអូPˆQលីវšយេកLង•*ក់ ែដលេWUយមកFនU—យ>រដ]មPនQ‘
ី ណិជ•កមLនិង gពWបកួតWបែជងេuWបេទសអូ PˆQលី

—េហG យខrMំនិងសហUរីមួយចំនន
ួ Fនេ•េមGលតំប ន់ gគxងត{:ងៃនqរŒ•, >ទីWកុងWពំែដនតូចមួ យេugគxងេកGត
Wបេទសៃថ, ែដល•នWពំWបទល់>ប់ នឹងតំបន់ ែដលេuែតUន់ Uប់ េŽយែខLរWកហមេuក*MងWបេទសកមvM>។

េuទីេoះេយG ង សេង©តេឃG ញជនេភ}សខ—™ នចូ ល េ•ក*Mង Wបេទសៃថ។ េយG ង េមG ល េŽយេសចកQីតក់ ស—M ត ពី

េW‘ះមនុសi¤ំ ងេoះេស— កˆ—ំ ង, ទន់ េខi«យ, kLនˆច់ េទេហG យ ែភ*កWកហូ ង FនេដGរជXពប់ េជGង ដួលេចញពី ៃWពមQ ង
មួយៗេហG យដួលេuេលGដៃ7 ថ•ប់ ‘ន់ oក់ ។ ពួកេគេវទoេuចំេ‘ះមុខេយG ង។

េuេពលខrMំWតឡប់ េ•ដល់ UរិJល័យ •៉សុី នWត>ក់ របស់ ខrMំេuទីWកុង Fងកក ខrMំF នទូរេលខ>បoœន់ េ•

oយកŽ]នWបតិប តQិU ររកfសនQិgពរបស់ អងTUរសហWប>>តិេuញ:វយ៉ កេŽយសL័ WគចិតQេ•បេWមG Uរេuក*Mង

WបេទសកមvM>>អ* ករកfសនQិgព។ >អកុសលេŽយˆរែតចលoនេJFយេuអងTUរសហWប>>តិេuញ:វ-

យ៉ ក †Fនចំbយេពលដល់ េ• ១២ )*ំមុនេពលែដលខrMំWតវូ FនបŒ•:នេuទីបំផត
ុ មកកមvM>េuែខេមˆ)*ំ១៩៩២
>មួយq>rធរបេb
Q ះqសន*អងTUរសហWប>>តិេuកមvM> (អ៊ុន$ក់ )។
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េuៃថƒទី២៥ ែខធ*: )*១
ំ ៩៧៨ កងពលធំេវ}តbមចំនន
ួ ១២កងពល ែដល•នកងទ័ពសរុបចំនួន ១៥០ ០០០

oក់ F នចូលក*Mង WបេទសកមvM> រួម>មួ យកងក•—ំង ឧ¤œមកមvM> រួម•ន ២០ ០០០oក់ > អតីត¤yនែខLរWកហម

ែដលFនេភ}សខ—™នេ•Wបេទសេវ}តbមFនរំេŽះកមvM>េចញពី UរWគប់ Wគងរបស់ ែខLរWកហម។ ˆ¢រណរដ]Wប>
•និតកមvM> (សបក ) ថLម
7 ួយែដលដnកoំេŽយេ2ក េហង សំរិន និងេ2ក ហ៊ុ ន ែសនWតវូ Fនែតង$ំង>រŽ]ភិFល
ថLរ7 បស់ កមvM>។ †Wតវូ FនkំWទេŽយសហgពសូេវ}តនិងសមv័នម
h ិតQរបស់ ខ—™ន េហG យមិនយូ រប៉ុoLនFនេកGនេឡGងពី៨0
េ• ៩៥ gគរយៃនWបេទស។ េu)*ំ១៩៨៥ េ2ក ហ៊ុ ន ែសន FនU—យ>oយករដ]មPនQី។

ក៏ប៉ុែនQ WកុមgគីWប)ំង បីេផiងេទ}តFនរួបរួមk*េu)*ំ ១៩៨២ > “រŽ]ភិF លWប)ំង” េŽយFនចងWកង

ខ—™ន ឯង>រŽ] ភិ F លចWមុ ះកមvM > Wប>ធិ ប េតយ9។ Wកុម ¤ំ ង បី គឺ ៖ រណសិ រiរំេŽះ>តិ Wប>ជនែខLរ (ˆQំ និ យ ម),

គណបកiែខLរWកហមកមvM>Wប>ធិបេតយ9 (ែខLរWកហម)និង រណសិ រiរួប រួម >តិេដGម{ីឯក•ជ9 អព›Wកឹត សនQិgព
និងសហWបតិបតQិUរកមvM> (ហ៊w Mនសុី នបុិច) របស់ WពះអងT•_ស់ នេ•តQមសី ហនុ។ រŽ]ភិF លចWមុះកមvM>Wប>ធិបេត-

យ9Wតវូ Fនkំ WទេŽយចិ ននិង ស•គមWប>>តិq សុី qេគ*យ៍ (qˆ៊ ន) ក៏ ដូច>សហរដ]q េមរិកេហG យWតវូ Fន
ទទួលˆTល់េŽយមyសន*ិFតអងTUរសហWប>>តិ>រŽ]ភិFលៃនWបេទសកមvM>រហូ តដល់)*ំ១៩៩១។

រŽ]ភិFលចWមុះកមvM>កមvM>Wប>ធិបេតយ9FនWគប់ WគងជXរជ
ំ នេភ}សខ—™នេu$មWពំែដនៃថនិងតំបន់ មួយ

ចំនន
ួ េuក*MងWបេទស។ ក*MងអំឡMងេពលៃនgព>ប់ kំងនេJFយ ែដល•នរយៈេពល>ងមួយទសវតiរ៍ ˆ¢រណ
រដ]Wប>•និតកមvM>Wតវូ Fនេគដកេចញែផ*កនេJFយនិងេសដ]កិច_េហG យេហតុេនះFនពន›Uរឈឺ !ប់ របស់
Wប>ជនកមvM>។

Uរខំពុះ‘រឱ9រួចខ—™នពិតWFកមួយqចេធwGេ•FនគឺេuេពលែដលWប>ជនកមvM>វRនិច²័យខ—™នឯង€FនេWត}ម

ខ—™នរួច•ល់េហG យ។ ក*Mង)*១
ំ ៩៨៧សេមQចសី ហនុនិងេ2កហ៊ុ ន ែសន-េមដnកoំៃនកងក•—ំងWប)ំង¤ំងពីរគឺរŽ]ភិF ល
ចWមុះកមvM>Wប>ធិបេតយ9 និង ˆ¢រណរដ]Wប>•និតកមvM>/រដ]កមvM>-FនWបមូ លផQk
M ំ * សW•ប់ កិច_Wបជុ>
X WបវតQិ

ˆPសQពីរេuជRតទីWកុងF៉ រីសែដលទីបំផត
ុ FនបំែបកUរ>ប់ kំង។ េវជ•បណCិត ហTិ ច yT„Wប៊ូ (Kek Galabru) ែដល
>ឥសiរជនេលចេ¢—របស់ កមvM>FនេដGរតួoទីJ៉ងសំxន់ ក*MងUរoំgគី¤ំង ពីរេនះមកជួប k*េហG យេរŠង•៉វរបស់

េ2កWសី Wតវូ Fនេរ}ប•ប់ េuក*Mង េស}វេ~េនះ។ េWUយមកេ2កWសី F នបេង©GតអងTU រលីU ដូ (សមv័ នែh ខLរជXេរŠន
និងUរ‘រសិ ទិhមនុសi)។ បoœប់ ពីេoះចំណុចWបសពwៃនក$Qអំេbយផលរួម¤ំងUរដួលរលំៃនសP•TមWត>ក់ F ន
oំដេX bះWˆយឱ9Uន់ ែតខិត េ•ជRត gព>ក់ ែសQ ង ។ ទីបំផុត UរចុះហតžេលxេលG កិច_WពមេWព}ងសនQិgពទី Wកុ ង

F៉ រីសFនoំមកនូវឱUសមួ យេដGម{ីេŽះWˆយˆžនgព¤ល់Wចកៃនរដ]កមvM>និង រŽ]ភិFលចWមុះកមvM>Wប>ធិប េតយ9និងសW•ប់ Uរបេង©GតរŽ]ភិFល>តិមួយែដល•នេសžរgពនិងរួមបŒ_:លk*។

“កិច_WពមេWព}ងទីWកុងF៉ រីស” Wតវូ Fនេរ}បចំេឡGង េដGម{ីសWមល
ួ ដល់ Uរ³—ស់ បQ:រេ)vះេ•រកសនQិgព, េសžរ-

gពនិងលទhិWប>ធិបេតយ9េuក*MងWបេទសកមvM>បoœប់ ពីសP•TមសុីវRលអស់ រយៈេពល២0)*,ំ gពឯកេUអន§រ>តិ
និងអំេពGេ´រេµែដលWបWពឹតQេŽយរបបែខLរWកហមេWUមប៉ុលពតពី)*១
ំ ៩៧៥ ដល់)*ំ ១៩៧៩។

េលGសពីេនះេ•េទ}ត កិច_WពមេWព}ង¤ំង េនះWតវូ Fនេរ}បចំេឡGងេដGម{ីប Œ_ប់gព¤ល់ WចកនេJFយអស់

រយៈេពលជRតមួ យទសវតiរ៍ក*Mង េពលែដលWបេទសកមvM>•នរŽ]ភិF លពីរេŽយ•នWបសិ ទhិgព, េuជRតk*, ែដល

gគីនីមួ យៗWតវូ FនទទួលˆTល់ េŽយWកុម មyអំbចេផiងk*។ ែផនUរេនះFនគិតពី រយៈេពលអនQរUល!ប់ ពី
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ែប៊ ន8ី វ;ដ=>ណូ
ៃថƒទី២៣ ែខតុ2 )*ំ១៩៩១ រហូ តដល់ UរេFះេ)*តេWជGស$ំងរŽ]ភិFលថLន
7 ង
ិ សgធមLនŒ
ុ •េWUយពី “UរេFះេ)*ត
េŽយេសរីនិងយុ តQិធម៌”។

ឧតQមWកុមWបឹកf>តិមួយ (កជក), ែដល>Uរេរ}បចំឱ9•នUរែបងែចកអំbចមួយរួម•នស•ជRក ៦រូប

មកពីបកiរដ]កមvM> និង២រូបមកពីWកុមនីមួ យៗៃនWកុមបកiបីៃនរŽ]ភិFលចំរះុ កមvM>Wប>ធិប េតយ9, Wតវូ Fនបេង©Gត

េឡGង>ˆž ប័នតំbងអនQរUលេហG យWតវូ េដGរតួ>អ* កចូលរួម ក*MងUរពិ gកfសW•ប់ អងTUរសហWប>>តិរង’!ំ
UរេFះេ)*ត។ ដnកoំេŽយWពះអងT•_ ស់ សី ហ នុ, Wកុម Wបឹ កf>តិកំពូលនឹង ¤ក់ ទង>មួ យ អ៊ុ ន$ក់ និង ផQល់ដប
X ូ oL ន
េលG ប ”¶ េkលនេJFយសំ xន់ ៗប៉ុ ែនQ† Wតវូ FនេគតWមូវឱ9 “Wបគល់ សិ ទhិេ•ឱ9អងTU រសហWប>>តិនូវ•ល់
អំbច!ំFច់ េដGម{ី¢oនូវUរអនុវតQកិច_WពមេWព}ង (ទីWកង
ុ F៉ រីស)” ។

េuក*MងUរF៉ ន់ Wប•ណៃនUរចំbយចំនន
ួ ១,៧ ប៊72នដុ2—រqេមរិក, អ៊ុន$ក់ •នWកម
ុ ¤yនែដលFន

ផQល់ សិ ទhិ អំb ចចំនួន ១៥ ៥៤៧oក់ និង អ* ក សេង©ត Uរណ៍ េJ¢ចំនួន ៨៩៣oក់ មកពី ៣៤Wបេទស, នគរFល
សុី វRល ចំនួន ៣៥00oក់ មកពី ៣២Wបេទស, បុ គTលិ កសុី វRល ចំនួន ១១៤៩oក់ , អ* ក សL័ WគចិតQអងTUរសហWប>>តិ
ចំនន
ួ ៤៦៥oក់ និងបុគTលិកជXនយ
ួ UរកមvM>ចំនន
ួ ៥៦០០០oក់ ។

អ៊ុន$ក់ •នqណតQិនិងអំbចែដលមិ ន¢—ប់ •នពីមុនមក, ែដលសំxន់ បំផត
ុ គឺេធwU
G រេFះេ)*តេŽយេសរី

និង យុ តQិ ធម៌ , េធwG• តុភូ មិ និ វតQន៍ជ នេភ}សខ—™ន ចំនួន ៣៦មុឺ ន oក់ ែដលេuក*Mង ជXរក
ំ *Mង Wបេទសៃថ និ ង រំˆ យកងក•—ំ ង
េJ¢ J៉ងេyចbស់ ៧០ gគរយៃនWកុមបកiពួក¤ំងបួន។

អ៊ុន$ក់ Fន!ប់ េផQម
G WបតិបតQិUររបស់ ខ—™នេuៃថƒទ១
ី ៤ ែខមីo )*ំ១៩៩២ >មួយនឹងUរមកដល់ៃនមPនQី>ន់

ខvស់ បំ ផុត ពី ររូប របស់ ខ—™ ន គឺេ2ក J៉ ស៊ូ សីុ qUសុី (Yasushi Akashi) ៃនWបេទសជប៉ុ ន ែដល>តំb ងពិ េសស

របស់ អគT េលxធិ U រនិ ង >Wប¢នេបសកកមL និង េ2កឧតQ មេសនីយ៍ ឯ ក ចន ˆន់ ឌឺសុ ន (John Sanderson) ៃន
Wបេទសអូ PˆQលីនិង>េមប”•Uរកងទ័ពអ៊ុន$ក់ ។

ខrMំF នចូល រួម >មួ យ អ៊ុ ន$ក់ > “អភិ F លWសេ•ល” ៃនេខតQេស}ម•បែដល>ែផ*កមួ យ ៃនែផ*ករដ]F ល

សុី វRល អ៊ុ ន$ក់ ។ ខrMំWតវូ សWមបសWម ួល Wគប់ ែផ*ក¤ំង អស់ របស់ អ៊ុ ន$ក់ េuក*Mង េខតQេនះ រួម ¤ំង Uរបេង©Gតកិច_ WបជុX
Wប!ំែខនិងUរអនុម័តUរេបGកUរិJល័យនេJFយេuមុនUរេFះេ)*ត។
សិ ទhិមនុសi

បទប{Œ• តQិៃនកិច_ WពមេWព}ងសនQិg ពទី Wកុ ង F៉ រីស សQី ពីសិ ទhិម នុស iែដលWតវូ FនWបគល់ ឱ 9អ៊ុ ន$ក់ គឺ • នgពទូល ំទូ2យនិង UរទុកចិតQបំផត
ុ ែដលមិន¢—ប់ •នWបគល់ ដល់ អងTUរសហWប>>តិមិ នWkន់ ែតក*Mង Wបតិប តQិUរែថរកf
សនQិg ពប៉ុ េb̧ះេទែថម¤ំ ង េuក*Mង ែផ*កសិ ទhិម នុសi¤ំ ង មូ លេទ}តផង។ េរŠងេនះWតវូ FនេធwGេឡG ង មួ យ ែផ*កេŽយ

ˆរែតWបវតQិˆ PសQ ពិេសសរបស់ WបេទសកមvM> េហG យមួ យែផ*កេទ}តគឺេŽយˆរUរ³—ស់ បQ:រេ)vះេ•Uន់ ល ទhិ-

Wប>ធិបេតយ9េuក*MងUរេFះេ)*តែដលWគប់ WគងេŽយអងTUរសហWប>>តិ គឺ>លំyត់សំxន់ ៗក*MងUរអនុវតQ
សិ ទhិមនុសi។ សិ ទhិម នុសiគឺ>ស*:លសំxន់ ៃនUរ³—ស់ បQ:រនិង Uរ³—ស់ បQ:រ¤ំង Wសុងពីជេ•—ះេ•Uន់ សនQិgពក*Mងន័យ
ទូលទ
ំ ូ2យ។
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អំb ចរបស់ ែផ*កសិ ទិhម នុស iៃនអ៊ុ ន$ក់ គឺ• នពី រែផ*កសំ x ន់ ៗ។ ទី១ េដGម {ីជរX ញ
ុ បរិJ UសនេJFយ

អព›Wកឹត9ែដលសិ ទhិមនុសiWតវូ Fនេគេkរពែដល•នˆរៈសំxន់ សW•ប់ េkលបំណងៃនUរេFះេ)*តេŽយេសរី

និងយុ តQិធម៌, និងទី២ េuក*Mងលក£ខណCៃនកិចW_ ពមេWព}ងសនQិgពទីWកុងF៉ រីស េដGម{ីទប់ ˆ©ត់UរវRលWតឡប់ េ• "េkល
នេJFយនិងUរអនុវតQooពីអតីតUល" ែដល>‘ក9សW•លសW•ប់ Uរស•—ប់ រ•TលេŽយពួកែខLរWកហម។

´—មិ នច|ស់ 2ស់ េoះមិ នqចU—យ>មូ លŽ]នWគឹះសW•ប់ របបសិ ទhិមនុសiែដលដnកoំេŽយអ៊ុ ន$ក់ ដz

រឹង•ំែដលqច¢o€អតីតUលដzរនhត់េនះនឹងមិ នេកGតេឡGង ដែដលៗេឡGយ។ ដូេច*ះ‘ក9ែដលWតវូ FនេគេWបGJ៉ ង

ទូល ំទូ2 យគឺ> ‘ក9សW•លែដលអ* កអ៊ុ ន$ក់ មិ ន>េWចGនoក់ េទ -ដូចែដលសេមQ ចសី ហនុF នសំេ¹េ•េលG ពួក
េយG ងអ* កែថរកfសនQិgពែដលgគេWចGន>ជនបរេទសែដល•នចំេណះដnងតិចតួចពី WបវតQិˆPសQ ឬ វប{ធម៌កមvM>-

ែដលសូ ម {ីែតដnង € "UរអនុវតQន៍ៃនអតីតUលoេពលបច_Mប {ន*" តំb ងឱ9Uរˆ—ប់ •ប់ 2 នoក់ េuក*Mង ៃដរបស់
ែខLរWកហម។

ខណៈេពលែដលែផ*កសិ ទhិម នុស iWតវូ Fនបេង©Gត េឡG ង េដGម {ីទប់ ˆ© ត់ • ល់ U រេកGតេឡG ង វRញ ៃនUររំេ2ភ

បំ‘ នធំៗៃនសម័ យែខLរWកហម, អ៊ុ ន$ក់ Wតវូ FនេគបដRេសធមិ នឱ9ចូលេ•Uន់ ទឹកដ7ែខLរWកហម, ែដល••ំង J៉ ង
x—ំងដល់Wបសិ ទhgពរបស់ អងTUរេនះ។ >លទhផលអ៊ុ ន$ក់ FនសកមL ក*MងUរ´—ំេមGលUររំេ2ភសិ ទhិមនុសiេuក*Mង
ទឹកដ7ៃនរដ]កមvM>។

េហតុអwីFន>កមLវRធីដ•
z នមហិ ច²$េនះែដលេ³QតេលGសិទhិមនុសiWតវូ FនអនុវតQេŽយែផ*កតូច>ងេគបំផុត

ៃនអ៊ុន$ក់ ែដលដXបូងេឡGយ•នបុគTលិកជXoញWតឹមែត ១0 oក់ ប៉ុេb̧ះ? េហតុផលែដលេuពីេWUយgពŽក់ ខ—™នពី

ដXបូ ង គឺដូចែដលFនេលGកេឡGងេŽយអគTេលxធិUរេuក*MងសំេណGរបស់ kត់ ែដលFនŽក់ េ•WកុមWបឹកfសនQិសុ ខ
អងTU រសហWប>>តិ€ “Wគប់ បុ គTលិ កអ៊ុ ន$ក់ ¤ំ ង ១៨ ០០០ oក់ នឹង ែចករំែលកUរទទួល ខុ ស Wត ូវចំេ‘ះសិ ទhិ

មនុសi េហG យ€េu$មេខតQនឹង មិ ន•នបុគTលិកសិ ទhិមនុសiេទេW‘ះWគប់ បុ គTលិកអ៊ុ ន$ក់ ¤ំង អស់ នឹងយកចិតQទុក
Žក់ ចេំ ‘ះប”¶េoះ”។

gគេWចGនៃនបុគTលិកអ៊ុ ន$ក់ F នព›JមេធwGកិច_Uរេនះក*Mង Uរ•រWប!ំៃថƒរបស់ ពួកេគប៉ុ ែនQពួកេគFនបក

Wˆយពី ច|ប់ សិ ទិhមនុស iេŽយែផ»កេលGទសiនៈវប{ធម៌ ³œល់ ខ—™នរបស់ ពួកេគែដលែWបWបួលJ៉ ងទូលទ
ំ ូ2យក*Mង

ចំេb មបុ គTលិ ក មកពី ១០០ Wបេទស។ េ2ក ែឌនី ស •៉ កb•៉ •៉ (Dennis McNamara) >oយកែផ*ក សិ ទិh
មនុសiរបស់ អ៊ុ ន$ក់ , >ស•ជRកបុគTលិកអងTUរសហWប>>តិែដល•នបទពិេˆធន៍ម កពី ឧតQម ស* ងUរអងTU រ

សហWប>>តិទទួលបនœMកជនេភ}សខ—™ន (UNHCR) េuទីWកង
ួ ែផ*កថវRUបែនžមពីរŽ]ភិF ល
ុ ហiឺែណវ, FនទទួលជXនយ
មួ យចំនួនេŽយអនុ”• តឱ9ែផ*កសិ ទhិម នុសiបេង©Gនបុ គTលិករបស់ ខ—™នដល់ េ• ១៦ oក់ េuឯទីˆ* ក់ U រកb
Q ល និង

បែនžម ស•ជRកបុ គTលិកជXoញមួ យរូប េទ}តេuក*Mង េខតQនីមួ យៗៃនWគប់ េខតQ¤ំ ង ៃម¼ របស់ WបេទសកមvM>ែដល•ន
ˆរៈសំxន់ bស់ ។

សុី វRល, រដ]F ល និងសិ ទhិម នុសiWតវូ Fនផfរg•ប់ k*J៉ ងជRតស*ិ ទh។ ដូេច*ះ េuក*MងេខតQេស}ម•ប េយG ង•ន

សំbងែដលFនទទួល យូ ជ7ន ប៉ូ លីហiMី (Eugene Polizzi),ែដល>អ* កសL័ WគចិតQជន>តិអុី$លី, មកេធwG>ស•ជRក
បុគTលិកសិ ទិhមនុសiែដលខិតខំWបឹងែWបងរបស់ េយG ងែដលWតវូ •យUរណ៍មកខrMំ។

5

ែប៊ ន8ី វ;ដ=>ណូ
Wសបk*នឹង វRធីˆPសQ ដល
z »ិតល»ន់េនះចំេ‘ះសិ ទhិមនុសi, សិ ទhិអំbចែដលFនផQល់ឱ9អ៊ុ ន$ក់ និង អ* កតំbង

ពិេសសេuក*Mង វRស័យេនះ•នទំហំធំសេម{Gមbស់ ។ អំbចសិ ទhិម នុសi•ន>ប់ ¤ក់ ទងJ៉ ងសំxន់ > មួយ បទ

ប{Œ•តQិៃនUរដកហូ តqវុធនិងUររំˆយទ័ព, >មួ យនឹងបទប{Œ•តQិWគប់ Wគងរដ]F លនិងសុី វRលUន់ ែតេWចGនែដល>
អំbចរបស់ ខrMំ> “អភិFល” អ៊ុន$ក់ ៃនេខតQេស}ម•ប, និង>មួ យUរWបWពឹត§ៃនUរេFះេ)*ត។ អតžន័យមិ នច|ស់

2ស់ ៃនកិច_WពមេWព}ងសនQិgពទីWកុងF៉ រីសេuក*MងUរេkរពមួយចំនន
ួ េuក*Mង ែផ*កេនះFនផQល់នវូ gពបត់ែបនែដល
•នអតžWបេJជន៍។

Uរបេង©GតWកបខ័ណCច|ប់ សិទhិមនុសi

ដXេbះWˆយសនQិg ពេuកមvM> FនផQល់ ឱ9€Wបេទសេនះនឹង U— យ>gគី មួ យ ៃនឧបករណ៍ សិ ទhិអ នQរ>តិ។ ក*M ង

រយៈេពលមួ យែខៃនUរមកដល់ របស់ អ៊ុន$ក់ និង េWUមUរដnកoំរបស់ អ៊ុ ន$ក់ , ឧតQមWកម
ុ Wបឹ កf>តិF នចុះហតžេលxេលGសនhិស”• អនQរ>តិេWចGន>ងWបេទសដៃទេទ}តេuក*Mង តំបន់ ។ ឧតQមWកម
ុ Wបឹកf>តិF នចុះហតžេលxេលG
សនhិស”• សិ ទhិម នុសiអនQរ>តិចំនន
ួ WFំពីរ េហG យេបGេ¤ះបី>មិនqចអនុវតQ ឬ•យUរណ៍ឱ9FនWគប់ Wkន់ ក៏េŽយ

ក៏†>Wកបខ័ណC ដzសំxន់ ស W•ប់ កំែណទWមង’ច|ប់ និង តុ2 Uរ>បនQប oœប់ >ពិ េសសេŽយˆរែត$មសំេណG
របស់ អុ៊ន$ក់ ឯកˆរ¤ំងអស់ េនះWតវូ FនបកែWប>gˆែខLរេហG យWតវូ FនផiពwផfយJ៉ងទូលទ
ំ ូ2យេŽយ•ន
ជXនយ
ួ ពីWកុមសិ ទhិមនុសiក*MងWសុក។

UរWគប់ Wគងែផ*កនេJFយៃនWបព័ នត
h ុ2Uរនិង ច|ប់ WពហL ទណCែដលមិ នគួរឱ9េពញចិតQF នជXរញ
ុ ឱ9អ៊ុ ន

$ក់ េរ}បចំច|ប់ WពហL ទណC អនQរUលែដលWតវូ Fនអនុម័ តេŽយឧតQម Wកុម Wបឹ កf>តិេuែខក”• )*ំ ១៩៩២។ Uរ
េរ}បចំច|ប់ WពហL ទណCេនះមិ នWតវូ Fនេគគិតទុក>មុ នេŽយកិច_WពមេWព}ងទីWកុង F៉ រីសេទ។ វR¢ននិង ច|ប់ សីQ ពីU រ
េFះេ)*តដzពិˆQ រនិងWកមសី លធម៌ ៃនUរេFះេ)*តែដលFនW‘ងេŽយអ៊ុន$ក់ និង អនុម័ តេŽយឧតQមWកុមWបឹ កf

>តិក៏•នបទប{Œ•តQិសិទhិមនុសiមួយចំនន
ួ និង UរŽក់ ទណCកមLផងែដរ។ ¤ំងេនះWតវូ FនេWបG ក*Mង អំឡMងេពលដXេណGរ
UរេFះេ)*តេដGម{ីទប់ ˆ©ត់Uររំេ2ភបំ‘ន។

េuេពលែដលq>rធរមូលŽ]នប•ជšយក*MងUរ!ត់ វR¢នUរេដGម{ីប Œ½ប់ អំេពG ហិងfនេJFយមុ នេពល

និង ក*Mង អំឡMងេពលៃនដXេណGរUរេFះេ)*ត)*ំ១៩៩៣េoះ េ2កJ៉ស៊ូ សីុ qUសុី (Yasushi Akashi) Fន!ត់វR¢ន
UរJ៉ងធំទូ2យនិង)ប់ រហ័ សៃនUរបេង©GតUរិJល័យWពះ•ជq>rពិេសសមួយេuែខមក• )*១
ំ ៩៩៣ ថwេ7 បG•ន
UរជX¤ស់ ពីgគី¤ំង ពីគឺgគីរដ]កមvM>និង gគីមិ នែមនរដ]កមvM>ក៏ េŽយ។ †•នអំb ចក*Mង Uរ!ប់ ខ—™ន, ឃុ ំ ខ—™ន និង
Uត់េ¤សមនុសiែដលសងi័យពីUររំេ2ភសិ ទhិមនុសiធƒន់ធរƒ ។
Uរជួយបេង©GតសងTមសុីវល
R ែដលរីកចំេរGនេ>គជšយមួយ

អនុេ2ម$មកិច_WពមេWព}ងសនQិgពទីWកុង F៉ រីស, “ជនសុីវRលែដលWតវូ េគឃុ ំ ´ំង” ¤ំងអស់ ែដលWតវូ FនេគˆTល់

និង >អ* កេ¤សសP•T មWតវូ Fន•យUរណ៍€ Wតវូ FនេŽះែលងមុ នេពលអ៊ុ ន$ក់ ម កដល់ ។ េ¤ះបី > Uរអភិវឌ\

សងTម សុីវRលដzរស់ រេវGកេuក*MងWបេទសកមvM>មិនសžិ តេuេWUមអំbចរបស់ អ៊ុន$ក់ ែដល>UរែថរកfសនQិgព>
>ងWបតិប តQិU រកˆងសនQិg ព, kLនអwី គួរឱ9សងi័យ េទ€ UរេŽះែលងពី ពនho kររដ]ក មvM>Fន³—ស់ បQ:រអwី Wគប់
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
J៉ងសW•ប់ សកមL ជនកមvM>ដូច>េ2ក ធន់ ˆ•យ ែដលWតវូ Fនស•¼សេuក*Mងេស}វេ~េនះ។ េបG kLនអ៊ុន$ក់
េទ†Wkន់ ែត>Uរមិនqចេ•រួចេទសW•ប់ បុ គTលដូច>េ2ក ធន់ ˆ•យនិងេ2កWសី េវជ•បណCិត ពុង ឈី វេកក
(េកក yT„Wប៊ូ - Kek Galabru) េដGម{ី!ប់ េផ§ម
G អងTUរសិ ទិhមនុសi។

េuេខតQេស}ម•ប¤ំងស•គមUរ‘រសិ ទhិមនុសiនិងអភិវឌ\ន៍េuកមvM> (qដហុ ក) និង¤ំងអងTUរលីUដូ

Fនបេង©GតUរិJ ល័យេuវតQដb
X
ក់ ែដល>វតQមួ យេuកb
Q លWកុង។ ដូចេu•ជ¢នីភ*ំេពញនិង កែន—ងដៃទេទ}ត

ែដរ q>rធររដ]កមvM> ក*Mង Wសុ ក•នUរសងi័យចំេ‘ះអងTU រ¤ំ ង េនះេហG យេWUយមកេទ}តFនអំ‘ វoវ>ញឹ ក
¾ប់ មកពួកេយG ង >q>rធរអ៊ុ ន$ក់ េដGម {ីែសw ងរកUរUរ‘រែផ*កប៉ូលីស សុី វRលរបស់ ពួកេយG ង និង កងវរេសoតូច
េJ¢របស់ Wបេទសបង’U—េដសែដលឈរេជGងេuេខតQេស}ម•ប។

UរWតត
hិ នុសiនិង “សកមLgពែកែWប”
ួ ពិនិត9, UរេសុGបអេង©តេលGUររំេ2ភសិ ទម

ចលoសិ ទិhមនុសi, េŽយ•នជXនយ
ួ ពីប៉ូលីសសុីវRល, FនេធwGទសiនកិច_>Wបព័នេh •ពនhokរែដលេគˆTល់¤ំងអស់

េu•ជ¢នីភេ*ំ ពញនិង េWUយមកេទ}តេu$មេខតQ។ ពនhokរ¤ំងអស់ មិនFនបំេពញ$មសQ ង’ŽរអនQរ>តិ>មូ ល
Ž]នបំផត
ុ េទ មួយែផ*កេŽយˆរែតធន¢នមិនWគប់ Wkន់ ។ កងwះមូលនិធិ>qទ¿Wតវូ Fន•ប់ >េសចកQីពន9ល់សW•ប់

សQង’Žរ¤បេuក*MងវRស័យសុ xភិF លនិង វRស័យដៃទេទ}ត និង សW•ប់ កងwះបុគTលិក។ Wបព័នយ
h ុ តQិធម៌ែដលមិនដXេណGរ
UរFនន័យ€ ពនhokរែតងែត•នgពចេង»Àតែណន។

ពនhokរ¤ំងអស់ េនះFនWបតិបតQិUរេWUមq>rធររបស់ រដ]កមvM>។ Wកុមេផiងេទ}តFនបដRេសធ€kLន

ពនhokរេuក*Mង តំបន់ របស់ ពួកេគេទេ¤ះបី>អ៊ុ ន$ក់ េជŠ>ក់ €•នជXរស
ំ W•ប់ ឃុំខ—™នេJ¢>េWចGនកែន—ងេuក*Mង
Wបេទស។ >ទូេ• អ៊ុន$ក់ មិនqចចូលក*MងពនhokរេŽយkLនUរជូនដXណឹង>មុនេឡGយ។

អ៊ុន$ក់ qចេធwGF នសេWមចនូវgពWបេសG រេឡGង មួ យចំនន
ួ េuក*Mងˆžនgពពនhokរ និងUរេŽះែលងអ* ក

េ¤សែដលkLនបទពិ េˆធន៍មួយចំនន
ួ េលGមូលŽ]នមនុសiធម៌ ប៉ុែនQសុខgព>ទូេ•, ˆžនgពេវជ•ˆPសQនិង WពហL ទណCគឺេu)ƒយពីUរេពញចិតQ។ អ* កេ¤សេសœGរែត¤ំងអស់ Wតវូ Fនឃុ ំ ខ—™នេŽយkLនUរUត់េ¤ស។

អំេពG ហិង fFនេកGនេឡGងេuកំឡMង េពលជRតដល់ UរេFះេ)*ត។ ែផ*កសិ ទិhម នុសiេWUមជXនយ
ួ របស់ ប៉ូ លីស

សុី វRល FនបŒ_ប់ UរេសុG ប អេង©តចំនួន ១៣០០ ករណី ក*MងអំឡMង េពលដប់ WFំបីែខេuកមvM> ។ ែផ*កេនះក៏ F នកត់ W$
ផងែដរពីUរសំ2ប់ Wប>ជនកមvM>ចំនន
ួ ៤៤០oក់ , ែដល>ជន>តិេដGមgគតិចេវ}តbម, ែដលFនWបWពឹតQេŽយ

ែខLរWកហម។ ខrMំF នចូល រួម ក*Mង UរេសុG ប អេង©តមួ យក*Mង oម>អភិF លេខតQែដលWតវូ Fនដnកoំ ប oœន់ េŽយេ2ក
ែឌនីស •៉ កb•៉ •៉ (Dennis McNamara) ែដល>Wប¢នសិ ទhិម នុស i េuៃថƒទី១0 ែខមី o )*ំ១ ៩៩៣ េuេពល
ែដលែខLរWកហមFន†យWបyរភូមិអែណQតទឹកជន>តិgគតិចេវ}តbមេuេលGបឹង ទេន—ˆបេuក*MងេខតQេស}ម•បេŽយFនស•—ប់ មនុសiអស់ ១២៤ oក់ ។

បoœ ប់ ពី េហតុ U រណ៍ េនះ•នUរ!កេចញរបស់ អណិ កជនេវ}តb មក*M ង េពលែតមួ យ ែដល•នចំនួន

Wប•ណ ២០០ ០០០ oក់ សិžតេWUមUរUរ‘រែផ*កសិ ទhិមនុសiរបស់ អ៊ុន$ក់ និង•នជXនយ
ួ ពីប៉ូ លីសសុីវRលេ•Uន់
Wពំែដនេវ}តbមែដលពួកេគមិនqចេFះេ)*តFនេទ៖ េoះគឺ>េkលបំណងចុងេWUយៃនUរស•—ប់ រ•Tលរបស់
ែខLរWកហម ។

7

ែប៊ ន8ី វ;ដ=>ណូ
ប៉ុ ែនQអំេពG ហិ ងfមិ នWតវូ Fនកំណ ត់ ចំេ‘ះែតែខLរWកហមេទ, អ៊ុ ន$ក់ F នកត់ W$€•នមនុស i>ង ៦៣៣

oក់ Fនˆ—ប់ និង ១៧៩oក់ Fនរងរបួ សេuក*Mង អំេពG ហិង f¤ក់ ទងនឹងUរេFះេ)*តែដល•នUរˆ—ប់ និង របួសក*Mង

ចំេbមWកុម¤ំងអស់ ។ េuទីបំផត
ុ UរបដRេសធ>យ€េហតុរបស់ Wកុមបកi¤ំងបីេផiងេទ}តេដGម{ីអនុវតQ$មUរ

រំˆយកងទ័ព (បoœប់ ពី•នUរេkរព$មរបស់ ែខLរWកហម) Fនប•¶ញពីទិដg
] ពេនះៃនអំbចរបស់ អុ៊ ន$ក់ ពីUរ

ប•ជšយJ៉ងច|ស់ ។ ក*Mង កំឡMងេពលេoះ Wប>ជនកមvM>ចំនន
ួ ២00 oក់ Wតវូ FនេគWបUស€Fត់ខ—™ន, បុ គTលិកអ៊ុ ន
$ក់ ចំនួន ១៥oក់ Wតវូ Fនស•— ប់ និង ៦៧oក់ េទ}តFនរងរបួ ស >ថL7មQ ង េទ}ត, សំ x ន់ េŽយˆរទេងwGហិ ងfែដល
ជXរញ
ុ េŽយនេJFយ។

ខrMំWតវូ និJយ€ េuក*MងេខតQេស}ម•ប សមិទhិផលរបស់ េយG ងក*MងវRស័យសនQិសុខ ˆ¢រណៈនិងសិ ទhិមនុសi

ពិត>គួរឱ9កត់សំkល់bស់ ។ †UរWបេសG រbស់ ែដលេនះ>លទhផលៃនកិច_សហWបតិបតQិUរដzល»រ†ងេមប៉ូលីស
សុីវRលេខតQ, ស*ងUរ ចូ ដូវលីង (Joe Dowling) >ប៉ូលិសជន>តិេអ}រឡង’ែដលេធwGUរJ៉ងˆwyប់ , សមgគីរបស់

kត់េuក*Mងរដ]កមvM>គឺវរេសនីយ៍ឯក „យ សុ gព, និង មPនQីសិទhិម នុសiរបស់ ខrMំេ‰L ះ អឺ ជ7នញ៉: ប៉ូលី ហiMី (Eugenio

Polizzi)។ េខតQេស}ម•ប,Fត់ ដប
X ងនិង កំពង’!មគឺ>េខតQបីែដល•យែWបWបល
ុ •នន័យ€ អឺ ជន
7 ញ៉: ប៉ូ លីហiMី
ួ បំផត

(Eugenio Polizzi) និ ង ប៉ូ លី ស សុី វRល Fនoំ k* េសុG បអេង©ត J៉ ងេពញទំហឹ ងេលG U ររំេ2ភសិ ទhិ មនុស iនិង UរេធwG
កំែណទWមង’Wបព័នត
h ុ2Uរនិងពនhokរ។

Uរ•ររបស់ អឺជន
7 ញ៉: (Eugenio) Wតវូ Fន••ំងេŽយប៉ូលីសសុីវRលខ—™នឯង ដូចែដលអ* កខ—ះFនេធwព
G ីWបេទស

ooែដលUររំេ2ភបំ‘ នសិ ទhិម នុស iFនរីក•លŽល។ ពួកេគមិ នWតឹម ែតមិ នFនទទួលUរបណQM ះបb
Q លែផ*ក
សិ ទិhមនុសiេទ ប៉ុ ែនQពួកេគក៏ មិន•នទំេoរចិតQក*MងUរេធwGUរ•ររបស់ ពួកេគែដរ។ ប៉ុ ែនQអឺជន
7 ញ៉: (Eugenio)និងេ2ក
ស*ងUរ ចូ ដូវលីង (Joe Dowling) Fនoំមុខក*MងUរអនុវតQកែំ ណទWមង’។ េ2ក ចូ ដូវលីង (Joe Dowling) FនេធwGUរ

•រដzអˆ_រ9ក*Mង UរដnកoំWកុមប៉ូ លីស ១៣២ រូប របស់ kត់ មកពី Wបេទសចំនន
ួ ១៣។ kត់F នេធwGដេូ ច*ះេŽយេធwG>គំរ ូ
ពីUរ•ររឹង បុឹង, gពមិនលំេអ}ង និងវRន័យដzតឹងរុឹង ។ kត់តឹង ែតងbស់ ពិេសសចំេ‘ះប៉ូលីសជន>តិេអ}ឡង’របស់

kត់ ³œ ល់ េŽយេហតុេនះFនបង£ឱ
X 9អ* កដៃទឱ9េធwG$ ម។ េ2ក „យ សុ g ព Fន³— ស់ បQ:រគំនិ តនិង សហUរណ៍
J៉ ងx—ំ ង េហG យ ែថម¤ំ ង េស*G សុំ ឱ9េ2 ក ចូ ដូ វ លី ង (Joe Dowling) Ž ក់ ប៉ុ សQ¿ ប៉ូ លី ស សុី វR ល អ៊ុ ន$ ក់ េu ក*M ង
UរិJល័យរបស់ kត់។

េuៃថƒទី១0 ែខក”• )*ំ១៩៩២ េយG ង FនរកេឃG ញមណCលឃុ ំ ´ំ ងមួ យែដលមិ នWតវូ FនេគបេŒ_ញឱ9ដnង

ែដល•នអ* កេ¤ស>េWចGនoក់ Wតវូ Fន>ប់ ឃុំ ។ េ2ក អឺជ7នញ៉: (Eugenio) Fនស•¼ សឧតQម េសនីយ៍> ន់ ខvស់ៃន
តំបន់ េJ¢ទីបួនរបស់ រដ]កមvM> ពីរបីៃថƒមុនេនះែដលFនបដRេសធ€kLនមណCលឃុ ំ ´ំងេទ។ បoœប់ មក kត់FនេធwG

UរេសុGបអេង©តេហG យរកេឃG ញ€មណCលឃុ ំ ´ំងេនះពិត>កខwក់x—ំងbស់ េŽយ•នអ* កេ¤ស>ប់ េx*ះេuនឹង ដ7
និង េដកW$ំក*Mង gពកខwក់។ េ2ក អឺ ជ7នញ៉: (Eugenio) ¢oFននូវUរសន›ពី ប៉ូលី សរដ]កមvM>€ជន>ប់ ឃុំនឹងWតវូ

FនេគរកវRធីេŽះWˆយេŽយេម$Q ធម៌ ។ ប៉ុ ែនQដប់ ៃថƒេWUយមក, kLនអwី ³—ស់ បQ:រេទ។ >ថL7មQ ង េទ}ត េ2កFនេ•

ជួប ឧត§ម េសនីយ៍ ម៉ុ ន េន}ម ែដលឥឡ: វេនះFនសន›€នឹង បŒ•: នអ* ក េ¤សេ•ពនho kរសុី វRល ែដលkត់ F នេធwG
បoœប់ ពីកិច_Wបជុ>
X េWចGន។ េ¤ះបី>េនះ>កិច_Uរតូច$ចក៏េŽយ ក៏†Fនេធwឱ
G 9បុគTលិកែដល•នកំណត់ របស់ េយG ង
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
រវល់ អស់ >េWចGនសFQ ហ៍ ។ េយG ង Fនព›Jម³—ស់ បQ:រWបេទស¤ំង មួលមួ យជXyនមQ ងៗ។ េoះគឺ>ទំហំៃនកិច_Uរ
របស់ េយG ង។

Uរអប់ រន
ំ ង
ិ បណQះM បb
Q លអំពីសិទhិមនុសi

Uរអប់ រំនិង UរបណQM ះបb
Q លគឺ > ¢តុ ផiំដzសំ xន់ ៃនកមL វRធីសិ ទhិម នុស iេuកមvM > ។ េŽយសហUរ>មួ យ ែផ*ក
ព័ ត៌• ន, ែផ*ក សិ ទhិម នុស iFនអនុវតQកមL វRធីព័ត៌• នដzធំទូ2 យមួ យ សQី ពីសិ ទhិមនុស iេuទូ¤ំ ង Wបេទស$មវRទ9Mនិ ង
ទូរទសiន៍និងក*Mង ទWមង’>2យលក£ណ៍ អកiរ។ ក*Mង ករណី េនះ អ៊ុន$ក់ Wតវូ FនជួយJ៉ងេWចGនេŽយUរសហUរពី

អងTU រមិ ន ែមនរŽ] ភិF លែដលFនបេង©GតថL7ែដលរួម ¤ំ ង qដហុ ក និង លី U ដូ។ >ឧ¤ហរណ៍ , អងTU រលី U ដូF ន
េFះពុមvេស}វេ~ជRត ៥០០ ០០០ ក|លៃនេសចកQីWបUស>សកលសQី អំពីសិទhិមនុសiេដGម{ីែចកជូនWប>ពលរដ] និង
ខិតQប័ណ̧មួយទំព័រចំនន
ួ មួយ2នច|ប់ ែដលពន9ល់€Wប>ពលរដ]qចេFះេ)*តេŽយសន—ឹកេ)*ត>ស•ƒត់។

កមLវRធីអប់ រស
ំ ិ ទិhមនុសiដzទូលទ
ំ ូ2យមួយេu$មបb
Q េខតQ¤ំងអស់ Wតវូ FនេធwGេឡGងេŽយWកម
ុ ហwឹ កyត់

ចល័តពីរេuេពលែដលបុគTលិកសិ ទhិមនុសiWតវូ FនពWងnង ។ េ¤ះបី>Fន ពWង7កបុគTលិករបស់ ខ—™នក៏េŽយ ក៏ែផ*កសិ ទhិ
មនុសiមិនqចអនុវតQយុទhˆPសQ សិទhិមនុសiរបស់ ខ—™នFនេទ។ េ¤ះ>J៉ងbក៏េŽយ, េŽយ•នUរផQល់ហិរŒ•-

ប{¤នពីរŽ]ភិFលចំនន
ួ ដប់ WFំបី, មូលនិធិែដល•នទឹកWFក់ ចន
ំ ន
ួ ១,៨ 2នដុ2—រWតវូ Fនបេង©GតេឡGងែដលអនុ”•ត
ឱ9កមL វRធីសិទិhមនុសi‰នេ•ដល់ម yវRទ›ល័យបណQMះបb
Q លWគ ូ មyវRទ›ល័យេវជ•ˆPសQ និងមyវRទ›ល័យ
របស់ គិ2នុបŽ]យិ UេដGម{ីេរ}បចំវគTបណQMះបb
Q លសំ•ប់ Wគប
ំ ិ ទhិមនុសi។
ូ េWង}នអំពីUរអប់ រស

ក*Mង ករណី kL នWបព័ នhផiពwផfយេu$មបb
Q េខតQ មិ ន •នUរែបងែចកថវRU សW•ប់ មPនQីព័ត៌• នេuទី

េoះេទ។ េ¤ះ>J៉ងbក៏ េŽយ េយG ងេuេខតQេស}ម•បFនបេង©GតកមLវធ
R ីប•¶ញព័ ត៌•នេŽយ³œល់របស់ េយG ង

ែដលFនU—យ>ឧបករណ៍សំ xន់ សW•ប់ ជន
ូ ដXណឹងដល់ Wប>ពលរដ]អំពីេkលបំណងៃនUរេFះេ)*តនិង តៃម— ៃន
សិ ទhិម នុស i។ េ2ក េជGេនG វ9: េមG គ 9™ (Genevieve Merceur) ជXនួយ Uរជន>តិ F •ំ ង ែដល•នសមតž g ពរបស់ ខrMំ

ែដលមកពី ក មL វRធីេស{Àងqyរពិ ភពេ2កេuទីWកុង រ៉ម
ូ Fនសំ របសំ រល
ួ កមL វRធីប •¶ ញ¤ំ ង េនះ>មួ យ សហUរី
របស់ េយG ងមកពីប៉ូលីសសុី វRលនិងកងវរេសoតូចបង’U—េដសែដលសžិតេuក*MងេខតQរបស់ េយG ង។ េWUយមកកិច_Wបឹ ង
ែWបងរបស់ េយG ងWតវូ FនេគេធwGW$ប់ $មេu$មបb
Q េខតQេផiងេទ}ត។

កមL វRធីប •¶ញ¤ំងេនះ>ទូេ•Wតវូ Uរបុ គTលិ កអ៊ុ ន$ក់ ចូលរួម ពី 10េ•15oក់ ។ េយG ង FនេWបG •៉សុី នេភ—Gង

ចល័ត មួ យ >Wបភព€មពល។ េuក*M ង ឱUសមួ យ េយG ង ែថម¤ំ ង FនWFរពhពិធីប •¶ ញេនះេuក*Mង ភូមិ ែខLរWកហម
មួយ។ េរŠងេនះFន¤ក់ ¤ញចំb ប់ qរមLណ៍របស់ េ2ក qUសុី (Akashi) ែដលFនgrក់ េផ»Gល>x—ំងែដលេយG ង

qចេWជ}តចូលទឹកដ7ែខLរWកហមFនេŽយមិន•នUរខូចxត។ kត់ Fនសុំឱ9េជេនវ7វ (Genevieve) និង ខrMំេ•ភ*េំ ពញ
េដGម{ីផល
Q ់ព័ត៌•នសេង£បដល់បុគTលិក>ន់ ខvស់អំពីគន
ំ ិតផQ™ចេផQម
G េនះ។

កមLវRធីប•¶ញមួ យេផiងេទ}តFនoំេយG ងេ•WសុកˆwយេលG ែដល>តំបន់ ែដល•នជេ•—ះJ៉ងx—ំងែដល

>េរŠយៗ³—ស់ បQ:រ•_ស់ រ†ងរដ]កមvM>និងែខLរWកហម។ េយG ងFនេធwGដេX ណGរ$មឧទh•¼គចWកេហG យេuេពលេ•ដល់

ទីេoះេយG ងមិនខ•ះx•យេពលេវ2េទេW‘ះេយG ងមិនចង’>ប់ kំងក*Mង UរFញ់k*េ•វRញេ•មកេឡGយ។ ¤yន>តិ

បង’U— ែដសFនUរ‘រតំប ន់ ³œ ល់ ៃនភូមិ តូ ច េនះ (FនេWចG ន $មែដលqចេធwGេ•Fន, េoះគឺ ) េŽយˆរែតពួ ក
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ែប៊ ន8ី វ;ដ=>ណូ
¤yនេuក*Mង ែផ*កេនះៃនពិភពេ2ក•នេxqវសW•ប់ ‘ ក់ េធwGUរែដលyក់ ដូច>ដូចk*េ•នឹង សំេល}កបំ‘ ក់

ធមL$ ។ ភូមិ េនះyក់ ដច
ូ >Wតវូ FនេគេFះបង’េ!ល, អ* កែដលេuេសសសល់េមGលេ••នUរភ័យx—ច។ មនុសi

Wគប់ k*yក់ ដច
ូ >កំពុង រង’!ំអwីមួយ។ yងWតវូ Fនបិ ទេ!ល។ តូបលក់ ម¶:បqyរនិងេភសជ•ៈ, ែដល>និច_>Uល
†>ែផ*កមួយនិង >បŒ_ប់ៃនជ7វRតWប>ជនែខLរ, គឺមិន•នេឃG ញេទ។ ស”• ែតមួយគត់ ៃនជ7វRតគឺខœម មួយែដល•ន

បុរសៗវšយ!ស់ កមvM>េuក*MងេoះែដលFនប•¶ញខ—™នេឡGងWkន់ ែត>េចតoេលGេរŠងមួយប៉ុេb̧ះ៖ ហូ បWˆែដល
Fនបិតក*MងWសុក (Wˆស) ឱ9Wសវnង។

Uរពិ ត, មនុសiWគប់ k*េuទីេoះគឺេuក*Mងនរក។ អ* កWសុកខ—ះFនWFប់ ខrMំ€UរWបយុ ទhk*>បនQប oœប់ រ†ង

ែខLរWកហមនិងកងក•—ំងWបŽប់ qវុធរបស់ Wប>ជនកមvM> (កបបក) FនេធwGឱ9មនុសiWបុងWបយ័ ត*ក*MងUរ³—ស់ បQ:រទី

កែន—ង េដGម {ី•នគំរស
ូ ុ វតžិgពៃនជ7វRតWប!ំៃថƒ។ េហតុដូេច*ះេហG យ Fន>•នUរខwះតូបqyរ។ បoœប់ ពីqyរៃថƒ
Wតង’, វរេសនីយWតី $រុិក (Tarek) ែដលមកពីកងវរេសoតូចបង’U—េដស និង ខrMំកំពុង អងTMយេuេWUមេដGម េ‘ធ¿េu
េពលែដល¤yនមួយWកម
X នេu$មផ—:វ។
ុ FនេដGរេWតតWតតពីែផ*ក•£ងេទ}តៃនទីWបជុជ

ដូចធមL $ សW•ប់ Wកុ ម ែបបេនះៃនWកុ មWបŽប់ qវុធ កមvM> ពួក េគេស— Àក‘ក់ ឯកសb
] នចWមុ ះនិង េWបG

WFស់ េWគŠងស‘w វុធចំែឡកៗ៖ Uំេភ—Gង qU, Wkប់ ែបករ៉ក
ុ ែកត (RPGs) និង េប៤០។ វរេសនីយWតី $រុិក ែដលFន
សិ កfពី ឯ កសb
] នរបស់ WបេទសកមvM> ែដល>ែផ*កមួ យ ៃនUរហwឹ ក ហwឺ នរបស់ kត់ , រំេពចេoះេមG ល េ••នUរ
ភ័យx—ចេuេពលkត់ដង
n €¤yន•*ក់ ក*Mង ចំេbមេoះេស— Àក‘ក់ ឯកសb
] នែខLរWកហមJ៉ង>ក់ 2ស់ ។ េយG ង
Fនˆកសួរkត់អំពីភក§ីgពរបស់ kត់។ បុរសេoះFនេឆ—GយេŽយមិនេពញចិតQ€ "ឯកសb
] នរបស់ ខrMំ!ស់ bស់

េហG យេuេពលខrMំស•—ប់ ¤yនែខLរWកហមេនះ ខrMំWkន់ ែតយកឯកសb
] ននិងUំេភ—Gងរបស់ kត់ េហG យឥឡ:វេនះ¤ំង
េនះគឺ>ឈុ តសំេល}កបំ‘ក់ ែតមួយគត់របស់ ខrMំនិងUំេភ—Gងែតមួយគត់របស់ ខ"rMំ ។
សមិទhិផលចម{ងពីរ៖ UរេធwG•តុភូមិនិវតQន៍ជនេភ}សខ—ន
™ និងUរេFះេ)*ត

កិច_WពមេWព}ងទីWកុង F៉ រីសFនផQល់ឱ9ជនេភ}សខ—™នកមvM>¤ំង អស់ ចំនួន ៣៧០ ០០០ oក់ េuក*MងជXរជ
ំ នេភ}សខ—™នេu

$មWពំែដនៃថនិង ជនេភ}សខ—™នក*Mង Wបេទសចំនួន ២០០ ០០០ oក់ •នសិ ទhិវRលWតឡប់ ម កUន់ WបេទសកមvM> វRញ ។
ខណៈេពលែដលអ៊ុន$ក់ •នសិ ទhិអំbច>ទូេ•េលGែផ*កេនះUរិJល័យរបស់ UNHCR Wតវូ Fន!ត់$ំង >g*ក់ •រ

អនុវតQ។ Wបតិបត§ិUរេធwG•តុភូមិ និវតQន៍េŽយសL័ WគចិតQF ន!ប់ េផ§Gមេuៃថƒទី ៣០ ែខមី o )*ំ១៩៩២។ េuដXbច់ ែខ
េមˆ )*១
ំ ៩៩៣, ជនេភ}សខ—™នចំនន
ួ ៣៦២ ២០០ oក់ Wតវូ FនបŒ•:នWតឡប់ មកវRញពី ជរX Wំ ពំែដនក*MងWបេទសៃថេWUម

Uរឧបតžម¼របស់ UNHCR ក*Mងរេប}បមួយេŽយសនQិgពនិង•នសb
§ ប់ ¢*ប់ ។ ជXរWំ ពំែដន¤ំងេនះសžិតេuេWUមUរ

Wគប់ Wគងរបស់ Wកម
ុ បកiWប)ំង ¤ំងបីៃនរŽ]ភិFលចWមុះកមvM>Wប>ធិប េតយ9៖ ែខLរWកហម, ហ៊w Mនសុីនបុិ ច និងរណសិ រiរំេŽះ>តិែខLរ។ េសœGរែត¤ំងអស់ ៃនជនេភ}សខ—™ន¤ំងេនះFនវRលWតឡប់ មក¤ន់ េពលេFះេ)*ត។
UរេFះេ)*ត៖ េ>គជšយដzធស
ំ េម{Gម

អ៊ុន$ក់ FនបនQŽក់ មូលŽ]នWគឹះសW•ប់ ពហុ បកiនិយមេuក*MងសងTមមួយែដលWតវូ FនWគប់ WគងេŽយគណបកiែត
មួយអស់ រយៈេពល>យូ រមកេហG យ។ ដូចែដលFនេWkងទុកេuក*MងកិចW_ ពមេWព}ងសនQិgពទីWកុងF៉ រីស លទhិWប>ធិ-
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បេតយ9និងសិ ទhិមនុសiWតវូ េធwGUររួមk*េuក*MងWបេទសកមvM>ថL7មួយ។ UរេFះេ)*តេŽយេសរីនិងយុ តQិធម៌សW•ប់

សgធមL នុŒ• គឺ > ចំណុ ចស*: ល ៃនកិច_ WពមេWព}ងនិង >េkលបំ ណ ងចុ ង បŒ_ ប់ ៃនរយៈេពលអនQរUលេដGម {ីេŽះWˆយgព>ប់ kំ ង ែដល•នរយៈេពល>ងដប់ មួ យ )*ំ ែដលកមvM > •នរŽ] ភិ F លពី រែដលទទួ ល ˆT ល់ េŽយ
WបេទសពីរWកុមេផiងk*។

ែផ*កUរេFះេ)*ត>Uរពិតគឺ> អងTgពចម{ងែដលFនWបគល់ ឱ9នូវUរេរ}បចំនិង UរWបWពឹ តQេ•ៃនUរ

េFះេ)*ត។ †រួម •នWប¢នមPនQីេFះេ)*តនិង បុ គTលិ កអនQរ>តិ ២០០ oក់ ប៉ុ ែនQេuក*Mង ែខមុ នUរេFះេ)* ត, អ* ក
សេង©តUរណ៍េFះេ)*តអនQរ>តិចំនន
ួ ១០០០ oក់ Wតវូ FនេផœរUតពwកិច_េចញពី រដ]>ស•ជRក។ េលGសពី េនះេទ}ត,
•នអ* កសL័ WគចិតQរបស់ អងTU រសហWប>>តិចំនួន ៤៦៥oក់ ែដល>អ* កWតត
ួ ពិ និត 9Wកុម េFះេ)*តចំនួន ៨០០០

oក់ ែដល•នបុគTលិកកមvM>ចំនន
ួ ៥៦០០០ oក់ ។

ខrMំសុំ េស— ះបនQិចឥឡ: វេនះ។ េស}វេ~សQី ពីអុ៊ ន$ក់ gគេWចGន, រួម ¤ំង េស}វេ~របស់ ខrMំ³œ ល់ និJ យពី តួo ទី

របស់ Wប>ជនកមvM>¤ំង ៥៦០០០ oក់ េនះែតេuក*MងUរឆ—ងUត់, Wបសិ នេបG េu¤ំងអស់ ។ េuក*MងUរគិតេឡGងវRញ

, ខrMំq ចនិ J យេuក*Mង )*ំ ២០១៧ €WបែហលេករដXែណលសំ x ន់ បំ ផុតរបស់ អ៊ុ ន$ក់ គឺ U រចូល រួម របស់ បុ គTលិ ក

កមvM>¤ំង ៥៦ ០០០ oក់ េនះែដលFនU—យ>ឆ»ឹងខ*ង ៃនUរេFះេ)*តoេពលអoគត។ †ក៏F នេរ}បមូ លŽ]នWគឹះ
សW•ប់ ជន>តិែខLរែដលេស* y>តិផងែដរែដលរួម•នេ2ក ធន់ ˆ•យ និងេ2ក គល់ ប”• សW•ប់ បេង©Gតគ
ណៈក•L-ធិUរេដGម{ីUរេFះេ)*តេŽយេសរីនិងយុ តQិធម៌េuកមvM> ឬ ខុមែPហw ល (COMFREL) ក*Mង)*ំ១៩៩៥។ េរŠង
•៉វរបស់ ពួកេគគឺេuក*Mងេស}វេ~េនះេហG យពួកេគគឺ•នឥទhិពលbស់ ។

គួរកត់ ស•Tល់ €បុ គTលិកកមvM>របស់ អ៊ុន$ក់ មិនWតវូ Fនអនុ”• តឱ9ចូលរួម ក*MងដXេណGរUរៃនUរ•ប់ សន—ឹក

េ)*តេទ ដូេច*ះបុគTលិកអន§រ>តិ¤ំងអស់ រម
ួ ¤ំងកងទ័ពអ៊ុន$ក់ និងប៉ូលីសសុីវRលFនចូលរួមក*MងដXេណGរUរ•ប់ េនះ។

Uរេរ}បចំនិង UរបŒ_ ប់ េŽយេ>គជšយ ៃនUរេFះេ)* តេuកមvM> ក*M ង )*ំ ១៩៩៣ qចWតវូ FនេគេមG ល

េឃG ញ€>េ>គជšយ សំ x ន់ របស់ អ៊ុ ន $ក់ ។ ក$Q ចម{ងៗ េuក*M ង ដXេណG រUរៃនUរេFះេ)* តគឺ g ពU— yនដzធំ
សេម{Gម , Uរលះបង’, និ ង gពរំេភGប រីក •យរបស់ Wប>ជនកមvM > េuក*Mង UរេFះេ)* តពី េW‘ះពួក េគេជŠ€†>
ឧបករណ៍េដGម{ីបេង©GតសនQិgព។

ចំេ‘ះតួoទីរបស់ អ៊ុន$ក់ , ¢តុសំxន់ មួ យេuក*Mងgពេ>គជšយ ៃនUរេFះេ)*តគឺUរេរ}បចំេŽយWបុ ង

Wបយ័ ត*េŽយWប¢នមPនQីេFះេ)*តេ2ក រីជ7ណល អូ សីœ ន (Reginald Austin) មកពី ហiីម Fេវ‡ ែដល¢—ប់ F នWតត
ួ

ពិនិត9UរេFះេ)*តបេb
§ ះqសន*ែដលេរ}បចំេŽយអងTUរសហWប>>តិេubមីប៊7 (Namibia)។ េuក*MងUរេធwG
ែផនUរនិងUរWបតិបតQៃិ នUរេFះេ)*ត, អូ សីœន (Austin) FនេWបGបទពិេˆធន៍េនះេធwG>គំរ។
ូ េលGសពីេនះេទ}ត, gគ
េWចGនៃនបុ គTលិក របស់ kត់ គឺអតីតយុ ទhជនៃនWបតិប តQិUរWបេទសbមី ប៊7 (Namibia)។ អ* កសL័ WគចិតQរបស់ អងTU រ
សហWប>>តិចន
ំ ន
ួ ៤៦៥oក់ ក៏FនU—យេ•>ធន¢នដzសំxន់ សW•ប់ ដេX ណGរUរេFះេ)*ត។

ដXេណG រUរេនះWត ូវFនសWមបសWម ួល ផងែដរេŽយកិច_ស ហWបតិបតQិ Uរនិង UរសWមបសWម ួល Wបកប

េŽយWបសិ ទhgពរ†ងែផ*កសុី វRលនិង ¤yនរបស់ អ៊ុ ន$ក់ ៖ខណៈែដល¤yននិង ប៉ូ លីសសុី វRលFនផQល់ សនQិសុខ,

ែផ*កសុីវRលFនចូលរួមក*MងUរេរ}បចំយុទhoUរ,Uរបេង©GតUរិJល័យគណបកiនេJFយ និងUរ•ប់ សន—ឹកេ)*ត។

11

ែប៊ ន8ី វ;ដ=>ណូ
UរផQល់តែំ ណងេឡGងវRញៃនែផ*កេJ¢របស់ អ៊ុ ន$ក់ េ•>UរkំWទUរេFះេ)*ត (េuេពលgរកិច_េដGមរបស់ ែផ*ក
ៃនUររំˆយកងទ័ពWតវូ Fន•ំងសœះ) គឺ>Uរប•¶ញឱ9េឃG ញដzេ>គជšយផងែដរនូវgពបត់ែបននិងUរបនfំ។

ថwេ7 បG • នUរគំ•មកំែហងពី ែខLរWកហមេដGម{ីរx
ំ នUរេFះេ)*តក៏ េŽយ, ក៏ ដច
ូ >ខ9ល់ មូសុ ង េដGម)*ំ និង

Uរដnក ជŒ•: ននិ ង េហŽ] រចoសមv័ នhមិនល» ,Wប>ជនកមvM> Wប•ណ ៤2នoក់ េសLG នឹង ៨៩,៥ gគរយៃនអ* កេFះ
េ)*តែដលFនចុះបŒ•ី, FនមកេFះេ)*តេuចេo—ះៃថƒទ២
ី ៣ និង ២៨ ែខឧសg )*ំ១៩៩៣។ ែខLរWកហមគឺ>បកiែត
មួយគត់ែដលេធwGពហិ UរUរសœង’មតិ។

អគTេលxធិUរFនWបUសUរេFះេ)*តគឺេសរីនិងយុ តQិធម៌ , េហG យេuៃថƒទី១៥ ែខមិថុo )*ំ១៩៩៣ Wកុម

Wបឹ ក fសនQិសុ ខ អងTU រសហWប>>តិ F នkំ W ទJ៉ ងេពញទំហឹ ងនូវលទh ផ លេនះ៖ គណបកiហ៊w M ន សុិ នបុិ ច ឈ* ះ
៤៥,៥% ៃនសន—ឹកេ)*ត, េហG យគណបកiរដ]កមvM>ឈរលំŽប់ ទី២ េŽយFនទទួលសន—ឹកេ)*ត ៣៨,២%។ បoœប់ ពី
វRបត§ិមួយរយៈខ—ី,េuេពលេមដnកoំរដ]កមvM>មួយចំនន
ួ Fនត†‡Wប)ំងនឹងgពមិនWបWកតីរបស់ អ៊ុន$ក់ ក*Mង អំឡMងេពល
េFះេ)*តេoះ, សេមQចសី ហនុ FនសេWមចែតង$ំងរŽ]ភិFលបេb
§ ះqសន*មួ យេŽយ•នWពះអងT•_ស់ រណឫទhិ
(បុ W$របស់ សេមQ ចសី ហ នុនិង >Wបមុ ខៃនហw៊ុ នសុិ នបុិ ច) និង េ2ក ហ៊ុ ន ែសន (អតីតរដ]កមvM> ) >សហoយករដ]មPនQីែដល•នអំb ចេសLG k* ។ សgធមL នុŒ• ែដល•នតំb ង•PសQ >ប់ េ)* ត១២០រូប FនW‘ងរដ]ធមL នុŒ• ថL7មួ យ
សW•ប់ កមvM> ែដលWតវូ FនេគផQល់ស!_ប័នេuៃថƒទ២
ី ៤ ែខក”• )*១
ំ ៩៩៣។

សន*ិF តសgធមL នុŒ•F នWបUសសេមQ ចសី ហ នុ> WពះមyកiWតរដ]ធមL នុŒ• េហG យេសœG រែតWគប់ អំb ច

WបតិបតQិ¤ំងអស់ FនWបគល់េ•ឱ9oយករដ]មPនQីពីររូប។ បoœប់ មកអងTWបជុF
X ន³—ស់ បQ:រខ—™នឯងេ•>អងTនីតិប{Œ•តQិ
មួយគឺរដ]សg>តិ។ រŽ]ភិFលបេb
Q ះqសន*ៃនកមvM>ែដលFនUន់ អំbចេuៃថƒទ២
ី ៦ ែខមិថo
ុ )*១
ំ ៩៩៣ េŽយ
•នoយករដ]ម PនQីពីររូបFនU—យ>•ជរŽ]ភិF លថL7របស់ កមvM>។ UរបŒ_ប់ ៃនដXេណGរUរេFះេ)*តក៏F នប•¶ញពី

UរបŒ_ប់ៃនតួoទីរបស់ អុ៊ ន$ក់ េuកមvM> េហG យអ៊ុន$ក់ FនបŒ_ប់ Uរដកខ—™នេចញេuៃថƒទី១៥ែខវRច²ិU)*១
ំ ៩៩៣។
ខrMំFន!កេចញពីWបេទសកមvM>េuនិ¤ឃរដូវ)*១
ំ ៩៩៣។
េបសកជនរបស់ អងTUរសហWប>>តិេuភ*េំ ពញ

េuចុង បŒ_ប់ៃនUរ•រអ៊ុ ន$ក់ របស់ ខrMំេuេខតQេស}ម•បក*Mងែខក”• )*ំ១៩៩៣, ខrMំF នរកេឃG ញ€†•ន
UរលំF កក*Mង UរវRលWតឡប់ េ•Uន់ Uរ•រេuេលG តុរបស់ ខrMំេuញ:វយ៉ កេŽយេធwGUរេឡG ង វRញេលGឯកˆរពី € ស
Žក់ ឯកˆរចូល េ•€សŽក់ ឯកˆរេចញ។ g—មៗេoះ, ពី រែខេWUយមកគឺេuែខវRច²ិU, អគTេលxធិ UរអងTU រ
សហWប>>តិេ2ក ប៊ូ Wតស
ូ ប៊ូ Wតស
ូ -yTលី (Boutros Boutros-Ghali) Fនែតង$ំង ខrMំ>តំb ង³œល់ របស់ kត់
សW•ប់ រŽ]ភិF លថLេ7 uកមvM>េហG យWកម
ុ WបឹកfសនQិសុខអងTUរសហWប>>តិFនយល់WពមនឹងUរែតង$ំងរបស់

ខrMំ។ ខrMំU—យ>ស•ជRក>ន់ ខvស់ដប
X ូងបង»ស់ (primus inter pares) ក*MងចំេbមមPនQីរបស់ អងTUរសហWប>>តិេu

េWUយសម័យអ៊ុន$ក់ កមvM>។ ច•wក់ រFំដស
z LMគˆLញៃនអភិFលកិចរ_ †ងអ៊ុន$ក់ , ឧតQមWកុមWបឹកf>តិ និងរដ]កមvM>
FនបŒ_ប់។

ឥឡ:វេនះUរេលងែល{ងនេJFយWតវូ Fនេលង>េលG កដXបូ ង រ†ងWពះFទសី ហនុនិង េ2ក ហ៊ុ ន ែសន

េហG យេWUយមកេŽយេ2ក ហ៊ុ ន ែសន និងWពះអងT•_ស់ រណឫទhិ ែដល>សហoយករដ]មPនQីេŽយ•នWពះមy-
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កiWតបិ ទFំងេuក*Mង ៃផœxងេWUយ។ េ¤ះបី>UរWបកួតេនះ•នលក£ណៈមិតQgពេមGលពីេWÂ, Wគប់ k*សុទhែតេលង
េដGម{ីឈ*ះ។ †គួរឱ9!ប់ qរមLណ៍និងេˆកេÃក*Mងេពលែតមួយ។

•នស”• >េWចGនៃនUរ³—ស់ បQ:រJ៉ងសំ xន់ េuក*Mង វRធីˆ PសQ របស់ រŽ] ភិF លចំេ‘ះសិ ទhិម នុសiេuក*Mង

សម័យេWUយអ៊ុន$ក់ ។ រហូ តមកដល់ េពលេនះ•ជរŽ]ភិFលកមvM>ថLF
7 នប•¶ញពីឆនœៈក*Mង UរទទួលˆTល់ ប”¶ និង

សហUរ>មួយអងTUរមនុសiធម៌និងសិ ទhិមនុសiអនQរ>តិ។ ប៉ុែនQ>រួមUរវRវឌ\ន៍•នgពយឺ តJ៉វ។ Uររិះគន់ J៉ង

x—ំង បំផុតចំេ‘ះវឌ\នgពរបស់ រŽ]ភិF លកមvM >េ)vះេ•រកលទhិWប>ធិប េតយ9គឺម កពី េÄWកមជន>តិអូPˆQ លី

េ2ក ៃម៉ េឃG ល គីF យ (Michael Kirby), >តំb ងពិ េសសរបស់ អគTេលxធិ U រអងTU រសហWប>>តិទទួ ល

បនœMកសិ ទhិមនុសiេuកមvM>, ែដលេWប}បដូច>Wkប់ Wគស
ួ េuក*Mងែស{កេជGង របស់ oយករដ]មPនQី¤ំង ពីររូប។ េ2ក
ៃម៉ េឃG ល គីF យ (Michael Kirby) Wតវូ Fនែតង$ំងេឡGង ក*Mង Uរែសw ង រកដXេbះWˆយមួ យៃនកិច_Wបជុឧ
X តQមស* ង
UរអងTUរសហWប>>តិទទួលបនœMកសិ ទhិមនុសiែដលWតវូ Fនអនុម័តក*Mង)*ំ១៩៩៣។

ដXេbះWˆយេនះFនេស*G សុំអគTេលxធិUរអងTUរសហWប>>តិេដGម{ី¢oUររីកចំេរGនែផ*កសិ ទhិមនុសi

េuកមvM>បoœប់ ពីអុ៊ ន$ក់ Fន!កេចញ$មរយៈវតQ•នរបស់ មជ½មណCលសិ ទhិមនុសiរបស់ អងTUរសហWប>>តិ
និងUរែតង$ំងអ* កតំbងពិេសស។

មជ½មណCលេនះគឺ>វតQ•នទី១ របស់ អងTUរសហWប>>តិទទួលបនœMកសិ ទhិមនុសiែដល•នUរិJល័យ

កb
Q លេuទីWកុង ហiឺែណវ។ េuេពលេoះ•នUរជX¤ ស់ ពី ប b
Q Wបេទសេuqសុី ក*M ង UរេWជGស េរGស Wបេទស

កមvM>សW•ប់ Uរពិនិត9ពិច័យពិេសស េŽយFរម¼€ពួកេគនឹងU—យ>អ* កបoœប់ ប៉ុែនQពួកេគFនជXនះេŽយUរេFះ
េ)*ត។ េuឯសន*ិសីទពិ ភពេ2កសQីពីសិទhិមនុសiេuWកុងវ7ែយន (Vienna) ៃថƒទ២
ី ៥ ែខមិថo
ុ )*១
ំ ៩៩៣, អំេពG េ´រេµរបស់ ែខLរWកហមេu)*១
ំ ៩៧៥ ដល់)*ំ១៩៧៩ Wតវូ FនេលGកេឡGង€>េហតុផលសំxន់ បំផត
ុ សW•ប់ UរេWជGស-

េរGសWបេទសកមvM>េ¤ះបី>Uរហួ សចិតQេ•វRញែដល†>រŽ]ភិFល•ជ¢នីភេ*ំ ពញ -ក*Mងសំណុំែបបបទមុនរបស់ ខ—™ន
Fនទ•—ក់ ពួកែខLរWកហម - ែដលឥឡ:វេនះនឹងទទួលរងUររិះគន់ J៉ងx—ំងចំេ‘ះUរពិនិត9ពិច័យពិេសសេនះ។

ដXេណGរែWបWប ួល ចុះេឡGង របស់ រŽ]ភិF លរ†ងUរេkរព$មUរ¤ម¤ររបស់ េ2កxងលិចេដGម{ីល ទhិ-

Wប>ធិបេតយ9និងUរWបUន់ x•ប់ នវូ អំbចនេJFយFនបេង©GតរូបgពផœMយk*។ េŽយFនេលGកទឹកចិតQពីˆžប័ ន
អនQរ>តិដូច>ធokរពិ ភពេ2កនិង ធokរអភិវឌ\ន៍qសុី , េ2ក ហ៊ុ ន ែសន និង WពះអងT•_ ស់ រណឫទhិF នWពមេWព}ងប”• ក់ ពីUរអភិវឌ\េសដ]កិច_ខណៈែដលUត់ ប នžយUរពWង7កលទhិWប>ធិបេតយ9និង សិ ទhិម នុសiេ•ដXb ក់
UលេWUយេទ}ត។

ពួកេគFនWបUស€WបេទសកមvM>FនេធwG$មគំរq
ូ សុី ែដលប•¶ញេŽយWបេទស•៉េឡសុី , សិ ង ¶បុរី និង

ឥណC:េនសុី (រហូ តដល់ Uរដួលរលំរបស់ ស៊ូ yតូ (Suharto) េu)*ំ ១៩៩៨) >>ងគន—ង Wប>ធិបេតយ9េសរីនិយ ម
េuេ2កxងលិ ច។ WពះអងT•_ស់ រណឫទhិF ន•នWពះបនœ:លេuែខសី y )*ំ១៩៩៥€"េuេពលWកពះ´— ន, វRន័យ
និងសžិរgពេកGតេឡGង>មុនសិ នមុននឹងសិ ទhិWប>ធិបេតយ9"។ WពះអងTFនបនQ€៖

លទhិWប>ធិបេតយ9•នន័យ€ម¶:បqyរសW•ប់ Wកពះរបស់ Wប>ជន, ទីជWមក, Uរអប់ រ,ំ េWគŠង
បរិU£រេវជ•ˆPសQ និងបរិU£រមូលŽ]ននិងេសរីgពក*MងUរបេŒ_ញមតិនិងUរ³—ស់ ទីេŽយេសរី។

េនះ>លទhិWប>ធិបេតយ9េuក*Mងន័យរបស់ កមvM>... ចំេ‘ះWប>ជនWកីWកេu$មជនបទ•ប់ 2ន
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ែប៊ ន8ី វ;ដ=>ណូ
oក់ លទhិWប>ធិបេតយ9គឺWkន់ ែត>´—មួយែដលWតវូ និJយេuក*MងUរនិJយេដGមេពលទំេនរ
ែតប៉ុេb̧ះ។ †មិន¢oពីម¶:បqyរសW•ប់ Wកពះរបស់ ពួកេគនិងUរបŒ_ប់ៃនˆžនgពេវទo
របស់ ពួកេគេឡGយ។

WពះអងT•_ស់ រណឫទhិគិតទុក>មុន€ “េuេពលែដលWប>ជនWកីWកេu$មជនបទ•នម¶:បqyរWគប់ Wkន់ , ជWមក
, Uរអប់ រ ំ និងបរិU£រមូលŽ]ន បoœប់ មកWប>ធិបេតយ9qចWតវូ Fនអធិប|យនិងFនŽក់ បŒ_:លេŽយបរិបូរណ៍”។

បŒ•វនQខ—ះនិងអ* កដៃទេទ}តែដលរួម ¤ំងអតីតoយករដ]មPនQីសឹងប
¶ ុរីេ2ក លី Uwន់ យូ (Lee Kuan Yew) ផង

Fនអះqង€ ជន>តិqសុី ចូលចិតQសQង’Žរមួ យសW•ប់ សិទhិម នុសiខុសពីេ2កxងលិច។ េJងេ•$មបŒ•វនQ
ែផ*កច|ប់ របស់ WបេទសេកនJ៉ េ2ក J៉ ស yT យ(Yash Ghai), តំb ងពិ េសសរបស់ អគTេលxធិU រអងTU រ

សហWប>>តិទទួល បនœMកសិ ទhិមនុសiេuកមvM>!ប់ ពី)*ំ២០០៥ ដល់ )*ំ ២០០៨, ក*Mង ចំេbមតំប ន់ កំពុងអភិវឌ\ន៍

•នែតតំប ន់ qសុី qេគ*យ៍និងqសុី បូ ‘៌ប៉ុ េb̧ះសžិ តេuក*Mងមុ ខតំែណងេសដ]កិច_េដGម {ីWបកួតWបែជង>មួ យUរប៉ុ ន
ប៉ ង របស់ េ2កxងលិ ចែដលWតវូ Fនេគកត់ ស •T ល់ J៉ ងទូល ំទូ2 យ េដGម {ីអះqងអនុតQរgពរបស់ ខ—™នេលG ពិភ ព
េ2ក¤ំង មូ ល$មរយៈUរសង©ត់ធន
ƒ ់ េ•េលGសិទhិម នុស iរបស់ េ2កxងលិច។ ដូចែដលេ2កyTយ (Ghai) Fន

អះqងUរផQល់ជន
X យ
ួ ែដលពឹង ែផ»កេលGសិទhិមនុសiនិង លទhិWប>ធិប េតយ9FនេធwGឱ9េ•>ប”¶ នេJFយ (និងេធwG
ឱ9ែបកែខrកk*) ពី Uរអធិប |យសQីពីសិទិhមនុសi។ yTយ (Ghai) Fនសរេសរ€ “រŽ]ភិF លqសុី >េWចGនជX¤ស់ €
សិ ទិh• នទំo ក់ ទំនងqWស័ យ េលG វប{ធម៌ និ ង ˆសo េហG យqទិg ព¤ំ ង េoះក*Mង ចំេbមពួ កេគគឺ q Wស័ យ េលG
កWមិតៃនUរអភិវឌ\េសដ]កិច_មិនែមន>ទសiនៈទូេ•មួយចំនន
ួ អំពីលក£ណៈៃនសិ ទhិេoះេទ”។ ប៉ុែនQេ2ក សុីដនី

ចូន ស៍ (Sidney Jones) ៃនˆž ប័ ន Wកុ ម វRប តQិ អ នQរ>តិ (International Crisis Group), ែដល¤ញេចញពី ទិ ន*ន័ យ ដz
សម{:រែបបអំ ពីqសុី បូ ‘៌ , Fនេ!ទWបUន់ € ˆេបក£g ពនិង UរជX¤ស់ "UររីកចេWមG នដXបូ ង " ែបបេនះWតវូ Fន
ជXរញ
ុ េŽយផលWបេJជន៍របស់ រŽ]ភិFល³Qច់ Uរក*MងUររកfអំbច។

UរិJ ល័ យ សិ ទិhម នុស iរបស់ អងTU រសហWប>>តិេuភ*ំេពញWតវូ Fនបេង©GតេឡG ង េŽយ•នអំ b ច

េដGម{ីអនុវតQសកមL gពពីរគឺ៖ Wគប់ WគងUរអនុវតQកមL វRធីជន
X ួយែផ*កអប់ រន
ំ ិង បេច_កេទសនិងកមL វRធីផQល់Wបឹ កfេuក*Mង

វRស័យសិ ទhិម នុសi, និងផQល់UរkំWទដល់ តb
ំ
ងពិេសសរបស់ អគTេលxធិUរេដGម{ីមនុសiសិ ទhិក*Mង WបេទសកមvM>។
េuក*MងUរអនុវតQ>ក់ ែសQងUរ•រៃនUរ´—ំេមGលវឌ\នgពេលGសិទhិមនុសiWតវូ FនអនុវតQេŽយេ2ក WគីសQ:េហwG េប៉

ស៊ូក (Christophe Peschoux) ែដល>មPនQីF•ំងWបកបេŽយសមតžgពខvស់ែដលេចះនិJយgˆែខLរJ៉ងˆœត់

ជXoញនិង>មPនQីអុ៊ ន$ក់ ែដលFនេuបនQ។ ចំេ‘ះgពq•៉ស់ ដzសនhឹកសohប់ របស់ រŽ]ភិFល, េ2ក េប៉ ស៊ូក Fន
រកេឃG ញក*Mង ចំេbមេរŠង>េWចGនេទ}ត€ ស•ជRកៃនអងTgពេសុG បUរណ៍េJ¢ B-2 េuេខតQF ត់ដប
X ងែដលWតវូ

Fនអនុ”• តឱ9!ប់ ខ—™ននិងសួរចេម—Gយអ* កWបយុ ទhតស៊ូ ែដលFនេធwGេuក*Mង)*ំ ១៩៩៣និង)*ំ ១៩៩៤ FនែWបេ•>Uរ
!ប់ ពWងត់ជនសុីវRល, ជXរិត¤រWFក់ ពីWកុមWគˆ
ួ ររបស់ ពួកេគ េហG យ>េរŠយៗសំ2ប់ ជនរងេWkះ។

រFយUរណ៍មួ យពីម ជ½មណCលសិ ទhិមនុសiរបស់ អងTUរសហWប>>តិែដលFនW‘ងេŽយ េប៉ស៊ូក Fន

F៉ ន់ Wប•ណ€Wកម
ុ និងែខវRច²ិU )*ំ១៩៩៣
ុ េនះFនស•—ប់ មនុសiJ៉ងេyចbស់ ៣៥oក់ េuចេo—ះចុងែខមិថo

និងFនឃុ ំ ´ំង អ* កដៃទេទ}តេuក*Mងកែន—ងស•ƒត់េuក*MងេខតQFត់ដប
X ងនិងភូមិ Žច់ WសJលមួយេ‰Lះ ែចេÅL។ ជន
រងេWkះមួ យចំនន
ួ មិនែដលWតវូ FនេគរកេឃG ញនិងWតវូ FនេគេជŠ€េuែតWតវូ Fនឃុ ំ ខ—™ន។ េJង$មរFយUរណ៍
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Fនឱ9ដnង€ ក*Mងចំេbមអ* កដៃទេទ}តគឺបុ រស•*ក់ ែដលWតវូ Fនេគអះqង€Fនˆ—ប់ ខណៈេពលែដលអ* ក!ប់ ខ—™ន
របស់ kត់F នបរិេgគេថ—Gម របស់ kត់ និង អ* កេផiងេទ}តែដលFត់ បង’អវយវៈនិង ែភ*កេuេពលWតវូ Fនបង£ឱ
X 9េធwGUរ
េŽះមីន។ េ¤ះបី>ឧWកិដក
] មL ៃនអងTgព B-2 ¤ំង េនះWតវូ Fន•យUរណ៍>ឯកជនេ•Uន់ េមដnកoំនេJFយក*Mង
អំឡMងេពលៃនអ៊ុន$ក់ ក៏េŽយក៏រŽ]ភិFលថLេ7 នះយឺ តJ៉វក*MងUរ!ត់វR¢នUរ។

UរេសុG ប អេង©តមួ យ របស់ Wកសួ ង Uរ‘រ>តិF នប”• ក់ ពីេសចកQីល ំអិតgគេWចGនៃនរFយUរណ៍ របស់

មជ½មណC លេនះ ប៉ុ ែនQWកុម អ* កេសុG ប អេង©តមកពី U រិJ ល័ យ oយករដ]ម PនQីដប
X ូ ង FនបដRេសធUររកេឃG ញេនះ។

ព័ត៌•នលម»ិតៃនUរេសុG បអេង©តបoœប់ ម កWតវូ Fនេលច¢—យេ•ˆរពត៌•នេuែខសី y )*១
ំ ៩៩៤ េហG យស•vធ

ពី¤ំងេuក*MងWបេទសនិង េuបរេទសFនបង£ឱ
X 9រŽ]ភិFលបនQUរេសុGបអេង©តរបស់ ខ—™ន។ េuែខតុ2 )*១
ំ ៩៩៤, Wពះ
អងT•_ស់ រណឫទhិ និង រដ]ម PនQីWកសួ ងមyៃផœេ2ក យូ ហុ កWគី ែដលអ* ក¤ំង ពីរមកពី ហ៊ុw នសុិ នបុិចFនេលGកេឡGង €
Uរបំ‘ន¤ំង អស់ FនេកGតេឡGង មុនUរេFះេ)*តែខឧសg )*១
ំ ៩៩៣។ †គឺ>Uរប៉ុនប៉ ងេដGម{ីWបUសេលGកែលង

UរទទួលខុសWតវូ របស់ រŽ]ភិF លថL។
7 UរិJល័យoយករដ]មPនQប
ី នQេធwGUរេសុGប អេង©តេŽយអេŒ•Gញមជ½មណC ល
អងTUរសហWប>>តិឱ9ចូលរួម >អ* កសេង©តUរណ៍ ។ Uរប៉ ះ‘ល់ ˆ¢រណៈេuកមvM>និង េWÂWបេទសៃនអំេពG

េ´រេµេJ¢Fនប•¶ញពី អំb ចៃនˆរព័ត៌• ននិង ចលoសិ ទិhមនុស iក*Mង WសុកេដGម{ីWបមូ លមតិˆ ¢រណៈ
ែដលFនេលGកេឡGងនូវទសiនីយgពៃនUរសងសឹ ក។

UររកេឃG ញមណCលឃុ ំ ´ំងqថÆកF
ំ ំងេនះWតវូ Fនេគ•យUរណ៍€>មូលេហតុែដលសហoយករដ]មPនQី

Fនសរេសរសំ បុ Wតេ•អគT េលxធិ U រអងTU រសហWប>>តិក*M ង ែខមី o )*ំ ១ ៩៩៥ ែដលេស*G សុំ ឱ 9UរិJ ល័ យ

មជ½មណC លសិ ទhិម នុស iWតវូ បិ ទេuេពលែដលqណតQិរបស់ ខ—™នFនបŒ_ ប់ មួ យ )*ំេWUយមក។ េនះ>ប”¶ ធƒន់ធƒរ

មួ យ៖ កWម•នេuWគប់ ទីកែន—ង េuេលGពិភពេ2កែដលរដ]> ស•ជRកមួ យ ¤ម¤រឱ9អងTU រសហWប>>តិបិ ទ
UរិJល័យែដលទំនង•នេuទីេoះេដGម{ីផល
Q ់ជន
X យ
ួ បេច_កេទសេŽយមិនគិតៃថ—។ អគTេលxធិUរFនែតង$ំងអ* ក
តំbង>ន់ ខvស់•*ក់ ៖ េ2ក •៉•៉ក់ េyTលឌីង (Marrack Goulding) ែដល>អគTេលxធិUររងទទួលបនœMកកិច_Uរ
នេJFយែដល•នមូលŽ]នេuទីWកុងញ:វយ៉ កនិង>េÄywយ³œល់របស់ ខrMំេដGម{ីេŽះWˆយប”¶េនះ។

េuែខឧសg )*ំ ១៩៩៥ េ2ក •៉ •៉ ក់ េyT លឌី ង (Marrack Goulding) Fនមកដល់ ភ*ំេពញ។ ខrMំគឺ> អ* ក

ទទួលបនœMកកមLវRធីរបស់ kត់។ េuឯជXនប
ួ មួយ>មួយoយករដ]មPនQី,WពះអងT•_ស់ រណឫទhិF នរិះគន់ មជ½មណCលសិ ទិh
មនុសiJ៉ ងx—ំង េŽយFនkំWទJ៉ ងេពញទំហឹង ចំេ‘ះUរទទូចរបស់ េ2ក ហ៊ុ ន ែសន €†Wតវូ Fនបិ ទ។ សហoយករដ]ម PនQF
ី នត»:ញែត»រ€ មជ½មណCលេនះFន‘ក់ ព័នhេuក*MងUរWតត
ƒ ់ ធƒរ>>ងកិច_សហWបតិប តQិUរ
ួ ពិ និត9ដzធន
បេច_កេទស (អំbចចម{ងរបស់ ខ—™ន)។

េuចុងបŒ_ប់ កិច_WបជុF
X នឯកgព€មជ½មណCលនឹង េuែតេបGកចំហរេWUមលក£ខណCចំនន
ួ ៤ J៉ងគឺ៖ “កិច_

Wបជុព
X ិេWkះេJបល់ស•ƒត់េWÂផ—:វUរ” Wតវូ េធwGេឡGងរ†ងសហoយករដ]មPនQន
ី ិង€*ក់ ដក
n oំUរិJល័យេរ}ង•ល់ពីរ

បីែខមQង; កិច_Wបជុ>
X ផ—:វUរបែនžមេទ}តWតវូ េធwGេឡGងក*Mង មួយ)*ំមQងមុនេពលកិច_WបជុរX បស់ អងTUរសហWប>>តិសីQ ពី
សិ ទhិមនុស iេដGម {ី¢oឱ9•ន “Uរ³—ស់ បQ:រទសiនៈេពញេលញ”; UរិJ ល័យ យកវRធីˆ PសQ "សកមL " បែនžម េu
េពលសរេសររFយUរណ៍សQីពីកមvM>េŽយŽក់ កែំ ណពW•ងេ•រŽ]ភិFលពិ និត9េដGម{ីឱ9រŽ]ភិFលយកចិតQទុកŽក់
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ែប៊ ន8ី វ;ដ=>ណូ
និងផQល់េJបល់; និងសិ U£ˆ2សQីពីUរ•ររបស់ UរិJល័យWតវូ Fនេរ}បចំសW•ប់ មPនQីរŽ]ភិFល េហG យ€មPនQី
មួយឬពីររូបFនេ•ទសioទីˆ*ក់ Uរកb
Q លរបស់ អងTUរសហWប>>តិWប!ំទីWកុងហiឺែណវេរ}ង•ល់)*ំ។

េ2ក អុឹង ហួ ត >រដ]មPនQីUរបរេទស (ហw Mនសុីនបុិច) ែដល•នស”•តិអូPˆQលីនិងកមvM>•នមតិខុសk*ពី

oយករដ]មPនQី។ េ2ក អុឹង ហួ ត FនWFប់ អ*កˆរព័ត៌•ន€Wបសិ នេបGអងTUរសហWប>>តិចង’ឱ9UរិJល័យបនQ
ដXេណGរUរ, េ2កនឹង មិនជX¤ស់ េឡGយ។ ខrMំ•នវតQ•នេuqyរេពល2ƒចមួយជXនស
ួ ឱ9េ2ក •៉•៉ក់ េyTលឌីង

(Marrack Goulding) េuេពលែដលឯកអគTរដ]ទូតqˆ៊ នមួ យ ចំនួនFនយកេ2ក អុឹ ង ហួ ត េចញេ••£ ងេហG យ

FនŽស់ េតŠនkត់€ kត់គួរែតតឹងរុឹងចំេ‘ះប”¶េនះ។ UរិJល័យកb
Q លរបស់ កមvM>ៃនមជ½មណCលេនះqចរីក
•លŽលដល់បb
Q Wបេទសqˆ៊នដៃទេទ}ត។ េ¤ះបី>មជ½មណCលសិ ទhិម នុសiេuែតបនQេធwGសកមLgពក៏េŽយក៏
សហoយករដ]មPនQីេuែត•នUររំxនេŽយរFយUរណ៍របស់ េ2ក ៃម៉េឃG ល គីFយ (Michael Kirby)។

េuេពលkត់ Wតវូ Fនែតង$ំង ឱ9េ•បំេរGUរេuតុ2Uរ>ន់ ខvស់អូPˆQលី, េ2ក គីF យ Fន2ែលងពី

តំែណងេហG យWតវូ ជXនួសេŽយេ2ក ថូ•៉ស់ y•៉េប៊G ក (Thomas Hammarberg) មកពី Wបេទសស៊ុ យែអតែដល
>អតីតWប¢នអងTUរេលGកែលងេ¤សអនQរ>តិែដលFនមកដល់ភ*េំ ពញេuៃថƒទី១0 ែខមិថo
ុ )*១
ំ ៩៩៦។ ប៉ុែនQkត់

•នប”¶ ដូចk*និង សW•ប់ េហតុផលដូចk*>មួយសហoយករដ]ម PនQីដច
ូ េ2ក គីF យ (Kirby) FនេធwGែដរ។ េយG ង
FនេធwGUរJ៉ងជRតស*ិទh>មួ យk*និងអំឡMងេពលqyរេពលWពឹកេuឯេគហŽ]នរបស់ ខrMំ, y•៉េប៊GកFនWFប់ ខrMំ€

kត់ កព
ំ ុង េធwGU រJ៉ ងលំF កេដGម {ីប Œ_M ះបŒ_:ល សហoយករដ]ម PនQីឱ9េស*G សុំជន
X ួយពី អងTUរសហWប>>តិក*Mង Uរ
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™េយO ង េBទីr េទ េ07ះេBេខតg0កេចះ3នៃ0ព+េ0ចOន។ ដូេចQះេយO ងMនេB+មួ យែខˆរ0កហមប៉ុែនgេយO ង ដ‚ង ™
េយO ងEច0តវូ Mនស3]ប់ េ[យ‘គីrមួយ។

េBទីបំផុតខlDំMន0តលប់ មកភQេំ ពញវyញ+មួ យ0គ&
ួ រ ប៉ុែនg£ពិM កrស់ កQDង5រ&Qក់ េBពី េ07ះមិ ន3ន

E¡រ0គប់ 0Jន់ ស03ប់ ប រិេ‘គេទ។ ខlDំ0តវូ ែសh ង រក5រ•រតូច˜ចេធhO, េ¨ះបី +េBេពលេtះ0Mក់ ចណ
ំ ូ លគឺគិត
+ម®•បE¡រ, េ7ត និង0សូវ។ £គឺ+េពលេវ"ដ¤លM
ំ កមួយ។
5ត់កgីនេ

ខlDំxប់ េផ}ម
O េធhO5រេBវyទ…&,នសងWមវyទ…។ េយO ងក៏ 0តវូ េធhO+&ក;ីេB&"កgីែខˆរ0កហមែដរែដល+5រ
MយែដលMនេធhOេឡOងេ[យជន+តិេវŽតrម។
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
ខlDំM នគិ ត ពី រេបŽបេគចផុតពី 5 រ5ន់ 5 ប់ របស់ េវŽតrមេដOម dីេ~0បេទសមួ យ េB‘គ\ងលិ ច ដូច +

0ប+ជនកមCD+ដៃទេទŽតែដរ។ េBេពលេtះខlDំ3នបងបŒ•ន0បុសបួនtក់ រស់ េB0បេទសM'ំង, 3Qក់ ែដលMនរត់េគច
ពី ែខˆរ0កហម Jត់ M នxកេចញ˜មេជOង េ¡ះចុ ង េ05យមួ យ មុ ន េពលរបបលន់ ន ល់ M នដួល រលំ។ Jត់ M នេ~

0បេទសM'ំង េហO យបងបŒ•ន0បុសបីtក់ េផ;ងេទŽតMនចូលរួម+មួយJត់េBេពលែដលែខˆរ0កហមMនដួលរលំេB

RQំ១៩៨០។ ប៉ុ ែនg£3នេ0Jះ™Q ក់ r ស់ កQDង 5រេ~ជXរេំុ BកQDង 0បេទសៃថ។ មិ តgភកgិ 3Q ក់ ែដលអមដXេណO របŒ•ន0បុ ស
របស់ ខlDំេសoOរែត0តវូ Mនស3]ប់ េ[យ&រេxរប]ន់, េហO យ3នមីន+េ0ចOនេB˜មបេr
g យ0ពំែដន, ដូេចQះ3ន¡និ-

ភ័យ េ0ចOនrស់ ។ ខlDំM នសេ0មចចិតg™ខlDំមិ នEច0បឈមមុ ខនឹង ¡និភ័យដ¤ធម
ំ g ង េទŽតMនេទ។ £+¡និភ័យដ¤ធំ
មួយរួចេ~េហO យេBេ05មរបបែខˆរ0កហម េហO យខlDំ3នកូនពីរtក់ េBេពលេtះនិងស3ជyកxស់ ៗេBកQDង0គ&
ួ រ
ខlDំ។ ដូេចQះខlេDំ BែតេធhO5រេBវyទ…&,នសងWមវyទ…។

េBេពលេtះ, ខlDំ &Q ក់ េBមុ ខ កំពូ ល ពី រែខេ[យេធhO5 រេB5រិ

ល័ យ 0សុ ក េBទីេtះេដOម dី ទទួ ល Mន

E¡រខ]ះស03ប់ 0គ&
ួ 5រ•រពីររូបេBឯវyទ…&,ន, 3Qក់ គឺេ"ក £—ន់ ឌី 5អុ ន ែដលMន
ួ រ។ ខlDំMនជួប+មួយមិ តgរម
5]យ+tយករបស់ ខlDំ។ ពួកេគក៏Mនរួចជ‡វyតពីរបបែខˆរ0កហមែដរ េហO យេយO ង Mនព…
េMះពុមCផƒយឯក&រចំនន
ួ ប៉ុែនgេវŽតrមមិនសប“យចិតg+មួយេយO ងេឡOយ។
េយO ងMនព…

ម0&វ0+វនិង េរŽបចំ5រ

មេMះពុ មC េសŽវេ¢0បវតgិ & ±សg មួ យ ចំនួន ពី េ07ះេវŽតr មMនព…

មបក0&យ

0បវតgិ&±សgរបស់ េយO ង ខុសពីអតីត5ល។ េហO យខlDំក៏Mនសរេសរអត,បទខ]ះអំពី0បវតgៃិ ន0Mក់ , រូបិយវត,Dរបស់ េយO ង ។
មុននិង កំឡDងសម័ យលន់ នល់ ‘&M'ំងគឺ+‘&ផ]•វ5រ ប៉ុ ែនgែខˆរ0កហមមិ នMនេ0បO £េទ េហO យេ05យរបបែខˆរ
0កហម 3នត0មូវ5រ7ក§រដ”Mលថˆ។
‡ ដូេចQះ3នជេ3]ះរ£ងបŠ–វនgពីរ0កុមគឺ0កុម ជួន rត (Mលីនិងសំ±សNឹ ត) និង
0កុម េកង £—ន់ &ក់ (7ក§ែខˆរxស់ ) េដOមdីបេងNOត7ក§ែខˆរថˆ។
‡ £Mនtំមកនូវជេ3]ះរ£ងtយករបស់ ខlDំគឺេ"ក £—ន់

ឌី5អុ ន និង0កសួង អប់ រ។
ំ tយករបស់ ខlDំចង|េ0បO‘&Mលីនិងសំ±សNឹ ត+0បភពៃន7ក§ថˆ‡ ប៉ុ ែនg0កសួ ងអប់ រច
ំ ង|េ0បO

7ក§ែខˆរ xស់ ៗ។ ជេ3]ះេនះMនេកOតេឡO ងអស់ មួ យរយៈេពលេ[យ7ក§ែខˆរថˆ0‡ តវូ MនបេងNOតេឡOង េដOម dីជន
X ួស
‘&M'ំងនិងអង|េគ]ស។ ខlDំM នព…

មបេងNOត7ក§ខ]ះេ[យេ0បO7 ក§Mលីនិងសំ±សNឹ តស03ប់ 7 ក§បេចiកេទស

េសដ”កិចiនិងច“ប់ ប៉ុែនgេយO ងមិន3ន5រJំ0ទពីរ[”ភិMលេឡOយ។

េBRQំ ១ ៩៨៩ tយករបស់ ខlDំ គឺេ"ក £—ន់ ឌី 5អុ ន 0តវូ Mនអនុ²– តឱ§3នទិ[” 5រេដOម dីេ~និ ង រស់ េB

M៉ រីស។ ខlDំមិ នEចេធhOែបបេនះMនេទ។ េBេពលJត់ xកេចញ, ខlDំ0តវូ ទទួលខុស0តវូ 5រ•រេហO យMន5]យ+tយក

របស់ វyទ…&,ន។ កំហុសរបស់ ខlDំគឺ™ ខlDំេBែតបនgសរេសរបtoប់ ពីJត់xកេចញ។ ខlDំMនសរេសរទស;tវដgម
‡ ួយសgី ពី
េសដ”កិចi+‘&ែខˆរែដល+េលOកដXបូងេBកQDង 0បវតgិ& ±សg របស់ េយO ង ែដលេយO ង 3នទស;tវដg‡អំពីេសដ”កិចi។ ខlDំ
Mនព…

មបŠi•លJQនិងេធhOឱ§3នសមតុល§មេtគមវy+šេសរីនិយមនិងមេtគមវy+š3៉ក;-េលនីននិយមពី េ07ះ

0បសិ នេបOខlDំមិនMនេធhOដេូ xQះេទ េវŽតrមនឹង[ក់ ខក
lDំ QDងពន9tJរ‘]មៗ។

បtoប់ ពីខlDំMនេMះពុមCផƒយទស;tវដgេ‡ នះ, បុ រស3Qក់ ែដលខlDំ&Wល់ពីសម័យែខˆរ0កហម-េBេពលេtះJត់

កំពុង េធhO5រេB0កសួ ង ដ‚កជŠš• ន - MនមកជួបខlDំេហO យMនអេŠšOញ ខlDំឱ§ចូលរួម +មួ យJត់ កQDង 5របេងNOតគណបក;
នេ

Mយថˆម
‡ ួយ។ េBេពលេtះខlDំចង|ដង
‚ ពីអhីែដលកំពុងែតេកOតេឡOងរ£ង0កុមរបស់ េ"ក + សុី ម និង0កុម េ"ក

19

ធន់ 78យ
ហ៊ុ ន ែសន ពីេ07ះ£0តវូ Mនេគដ‚ង ™3នជេ3]ះៃផoកQDង មួ យចំនន
ួ ។ ដូេចQះខlDំចង|ដង
‚ បែន,ម ពី0កុម ថˆេ‡ នះែដលចង|បេងNOត
គណបក;ថˆម
‡ ួយេ05មរបបកុមˆDយនីសg េវŽតrម, េតOគណបក;ែបបេនះEច0តវូ MនបេងNOត˜មរេបŽបr?

េ"ក ហ៊ុ ន ែសន គឺ+tយករដ”ម±នgីែតមួ យគត់ ប៉ុ ែនgេវŽតrមេBែត0គប់ 0គងរ[”ភិM លដែដល។ េ¨ះ

+ ៉ ងrក៏េ[យ េBេពលេtះេយO ងMនេឃO ញជ²šំង 0កង
ុ ែប៊ ក³ំងMនដួលរលំ រួចេហO យេBRQំ១៩៨៩ េហO យ
បុរស3Qក់ េtះMននិ
កំពុងែតដួលរលំ។

យមក5ន់ ខlDំ™ 0បេទសរបស់ េយO ង មិ នEចេB+កុមˆDយនីសgM នេទពីេ07ះលទhិកុមˆDយនីសg

ខlDំMនសួរJត់ ™េតOកមˆវyធីនេ

Mយអhី ែដលJត់កំពុងគិត, េហO យJត់M ន0Mប់ ខlDំ™£នឹង +គណបក;េសរី

និយមសងWម0ប+ធិបេតយ§។ ខlDំM នEនឯក&ររបស់ Jត់េហO យខlDំមិ នគិត™0កុម េនះ3ន‘ព0Mដក0ប+េទ ដូេចQះ
ខlDំMនេភ]ច£ ប៉ុែនgមួយែខេ05យមករ[”ភិMលMនxប់ ខ]wន0កុមេនះ។ េBេពលទទួលឯក&រ ខlDំMនសុំបុរសេtះកុឱ
ំ §

ប•®ញេ´ˆះខlDំ0បសិ នេបO3នអhីមួយេកOតេឡOងប៉ុែនgេBទីបំផត
ុ Jត់Mនប•®ញេ´ˆះរបស់ ខlDំេហO យខlDំ0តវូ Mនxប់ ខ]wន
ពីរបីៃថŸេ05យមក។

ខlDំ0តវូ Mនេគ[ក់ េBកQDង បនoប់ង ង‚តមួ យ ែដលមិ នដូចគុកសពhៃថŸេនះេទ។ £មិ នដូចសូ ម dីែតគុក ស២១ (គុក

ទួលែស]ង), បនoប់កQDង គុករបស់ ខlDំ5ន់ ែតE0កក់ ែថមេទŽតេ[យ&រែត ៉ ងេ¡ចrស់ បនoប់េBកQDងគុក ស២១ អQ ក
EចេឃO ញពន]ឺនិ ង 3នខ§ល់ E 5ស។ េBកQD ង បនoប់ របស់ ខlDំ £ 3នជ²šំ ង បិ ទជុវX yញ ¨ំ ង អស់ េ[យ3នរន9តូច មួ យ

េហO យខlDំ0តវូ Mនេគ[ក់ េ\Qះ0គប់ េពលេវ"។ ខlDំM នេBទីេtះ0បែហលបី ែខេហO យបtoប់ មកខlDំM ន1]ក់ ខ]wនឈឺ ។ ខlDំ

មិនMនដ‚ង េទ™ពួកេគMនេធhOM បេលOមនុស;ដូចេនះ។ ខlDំ1]ប់ M នេដOរេមOលគុកេBសម័យលន់ នល់ េដOមdីេ~ជួបមិ តg
3Qក់ េពលេtះបនoប់ ពន9tJរ3នពន]ឺេ0ចOន ក៏ប៉ុ ែនgេវŽតrមMនេធhOបនoប់តូចៗស03ប់ [ក់ មនុស;ពីរេ~បីtក់ េB
កQDងបនoប់នីមួយៗ ។

ខlDំនឹង មិនេភ]ចបទពិេ&ធន៍េtះេឡOយ េហO យេtះ+មូលេហតុែដលខlDំM នអភិវឌ@គំនិតេដOមdីប េងNOតអងW5រ

សិ ទ9ិមនុស;មួយេឡOង។

បtoប់ ពីបីែខពួកេគ0ពយ
ួ Mរមm™ខlDំនឹង&]ប់ ដូេចQះខlDំ0តវូ Mនេគបg•រេ~បនoប់ធមˆ ˜ែដលខlDំMន&Qក់ េBទីេtះ
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េ0ចOនែដលMន&] ប់ 0តវូ Mនស3]ប់ &] ប់ េ[យអត់ »] ន និង េធhO¨ រុណ កមˆ +ងបងបŒ•នជនរួម +តិរបស់ ខlDំ+េ0ចOន
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g លរបស់ េយO ងែដល3នចំនួន+ង

២00 tក់ ។ ពួកេគពិ ត+ចង|ដ‚ង ™េតOសិ ទ9ិម នុស ;និង លទ9ិ0ប+ធិប េតយ§3នន័យ ៉ ងr។ បនgិចម} ង ៗេយO ង Mន

េ0ជOសេរOសសិ 5¥5មេដOមdី5]យ+0គ ូ បេ•Wល។ េយO ងMនបŠš•នពួកេគេ~េខតgេផ;ងៗ+េ0ចOនេដOម dីបនgសកមˆ‘ព
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Mយផងែដរ។ +5រពិ ត
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ួ 0˜យផ]•វដXបូង។
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មនុស ;3នអត,ន័យ អhី េទ ពួកេគនឹង មិ នយល់ ™ លទhិ 0ប+ធិប េតយ§3នអត, ន័យ អhី េទ, េហO យេតOពួក េគEចអនុវតg
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េtះេទ3នែត™េយO ងMន0Mរព9£េBៃថŸទ១
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0តវូ ែតព…

មនិងេធhO5រ•រេ[យខ]wនឯងជXរញ
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‡ ួយ
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យ™េBេពលែដលពួកេគ
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ស3]ប់ ឬរងរបួ សេBកQDង5រប±•Nប¨ំង េនះេ[យĴន5រេសុOប អេងNត0តឹម0តវូ េដOម dីផgល់យុតgិធម៌ ដល់ ជនរងេ0Jះ
េឡOយ។

កQDង 5រ•ររបស់ ស3គមEដហុ ក េយO ង MនេធhO5រ•រ+េ0ចOនេដOមdីជយ
ួ ជនរងេ0Jះពី 5រ រំេ"ភយកដ‡

ធ]ី អំេពOហិងƒកQDង0គ&
ួ រ អំេពOពុករលួយនិង5ររំេ"ភេហO យឥឡ•វេនះេយO ងជួយដល់ ពលករចំrក0សុក។ េយO ងមិ ន
Eចn]ស់ បg•រសងWមកQDងរយៈេពលមួ យយប់ Mនេទ េរ_ងសំ\ន់ គឺ5រ5រ7រនិង5រអប់ រ។
ំ 5រ5រ7រេយO ងេធhO'ល់ៃថŸ

េហO យេBកQDងវyស័យអប់ រេំ យO ង3នកមˆវyធីេដOមdីព0ង‚ងសហគមន៍េB™Qក់ មូល[”នេដOមdីឱ§ពួកេគដ‚ងពីអំrចរបស់
ពួកេគ+ពិេសសេBតំបន់ [ច់ 0ស

ល។

26

!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
េយO ងេរŽបចំ5របណgDះបr
g លសិ ទិ9ម នុស;ែដលរួម3ន5រអប់ រដ
ំ ល់ 0ប+ជនអំពីសិទក
9ិ QDង 5ររស់ េBេ[យ

សុវត,ិ‘ព 5រn]ស់ ទីលេំ BេBកQDងនិងេចញេ0¶0បេទស េសរី‘ពៃន5របេŠiញមតិនិង5រជួប 0បជុX និង សិ ទ9ិសងWម

ដូច+5រអប់ រំ សុ ខ‘ព សិ ទ9ិដ‡ធីន
] ិង សិ ទ9ិ+ េ0ចOនេទŽត។ េយO ង ក៏ បេ0ងŽនពី 5តពhកិចiរបស់ ពលរដ”កQDង 5រេJរពសិ ទ9ិ
របស់ អQកដៃទនិង5រទទួលខុស0តវូ របស់ រដ”កQDង5រ5រ7របំេពញ និងេលOកកមC ស់សិទ9ិរបស់ 0ប+ជន។ េយO ងបេ0ងŽន
អQ ក0កី0កនិងអQ កែដល•យរងេ0JះពីរេបŽបេធhO5រ+មួយJQេដOមdី5រ7រសិ ទ9ិនិងផល0បេ

ជន៍របស់ ពួកេគ។ េ¨ះ

+3ន5រខិតខំ ៉ ងេនះកgីក៏ េយO ង េBែតស,ិ តេBRŸ យពី 5 រសេ0មចMនសិ ទ9ិ¨ំ ង េនះ 0ប+ជនរបស់ េយO ង េBែត
ទទួលរងនូវ5រឈឺ xប់ +េ0ចOនពីរេំ "ភសិ ទ9ិមនុស;'ប់ បŠi•ល¨ំង5របំ7 នសិ ទ9ិពលរដ”និងនេ
រំេ"ភសិ ទ9ិសងWមនិងេសដ”កិចi។

Mយេ~ដល់ 5រ

ខlDំ3នEរមˆណ៍™េB˜មបr
g ទី0កុងtេពលបចiDបdនQ3ន0ប+ជន+េ0ចOន3ន5រយល់ដង
‚ េ0ចOនប៉ុែនgមិន

ែមនេBតំប ន់ [ ច់ 0ស

លេទ េហO យេយO ង េng តេលOតំបន់ [ច់ 0ស

លេនះ។ ម±នgីរ[”ភិM លមិ នសប“យចិតgនឹង

5របណgD ះបr
g លរបស់ េយO ងេទ+ពិ េសស0ប1នថˆ‡ៃនគណៈក3̂ធិ 5 រសិ ទ9ិ ម នុស ;របស់ រ[” ភិ M ល។ Jត់ M ន
និ

យ+េ0ចOនដង™ អងW5រសិ ទ9ិម នុស;េ0¶រ[”ភិM លអប់ រម
ំ នុស ;ឱ§0បRំង រ[”ភិM លមិ នែមនអំពីសិ ទ9ិម នុស ;

េទ។ ខlDំMននិ

យ™េទ, េយO ងខុសពីអQកពីេ07ះេយO ងេBកQDងវyស័យសិ ទ9ិមនុស; េធhO5របណgDះបr
g ល0ប+ជន™ពួក

េគ+3i ស់ ៃនអំr ច ប៉ុ ែនg\ងអQ ក អQ កែតងែតគិត™អQ កដ‚កtំ របស់ អQ កគឺ+3i ស់ ៃនអំr ច។ េនះគឺ+ េហតុផល
ែដលអQ កេxទ0ប5ន់ េយO ង។
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¡hយtយប៉ុែនgឥឡ•វពួកេគ5ន់ ែត3នឯក'ជ§‘ព។ កមˆករ+ទូេ~ក៏ 5ន់ ែត3ន‘ពរឹង3ំ+ងមុ ន េហO យ0Mក់ ែខ
MនេកOនេឡOង េ[យ&រែតអំrចរបស់ ពួកេគ។ េមដ‚កtំនេ
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Mយក៏េJរពសេម]ង របស់ ពួកេគេ0ចOន+ងមុនែដរ

ធន់ 78យ
, ពីមុនេមដ‚កtំនេ

Mយមិនយកចិតgទុក[ក់ េទពី េ07ះពួកេគេចះពីលdិចកិចiកលកQDង5រ¨ញយកសន]ឹកេRQតរបស់

ពួកេគ។ ឥឡ•វេនះពួកេគយកចិតgទុក[ក់ 5ន់ ែតេ0ចOន។ េBRQំ ២០១៧ កQDង 5រេMះេRQតឃុ ំ /ស•Nត់ែដល+5រេMះេRQតក0មិត™Qក់ មូល[”នែដល0តវូ Mន0Mរព9េធhOមួយRQំមុន5រេMះេRQតទូេ~ េ"ក ហ៊ុ ន ែសន MនចុះេធhOយុទ9t5រ
េ»សt˜មផ]•វេ[យខ]wនឯង។ £មិនែដលេកOតេឡOងពីមុនេទ។

បtoប់ ពី5រេMះេRQតសកលRQំ ២០០៨ េ"ក ហ៊ុ ន ែសន Mន3នេ3ទន‘ពចំេ7ះេ+គជ½យរបស់ Jត់

៖ េ¶អី ចំនួនេ¶សិ ប 3នន័យ ™េលO សពី ពីរ‘គបី +សំ េលង‘គេ0ចOន ែដលេយO ង មិ នែដលេឃO ញេរ_ងេtះេកO ត
េឡOងពីមុនមកេទ។ Jត់3នEរមˆណ៍™£•យ0សល
ួ កQDង 5រទទួលMន5រJំ0ទរបស់ 0ប+ជន, េហO យ™អhីែដលJត់

MនេធhOគឺ0តឹម 0តវូ េBកQDង0កែសែភQករបស់ ពួកេគេហO យJត់ EចេធhOអhីែដលJត់ ចង|M ន។ ដូេចQះេBRQំ ២០១១ កQDងរយៈ

េពលែតមួ យRQំគត់ Jត់M ន0បគល់ ដ+
‡ ង ១"នហិ ក˜េ~ឱ§េគ˜មរយៈកិចiសន…ដ‡សមd¨នេសដ”កិចi។ កមCD+គឺ

+0បេទសតូចមួយែដល3នដ‡Eច[ំដr
X
ំMន0បែហល ៤ ឬ ៥ "នហិ ក˜ េហO យកQDងមួយRQំJត់Mនផgល់ដ+
‡ ង១
"នហិ ក˜េ~ឱ§0កុមហ៊ុ នឯកជនេ[យមិនគិតពីផល0បេ

Mនរងផលប៉ះ7ល់0គប់ ទីកែន]ងេហO យពួកេគĴនអំrច។

ជន៍របស់ 0ប+ជន0កី0កែដលរស់ េBជនបទ។ 0ប+ជន

េយO ង MនេធhOរMយ5រណ៍មួយេBRQំ ២០១២ េ[យ3ន5រេ™Nលេ¨ស ៉ ង\]ំង េហO យខlDំMនេ~ចូលរួម

កិចi0បជុេX BកQDងស‘។ ខlDំM នព…
0ក។ ខlDំM ននិ

មពន§ល់ ពួកេគ™£3ន‘ពអវyជ3
š ន\]ំង ស03ប់ ផល0បេ

យ™ £+េJលនេ

ជន៍សហគមន៍0កី

MយĴន0ប+0បិ យ‘ពែដលពួក េគ0ត ូវែតបŠ›ប់ £, េយO ង 3នជេ0មO ស

េផ;ងេទŽត។ េB0បេទសដៃទេទŽតស03ប់ 5 រអភិវឌ@ែផQកកសិ កមˆ 0បេភទេនះរ[”ភិM លMន¨ក់ ¨ញវyនិេ

គិន

មក ប៉ុ ែនgពួកេគេBែតអនុ²– តឱ§0ប+ជនេBេលOដរ‡ បស់ ពួកេគ។ 0កុម ហ៊ុ នមក+មួ យបេចiកវyទ…ថˆ‡ េដOមទុន 0Jប់

ពូជថˆ‡េដOម dីប េងNOនផលិ ត‘ពប៉ុ ែនg0ប+ជន[ំ ដុះេលO ដ‡របស់ ពួកJត់ េហO យ ផលិ ត‘ព0តវូ Mនែចកែបងែចករ£ងអQ ក
វyនិេ

េទ។

គនិង0ប+ជន។ ប៉ុែនg0បសិ នេបOអQកេធhOដេូ ចQះអQ កនឹង ឱ§0Mក់ ចេំ ណញ¨ំង អស់ េ~0កុម ហ៊ុ នមិ នែមនអQ ក0កី0ក
គួរឱ§&g យដ‡M នMត់ រច
ួ េ~េហO យ េហO យអQ កមិ នEចយក£មកវyញ Mនេទ។ េ"កហ៊ុ ន ែសន Mនខឹ ង

សម“រនឹង េ"ក សម រង;Dី ែដលMននិ

យ™0បសិ នេបO គណបក;0បRំង េឡOង 5ន់ អំr ច េ"កនឹង ដកយកដ‡

¨ំង អស់ ពី 0កុម ហ៊ុ នឯកជនេហO យ0បគល់ េ~ឱ§0ប+ពលរដ”វyញ ។ េ"ក ហ៊ុ ន ែសន Mន0បែកក™ អQ កនឹង បេងNOត
ស±•Wមសុី វyលេBកQDង 0បេទស។ ប៉ុែនgម នុស;+េ0ចOនMនxក េចញពី0បេទសេ[យ&រែតពួកេគមិ នEចរស់ េBទី
េនះMន។ ៃថŸមួយអQ ក5ែសត3Qក់ M នសួ រខl™
Dំ ៖ "អQ កនិ

យ™0បសិ នេបOរ[”ភិM លេធhOែបបេនះនឹង3នបដyវតgន៍ដ។
‡ "

ខlDំM នេឆ]O យ ™៖ "មនុស ;ែដលEចtំ បដyវតg ន៍M នេ~Mត់ អ ស់ េហO យ។ មនុស ;+ងមួ យ "នtក់ M នxកេចញពី
0បេទសរួចេ~េហO យ។"

ខlDំគិត™េយO ង0តវូ 5រវណ¼ៈកr
g លស03ប់ បដyវតgពណ៌។ េ"ក ហ៊ុ ន ែសន Mនេxទ0ប5ន់ អងW5រតស៊ូមតិ

េ0¶រ[”ភិMលឬគណបក;0បRំង0គប់ េពលេវ"ប៉ុែន}0ប+ជនកមCD+មិនEចេធhប
O ដyវតgនែ៍ បបេនះMនេទេ07ះេយO ង

0តវូ 5រ3នវណ¼ៈកr
g លរឹង3ំ។ េយO ងមិនEចេជ_+ក់ េលOកសិ ករ អQ កែ0សចំ5រេធhOបដyវតg0បេភទេនះMនេទ។ េយO ង
មិន3ន£េទពីេ07ះេយO ងមិន3នវណ¼ៈកr
g លដ¤រឹង3ំ។
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
0ប+ជនរបស់ េយO ង កសិ ករ (‘គេ0ចOនៃន0ប+ជនរបស់ េយO ង) គឺ+មនុស;0Mកដនិយម។ 0បសិ នេបO អQក

េសQO សុំ ឱ§ពួក េគមកេធhOM តុ កមˆ 0បRំ ង នឹង 5ររំេ"ភយកដ‡ធី]ពួកេគមកេ[យ&រែតេនះ+ផល0បេ

ជន៍ ច“ស់

"ស់ ែដលពួកេគEចេមOលេឃO ញ ប៉ុែនg0បសិ នេបOអQកេ-ពួកេគឱ§Jំ0ទកំែណទ0មង|0បព័នត
9 ុ"5រ ឬកំែណទ0មង|
កងក3]ំ ង 0ប[ប់ Eវុធពួ ក េគមិ នយល់ េទ, £េBRŸ យេពកពី ផ ល0បេ
ប៉ុេr
¼ ះែដលEចេធhOMន, យល់ពីគន
ំ ិត អរូបីែដល+រូប‘ពធំ។

ជន៍ របស់ ពួ ក េគ។ 3នែតវណ¼ ៈកr
g ល

¨ក់ ទងេ~នឹង5រេបg+lចិតgរបស់ រ[”ភិM លចំេ7ះសិ ទិ9ម នុស; ពួកេគនិ

យ™ពួកេគពិត+3ន ឬេតOអងW

5រសិ ទិ9មនុស;EចដXេណOរ5រេBកQDង0បេទសកមCD+ ៉ ងដូចេមgច? 0ប+ជនកមCD+ Eចេ0បOអុីនធឺណិតនិងេហh សប៊ុ ក

មិនដូចេBកូេរ៉\ងេជOង េវŽតrម ឬចិនេទ។ ពួកេគែតងែតអះEង™ពួកេគេBែតេJរពសិ ទ9ិមនុស;។ េយO ង គិត™
£3នកំរិតៃន5រេJរពែមនប៉ុ ែនg5រណ៍េនះ0តវូ ែតបនgពីេ07ះ0បសិ នេបO អQកផgល់សxiប័ននិងចុះហត,េល\េលOសន9ិស²– និងឧបករណ៍សិ ទ9ិម នុស;េ0ចOន+ង0បេទសដៃទេទŽតកQDង តំបន់ E&៊ន អQ ក0តវូ ែតប•®ញ5រេបg +lចិតgកQDង5រ
អនុវតgមិន0Jន់ ែតេធhOេBេលO0ក[សេទ។

េBេពល0កុ ម 0បឹ កƒសិ ទ9ិម នុស ;អងW5 រសហ0ប++តិ គណៈក3̂ធិ 5 រ អQ ក ជXt ញឬអQ ក យក ព័ ត៌ 3 ន

ពិេសសផgល់អនុ&សន៍ដល់អQក អQ ក0តវូ ែតយកលទ9ផល¨ំងអស់ េ~េធhO5រពិ xរrេ[យ &រអQ ក3ន5តពhកិចi+

រដ”ហ ត,េលខី។ អQ ក 0តវូ េJរព™សិ ទ9ិម នុស ;Ĵន0ពំ0បទល់ និង 0ពំែដនេទ។ អQ ក3នសិ ទ9ិរិះគន់ 5 ររំេ"ភបំ7 នសិ ទ9ិ
មនុស;របស់ 0បេទសដៃទេទŽតប៉ុែនgពួកេគEចរិះគន់ អQកេហO យអQ ក0តវូ ែតទទួល&Wល់េរ_ងេនះ។
ប៉ុែនgរ[”ភិMលមិនខhល់អំពីេរ_ងេនះេទដូចែដលខlDំMននិ

ស3គមEដហុ កេដOមdីអប់ រ0ំ ប+ជនអំពីប²®សិ ទម
ិ9 នុស;។

យេ0ចOនដងេBកQDងវ‡េដអូ ខ]ីែដលខlDំMនេធhO˜មរយៈ

ឥឡ•វេនះរ[”ភិMលMនេ0បO0Mស់ ជXនយ
ួ របស់ ចិនេដOមdីទប់ ទល់ នឹងស3CធពីអQកផgល់ជន
X ួយ េ"ក\ងលិច។

ខlDំ3 ន5រសង;័យ អំ ពីជហ
X ររបស់ រ[”ភិ M លពី េ07ះពួកេគមិ ន Eច1tនូវ5ររស់ 'ន3នជ‡វyត របស់ ពួកេគ+មួ យ

ជXនួយចិនេទពី េ07ះពួកេគមិ នEចេធhO7 ណិ ជšកមˆ ឬ tំេចញេ~0សុកចិន។ 7ណិ ជšកមˆ គឺេធhO+ មួ យអឺ រប
៉ ុ និង សហរដ”-

Eេមរិក។ ពួកេគtំចូលផលិតផលពី 0បេទសចិនប៉ុែនgមិន0តលប់ េ~វyញេទ។ រ[”ភិM លចិនផgល់ែតឥណ¨នប៉ុេr
¼ ះ
មិនែមន+ជXនួយឥតសំណង មិ នែមន+0Mក់ កមiីែដលមិនយកឬយក5រ0Mក់ ¨បេtះេទ។ េហO យស03ប់ អhី? 5រ

ក&ង&C ននិង ផ]•វថQល់េហO យថវy5 របស់ រ[” ភិM លបចiDប dនQ3 នចំនួន ៣0 ឬ ៤0 ‘គរយ+ឱន‘ព។ 0បេទសចិ ន
ឥឡ•វេនះគឺ0បRំងនឹងេJលនេ

Mយពុករលួយ ពួកេគមិនEចផgល់លុយMនេទដូេចQះពួកេគផgល់ឥណ¨ន+មួយ

អ0˜5រ0Mក់ ខCស់ មិ នែមន0Mក់ កមiី ទន់ និង មិ នែមនជXនួយឥតសំ ណ ងេទ។ ប៉ុ ែនg+ ឧ¨ហរណ៍ េBេពលែដលជប៉ុ ន
ផgល់&Cនមួយដល់0បេទសកមCD+£គឺ+ជXនយ
ួ ឥតសំណង ប៉ុែនg0បេទសចិនមិនផgល់ជន
X យ
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5រ•ររបស់ ខlDំ។ £អយុ តgិធម៌rស់ ស03ប់ ពួកេគ។ ខlDំ0តវូ ែតេJរពសិ ទ9ិរបស់ ភរិ

ខlន
Dំ ិងកូនៗឱ§3នសុ វត,ិ‘ព។ ខlDំ

0តវូ ែតជេម] ¿សពួកេគេដOម dីកុំឱ§&, ន5រណ៍5ន់ ែតE0កក់ េ~ៗ។ េពលខ]ះខlDំ3នEរមˆ ណ៍ឯ5 ខlDំនឹកពួកJត់ r ស់

ចង|េឃO ញពួកJត់ ¬DំE¡រៃថŸ0តង|ឬE¡រេពល"Ÿច+មួ យJQ និង រីក'យ+មួ យ0គ&
ួ រ។ ខlDំក៏3នEរមˆ ណ៍™
ពួកេគរស់ េBែបបអុឺ រ៉ប
ុ មិ នែមនែខˆរេទពី េ07ះពួកេគMនរស់ េBកQDង 0បេទស5r[អស់ រយៈេពល+េ0ចOនRQំ ។
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យកពីេ07ះ£+ជេ0មOសរបស់ េយO ងជេ0មOសរបស់ ខlDំគឺដច
ូ េនះេហO យ ខlDំ0តវូ ែតទទួលយកផលវyMកែដលខlDំមិនEច3ន
អhីៗ0គប់ ៉ ង¨ំងអស់ េtះេទ។
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0ប[ប់ Eវុធ។ ខlDំចង|េឃO ញ5រេនះxប់ េផgម
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X ូ t̂ ន Eចផgល់ គំនិត ដល់

មនុស ;ជXt ន់ ថˆ‡ចំេ7ះេរ_ងេនះ។ រហូ ត មកដល់ េពលេនះខlDំ3 នEរមˆ ណ៍ ™េយO ង ស,ិ តេB7ក់ កr
g លផ]•វរ£ងលិ ទ9ិ

0ប+ធិបេតយ§និង 5រេJរពសិ ទ9ិមនុស;។ ខlDំេBែតសងÅឹម™ខlDំEចេBរស់ េហO យបនgេធhOកែំ ណទ0មង|េនះៃន&,ប័ ន
របស់ េយO ង+ពិេសស&,ប័នសំ\ន់ ៗ¨ំងេនះរបស់ 0បេទស។

ខlDំមិ នចង|េឃO ញ0បេទសរបស់ េយO ងេBែតពឹង ែផŒកេលOអQកនេ

Mយ េBែតពឹង ែផŒកេលOអQក ដ‚កtំែត3Q ក់

េឡO យ។ េយO ង គួរែតេធhOឱ§0បេទសរបស់ េយO ង ពឹ ង ែផŒកេលO &, ប័ នរឹង 3ំ និង\]ំ ង 5] ែដល5រណ៍េនះស03ប់ ខlDំគឺ3 ន
&រៈសំ\ន់ \]ំង rស់ ។ £គឺ+អhីែដលខlDំចង|េឃO ញ5រxប់ េផgម
O េBកQDងជ‡វyតរបស់ ខlDំេBៃថŸចុងេ05យរបស់ ខlDំ។ េtះ
គឺ+កgីសងÅឹមរបស់ ខlDំ។

ខlDំចង|ផល
g ់ &រមួយដល់មនុស;ជXtន់ េ05យ ដល់េកˆង ៗជXtន់ េ05យ៖ អQ កមិនគួរអនុ²– តឱ§េមដ‚កtំរបស់

េយO ងស,ិ តេBនិងេBដែដលដូចសពhៃថŸេនះេទែដលពួកេគ+3iស់ ៃនអំrច។ េយO ង+0ប+ពលរដ” េយO ង0តវូ ែតយក
‘ព+កមˆ សិទ9ិេនះមកវyញ េហO យ0បសិ នេបO េយO ង មិនេធhOដេូ ចQះ េយO ង នឹង 3នប²® 5ន់ ែតេ0ចOនេឡOងៗេBកQDង សងWម

របស់ េយO ង េBេពលអtគត។ អhី ែដលសំ\ ន់ គឺមិ នឱ§0បេទសេនះពឹ ង ែផŒកេលOេមដ‚កtំេtះេទ &, ប័ នគឺ3ន&រៈ

សំ \ ន់ r ស់ ។ យុ តgិធ ម៌ សនgិ‘ ព និ ង េស, រ‘ពក៏ សំ \ ន់ ែដរ។ យុ តិg ធ ម៌ 3 ន&រៈសំ \ ន់ ស 03ប់ ស ងWម នី មួ យ ៗ។

យុ តgិធម៌ពីរ0បេភទ៖ទិដ‘
” ពែផQកច“ប់ ែដល3នន័យ™មនុស;0គប់ រប
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សមធម៌ៃន5រែបងែចកធន1ន។ បចiDប dនQ3នគ3]តធំរ£ងអQ ក3ននិងអQ ក0កេ[យ &រែត5រែបងែចកធន1នមិ ន
យុ តgិធម៌ -ធន1នធមˆ +តិនិងធន1នដៃទេទŽតរបស់ 0បេទស។ េហO យ0បសិ នេបO អQកអនុ²– តឱ§‘ពអយុ តgិធម៌ ៃន5រ
ែបងែចក0Mក់ ចណ
ំ ូ លឬធន1នបនgេ~មុខ េយO ងនឹងមិន3នស,ិរ‘ពរឹង3ំឬសនgិ‘ពេឡOយ។
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Mនអត,0បេ

ជន៍ពីកំេណOនេសដ”កិចi។ 0បសិ នេបO0ប+ជនេBែត0កី0ក\]ំងេតOេយO ង Eចនិ

យពីេស,រ‘ពរឹង 3ំនិង

សនgិ‘ ពMន ៉ ងដូចេមg ច ? េយO ងមិ ន Eចេទ! 0បសិ ន េបO 0ប+ជន3នEរមˆ ណ៍ ™ពួ កេគ+អQ ក 0ក Ĵនអំ r ច

0បសិ នេបOពួកេគ0ប0ពឹតgខុសអhីមួយតូច˜ចពួកេគនឹង0តវូ +ប់ គុក ប៉ុែនgអQកធំែដល0ប0ពឹតgបទេលˆOស0ពហˆ ទណ•ដ¤ធម
ំ ួយ
េBែតរួចខ]wនពី5រ[ក់ ទណ•កមˆ េតO3នអhីេកOតេឡOង+យ™េហតុ? េហO យសនgិ‘ពមិ ន0Jន់ ែត+5រមិន3នស±•Wម

និង ĴនអំេពOហិ ងƒេទ ប៉ុែនgសនgិ‘ព\ងផ]•វចិតgស03ប់ ម នុស ;¨ំង អស់ ។ 0បសិ នេបO 0ប+ជនខឹង េតOនឹង 3នអhី េកOត
េឡOងបនgេទŽត?

េហតុអhីMន+ខlDំបនgេធhO5រ•រេនះអស់ េពលយូ រ ៉ ងេនះ? ទីមួយខlDំចង|រស់ េBកQDង0បេទសរបស់ ខlDំ។ ខlDំដង
‚ ™

ខlDំចង|&Qក់ េBកQDង 0បេទសរបស់ ខlDំ េហO យរស់ េB+មួ យ0គ&
ួ ររបស់ ខlេDំ BកQDង 0បេទសរបស់ ខlDំ ប៉ុ ែនg0បសិ នេបO&, ន

‘ពដូចេនះ េតOេយO ងEចរស់ េBកQDង0បេទសេនះ ៉ ង3នសុវត,ិ‘ពេ[យរេបŽបr? ដូេចQះខlDំចង|ក&ងសងWមេនះ
ឱ§Eចរស់ េBMនស03ប់ មនុស;0គប់ JQែដលEចរស់ េBMនស03ប់ ជន0កី0ក អQ កĴនអំrច និង0ប+ជនកមCD+
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យ™អQ ក3នអំrច អQ ក0ពយ
ួ Mរមm

™សិ ទ9ិរបស់ អQ កនឹង 0តវូ បំ 7 នេ[យE+l ធរមូ ល [” ន។ េហតុអhី M ន+េBេពលែដលអQ ក3នអំ r ច អQ ក មិ ន រួម

ចំែណកកQDង 5រក&ងសងWម េនះឱ§រស់ េBMនស03ប់ ម នុស;0គប់ JQមិ នែមនស03ប់ ែតអQ ក3នអំrចេtះេទ?
េហតុអhីM ន+អQ កគិតែតពី 0បេ

ជន៍ខ]wនឯងដូេចQះ? ខlDំព…

មនិ

យេ0ចOនដងេ~5ន់ ម នុស ;ែដលខlDំ&W ល់ ដូច +

េ"ក ហ៊ុ ន ែសន។ ឥឡ•វេនះJត់ 0ពយ
ួ Mរមm ™0បសិ នេបOJ ត់5]យ+0ប+ជន&មŠ–េគនឹង សងសឹ កJត់។ េពល

5ន់ អំ r ចេហតុ អhី M ន+មិ ន ក&ងសងWម េនះស03ប់ មនុស ;0គប់ JQ រស់ េB? £មិ នែមនស03ប់ ែតអQ ក 3ន
អំrចនិងអQ ក3នេtះេទ។ េBបr
g 0បេទសដៃទេទŽតដូច+5r[ មនុស;0គប់ រប
ូ គឺេសˆOJQេហO យ0ប+ជនេគ

មិនភ័យ\]ចេទ។ ខlDំសងÅឹម ™ខlDំEច0តលប់ េ~0បេទសកមCD+ វyញេដOមdីប នg5រ•ររបស់ ខlDំ 0បែហល+ខlDំនឹងមិ នេធhO
5រេពញេ3៉ងេទŽតេទ ប៉ុ ែនgខlDំEចផgល់ដប
X ូ t̂នរបស់ ខlDំ។ ដូចខlDំM ននិ

យេហO យ™ េBៃថŸចុងេ05យរបស់ ខlDំ, ខlDំចង|

េឃO ញ5រxប់ េផgម
O ៃនកំែណទ0មង|របស់ &, ប័ នសំ\ន់ ៗ។ 0បេទសរបស់ េយO ង0តវូ 5រពឹ ង ែផŒកេលO&,ប័ ន0ប+ធិប
េតយ§ដ¤រឹង3ំមិនែមនេលOេមដ‚កtំែតមួយេឡOយ។

ធន #$យ

ែខមិ ថុ, -.ំ ២០១៧
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(លីJដូ) ែដលេ"ក$សី PនបេងQត
R េឡRង:េលRកដHបូងេTទី$កុងP៉ រីសកVWងXV ំ ១៩៩១ ប\]ប់ មកេTកមA W:កVWងXV ំ ១៩៩២។

េ"ក$សី Pនបនaដក
b \ំអង4JរេនះេដRមeីJរKរសិ ទCិមនុសMស$fប់ $ប:ពលរដgកមA:
W hំងអស់ េហR យ េ"ក$សី $តវូ Pន
េគែតងkំងស$fប់ K នរlmន់ ណូែបលសនaិn ពស$fប់ J រlររបស់ េ"ក$សី ។

ខoWំេpF ះ ពុង ឈី វេកក។ េTកមAW : $ប:ពលរដgេqខoWំ r េកក។ ខoWំេកR តេT$បេទសកមAW : េTៃថtទី ៤ ែខ
តុ" XVំ១៩៤២។ េ"កឪពុកអV កfa យរបស់ ខoWំP នអេw-R ញេyេTេខតaៃ$ពែវង េTេពលខoWំfនzយុ ពី របីែខ េហR យ
េ"កhំងពីរេធmRJរេTកVWងវ|ស័យអប់ រ។
ំ ដូេចVះខoWំP នេy;"េរ~នមួយេTេខតaៃ$ពែវងេហR យខoWំចង€ំrខoWំសប•យ
រីក‚យƒស់ េ$KះេTfនៃ$ព:េ$ចRន េហR យអV កzចេyកែន„ងƒក៏Pនេ†យ‡FនJរ:តិពុល។

េTេពលខoWំfនzយុ ៨ XVំ េ"កឪពុកអV កfaយរបស់ ខoWំPន$តលប់ អេw-RញមកេTភVេំ ពញវ|ញ។ េ"កhំង

ពីរPន;Vក់ េTអស់ រយៈេពលពីរXVំេហR យប\]ប់ មកេ"ក$តវូ Pនអេw-Rញេyេខតaកព
ំ ង‹€ម។ េTេពលេ"កឪពុក
អV កfaយអេw-RញមកភVេំ ពញ ខoWំPនចូលេរ~នេT;"P‚ំង។

កVWង កំឡW ង េពលេ\ះ អV កfន;"បឋមសិ ក•និង វ|ទŽល័ យ P‚ំ ង ។ េpF ះ;"បឋមសិ ក •P‚ំង គឺ

;"នេ‚តaម (Ecole Norodom) និ ង វ|ទ Žល័ យ P‚ំ ង , វ|ទŽល័ យ េដJត (Lycée Descartes)។ េTេពលេ"ក
ឪពុក អV កfaយរបស់ ខoWំអ េw-R ញេyេខតaកំពង‹€ ម ខoWំមិ នzចេy:មួ យ េ"កhំង ពី រPនេទេ$KះខoWំ$តវូ េyេរ~នេT
វ|ទŽល័យេដJត (Lycée Descartes), ខoWំកព
ំ ង‹;Vក់ េTកVWង;"អេនa•សិ ក†gនស$fប់ េកFង$សី េTភVេំ ពញ។ ខoWំ$តវូ

Pនេគផaល់Jរែថhំ:ពិេសសេ†យអនុ‘’ តឱ”ខoWំេចញពី ;"អេនa•សិ ក†gនេនះេរ~ង‚ល់ $ពឹកេដRមeីេyេរ~នេT
វ|ទ Žល័ យ េដJត (Lycée Descartes)។ ; " អេនa• សិ ក†g នេនះស<ិ តេTេលR ម 3 វ| ថ–$ពះនេ‚តa ម ែកeរេ‚ង
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ពុង ឈី វេកក
nពយនaលុ ចM េហR យវ|ទŽល័ យេដJត (Lycée Descartes) េTទល់ មុ ខសƒ
g ‡រឡឺរ៉—
ូ ៉ ល់ ។ ‚ល់ $ពឹ កខoWំK ក់ មួ ក
របស់ ខoWំេហR យជ|ះកង‹របស់ ខoWំេyវ|ទŽល័យេដJត (Lycée Descartes) េហR យេTេពលៃថt$តង‹ខoWំPន$តលប់ េy;"
អេនa•សិ ក†gនវ|ញេដRមeីទទួលhនz3រៃថt$តង‹េហR យប\]ប់ មក$តឡប់ េyវ|ទŽល័យវ|ញ។

េTេf៉ង$Pំ"tចខoWំP ន$តលប់ េy;"អេនa•សិ ក†gនវ|ញេដRមeីសិក•:មួ យ េកFង $សី $បែហល ៣០០

\ក់ េផMងេទ~តែដលPនចូលេរ~នេT;"េ\ះ។ ខoWំេ$ក~ម$កំែដលរស់ េTXtយពីេ"កឪពុកអV កfaយរបស់ ខoWំ ប៉ុែនa
ក៏ លšែដលfនមិ តaិភ កaិ:េ$ចRន។ ខoWំ$បែហល:zយុ េកFង :ងេគេហR យបងបš›នជ–ដូនមួ យ របស់ ខoWំfV ក់ ក៏;V ក់ េTកVW ង
;"អេនa•សិ ក†gនែដរដូេចVះ•:Jរ$បេសR រចំេKះខoWំ ស$fប់ រយៈេពលពីរXVំ។

ប\]ប់ មកេ"កឪពុកអV កfaយរបស់ ខoWំPនអេw-Rញ$តលប់ មកពីេខតaកំពង‹€មវ|ញ េហR យខoក
Wំ ៏P នេyរស់ េT

:មួយេ"កអV កhំងពីរមaងេទ~ត។ េTXVំ ១៩៥៨ អV កfaយរបស់ ខoWំ:\យក;"បឋមសិ ក•មួយេTេលRម3វ|ថ–
នេ‚តaម, :;"បឋមសិ ក•ែដលfនេpFះr េ•ព‘’ ហុ ក េTJច់ $ជង
ុ ម3វ|ថេ– ž៉េសទុងនិងនេ‚តaម ។ េT

XVំ ១៩៥៨ សេមŸចសី ហនុPនអនុ‘’តឱ” សaីJ„យ:េបក¡ជននេ—Pយ។ េ"កឪពុករបស់ ខoWំគឺ:អV កែដលPនបw¢Wះ

បw¢› ល អV កfŸ យរបស់ ខoWំឱ ”J„ យ:េបក¡ ជន។ ខoWំ€ំ r អV ក fa យfនJរ;] ក់ េស]R រប៉ុ ែនaេ"កឪពុ ករបស់ ខoWំ P នfន

$ប;សន៍r “អV ក$តវូ ែតេyេ$Kះមិ នfនេបក¡ជន សaី េទេហR យអV ក$តវូ ែតេធmR:គំរ។
ូ ” េTទីបំផត
ុ េយR ង hំង អស់ ‡V
PនជHរញ
ុ អV កfaយរបស់ ខoWំឱ”យល់$ពម េហR យប\]ប់ ពីប៉ុ\FនែខអV កfaយPនfន$ប;សr “យល់$ពម” ។

ខoWំfនេfទនnព¤„ំងƒស់ ! ខoWំេT€ំrៃថtចុង សPŸហ៍ ខoWំP នចូលរួម:មួ យអV កfŸយរបស់ ខoWំេដRមeីេមR លពី

រេប~បែដលអV កfaយរបស់ ខo$Wំ គប់ $គងយុ ទC\Jរ ពី េ$Kះ•:េលRកទីមួ យស$fប់ េ"កនិង:េលRកដHបូង ស$fប់ ខoWំ

ែដរ។ ខoWំf នzយុ $តឹម ែតដប់ $Pំ មួ យ XVំ ប៉ុ េƒ
¥ ះេទែតខoWំច ង‹ដbង ចង‹ េឃR ញពី រេប~បែដលអV ក fŸ យរបស់ ខoWំ z ចfន
$ប;សន៍:មួ យ មនុសM:េ$ចRនដូេចVះខoWំP នkម†នេ†យយកចិតaទុក†ក់ ។ េហR យ ខoWំ€ំP ន—៉ ងលšពីអmីែដលអV ក
fa យរបស់ PនសនŽ:មួ យ $ប:ពលរដg េ$KះេTេពលេ\ះ$បព័ នCៃនJរេPះេXV តfនលក¡ ណ ៈខុស ‡V Xt យពី

បច¢W ប eនV។ Jលេ\ះ•: “$បព័ នCេPះេXV តែដលអV កfនសេម„ ង េXV តេ$ចR នគឺ: អV ក ឈV ះ (first-past-the-post)”
ែដលfនគណបកMនេ—Pយែតមួ យប៉ុ េƒ
¥ ះគឺសង4ម ‚ សa និយម េហR យេបក¡ជនhំងអស់ គឺ:សfជ|កគណបកM

ែតមួ យ ។ ដូេចV ះ$ប:ពលរដgP នេPះេXV តេ$ជRស េរR ស េបក¡ ជ ន ប៉ុ ែ នaមិ ន ែមនេ$ជRស េរRស គណបកMេទេ$Kះ•:
គណបកMែតមួយ។

មណ0លែដលអV កfaយរបស់ ខoP
Wំ នឈរេpFះ គឺេTេខតaកƒ
a ល$បែហល: ២៥គីឡ›ែម៉ $តពីភេVំ ពញ។ សពm

ៃថtេនះខoWំេyកែន„ងេ\ះ:ញឹក§ប់ ពីេ$KះខoWំP នក;ងេចតិយមួ យស$fប់ េ"កឪពុកអV កfaយរបស់ ខoWំេTកVWង វតa

េTទីេ\ះ។ េTេខតŸកƒ
a លេTេពលេ\ះ fនេ‚ងច$ក:េ$ចRនេហR យ:Jរពិតƒស់ ែដលfន សaី :េ$ចRនPន
េធmRJរកVWងេ‚ងច$ក:កមFករ។ ខoWំ€ំrអV កfŸយរបស់ ខoWំPនសនŽែតពីរប៉ុេƒ
¥ ះេyអV កhំងអស់ េ\ះ។ អV កfaយខoP
Wំ ន
fន$ប;សន៍r "ខoWំដbងrេយR ងfន សaី េ$ចRន\ក់ ƒ ស់ េTកVWងមណ0លេនះពី េ$Kះfនេ‚ងច$កេ$ចRន។ ខoWំមិនចង‹
េធmRJរសនŽេ$ចRនេពកេទ េ$KះខoWំ$ពយ
ួ Pរម¨rខoWំមិ នzចេ‡រពkមJរសនŽេ$ចRនេ\ះេទ ក៏ ប៉ុែនaេបRសិនfនែតពី រ
គឺzចេធmេR yPន។

ទីមួ យ គឺ៖ Jរlរដូច‡V $Pក់ ែខ$តវូ ដូច‡V។ សនŽទី២ គឺ៖ "ខoWំស នŽនឹង អV កhំង អស់ ‡Vr$បសិ នេបR ខoWំ: ប់

េXVត ខoWំនឹងពŽ—មឱ”fនJរឈប់ ស$fកលំែហfតុnពពីរែខេ†យមិនfនJត់$Pក់ ឈVªលស$fប់ សaី។ :Jរ
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េ;ក;aយខoWំមិនfន$Pក់ េដRមeីជូន:អំេƒយដល់អVកhំងអស់ ‡V ដូចេបក¡ជនដ«ៃទេទ~តែដល:អV កfន ែដលPន

ជូន;រ៉ង
ុ និង អងQរេyដល់ អVកhំ ង អស់ ‡Vេ\ះេទចំែណកខ„ªនខoWំ ខoWំf នគំនិតនិង rមពលេដRម eីប េ$មR អVកhំ ង អស់ ‡V
$បសិ នេបR អVកhំង អស់ ‡VទុកចិតaខoWំ េហR យ ផaល់ ឱJសឱ”ខoWំេដRម eីប េ$មR អVកhំង អស់ ‡V (េPះេXVតឱ”ខoWំ)។” ដូេចVះអV ក
faយរបស់ ខ$oWំ តវូ PនេគេPះេXVតេ$ជRសេរRស:សfជ|ករដgសn។

ប\] ប់ ម កអV កfa យfនសំƒ ងែដល$តវូ Pនែតងkំង :រដgម នaី$កសួ ងសង4មកិច¢េ†យសេមŸ ចសី ហ នុ។

n„មៗអV កfaយខoWំPនអនុវតakមJរសនŽhំង ពីរេ\ះគឺ៖ Jរlរដូច‡V $Pក់ ែខ$តវូ ដូច‡V និង Jរឈប់ សំ‚កលំែហ
fតុnពពីរែខេ†យមិនJត់fន$Pក់ ឈVªល។

fនេរIងេផMងេទ~តែដលអV កfaយខoម
Wំ ិនPនសនŽេ\ះេទ ប៉ុ ែនaេ†យ;រែតេ"ក:រដgម នaី$កសួ ងសង4ម

កិច¢េ"កក៏ zចជួយPនែដល។ េTេពលេ\ះសេមa ចសី ហនុP នផaល់អំƒ ចដល់ រដgម នaី ដូេចVះ•‡Fនប‘- េទ ‡F ន
JរជHhស់ ពី $ពះអង4ចំេKះអmី ែដលអV កfaយរបស់ ខoWំP នេសVR រសុំេ\ះេទ។ អV កfŸយរបស់ ខoWំP នេធmRJរ—៉ ងពិត$Pកដ
ស$fប់ សaី។

បួនXVំេ$JយមកកVWងXVំ ១៩៦២ អV កfŸយរបស់ ខP
oWំ នពŽ—មបw¢Wះបw¢›លអតីតសិ សMរបស់ េ"កមួយរូបគឺ

េ"ក$សី េឌ~ប ឌីƒ ឱ”ឈរេpFះ:េបក¡ជនែដរ ដូេចVះfនេបក¡ជន សaីពីរ\ក់ ។ ដHបូង;mមីរបស់ អVក$សី េឌ~ប ឌី
ƒ មិ ន€ប់ z រមF ណ៍ ¤„ំង េទែតអV កfa យរបស់ ខoWំP នfន$ប;សន៍េyJន់ ;m មី របស់ អV ក$សី េឌ~ប ឌីƒ r “ខoWំ
PនេធmRេរIងេ$ចRនƒស់ ស$fប់ សaី ៗ ដូេចVះេ"កគួរែតេលRកទឹកចិតaភរិ—របស់ េ"កឱ”មក:មួ យខoWំដូេចVះេយR ង

នឹង J„ យ:សfជ|ក សaី ពីររូប របស់ រដgសn េបR មិនដូេ€V ះេទសfជ|ករដgស nសុ ទCែត:បុ រស។” ប\]ប់ ពីមួ យ រយៈ

;mមីរបស់ េ"ក$សី េឌ~ប ឌីƒ Pនយល់$ពម េហR យប\]ប់ ម កfនេបក¡ជន សaីពីររូបេហR យhំងពីររូប$តវូ Pនេគ
េPះេXV តជូន។ ខoWំ€ំ P នរូប ថតមួ យ េTមុ ខ រដgស n:តិ េTXVំ ១ ៩៦២ សaី ពីរ\ក់ េTពី មុខនិ ង បុ រសhំ ង អស់ េTពី
េ$Jយ!

ស$fប់ zណតaិទី២, អV កfaយរបស់ ខoWំ$តវូ Pនែតងkំង :រដgម នaី$កសួ ង សុ¤ភិP ល។ ខoWំP ន€ប់ េផaRម េរ~ន

ែផVក ឱសថ; សa រច
ួ េyេហR យេTេពលេ\ះ។ េTXVំ ១ ៩៦០ ខoWំ P នបw¢ ប់ rV ក់ វ|ទŽល័ យ េTឯវ|ទŽល័ យ េដJត
(Lycee Descartes) េហR យPនចូលេរ~នកVWងម3វ|ទŽល័យឱសថ; សaេTភVេំ ពញ។

េនះគឺ : េពលេវ"ដ«លš ƒ ស់ ។ $ពឹ ទCបុ រសៃនម3វ|ទŽល័ យ េ\ះគឺ : $គេូ ពទ”ជន:តិP ‚ំង េហR យ$គ ូ

បេ$ង~នhំងអស់ ក៏:ជន:តិP‚ំងែដលេលRកែលងែតពីរ\ក់ គf
ឺ V ក់ :$គជ
ូ វ– វ|ទŽ និងfVក់ េទ~ត:$គប
ូ េ$ង~នគីមីវ|ទŽ
:ែខFរ-P‚ំង ។ $គប
ូ េ$ង~នដ«ៃទេទ~តគឺ:$គេូ ពទ”ជន:តិP ‚ំង ែដលPនបេ$ង~នែផVកជ–វវ|ទŽ គីមី វ|ទŽ វ|ទ”Wវ|ទŽនិង
Jយវ|nគវ|ទŽ:េដRម។ េហR យក$មិតសិ ក•គឺលšƒស់ ដច
ូ េT$បេទសP‚ំងែដរ។

េTេពលខoWំកព
ំ ង‹សិក•ែផVកឱសថ; សa អV កfaយរបស់ ខoWំគឺ:រដgម នaី$កសួ ង សុ ¤ភិP លដូេចVះខoWំPនេធmRJរ

:មួយអV កfaយរបស់ ខេoWំ លRគេ$fង:េ$ចRន។

អV កfaយរបស់ ខoWំfនគំនិតេបRកចំហhក់ ទងនឹង សaីេពសŽ€រ។ េTេពលេ\ះfនJរេរRសេអRង េyេលRអVក

hំ ង អស់ េ\ះ េហR យអV កfa យរបស់ ខoWំ P នពិ េ$‡ះេ—បល់ : មួ យ អV ក ឯកេទសេដRម eីរកវ|ធីេ ធmRឱ ”ពួក េគfនជ–វ| ត
$បេសR រ:ងមុនេ†យមិនfនnពឯេJនិងJរfក់ lយ។ fន សaីបុ‚ណមួយចំនន
ួ PនជHរញ
ុ អV កfaយរបស់ ខេoWំ †យ

$បJសr "អV ក$តវូ ែតេធmRឱ” េពសŽ€រ:nពខុសច•ប់ "។ អV កfaយរបស់ ខoWំP នfន$ប;សន៍kបេyវ|ញr “អV ក
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ពុង ឈី វេកក
ដbង េទកVW ង \មខoWំ : សaី ខoWំ យ ល់ ពី ទ សMនៈរបស់ អV កhំ ងអស់ ‡V ក៏ ប៉ុ ែនa អV កមិ ន zចបw ±ប់ េពស Ž€រPនេទ។
$បសិ នេបR អVក េធmRឱ”េពសŽ€រ:nពខុស ច•ប់ េTែតfន សaី េពសŽនិង អV ករកសុី ផ›វ„ េភទ:និច¢ េនះេធmRឱ”េយR ង

Jន់ ែតពិPកកVWងJរផaល់JរពŽPលkមេវជ-; សaដល់ ពួកអV កhំង េ\ះ ដូេចVះខoWំសុំេសVR ជេ$មRសេផMង។ zច$បេសR រ
:ងេនះែដលអV ករកសុី ផ›វ„ េភទhំ ង អស់ េ\ះfនប័ ណ¥ មួ យ ដូេចVះពួកអV កhំ ង េ\ះzចេyទទួល Jរែថhំ សុ ខnព
េរ~ង‚ល់ែខេ†យឥតគិតៃថ„។”

េTេពលេ\ះមិនfនេមេ‚គេអដស៍ /ជHង³េអដស៍ (HIV/AIDS) េទ គឺfនែតជHង³Jមេ‚គ (STDs) ប៉ុេƒ
¥ ះ។

$បសិ នេបR សaី hំងេ\ះfនជHង³មួ យចំនន
ួ េយR ងzចផaល់Jរែថhំសុខnពេ†យឥតគិតៃថ„។ េនះគឺ:JរលšកVWងJរ

ពŽPលពួកអV កhំង េ\ះ ដូេចVះពួកអV កhំងេ\ះនឹងមិ នចម„ង ជHង³ដល់ បុរសេទ ផ]ªយេyវ|ញបុ រសzចនឹង ចម„ ងជHង³េនះ
េy សaីវ|ញេ†យរួមhំងភរិ—របស់ េគផងែដរ។

ខoWំ€ំrfនមនុសM:េ$ចRនPនេកRតជHង³;mយ ជHង³េនះzចេធmឱ
R ”មនុសM:េ$ចRនពិP កចិត។
a ជួនJល សaីfVក់

ែដលfនជHង³;mយPនស$fលកូន, កូនេ\ះzចរងផលប៉ះKល់—៉ងធtន់ធរt ។ faយរបស់ ខoWំេជIr•:Jរលš$បេសR រ

កVWង JរពŽPលអV ករកសុី ផ›វ„ េភទែដលfនជHង³េនះ ដូេចVះពួកអV កhំង េ\ះគឺមិ នzចចំលងជHង³េនះេyអV កដៃទPនេទ
េហR យ$បែហល:បេ$ង~នអV ករកសុីផ›វ„ េភទឱ”បង¡េH ភo´វឱ”េ$បRេ$;មអ\ម័យេទ~តផង។ េនះគឺJរលš$បេសR រកVWងJរ
េធmRកVWងលក¡ណៈតf„nពមួ យ-ពŽPលនិង អប់ រព
ំ ួកេគ-លš$បេសR រ::ងេធmRឱ”Jររកសុី ផ›វ„ េភទខុសច•ប់ កVWង កaីសងµឹម
មួយេ†យឥត$បេ—ជន៍rនិងzចបw±ប់ េពសŽ€រPន។

េនះពិត:ពិ Pកƒស់ ស$fប់ េយR ងេTេពលេ\ះគឺ‡Fនអង4Jរេ$¶រ†gភិPលេទ េហR យរ†g-ភិPល$តវូ េធmR

អmីៗ$គប់ —៉ង។ សaី បុ‚ណមួ យចំនន
ួ fនJរnoក់ េផšល
R េហR យPនរិះគន់ អVកfaយរបស់ ខoWំប៉ុ ែនaខoWំគិតrេ"កគិត$តឹម
$តវូ េ$KះេបRមិនដូេចVះេទេយR ងនឹងfនប‘-េ$ចRនេទ~ត:មួយJររីក‚ល†លៃនជHង³េនះ។

អV កfaយរបស់ ខoWំPនបនaJរlររបស់ េ"ក េហR យបួ នXVំេ$JយមកេTXVំ ១៩៦៦ fនសfជ|ករដgសn:

សaីពី ៥ េy ៦ \ក់ ែដលេនះគឺ:សមិទCផលវ|ជf
- ន។ េTេពលអV កfaយរបស់ ខoWំ$តវូ PនេPះេXVតេ$ជRសេរRសេTកVWង

XVំ ១៩៥៨ េ"ក$តវូ Pនែតងkំង:$ប>នសŸី ទីៃនរដgសn:តិពីេ$Kះសfជ|ក:បុរសៗមិ នzចយល់$សប‡VកVWង
ចំេƒមអV កhំងេ\ះ ដូេចVះអV កhំងេ\ះក៏PនែតងkំងអV កfaយរបស់ ខoWំ:$ប>នសaីទ។
ី

េTទីបំផុតអV កfaយរបស់ ខoWំP នfន$ប;សន៍r េ"កPនេធmRJ រ$គប់ $‡ន់ េហR យ-េ"កfនកូន$សី ពីរ

\ក់ េហR យេធmR: $ប>នសaី ទីរដgស n:តិ េទ~តគឺf នJរlរេ$ចRន ƒស់ ។ េ"កPនសុំ ចូល និវតaន៍ពី$ប>នសaី ទី

េហR យេTទីបំផត
ុ សfជ|កសn:បុរសhំងេ\ះក៏P នេPះេXVតេ$ជRសេរRស$ប>នជHនស
ួ កែន„ងអV កfaយខoWំ ប៉ុ ែនaអVក
hំងេ\ះែតងែតមិនេ—គយល់‡V។

េTXVំ ១៩៥៨, ១៩៦២ និង XVំ១៩៦៦ fនJរេPះេXVត េហR យ JរេPះេXVតេលRកទីបួ នគួរែតេធmRេTកVWង XVំ

១៩៧០ ប៉ុ ែនaមុ នេពលេ\ះfនរដg$ប3រមួ យ។ េហR យក៏fនែខFរ$កហមរួចេyេហR យ េTេពលេ\ះក៏fនស l4ម

េT$បេទសេវ~តƒមេទ~ត។ $បេទសកមAW:Pន$បJសខ„ªនrអពŽ$កឹត” fនន័យrេយR ង មិ នគួរអនុ‘’ តឱ”ជន
:តិេវ~តƒម¤ងេជRង ឬអV កបដ|វតaេវ~តកុង –¤ងតe›ង $បេទសេវ~តƒម–ចូលមកទឹកដ–របស់ េយR ង េទ។ ប៉ុ ែនaអVក
ដbងេទកមAW:តូចេហR យេវ~តƒមស<ិ តេTកVWង ស l4ម-ពួកេគfនzវុធេ$ចRនេហR យេយR ង‡Fនអmីេ;ះ។ $បសិ នេបRពួក

េគចូលមកកVWង $បេទសកមAW:េដRមeីទិញម-›បz3រ េ$បងឥនCនៈ $តី;ច់ និង អmី ៗេផMងេទ~ត េតRអVកzចបw±ប់ $ប:
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ពលរដgែខFរមិ នឱ”លក់ ឱ”អV កhំង េ\ះPនេទ? ខoWំមិនគិតrសេមa ចសី ហនុzចបw±ប់ េរIងេនះPនេទ ដូេចVះអV កhំ ង

េ\ះPនមក េហR យប\]ប់ មកសហរដgzេមរិចPនខឹងេហR យទូលសេមaចសី ហនុr$ពះអង4គួរែតេTអពŽ$កឹត។ េនះ
ក៏:មូលេហតុែដលសfជ|ករដgសnមួយចំនួនPនរកេឃR ញេហតុផលេដRម eីទf„ក់ សេមaចសី ហនុ។ អV កfaយរបស់ ខoWំ
េTែត:សfជ|ករដgសn ប៉ុែនaេ"កមិនែមន:សfជ|កៃន$កុម¤ងេលRេនះេទ។

ែខFរ$កហមPនចូលមកកមAW:។ “ែខFរ$កហម” (Khmer Rouge) គឺ:េpFះP‚ំងែដលសេមaចសី ហនុP ន

†ក់ $បhនឱ”ែខFរកុមFWយ នីសa ពី េ$KះេTកVWង $បេទសកមAW:រហូ តដល់ XVំ១៩៧០ n;P‚ំង គឺ: n;ផ„›វJរ។ រដg
ម នaីhំង អស់ Pនhក់ ទង‡V:n;P‚ំង ។ សូ មeីែតេTកVWង ;"េរ~នែខFរ អV កសិ ក•$គប់ មុ ខវ|:- ភូមិ; សa និង
$បវតaិ; សaរបស់ $បេទសកមAW:គឺ:n;P‚ំងេលRកែលងែតមុខវ|:-n;ែខFរែតប៉ុេƒ
¥ ះ។

មនុសM$គប់ រប
ូ និ—យn;P‚ំងេTកមAW:។ ស$fប់ សេមaចសី ហនុែដលែតងែតfន$ពះបន]›ល:n;

P‚ំង, “rouge” fនន័យr "$កហម", េហR យស$fប់ $ពះអង4 "$កហម" fនន័យr កុមFWយនីសa។ ពួកកុមFWយនីសahំង

អស់ , អV កែដលPនចូលរួមកVWង អតីតសហnពសូ េវ~ត ចិន ឬេវ~តƒម¤ងេជRង, សេមŸ ចសី ហនុPន$បhនេpFះr
“ែខFរ$កហម”។ េនះfនន័ យ r "អV ក គឺ: ពួក កុមFW យ នី សa " ។ $ប:ពលរដgែខF រែដល‡ំ $ទ$បេទសេ"ក¤ងលិ ច សហរដgzេមរិក សហnពអឺ រប
៉ ុ -គឺ:ែខFរេខ~វ (Khmer Bleu) េហR យ$ប:ពរដgែខFរែដលPន‡ំ$ទ‚:ធិប េតយ”,

$ពះអង4fនបណ]›លr “ែខFរស”។ 'Blanc' fនន័យr 'ពណ៌ស' េហR យេនះគឺ េ†យ;រែតºQលីលី (la fleur-de-lys)
ែដលfនេTកVWង$បេទសP‚ំង គឺ:និមិ តaរប
ូ ៃន‚:ធិបេតយ”។ សេមa ចសី ហនុគ$ឺ ពះអង4សពm$ពះទ័យ$បេទសP‚ំង
¤„ំងƒស់ ។ ែខFរ$កហមែដល‡ំ$ទេ†យចិនPន$បXំងនិងសេមŸចសី ហនុ។

េTៃថtទី១៨ ែខមី \ XVំ១៩៧០ សេមa ចសី ហនុ$តវូ PនេគេធmRរដg$ប3ទf„ក់ េ†យ;រែតfន:ប់ K ក់ ព័នC

:មួ យ$បេទសេវ~តƒម។ $ពះអង4$តវូ Pនេគេ€ទ$បJន់ េ†យសfជ|ករដgសnែដល$ពះអង4P នអនុ‘’ តឱ”ជន
:តិេវ~តƒម¤ងេជRងនិងពួកេវ~តកុងចូលមកបេងQRតទី"ក់ ខ„ªនេTកមAW:។

ជន:តិ េវ~តƒមនិង េវ~តកុ ង អV ក hំ ង េ\ះគឺf នJំ េភ„Rង និង អំ ƒ ច។ អV ក hំ ង េ\ះPនឆ„ ង Jត់ $ពំែដន

កមAW:េហR យPនពួន"ក់ ខ„ªន។ េនះគឺ:JរលំP កƒស់ កVWង Jរកំណត់ អតaស‘’ ណនរƒ:ជន:តិែខFរនរƒ:
ជន:តិេវ~តƒម៖ $បសិ នេបRពួកេគមិនfនzវយឺ តេ¼F េយR ងេមRលមិនដbងrអV កេផMងេឡRយ។

េយR ង:ជនរងេ$‡ះៃនស l4មរ•ងប„WកធំៗេKលគឺសហរដgzេមរិក សហnពសូ េវ~តនិងចិន។ េនះគឺ:ទុក¡

$ពយ
ួ ស$fប់ $ប:ពលរដgែខFរ។ េហR យសេមa ចសី ហ នុ$តវូ Pនេ$ជRស kំង េ†យសfជ|ករដgសn:$បមុ ខរដgអ ស់

មួយជ–វ|ត។ រដgសnzចេ$ជRសkំង $ពះអង4Pន េហR យក៏zចទf„ក់ $ពះអង4Pនែដល។ េTេពលេ\ះfន;<នទូតេវ~ត

ƒមចំនន
ួ ៣ គឺ;<នទូតេវ~តƒម¤ងេជRង ;<នទូតេវ~តƒម¤ងតe›ង និង ;<នទូតបដ|វតaន៍េវ~តƒម¤ងតe›ង ។

េTៃថtទី ១៨ ែខមី \ fនPតុ ក មF ពី រេTកVW ង $បេទសកមAW : ។ េ"ក លន់ ណុ ល ែដល:\យករដgម នaីP នេរ~បចំ
PតុកមFនិសMិតេTមុខ;<នទូត\\េដRម eីេជ~ស•ងJរទf„ក់ $‡ប់ ែបកមកេលRកមAW:េ†យសហរដgzេមរិកេហR យ

េសVRសុំឱ”ពួកេវ~តកុងនិង ពួកេវ~តƒម¤ងេជRង $តឡប់ េy$បេទសេវ~តƒមវ|ញ។ ពី ដប
H ូងPតុកមFេនះេធmRេ†យសនŸិ
វ|ធី ប\]ប់ មកនិសMិតPនចូលេy¤ងកVWងPនរុកេរRកJយ;<នទូតhំងពី រ និង Pនដុត$ក†ស$Pក់ ដ"
ុ „ រេ€ល។ េT

ៃថtប\]ប់ អV កJរទូតបដ|វតaន៍េវ~តƒម¤ងតe›ងនិងេវ~តƒម¤ងេជRងPន€កេចញពីកមAW:េហR យស l4ម$តវូ Pន
$បJស។ េហតុេនះេហR យPនស l4មេTេវ~តƒមJ„យេy:ស l4មរបស់ កមAW:។
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ពុង ឈី វេកក
េTXVំ ១៩៧១ េ"កឪពុកអV កfaយរបស់ ខoWំPន€កេចញពី$បេទសកមAW:េដRមeីេyពŽPលជHងេ³ T$បេទស

P‚ំង។ ខoWំPនេy$បេទសP‚ំង:មួយេ"កhំងពីរេTេពលេ\ះែដរ។

បš›ន$បុសរបស់ េ"ក លន់ ណុល េpFះ លន់ ណុន ភ័យ¤„ចrម នaី:ន់ ខAស់នឹងzចចូលរួម:មួយសេមa ច

សី ហ នុេ$Kះខណៈេពលែដលសេមa ចសី ហនុកំពុង គង‹េTទី$កុង េប៉ Jំង $ពះអង4P នេធmRJរអំK វ\វដល់ $ប:ពលរដg
កមAW:ឱ”ចូលរួម:មួ យ$ពះអង4។ សេមŸ ចសី ហនុចង‹$បយុ ទC:មួ យ "ជនកeត់:តិ លន់ ណុល" េហR យយកអំƒ ចពី
zេមរិកវ|ញមក។

េTXVំ ១៩៦៤ បš›ន$សី របស់ ខoWំP ន€ប់ េផaRម េរ~នែផVកឱសថ; សa េហR យខoWំកំពុង បនaJ រសិ ក•េT$បេទស

P‚ំងអស់ រយៈេពល ៤ XVំរហូ តដល់XVំ ១៩៦៨។ ខoWំP នបw¢ប់ Jរសិ ក•េT$បេទសP‚ំង េហR យPនវ|ល$តឡប់ ម ក
$បេទសកមAW:វ|ញេ†យេធmRJរេTភVេំ ពញេTម3វ|ទŽល័យឱសថ; សa េ†យបេ$ង~ននិសMិតនិង េធmRJរេTមន]ីរ
េពទ”ែខFរ សូេវ~តរហូ តដល់រដg$ប3រ។

េTេពល លន់ ណុ ល PនJន់ អំƒ ចកVWង XVំ ១៩៧០ ខoWំP នេy$បេទសP‚ំង :មួ យេ"កឪពុកអV កfa យ

របស់ ខoWំេ†យគិតrខoWំzច$តលប់ មក$បេទសកមAW:វ|ញប\]ប់ ពីពីរបីែខេ$Jយ ប៉ុែនaបš›ន$បុសរបស់ េ"ក លន់ នល់

គឺេ"ក លន់ ណុន Pនសេ$មចrមនុសMhំ ងអស់ ែដលមិ នPន$តឡប់ ម ក$បេទសកមAW:វ|ញn„មៗេទនឹង $តវូ Pន
€ត់ ទុកr: (ជនកeត់ :តិ)។ $បសិ នេបR $គ;
ួ ររបស់ ខoWំ$តលប់ មកកមAW: វ|ញ េយR ង zច$តវូ Pនសf„ប់ េ†យរបប
លន់ ណុល។ េពលេ\ះ‡Fនសនaិnពេទ។

ដូេចVះេយR ងPន;Vក់ េTទី$កុងP៉ រីសកំឡWងសម័យលន់ ណុលនិងសម័យែខFរ$កហមេហR យខoWំPនបនaJរសិ ក•

របស់ ខoWំែផVកេ"ហិ ត; សa ។ ប\]ប់ ពីមួយXVំ េTXVំ ១៩៧២ េ"កឪពុករបស់ ខoWំP នសេ$មចចិតaេyចូលរួម:មួ យ

សេមa ចសី ហនុែដលកំពុងគង‹េTទី$កុង េប៉JំងេដRមeីជយ
ួ រំេ†ះ$បេទសកមAW:។ េ"កឪពុករបស់ ខoWំចង‹ដbងអំពីអmីែដល
PននឹងកំពុងេកRតេឡRងេT$បេទសកមAW:។

ប\]ប់ ពីfនJរែលងលះ;mមីមុនរបស់ ខ,oWំ ខoWំP នេរ~បJរមa ងេទ~ត:មួ យអV កJរទូតfVក់ ។ ខoWំP នkម;mមី

េyេT$បេទសJƒ†េTXVំ ១៩៧៣ េហR យទីេ\ះេហR យែដលខoWំPន€ប់ េផaម
R ជ–វ|តថFរ– បស់ ខoWំ។ ខoWំមិនចង‹ចូលរួមេT
កVWងនេ—Pយេទ ខoWំចង‹េធmRJរ:េវជ-បណ0ិត:មួយបš›ន$សី របស់ ខoWំ។

ខoWំP ន;Vក់ េT$បេទសJƒ†រហូ តដល់ XVំ ១៩៧៩ និង ប\]ប់ ម កេT$កុង រីយូ ៉ ឌឺ េជេនរ៉ ូ (Rio de Janeiro)

រហូ ត ដល់ XVំ ១៩៨២ េហR យេTXVំ ១៩៨២ ;m មី របស់ ខoWំ $ត វូ Pនែតងkំ ង :ឯកអគ4រដgទូត P‚ំ ង $ប€ំ េT$បេទស
អង‹េ345។

ខoWំP នជួប េ"ក ហ៊ុ ន ែសន េលR កដHបូ ង កVW ង អំ ឡW ង េពលេ\ះ។ េពលេ\ះ របបនេ—Pយរបស់ $បេទស

អង‹ េ 34 5 គឺ ដូ ច ‡V នឹ ង របបនេ— PយេTកមAW : ែដល‡ំ $ ទេ†យអតី ត សហnពសូ េវ~ត។ េយR ងPនដb ង ឮពី
សកមFnពែខFរ$កហមេTេពលែដលខoWំេT$បេទសJƒ†េហR យនិងrេវ~តƒមPនចូលមកដល់$បេទសកមAW:។

េTេពលខoWំេT$បេទសអង‹េ345\XVំ ១៩៨២ ខoWំសងµឹមrៃថtƒមួយនឹងfនគណៈ$បតិភូម កពី$បេទស

កមAW : អេw-R ញេyេធmRទសM\កិ ច¢េT$បេទសអង‹ េ34 5។ េរIងេនះPនេកR ត េឡR ង ពី របី ែខប\] ប់ ពី ខoWំP នមកដល់

$បេទសអង‹េ345។ រដgម នaី$កសួ ង Jរបរេទសអង‹េ345េ"ក េ¾៉ 5 ជ¿ច (Paola George) Pនទូរស័ ព]ម កខoWំ
េហR យ$Pប់ ខoWំrគណៈ$បតិភូមកពីកមAW:នឹងមក$បេទស អង‹េ345 េហR យេ"កPនសួរខoWំrេតRខoWំចង‹ជប
ួ អស់ េ"ក
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
hំង េ\ះេទ។ ខoWំP នេឆ„Rយតបវ|ញr "ខoWំចង‹ជួបេ†យេសចកaីរីក‚យ"។ $ប>នគណៈ$បតិភូេនះគឺេ"ក ហ៊ុ ន ែសន
ែដល:រដgម នaីJរបរេទសកមAW:។

េនះ:េលRកដHបូងែដលខoWំP នឮេpF ះរបស់ េ"ក ខoWំមិនPន;4ល់ ‡ត់hល់ ែតេ;ះ។ េTទីបំផត
ុ េយR ង Pន

ជួប ‡V េហR យេ"កPនពŽ—មបw¢Wះបw¢›លខoWំrfនសុ វត<ិnពកVWង Jរវ|ល$តឡប់ ម ក$បេទសកមAW:វ|ញ។ េនះកVWង

កំឡW ង XVំ ១ ៩៨២។ េវ~តƒមPនចូ ល មកដល់ ក មAW : េTXVំ ១ ៩៧៩។ េ"កPនបl- ញខoWំនូវរូប ថត:េ$ចR ន េដRម eី
បl-ញrមិនអីេទកVWងJរ$តឡប់ មកវ|ញ នឹងfនសុវត<ិnព។

;m មី របស់ ខoWំ គឺ : អV ក Jរទូត P‚ំ ង េហR យេ"ក¤ងលិ ច មិ នPនទទួល ;4 ល់ $បេទសកមAW : េទ។ ខoWំP ន

និ— យ:មួ យ េ"ក ហ៊ុ ន ែសន អស់ រយៈេពល:ងមួ យ េf៉ ងេ†យកំពុ ង ែតគិតr េតR ខoWំz ចអេw-R ញេ"ក និ ង

;mមី របស់ ខoWំេដRម eីជួបពិ n ក•‡Vអំពីសនaិn ពេ†យវ|ធីƒ ?។ ខoWំP ន$Pប់ េ"កrេ"កឪពុកនិង អV កfa យរបស់ ខoWំ

Pនចូលរួម:មួយសេមaចសី ហនុ។ េ"ក ហ៊ុ ន ែសនPនfន$ប;សន៍rេ"កPន$:បេហR យេ$Kះេ"កPនេធmR
JរេសុRបអេងQតអំពីេ"កឪពុកនិងអV កfaយខo។
Wំ

n„មៗេ\ះខoWំគិតrខoWំ$តវូ ែតសួរនូវសំណួរដ«សំ¤ន់ បំផត
ុ េyJន់ េ"ក ហ៊ុ ន ែសន “េហតុអmីP ន:$ប:ពល-

រដgកមAW:$បយុ ទC‡V?” សំណួរេនះzចយល់ េឃR ញr:សំណួរ (េXតលtង)‹ ប៉ុ ែនaខoWំP ននិ—យអmីៗែដលខoWំ$តវូ និ—យ!

េហតុអmីP ន:មិ នសួ រ? ខoWំមិ នPនេ€ទ$បJន់ េ"កេទ ខoWំP នគួរសម:មួ យ‡ត់ƒ ស់ ។ ខoWំនិ— យn;ែខFរដូេចVះ

េហតុអmីP ន:ខoWំមិនសួ រ‡ត់នូវសំណួរមួ យ៖ “េតRេ"កចង‹ជប
ួ :មួយសេមŸចសី ហនុេដRមeីចុះហត<េល¤េលRសនaិnព
:មួ យ$ពះអង4េទ?” េ"កPនេឆ„Rយr “េ"ក€ប់ z រមF ណ៍ ƒស់ េហR យេ"កេជI:ក់ r$ពះអង4ក៏fន$ពះទ័យ
ដូច‡Vែដរ។” េយR ងPនយល់$ពមrេយR ង$តវូ JរេធmRJរlរេនះេហR យខoWំនិ—យr "$តវូ េធmRJរឥឡ›វេនះ"។

ខoWំf នគំនិតេនះអស់ រយៈេពល:យូ រមុ នេពលខoWំP នជួបេ"ក ហ៊ុ ន ែសន។ ខoWំf នzរមF ណ៍ rេយR ង $តវូ \ំ

សនaិnពមកកមAW:។ េនះមិ នែមន:េរIងធមF kេទែដល$ប:ពលរដgកមAW: កំពុង $បយុ ទC‡V ។ កVWង \ម:េវជ-បណ0ិ ត

fVក់ ខoWំចង‹ជួយសេ l4ះជ–វ|ត, េហតុអmីP ន:មនុសMបនaសf„ ប់ ‡Vេyវ|ញេyមក? ស$fប់ ខoWំមិ នzចទទួលយកPន
េទ។

ខoWំPនអេw-Rញេ"ក ហ៊ុ ន ែសន មកពិ;z3រេពល"tចេTឯនិេវសន†gនរបស់ ឯកអគ4រដgទូតP‚ំងេដRម eី

ជួប :មួ យ;mមី ខoWំ។ ខoWំfនJរ$ពយ
ួ Pរម¨ ¤„ំង ƒស់ ។ ខoWំគិតrចុះ$បសិ នេបRខoWំP នអេw-Rញេ"ក ហ៊ុ ន ែសន េហR យ

$បសិ នេបR ;m មី ខoWំប ដ|េសធមិ ន3៊ នជួបេ"កេ†យ;រេហតុផលេ‡លនេ—PយP‚ំង –ពី េ$KះេTេពលេ\ះ
P‚ំង មិនPនទទួល;4ល់ កមAW:េទ–ដូេចVះេតRខoWំzចេធmRអmីPន? ពីេ$Kះមិ នfនេnជនីយ†gនេទេTឡន† (Luanda)។
>„ប់ fនពួកព័រទុយ34ល់ែតេTេពលពួកេគ€កេចញេy $បេទសេ\ះ$តវូ Pនបំº„ញhំង$សុង។ សƒ
g ‡រfនែត
មួយគត់គឺ $តព
ូ ីJƒ (Tropicana) ែដលfនnព$ទឌ
ុ េ$hម—៉ង¤„ំង។

ដូេចVះេTេពលែដលេ"ក ហ៊ុ ន ែសន ទទួលJរអេw-Rញេ†យរីក‚យ ខoWំដbងrឥឡ›វេនះខoWំ$តវូ បw¢Wះបw¢›ល

;mមី របស់ ខoWំ។ ដHបូ ង ;mមី ខoWំនិ—យr "អV កេធmRេនះខុសេហR យ" េតRខoWំz ចទទួលគណៈ$បតិភូែខFរ—៉ងេម៉ច? (រដgម នaី
របស់ ខoWំzចនឹង ដកហូ តតំែណងរបស់ ខoWំ េហR យ$បែហល:zចេqខoWំ$តលប់ េyP៉ រីសវ|ញ ប\]ប់ មក$បែហល:ខoWំ
zចនឹងPត់បង‹Jរlររបស់ ខ)oWំ ។” ប៉ុែនaខoWំfនzរមFណ៍rមិនអីេទ។ េ"ក មីទ័ររ៉ង‹ (Mitterrand) PនសនŽ:មួយខoWំ
Jលពីេ$ចRនXVំមុ ន េTមុ នេពលែដលេ"ក$តវូ Pន:ប់ េXVត:$ប>\ធិប តី–ខoWំPនជួប‡ត់ XVំ១៩៧៧ េTទី$កុង
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ពុង ឈី វេកក
ែវÀនគូេវR (Vancouver)។ ‡ត់ P នេyទី$កុ ង ែវÀនគូេវR (Vancouver) :មួ យ នឹង គណៈ$បតិភូធំមួ យ ស$fប់ ស នVិសី ទ
អនaរ:តិសីaពីគណបកMសង4មនិយម។

េTXVំ ១៩៧៧ ខoWំPននិ—យ:មួយេ"ក មីទ័ររ៉ង‹ (Mitterrand) អំពី$បេទសរបស់ ខoWំអំពីែខFរ$កហម េហR យ

េ"កPនfន$ប;សន៍ម កJន់ ខoWំេTចំេKះមុ ខសហJរីhំងអស់ របស់ េ"ក–$បែហល:២០ \ក់ រម
ួ hំងភរិ—

របស់ េ"កផងែដរ–េ"កPនfន$ប;សន៍r “ខoWំសូម សនŽrេTXVំ១៩៨១ $បសិ នេបR ខoWំJ„យ:$ប>\ធិប តី
េTកVWងJរេPះេXVតរបស់ $បេទសP‚ំង ខoWំនឹងេធmRអmីៗ$គប់ —៉ងេដRមeីឱ”$បេទសរបស់ អVកzចfនសនŸិnព” េហR យ
ខoWំនឹកr "េនះJរសនŽមួយ—៉ងដ«សំ¤ន់ !" ខoWំP នែបរបន់ $ពះ េហR យេTXVំ ១៩៨១ េ"កមី ទ័ររ៉ង‹ (Mitterrand) $តវូ

Pន:ប់ េXVត។ ខoWំPនរំឭក;mមីរបស់ ខoWំអំពីJរសនŽរបស់ េ"ក មីទ័ររ៉ង‹ (Mitterrand) េTXVំ១៩៧៧ េ†យនិ—យ
r “កុំភ័យេពក, កុ¤
ំ „ ចេពក –$បសិ នេបR េ"ក មីទ័ររ៉ង‹ (Mitterrand) Pននិ—យែបបេនះ, គឺzចេyរួច។” ទីបំផុត
;mមីខoWំPនយល់$ពមេហR យនិ—យr “ខoWំយល់$ពម, អV កនិ—យ$តវូ , អេw-Rញគណៈ$បតិភេូ yនិេវសន†gន។”

គណៈ$បតិភូក មAW: PនមកJន់ និេវសន†g នរបស់ ឯកអគ4 រដgទូត P‚ំ ង េហR យ$បេទសP‚ំ ង មិ នPនទទួ ល

;4ល់$បេទសែខFរេនះេទ។ ខoWំPនចមšិ នម-›បែខFរខ„ះស$fប់ គណៈ$បតិភ។
ូ កVWងចំេƒមអV កែដលPនអេw-Rញមក ខoWំP ន
ចង€ំេpF ះខ„ះ៖ ដូច:េ"ក ហ៊ុ ន ែសន, េ"ក ចម $បសិ ទ,Cិ ឡWង វ–;ឡ›, ជុH ប៊ុ នរ៉ង
ុ hំង អស់ ‡V$បែហល:$Pំបី

\ក់ ។ អស់ េ"កhំង អស់ េ\ះេTរហូ តដល់ េf៉ងមួ យភ„ឺ។ េ"ក ចម $បសិ ទCិ គឺ:អV កបកែ$ប, $បែហល:គណៈ
$បតិភម
ូ ិនទុកចិតaខoWំ។ គណៈ$បតិភូចង‹fនអV កបកែ$បº]ល់ ខ„ªនស$fប់ អស់ េ"កhំងេ\ះ។ ជHនប
ួ េ\ះPនេកRតេឡRង
េTXVំ១៩៨២។

េTXVំ ១៩៨៤ ដូចែដលេ"កPនសនŽ:មួ យ ខo,Wំ េ"ក មី ទ័ររ៉ង‹ (Mitterrand) Pនឱ”រដgម នaីJរបរេទស

របស់ េ"ក គឺេ"ក ក„›ដ េចយសុ ន (Claude Cheysson) េqទូរស័ ពេ] ynគីhំង ពី រេដRមeីឱ”ជួប $បជុ‡
H V ។ សេមa ច

សី ហនុនិង េ"ក ហ៊ុ ន ែសន Pនយល់$ពម។ េ"ក ហ៊ុ ន ែសន Pនេyដល់ទី$កុង P៉ រីសេTXVំ១៩៨៤ េដRមeីរង‹€ំស
េមa ច សី ហ នុ ។ ប៉ុ ែនaេ T \ ទី ចុ ង េ$J យ សេមa ចសី ហ នុ P នេផoR រ ទូ រេលខេy ឱ”េ" ក ក„› ដ េចយ សុ ន (Claude

Cheysson) េ†យfនបន]›លr$ពះអង4មិនzច—ងមកេទ។ ដូេចVះគណៈ$បតិភូកមAW:Pនវ|ល$តឡប់ ម កកមAW:វ|ញ
េ†យមិនPនជួបសេមaចសី ហនុ។

េនះគួរឱ”េ;ក;aយ—៉ងៃ$កែលង! េ"ក ក„›ដ េចយសុន (Claude Cheysson) Pននិ—យ$Pប់ ខoWំដូេចVះ

េTេពលែដលេយR ង េT$បេទសអង‹េ34 5េTេឡR យ េTXVំ 1984។ េTេពលេយR ង $តលប់ េyP៉ រីស វ|ញ េTXVំ
១៩៨៦ ខoWំP ននិ—យេyJន់ ;m មីរបស់ ខoWំr “េយR ង $តវូ ែតពŽ—មេធmRឱ” េ"ក ហ៊ុ ន ែសន និងសេមaចសី ហនុ ជួប
‡V, $បែហល:េយR ងzចេធmRេរIងេនះPន។” JរលំPកPនេកRតេឡRងេ†យ;រែតឪពុកfaយរបស់ ខoWំPន€កេចញពី

$បេទសចិនេដRមeីេy;Vក់ េT$បេទសP‚ំងស$fប់ JរពŽPលkមេវជ-; សa។ ខoWំមិនzចេyទី$កង
ុ េប៉ JំងេដRម eី
េyជួបសេមaច សី ហនុPនេទពីេ$Kះជន:តិចិននឹងមិនផaល់ទិដJ
g រឱ”ខoWំេឡRយ។

េTេដRមXVំ១៩៨៧ ;mមីខoWំPនេy$បេទសកមAW:អស់ រយៈេពលមួយែខេដRមeី$បមូលព័ត៌fនបែន<មស$fប់

សេមŸ ចសី ហនុ។ មុ នេពល‡ត់€កេចញ ‡ត់P នេyជួបេ"ក មី ទ័ររ៉ង‹ (Mitterrand) េដRមeីសុំJរអនុ‘’ តaិពីេ"ក
េ$Kះេ"កេTែត:ម នaីfVក់ របស់ $បេទសP‚ំង។ េ"ក មីទ័ររ៉ង‹ (Mitterrand) X„តƒស់ េ"កfន$ប;សន៍
r "អV កPនេរ~បJរ:មួ យ សaី កមAW : អV កfនេសរីn ព, $ប:ជនP‚ំង fនេសរីn ពកVWង JរេធmRដេH ណR រេyកែន„ង
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ƒែដលពួ ក េគចង‹ េy,អV កមិ ន ែដលជួប ខoWំ , អV កJន់ លិ ខិ ត ឆ„ង ែដនធមF k មិ នែមន:Jរទូត េទ េហR យអV ក zចេធmR
ដHេណRរេy$បេទសភរិ—របស់ អVកPន –‡Fនប‘-េទ។” ដូេចVះ;mមីខoWំPនេy$បេទសកមAW:េ†យJន់ លិខិតឆ„ងែដន
ធមFkេហR យPន;Vក់ េTរយៈេពលមួយែខគឺែខកុម¨ៈ XV១
ំ ៩៨៧។

េTទីបំផត
ុ ខoWំP នបw¢Wះបw¢›លបុ $kសេមa ចសី ហុនគឺ$ពះអង4f¢ស់ រណឫទCឱ
ិ ”េy‡ល់ $ពះបិkរបស់ $ពះអង4

េTៃថtទី១៥ ែខេម; XVំ១៩៨៧ ស$fប់ បុ ណ”ចូលXVំែខFរ។ $ពះអង4f¢ស់ រណឫទCិPនទូរស័ ព]ម កខoWំេហR យfនបន]›ល

r ($ពះបិ kរបស់ $ពះអង4f នបន]›លr•Xប់ េពកកVWង Jរជួប :មួ យេ"ក ហ៊ុ ន ែសន)។ មŸ ង េទ~តខoWំfនzរមF ណ៍
េ;ក;a យ! ខoWំP នេyជួប េ"កឪពុកអV កfŸយខoWំេហR យសុំេ—បល់ ។ េ"កឪពុកខoWំP ន$Pប់ ខoWំកុំឱ”េPះបង‹េ€ល
, សេមaចសី ហនុនឹង—ងមកP៉ រីសេTែខ ក‘’ េហR យខoWំzចេy‡ល់$ពះអង4េT$ព"នយនaេ3ះ។

េTៃថtទី២២ ែខក‘’ XVំ១៩៨៧ សេមa ចសី ហនុP ន—ងមកដល់ ទី$កុង P៉ រីស េហR យ $ពះអង4P នno ក់ េផšRល

—៉ង¤„ំងេពលេឃR ញខoWំេT$ព"នយនaេ3ះXលដ³េ34ល (Charles de Gaulle)។ ខoWំPនទូលេ"កrខoWំចង‹អេw-Rញ
េ"ក ហ៊ុ ន ែសន ឱ”មក‡ល់ $ពះអង4 េហR យេ"កឪពុកអV កfŸយខoWំនិង;m មី ខoWំក៏P នកំពុង ជួយេរ~បចំេរIងេនះែដរ។

សេមaចសី ហនុPន€ប់ $ពះទ័យ—៉ង¤„ំង េហR យPនសុំឱ”;mមីខoWំនិង ខoWំមកទទួលhនz3រៃថt$តង‹:មួ យ$ពះអង4ពីរ

ៃថtប \]ប់ ពី$ពះអង4Pន—ងមកដល់ គឺេTៃថtទ២
ី ៤ ែខក‘’ ។ ;mមីខoWំនិងខoWំPនេyសƒ
g ‡ររបស់ $ពះអង4េTែហm អង‹
kឌឺន័ស (Fère-en-Tardenois) ែដលfនចftយ$បfណ:១២០គីឡ›ែម៉$តពី ទី$កុង P៉ រីស€ប់ ពីេf៉ង ១០$ពឹកដល់
េf៉ង ៤ រេស~ល។

សេមaចសី ហនុPនសួរសំណួរ:េ$ចRន $ពះអង4មិនេ;យអmីhល់ែតេ;ះ! ;mមី ខoWំPនទូល$ពះអង4អំពីេ—>

;< នnពសង4ម និង នេ—PយេហR យ េ"កfនឯក;រ:េ$ចRនពី កមAW :ស$fប់ rm យ$ពះអង4។ េf៉ ង ៤ រេស~ល

េហR យ $ពះអង4េTែតមិនPនfន$ពះបន]›លr$ពះអង4Pនសពm$ពះទ័យជួបេ"ក ហ៊ុ ន ែសនេទ។ ខoWំPនទូលេ"កr
(ខoWំf¢ស់ $តវូ $តឡប់ េyទី$កុងP៉ រីសវ|ញេហR យពី េ$Kះច‚ចរពិ Pកƒស់ ) មុ នេពល;mមី ខoWំនិងខoWំ€កេចញ$ពះអង4P ន
fន$ពះបន]›លr “$ពះអង4យល់$ពម, អV កzចសរេសរេyេ"ក ហ៊ុ ន ែសន េ†យនិ—យrខoWំយល់$ពម។”
េ"កឪពុកអV កfaយរបស់ ខoWំ ;mមីខoWំ និងខoស
Wំ ប•យរីក‚យƒស់ !

អស់ រយៈេពល:យូ រមកេហR យខoWំចង‹វ|ល$តឡប់ ម ក$បេទសកមAW:វ|ញេហR យបនaេធmRJរ:េវជ-បណ0ិត។ េT

េពលខoWំfនzយុ ៧ XVំេTេខតaៃ$ពែវង ខoWំេស]RរែតPត់បង‹ជ–វ|តេ†យ;រជHង³$គន
ុ €ញ់–ប\]ប់ ពីស l4មេ"កេលRកទី

ពីរេយR ង ‡F នឱសថេទ េយR ង fនJរខmះ¤តេ†យ;រែតJរJន់ Jប់ របស់ ជប៉ុ ន។ េ"កឪពុកខoWំP នទទួល rVំគី នីន
មួយចំនន
ួ េហR យខoWំក៏Pន€ប់ េផaRមទទួលhនម-›បz3េឡRងវ|ញ។ €ប់ ពីេពលេ\ះមក ខoWំចង‹J„យ:េវជ-បណ0ិតេដRម eី
ជួយ ដល់ ម នុសM:ពិ េសសកុf រ។ េTេពលខoWំ€ប់ េផaRម េធmRJ រេដRម eីស នaិn ព:មួ យសេមa ចសី ហនុនិង េ"ក ហ៊ុ ន
ែសន េTXVំ១៩៨៧, គំនិតរបស់ ខoWំគឺវ|ល$តឡប់ មក$បេទសកមAW:វ|ញេដRមeីបនaេធmRJរ:េវជ-បណ0ិតមួយរូប។

ប\]ប់ ម កេ†យ;រកិច¢$បជុរH •ងសេមaចសី ហនុនិងេ"ក ហ៊ុ ន ែសន,កិច¢$ពមេ$ព~ងសនaិnពទី$កុង P៉ រីស

Pន€ប់ េផaR ម អភិ វឌÃ។ េយR ងfនអំ ណ រគុ ណ ចំេ Kះេ" ក 34 េរ៉ត អុី •À នស៍ (Gareth Evans) ែដល:ជន:តិ
អូ ;aលី ែដលPន$Kងកិច¢$ពមេ$ព~ងសនaិnព:n;អង‹េគ„ស-$បេទសរបស់ ខoWំជK
H ក់ គុណេ"ក 34េរ៉ត អុី•Àនស៍
(Gareth Evans) េ$ចRនƒស់ ។
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ពុង ឈី វេកក
ប៉ុ ែនaេ†យខoWំP នេឃR ញេTកVWង េសចកaី$Kងៃនកិច¢$ពមេ$ព~ងសនaិnពែដលែខFរ$កហមនឹង ចូលរួម:មួ យ

ផង េធmRឱ”ខoWំf នJរ$ពយ
H ួបរ•ងសេមa ចសី ហនុនិង េ"ក ហ៊ុ ន ែសន គឺ
ួ Pរម¨ ¤„ំ ង ƒស់ ។ េTេពលេយR ង េរ~បចំជន
ស$fប់ ែតេ"កhំ ង ពី រប៉ុ េƒ
¥ ះេទ។ $បសិ ន េបR េយR ងអេw-R ញអV កដៃទដូច:េ"កk សឺ ន ;ន េយR ងនឹ ង $ត ូវ

អេw-RញែខFរ$កហមផងែដរ ក៏ប៉ុ ែនaេយR ង មិនទុកចិតអ
a V កhំងេ\ះេទ។ េតRេយR ង zចេធmRដូចេមaចប\]ប់ ពីអmីែដលPនេកRត

េឡR ង ចំេKះ$បេទសកមAW : ? ដូេចV ះេTេពលែដលខoWំ P នេឃR ញេសចកaី$Kងៃនកិច¢ $ពមេ$ព~ងសនaិn ពទី $កុ ង P៉ រីស
:មួ យ នឹង ហត< េល¤របស់ បកMhំ ង បួ នខoWំ P ននិ— យr “មិ ន Pនេទ! ែខF រ$កហមនឹ ង មក$បេទសកមAW : េហR យ
ពŽ—មឈរេpFះេPះេXVត! េនះមិនPនេទ”

េTXVំ១៩៩១ េ$Jយពី េយR ងPនេឃR ញេសចកaី$Kងៃនកិច¢$ពមេ$ព~ងសនaិnពទី$កុង P៉ រីស , ‡VេយR ង មួ យ

$កម
ួ េT$បេទសP‚ំង, $បែហលដប់
ុ –រួមhំងេ"កឪពុកអV កfaយរបស់ ខoWំ កូន$សី បី\ក់ របស់ ខoWំ និងមិតaភកaិមួយចំនន

\ក់ P នបេងQRត អង4J រមិ ន ែសm ង រក$Pក់ ចំេណញែដលេយR ងPនេq rសមA័ នCែខF រជHេរIននិ ង JរKរសិ ទិC ម នុស M
(លីJដូ)។ េ‡លបំណងដHបូងរបស់ អង4JរេនះគឺេដRមeីkម†នសកមFnពរបស់ ែខFរ$កហមេT$បេទសP‚ំង។

ខoWំចង€ំេTេពលែដលេ"ក េអ~ង ;រី (េមដbក\ំ:ន់ ខAស់របស់ ែខFរ$កហម) Pនេyទី$កង
ុ P៉ រីស ‡VេយR ង

$បែហល ២០ \ក់ P នបនaទូរស័ ព]េyសƒ
g ‡ររបស់ ‡ត់ េTេពលយប់ េរ~ង‚ល់ ២០ \ទីេដRមeី†ស់ ‡ត់ ។ េយR ង

ពិត:រវល់ ƒ ស់ ! េនះគឺ: Jរត•Àរបស់ ពួកេយR ង –េយR ង ចង‹ប l-ញេ"កrេយR ង មិ នសប•យចិតaេទដូេចVះេយR ង
Pនទូរស័ ព]មaងេហR យមaងេទ~តេដRមeី†ស់ ‡ត់ ដូេចVះេ"កមិនzចស$fនលក់ េទ!

ប\]ប់ មកេTេពលេយR ង េឃR ញែខFរ$កហមវ|ល$តឡប់ ម កកមAW:វ|ញេហR យfនសកមF nព—៉ង¤„ំង េយR ង

Pននិ— យr "អw¢ឹ ង, េយR ង $តវូ ែតេy$បេទសកមAW : ឥលូ វេនះពី េ$Kះ‡F ន$បេ—ជន៍ កVWង Jរ;V ក់ េT$បេទស
P‚ំង េទ” ប៉ុ ែនaម នុសMnគេ$ចRនែដលចូលរួម កVWង អង4Jររបស់ េយR ងមិ នzចមកPនេទfនែតេ"កឪពុកអV កfa យ

របស់ ខoWំ កូន$សី fVក់ របស់ ខoWំនិងខoWំែតប៉ុេƒ
¥ ះ។ ដូេចVះេយR ងPន$តលប់ ម ក$បេទសកមAW:វ|ញេហR យPនបេងQRតអង4Jរ
លីJដូេTកមAW:េ†យfនJរអនុ‘’ត:ផ„›វJរពីទីសីaJរគណៈរដgម នaី។

េTកVWង$បេទសកមAW:េយR ង គឺ:អង4JរលីJដូថម
F– ួ យ េpFះដូច‡Vប៉ុែនaេTទីេនះេយR ងចង‹kម†នJរេPះ

េXVត។ េTេពលែដលេយR ងPនេធmRេរIងេនះ េយR ងេឃR ញrfនប‘-សិ ទម
ិC នុសM:េ$ចRនេTទីេនះ។ ប\]ប់ ពីJរេPះ
េXVត$តវូ Pនបw¢ប់ $ប:ពលរដgPនមកជួបេយR ង:មួយនឹងប‘-:េ$ចRនដូច:Jររំេ"ភេសពសន<វៈ Jរបេណaញ
េចញពីដ–ធី„ និង អំេពR ហិង •កVWង $គ;
ួ រ។ េនះពិP កƒស់ ស$fប់ ខoWំកVWងJរសេ$មចrដល់ េពលេនះខoWំ$តវូ €កេចញពី
អង4Jរ លីJដូ េហR យ$តវូ េyេធmRJរlរ:វ|ជប
- ណ0ិតេឡRងវ|ញ។

€ប់ ពីេពលេ\ះមកខoWំP នេធmRJ រដូចព”Wះកំបុ តតe›ង ! ខoWំមិ នzចេធmRJរ¤„ំង :ងេនះេទ~តPនេទ។ េពលខ„ះខoWំ

fនzរមFណ៍េ;កេÄេហR យចង‹€កេចញពីអង4Jរ លីJដូ ក៏ប៉ុ ែនaខoWំPនេឃR ញជនរងេ$‡ះ:េ$ចRនPនមករកេយR ង

ឱ”ជួយ ដូេចVះេហR យ ខoWំមិ ន†ច់ ចិតa€ ក€ញ។ េនះ:Jរពិ តែដលrេយR ង មិ នែមន:$គេូ វទមនa េយR ង មិ នzចេ†ះ
$;យប‘- អmី ៗ$គប់ —៉ ងPនេទ។ េយR ង មិនzចេធmRអmីែដលេយR ង ចង‹េធmRP នេ\ះេទែត—៉ ងតិចƒស់ ក៏ េយR ង េTទី
េនះេហR យជនរងេ$‡ះzចមករកេយR ង Pន។ េយR ង zចផaល់ JរែថhំែផVកេវជ-; សa មួយ ចំនួន ផaល់េស•$បឹ ក •

ែផVកច•ប់ ផaល់ជន
H យ
ួ មនុសMធម៌មួយចំនួន េយR ងzចេធmRទសMនកិច¢ពនC\‡រ\\ េយR ងzចេធmRJរតស៊ូម តិនិង បw¢Wះ
បw¢›ល:មួយរ†gភិPល។
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ប\]ប់ ពីខoWំP នមក$បេទសកមAW:េTXVំ ១៩៩២ ខoWំ$តវូ "ឈប់ ពីnរកិច¢ែផVកេវជ-; សa របស់ ខoWំេT$បេទស

P‚ំង ។ €ប់ kំង ពី េពលេ\ះមកខoWំមិនPនឈប់ េធmRJរេទ។ េយR ង fនកមF វ|ធីែថhំសុ ខnពដ«ធំមួ យ េTកVWង អង4J រ
លីJដូ រហូ តមកដល់ ប ច¢WបeនVេនះ។ :េរ~ង‚ល់ XVំេយR ង ផaល់Jរែថhំសុខnពដល់ $ប:ពលរដg:ង ១០ ០០០ \ក់

ែដល:ជនរងេ$‡ះ$គប់ $បេភទេ†យឥតគិតៃថ„។ fនជនរងេ$‡ះពីJររំេ"ភយកដ–ធី„ អំេពR ហិង•កVWង$គ;
ួ រ Jរ

រំេ"ភេសពសន<វៈ Jរជួញ ដូរមនុស M អV កេhស និ ង :េ$ចRន េទ~ត។ េយR ង ក៏ f នកមF វ|ធីដ«ធំមួ យ$បXំ ង នឹង JរេធmR
hរុណកមFេhះបី:បច¢WបeនVេនះ•$តវូ PនJត់បន<យក៏េ†យ។

កិច¢$ពមេ$ព~ងសនaិn ពទី$កុង P៉ រីសនិ— យេ$ចRនអំពីប ‘- សិ ទិCម នុសM។ fនបួ នចំណុ ចែដល;រៈសំ¤ ន់

¤„ំង ƒស់ េTកVWង កិច¢$ពមេ$ព~ងសនaិnពេហR យ$កម
ុ បកMhំង បួ នPនផaល់ស€¢ ប័ នដល់ ចំណុ ចhំង េ\ះរួម:មួ យ
$បេទសhំងដប់ $Pំបីនិងអគ4េល¤ធិJរអង4Jរសហ$ប::តិ។

ចំណុចទី ១ គឺr រ†gភិP លថF–នឹង >\rនឹង fនJរេលR កកមA ស់ និង JរJរKរសិ ទCិម នុសMនិង េសរីn ព:

មូល†gន៖ រ†gភិPលគួរែតេ‡រព េលRកស]ªយ និងJរKរសិ ទCិមនុសM។

ចំណុចទី ២ គឺrរ†gភិP លគួរ‡ំ$ទសិ ទCិរបស់ $ប:ពលរដgកមAW:hំងអស់ េដRម eីអនុវតaសកមFnពែដលេលRក

កមAស់និងJរKរសិ ទិCមនុសMនិងេសរីnព:មូល†gន។

ចំណុចទី ៣ គឺមិន$តវូ វ|ល$តឡប់ េyJន់ របបែខFរ$កហមវ|ញេទ។ •fនnពេÅរេÆ¤„ំងƒស់ ។

ចំណុចទី ៤ សំ¤ន់ ƒស់ គឺ$តវូ េ‡រពkមឧបករណ៍អនaរ:តិhំងអស់ ែដលKក់ ព័នន
C ិងសិ ទCិមនុសM។ េនះ:

Jរសំ¤ន់ ƒស់ េហR យ:េហតុផលែដលេTេដRមXVំ ១៩៩២ សេមaចសី ហនុែដល:$ប>នឧតaម$កុម$បឹក•:តិP ន

ផaល់ស€¢ប័នេលRសនCិស‘’ សិ ទCិម នុសMអនaរ:តិ:េ$ចRន។ Jតពmកិច¢របស់ េយR ងេTេពលេ\ះនិងJតពmកិច¢របស់ អង4
Jរសហ$ប::តិឧតaមសV ង Jរអង4Jរសហ$ប::តិទទួលបន]Wកសិ ទCិមនុសMេTទីេនះនិង $កុម$បឹក•សិ ទម
ិC នុសM

របស់ អង4Jរសហ$ប::តិគឺេដRមeីជរH ញ
ុ រ†gភិPលេhះបី:រ†gភិP លអmីក៏េ†យ រ†gភិPលេនះ ឬរ†gភិP លថF–ƒ
មួ យ េចញពី J រេPះេXV តេ†យេសរីនិ ង យុ តaិ ធម៌ ក៏េ†យ–ឱ”េ‡រពkមសិ ទCិ ម នុស Mអនaរ:តិhំ ង អស់ ពី កិច¢$ពម
េ$ព~ងទី$កុងP៉ រីស។

ច•ប់ hំង អស់ $តវូ ែតអនុេ"មkមសនCិស ‘’ សិ ទCិម នុសMអនaរ:តិhំង េនះ។ បច¢WបeនV េនះេយR ង មិនfន

សិ ទCិhំង អស់ ែដលPនសនŽេ$Jមកិច¢$ពមេ$ព~ងទី$កុង P៉ រីស និង រដgធមF នុw’ េឡR យ, េTសល់ េ$ចRនេទ~តែដល$តវូ
េធmR។

អង4Jរសហ$ប::តិfនnរកិច¢$តត
ួ ពិ និត”Jរអនុវតaកិច¢$ពមេ$ព~ងសនaិnពទី$កង
ុ P៉ រីសនិងJរវ|វតaន៍ៃន

;<នnពសិ ទCិមនុសM, េបR€ំPច់ $តវូ ែតងkំងអV ក‚យJរណ៍ពិេសស :JរពិតពួកេគPនែតងkំងរួចេyេហR យ។

េនះfន;រៈសំ¤ន់ ¤„ំងƒស់ ែដលរ†gភិP លេ‡រពkមរដgធមFនw
ុ េ’ ហR យនិង ឧបករណ៍អនaរ:តិhំងអស់

ែដលKក់ ព័នន
C ិងសិ ទCិមនុសM។ មេធŽPយលšបំផុតគឺ$តវូ ឱ”$ប:ពលរដgយល់ ដង
b ពីសិទCិរបស់ ពួកេគ។ $ប:ពលរដg:

េ$ចRនមិ នដbង ពី អmីែដលរដgភិP លេយR ង Pនផaល់ ស€¢ ប័ នេ\ះេទ។ $ប:ពលរដgមួ យ ចំនួនដbង ច•ស់ អំពីេរIងេនះ ប៉ុ ែនa
សូមeីែតកVWងចំេƒមម នaី‚ជJរ ខoWំក៏សងM័យr$បែហលfនមនុសM:េ$ចRនមិនដbងពីេរIងេនះេទ។ បកMhំងបួនPន
ផaល់ស€¢ប័នេលRកិច¢$ពមេ$ព~ងសនaិnពទី$កុងPរីស fនhំងដប់ $Pំបី$បេទសែដល:;កMី រួមhំង$បេទសកមAW:
និង អគ4េល¤ធិJរអង4Jរសហ$ប::តិផងែដរ។ រដgធមFនុw’XVំ ១៩៩៣ fនមូល†gនេលRកិច¢$ពមេ$ព~ងhំង េនះ។
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ពុង ឈី វេកក
$បសិ នេបR$បេទសកមAW:ចង‹fនេករŸÈេpFះលš ខoWំគិតr$ប:ពលរដgកមAW:រួម hំងយុ វជនេT;"េរ~ននិង;កល
វ|ទŽល័យគួរដbង អំពីេរIងេនះ។ េនះ:Jរសំ¤ន់ ែដលសហគមន៍អនaរ:តិែដលPនជួយក;ង$បេទសកមAW: េឡR ង

វ|ញ kំ ង ពី XVំ ១៩៩៣ :មួ យ ជHនួយ‚ប់ K ន់ " នដុ"„ រ ‡ំ $ទ$បេទសកមAW: និង kម†នJរអនុវតaស នCិស‘’ សិ ទCិ
មនុសM។

េនះ:ដHេណRរដ«ែវងXtយមួ យ Jរlរេ$ចRន ប៉ុែនa•$តវូ ែតសេ$មចPនេ†យ‡FនអំេពR ហិង •េហR យ វ|ធីដ«លš

បំផត
ុ គឺ$តវូ fនJរេPះេXVតេ†យេសរីនិងយុ តaិធម៌។ $ប:ពលរដgកមAW:គួរែតេធmRJរlរេនះ។

JរេPះេXVតេ†យេសរីនិង យុ តaិធម៌fន;រៈសំ¤ន់ ƒ ស់ ។ $បសិ នេបRរ†gភិP លរបស់ េយR ង $ពមេ$ព~ង

យកសង4ម សុី វ|លកVWង $បេទសកមAW:េធmR:ៃដគូពិត ខoWំគិតrេយR ង zចេធmJ
R រេXAះេyរកលទCិ$ប:ធិបេតយ”។ សង4ម
សុីវ|លចង‹J„យ:ៃដគូពិត$Pកដរបស់ រ†gភិPលេ†យមិន$តវូ Pនេគ€ត់ទុកr:JរសងM័យេឡRយ។

េTេពលJរេPះេXVតfនលក¡ណៈេសរីនិងយុ តaិធម៌ សង4មសុីវល
| នឹងេ‡រពលទCផលេនះេhះ:អmីក៏េ†យ។

អmីែដលជHរញ
ុ ទឹកចិតaអង4Jរ លីJដូ គឺចំេណះដbង ែដលរីកលូត"ស់ របស់ $ប:ពលរដg។ មនុសMមួយ ចំនួនធំមិ នfន

ឱJសេy;"េរ~ន, សកលវ|ទŽល័ យេទ ប៉ុ ែនaេTេពលfនប‘- hំ ង អស់ េកRតេឡRង ដូច:ប‘- ដ–ធី„ ពួកេគPន
មករកេយR ងេដRម eី$បឹ ក•ែផVកច•ប់ ។ េយR ង Pនពន”ល់ ពីច•ប់ :តិ េយR ង ពន”ល់ ពីច•ប់ អនŸរ:តិខ„ះសaី ពីសិទCិម នុស M

េហR យបនaិចមa ង ៗពួកេគយល់ ច•ស់ ពី ប ‘- ែដលKក់ ព័នCនឹង ពួក េគ។ ពួកអV កhំ ង េ\ះដbង rពួកេគ$តវូ េធmRJ រេ†យ

សនaិnព:មួយរ†gភិPលេដRមeីឱ”z:oធរក;ង$បេទសរឹងfំមួយែដលfនេ‡លJរណ៍ៃនលទCិ$ប:ធិបេតយ”។
េនះគឺ:JរេលRកទឹកចិតa—៉ង¤„ំងដល់ពួកខoWំ។

hក់ ទងនឹងសមិ ទCផលរបស់ អង4J រលី Jដូ ខoWំfនzរមF ណ៍ rេយR ង Pនមិ នPត់ ប ង‹េពលេវ"េTទីេនះេទ

េហR យ—៉ងេ3ចƒស់ េយR ងPនេធmRេរIងែដលfន$បេ—ជន៍មួ យចំនួន ឥឡ›វេនះកុfរកមAW:hំង អស់ fនឱJស
ដូច‡VកVWងJរេy;"េរ~ន។ ពី មុនពួកេគមិនfនឱJសេនះេទេ†យ;រែតfនស l4មសុី វ|ល JរJន់ Jប់ េ†យ

ែខFរ$កហម។ ដូេចVះមនុសM:េ$ចRនមិ នfនJរសិ ក•េ\ះេទប៉ុ ែនaឥឡ›វេនះេ†យfនចំេណះដbង ពួកេគJ„យ:អV ក
JរKរសិ ទCិមនុសMដ«លš។

េយR ង fនកមF វ|ធី មួយេធmRJ រ:មួ យ កុf រ េហR យfន:$កុមនិង សfគមស$fប់ កុfរ េហR យ ពួកេគសួ រ

េយR ងសំណួរលšៗƒស់ ។ ឥលូវេនះពួកេគPនយល់—៉ងច•ស់ ពីប‘-េផMងៗ:េ$ចRន។

េយR ងផaល់Jរ‡ំ$ទែផVកច•ប់ និងJរែថhំសុខnពមួយចំនន
ួ េយR ងPនជួយមនុសM:េ$ចRន។ កVWងអំឡWងេពល

េធmRP តុក មF ន េ—Pយ េTេពលមនុស Mរងរបួ ស ខoWំP នលឺ ; រមួ យ េTកVWង វ–េដអូ ឃ„ី បែដលfនមនុស Mនិ— យr

(េkះ! េយR ង $តវូ \ំអVករបួ សរបស់ េយR ង េyមន]ីរេពទ”’ េហR យអV កខ„ះេទ~តនិ— យr ‘អត់ េyមន]ីរេពទ”េទ េyអង4
JរលីJដូ) ;រេនះfនឥទCិពល¤„ំងƒស់ េហR យបl-ញពីJរេជIទុកចិតaរបស់ $ប:ពលរដgមកេលRេយR ង។

អង4JរលីJដូក៏‡ំ$ទ សaី ផងែដរ។ $កុម សaី :េ$ចRនកVWង ចំេƒមសហគមន៍fនnពរឹង fំេហR យកំពុង តស៊ូ

េដRម eីលទCិ$ប:ធិបេតយ”និងសិ ទCិមនុសMេTកVWងសហគមន៍របស់ ពួកេគ។ េយR ងចង‹េឃR ញពួកេគបែន<មេទ~តេTកVWង
មុខតំែណង:អV កដbក\ំ។
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េយR ង PនេធmRJ រេTកVWងតំប ន់ :េ$ចRនអស់ រយៈេពល:េ$ចRនXVំម កេហR យ ប៉ុ ែនaេTfនJរlរេ$ចRនេទ~ត

ែដល$ត ូវែតេធmR។ េយR ង $តវូ Jរឱ”$ប:ពលរដgយ ល់ r ពួក េគzចhមhរសិ ទCិ ពីេមដbក \ំ របស់ ពួក េគប\] ប់ មកទី
បំផត
ុ េយR ងនឹងទទួលPននូវសង4ម$ប:ធិបេតយ”មួយ។

;ររបស់ ខoWំ ចំេKះយុ វជនកមAW : គឺ $ត ូវពŽ—មនិ ង ទទួ ល PនJរអប់ រំលš មួ យ និ ង ចូល រួម កVW ង ជ–វ|ត របស់

$បេទស:តិ ។ $ប:ពលរដgវ¿យ េកFង មួ យ ចំនួន$តវូ PនេគេPះេXV តេ$ជRស េរRស :េ•សlQ ត់ /េមឃុ ំ របស់ ពួកេគ

េហR យពួកេគកំពុងខិតខំ$បឹងែ$បងេធmRJរƒស់ ។ ពួកេគfនnពេ;Fះ$តង‹ទទួលខុស$តវូ េហR យខoWំរីក‚យƒស់ ែដល
េឃR ញពួកេគចូលរួមកVWងសហគមន៍របស់ ពួកេគ។

ខoWំដង
b rស$fប់ មនុសM:េ$ចRន•ពិPកកVWងJរទទួលPនJរអប់ រល
ំ šមួយ ឪពុកfaយរបស់ ពួកេគ$កី$កក៏ប៉ុែនa

េបR ពួកេគ€ប់ េផaRម េធmRJរ ពួកេគzចបនaJរសិ ក•េហR យ េនះពិ ត:សំ ¤ន់ ƒ ស់ ។ ឧhហរណ៍ , បុ គ4លិ កnគេ$ចRន
េTអង4JរលីJដូPនមកទីេនះេដRមeីេធmRJរប៉ុែនaP នបនaJរសិ ក•របស់ ពួកេគេTេពល"tចែផVកេសដgកិច¢ ហិ រw’វត<W

ច•ប់ ព័ ត៌f នវ|ទŽ ឬវ|ស័ យ េផMងេទ~ត។ ខoWំគិតrេនះ:JរែដលzចេធmRេyPនស$fប់ យុ វវ¿យ របស់ េយR ង េដRម eី
ទទួលPនJរអប់ រល
ំ š ប៉ុែនaពួកេគ$តវូ ែតបនaេyេទ~តកុេំ Pះបង‹េ€ល។

េTេពល€ប់ េផaRម េពលខ„ះ•ពិ P ក¤„ំង ƒស់ កVWង JររកJរlរេធmR, ឱ”អV កដៃទេជIទុកចិតa ប៉ុ ែនaស ងµឹម r

យុ វជនកមAW:នឹង ទទួល Pនេ:គជ¿យ ។ ពួកេគzច:ែផVកមួ យៃនJរអភិវឌÃ$បេទសរបស់ េយR ង , េនះគឺសំ¤ន់ ¤„ំ ង

ƒស់ ។ េTេពលពួកេគ€ប់ េផaRមចូលរួម ពួកេគក៏zចពន”ល់ ពីសកមF nពរបស់ ពួកេគេy$គ;
ួ ររបស់ ពួកេគែដល

$បែហល:េTតំបន់ †ច់ $ស—លនិង មិនfនJរយល់ដង
b ឬព័ត៌fនអំពីសង4មសុីវ|ល ឬអំពី;<នnពនេ—PយេT
កVWង$បេទស។ បƒ
a ញទំ\ក់ ទន
ំ ងសង4មក៏នឹងជួយពួកេគេលRប‘-េនះផងែដរ។

េយR ង$តវូ ែតfនJរសងµឹមេTកVWងអ\គតរបស់ $បេទសកមAW:េយR ង។ $បសិ នេបRេយR ងមិនfនសងµឹមេទ,

$បសិ នេបRេយR ងេPះបង‹េ€ល, េយR ងនឹងប‚ជ¿យ។ េយR ង$តវូ ែតបនaេធmRJរសូមeីែតពិPក¤„ំងƒស់ ក៏េ†យ។ ៃម¨$Pំ

XVំ ប \] ប់ ពី កិ ច¢$ពមេ$ព~ងសនaិn ពទី$កុ ង P៉ រីស $តវូ Pនចុ ះហត<េល¤ េយR ង េទRប ែតទទួ ល PនវឌÃនnពមួ យ ចំនួន
ប៉ុេƒ
¥ ះ, េTសល់េ$ចRនេទ~តែដល$តវូ េធmR។

;<នJរណ៍េTកមAW:ពិPកƒស់ ប៉ុែនaេយR ង$តវូ ែតបនaេធmRJរនិងេលRកទឹកចិតaយុវជននិងមនុសM$គប់ ‡Vឱ”

ចូលរួមកVWងអ\គតរបស់ $បេទសេយR ង។

សaីfន;រៈសំ¤ន់ ¤„ំងƒស់ ស$fប់ អ\គតរបស់ $បេទសកមAW:េយR ង។ ពួកេគតំƒងឱ”:ង ៥២ nគ

រយៃន$ប:ពលរដg។ េយR ងមិនhន់ ទទួលPនសមnពេយនឌ័រេTេឡRយេទ។ េយR ងពិ ត:$តវូ េធmRJរេដRមeី>\rពួក

េគzចចូលរួម កVWង JរអភិវឌÃ$បេទសរបស់ េយR ង។ ខoWំេជI:ក់ rេTៃថtអ\គត $ប:ពលរដgេTកVWង $បេទសកមAW:
នឹង fនជ–វ|ត$បេសR រ:ងមុ នស$fប់ $បេទសរបស់ េយR ង ប៉ុ ែនaស$fប់ េពលេនះេយR ង $តវូ ែតរក•កaី សងµឹម េបR មិ ន

ដូេចVះេទេយR ងនឹង មិនេyដល់ ទីេ\ះេទ។ េTអង4JរលីJដូេយR ងPនេធmRJរកVWងវ|ស័យ:េ$ចRនអស់ រយៈេពល:េ$ចRន
XVំមកេហR យ ប៉ុែនaេTែតfនJរlរ:េ$ចRនេទ~តែដល$តវូ េធmR។ េយR ង$តវូ Jរ$ប:ពលរដgឱ”យល់rពួកេគfនសិ ទCិ
េហR យទីបំផត
ុ េយR ងសងµឹមrនឹងJ„យ:សង4ម$ប:ធិបេតយ”។

ពុង ឈី វេកក
ែខក+, -.២
ំ ០១៧
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៤
េលក គល់ ប)*+

នយក្បតិបត្ៃិ នគណៈកម7+ធិករេដើម+>ីករេបះេឆCត
+
េដយេសរF និងយុត្ិធម៌េនកម្Lជ (ខុមែPហ្ល)
េ"ក គល់ ប() *+យក-បតិបត0ិៃនគណៈក56ធិ8រេដ;ម=ី8រេ?ះេAB តេCយេសរីនិងយុ ត0ិធម៌ េ HកមI J* េK8ត់ L
ខុមែOហQ ល (COMFREL) *តួ+ ទីមួ យ ែដលេ"ល?ន8ន់ 8 ប់ T ំងពី AB ំ១៩៩៨មក។ [ត់ ? នទទួ លបរិ() ប-តែផBក
វ^សQកម6គម
ី ី និងស()ប័-តLBក់អនុបណaិតែផBកនេb?យៃន8រcdស់ ប0រe 8រអភិវឌh។ [ត់ ?នេធQ;8 រេCយមិ នidចេនkយ
ហត់ េដ;ម=ីពlbមេធQ;ឱn8រេ?ះេABតេHកមI*
J 5ន លកoណៈេសរីនិងយុ ត0ិធម៌ និង-តវូ ?នេគ-បគល់qនរrQន់ រ៉5
ូ ៉ ន 5៉ក់

ៃសៃស (Ramon Magsaysay Award) ែដល?នទទួលtuល់ 8 រrររបស់ [ត់ កBJង 8រកtងសកម6 v ពពលរដwកBJង8រ
េ?ះេAB តនិងអភិ?លកិចxT មែបប-ប*ធិបេតយnេHកមI J*។

ខyJំេក;តេHzជ|នីភBំេពញេHABំ ១៩៦៧ ដូេចBះខyJំ5 ន€យុ -?ំបី ABំេHេពលែខ6រ-កហម?ន8ន់ 8 ប់ ។ ដូច
មនុស•ឯេទƒតែដរ េយ; ង -តវូ „កេចញពីទី-កុង ែដល?ន ែ-ប*ទេទt…ត កBJងរយៈេពលបីៃថ‡។ េយ; ង?នសេ-មចចិត0
b៉ងេលkនLេយ; ង នឹងេ‰ផŠះជ‹ដន
ូ ជ‹Tរបស់ ខyJំេHេខត0កំពងŒធំ។ ប៉ុ ែន0េយ; ង មិន€ចtB ក់ េH?នេទ េយ; ង-តវូ cdស់ ទី
េ‰កែនdង A‡យCច់ -សbល។ ដូេចBះ-គt
ំ នcdស់ ទី*មួ យ
ួ ររបស់ ខyJំ•ំង អស់ •ំង េHទី-កុង ភBេំ ពញនិងេHកំពងŒធ?
[B។

ឪពុ ក ខyJំ -ត ូវពួ ក ែខ6 រ-កហមស5d ប់ េHABំ ១៩៧៦ េHេពលែដលេយ; ងេHភូ មិ „ សr• ត់ -ក•‘ ។ ពូ ខyJំ និ ង

ស5ជ^ក-គt
o ៉ ងេ-ច;ន។
ួ ររបស់ ខyJំដៃទេទƒតក៏-តវូ ?នស5dប់ ែដរ។ េយ; ង?នរងទុកb

កBJងអំឡJងេពលេ+ះមិន5នt"េរƒនេទ េហ; យេក6ងៗែដល5នវ•យ-សករខyJំ-តវូ ?នបងoឱ
– nេធQ;8រេH•ល

ែ-សឬចិ˜ឹ xមេ[និងជ‹ក-ប™យ។ សូ ម=ីែតេពលែដលខyJំេH*កុ5រ ខyJំ-តវូ េគបងoឱ
– nេធQ;8រដូច*េក6ង ជ–ទងŒែដលេដ;រ
ច5‡យ១០គីឡeែម៉-តេ‰•លែ-ស។
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គល់ ប9:
ខyJំមិ នយល់ , េHែតមិនយល់ ពីមូ លេហតុែដល€*yធរ រដw? នស5dប់ ម នុស•*េ-ច;នរួម•ំង ឪពុកខyJំ។ េហតុ

អQីខyJំមិន€ចេ‰t"េរƒន?ន? េយ; ង [6នេសរីvពកBJង8រេដ;រេហ; រ[6នេសរីvពៃន8របេ˜xញមតិ។ -គt
ួ ររបស់

ខyJំ-[ន់ ែត?ន-ព5ន[Bេ‰វ^ញេ‰មកL េយ; ង គួរែតេស‡›មt‡ត់ េយ; ងគួរែតេHេស‡ ›ម។ ខyJំេHែតបន0សួរេHេពលខyJំ
?ន8dយ*េក6ងជ–ទងŒ៖ េហតុអQី?ន*•ំងអស់ •8ចt•វេមdះ? េហតុអQី?ន*េžរេŸេមdះ? រCwភិ?លេនះ?
ប+Šប់ មក េHេពលរបបេនះ?នcdស់ ប0eរេហ; យេវƒត

ម?នចូលមកកBJងទសវត•១៩៨០ ខyJំ?ន-តលប់ ម ក

zជ|នីភBំេពញវ^ញ*មួយ5¡យខyJំនិង tច់ ¢ តិែដល?នរួចជ‹វ^ត។ េយ; ង„ប់ េផ0ម
; 5ន8រអប់ រ។
ំ េ•ះ*b៉ង

ក៏

េCយេ•ះបី *8រអប់ រ?
ំ ន„ប់ េផ0;ម ក៏េCយ កBJងកំឡJងេពលៃនរបបទីពីរេនះ•េHែត5នែដនកំណត់ េល;េសរីvព
ៃន8របេ˜xញ មតិ។ សិ ទ£ិនេb?យមូ ល Cwនមួ យចំនួន-តវូ ?នរឹតត=ិត។ េយ; ង មិ ន-តវូ ?នអនុ() តឱn5នទស•នៈ
នេb?យខុស[Bពីមេ+គមវ^*¤នេb?យែដល-តវូ ?នែណ+ំេCយរដw•ក់ ទងនឹងកុម6Jយនិស0និងសងuមនិយម។

ដូេចBះTំង ពី សម័ យែខ6រ-កហម ខyJំ? នេរƒនសូ -តេ-ច;នអំពីអQីេ‰សងuមនិយម អQី េ‰កុម6Jយនីស0 េហ; យ ខyJំ„ ប់

€រម6 ណ៍ L-ទឹសី0 េនះ•ក់ ដូច*5នvពយុ ត0ិធម៌ ពួកេគនិb យេ-ច;នអំពីយុ ត0ិធម៌ ស ងuមសមvព។ ពួកេគ?នបន¡
អប់ រេំ យ; ង ដូចេ+ះ របបេនះនិbយអំពីសមvពនិង 8រ„ំ? ច់ េដ;ម=ីេល;កកមIស់-ប*ជន-កី-ក កសិ ករនិង កម6 ករឱn

5ន¦នៈេស6; [B*មួយអB ក5ន។ េ••tOស0របស់ ពួកេគគឺ5នvព•ក់ •ញចំេqះេក6ង ជ–ទងŒៗ៖ ខyJំ5ន€រម6 ណ៍
L•ល…។

េ•ះb៉ ង

ក៏ េCយេH-តឹម ABំ ១៩៩០ ខyJំ? នរកេឃ; ញLេរkងz៉វមិ ន-តឹម -តវូ េទ៖ 8ររឹតត=ិតនិង 8រខQះ

េសរីv ពកBJង 8របេ˜x ញ មតិ? នបន0េហ; យេយ; ង មិ ន -ត ូវ?នអនុ() តឱnនិb យេCយេសរី។ របបេនះក៏ ? នCក់

មនុស •*េ-ច;នេHកBJង ពន£+[ររួម •ំង េ"កធន់ tzយ។ ខyJំ? នពlbមសេង•ត េម; លt© នvព េហតុអQី? ន*
មនុស •*េ-ច;ន-តវូ ?នេគCក់ កBJង ពន£+ [រ? ពី េ-qះពួកេគ5នគំនិតេផ•ង[B អំពីនេb?យ េហ; យេ+ះ*េពល

ែដលខyJំ? នលឺ L 5នអB ក េ•សនេb?យ*េ-ច; ន ។ េ"ក ធន់ tzយ -ត វូ ?នេCះែលងកBJ ង អំ ឡJ ង េពលមុ ន
េបសកកម6 +ំ មុ ន របស់ អងu8 រសហ-ប**តិ េHកមIJ * (UNAMIC)។ UNAMIC គឺ * អងuv ពដ–បូ ង ៃនអ៊ុ នTក់ €*yធរបេ 0 ះ€សនBរបស់ អងu8 រសហ-ប**តិ, ពួកេគ?នមកេរƒបចំស-5ប់ 8 រមកដល់ ៃន€*y ធរអ៊ុ នTក់
•ំងមូល។

េHេពលេ+ះ *មួយេ"ក ធន់ tzយ និងមនុស•ដប់ បួន+ក់ េទƒត េយ; ង ?នបេង•;តអងu8រសិ ទ£ិមនុស•

ដ–បូ ង េគ៖ ស5គម8រqរសិ ទ£ិម នុស •និង អភិវឌhន៍េHកមIJ* (€ដហុ ក)។ ខyJំ*ស5ជ^ក5Bក់ កBJង ចំេ

មស5ជ^ក

t©បនិកស5គម€ដហុ កចំនួនដប់ -?ំ+ក់ រម
ួ *មួយមិ ត0របស់ ខyJំគឺេ"ក ឈិ ត សំ€ត និងអB កដៃទេទƒត។ េHេពល
េ+ះ-បេទសកមIJ*ស©ិ តេHេ-8ម8រ-គប់ -គងរបស់ គណបក•-ប*ជនកមIJ*ែដល*គណបក•រCwភិ? លែតមួ យ
គត់ែដល-គប់ -គង-បេទសេH-[េ+ះ។ េហ; យពួកេគមិន?នេប;កចំហចំេqះេសរីvពៃនស5គម

មួយេឡ;យ។

ហ៊ុ ន ែសន គឺ* -បមុ ខរCw ភិ? ល។ ខyJំ? នេរƒនេហ; យខyJំក៏ស េង•តេឃ; ញេ"កធន់ tzយ និង គណៈក56 ធិ8រ-tវ

-*វរបស់ [ត់ ពីេ-qះ[ត់ ? នសរេសរអត©ប ទមួ យ ចំនួនែដល[ត់ និ b យអំ ពីទីផ¬រេសរី។ ទស•+វដ¡‹-tវ-*វ
របស់ [ត់ គឺរិះគន់ រដw េHេពលេ+ះទស•+វដ0រ‹ បស់ [ត់គឺខុស[Bidំង

ស់ ពីទស•នៈេផ•ងេទƒត [ត់?នសែម0ងមតិ

េផ•ងៗ[Bេហ; យ និbយេCយ-បុ ង -បយ័ តBអំពីទស•នវ^*¤ៃនសិ ទិ£ម នុស •។ [ត់ ? ននិពន£ទស•+វដ¡‹-tវ-*វមួ យ
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កំឡJ ងេពលៃន8ររឹតត=ិតកុម6Jយនីស0 េវƒត

ម។ [ត់ ? នពlbម-បមូ ល ផ0គ
J ំ ំនិតអំពីទីផ¬រេសរីនិង រដwកុម6Jយនីស0 ៖

កុម6Jយនីស0 សងuមនិយម 5៉ក•និយម-េលនីននិយម។

េHេដ;ម ដ–បូង េHេពលេយ; ង បេង•;តស5គម€ដហុ ក ពួកេគ?នេ„ទ-ប8ន់ េយ; ង L*គណបក•នេb-

?យ។ េហ; យ ពួកេគ?ននិb យLេយ; ង កំពុង ពlbម8រqរពួកេ„រ។ ពួកេគ„ត់ ទុកអB កេ•ស•ំ ង អស់ *េ„រ
ៃ-ពេហ; យេយ; ងកំពុង8រqរពួកេគ។ េយ; ង?ននិbយL “េទ”, េយ; ងកំពុងពlbម8រqរសិ ទ£ិមនុស•។

ដូេចBះេCយ5ន8រជ–•ស់ របស់ រCwភិ? លេនះ េយ; ង មិន€ចេប; ក8រិbល័យរបស់ េយ; ង េCយេប; កចំហ

?នេទ។ េយ; ង5ន8រិb ល័ យ របស់ េយ; ងែដល5នទីTំ ង ស©ិ តេHវត0 z៉ z៉ វ•ន េដ;ម =ី8 រqរសុ វត©ិ v ពេHេដ;ម ABំ
១៩៩២។ េយ; ង ?នជួប [BេHទីេ+ះេCយtរេយ; ង -តវូ 8រវត0េដ;ម=ី8រqរ, េCយtរ-ពះសង®ខdះដ¯ងពី តៃមd សិ ទ£ិ
មនុស•េហ; យ8រគិតពិ„រ

របស់ ពុទ£tស+-បែហលដូច[B។ េHេពលេ+ះេយ; ង ?ន„ប់ េផ0ម
; េជk*ក់ Lពួកេគ

េសŠ; រែតដូច[B ែដរ៖ សិ ទ£ិរស់ zន5នជ‹វ^ត •សំ i ន់ េហតុអQី ? ន*€*y ធរគួ រ5នអំ
ស5dប់ មនុស•?

ចc0 ច់ 8 រb៉ ងidំ ង េហ; យ

េហ; យក៏ 5នតៃមdដៃទេទƒតៃនពុទ£tស+•ក់ ទងនឹង សិ ទ£ិមនុស•ែដរដូច*vពៃថdថeរB ។ ដូេចBះេយ; ង ?នtBក់

េHកBJង 8រិb ល័យ របស់ េយ; ង េHកBJង វត0 េហ; យប+Š ប់ មកអ៊ុ នTក់ ? នមកដល់ ។ េHេពលេនះេយ; ង ?ន„ប់ េផ0;ម
បេង•;ត8រិbល័យti*េ-ច;នេHTមប 0 េខត0++។ ខyJំ„ំ?នL5នម0ង េHេខត0tQយេរƒង េយ; ង?នបេង•;ត

8រិbល័យរបស់ េយ; ង េHទីេ+ះេហ; យរCwភិ? លគណបក•-ប*ជនកមIJ*?នប˜¤eនប៉ូ លីសមួ យរយ+ក់ ឬ េ-ច;ន
*ងេនះមក។ ពួក េគ?ន•យលុក8រិb ល័ យរបស់ េយ; ង េCយ€វុធធុនធ‡ន់! ពួក េគនិb យLេយ; ង *គណបក•

នេb?យ េហ; យ ពួកេគមិ នយល់ អQី•ំង អស់ ពីសិ ទ£ិម នុស•។ ពួកេគ?ននិbយLេយ; ង?ន8រqរពួកេ„រ 8រqរ
មនុស•€-កក់ និbយដូចេនះ។

េនះគឺ*គណបក•-ប*ជនកមIJ*ែដល*គណបក•របស់ េ"ក ហ៊ុ ន ែសន ែដល5នអំ

ចidំង8d

ស់

េHសម័ យេ+ះ។ េHេពលអ៊ុ នTក់ ? នមកដល់ អB កេ•សនេb?យអB កេ•សមនសិ 8រ-តវូ ?នេCះែលង។ រណសិ រ•រួប រួម *តិេដ;ម =ីកមIJ*ឯកzជn អពl-កឹត សន0ិvព និងកិចxសហ-បតិប ត0ិ8រ (ហQ៊ុ នសុិ នបុិ ច) ?នបេង•;ត8រិb ល័យមួយេហ; យពួកេគ?ន„ប់ េផ0ម
; ែចករំែលកអំ

ច*មួយរCwភិ?លហ៊ុ នែសនេ-8ម8រ-គប់ -គងរបស់ អុ៊នTក់

ពីេ-qះ•-តវូ ?ន•ម•រេCយកិចx-ពមេ-ពƒងសន0ិv ពទី-កុង?៉ រីស ។ ដូេចBះេHេពលេ+ះហ៊Q Jនសុិ នបុិ ច?នមកដល់
េCយដ¯ក+ំេCយ-ពះអងu5xស់ រណឫទ£ិែដល*បុ-Tរបស់ សេម¡ចសី ហនុ។

ខyJំ?នចូលរួម*មួយអងu8រសិ ទិ£មនុស•ពីេ-qះខyJំ„ប់ €រម6 ណ៍LេHេពលេយ; ងេធQ;8រពិvក¬[B េយ; ង-តវូ

រកវ^ធីទប់ t• ត់ -បេភទៃនេ-[ះមហន0zយែដល?នយកមក8ន់ 8ប់ -បេទសកមIJ*េCយពួកែខ6រ-កហមពី 8រេក;ត
េឡ;ងម0 ងេទƒត។ 8លពីអតីត8ល5នអំ

ចេ-ច;ន

ស់ េHកBJងៃដ€*yធរេហ; យពួកេគ?នស5dប់ មនុស• ពួកេគ

មិនេ[រពសិ ទ£ិរស់ zន5នជ‹វ^តែដល*េសរីvព*មូលCwនរបស់ -ប*ជនេឡ;យ។ េយ; ងមិនចងŒ-តលប់ េ‰8ន់ របប
េ+ះវ^ញេទ។ ដូេចBះអងu8 រសិ ទិ£ម នុស •របស់ េយ; ង -បែហល*€ចជួយ ?ន, ចល+របស់ េយ; ង €ចទប់ t• ត់ េរkង
េ+ះមិ នឱnេក;តេឡ;ង +េពលអ+គត។ ដូេចBះខyJំរេពញចិត0idំ ង
េរkងេនះ!
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ស់ , ខyJំ„ ប់ €រម6 ណ៍

ស់ , ខyJំ? នចូល រួម េHកBJង

គល់ ប9:
ខyJំេHេក6ង , ខyJំេទ;ប ែត?នប˜x ប់ 8រសិ ក¬ពី វ^ទlt© នបេចxកវ^ទlកមIJ*េHzជ|នីភBំេពញ។ វ^ទlt© នេនះ

-ត ូវ?នឧបត© ម² េCយ-បេទសរុស •JីកំឡJ ង េពលរបបកុម6J យ នីស0 ។ ខyJំ ? នសិ ក ¬រយៈេពល ៦ ABំ * vtរុស •Jី ប៉ុ ែន0
*អកុស ខyJំ?នេភdចvtរុស•JីេសŠ;រែត•ំងអស់ ឥឡeវេនះេHសល់ែត-បែហល* ២០ vគរយប៉ុេ ´ ះ!

ខyJំេទ;បែត?នប˜xប់8រសិ ក¬េហ; យប+Šប់ ម កខyJំ?នចូលរួមកBJង ចល+សិ ទ£ិមនុស•េនះ។ ប៉ុ ែន0េHេពលេ+ះ

េCយtរែត-បេទសរុស•Jី? នក•័យធន ពួកេគមិ ន€ច5នអB កឧបត©ម²សូេវƒតេHកBJងវ^ទlt©នរបស់ េយ; ង េទƒតេទ។

ដូេចBះ[6ន8រឧបត©ម² េទƒតេទ េហ; យ េយ; ង [6នtOt0„រnេទ។ ខyJំ? នគិតLខyJំគួរែតេធQ;អQីមួ យប+Šប់ ពី8រ„កេចញ
របស់ រស
ុ •Jីេដ;ម=ី|+Lជ–+ន់ ថក
6‹ មIJ*€ចបន0ទទួល?ន8រអប់ រន
ំ ិងរួមចំែណក។

ដូេចBះខyJំ?នCក់ q កnសុំេធQ;*-គប
Jំ េ-ងƒនេមេរƒនមួយ ចំនួន
ូ េ-ងƒនេHកBJង វ^ទlt©នេហ; យពួកេគ?នសុំឱnខyប

និង ពlbម8រqរនិ េកoប បទែផBកវ^សQ កម6 មួ យ ចំនួន ។ ខyJំេHេក6ង

ស់ ែតេCយtរែតរដwមិ ន5នលទ£v ពផ0ល់

tOt0„រnជន*តិរស
ុ •Jឬ
ី -គប
ូ េ-ងƒនែដល5នបទពិ េtធន៍េ-ច;ន ពួកេគ?នសួ រខyJំេហ; យខyJំ€ច8dយ*-គប
ូ េ-ងƒន
និង ែចករំែលកបទពិ េtធន៍របស់ ខyJំ*មួ យអB កជ–+ន់ េ-8យរបស់ េយ; ង ។ េហ; យប+Šប់ មកខyJំ? នបន0េធQ;8រrរសិ ទ£ិ
មនុស•*អB កស6័-គចិត*
0 មួយស5គម€ដហុ ក។

ប+Šប់ មកេHABំ ១៩៩៣ េHេ-8មអ៊ុ នTក់ 5ន8រ„ប់ េផ0;ម ដ–េណ; រ8រេ?ះេAB តេហ; យ ខyJំ? ន„ប់ េផ0;ម

បន¬ំខd¶នខyJំcŠល់ *មួ យនឹង 8រrរអ៊ុនTក់ សី0ពី8រេ?ះេABត*ពិ េសស8រចុះេ·6 ះអB កេ?ះេABត។ ខyJំ„ប់ €រម6 ណ៍
Lដ–េណ;រ8រេ?ះេABតែដល*ឧបករណ៍-បេភទថ6‹េនះពិត*5នtរៈសំiន់
បក•នេb?យេផ•ងៗ[B-បកួត-បែជងអំ

ចTមរយៈយន08រសន0ិvពេនះ។

ស់ េដ;ម=ីអនុ() តឱnគូ-បែជងគណ

ខyJំ? នCក់ q កnេធQ;8រ*មួ យ អ៊ុ នTក់ េហ; យពlbមេរƒនសូ -តេ-ច;នអំ ពី8រេ?ះេAB ត។ េHេដ;ម ដ–បូង គឺ

ដ–េណ;រ8រ8រចុះេ·6 ះអB កេ?ះេABត េហ; យខyJំ* អB កដ¯ក+ំ-កុម ចុះេ·6 ះអB កេ?ះេABតេHzជ|នីភBំេពញ។ ខyJំ? ន

េរƒនសូ-តេ-ច;នអំពីរេបƒបែដលពួកេគ?នពlbមេល;កទឹកចិត-0 ប*ជនឱnចុះេ·6ះេ?ះេABត។ ខyJំគិតLេនះ*យន0
8រដ¸5នអំ
េគ,អB ក

ច ដ¸ល…idំង

ស់ ែដលមនុស•5នអំ

គួរែត*មOន0ី*ប់ េABតរបស់ ពួកេគ។

ច€ចសេ-មចចិត0Lេត;អBក

ែខ6រ-កហមេHែតសកម6 ។ េយ; ងយល់ Lរបបេនះ5នvពេžរេŸ

-បឹង ែ-បងេដ;ម=ីអប់ រ-ំ ប*ពលរដw េដ;ម=ីតស៊ូ មតិ*មួយអB កដៃទែដល5នអំ

គួរែត*រCwភិ?លរបស់ ពួក

ស់ ៃ-ពៃផ•

ស់ េយ; ងនឹងខិតខំ

ចឬសហគមន៍អន0រ*តិេដ;ម=ីេធQឱ
; n

-?កដL[6ន8រវ^ល-តឡប់ មកវ^ញៃន-កុមេនះេទ-žតករនិងអB កជ^ះ*ន់ េកƒបសង•ត់។ ដូេចBះេយ; ង ?ន-បឹងែ-បងេធQ;
8រអប់ រ-ំ ប*ជនអំពីសិទ£ិមនុស•េដ;ម=ីCស់ ពួកេគ។

េហតុអQីេរkងេនះសំiន់ េម៉d ះ? -ប*ពលរដw-តវូ ែត5នេសចក0ីៃថdថeរB ពួកេគ-តវូ ែត5នេសរីvព ពួកេគមិ នគួរ

ស©ិ តេHេ-8មអB កជ^ះ*ន់ េកƒបសង•ត់េទ ពួកេគគួរែត5នេសរីvពពិ ត-?កដកBJង8រចូលរួម េCយ[6 ន8រភ័យid ច
កBJងនេb?យ, ចូលរួម កBJងសកម6vពសងuម។ េហ; យេយ; ង?ន-បមូ លស5ជ^ក*េ-ច;នៃនចល+សិ ទ£ិមនុស•ថ6-‹ េH
េពលេ+ះខyJំចង„ំL 5នស5ជ^ក*ង ៥០ ០០០ +ក់ ែដល?នCក់ q កnសុំ ចូល*ស5ជ^កស5គម€ដហុ កេH
-តឹមAB១
ំ ៩៩៣។

•អtxរn

ស់ , េលkន

ស់ ។ -ប*ជន-[ន់ ែត5ន€រម6 ណ៍Lពួកេគ-តវូ ែតចូលរួម *មួយេយ; ងេដ;ម =ី

េធQ;អQីមួយ។ មនុស•*េ-ច;នមិនយល់អំពីសិទ£ិមនុស• ចល+សងuមសុីវ^លេហ; យេយ; ង?នពlbមអប់ រព
ំ ួកេគ។ េយ; ង
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មិ នែមន*គណបក•នេb?យេទ េយ; ង *ចល+សិ ទ£ិម នុស •មួ យ។ ដូេចBះពួកេគ?ន„ប់ េផ0;ម „ប់ €រម6 ណ៍ idំ ង
េឡ;ងនឹង ចល+របស់ េយ; ងេហ; យពួកេគ?ន[ំ-ទេយ; ង ។ េHេពលេ+ះខyJំចង„ំLរCwភិ?ល5ន8រ-ពយ
ួ ?រម²b៉ង

idំងអំពីេយ; ង។ ពួកេគ?នCក់ ស5Iធ*េ-ច;នមកេល;េយ; ង េហ; យេHកBJង8រេžស+Tម-បព័ នផ
£ •ពQផ¬យេHេល;
ក˜xក់ទូរទស•ន៍របស់ ពួក េគ ពួកេគែតងែត•យ-ប•រេយ; ង េCយនិb យL “អូ !, ចល+សិ ទិ£ម នុស •មិ នែមន*
សកម6 v ពែតមួ យ គត់ របស់ ពួកេគេ+ះេទ ពួកេគ8រqរពួកេ„រៃ-ព។” ពួកេគនិb យLេយ; ង ?នបេង•;តvពវ¯កវរ
ពួកេគ?នេ„ទ-ប8ន់ េយ; ងអំពីេរkង*េ-ច;ន។

េHេពលេ+ះអ៊ុនTក់ ?នCក់ ស5IធឱnេCះែលងអB កេ•សមនសិ 8រ*េ-ច;ន+ក់ -ពួកេគគឺ*អB កែដលždំ

េម;លt©នvពអB កេ•សែត5Bក់ គត់ និង?ន„ត់វ^|ន8រ។ ប៉ុែន0េHមុនអ៊ុនTក់ 5នមនុស•*េ-ច;នែដល[6នេ•ស
េHកBJង ពន£+ [រដូច*tច់ ¢ តិរបស់ ខyJំ, [ត់ -[ន់ ែត5នជ–នួញតូច Tច េហ; យពួកេគ?នេ„ទ-ប8ន់ [ ត់ ពី8 រ

*ប់ •ក់ ទង*មួ យអQី ែដលពួកេគេKL*-កុម គូ-បែជង។ [ត់ មិន?នដ¯ងអQី េtះអំពីេរkងេនះប៉ុែន0ម នុស••ំង េនះ
?នCក់ [ត់េHកBJងពន£+[រអស់ រយៈេពលb៉ងយូ រេCយ[6ន8រ8ត់ក0ី។

េHេពល8រេ?ះេABតABំ ១៩៩៣ ?នប˜xប់ ខyJំ?នចូលរួម*មួ យអ៊ុនTក់ េហ; យប+Šប់ ម កខyJំក៏? នពlbម

េធQ;8រេHកBJងចល+សិ ទ£ិមនុស•េដ;ម=ីទទួល?នបទពិេtធន៍*មួយដ–េណ;រ8រេ?ះេABតេដ;ម=ីTមCននិង ផ0ល់8រ
អប់ រស
ំ ី0 ពីអBកេ?ះេABតដល់-ប*ជន។ ប៉ុែន0ប+Šប់ ពី8រេ?ះេABត េបសកកម6 អុ៊ នTក់ ក៏?នប˜xប់ េហ; យពួកេគ?ន
េផŠរកិ ចx8 រនិង 8តពQកិចx •ំ ង អស់ របស់ ខd¶នេ‰រCw ភិ? លច-មុ ះថ6‹មួ យ ។ េនះគឺ • ក់ ទងb៉ ងidំង ចំេqះអងu8 រសិ ទិ£
មនុស•៖ េត;នរ
vពផុយ-សយ
ួ

€ចរក¬8រទុកចិត0របស់ -ប*ជននិង ទំនុកចិត0េល;8រេ?ះេABត?ន? េយ; ង ?នេឃ; ញL•5ន

ស់ ។

េHABំ ១៩៩៣ ហQ Jនសុិ នបុិ ច?នឈB ះ8រេ?ះេABត។ ប៉ុែន0ពួកេគមិ ន€ចបេង•;តរCwភិ? លcŠល់ ខd¶ន?នេទ។

រCwភិ? លច-មុ ះ-តវូ ?នបេង•;តេឡ;ងេCយ5នសហ+យករដwម Oន0ព
ី ី ររូប គឺ-ពះអងu5xស់ រណឫទ£ិ *+យករដwម Oន0ីទី
មួយ និងេ"ក ហ៊ុ ន ែសន *+យករដwមOន0ីទព
ី ី រ។

េប;[6នអ៊ុនTក់ េទ េត;អBក€ចដ¯ងេទLដ–េណ;រ8រេHេពលេ-8យនឹងឯកzជn,-ប*ជនេជk*ក់ េល;អុ៊នTក់

ពីេ-qះពួកេគគឺឯកzជn មិនែមនរCwភិ?លេទ មិនែមន€*yធរេទ។

េ-8យពី អុ៊ នTក់ ? ន„កេចញ, េHABំ ១៩៩៥ 5ន8រែខQង គំនិត [B ។ េ-8ម8រដ¯ក+ំ របស់ រCw ភិ? ល

ច-មុះកBJងABំ ១៩៩៥ 8រប៉ះទងu^ច[B?ន„ប់ េផ0ម
; រ•ង-កុម បក•េហ; យអងu8រសិ ទិ£មនុស•ដូច*ស5គម€ដហុ ក និង
អងu8រដៃទេទƒត?នេរƒបចំកិចx-បជុេ– ដ;ម=ីពិvក¬អំពីវ^ធីែដលេយ; ង€ច|+L8រេ?ះេABត េCយេសរីនិង យុ ត0ិធម៌
នឹង បន0។ គណបក•នេb?យេHែត5នទំនុកចិត0ប៉ុ ែន08រសង•័យ គឺខIស់

ស់ ។ ដូេចBះេហ; យ ?ន*េយ; ង បេង•;ត

ខុមែOហQ ល។ េHេពលេ+ះខyJំ? នេធQ;8 រ*មួ យ ខុម ែOហQ ល េCយស6័ -គចិត0 េដ;ម =ីជួយ -បមូ ល ឯកtរេដ;ម =ីេរƒបចំ
ចºប់ េរƒបចំកិចx-បជុរ– •ងអងu8រសិ ទិ£មនុស•ែដលរួម5នសមI័ ន£ែខ6រជ–េរkននិង 8រqរសិ ទិ£ម នុស• (លី8ដូ) ស5គម

€ដហុ ក និងអងu8រždំេម;លសិ ទ£ិមនុស•។ 5នអងu8រសិ ទិ£មនុស•*េ-ច;ន?ន„ប់ េផ0;មេHេពលេ+ះេហ; យពួកេគ
?នរីកចេ-ម;ន*មួយ[B។

ខុមែOហQ លគឺ*គណៈក56ធិ8រេដ;ម=ី8រេ?ះេABតេCយេសរីនិង យុ ត0ិធម៌េHកមIJ*។ េយ; ង ចងŒ? នេ·6 ះ

ខុម ែOហQ ល (COMFREL) េនះពីេ-qះេយ; ង ?នដ¯ង Lសងuម សុី វ^លមិ ន5នក5dំង េដ;ម =ីចូលរួមកBJង8រេ?ះេABតេទ។
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គល់ ប9:
េយ; ងក៏? នេរƒនសូ -តពីអងu8រេផ•ងៗេHកBJង តំបន់ ផងែដរ៖ *ឧ•ហរណ៍-បេទសហQី លីពីន ពួកេគ?នCក់ េ·6ះខd¶ន
L

មែOហQ ល (NAMFREL)។ ដូេចBះេដ;ម=ីបេង•;តទំ+ក់ ទំនងេយ; ង?នCក់ េ·6ះអងu8ររបស់ េយ; ងLខុម ែOហQ ល

(COMFREL) ដូេចBះ ែOហQ ល (FREL) េនះតំ

ងឱnចល+មួយៃន8រេ?ះេABតេCយេសរីនិងយុ ត0ិធម៌។

តួ+ទីរបស់ សងuមសុី វ^លគឺ5នtរៈសំiន់ េHកBJង8រេ?ះេABតដូេចBះេយ; ង ?នបេង•;តខុម ែOហQ លមិ នែមន

េដ;ម =ីជន
– ួស តួ+ទីរបស់ អ៊ុ នTក់ េទែតេដ;ម =ីបំេពញ•។ េប; [6 នអ៊ុ នTក់ េត;េយ; ង €ចេធQ;b៉ ង

េដ;ម=ីឱn8រេ?ះ-

េABត5នvពេសរីនិងយុ ត0ិធម៌? េយ; ង?នបេង•;តេបសកកម6របស់ េយ; ង ទីមួយគឺេដ;ម=ីជយ
ួ |+ឱn?ននូវបរិb8ស
េសរីនិងយុ ត0ិធម៌ ស -5ប់ 8 រេ?ះេABត។ ដូេចBះេយ; ង ចងŒេធQ;ឱn-?កដL-គប់ គណបក•នេb?យនិង អB កេ?ះេAB ត
•ំងអស់ បន0េជk*ក់ េល;ដេ– ណ;រ8រេ?ះេABតTមរយៈ8រចូលរួមb៉ងសកម6។

េយ; ង ?នសេ-មចចិត0 ឱn5នអB ក សេង•ត8រណ៍ េ?ះេAB តនិង អB កអប់ រអ
ំ B ក េ?ះេAB តេដ;ម =ីជួយ មនុស •ឱn

យល់ ពីដ –េណ; រ8រនិង tរៈសំ i ន់ ៃន8រេ?ះេAB ត។ េយ; ង ក៏ ? នេធQ;8 រតស៊ូ ម តិ មួ យ ចំនួនេដ;ម =ីព lbម•ក់ ទ ង
*មួ យរCwភិ? លនិង សហគមន៍អន0រ*តិ។ េHេពលេ+ះសហគមន៍អន¡រ*តិេHែត5នតួ+ទីសូម=ីែត[6នអ៊ុនTក់

េCយtរពួកេគ5ន8តពQកិចxេ-8មកិចx-ពមេ-ពƒងសន0ិvពទី-កុង?៉ រីស។ ដូេចBះ•5នtរៈសំiន់ ែដល-តវូ -?កដ
LពួកេគេHែតបន0ចូលរួមb៉ងសកម6េHកBJង8រេ?ះេABត។

5ន8រប៉ះទងu^ច[BេCយកងក5dំង-បCប់ €វុធនេb?យេHកBJងABំ ១៩៩៧ េHកBJងរCwភិ?លច-មុះេហ; យ

េយ; ង 5ន8រ-ពយ
ួ ?រម² b៉ងidំង។ ប(» េនះ?ន„ប់ េផ0;មរួចេ‰េហ; យ8លពី មុ នគឺTំង ពី ABំ ១៩៩៥ ប៉ុ ែន0មិ ន5ន
អំេព;ហិង ¬េទ េហ; យ•*8រគួរឱnភ័យidច

ស់ ។ ប+Šប់ មកេHABំ ១៩៩៧ 5នអំេព;ហិង ¬។ េហ; យេយ; ង 5ន8រ

-ពយ
ួ ?រម²LហQ Jនសុិនបុិច-បែហល*មិនចូលរួមកBJង8រេ?ះេABតេទពីេ-qះពួកេគ?នវ^ល-តឡប់ េ‰រក8រតស៊ូេH

-ពំែដន-បេទសៃថម0ង េទƒតកBJង +ម*ពួកឧ•Šម។ េយ; ង 5ន8រ-ពយ
ួ ?រម²L-បសិ នេប;ពួកេគមិ នវ^ល-តឡប់ ម ក*
ែផBកមួយៃន8រេ?ះេABតេទ -បេទសកមIJ*នឹង-បឈមនឹងប(»និង•និភ័យធំៗ។

សហគមន៍អន¡រ*តិ? នេដ;រតួ+ទីមួយេហ; យ?នប˜xJះប˜xeលគណបក•-បAំង ហQ៊ុ នសុិនបុិ ចឱn-តឡប់ ម ក

វ^ញេដ;ម=ីចូលរួម 8រេ?ះេABត។ េយ; ង?នពlbមLរCwភិ?ល|+នឹងេធQឱ
; n5នបរិb8សមួយែដលអB កនេb?យ•ំងអស់ €ច-តឡប់ មកវ^ញេCយ[6ន8រភ័យidច េហ; យ-ប*ជន€ច[ំ-ទគណបក•
ភ័យidច។ េHេពលេ+ះបរិb8សៃន8រភ័យidចគឺខIស់idំង

មួយេCយ[6ន 8រ

ស់ ៖ មនុស•*េ-ច;ន5ន8រភ័យidចេហ; យេយ; ង

?នខិតខំ-បឹងែ-បងេធQ;8រេល;ប(»េនះេHេល;មូលCwនៃន8រភ័យidចេ+ះ។ េយ; ង?នសហ8រ*មួ យអងu8រដៃទ

េទƒត ពួកេគក៏ ? នបន0TមCនករណី រំេ"ភសិ ទ£ិម នុស • 8រគំzមកំែហងនិង 8របំភិតបំភ័យ -បAំង នឹង សកម6 ជន

របស់ េយ; ងេHនឹងកែនdង ។ េយ; ង ក៏?ន-?-ស័ យ•ក់ ទង*មួយរCwភិ? លេHេពលេ+ះែដរេដ;ម=ី|+Lចºប់ េ?ះ

េABតថ6-‹ តវូ |+នូវេ[ល8រណ៍ៃន8រេ?ះេABតេCយេសរីនិង យុ ត0ិធម៌ *ពិ េសស8របេង•;តគណៈក568រេរƒបចំ
8រេ?ះេABតLBក់ *តិមួយឱn5នតុលnvពនិងយុ ត0ិធម៌េ-ច;ន*ង។ គណបក•នេb?យ?នទទួលយកគំនិតៃនអងuvពេនះ េហ; យត5dvពៃន8រេ?ះេABតនិង8រzប់ សនdឹកេABតក៏សំiន់ ផងែដរ។

អB កនេb?យ*េ-ច;នេHែតមិ នេជkេល; 8 រេ?ះេAB តេCយេសរីនិង យុ ត0ិធ ម៌ ។ េយ; ង ?នេធQ;8 រ េហ; យ

ប+Šប់ មកេHABំ ១៩៩៨ េយ; ង€ចេធQ;ឱn5ន8រេ?ះេABត េហ; យគណបក•ែដលរួម•ំងហQ៊ុ នសុិ នបុិច?នវ^ល-តឡប់

មក-បកួតវ^ញ។ ប៉ុ ែន08រេ?ះេAB តមិ ន5នលកoណ ៈេសរីនិង យុ ត0ិធម៌ េពញេលញេ+ះេទពី េ-qះេHេពលេ+ះ5ន
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បរិb8សមួយៃន8រភ័យidចនិងករណីអំេព;ហិង¬-បAំងនឹងបក•-បAំង។ ហ៊Q Jនសុិនបុិចមិនយល់-សបនឹងលទ£ផល
ៃន8រេ?ះេAB តេទ។ ខុម ែOហQ ល េHេពលេ+ះ?នCក់ ព-rយអB កសេង•ត8រណ៍ ជ^ត ១២ ០០០ +ក់ េHនឹង កែនdង

េដ;ម =ីសេង•តេម; លេHឯt© នីយ៍េ?ះេAB ត។ ដូេចBះេយ; ង€ចផ0ល់រ?យ8រណ៍ឯកzជnនិងមិ ន-ប8ន់ ប ក•ពួកអំពីអQី
ែដល?នេក;តេឡ;ងេHៃថ‡េ?ះេABត។

េHេពលេ+ះខyJំ-តវូ ?នអេ˜¤;ញឱnេធQ;*េលiធិ8រ-បតិបត0ិរបស់ ខុមែOហQ ល។ ដូេចBះខy?
Jំ ន„ប់ េផ0;មប˜xប់

*មួ យស5គម€ដហុ កេហ; យប+Šប់ មកខyJំ? នចូលរួម*មួយខុមែOហQ ល េHកBJងតួ+ទីេ+ះ។ ខុមែOហQ ល-[ន់ ែត
*ចល+មួយប៉ុេ ´ ះរហូ តដល់ABំ ១៩៩៧ េHេពលែដលេយ; ង?នចុះប˜¤ី*មួយ-កសួងម•ៃផŠេដ;ម=ី8dយ*អងu-

8រមួ យ។ ខyJំ?នេធQ;តួ+ទីរបស់ ខyJំេហ; យេHកBJង8រេ?ះេABតABំ ១៩៩៨ ខyJំ? នស-មបស-ម ួល8រrរ*មួ យអB កដៃទ
េដ;ម=ីជយ
ួ ។ ខុមែOហQ ល*អងu8រស5ជ^កមួយ5នដូច*€ដហុ ក េហ; យេយ; ង5នvរកិចxដធ
¸ ម
ំ ួយេHពីមុខេយ; ង។

ដូេចBះេHេពលេ+ះខyJំ?នេរƒបចំែផន8រស-5ប់ 8រេ-ជ;សេរ;ស 8របណ0Jះប 0 លនិង8រCក់ ព-rយអB ក

សេង•ត8រណ៍ េហ; យេយ; ង 5នមនុស•របស់ េយ; ងេHកBJងប 0 ញសិ ទម
£ិ នុស• េខត0 -សុក និងឃុ ំ ។ •*8រrរេ-ច;ន
ស់ េល; កដ–បូ ង ែដលចល+ែខ6រមួ យេធQ;8រេCយខd¶នឯង។ ប៉ុ ែន08រេ?ះេABតABំ ១៩៩៨ មិ ន5នេសរីvពពី អំេព;

ហិ ង ¬េទ េហ; យ េHែត5នអំេព; ហិង ¬ប+Šប់ ពី 8រេ?ះេAB ត។ ហ៊Q J នសុិ នបុិ ចមិ នយល់ -សបនឹង លទ£ផលៃន8រេ?ះ
េABតេទ។

ពួក េគ?នរកេឃ; ញL5ន8រែកdង បនdំ vពមិ ន -ប-កតី • ក់ ទងនឹង 8រេ?ះេAB តនិង 8រzប់ សនdឹកេAB ត

េហ; យពួកេគ?នត•‘ឱn5ន8រzប់ សនdឹកេABតេឡ;ង វ^ញ ប៉ុែន0គណៈក56ធិ8រ*តិេរƒបចំ8រេ?ះេABត (គ.ជ.ប) និង

រCwភិ?ល?នzzំង មិនឱn5ន8រzប់ េឡ;ងវ^ញដូេចBះ?តុកម6?នេក;តេឡ;ង។ ខុមែOហQ ល?នែចករំែលក8ររកេឃ; ញ
និងរ?យ8រណ៍របស់ េយ; ង *មួ យt|រណៈជន។ េយ; ង?នរកេឃ; ញL5នvពមិន-ប-កតីខdះនិង8រែកdងបនdក
ំ BJង

អំឡJង េពលេ?ះេABតនិង 8រzប់ សនdឹកេABតែដលមិន-?កដL8រែកdងបនdំ*-បព័ន*
£ *ងករណីCច់ េCយែឡក*

េ-ច;ន ៃន8រែកdង បនdំ។ េយ; ង?នេល; កទឹ កចិ ត0 ឱn គ.ជ.ប េធQ;8 រេសុ; ប អេង•ត េល; ករណី និ ង តំប ន់ នីមួ យ ៗេហ; យ?ន
និbយLពួកេគ-តវូ 5នvពសកម6េដ;ម=ីេធQ;8រេល;ត5dvព។ េHេពលេយ; ងែចករំែលករ?យ8រណ៍េ+ះ េHេពល
េ+ះហ៊Q Jនសុិនបុិចនិងបក•-បAំងមិនសបºយចិត0េទ។ បក•-បAំង?ននិbយL5ន8រែកdងបនd*
ំ ទូេ‰ខណៈេយ; ង
និbយLមិន5នប(»*-បព័ន*
£ មួយ8រេ?ះេABតនិងzប់ សនdឹកេABតេ+ះេទ។

ប៉ុែន0ប (» -បព័ នែ£ ដល?នេក;តេឡ;ងគឺ8របំភិតបំភ័យនិង8រគំzមកំែហងដល់ -ប*ជន ែដលប() េនះ?ន

េក;តេឡ;ង េHកBJង 8រេ?ះេABតABំ ១៩៩៨ និង ?នបន0។ „ប់ Tំងពី ABំ ១៩៩៧ មក5ន8របំភិតបំភ័យេសŠ; រែត-គប់ ទី
កែនdង េCយ€*y ធរេហ; យ •គួរឱnidចidំង

ស់ ។ េយ; ង ពlbមប˜xJ ះប˜xe លគណបក•នេb?យ•ំង អស់ ឱn

5ន8រផ•ះផ¬េដ;ម=ីេCះ-tយជេ5dះេនះេ-qះេយ; ង?រម²L-បសិ នេប;អំេព;ហិង¬េក;តេឡ;ងេ+ះ•មិន5នផលល…
ចំេqះលទ£ិ-ប*ធិប េតយnេឡ;យ។ ពួកេគ-តវូ េរƒនពីរេបƒបេធQ;8រេល;វត©Jវ^*¤ភស0JTង•ក់ ទងនឹងប(»េហ; យ គ.ជ.ប
-តវូ ែតេប;ក8រេសុ;បអេង•តេដ;ម=ីេឆd;យតបេ‰នឹងប(»េHកBJងមណaលេ?ះេABតនីមួយៗ។

េយ; ង ?នផ0ល់អនុt សន៍ប៉ុ ែន0មិ ន?នេ*គជ•យ េទអនុt សន៍•ំ ង អស់ -តវូ ?នបដ^េសធេCយរCwភិ? ល

និង គ.ជ.ប។ ចុង ប˜xប់េយ; ង?ន[ំ-ទ8រពិ តែដលL8រផ•ះផ¬រ-តវូ ?ន•ម•ររ•ងvគី•ំងអស់ េហ; យសំ
ល…អតីត-ពះម•ក•-តសី ហនុ€ច+ំឱnេមដ¯ក+ំគណបក•នេb?យពិvក¬[Bនិងយល់-ពមែចករំែលកអំ
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ច។

ង

គល់ ប9:
ប+Š ប់ មកខyJំ ? នេ‰សិ ក ¬េH-បេទសហូ ឡ ងŒ អ ស់ រយៈេពលដប់ -?ំ បី ែខ (១៩៩៨ ដល់ ១៩៩៩) ស-5ប់

ស()ប័-តអនុបណaិតរបស់ ខyJំេល;ែផBកនេb?យៃន8រ អភិវឌhន៍។ េHេពលខyJំសិក¬េHវ^ទlt©នបេចxកវ^ទlកមIJ*ខyJំ

?នប˜x ប់8 រសិ ក¬*វ^សQ ក រេHកBJ ង ឧស¬ហកម6 គី មីកBJABំ ១៩៩១ ប៉ុ ែន0ខyJំ? នអនុវត¡ វ^*¤ ជ‹វៈរបស់ ខyJំ អស់ រយៈេពល
-បែហល ២ ABំកBJង¦នៈ*-គប
ី ី
ូ េ-ងƒន5Bក់ េHវ^ទlt©ន។ បរិ()ប័-តវ^សQកម6របស់ ខyJំសិ©តេHកBJងែផBកឧស¬ហកម6គម
៖ ខyJំបេ-ងƒនជ–+ញiង8រcdស់ ប0eរកំេ½។

ប៉ុែន0ខyJំ?នសំេរចចិត0បន0េធQ;8រrរេពញេ5៉ងេល;សិទ£ិមនុស•។ កBJងABំ ២០០០ គណៈក56ធិ8រ+យក

ខុមែOហQ ល?នេ-ជ;សេរ;សខyJំ*+យក-បតិបត0ិកBJង8រrរេពញេ5៉ង។ មកដល់េពលេនះខyJំ?ន„ប់ €រម6ណ៍b៉ងidំង

ចំេqះ8រrរេនះេហ; យ ?នេប0 *yចិត0ចំេqះខុមែOហQ ល និង 8រេ?ះេABតេCយេសរីនិង យុ ត0ិធម៌ ែដល*យន08 រដ¸
សំiន់ ែដល€ច+ំផeវd េដ;ម=ី|+Lេយ; ង5ន8រ-បកួត-បែជងែផBកនេb?យេCយសន0ិវ^ធី។ េប;េ•ះបី*5នអំេព;

ហិ ង¬ 8របំភិតបំភ័យនិង8រbយី មួ យចំនួនក៏េCយសង®ឹម Lេយ; ង នឹង មិ នវ^ល-តឡប់ េ‰រកសOruម អំេព; ហិង ¬
និង8រ-បយុ ទ£[Bេទ។

ខyJំ? នេប0*yចិត0b៉ងidំងចំេqះសិ ទ£ិមនុស•េCយtរែតបទពិេtធន៍របស់ ខyJំកBJងសOruមសុី វ^ល កBJងកំឡJង

សម័យែខ6រ-កហម និងេ-8យរបបែខ6រ-កហម េហ; យ•ពិត*ពិ ?កidំង

ស់ ! េHេពលេ+ះ•គួរឱnidច

„ំLេHេពលខyJំេHzជ|នីភេBំ ពញ*មួយ50យខyJំកBJងកំឡJងសOruមសុីវ^ល សOruមឥណaeចិន។ ខyJំេHេក6ង

ស់ ! ខyJំ

ស់ €យុ

-?ំពីរ។ េសŠ; រែតzល់ ៃថ‡ពួកេគ?នបំផJះŠ -[ប់ ែបកេហ; យ•ពិត*គួរឱnភ័យidច! េយ; ង មិន€ចេ‰t"េរƒន?នេទ
េហ; យេយ; ងtBក់ េHែតកBJងេលណCwន - អB កដ¯ងេទគឺេលណCwនស-5ប់ សុវត©ិvព។
€-កក់ ! េយ; ង5នលទ£ v ពទទួ ល ?ន€•រតិ ច តួ ច

បរិេvគេ-ច;ន

ស់ ខyJំžd នb៉ ងidំ ង េHេពលេ+ះ។ េយ; ងចងŒ

ស់ ពី េ-qះេយ; ង េHេក6ង ប៉ុ ែន¡*ញឹ ក¢ប់ •[6ន€•រេទ។ 5ន8រភ័យid ច-គប់ េពលេវ"។

េហ; យប+Š ប់ ម ក8រសំ " ប់ 8រភ័យ id ចបែន©ម េទƒត ប+Š ប់ ម កសOru មសុី វ^ល ដ¸េžរេŸមួ យ ។ េត;េយ; ង €ច
ប˜¾ប់ េរkងេនះេCយរេបƒប

? •*េពលេវ"ដ¸េžរេŸមួ យ េហតុអQី? េហតុអQី? ន*សOruម? េហតុអQី? ន

*ស5dប់ ? ដូេចBះេHេពលខyJំចូលរួម *មួ យចល+សិ ទិ£ម នុស• ខyJំ5ន€រម6 ណ៍Lេយ; ង€ចេធQ;អQីមួ យ?នដូេចBះេរkង
េនះនឹងមិនេក;តេឡ;ងម0ងេទƒតេទ។

ប+Š ប់ ម ក*មួ យនឹង ដ–េណ; រ8រេ?ះេABត ខyJំ? នេឃ; ញLេនះ*េរkងដ¸-តឹម -តវូ បំផុតែដល-តវូ េc¡ តេល; ។

េហ; យេយ; ង ?នសង®ឹម Lសូ ម =ីែតេHេពលែដលេHែត5ន8រតស៊ូ ែដលជួន8ល5ន8រប៉ ះទងu^ចេCយហិ ង ¬ក0ីក៏
េយ; ងសង®ឹមLនឹង មិនេធQ;ឱn5នសOruមម0ងេទƒតេទ។ េយ; ងនឹងេធQ;8រេដ;ម=ីពlbម|+ឱn5ន8រថយចុះៃនអំេព;

ហិ ង¬។ េហ; យខyJំ? នរកេឃ; ញអំេព; ហិ ង¬ែដល•ក់ ទងនឹង 8រេ?ះេAB ត5ន8រថយចុ ះេ-ច;ន ប៉ុ ែន0រCw ភិ? ល?ន
បេង•;ន8រេ„ទ-ប8ន់ និងvពមិ ន-ប-កតីៃន8រេ?ះេABត*ពិ េសសប˜¤ីេ·6ះអB កេ?ះេABត8រចុះេ·6ះអB កេ?ះ
េAB ត 8រេ-ប; -?ស់ ធន|នរដwេCយមិ ន-តឹម -តវូ េដ;ម =ីផ0ល់ ហិ រ˜) វត©Jនិ ង [ំ -ទគណបក• 8រេក;នេឡ; ង ៃន8រទិ ញ
សនdឹកេABត•ំង អស់ េនះ?នប៉ ះqល់ ដល់ សុចរិតvព*-បព័នៃ£ ន8រេ?ះេABត។ ប៉ុែន0េHទីបំផត
ុ អំេព;ហិង¬?នថយ
ចុះ។

េយ; ងេទ;បែត?នឆdង8ត់8រេ?ះេABតឃុ ំ សr•ត់ABំ ២០១៧ េហ; យឥឡeវេនះេយ; ងកំពុង·នេ‰រក8រេ?ះ

េABត*តិABំ២០១៨។ *មួយ គ.ជ.ប ថ6េ‹ យ; ងសហ8រb៉ងល…។ េយ; ង€ចពិvក¬ប(»*េ-ច;ន*មួយពួកេគេហ; យ
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ពួកេគ5នឆនŠៈកBJង 8រពlbមែកលម… សុច រិត vពៃនដ–េណ; រ8រេ?ះេAB ត*ពិ េសសត5d vព។ ប៉ុ ែន0េយ; ង េHែត

TមCនb៉ងជ^តដ^តនូវ8របំេពញមុ ខrររបស់ ពួកេគ 8រrររបស់ ពួកេគ េហ; យvdមៗ-តវូ ផ0ល់ព័ត៌5ន-តឡប់ វ^ញ
េ‰ឱnពួកេគ*មួយនឹង8រផ¡ល់េbបល់ស-5ប់ 8រេធQ;ឱn-បេស; រេឡ;ង។ ប៉ុែន0ស5ជ^កមួយចំនន
ួ ៃនេលiធិ8រCwន

គ.ជ.ប „ស់ េHែត5នវត05នេហ; យt|រណជនមិ នទុកចិត0ពួកេគ។ េយ; ង េHែត-តវូ េធQ;8 រតស៊ូ ម តិ* េ-ច;នអំ ពី
ប(» ៃន8រេ?ះេABត*មួយ ពួកេគ។ េHកBJង បទពិ េtធន៍របស់ ខyJំ*មួ យ គ.ជ.ប ថ6‹េនះ5ន8រេ-តƒមខd¶ន*េ-សច
បែន©មេទƒតេដ;ម=ីេរƒបចំកិចស
x នŠ+និងពិនិតnេម;ល8រេធQ;ឱn8ន់ ែត-បេស; រ*ងមុន។

ខyJំគិតL-បព័ នច
£ ុះប˜¤ីេ·6 ះថ6‹នឹង ជួយ„ប់ យកអB កេ?ះេABតឱn?ន-តឹម-តវូ េHកBJងប៉ុ +6នABំiងមុ ខេនះ។

„ប់ ពីABំ ២០១៦ vព-តឹម-តវូ ៃនទិនន
B ័យ?ន-បេស; រេឡ;ង ប៉ុែន0-បព័នេ£ នះមិន•ន់ ?ន„ប់ យកចំនន
ួ េពញេលញៃនអB ក

5នសិ ទ£ិេ?ះេABតេHេឡ;យេទ។ •„ប់ ?ន-បែហល ៨០ vគរយ ដូេចBះ ២០vគរយេទƒតមិន€ចចុះេ·6ះនិងេ?ះ
េABត?នេទពីេ-qះពួកេគ?នេធQ;ចំ

ក-សុកេ‰េធQ;8រេHេ-¿-បេទសេហ; យខQះឆនŠៈនេb?យពី រCwភិ? លេដ;ម =ី

បេង•;ត-កបខ័ណaចºប់ ែដល€ចឱnកម6ករេHបរេទស€ចចូលេ‰ចុះេ·6ះនិងេធQ;8រេ?ះេABត?ន។

-បព័ ន£ចុះប˜¤ី េ·6 ះេ?ះេABតថ6‹? នកំពុង េធQ;ស កម6 vពTំ ង ពី ABំ ២០១៦។ ដូចេនះ8រេ?ះេABតសកលABំ

២០១៨ នឹង *េល;កទី ២ េហ; យែដល•-តវូ ?នេ-ប;-?ស់ ។ -បព័នឥ
£ ឡeវេនះ-បមូលtBម-5មៃដេអឡិច-តន
ូ ិចែដល
?នចុះេ·6 ះនិងរូបថតរបស់ អB កេ?ះេABតេដ;ម=ីេធQ;ឱn-?កដLមិ ន5នេ·6ះសŠ¶នឬ8រចុះេ·6 ះេ-ច;នដងេឡ;យ។
េយ; ងកំពុងTមCននិងពិនិតnប˜¤ីេ·6ះអB កេ?ះេABតនិង-បព័នថ
£ ។
6‹

េHកBJង 8រេ?ះេAB ត*តិABំ ២០១៣ 5នប(» *េ-ច;នែដលេក;ត5នេឡ; ង *មួ យ ដ–េណ; រ8រេ?ះេAB ត

េហ; យ8រេ?ះេABតេនះ “មិ ន•ន់ េសរីនិង មិន•ន់ 5នយុ ត0ិធម៌េទ”។ vពយុ ត0ិធម៌ ៃន8រេ?ះេABតនិង សុចរិតvពៃន

ដ–េណ; រ8រេ?ះេAB ត?នថយចុះ។ ខុមែOហQ ល ?នzយ8រណ៍ L-ប*ជនចំនួន ១,២ "ន+ក់ * ពិ េសសអB កេ?ះ
េAB តែដល?នចុះប˜¤ី រួច មិ ន5នេ·6 ះេHកBJង ប˜¤ីអB កេ?ះេAB តេទ។ ប៉ុ ែន0ប˜¤ី 5នេ·6 ះ ១០៧ vគរយ! 5ន
េ·6 ះសŠ¶ន េ·6 ះេi6 ច និង េ·6 ះអB កេ?ះេABតែដល?នចុះប˜¤ី េ-ច;នដង*េ-ច;ន។ ដូេចBះ5នកំហុស *េ-ច;នេH
កBJង ទិនBន័យ ។ ពីមុ នេយ; ង មិ ន5នរូប ថតេទ ប៉ុ ែន0ឥឡe វេនះេយ; ង €ចេម; ល Lេត;នរ
ប˜¤ីេ·6ះអB កេ?ះេABត។

គឺ*មនុស •5Bក់ េ+ះេHកBJ ង

ប៉ុែន0េ•ះបី *5ន8រែកលម…•ំង េនះក៏ េCយ 8រេ?ះេABតឃុ ំ សr•ត់ABំ ២០១៧ មិ ន?ន·នដល់ ក-មិ ត

ស0ងŒCរៃនេCយេសរីនិងយុ ត0ិធម៌ េពញេលញេ+ះេទ។ 8របំេពញមុខrររបស់ គ.ជ.ប ថ6គ
‹ ឺល-… បេស; រ*ង•ក់ ទងនឹង

8រចុ ះប˜¤ី េ·6 ះេបកo ជននិ ង អB ក េ?ះេAB ត t© នី យ៍ េ?ះេAB ត 8រេ?ះេAB ត 8រzប់ 8រzប់ សនdឹក េAB តនិង 8រ
-ប8សអំពីលទ£ផលៃន8រេ?ះេABតTមបេចxកេទស5ន8រល…-បេស; រ*ងមុនេហ; យ8រ-គប់ -គង5នត5dvព។
េ•ះ*b៉ ង

ក៏ េCយ េយ; ង-តវូ ែតពិ និត nេម; ល បរិb 8សនេb?យមិ នែមន-[ន់ ែត8រ-គប់ -គង

បេចxកេទសៃន8រេ?ះេABតប៉ុ េ ´ ះេទ េហ; យមិ ន5នទី"នេស6; vព[BេHកBJង -បេទសកមIJ* េទ។ គណបក•8ន់
អំ

ចេHែត-គប់ -គង-បព័នផ
£ •ពQផ¬យ*េ-ច;នរួម•ំងទូរទស•ន៍ េហ; យគណបក•-បAំងមិ ន5នសិ ទ£ិទទួល?នដូច

េនះឬ8រ-គប់ -គងេនះេឡ;យ។ ដូច[Bេនះផងែដរ ហិ រ˜)វត©J8រេžស+5នកងQះត5dvព។ េយ; ង មិនដ¯ងLេត;រCwភិ?លចំ

យប៉ុ +6នេ+ះេទ ពួកេគេ-ប; ធន|នរដwេដ;ម =ី[ំ-ទបក•5នរួម •ំងឧបករណ៍និង អ[រ។ ដូច[Bេនះផងែដរ

កងក5dំង-បCប់ €វុធនិង-បព័ន£តុ"8រមិ ន5នឯកzជnេពញេលញេទ។ ដូេចBះប(» េនះ5នផលប៉ះqល់ b៉ងidំង
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គល់ ប9:
េ‰េល;បរិb8សនេb?យ 8រ-បកួត-បែជង និង8រេ?ះេABត។ *មួយនឹងវ^េtធនកម6 ចºប់ គណបក•ថ6‹ រCwភិ?លនិង-កសួងម•ៃផŠ€ចc…កសកម6vពរបស់ គណបក•នេb?យ មួយ ឬេសB;សុំេ‰តុ"8រ កំពូលLគណបក•
មួយ-តវូ ?នរំ"យ។ េនះគឺ*8រ-បកួត-បែជងែដល5ន•និភ័យខIស់ស-5ប់ គណបក• -បAំង++។
នីតិ-បតិប ត0ិ5នអំ

ច*េ-ច;ន ខណៈែដលខQះ8រ-តត
ួ ពិ និតnនិង តុលnvពៃនអំ

ចេហ; យ េរkងេនះ5ន

ឥទ£ិពលb៉ងidំងេ‰េល;លទ£ិ-ប*ធិបេតយn*មួយពហុ និយម។ ពួកេគ€ចបកែ-បេbបល់ L*8រញJះញងŒឬ8រ

-ប5ថ េហ; យ-ប8សបទឧ-កិដរw បស់ េមដ¯ក+ំគណបក•មួយេហ; យពn¶រសកម6vពរបស់ គណបក•។ េHកBJង-បេទស
កមIJ* -ប*ជនេ?ះេABតឱnគណបក• ដូេចBះ-បសិ នេប;អBករំ"យបក•-បAំង*ពិេសសគណបក•-បAំងដ¸ធំ េយ; ង
នឹង 5នវ^ប ត0ិb៉ ងធ‡ន់ធ‡រេហ; យ•-?កដ*មិ ន 5នផលល… ស -5ប់ គំនិត
យុ ត0ិធម៌េទ។

បរិb 8សេHេពលេនះគឺគំz មកំែហងidំ ង

មួ យ ៃន8រេ?ះេAB តេCយេសរីនិ ង

ស់ ។ 5នអB កTក់ ែតងចºប់ អB កនេb?យ អB ក8រqរ

សិ ទ£ិមនុស•*េ-ច;ន+ក់ *ប់ ពន£+[រេCយtរែត8របេ˜xញមតិរបស់ ពួកេគ?នេធQ;ឱnពួកេគ8dយ*ឧ-កិដជ
w ន។

•ក់ ទងេ‰នឹង តួ+ ទីរបស់ Oស0ី េHកBJង 8រេ?ះេAB ត ខyJំ5 ន€រម6 ណ៍ L5ន8ររីកចំេរ;នគួរឱnកត់ ស 5u ល់

អស់ មួយរយៈេពលេCយេហតុLចំនន
ួ របស់ Oស0ី? នេក;នេឡ;ង។ េHកBJង 8រេ?ះេABតឃុ ំ សr•ត់+េពលថ6ៗ
‹ េនះចំនួន
Oស0ី ែដល*ស5ជ^ក-កុម -បឹ ក¬ឃុ ំ /សr• ត់ ? នថយចុះ ប៉ុ ែន0? នេក;នេឡ; ង *េមឃុ ំ ។ Oស0ី •ំង េនះ€ច5នឥទ£ិពល
េ-ច;ន

ស់ ។ េយ; ង?នេសB; Lគួរែត5ន-កបខ័ណaចºប់ ស-5ប់ សកម6vពវ^ជ¤5នែដល•ម•រឱnគណបក•នេb-

?យ•ំងអស់ េល;កកមIស់Oស0ីកBJង8រេធQ;េសចក0ីសេ-មចចិត*
0 ពិេសសកBJង+ម*មOន0*
ី ប់ េABត។ េនះនឹង*វ^|ន8រ
បេ 0 ះ€សនBមួ យ េដ;ម =ីប េង•;ន8រតំ

ងរបស់ Oស0ី េដ;ម =ីឱnេស6; v ព[B *មួ យ បុ រសរហូ ត ដល់ 8 រេនះ-ត ូវ?ន

សេ-មច។ េនះក៏នឹង បេង•;តទំនុកចិត0េHកBJង -បព័ ន£និង េល;កទឹកចិត0Oស0ី ឱn·នេ‰មុ ខេHេពលពួកេគេម; លេឃ; ញពី

vព-បេស; រេឡ;ង។ ដូេចBះេយ; ងបន0បr»ញសំេណ;រេនះេ‰រCwភិ?លេ-qះ•មិន-តឹមែតេដ;ម=ីសេ-មច?ននូវចំនន
ួ Oស0ី
ឱn?ន8ន់ ែត-បេស; រប៉ុ េ ´ ះេទ ប៉ុែន0•ែថម•ំងផ0ល់អំ
ែដរ។

ចដល់ពួកេគ*មួ យ8រកtងសមត©vពនិង ធន|នផង

អQី ែដលសំi ន់ គឺL េយ; ង 5ន8រេ?ះេAB តេCយេសរីនិង យុ ត0ិធម៌ b៉ ងេពញេលញ។ េយ; ង ?នខិតខំ-បឹ ង

ែ-បងេធQ;8រេល;កែំ ណទ-មងŒ8រេ?ះេABតែដល-តវូ ?នសេ-មចរហូ តមកដល់ េពលេនះដូច*8រចុះប˜¤ីេ·6ះអB ក
េ?ះេABត។ េ•ះ*b៉ង

ក៏េCយ េយ; ង5ន8រ-ពយ
ួ ?រម² L5នប(» 8ន់ ែតេ-ច;នេឡ;ងៗៃន8ររំiនផdeវចºប់

និង8ររឹតត=ិតេសរីvពៃន8របេ˜xញមតិ េសរីvពៃន8រចូលរួម និងេសរីvពកBJង8រជួប-បជុ[
– B។

េសរីvព•ំ ង េនះ-តវូ ?នគំz មកំែហងេCយចºប់ វ^េtធនកម6 ថ6‹សី0 ពីគណបក•នេb?យ ចºប់ សី0 ពីអ ងu

8រមិនែមនរCwភិ? ល និង ចºប់ េ?ះេABត។ ពួកេគពិត*Cក់ 8ររឹតបន0ឹងb៉ងidំងេល;េសរីvពេហ; យពួកេគបេង•;ត
នូវបរិb 8សមួ យែដលគួរឱnភ័យ idចb៉ ងidំ ង ។ 5នចេ+d ះែតតូចមួ យ ប៉ុ េ ´ ះែដល-ប*ជន€ចបេ˜xញ មតិ
នេb?យនិងសំណួរនេb?យ។ ដូេចBះេរkងេនះកំពុង ែតេក;តេឡ;ងេHេពលេនះ។ •ំងអស់ [B េយ; ងកំពុងេធQ;8រកBJង
បរិb8សដ¸ល?
ំ កមួយ*មួយប(»•ំងេនះ។
8រេធQ;េតស0 ៃន8រេផŠរអំ

ចេCយសន0ិវ^ធីគឺ*កT0សំiន់

១៩៩៣ មកេយ; ង មិ ន•ន់ ? នtកល=ង8រេផŠរអំ

ស់ ពី េ-qះេHកBJង-បេទសកមIJ*Tំង ពី ABំ

ចេCយេ*គជ•យេCយសន0ិវ^ធីេឡ;យ។ េយ; ង 5នរCwភិ? ល
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
ច-មុ ះមួ យពួកេគ?ន-ពមេ-ពƒង[Bេដ;ម =ីេ-ប; 8រេ?ះេABតស-5ប់ 8រ-បកួត-បែជងនេb?យដ¸-តឹម -តវូ ប៉ុ ែន0ពួក
េគ ?ន„ប់ េផ0;ម5ន€កប=កិរិbេម; ល-tល*មួ យនឹង 8រេ?ះេABត។ •សំiន់
ែដល េយ; ង5ន8រេផŠរអំ

ស់ ស-5ប់ -បេទសកមIJ*

ចេCយសន0ិវ^ធីមិនLេHកBJងគណបក•ឬគណបក•េផ•ង[Bេដ;ម=ីសេ-មច?ន8រcdស់

ប0eរេCយសន0ិvព។

េហ; យ ខyJំស ង®ឹម L*មួ យ[Bេ+ះ -ប*ជននឹង េ-ប; -?ស់ ឱ8សេដ;ម=ីឱnរCwភិ? ល*ប់ េABតថ6‹ទទួល ខុស

-តវូ បែន©ម េទƒត េហ; យេនះ5នន័យL-ប*ពលរដwនឹង 5នអំ
*8រសំ i ន់

ស់ 8រេផŠរ អំ

ចែដល5ន-បសិ ទ£ិvព8ន់ ែតេ-ច;ន។ ដូេចBះេនះគឺ

ច•គួ រ ែត8d យ*8រអនុវត0 ធ ម6 T ។ ខyJំ - សៃមអំ ពី រ េបƒបែដលអQី ៗ េHដូច កBJ ង

-បេទសអូ Ot0 លី5 នេHទីេ+ះមនុស•េម; ល េឃ; ញL មិ នអី េទ, 8រេ?ះេAB តមួ យ 8រេផŠរអំ
េឡ;ង•[6នអQីែដលគួរ-ពយ
ួ ?រម²េ+ះេទ [6ន8រ-ពយ
ួ ?រម²Lអំេព;ហិង¬នឹងេក;តេឡ;ងេទ។

ច€ចេក;ត 5ន

េHេពលែដល-បព័ នផ
£ •ពQផ¬យ?នសួ រខyJំឱnនិbយអំពី េត;5នអQី េក;តេឡ;ងចំេqះនរ

5Bក់ ែដលស©ិ តកBJង

ស-5ប់ ស ងuម -ប*ធិប េតយn*េ-ច;នែដល5នបទពិ េtធន៍ អB កដ¯ក+ំ ជួន8លមិ ន8ន់ អំ

ចយូ រអែងQង ។ ជួន

រCw ភិ ? លនី តិ - បតិ ប ត0ិ ស -5ប់ រយៈេពលយូ រដូេចB ះ ? ខyJំ ? នអT© ធិ ប ºយLស-5ប់ -ប*ជនកមIJ * *េ-ច; ន និ ង
8លអB កដ¯ក+ំចងŒរក¬អំ
េប; ពួក េគ8ន់ អំ

ចរបស់ ពួកេគេហ; យមិនេផŠរ•េ‰ឱnមនុស•ជ–+ន់ េ-8យេCយសន0ិវ^ធីេឡ;យ។ -បសិ ន

ច េហ; យពួ កេគចងŒរក¬េករ0Àដ –ែណលែដលនឹង -ត ូវចង„ំ េCយជ–+ ន់ ថព
6‹ ួក េគ-ត ូវែតេ-តƒមខd¶ ន

ស-5ប់ 8រcd ស់ ប0e រ។ េប; € ចេធQ;? នពួកេគ€ចេធQ;8 រសនŠ+ , ពិ v ក¬[B ?ន េហ; យ-ប*ជន-តវូ ែតេល; កកមI ស់
ត-មូវ8រស-5ប់ vពអហិ ង¬។

*មួយនឹង8រខិតខំ-បឹង ែ-បងែបបេនះ េយ; ង€ច+ំយកបទពិេtធមួយចំនន
ួ ៃនt©នvពែដលលំ?ក*ង

-បេទសកមIJ*ដូច*េHកBJង -បេទសមីb៉ន់ 5៉។ មនុស•*េ-ច;នមិនេជkLេb|នឹងេផŠរអំ

ចេCយសន0ិvពេ‰

រCwភិ? ល*ប់ េABតថ6េ‹ HកBJង -បេទសមី b៉ន់ 5៉េ+ះេទ ប៉ុ ែន0•?នេក;តេឡ;ង។ ដូេចBះេនះេHែត*ជ–េនkរបស់ ខyJំ ប៉ុែន0
េយ; ង -តវូ ឆdង 8ត់ 8រេ?ះេABតេCយេសរីនិង យុ ត0ិធម៌ ។ អQី ែដលនឹង េក;តេឡ;ង នឹង -តវូ ?នេគេម; ល េឃ; ញអB កដ¯ក +ំ
នេb?យបចxJប=នBចងŒtកល=ងLេត;ពួកេគេHែត5ន-ប*-បិយvពឬអត់។
•5នtរៈសំiន់

ស់ កBJង8រេជkេល;ត-មូវ8រៃនសិ ទ£ិមនុស•។ េយ; ង េជk*ក់ L េយ; ង*ចល+ឯកzជn

មួយែដលមិន-ប8ន់ ប ក•នេb?យេហ; យខុស[Bពីសងuមនេb?យ •5នtរៈសំiន់ idំង
សងuមកមIJ * េយ; ងមិ ន 5នលំហ រចេ+d ះែបបេនះេទ។ អB ក8ន់ អំ

ស់ ពីេ-qះេHកBJង

ច5ន€រម6 ណ៍ L-បសិ នេប; អB ក មិ នែមន*

ស5ជ^កមួ យៃនគណបក•នេb?យរបស់ ខyJំេទេ+ះ អB កគឺ* បក•-បAំ ង ប៉ុ ែន0េយ; ង មិ នែមន*គណបក•-បAំ ង

េទ។ ខyJំសំេ½េ‰េល;លហ
ំ រចេ+dះសុីវ^លឯកzជnែដលមនុស•€ចេ-ប;? ន។ េយ; ង €ចរួម រស់ *មួ យ[Bេដ;ម=ីបេង•;ត
សងuម5ន8រេ[រព[Bេ‰វ^ញេ‰មកែដលសិ ទ£ិមនុស•និងលទ£ិ-ប*ធិបេតយn-តវូ ?នេគេល;កតំេក;ងនិង8រqររួម
[B។

េយ; ង -ត ូវ5នជ–េនkេល;8 រrរេនះពី េ-qះ-បសិ នេប; េយ; ង មិ ន5នេទ េយ; ង មិ ន5នសិ ទ£ិឬេសរីv ពឬ8រ

អនុវត0ល…បំផត
ុ េHកBJង-បេទសកមIJ*េទ។ [6នលទ£ិ-ប*ធិបេតយn េយ; ង[6នេសរីvព។ កំឡJងសម័ យែខ6រ-កហមនិង

កុម6Jយ នីស0 េយ; ងមិ ន5នសិ ទ£ិម នុស•េទ។ ពួកេគនិb យLអB កមិ ន„ំ? ច់ 5 ន េសរីvព សិ ទិ£ម នុស• លទ£ិ-ប*ធិប េតយnេទ។ េយ; ង-[ន់ ែតពlbមេធQ;ឱn-?កដLេយ; ង5ន€•របរិេvគ។ េយ; ង 5នសOruមេយ; ង មិន5នសន0ិ-
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គល់ ប9:
vព េហ; យសូ ម=ីែត€•រក៏ តិចតួច ែដរ េហតុអQី េយ; ង -តវូ ែតលះបងŒែផBកមួ យ េដ;ម =ីេធQ;ឱn-?កដLេយ; ង -[ន់ ែត
ទទួល ?ន€•រប៉ុ េ ´ ះ? កBJ ង អំ ឡJ ង េពលរបបទីពីរ ពួកេគ?ននិb យLេយ; ង មិ ន-តវូ 8រនេb?យពហុ បក•
និយ ម និ ង េសរីv ពេទ េយ; ង-[ន់ ែត-ត វូ 8រអB ក-គប់ [B េធQ;8 រេល; ែផន8រេសដwកិចx រដwនិ ង ស-5ប់ ែតគណបក•
កុម6Jយនីស0ប៉ុេ ´ ះ ប៉ុែន0េយ; ងេHែត5នសOruម 8រជ^ះ*ន់ និងvព-កី-ក។

ប+Šប់ មកេHេពលែដលអ៊ុនTក់ ?ន„ប់ េផ0ម
; េយ; ង?នរកេឃ; ញសិ ទ£ិមនុស• លទ£ិ-ប*ធិបេតយnេសរី

នេb?យពហុ បក•និយម និង8រេ?ះេABតែដល€ច*ឧបករណ៍និង ដ–េណ;រ8រែដលនឹង5ន តៃមdដល់ -ប*ជនកBJង
8រែសQង រកសិ ទ£ិម នុស•។ េយ; ង មិន€ច-[ន់ ែតនិbយ?នេទL•*8រចំ

យេយ; ង េឃ; ញតៃមdផល -បេbជន៍

េយ; ង េHែតមិន•ន់ 5នដ–េណ;រ8រដ¸ល…ឥតេixះេHេឡ; យេទែតb៉ ងេ•ច

ស់ េយ; ងេម; លេឃ; ញ េស© រvព និង

ែដលេក;ត5នដល់ សងuម របស់ េយ; ង។ ដូេចBះឥឡeវេនះេយ; ង កំពុង េធQ;8រtកល=ងនិង េធQ;8ររហូ តមកដល់ េពលេនះ
កំែណទ-មងŒមួ យចំនួន។ េយ; ង េHែត5នប(» *េ-ច;ន t© នvពែដលផុយ-សួយ ប៉ុែន0េយ; ង -តវូ ែតេជk*ក់ េហ; យ
េយ; ង-តវូ ចូលរួម-គប់ ឱ8សែដលេយ; ង€ចេធQ;?នេHកBJងចេ+dះេនះ។
ខyJំ5នេ5ទនvព

ស់ ពីេ-qះខុម ែOហQ លេHែត*អងu8រមួយស-5ប់ 8រេ?ះេABតេCយេសរីនិង យុ ត0ិ-

ធម៌ែដលេHែត*មុ ខrររបស់ េយ; ង។ េយ; ង?នចូលរួមេHកBJងដ–េណ;រ8រ េ+ះេហ; យ5នមនុស•*េ-ច;ន អB កេ?ះ
េAB ត ពួកេគេ8តសរេស; រ8រrររបស់ េយ; ង ។ េនះគឺ*លកoណ ៈ*តិ េហ; យឥឡe វេនះសហគមន៍អន0រ*តិ ក៏ទទួល
tuល់8រrររបស់ េយ; ងផងែដរ។

េហ; យ8រrររបស់ េយ; ង ឥឡeវេនះគឺេល;សពីvព-[ន់ ែត*8រេ?ះេABតេCយេសរីនិង យុ ត0ិធម៌។ េយ; ង ក៏

ពlbម+ំយ កគណេនយnvព-បកបេCយអត©ន័យ ដល់ មOន¡ីែដល?ន*ប់ េAB តផងែដរដូេចBះអត©-បេbជន៍? ន
មកដល់ -ប*ជន។ េយ; ង -តវូ ែតរក¬8រេល;កទឹកចិត0និង8រេជk*ក់ េល;ដេ– ណ;រ8រេនះេ-qះ8រេ?ះេABតមិ ន-[ន់
ែតបេង•;តឱn5នមOន0ី*ប់ េABតប៉ុេ ´ ះេទ ពួកេគ-តវូ ែតបំេពញTម8រសនlរបស់ ពួកេគ។ េ[លនេb?យរបស់
ពួក េគ-តវូ ែតផ0ល់ អត©-បេbជន៍ដល់ -ប*ជន មិ នែមន-តឹម ែតពួកអភិជនប៉ុ េ ´ ះេទ។ ដូេចBះខyJំស បºយចិត0
ឥលូវេនះែដលេយ; ងេធQ;8រេល;េរkងេនះែបបេ+ះ។

េត;8 រrររបស់ ខyJំ5 នផលប៉ ះqល់ ដល់ ជ‹វ^ត -គ ួt រខyJំ b៉ ង

? •5ន8រលំ? កidំ ង

ស់

ស់ ។ -គt
ួ រ

របស់ ខyJំ5 ន€រម6 ណ៍ Tនតឹង េHេពលេនះ ?រម² អំ ពី សុ វត©ិ v ពរបស់ ពួក េគ។ ពួក េគចងŒ ឱnខyJំ េធQ;8 រrរេផ•ងពី េនះ
េហ; យខyJំនិbយL?ទ ប៉ុែន0ខyJំេប0*yចិត0េHទីេនះ*មួយខុមែOហQ លរហូ តដល់េដ;មABំ ២០១៩។ ខyJំចងŒបំេពញ8រេប0 *y
ចិត0េនះ ប+Šប់ មក-បែហល*ខyន
Jំ ឹងេធQ;អQីមួយេផ•ងពីេនះ។ ប៉ុែន05ន•និភ័យនិងស5Iធ*េ-ច;នេHេពលេនះ េហ; យ
•េធQ;ឱn-គt
– ញ
ួ តូចមួយ*មួយឪពុក50យ[ត់េហ; យ5នទំ+ក់
ួ ររបស់ ខyJំ5ន8រ-ពយ
ួ ?រម²b៉ងidំង។ ភរិbខyJំេធQ;ជន
ទំនង*េ-ច; ន*មួ យ មនុស •េផ•ង[B ។ អB ក ខdះសួ រ[ត់ L េហតុអQី ? ន*ប0ី របស់ អB កេធQ;8 រrរេនះ? [ត់ េឆd;យ L

ស-5ប់ បុពQេហតុ-បេទសរបស់ េយ; ង ។ ប៉ុែន05នអតិថ^ជន*េ-ច;ន ខdះេល;កទឹកចិត0 ខdះេធQឱ
; n?ក់ ទឹកចិត0 ប៉ុ ែន0ខdះេទƒត
-[ន់ ែតសួរសំណួរ*េ-ច;នអំពី8រrររបស់ ខyJំ េហ; យេយ; ង មិនដ¯ង Lពួកេគគឺ*នរ
សួរ។
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ខyJំ-[ន់ ែតបន0និbយ*មួ យ-គt
ួ ររបស់ ខyJំអំពីមូ លេហតុែដល8រrរេនះ5នtរៈសំiន់ idំង េហ; យខyJំគួរ

ែតបន0 េយ; ង €ចរួមចំែណក។ ប+Šប់ ម កខyJំចងŒឱnជ–+ន់ េ-8យ8ន់ 8ប់ ប ន0 ខyJំ5ន€រម6 ណ៍Lេយ; ង -តវូ ែតេធQ;ដូេចBះ
ស-5ប់ អ+គតៃនចល+េនះ។

ខyJំសូម និb យេ‰8ន់ យុវជនៃន-បេទសកមIJ*Lពួកេគគួរែតបេង•;ត8រចូលរួម របស់ ពួកេគនិងសកម6 vព

សុី វ^លសកម6 v ពប 0 ញសងuម េ-qះ•5នtរៈសំ iន់ idំ ង

ស់ ស-5ប់ ែកលម… vព*អB កដ¯ក+ំរបស់ េយ; ង ។

ពួកេគគួរែតចូលរួមកBJងនេb?យេដ;ម=ី[ំ-ទលទ£ិ-ប*ធិបេតយn ចូលរួមកBJង8រrរស6័-គចិត0 េធQ;សកម6vពរួម[Bនិង
យល់ដង
¯ ពីសងuមរបស់ េយ; ង។ េនះរួមចំែណកកBJង8រកtងនិងព-ង¯ងvព*អB កដ¯ក+ំរបស់ េយ; ង។

ពិ តែមនេហ; យ ពួកេគគួរែតេc0តេល; 8 រrរវ^*¤ ជ‹វៈរបស់ ពួ កេគ €ជ‹ពរបស់ ពួកេគ ប៉ុ ែន0• សំ iន់

ស់

ែដលពួកេគចូល រួម កBJង សងuម សុី វ^ល ។ ពួកេគគួរែត5នទំនុកចិត0 េល; ខd¶នឯងេដ;ម =ីេធQ;េរkងេនះេCយមិ នពឹ ង ែផ…ក•ំ ង
-សុងេ‰េល;រេបƒបរស់ េHTមែបប-បៃពណីកBJង-គt
ួ រេទ ប៉ុ ែន08dយ*អB កឯកzជnនិង អភិវឌh8រគិតពិ „រ
•5នtរៈសំiន់

ស់ ស-5ប់ សងuមរបស់ េយ; ង។

។

ខyJំេHែត5នក0ីស ង®ឹម *េ-ច;នស-5ប់ -បេទសកមIJ*។ េយ; ង „ំ? ច់ -តវូ បន0កំេណ; នេសដwកិចx 8រអភិវឌh

-បកបេCយចីរvព និងបេង•;នលទ£ិ-ប*ធិបេតយnេសរីែដល5នខdឹមtរ។ េ•ះបី *5នប(»-បឈម*េ-ច;នេH
េពលបចxJប=នBនិង 5ន8រrរ*េ-ច;នេទƒតែដល-តវូ េធQ;ក៏េCយ ខyJំេHែត5នសង®ឹមចំេqះអ+គតស-5ប់ -បេទស
កមIJ*។

គល់ ប%&

ែខក%& *+២
ំ ០១៧
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៥
េលក ឈិត សំអត

នយក្បតិបត្អ
ិ ង្ករមូលនិធិហករអន្រជតិ
និងជអតីតនយក្បតិបត្ៃិ នេវទិកៃនអង្ករមិនែមនរដBCភិបលស្ីពីកម្Hជ
េ"ក ឈិ ត សំ )ត *+យក-បតិបត/អ
ិ ង23រមូលនិធិ:3រអន/រ*តិែ ដល*ជន*តិែ ខ?រដ@បូងេគែដលBនតួ+ទីេ នះ។
េ" កគឺ * សBជIក BJ ក់ កJLង ចំេ NមសBជIក OP បនិ ក េដQម ៃន សBគម3រSរសិ ទTិ ម នុស Vនិ ង អភិ វឌZន៍ េ \កម] L *
()ដហុ ក) េ\_J ំ ១៩៩១។ េ"កBន)ជbពដdយូ រអែងeង និងចំN នfងសិ ទTិ មនុស Vស-Bប់ -ប*ជនកម] L* រួម gំង *
+យក-បតិ បត/ិជ ន*តិែ ខ? រដ@បូង េគរបស់ េវទិ3 ៃនអង23 រមិ នែមនរhi ភិj លស/ី ពីកម] L* និង *+យក-បតិ បត/ិអ ង23 រ
មូ លនិធព
ិ ិភពេ"កស-Bប់ ធនkនធម?*តិ (WWF)។ េ"កទទួលjនបរិlmប-តែផJកកសិ កម? និងសlmប័ -តអនុប ណqិ ត
ែផJកែផន3រអភិវឌZជនបទនិងតំបន់ មកពី -បេទសៃថ។

ខsLំេកQតេ\_Jំ ១៩៦៨ េ\េខត/j ត់ ដប
@ ងែដល*-សុកកំេណQ តរបស់ Bv យខsLំ ប៉ុ ែន/ខsLំj នចំN យេពលេវ"

កុBរxព*េ-ចQនរបស់ ខsLំេ\េខតv-កេចះែដល*-សុកកំេណQតរបស់ ឪពុកខsLំ។ ខsLំេ\ែតនឹកេឃQ ញ-ពឹ ត/ិ3រណ៍ មួយេ\

កJLងជbវIតរបស់ ខsLំែដលផ}ះរបស់ ឪពុកខsLំ-តវូ jនេឆះេខ}ច។ ខsLំjនេឃQ ញនិង ចង•ំនវូ អN
/ តេភ€Qងេ\េពលែដលផ}ះកំពុងែត
េឆះសេ+Tសេ\T។

-ពឹ តvិ3 រណ៍ េ+ះjនេកQតេឡQង េ\_Jំ ១៩៧៤ កJLង កំឡL ង េពលស„…2 ម)េមរិក3ំ ង ពី របី ែខមុ នសម័ យ ែខ?រ

-កហម។ ខsLំេ\ផ}ះរបស់ ជb†ខsLំ េហQ យខsLំj នេឃQ ញអN
/ តេភ€Qង េហQ យដ‡ង ˆ ប‰Šន-សី ខsLំេ\កJLងផ}ះែដលកំពុងេឆះេ+ះ។

េ\េពលេ+ះឪពុកខsLំjនេចញេ‹ចំ3រ-ចត
ូ េŒ?ទុកឱŽេ•។ BនO]នពីរេ\ចេ+€ះផ}ះរបស់ ឪពុកនិងផ}ះរបស់ ជb†ខsLំ។
ឪពុកខsLំ-តវូ ែហលឆ€ង3ត់ៃដទេន€តូចេដQម•ីជួយសេ„…2ះប‰Šន-សី ខsLំេ-SះO]នgំងពីរ-តវូ jនទB€ក់ -•ប់ ែបកhច់ េhយ
យន/េ:ះ)េមរិក3ំង។ េហតុអeីjន*ពួកេគេធeQ‘ដូចេនះ?

ខsLំចង•ំˆកJLងអំឡLងេពលេ+ះគឺBនg:នេវ’តNមBJក់ ែដលជIះកង“មួយjនមកឈប់ េ\មុខផ}ះរបស់ ខsLំ

ប+}ប់ ម កBន3រ‘យ-ប:រេhយ-•ប់ 3ំេភ€Qងតូចមួយ។ ផ}ះរបស់ ជb†របស់ ខsLំសិP តេ\កJLង ភូមិ -កគរ -សុក-កគរ

េខត/ -កេចះ។ ៃថ”មួយេពលែដលខsLំកំពុងអង2Lយេ\fងមុ ខផ}ះេ\េពលយប់ ខsLំj នេឃQ ញរថេ-3ះ*េ-ចQននិង g:ន
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ឈិ ត សំ 7ត
ឆ€ង3ត់តប
ំ ន់ ជត
I fងខsLំ។ េ-3យមកេhយOរផ}ះរបស់ ឪពុកខsLំ-តវូ jនេគទB€ក់ -•ប់ ែបក េយQ ងប+}ប់ មក-តវូ jនេគ
ជេម€ •សេ‹រស់ េ\ជនបទេ\ឃុ ំ េ•ឡប់ _”យពី ផ}ះរបស់ ជb†ខsLំេ\េខត/-កេចះ។ េយQ ង BនសំN ងពី េ-SះេយQ ង
-តវូ jនេគជេម€•សេចញពីរបីែខមុនរបបែខ?រ-កហមjន•ប់ េផvម
Q ។

កJLងកំឡLងសម័យែខ?រ-កហម -ប*ជន-តវូ jនេគែបងែចក*ពីរˆJក់ ។ ˆJក់ ទីមួយ-តវូ jនេគេ–ˆ "-ប*-

ជន•ស់ "ឬ"-ប*ជនមូលhiន" ែដលBនសិ ទTិេ-ចQន*ងˆJក់ េផVងេទ’តែដល-តវូ jនេគេ–ˆ "-ប*ជន១៧េមO"

ឬ"-ប*ជនថ?"b ែដល-តវូ jនេគជេម€•សេចញពី˜ជkនីភេJំ ពញ។ ទី-កុង េនះ-តវូ jនេគេធeQឱŽOបសូនŽេហQ យ-ប*ជន
-តវូ jនេគ ជេម€•សេ‹រស់ េ\តំបន់ ជនបទនិងតំប ន់ hច់ -ស™ល។ -ប*ជនទី-កុងBនšនៈgប*ង-ប*ជនមូ ល

hiនេ\ជនបទ។ ខsLំBនសំNងែដល-តវូ jនេគ•ត់ˆJក់ ែដលល‰-បេសQ រ*ង -ប*ជនែដល-តវូ jនេគជេម€•សេចញ
ពី˜ជkនីភេJំ ពញ។

កJLងកំឡLងសម័យែខ?រ-កហម េ\េពលខsLំBន)យុ ៧ _Jំ ខsLំ-តវូ jនបំែបកេចញពី-កុម -គO
ួ រខsLំេហQ យhក់ ឱŽ

រស់ េ\កJLង -កុម ែដលេ–ˆកងកុBរ។ េយQ ង រស់ េ\*មួ យ •JេហQ យ រស់ េ\កJLង ផ}ះមួ យែដលេយQ ង េគង បរិេxគ
រស់ េ\ និងេធeQ3ររួម•J។ កងយុ វជននិងកងមនុសVេពញវœយគឺរស់ េ\hច់ េhយែឡកពី •J ដូេចJះ-កុម -គO
ួ ររបស់ ខsLំ
-តវូ jនបំែបកេចញពី•Jgំងអស់ ។ ជb†ខsLំ-តវូ jនេគជេម€•សេ‹រស់ េ\កJLងតំបន់ េផVង។ អ៊ខ
@ sLំBJក់ jនO€ប់ េhយOរ
ែត•ត់មិនBន):របរិេxគ-គប់ -•ន់ េហQ យk€ក់ ខ€žនឈឺ និង•?នˆJំពŸjល។

‘*ជbវIតដលំj កនិងភ័យ f€ចNស់ ។ ខsLំេ\ែតនឹកេឃQ ញˆេរ’ង˜ល់ -ពឹ កេយQ ង -តវូ jនេគ-jប់ ឱŽេ‹េធeQ

3រេ\‘លែ-សេដQម •ី-បមូ ល)ចម៍ េ•េហQ យប+}ប់ ម កយក‘េ‹•ក់ េ\‘លែ-ស។ េពលខ€ះេយQ ង -តវូ ស}Šង-សូវ

េ\កJLង‘លែ-សេgះបី *Bនេភ€•ងនិង -ត*ក់ ™៉ងNក៏េhយ។ េ\េពលjយម/ ង ៗ េគេ•ះជួង េហQ យេយQ ង jន
+ំ •J មកហូ បjយ េយQ ងBJ ក់ ៗ -ត វូ រក£ទុក O€ ប-Sេរ’ងៗខ€žន ។ ):រមិ ន_” ញ់ េទ។ េពលខ€ ះពួក េគjនhំ j យ
"យ*មួយេSត ក/žច និងដ@ឡŠង។ ពួកេគក៏"យអង¤រ*មួយែផ€េឈQ ផងែដរេhយOរែតមិនBនអង¤រ-គប់ -•ន់ កJLង
អំឡLងសម័យេ+ះ។ ខsLំេជ¥ˆ-សូវមួយចំនន
ួ ធំ-តវូ jនេគដ‡កជ¦§Šនេ‹3ន់ -បេទសចិន។

ខsLំ•ំjនˆៃថ”មួយេ+ះខsLំ-តវូ jនេគបl§ឱŽែរកដb សង“ទន
ំ ប់ *មួយអJ កដៃទេទ’ត។ េយQ ង-តវូ ជbកដbេហQ យែរក

ដbេឡQង េលQេដQម•ីសង“ទំនប់ ។ ‘ពិ ត*ពិ j កនិង េន¥យហត់ f€ំង Nស់ ប៉ុ ែន/េយQ ង •?នជ@េរQសេ+ះេទ។ ខsLំចង•ំស ម័ យ

ែខ?រ-កហមˆ*េពលេវ"ដេOកេŒបំផុតកJLង ជIវIតកុB រxព។ េយQ ង មិ នjនដ‡ងˆេតQពិភពេ"កfងេ-¨េមQ ល
េ‹ដូចេម/ ច េ+ះេទ។ េយQ ង -តវូ jនេគផ/ល់ ស េម€ •កបំS ក់ ពណ៌ េª? និ ង ែស•កេជQង សែ-ងកពណ៌ េª? េធeQពីសំ ប កកង“
«ន។ Bនបl¬េ-ចQនNស់ កJLងជbវត
I េនះ។

ខsLំ•ំ j នˆៃថ”មួ យ េពលែដលខsLំកំពុង េធeQ3រេ\‘លែ-សខsLំ-តវូ jនឃ? ំ L ទិច។ មុ ខរបស់ ខsLំ j នេហQ មេហQ យ‘

3ន់ ែតធំេ‹។ ខsLំ-តវូ េគ+ំេ‹មន}ីរេពទŽែក•រេ+ះ។ †មពិ តមិនBនមន}ីរេពទŽ-តឹម-តវូ ឬឱសថេទ េហQ យមិនBន3រ

អប់ រ ំ •? នO"េរ’នកJLង អំឡL ង េពលេ+ះផងែដរ។ េ\ឯកែន€ង ែដលេគេ–ˆមន}ីរេពទŽេ+ះ មនុសV-តវូ jនេគ
-ប-ពឹ ត/េលQ™៉ង)-កក់ ។ េយQ ង មិ នរំពឹង ˆនឹង®€ស់ ប/Šរអeី gំង អស់ ។ ខsLំk€ប់ j នជួបg:ន*េ-ចQន។ ឪពុកខsLំគឺ*អJ ក
េនOទែដលទទួល ខុស-តវូ ចំេSះ3រេនOទ-តីេដQម •ីចិ¦ឹ ¯ម -ប*ជនេ\កJLង សហករណ៍ ។ ដូេចJះេនះគឺ* អeី ែដលខsLំ
ចង•ំេ\េពលខsLំេ\េក?ងកJLងសម័យែខ?រ-កហម។ ខsLំមិនjនេឃQ ញឪពុកB/យខsLំអស់ រយៈេពល ៣ _Jំ។
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ប+}ប់ ម កេ\_Jំ ១៩៧៧ ជIត ចូល ៧៨, ខsLំj នេឃQ ញg:នែខ?រ-កហម*េ-ចQនឆ€ង 3ត់ កែន€ង ែដលខsLំរស់

េ\។ ពួកេគBនសេម€ •កបំS ក់ ពណ៌ េª? O] យអង¤រនិង3ំេភ€Qង។ ពួកេគកំពុង ដកថយពី េ-Sះពួកេគមិ ន)ច-បឈម

មុខនឹង3រ‘យ-ប:រេhយកងទ័ពេវ’តNម។ េ\េពលេ+ះខsLំjនជួបនឹងពូខsLំBJក់ ែដល*g:នមួយរូបផងែដរ,
ខsLំគិតˆ•ត់ j នេ‹-ពំែដនៃថ។ េ\េពលពួកេវ’តNមjនមកដល់ េយQ ង -តវូ jនជេម€•សេhយពួកែខ?រ-កហមេ‹
-ពំែដនៃថផងែដរ។ ប៉ុែន/ឪពុកខsLំjនរត់េគចខ€žនេហQ យេយQ ងjនេធeQដេ@ ណQរ-តឡប់ េ‹កែន€ងែដលខsLំk€ប់ រស់ េ\វIញ។

េ\េពលេយQ ង េ‹ដល់ ទីេ+ះេយQ ង Bន3រភ័យf€ចពី េ-Sះមិ នBនកងទ័ពេវ’តNមេ\ទីេ+ះេ\េឡQយ

េទ េហQ យ-ប*ជនក៏-តវូ jនជេម€•សេចញពីទីេ+ះេhយពួកែខ?រ-កហមែដរ។ ខsLំចង•ំˆេ\េពលែដលេយQ ងកំពុងេធeQ
ដ@េណQរ ខsLំj នចូលេ‹កJLង ផ}ះjយេ\កJLង សហករណ៍ មួ យ។ មិ នBននរNBJក់ េ\ទីេ+ះេទេហQ យេយQ ង jនេឃQ ញ

jយេ\កJLង ខ}ះjយមួ យ។ េយQ ង jនយកមកបរិេxគ។ េ-3យមកេយQ ង jនអស់ អង¤រ ប៉ុែន/Bនសតeេ•េ\ជុវ@ Iញ។

េយQ ង±€នf€ំង Nស់ េហQ យjនសB€ប់ េ•េធeQ*):រ។ េយQ ង jនOងសង“រេទះេ•មួយ េហQ យផ}Lករបស់ របរខ€ះ
េ\េលQ‘។ េយQ ងេ-បQេ•ពីរក²លេដQម•ីដក
‡ របស់ របររបស់ េយQ ងេធeQដេ@ ណQរេ‹ផ€Šវធំ។

េ\†មផ€Šវេ_]ះេ‹ផ€ŠវធំB នOកសពរបស់ ែខ?រ-កហម*េ-ចQនេ\-គប់ ទីកែន€ង កJLង េខត/-កេចះ។ g:ន

ែខ?រ-កហម*េ-ចQន+ក់ ែដលេស€•កSក់ ឯកសN
i នពណ៌េª?jនO€ប់ េ\កJLង ‘លែ-សនិង Bនក€ិនស‰Lយf€ំង Nស់

OកសពBនេ\-គប់ កែន€ង េ\កJLង‘លែ-ស។ េយQ ងjនបន/រដ@េណQររហូ តដល់ េយQ ងjនមកដល់ -សុកកំេណQតរបស់

េយQ ង េ\េខត/-កេចះ។ េ-3យមកឪពុកខsLំj ន3€យ*-បkនភូមិ េហQ យេ-3យមកេទ’ត*េមឃុ ំ ។ េ\េពលអង23រ

សហ-ប**តិj នអំS វ+វឱŽBន3រ-បគល់)វុធ ឪពុកខsLំjន-បមូ ល)វុធ*េ-ចQនBនធំនិងតូចេហQ យ‘-តវូ jន
រក£ទុកេ\កJLងផ}ះរបស់ េយQ ង។ េ\េពលg:នែខ?រ-កហមjនរត់េគចខ€žន ពួកេគjនទុក)វុធ*េ-ចQនេ•ល េហQ យ
-គប់ ផះ} gំងអស់ Bន3ំេភ€Qង។ ដូេចJះ)វុធ-តវូ jន-បមូលនិងhក់ ចូលកJLងផ}ះរបស់ េយQ ង ។ ខsLំjនដ‡ងពីរេប’បេ-បQ-jស់
3ំេភ€Qង†ំងពីខsLំេ\េក?ង។

ប+}ប់ ពីរបបែខ?រ-កហម អeីៗ*េ-ចQនមិនBនេ\នឹងកែន€ងេទ។ មនុសVមួយចំនន
ួ jនេ‹:ងេដQម•ី-បមូ ល

េ-បងOំង អង¤រ*េដQម។ g:នែខ?រ-កហមេ\ែតពŸ™មរករបស់ របរេដQម•ីផល-បេ™ជន៍®}ល់ខ€žនរបស់ ពួកេគ។
េវ’តNមjនរុញ ែខ?រg:៊ នែខ?រ-កហមេហQ យេយQ ង Bនសំ N ងNស់ ែដលjនេគចេចញពី 3 រជេម€ •សេនះ។

មនុសV*េ-ចQន-តវូ jនជេម€•សេ‹3ន់ -ពំែដនកម]L*-ៃថេhយពួកែខ?រ-កហមែដលសBជIកខ€ះកJLង-គO
ួ ររបស់ ខsLំj ន
េhយេ‹*មួយ។ បច¯Lប•នJពួកេគរស់ េ\កJLង េខត/េj៉ យែប៉តនិងេខត/ៃប៉ លិនែដល-តវូ jន3ន់ 3ប់ េhយែខ?រ-កហម
អស់ រយៈេពល*យូ រ។

េ-3យមកBvយខsLំj ន3€យ*-គប
Q សិ ក£របស់ ខsLំេ\េខត/េនះ។ ប៉ុែន/OPនxព
ូ េ-ង’ន េហQ យខsLំj ន•ប់ េផ/ម

េ\ែតមិ នសPិ តេសP រកJLង អំឡLង េពលេ+ះេទ។ Bន3រលួ ច។ ខsLំចង•ំពី3 រ•ប់ ខ€žនអតីតកB? ភិj លែខ?រ-កហមមួ យ
ចំនួនែដល*អJ កែដលBនšនៈខ]ស់កJLង សម័ យេ+ះ ពួកេគ-តវូ jន•ប់ ខ€žននិង សB€ប់ ។ ខsLំមិ នjនគិតពី េរ¥ងេនះេទ

េយQ ង-•ន់ ែតទទួលយក‘ប៉ុែន/អeីែដលខsLំjនរស់ េ\និងឆ€ង 3ត់កJLងេពល*េក?ងBJក់ គឺ*េពលេវ"ៃនxពេOកេŒ
បំផត
ុ និងxពភ័យរនTត់។

-បែហលពី រ_Jំ ប +} ប់ ពី 3 រដួល រលំៃនរបបែខ?រ-កហម ខsLំ j នេរQទីល ំេ\េ‹ភJំេពញ។ ខsLំ គិត ˆ‘គឺ េ\_Jំ

១៩៨១ ឬ ៨២ េដQម•ីប ¦¯ប់3រេរ’នសូ -តរបស់ ខsLំនិងបន/3រសិ ក£។ ខsLំjន សិ ក£ˆJក់ បរិlm ប-តរបស់ ខsLំេ\Oកល-
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ឈិ ត សំ 7ត
វIទŸល័យកសិ កម? េ\ចំ3រដូង េហQ យjនប¦¯ប់ 3 រ សិ ក£េ\_Jំ ១៩៩០។ វគ2សិ ក£េនះគឺេរ’ន*xOរុសVLីេhយ
BនO„O/•រŽមកពី-បេទស រុសVLី។ កJLង អំឡLងេពលេ+ះពិ ភពេ"ក-តវូ jនែបងែចកេ‹*ប€Lកមូលធននិយមនិង
ប€Lកសង2ម និយមេហQ យ-បេទសកម]L*សPិតេ\កJLងប€Lកសង2មនិយម។ ដូេចJះេយQ ងសPិតេ\េ-3មឥទTិពលរបស់ -បេទស

រុសVLី េវ’តNមនិងែផJកfងេកQតៃន-បេទស)ល€ឺម៉ង“និង េឆកូស€Š‘¶គី។ ដូេចJះ -បេទសកម]L*-តវូ jន3ន់ 3ប់ ឬទទួល
ឥទTិពលពីជន*តិរស
ុ VLីនិងេវ’តNម។

េ\េពលេ+ះេយQ ង Bនជេ-មQសពី រគឺេរ’នxOរុសVLីឬxOេវ’តNម េហQ យខsLំjនយកxOរុសVLីេដQម •ី

សិ ក£។ ‘ពិ jកកJLង 3រេរ’ន ប៉ុែន/េពលខsLំេ\េក?ង‘3ន់ ែត…យ-សួលស-Bប់ ខsLំឥឡŠវេនះ‘េស}Q រែតេភ€ចអស់ ពីគំនិត

របស់ ខsេLំ ហQ យ។ ប+}ប់ ពីប¦¯ប់3រសិ ក£េ\_Jំ ១៩៩០ ខsLំjនេធeQ3រឱŽរhiភិj លពីេ-Sះ†មលកខ·ណៈបេច¯កេទស
ប+}ប់ ពីេយQ ងប¦¯ប់3រសិ ក£េ\សកលវIទŸល័យ រhiភិjលនឹងផ/ល់3រ…រឱŽេយQ ង។ ‘*រhiភិjលកុម?Lយនីស/។

េ\េពលខsLំ•ប់ េផ/ម
Q េធeQ3រ*មួ យរhiភិj លេ\កJLង +យកhiនេកV-តO„ស/ ៃន-កសួ ង កសិ កម? ខsLំ-តវូ jន

េគ•ត់†ំងឱŽេធeQ3រចB”យ ២០ គីឡŠែម៉-តពីទី-កុងេ\ឯOPនីយ៍-Oវ-*វអំពីដN
@
ំ-សូវ។

ប+}ប់ មកខsLំj ន•ប់ េផ/ម
Q េរ’នxOអង“េគ€សេ\ˆJក់ ឯកជនមួ យ។ ‘គឺ*ˆJក់ េពល"”ចមួយ។ កJLង អំឡLង

េពលេ+ះេយQ ង-តវូ jនេគ:ម±ត់3រសិ ក£ែដលេគេ–ˆxOមូ លធននិយម េយQ ង )ច-តវូ jនhក់ ទណqកម?

hក់ គុក-បសិ នេបQ េគដ‡ង ˆេយQ េរ’នxOេនះ។ សំ N ងល‰ខsLំេរ’នេ\ˆJ ក់ េពល"” ចែដល"ក់ ពួន។ េ-3យមកខsLំ
)ច)ន3ែសតមួយចំនន
ួ ែដល*3ែសតរបស់ រhiភិj ល 3ែសតមួ យេ–ˆ េអសេប៉3 (SPK)។ 3ែសតេនះគឺ

ស-Bប់ ម„ន/ីរhiភិj ល*ន់ ខ]ស់ែដល)ច)នxOែខ?រនិង អង“េគ€សjន។ េ\េពលេ+ះឪពុកខsLំេធeQ3រឱŽរhiភិj ល
េ\3រិ™ល័យរបស់ ទីសី/3រគណៈរដiម„ន/ីេហQ យខsLំទទួលjន3ែសតពី•ត់។

មនុសVខ€ះxs ក់ េផ‰Qល េ\េពលពួកេគេឃQ ញខsLំ) ន3ែសតេ+ះ។ េពលមួ យ េ+ះខsLំ-តវូ jនេគ-ពBនមិ នឱŽ

)ន‘េទ’តេទ។ ខsLំមិនដ‡ងˆេហតុអeីj ន*ពួកេគនិ™ យˆខsLំ•?នសិ ទTិ)ន‘េ+ះេទ។ កJLង +ម*មនុសVBJក់ ខsLំBន
)រម?ណ៍™៉ងf€ំង3€ˆេយQ ងBនសិ ទTិដង
‡ សិ ទក
Tិ JLង3រ)ន េហតុអeីjន*មិន)ច? ខsLំមិនយល់ˆេហតុអeីjន*មនុសV

មួយចំនន
ួ េ\ែត±€ំេមQលនិង†មhនខsLំ™៉ងជIតរួមgំងមិត/រម
ួ 3រ…ររបស់ ខsLំផងែដរ។ ពួកេគjន-jប់ ខsLំˆពួកេគ-តវូ
jនេគបl§ឱŽ†មhនអeីែដលខsLំកព
ំ ុងេធeQេ\-•េ+ះ។

េ\_Jំ ១៩៩១ េ"ក ធន់ O˜៉យ ខsLំនិង ដប់ បី +ក់ េផVងេទ’តjនផ/žចេផ/Qមគំនិតបេង¤QតសBគមសិ ទTិម នុស V

មួយ។ េ\េពលេ+ះ-បេទសកម]L*jនចុះហតPេលfេលQកិច¯-ពមេ-ព’ងសន/ិxពទី-កុង j៉ រីស ១៩៩១ រួចេហQ យ។ ‘គឺ

*3រ•ប់ េផ/Qមៃន-បព័នល
T ទTិ-ប*ធិប េតយŽមួយេ\កJLង-បេទស។ -គប់ xគីgំងអស់ jនរួម•Jនិងយល់ -ពមឱŽBន
3រេjះេ_Jតទូេ‹មួ យ េ\_Jំ ១៩៩៣ ែដល*3រេjះេ_Jតទូេ‹*េលQ កដ@បូង ។ េនះគឺ*សម័ យ3លៃន)*s ធរ
បេN
/ ះ)សនJរបស់ អង23រសហ-ប**តិ-ប•ំេ\កម]L* (អ៊ុន†ក់ ) ។

ដូេចJះេយQ ង*េ-ចQន+ក់ jន-ពមេ-ព’ង•Jបេង¤Qត-កុមសិ ទTិមនុសVមួយែដលjន3€យ*សBគម3រSរសិ ទTិ

មនុសVនិងអភិវឌZន៍េ\កម]L* ()ដហុ ក) ។ ប+}ប់ ពី-កុម សិ ទិTម នុសVដ@បូ ង នះ-តវូ jនបេង¤QតេឡQង សហេសវIកBJ ក់

េ\កែន€ង េធeQ3 រjនេឃQ ញេ¸? ះរបស់ ខsLំេ\កJLង ប¦§ី េហQ យ jនសួ រខsLំˆ េហតុ អeីj ន*ខsLំj នចូល រួម កJLង -កុម េនះ។
•ត់និ™យˆ‘*-កម
ុ នេ™jយមួយេបQេgះបី*‘មិ នែមនក៏េhយ។ ខsLំេ\ែតសួរខ€žនឯងˆ េហតុអeីjន*េយQ ង
មិន)ចបេង¤Qត‘jន? មនុសVគួរែតBនេសរីxពកJង
L 3រជួប-បជុេ@ ហQ យ)ច3€យ*សBជIកៃនអង23រេ+ះ។
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
*លទTផ ល ខsLំ -តវូ jនេគប¦§Š នេ‹េធeQ3 រេ\កែន€ង ថ?bែដលេ\_” យពី ទី-កុង ែដលBនទី†ំ ង សPិ តេ\†ម

បេN
/ យផ€Šវ*តិេ‹3ន់ េខត/កព
ំ ង“េOម។ -បែហលេនះគឺ*3រhក់ ទណqកម?ខsLំមិនដ‡ងេទ។ Bនg:នែខ?រ-កហម

មួយចំនួនេ\កJLង តំប ន់ ែដលកែន€ងេធeQ3រថ?រb បស់ ខsLំBនទី†ំងេ\។ ខsLំj នOJក់ េ\ទីេ+ះមួ យយប់ ប៉ុែន/Bន)រម? ណ៍
ˆខsLំមិន)ចOJក់ េ\ទីេ+ះjនេទពី េ-Sះអសនvិសុខេ\កJLងតំបន់ េ+ះគឺខ]ស់េ\_Jំ ១៩៩១។ េ\េពលេ+ះេយQ ងមិ ន
)ចេធeQដេ@ ណQរេhយេសរីេទ។ Bនចំណុច-តត
ួ ពិនិតŽ*េ-ចQន។ -ប*ជន-តវូ jនេគប€ ន់និង សB€ប់ ។ Bនg:នែខ?រ
-កហមេ\កJLង តំប ន់ េ+ះែដលេធeQឱŽOP ន3រណ៍ មិ នសPិ តេសP រ។ ដូេចJ ះខsLំj នសេ-មចចិត/ ឈ ប់ ពី3 រ…រេ+ះេហQ យ
សេ-មចចិត/ចN
ំ
យជbវIតរបស់ ខsLំបេង¤Qតនិង•ំ-ទចល+សិ ទTិមនុសV។

សិ ទTិមនុសV-តវូ នឹងទសVនៈវIស័យនិងទសVនវI*§របស់ ខsLំ។ ខsLំេជ¥ˆមនុសV-គប់ រប
ូ -តវូ Bនសិ ទTិកJLង3រនិ™យ

សិ ទTិកJLង3រ)ន សិ ទTិេដQម•ីដ‡ង សិ ទTិកJLង 3របេ¦¯ញមតិពីអeីែដលពួកេគចង“និ™យ។ េ\េពលេ+ះខsLំj នេធeQ3រ*អJ ក
ស?័-គចិត/*មួយសBគម)ដហុ ក។ ដ@បូងេយQ ងjនបេង¤Qត3រិ™ល័យេ\កJLងវត/េ-SះេយQ ងមិនBន3រិ™ល័យពិ ត
េហQ យ‘BនសុវតPិxព។ េយQ ងនិ™យxOអង“េគ€សមិនjនល‰េទ។ េយQ ងjន•ប់ េផ/ម
Q េធeQ3រៃរអ…2សថវI3*មួ យ

អង23រមិ នែមនរhiភិj លអន/រ*តិមួយចំនន
ួ ។ េយQ ង-តវូ jនេគផ/ល់ជន
@ យ
ួ មួយចំនន
ួ េដQម•ីអនុវត/សកម?xពដូច*3រ

អប់ រស
ំ ិ ទTិម នុសVនិង3រេសុQបអេង¤តសិ ទTិម នុសV។ េgះ*™៉ងNក៏េhយអសនvិសុខBនក-មិតខ]ស់កJLង អំឡLងេពល
េ+ះ។

ពីរបី _Jំេ-3យពី j នអនុវត/3រអប់ រស
ំ ិ ទិTម នុសVនិង3រេសុQ ប អេង¤ត េយQ ង jនរកេឃQ ញˆ‘មិនBនដ@េណQរ

3រល‰ េទពី េ-Sះមនុស V-កី -កនិ ង ខeះចំណី ):រនិង 3រអប់ រំ ដូេចJ ះពួ កេគមិ ន )ច-សូ ប យក3រយល់ ដ‡ង អំ ពីសិ ទTិ
មនុស Vjនេទ។ ប+} ប់ ម កេយQ ង jនបេង¤Qតគំនិតថ?bមួ យ ែដលេ–ˆ "3រអភិវឌZ" ។ 3រអភិវឌZន៍ គឺ* កម? វIធីមួ យ

ែដលេដQរ-សប†ម3រអប់ រស
ំ ិ ទម
Tិ នុសVនិង3រេសុQប អេង¤ត។ េយQ ងjនផ/ល់3រអប់ រស
ំ ិ ទTិម នុសVដល់-ប*ជនេហQ យ
េយQ ងក៏j នផ/ល់គេ-BងអភិវឌZន៍ជនបទរួម•Jដូច*-កម
ុ ជួយខ€žនឯង គេ-BងOងសង“O"េរ’ន ជួយមនុសVឱŽេធeQ
3រ*-កម
ុ និង Bនមុ ខរបរ។ ពួកេគjនេ-បQ វIធីO„សv ែដលែផ‰កេលQសិទTិេដQម •ីកOងនិងឆ€Lះបl̄ំងពីសិទTិរបស់ ពួកេគ
េធeQ3រ*មួយ•J។

ប៉ុ +? ន_Jំ េ-3យមក )ដហុ កjន3€ យ*សBគម3រSរសិ ទTិម នុស Vនិ ង អភិ វឌZន៍ ។ េយQ ងjនប¦¯Š ល

គេ-BងអភិវឌZន៍េ‹កJLងកម? វIធីរបស់ េយQ ងពី េ-SះេយQ ង េជ¥*ក់ ™៉ងមុ តBំ ˆ-ប*ជនមិ ន)ច-សូប យក3រអប់ រ ំ
សិ ទTិមនុសVេ\េពលែដលត-មូវ3រមូលhiនរបស់ ពួកេគមិន-តវូ jនបំេពញេ+ះេឡQយ។

កJLងអំឡLង េពលែដលខsLំេធeQ3រឱŽ-កុមសិ ទិTមនុសVេនះ ខsLំក៏j នចូលរួម *មួយបN
/ ញេផVងេទ’តដូច*េវទិ3

ៃនអង23រមិ នែមនរhiភិjលែដលេ®/តេលQេ•លនេ™jយអភិវឌZន៍របស់ xJក់ …រពហុ xគី។ ខsLំjនេរ’នសូ-តេ-ចQន
ពីេ•លនេ™jយធ+•រពិ ភពេ"កនិង ធ+•រអភិវឌZន៍)សុី (ADB)។ កJL ង អំឡLង េពលេ+ះ-បេទសកម]L *jន
ទទួលជ@នយ
ួ *េ-ចQនពីបរេទស, †ម3រពិតពី_Jំ ១៩៩៣ ដល់_Jំ ១៩៩៥ -បេទសកម]L*ពឹងែផ‰ក™៉ងធំេធងេលQ ជ@នួយ

បរេទស។ ដូេចJ ះកJLង អំឡL ង េពលែដលខsLំេធeQ3 រេ\សBគម)ដហុ ក ខsLំj នដ‡ក +ំ-កុម3រ…រមួ យ ៃនេវទិ3 មួ យ ៃន
អង23រមិ នែមនរhiភិj លែដល*-កុម មួ យេដQម •ី† មhនផលប៉ ះSល់ របស់ អង23រអភិវឌZន៍និង គេ-Bងធ+•រ
អភិវឌZពហុ xគីនិងវIស័យដៃទេទ’ត។
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ឈិ ត សំ 7ត
_Jំ ១៩៩៧ គឺ*េពលេវ"ដ)-កក់ មួ យ ស-Bប់ -បេទសកម]L* ពី េ-SះBន3រ-បយុ ទT•J រ‘ងគណបកV

3ន់ អំNចពីរគឺគណបកV-ប*ជនកម]L*និង បកVរណសិ រVOមគ2ី*តិេដQម•ីឯក˜ជŽ អពŸ-កឹត សន/ិxពនិង សហ3រកម]L* (ហ៊e Lនសុិ នបុិច)។ េ\េពលេ+ះ OPនxពសិ ទិTមនុសVនិង លក·ខណq3រ…ររបស់ អង23រមិ នែមនរhiភិj ល
េ\កJLង -បេទសកម]L* មិ នល‰ េទ។ េវទិ3 ៃនអង23 រមិ នែមនរhiភិ j ល និង គណៈកB? ធិ3 រសហ-បតិប ត/ិ 3រេដQម •ី
កម]L* (CCC) jនស-មបស-មល
@ ួយស-Bប់ អង23រមិនែមនរhiភិjលgំងអស់ េ\កJLង-បេទសកម]L*។ ខsLំ
ួ កិច¯-បជុម
jនចូលរួមេ\កJLង3រពិxក£េ+ះេហQ យេយQ ងjនយល់-សបˆេយQ ង•ំjច់ -តវូ ែតេ\េធeQ3របន/េដQម•ីកម]L*េhយ
មិនគិតពី អeីែដលjនេកQតេឡQងប៉ុ ែន/‘គឺ*3រតស៊ូមួ យ។ េយQ ង jនបន/ផល
/ ់ ជន
@ ួយមនុសVធម៌និង3រ•ំ-ទសិ ទTិមនុសV
ដូចពីមុនប៉ុែន/‘Bន3រលំjកf€ំងNស់ េhយOរ3រេ-ជ’តែ-ជកនេ™jយ។

េ-3យមកខsLំj នទទួល):រូប ករណ៍េ‹សិ ក£េ\បរេទស។ េ\_Jំ ១៩៩៧ ខsLំj នេ‹សិ ក£េ\-បេទស

ៃថេហQ យjនទទួលសlm ប័-តអនុប ណqិតែផJកែផន3រអភិវឌZន៍ជនបទនិង តំប ន់ ។ កJLងអំឡLងេពលសិ ក£ពី រ_Jំរបស់ ខsLំ

េ\-បេទសៃថ ខsLំj នផ/ល់កិច¯សBºសន៍* េ-ចQនេ‹វIទŽL)សុី េសរី (RFA) អំពីផលប៉ ះSល់ ៃន3រអភិវឌZេ\កម]L* ។
េ\េពលខsLំ-តលប់ មក-បេទសកម]L*វIញ ខsLំBន)រម?ណ៍ˆ3រ…រែដលខsLំjន•ប់ េផ/ម
Q *មួយ-កុមអង23រមិនែមន

រhiភិjលែដលខsLំjនេធeQ3រ*មួយេលQេ•លនេ™jយអភិវឌZន៍មិនjនសេ-មច-គប់ -•ន់ េ\េឡQយេទដូេចJះខsLំj ន
-តឡប់ េ‹េធeQ3រេ\េវទិ3ៃនអង23រមិនែមនរhiភិjលវIញ។

េវទិ3ៃនអង23រមិនែមនរhiភិjល-តវូ jនបេង¤QតេឡQងេ\ទសវតVរ៍ ៨០ េហQ យេ•លបំណងសំfន់ របស់ ‘

គឺ3 រ…រតស៊ូ ម តិ។ េ\េពលេ+ះ‘គឺ* េពលេវ"មួ យ ែដលមិ នBនសុ វតPិx ពេដQម •ីពŸ™មនិ ង េធeQ3 រតស៊ូ ម តិ

េhយ•?នលទTិ-ប*ធិបេតយŽ។ ដូេចJះេ\េពលេ+ះេបសកកម?សំfន់ មួយរបស់ េវទិ3ៃនអង23រមិនែមនរhiភិj ល
គឺេដQម •ីែចករំែលកព័ ត៌Bននិង តស៊ូ ម តិេដQម•ីលុបេ•ល3រhក់ ទណq កម? េសដiកិច¯មកេលQ-បេទសកម]L*។ េយQ ងេជ¥
*ក់ ™៉ងមុតBំˆទណqកម?េសដiកិច¯jនប៉ះSល់™៉ងធ”ន់ធរ” ដល់ជវb xព-ប*ជន-កី-កនិងជន…យរងេ-•ះ។

ជ@នួយេនះBនផល-បេ™ជន៍®}ល់ ដល់ -ប*ជន។ អង23រjន•ប់ េផ/Qមយុ ទT+3រមួ យស-Bប់ 3រេjស

សB‰តមីននិង jនចូលរួម ផងែដរេ\កJLងO"ក/ីែខ?រ-កហមដ@បូង។ ដូេចJះេ\េពលេ+ះបl¬េjសសB‰តមី នគឺBន
Oរៈសំfន់ Nស់ ។ ថវI3*េ-ចQន-តវូ jនផ/ល់ជូនមជ»មណqលសកម?xពកំ•ត់មីនកម]L* (សុី B៉ក់ )(CMAC) ឬ-កុម
-បឹក£មីន (MAG) អង23រេhះមី ន++ និង O"ក/ីែខ?រ-កហមផងែដរ។ េ-3យពីេនះមក េវទិ3ៃនអង23រមិនែមន

រhiភិj លjនសេ-មចព-ងbកយុ ទT+3រតស៊ូ មតិរបស់ ខ€žនេដQម •ីេធeQ3រ…របែនPម េទ’តេលQប l¬ សិ ទTិមនុសVនិង បl¬

េយនឌ័រ។ ប+}ប់ ពីរយៈេពល*េ-ចQន_JំបN
v ញេយនឌ័រjន3€យ*អង23រកJLង-សុកឯក˜ជŽមួយគឺ GADC (េយនឌ័រ
និង3រអភិវឌZេដQម•ីកម]L*) ។

ខsLំj នចំN យេពលពី រ_Jំ *-បkនកម? វIធីប l¬ អភិវឌZន៍ស -Bប់ េវទិ3 ៃនអង23 រមិ នែមនរhiភិj ល។ ខsLំ

jន•ប់ េផ/QមេធeQ3រេhយេ®/តេលQ3រ-ប_ំង អំេពQពុករលួយ និង 3ររំេ"ភយកដbធី។
€ ខsLំj ន•ប់ េផ/ម
Q េhយេធeQ3 រ
-Oវ-*វអំពីផលប៉ ះSល់ ៃន3រកOងព-ងbកផ€Šវ*តិេលខ ១ េដQម •ីេ-ប’បេធ’បេ•លនេ™jយអភិវឌZន៍របស់

k+•រ ADB និង ផលវIj កៃន3រអនុវត/គេ-Bងេនះ។ កJLង អំឡLងេពលេ+ះ េវទិ3ៃនអង23រមិ នែមនរhiភិjល-តវូ

jនេគO2 ល់ ™៉ ងច²ស់ េhយOរែតរjយ3រណ៏ -Oវ-*វេនះ។ ។ គេ-BងេនះគឺB នxពរេសQ ប f€ំ ង Nស់ ។
េgះ*™៉ងNក៏ េhយលទTផលគឺល‰ពីេ-Sះ ADB jនយល់ -ពមពិ •រNេឡQង វIញនិង -តត
ួ ពិ និតŽគេ-Bង†ំ ង ទី
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
លំេ\ថ?រb បស់ ពួកេគេដQម •ីk +ˆ-ប*ពលរដiែដលរងផលប៉ ះSល់ ទទួល jនសំ ណ ងសមរមŽ។ ពួកេគjនបេង¤Qន
ថវI3និង ®€ស់ ប/Šរទីល ំេ\ស-Bប់ អJកែដលរងផលប៉ ះSល់ េ\កJLង សហគមន៍ប +}ប់ ពី3រ-តត
ួ ពិ និតŽរបស់ ពួកេគរួច
មក។

េយQ ងក៏ j នេធeQ3 រេលQ ប l¬ 3កសំ ណ ល់ ពុ ល ផងែដរ។ Bនករណី •ក់ 3 កសំ ណ ល់ គី មី មួយ េ\កម]L * ។

េយQ ង jនេធeQ3 រ-Oវ-*វេដQម •ី ែសe ង យល់ ពី ផ លប៉ ះ Sល់ ៃន3កសំ ណ ល់ ពុ ល េ‹េលQ ប រិOP ននិ ង 3រែ-ប-បួល
)3សkតុ ។ គេ-Bងេ+ះjន+ំ ឱ Žេវទិ 3 ៃនអង23 រមិ ន ែមនរhi ភិ j លBន3រចំN ប់ )រម? ណ៍ ™៉ ងf€ំ ង ពី
សំNក់ ម:ជន។

ប+}ប់ ពីរយៈេពលពីរ_Jំ*មួយេវទិ3ៃនអង23រមិនែមនរhiភិjលខsLំjនសំេរចចិត®
/ € ស់ ប/Šរេ‹េធeQ3រ…រឱŽ

អង23 រអន/រ*តិមួយេ¸? ះˆកិច¯សហ-បតិបត/ិ3រអន/រ*តិស -Bប់ 3រអភិវឌZន៍និង Oមគ2ីxព ែដល-តវូ jនេគ

េ–ˆ សុី ដេស (CIDSE) េ\_Jំ ២០០០។ សុី ដេស គឺ* អង23 រែដលBនមូ លhi នេ\កJLង -ពះវI: រOស+-គី ស}

ែដលសកម?េ\កJLង-បេទសកម]L*េដQម•ី•ំ-ទដល់ 3រែកលម‰ជវb xពរស់ េ\របស់ -ប*ជនកម]L*។ ខណៈែដលេវទិ3
ៃនអង23 រមិ នែមនរhi ភិj លេ®/ តេលQ ល ទTិ-ប*ធិប េតយŽ សុី ដេស jនេធeQ3 រ3ន់ ែតេ-ចQនេឡQ ង េលQ 3 រែកលម‰
ជbវxពរស់ េ\ 3រអប់ រ ំ និង3រអភិវឌZជនបទ។

xរកិច¯ចម•ងរបស់ ខsLំេ\េពលេ+ះគឺផល
/ ់3រកOងសមតPxព 3របណvLះបN
v លនិង3រផ/ល់មូលនិធិេដQម •ី

•ំ-ទដល់អង23រមិនែមនរhiភិjលកJLង-សុក។ ប+}ប់ ពីjនេធeQ3រអស់ រយៈេពល ៣ _Jំ*មួយសុី ដេស េវទិ3ៃនអង2
3រមិ ន ែមនរhi ភិj លកំពុ ង ែសe ង រកអJ ក ជ@នួស ជន*តិែខ? រBJ ក់ ស -Bប់ តួ+ ទី* +យក-បតិ បត/ិ េហQ យខsLំ j ន•ប់

)រម?ណ៍ នឹង តួ+ទីេនះ។ ខsLំBនសំNងែដល-តវូ jនែតង†ំង កJLង 3រOកល•ងអស់ រយៈេពលមួ យ_Jំ។ េ\េពលខsLំ
•ប់ េផ/ម
Q 3រ…ររបស់ ខsLំ*មួយេវទិ3ៃនអង23រមិនែមនរhiភិjលស/ីពីកម]L* ខsLំjនេរ’បចំយុទT+3រយុ ទTO„ស/តស៊ូ
មិតេដQម•ីប¦»ប់ 3រផ/ល់សម•gនៃ-ពេឈQ េ\កម]L*។

Bន3ររីក ˜លhលៃន3រេធeQស ម•gនៃ-ពេឈQ េ‹ឱŽអJ កវI និ េ™ គឯកជនប+} ប់ ពី 3 រេjះេ_J ត_Jំ

១៩៩៣។ េឈQ ចំនន
ួ ˜ប់ Sន់ ែម៉-តគូប-តវូ jនប¦§Šនេចញពី -បេទសកម]L*េhយOរែត3រេធeQសម•gនៃ-ពេឈQ gំង

េនះ។ េយQ ងេជ¥*ក់ ˆសម•gនេនះ-តវូ ែតប¦»ប់ ពីេ-Sះ‘ពិ ត*Bនផលប៉ះSល់អវIជ§Bនមិនែមន-តឹម ែតេ‹េលQ
បរិOPននិង3រែ-ប-បល
¼ ះេទែតែថមgំងេលQជbវxពរបស់ -ប*ជនកម]L**ពិេសសសហគម
ួ )3សkតុេទប៉ុ េN

ន៍ជន*តិេដQម xគតិច។ ខsLំBន)រម? ណ៍ ˆេយQ ង -តវូ េ-បQ េវទិ3ពិ x ក£-តត
ួ ពិ និតŽរបស់ ធ+•រពិ ភពេ"ក េហQ យ

េយQ ង -តវូ 3រស-មបស-ម ួលនិង 3រពិxក£*មួ យអង23រសBជIកដៃទេទ’តនិងសហគមន៍ែដលរងផលប៉ ះSល់ ។
ចុងប¦¯ប់រhiភិjលjន-ប3សប¦»ប់ 3រេធeស
Q ម•gនៃ-ពេឈQ េ\_Jំ២០០៥។

ខsLំjន3€យ*+យក-បតិបត/ិៃនអង23រេវទិ3ៃនអង23រមិ នែមនរhiភិjលេ\ចុង _Jំ ២០០៥។ ‘គឺ*េពល

េវ"ដរេសQ បមួ យស-Bប់ នេ™jយេ\េពលេ+ះ។ ខsLំjនចង•ំˆេ\ៃថ”ទី ១០ ែខធJŠ _Jំ ២០០៥ េវទិ3ៃនអង23រ
មិ នែមនរhiភិ j លjនចូ ល រួម *មួ យ អង23 រមិ នែមនរhi ភិj លដៃទេទ’តេដQម •ីេរ’បចំ-ពឹ ត/ិ3 រណ៍ មួ យ ែដលេ–

ˆ ទិ‘សិ ទTិម នុសV។ ខsLំ* មនុស VBJ ក់ អង2Lយ េ\េលQេវទិ3 រួម *មួ យ េ"ក កឹម សុ f -បkនៃនមជ»មណq លសិ ទTិ
មនុសVកម]L*, េ"ក េយ៉ ង វbរៈែដល*+យកមជ»មណqលអប់ រច
ំ ²ប់ ស-Bប់ សហគមន៍េ\េពលេ+ះនិងេ"ក j៉
ងួនេទ’ង ៃនមជ»មណqលសិ ទTិមនុសVកម]L* (CCHR) និងេមដ‡ក+ំអង23រមិនែមនរhiភិjល*េ-ចQន+ក់ េទ’តែដល
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ឈិ ត សំ 7ត
រួមgំងសBគម)ដហុ កេ\កJLង-កម
ុ េ+ះផងែដរ។

ពីរបី ៃថ”េ-3យមក រhiភិjលjនhក់ S កŽបណ/ឹងមួ យេដQម•ី•ប់ ខ€žនសBជIកមួយចំនួនៃនអង23រមិនែមន

រhiភិj លែដលរួមBន េ"ក កឹម សុ f , េ"ក េយ៉ ង វbរៈ, េ"ក j៉ ងួនេទ’ង និង និងអJ កេផVងេទ’ត។ េនះគឺ*ែខ
ដ@បូ ង របស់ ខsLំ* +យក-បតិប ត/ិរបស់ េវទិ3 ៃនអង23 រមិ នែមនរhi ភិj លស/ី ពីកម]L *។ ប+} ប់ ពី-ពឹ ត/ិ3រណ៍ េ+ះមក

េមដ‡ក+ំអង23រ++Bន3រភ័យf€ច*f€ំង Nស់ ។ ពួកេគjនមក-បជុេ@ ដQម •ីេរ’បចំេសចក/ីែថ€ង 3រណ៍មួ យប៉ុ ែន/
ពួកេគf€ចសូម •ីែតចុះហតPេលfេលQវត/Bនរបស់ ពួកេគ។ ខsLំjនស-មបស-មល
@ J េហQ យទីបំផុត
ួ មនុសVឱŽមកជួប ជុ•

េយQ ង jនេចញនូវេសចក/ីែថ€ង 3រណ៍មួ យ េដQម•ីេសJQ សុំឱŽរhiភិj លេhះែលងមនុសVែដល-តវូ jន•ប់ ខ€žន។ ខsLំB ន
េBទនxពចំេSះxពេ*គជœយកJLង3រស-មបស-មល
ួ និង3រេធeQ3រ…រ*-កុម ប៉ុែន/3រ…រេនះBនេ-•ះˆJក់ f€ំង

Nស់ េហQ យជbវIត-តវូ jនេគគំ˜មកំែហង។ -គប់ •Jភ័យ f€ចពី េ-SះេយQ ង មិ នដ‡ង ˆនរNនឹង -តវូ •ប់ ខ€žនប+}ប់ ។
មនុសV-ជល
ួ -•លកJLងចិត/។ កJLងអំឡLងេពលេ+ះេយQ ងjនេធeQ3រេដQម •ីxព-តឹម-តវូ និងយុ ត/ិធម៌េហQ យjននិ™យនិង

ឆ€Lះបl§ំង េលQOPនxពនិងមូ លេហតុែដលមនុសV-តវូ jនេគ•ប់ ខ€žន។ េយQ ងមិ នjនេ-ជ’តែ-ជក*មួយ-បព័នត
T ុ "3រេទ។ ប៉ុែន/កJLង+ម*សង2មសុីវIល េយQ ងjនសែម/ង3រ-ពយ
ួ jរមºចេំ Sះ3រ•ប់ ខ€žនេនះេហQ យេយQ ងjនេសJQសុំឱŽ
រhiភិjលេhះែលងមនុសVgំងេ+ះ។ េ\ទីបំផត
ុ ពួកេគ-តវូ jនេhះែលង។

េ\_Jំ២០១២ េវទិ3ៃនអង23រមិ នែមនរhiភិj លនិង គណៈកB?ធិ3រសហ-បតិបត/ិ-3រេដQម •ីកម]L* ែដល

*អង23រធំៗពី រjនពŸ™ម™៉ ងf€ំង កJLង 3រេសJQ រសុំ ឱŽរhiភិj លកុំអនុម័ តច²ប់ សី/ ពីសBគមនិង អង23 រមិ នែមន
រhiភិjល (LANGO) ។ េ\ទីបំផត
ុ ច²ប់ េនះ-តវូ jនអនុម័ត េហQ យអង23រមិនែមនរhiភិj លgំងអស់ េជ¥*ក់ ˆរhiភិjល)ចេ-បQ‘ េដQម•ីhក់ ក-មិតេលQ-បតិបត/ិ3ររបស់ អង23រមិនែមនរhiភិjល។

េ\_Jំ ២០១៣ េយQ ងjនេរ’បចំេវទិ3Okរណៈមុ នេពលេjះេ_Jតទូេ‹េ\កJLង_Jំេ+ះ េហQ យjនេសJQឱŽ

អJ កនេ™jយនិង អJ កបេង¤Qតេ•លនេ™jយពី -គប់ គណបកVgំង អស់ ផ/ល់ទសVនៈរបស់ ពួកេគ*OkរណៈេលQ
បl¬ សំfន់ ៗដូច*3ររំេ"ភយកដbធី€ បរិOPននិង3រអប់ រ ំ េហQ យេតQពួកេគBនយុ ទTO „ស/ អeីខ€ះេដQម •ីេhះ-Oយ
បl¬ gំ ង េនះ? អJ កនេ™jយមកពី គណបកVេផVងៗjនមក ប៉ុ ែន/មិ ន Bនវត/B នបកVរhi ភិj លែដលកំពុង 3ន់
អំNចេ+ះេទ។

ខsLំj នេធeQ3រេ\េវទិ3ៃនអង23រមិ នែមនរhiភិj លអស់ រយៈេពលជIត ១០ _JំកJLង +ម*+យក-បតិបត/ិ។

កJLង អំឡLង េពលបេ-មQ3រ…ររបស់ ខsLំ េវទិ3ៃនអង23រមិ នែមនរhiភិj លjន•ប់ េផ/ម
Q េ®/តេលQកម? វIធីពិេសសចំនួន

បី។ ទីមួ យគឺកម?វIធីដធ
b ីន
€ ិង ជbវxពរស់ េ\។ េនះគឺ*វIធីO„សv ែផ‰កេលQសិទTិម នុសVែដលBនចំណុ ចេ®/តសំfន់ ៗ*
េ-ចQន ។ េយQ ងjនែសe ង រក3រ•ំ -ទដល់ ស ហគមន៍ មូ ល hi ន*ពិ េសសសហគមន៍ជ ន*តិ េដQម xគតិ ចេដQម •ីផ/ល់
អំN ចដល់ ពួកេគនិង អភិវឌZសំេលង®}ល់ ខ€žនរបស់ ពួកេគេដQម •ី3 រSរវប•ធម៌ របស់ ពួកេគនិង ៃ-ពេឈQ -ប_ំង នឹង
3ររំេ"ភយកដbធី។
€ កម?វIធីេនះjនេធeQ3រ*មួយបN
/ ញមួយៃនអង23រមិនែមនរhiភិjលជន *តិេដQមxគតិច និង
បN
/ ញដៃទេទ’តៃនអង23រមិនែមនរhiភិjល។

េ\កJLង កម?វIធីដធ
b ីន
€ ិង ជbវxពរស់ េ\របស់ េយQ ងគំេ˜ងទីពីរគឺ គេ-Bងេ•លនេ™jយដbធី។
€ េនះេមQ លេ‹

េលQ 3រអនុវត/ច²ប់ ភូមិj លនិង រេប’បែដលច²ប់ ប៉ ះSល់ ដល់ ជbវIតរបស់ សហគមន៍។ េនះ*បl¬ ធ”ន់ធ”រNស់ ពី

េ-Sះ3ររំេ"ភយកដbធីj
€ នរីក˜លhល™៉ ងf€ំ ង េhយ-ពំ-បទល់ ដគ
b ឺមិនjនកំណ ត់ ច²ស់ "ស់ េទ។ ដូេចJះBន
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
យុ ទT+3រ*េ-ចQន 3រេធeQjតុកម?*េ-ចQន-ប*ជនjនមកដក់ ផះ} របស់ +យករដiម„ន/ី -ប*ជន*េ-ចQនគឺមកពី តប
ំ ន់
ជនបទេដQម•ីេធeQ3រត‘¶ ។

គេ-Bងមួ យ េទ’តែដល-តវូ េធeQ* មួ យ ដbធី€-តវូ jនេគេ–ˆ គេ-Bង3រ†ំ ង លំេ\ថ?bនិង សិ ទTិល ំេ\šន

ែដលេ®/ តេលQសិទTិរបស់ -ប*ជនេ\កJLង តំប ន់ )Nធិប េតយŽ។ •ប់ †ំង ពី _Jំ ២០០៥មកតំប ន់ )Nធិប េតយŽ

កJLង˜ជkនីភេJំ ពញ-តវូ jនេគបេណ/ញេចញពីទី-កង
ុ េhយ•?ន3រេ•រព-តឹម-តវូ ចំេSះសិ ទTិមនុសVេទ ដូេចJះBន3រ

រំេ"ភបំS ននិងជេB€ះ*េ-ចQន។ ដូេចJះេវទិ3ៃនអង23រមិ នែមនរhiភិj លjន-បមូល ផvLន
ំ វូ វIធីO „សv ែផ‰កេលQសិ ទTិ
មនុសVេដQម •ីពŸ™មេធeQឱŽពួកេគgំង េ+ះBនជbវxព-បេសQ រេឡQង េhយOរជbវxពរស់ េ\របស់ ពួកេគពឹង ែផ‰ក
េលQ ធនkនធម? *តិនិង ដbរបស់ ពួកេគ េហQ យ េបQ •? នលទTx ពទទួល jនវតPLេនះេទពួកេគនឹង •?នវIធីេដQម •ីរស់ េ\េទ។
ស-Bប់ -ប*ជនកម]L* ចំនួន ៨០xគរយេ\តំប ន់ ជនបទសូ ម •ីែតេ\កJLង តំបន់ ជនបទៃន˜ជkនីភJំេពញ)ជbវកម?

ចម•ងរបស់ ពួកេគគឺេ®/តេលQកសិ កម? ។ េយQ ង jនពŸ™មជួយ•ំ-ទ3រត‘¶របស់ ពួកេគនិង 3រgមgរស-Bប់ 3រ
†ំងទីលេំ \ថ?រb បស់ ពួកេគេhយសម-សប។

េ\កJLងកម?វIធីដធ
b ីន
€ ិងជbវxព‘Bន-កុម តូចែដលេធeQ3រេលQគេ-Bងផ€Šវែដក។ គេ-Bងផ€Šវែដកេនះកំពុង េមQ ល

េ‹េលQ ផលប៉ ះSល់ ៃនគេ-Bងែដលទទួលjនមូល និធិពីk+•រ ADB។ គេ-Bងេនះjន•ប់ េផ/Qម េធeQ3រ†មhន
េលQ គំេ˜ង3រព-ងb កផ€Šវពី អJ កេល¥ងេ‹jវIត ។ េយQ ង jន-Oវ-*វអំពីផ លប៉ ះSល់ េលQ 3 ររស់ េ\របស់ -ប*ជន
េហQ យjនសនJិhiនˆសំណងតិចតួចNស់ នឹង-តវូ jនបង“េ‹ឱŽ-ប*ជនែដល-តវូ jនេគ®€ស់ ទីកែន€ង ។ េយQ ង jន

រកេឃQ ញˆBនកុBរjនO€ ប់ េhយOរែត3រ®€ស់ ទីលេំ \និង កែន€ង មិ នសម-សប។ មិ នBនេហhiរច+សម]័ នT
-តឹម-តវូ -តវូ jនេគផ/ល់ឱŽេទ។ េវទិ3ៃនអង23រមិ នែមនរhiភិj លចង“•ំ-ទដល់ សិទTិរបស់ សហគមន៍េដQម•ីk+ˆ

ពួកេគ3ន់ ែត-បេសQ រេឡQង**ង3ន់ )-កក់ េឡQង ។ េយQ ងក៏jន±€ំេមQលគេ-BងមួយេផVងេទ’តរបស់ ធ+•រពិភព
េ"កែដល*គេ-Bង3រOងសង“ផŠវ€ ធំមួយ េហQ យេយQ ង Bន3រ-ពយ
ួ jរមº អំពីប l¬ ដូច•Jេនះ៖ សំណងសមរមŽ
និង គុណ xពជbវIតស-Bប់ អJកែដលរងផលប៉ ះSល់។ េយQ ងចង“+ំយកសំេលងរបស់ សហគមន៍ែដលរងផលប៉ ះSល់

-តវូ jនលឺេhយអJ កអភិវឌZន៍អJកបេង¤Qតេ•លនេ™jយ េដQម •ីk+ˆជbវIតរបស់ ពួកេគjន-បេសQ រេឡQង មិ នែមន
)-កក់ េឡQងេទប+}ប់ ពីBនគំេ˜ង។

កម? វIធីទីពីរេ\េវទិ3 ៃនអង23រមិ នែមនរhiភិj លេយQ ង េ–ˆ កម? វIធីប l¬ បរិOP ន។ េ\កJLង កម? វIធីេនះ

េយQ ង jនេមQ ល េ‹េលQ 3 រអភិ វឌZទំនប់ ‘រីអគ2ិ ស នីធៗ
ំ ែដលកំពុង េកQ តBនេ\េលQ ដងទេន€េមគង2 និង ផលប៉ ះSល់

េលQសហគមន៍។ ទេន€េមគង2•ំ-ទដល់ -ប*ជន ៦០ "ន+ក់ *េរ’ង˜ល់ ៃថ”។ ជbវxពរស់ េ\របស់ ពួកេគគឺែផ‰កេ‹
េលQទេន€េនះ†មរយៈ-បេទសចំនួន ៦ ែដលែចកទេន€•Jេ-បQ ។ េ\-បេទសកម]L* មនុសV-បBណ ៦ "ន+ក់ -តវូ
3រទេន€េនះ*េរ’ង˜ល់ៃថ”េដQម•ីផត
2 ់ផង
2 “ជវb xពរស់ េ\របស់ ពួកេគ។ ទេន€េមគង2សម•Šរេ‹េhយជbវចំរះុ -គប់ -បេភទ។

េ\កJL ង កម? វIធីប l¬ បរិOP នផងែដរ េយQ ងBនកម? វIធីមួ យ ែដលេធeQ3 រ*មួ យ កសិ ករេដQម •ីអ ប់ រំពួក េគពី

-បព័ នTកសិ ក ម? ថ?bេhយOរ-បេទសកម]L* Bនមូ ល hiន*-បេទសកសិ កម? ។ េgះបី * ™៉ ងេនះក/ី ‘ពិ j កNស់

ស-Bប់ កសិ ករេដQម •ីលក់ ផលិតផល េហQ យផលិតផលនិងOរkតុគីមី*េ-ចQន-តវូ jនេគេjះេ•លេ\កម]L*ែដល

រួមgំងˆJំសB€ប់ សតeល‰ិត។ េនះពិត*គួរឱŽ-ពយ
ំ សិ ករអំពីរេប’បមិ ន
ួ jរមºNស់ េហQ យេយQ ងjនេធeQ3រេដQម•ីអប់ រក
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ឈិ ត សំ 7ត
េ-បQ ˆJំសំ"ប់ សតeល‰ិត។ ប+}ប់ ម ករេប’បែសe ង រកទីផ£រ រេប’បk+ˆទំនិញរបស់ ពួកេគBនគុណxពល‰េហQ យ
)ចលក់ jន។

េ\កJLង គេ-BងេនះេយQ ង ក៏j នេធeQ3រេលQ3រែ-ប-ប ល
ួ )3សkតុែដល*បl¬ ដធំមួ យស-Bប់ -បេទស

កម]L*។ េ\_Jំ ២០១១ េយQ ង Bនទឹកជ@នន់ ™៉ងធ”ន់ធ”រ មនុសV*េ-ចQន +ក់ j នO€ ប់ ។ េយQ ង jនេសJQ យុទTO „ស/ *
េ-ចQនេដQម •ីទប់ O¤ត់ ផលប៉ះSល់ ដ)-កក់ បំផត
ុ ៃន 3រែ-ប-ប ួល)3សkតុ។ មួ យកJLងចំេNមេ+ះគឺកម? វIធីមួ យ

េ–ˆ REDD+ ែដលផ2ត់ផង
2 “ឥណgន3បូនដល់ កសិ ករែដល)ចជួយរក£ៃ-ពេឈQ jនពី េ-Sះថeេb បQ Bន3ររំេ"ភ
យកដbធី€ េយQ ងេ\Bនៃ-ពេឈQ *េ-ចQន។ េនះអនុlmតឱŽកសិ ករទទួលយកមូលនិធស
ិ -Bប់ ឥណgន3បូន-បសិ នេបQ

ពួកេគ3រSរៃ-ពេឈQ ។ បច¯Lប•នJេនះ-បេទសកម]L*កំពុង ជួប -បទះនឹង ផលប៉ ះSល់ អវIជ§Bនពី3រែ-ប-ប ួល)3ស
kតុ៖ ពŽLះធំៗ ផ}ះ*េ-ចQន-តវូ jនបំផច
€I បំ®€ញ។ េយQ ងjនពŸ™ម+ំយក3រ-ពយ
ួ jរមºរបស់ េយQ ងេ‹ដល់អន/រ*តិ

េhយOរបl¬ េនះBនទំហំ ធំ*ង3រែដល-បេទសកម]L* )ច-គប់ -គងែតBJក់ ឯងjន។ េហQ យ េយQ ង jនបេង¤Qត
េ-•ង3រមួយចំនន
ួ េផVងេទ’តផងែដរ។

េដQម•ី•ំ-ទដល់ កសិ ករេយQ ងBនគេ-Bងមួយចំនួន–គេ-Bង3របន£ំេ‹នឹង)3សkតុនិង3របនPŠបនPយ

)3សkតុ–េhយOរែតកសិ ករ-តវូ 3រ-jក់ េដQម•ី3ត់បនPយនិងបន£ំេ‹នឹងគេ-Bង3រ®€ស់ ប/Šរ)3សkតុ។

គេ-BងgំងេនះBនOរៈសំfន់ Nស់ ពីេ-Sះ-បេទសកម]L*សម•Šរេ‹េhយធនkនធម?*តិ។ -ប*ជន

៦ "ន+ក់ គឺពឹង ែផ‰ក េលQ ជbវxពរស់ េ\របស់ ពួ កេគេ\េលQ ទេន€។ ទេន€េមគង2គឺ* ទេន€ែដលែវង*ងេគបំផុត េ\

)សុី)េគJយ៍េហQ យ3រ•ប់ -តីទឹកOបគឺខ]ស់f€ំង Nស់ ៖ ៨០ xគរយៃន-បូេតអុី នៃនចំណី)រ:ររបស់ េយQ ងjន
មកពី 3 របរិេxគ -តី ។ ដូេចJ ះអeី ខ€ ះគឺ * សិ ទTិ របស់ សហគមន៍ ? េយQ ង-តវូ k+ˆពួក េគBនសំ ណ ង-គប់ -•ន់ និ ង
):រ-បសិ នេបQពួកេគ-តវូ jន®€ស់ ទីលេំ \េហQ យអនុlmតឱŽទំនប់ មកជ@នស
ួ វIញេ+ះ។

-បហុ កគឺ*ែផJកដសំfន់ មួយៃន-តីែដលេយQ ងបរិេxគ។ -ប*ជនកម]L*gំងអស់ សុទT ែតបរិេxគ-បហុ ក។

‘*បំែណក-តីតូចៗែដល-គប់ -កុម-គO
ួ រេ-បQនិងបរិេxគ‘។ ជនបរេទសមិនចូលចិត/‘េទេ-Sះ‘ធុំក€ិន)-កក់ ប៉ុែន/
‘*):រសំfន់ * ងេគស-Bប់ -ប*ជនកម]L*! េយQ ង-តវូ ែត3រSរ-តីេនះស-Bប់ *-បេ™ជន៍ដល់ -ប*ជន
របស់ េយQ ង។

គេ-Bងមួ យេទ’តេ\កJLង គេ-BងបរិOP នរបស់ េយQ ង គឺគេ-Bងសិ ទTិសហគមន៏ និង ទំនប់ ‘រីអគ2ីសនី។ េ\

កJLងទសវតVរ៍កន€ងេ‹អJ កអភិវឌZន៍*េ-ចQនjន•ប់ េផvQមវIនិេ™គនិង អភិវឌZន៍គេ-Bងទំនប់ ‘រីអគ2ីសនីេដQម•ីរក-jក់

ចំេណញេ\េលQទេន€េមគង2។ កែន€ង ទីមួយៃនកែន€ងgំងេនះគឺេ\-បេទសេវ’តNមែដលេគេ–ˆទំនប់ ‘រីអគ2ិសនី
ទឹកk€ក់ ™៉លី (Yali Falls Dam) េ\†មដងទេន€េសOន។ គេ-BងេនះBនផលប៉ ះSល់ អវIជ§Bនដល់ -ប*ជនរស់

េ\េ-3មែខVទឹក។ ខsLំចង•ំˆ 3លពី េពលមុ ន េវទិ3ៃនអង23 រមិ នែមនរhiភិj លjនេធeQ3រ‘យតៃម€ អំពីផលប៉ ះ
Sល់ េហQ យបl¬ *េ-ចQ ន-ត ូវjនេគកំណ ត់ ផ លប៉ ះSល់ f ងេលQ និ ង fងេ-3មែខVទឹ ក។ ជន*តិេវ’តNមjន
បេ¦¯ ញ ទឹកេ\េពលយប់ េhយ•?ន3រជូនដ@ណឹ ងេហQ យបង¤ឱŽBនទឹកជ@នន់ និង មនុស VO€ ប់ សតeចិ¦ឹ ¯ មjនO€ ប់
-ទពŽសម•ត/j
ិ នjត់បង“។ េហQ យផលប៉ះSល់ទីពីរគឺ gក់ ទងនឹងគុណxពទឹក*ពិេសសេ\រដូវ-jំង។

ដូេចJះ*មួ យនឹងែផន3រទំនប់ ‘រីអគ2ីសនី*េលQកដ@បូង អង23រេវទិ3ៃនអង23រមិ នែមនរhiភិjលjន•ប់

េផ/ម
Q សិ ក£លម‰ិតពីលទTផលស-Bប់ -ប*ជនរងផលប៉ះSល់ពីែផន3រេនះនិង3រអភិវឌZ+េពលអ+គត។ េយQ ងjន
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
បេង¤Qត រjយ3រណ៍ មួ យ េហQ យខsLំេជ¥*ក់ ˆ ‘េ\ែតBនេ\េលQ េគហទំព័ររបស់ អង23 រេវទិ 3 ៃនអង23 រមិ នែមន
រhiភិj លែដលេ–ˆ េ\fងេ-3មែខVទឹក (Downriver)។ រjយ3រណ៍ េនះេមQ លេ‹េលQអeីែដល*ត-មូវ3រៃន
ច²ប់ អន/រ*តិនិង ច²ប់ កJLង -សុក។ េនះ*3រ•ប់ េផ/Qម េហQ យ បច¯Lប •នJេនះBនគេ-Bង‘រីអគ2ីស នីចំនន
ួ ១២ ែដល

េ-•ងនឹងOងសង“េ\†មបេN
/ យចរន/ទឹកៃនទេន€េមគង2។ ពី រកJLង ចំេNមេ+ះ-តវូ jនេគOងសង“ និង ពី រេទ’ត

-តវូ jនេ-•ងសុំOងសង“េ\កJLង -បេទសកម]L*៖ មួ យ-តវូ jនេសJQ សុំេ\ស}ឹ ងែ-តង េហQ យមួ យេទ’ត-តវូ jនេសJQ សុំ
េ\-សុ កសម•Šរ។ េផVងេទ’តគឺេ\កJLង -បេទសចិន «វ និង េវ’តNម។ -បេទស«វេទQប ែត•ប់ េផ/Qម Oងសង“

ទំនប់ ‘រីអគ2ិសនីO™៉បូរី (Xayaburi) េហQ យjន•ប់ េផ/ម
Q គេ-Bង‘រីអគ2ីសនីដនOហុ ង (Don Sahong) ែដលBន
ចB”យែត ១,៥ គីឡŠែម៉-តប៉ុេN
¼ ះពី-ពំែដនកម]L*។

គេ-Bងgំ ង េនះគឺ * 3របំ ផ€Iច បំ ®€ ញ™៉ ងf€ំ ង ដល់ សុ ខ xពៃនទេន€េមគង2* ពិ េ សសស-Bប់ 3រ®€ ស់

កែន€ង រស់ េ\របស់ -តី។ េ\េពលខsLំ®€ស់ េ‹3ន់ តួ+ទីថ?bរបស់ ខsLំ*+យក-ប•ំ-បេទសៃនអង23រមូ លនិធិសតeៃ-ព
ពិភពេ"ក (WWF) េយQ ង jនេធeQ3រ™៉ងេ-ចQនេលQបl¬ េនះ។ េយQ ង jនកOងសហគមន៍ ជ-មុ ញ ឱŽពួកេគនិ™យ

េដQម •ីខ€žន ពួកេគ។ ខsLំនឹក េឃQ ញ3លខsLំj នេ‹-បជុ*
@ មួ យ សហគមន៍មួ យ េហQ យពួក េគនិ™ យˆេយQ ងមិ នចង“ j ន
គេ-Bងេនះេទ gំង xគី« វនិង កម]L* ។ ទំនប់ ‘រីអគ2ិសនីេនះនឹង ជន់ លិ ចេ3ះែដល*កែន€ង ែដលខsLំj នជួប*មួ យ

សហគមន៍ ែដលេ– ˆ េ3ះេ¾/ កJL ង េខតv -កេចះ េហQ យពួ ក េគមុឺ ង B៉ ត់ f€ំ ង N ស់ ˆ ពួ ក េគពិ ត *មិ ន -ត ូវ3រ
ˆមពលេហQ យ‘នឹងេធeQឱŽខូចfតដល់េសដiកិចរ¯ បស់ ពួកេគ។

េហតុអeីj ន*ខsLំBន3រ-ពយ
ួ jរមº f€ំងចំេSះទំនប់ ‘រីអគ2ិសនី? េhយOរ‘Bនផល ប៉ះSល់ អវIជ§Bន*

េ-ចQ នែដលទីមួ យ គឺ ផលប៉ ះSល់ េលQ 3 រ®€ ស់ ទី កែន€ង ៃន3ររស់ េ\របស់ -តី ។ -បសិ នេបQ អJក បិ ទបN
/ ញៃន3រ
បB€ស់ ទី-តី -តីមិ ន)ច®€ស់ កែន€ង រស់ េ\jនេទ េហQ យ ប+} ប់ មកេយQ ង -បឈមនឹង 3រផុតពូជៃន-បេភទ-តីមួ យ

ចំនន
ួ និង3រ3ត់បនPយ™៉ងf€ំងៃនស/Lក-តីែដលជbវxព-ប*ជន)-ស័ យេលQ។ ទីពីរគឺផលប៉ ះSល់េលQករបរសិ កម? ។
ទេន€េមគង2 k€ប់ j នជន់ លិចកJLងរដូវវស£ែដល+ំមកនូវជbរ*តិដល់ដbស-Bប់ កសិ កម?។ *មួយនឹង3រអភិវឌZថ?bgំង

េនះលំហូរៃនទេន€េមគង2និង ផលប៉ ះSល់ េលQដស
b ណvរទេន€េមគង2នឹង-តវូ jន®€ស់ ប/Šរ។ បl¬េនះនឹង +ំមកនូវបl¬ *
េ-ចQនស-Bប់ កសិ កម?។

ទេន€េ មគង2ក៏B ន-បេភទសតeសំ f ន់ េ\េលQ ពិ ភ ពេ"កែដលេគេ–ˆសតe េផV¿តទេន€ េមគង2អុី ˜៉ ‘¶ ឌី

(Mekong Irrawaddy Dolphin)។ ពួក‘)ចផុតពូជេhយOរែត‘Bន3រjត់ ប ង“-តីែដល*ចំណី របស់ ‘។ ដូេចJះ

Bនបl¬ ធ”ន់ធ”រ*េ-ចQន-បសិ នេបQ ទំនប់ ‘រីអគ2ីស នី-ត ូវjនេគOងសង“† មដងទេន€េមគង2។ េវទិ3 ៃនអង23 រមិ ន
ែមនរhiភិjលjនពŸ™ម•ំ-ទដល់សហគមន៍េដQម•ីឱŽពួកេគនិ™យេhយខ€žនឯងេ-Sះˆ3រអភិវឌZន៍gំងេនះពិត
*នឹងប៉ះSល់ដល់ជវb xពរស់ េ\របស់ ពួកេគgំងអស់ •J។

ថ?bៗេនះ រhi ភិj លកម]L* jនOងសង“ទំនប់ េសOនេ-3ម២ េ\កJLង -បេទសកម]L* កJLង េខត/សឹ} ង ែ-តង។

Bនបl¬ សិ ទិTមនុសV*េ-ចQន -ប*ជនមួ យចំនួនមិនចង“•កេចញមិ ន-តវូ jនផ/ល់សំណង-គប់ -•ន់ េទ េហQ យ‘jន

3€យ*3រតស៊ូ™៉ងf€ំង3€មួ យស-Bប់ ពួកេគេដQម•ី3រSរសិ ទTិរបស់ ពក
ួ េគ។ ែផន3ររបស់ រhiភិjលនិង-កុមហ៊ុ ន
គឺេធeQ3រ®€ស់ ទី-ប*ជនពី ទី†ំង ទេន€បច¯Lប •នJេ‹រស់ េ\េលQដខ
b ]ស់ែដលខុស•Jgំង -សុង ពីកែន€ងែដលពួកេគk€ប់ រស់
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ឈិ ត សំ 7ត
េ\ែដល*កែន€ង ែដល)ជbវកម? និង វប•ធម៌ របស់ ពួកេគBនេ\អស់ រយៈេពល*ងមួ យSន់ _JំមកេហQ យ។ ពួកេគ
-តវូ jនបង·ឱ
@ Ž•កេចញេhយរhiភិjលប៉ុែន/Bនបl¬ែដលមិនgន់ េhះ -Oយ*េ-ចQន។

ទំនប់ ‘រីអគ2ិសនីគឺ*បl¬ មួ យ។ េ\េពលខsLំេធeQ3រ*មួ យ អង23រមូ លនិធិពិភពេ"កស-Bប់ ធនkនធម?

*តិ (WWF) ប+}ប់ ពីេវទិ3ៃនអង23រមិនែមនរhiភិj ល េយQ ងjនេធeQ3រេ_]ះេ‹រកទំនប់ ‘រីអគ2ិសនី-បកបេhយ

ចីរxព ប៉ុ ែន/3រ-ពយ
ួ jរមº របស់ ខsLំគឺˆេតQ)ចBននិរន/រxពទំនប់ ‘រីអគ2ីស នីេ\េលQ ដងទេន€េមគង2™៉ ងដូចេម/ ច ?

Bនជbវច-មុ ះសំfន់ ៗេ\កJLងទេន€េមគង2 Bន-តីេ-ចQន*ង-jំរយ-បេភទ អJ កឯកេទសjនពŸ™មប…¬ញˆពួកេគ
)ច-តវូ jន3រSរ ប៉ុ ែន/មិនBនសlm ៃន3រេកQតេឡQងេនះេទ។ ដូេចJះចំេSះខsLំ®}ល់ខsLំមិនគិតˆទំនប់ ‘រីអគ2ិសនីេ\

េលQដងទេន€េមគង2មិនBននិរន/រxពេ+ះេទ។ខsLំគិតˆ‘)ច-តវូ jនOងសង“េ\†មៃដទេន€ ប៉ុែន/ចរន/ទឹកេម-តវូ ែត
3រSរេបQមិនដូេ•Jះេទគុណxពទឹកទេន€េមគង2gំងមូល-បព័នេT អកូឡŠសីុនិង-តីនឹង-តវូ បំ®€ញgំង-សុង។

េ\អង23 រ WWF ‘ច²ស់ Nស់ ˆ-បព័ នTេអកូ ឡŠ សីុ ៃនទេន€េមគង2B នxពស?L គ O? ញ‘Bន-បេភទ-តី

េ-ចQនNស់ េហQ យខsLំគិតˆេយQ ង-តវូ 3រ3រសិ ក£™៉ងទូលទ
ំ ូ"យែដលេធeQេឡQងេhយអJ កជ@+ញេដQម•ីបេង¤QតសុវតPិ
xពឬក៏3រអភិវឌZន៍‘រីអគ2ីសនី និងផលប៉ះSល់របស់ ‘េ‹េលQបរិOPនវIទŸៃនទេន€េនះ។ យុ ទTO„ស/ែបបេនះ•ំjច់
-តវូ េhះ-Oយផលប៉ះSល់ េលQ-បេភទ-តីែដល)ច®€ស់ កែន€ងរស់ េ\និង -បេភទ-តីែដលមិ ន)ច®€ស់ កែន€ង រស់
េ\េហQ យខsLំមិនគិតˆេយQ ងBន3រk+អំពីបl¬gំងេនះេទ។

កម?វIធីមួយេទ’តែដលេយQ ងBនេ\េវទិ3ៃនអង23រមិនែមនរhiភិjលគឺ*កម?វIធីបl¬3រអភិវឌZន៍ េហQ យ

េ\កJLងេនះកម?វIធីសំfន់ មួយគឺគេ-Bង†មhនថវI3*តិ។ េ•លបំណងសំfន់ របស់ គេ-BងគឺេដQម•ីk+ˆ-ប*-

ជន)ចចូលរួមេ\កJLងដ@េណQរ3រេរ’បចំែផន3រ3រ-តត
ួ ពិ និតŽថវI3*តិែដលjនមកពី 3របង“ពនTែដល-ប*ជនjន
បង“។ េ\កJLង េនះេយQ ង Bនxព*ៃដគូមួ យ*មួ យអង23 រ IBP (គេ-BងថវI3អន/រ*តិ) ែដល*គេ-Bងអនvរ*តិ
េ–ˆ3រ‘យតៃម€អំពីតB€xពថវI3។

)យ.ប៊b .ភី (IBP) គឺ * អង23 រអន/រ *តិ មួ យ ែដលេធeQ 3 រេដQម •ី‘ យតៃម€ ត B€ xពៃនដ@េណQ រ3រថវI 3 ។

ចំN ត់ˆJក់ របស់ -បេទសកម]L*កJLងលំhប់ េលខ ១៥ កJLង ចំេNម ១០០ េ\េលQែផJកតB€xពៃន3រចំN យថវI3
ែដលេនះ*ចំN ត់ ˆJក់ gបf€ំងNស់ េបQ េ™ង†ម3រ‘យតៃម€ ែដលjនេធeQ3លពី _Jំ ២០១០។ េនះSក់ ព័នTនឹង

ព័ត៌B នបេច¯កេទសអំពីថវI3េហQ យ េយQ ង jនពŸ™មសហ3រ*មួ យរhiភិj លេដQម •ី‘យតៃម€ xព-តឹម-តវូ ៃនតួ
េលខ។ េយQ ងjនេ-បQ‘េដQម•ីប…¬ញដល់សBជIកសxនិង អង23រមិនែមនរhiភិjល េហQ យេយQ ងjនផ/ល់អនុOសន៍

ជូនរhiភិjលឱŽេចញេសចក/-ី SងថវI3ឱŽ3ន់ ែតBនតB€xព។ េយQ ងមិនjនរិះគន់ រhiភិj លេ+ះេទ េយQ ង-•ន់ ែត
ប…¬ញពួកេគនូវ3រពិតគឺចN
ំ
ត់ˆJក់ និងផ/ល់អនុOសន៍េដQម•ីែកលម‰។

ខsLំjននឹកេឃQ ញˆេ\_Jំ ២០១០ រដiសx*តិកម]L*jនអនុlm តិេបQ កកិច¯-បជុន
@ ិង 3រសន}+•JអំពីលទTផល

ែដលjនរកេឃQ ញ េហQ យខsLំj នប…¬ញពី 3រវIxគៃនថវI3និងបl¬ ៃនតB€xពប៉ុ ែន/‘គឺ* _Jំែតមួ យគត់ ែដលេយQ ង
-តវូ jនផ/ល់ឱ3សេ+ះ។ ដូេចJះបl¬ gំង េនះ*មួ យថវI3គឺBនOរៈសំ fន់ N ស់ ។ តB€xពគឺB នOរៈសំf ន់

េហQ យេបQ•?ន3រចូលរួមរបស់ -ប*ជនេទ 3រអនុវត/ថវI3មិនBន-បសិ ទTxពេទ។ េយQ ង បង“ពនT េហតុអeីjន*េយQ ង
មិនដ‡ង ˆលុយរបស់ េយQ ង•យេ‹N? េយQ ង -•ន់ ែតប…¬ញរhiភិj លនូវ3រពិ តនិង jនផ/ល់អនុO សន៍ស-Bប់
3រែកលម‰ស-Bប់ តB€xពថវI3។
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
ខsLំj នសំេរចចិត/ប/Šរ3រ…រេ‹អង23 រ WWF េ\ែខមក˜ _Jំ ២០១៤។ ខsLំគិតˆ‘ដល់ េពល-តវូ •កេចញពី

អង23រេវទិ3ៃនអង23រមិ នែមនរhiភិjលេហQ យ ពីេ-SះខsLំBន)រម? ណ៍ˆកJង
L រយៈេពលដប់ _Jំ*+យក-បត/ិបត/ិ ខsLំ

jនេធeQ3រ…រល‰*េ-ចQន jន•ំ-ទបl¬សំfន់ ៗ*េ-ចQនស-Bប់ -បេទសកម]L**ពិេសសBនេBទនxពែដលjន
•ំ-ទ-ប*ជន-កី-កនិង …យរងេ-•ះៃន-បេទសកម]L*។ ខsLំBនេBទនxព*ពិេសសចំេSះ3រពិតែដលខsLំjនចូល
រួម ចំែណកកJLង 3រប¦»ប់ 3 រេធeQស ម•gនៃ-ពេឈQ និង សម•gនដbេសដiកិច¯ ។ េនះ-តវូ jនេធeQប ន/េhយយុ ទT+ 3រ

េដQម •ីប ¦»ប់ 3រេធeQសម•gនដbេសដiកិច¯ែដលរhiភិj ល-តវូ jនផ/ល់ឱŽអJ កអភិវឌZន៍ ដb˜ប់ "នហិ ក†-តវូ jនផ/ល់

ឱŽ េហQ យេយQ ងេជ¥ˆ‘-តវូ ែតប¦»ប់ ។ ចុងប¦¯ប់េ\កJLងែខមិថ+
ុ _J២
ំ ០១២ រhiភិjលjនសេ-មចប¦»ប់ 3រផ/ល់
ដbសម•gនgំង េនះេហQ យេ+ះគឺ*េ*គជœយមួយដធំសំ˜ប់ -បេទសេយQ ង ។ ‘មិ នយឺ តេពលេទ-បសិ នេបQ េយQ ងgំង
អស់ •Jបន/រេធeQ3ររួម•JេដQម•ី3រSរធនkនធម?*តិរបស់ េយQ ង។

ខsLំBន)រម? ណ៍ កJLង 3រ•កេចញˆ-បសិ នេបQ អង23រមិ នែមនរhiភិ j លមួ យ -ត ូវjនដ‡ក+ំេhយមនុស V

ដែដលេ+ះ ‘នឹងមិនBន3រ®€ស់ ប/Šរេទ។ ខsLំBន)រម?ណ៍ˆ‘សំfន់ Nស់ កJLង3រេធeQ*គំរម
ូ ួយ េហQ យ¸នេ‹រក

បl¬ -បឈមមួ យេទ’ត។ ‘សំfន់ N ស់ កJLង 3រ-បគល់ អំNចេ‹ឱŽអJ កេផVងេទ’ត េមដ‡ក+ំេក?ង*ងែដលBន
គំនិតថ?ៗ
b ¸មថ?។
b

ខsLំj នប/Šរ3រ…រេ‹រក3រអភិរកV*មួ យអង23រ WWF ពី េ-SះខsLំេជ¥ˆ‘ក៏ S ក់ ព័នន
T ឹង 3រ3រSរធនkន

ធម?*តិែដលប៉ ះSល់ សិទTិនិងេសចក/ីៃថ€ថŠរJ របស់ ម នុសVក៏ដច
ូ *សតeែដរ។ 3រ3រSរធនkនធម?*តិមិន)ចបំែបក

េចញពីសិទTិរបស់ -ប*ពលរដi សិ ទន
Tិ ិងជbវxពសហគមន៍និង លទTិ-ប*ធិបេតយŽេឡQយ។ 3រអភិរកVមិ ន)ចសេ-មច
jនេទ-បសិ នេបQ -ប*ជនមិ នយល់ អំពីសិ ទTិរបស់ ពួកេគនិង ˆេតQសិទTិរបស់ ពួកេគគួរ-តវូ jន3រSរ™៉ ងដូចេម/ ច។
េ\េពលខsLំេធeQ3 រេ\អង23 រ WWF ខsLំj ន•ប់ េផ/Qម េធeQយុ ទT+ 3រតស៊ូ ម តិេលQ គេ-Bងទំនប់ ‘រីអ គ2ិស នីដនOហុ ង

(Don Sahong) ពី េ-SះខsLំេជ¥*ក់ ™៉ងមុ តBំˆគេ-Bងេនះនឹង +ំម កផលប៉ ះSល់ អវIជ§Bនដល់ វIស័យជលផលៃន
ទេន€េមគង2 សតeេផV¿តេអ˜៉‘¶ឌី និង-បព័នT បរិOPនវIទŸេមគង2gំងមូល។

ដូេចJះេយQ ង jនេរ’បចំយុទT+ 3រ†មអុី នធឺណិ តមួ យេហQ យ jនទទួល ហតPេលf•ំ-ទចំនួន ២៨០ ០០០ ពី

-ប*ជនទូgំ ង ពិ ភពេ"កែដលពូ កេគនិ ™ យˆ "េទ" ចំេSះទំន ប់ ដនOហុ ង។ ដូេចJះ‘Bន3រខកចិត/™៉ ងf€ំ ង
ែដល-កុមហ៊ុ នេម:2ហeឺ ស (Mega First) មកពី-បេទសB៉េឡសុីមិនែដលពិxក£*មួយេយQ ងេ+ះេទ។

ខsLំj នេ‹ទសV+ៃ-ព3រSរែដល*កែន€ង ែដលBនសហគមន៍រស់ េ\ជុវ@ Iញៃ-ពgំងេ+ះ។ xព-កី-កគឺ*

ភស/L†ងេហQ យខsLំេជ¥*ក់ ˆេដQម•ីk+jននូវសមិទTិផលៃនេ•លេÀៃនេ•លបំណងៃន3រអភិរកV េយQ ង•ំj ច់ -តវូ
ែតBន3រ‘យតៃម€-តឹម-តវូ និងេhះ-Oយជbវxពរស់ េ\របស់ -ប*ជនេ-Sះ‘*កិច¯3រ…រប+}ន់ ។

3រ3រេប/*sចិត/របស់ រhiភិjលនិង3រទទួលO2ល់សិទTនិង ជbវxពរស់ េ\របស់ សហគមន៍។ ‘…យ-សួល

ស-Bប់ មនុសVេដQម•ី3ប់ េឈQ ែត‘-តវូ 3រពលវ"យូ រេដQម•ីឱŽ‘ដុះលូត"ស់ េឡQងវIញដូចធម?*តិ។ េយQ ងBនកិច¯
សហ3រល‰* មួយ រhiភិj លពី ដប
@ ូ ង ពួកេគjនយល់ ដ‡ង ˆ3រ…រែដលេយQ ងកំពុង េធeQគឺBនសំ fន់ N ស់ ។ េយQ ង ក៏

Bន3រផ/ល់មូ លនិធិនិង 3រ…រ*-កុម ដល‰ផងែដរ ដូេចJះ‘)ចេធeQឱŽ3រ…រBនផលិតxពេ\ WWF េហQ យ ខsB
Lំ ន
េBទនxពចំេSះេពលេវ"របស់ ខsLំេ\ទីេ+ះ។
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ឈិ ត សំ 7ត
ប៉ុែន/ខsLំj នសេ-មចចិត/េធeQ3រ®€ស់ ប/Šរ*ថ?bម/ ង េទ’តពី េ-SះខsLំBន)រម? ណ៍ˆេ\ែតBនបl¬ *េ-ចQនេ\

កJLងសិ ទTិមនុសV សិ ទTិរបស់ „ស/ី និងកុBរែដល-តវូ េhះ-Oយ។ Bនបl¬* េ-ចQនNស់ ៖ 3រជួញដូរកុBរ 3រេកង-

-បវœ¦¯ 3ររំេ"ភបំSន gសxពនិងអំេពQហឹង£-ប_ំងនឹង„ស/ី 3រប៉ះទង2Iចផ€Šវចិត™
/ ៉ ងf€ំង xព-កី-កេ\ែតBនធ”ន់
ធ”រ។ 3រេធeQចំN ក-សុកគឺ ខ]ស់ពី េ-Sះ-ប*ពលរដiមិ ន)ចែសe ង រក3រ…រេធeQj នេទឥឡŠវេនះ។ ដូេចJះេ\ែតBន
បl¬ សង2ម ធ”ន់ធ”រ*េ-ចQនេ\កJLង -បេទសកម]L * េហQ យេនះjនជ@រញ
ុ ឱŽ3រសេ-មចចិត/របស់ ខsLំឱŽប/Š រ3រ…រម/ ង

េទ’ត។ ដូេចJះខsLំj នសេ-មចចិត/-តលប់ េ‹េធeQ3រេ\ែផJកសិ ទិTមនុសVនិង សង2មវIញេ\េពលេនះេលQសិទTិ*មូ លhiន
របស់ កុBរនិង„ស/ីែដល*-កុម…យរងេ-•ះបំផត
ុ ។ េតQនរN)ចBន)រម?ណ៍ដ‡ងពី3រលំjកនិង3រឈឺ •ប់ របស់
េក?ងៗែដលBន)យុ ពី ៦ េ‹ ១៨ _Jំែដលកំពុងរង3រឈឺ •ប់ ? េតQអJកNនឹងែថរក£ពួកេគ?

ដូេចJះខsLំj នសេ-មចចិត/ចូល រួម *មួ យ អង23 រមូ ល និធិ: 3រអន/រ*តិ (Hagar) េហQ យខsLំB នេBទនxព

f€ំង Nស់ ែដលjន3€យ*+យក-បតិប ត/ិជន*តិែខ?រដ@បូ ងេគេ\អង23រ:3រ-ប•ំេ\កម]L*។ អង23រ:3រ

េធeQ3រេhយស-Oក់ ស-Oំ*អJ កជ@+ញមួយកJLង3រែថរក£និង3រ*សះេស•QយេដQម•ីk+jននូវគុណxពខ]ស់ៃន
េស‘កម? ពŸjល3រប៉ ះទង2Iចផ€Šវចិត/f€ំង 3€សមរមŽ†មលក·ណៈវប•ធម៌ េដQម •ីពŸjលអJ កgំង «យNែដលរង

ផលប៉ ះSល់ 3រប៉ះទង2Iចផ€Šវចិត/ធ”ន់ធ”រ។ ចក·LវIស័យរបស់ េយQ ង គឺចង“េឃQ ញសហគមន៍ែដល-តវូ jន*សះេស•Qយ3រ
ប៉ ះទង2Iចផ€Šវចិតខៃន3រជួញដូរមនុសV gសxពនិង 3ររំេ"ភបំS ន។ អង23រ:3រផ/ល់ជូនអតិថIជននូវេស‘កម?

3រ*សះេស•Qយ ពីផŠវ€ ចិត/ែដលBនរយៈេពលែវង។ េយQ ង េជ¥*ក់ ˆ *មួ យ នឹង 3រ•ំ-ទ-តឹម -តវូ និង -បកបេhយ

សមតPxព -ប*ជន)ច*សះេស•Qយ និង +ំមុខកJLង ដ@េណQ រ®} ល់ ខ€žនរបស់ ពួកេគេ_] ះេ‹រកxពេពញេលញ។ េ\
េពលែដល3រ*សះេស•QយេកQតេឡQង វដ/ៃន3រប៉ះទង2Iចផ€Šវចិត/-តវូ jនប¦¯ប់។ខsLំពិត*Bន)រម? ណ៍ˆខsLំ)ចចូលរួម
ចំែណកដល់-ប*ជនរបស់ ខsLំ†មរយៈ3រ…រេនះ។

•ប់ †ំងពីទសវតVរ៍ ១៩៩០ ខsLំគិតˆ3រយល់ដង
‡ របស់ -ប*ពលរដiអំពីសិទTិមនុសVjនេកQនេឡQង។ ពួកេគដ‡ង

អំពីសិទTិនិងេសរីxពរបស់ ពួកេគ។ ខsLំjនេធeQ*OកVីៃន3រប…¬ញេនះពី សហគមន៍។ -ប*ជន-បមូលផ/•
L ំ J េហQ យពួក
េគត‘¶េ\េពលសិ ទTិរបស់ ពួកេគ-តវូ jនេគរំេ"ភ។ ‘ប…¬ញˆ-ប*ជនកម]L**េ-ចQនយល់ ដ‡ង អំពីសិទTិរបស់ ពួក

េគ។ ពួកេគដ‡ង ˆអeី ែដល-តវូ និង ខុសពី េ-Sះេ\ដ@N ក់ 3លេនះពួកេគBនព័ ត៌Bនេ-ចQននិង)ចទទួល jនព័ ត៌B ន

បែនPម*ងេពលមុន។ េពលខ€ះ-ប*ជនjនេរ’បចំយុទT+3រេហQ យមកទី-កុង ភJេំ ពញេដQម•ីេធeQ3រត‘¶។ -បសិ នេបQដbធី€
របស់ -ប*ពលរដi-តវូ jនរឹបអូ ស ពួកេគដ‡ងពីសិទTិរបស់ ពួកេគ ប៉ុែន/ពួកេគមិនដ‡ងពីរេប’បែដលពួកេគ)ច3រSរសិ ទTិ
gំងេនះ–េនះគឺ*បl¬។ ពីែផJកផ2ត់ផ2ងែ“ ដល*3រេឆ€Qយតបរបស់ )*sធ៍រចំេSះ-ប*ជនេរ¥ង*េ-ចQន-តវូ 3រេធeQឱŽ
-បេសQ រេឡQងនិងេធeQjនសេ-មច។

ខsLំគិតˆេដQម •ីេលQកកម]ស់ សិ ទTិម នុសV‘-តវូ 3រេពលេវ"។ ខsLំគិតˆមនុសVជ@+ន់ េ-3យពិ ត*BនOរៈ

សំfន់ Nស់ េហQ យនឹង3€យ*មូ លhiន-គឹះដរឹងBំមួ យស-Bប់ លទT-ិ ប*ធិបេតយŽ។ *ពិេសស ខsLំែតងែតសងÁឹម
ˆយុ វជនែដល*ជ@+ន់ េ-3យBនេBទនxពនិងBនគំនិតថ?។
b លទT-ិ ប*ធិបេតយŽ-តវូ ែតដ‡ក+ំេhយសិ ទTិមនុសV។

ចល+សិ ទិTម នុសVjនចំNយេពល*យូ រ េហQ យBនេពលេ-ចQនេទ’តែដល-តវូ េ‹។ ‘•ំj ច់ -តវូ Bន3រ

ដ‡ក +ំេhយBន3រចូល រួម ពី -ប*ជន - ពួកេគគឺ* អJ កេបQ កបរដសំf ន់ ។ -បសិ នេបQ អJកេបQ កបរសំ fន់ ៗBនxព
f€ំង 3€ ពួកេគនឹងBនឥទTិពលេលQេមដ‡ក+ំេដQម •ីេ•រពសិ ទិTមនុសVនិងលទTិ-ប*ធិប េតយŽ។ xរកិច¯មិ ន*Oម¦m
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Nស់ Nេទែដលមនុស VBJ ក់ ) ចេធeQj នេ+ះ។ េយQ ង gំ ង អស់ •J -តវូ ែតgមgរ*េរ’ង˜ល់ ៃថ”។ េយQ ង -តវូ 3រ
រដiសx*តិដរឹងBំែដល*-បព័ នដ
T រឹងBំមួយៃន3រ-តត
ួ ពិ និតŽនិង តុលŽxព។ េ\កJLងរបបលទTិ-ប*ធិបេតយŽដរឹង
Bំមួយេមដ‡ក+ំ-តវូ បំេពញត-មវូ 3ររបស់ -ប*ពលរដiខ€žន។

-បសិ នេបQ េមដ‡ ក +ំ មិ ន េ•រព បេ-មQ និ ង ផ/ ល់ 3រផ/ល់ េស‘កម? ដ ល់ -ប*ពលរដi របស់ ពួ ក េគេទេ+ះ

-ប*ជននឹង មិ នេjះេ_JតឱŽពួកេគេទ។ xគីgំ ង ពីរ•ំj ច់ -តវូ ដ‡ង ពី េរ¥ងេនះ េហQ យ‘មិ ន…យ-សល
ួ េ+ះេទ។ េម
ដ‡ក+ំ-តវូ ែតដ‡ង ˆកJLង របបលទTិ-ប*ធិបេតយŽ អJ ក-តវូ ែតេដQរតួ*គំរ ូ អJ ក-តវូ បំេរQ-ប*ពលរដiនិង េ•រពសិ ទTិរបស់
-ប*ពលរដi។ អJ ក-តវូ ែតបេ-មQ អeីែដល-តឹម-តវូ េ-Sះេ\េពលចុង ប¦¯ ប់ -ប*ពលរដiនឹង វIនិចÂ័យសកម? x ពរបស់

អJ ក។ េនះ-តវូ 3រេពលេវ"េ-ចQនេហQ យ-ប*ពលរដi•ំjច់ -តវូ BនxពរឹងBំនិង3ររួបរួម•J។ gំង-ប*ពលរដiនិង

អង23រសង2ម សុី វIល សហគមន៍មូ លhiន-តវូ ែតរឹង BំេដQម •ីgមgរសិ ទTិរបស់ ពួកេគ*ពិ េសសសិ ទTិដbធី€ សិ ទTិធនkន
ធម? * តិ និង សិ ទTិ នេ™jយនិ ង សុី វI ល -ត ូវjន3រSរ។ ខsLំ គិ ត ˆអeី ែ ដលេយQ ង)ចេរ’នពី -បេទសកម]L * គឺ ˆ សិ ទTិ

មនុស Vនិង លទTិ-ប*ធិប េតយŽមិ ន )ចេកQតBនេhយឯកឯងេ+ះេទ។ ត-មូវ3រ-តវូ ែតេចញពី -ប*ជនខ€žនឯង។
-ប*ជន-តវូ ែតgមgរនិង Bនជ@េន¥រឹង Bំ និង ចក·L វIស័ យ ពិ ត-jកដេដQម •ីដ‡ក+ំ និង ស-មបស-ម ួល េដQម •ី•ប់ េផ/Qម
យុ ទT+3រនិងមេ+គមវI*§េដQម •ីផVពeផ£យដល់ អJកដៃទ។ ពី ប ទពិ េOធន៍របស់ េយQ ង‘ច²ស់ Nស់ ˆសិ ទTិម នុស V
និងលទTិ-ប*ធិបេតយŽមិនេកQតBនេhយឯកឯងេឡQយ។

ខsLំគិតˆេយQ ង -តវូ េរ’នសូ-តនិង_€តៃវកJLង 3រយល់ដង
‡ អំពីOPន3រណ៍និងបរិបទ។ ‘មិន)ចសេ-មចjនកJLង

រយៈេពលមួ យយប់ េទ។ ប៉ុែន/សំfន់ អJក-តវូ ែត•ប់ េផ/ម
Q កJLងវIធ*
ី យុ ទTO„ស/ េដQម•ីេធeQសBហរណកម?:និភ័យgំង

អស់ េហQ យពŸ™មជះឥទTិពលមួ យជ@: នម/ង ៗេ‹រhiភិj លឬគណបកV3ន់ អំNច†មរេប’បែដលBនន័យ ˆ
អJ ក)ចេធeQ3រ®€ស់ ប/Šរែដលពួកេគ)ចទទួលយកjន។ និ™យដូចេនះ េយQ ង-តវូ ែតេធeQឱŽBនតុលŽxពយុ ទTO„ស/

របស់ េយQ ង េhយមិ ន-•ន់ ែត-ប_ំង នឹង ពួ កេគឬ*មួ យ ពួកេគេ+ះេទ ប៉ុ ែន/េដQម •ីB នឥទTិពលេលQេមដ‡ក +ំឱŽjន
េ-ចQន†មែដល)ចេធeQេ‹jន។ ដូេចJះ‘*3រ…រដលំjកមួយ ប៉ុែន/េយQ ង)ចែសeងរកយុ ទTO„ស/េដQម•ីេធeQ3រេដQម•ី
ជះឥទTិពលេលQ3រ®€ស់ ប/Šរ។

-បសិ នេបQ អJ កf€ំ ង និ ង តឹ ង រឹង េពក អJ កនឹ ង -ត ូវjនេគបំ ®€ ញែដលេនះមិ នែមន*យុ ទT O „ស/ ល‰ េ+ះេទ។

-បសិ នេបQ អJកទន់ -*យេពក អJ កមិន)ចសេ-មចjននូវឥទTិពលេទ។ ដូេចJះអJ ក-តវូ រកតុលŽxពមួយស-មប។ េយQ ង

-តវូ េធeQ‘យឺ តៗពី េ-SះមនុសVគឺ…យឈឺ •ប់ េហQ យេមដ‡ក+ំ…យតូចចិត/នឹង សកម? xពរបស់ ពួកេគ។ េយQ ង -តវូ រក
វIធីO„ស/មួយជ@:នម/ងៗេដQម•ី¸នដល់េ•លេÀរបស់ េយQ ង។ ‘-តវូ 3រេពលេវ" ជួន3ល‘-តវូ ចំNយេពល

មួយជbវIតេដQម•ីេធeQ‘ប៉ុ ែន/ចូរបន/3រេរ’នសូ-តេ\ែតបន/េធeQកេុំ jះបង“េ•ល! សិ ទTិម នុសVនិងលទTិ-ប*ធិប េតយŽមិ ន
jនមកកJLងរយៈេពលមួយយប់ េទែត‘)ចមកដល់ៃថ”Nមួយ។ សូមកុ-ំ បÃប់ េដQមួយជ@:នម/ងៗេហQ យប+}ប់ ម ក
េយQ ង)ច¸នដល់អeីែដលេយQ ងចង“j ន។ ខsLំគិតˆេ+ះ*បទពិេOធែដលខs)
Lំ ចែចករំែលក*មួយអJ កដៃទេដQម•ីឱŽ

ពួកេគ)ចេរ’នពី ‘ jន ប៉ុ ែន/‘ មិ ន)ចេកQ តេឡQ ង េhយមិ នjន•ប់ េផ/Qម អeី េធeQេOះេ+ះេទ។ •ប់ េផ/Qម េធeQអeី មួ យ
េហQ យេធeQដេ@ ណQរយឺ តៗេហQ យអJ ក)ចេ‹ដល់ទីេ+ះេ\ចុងប¦¯ប់។

ឈិ ត សំ &ត

ែខក*+ ,-២
ំ ០១៧
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៦
េលក្សី ធីត ឃឹះ

ស./បនិកនិងនយិក្បតិបត្ិអង្ករសីលករ
េ"ក$សី ធី( ឃឹ ះ (Thida Khus) គឺ./0បនិកនិង .5យិ 7 $បតិប ត9ិៃ នអង<7 រសី ល7រែដល.អង<7 រក/ង
សមត0B ពDនមុ ខ េគមួ យ េHកIJង $បេទសកមL J.។ េ"ក$សី ទទួ លNនOនរPQន់ . េ$ចTន ស$Uប់ 7 រPររបស់
េ"ក$សី េHសហរដWXេមរិកស$Uប់ 7រ$បមូលផ9ស
J ំ ហគមន៍ជនអេ59$បេវសន៍កមL.
J េវ_ត`ម និង aវ។ េ"ក
$សី គឺ. អគ<េ លbធិ 7 រៃនគណៈកUeធិ 7 រេលTកសf gយ hស9ី កIJង វiស័ យនេkNយេHកមL J. និ ង .$បlនៃនេវទិ 7
$ប.ជនX/៊ន$បnំេHកមL.
J ។ េ"ក$សី Uន7រេប9.oចិត9ខLស់កង
IJ 7រេលTកសf gយhស9ី េ HកIJង ជpវiតនេkNយនិង
សហគមន៍។

ខoJំេកTតេHqIំ ១៩៥១ េHuជlនីភIេំ ពញ។ ឪពុកខoJំគឺ. អI ក$គប់ $គងែដលNនnប់ េផ9TមXជpព.អភិN លរង

េខត9េស_មuប េហT យប5fប់ មកNនេធQT7រេHកIJង$កសួង.េ$ចTនកIJង5ម.$បlនខុទf7ល័យ។ yត់ែតងែតអះXង

zyត់ មិ នែមន.អI កនេkNយេទ ប៉ុ ែន9yត់ Uនសមត0BពេហT យ$បមុ ខៃន$កសួ ង .េ$ចTនចូលចិត9ឱ}yត់ េធQT7 រ
.មួយពួកេគ។ U~យខoJំ.េមផfះ។

ឪពុកខoU
Jំ នស9ង•€រសី លធម៌ខLស់`ស់ ែដល.7រ$បឈម`ស់ កIJង អំឡJងេពលេ5ះេ$Oះyត់េធQT7រេH

េ$7មX`ព„NលNuំងដូេចIះyត់ក៏.មhន9ីuជ7ររដWNលNuំងមួយរូបផងែដរ។

េHqIំ ១៩៥៣ កមLJ . ទទួល Nនឯកuជ}ពី N uំ ង ។ ឪពុកខoJំ និk យេ$ចTន អំពី ប ˆ‰ រដWN លរបស់ រ€W ភិ N ល

េហT យប5fប់ ពីេពលŠំងេនះខoJំដង
‹ zខoJំnប់ Xរមe ណ៍េលTប ˆ‰ Šំងេនះេ€យ/រែត7រពិBកŒេHជុវ• iញតុŠំងេ5ះ

េ€យ/រែតyត់$Nប់ េយT ងពីរេប_បែដលៃថ•េធQT7ររបស់ yត់$ប$ពឹត9េ•។ yត់Nន$បឈមមុខនឹងបˆ‰.េ$ចTនៃន
បក‘ពួកនិយមនិង អំេពT ពុករលួ យ។ yត់ ក៏$តវូ $បឈមមុ ខនឹង បˆ‰ .េ$ចTនរបស់ ជនរងេ$yះ បˆ‰ េHកIJង រដWN ល
ដូេចIះyត់និងU9 យខoJំN នសំេរចzកូនៗរបស់ ពួកyត់ Šំង អស់ គឺ.អI កបេច“កេទសេហT យ មិនចូលកIJង 7រPររដWN ល
និងនេkNយេទ។
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ធី 6 ឃឹ ះ
េយT ង Uនបងប”•នដប់ 5ក់ ខoJំ.កូនេលខេរ_ងទី$Nំបី។ $គ/
ួ រខoJំUនកូន$សី បី5ក់ និង $បុ ស$Nំពីរ5ក់ ។ កូន

$បុស.េ$ចTន5ក់ $តវូ Nនប–—•នេ•សិ កŒេHបរេទស។ ឪពុកខoJំN នដ‹ង ពីរេប_បnប់ យកឱ7សដូេចIះyត់ Nនប–—•ន
កូន$បុសŠំងអស់ ឱ}7̃យេ•.វiសQករ អI កឯកេទសែផIកកសិ កមe វiសQករេ$បង និង/0បត}ករជ•នស
ួ ឱ}ចូលកIJងរ€WភិNលនិង7រPររដWNល។ ពួកyត់មិនយកចិត9ទុក€ក់ ចេំ Oះកូន$សី េទពីេ$OះេHេពលេ5ះេ€យកូន$សី នឹងNនេរ_ប

7រេហT យប5fប់ មកេ•រស់ េH.មួយ/Qមី។ ដូេចIះេ5ះ.អQី ែដលខoJំNនេធQTេHេពលែដលខoJំេរ_ប7រេHqIំ ១៩៦៩។
ខoJំUនXយុ ដប់ $NំពីរqIំ។ /Qមី របស់ ខoJំN នប–“ប់ 7រសិ កŒzIក់ ប ណšិតពីសហរដWXេមរិក yត់ គឺ./h/9nរ}និង

េ$7យមក.$ពឹ ទ› បុ រសៃនសកលវi ទ „ល័ យ ប៉ុ ែន9េ យT ងNនឆ˜ ង 7ត់ 7 រលំ N ក.េ$ចT ន េ€យ/ រែតសhP< ម។
សhP<មNនnប់ េផ9ម
T េហT យប5fប់ មកែខeរ$កហមNនមកដល់។

បងប”•ន$បុស$សី មួយចំនន
ួ របស់ ខoJំN នេ•រស់ េH$បេទសNuំងពីេ$OះេHេពលUន7រលំNកែបបេនះពួក

េគNនេ•រក7រPរេHទីេ5ះ។ ខoJំNនNត់ បង•បង$បុ សUIក់ មុ នេពលសhP<មកIJងេ$yះzIក់ ចuចរណ៍មួ យ។ បង$សី

របស់ ខoJំក៏Nនេ•$បេទសNuំង.ជនេភ_សខ˜gនប៉ុែន9េយT ងេHរស់ េHមុននិងកIJងរបបែខeរ$កហមដូច.អI កដៃទែដរ។ ខoJំ

Uនសំ ` ងែដល/Q មី ខoJំទ ទួល Nន7រPរេHវiទ„/0 នបេច“ក វiទ„Xសុី បី ែខមុ នេពលែខeរ$កហមNនមកដល់ ។
ដូេចI ះេយT ង Nនេ•.មួ យ កូនៗ របស់ េយT ង េ•$បេទសៃថេហT យេយT ង រស់ េHទីេ5ះកIJង អំឡJ ង របបែខe រ$កហម។
េហT យប5f ប់ ម កេយT ង NនរកេឃT ញzេយT ង .មនុស ‘ye ន$បេទសពី េ$Oះលិខិតឆ˜ង ែដនែដលេយT ង Nនេ$បT ែលង
UនBព$សបច•ប់ េទ_ត។ ដូេចIះេយT ងរស់ េHដូច.ជនេភ_សខ˜gនប៉ុ ែន9វiទ„/0នបេច“កវiទ„Xសុី Nនyំ$ទេយT ង ឱ}

Uនទិ€W 7រ/I ក់ េH$បេទសៃថ។ ដូេចIះេហT យេ$7យមកេទ_ត េយT ងNន€ក់ O ក}េសIT សុំេ•7ន់ $បេទសេផ‘ងៗ
ប៉ុ ែន9U នែតសហរដWXេមរិកប៉ុ េ`
ž ះែដលNនទទួលយកេយT ង េ€យ/រែត/Q មី ខoJំN ន ទទួល 7រអប់ រេំ Hទីេ5ះ

េហT យក៏ េ€យ/រyត់ N នយល់ $ពមេធQT7រPរ.បុ គ<លិកជនេភ_សខ˜gនេH/0នទូX េមរិកកIJង កំឡJ ង េពលវiប ត9ិqIំ
១៩៧៩ េHេពលែដលមនុស‘.េ$ចTនNនេធQTចំ`ក$សុកឆ˜ង7ត់ $ពំែដន។ កIJង កំឡJង េពលែដលខoJំរង•nំេ•សហរដW
Xេមរិក ខoJំក៏NនេធQT7រេHែផIកជនេភ_សខ˜gនភIេំ ពញេH/0នទូតXេមរិក$បnំ$បេទសៃថ។ ដូេចIះខoJំ$តវូ ជួយជនអេ59$បេវសន៍េលTបˆ‰េផ‘ងៗ សUសជនេភ_សខ˜gននិងេ¡ឱ}េគមកជួយជនេភ_សខ˜gនែដលកំពុងឆ˜ង7ត់$ពំែដន។

កIJង អំឡJង េពលេ5ះឪពុកU9យខoJំN នមកដល់ ពួកេគNនេដTរឆ˜ង7ត់ $ពំែដនចូលេ•កIJង $បេទសៃថ។ ពួកេគ

Nនរស់ uនUនជpវiតពីរបបែខeរ$កហមប៉ុែន9ប ងប”•ន$បុសពី រ5ក់ របស់ ខoJំមិនNនេHរស់ េទ។ បងប”•ន$បុសពីរ5ក់ េទ_ត
Nនរត់ េគចខ˜gនេហT យេ$7យមកNនេ•រស់ េH$បេទសNuំង េហT យបងប”•ន$បុសUIក់ និង $សី UIក់ េទ_តNនេ•រួម

រស់ .មួ យ$កម
ុ $គ/
ួ ររបស់ េយT ងេH$បេទសNuំងែដរ។ ពួកេគមិ នUនមិ ត9ភក9ិេផ‘ងេទ_តេHកIJង សហរដWXេមរិក
ដូេចIះ.លទ›ផលខoJំគឺ.មនុស‘ែតUIក់ គត់ែដលNនេចញេ•េHសហរដWXេមរិកេ€យខ˜gនឯង.មួយកូនៗរបស់ ខoJំ។

េយT ង NនេធQTចំ` ក$សុ កេ•សហរដWX េមរិច េ€យye ន/Q មី ខoJំេទពី េ$Oះyត់ េH.ប់ េធQT7 រេHជ•រជ
ំ ន

េភ_សខ˜gន។ េយT ង Nនេ•សហរដWXេមរិកេហT យប5fប់ ម កេយT ង $តវូ Nនឧបត0មេ€យមិត9ភក9ិរបស់ /Q មីខoJំែដល.

មិ ត9 រម
ួ /"UI ក់ ។ ដូេចI ះេហT យេ$7យមកេទ_ត មិ ត9 រម
ួ /"UI ក់ េទ_តេH/នXន់ តូនីញ៉• (San Antonio) រដW
តិច/ស់ (Texas) រកNន7រPរមួយេទ_តឱ}yត់ ។ ដូេចIះពួកេគNនេរ_បចំឱ}ខoJំេធQTដេ• ណTរេ•រស់ េHរដWរដ
៉ ូ Xនaន់

(Rhode Island) េH/នXន់ តូនីញ៉•(San Antonio)។ ខoJំN នបំេពញOក}សុំបេ$មT 7រPរស$Uប់ /Qមី ខoJំេ$Oះyត់
េH$បេទសៃថេHេឡTយេហT យyត់ មិនXចបំេពញNនេទ។ £.7រ¤̃ស់ ប9•រដ¥ធម
ំ ួយេHរដWតិច/ស់ (Texas)! yត់

76

!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
NនមកេH.មួយខoJំេHែខធI• qI១
ំ ៩៧៩េH/នXន់ តូនីញ៉• (San Antonio) ែដល.កែន˜ងែដលyត់nប់ េផ9ម
T េធQT7រ។

ដូេចIះេ5ះេហT យ.កែន˜ងែដលេយT ង Nន(ំង លំេH nក់ ឫសរបស់ េយT ង េH/នXន់ តូនីញ៉• (San Antonio) រដWតិច
/ស់ (Texas)។

ខoJំNន/Iក់ េHសហរដWXេមរិកពី qIំ ១៩៧៩ ដល់qIំ ១៩៩៣ ែដល.សម័យ7លេវ_ត`មេHកមLJ.។ កIJង

អំឡJង េពល/I ក់ េHសហរដWX េមរិច ខoJំN នចូល រួម k៉ ងសកមe កIJង 7រេរ_បចំស ហគមន៍កមLJ. េHែន˜ង ែដលខoJំរស់

េH។ ខoJំNនេធQT7រកIJងេស£សង<មេHទីេ5ះេហT យNនេ•/"េរ_នកIJងេពលែតមួយនិងNន7̃យ.អI កេធQT7រPរ
សង<ម មួ យរូប ។ ខoJំN នជួយេរ_បចំពួកេគ េហT យប5fប់ ម កខoJំក៏េចញេ•េ$§និងេរ_បចំសហគមន៍េវ_ត`មនិង aវ
ដូេចIះេយT ង Xចេចញេ•$បកួត$បែជងេដTម ¨ីទទួលយកកិច“ស ន„មួ យ េដTម ¨ីផល
9 ់ េស£កមe ដល់ ជនេភ_សខ˜gនេHកIJង

តំបន់ /នXន់ តូនីញ៉• (San Antonio)។ ដូេចIះខoJំNនេរ_បចំេស£កមe ជនេភ_សខ˜gនេHកIJងBIក់ Pរេស£កមe សង<មមួ យ
ែដលផ9ល់េស£កមeដល់ជនេភ_សខ˜gនŠំងអស់ កIJង$កង
ំ ៩៨៦ ដល់ ១៩៩២។
ុ ពីqI១

ខoJំN នចូលរួម េរ_បចំអង<7រ.តិមួយែដលNនព„kមេ$ជTសេរTសជនកមLJ.ប៉ុ ែន9េ€យUនអI កេផ‘ងចូល

មកOក់ ព័ន,› $ប.ជនេវ_ត`មនិ ង aវ, ye នជនកមLJ . `$ត វូ Nនេគេរ_បចំឱ}ចូល រួម េទ។ ដូេចI ះខoJំ N ន¤̃ស់ ប9• រ
េសចក9ីស ង«ឹម ។ ខoJំ េជ¬z£សំ b ន់ ស $Uប់ េយT ង Šំ ង អស់ yI េហT យេយT ង nប់ េផ9Tមទទួ ល Nន7រyំ $ទk៉ ងb̃ំ ង ពី
សហគមន៍ធៗ
ំ ។

ខoJំN ន7̃យ.5យិ 7$បតិប ត9ិៃនេស£កមe ជនេភ_សខ˜gនេH/នXន់ តូនីញ៉• (San Antonio) ែដល.កែន˜ង

ែដលេយT ងNនផ9ល់េស£កមe7រ(ំង ទីលេំ Hនិង េស£កមe yំ$ទដល់ ជនេភ_សខ˜gនŠំងអស់ ែដលNន(ំងទីលេំ HេH
កIJង តំប ន់ /នXន់ តូនីញ៉• (San Antonio) មិ នែមនស$Uប់ ែត$ប.ជនកមLJ.េទ។ េលTសពីេនះេ•េទ_ត ខoJំNនេធQT7រ

.មួយអI កជ•5ញែផIកេវជ—/hស9.េ$ចTន5ក់ េ€យ/រមនុស‘.េ$ចTនែដលខoJំកព
ំ ុង ជួយ.ពិ េសស$ប.ជនកមLJ.
Nនទទួលរងនូវ7រប៉ះទង<iចk៉ងធ•ន់ធរ• ។ ដូេចIះេយT ងNនផ9ល់េស£កមe ែផIកជ•ង-ផ•វ˜ ចិត.
9 េ$ចTនេដTម¨ីជួយពួកេគកIJង7រ
ប៉ ះទង<iច ែដលពួកេគNនឆ˜ ង 7ត់ ។ ខoJំក៏ N នជួយ ពួកេគ.មួ យ េស£កមe ែដលពួ កេគ$តវូ 7រផងែដរ៖ 7រេរ_បចំzI ក់

B/អង•េគ˜សជួយពួកេគចុះេDeះកូនរបស់ ពួកេគេ•/"េរ_ន 5ំពួកេគេ•ជួប$គេូ ពទ} េធQT7រអន9uគមន៍េដTម¨ី
ជួយពួកេគែសQ ងរក7រPរ និងេឆ˜Tយតបេ•នឹងBពXសនIពី/"េរ_នែដលកូនៗរបស់ ពួកេគNនចូលេរ_នឬពីកែន˜ង

7រPររបស់ ពួ កេគ។ ពួ កេគUន7រ¤̃ស់ ទីក ែន˜ង េ$ចTន។ ខoJំក៏ N នេធQT7 រេដTម ¨ីជួយ ពួក េគេរ_បចំពិធីបុ ណ }េផ‘ងៗ
ែដលUន/រៈសំbន់ ចេំ Oះពួកេគ៖ បុណ}ចូលqIំែខeរ បុណ}ភ—Jំ (ៃថ•បុពQបុរស)។

£.7រPរលំN កb̃ំ ង `ស់ េដTម ¨ីជួយ សហគមន៍Šំ ង មូ ល េនះXចស$មបខ˜gន េ•នឹ ង ជpវiតរស់ េHកIJ ង

$បេទសថeម
p ួយេ€ះ$/យ.មួយសហគមន៍ 7រyបសង°ត់ពី$កុម/ស555ពីេ$Oះពួកេគ.ជនេភ_សខ˜gនកមLJ.
ែដល$តវូ Nនឧបត0មេ€យអI ក7ន់ /ស5$គឹស9។ .7រពិត`ស់ $ប.ជនកមLJ.Bគេ$ចTនUនXរមeណ៍zពួកេគ

នឹង $តឡប់ េ•7ន់ ជេ• ន¬$ពះពុទ›/ ស5របស់ ពួក េគវiញ ។ បុ ណ }ចូល qIំ ែខe រមិ នដូចyI នឹង បុ ណ }ណូ ែអលែដលអI ក

$Nរព›ពិធីកំេណT តៃន$ពះេយស៊ូ ។ បុ ណ}ចូល qIំែខeរគឺ.ពិ ធីបុ ណ }មួ យ េHចុង រដូវ$បមូ លផលដូេចIះេយT ងNនេរ_បចំ
សហគមន៍េដTម ¨ីេធQTអQីែដលពួក េគXចរីកuយ.មួ យ yI និង អេ–—T ញមិ ត9ភ ក9ិរបស់ ពួក េគមកចូ ល រួម កIJង $ពឹ ត9ិ7 រណ៍
េនះ។ ដូេចIះŠំងអស់ េ5ះគឺ.ែផIកមួយៃន7រជួយសហគមន៍េដTម¨ីXចរស់ េHNន រកŒអត9សˆ±ណរបស់ ពួកេគនិង
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ធី 6 ឃឹ ះ
UនBពសប•យរីកuយ.មួ យyIផងែដរ េ€ះ$/យ.មួយមិ ត9ភក9ិនិងសហគមន៍របស់ ពួកេគ។ £Nនជួយពួកេគ
(មរយៈ7រប៉ះទង<iចែដលពួកេគl̃ប់ Uន។

ប5f ប់ មកេHqIំ ១៩៨៩ េយT ងNនបេង°Tត$កុ ម ថepមួ យ គឺស ហព័ ន›ៃនអង<7 រមិ នែមនរ€W ភិ N លកមLJ . េH

សហរដWXេមរិក។ ដូេចIះកIJងអំឡJងេពលេ5ះ ខoJំNនបន97រPររបស់ ខប
oJំ ៉ុែន9េ$7យមកខoJំNន¤̃ស់ មកេធQT7រេH£²សុី ន
េ(នឌីសីុ (Washington, DC)។ ផfះរបស់ ខoJំNនបន9េH/នXន់ តូនីញ៉• (San Antonio) េហT យខoJំNនេ•ផfះម~ងកIJងមួយ

ែខ។ £ចែម˜ កb̃ំង`ស់ ស$Uប់ hស9ី ែខeរUIក់ ែដលេធQT7រេHq•យពី ផfះរបស់ yត់ និងេ•េធQT7រេH£²សុី នេ(នឌីសីុ
(Washington, DC)។

េមTល$តឡប់ មកវiញ ខoJំXចេមTលេឃT ញz£គឺ.ឱ7សដ¥ល”មួយេដTម¨ីេរ_នសូ $តពី អIកេធQT7រPរសង<មនិង

អI កដៃទេទ_តេដTម¨ីអភិវឌ´7រយល់ ដ‹ង7ន់ ែត$បេសT រេឡTង អំពី$បព័ នេ› HXេមរិកែដលេធQT7រ.មួយBIក់ Pររ€WភិNលសហព័ន› និង 7រយល់ដ‹ងពី $បព័ន›រ€WភិN លសហរដWXេមរិកផងែដរ។ ខoJំមិ នNនអះXងzខoJំN នយល់ $គប់ k៉ ង

េទ ប៉ុ ែន9ខoJំ$តវូ Nនេគផ9ល់ ប ទពិ េ/ធន៍ឱ}េហT យសហគមន៍េHទីេ5ះNនេបT កឱ7សឱ}ខoJំN នេរ_នសូ $តេ$ចTន(ម

រយៈពួកេគ។ េហT យ ប5fប់ ម កេHកIJង qIំ ១៩៩២ ប5f ប់ ពីកិច“$ពមេ$ព_ងសន9ិB ពទី$កុង N៉ រីស $តវូ Nនចុះហត0េលb
េHqIំ ១៩៩១ រ€W ភិ N លសហរដWX េមរិកUនេបសកកមe yំ $ទអង<7 រសហ$ប..តិកIJ ង 7រេធQTែផន7រ$បមូ ល
ធនlនមនុស‘េដTម¨ីមកជួយ/0ប5$បេទសកមLJ.េឡTងវiញេហT យX.oធរបេ`
9 ះXសនIៃនអង<7រសហ$ប..តិ

$បnំ េHកមLJ . (អ៊ុ ន(ក់ ) កំពុង េរ_បចំចូល កមLJ . ។ ដូេចIះខoJំN នេធQTប ន9ពីេ$OះខoJំ. 5យិ 7 $បតិប ត9ិៃនសហព័ ន›ៃន
សUគមេHសហរដWX េមរិក េហT យកIJ ង តួ 5 ទី េនះខoJំ N នជួយ េធQT7 រ£យតៃម˜ $ប.ពលរដWែដល$បែហល.ចង•

$តឡប់ េ•េធQT7រេHទីេ5ះវiញ។ េHេពលេ5ះេយT ងក៏N នេ$ជTសេរTសអI កសe័$គចិត9មួយ$កុមែដលចង•វiល$តឡប់ ម ក
$បេទសកមLJ.វiញពី សហរដWXេមរិក។ េហT យេHេពលេ5ះប5fប់ ពីខN
oJំ ន£យតំៃល$កុមមនុស‘ដ•បូ ង េគឱ}$តលប់
មកវiញេHqIំ ១៩៩៣ ខoJំដង
‹ zអQីែដលខoច
Jំ ង•េធQTគ$ឺ តឡប់ េ•$បេទសកមLJ.វiញ។

7រPរែដលខoJំេធQTេHកIJង$បេទសកមLJ.គឺជួយ7រ(ំងលំេHអI កសe័$គចិត9មកពីសហរដWXេមរិកែដល.ជន

.តិXេមរិកេដTមកំេណTតែខeរ ឬជន.តិXេមរិកែដលនិkយB/ែខeរ។

េHេពល$តឡប់ ម កវiញ ខoJំN នេធQT7រ.មួ យអង<7រអន9រ.តិមួ យពី សហរដWX េមរិចេដTម¨ី5ំអIកសe័ $គចិត9

ែដល$តវូ Nនឧបត0ម េ€យអង<7រមិ នែមនរ€WភិN ល.េ$ចTនរួមŠំ ងសហព័ នក
› មLJ.និង $កុម $បឹ កŒប`
9 ញកមLJ.
េH£²សុីនេ(នឌីសីុ (Washington, DC)–$តលប់ មក$បេទសកមLJ.វiញ។ ពួកេគេធQT7រ.ទីBIក់ Pរេ$ជTសេរTសេដTម ¨ី
េ$ជTសេរTសមនុស‘ឱ}$តឡប់ ម ក$បេទសកមLJ.វiញ េហT យខoJំN នេធQT7រ.មួយពួកេគេដTម¨ីជយ
ួ $ប.ជនេ€ះ$/យ

.មួយ/0ប័នេផ‘ងៗេហT យខoJំNនេធQT7រ.មួយអង<7រមិនែមនរ€WភិNលែដលកំពុងnប់ េផ9ម
T លូត"ស់ ។ មនុស‘.
េ$ចTនNនេធQT7 រ.មួ យBI ក់ Pរជ•នស
ួ .មួ យ អង<7រមិ នែមនរ€WភិN លថeU
p នតិចតួច`ស់ ែដលេគេធQT7រ.មួ យ
BIក់ Pររ€WភិNល។

េHេពលខoJំ$តលប់ មក$បេទសកមLJ.វiញ £./0នBពដ¥$សងូត$សPត់` ស់ ។ េŠះបី .Uនមនុស‘.

េ$ចTនរបស់ អង<7រសហ$ប..តិរស់ េHទីេនះក៏ េ€យ អI កXច$Nប់ ពីBពខុសyIB̃មៗ។ អI កXច$Nប់ ពីBពខុស
ែប˜ កyI ៖ ពណ៌ ៃនែស¨កពី អIក ែដលេHកIJ ង $បេទសេ€យXµររូបត0 មរបស់ េគ។ ដូេចI ះ£.រូប Bពដ¥េ/កេ¶

`ស់ មនុស‘.េ$ចTន·˜នb̃ំង `ស់ មិ នែមន$yន់ ែតស$Uប់ ម‰•ប Xµរេទ ប៉ុ ែន9ស$Uប់ 7រេរ_នសូ $តថep ដូេចIះ
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
េHេពលែដលេយT ង េ•ដល់ េយT ង Nនេរ_បចំzIក់ B/អង•េគ˜សនិងកុំព}•ទ័រ។ ដូេចIះេយT ង Nនបណ9Jះប`
9 លមនុស‘

ពី ២០០០ េ• ៣០០០ 5ក់ កIJងមួ យែខេHកIJងzIក់ Šំងេ5ះ។ មនុស‘.េ$ចTនមកពី BIក់ Pររ€WភិNលឬក៏អង<7រមិ ន
ែមនរ€WភិNលNនមកសិ កŒ.មួយេយT ង េ€យឥតគិតៃថ˜ េហT យេយT ងNនេរ_បចំវគ<សិកŒŠំង េ5ះេដTម ¨ីឱ}ពួកេគ
Xចយល់ ពីអQីែដលកំពុង េកTតេឡTង ។ េហT យកIJងអំឡJងេពលេ5ះខoJំក៏N នចូលរួម .មួយអង<7រមិនែមនរ€WភិN លកIJង
$សុកេHuជlនីភេIំ ពញេ€យេរ_បចំសហព័នៃ› នអង<7រមិនែមនរ€WភិNលកមLJ.មួយេទ_តេHទីេនះ។

េយT ងNន€ក់ ប –“•ល7រPរសe័ $គចិត9មួយចំនន
ួ .មួយសUគម7រOរសិ ទ›ិមនុស‘និងអភិវឌ´ន៍េHកមLJ.

(Xដហុ ក) និង អង<7រសមL័ នែ› ខeរជ•េរ¬ននិង7រOរសិ ទិ›ម នុស‘ (លី7ដូ) ប៉ុែន9Xណត9ិរបស់ ពួកេគេHេពលេនះគឺ7រប

ណ9Jះប`
9 លែផIកសិ ទ›ិមនុស‘និង 7រតស៊ូ មតិ។ ដូេចIះេយT ង NនេធQT7រ.មួយអង<7រេផ‘ងៗ.េ$ចTនេទ_តកIJង 7រេធQT
7រតស៊ូមតិ.ពិេសសកIJងអំឡJង7រេរ_បចំរដWធមe ន–
ុ ±កមLJ.។ េយT ងNនចូលរួមk៉ងសកមeេHកIJង គេ$Uងេនះ េយT ង

មិ ន Nនេរ_បចំខ˜g ន k៉ ងល” េ5ះេទប៉ុ ែន9េយT ងNនេធQT7 រ.មួ យ មhន9ីែ ដល$ត វូ NនេNះេqI តេ$ជTស េរTស .សB-

ធមe ន–
ុ ±។ ប៉ុ ែន~េHេពលេ5ះបរិk7សៃន7រភ័យb̃ចអំេពTហិង ŒUនទំហំធ`
ំ
ស់ ។ េយT ង Nនេរ_បចំ$ពឹ ត9ិ7រណ៍
557រេដTរែហក¨gនសន9ិBពមុ ន7រេNះេqIតqIំ ១៩៩៨ េ€យេយT ងសង«ឹមz£នឹងមិនUនអំេពT ហិង ŒេHកIJង7រ

េNះេqIតេហT យខoJំN នេធQT7រ.មួយអង<7រកIJង$សុក.េ$ចTនេទ_តកIJង 7រេធQTេរ¬ងŠំង អស់ េនះ។ េយT ងNនេធQTអQីែដល
nំNច់ អំឡJងេពលៃន7រ¤̃ស់ ប9•រេ5ះ។

េHqIំ ១៩៩៧ ខoJំN នបេង°Tតសី ល7រ (SILAKA) ពី េ$Oះកមe វiធី ‘XចេធQTN ន’ (Can Do) របស់ XេមរិកNន

ប–“ប់។ សី ល7រ (SILAKA) $តវូ Nនបេង°TតេឡTងពីOក}ពីរគឺ ‘សី ល’(SILA) Uនន័យzចរិកលកºណៈbងសី លធម៌និង

‘7u៉’ (KARA) Uនន័យzសកមeBព មុខPរ និង 7រPរ។ េHចេ5̃ះqIំ ១៩៩៧ និង ១៩៩៩ េយT ងNនដ•េណTរ7រ.

អង<7 រមិ នែមនរ€W ភិN លកIJ ង $សុ កមួ យ ែដលេធQTឱ}Uន7រ¤̃ស់ ប9•ររ£ង7រyំ $ទពី ស ហរដWX េមរិក េដTម ¨ីប ណ~J ះ

ប`
~ ល$ប.ជនកមLJ.ឱ}7̃យេ•.ធនlនមនុស‘.មួ យបុ គ<លិកXេមរិក7ំង ែដលUនេដTមកំេណT តែខeរ.$គ ូ
បងQ‹កេដTម ¨ីេរ_បចំzIក់ សិ កŒេដTម ¨ីជួយ $ប.ជនកមLJ. ឱ}ទទួលNននូវជ•5ញេផ‘ងៗ។ េនះ.រយៈេពលអន9រ7ល
មួយ .អំឡJងេពលែដល$ប.ជនកមLJ.Bគេ$ចTនមិនUនជ•5ញេ$ចTននិងyeន7របណ9Jះប`
9 លេHមµវiទ„ល័យ
េទ មនុស‘.េ$ចTនមិ នេចះB/អង•េគ˜ស េទនិង មិ នUនមនុស‘េ$ចTន5ក់ េទែដលUនជ•5ញកុំព}•ទ័រ។ ដូេចIះេយT ង
Nនព„kមផ9ល់នវូ ជ•5ញŠំងអស់ េនះពីB/អង•េគ˜ស.មូល€Wនេ•ជ•5ញរដWNលនិងហិ រ–±វត0J 7រ$គប់ $គង
7រសរេសរគេ$Uង7រ-េយT ងព„kមបេង°Tនជ•5ញមនុស‘nប់ (ំងពីqI១
ំ ៩៩៧ មក។

ខoJំN នបេង°Tតអង<7 រសី ល 7រេHេពលែដលខoJំដ‹ង zបˆ‰ .េ$ចTនរបស់ េយT ង គឺ េកTតេចញពី ស មត0B ព.

$បព័ ន›។ េយT ងែតងែតជួប នឹ ង បuជ»យ េ€យ/រែតបˆ‰ .េ$ចT ន NនេកT ត េចញពី 7 រមិ ន Uន7រPរែដលUន
លកºណៈ.$បព័នែ› ដលមិនUនតŨBពនិងUនគណេនយ}Bព.មួយអI កែដលyំ$ទអង<7រេឡTយ។

េyលេ¼ចំប ងរបស់ េយT ងេHេពលេ5ះគឺេដTម¨ីជួយអង<7រមិនែមនរ€WភិNលនិង េធQT7រអភិវឌ´ន៍បុ គ<លិក

េដTម¨ីឱ}ពួកេគXចេធQT7រPរកIJងតួ5ទីរបស់ ពួកេគឱ}Nន$តឹម $តវូ ដូេចIះេស£កមeXច$តវូ Nនផ9ល់ជន
ូ ដល់$ប.ជន។
េហT យប5fប់ ម កចំណង•ចំណូលចិត9របស់ ខoេJំ HែតេធQT7រ.មួ យអង<7រមិនែមនរ€WភិN ល សកមe ជនŠំងអស់ កIJង7រ
េរ_បចំ7រេដTរក¨gនសន9ិBព។ ដូេចIះេHqIំ ១៩៩៧ មុនេពលេNះេqIត េយT ងNនេធQT7រ.មួយនឹងអង<7រមិនែមន

រ€WភិNល55ឱ}េធQTយុទ›57រមួយ$បqំងនឹងអំេពTហិងŒេ$OះេយT ងពិត.ភ័យb̃ចz7រេNះេqIតទូេ•qIំ ១៩៩៨
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ធី 6 ឃឹ ះ
នឹង5ំម កនូវអំេពTហិង Œ។ េHqIំ ១៩៩៧ UនរដW$បµរេហT យេ5ះគឺ.7រពˆ±ក់ /eរតីមួយ។ ខoJំNនគិតz$ប.ជន
េHកមLJ.Nនឆ˜ង 7ត់ ហិង Œ Bពច"ចល និង 7រប៉ះទង<iចk៉ ងb̃ំង រួចមកេហT យ ចុះេហតុអQីក៏ពួកេគេHែតេ$ជTស

េរTសេ$បT$Nស់ អំេពTហិង ŒនិងជេŨះ$ប€ប់ Xវុធម9 ងេទ_ត? េ5ះ.េមេរ_នទីមួយរបស់ ខoJំចំេOះ7រក/ងសន9ិBព
េHកមLJ.។

7រណ៍ េនះNនេកT តេឡT ង េ€យ/រែតអI កែដលស0ិ តេHកIJ ង មុ ខតំែណងNនេ$បT $Nស់ អំ` ចនិង កŨំ ង

$ប€ប់ Xវុធ។ £គឺមិនែមនេ€យ/រ$ប.ជនNនេNះេqIតឱ}េមដ‹ក5ំរបស់ ពួកេគេ5ះេទ។ nប់ (ំងពី qIំ ១៩៩៣

េយT ង Nនេ$បT O ក}z "អហិ ងŒ"- £$ត ូវNនែណ5ំ កIJង កំឡJ ង េពល7រេដTរក¨gន សន9ិB ពរបស់ េយT ង េHqIំ ១៩៩៣

េហT យេយT ងNននិkយអំពី£(ំងពីេពលេ5ះមកឥលូវេនះ£.Oក}ែដល$ប.ជន/<ល់។ េŠះ.k៉ង` អQីែដល
ពួកេគមិនយល់គឺzេHេពលអI កេNកបេˆ½ត កុហក £ក៏.វប¨ធម៌ហិងŒែដរ។

ដូេចIះេដTម¨ីេជ_ស£ងអំេពTហិងŒេដTម¨ីឱ}មនុស‘រស់ េHកIJងវប¨ធម៌ៃនសន9ិBព អI ក$តវូ Uន$បព័នច
› •ប់ មួយ

ែដល.$បព័ ន›ែដលមនុស ‘$គប់ yI យល់ ដ‹ង Xចេជ¬.ក់ N ន យកេធQT. េyល7រណ៍ និង l5zមនុស ‘$គប់ រូប គឺ
ស0ិតេHេ$7មច•ប់ មិន$yន់ ែតមួ យចំនួនេទប៉ុ ែន9ម នុស‘$គប់ yI។ េបT មិនដូេnIះេទ េ5ះគឺ.7រផ9ល់រប
ូ មន9ស$Uប់

អំេពT ហិង Œ។ ដូេចIះេនះគឺ. អQី ែដលេHែត.បˆ‰ មួ យេHេពលេនះ។ ៃថ•េនះខoJំេHែតេរ_នសូ $តzមនុស‘ខ˜ះែដល
Uនអំ`ចរួចេហT យមិន$Nកដ.េជ¬េលTលទ›ិ$ប.ធិបេតយ}េទ។

អQីែដលលទ›ិ$ប.ធិប េតយ}សំេ¼េលTគឺអនុˆ± តឱ}$ប.ជនែដល.មµជនសំេរចzេតTនរ`នឹង 7̃យ

.េមដ‹ក5ំ របស់ ពួក េគ។ ប៉ុ ែន9េ ដTម ¨ីេ•ដល់ ទី េ5ះអI ក $ត ូវអប់ រ /
ំ lរណជនេហT យអI ក $ត ូវបេង°Tត $បព័ ន›ល” និ ង

យុ ត9ិធម៌ មួយែដល.$បព័ នេ› NះេqIតេ€យេសរីនិងយុ ត9ធ
ិ ម៌ ។ ប5fប់ ម កអង<7រមិ នែមនរ€WភិN លNនេចញេ•េធQT
7របណ9Jះប`
9 ល.េ$ចTនស$Uប់ $ប.ពលរដWេ€យ$Nប់ $ប.ជននូវអQី ែដលច•ប់ N ននិkយ អQីែដលរដWធមeនុ–±
កមLJ.Nនែចង អQី ែដលច•ប់ ដធ
p ីN
˜ ននិkយ និង7រេប9.oេyរពសិ ទម
›ិ នុស‘.េ$ចTនេទ_ត។ ដូេចIះេHកIJងអង<7រសី ល
7រ (SILAKA) េយT ងNនេចញេ•េ$§និងNនប`
9 ក់ ទុនេHកIJង7របណ9Jះប`
9 លមនុស‘រួម.មួយអង<7រមិនែមន

រ€WភិN លដៃទេទ_ត.េ$ចTន។ េយT ង Nនប`
9 ក់ ទុនេHកIJង េរ¬ងេនះ េហT យប5fប់ ម កអនុˆ± តឱ}$ប.ជនសេ$មច
ចិត9េHេពលែដលពួកេគចូលេ•េNះេqIតzេតTនរ`ែដលពួកេគចង•ឱ}េធQT.េមដ‹ក5ំរបស់ ពួកេគ?

ដូេចIះឥឡ• វេនះេយT ង កំពុង Dនមកដល់ េពលេវ"ៃន7រ¤̃ស់ ប9•រ - £នឹង UនBពខុសyIពី េ$Oះ$ប.ជន

Bគេ$ចTន គឺ. មនុស ‘វ»យ េកe ង ែដលUនXយុ េ$7ម ៣៥qIំ ែដលពួ កេគមិ នNនរស់ េHេ$7មរបបែខeរ$កហម

េហT យចកºJវiស័យនិងេសចក9ី$តវូ 7ររបស់ ពួកេគគឺខុសyIŠំង $សុង េ€យពួកេគមិ នUនសំO យដូចមនុស‘ជ•5ន់ មុន
េទ។ ដូេចIះពួកេគមិនNនភិតភ័យពី7រគំuមកំែហងេទ ពួកេគេមTលេឃT ញ£z.7រ$បឈមមួយេ$ចTន.ង។ ពួកេគ
NនចូលេមTលព័ ត៌Uន េមT ល$បព័ន›ទ5
ំ ក់ ទន
ំ ងសង<ម េហT យឥឡ•វ$កម
ុ Šំង េនះNនnប់ េផ9Tមេចះដ‹ង េហT យពួកេគចង•
Uន7រ¤̃ស់ ប9•រ។ េហT យ £មិ ន$តឹម $តវូ េទេHេពលែដលអI កេ$បT 7រគំuមកំែហងដូេចIះអI កកំពុង េមT លេឃT ញ$កុម
ŠំងេនះNនBoក់ រលឹកេហT យចង•Nន7រ¤̃ស់ ប9•រ។

ពួកេគចង•Nនលទ›ិ$ប.ធិបេតយ}េហT យពួកេគចង•ឱ}£7̃យ.អQីែដលពួកេគXចេមTលេឃT ញ។ ដូេចIះពួក

េគចង•N នរេប_ប£រៈនេkNយ េហT យប5fប់ មកពួកេគចង•េឃT ញរេប_បែដលរេប_ប£រៈេ5ះនឹង 7̃យេ•.អត0$បេkជន៍ស$Uប់ សង<មនិងស$Uប់ អ5គតរបស់ ពួកេគ។ េហT យពួកេគកំពុងក/ងសមត0Bពរបស់ ពួកេគ េហT យក៏
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NនB—ប់ ខ˜gនេ•$គ/
ួ ររបស់ ពួកេគនិងសហគមន៍ែដលពួកេគរស់ េHផងែដរ។ ដូេចIះសមត0BពកំពុងេកTនេឡTង.មួ យ

នឹង េកeង ជ•5ន់ េ$7យ រីឯnស់ ៗជ•5ន់ មុ ន$តវូ Nនទប់ /°ត់ េ€យ/រ7រភ័យb̃ច 7រចងnំ របស់ ពួកេគពី អQីែដល
NនេកTតេឡTងពីមុនមក។

េHកIJ ង អង<7រសី ល 7រ (SILAKA) េយT ង NនេធQT7 រPរŠក់ ទងនឹង បˆ‰ .េ$ចT ន។ ពី មុ នេយT ង NនេធQT7 រ

បណ9Jះប`
9 លែផIករដWN លទូេ• ហិ រ–±វត0J 7រេធQTែផន7រ 7រក/ងសមត0B ពនិង សន9ិB ព ប៉ុ ែន9ប 5fប់ មកេយT ង

Nនnប់ េផ9ម
T Dនេ•រកអភិN លកិច“ល”និង 7រផ9ល់អំ` ចេ•ឱ}hស9ី ។ េយT ងចង•¤̃ស់ មកវiធីេនះពី េ$OះេយT ង Nន
រកេឃT ញzអភិN លកិច“ល”N នជួយេយT ង ឱ}េចះចូលរួម និង អភិវឌ´ជ•5 ញរ£ងBI ក់ P ររ€WភិN ល $ប.ពលរដW និង
អង<7រសង<មសុីវiល។ េយT ង$តវូ ដ‹ង z£មិន$yន់ ែតOក់ ព័នន
› ឹង ជ•5ញបុគ<លប៉ុេ`
ž ះេទ ប៉ុែន9ក៏Uនជ•5ញសង<មកIJង

7រទំ5 ក់ ទំនងរ£ងBI ក់ P ររ€W ភិ N ល $ប.ពលរដW និ ង អង<7 រសង<ម សុី វiល កIJ ង 7រេធQT7 ររួម yI េដTម ¨ី5ំ ម កនូវ
អភិNលកិច“ល”។

7រយល់ ដ‹ងអំពីអភិN លកិច“ល”កIJង ចំេ`ម/lរណជនទូេ•មុ នqIំ ២០០៧ គឺz£.7រទទួលខុស$តវូ

ចម¨ងរបស់ រ€WភិNល។ េយT ងNនសេង°តេឃT ញzរ€WភិN លUនBពរេសT បb̃ំង `ស់ $បសិ នេបT នរ`UIក់ រិះគន់

ពួកេគ 7រផ9ល់េkបល់ `មួ យអំពីអំេពTពុករលួយ ពួកេគនិkយz£មិ នែមន.េរ¬ងរបស់ អI កឯងេទ អI កyeនសិ ទ›ិ
Oក់ ព័នក
› IJង េរ¬ងេនះេទ។ .សំ` ងល” េHេពលេនះ ចំេណះដ‹ង 7ន់ ែតេកTនេឡTងzអភិN លកិច“O ក់ ព័ន›នឹងអI កuល់

yIេហT យ$ប.ជនក៏ ចូលរួម េ$ចTន.ងមុនផងែដរ។ ដូេចIះេ5ះេហT យ.មូ លេហតុែដលេយT ង េធQT7រេលTែផIកអភិN ល

កិច“មិន$តឹមែតកIJង7រក/ងចំេណះដ‹ងប៉ុេ`
ž ះេទប៉ុែន9េយT ងNនបេង°Tតឧបករណ៍និងកមeវiធី55េដTម¨ីជយ
ួ រ€WភិNល

និង សង<ម េធQT7 រ.មួ យ yI ។ េយT ងេធQTេរ¬ងេនះេ€យBព.ៃដគូ . មួ យ ធ5yរពិ ភ ពេ"កនិង $កសួ ង មµៃផf។
េយT ងក៏េធQT7រេលT7រអនុវត9លទ›កមeេHzIក់ ឃុំេHកIJងេខត9ពីរផងែដរ។

េយT ង សង«ឹម zកមe វiធីេនះនឹ ង 7̃យ.ឧŠហរណ៍ មួ យ ៃន7រក/ងសមត0B ពរ£ងBគីO ក់ ព័ន›៖ $ប.-

ពលរដW អង<7រមិនែមនរ€WភិN ល មhន9ីរ€WភិNល មhន9ីX.oធរមូល€Wននិងវiស័យឯកជន។ ប៉ុែន9yeនអQី$តវូ Nនអនុវត9
េ5ះេទ £Nន7̃យ.បˆ‰ ដ¥ធម
ំ ួយ។ េហT យស$Uប់ 7រអនុវត9$បកបេ€យ$បសិ ទ›Bព អI ក$តវូ (ម€នដ•េណTរ7រ
លទ›កមeេHzIក់ េខត9។

ឥឡ• វ េនះេយT ងកំ ពុ ង េធQT7 រេHកIJ ង េខត9 ពី រ េហT យេHេពលដ•បូ ង េយT ងUនXរមe ណ៍ zX.o ធរនឹ ង មិ ន

សប•យចិត9េទ (ម7រពិ តេយT ង NនរកេឃT ញzេHzIក់ េ$7ម.តិពួកេគUនចំ` ប់ X រមe ណ៍ េ$Oះកមe វiធីេនះ
ជួយពួកេគសន‘ំ$Nក់ េហT យ£ជួយពួកេគពី7រឈឺ ក•ល.មួ យវiស័យឯកជនែដលNនមកដូច.ពួកU៉ហQី k៉េ€យ

Uនកិច“សន„និង ត$មវូ 7រមិ នល”។ ដូេចIះេយT ង Xចបេង°Tត$បព័ន› េធQT7រពិ BកŒ.មួយ$ប.ជន។ 7លពី មុនពួកេគ
$តវូ ែតអនុវត9(មវilននិងនីតិវiធី ពួកេគXច$តវូ NនចុះកIJង ប–—ីេ¾eប៉ុែន9ប 5fប់ មកពួកេគទទួល7រយល់ ដង
‹ អំពីរេប_ប

េ€ះ$/យបˆ‰ និងេធQT7រសនf5។ េហT យX.oធរNនរកេឃT ញz£Xចជួយពួកេគឱ}សន‘ំពី ៤០ េ• ៦០ Bគរយ
េលTកិច“សន„ ដូេចIះពួកេគXចចំ`យសង•ផ•វ˜ ថIល់បែន0ម។

េយT ងក៏ េធQT7រេលTចណ
ំ ង•ចំណូលចិត9របស់ ខoJំផងែដរ៖ 7រផ9ល់អំ` ចេ•ឱ}hស9ី 7រេលTកកមL ស់hស9ី កIJង 7រ

េធQTេសចក9ីសេ$មច។ េយT ង .េលbធិ7រ€WនៃនគណៈកUe ធិ7 រែដលេលTកកមL ស់hស9ី កIJង qកនេkNយ។ េHកIJង

តួ5ទីេនះ េយT ងេធQT7រ.មួយអង<7រ ១២ េផ‘ងេទ_តេដTម ¨ីបេង°Tតយុ ទ›/hស9 េហT យេយT ង កំពុងអនុវត9សកមeBពេH
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ធី 6 ឃឹ ះ
កIJង េខត9 ១០ េដTម¨ីyំ$ទដល់ 7រេNះេqIតឱ}Uនhស9ី 7ន់ ែតេ$ចTន។ េយT ង េធQT7រចម¨ងេHzIក់ ឃុំេហT យប5fប់ មក
េទ_តេយT ង េធQT7រេHzI ក់ $សុកនិង េខត9។ េយT ងេធQT7រេដTម ¨ីអភិវឌ´សមត0Bពhស9ី Šំង េនះេដTម¨ីXចអនុវត9ែផន7រ

របស់ ពួកេគ និងេធQT7ររួម yIេដTម¨ីyំ$ទដល់ hស9ី ដៃទេទ_តេHzIក់ េខត9ដេូ ចIះពួកេគXចជួយេ€ះេ/េស£កមe ែដល
X.oធរXចផ9ល់ឱ} ប៉ុែន9រហូ តមកទល់េពលេនះ មិនŠន់ Nនេ•ដល់$ប.ពលរដWកIJងេខត9េHេឡTយេទ។

ដូេចIះ(មរយៈ7រផ9ល់អំ`ចេ•ឱ}hស9ីŠំង េនះេដTម¨ីេធQT7ររួមyIេដTម¨ីជយ
ួ yIេ•វiញេ•មកេ€យេ$បT

យន97រែដលUនរួចេហT យ ពួកេគXចទទួលNនេស£កមe ស$Uប់ hស9ី ែដលនឹង េ€ះ$/យេលTអំេពT ហិងŒនិង បˆ‰
សុខBពបន9ពូជផងែដរ។ វiធីេនះេធQឱ
T }ពួកេគទទួលNននូវBពរឹងUំ(មរយៈ7រេរ_នសូ$តពីរេប_បទទួលNនេស£កមe
ែដលពួកេគUនសិ ទទ
›ិ ទួលNន និងXចជួយhស9ី.េ$ចTន5ក់ េទ_ត។

េHេពលេយT ងnប់ េផ9ម
T េធQT7រេលTកដ•បូង េHqIំ ២០០៦ េយT ង េឃT ញzេHកIJង 7រេNះេqIតឃុ ំ /សP°ត់ qIំ

២០០៧ តំ` ងរបស់ hស9ី N នេកTនេឡT ងពី ៦ េ• ១៥ Bគរយ ដូេចIះ£.លទ›ផលល”` ស់ ។ ប៉ុ ែន9េHqIំ២០១២ £

NនេកT នេឡT ង $តឹម ែត ១៧,៧៨ Bគរយប៉ុ េ`
ž ះ។ េយT ង Nនសង«ឹមz£នឹង េកT នេឡT ង េទQដងេហT យេយT ង Nនជ•រញ
ុ
ស$Uប់ េyលេ¼អភិវឌ´ន៍សហស‘វត‘រ៍ ២៥ Bគរយ ប៉ុ ែន9£មិ នNនេកTតេឡTង េទ។ េយT ង Nនដ‹ងzេយT ង $បឈម

មុខនឹងឧបសគ<ែដលuuំងhស9ីមិនឱ}ទទួលតំែណងខLង•ខLស់Nន៖ បុរសមិន$តវូ Nនេរ_បចំk៉ងពិត$NកដេដTម¨ីអនុˆ±ត
ឱ}hស9ីេ•េទ េហT យរ€WភិNលមិ នUនឆនfៈ€ក់ ច•ប់ េដTម¨ីl5ឱ}hស9ី ទទួលNនឱ7សពិត$NកដកIJង 7រ.ប់ េqIត។
េហT យប5fប់ ម កេHកIJង7រេNះេqIតឃុ ំ -សP°ត់qIំ ២០១៧ េយT ងNនl̃ក់ ចុះ$តឹមែត ១៦ Bគរយប៉ុេ`
ž ះ។ £.7រ
ខកចិត9k៉ងb̃ំង។

េHែតUនបˆ‰ មួ យ .មួ យ រ€W ភិ N ល។ គណបក‘$បqំ ង កំពុ ង ទទួល Nនេ.គជ»យ េ$ចT នកIJ ង 7រេធQTឱ }

មនុស‘របស់ ខ˜gន.ប់ េqIត ប៉ុែន9ក៏Uនបˆ‰À5នុ$កមេHទីេ5ះផងែដរនិងមនុស‘ែដលបដiេសធមិ ន$ពមចុះេចញពី

តំែណង។ ពួកេគភ័យ b̃ចNត់ បង•សំ េឡងេqIតផងែដរេ€យ/រhស9ី គឺ. អI កចំណូ លថep។ េហT យ /0 នBពសូ ម¨ីែត
គណបក‘$បqំងក៏េធQTឱ}7ន់ ែតX$កក់ េឡTងេ€យ/រែតគណបក‘7ន់ អំ`ច$គប់ $គង$គប់ k៉ង–រដWNល ច•ប់

និងUន7រគំuមកំែហង។ កIJងវiស័យឯកជន ពួកេគក៏Uន7រភ័យb̃ចកIJង7រyំ$ទ ែដរេ€យ/រ£Xចប៉ះOល់ដល់
Xជpវកមeរបស់ ពួកេគ។

ដូេចIះេតTអIក`ចង•េ•េធQT7 រឱ}គណបក‘$បqំង $បសិ នេបT X ជpវកមe របស់ ពួកេគXច$តវូ NនេធQTឱ}Uន

µនិភ័យ ? បˆ‰ ៃន7រេរTស េអT ង និង 7របំ ភិតបំភ័យ េHែតUន។ ដូេចIះ£ពិ N ក`ស់ ស$Uប់ បក‘$បqំង េដTម ¨ី
សេ$មចNនេរ¬ងេនះែតUIក់ ឯង េហT យេយT ង Nន$តឡប់ េ•រ€WភិN លវiញេហT យនិkយzពួកេគ$តវូ €ក់ វilន7រ
េដTម¨ីជយ
ួ hស9ីឱ}.ប់ េqIត, េគ$តវូ 7រ(ក់ ែតងច•ប់ េដTម¨ីពន}ល់ដល់គណបក‘z$តវូ 7រ€ក់ hស9ីឱ}េ•មុន។

ច•ប់ សី9 ពី$បព័ នក
› ូ(Uន7រ$បqំង .េ$ចTនពី រ€W ភិN លនិង ពី À5នុ$កមពីេ$Oះពួកេគមិនសូ វយល់ ពី£។

េŠះបី.េ"ក ហ៊ុ ន ែសន Nនយល់ពីេរ¬ងេនះ ែតyត់ ពិត.មិ នXចបេង°Tត£Nនេទេ€យ/រែត7រ$បqំង របស់

បុរសៗេHកIJងគណបក‘របស់ yត់ ។ ដូេចIះេបTេŠះបី .គណបក‘7ន់ អំ`ចេHzIក់ .តិUនេyលនេkNយឱ}

Uនhស9ី ៣០ Bគរយយុ វជន ៣០ Bគរយ ខoJំមិនគិតzពួកេគXចអនុវត9េyលនេkNយេនះNនេទ។ េយT ងNនរក
េឃT ញzពីzIក់ .តិេ•zIក់ េខត9េ•zIក់ ឃុំអQីៗ¤̃ស់ ប9•រk៉ងេ$ចTន។
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
េយT ងNនេរ_បចំប `
9 ញេដTម ¨ីជយ
ួ ពួកេគកIJង7រតស៊ូ មតិេHកIJង គណបក‘របស់ ពួកេគ¤fល់ផងែដរ។ េយT ង

កំពុងជួយ េយT ង េធQT7រ.មួ យគណបក‘នេkNយពី រ៖ គណបក‘7ន់ អំ` ចនិង គណបក‘$បqំងេHកIJង េខត9ពីរ។
ដូេចIះេយT ង ជួយពួកេគេរ_បចំប ណ9J ះប`
9 លពួកេគឱ}Xចដ•េណTរ7រ7រិk ល័យ េហT យេយT ងក៏ េធQTឱ}ពួកេគេធQT7 រ

.មួ យ គណបក‘របស់ ពួ កេគកIJ ង 7រតស៊ូ ម តិស $Uប់ េyលនេkNយែដលXចេធQTN នដូេចIះ£XចUនឱ7ស
ស$Uប់ hស9ី ពីេ$Oះបˆ‰គឺបុរសែដលកំពុងអង<JយេHទីេ5ះមិន$ពមេដTរេចញេឡTយ។ េH(មប`
9 េខត9េផ‘ងេទ_ត
េយT ងNនេឃT ញz េបTេŠះបី .ពួកេគNនខិតខំ$បឹងែ$បងk៉ង`ក៏េ€យេHេពលែដលប–—ីេចញមក េបកºជនhស9ី

$តវូ Nនេគ€ក់ េHNតេហT យពួកេគមិ ន$តវូ Nនេគេ$ជTសេរTសេទ េហT យពួកេគNនសួរខ˜gនឯងzេតTពួកេគគួរែតេធQT7រ
.មួយគណបក‘នេkNយឬអត់។

ដូេចIះេយT ងNនជួយពួកេគឱ}ដ‹ងz$បសិ នេបT ពួកេគេធQT7រតស៊ូ ម តិ.$កម
ុ ពួកេគXចជួយyIេ•វiញេ•មក

េហT យ$បសិ នេបT ពួកេគេ$ជTស េរTសមនុស ‘វ»យ េកeង 7ន់ ែតេ$ចTន£នឹង Uនឱ7សែដលរហូ តដល់ ទីប –“ ប់គណបក‘

នេkNយនឹង និkយz េតThស9ី េHឯ`? េ5ះគឺ.យុ ទ›/hស9 របស់ េយT ង េហT យឥឡ• វេនះ េយT ង ក៏ េធQT7របណ9Jះប`
9 លយុ វ5រីពីគណបក‘នីមួយៗផងែដរ។ hស9ីŠំងេនះ$តវូ 7រ7របណ9Jះប`
9 លេដTម¨ីែសQងយល់ពីនេkNយនិង

រដWN លពី េ$Oះពួ កេគមិ ន Uនឱ7សេរ_នសូ $តអQី Šំ ង េនះេទ។ ផfJយ េ•វiញ បុ រសជួប yI .េរ_ងuល់ ៃថ• ពួក េគផ‹ក
.មួ យ yI ែតhស9ី មិនដូចេនះេទ។ ដូេចIះេយT ង នឹង េធQT7 រ.មួ យ5រីវ»យ េកeង មកពីគណបក‘ ដូេចIះពួកេគនឹង Xចបត់
ែបនNនេHកIJងគណបក‘េគ និងេHកIJង$បព័នរ› €WភិNលផងែដរ។

ដូេចIះេយT ង nំN ច់ $តវូ យល់ ដ‹ង និង បេង°Tនឱ7សអតិប រUស$Uប់ hស9ី េHzIក់ ឃុំ សP° ត់ និង េខត9។ េយT ង

$តវូ ែតតស៊ូ ម តិេដTម ¨ីតួ5ទីរបស់ ពួកេគេHកIJង គណបក‘េហT យ€ក់ សULធេលTរ€WភិN លេដTម¨ីជួយhស9ី ឱ}ទទួលNន
7រេ$ជTសេរTសនិង7របណ9Jះប`
9 លល”។

េយT ង ក៏ េធQT7 រ.មួ យ hស9ី ែដលl̃ប់ ទទួ ល រងនូវអំ េពT ហិ ងŒកIJង $គ/
ួ រ។ (មពិ ត Uនអំ េពT ហិ ងŒ.េ$ចT ន

$បេភទរួម Šំង7រnប់ រេំ "ភ។ ដូេចIះេយT ងNនnប់ េផ9ម
T .មួ យអំេពTហិងŒកIJង$គ/
ួ រេ€យព„kមបេង°TតBព.

អI កដ‹ក5ំនិង$កុមកIJង ចំេ`មhស9ីេដTម¨ីឱ}ពួកេគXចជួយyIេ•វiញេ•មកនិងUនសិ ទ›ទទួលNនេស£។ េយT ងក៏េធQT
7រ.មួ យបˆ‰ ៃន7ររំេ"ភនិង 7រជួញដូរផងែដរ ប៉ុ ែន97រេ¤9តសំbន់ របស់ េយT ង ឥឡ•វេនះគឺេ•េលTអំេពT ហិង Œ
កIJង $គ/
ួ មនុស‘Šំង អស់ េនះែដល.ជនរងេ$yះៃនអំេពT ហិង ŒេដTម¨ី7̃យ.អI កេHរស់ េហT យ ក៏
ួ រ។ េយT ងចង•ជយ

7̃យ.សកមe ជនេHេលTបˆ‰ របស់ ពួកេគផងែដរពីេ$OះេយT ង មិនចង•ឱ}បុ គ<លិកសង<ម របស់ េយT ងេធQT.សកមe ជន
េទ េយT ង ចង•ឱ}$ប.ជនែដលរងេ$yះ7̃យេ•.សកមeជនខ˜gនឯង េហT យ7រPរេនះ$តវូ 7រេពលេវ"េ$Oះពួកេគ
Nនឆ˜ង7ត់7រប៉ះទង<iចb̃ំង។

េយT ងក៏ កំពុង ក/ងBព.អI កដ‹ក5ំកIJងចំេ`មhស9ី េHzIក់ េខត9និងzIក់ $សុកេដTម¨ីឱ}ពួកេគXចចូលកIJង

qកនេkNយេដTម ¨ីេលTកកំពស់ បˆ‰សង<មŠំងេនះនិងេរ_នែសQង យល់ ពីេyលនេkNយពី េ$Oះបច“Jប ¨នIេនះេH
zIក់ េខត9 zIក់ ឃុំ ឬzIក់ $សុក អI កតំ`ងគឺ.មនុស‘nស់ Šំង អស់ ែដល.បុរស។ £Uនែដនកំណត់ ពិត$NកដេលT
7រយល់ដង
‹ អំពីបˆ‰Šំងេនះស$Uប់ hស9ី។ ដូេចIះេយT ងេ¤9តេ$ចTនេ•េលThស9ីវ»យេកeង។

េយT ង កំពុង ជួយ ពួកេគឱ}ទទួល Nនជ•នួយ .ក់ ែស9 ង េដTម ¨ីឱ}hស9ី ែដលទទួល រងអំ េពT ហិ ងŒកIJង $គ ួ/ រXច

ទទួលNនេស£កមe េHzIក់ ឃុំ និង ទទួល Nនជ•នួយពី នគរNលនិង កិច“7រ5រីេHzI ក់ មូ ល €Wន។ េយT ងេរ_បចំេវទិ7
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ធី 6 ឃឹ ះ
េដTម ¨ីឱ}ពួ កេគចូល រួម េហT យែចករំែលក$បសិ ន េបT ពួ កេគUនឆនfៈែដលជួយ ពួ កេគក/ងសហគមន៍ ៃន7រyំ $ទ
មួយ។ £ក៏ ក/ងទំ5ក់ ទំនងរបស់ ពួកេគ.មួ យអI កែដលផ9ល់េស£កមeេហT យXចយល់ ពីបˆ‰ របស់ ពួកេគែដល.
កែន˜ងែដលពួកេគXចេ•Nន។ ដូេចIះេយT ងកំពុងព„kមផ9ល់មុខមនុស‘េ•ឱ}អI កផ9ល់េស£កមe ។ េហT យប5fប់ ម ក
េយT ងក៏ ផល
9 ់នូវជ•នយ
ួ .ក់ ែស9ងផងែដរេ€យប–—•នពួកេគេ•7ន់ 7រ$បឹ កŒេkបល់ ែដល$បកបេ€យវi.—ជpវៈេដTម¨ី
ជួយពួកេគយល់ពីប ˆ‰របស់ ពួកេគ¤fល់ ។ $បសិ នេបT/Qមី ចង•មកែដរ េយT ងក៏ បង•$Nក់ ស$Uប់ វត9Uនរបស់ yត់ែដរ
ដូេចIះេយT ង XចUន7រ$បឹកŒេkបល់ $កុម$គ/
ួ រ។ េយT ងមិ នឧបត0ម ជ$មក/Iក់ េHប5fន់ េទ។ 7រទទួលខុស$តវូ

េ5ះគឺេH.មួយសហគមន៍មូល€Wន។ េយT ង មិនUនធនlនេទេហT យេយT ងេធQT7រ.សំbន់ េលT7រអភិវឌ´ន៍សមត0Bពនិង7រតស៊ូមតិ។

េយT ងពិត.ព„kមផ9ល់អំ`ចេ•ឱ}hស9ី េយT ងបំេពញ(មត$មវូ 7រមួយចំនន
ួ របស់ ពួកេគបង•ៃថ˜ស$Uប់

7រ$បឹកŒ7រេធQTដេ• ណTររបស់ ពួកេគនិង ត$មូវ7រែផIកេវជ—/hស9របស់ ពួកេគ ប៉ុ ែន9េយT ង ចង•ឱ}ពួកេគេរ_នេធQT7រតស៊ូ

មតិេ€យខ˜gន ឯង។ េហT យ$បសិ នេបT ពួកេគUនត$មូវ7រស$Uប់ ជន
• ួយែដលUនវi.—ជpវៈេHកIJ ង រេប_បមួ យ ែដល
កំពុងដ•េណTរ7រេយT ងជួយពួកេគ ប៉ុែន9សង«ឹមzពួកេគXចបន9េ€យខ˜gនឯងេ€យចំ`យស$Uប់ 7រេធQTដេ• ណTរនិង
7រព„Nល5េពលអ5គត។

ខoJំ. $បlនគណៈកUe ធិ 7 រ$បតិ ប ត9ិ េដTម ¨ី េលT ក កមL ស់ hស9ី កIJ ង នេkNយ។ េនះគឺ . តួ 5 ទី យុ ទ› / hស9

អភិវឌ´ន៍មួ យ េហT យេយT ង េធQT7 រ.មួ យyI េដTម ¨ីអ នុវត9ស កមe B ពេHកែន˜ង េផ‘ងៗ.េ$ចTន។ េយT ង មិ នចង•ព $ងp ក
េស£កមe ឬ បុ គ<លិ ករបស់ េយT ង េទប៉ុ ែន9េយT ង ចង•B—ប់ ប `
9 ញ.មួ យBIក់ P រេផ‘ងេទ_តេដTម¨ីឱ}ពួកេគXចេធQT7 រ
េqLះេ•រកេyលេ¼ដូចyIនិង អនុវត9យុទ›/hស9 $សេដ_ងyIេដTម ¨ីេលTកកមLស់ ÀនៈេHzIក់ មូល €Wន។ ដូេចIះេយT ង

.សមL័ ន›Bពមួ យ េហT យេយT ង េរ_បចំទិ£5រីអន9រ.តិេ€យ$បមូ លអង<7រhស9ី Šំង អស់ រួមyIេដTម ¨ីចូលរួមេហT យ
ប5fប់ មកបេង°Tតេសចក9ីែថ˜ង7រណ៍មួយែដលេយT ងយកេ•ឱ}BIក់ PរOក់ ព័ន5
› 5េដTម¨ីឱ}ពួកេគេឆ˜Tយតប។

ខoJំNន7ន់ តួ5ទីេនះេHកIJងqIំ ២០០៦ និងNនេធQT7រកIJង គណៈកUeធិ7រេនះរហូ តដល់ qIំ ២០១២ ប5fប់ ម ក

£Nនេ•អង<7រេផ‘ងេទ_ត ប៉ុែន9ឥឡ•វនះNន$តលប់ មកខoJំវiញ។ £មិនPយ$សួលេទ £ពិ Nក`ស់ ។ Šំង អស់ Uន
អង<7រដប់ ពីរែដលOក់ ព័នេ› HកIJងេ5ះ។

េយT ងNនព„kមឱ}រ€WភិN លេធQT.ែផIកមួយៃនគណៈកUeធិ7ររបស់ េយT ង េដTម¨ីពិនិត}េមT លែផន7រនិង

យុ ទ›/ hស9 របស់ េយT ង េដTម ¨ីជួយ$តត
ួ ពិ និត}(មេពលកំណ ត់ ។ ដូចyI េនះែដរ េHកIJង qIំ ២០១៣ េយT ង NនេធQT7 រ

.មួយBIក់ Pររ€WភិN លេផ‘ងៗេលT7របេង°Tតនិងេរ_បចំសនIិសីទzIក់ .តិរបស់ hស9ីេHកមLJ.។ េយT ងNនជួប$បទះ
បˆ‰ .េ$ចTនេ€យ/រមhន9ីរ€WភិNលមិ នចង•ឱ}អង<7រមិ នែមនរ€WភិN លេដTរតួ5ទី5ំមុ ខកIJង7រេរ_បចំេរ¬ងŠំង

េនះ។ េរ¬ងដូច.ពួកេគNនសុំ ឱ}េយT ង ដកOក}z ".តិ" េចញ េហT យពួកេគNន$Nប់ សមBគីេខត9មិ នឱ}ចូល រួម
សកមeB ពរបស់ េយT ង ។ េហT យ ប5f ប់ មកេយT ង Nនអេ–—Tញ5យករដWមhន9ីម កចូល រួម សនIិសីទរបស់ េយT ង ប៉ុ ែន9y ត់

NនេសIT ឱ}រដWម hន~ី$កសួ ងកិច“7រ5រីមកចូលរួមជ•នួសវiញ។ Uនែតពួកេគប៉ុេ`
ž ះែដលXចេផoTរលិខិតេចញែដលUន
ន័យz£មិនអីេទស$Uប់ ម នុស‘ចូលរួម។ េŠះ.k៉ង`េយT ង Uន$បែហល$Nំមួយរយ5ក់ ម កចូលរួម ប៉ុ ែន9£
ពិNក`ស់ ស$Uប់ អង<7រសង<មសុីវល
i េដTម¨ីទទួលយកេរ¬ងេនះ។
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
អង<7 រŠំ ងដប់ ពីររួម Uនអង<7រhស9ី មួ យចំនួននិងអង<7 រេNះេqIតមួ យ ចំនួនដូច.គណៈកUeធិ7 រេដTម ¨ី

7រេNះេqIតេ€យេសរីនិងយុ ត9ិធម៌ េHកមLJ. (ខុមែhហQ ល)។ េយT ងក៏ Uនអង<7រhស9ី ែដលចូលរួម.មួយគណបក‘

$ប.ជនកមLJ. (CPP) និង មួយ ចំនួនUនសUនចិត9.មួ យគណបក‘សេhP< ះ.តិ (CNRP) ផងែដរ។ េយT ង ចង•ជួយ
hស9ី Šំង េនះទទួលNនមុ ខតំែណង7ន់ ែតធំ ឱ7ស7ន់ ែតេ$ចTន ដូេចIះេយT ងNនេមT លេឃT ញk៉ ងច•ស់ ។ ប5fប់ ម ក
មនុស ‘nប់ េផ9Tមនិk យzេយT ង រំេ"ភេលT សិទ›ិរបស់ hស9ី ែដល$តវូ ទទួល បនfJកBរកិច“.េ$ចTនរួចេ•េហT យ ។ hស9ី

កមLJ.គឺសុBពuប/ ពួកេគមិនµ៊ននិkយb̃ំង អំពីេរ¬ងŠំងអស់ េនះេទេហT យ£ពិN កកIJង 7រេធQTឱ}ពួកេគ7̃យ.
មនុស‘ជួរមុខ, 5ំមុខ។

ដូេចIះ ខoJំ€ ក់ េDe ះរបស់ ខoJំ េហT យ $បព័ ន›ផ‘ពQផŒយNនទូរស័ ពfម កខoJំេហT យខoJំN នេឆ˜Tយតបសំ ណួ រŠំ ងអស់

របស់ ពួកេគ។ ឥឡ•វេនះេយT ងកំពុង ព„kមេធQTឱ}មនុស‘វ»យេកeងថeច
p ូលរួម។ េហT យខoJំរីកuយ`ស់ ែដល$បសិ នេបT

អI កNនXន7ែសតេH$ពឹកេនះ Uនសកមeជនhស9ី វ»យេកeង.េ$ចTនµ៊ននិkយអំពីករណីរំេ"ភថeៗ
p េនះ េហT យពួក

េគបេ–“ញេkបល់េ€យឥតសំៃច។ េហT យខoJំគិតz£អ/“រ}`ស់ ! ពួកេគUនចំេណះដ‹ង ពួកេគNនចូលរួម, ពីមុ ន
ពួកេគមិនµ៊ននិkយ./lរណៈេទ ប៉ុែន9ឥឡ•វេនះពួកេគNនេធQT។ £.7រល”b̃ំង`ស់ !

ខoJំគិ តz$ប.ពលរដW.ពិ េសសយុ វជននិង $ប.ជនែដលេធQT7រ.មួ យវiស័ យអភិវឌ´ន៍N នអភិវឌ´ខ˜gនឯង

េហT យNនយល់ ដ‹ងអំពីអត0ន័យៃនវប¨ធម៌ $ប.ធិបេតយ}។ Uនអង<7រមិ នែមនរ€WភិN ល.េ$ចTនែដលេធQT7រកIJង

វiស័យOក់ ព័នន
› ឹងលទ›ិ$ប.ធិបេតយ}។ Uនមនុស‘េធQT7រេលTបˆ‰បេច“កេទសដូច.េវទិ7ៃនអង<7រមិនែមនរ€Wភិ-

NលែដលេធQT7 រេលTបˆ‰ Oក់ ព័ន›នឹងដpធី˜ zមពល£រីអគ<ិសនី កសិ កមe .េដTម ។ ពួកេគNនផ9ល់អនុ/ សន៍.េ$ចTន
ដល់រ€WភិNលនិងេលTកកមLស់7រយល់ ដង
‹ កIJងចំេ`ម$ប.ជន។ .7រពិត`ស់ មនុស‘ែដល$គប់ $គងរ€WភិN ល

គឺ. គណបក‘7ន់ អំ` ច ប៉ុ ែន9គណបក‘$បqំ ង ក៏ ទទួល យកអនុ/ សន៍Šំ ង អស់ េនះ ែដរេហT យពួកេគេ$បT £ .
រេប_ប£រៈរបស់ ពួកេគ េហT យប5fប់ ម កពួកេគេធQTឱ}រ€WភិN លUនXរមe ណ៍ ខQល់bQយ។ រ€WភិN លនិkយzបក‘
$បqំងនិងសង<មសុីវiលកំពុងេធQT7ររួម yI។ ដូេចIះ េយT ងមិនUនេសរីBពកIJង7រនិkយនូវអQីែដលេយT ងចង•Nនេទ េបT

េŠះ.គំនិតŠំង េនះ. របស់ េយT ង ែដលNនnប់ េផ9Tម.មួ យ េយT ង $តវូ Nនេគnត់ ទុកzចូល ៃដ.មួ យ Bគីេផ‘ង

េទ_ត! ឥឡ•វេនះេHកIJង$បេទសកមLJ.េយT ង $តវូ Nនេគពិនិត}ពិ ច័យ េយT ង $តវូ uយ7រណ៍អំពីព័ត៌Uនលម”ិតៃនគណនី
ធ5yររបស់ េយT ងŠំងអស់ រNយ7រណ៍Šំងអស់ ែដលេយT ងេផoេT •U“ស់ ជន
• យ
ួ របស់ េយT ង។

េHេពលខoJំ និk យេ•7ន់ ន រ`UI ក់ រម
ួ Šំ ង គណបក‘$បqំ ង ខoJំ និk យz៖ េយT ង អព„$កឹ ត េយT ង មិ ន

7ន់ េជTង Bគី` មួ យ េទ។ េយT ង េធQT7 រែតេលT ប ˆ‰ ប៉ុ េ`
ž ះ េហT យេយT ងផ9ល់ អនុ/ សន៍។ ប5f ប់ ម កគណបក‘

$បqំងនិkយz៖ អI កមិ នnំNច់ yំ$ទេយT ងេទពី េ$Oះ$គប់ ទីកែន˜ងែដលអI កេ• អI កNនហQឹ កហQឺ នមនុស‘ឱ}េចះគិត

េហT យេHេពលែដលមនុស‘ដ‹ងពី រេប_បគិតពួកេគេធQT7រសេ$មចចិត9េ€យខ˜gនឯង េហT យេ5ះ£សំbន់ b̃ំង`ស់ ។
េ5ះេហT យ.រេប_បែដលពួកេគនិkយ! ដូេចIះ£េធQTឱ}គណបក‘7ន់ អំ`ចខQល់bQយb̃ំង `ស់ ។ ដូេចIះពួកេគ$តវូ

¤̃ស់ ប9•ររេប_បៃន7រគិតនិង រេប_បៃន7រ$ប$ពឹត~របស់ ពួកេគ ប៉ុ ែន9ផJយ
f េ•វiញពួកេគបំភិតបំភ័យ ែដលនឹង មិ នជួយ
$បេទសកមLJ.េទ។

7របំភិតបំភ័យ7ន់ ែតX$កក់ េ•ៗnប់ (ំងពី7រេNះេqIតqI២
ំ ០១៣ មក។ រ€WភិNលNនត$មង•េyលេ¼

េ•គណបក‘$បqំង េហT យ ឥឡ• វេនះពួក េគកំពុង €ក់ បុ គ<លិ កអង<7 រមិ នែមនរ€W ភិN លសំ b ន់ ៗេHកIJង ពន›5 yរ
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ធី 6 ឃឹ ះ
េ$7មបទេnទ$ប7ន់ ែដល$បឌិតេឡT ង។ ពួកេគកំពុង ·˜ំ េមT ល េហQ សប៊ុ ក (Facebook) េដTម ¨ីព„kមេធQTទុកºបុ ក
េមIញមនុស‘ែដលកំពុងនិkយអQីមួយេHទីេ5ះ។ 7លពីម‘ិលមិ ញពួកេគNន€ក់ មនុស‘UIក់ េទ_តេHកIJងពន›5yរ

េ€យ/រែតអQីែដលyត់Nននិkយ។ ដូេចIះេសរីBពៃន7របេ–“ញមតិ េសរីBពៃន7រចូល រួម និងេសរីBពៃន7រ
េធQTNតុកមeអហិ ងŒ$តវូ NនដកេចញពីេយT ងŠំងអស់ េហT យមិន$តឹមប៉ុេ`
ž ះេទពួកេគកំពុងសំេ¼េ•េលTសង<មសុីវiល
ដូេចIះyeននរ`UIក់ µ៊ននិkយេទ។

5េពលបច“Jប¨នIខoJំគិតzគណបក‘7ន់ អំ`ច$គប់ $គងអQី $គប់ k៉ង៖ េkl ប៉ូ លិស រដWN លនិងហិ រ–±វត0J

លុយ7ក់ Šំងអស់ េសដWកិច–
“ Šំងអស់ េនះស0ិតេHកIJងៃដរបស់ ពួកេគ។ ខoJំគិតzពួកេគ$តវូ េធQT7រ.មួយមនុស‘ជ•5ន់

េ$7យេHកIJង គណបក‘របស់ ពួកេគ¤f ល់ េដTម ¨ី€ ក់ ប P‰ ញរេប_ប£រៈនេkNយរបស់ ពួកេគេ•/lរណៈជន
ស$Uប់ 7រេNះេqIតកុំេ$បT 7របំភិតបំភ័យនិងអំេពT ហិង Œ កុ€
ំ ក់ ម នុស‘េHកIJង ពន›5yរពីេ$Oះ£នឹង មិនជួយដល់

មូលេហតុរបស់ ពួកេគកIJងរយៈេពលែវងេទ $ប.ជនមិនសប•យចិត9អំពីេរ¬ងេនះេទ។ កុំេ$ជ_តែ$ជកគណៈកUeធិ7រ

.តិេរ_បចំ7រេNះេqIត (គ.ជ.ប) ទុកឱ}ពួកេគេធQT7រ.មួយខុមែhហQ លេដTម¨ីអនុវត9អំ`ចរបស់ ពួកេគស$Uប់ 7រ
េNះេqIតេ€យេសរីនិង យុ ត9ិធម៌េហT យអនុˆ± តឱ}$ប.ជនទូេ•Xចបេ–“ញេ€យេសរីនវូ អQីែដលពួកេគចង•Nននិង
$តវូ 7រ និងអនុˆ±តឱ}ពួក េគសេ$មចចិត9។

កIJងអំឡJងេពល7រេNះេqIតឃុ ំ -សP°ត់េលTកចុងេ$7យបង”ស់េHqIំ ២០១៧ Uន7រ បំភិតបំភ័យ.េ$ចTន

7រនិ k យអំ ពីស hP< ម –ពួកេគNននិk យz កុំេNះេqI តឱ}នរ`UI ក់ េផ‘ងេទ_ត, ឬអI កនឹង UនសhP< មេកT ត
េឡT ង , nំ េទzេ5ះ.អQី េ•? មិ ន$តឹម ែតេHែខមិ ថុ5 qIំ ២០១៧ េទប៉ុ ែន9. េរ_ងuល់ qIំ ។ ពី មុ ន£ែតងែត.7រ

បP‰ញ(មទូរទស‘ន៍របបែខeរ$កហម, េតT£.អQី? េតTអIកចង•$តលប់ េ•របបេ5ះវiញេទ? nំេទzេយT ងNនសេhP<ះ
ជpវiតរបស់ អIក? £គឺេ€យ/រេយT ងែដលអI កUនអQីែដលអI កUនេHៃថ•េនះ េមTលេ•7រអភិវឌ´ន៍ែដលេយT ងNន5ំ
មក Šំងអស់ េនះគឺេ€យ/រែតេយT ង។ ខoJំមិនបដiេសធzUនទិដB
W ពវiជU
— នខ˜ះចំេOះអQីែដលNនេកTតេឡTង ប៉ុែន97រ

អភិវឌ´ន៍ Šំ ង េនះNនបេង°Tតវiស មBព។ .លទ›ផលៃនអQី ែដលរ€W ភិN លNនេធQT អI ក Uន$កុម អI កUននិង អI កUន

អំ` ចែដលNនទទួល $បេkជន៍ពី $បព័ ន›េនះ Uន$បព័ ន›ទន់ េខ‘Áយ`ស់ េដTម ¨ី$ត ួត ពិ និត }េរ¬ងេនះេហT យUន
$បព័ ន›ទន់ េខ‘ÁយេដTម ¨ីែចកnយអត0$បេkជន៍ដល់ / lរណជនទូេ•។ រ€W ភិN លបន9និk យz ចូរេមT ល េ•ផ˜•វ
ថIល់ Xyរ /Lន-េយT ងNនក/ងសមិទ›ិផលŠំងេនះ ប៉ុែន9(ម7រពិត$ប.ជនNនចំ`យេលTសំណង•Šំងេនះ!

កIJង qIំ ២០១២ ខoJំ ក៏ . $បlនៃនេវទិ 7 $ប.ពលរដWX /៊ នផងែដរែដល.$កុ ម សង<ម សុី វiល មួ យ េដTម ¨ី

ពិ B កŒអំ ពីប ˆ‰ 55ែដលŠក់ ទងេ•នឹង សង<ម សុី វiល េHកIJ ង តំប ន់ េដTម ¨ីេ$ប_បេធ_បកំណ ត់ េហតុែដល.តំប ន់

ែដលេយT ង ែចករំែលកបˆ‰ ដូចyI េហT យ េយT ង Xចបេង°Tតអនុ/ សន៍ស $Uប់ អត0$បេkជន៍រម
ួ របស់ េយT ង ។ Uន
$បេទសដប់ េHកIJង$កម
ុ X/៊នេនះេហT យេយT ងUនឱ7សដ¥អ/“រ}មួ យេដTម¨ីែចករំែលកបទពិ េ/ធន៍េដTម¨ីេធQT7រ

រួមyIនិងនិkយពីប ទពិ េ/ធន៍របស់ េយT ង េ•7ន់ $បេទសដៃទដូច.មី k៉ន់ U៉ និង$ពុយេណ.កែន˜ងែដលពួកេគ
កំពុងអភិវឌ´សង<មសុីវiល។

ខoJំគិតzយុ វជនកមLJ . គឺ. ធនlនរបស់ េយT ង េដTម ¨ីេqL ះេ•មុ ខ។ ខoJំេHែតេជ¬.ក់ z $ប.ជនទូេ•គឺ .

ធនlនដ¥សំbន់ ស$Uប់ 7រអភិវឌ´ន៍របស់ កមLJ.។ ក9ីសង«ឹមរបស់ ខគ
oJំ ឺz7រ¤̃ស់ ប9•រ.បន9ប5fប់ នឹងេកTតUនែដល

នឹងេធQTឱ}$ប.ពលរដWេHកIJងមុខតំែណងៃនអំ`ចេដTម ¨ី$តត
ួ ពិនិត}7រ$គប់ $គង។ ដូេចIះ7រទទួលខុស$តវូ របស់ អIក
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ផ9ល់េស£កមe Xច$តវូ Nន$តត
ួ ពិនិត}ដូេចIះអI កXចេមTលពី រេប_បែដល$បព័ នរ› €WភិNលកំពុង ដ•េណTរ7ររេប_បែដល
នីត$ិ បតិបត9ិកព
ំ ុង$បតិបត9ិេហT យឥឡ•វេនះេយT ង មិនUន£េទ។ េយT ងUនអំ`ចែតមួយប៉ុ េ`
ž ះេហT យ$បព័ នត
› ុ "7រមិនXចពិនិត}ពិច័យេរ¬ងេនះេ€យឯកuជ}Nនេទ។ ដូេចIះខoJំចង•ឱ}/0ប័នŠំងបី –រ€WភិN ល $បព័ នត
› ុ"7រ និង
នីតិប¨–±ត–
9ិ €ច់ េ€យែឡកេធQT7រេ€យឯកuជ}និងេដTម¨ីឱ}$ប.ពលរដWXចរស់ េHកIJង$បព័នៃ› នច•ប់ ។

/ររបស់ ខoJំស$Uប់ $ប.ជនវ»យេកeងគឺ 'អI កនឹងមិនទទួលNនអQីេ€យឥតគិតៃថ˜េ5ះេទ "។ កុរំ ព
ំ ឹងzអI ក`

UIក់ េធQTែបបេនះស$Uប់ អIក កុរំ ព
ំ ឹ ង zសហគមន៍អន9រ.តិនឹង ចិ–ឹ “ មអI កេ€យ/̃ប$O$Nក់ អI ក$តវូ ែតេធQT7 រPរ

របស់ អI ក, អI ក$តវូ េធQT7រPរែដល$ប.ពលរដWេHកIJង $បេទសេសរីមួយេគេធQT។ ដូេចI ះកុំចង•N នអQី ែដលមិ នែមន.
របស់ អIក ចូរUនBព7̃µនេហT យប5fប់ មកសហគមន៍អន9រ.តិនឹងមកជួយអI កប5fប់ ពីេ5ះ។ ពួកេគNនេធQT£រួច
េហT យ ប៉ុ ែន9េ5ះគឺ.ែផIកមួយៃនបˆ‰ របស់ េយT ង កុំរព
ំ ឹ ង zពួកេគនឹង េធQTអQី$គប់ k៉ងស$Uប់ អIក អI ក$តវូ ែតក/ង
សង<មេនះេ€យខ˜gនឯង។ ខoJំេHែតUនក9ីសង«ឹម.េ$ចTនសំuប់ $បេទសកមLJ.5េពលអ5គត។

ធី# ឃឹ ះ

ែខក*+ ,-២
ំ ០១៧
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៧
ឯកឧត្ម កឹម សុខ

្បធនគណបក23សេ5ង72ះជតិកម្<ជ
ឯកឧត%ម កឹម សុ * គឺ-េមដ0ក1ំគណបក56ប7ំងដ9សំ*ន់ េ<កម= >- គឺគណបក5សេ?@Aះ-តិ (CNRP)។ េEកFនេដGរ
តួ1ទីL៉ងសំ*ន់ កង
N> OរបPQល
R េTលOរណ៍សិ ទVិមនុស5េ<កNង
> រដWធមYនP
ុ ZថរY\ បស់ 6ពះ^-_ច6កកម=> ប1aប់ ពីសម័ យ
អ៊ុ នfក់ (g-hធរបេ_
% ះgសនNរបស់ អងAO រសហ6ប--តិេ <កម= >-) េហG យTត់ FនOj យ-6បkនគណៈកmYធិO រ
សិ ទVិមនុស5េលGកដnបូងរបស់ រpWភិFលកNង
> 7N១
ំ ៩៩៣។ Tត់ Fនបេងuត
G និងដ0ក1ំមជwមណxលសិ ទVិមនុស5កម= >-ពី 7N ំ ២០០២
ដល់ 7N២
ំ ០០៦ប1aប់ មកTត់ Fនបេងuត
G គណបក5សិ ទិVមនុស5កNង
> 7N ំ ២០០៦ ។ Tត់ Fនចូលរួមបេងuត
G គណបក5សេ?@Aះ-តិ
-មួ យ េEក សម រង5>ី េ<7N២
ំ ០១២ េហG យFនដ0ក1ំគណបក5េនះ|ប់ fង
ំ ពីែខមី17N ំ ២០១៧ មក។ បទសm€សន៍េ នះ
6តវូ Fនេធ‚Gេ ឡGងពី រសF%ហ៍ មុនេពលTត់ 6តវូ Fន|ប់ ខj„នេpយរpWភិFលកម= >- និងេ|ទ6បOន់ េ …សពី បទក†ត់ -តិ។

ខh>ំេកGតេ<ៃថˆទី ២៧ ែខ មិ ថុ1 7Nំ១៩៥៣ េ<6សុក 6fំកក់ េខត% fែកវ Šគ*ងត†Rង ៃន^ជkនី ភNំេពញ។

6គŒ
ួ រខh>ំ-កសិ ករ ប៉ុែន% ជ\fខh>ំ-េមឃុ ំ ។ ពួកTត់ម កពី ភូមិេផ5ងTN ប៉ុែន%ជ\fខh>ំក៏-េមឃុ ំ មួយរូបផងែដរ។ េ<េពល
ែដលែខYរ6កហមFនចូលដល់ភេNំ ពញ ខhm
>ំ នgយុ 6បែហល២២7Nំ។ ខh6>ំ តវូ 6តឡប់ េ•6សុកកំេណGតរបស់ ខh>ំវ‘ញេ<េខត%
fែកវ។ 6បែហលពី រសF%ហ៍ ប1aប់ ពីខh>ំFនេ•ដល់ទីេ1ះ ែខYរ6កហមFន|ប់ ឪពុកខh>ំយកេ• និង Fនសmjប់ Tត់។ “
-េរ”ងគួរឱ–*jចបំផត
ុ ស6mប់ 6គŒ
ួ ររបស់ េយG ង។ fំងពីេពលេ1ះមក ខh6>ំ តវូ ស6មបខj„នេធ‚GOរ-កសិ ករេ<កN>ងកង
យុ វជនមួយៃនរបបែខYរ6កហម។

េ<កN>ង កងយុ វជន េយG ង 6តវូ ខិតខំេធ‚GOរ*jំង _ស់ 6តវូ ខិតខំេធ‚GOរ-ងមនុស5|ស់ េទ—ត។ េ<េពលេ1ះ

េយG ងមិ ន6តវូ Fនអនុ˜Zតឱ–រស់ េ<ជួបជុ6n កុម6គŒ
ួ រេ1ះេទ។ ខh>ំ6តវូ Fនត6មូវឲ–េ<-មួយកងយុ វជន។ េយG ងអស់

កmjំង*jំង_ស់ …ំងផjRវOយនិងផjRវចិត%។ ទនaឹមនឹងេនះ េយG ងសšិតេ<េ6OមOរគំ^មកំែហងែដលពួកែខYរ6កហមgច
សmjប់ េយG ងFន6គប់ េពលេវE។ “-េពលេវEដ9លF
ំ កនិងគួរឱ–ភ័យ*jច។
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កឹ ម សុ 6
មុនេពលេវ—ត_មមកដល់ ខhម
>ំ ិនgចរស់ េ<កN>ងេខត›របស់ ខh>ំF នេទ ពីេ6œះែខYរ6កហមFនជេមj•ស6គŒ
ួ រ

ខh>ំ និងខh>ំេ<7N១
ំ ៩៧៨ េ•េ<េខត% ក_
% ល។ ប1aប់ មកេ<េពលែដលេវ—ត_មFនមកដល់កម=>- េយG ងFនេចញពី
6សុកេក—នŒ‚យ េខត% ក_
% ល េ•^ជkនី ភNេំ ពញ។

ខh>ំF ន|ប់ េផ%Gមរស់ េ<^ជkនី ភNំេពញ |ប់ fំង ពី6Tដnបូង េហG យេបGេ6ប—បេធ—បេ•នឹងរបបែខYរ6កហម

អ‚ីៗគឺmនលកណៈ6បេសG រ-ង។ ខh>ំមិ នខ‚ះ*តសm€រៈេដGម†ីរស់ េ< កN>ង ជ\វŠពŒមPZេទ។ អ‚ីៗពិត-ល¡6បេសG រ-ង

Oលពី បួ ន7Nំ មុ ន។ ប៉ុ ែន%“mនOរលំF កេផ5ងេទ—ត ពី េ6œះេវ—ត_មFនដ0ង ¢ ខh>ំmនទំ1 ក់ ទំនង-មួ យ ចល1
តស៊ូេ<6ពំែដន។

ពួកេគគឺ-យុ ទVជនេដGម†ីេសរីŠព mនេ£Yះ¢ រណសិ រ5-តិរេំ pះ6ប-ពលរដWែខYរ (KPNLF) ែដលដ0ក1ំ

េpយ េEក សឺ ន Œន េហG យខh>ំF ន…ក់ ទងេpយសm̂ត់-មួ យពួកេគ។ េហតុអ‚ី? ពីេ6œះកN>ង1ម-យុ វជន េយG ង

មិ នចង¤ ឲ –mនOរ£j នœនពី ប រេទសេឡG យ ។ ដូេចN ះ ខh>ំ ច ង¤ ត ស៊ូ េដGម †ីេសរីŠ ព។ “មិ នែមនស6mប់ ែតខh>ំ េទ ែត

ស6mប់ 6បេទសរបស់ េយG ង ។ 6បេទសរបស់ េយG ង Fនឆj ង Oត់ េរ”ង^៉វេ6ចG ន_ស់ េហG យេយG ង ចង¤F នេសរីŠ ព
ស6mប់ ៃថˆអ1គត។ ដូច្ េនះខh>ំF នរក§ទំ1 ក់ ទំនង-មួ យ 6កុម េនះ េហG យេយG ង Fនេធ‚GកិចQ6បជុស
n m̂ត់ េ<កែនjង
េផ5ងៗកN>ង^ជkនី ភNេំ ពញ។ ប៉ុែន%េវ—ត_មFនដ0ងអំពីេរ”ងេនះ េហG យពួកេគមិនសប¨យចិតL
% ៉ ង*jំង។

ពួកេគFនfមpនេយG ង េហG យពួ កេគFន|ប់ ខj„ នមនុស 5-េ6ចGន ។ ប1a ប់ មកពួក េគFនដកហូ ត តួ1 ទី

របស់ ខh>ំ-ម?ន%ីេធ‚GOរេ<កN>ង ស@uត់ មួយេ<^ជkនី ភNំេពញ។ េ<7Nំ១៩៧៩ េ<េពលេវ—ត_មចូលមកដល់ ខh>ំ6តវូ

Fន|ត់fំង-េ©ស@uត់ រងេ< ភNេំ ពញ។ ដnបូងខh>ំF នបេ6មGOរ@រេ<ŒE6កុងភNេំ ពញ េហG យប1aប់ មក ខh>ំFនេធ‚G
Oរេ<ស@uត់មួយកN>ងខណxទួលេTក។ ប៉ុែន%ប1aប់ ពីពួកេគFនដ0ងអំពីទ1
ំ ក់ ទន
ំ ងរបស់ ខh>ំ-មួយពួកអN ក6បយុ ទVេដGម †ី
េសរីŠព ខh>ំ6តវូ FនេគេOះឱ–ចូលខj„នេ•បំភេjឺ <សNងOរនគរFល^ជkនី ភNំេពញ។ េEកសNងOរFនសួ រខh>ំ¢េហតុ
អ‚ី F ន-ខh>ំŠª ប់ ទំ1 ក់ ទំនង-មួ យមនុស 5…ំ ង េនះ េហG យខh>ំ mនទំ1 ក់ ទំនង-មួ យ នរ_ខjះ។ ខh>ំ F នេឆjGយ តប¢ ខh>ំ
6Tន់ ែតចង¤ែស‚ ង រកមេធ«FយេដGម †ីចង¤ដង
0 នរ_ល¡ នរ_មិ នល¡ នរ_នឹងបេ6មG 6បេទសរបស់ េយG ង ។ េហG យ
សNងOរFន6Fប់ ឲ–ខh>ំ¬jស់ ប%Rរចិតន
% ិងសកមYŠពរបស់ ខh>ំ េបGមិនដូេ|Nះេទ ខh>ំនឹងmនប˜-។

ប៉ុែន% ខh>ំFនរក§ទំ1ក់ ទន
ំ ង-មួយ6កុមេនះ េហG យេ<េពលែដលរpWភិFលFនដ0ងពីេរ”ងេនះ ពួកេគFនដក

ខh>ំេចញពី មុ ខតំែណង េហG យខh>ំ6ត ូវFនេគfមpន-ប់ - និ ចQ។ េ<7Nំ ១៩៨១ ខh>ំដ0ង ¢ ខh>ំមិ នgចេ<Fនេទ—តេទពី

េ6œះ“mនេ6Tះ¢Nក់ _ ស់ ។ ខh>ំចង¤េ•7̂យ ប៉ុ ែន%ខh>ំមិ នចង¤េធ‚Gដេn ណG រដ9េ6Tះ¢N ក់ ឆjង Oត់ 6ពំែដនេឡGយ ។ េ<6T
េ1ះរpW ភិF លកំពុង េ6ជGសេរGសនិស 5ិតល¡ៗឱ–េ•6បេទសសងAមនិយម េដGម †ីសិ ក§បន%។ ដូេចNះ ខh>ំF នសេ6មចចិត%

pក់ œ ក–6បឡង។ ខhF
>ំ ន6បឡង-ប់ ប1aប់ មកខh>ំ6តវូ FនបPªRនេ•6បេទសេឆកូសjR“®គី (Czechoslovakia) ែដល6បេទសOន់ របបសងAមនិយម។

ខh>ំF នពិ Šក§-មួយមិ ត%ភក%ិរបស់ ខh>ំអំពីមុខវ‘-ªែដលខh>ំគួរេរ—ន េហG យមិត%របស់ ខhF
>ំ នផ%ល់េLបល់ ខh>ំឱ–េរ—ន

យកស˜Zប6តបេចQកេទស។ មុនេពលែខYរ6កហមFនOន់ Oប់ អំ_ច ខh>ំ-និស5ិតកំពុងសិ ក§7NំទីពីរែផNកនីតិŒ?ស%
េ<ម¯វ‘ទ«ល័យនីតិŒ?ស% កN>ង^ជkនី ភNេំ ពញ។ ប៉ុែន›ខh>ំមិនFនបPQប់Oរសិ ក§េនះេទ។ ដnបូ1Yនែដលខh>ំទទួលFន

គឺ¢ របបកុ មY> យ នីស% មិ ន 6តវូ Oរេមkវ\េឡG យ ប៉ុ ែន%ពួ កេគ6ត ូវOរអN ក បេចQក េទស។ 6បសិ ន-ខh>ំ េរ—នែផNក ច¨ប់ ឬ

នេLFយ ខh>ំនឹង ពិF ករកOរ@រេធ‚Gមិន*នេឡGយ។ ដូេចNះ ខh>ំF នសេ6មចចិត%េរ—នែផNកគីមីŒ?ស% ។ ខh>ំF នសិ ក§ែផNក
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
គីមីŒ?ស% អស់ រយៈេពល6Fំ7Nេំ <ទី6កុង6FហA (Prague) េហG យប1aប់ មក ខh>ំF ន6តឡប់ មកmតុ6បេទសវ‘ញេ<7Nំ
១៩៨៦។

ប៉ុ ែន% េ6Oយពី ខh>ំF ន6តឡប់ មកmតុ 6បេទសវ‘ញ ពួ ក េគេ<ែតបន%f មpនខh>ំ ។ ខh>ំ F នេធ‚GO រេ<6កសួ ង

ឧស§ហកមY េហG យរដWម?ន%ីmនទំ1ក់ ទន
ំ ងល¡ធមY f-មួ យខh>ំ ប៉ុ ែន%អនុរដWម ?ន%ម
ី ិ នេធ‚Gល¡ចេំ œះខh>ំេទ។ អនុរដWម?ន%ីេ1ះ
គឺ- 6បkនបក5កុ មY>យ នី ស% េ<កN>ង 6កសួ ង គឺេEក សុ ខ ឥŒន ែដលបចQ>ប †នNេនះ-អN ក1ំ œ ក–របស់ គណបក5

6ប-ជនកម=>-។ Tត់F នប˜ªឱ–េគfមpនខh>ំ េហG យពួកេគមិនFនផ%ល់មុខតំែណងល¡ដល់ ខh>ំេឡGយ េ…ះបី-ខh>ំF ន
បPQប់ Oរសិ ក§ស˜Z ប6ត¢Nក់ ប រិ˜Z ប6ត-ន់ ខ=ស់ ក៏េpយ។ ខh>ំmនស˜Z ប6តវ‘ស‚ កមY គីមី Œ?ស% ប៉ុ ែន%ពួកេគមិ ន
ផ%ល់ មុ ខ តំែណង-ន់ ខ= ស់ ឲ–ខh>ំ េឡG យ ។ ផa>យ េ•វ‘ញ ពួ ក េគFនបPªR ន ខh>ំេ•េធ‚GO រេ<េខត% 6ពះសី ហនុ ែដល7̂យពី
6កសួងេ<^ជkនី ភNេំ ពញ។

េ<េខត% 6ពះសី ហនុ ខh>ំ6តវូ េធ‚GOរេ<កN>ងេ^ងច6កផលិត6Œេប—រ ែដល-កែនjងTYនOរ@រេធ‚Gឲ–ពិត6Fកដ

េទ។ ពួកេគmនបំណងច¨ស់ មួយ គឺប PªRនខh>ំឲ–េ<7̂យពី 6ប-ជននិង Œkរណជន។ ដូេចNះ ខh>ំFនេប%-h¢ ខh>ំ6តវូ េធ‚G
អ‚ីមួយេ6œះតួ1ទីខh>ំេ<កN>ងេ^ងច6កមិនសូវmន6បេLជន៍េទ។ ដូេចNះ ខh>ំFនសY័6គចិតប
% េ6ង—នសិ ស5។ េ<េពលេ1ះ
េខត%6ពះសី ហនុmនែតŒEបឋមសិ ក§មួយប៉ុេ_
³ ះ TYនវ‘ទ«ល័យេឡGយ។ ដូេចNះ យុ វជនមិនgចេ£ង|ប់ Oរ
សិ ក§េ<ក6មិតខ=ស់-ងេនះ េដGម†ីទទួលFនស˜Zប6តFក់ ឌប
ុ FនេឡGយ ពីេ6œះពុំmន6គប
ូ េ6ង—ន។

ខh>ំF នសេ6មចចិត%ប េ6ង—នមុ ខវ‘-ª រូបវ‘ទ« គីមី វ‘ទ« និង គណិ តវ‘ទ«។ ប1a ប់ មកពួកេគFនេបG កŒEេរ—ន

ស6mប់ ឱ–សិ ស5សិ ក§¢Nក់ វ‘ទ«ល័យ ដូេចNះខh>ំ|ប់ េផ%ម
G បេ6ង—នសិ ស5េលGមុខវ‘-ª…ំងអស់ េនះ។ អភិFលេខត%Fនដ0ង

¢ ខh>ំស័Y6គចិតផ
% ល
% ់េស“បេ6ង—ន ដូេចNះេហG យពួកេគFនផ%ល់ដខ
\ jះឱ–មកខh>ំ េដGម †ី6បកបរបរចិPឹ ម
Q ជ\វ‘ត។ ខhF
>ំ នpំេ6មច
និង|ប់ េផ›ម
G េធ‚GOរ-មួយកសិ ករកN>ង6សុក6ពម…ំងបេ6ង—នសិ ស5។ ខhF
>ំ នខិតខំ6បឹងែ6បងេធ‚GOរL៉ង*jំងេលGវ‘ស័យ
…ំងពីរ។

េ<7Nំ ១៩៨៩ ខh>ំF នដ0ង ពី O រចរ|សន%ិŠ ពកំពុង ដnេណG រOរ េដGម †ីស េ6មចFននូវកិចQ 6ពមេ6ព—ងសន%ិŠ ព

ទី6កុងF៉ រីស។ ខh>ំFនជួប-មួយរដWម?ន%ី6កសួង ឧស§ហកមY េហG យFនេសNGសុំ6តលប់ មកេធ‚GOរេ<ភNេំ ពញវ‘ញេ6œះខh>ំ

FនឮអំពីOរចរ| េហG យ ខh>ំរេំ ភGប ពី លទVŠពេ<េពល*ងមុ ខ។ ដូេចNះខh>ំF ន6តលប់ ម កភNំេពញវ‘ញ េហG យ ពួកេគFន
បPªRនខh>ំឱ–េ•េធ‚GOរេ<កN>ងេ^ងច6កឧស§ហកមY6Œេ<ភNេំ ពញ។ ដូេចNះOរ@ររបស់ ខh>ំ16Tេ1ះ ខh>ំFនបេងuGត6Œ
មួយ6បេភទេ£Yះ¢ “6ŒេមគងA”។ “-រូបមន%ែដលខh>ំFនបេងuGត។

ប1aប់ ពីខh>ំF ន6តលប់ ម កភNេំ ពញវ‘ញេ<7Nំ ១៩៨៩ មនុស5មួ យចំនន
ួ មកពី ចល1រណសិ រ5-តិរេំ pះ6ប-

ពលរដWែខYរេ6OមOរដ0ក1ំរបស់ េEក សឺ ន Œន FនមកŒNក់ េ<ផaះរបស់ ខhេ>ំ <អំឡ>ង7Nំ ១៩៩០។ ប1aប់ ម កកិចQ

6ពមេ6ព—ងសន%ិŠ ពទី6កុ ង F៉ រីស 6តវូ Fនចុ ះហតšេល* េហG យម?ន%ីអងAO រសហ6ប--តិF ន|ប់ េផ›Gម បPªR នមក

កម=>- ។ ខh>ំមិន…ន់ ចូលរួម -មួ យ គណបក5នេLFយ_មួ យេ<េឡGយេទេពលេ1ះ។ ប៉ុ ែន%េ<7Nំ ១៩៩១ ខh>ំF ន
បេងuGតអងAOរសិ ទិVមនុស5មួយេ£Yះ¢អងAOរOរœរសិ ទម
ិV នុស5កម=> (Human Rights Vigilance of Cambodia)។

ខh>ំF នសេ6មចបេងuGត អងAO រេនះេpយŒរែតខh>ំ េជ”¢ប˜- ធំ- ងេគស6mប់ 6បេទសគឺ ប ˜- សិ ទVិម នុស 5។ Oរ
រំេEភបំœ នសិ ទិVម នុស5mនេ<6គប់ ទីកែនjង េហG យ ខh>ំគិត¢“mនŒរៈសំ* ន់ *jំ ង _ស់ កN>ង Oរ|ប់ េផ%Gមេpះ6Œយប˜-េនះ។ ខh>ំដង
0 ¢ខh>ំពិត-យកចិត%ទុកpក់ ចេំ œះសិ ទVិមនុស5។
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កឹ ម សុ 6
ឆjង fម6បវត%ិ Œ ?ស% ក ម=> - ខh>ំ ដ0ង Fន¢េ6OមរបបែខY រ6កហមនិង េវ—ត_ម6ប-ជនFនទទួ ល រងនូវ

6ប6ពឹ ត%កមY L៉ងធˆន់ធរˆ ។ រpWភិF លFនេ|ទ6បOន់ |ប់ ខj„ន និង សmjប់ 6ប-ជន ដូេចNះmនOររំេEភសិ ទVិម នុស5
-េ6ចGន6ប7ំងមកេលGជន…ំង¶យ_ែដលរិះគន់ រpWភិFល។

ខh>ំគិត¢ប˜- សិ ទVិ ម នុស 5គឺ- ប˜- ធំ- ងេគបង¡ស់ ស6mប់ 6បេទសកម=>- ។ 6បសិ ន-េយG ង ចង¤អភិ វឌ·

6បេទស អ‚ី ែដលេយG ង6តវូ Oរដnបូ ងនិងចម†ងបំផត
ុ គឺគួរែត-OរេTរពសិ ទិVមនុស5។ “ពិត-g6កក់ *jំង_ស់ េ<

េ6Oមរបប ប៉ុ ល ពត េហG យក៏ mនOររំេEភបំœ នសិ ទVិម នុស5េ6OមរpWភិF លមុ នែដរ។ ខh>ំមិនចង¤ឱ–ŒšនOរណ៍
េនះេកGតេឡGងម%ងេទ—តេ<6បេទសកម=>-េឡGយ។ 6ប-ជនមិនmនអំ_ចអ‚ីេទ។

ដូេចNះេ<េពលខh>ំបេងuGតអងAOរសិ ទិVមនុស5េនះ ខh>ំចង¤សិ ក§េរ—នសូ 6តអំពី6បkនបទេនះ េហG យ េបសកកមY

£នមុ ខរបស់ អងAO រសហ6ប--តិេ<កម=>- (UNAMIC) FនបPªR នខh>ំេ•សិ ក§េ<ទី6កុង ហ5ឺែណវ។ េ<េពល
េ1ះ េបសកកមY £ នមុ ខរបស់ អងAO រសហ6ប--តិេ<កម=>- (UNAMIC) Fនមកដល់ េដGម †ីេរ—បចំេបសកកមY

េពញេលញរបស់ g-hធរបេ_
% ះgសនNៃនអងAOរសហ6ប--តិ6ប|ំកម=>- (អ៊ុ នfក់ ) ។ េEក េដនីស m៉ក_ំ

m៉^៉ (Denis McNamara) គឺ-6បkនអងAŠពសិ ទVិម នុស5ៃនេបសកកមY£ នមុ ខរបស់ អងAOរសហ6ប--តិេ<

កម=>-។ ខh>ំF នេធ‚GOរ-មួ យTត់ និង -មួយ េEក Fសុី ល ហ‚ឺ _ន់ ដូ (Basil Fernando) ផងែដរ ែដលេEកគឺអនុ6បkនអងAŠ ពេនះ េហG យបចQ>ប †នNេនះេEកគឺ- 6បkនគណៈកមY Oរសិ ទVិមនុស5gŒ៊ នេ<ទី6កុង ហុ ង កុង ។
កN>ងOរេធ‚GOរ-មួយម?ន%ី…ំងពីរ1ក់ េនះ ខh>ំFនេរ—នសូ6តL៉ងេ6ចGនអំពីអតšន័យៃនសិ ទVិមនុស5 ។

េ<េពលែដលខh>ំេ•ដល់ ទី6កុង ហ5ឺែណវ mនសនNិសី ទធំមួ យ ។ ខh>ំF នបPQ> ះបPQR ល អN កតំ_ ង6បេទស-

េ6ចGន ដូច-6បេទសជប៉ុន និង6បេទសដៃទេទ—ត េpយេសNGសុំឱ–បPªRនតំ_ងមកOន់ 6បេទសកម=>-េដGម†ីfមpន
ŒšនOរណ៍ សិ ទVិម នុស5។ ខh>ំF នជួប មនុស 5-េ6ចGន េហG យខh>ំF នេលGកេឡGង ពី ប ˜- និង Œរៈសំ *ន់ សិ ទិVម នុស5េ<

កម=>- ។ េ<ទី បំផុត អងAO រសហ6ប--តិF នសេ6មចបPªR នតំ_ ងពិ េសសមួ យ រូប មកកម=> - េហG យ6បេទស
េផ5ងេទ—តក៏ F នេធ‚GTN ែដរ។ ប1a ប់ មក ខh>ំF នេធ‚Gដ nេណG រេលG កទីមួ យ េ•សហរដWg េមរិកេ<7Nំ ១៩៩២។ ខh>ំF នជួប

មនុស5-េ6ចGនមកពី អងAOរែដលេធ‚GOរេលGវ‘ស័យសិ ទVិម នុស5ដូច- អងAOរេលGកែលងេ…សអន%រ-តិ អងAOរ¸jំ

េមG លសិ ទVិម នុស5-េដGម។ េ<េពលែដលខh>ំF ន6តលប់ ម ក6បេទសកម=>-វ‘ញ ខh>ំmនOរTំ6ទ-េ6ចGនពី អNកែដលេធ‚G
Oរ@រេលGសិទVិមនុស5។

ប៉ុែន%ខh>ំFន|ប់ េផ›ម
G គិត¢6បសិ នេបGខh>ំេ<េធ‚GOរេ<កN>ង អងAOរមិនែមនរpWភិFលេ<កN>ងŒšនOរណ៍របស់

កម=>-ែបបេនះ ខh>ំនឹងមិនmនអំ_ចកN>ងOរេpះ6Œយប˜-េឡGយ ែដលេពលេ1ះេហG យខh>ំFនសេ6មចចិត%ចូលរួម

កN>ងគណបក5នេLFយមួយ។ េTលបំណងរបស់ ខh>ំ6តវូ ែតេលGកសa„យសិ ទVិមនុស5 េហG យខh>ំក៏mនឱOសចូលរួមគណ
បក5របស់ េEកf សឺ ន Œន េ<7Nំ១៩៩២។ េ<ម¯សនNិFតេលGកដnបូ ង និង េpយŒរែតខh>ំkjប់ Tំ6ទគណបក5

េនះពីមុន គណបក5FនេFះេ7Nតឲ–ខh>ំេធ‚G-សmជ‘កៃនគណៈកmYធិOរ6បតិប ត%រិ បស់ គណបក5រណសិ រ5-តិរេំ pះ
6ប-ពលរដWែខYរ។

ដូេចNះខh>ំFនចូលរួមកN>ងគណបក5 េហG យេ<េពលOរេFះេ7NតសŠធមYនP
ុ ZFនេរ—បចំេឡGងេ<7N១
ំ ៩៩៣ ខh>ំ

Fនឈរេ£Yះ-េបកជនស6mប់ មណxលេខត%fែកវ ែដល-6សុកកំេណGតរបស់ ខh>ំ។ ខh>ំFន-ប់ េ7NតនិងFនOjយសmជ‘កសŠធមYនP
ុ Z ពីេ6œះេពលេ1ះេយG ង មិន…ន់ mនរដWសŠ-តិេ<េឡGយេទ។ េយG ង Fនជួយ6œងរដWធមYនុPZ
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
ថYរ\ បស់ កម=>- េហG យជnពូកទី៣ ពី m6f ៣១ ដល់ m6f ៥០ គឺែចងអំពីសិទម
Vិ នុស5។ ខjឹមŒរŠគេ6ចGនៃនជnពូកេនះគឺ
Fនឆj>ះប˜Qំងពីគន
ំ ិតរបស់ ខh>ំ។ រដWធមYនុPZថ6Y\ តវូ Fន6œងេឡGងកN>ង7Nំ ១៩៩៣ ប1aប់ ពីOរេFះេ7Nត េហG យកN>ង1មសm ជ‘ ក មួ យ រូប ៃនគណ ៈកមY O រ6œ ងរដW ធ មY នុ PZ ខh>ំ F នពិ Š ក§ប˜- -េ6ចG ន - មួ យ េE ក m៉ ក_ំ m៉ ^៉

(McNamara) និង េEក Fសុីល ហ‚ឺ _ន់ ដូ (Basil Fernando)។ ពួកTត់ Fនផ%ល់ឲ–ខh>ំនូវគំនិត-េ6ចGន េហG យខh>ំF ន
េលG កប˜- …ំង េនះនិង ប˜- -េ6ចGនេទ—តេ<កN>ង គណៈកមY Oរ6œងរដWធមY នុPZ ។ -េរ”យៗេ<កN>ង កិចQពិŠ ក§េលG
េសចក%ី6œង សmជ‘កេផ5ងេទ—តពិត-មិ នដ0ងេ6ចGនអំពីប ˜-…ំងេ1ះេឡGយ ប៉ុែន%ពួកTត់F នទទួលយកគំនិតែដលខh>ំ

FនេលGកេឡGង េលGកែលងែតេ<កN>ងវ‘ស័យសំ*ន់ មួយចំនួនៗ។ ខh>ំចង¤បេងuGតŒšប័នសិ ទម
Vិ នុស5មួយេ<កN>ងរដWធមYនុPZ
េ£Yះ¢ “គណៈកmYធិOរ-តិឯក^ជ–ស%ីពីសិទម
Vិ នុស5”។

ខh>ំF នេលGកេឡGង នូវគំនិតេនះ ប៉ុ ែន%ពួកេគមិ នFនយល់ 6សប-មួយខh>ំេឡGយ េហG យ“6តវូ Fនេគpក់ ឱ–េFះ

េ7Nត។ កN>ង ចំេ_មមនុស5 ១២០1ក់ mនែតមនុស56បែហល- ២០1ក់ ប៉ុេ_
³ ះ FនTំ6ទខh>ំ។ ពួកេគមិនយល់ ¢
េហតុអ‚ីF ន-េរ”ងេនះសំ*ន់ េឡGយ ប៉ុែន%ខh>ំF នបន%េលGកគំនិតេនះ េpយmនOរពិŠក§េលG6គប់ m6f។ េ<ទីបំផុត
រដWសŠមិ នgចេធ‚GOរFនេpយរលូនេឡGយពីេ6œះខh>ំេ<ែតបន%េលGកេឡGង នូវOរ…ម…រេនះ ដូេចNះអN កនេLFយ
Fនេធ‚GOររួមTNេដGម†ីរកវ‘ធម
ី ួយេ7=ះេ•មុខ។

េមដ0ក1ំ ៃនគណបក5…ំ ង បី គឺគ ណបក56ប-ជនកម=> - គណបក5រណសិ រ5ŒមគAី- តិេដGម †ីឯ ក^ជ–

អព«6កឹ ត សន%ិŠ ពនិង សហ6បតិ ប ត%ិ O រកម=>- (ហ៊‚ > នសុិ នបុិ ច) និង គណបក5របស់ េEកf សឺ ន Œន ែដលmន
េ£Yះ¢ “គណបក56ប-ធិបេតយ–េសរីនិយម6ពះពុទVŒស1” FនពិŠក§អំពីប ˜- េនះ េហG យFនចរ|រអំពីវ‘ធី
េ7=ះេ•មុ ខ ខណៈែដលខh>ំប ន%េលGកពី ប ˜- េនះ-6ប|ំ។ េ<ទីបំផុត ពួកេគFនយល់ 6ពមបPQRល “គណៈកmYធិO រ
សិ ទិVម នុស5” េ<កN>ង រដWធមY នP
ុ Z ប៉ុែន%“មិ នែមន-Œšប័ នŠពឯក^ជ–មួ យេទ។ ពួកេគFនេº “គណៈកមY Oរទី១”

¢-គណៈកmYធិOរសិ ទិVម នុស5 េ<កN>ងរដWសŠ-តិ េហG យពួកេគFនយល់6ពមេFះេ7Nតឱ–ខh>ំេធ‚G-6បkនពី េ6œះ

ពួកេគFនដ0ង ¢ខh>ំនឹងពុះœរL៉ង*jំង OjOរœរ6ប-ពលរដWែដលមិនយល់ អំពីសិទVិមនុស5 ឬŒšប័នេនះ។ មនុស5េ6ចGនែដលមកពីគណបក5របស់ ខ¬
h>ំ a ល់ និងអN កដៃទេទ—តក៏មិនយល់អំពីផល6បេLជន៍របស់ គណៈកmYធិOរេនះែដរ។

ខh>ំF នOj យ-6បkនគណៈកmYធិOរេនះរយៈេពល6Fំ7Nំ េហG យ ខh>ំF នខិតខំ6បឹ ង ែ6បងេធ‚GកិចQOរេនះL៉ ង

សកមY ។ ខh>ំ6តវូ Oរទី6បឹ ក§mN ក់ េហG យេ<េពលេ1ះមូ ល និធិ g សុី (TAF) និង ទី ŠN ក់ @ រសហរដWg េមរិក េដGម †ីO រ
អភិវឌ·អន%រ-តិ (USAID) FនTំ6ទគណៈកmYធិOររបស់ ខh>ំ។ ពួកេគFនផ%ល់មូលនិធិេហG យក៏F នផ%ល់ឱ–ខh>ំនវូ ទី6បឹក§

សិ ទិVមនុស5មួយរូបផងែដរ គឺ េEក េ6បដ gpំ (Brad Adams) ែដលបចQ>ប†នNកព
ំ ុងេធ‚GOរ-មួយអងAOរ¸jំេមG ល
សិ ទVិមនុស5 (Human Rights Watch)។ េEកFនេធ‚GOរ-មួ យខh>ំ េហG យ ខh>ំF នេរ—នសូ 6ត-េ6ចGនពី េEក។ Oល
េ1ះខh>ំមិនgចនិLយŠŒអង¤េគjសFនេទ ប៉ុ ែន%មូលនិធិgសុីFនផ%ល់Oរបណ%>ះប_
% លឲ–ខh>ំ និងអN កបកែ6បŠŒ
mNក់ ។ មជwមណxលសិ ទVិមនុស5របស់ អងAOរសហ6ប--តិក៏Fនផ%ល់ឱ–ខh>ំនវូ ទី6បឹក§ែផNកច¨ប់ មួយរូបផងែដរ។

េ<កN>ង តួ1ទីេនះដnបូ ង ខh>ំF នេរ—បចំេវទិOរŒkរណៈេpយខh>ំយល់ ¢“-មេធ«Fយដ9សំ*ន់ មួយេដGម†ី

បេ6ង—នŒkរណៈជន និង សិ ក§េរ—នសូ 6តអំពី ប˜- សិ ទVិម នុស 5។ េនះ-េវទិO ដnបូ ង េគែដល6ត ូវFនេរ—បចំេ<

6បេទសកម=>-។ ខh>ំFនេធ‚Gដេn ណGរេ•fមប_
% េខត%-េ6ចGន និង Fនេរ—បចំេវទិOេ<ទីេ1ះ េហG យFនេលGកទឹកចិត%

6ប-ជនឱ–េលGកេឡGងអំពីប ˜-របស់ ពួកេគ។ ប˜- ទីមួយគឺជេmjះដ\ធីj Oរបេណ%ញេចញពី ដធ
\ ីj និងOរដេណ%Gមយកដ\

92

កឹ ម សុ 6
ធjី។ េ<6Tេ1ះ6ប-ពលរដWmនប˜- ដ\ធីj- េ6ចGន េហG យខh>ំF នេសNG សុំ សmជ‘កសŠៃនគណបក56ប-ធិប េតយ–
េសរីនិយម6ពះពុទŒ
V ស1 និងហ‚៊ុ នសុិនបុិចឱ–ជួយTំ6ទ។

ខh>ំFនទូរស័ ពaេ•េEករដWម ?ន%ី ស េខង និងអភិFលេខត%-េ6ចGន1ក់ ឱ–ជួយេpះ6Œយប˜-ដ\ធីជ
j ូន6ប--

ពលរដW។ ខh>ំFនចុះេ•េខត%កព
ំ ង¤|មេដGម†ីេរ—បចំេវទិOŒkរណៈពីេ6œះmនœក–បណ%ឹង-េ6ចGនេ<ទីេ1ះែដល¢
g-hធរFនយកដ\ពី6ប-ពលរដW។ ខh>ំFនទូរស័ ពេa •បង6បុសរបស់ េEក ហ៊ុ ន ែសន គឺេEក ហ៊ុ ន េណង េហG យTត់

និង េEក ស េខង Fនជួយខh>ំេរ—បចំេវទិOŒkរណៈ។ ដnេ_ះ6Œយ6តវូ FនរកេឃG ញេpយ6តវូ 6បគល់ ដ\េ•ឱ–

6ប-ពលរដWវ‘ញ េហG យប1a ប់ មកេទ—ត ខh>ំ F នចុ ះ េ•េខត%ៃ 6ពែវងនិង Fនបន%េធ‚GកិចQ O រដូច TN ។ េពលខj ះmនOរ

6បឈមមុ ខ-មួ យេLkែដលFនយកដ\ពី6ប-ពលរដW ដូេចNះខh>ំF នេ•ប1aយេLk។ ខh>ំចង¤ពិŠ ក§-មួ យម?ន%ី
េLkអំពីប˜- ដ\ធីរj បស់ 6ប-ពលរដW ប៉ុ ែន%ដេn _ះ6Œយមិ ន@យ6សល
ួ េឡGយ។ ដnបូង ពួកេគមិនអនុ˜Zតឱ–ខh>ំចូល

េ•កN>ងប1aយេLkេឡGយ ប៉ុែន%ខh>ំFនពន–ល់¢ខh>ំ6Tន់ ែតចង¤េpះ6Œយប˜- ដូេចNះេយG ងFនចរ|TN ខh>ំFនទូរស័ ពa
េ•អភិ F លេខត% និង រដWម ?ន%ីែដលេ<ទីបំផុត 6ប-ជនពលរដWទទួល Fនជ»យ ជnនះ។ េ<េពលេ1ះែដរ េយG ង Fនរក
េឃG ញកែនjង ឃុ ំ ¸ំង អN កេ…សខុសច¨ប់ េ<េខត%F ត់ ដប
n ងែដលេយG ង FនŒA ល់ ទីfំង េ1ះ- “កែនjង ឃុ ំ ¸ំង េឈG

េ¼Y”។ អតីតរpWភិF លេវ—ត_មFនបេងuGតពនV1Tរសm̂ត់ េដGម†ីឃុំ¸ំងមនុស5រស់ េ<6ពំែដនែដលលួចចូលកN>ង
6បេទស និងFនេធ‚G…រុណកមYពួកេគ។ មនុស5…ំង េ1ះ6តវូ Fនឃុ ំ ខj„នេ<កN>ង រថេ6Oះែដលេ½%*jំង េហG យមនុស5េ6ចGនFនŒj ប់ ។ េ<េពលខh>ំF នចុះេ•េខត%F ត់ ដប
n ង េ<កN>ង តំប ន់ មួ យែដលេគេº¢ “gងកំពីង ពួយ ” ខh>ំF នជួប

…¯នមួ យ ចំនន
ួ េហG យ េ<េពលខh>ំសួរកែនjង ែដលពួកេគេធ‚GOរ ពួកេគFន6Fប់ ខh>ំអំពីពនV1Tរសm̂ត់ ។ ខh>ំF នសួ រ

ពួក េគអំ ពី េរ”ង^៉ វេ<ទី េ 1ះ េហG យពួ ក េគFន6Fប់ ខh>ំ …ំ ង អស់ អំ ពីអN កេ…សកN> ង ពនV1 Tរសm̂ត់ និ ង អំ ពី O រេធ‚G
…រុណ កមY ែដលmនមនុស 5 ១៦ 1ក់ េ<ទីេ1ះ និង មនុស5-េ6ចGនFនŒjប់ ។ េ<េពលែដលខh>ំ6តលប់ ម កភNំេពញ
វ‘ញ ខh>ំF នពិ Š ក§ប˜- ពនV1 Tរេនះ-មួ យ ទី6បឹ ក§អងAO រសហ6ប--តិ របស់ ខh>ំ និង រិះរកវ‘ធីប Pwប់ ពនV1 Tរ
េ1ះ។

ប˜- េនះេកG តេឡG ង េ<7Nំ ១ ៩៩៤ េហG យខh>ំ F នគិ ត¢ េតGខh>ំ g ចេpះ6Œយប˜- េនះេpយរេប—ប_?

6បសិ នេបGខh>ំជែជក-មួយរpWភិFល ខh>ំមិនគិត¢រpWភិFលgចនឹងចង¤ដង
0 អំពីេរ”ងេនះេទ។ ដូេចNះ ខh>ំFនសរេសរលិខិត
¢‚យ6ពះករុ_6ពះFទសេម% ច នេ^ត%ម សី ហនុ េដGម†ីទូល¢‚យ6ពះអងAអំពីប ˜-េនះ េហG យ6ពះអងAFនបPªRនលិខិត

របស់ ខh>ំេ•1យករដWម?ន%ី។ ដូេចNះ1យករដWម?ន%ីFន6-ប¢ខh>ំF នដ0ងអំពីេរ”ងេនះ- 1យករដWម?ន%ី…ំងពី រគឺេEកហ៊ុ ន

ែសន និង សេម%ច6កុម 6ពះនេ^ត%ម រណឫទV។
ិ ប1aប់ ម ក សហករីអងAOរសហ6ប--តិFនផ%ល់ដប
n ូ 1Yន¢ឥឡRវេនះ
េEកហ៊ុ ន ែសន ដ0ង ¢ខh>ំF នដ0ង ពី Œš នOរណ៍ េនះ ដូេចN ះ“mនេ6Tះ¢N ក់ _ ស់ ស6mប់ ខh>ំប ន%េ<កN>ង 6បេទស។
សហOរីខh>ំF ននិL យ¢ពួកេគmនគេ6mងេធ‚Gអ‚ីមួយមកេលG រប
ូ ខh>ំ gចសmj ប់ ខh>ំេ<ៃថˆបុណ –ចូល 7Nំ6បៃពណី-តិ

ែខY រេ<7Nំ ១ ៩៩៥ េpយOរ“យ6ប¯រេpយ6Tប់ ែបក ឬក៏ អ‚ី េផ5ងមួ យ 6សេដ—ងTN េនះ។ ដូេចN ះខh>ំ6ត ូវFនផ%ល់
េLបល់ ឱ–|កេចញពី6បេទសកម=>- េហតុេនះខh>ំF ន|កេចញេ•សហរដWg េមរិកមួ យរយៈរហូ តដល់ m នសុ វតšិ
ŠពេទGបវ‘ល6តឡប់ មកកម=>-វ‘ញ។

ខh>ំF នOន់ តួ1 ទីដែដលដល់ 7Nំ ១៩៩៨ ែដល-7Nំ ខh>ំF នបPQ ប់ gណត%ិ េ1ះេហG យប1a ប់ ម កmនOរេFះ

េ7Nតទូេ•ថYម
\ ួយេ<7Nំ ១៩៩៨។ គណបក5របស់ ខh>ំ គឺគណបក56ប-ធិបេតយ–េសរីនិយម6ពះពុទVŒស1 Fន|ញ់
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
OរេFះេ7N ត េហG យេ…ះបី - mនFតុកមY 6ប7ំង នឹង លទVផលៃនOរេFះេ7Nតក៏ េpយគណបក56ប-ធិប េតយ–
េសរីនិយម6ពះពុទVŒស1េ<ែត|ញ់ដែដល។ េ<ចុង បPQប់ គណបក56ប-ជនកម=>- គណបក5ហ‚៊ុ នសុិ នបុិ ច និង

គណបក5សម រង5>ី Fនច|រេលGល ទVផលេFះេ7Nត និង Fនយល់ 6ពមចូល រួម េ<កN>ង រដWស Š។ ប៉ុ ែន%ខh>ំF នFត់ ប ង¤

អភ័យឯកសិ ទVិសŠ េពលេ1ះ1យករដWម ?ន%ីFន6បOសfមទូរទស5ន៍-Œkរណៈ¢ ខh>ំនឹង 6តវូ |ប់ ខj„នេ<ៃថˆទី
២៤ ែខក˜Z 7Nំ១៩៩៨។ េ<េពលខh>ំF នŒ% ប់ ឮេរ”ងេនះ ខh>ំF នសុំOរជួយេ6-មែ6ជងពី អងAOរសហ6ប--តិ និង
សហរដWgេមរិក េហG យពួកេគFនផ%ល់ជ6មកឲ–ខh>ំេ<កN>ងŒšនទូតgេមរិកេ<ភNេំ ពញអស់ រយៈេពល ៥០ៃថˆ។

ទីបំផុតŒš នOរណ៍ 6ត ូវFនេpះ6ŒយេpយmនOរចូល រួម ពី រpW ភិF លសហរដWg េមរិក កN>ង Oរចរ|

-មួ យ រpW ភិF លកម=> - -មួ យ គណបក56ប-ជនកម=> - និ ង គណបក5ហ៊‚ > នសុិ នបុិ ច។ ប1a ប់ មកខh>ំ m នេសរីŠ ព
ប1aប់ ពីេEក ហ៊ុ ន ែសន និង 6ពះអងAmQស់ នេ^ត%ម រណឫទVិ Fនយល់6ពមេpះែលងខh>ំេ6Oមលកខណxមួយែដលខh>ំ
មិន6តវូ េធ‚GសកមYŠព_មួយចំនន
ួ -ពិេសសសកមYŠពនេLFយ។

ខh>ំF នបដ‘េសធចំេœះលកខណxេនះ េហG យ¢ខh>ំ6តវូ ែតបន%សកមYŠ ពរបស់ ខh>ំ។ ប៉ុ ែន%ខh>ំ6តវូ Fនឲ–េ6ជGសយក

ជេ6មG សទីពីរ 6បសិ ន-ខh>ំចង¤េធ‚GសកមYŠពនេLFយេ1ះខh>ំ6តវូ ចូលរួម -មួ យគណបក5ហ‚ >នសុិ នបុិ ច។ ដូេចNះ ខh>ំF ន
សេ6មចចិត%ចូលរួម -មួ យហ៊‚ >នសុិ នបុិ ច េហG យេ<7Nំ១៩៩៩ ខh>ំFនទទួលតួ1ទី-អគAេល*ធិOររងៃនគណបក5។ ខh>ំ

FនេសNG សុំ គណបក5ឲ–ែតងfំ ង ខh>ំ - សmជ‘ក6ពឹ ទVស Šនិង -6បkនគណៈកmY ធិ O រសិ ទិV ម នុស 5ផងែដរ។ ខh>ំF ន
ប˜ªក់ ¢ ខh>ំ6តវូ ែតចូលរួមកN>ងកិចQOរសិ ទVិមនុស5។

េ<េពលខh>ំF នចូលរួម-មួ យគណបក5ហ៊‚ >នសុិ នបុិ ច ខh>ំF នOjយ-សmជ‘ក6ពឹទVសŠនិង ទទួលFនដnែណង

-6បkនគណៈកmYធិOរសិ ទVិមនុស5 |ប់ ពី7N១
ំ ៩៩៩ ដល់7Nំ ២០០២។ gណត%រិ បស់ ខhF
>ំ នបPQប់េ<7Nំ២០០៣ េ<

េពលេ1ះខh>ំ F នសេ6មចចិ ត% ¢ ខh>ំ មិ នgចេ<-មួ យ គណបក5ហ៊‚ > ន សុិ នបុិ ច Fនេទ—តេទពី េ6œះគណបក5េនះមិ ន

អនុ˜Z តឱ–ខh>ំតស៊ូ មតិេដGម†ីបន%េធ‚GកិចQOរកN>ង វ‘ស័យសិ ទិVម នុស5។ ¢Nក់ ដ0ក1ំគណបក5FននិLយ¢ 6បសិ ន-ខh>ំេធ‚G
កិចQOរេនះ ពួកេគនឹង mនប˜- ធំ-មួ យគណបក56ប-ជនកម=>- ែដល-ៃដគូកN>ង រpWភិ F លច6មុ ះ។ ដូេចNះ ខh>ំF ន
សេ6មចចិតម
% ិ នបន%េ<-មួយគណបក5េនះតេ•េទ—តេឡGយ េហG យខh>ំFនEែលងពីតែំ ណង។ េ<7Nំ ២០០២ ខh>ំF ន
Eែលងពីសmជ‘ក6ពឹទVសŠ 6បkនគណៈកmYធិOរសិ ទិVមនុស5និងពី គណបក5ហ‚៊ុ នសុិនបុិចេហG យខh>ំFនសេ6មចចិត%
បេងuGតមជwមណxលសិ ទVិមនុស5កម=>- (Cambodian Centre for Human Rights)។

េTលេÀរបស់ ខh>ំកN>ងOរបេងuGតមជwមណxលសិ ទVិមនុស5កម=>-េ<7N២
ំ ០០២ គឺ¢ខhm
>ំ នបំណងឱ–6ប-ពល-

រដWយល់ ដង
0 និង េរ—នសូ6តអំពីសិទVិម នុស5 និងតៃមj របស់ មនុស5ែដលេនះ-ទិស េÀសំ*ន់ របស់ ខh>ំ។ ខh>ំេជ”¢6បសិ ន
-6ប-ពលរដWមិនយល់ពីតៃមjសិទVិមនុស5 និងតៃមjរបស់ មនុស5 េទ ខh>ំគិត¢េយG ងមិនgចសេ6មចFននូវOរ¬jស់ ប%R
រេ<កN>ង សងAមេឡGយ។ អN កmនអំ_ចែដលmនលុយនិងឥទVិពលគឺពួកេគmនអំ_ច…ំងអស់ ។ 6ប-ពលរដWTYនអ‚ី
…ំងអស់ េហតុេនះពួកេគ6តវូ េរ—នសិ ទVិមនុស5។

ដូេចNះ ខh>ំF ន|ប់ េផ%Gម េរ—បចំេវទិO Œkរណៈ-ថY\េទ—ត ែដលខh>ំkjប់ F នេធ‚Gពីមុ នមកប៉ុ ែន%ខh>ំមិ នgចេធ‚GកិចQ

OរេនះFន6គប់ 6Tន់ េឡGយ6បសិ នេបG ខh>ំសិšតេ<កN>ង នេLFយ ដូេចNះខh>ំFនបេងuGតមជwមណxលសិ ទVិមនុស5កម=>- និង

FនបPªRនគេ6mងOរេសNGមូលនិធិេ•ទីŠNក់ @រសហរដWgេមរិក េដGម †ីOរអភិវឌ·អន%រ-តិ (USAID) ។ គេ6mងOរ
របស់ ខh>ំœក់ ព័នន
V ឹងប˜-ជេmjះដ\ធីj និងŠព|ំFច់ កN>ងOរផ%ល់ព័ត៌mនដល់Œkរណៈ េហG យពួកេគក៏Fនផ%ល់ថវ‘O។
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កឹ ម សុ 6
mនប˜-ធំៗ-េ6ចGនស6mប់ 6បេទសកម=>- េហG យប˜-…ំងេ1ះ6តវូ ែត|ប់ េផ%ម
G -មួយ6ប-ពលរដW។ “

សំ*ន់ _ស់ ែដលេយG ង|ប់ េផ%ម
G -មួយ6ប-ពលរដWេ<ក6មិ តមូលpWន។ អN កមិនgចសួ រ¢េមដ0ក1ំកម=>-េធ‚GF ន
6បេសG រេ1ះេទ លុ ះ6fែតពួ កេគេធ‚Gf មOរចង¤F នរបស់ 6ប-ជនេ<មូ ល pW ន។ សខh>ំ អ‚ី ៗ6គប់ L៉ ង|ប់ េផ%Gម ពី
ក6មិតមូលpWន េហG យេពលេ1ះ6ប-ពលរដWgចmនឥទVិពលេលGអNកនេLFយ។

ខh>ំF នេធ‚Gដេn ណG រេ•Oន់ េខត%- េ6ចGនេ<ទូ…ំង 6បេទស េpយេរ—បចំេវទិOរŒkរណៈេដGម †ីអប់ រ6ំ ប--

ពលរដWអំពីសិទVិម នុស5េហG យ6ប-ពលរដW|ប់ េផ%GមŠhក់ ខj„ន។ Œš នីយ៍វ‘ទ–>របស់ មជwមណxលសិ ទVិម នុស5កម=>-របស់

េយG ងmនŒរៈសំ*ន់ _ស់ េ<កN>ងដnេណGរOរេនះ។ 6ប-ពលរដWមិ នែដលmនឱOសនិLយេចញពីមុនមក េហG យ

Šjមេ1ះេយG ងgចផ%ល់ឲ–ពួកេគmនសេមjងfមវ‘ទ–>។ -េរ—ង^ល់ៃថˆ ខh>ំF ននិLយfមវ‘ទ–>របស់ មជwមណxលសិ ទVិ
មនុស5កម=>- េហG យ“ពិត-ថY_
\
ស់ ស6mប់ 6ប-ពលរដW។ Oលពី មុន ពួកេគFនŒ%ប់ ឮ6ពះសងÂេទស1អំពី6ទឹសី›
6ពះពុទVŒស1 ប៉ុ ែន%េ<េពលពួកេគFនឮខh>ំនិLយអំពីសិទVិម នុស5 ពួកេគFន|ប់ េផ%ម
G Œ%ប់ Œšនីយ៍ផ§យវ‘ទ–>របស់
េយG ងL៉ងេ6ចGនេដGម†ីេរ—នសូ6តអំពី6បkនបទេនះ។

រpWភិFលFន|ប់ ខj„នខh>ំេ<7N២
ំ ០០៥ េ<េពលខh>ំFនេរ—បចំទិ“សិ ទVិមនុស5អន%រ-តិ ១០ ធNR។ េយG ងFនេរ—ប

ចំ6ពឹ ត%ិ Oរណ៍ េនះ-មួ យ អងAO រមិ នែមនរpW ភិF លដៃទេទ—តេ<កN>ង ពហុ កីឡ pW ន-តិ។ េ<កN>ង OរិL ល័ យរបស់

មជwមណx លសិ ទVិម នុស 5កម=> - េយG ងFនេរ—បចំឲ–mនបp-េ6ចG នែដលេយG ង Fនេº“¢ “បpពណ៌ េល”ង”
េហG យេយG ង Fនអំœ វ1វfមវ‘ទ–>ឲ–Œkរណជនែដលចង¤បេPQញេLបល់របស់ ពួកេគមកOន់ OរិLល័យរបស់
េយG ង និង សរេសរពី ទស5នៈរបស់ ពួកេគេ<េលG បp…ំ ង េ1ះ។ -េរ—ង^ល់ ៃថˆ 6ប-ពលរដW^ប់ œ ន់ 1 ក់ F នមក

េហG យពួកេគŠគេ6ចGនFនរិះគន់ រpWភិF ល -ពិ េសសពួកេគFនរិះគន់ េEក1យករដWម?ន%ី។ េ<េពលែដលៃថˆទ១
ី ០

ែខធNF
R ន£នមកដល់ េយG ងFន6បមូលបp…ំងេ1ះ ប៉ុែន%រpWភិFលFនដ0ងអំពីេរ”ងេនះ ពួកេគFនថតរូបនិងែណ1ំ
េ•ប៉ូលីសនិងFនជូនដnណឹងេ• េEក ហ៊ុ ន ែសន េហG យខh>ំ6តវូ Fនេគ|ប់ ខj„នេ6Oមេហតុផលៃនបទញ>ះញង¤ឱ–mន
ចEចល និង6តវូ FនបPªRនេ•ឃុ ំ ¸ំងេ<ពនV1Tរ។

ខh>ំF ន-ប់ កN>ង ពនV1 Tរ6បmណ- ១៧ៃថˆ េហG យ“មិ នែមន-បទពិ េŒធន៍មួយ ល¡េទ ប៉ុ ែន%ប ងប¡Rនែដល

-ប់ ឃុំេ<ទីេ1ះ សូ ម†ីែត7YំពនV1Tរ នគរFល និង ទណxិតដៃទេទ—ត ផ%ល់OរេTរពចំេœះខh>ំ។ ខh>ំគិត¢រpWភិF លក៏

Fនដ0ង ផងែដរ¢សហគមន៍អន%រ-តិកំពុង pនfមŒš នŠពរបស់ ខh>ំេហG យេគក៏ F ន6បុ ង 6បយ័ តNអំពីOរ6ប6ពឹ ត%ម ក
េលG រប
ូ ខh>ំ។ mនមនុស 5-េ6ចG នFនមកសួ រសុ ខ ទុកខh>ំ េ<កN>ង ពនV1 Tររួម …ំ ង តំ_ ងអន%រ-តិដូច-រដWម ?ន%ីរបស់

6បេទសស៊ុយែអត េហG យពួកេគFនសែម%ង Oរ6ពយ
h>ំ ឺេEក អ៊ូ វ\រៈ Fន
ួ Fរម€ អំពីអ‚ីែដលFនេកGតេឡGង។ ម?ន%ីរបស់ ខគ
េរ—បចំញត%…
ិ ម…រឲ–េpះែលងខh>ំ េហG យសហOរីរបស់ ខh>ំmNក់ េទ—តគឺេEក F៉ ងួនេទ—ង ក៏6តវូ Fន|ប់ ខj„ន-មួ យខh>ំ

ែដរ។ េ<ទីបំផត
ុ ប1aប់ ពីmនកិចQខិតខំ6បឹងែ6បងTំ6ទ…ំង អស់ េនះឧបOរីរដWម?ន%ីOរបរេទសសហរដWgេមរិកេEក

6គីស%R ហ័‚ រ ហុី ល (Christopher Hill) Fនេធ‚Gដេn ណG រមក6បេទសកម=>- និង Fនជួប-មួ យេEក1យករដWម?ន%ីហ៊ុ ន

ែសន េហG យFនពិŠក§អំពីŒšនŠពរបស់ ខh>ំ។ ប1aប់ ពីជន
n ប
ួ េ1ះ ខh>ំ6តវូ Fនេគេpះែលង។

េ<េ6OយOរេpះែលងរបស់ ខh>ំេ<7N២
ំ ០០៦ ខh>ំF នគិតម% ងេទ—ត¢6បសិ ន-ខhេ>ំ <ែតបន%េធ‚GOរេ<កN>ងអងA

OរមិនែមនរpWភិFល ខh>ំមិនgច1ំមកនូវOរ¬jស់ ប%Rរពិត6Fកដេ<កN>ង6បេទសFនេឡGយ។ ខh>ំគិត¢6ប-ពលរដWមិន
gចសេ6មចFននូវOរ¬jស់ ប%RរនិងទទួលFនអំ_ចរបស់ ពួកTត់េpយTYនOរTំ6ទែផNកនេLFយេឡGយ។ ដូេចNះ
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ខh>ំF នសេ6មចចិត%ចូល6បឡRកកN>ង 7កនេLFយម% ងេទ—ត និង FនបេងuGតគណបក5នេLFយថY\មួ យ គឺ “គណបក5
សិ ទVិមនុស5”។ ខh>ំយល់ ¢6តវូ បែនšមOរអប់ រ ំ និងOរេលGកកម=ស់Oរយល់ ដង
0 ឲ–េ6ចGនែថមេទ—ត េហG យខh>ំgចេធ‚GF ន
ល¡6បេសG រ-ងេនះ6បសិ ន-ខh>ំFនចូល6បឡRកកN>ង7កនេLFយម%ងេទ—ត។ ខh>ំFនពិ|រ_ចូលរួម-មួយគណបក5

សម រង5>ី ប៉ុ ែន%6Tេ1ះទស5នៈរបស់ ពួកេគមិ ន6សប-មួយនឹងគំនិតរបស់ ខh>ំដេូ ចNះខh>ំF នសេ6មចចិត%ប េងuGតគណបក5
នេLFយថYម
\ ួ យ។

ខh>ំFនបេងuGតគណបក5ថYម
\ ួយគឺ “គណបក5សិ ទVិមនុស5” េ<7Nំ ២០០៧។ េយG ងFនចូលរួម6បកួត6បែជងកN>ង

OរេFះេ7N តេ<7Nំ ២ ០០៨ េហG យេយG ង FនឈN ះបី g សនៈេ<កN>ង សŠ។ ប៉ុ ែន%“ លំF កេធ‚Gឲ –mនOររីក ចេ6មG ន
បែនšមេទ—ត េហG យចុងេ6Oយេ<7Nំ២០១២ ខh>ំFនសេ6មចចិត%¢េយG ងgចនឹង 6បេសG រ-ងេនះ េបGសិន-េយG ងចូល
រួមសហOរ-មួយគណបក5សម រង5>ី។ ដូេចNះេ<ដn_ក់ Oលេ1ះ េយG ងFនរួបរួម-មួយTNេដGម†ីបេងuGតគណបក5
ដ9*jំងមួយគឺ “គណបក5សេ?@Aះ-តិ”(CNRP)។

|ប់ fំ ង ពី 7Nំ ១៩៩៣ គណបក5ហ៊‚ > នសុិ នបុិ ចFនFត់ ប ង¤អំ_ ចនិង កិត «នុŠ ពរបស់ ខj„នបន%ិចម% ង ៗ។ កN> ង

ទស5នៈរបស់ 6ប-ពលរដW គណបក5េនះមិ នFនប@- ញនូវŠព-អN កដ0ក1ំ េហG យគណបក56ប7ំ ង FនOj យបំែណកតូចៗ-េ6ចGន។ គណបក56ប7ំងFនែបងែចក-6កម
ុ តូចៗនិងគណបក5នេLFយ-េ6ចGន ដូេចNះលុះ6fែត
េយG ង រួប រួម TNេទGប េយG ង gចឈN ះFន។ េនះ-មូលេហតុែដលខh>ំFនសេ6មចចិត%ចូលរួម -មួ យគណបក5សម រង5>ី
ពីេ6œះ6ប-ពលរដWចង¤េឃG ញគណបក56ប7ំង ែដលmនឯកŠពមួយ េហG យ6ប-ពលរដW -ពិ េសសយុ វជនរំេភGប
េpយŒរអ‚ីែដលេយG ងgចេធ‚GFន។ “ច¨ស់ _ស់ ¢6ប-ពលរដWចង¤ឱ–េយG ងរួបរួមTN។

fមOរយល់ េឃG ញរបស់ ខh>ំ OរេFះេ7N ត7Nំ២០១៣ គឺមិនេសរីនិង យុ ត%ិធម៌ េឡGយ ប៉ុ ែន%6បសិ ន“េសរី និង

6តឹ ម 6តវូ េយG ង6Fដក-ឈN ះ។ គណៈកmY ធិ O រ-តិ េរ—បចំO រេFះេ7N ត (គ.ជ.ប.) Fន6បOសនូវអ‚ី ែដលេគចង¤
6បOស ដូេចNះេយG ងមិនFនឈN ះេទ។

ខh>ំយល់ ¢ េ<េ6Oយ7Nំ ១៩៩៣ mនវឌ·នŠពខjះ*ងសិ ទVិម នុស 5។ ប៉ុ ែន%េពលេនះខh>ំគិត¢េយG ង កំពុង េដGរ

ថយេ6Oយ។ ឥឡR វេនះគណបក5សេ?@Aះ-តិm នលំហ រតិចតួច_ស់ េដGម †ី6បតិប ត%ិO រ េហG យអងAO រមិ នែមន
រpWភិF លក៏ 6បឈមដូចTNែដរ។ រpWភិF លេ6បG 6Fស់ តុEOរេដGម†ីOត់េ…ស6ប-ពលរដW េហG យតុEOរមិ នឯក
^ជ–េឡGយ។ ដូេចNះេនះ-ŒšនOរណ៍ដ9g6កក់ បំផត
ុ ស6mប់ សងAមសុីវ‘ល។ TYនយុ ត%ិធម៌ TYនសិ ទម
Vិ នុស5េទ!

េយG ង េ<ែតmនប˜- -េ6ចGន កN>ង វ‘ស័ យ ដូច-ជេmj ះដ\ធីj ែដលករណី -េ6ចGនមិ ន6តវូ េគFនេpះ6Œយ

េឡGយ ។ េយG ង mនOរfមpនល¡6បេសG រ-ងមុ នេpយŒរែតប_
% ញទំ1 ក់ ទំនងសងAមែដលmនOរេ6បG 6Fស់
L៉ងសកមY*jំង_ស់ េ<6បេទសកម=>-1េពលបចQ>ប†នN។ ប៉ុែន%ចេំ œះសិ ទន
Vិ េLFយវ‘ញg6កក់ *jំង_ស់ ។

ប˜- ធំបំផុតែដលេយG ងmន គឺេEក1យករដWម ?ន%ី ហ៊ុ ន ែសន េ<ែតmនបំណងOន់ Oប់ អំ_ ចរហូ ត។

េEក6តវូ Oរអំ_ ចTY នែដនកំណ ត់ ពី េ6œះស6mប់ េEកេ…ះបី -ឈN ះឬ|ញ់O រេFះេ7Nតក៏ េEកFនេប% -h
ចិត%េ<ែតបន%Oន់ Oប់ អំ_ ច។ ឥឡRវេនះេ“¯Œ?ស% របស់ េEកគឺនិL យែតពីO រmនស?@Aម Oរេ6បG 6Fស់

េLរk។ “េធ‚Gឲ–6ប-ពលរដWភ័យ *j ច។ រpW ភិF លេ6បG 6Fស់ ច¨ប់ េដGម †ីបំភិត បំភ័យ 6ប-ពលរដWែដល“ពិ ត g6កក់ _ ស់ ។ អស់ រយៈេពល-ងៃម€ 7Nំ េ<កN>ង ជ\វŠពŒkរណៈេ<6បេទសេនះ “mនផលប៉ ះœល់ ធˆន់ធˆរេ6ចGនេកGតmនមកេលG រប
ូ ខh>ំនិង 6គŒ
n កេចញពី mតុ6បេទស េហG យ6កុម 6គŒ
ួ ររបស់ ខh>ំ។ ជួនOលេយG ង 6តវូ បង |
ួ រ
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កឹ ម សុ 6
របស់ ខ6h>ំ តវូ Fនេគគំ^មកំែហង-េ6ចGនេលGក។ ភរិLខh>ំេ<កN>ងផaះែតmNក់ ឯងខណៈែដលmនមនុស5 ២០០1ក់ រម
ួ …ំង

នគរFលFនេ¶មព័ទVពី*ងេ6½ែដលេនះ-ŒšនŠពដ9គួរឱ–ភ័យ*jចបំផត
ុ ។ រថយន%របស់ ភរិLខh>ំ6តវូ FនេគFញ់។
កN>ងអំឡ>ងេពលេFះេ7Nត17N២
ំ ០១៣ េLkFនបPwប់ ¶នរបស់ ខh>ំ េហG យេយG ង6តវូ Fនេគfមpន-ប់ -6ប|ំ។
ខh>ំFនគិត¢ខh>ំFនŒjប់ េ6ចGនដងមកេហG យ ប៉ុែន%ŒYរតីរបស់ ខh>ំ Oរតស៊ូរបស់ ខh>ំេដGម†ីសិទម
Vិ នុស5េ<ែតmន -

ដូេចNះខh>ំេ<mនជ\វ‘តេ<េឡGយ េហG យេនះ-អ‚ីែដលេធ‚Gឱ–ខh>ំបន%ដេn ណGរេ•មុខេទ—ត។

6បសិ ន-គណបក5សេ?@Aះ-តិឈNះOរេFះេ7Nត េយG ងនឹង ខិតខំប េងuGតឲ–mន6បព័នV6ប-ធិបេតយ–ពិ ត

6Fកដមួ យស6mប់ 6បេទសេនះ។ 6បសិ ន-6បេទសេនះTY ន6បព័ ន6V ប-ធិបេតយ–េទ េយG ង TY នមេធ«Fយ_
gចេធ‚Gដេn ណGរេ•មុ ខFនេឡGយ។ េនះmនន័យ¢េយG ង6តវូ ែតបេងuGតឲ–mនŒšប័ ន6ប-ធិបេតយ–ពិត6Fកដេpយ

mនOរ6តត
ិ ិង6បព័នត
V ុEOរែដល6តវូ ែតឯក^ជ–។ 6បសិ ន-េយG ងមិនេធ‚G
ួ ពិ និត– និងតុល–Šពរ“ងអងAនីតិ6បតិប ត%ន
កំែណទ6មង¤េនះេទ េយG ងមិ នgចេFះជn¯នេ•មុ ខFនេឡGយ។ េហG យ-ែផNកមួយៃនកំែណទ6មង¤េនះ េយG ង |ំF ច់
េធ‚Gឱ–កងទ័ពនិងម?ន%^
ី ជOរសុីវ‘លឯក^ជ–។ បចQ>ប†នNពួកេគលេម¡•ង មិនឯក^ជ–។ fមពិតពួកេគ6តវូ ែតអព«6កឹត–។

“-កិ ចQO រដ9ធំបំ ផុត មួ យ ។ េ…ះ-L៉ ង_ខh>ំ េជ”-ក់ ¢ 6ប-ពលរដWកN> ង ជួរ^ជOរសុី វ‘ល េLk និ ង

6បព័នត
V ុEOរ ក៏ចង¤F នឲ–mនកំែណទ6មង¤Œšប័ន…ំងេនះែដរ។ េ<េពលបចQ>ប †នNេនះពួកេគ6តវូ Fន6គប់ 6គងL៉ង
តឹងរឹង ប៉ុែន%ខh>ំគិត¢ពួកេគចង¤¬jស់ ប%Rរ េហG យេយG ងនឹងព«Lមេធ‚Gកែំ ណទ6មង¤េនះដnបូងេគបង¡ស់។

េយG ងនឹង 6តវូ េធ‚Gកំែណទ6មង¤ មួ យ ជn¯ នម% ង ៗ េយG ង មិ ន gចសេ6មចកិ ចQO រេនះFនេល”នេ1ះេទ ប៉ុ ែន›

េយG ង gច|ប់ េផ%GមFន។ ទីមួ យ េយG ង 6តវូ Oរសšិ រŠព េបG TYនសšិ រŠពេទ េយG ង មិ នgចេធ‚Gេធ‚Gកំែណទ6មង¤_ មួ យ
FនេឡGយ។ អ‚ីែដលសំ*ន់ បំផត
ុ េ1ះ េយG ង6តវូ េធ‚GL៉ង_ឱ–គណបក5Oន់ អំ_ចយល់6ពមេផaរអំ_ច។

“ក៏mនŒរសំ*ន់ ផងែដរែដលេយG ងខិតខំេធ‚GOរOត់បនšយŠព6កី6ក។ 6ប-ពលរដWកម=>-ចំនន
ួ ៨០% គឺ-

កសិ ករ ដូេចNះពួកេគកំពុងរស់ េ<fមរេប—បែដលពួកេគkjប់ Fនរស់ Oលពី ១០០7Nំមុន។ ពួកេគ6កី6ក*jំងេpយOរ
Oន់ Oប់ ដទ
\ ហ
ំ ំ តូចនិង mនកូនេ6ចGន ដូេចNះេយG ង6តវូ ែតរកវ‘ធផ
ី %ល់ឱ–ពួកេគនូវជេ6មG សេផ5ងេទ—ត ដូច-បេងuGតOរ@រ
ថY។
\

េយG ងgចជួយពួកេគេ<¢Nក់ មូលpWន េ<ក6មិតឃុ ំ ។ េយG ង 6តវូ កំណត់អំពីចំនួនមនុស5ែដល6កី6ក*jំង និង

រិះរកវ‘ធីជួយ ពួកេគ។ េយG ង gចេលGកទឹក ចិត% សហOរ-មួ យ អងAO រមិ នែមនរpW ភិF លែដលនឹ ង ផ%ល់O រTំ6ទ និ ង
ជnនយ
ួ 6Fក់ កមQី ដូេចNះពួកេគgចk1ឲ–mននិរន%រŠពេpយខj„នឯងFន។

េយG ង gចចុះកិចQស ន«-មួ យ អងAO រមិ នែមនរpWភិ F ល េដGម †ីប េងuGតឲ–mនែផនOរស6mប់ O របេងuGន

6ទព–ធនរបស់ កសិ ករmNក់ ៗ ែដលនឹងœក់ ព័នដ
V ល់OរបេងuGនទិនផ
N លកសិ កមYរបស់ ពួកេគOរេធ‚GពិពិធកមYេ<កN>ងវ‘ស័យ

េផ5ងេទ—ត ដូច-ជលផល និង Oរែស‚ ង រកOរបេងuGតOរ@រថYស
\ 6mប់ យុវជន។ េយG ងក៏ gចេលGកទឹកចិត%ឲ–mនOរ

វ‘និេLគទុនពី 6កុម ហ៊ុ នធំៗ េហG យ6បសិ ន-េយG ង េធ‚GកិចQOរេនះ6បកបេpយតmjŠព និង នីតិរដW វ‘និេLគិននឹង មក
វ‘និេLគ។

វ‘និេLគទុនចិនmនទំហំ ធេំ <កម=>- ។ វ‘និេLគិនចិនធំៗ-េ6ចGន|ប់ gរមYណ៍ *jំង ចង¤ចូលរួមប_
% ក់ ទុន

េ<6បេទសេនះ ប៉ុែន%េយG ង 6តវូ OរតmjŠព េហG យេយG ង6តវូ ពិ Šក§-មួយវ‘នេLគិន…ំងេ1ះ េpយេធ‚GL៉ង_
ឲ–វ‘និេLគទុន…ំង េ1ះផ%ល់ផល6បេLជន៍ដល់ 6ប-ពលរដW។ “mនŒរៈសំ*ន់ _ ស់ ែដលេយG ង6បយុ ទV6ប7ំង
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នឹង អំ េពG ពុ ករលួ យ …ក់ ទងេ•នឹង Oរវ‘និេLគរបស់ ចិ ន។ ខh>ំkj ប់ F នពិ Š ក§ប˜- េនះ-មួ យ ឯកអគAរដWទូត ចិន រួច
េហG យ ។ 6បសិ ន-6ប-ពលរដWេយG ង mនgរមY ណ៍ ¢ចិនកំពុង ព«Lមេកងចំេណញអ‚ី មួ យពី ពួកេគ េ1ះពួកេគនឹង
មិ នចូល ចិត%វ‘េLគិនចិនេឡGយ។ ដូេចNះ“mនŒរៈសំ *ន់ _ ស់ ែដលេយG ង 6តវូ mនតmjŠពកN>ង Oរេធ‚GកិចQO រ…ំ ង

េនះ-មួ យ វ‘និេLគិ នចិ ន។ េតG អ‚ី េ•-ក%ី ស ងÂឹម របស់ ខh>ំស 6mប់ អ1គតរបស់ 6បេទសកម=> - ? ខh>ំ គិត ¢6បេទស
កម=> - mនធនkនដ9អŒQ រ– -gទÃ ធនkនធមY - តិ និង ធនkនមនុស 5។ យុ វជនគឺ- ក%ីស ងÂឹម ចម†ងរបស់ េយG ង

ស6mប់ អ1គត េហG យេយG ង|ំFច់ ែណ1ំនិងេលGកទឹកចិត%ពួកេគ។ 6បសិ ន-េយG ង6គប់ 6គងធនkនរបស់ េយG ងFន
ល¡6បេទសកម=>-នឹងmនអ1គតដ9ភjឺŒ‚ង។
កឹ ម សុ &

ែខសី * +,២
ំ ០១៧
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៨
ឯកឧត្ម ែកវ េរ,មី

ម.ន្រី ដ12ភិបលែផ្កសិទ្ិមនុស2=
ឯកឧត%ម ែកវ េរ៉មី គឺ/ស1ជ3ក14ក់ របស់ បក78ន់ អំ< ចគឺគណបក7?ប/ជនកម@ A/ (CPP) និងអតីត ស1ជ3កសD
មណEលGជHនីភេ4 ំ ពញចំនន
ួ ពីរMណត%ិ។ ឯកឧត%ម1នសOPប័?តបរិOPប័ ?តនិងអនុបណEិតែផ4កចTប់ ។ ឯកឧត%មUនកំពុង
8ន់ តួVទីនេXUយZំងពី[4១
ំ ៩៩៨ មក េហ` យ1នចំ<ប់ Mរមaណ៍េល`បOcសិ ទdិមនុស7។ បចeAបfន4 ឯកឧត%ម/?បHន
គណៈក1aធិ8 រសិ ទdិមនុស7របស់ រijភិUល។

ខlAំេក`តេmភ4ំេពញេm[4ំ ១៩៦៣។ េmេពលែដលែខaរ?កហមUនមកដល់ េយ` ងUនរត់េគចនិង េរqបចំេដ`ម fី

េធr`ដេs ណ`រេtេខត%U ត់ដប
s ងេហ` យេយ` ងUនu4ក់ េmទីេVះ។ ?គu
ួ រខlAំwំងមូ លUនប%yរទីលេំ m ប៉ុែន%ខlAំ?តវូ ែបកេចញ
ពី ?គu
ួ ររបស់ ខlAំ េiយuរែតេmេ?8មរបបប៉ុ ល ពតពួ កេគមិ ន អនុOP តឱ{?គu
ួ រwំ ង |យេm/មួ យ }4 េទ។
ដូេច4ះខlAំ?តវូ រស់ េm/មួ យបងប~yន?បុស?សី របស់ ខlAំ េហ` យខlAំUនេtេធr`8រេmកែន•ងមួយេ€• ឯកភ4ំ /កែន•ងែដល

គួរឱ{ភ័យ ‚•ចេហ` យដូច/គុក។ ខlAំ1នMយុ ?បែហល ១៣, ១៤ [4ំ។ ផ„Aយេtវ3ញ…/វត%មួយេហ` យេm ទីេនះពួកេគ
?បមូលមនុស7wំងអស់ ែដលពួកេគនឹងស1•ប់ េហ` យេmេពលយប់ ខlAំMចលឺ សែ?មកមនុស7ែដលេគកំពុងេធr`wរុណកមa។ បV„ប់ មកពួកេគ?តវូ Uនេគចង/ជួរនិងសំ‡ប់ ។

ខlAំមិ នែដលនិX យពីេរˆងេនះេទេ?‰ះ…M?កក់ < ស់ ។ េមដŠកVំ ែខaរ?កហមខ•ះUននិX យ• ‘ល~, េពល

ែដលពួក…?តវូ Uនេគស1•ប់ េយ` ង ចង‹U នេថ•ម
` និង?ប1ត់។’ ពួកេគនឹងiក់ …ក4Aងទឹកដូង េហ` យេគេជˆ•…/ឱសថដ•
ល~ក4Aង8រេ?ប`វតŽAwំងេនះេដ`មfីសុខDព។ …ពិត/គួរឱ{រនdត់<ស់ ។

ខlAំU នUត់ ប ង‹ស 1ជ3ក/េ?ច`នVក់ ក4Aង ?គu
ួ ររបស់ ខlAំេ?8មរបបែខaរ?កហម។ 1នែតខlAំនិង បងប~yន?សី ខlAំ

14ក់ ប៉ុេ<
• ះែដលេmរស់ ។ ខlAំ1នបងប~yន?បុស?សី ?UំពីរVក់ េហ` យ1នែតេយ` ងពីរVក់ ប៉ុេ<
• ះែដលេmរស់ ។ ឪពុក
ខlAំក៏u• ប់ ែដរ 1នែត1’ យខlAំប៉ុេ<
• ះែដលេmរស់ Gន1នជ“វ3ត/មួ យ បងប~yន?សី ខlAំនិង ខlAំ។ េយ` ង 1ន?គu
ួ រធំមួ យ

េហ` យេយ` ងUនទទួលរង8រUត់ បង‹/េ?ច`ន។ ពូខlAំគឺ/អ4 កេប`កយន%េ”ះ14ក់ េហ` យ}ត់ ?តវូ Uនេគស1•ប់ ។ ដូេច4ះ
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ែកវ េរ៉មី
សរុប wំ ង អស់ េយ` ងUនUត់ ប ង‹ស 1ជ3ក ?គ ួu រ?បែហល ៤០ Vក់ េហ` យ…គឺ / េuកVដកមa ដ•ធំមួ យ ក4A ង 8រ
Uត់បង‹មនុស7/ទី?ស|ញ់របស់ េយ` ង/េ?ច`នVក់ ។

ខlAំ1 នMយុ េ?ច` ន /ងេគេmេពលែដលេយ` ងMចេtu‡េរqនUន។ ខlAំ U នេរqនេmេខត%U ត់ ដប
s ងនិ ង

មង–ល បូ រីរហូ តដល់ ខlAំU នប—e ប់ 8 រសិ ក ˜•4 ក់ វ3ទ™ល័ យ េm[4ំ ១៩៨៧។ បV„ប់ មកខlAំU នេរqប8រ/មួ យ ភរិX ខlAំ
ែដល}ត់/មិ ត%រម
ួ •4ក់ របស់ ខlAំ។ ខlAំU នេរqប8រ/មួ យ}ត់ ពីេ?‰ះ}ត់[•តៃវ<ស់ គួរឱ{?ស|ញ់<ស់ េហ` យ

}ត់U ន?Uប់ ខlAំ•}ត់/េកaងកំ?‰។ បV„ប់ ពីេយ` ងUនេរqប8រ េយ` ងUនសេ?មចចិត%œកេចញពី ?បេទសេនះេ?‰ះ
ខlAំមិនេជˆទុកចិត%ពួកកុមaAយនីស%។ េយ` ង ក៏U នរកេឃ` ញផងែដរបV„ប់ ពីេយ` ង Uនេរqប8រ•ឪពុករបស់ }ត់គឺ ឯកឧត%ម

ឈឹ ម េសqកេឡង ែដលេ‡កេmរស់ េmេឡ` យ េហ` យ}ត់ /?បHនជsរៃំ នចលVតស៊ូ មួ យេmZមបេ<
% យ?ពំ
ែដនែខaរ-ៃថ គឺជរs u
ំ យប៊“ (Site B Camp)។ 1នជsរប
ំ ីេmZមបេ<
% យ?ពំែដនែខaរ-ៃថ។

ជsរម
ំ ួយ?តវូ Uន?គប់ ?គងេiយែខaរ?កហម មួយេទqតេiយរណសិ រ7រំេiះ?ប/ពលរដjែខaរ (KPNLF) ែដល

/?កុមរបស់ សឺ ន uន និងជsរះុ ទីបី េiយគណបក7របស់ សេម’ ចសី ហនុ។ ឯកឧត%ម ឈឹ ម េសqកេឡង /?បHនជsរ ំ
uយប៊“ (Site B Camp) ែដល/កមa សិ ទdិរបស់ សេម’ ចសី ហ នុ។ ដូេច4ះេយ` ង Uនប%y រទីល ំេmេtរស់ េmZម?ពំែដន
ែខaរ-ៃថ។ េយ` ង?តវូ ‡ក់ ?បវត%ភ
ិ រិXខlAំពីពួកកុមaAយនីស%េmេពលែដលេយ` ងកំពុងប%yរទីលេំ m ទីមួយពី េ?‰ះឪពុករបស់
ភរិXខlគ
Aំ ឺ/ែផ4កមួយៃន?កុមតស៊ូ េហ` យទីពីរ/8រពិតេយ` ងកំពុងែតេធr`ដេs ណ`រេt8ន់ ជរs រំ បស់ ?កុមេនះ។

ដូេច4ះភរិXខlAំនិងខlAំU នប%yរទីលេំ mេtរស់ េmទីេVះពី [4ំ ១៩៨៨ រហូ តដល់ [4ំ ១៩៩០។ ក4AងអំឡAង េពលេVះ

េយ` ងUនព™Xមសិ ក˜េដ`មfីបេង¡`នឱ8សៃន8រេធr`អេV%?បេវសន៍។

ទីបំផុតេយ` ង Uនេtរស់ េmសហរដjMេមរិចេm[4ំ ១៩៩០ េiយuរែតភរិXខlAំ1នបងប~yន?សី 14ក់ េmទី

េVះេហ` យ}ត់MចឧបតŽម¢េយ` ងUន។ ដូេច4ះេយ` ងMចេធrច
` <
ំ
ក?សុកេtសហរដjMេមរិក។

មុនេពលេយ` ងœកេចញេtសហរដjMេមរិក ខlAំUនសិ ក˜ែផ4ករដjUលេmuកលវ3ទ™ល័យជូ|ឡAងកនក4Aង

?បេទសៃថ។ េmេពលេVះខlAំU នសិ ក˜/មួ យម£ន%ី/ន់ ខ@ស់ ។ េហ` យខlAំMចបេង¡`នសមŽ D ពរបស់ ខlAំ ប៉ុ ែន%បV„ ប់ ម ក

កូន?បុសរបស់ ខlAំUនេក`តេmក4Aងជsរu
ំ យប៊“ (Site B Camp)។ ដូេច4ះ…ដល់េពលេហ` យេដ`មfី¤•ស់ េtរស់ េmសហរដj
Mេមរិក។ ក4Aង វ3ធី/េ?ច`ន ខlAំមិនចង‹េtសហរដjMេមរិកេទ ខlAំចង‹វ3ល?តឡប់ មក?បេទសកម@A/វ3ញ។ ខlAំUន?Uប់ ឪពុក

េកaកខlAំ• "េmេពលពុក?តឡប់ ម កវ3ញេដ`ម fីចូលរួម 8រេUះេ[4តេmក4Aង ?បេទសកម@A / ខlAំេជˆ•ពុកនឹង ឈ4 ះេ?‰ះ
សេម%ចសី ហនុលfីលTញ<ស់ "។

ប៉ុែន%ឪពុកេកaកខlAំU ននិX យ• ‘េទ, កូន?តវូ ែត¤•ស់ េtរស់ េmសហរដjM េមរិចពី េ?‰ះ ឥលូវេនះកូន1ន

កូន?បុស14ក់ េហ` យនេXUយេmក4Aង?បេទសកម@A/គឺេ?}ះ•4ក់ ‚•ំង<ស់ ។’

ដូេច4ះ}ត់Uនបង¦ឱ
s {ខlAំេt។ ឥឡyវេនះខlAំMចនិXយUន•…គួរឱ{អស់ សំេណ`ច<ស់ េយ` ង ?តវូ Uនស1¢ស

េiយអេV%?បេវសន៍Mេមរិកេហ` យពួកេគUនសួ រសំណួរ/េ?ច`នេហ` យខlAំ1នMរមa ណ៍ធុញ?wន់ េ?‰ះខlAំពិត/មិ ន
ចង‹េtេទ។ េmេពលេVះខlAំ1នអ4 កបកែ?ប14ក់ ែដល/អតីតរដjម£ន’ី14ក់ គឺេ‡ក ពូ សុ•G៉ក់ េហ` យចុងប—eប់ខlAំU ន
និXយ• ‘សុ•G៉ក់ ឈប់ សិនœំខlAំនិXយវ3ញ ខlAំMចនិXយ/Duអង‹េគ•សUនេiយខ•§នឯង។’
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បV„ ប់ មកខlAំU ននិ X យ•៖ 'ខlAំ សុំ េwស ប៉ុ ែន%Z មពិ តេtខlAំ មិ នចង‹េtសហរដjM េមរិក េទ។ ' ពួ កេគDl ក់

េផ~ល
` X៉ង‚•ំងេហ` យ8ន់ ប៊3ចរបស់ ពួកេគេ?តqមរួច/េ?សចេហ` យនិXយ• 'អ—eឹងេហតុអrីUន/អ4 កមកស1¢ស?'
ខlAំេឆ•`យ•ឪពុកេកaកខlAំបង¦ខ
s lAំឱ{មក។ បV„ប់ មកពួកេគនិXយ• "េហតុអrីUន/អ4 កមិនចង‹េtសហរដjMេមរិក?"

ខlAំUននិXយេt8ន់ ពួកេគ• "គិតេម`ល, ?បែហល/ខlAំMចœប់ UននិងេចះនិXយDuអង‹េគ•ស ប៉ុែន%…

1នវបfធម៌ខុស}4 Duខុស}4 មcyបM”រខុស}4 េត`ខlAំនឹងេiះ?uយេmទីេVះX៉ងេម៉ ចេt?" បV„ប់ ម កពួកេគ
Uនបិ ទរUយ8រណ៍ របស់ ពួក េគ េហ` យ ឪពុកេកaកនិX យេt8ន់ ?បពនd• ‘េហតុអrីU ន/…និX យដូេច4 ះេ‡ក
េអ` យ ? …គួ រែតរក˜Dពេស« ¬មu« ត់ េហ` យឱ{ឯងនិង កូ ន?បុ ស ឯងេចញេt’ ដូេច4ះ}ត់ េឃ4` សចិ ត%នឹង ខlAំX៉ ង‚•ំ ង ។
ប៉ុែន%បV„ប់ ពីមួយសU%ហ៍ ប៉ុេ<
• ះ េយ` ង?តវូ UនេគអនុOPតឱ{េtសហរដjMេមរិក។

េយ` ង ?តវូ Uនេគប—-yនេtរដjMរីហ7y< (Arizona)។ ខlAំមិនែដលេUះបង‹នេXUយេœលេទេ?‰ះខlAំចង‹

ចូលរួម /មួយសហគមន៍។ ដូេច4ះេmរដjMរីហ7y< (Arizona) ខlAំUនព™Xម?បមូ ល?ប/ជនកម@A/wំងអស់ ។ មិ ន
1នេ?ច`នេទេmMរីហ7y< (Arizona)។ 1ន?ប/ជនកម@A/េ?ច`នេm8លីហ័r រ®៉ (California) ប៉ុែន’មិន1នេ?ច`ន
េទេmMរីហ 7y < (Arizona) ែដលេmេពលេពលេVះ1ន?បែហល ២០ 000 Vក់ ។ ដូេច4 ះខlAំ U នwក់ ទងពួ ក េគ

េហ` យ ខlAំU នបេង¡`តស1គមកម@A//ែខaរមួ យនិង Uន8• យ/?បHន។ េmេពលេVះខlAំ1 នMយុ ែត ២៤ [4ំប៉ុេ<
• ះ
ែដល/?បHនស1គមកម@A//ែខaរ។

េយ` ងUនប%yរទីលេំ mេtទីេVះេm[4ំ ១៩៩០ េហ` យខlAំUនចំ<យេពលមួយរយៈេដ`មfីZមេគwន់ ដូេច4ះគឺ

[4ំ ១៩៩១, ៩២ ែដលខlAំUនœប់ េផ%ម
` ?បមូល?ប/ជនកម@A/wំងអស់ េដ`មfីបេង¡`តស1គមថaេ“ នះ។

េយ` ង Uនu4 ក់ េmសហរដjMេមរិចរហូ តដល់ [4ំ ១៩៩៧។ ខlAំចង‹?តលប់ មក?សុ កកំេណ` តវ3ញែតឪពុកេកaកខlAំ

និX យ• ‘េទ, នេXUយេmទីេនះគឺ េ?}ះ•4 ក់ …មិ នwន់ 1 នសុ វតŽិD ពេទក4Aង 8រវ3ល ?តឡប់ ម កវ3ញ ។’ }ត់ /
មនុស7iច់ <ត់<ស់ ។ }ត់/អភិUល?កង
ុ ភ4េំ ពញដsបូងេគពី[4ំ ១៩៩៣ ដល់[4ំ ១៩៩៨។

េmទីបំផត
ុ ខlAំUនសេ?មចចិត’?តលប់ មក?សុកកំេណ`តវ3ញេiយuរែតខlAំ1នMរមa ណ៍•ខlAំ?តវូ ែតផ˜រD-ប់

/មួ យ ?បេទសរបស់ ខlAំេឡ`ង វ3ញ ។ ខlAំU ន?Uប់ ស 1គមកម@A/ /ែខaរ•ខlAំU នបេង¡`តេឡ` ង េហ` យខlAំ?តវូ ែត?តលប់ ម ក

វ3ញ េហ` យពួកេគយល់ ។ បV„ប់ ម កខlAំUនD-ប់ ទV
ំ ក់ ទំនង/មួ យស1គមែខaរស?1ប់ គណបក7G/និយមែដល/
រណសិ រ7uមគ–ី/តិេដ`មfីឯកGជ{អព™?កឹត សន%ិDព និង សហ?បតិប ត%ិ8រកម@A/ (ហ៊r Aនសុិ នបុិ ច) ។ េmេពលែដល

?ពះអង–1eស់ នេGត%ម រណឫទdិ?តវូ Uនបេណ%ញេចញពីកម@A/េiយuរែត8រ?បយុ ទd}4រ…ង?កុម បក7ហr Aនសុិ នបុិ ច
និង គណបក7?ប/ជនកម@A/ក4Aង[4ំ ១៩៩៧ េmេពលេVះ?ពះអង–U នXងមក8ន់ សហរដjMេមរិកេហ` យUនអំ‰ វ
Vវឱ{?ប/ជនកម@A/wំង អស់ េmបរេទស}ំ?ទគណបក7ហr៊ុ នសុិ នបុិ ច ។ ដូេច4ះខlAំUនមកwក់ ទង?ពះអង–។ ខlAំU នជួប

?ពះអង–េmទី?កុង សុី ថល (Seattle) េហ` យUនទូល ?ពះអង–• ខlAំH•ប់ រស់ េmជsរu
ំ យប៊“ (Site B Camp) េហ` យ ឪពុក
េកaកខlAំគឺឯ កឧត%ម ឈឹ ម េសqកេឡង។ ?ពះអង–U ន1នបន„yល • "ល~ , េយ` ង /?គu
ួ រ!" ដូេច4ះខlAំU នD- ប់ ទំVក់ ទំន ង
/មួ យ ?ពះអង– េហ` យខlAំ U ននិX យ•ខlAំ1 នមនុស 7H• ប់ Gប់ រកែដលMចជួយ Uន។ ខlAំ U នសរេសរសំ បុ ?ត?គប់
?បេភទេt8ន់ ?ពឹទdស1ជ3ក េt8ន់ មនុស7ដូច/េ‡ក ចន 1៉កេខន (John McCain) េដ`មfី}ំ?ទ?ពះអង–។

បV„ប់ ពីេពលេVះ ខlAំUន?តឡប់ មក?បេទសកម@A/វ3ញ/មួយ?ពះអង–1eស់ សីុសុវតŽិ សិ ររី ័ត4 ែដល/ឯកអគ–-

Gជទូតេmអង–8 រសហ?ប//តិេmេពលេVះ។ ដូេច4ះខlAំU នវ3ល ?តឡប់ ម កវ3ញ/មួ យ ?ពះអង–េm[4ំ ១៩៩៧ /
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ែកវ េរ៉មី
ែផ4កមួ យៃន?កុម អង–8រសហ?ប//តិេដ`ម fី សេង¡តេម` លuŽ ន8រណ៍ េmកម@A/ េដ`ម fីពិនិត{េម` ល •េត`8រេUះ
េ[4តេm[4ំ ១៩៩៨ Mចេtរួចេទ។ ដូេច4ះខlAំUនចូលរួម /មួយ?កុម េVះេmក4Aង ?បេទសកម@A/។ បV„ប់ ពីUនសេង¡ត

េឃ` ញ ខlAំU ន?Uប់ ឪ ពុក េកa កខlAំ • ខlAំ U ន?តលប់ មក?បេទសកម@A / វ3ញ េហ` យខlAំ ច ង‹8• យ/ស1ជ3ក សDមួ យ រូប ។
បV„ប់ មកខlAំ?តវូ UនេគែតងZំងនិងUន/ប់ េ[4ត/ស1ជ3កសDមួយរូបតំ<ងឱ{GជHនីភេ4ំ ពញក4Aង[4ំ ១៩៩៨។

បV„ប់ មក?គu
lAំ ន?តលប់ មកវ3ញ/មួយខlAំ។ ខlAំ/ស1ជ3កសDអស់ ពីរMណត%គ
ិ ឺZំងពី[4ំ ១៩៩៨
ួ ររបស់ ខU

ដល់[4ំ ២០០៦។ ?Uំ[4ំដប
s ូងខlAំេm/មួយគណបក7ហ៊r Aនសុិនបុិចេហ` យបV„ប់ មកខlAំUនប%yរេtគណបក7សមរង7Aី។

ខlAំែតងែតœប់ Mរមa ណ៍េល`សិទdិម នុស7។ ក4AងអំឡAងេពលរបស់ ខlAំេmក4AងរដjសD/តិខlAំែតងែតសកមa /មួ យ

បOc សិ ទិdម នុស7។ ខlAំតំ< ងឱ{ េធr`8រចរœ និង Uនជួយ សហជ“ពចលVនិស7ិត និង អង–8រមិ នែមនរijភិU ល។ ខlAំ
Uនយកញត%ិពីពួកេគេហ` យUនេធr`8រេដ`មfីេiះ?uយបOcរបស់ ពួកេគ/មួយរijភិUល។

េmេពលេVះ សហជ“ព កមa ករ?តវូ Uនតំ< ងេiយេ‡ក / វ3/- ែដលេ?8យមក?ត វូ Uនេគស1• ប់ ។

បV„ប់ ពីេVះ បង?បុសរបស់ }ត់ គឺេ‡ក / មុនី4 Uនបន%តួVទីេនះ។ ពួកេគតំ<ងឱ{កមaករេGងច?ក8ត់ េដរ។ ខlAំក៏

Uនេធr`8រ/មួយស1គមម£ន%ីGជ8រែដលដŠកVំេiយេ‡ក រ៉ង
ុ ឈុ ន និងេ‡ក ែម៉ន <ត។ មនុស7មួ យចំនួន
ក4Aងចំេ<មពួកេគUនខឹង‚•ំង<ស់ ែដលចុងេ?8យខlAំUនចូលរួម/មួយគណបក7?ប/ជនកម@A/។

ខlAំU នេប% /lចិត%ចំេ‰ះសិ ទdិម នុស7េ?‰ះខlAំេជˆេល`េសរីDព។ េVះេហ` យ/មូ លេហតុែដលខlAំU ន¤•ស់ ប%yរពី

េ?8មរបបកុមaAយ នី ស% េt8ន់ ពិភព‚ងេ?±។ ខlAំច ង‹U នេសរីD ព។ ខlAំមិ នចង‹ឱ {1ន8រសុំ 8 រអនុOP តេដ`ម fីេt
កែន•ងេផ7ងេទ េហ` យខlAំមិនចង‹ឱ{1ន8រiក់ ក?មិតេល`អrីែដលេយ` ងនិXយេទ។

ដូេច4ះេmេពលខlAំ8•យ/ស1ជ3កសD ខlAំU នជួយសហជ“ព ម£ន’ីGជ8រ និងយុ វជនផងែដរ។ ចលVយុ វជន

?តវូ UនដŠកVំ េiយេ‡ក អ៊ុs សំ Mន។ េ‡ក អ៊ុs សំ M ន គឺ /មនុស 7ជsV ន់ ទីបី , ទីបួ នែដលកំពុង េធr`8រZមរេបqប
េនះ។ និង េ‡ក?សី ពុង ឈី វហ–ិ ច ៃនសម@័នdែខaរជsេរˆននិង8រ‰រសិ ទិdម នុស7 (លី8ដូ) ខlAំក៏Uនេធr`8រ/មួ យ}ត់ ផង
ែដរ។ េmេពលែដល}ត់ជប
ួ ?បទះនឹងបOc }ត់នឹងសុំឱ{ខlAំជយ
ួ េធr`អន%Gគមន៍។

ខlAំœ ត់ ទុ ក }ត់ / បងប~y ន ?សី ចិ —ឹ e មខlAំ ។ េmេពលែដលខlAំ / ស1ជ3ក សD }ត់ U ននិX យមក8ន់ ខlAំ•

‘?បសិ នេប` ខlAំ1នបងប~yន?បុស14ក់ ដច
ូ /អ4 ក ខlAំពិត/សបTយចិត%<ស់ ។ អ4 កកំពុង េធr`8រ²រUនល~ េហ` យខlAំេ8ត
សរេស` រអ4 ក។’ េហ` យខlAំUននិXយ• ‘េយ` ងMច8•យ/បងប~yននឹង}4Uន’ ដូេច4ះេហ` យ…េmែត1នបន%។

បV„ប់ មក េmេពលនេXUយUនរីកចេ?ម`ន ខlAំដង
Š •ខlAំមិនMចេm/មួយគណបក7សមរង7AីUនេទពីេ?‰ះ

ខlAំមិ នយល់ ?សប/មួ យនឹង ទស7នវ3/-និង MកបfកិរិX របស់ }ត់ ។ ដូេច4ះខlAំU នសេ?មចចិត%េចញពី គណបក7របស់

}ត់ េt8ន់ គ ណបក7តូ ចមួ យ ែដល/គណបក7មួ យ ែដលេទ`ប ែត?តវូ Uនបេង¡`តេឡ` ង គឺ គណបក7សិ ទdិម នុស 7។
មនុស7Dគេ?ច`នេគœប់ េផ%ម
` ពីតូចេហ` យពួកេគ¤•ស់ ទីេtធំ ធំ/ង និងធំ/ងេគបំផុត! ប៉ុ ែន%ផAយ
„ េtវ3ញ ខlAំUន¤•ស់

ប%yរពីគណបក7ធំមួយគឺហ៊rAនសុិ នបុិចេt8ន់ គណបក7តូចមួ យ េហ` យបV„ប់ មកេt8ន់ គណបក7មួ យេទqតែដលតូច
/ងមុនម%ងេទqត! េmេពលេVះគណបក7ហr៊ុ នសុិនបុិច1ន ៤៣ Mសនៈ គណបក7សមរង7A1
ី ន ១៥ Mសនៈ។

ខlAំ¤•ស់ ប%yរេiយuរែតខlAំមិនេជˆ•?ពះអង–1eស់ រណឫទdិ/េមដŠកVំដល
• ~បំផត
ុ របស់ គណបក7ហ៊r Aនសុិនបុិច។

ខlAំ1 នMរមa ណ៍ •?បសិ នេប` ?ពះអង–េmបន% បក7េនះនឹង ែបកUក់ }4 ។ ដូេច4ះខlAំU នសេ?មចចិត%¤• ស់ ប%yរនិង ²កមក

}ំ?ទគណបក7សមរង7Aី។ ខlAំគិត•េ‡ក សម រង7Aី 1នឱ8សល~?បេស` រ/ងក4Aង8រ8•យ/េមដŠកVំ េហ` យ}ត់Uន
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?Uប់ ខlAំ• ‘?បសិ នេប`អ4កចូលរួម/មួយគណបក7សមរង7Aី ខlAំនឹងផ%ល់ឱ{អ4 កនូវេសរីDពេពញេលញ/ស1ជ3កសD
មួយ រូប ែដល1នេសរីDពេពញេលញក4Aង 8របេ—eញមតិ។’ 1នេសរីDពេពញេលញក4Aង 8របេ—eញ មតិ1 នDព
wក់ wញចំេ‰ះខlAំពីេ?‰ះខlប
Aំ េ—eញេXបល់ េiយឥតសំៃច‚•ំង<ស់ ែដលេmេពលេVះមនុស7?}ប់ }4នឹង ?Uប់
អ4 ក•ខlAំ/ ‘មនុស7និXយឥតសំៃច ែកវ េរ៉មី’។ េmេពលែដលេ‡ក សម រង7Aី /ស1ជ3ក14ក់ របស់ ហ៊ុr នសុិ នបុិច
}ត់Uនរងេ?}ះេiយៃដរបស់ ?ពះអង–1eស់ រណឫទdិែដលUនដក}ត់េចញពីសDេiយuរសុនរ„ ក•របស់ }ត់។

ពីដប
s ូ ង េmេពលខlAំU នចូលរួម/មួ យសមរង7Aី ខlAំ1នMរមa ណ៍•េយ` ង/ស1ជ3កៃន?គu
ួ រមួ យែដល}ត់

ដូច /បង?បុ ស ធំ14 ក់ ។ ប៉ុ ែន%ប V„ ប់ ពី ខlAំU នចូ ល រួម /មួ យ }ត់ }ត់ U នœប់ េផ%`ម ?œនេ‡ក ខឹ ម …សV ែដល

បចeAប fន4/ ?បHនគណបក7សម@័ នdេដ`ម fី?ប/ធិប េតយ{ (LDP) េហ` យខlAំU ននិX យ/មួ យ េ‡ក សម រង7Aី អំ ពី
បOcេនះ។ ខlAំUន?Uប់ េ‡ក សម រង7Aី មិនឱ{បេណ%ញេ‡ក ខឹម …សV េចញ។ }ត់Uន?Uប់ ខlAំ•8លៈេទសៈUន
¤•ស់ ប%yរេហ` យ ស1ជ3កសDែដលមិ នេ}រពនេXUយគណបក7?តវូ ែតដកេចញ។ េនះគឺផAយ
„ េtនឹង អrី ែដល}ត់

Uនសន™េmេពលែដលខlAំចូល រួម •នឹង ផ%ល់នូវឯកGជ{Dពនិង េសរីD ពៃន8របេ—e ញ មតិស?1ប់ ស1ជ3កសD
14ក់ ៗរបស់ គណបក7សមរង7Aី។

ខlAំក៏ 1 នMរមa ណ៍ •}ត់ / ញឹ ក ® ប់ Uនដុត េGលuŽ ន8រណ៍ /េ?ច` ន ។ }ត់ U នេ?ប` ?Uស់ សកមa ជ ន

?ប[ំងនឹងេ‡កVយករដjម£ន%ីហ៊ុនែសន េហ` យក៏U នេ?ប` ?Uស់ ‰ ក{អុ ជMលដូច/េរqបGប់ ពីVយករដjម£ន%ី•/
បុរសពិ 8រែភ4ក បុរស14ក់ ែដល1នែភ4កែតមួយ/េដ`មេiយuរែតVយករដjម£ន%ីUនUត់បង‹ែភ4ក1¦ងក4Aង សម័ យ
ែខaរ?កហម។ ខlAំ1នMរមaណ៍•េរˆងេនះមិនល~េទ េយ` ងមិនគួរ…យ?ប”រមនុស7Zមវ3ធីេនះេទ។

…ក៏1ន8រពិDក˜អុ ជMល/េ?ច`ន?ប[ំងនឹងេវqត<មផងែដរ។ ក៏1នបOc/េ?ច`ន/មួយនឹងសហជ“ព

ផងែដរេហ` យខlAំ?តវូ Uនេគេ8ះេ€ឱ{ព™Xមេiះ?uយបOc wំង េនះ។ អស់ រយៈេពល/យូ រមកេហ` យខlAំ1 ន
Mរមa ណ៍•ខlAំ?តវូ Uនេគបង¦ឱ
s {?បឈមមុ ខនឹងបOc និងមនុស7wំ ង|យ។ ប៉ុ ែន%ខlAំU នខ4ះែខ4ង េហ` យេmេពលែដល

គណបក7ហ៊r A នសុិ នបុិ ចេmែត1នសិ ទdិអំ< ច ខlAំU នេធr`8រ/មួ យ ពួកេគេដ`មfីទទួលUន8រ}ំ?ទមួ យចំនួនចំេ‰ះ

បOc wំង េនះ។ ពួកេគេ}រពខlAំនិង ឪពុកេកaកខlAំ។ ថr“េប`1 ន8រអត់ធaត់ក៏េiយ ខlAំ1នMរមa ណ៍ •ខlAំU នµនដល់ ែដន
កំណត់របស់ ខlAំ/មួយនឹងនេXUយ?បឈមមុខេiយ¤„ល់/បន%បV„ប់ របស់ េ‡ក សម រង7Aី។

េmេពលេVះេ‡ក កឹម សុ‚ ែដលដូច/បងប~yន?បុសរបស់ ខlAំ14ក់ Uនផ%ល់េXបល់ខlAំ•េយ` ងគួរែតបេង¡`ត

គណបក7នេXUយថaម
“ ួយ។ }ត់UននិXយ• ‘ចូរបេង¡`តគណបក7ថaេ“ នះ េហ` យ…នឹង8•យ/8របេ—eញមតិរបស់

េយ` ង អំពីអrីែដលេយ` ងគិត•?តឹម ?តវូ ។’ ដូេច4ះខlAំU ន¤•ស់ ប%yរពី គណបក7ធំបំផុតគឺហ៊rAនសុិ នបុិ ចេtគណបក7មួ យតូច

/ងេនះគឺគណបក7សមរង7Aី និងបV„ប់ មកេទqតេtប<
% ក់ ទុនថaម
“ ួ យ/មួយ}4េiយ1នែតេយ` ង wំង ពីរVក់ ! េនះ
មិនែមន/វ3ធីែដលមនុស7?ប?ពឹ ត%/ទូេtេVះេទ - ពួកេគេធr`¤•ស់ ប%yរពីតូចេtធំ, ខlAំU ន¤•ស់ ប%yរពីធំ/ងេtតូច/ង
បំផត
ុ !

េmទីបំផត
ុ ខlAំUនចូលរួម/មួយគណបក7?ប/ជនកម@A/ពីេ?‰ះខlAំ1នMរមaណ៍• ដូចែដលជន/តិMេមរិក

និX យ• ‘?បសិ ន េប` អ4 ក មិ នMចឈ4 ះពួ កេគUនេទ ចូ រចូល រួម /មួ យ ពួក េគ។’ ខlAំពិ ត/ចង‹ U នជ“វ3តមួ យ េmក4A ង

នេXUយ ។ េmេពលខlAំU នចូលរួម /មួយេ‡ក កឹម សុ‚ េយ` ងUនឈ4 ះែតមួយេ±អីប៉ុេ<
• ះ។ គណបក7?ប/-
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ែកវ េរ៉មី
ជនកម@A/ឈ4 ះេ±សិ ប េ±អី េហ` យខlAំ1នMរមa ណ៍ •ខlAំ}aនក1•ំង េដ`ម fី?បយុ ទdតេtេទqតេទ ខlAំចង‹1នឥទdិពលក4Aង
សង–មនិងនេXUយ។ ខlAំចង‹1នសមតŽDពក4Aង8រេធr`8រ¤•ស់ ប%yរេwះបី/…េចញមកពីក4Aងក៏េiយ។

េ‡ក កឹម សុ‚ ដូច/បងប~yន?បុសរបស់ ខlAំ ប៉ុែន%ខlAំ1នMរមaណ៍•ខlAំ?តវូ ែតេធr`8រ¤•ស់ ប%yរ។ wក់ ទងេtនឹង

សមិ ទdិផលរបស់ រij ភិU លេល`ប Oc សិ ទិdម នុស 7 ខlAំគិត•1នសមិ ទdផល/េ?ច`នœប់ Zំ ងពី សម័ យកុមaAយនីស%េវqត<ម។ បV„ ប់ មក មិ ន1នេសរីD ពក4Aង 8របេ—e ញ មតិនិ ង 8រេធr`ស កមa D ពេទ ប៉ុ ែន%…Uនេធr`ឱ{ល~ ?បេស` រេឡ` ង

េ?ច`ន<ស់ Zំងពី េពលេVះមក។ ខlAំMចនិXយUន•សមិ ទdិផលគឺល~<ស់ ។ ទីមួយគឺ•េm[4ំ ១៩៩៣ េយ` ង Uន
បេង¡`តទង‹/តិថa“ េភ•ង/តិថa“ និង រដjធមa ន—
ុ Pថa“ស?1ប់ ?បេទសកម@A/។ េmក4Aងរដjធមaនុ—P េmក4Aងជsពូកទី៣ 1?Z ៣១

ដល់ ៥០ េយ` ងនិXយអំពីសិទdិមនុស7និងេសរីDព េពញេលញក4Aង8របេ—eញមតិ បOc សិ ទម
dិ នុស7/េ?ច`ន?តវូ Uន
េរqបGប់ េmទីេVះ។

GជរijភិU លកម@A/Uនចូលរួម និងUនផ%ល់សœeប័ នេល`សនdិសOP អង–8រសហ?ប//តិនិង អនុសOP /

េ?ច`នែដល‰ក់ ព័នន
d ឹងសិ ទdិ£ស%ី 8រ8រ‰រកុ1រែដលwំងអស់ េនះសŽិតេmក4Aង ?កបខ័ណEៃនចTប់ ។ ?ប/ជន1នសិ ទdិ

េធr`8រត…¶។ េm[4ំ ១៩៩៧ និង [4ំ ២០០៤ 1ន8រត…¶X៉ ង‚•ំង 8•ពី សំ < ក់ ?ប/ពលរដjនិង សហជ“ព។ ដូេច4ះ1ន
េសរីDពក4Aង8រចូលរួមនិង េសរីDពuរព័ត៌1ន។ uរពត៌1ន1នេសរីDពក4Aង8របេ—eញមតិរបស់ ពួកេគ អ4 កមិ ន
?តឹ ម ែតឮែត1¦ ង ប៉ុ េ<
• ះេទ។ 8 ែស តភ4ំ េ ពញ ប៉ុ ស%¸ (The Phnom Penh Post) 8 ែស តេខមបូ ¹ េដលី (The

Cambodia Daily) ពួកេគ1នេសរីDពក4Aង 8រសរេសរេiយ}aនអ4 កពិ និត{œប់ ពិរទ
ុ d។ ?ប/ជនកម@A/Mចu%ប់ វ3ទ{A

Mសុីេសរី (Radio Free Asia) វ3ទ{AសំេឡងសហរដjMេមរិក(Voice of America) ែដលពួកេគUនœក់ ផ˜យេmទូwំង

េខត%wំង ៃម¢ ?Uំ។ ?បេទសកម@A/ ក៏ Mច?តវូ Uនពិ ពណ៌ V•/ºនសួ គ៌មួ យស?1ប់ អង–8រសង–មសុី វ3លែដល1ន
?ប1ណ/ ៦០០០ ឬេ?ច`ន/ងេនះ។

?បព័ នdផ7ពrផ˜យ/Duែខaរក៏ ដូច}4ែដរ - ពួកេគ1នេសរីDពក4Aង 8របេ—eញមតិរបស់ ពួកេគ។ 1ន8រ

ែបកUក់ ក4Aង ចំេ<មពួកេគេiយ1នខ•ះ}ំ ?ទរij ភិU លនិង ខ• ះេទqត}ំ ?ទគណបក7?ប[ំ ង ប៉ុ ែន%}aននរ<14 ក់
ព™Xមពិនិត{œប់ ពិរទ
ុ dពួកេគេទ។

េហ` យចំេ‰ះបOcទូរទស7ន៍វ3ញ …/8រពិតែដលកូន?សី របស់ េ‡ក ហ៊ុ ន ែសន /1eស់ uŽនីយ៍ទូរទស7ន៍

ចមfងរបស់ េយ` ង គឺទូរទស7ន៍U យ័ ន។ ប៉ុ ែន’េយ` ងមិ នMចកំណត់ អrីែដលកូន?សី }ត់ េធr`ឬកូន?បុ ស}ត់ េធr`េទ។ …នឹង

8•យ/8ររំេ‡ភសិ ទិdមួយែដលwមwរ•កូនៗ របស់ }ត់មិនMចេធr`ជន
s ញ
ួ ក4Aងលក¦ណៈធមaZUនេទ។ ខlAំេជˆ/ក់ •
…/8រ8រ‰រដ•សំ‚ន់ មួយៃនសិ ទdិម នុស7ែដលមនុស71នេសរីDពក4Aង8រេធr`Mជ“វកមaេiយរួមwំងកូនេ¼របស់
េ‡កVយករដjម£ន%ី។

េយ` ង?គប់ ?គងេiយចTប់ ដូេច4 ះេ}លេ½សំ ‚ ន់ មួ យ របស់ ខlAំ ក4A ង Vម/?បHនគណៈក1a ធិ 8 រសិ ទិd

មនុស7គឺព™Xមនិង អប់ រ?ំ ប/ពលរដj អប់ រយ
ំ ុ វជន ដូេច4ះពួកេគMចយល់ ដŠង ពីចTប់ និង ផលវ3U ក?បសិ នេប` ពួកេគ
រំេ‡ភចTប់ ។ ចំេណះដŠង របស់ ?ប/ពលរដjកម@A/ /េ?ច`នេm1នក?មិ ត ដូេច4ះេយ` ង ?តវូ បន%អប់ រព
ំ ួកេគអំពីចTប់
េសរីDពរបស់ ពួកេគ និងេ}លនេXUយរបស់ រijភិUល។

អ4 កMចេ?ប` សិទdិមនុស7¤„ល់ ខ•§នរបស់ អ4 ក ប៉ុែន%អ4កមិ នMចេ?ជqតែ?ជក/មួ យសិ ទdិរបស់ អ4 កដៃទUនេទ។

េហ` យអ4 ក?គប់ }4?តវូ យល់អំពីេសរីDពៃន8របេ—eញមតិនិងេសរីDពuរព័ត៌1ន។ uរព័ត៌1នគួរសរេសរអrីែដល
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?តឹម?តវូ ។ uរព័ត៌1នមួយចំនន
ួ មិនអនុវត%Zម?កមវ3/-ជ“វៈេទ េហ` យពួកេគសរេសរអrីែដលពួកេគចង‹ េហ` យេនះមិ ន
ល~េទ។ ?បសិ នេប` េយ` ង េ?បqបេធqបuŽ ន8រណ៍ េmកម@A/េtនឹង ?បេទសMu៊ នដៃទេទqត េយ` ង UនអនុOP តឱ{

1នេសរីDពX៉ង‚•ំង ៃនuរព័ ត៌1ន។ េmេពលេនះ ‚ងនេXUយ េយ` ង 1នគណបក7េ?ច`ន?បេភទ គណបក7

ពហុ ប ក7 េយ` ង មិ ន?តវូ Uន?គប់ ?គងេiយគណបក7ែតមួ យេVះេទ។ ដូេច4 ះ?ប/ពលរដj1 នជេ?ម` ស ពួកេគ1ន
េសរីDពក4Aង8រេUះេ[4ត េហ` យពួកេគMចេUះេ[4តZមរយៈ8រេUះេ[4ត/ស1«ត់។

wក់ ទងេtនឹ ង អrី ែដល?ត ូវ Uនេគពិ ព ណ៌ V•/Du អុ ជMលែដលUនេ?ប` ? Uស់ ថa“ៗ េនះេiយអ4 ក

នេXUយ wក់ ទងនឹង 8រគំGមកំែហងអំពី8 រេUះេ[4តVេពល‚ងមុ ខេនះេVះគឺ/សំ ណួ រមួ យ ដ•ពិU ក។ ខlAំU ន
និXយ/មួយមិត%រម
ួ 8រ²ររបស់ ខlAំគឺេ‡ក វង7 សូត ែដល/រដjម£ន%ី?កសួងសង–មកិចe េហ` យUនពន{ល់•}ត់មិ ន
គួរនិX យដូចេនះេទ។ ខlAំU ននិX យ•អ4 ក Gយ8រណ៍ ែផ4កសិ ទdិម នុស 7របស់ អង–8 រសហ?ប//តិ គឺេ‡ក?សី
រ៉<
ូ
សaីត (Rhona Smith) នឹងមកដល់[ប់ ៗេនះេហ` យខlAំ?Uកដ•េ‡ក?សី នឹងេល`កពីបOcេនះ។ េហ` យបុរស14ក់

េនះ}ត់/មនុស7ល~<ស់ }ត់មិន8ចឬេ¾រេ¿េទ ែតខlAំនិXយ• េwះ/X៉ង<ក៏េiយអ4 កមិន?តវូ និXយ
ដូចេនះេទ។ 8រកត់ ស 1– ល់ ខ•ះគឺ/ 8រនិX យZមទ1•ប់ ឬ?}ន់ ែត/8រនិX យេmក4Aង េខត%មួយ ចំនួន។ 8រកត់

ស1–ល់របស់ េ‡ក វង7 សូតមិន1នន័យ•?តវូ Uនបក?uយZមន័យ?តង‹េVះេទ …?}ន់ ែត/រេបqបមួយៃន8រ
និXយប៉ុេ<
• ះ។

េ‡ក?សី រ៉<
ូ
សaី ត (Rhona Smith) Uនេល`កពីបOc េនះ/មួ យខlAំ េហ` យខlAំU ននិXយ•ខlAំនឹង និX យ

?Uប់ }ត់ ។ }ត់ ញ ញឹ ម េហ` យ}ត់ U ននិX យ• អrី ែដល}ត់ U ននិX យគឺ ?}ន់ ែតេធr`Z មទ1• ប់ ែតប៉ុ េ<
• ះ។
បV„ ប់ ពី 8 រេUះេ[4 ត ?ប/ពលរដjU នVំ }4 មកេធr`8 រត…¶ េហ` យ8រត…¶wំ ង េនះMចែ?ប/ហិ ង˜។ ពួ កអ4 កត…¶

ជួន8លUន8•យេt/កុប ករ។ ដូេច4ះ}ត់ U ន?Uប់ ខlAំ• }ត់ ចង‹HV•?ប/ពលរដjយល់ ដŠង •ពួកេគ?តវូ េ}រព
ZមចTប់ គឺចTប់ េUះេ[4តថa។
“ …Mចu%ប់ េម`លេtមិនធមaZេទ/ពិេសសេmេពលែដល…?តវូ Uនបកែ?បពីDu
ែខaរេt/Duអង‹ េគ• ស ប៉ុ ែន%ស ?1ប់ ?ប/ពលរដjរបស់ េយ` ង េmZមជនបទ េmតំប ន់ i ច់ ?សXល េmេពល
ែដលឪពុក 1% យខឹ ង នឹង កូនៗ ពួកេគ?ព1នកូន• ‘កុំេធr`ម%ង េទqត<េប` មិនអ—eឹង េទេយ` ង នឹ ង …យឯងេiយដsប ង’
េហ` យ …ពិត/?}ន់ ែត/វ3ធីរបស់ េយ` ង /វ3ធីរបស់ េយ` ង ក4Aង 8រHV•កុ1រ មនុស7េធr`ZមចTប់ ។ ?បសិ នេប` …

?តវូ Uនេគេ?ប` េmទី?កុង …”ក់ ដូច/ចែម• ក។ …មិ នចែម• កេទស?1ប់ ខlAំពីេ?‰ះខlAំH•ប់ រស់ េmតំប ន់ iច់ ?សXល
េmក4Aងរបបែខaរ?កហម ដូេច4ះខlAំuុំ/មួយ‰ក{wំងអស់ ែដលពួកេគUនេ?ប`។

ដូេច4ះ…គឺ/8រលំUក‚•ំង<ស់ េmក4Aងតំែណងរបស់ ខlAំក4Aង8រនិXយ•េយ` ងមិន?តវូ េ?ប`Duេនះេទ ែត

ខlAំUននិXយេt8ន់ }ត់• ‘ខlAំដង
Š ពីអrីែដលេmក4Aងចិត%របស់ េ‡ក េ‡កមិន1នន័យ•ែបបេVះេទ ប៉ុែន%េ‡កមិន
?តវូ និXយ‰ក{wំងេVះេឡ`យ។’

wក់ ទងេtនឹងជsហរេសដjកិចeរបស់ េយ` ង …/8រពិតែដល•កសិ កររបស់ េយ` ងDគេ?ច`នេmែត?កី?ក‚•ំង

េmេឡ`យ ប៉ុែន%េយ` ងក៏Uនេធr`ឱ{1នDព?បេស` រេឡ`ងX៉ង‚•ំង8•ផងែដរ។ េXងZមធV}រអភិវឌÁន៍Mសុី (ADB)

និង ធV}រពិ ភ ពេ‡កUនឱ{ដŠង •េសដjកិចe កម@A / កំពុ ង រីកចេ?ម` ន ?ប1ណ ៧,៦ Dគរយៃនផលិ តផលក4Aង ?សុ ក

សរុប ។ កម@A/គឺ/ ‘‚•វÂយេកaង’ េmMសុី ។ ពួកេគUនគណV•Dព?កី?កUនH•ក់ ចុះX៉ង‚•ំង។ ដូេច4ះខlAំេជˆ/ក់ •
?បសិ នេប` ?បេទសកម@A / េmែត1នេសŽ រDព េយ` ង នឹង បន%េធr`ឱ {?បេស` រេឡ` ង ។ េmេពលេនះរij ភិU លជប៉ុ ននិ ង
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ែកវ េរ៉មី
រijភិUលចិនកំពុងជួយ?បេទសកម@A/ េហ` យេយ` ងកំពុងេធr8
` រេដ`មfីឱ{?បេទសកម@A/8•យ/?បេទសមួយែដល1ន
?Uក់ ចណ
ំ ូ លមធ{មេm?តឹម[4ំ ២០៣០។

wក់ ទងនឹង8ររំេ‡ភយកដ“ធី• …/uŽនDពដ•សaAគuaញមួយ។ …?តវូ ែត1នតុល{Dព។ រijភិUលមិនែមន

/ស?តវូ របស់ ?ប/ពលរដjេទ។ គណបក7?ប/ជនកម@A/ចង‹Uន8រ}ំ?ទពី?ប/ពលរដj េហតុអrីUន/ពួកេគេធr`Uប
?ប/ជនរបស់ ខ•§ន? 1eស់ ដខ
“ •ះមិនល~េទ ពួកេគព™Xមយកអំ<ចពី?ប/ជនស?1ប់ ខ•§នពួកេគ¤„ល់ ។

ឧwហរណ៍, ដ“ធីម
• ិន?តវូ Uនកំណត់?ពំ?បទល់ ឱ{Uន?តឹម?តវូ េទ ?ប/ជននិXយ•ពួកេគ1នកមaសិទdិ?សប

ចTប់ ប៉ុ ែន%?ពំដម
“ ិ នចTស់ ‡ស់ េទ។ /មួយនឹង 8រអភិវឌÁន៍និងេសŽ រDពេmនឹងកែន•ង េពលេនះ?កុម ?គu
ួ រកំពុងែត
រីក លូ ត ‡ស់ និ ង ព?ង“ ក។ ពួ កេគœប់ េផ%`ម ¤• ស់ ប%yរទី ល ំេmឬwមwរកមa សិ ទdិៃនដ“េmែកfរេVះែដលពួ កេគេម` ល

េឃ` ញ•ទេទេប` េwះបី /ដ“wំង េVះMច/កមaសិទdិរបស់ DគីuHរណៈឬDគីឯកជនេផ7ងេទqតក៏ េiយ។ េនះ/
?បៃពណីពិេសសបV„ប់ ពី8រដួលរលំៃនរបបែខaរ?កហម។ អ4 កMច8ន់ 8ប់ ផះ„ និងដ“ធីែ• ដលទេទ។

ដូេច4ះពួកេគសេ?មចចិត%• ពួកេគនឹង ¤• ស់ ទីលេំ mេtតំប ន់ ដ“ថa“មួ យ េហ` យនិX យ•…/របស់ ពួកេគេm

េពលែដល8រពិ ត…/កមa សិ ទdិរបស់ Dគី ឯកជនេផ7ងេទqតឬuHរណៈជន។ េនះគឺ/ េពលែដលជេ1• ះេក`ត 1ន

រ…ងDគីឯកជន េហ` យជួន8លM/l ធរ?តវូ ែតមកនិង យកដ“វ3ញ ។ ជេ1•ះwំ ង េនះេក`តេឡ`ង េiយuរែតតៃម• ដ“ធី•
ែដលពីមុន1នតៃម•wបែត Uនេក`នេឡ`ងVេពលបចeAបfន4។ ដូេច4ះM/lធរ?តវូ ែតេiះ?uយបOcwំងេនះ។

/ញឹក®ប់ M/lធរ1នDពលំU កក4Aង8រេiះ?uយបOc wំងេនះពី េ?‰ះជេ1•ះរ…ងDគីwំង |យ/

េរˆយៗមិ ន1នឯកuរបO- ក់ ភ័ស%AZងៃនកមa សិទdិដធ
“ ីេ• ទ។ ដូេច4ះេmេពល8រ?បឈមមុខ}4wំងេនះេក`តេឡ`ង Dគី
VV1នទំេVរេ?ប`?Uស់ មនុស7របស់ ខ•§ន¤„ល់ដច
ូ /កងក1•ំងសន%ិសុខឯកជន។ ?ប/ពលរដj1ន8េមG៉និងផ%ល់រប
ូ

ថតដល់ អ4កuរព័ត៌1នេដ`ម fីេធr`ឱ{M/lធរេម`លេtM?កក់ ។ េហ` យ…/8រពិតែដល?កុមហ៊ុ នមួយចំនន
ួ មិន?ប?ពឹ ត%
ZមចTប់ ។ ឧក®៉ មួ យចំនន
ួ ម£ន%ី/ន់ ខ@ស់មួយចំនួនពិ ត/Uនœប់ យកដ“ េហ` យពួកេគUនµ•ន‰នដ“របស់ ?ប/-

ពលរដjេផ7ងេទqត។ ដូេច4ះេយ` ង ពិត/1នបOc េ?ច`ន អំេព` ពុករលួយេmក4AងជួរM/lធរ ប៉ុ ែន%េយ` ងកំពុង េធr`8រេដ`មfី
េiះ?uយបOcwំងេនះ។

អ4 ក?តវូ យល់•បOcៃនDព/1eស់ េmក4Aង?បេទសកម@A/គឺពិUក<ស់ ។ មុនរបបប៉ុលពត ខlAំ1នផ„ះ¤„ល់

ខ•§នេmភ4េំ ពញ។ េmេពលេយ` ង Uនរត់េគច េយ` ង ែលង1នកមaសិទdិេទqតេហ` យ។ ដូេច4ះេm[4ំ ១៩៧៩ បV„ប់ ពីរបប
ែខaរ?កហម ?ប/ជន?}ន់ ែតេរ`ចូលេtេmផ„ះ<ក៏េiយែដលទំេនរឬែដលMចរកUន។ …ដូចេនះេm?គប់ ទីកែន•ង
៖ ?ប/ជន?}ន់ ែត¤•ស់ ទីេtេmផ„ះឬដ“ែដលMចរកUន ពួកេគ1ន8រភ័យ‚•ច ប៉ុ ែន%ពួកេគ?តវូ 8រកែន•ង េដ`មfីរស់

េm។ ខlAំUនមកេម` លផ„ះរបស់ ខlAំេmភ4ំេពញេmេពលែដលខlAំកំពុងរស់ េmUត់ដប
s ង េហ` យUននិXយ/មួយអ4 កែដល

េទ`បែត¤•ស់ មករស់ េmទីេVះ។ …/ទំេនqមទ1• ប់ ែដល?ប/ជនMច1នផ„ះឬដ“ែដលទំេនរបV„ប់ ពី8រដួល រលំៃន
របបប៉ុលពត។

េmេពលខlAំនិX យេt8ន់ 1e ស់ ផ„ះបចeAប fន4របស់ ខlAំេmភ4ំេពញបV„ប់ ពី របបប៉ុ ល ពត 1eស់ ផ„ះUនសួ រខlAំ •

‘េត` អ4 កចង‹យ កផ„ះរបស់ អ4 ក វ3ញ េទ?’ េហ` យខlAំនិX យ•េទ ពី េ?‰ះេmេពលេVះេយ` ងមិ នខr ល់ ពី?ទព{សមfត%ិ េទ
េយ` ងយកចិត%ទុកiក់ ចំេ‰ះជ“វ3តរបស់ េយ` ងែតប៉ុ េ<
• ះែដល…/សិ ទdិរស់ Gន1នជ“វ3ត។ េយ` ង ?}ន់ ែតចង‹េtេម` ល
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ផ„ះœស់ របស់ េយ` ង េ?‰ះេយ` ង នឹក…។ ទូទឹកកករបស់ េយ` ង េmទីេVះេmេឡ` យ។ ដូេច4ះខlAំU ននិX យ• ‘អត់ េទ, កុំ
Uរម¢អីអ4កMចរស់ េmទីេនះUន’។

ដូេច4ះខlAំUន?តលប់ េtេខត%Uត់ ដប
s ងវ3ញ េហ` យ…1នន័យ•េហតុដូេច4ះេហ` យ…Uន8•យ/បOc ៃន ‘8រ

}aនកមaសិទ’dិ ។ ឥឡyវេនះ?បសិ នេប`េរˆងេនះមិន?តវូ Uនេគេiះ?uយេiយ?បុង?បយ័ ត4េVះេទ ?ប/ជននឹងស1•ប់

}4េtវ3ញេtមកេល`បOc ដ“ធីន
• ិង?ទព{សមfិត។
% …លំUក‚•ំង<ស់ ?ប/ជនបចeAបfន4េនះអះMង• ‘ផ„ះេនះគឺ/ផ„ះ
របស់ បុ ពrបុរសខlAំ’ ឬ ‘/ផ„ះរបស់ ?គu
ួ រខlAំមុ នសម័ យ ប៉ុ ល ពត’ ដូេច4ះរijភិ U ល?តវូ ែតរកវ3ធីេiះ?uយបOc wំ ង
េនះ។ រijភិUលកំពុងេiះ?uយបOcេនះZមផ•yវចTប់ េហ` យកំពុងVំយកមនុស7ែដល1នជsVញពិេសស។

ែផន8រ…រីអគ–ិសនីគឺ/បOc ធំមួយេទqតស?1ប់ រijភិU លនិង?ប/ពលរដj។ ខlAំUននិXយ/មួ យ?កសួ ង

•មពល េហ` យពួកេគនិX យ•ពួកេគេប` កទូ‡ យស?1ប់ 8 រពិ D ក˜/មួ យ Dគី‰ ក់ ព័នw
d ំ ង អស់ ែដលរួម wំ ង

សហគមន៍ផងែដរwក់ ទងនឹងសំណង។ េហ` យពួកេគកំពុង ព™Xម¤•ស់ ទីលេំ mសហគមន៍េtកែន•ងេផ7ងៗេiយក
uងេហijរចVសម@័នថ
d ។
a“ រijភិUលUន¤•ស់ 8រZំងទីលេំ mរបស់ ?កុមជន/តិេដ`មDគតិចេtកែន•ងថa-“ រijភិU ល
Uនផ%ល់ភូមិ េហijរចVសម@័ នd u‡េរqន និង មន„ីរេពទ{េmកែន•ងថaរ“ បស់ ពួកេគ។ រijភិUលក៏U នអនុOPតឱ{?កុម
ជន/តិេដ`មDគតិចេtទស7Vកែន•ង ពិសិដរj បស់ ពួកេគ ផ4yរបុGណែដលពួកេគUនេធr`8របួងសួងដល់ បុពrបុរសរបស់
ពួកេគ។

wក់ ទងនឹង 8រែបងែចកអំ< ចេនះ 1នចTប់ ធំៗបី ែដលសŽិ តេmក4Aងដsេណ`រ8រែដលកំពុង ?តវូ Uនេគផ%ល់

សœe ប័ ន ស?1ប់ កំែ ណទ?មង‹ ?បព័ នdតុ ‡ 8រ។ Zមពិ ត ?បេទសកម@A / គឺ ដូច ?បេទសអូ £u% លី េយ` ង1នរបប
M?ស័ យសDមួ យ ពីអង–នីតិប OP តិ%។ ប៉ុ ែន%អង–នីតិ?បតិប ត%ិរបស់ េយ` ង េmែត/ប់ ‰ ក់ ព័នdេហ` យពួកេគ?គប់ ?គងនិង

1នអំ<ចេដ`មfី?តត
d ុ‡8រឯកGជ{មួយេiយចTប់ េហ` យ
ួ ពិនិត{ …គឺ/សិ ទdិរបស់ អ4 កដŠកVំ។ េយ` ង 1ន?បព័ នត
េយ` ងព™Xមនិ ង HV•…េធr`Z មចTប់ ។ េយ` ង ក៏ 1 នឧត%ម ?កុម ?បឹ ក˜អង–េ¼?កម (SCM) មួ យ ែដល?គប់ ?គង

េiយ?ពះម”ក7?តនិង សេ?មចេiយ?ពះម”ក7?ត។ uŽ ប័ នេVះ1នសិ ទdិដកេចញ ឬែតងZំង េ¼?កមឬ?ពះ
GជM/l14ក់ ។ ដូេច4ះេនះគឺ/គណៈវ3និចÃ័យក%ីឯកGជ{េហ` យេVះគឺ/េរˆងល~។

េmក4A ង 8រ²ររបស់ គណៈក1a ធិ 8 រសិ ទdិម នុស 7របស់ េយ` ង េយ` ង 1នកមa វ3ធី/ េ?ច`ន ។ កមa វ3ធីមួ យ គឺ •

េយ` ងព™Xមអប់ រំយុ វជន។ េយ` ង ជួប /មួ យ ពួក េគ ពិ D ក˜អំ ពីច Tប់ េហតុ អrី U ន/អ4 ក មិ ន ?តវូ រំេ‡ភេល` សិ ទdិ

មនុស 7របស់ អ4 កដៃទ អ4 ក?តវូ ែតេ}រពសិ ទdិម នុស 7។ េយ` ង និX យ•៖ ចូរអប់ រំខ•§នអ4 កេហ` យមកដŠង ពី អrីែដលសិ ទdិ
មនុស71នន័យពិត?Uកដ។

េយ` ង ក៏ U នផ7ពrផ˜យចTប់ សិទិdម នុស 7 រដjធមa នុ—P / តិ និង េធr`កមa វ3ធីវ“េដអូ េដ`ម fីអប់ រ?ំ ប/ពលរដjេiយ

¤„ល់ផងែដរ។

េយ` ងទទួ ល ‰ក{បណ%ឹ ងេហ` យេយ` ង េធr`អន’G គមន៍េដ`ម fីជួយ ដល់ ជនរងេ?}ះ ព™Xមែសr ង រកដsេ<ះ

?uយ។ េហ` យេយ` ង ក៏ U នពិ និត{េឡ` ង វ3ញ នូវ8រេ}រពZមរបស់ េយ` ង ចំេ‰ះសនdិស OP អង–8 រសហ?ប//តិ
េសចក%ី?‰ងចTប់ េដ`មfីHVសិ ទdិរបស់ ?ប/ពលរដj។

េត`អrីេt/ក%ីសងÄឹម របស់ ខlស
Aំ ?1ប់ ?បេទសកម@A/VេពលអVគត? ខlAំសងÄឹម•?បសិ នេប` ?បេទសកម@A/

េmែត1នេសŽ រDព េហ` យ យុ វជនទទួលUន8រអប់ រ8
ំ ន់ ែតេ?ច`ន េយ` ង នឹង1នអVគតដ•ល~មួ យ …M?ស័ យេ?ច`ន
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ែកវ េរ៉មី
េtេល`េកaង ជsVន់ េ?8យ។ ប៉ុ ែន%េយ` ង?តវូ ផ%ល់ប ទពិេuធដល់ពួកេគេដ`ម fីឱ{ពួកេគMចរីកលូត‡ស់ និងចូលរួមេm
ក4Aង?បេទសេនះ។ ខlAំេជˆ•?បសិ នេប` ?បេទសេនះេmែត1នេសŽ រDព ?បសិ នេប`េសដjកិចeរីកចេ?ម`ន សិ ទdិម នុស7នឹង

?បេស` រេឡ`ង។ ?បសិ នេប`េយ` ងវ3ល?តឡប់ េtស£²–មសុីវ3លវ3ញ …នឹងមិន1ន8រ?បេស` រេឡ`ង‚ងសិ ទម
dិ នុស7េទ…
នឹង1នDពច‡ចល េហ` យសិ ទdិមនុស7នឹងរ‡យUត់។
ែកវ េរ៉មី

ែខក*+ ,-២
ំ ០១៧
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34

៩
េលក អ៊ូ វ)រៈ

ស-.បនិកនិងនយក្បតិបត្ិៃនអង្ករេវទិកអនគត
េ"ក អ៊ូ វ(រៈ គឺ-./បនិកនិង4យក6បតិបត8ិៃនអង:; រេវទិ; អ4គតែដល-ធ4AរគំនិតឯកDជFមួ យ បេងIJតគំនិតថL(ៗ
ស6Oប់ អ4គតរបស់ 6បេទសកមQ R-ែដលSនបេងIJតេឡJងេUVW ំ ២០១៥។ េ"ក-អតីត6ប^ននិង4យក6បតិបត8ិៃ ន
មជ_មណaលសិ ទbិមនុសdកមQR ។ េ"កSនបេងIត
J សមQ័ នf
b ពេដJមhីេ សរីf ពបេijញមតិេ UកមQ R- និងSនឈW ះnនរopន់
សិ ទbិមនុសdរីប៊ុក (Reebok) ស6Oប់ យុទb4;រសង:មសុីវល
q របស់ េ"កេដJមhីេសរីfពបេijញមតិ។ េ"កSនបijប់; រ
សិ កrsWក់ បរិtuប័6តនិងអនុបណaិតែផWកេសដwកិចj។ េ"ក^yប់ េធpJ-អនុ6ប^ន6កុម;រoរៃនអង:; រមិ នែមនរzwភិSល
កមQ R-ស6Oប់ ; របេងIJតគណៈកមL ; រសិ ទbិមនុសdsWក់ -តិរហូ តមកដល់ VW ំ ២០១៣ ។

ខ•Rំ េកJ ត េUVWំ ១៩៧៥ ែតពី របី ែខប៉ុ េƒ
„ ះប4… ប់ ពី 6 បេទសSនដួល រលំេ ហJ យែខL រ6កហមSន6គប់ 6គង
6បេទស។ ប4…ប់ ម ក6គ.
ួ រខ•Rំ6តវូ ែត†yស់ ប8‡រទីលេំ U ពួកេយJ ង មិនេUភWេំ ពញេទˆម;រពិ តពួកេយJ ងេU.pយសុី សុផន
ុ ែដល;លេ4ះ‰-តំបន់ មួយរបស់ េខត8Sត់ដប
Š ង េUេពលមិន‹ន់ បេងIJតេខត8ប4…យOនជŒយេUេឡJយេទ។

ពួកេយJ ង 6តវូ •កេចញពី តប
ំ ន់ េ4ះេ6nះឪពុកខ•Rំគឺ-ម•ន8ីេ•^អំឡRង របបលន់ នល់ េហJ យˆម;រពិតAត់

-េមបt‘ ;រមូ ល zw នេ•^េUទីេ4ះ។ fគេ6ចJន ៃន6ប-ជនេUទីេ4ះSន.: ល់ A ត់ ៖ ពួកេគែថម‹ំ ង Sន
ក.ងរូបសំƒ កមួ យឱFAត់េUកƒ
8 លទីˆំងទ័ព។ េ•^fគេ6ចJនែដលOនសិ ទbិចូលេ”;ន់ មូលzwនទ័ព និង

សហគមន៍ - មនុសd‹ំងេនះSនលក់ ម–‡ប—˜រដល់ ពួក‹˜នេUកWRងមូលzwនទ័ព េនះOនន័យsមនុសdfគេ6ចJន
ែដលេUជqត™ងSន.:ល់6កម
ុ 6គ.
ួ ររបស់ េយJ ង។ 6បសិ នេបJេយJ ងSន.Wក់ េUទីេ4ះយូ រ-ងេនះ ែខLរ6កហម—ច
រកេឃJ ញ6បវត8ិរបស់ េយJ ងSន•៉ ងoយ6សល
ួ េហJ យ6គ.
ួ ររបស់ េយJ ង នឹង 6តវូ SនេគសO: ល់ ស6Oប់ ;រកំេទច
េ•ល។

េយJ ង ALនជេ6មJ ស អpី េ6œែតពីប ន8េដJរ-6តវូ ែតបន8ដេŠ ណJ ររហូ តដល់ េយJ ង េ”ដល់ កែនyង ƒមួ យ ។ ខ•Rំគិត s

េ4ះ-េរ•ងរបស់ 6ប-ជន-េ6ចJនែដលត6មូវឱF•កេចញ។ 6ប-ពលរដwេUទី6កុង6តវូ •កេចញពីេ6nះˆម;រពិ ត
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អ៊ូ វ9រៈ
េ4ះគឺ-បt‘ ប៉ុ ែន8សូម hីែត6ប-ជនែដលមិ ន6តវូ Sនេគបt‘ ក៏6តវូ ែត•កេចញនិង េធpJមិនឱFេគ.:ល់ 6បភពេដJម
របស់ ពួកេគែដរ។

េ4ះ-;រលំS កƒស់ - អW ក6ត វូ ែតេធpJឱ FOនតុ ល Ffពរ‰ង;ររស់ េUែបបអ4មិ កនិ ង ;រ.W ក់ េU

-មួយ6គ.
ួ ររបស់ អWក។ េយJ ង Oន6គ.
ួ រធំមួយសូ មhីែតេUកWRងសម័យែខLរ6កហមដូេចWះេយJ ងSន.Wក់ េU-មួ យ

AW ប៉ុ ែន8េយJ ង ‹ំង អស់ AW6តវូ ែត†yស់ ទីលេំ Uរួម‹ំ ង6ប-ជនែដលមិ នOនទំ4ក់ ទំនង-មួ យេ•^។ ចំណុចេនះ
Oនន័យs មីងខ•Rំ ពូខ•Rំ និង6គ.
ូ ជ(ˆរបស់ ខ•Rំ6តវូ ែត†yស់ ទីលេំ U ពួកAត់ ‹ំងអស់ AWSន†yស់
ួ ររបស់ ពួកAត់ និងជ(ដន
ទីលេំ Uេ”កែនyងថLម
( ួយេទŸត-មួយពួកេយJ ង។

េយJ ង Oន6កុ ម 6គ.
ួ រដ ធំមួ យ ។ ជ(ដូនជ(ˆ ខ•RំO នកូ ន6Sំ បួ ន 4ក់ ។ កូន ទីមួ យ ែដល-កូន ចhង6ត ូវSនែខL រ

6កហមសOyប់ េUប៉ុ4Lនៃថ¡ដប
Š ូ ងកWRងVWំ ១៩៧៣ េzយ.រែផWកមួយេ4ះៃន6បេទសេនះស/ិតេUេ6;ម;រ6គប់ 6គង

របស់ ែខLរ6កហមˆំងពី េដJម មក។ េUេពលពួកេយJ ងព¢•មសួរsែខLរ6កហមសOyប់ Aត់េzយរេបŸបƒេUមុ ន
េពលេយJ ង .: ល់ ពីរបបេ4ះ ‰ពិ S កកWRង ;រទទួល Sនព័ ត៌O នេហJ យអW កនឹង មិ ន—ចរកេឃJ ញេUកWRង ឯក.រƒ
មួយអំពីរបបេ4ះេឡJយ។ ប៉ុែន8ពូខ•Rំែដល-កូនចhងេUកWRង 6គ.
ួ រ6តវូ SនែខLរ6កហមសOyប់ េUVWំ ១៩៧៣។ Aត់ គឺ
-មនុសdOWក់ ែដលSន.yប់ ដប
Š ូងេគ។ ដូេចWះO8យខ•RំSន;yយ-កូនចhងេUកWRង6គ.
ួ រ។

ដូេចWះេUេពលេយJ ង †yស់ ទីលេំ UកWRង VWំ ១៩៧៥ េយJ ង 6តវូ ជេមy ¤សេចញមុ នេពលែខLរ6កហមចូលមក;ន់

;ប់ ។ Oនេសចក8ី6ប;សមួ យេzយសេម8 ចសី ហនុˆមវqទFRs6ពះអង:កំពុង •ង6តលប់ ម កពី ទី6កុង េប៉ ;ំងេហJ យ

សុំឱFម•ន8ី-ន់ ខQស់‹ំងអស់ មកទទួល6ពះអង:។ ឪពុកខ•Rំមិន6តវូ Sនេគត6មូវឱFមកនិងទទួល6ពះអង:ដូចមនុសd-េ6ចJន
េទŸតែដល6តវូ SនេសWJ សុំេzយ†…ល់ េ4ះេទ។ ប៉ុ ែន8Aត់ ពិត-Oន;រ•ប់ —រមL ណ៍™yំងƒស់ កWRង;រមកនិង ទទួល
សេម8ចសី ហនុដេូ ចWះAត់Sនសេ6មចចិត8េ”។

ˆមែដលេយJ ងSនដ¥ងមនុសd‹ំងអស់ ែដលSនេ”ទទួល េ4ះ6តវូ Sនេគ6ប˜រជ(វqត។ េយJ ងSនព¢•ម

េដJម hីរកឱFេឃJ ញsេតJAត់ េUOនជ(វqតឬអត់។ េយJ ង មិ នSនរកេឃJ ញនរƒOWក់ ែដលពិ ត-Sន•កេចញពី មូ ល-

zwនទ័ពរបស់ ពួកេគេដJមhីេ”ទទួលសេម8 ចសី ហនុេUOនជ(វqតរស់ េឡJយ។ េទJប ែតថLៗ
( េនះខ•RំSនដ¥ង sខ•Rំ6បែហលដ¥ង ពី កែនyង ែដលេគសOy ប់ របស់ ឪពុក ខ•Rំ។ Oនមនុស dSនេឃJ ញ.កសព‹˜នែដល6តវូ Sនេគ6ប˜រជ(វqត ។

ដូេ ចW ះឥឡ‡ វេនះខ•Rំ ដ¥ង ពី ក ែនyង ែដល‰ទំន ង-Aត់ 6ត ូវ Sនេគ6ប˜រជ(វqត េហJ យខ•Rំ េទJ ប ែតSនដ¥ង េរ•ងេនះថL(ៗេនះ
ប៉ុេƒ
„ ះ។ គួរឱFចែមyកƒស់ ខ•RំSនេបJកបរˆមផy‡វេ4ះ-ញឹក¨ប់ េzយមិនដ¥ងេរ•ងេនះ។

ˆម;រពិតពួកេយJ ងfគេ6ចJនSនរួចជ(វqត-ខ•RំOនបង6បុស6Sំ4ក់ ែដលបងចhងSន.yប់ េzយ.រជŠង©េU

ទសវតdរ៍ ១៩៦០ ែដល-ទុក«6ពយ
Rំ នេកJតមកប4…ប់ ពីឪពុកខ•Rំ6តវូ Sន
ួ ដធំេធងស6Oប់ O8យខ•Rំ។ ខ•Rំ-កូនេ¬េគេ6nះខ•S
េគសOyប់ -ខ•RំេUកWRង ៃផ…Oˆរបស់ ខ•េRំ Uេពលេ4ះ ដូេចWះេហJ យ‰-;រពិតខ•Rំ-កូនេ¬េគ។ េយJ ង ‹ំង អស់ AWSនរស់

DនOនជ(វqតេលJកែលងែតបង6បុ សចhងខ•RំែដលSន.y ប់ េU—យុ មួ យVWំ។ ដូេចWះេយJ ង Sនេចញពី របបែខLរ6កហម
េយJ ង‹ំងអស់ AWេUរស់ ‹ំងអស់ េលJកែលងែតឪពុកខ•Rំនិងពូខ•Rំ។

េយJ ង 6តវូ Sន•ត់ ទុកsOនសំ ƒ ងស6Oប់ 6គ.
ួ រដធំមួ យ េហJ យ -;រពិ តƒស់ ពួកេយJ ង fគេ6ចJ ន

េស…Jរែតមិន—ចេUរស់ ។ បង6បុ សចhងទីពីរខ•RំS នគិតsAត់នឹង មិន—ចេUរស់ េទ ប៉ុ ែន8មិនដ¥ង -•៉ងេម៉ ចAត់—ច
េUរស់ Sន។ ដូេចWះOនnកF ‘េស…Jរែត’ េ6ចJនƒស់ ប៉ុែន8•៉ងេ˜ចƒស់ េយJ ងេUរស់ ។
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េUទសវតdរ៍ ១៩៨០ ប4…ប់ ពីរបបែខLរ6កហម េយJ ងSន6តលប់ េ”6កង
Š ងវqញ។ េយJ ងមិនSន6តលប់
ុ Sត់ដប

េ”មូលzwនទ័ពវqញេទ ប៉ុែន8ប4…ប់ មក•ប់ ពីVWំ ១៩៨៣ េវŸតƒមSន•ប់ េផ8ម
J ដ¥កជi‘‡ន6គ.
ួ រនិងមនុសdេពញវŒយ

ˆមរថយន8ធំៗេ”;ប់ ៃ6ពេឈJ ែដល-ែផWកមួយៃនែផន;រ ក៥ (K5 Plan)។ ALននរƒOWក់ S នដ¥ងពី ែផន;រេនះ
េទេលJកែលងែតអW កែដលរស់ េUˆមតំបន់ fគ™ងលិចៃន6បេទស។ េខត8Sត់ដប
Š ងពិត-ស/ិតេUចំកƒ
8 លៃនតំប ន់
េនះ េហJ យOនចំណុចេœ8េផdងៗេទŸតេUកWRងតំបន់ េនះ។

ដូេចW ះពួក េយJ ង -េ6ចJន4ក់ 6តវូ Sនេគេកណa ឱFេ”និ ង ;ប់ VI រដ(ៃ6ព ប៉ុ ែន8ម នុស d-េ6ចJនSន.y ប់ េUទី

េ4ះេzយ.រជŠង©6គុន•ញ់។ អ6ˆរស់ DនOនជ(វqតពិត-‹បƒស់ េzយ.រALនsWព
ំ ¢Sល។

េUVWំ ១៩៨៤ រzwភិSលSន•ប់ េផ8ម
J េ6ជJសេរJសយុ វជនឱFចូលេ”បំេរJកងទ័ព។ Ōយខ•Rំែដលឥឡ‡វេនះគឺ-

េម6គ.
Š ងfគ™ងលិចOនមនុសd-េ6ចJនរួម
ួ រែដល-និយមន័យៃនអW កតស៊ូ េដJមhីេសរីfពOWក់ ។ េUេខត8S ត់ដប

‹ំង Ōយខ•Rំមិ នSនAំ 6ទកុ មLRយ នីស8 េឡJយ ។ Aត់ មិនអនុtu តឱFកូនៗរបស់ Aត់ ចូល រួម 6បយុ ទbˆ មពួកកុមLRយ នី ស8

េទ េហJ យបង6បុសចhងពីរ4ក់ របស់ ខ•RំOន—យុ ែដល6តវូ Sនេគេ6ជJសេរJសចូលកងទ័ព ដូេចWះេហJ យេយJ ង‹ំងអស់ AW
6តវូ ែត•កេចញ។

-ថL(ម8ងេទŸតេយJ ង •ប់ េផ8ម
J េដJរេទŸតេហJ យ េUេពលេ4ះខ•Rំចង•ំអpីៗែដលSនេកJតេឡJង -េ6ចJន។ េយJ ង

SនជួលអW ករកសុីរត់ពនbមនុសdេហJ យេយJ ង SនេដJរ - -;រពិតកWRង4ម-េកLង6បុសOWក់ ែដលធំេឡJង េUកWRង6បេទស

កមQR-ខ•RំO ន6តឹម ែតែសhកេជJង †…ត់ ប៉ុេƒ
„ ះ។ ប៉ុ ែន8េUេពលែដលេយJ ង 6តវូ េដJរឆyង ;ត់ 6ពំែដន ខ•Rំ6តវូ េដJរេជJង ទេទ
ពីេ6nះេUកWRង ៃ6ពនិង ‰លែ6ស‰ពិ ត-ពិSកƒស់ សូម hីែតេដJរេzយnក់ ែសhកេជJង†…ត់។ េពលេ4ះគឺេUអំឡRង

ែខវqច±ិ;ែដល-រដូវវសr េហJ យេUកWRងតំបន់ ដល
( ²ប់ Oនទឹកេ6ចJនេលJចេងIះខ•Rំ ឬរហូ តដល់កខ•ក
Rំ ៏Oន េហJ យបង6បុ ស
ខ•Rំ6តវូ ែតេអŸវខ•Rំ។ ជួន;លខ•Rំក៏6តវូ េអŸវពួកAត់ែដរ –បង6បុស ឬO8យខ•–
Rំ េយJ ង6តវូ ប8‡រេវនេអŸវAW។

េUVWំ ១៩៨៤ េយJ ង Sនេ”ដល់ ជរŠ ជ
ំ នេភŸសខy³នេU6បេទសៃថ។ េយJ ង 6ត វូ †y ស់ ទីល ំេUចុះេឡJ ង ពី របី ជរŠ ំ

េហJ យ េនះ-អpី ែដលSនេកJតេឡJ ងមុ ននឹង អW ក—ច6តវូ SនេគទទួលយកេUកែនyង ƒ មួ យ។ ដŠƒ ក់ ;លដŠបូ ង ៃន
;ររស់ េUកWRងជŠរជ
ំ នេភŸសខy³នគឺពិSកបំផត
ុ ពីេ6nះេយJ ង6តវូ Sនេគ•ត់ទុក- ‘អW កជŠេលŸស’ មិនែមន-ជនេភŸសខy³ន
េឡJយ ។ េនះOនន័យsេយJ ង មិ ន6តវូ Sនេគផ8ល់; រ;រnរ ឬជŠនួយមនុសdធម៌ េទ។ 6បេទសៃថកំពុង ទប់ .I ត់ម–‡ ប
—˜រែដល6តវូ Sនេគរត់ ពនbចូល េ”កWRង ជŠរេំ ដJម hីព¢•មនិង បង«6Š ប-ជនដូច-ពួកេយJ ង ឱF•កេចញ។ តៃមy ម–‡ ប
—˜រនឹងេកJនេឡJងេ6ចJនដង។

អW ក—ច6តវូ Sនេគទទួលយកេ”េU—េមរិក ;ƒz អូ •.8លី និងSDំង។ មនុសdOនចំណង´ចណ
ំ ូ លចិត8

េផdងៗAW េហJ យ -ធមL ˆ6បេទស—េមរិកគឺ-ជេ6មJស ទីមួ យ។ មនុសdfគេ6ចJនមិ នOនព័ ត៌Oនអំពីជ(វqតេU™ង

េ6œជŠរជ
ំ នេភŸសខy³នេឡJយ េហJ យសូ មhីែតអW កេU6សុកែខLរវqញក៏ ALននរƒOWក់ ដង
¥ ពី ជវ( qតរស់ េUកែនyងេផdងេទŸត
•៉ងេម៉ចែដរ សូមhីែតេUˆមេខត8េផdងៗក៏េzយព័ត៌OនOនក6មិតេហJ យ;រេធpJដេŠ ណJរគឺលS
ំ ក™yំងƒស់ ។

ដូេចWះេUេពលែដលេយJ ង ស/ិ តេUកWRង ជŠរ ំ េយJ ង មិ នOនជេ6មJ សេ6ចJនេទ។ 6បសិ នេបJ េយJ ង—ច6តវូ Sនេគ

ទទួល យកេ”—េមរិក េយJ ង នឹង 6ត វូ Sនេគ•ត់ ទុក s-អW ក សំ ƒ ង™yំ ង ƒស់ ប4… ប់ ពី េ4ះ‰នឹង Oន6បេទស
SDំង ;ƒz អូ •.8លី និងទីបំផត
ុ 6បេទសO៉េឡសុី។
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អ៊ូ វ9រៈ
មនុសd-េ6ចJនមិនSនេចញេ”េទ មិនSន-ប់ ;រសOµសន៍ស6Oប់ ;រˆំងទីលេំ UថLេ( ទ -Oនមនុសd-

េ6ចJនភ័យ™yចផងែដរ ប៉ុ ែន8‰6តវូ ចំƒ យេពលយូ រƒស់ ស6Oប់ ពួកេគែដល6តវូ SនេធpJO តុភូមិ និវត8ន៍6តឡប់ េ”

6បេទសកមQR-វqញ។ ជ(វqតOនfពមិន6Sកដ6ប-™yំងƒស់ ។ អW កមិនដ¥ងsេតJអWក—ចេ”កែនyងƒេទ ALននរƒ
OWក់ យល់ ពីនេ•Sយពិ ភពេ"កេទ ALននរƒOWក់ យល់ពីអpីែដលកំពុងេកJតេឡJង េUកWRងស•o:ម6ត-ក់ េទ។ Oន
ែតមនុសdមកពី ™ងេ6œេទែដលSនេឃJ ញអpី ៗ‹ំងអស់ េនះ ប៉ុែន8េUកWRង./នfពៃនជŠរែំុ ដលOនលួសប4yព័ ទbជវុŠ qញ
អW កALនេសរីfពេឡJយ។ អpី‹ំងអស់ ែដលអW កដ¥ងគឺ-ច²ប់ ។

ជ(វqតរបស់ េយJ ងេUជŠរជ
ំ នេភŸសខy³នគឺពិS កƒស់ ។ ‰យូ រƒស់ ទ6OំពួកេយJ ង 6តវូ Sនេគទទួលយក-ជន

េភŸសខy³នេ”សហរដw— េមរិក ។ េយJ ង6តវូ Sនេគ•ត់ ទុក -អW ក ជŠេលŸស េហJ យ—-• ធរនិ ង េ•^ៃថSនេធpJS ប

ដូេចWះជ(វqតគឺេវទ4ƒស់ ។ ែតេ6;យមកេUេពលែដលពួកេគដ¥ងsេយJ ង6តវូ Sនេគយកេ”សហរដw—េមរិក ពួកេគ

Sន•ប់ េផ8Jម 6ប6ពឹ ត86បេសJ រ-ងមុនេលJពួកេយJ ង ។ មិ នOន;រសិ កrេ6ចJនែដលSនេធpJសី8 ពីជ(វqតេនះនិង 6បេភទៃន
;ររំេ"ភបំnនេទ - -ញឹក¨ប់ ម–‡ប—˜រ6តវូ Sនេគបែងpរចូលេ”ឱFអW កេផdងនិងOនអំេពJពុករលួយ-េ6ចJន។

ខ•Rំ•ំS នេពលេគឱF6តីែដលOនរស-តិៃ6ប™yំង មកេយJ ង –‰មិ នអី េទេ6nះ•៉ងេ˜ចƒស់ េយJ ង—ច

¨RំS ន េយJ ង —ចរស់ Sន។ េយJ ង មិ នSនដ¥ង s‰6តវូ SនេគសនLតs‰-—˜រ6តឹម 6តវូ េ4ះេទប៉ុ ែន8ផRយ
… េ”វqញ
េ•^ៃថSនយកលុយzក់ េ˜េ¶៉ ពួកេគ។ ពួកេគSន យកសំណល់ពីអpីែដល6តវូ SនេគយកេធpJេឡJង-ទឹក6តីេហJ យ
Sនបែន/មអំបិ ល•៉ ងេ6ចJនេហJ យេ.¡ រ‰រហូ ត‹ល់ ែត‰ដូច-សំបកេឈJ ។ េយJ ង 6តវូ zក់ ‰េUកWRង ទឹកDប់ េO៉ ង
ប៉ុែន8•៉ងេ˜ចƒស់ ‰-អpីមួយែដល—ចហូ បSន!

េយJ ងមិនSនដ¥ងsេតJេយJ ង 6តវូ Sនេគផ8ល់ឱFនូវ—˜រដ6តឹម6តវូ េ4ះេទ។ ជន-តិៃថ6បែហល-SនDយ

;រណ៍េ”អង:;រសហ6ប--តិsពួកេគSនផ8ល់នវូ —˜រែដលផ8ល់សុខfពល· 6តី6សស់ ៗ េហJ យSនេធpJវqកIយ-ប6តគិតលុយពីពួកេគេ”ˆមេ4ះ ប៉ុែន¯ពួកេយJ ង fគេ6ចJនេស…Jរែតzច់ េnះ។ អW កមិន—ច6Sប់ ˆម;រេមJ លេឃJ ញ
ខ•Rំឥឡ‡វេនះេទ ប៉ុែន8េUេពលេ4ះខ•Rំស:មƒស់ ែដល—ចេមJលេឃJ ញឆ·ឹងជŠនីរបស់ ខ•Rំ‹ំងអស់ ។

េយJ ង Oន;រf•ក់ េផ·ល
J េ”ដល់ —េមរិកដŠបូ ង ។ េយJ ង Sនេ”ដល់ —;ស•នzwន.ន់ •˜p ន់ សីុ សI‡ (San

Francisco) េហJ យេ4ះគឺ-បទពិ េ.ធន៍ដប
Š ូងរបស់ ពួកេយJ ង។ អW កេដJរេចញពី 6ព"នយន8េ˜ះេហJ យេមJលេឃJ ញ

ផy‡វែដលឆyង;ត់េលJផ‡វy មួយេទŸតនិងចំណតរថយន8‹ំងអស់ េនះ –រថយន8Dប់ រយDប់ nន់ េ6គ•ងដូចេ4ះSនេធpJឱFOន
;រf•ក់ េផ·ល
J ™yំង។ ‰េធpJឱFខ•Rំរេំ ភJប™yំងេហJ យខ•Rំមិន—ចបi_ប់ ;រសមyឹងេមJលេចញពីរថយន¯6កុងេ”6គប់ ឧទ¢ននិង
រថយន8‹ំងេ4ះេ.ះ។

‰អ.jរFƒស់ ប៉ុែន8កWRងេពលែតមួយអW កបេងIJតចក«Rវqស័យរបស់ អWកអំពី6បេទស—េមរិក;ន់ ែតេ6ចJនពីគន
ំ ិត

រេវJរ‰យនិង ;រ6សេមJ 6សៃម-ងព័ ត៌ O ន-ក់ " ក់ ƒ មួ យ ។ ខ•Rំគិ តsមនុស d-េ6ចJនេធpJដូចេ4ះេzយ.រែត
ព័ត៌OនតិចតួចែដលពួកេគOន។ 6បែហល-េUៃថ¡េនះមនុសdបេងIJតរូប fពៃន6បេទសមួ យ េzយមិ នយល់ •៉ ង
ពិត6SកដពីអpីែដលកំពុងែតេកJតេឡJង។ េ4ះេហJ យ-រេបŸបែដលខ•RំគិតេUេពលេ4ះ។

ខ•RំS នេរŸនចំេណះដ¥ង ទូេ”និង ក6មិ តម˜វqទ¢ល័យ េUសហរដw—េមរិក។ េ‹ះ-•៉ ងƒ‰មិ នែមន-

;រសេ6មចចិត8ដលំSកកWRង;រវqល6តឡប់ មកវqញេទ េ6nះfyមៗប4…ប់ ពីខ•RំSនបijប់;រសិ កr ខ•RំSនវqល6តលប់ ម ក
េលង6បេទសកមQR - ពី េ6nះែតងែតចង´េឃJ ញអpី ែដលកំពុង េកJ តេឡJ ង ។ ខ•Rំ S នមកេលង6បេទសេនះេUVWំ ១៩៩៨
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ប4…ប់ ពីរដw6ប˜រ។ ខ•RំS នរកេឃJ ញ6បេទសមួ យែដលSនែហកហួ រេzយស•o:មOនពួកេ•^រឈរេUេលJ
រថយន8េបJកដŠបូលេzយOន;ន់ 6Aប់ រក
៉ ុ ែកត 6Aប់ ែបកៃដ និង;ំេភyJងយន8 ប៉ុែន8ខ•Rំមិនភ័យ™yចេទ។

ខ•RំS នឆyង ;ត់ េរ•ងេនះេUទសវតdរ៍ ១៩៨០ ដូេចW ះេUេពលែដលខ•Rំ S នេឃJ ញេរ•ង‹ំ ង េនះ‰˜ក់ ដូច -

ធមL ˆ។ ខ•RំSន‹ក់ ទង-មួយ‹˜ននិង ;ំេភyJង យន8។ -ឧ‹ហរណ៍អW ករកសុី រត់ ពនbមនុសdែដលេយJ ងSនជួលOន

;ំេភyJង យន8។ ពួកេគេស…J រែតសOyប់ AWេ”វqញេ”មកពីេ6nះ‰ងង¥តេហJ យកែនyង 6ជក;រnរខy³នរបស់ េយJ ង6តវូ Sន
េគបំផRះ… េយJ ង ‹ំង អស់ AWេស…J រែត6តវូ Sនេគ•ប់ ខy³នឬ6តវូ េគសOyប់ ដូេចWះ‰Oនេ6AះsWក់ ™yំង ƒស់ ។ អW កេស…J រែត
;yយេ”-សQឹក6សពន់ បន8ិចបន8³ច;yយេ”-Sត់វqtuណ។

;រ6តលប់ ម ក6បេទសកមQR-វqញ េUVWំ ២០០៤ គឺ-;រសេ6មចចិត8ដoយ6សួលមួ យ។ ខ•RំS នេធpJ; រេU

សហរដw—េមរិកអស់ មួ យរយៈេzយSនេធpJ;រoរខុសៗAWេហJ យែថម‹ំង Sនព¢•មេធpJ;រoរែដលOនេស/ រ-

fពអស់ ពី រ VWំ - មួ យ 6ប-ជនកWR ង តំ ប ន់ េ UជុŠវq ញ ខ•Rំ ប៉ុ ែ ន8ខ•Rំ មិ ន ចង´ ;y យ -នរƒ OW ក់ កWR ង ចំ េƒ មពួ ក េគេទ។
ឧ‹ហរណ៍ ;រoរ;រិ• ធិ ប េតយFមួ យ ចំនួន ែដលខ•Rំ S នេធpJេUសហរដw— េមរិកដូច-;រoរ-អW ក ផ8ល់ 6បឹ ក r

;រoរែដលេធpJ;រ-មួយអW កេUកWRងបន…RកសុខុOលfពែដល-ែផWកមួ យៃនកមL វqធីសុខុOលfពេដJម hីេធpJ;រoរ។
ខ•RំS នសមyឹ ងេមJលមនុសdេUជុវŠ qញខ•RំែដលSនេធpJ;រអស់ រយៈេពលដប់ 6SំVWំ ឬៃមµ VWំ–េគALនចំណង´ចំណូលចិត8កWRង
ខy³នពួក េគេទ េហJ យ;រoររបស់ ពួ កេគSនសOy ប់ ចំណ ង´ចំណូ លចិ ត8ឬ fពៃចW6បឌិតរបស់ ខy³ន ។ ខ•RំS ន"ឈប់ ពី
;រoរ។ ខ•Rំគិតsខ•Rំមិនចង´Sន;រoរមួយែដលOនេស/រfពេ4ះេទ។

ខ•RំSនសិ កrែផWកេសដwកិចj េហJ យSនែសp ងរកឱ;សេដJមhី6តឡប់ ម កកមQR-វqញ។ ខ•RំSនបេ6ងŸនេU.កល

វqទ¢ល័យបtu.•ស8េUភWេំ ពញ។ ខ•RំS ន—នេ6ចJនអំពីបt– នេ•Sយនិង;រអភិវឌº េហJ យខ•Rំដ¥ងsខ•Rំកព
ំ ុងែសpងរក
អpីមួយេបJេ‹ះបីខ•Rំមិនដ¥ងs-អpីក៏េzយ។ ខ•RំមិនOន6បេភទ;រoរ-ក់ "ក់ េUកWRងចិត8េទ ប៉ុែន8ខ•Rំចង´†yស់ ប8‡រអpីមួ យ

េហJ យខ•Rំចូល ចិត8ពិfកrពី េAលនេ•Sយ.^រណៈ។ ដូេចWះ;របេ6ងŸនគឺ-;រ•ប់ េផ8Jម ដល· ឥតេ™jះ•៉ ងពិ ត
6Sកដមួយស6Oប់ ជវ( qតថLរ( បស់ ខ•RំេUកWRង6បេទសកមQR-។

‰គឺs មពលរបស់ និស dិតែដលអ.j រF, គុណ fពមិ ន ែតងែតOនេUទីេ4ះេទ ប៉ុ ែន8- ;រពិ ត6បេភទៃន

និសdិត‹ំងេនះគឺOនេU6គប់ ទីកែនyង។ ពួកេគចង´េរŸនសូ 6ត™yំងƒស់ ពួកេគSនព¢•ម™yំងƒស់ ពួកេគzក់ ខy³ន
ƒស់ េហJ យពួកេគSនយកចិត8ទុ កzក់ ចំេnះឱ;សរបស់ ពួកេគ•៉ ងល· –AL នអpី ល· េលJ ស ពី េនះេទŸតេទ។ ខ•Rំមិ ន
ែដលដ¥ងsខ•Rំ—ចបេ6ងŸនSន។

ប4…ប់ ម កដល់េពលេវ"ស6Oប់ ;រ†yស់ ប8‡រមួ យ េហJ យេUVWំ ២០០៥ ខ•RំSនសេ6មចចិត8ចូលរួម-មួ យ

មជ_មណaលសិ ទbិម នុសdកមQR-។ េUេពលដŠបូង‰គឺេដJមhី-បទពិេ.ធន៍មួ យ។ ខ•Rំមិនចង´េធpJ;រoរេនះយូ រេទ ប៉ុែន8
េUVWំដប
Š ូងរបស់ ខ•RំពួកេគSន•ប់ ខy³នសហ;រីរបស់ ខ•Rំគឺេ"កកឹមសុ™។

េ"ក កឹម សុ ™ -6ប^នមជ_មណaលសិ ទbិមនុសdកមQR- េហJ យពួកេគSន•ប់ ខy³នAត់និងសហ;រីខ•RំOWក់

េទŸតគឺេ"ក S៉ ងួនេទŸង ែដល-អW កដ¥ក4ំ កមL វqធីវqទFRរបស់ មជ_មណa លសិ ទbិម នុស dកមQR- ែដលេ»s សំ េឡង

6ប-ធិប េតយF។ មុ ន េពលេ4ះ ពួ កេគSន•ប់ ខy³ន អW កេផdងេទŸតែដល-សកមL ជនរួម Oនេ"ក រ៉ង
ុ ឈុ ន និ ង
េ"ក ម៉ ម សូណង´ដូ េហJ យពួកេគSន•ប់ ខy³ន6ប^នអង:;រមួយេទŸតគឺេ"ក េយ៉ ង វ(រៈ ៃនមជ_មណaលអប់ រច
ំ ²ប់
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អ៊ូ វ9រៈ
សហគមន៍ ដូេចWះˆមធមL-តិខ•RំS នសេ6មចចិត8លះបង´អpី6គប់ •៉ងេហJ យលះបង´េពលេវ"េពញេO៉ងេលJ;រoរ
េនះ។

ខ•RំSន6កេឡកេមJ លេ”ជុវŠ qញខy³ន មិត8រម
ួ ;រoរ-ន់ ខQស់របស់ ខ•Rំ-េ6ចJន4ក់ មិនOនវត8Oន, 4យកអង:;រ

មិនែមនរzwភិS ល-េ6ចJន4ក់ S ន•កេចញពី 6បេទសកមQR-។ ខ•Rំ6តវូ ែតេធpJអpីម¢៉ ង។ ដូេចWះេហJ យSន-េយJ ង•ប់

េផ8ម
J បេងIJតសមQ័នbfពេដJមhីេសរីfពបេijញមតិ។ េយJ ង Sនzក់ ញត8ិមួយេដJម hីឱFOន;រេzះែលងសកមLជន‹ំង
េ4ះមកវqញ ។ េយJ ងSន6បមូលហត/េល™ចំនន
ួ ២៥០ 000 កWRងេពលមិនដល់មួយែខ។ ‰-បទពិេ.ធន៍ដអ.jរF

មួយ។ Oន;រខិតខំ6បឹងែ6បង-េ6ចJន6តវូ SនេធpJេឡJងេដJមhីបi_ប់ ពួកេយJ ង ប៉ុែន86ប-ពលរដwSនមកចុះេ¼LះេលJ
ញត8ិ។ 6ប-ពលរដw-េ6ចJនមិនេចះចុះហត/េល™េទ ដូេចWះពួកេគ6តវូ ផ8ត
q េមៃដរបស់ ពួកេគេUេលJ6កzសេzយេ6បJ
កំេទចេផះ/ធF‡ងគូទVWំងSយេដJមhីបេងIJត.Wមេមៃដ។ អW កេធpJអpីែដលអW ក6តវូ េធpJ!

ដូេចW ះខ•RំS នចូល រួម ចំែណកកWRង ;រេzះែលងសកមL ជ ន‹ំ ង េ4ះ។ េUេដJមVWំ ២០០៦េគSនេលJ ក ែលង

េ‹សនិង េzះែលងសកមL ជន‹ំង អស់ ែដលរួម ‹ំងេ"ក សម រងdRី ែដលកំពុងរស់ េUនិរេទសខy³ន។ ពួកេគSនេzះ
ែលងេ"ក េជŸម ច័ន…នី ែដល-សOជqករដwស fOW ក់ េទŸត ដូេចWះខ•Rំ—ចនិ• យSនs‰-េ-គជŒយតូចមួ យ។ ‰

ពិSកƒស់ កWRង ;រDប់ ‰s-េ-គជŒយមួយេUេពលពួកេគ•ប់ ខy³នមនុសdេហJ យេzះែលងវqញ។ អW កមិនដ¥ងេទs
េតJអWក—ចអបអរ.ទរSនឬេទេzយ.រែតអpីែដល—ចនឹងេកJតេឡJងេUេពលប4…ប់ ។

ខ•Rំមិ នដ¥ង sេ"ក ហ៊ុ ន ែសន Sនគិត អpី េទ ប៉ុ ែន8A ត់ S នេលJ កេឡJ ង ពី េរ•ងេនះេUកWRង សុ ន…រកsមួ យ ចំនួន

ែដលAត់Sនែថyងប4…ប់ មក។ ‰-េរ•ងភyីេភyJមួយែដល6តវូ េធpJ ប៉ុែន8ខ•RំSនzក់ ញត8ិេ”6ពះម˜កd6តសី ហមុនី េហJ យ

ខ•Rំ6តវូ SនអនុtuតឱFចូលAល់ 6ពះអង:! ខ•Rំចង´4ំអWកេផdងេទŸតែដល—ចជួយខ•ក
Rំ WRង;រេ6បJ6Sស់ 6ពះDជស័ ព… ប៉ុ ែន8េគ
Sនអនុtu តិឱFែតខ•RំOW ក់ គត់ គឺជន-តិ—េមរិកែដលOនេដJមកំេណJ តែខLរOWក់ េនះែដលមិ នដ¥ង ពីរេបŸបនិ• យេ”
;ន់ 6ពះម˜កd6តមួយO៉ត់! អW កែដលSនជួយខ•Rំគឺេ"ក6សី មូរ សុខហួ រ។

Aត់S ន6Sប់ ខ•Rំនូវេរ•ងមួ យចំនួនែដល6តវូ និ• យ - រេបŸបនិ• យសំេ½េលJខy³នខ•Rំ†…ល់ , ចំេnះ6ពះម˜-

កd6ត រេបŸបសំពះនិងរេបŸបេ6ចJនេទŸត ប៉ុែន8ខ•Rំ—ច•ំSនែតបន8ិចប៉ុ េƒ
„ ះ។ គួរឱFអស់ សំេណJចƒស់ ែដលDជស័ ព…
ខ•RំSនេរŸនគឺˆមរយៈ;រេមJលែខdfពយន8ចិនែដល6តវូ Sនបកែ6ប-f.ែខLរ! ខ•RំOនេពលេវ"កំណត់ ខ•Rំមិ ន—ច

•ំDជស័ ព…‹ំងអស់ Sនេទ –-ទូេ”ខ•RំមិនែមនេភyចnកF‹ំងេ4ះេទ ប៉ុែន8ខ•RំSនភ័យ•៉ង™yំងេហJ យអW កថតទូរទសdន៍
ក៏េUទីេ4ះែដរ។ ខ•Rំ6តវូ ែតនិ•យsខ•Rំធដ
ំ ¥ងក8េី Uសហរដw—េមរិក ដូេចWះសូម6ទង´េលJកែលងេ‹សែដលខ•Rំេ6បJ6Sស់
Dជស័ ព…មិនSន6តឹម6តវូ ។ េ‹ះ•៉ងƒក៏េzយខ•Rំចូលចិត68 ពះម˜កd6ត។

ប4…ប់ ពីេ4ះខ•RំS នផ8³ចេផ8JមេធpJអpីកមLវqធីមួ យែដលេគេ»s;រេដJរែហកh³នសិ ទbិមនុសdែដល-;រេដJរែហ

-កh³នេzយសន8ិfពមួយេដJមhីសិទbិម នុសd។ ខ•RំSនេរŸបចំ;រេដJរែហ-កh³នេលJកទីមួយfyមៗប4…ប់ ពីOន;រេzះ
ែលងសកមL ជនពី ប ទបរិ˜ រេករ8–
¾ េយJ ង ចង´លុប េ•លេ‹ស6ពហL -ទណaៃនបទបរិ˜ រេករ8¾ េហJ យ េ"ក កឹម សុ ™
Sនដ¥ក4ំ;រេដJរែហ-កh³ន។ រយៈេពលបី ៃថ¡េយJ ងSនេដJរពីភេWំ ពញរហូ តេ”ដល់ឧត8Rង :។ មនុសdDប់ រយ4ក់ Sនចូល
រួម-មួយពួកេយJ ង រួម‹ំង6ពះសង¿-េ6ចJនអង: េហJ យមនុសdDប់ nន់ 4ក់ េUˆមផy‡វកំពុង រង´•ព
ំ ួកេយJ ង -‰មិ នគួរ
ឱFេជ• េយJ ង 6Aន់ ែត-មនុស dធមL ˆ សកមL ជន។ ‰-;រេដJរែហ-កh³នមួ យ េដJម hីេសរីf ពៃន;របេij ញ មតិ
េហJ យខ•RំមិនគិតsOននរƒOWក់ SនេធpJអpីដច
ូ េ4ះេUកWRង6បវត8ិ.•ស8កមQR-េទ។
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េយJ ង េធpJ‰ម8 ង េទŸតេUVWំ ប 4… ប់ ែដលេពលេ4ះេយJ ង SនេដJរពី ភWំេពញេ”អង:រវត8េUVWំ ២០០៧។ ដូច ពី

មុន េAលបំណងគឺអំពីសិទbិ េសរីfព។ េលJកេនះេយJ ងOន6ប^នបទខុសៗAW-េរŸងDល់ ៃថ¡ េហJ យេយJ ងSនេចញ
េសចក8ីែថyង;រណ៍មួយែដលនិ•យពីអpីែដលេយJ ងចង´SននិងកែនyងƒែដលេយJ ងនឹងេ”។ េរŸងDល់"¡ចេយJ ងSន
េធpJ;រពិ fកrតុមូលមួយ។ មនុសdDប់ រយ4ក់ SនមកេហJ យវqទFRមជ_មណaលសិ ទbិម នុសdកមQR-របស់ េយJ ង Sន•ក់
ផrយ‰។

-ថLម
( 8ង េទŸត េយJ ងOនមនុសdDប់ n ន់ 4ក់ កព
ំ ុងរង´•ំេUˆមផy‡វ។ េយJ ងSនអo:ស6Sក់ S នចំនន
ួ ៨០០០

ដុ"y រ—េមរិក-‰˜ក់ ដូច-មិ នេ6ចJនេទប៉ុ ែន8េ4ះគឺ-6ប-ជនកមQR-េUˆមដងផy‡វែដលផ8ល់ឱFេយJ ង ១០ ឬ ២០

េសន - េ4ះគឺ-6Sក់ េរŸល (រូបិ យប័ ណ„កមQR-) េ6ចJនƒស់ ។ េយJ ងមិ នOនលុយរបស់ Ojស់ ជŠនួយƒេទែដលមិ ន
គួរឱFេជ•។ េយJ ង Sនកំពុង6បមូល;របរិ•jគេUˆមផy‡វ-េAល េហJ យ‰Oនន័យ sេយJ ង —ចផ:ត់ផ:ង´មនុសdDប់
រយ4ក់ ែដលមក-មួយេយJ ងកWRង;រេដJរែហ-កh³ន•៉ងែវង។

េUេពលមួ យ េ"ក ហ៊ុ ន ែសន Sននិ• យកំែបy ង អំពី;រេដJរែហ-កh³ន‹ំង មូ ល េ6nះAត់ S នចូល រួម

េវទិ; មួ យ េUេខត8កំពង´ធំេហJ យ េយJ ង ជqតេ”ដល់ ទីេ4ះ។ Aត់ S នេមJ លេឃJ ញ;រែហកh³នពី ឧទbOµ គច6កនិង Sន
និ•យពី;រែហកh³នេហJ យAត់ក៏េសJ ចពីេរ•ងេនះផងែដរ។ Aត់ Sននិ•យកំែបyងអំពី;រែហកh³ន ដូេចWះអW កដ¥ងេទs
‰-េរ•ងមួយែដលOនលក«ណៈមនុសd-តិ។

អW កខyះអះ—ងs‰គឺ-6ពឹ ត8ិ;រណ៍ែដលជŠរញ
ុ ឱFេ"ក កឹម សុ ™ ចូល6បឡ‡កកWRងVកនេ•Sយ។ ខyះេទŸត

និ•យs‰មកពីខ•Rំ។ ខ•Rំមិនគិតs‰-;រពិតេ4ះេទ - ‰-ជេ6មJសនិង សិ ទbិរបស់ Aត់កWRង;រេធpន
J េ•Sយ។ មនុសd

ទទួលSន6ប-6បិយfពˆមរយៈ;រេធpJេរ•ង6តឹម6តវូ ប4…ប់ មកទុកឱF‰េ”ˆមហWឹ ងេ”។ ខ•RំមិនSនបi_ប់ នរƒ
OWក់ មិនឱFចូលរួម;រេដJរែហកh³នេឡJយ ខ•RំSនឱF6គប់ AWចូលរួម។

េUេពលែដលខ•RំS នចូល មក6គប់ 6គងមជ_មណa លសិ ទbិមនុស dកមQR- េUVWំ ២០០៧ ‰គឺ- អង:; រមួ យ

ែដលOនបt– ៖ េយJ ង Oនបុគ:លិក ១០៥ 4ក់ –េយJ ង6តវូ ឱFពួកេគfគេ6ចJន•កេចញេzយ.រOjស់ ជŠនួយសំ™ន់

របស់ េយJ ង , វqទ¢./ ន.^រណរដwអន¯រ-តិែដលSនឧបត/មµ ថវq;េzយទីfW ក់ oរ—េមរិកស6Oប់ អភិវឌºន៍អន8រ

-តិ (USAID) Sន;ត់បន/យមូ លនិធេិ នះ។ ដូេចWះេUេពលែដលខ•RំSនចូលេ”6គប់ 6គង ‰គឺ-អង:;រមួយែដលខ•Rំចង´
•កេចញVប់ ៗ! ប4…ប់ ពី;រេzះែលងសកមLជន‹ំងអស់ ខ•RំOន—រមLណ៍sខ•RំS នេធpJអpីែដលខ•Rំ—ចេធpJSនេហJ យ។ ខ•Rំ

Sនគិតs;រេដJរែហកh³នពី ភWំេពញេ”េសŸមDបគឺ-;រoរចុង េ6;យរបស់ ខ•RំេUមជ_មណaលសិ ទbិម នុសdកមQRេហJ យខ•Rំពិត-ចង´ឈប់ ពី;រoរ េហJ យប4…ប់ ម កេ"ក កឹម សុ ™ Sនសេ6មចចិត8ចូល6បឡ‡កកWRង Vកនេ•Sយ
ដូេចW ះអង:; រេនះគឺO នបt– ។ ប4… ប់ មកខ•RំS នដ¥ង sˆម;រពិ ត‰-អង:; រដល· ឥតេ™j ះមួ យ ែដល6តវូ 6គប់ 6គង
ពីេ6nះ‰Oនន័យsេយJ ង—ចក.ងនិងេរŸបចំរច4សមQ័នរb បស់ ‰េឡJងវqញ។

សមQ័ នf
b ពេដJម hីេសរីfពបេijញមតិេUកមQR-គឺ-េរ•ងបេƒ̄ះ—សនWមួយែដលខ•RំSនបេងIJតេឡJងេដJម hី

ជួយ ឱFOន;រេzះែលងសកមL ជននិង េរŸបចំ; រេដJរែហកh³នពី រដង។ ប4…ប់ ពីេ4ះមកខ•Rំមិ នចង´េធpJ;រេដJរែហកh³ន
េទŸតេឡJយ។ ដូចAWេនះែដរេUVWំ ២០០៧េUេពលេ"ក កឹម សុ ™ ចូល6បឡ‡កកWRងVកនេ•SយេហJ យSន•ប់

េផ8ម
J បេងIJតគណបកdសិ ទម
ិb នុសd េបសកកមLដប
Š ូ ងរបស់ ខ•Rំែដល-;រoរធំបំផត
ុ ស6Oប់ ខ•Rំគឺ;រេធpJ;រេដJមhី./ប4
មជ_មណaលសិ ទbិម នុសdកមQR-េឡJង វqញ។ ដូេចWះOនេរ•ងមួយចំនន
ួ ែដលខ•RំSនេធpJេUមជ_មណaលសិ ទbិម នុសdកមQR-
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អ៊ូ វ9រៈ
ប៉ុែន8ប4…ប់ ពី;រSត់បង´មូលនិធ,ិ េAលបំណងរបស់ ខ•Rំគឺ;រេធpJឱF;រផ8ល់មូលនិធិពី6បភពេផdងៗAW ដូេចWះបt–អស់
មូល និធេិ នះនឹងមិនេកJតេឡJងម8ងេទŸតេឡJយ។ េយJ ងមិនចង´ពឹងែផ·ក‹ំង6សុងេលJOjស់ ជន
Š យ
ួ ែតមួយេទ។

ដូេចWះខ•RំS ន6គប់ 6គងអង:;រេហJ យ េយJ ង Sន./ ប4‰េឡJ ង វqញ ។ ‰Sន;y យេ”-អង:;រេលចេ^y™yំ ង

ប៉ុែន8ក៏-អង:;រែដល.មiuមួយ។ េយJ ង Oនយុ វជន-េ6ចJនេUកWRងមជ_មណaលសិ ទbិម នុសdកមQR-–-ក់ ែស8ង•ស8ី

ែដលេUកWRងfព-អW កដ¥ក4ំេUមជ_មណaលសិ ទbិមនុសdកមQR-Oនេ6ចJន-ងបុរស េនះ-អpីែដលខ•RំេUែតOនេOទ
នfព។ សកមLfពដŠបូងរបស់ ខ•Rំគ;
ឺ រែសpងរកមូលនិធិពី6បភពេផdងៗAW ប៉ុែន8ក៏សិកrពិនិតFនិងzក់ បij‡លមនុសdវŒយ

េកLងនិង•ស8ី បែន/មេទŸតេUកWRង6កម
ុ េ6nះខ•RំមិនេធpJ‰
ុ ;រoររបស់ េយJ ង។ អW កកដ¥ងេទ ‰Sនបo–ញs-េរ•ងល·បំផត

6Aន់ ែតេដJម hីប o–ញតួេលខេ4ះេទ ខ•RំេធpJ‰េ6nះˆមពិ តេ4ះ-អpី ែដលអង:;រមួ យ6តវូ ;រ-អW ក6តវូ ;រតុលFfព
ល· អW ក6តវូ ;រទសdនៈេផdងAW មនុសdេផdងAWOន;របណ8Rះបƒ
8 លេផdងAW េហJ យេយJ ងគួរែតទទួលយកfព™yំង

េផdងAWេ4ះ។ េនះ-អpីែដល6តវូ Oនស6Oប់ អង:;រសិ ទិbមនុសdដល·មួយ េ4ះេហJ យ-អpី ែដលខ•RំS នគិតេUេពល
ែដលខ•Rំឈ ប់ េធpJ;រេUអង:;រេនះគឺ‰ស/ិ តេUេលJមូ លzwនដរឹង Oំមួ យ។ េពលេ4ះគឺ-េពលេវ"ដល·បំផុតេដJមhី
•កេចញ។

េពលែដលខ•RំេUមជ_មណaលសិ ទbិមនុសdកមQR- ;ររំ™នចិត8ដធំបំផត
ុ មួយគឺsខ•RំOន—រមLណ៍sដូច-ខ•S
Rំ ន

កំពុង ពនyត់េភyJង េហJ យអW កមិនែដលឈW ះេទេ6nះOនេភyJងេឆះេ6ចJនេពក។ អW កមិន—ចបន8ពនyត់េភyJងSនេទ6បសិ នេបJ

6ប-ជនេUែតបន8ដុត េភyJង ;ន់ ែតេ6ចJ ន។ ខ•RំO ន—រមL ណ៍ s‰-;រលំS កកWR ង ;រអបអរ.ទរ េហJ យ‰-;រ
លំS កƒស់ ែផWកផy‡វចិត8ស6Oប់ 6ប-ជនសូ មhីែតេUេពលែដលអW កកំពុង ស/ិតេUកWRង ;រoរេនះកWRងេហតុផល6តឹម
6តវូ ក៏ េzយ។ ខ•RំOន—រមL ណ៍s‰មិនល·ស6Oប់ ខ•RំកWRង ;រេUបន8;រoរេនះយូ រេពកេ6nះខ•Rំ—ចOន—រមLណ៍ដ¥ង ពី

;រអស់ កOyំ ង ;យចិ ត8។ អW ក6តវូ យកចិត8ទុក zក់ េហJ យអW ក ;ន់ ែតយកចិត8ទុក zក់ អW ក;ន់ ែតដ¥ង េរ•ងD៉វ;ន់ ែត
េ6ចJន អW ក.:ល់មនុសd;ន់ ែតេ6ចJន, ‰ប៉ះnល់ដល់អWក;ន់ ែត™yំង។

ដូេចWះ ‰-;រ•កេចញពី ;រoរេនះគឺ-េរ•ងល· េហJ យ‰-;រល·កWRង;រេSះមួយជŠ˜នថយេ6;យមក

វqញ។ ខ•Rំទទួល.:ល់េDគសtu ៃន;រអស់ កOyំងចិត8និងកOyំង;យេហJ យ•ត់ទុក‰-េរ•ង—ទិfព។ េUេពលេ4ះខ•Rំ

គិតsខ•Rំនឹង បន8េធpJ; រេUមជ_មណaលសិ ទbិមនុសdកមQR- -6ប^ន6កុម 6បឹ កrភិS លស6Oប់ រយៈេពលមួ យVWំេU
េពលOន;រ†yស់ ប8‡រ េហJ យខ•RំSន•ប់ េផ8ម
J បេងIJតអង:;រេវទិ;អ4គតេUេដJមVWំ ២០១៥។

អង:;រេវទិ;អ4គតដូចែដលេ¼Lះរបស់ ខy³នSនចង·Rលបo–ញ 6តវូ SនេរŸបចំេឡJង -េវទិ;មួ យស6Oប់

េលJកទឹកចិត8ដល់ ;រគិតថL(អំពី6បេទសកមQR-។ េAលេ½របស់ ខ•RំគឺAំ6ទដល់គំនិតឯកDជFថLៗ
( គំនិតេAលនេ•Sយ
.^រណៈ។ ‰Sន•ប់ េផ8JមពីតូចេzយOនសុឆន…ៈនិង;រAំ6ទ-េ6ចJន។ ;រផ8ល់ថវq;Oនfពយឺ ត•៉វប៉ុែន8ឥឡ‡វ

េនះ‰កំពុង មកេហJ យ។ ឥឡ‡ វេនះេយJ ង Oន;រផ8ល់ថវq;ពីមូលនិធិឯកជននិង;រAំ6ទពី ./នទូតស៊ុ យែអត។ ‰គឺ;រេឆyJយតបមួយេ”នឹងនេ•Sយ4េពលបចjRប hនW េហJ យ‰េកJតេចញមកពីេរ•ងវqជ‘Oននិង ;រខកចិត8ែដលខ•Rំ^yប់

OនកWRងរយៈេពល ១៤ VWំមុន។ ;រ6តលប់ មក6បេទសកមQR-វqញគឺ-េពលេវ"ដអ.jរFមួ យ េហJ យខ•RំOន—រមL ណ៍
sខ•Rំទទួល Sនអត/6បេ•ជន៍េ6ចJន-ង;រផ8ល់ឱFេ”វqញ។ ខ•RំS នេរŸនសូ 6ត•៉ ងេ6ចJនពី ; រoរែដលខ•RំS នេធpJនិង ពី

មនុសd-េ6ចJនែដលខ•RំS នេធpJ;រ-មួ យអស់ រយៈប៉ុ4LនVWំម កេនះេUកWRង កិចj6បជុ4
Š 4និង បទពិ េ.ធន៍េផdងៗផង
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ែដរ។ Oនកˆ8សំ™ន់ ៗ-េ6ចJនែដលពិត-†yស់ ប8‡រទសdននៈរបស់ អWកអំពីជវ( qត េសចក86ី សÀញ់ ;រoរ និង េរ•ងេ6ចJនេទŸត។

ខ•Rំ;ន់ ែតOន;រេ;តសរេសJ រ;ន់ ែតេ6ចJនេឡJងចំេnះមនុសd-េ6ចJនេUជុវŠ qញខ•Rំ-ពិ េសសសកមLជនកWRង

6សុក។ OនសកមLជនsWក់ មូលzwនអ.jរF-េ6ចJន4ក់ ែដលមិនេចះនិ•យf.អង´េគyសេហJ យក៏មិនេចះសរេសរ

អុីែម៉លSនែដរ ពួកេគfគេ6ចJនមិនដ¥ង sអុីែម៉លគឺ-អpីផង។ ពួកេគេដកេUកWRងអ6ង¥ងេUជុវŠ qញភូមិប៉ុែន8ពួកេគេធpJ;រ

េលJបt–ែដលប៉ះnល់ ដល់ជវ( qតរបស់ មនុសdDប់ nន់ 4ក់ ែដល-ជនរងេ6Aះ។ េUេពលអW កជួបមនុសd‹ំងេនះ ពួក
េគOនឥទbិពលវqជ‘Oនយូ រអែងpង េUេលJទសdនៈអំពីពិភពេ"ករបស់ អW ក។ ពួកេគSនបំផុស គំនិតខ•Rំ។ ដូេចWះេរ•ងD៉ វ
‹ំងេនះគឺេUកWRងគំនិតរបស់ ខេ•Rំ Uេពលខ•Rំ•ប់ េផ8ម
J អង:;រេវទិ;អ4គត។

ខ•RំO ន—រមL ណ៍ s;ររួម ចំែណករបស់ ខ•Rំចំេnះមជ_មណa លសិ ទbិមនុស dកមQR- គឺ- េរ•ងដ សំ ™ ន់ មួយ -

េពលេវ"ដអ.jរFមួ យេហJ យOនតិចតួចƒស់ ែដលខ•Rំ—ចត·‡ញែត·រអំពី‰។ ខ•Rំ6តវូ zក់ ចណ
ំ ង´ចណ
ំ ូ លចិត8និងអpីែដល
ខ•Rំពិត-ចង´េធpJកWRងកមLវqធីរបស់ អង:;រ។ ខ•RំSនជួបមនុសdគួរឱFកត់សO:ល់ែដលDប់ ពីអWកជŠ4ញ;រអង:;រសហ6ប-

-តិេ”6ប-ជនេUsWក់ មូ លzwនែដលេធpJ;រេzយALនទទួល6Sក់ ែខ, ពួកេគ-អW កសL័ 6គចិត8េហJ យមិនែដលឮអំពី
អង:;រសហ6ប--តិេទ។ ដូេចWះេវទិ;អ4គតSនរីកលូត"ស់ ពី ប ទពិ េ.ធន៍‹ំ ង អស់ េនះ។ នេ•SយកមQR 6តវូ SនេគេធpJឱFែបកែខ•កAWយូ រƒស់ មកេហJ យ៖ ‰6តវូ Sនរងឥទbិពល•៉ង™yំងពី 6ពឹត8;រណ៍;លពីែសសិ បVWំមុន
គឺ;រ;ន់ ;ប់ 6បេទសេzយែខLរ6កហមនិងេវŸតƒម។ Oន6ទឹសី¯ េផdងAWអំពីអpីែដលSនេកJតេឡJង េUកWRង របបែខLរ

6កហម។ េតJនរƒ-អW កទទួលខុស6តវូ ? ចិន, —េមរិក ឬេវŸតƒម? ឬ6ប-ជនរបស់ េយJ ង †…ល់ ខy³នេយJ ង †…ល់ ?
‰-េរ•ងសLRគ.Lញ។ ប៉ុែន86បសិ នេបJេយJ ង—ចគិតពិ•រƒនិង សមyឹង េមJលបt–‹ំងេនះេzយមិនេ6បJ—រមLណ៍ ‰
—ចេ”មុ ខSន។ មនុស d-េ6ចJ នេUេលJ ពិភ ពេ"កែដលSនឆy ង ;ត់ ./ នfព6សេដŸងAW េនះ^y ប់ Oន;រភ័ យ
™yច កំហឹង និងfពទេទ.·តេUែតOនបន8។

Oនសំណួរ-េ6ចJនែដលេយJ ង មិន—ចេឆyJយSន។ ‰-;រលំSក™yំងƒស់ ស6Oប់ 6ប-ជនែដលSនឆyង

;ត់ប ទពិ េ.ធន៍‹ំ ងេនះេដJម hីទទួលយក;រទទួល ខុស 6តវូ មួ យចំនួនចំេnះអpី ែដលSនេកJតេឡJង ។ ស6Oប់ 6បជនែខLរ-េ6ចJន ;រយល់ដង
¥ និង;រទទួលយកអតីត;លរបស់ េយJ ងពិត-លំSកƒស់ ។ ប៉ុែន8‰ក៏មិន—ចេ”មុខរួច
Sនេទលុះ6ˆែតេយJ ងយល់និង6ពមទទួលយក‰។ ‰េUែតOនអសន8ិសុខនិង;រភ័យ™yចដមហិ Oសូម hីែតែសសិ ប

VWេំ 6;យ។ ;រភ័យ™yចៃន;រ;ន់ ;ប់ ប4…ប់ ប4…ប់ ;រលុកលុយប4…ប់ អំេពJហឹងr អំេពJេÂរេÃ។ េយJ ងេUែត
6បយុ ទbេដJមhីរស់ ។

ខ•RំOន—រមLណ៍sfពអសន8ិសុខេនះគឺ-បt–ចមhងរបស់ េយJ ង។ អpីែដលខ•Rំកព
ំ ុងព¢•មេធpJេUេពលេនះគឺ

;រេមJ លេ”អ4គត, េដJមhីឱF6ប-ជនែខLរ –-ពិេសសយុ វជន អW កែដលOន;រអប់ រេំ 6ចJន– និ•យs “ចូរេយJ ង

ព¢•មនិ ង យល់ អំ ពី6បវត8ិ . •ស8 របស់ េយJ ង អតីត ;លរបស់ េយJ ង េហJ យេរŸនពី ‰ ។ ចូរេយJ ង6ពមទទួល យក‰
េហJ យពិ f កrរកវqធី ែ ដលទី បំ ផុត េយJ ង—ច•ប់ េផ8Jម េធpJ; រនិ ង ក.ងទំនុក ចិ ត8 •៉ ងពិ ត 6Sកដ។” េយJ ងមិ ន6ត ូវ
បេƒ
8 យឱF;រភ័យ™yចេ6បJ 6Sស់ េយJ ង 6គប់ 6គងេយJ ងេទŸតេទ។ កងpះសន8ិសុខរបស់ េយJ ង ;រភ័យ™yចរបស់ េយJ ង

•ំ S ច់ 6តវូ េzះ6.យ ដូេចW ះេយJ ង នឹង ទទួល Sនមូ ល zw នែដលរឹង Oំ - ងមុ ននិ ង ែសp ង រកមេធ¢SយេដJម hីក .ង
6បេទសរបស់ េយJ ងស6Oប់ េពលអ4គត េដJមhីឈរ•៉ងរឹងOំនិងOនេOទនfពចំេnះ‰។
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អ៊ូ វ9រៈ
ដូេចW ះ;រេឆyJ យ តបរបស់ ខ•Rំˆ មរយៈអង:; រេវទិ; អ4គតគឺ 6បឈមមុ ខ នឹង អ4គត †y ស់ ប8‡ រ;រជែជក

ពិfកrAW ;រនិ‹នេរ•ងៃន6បេទសរបស់ េយJ ង ពីេ6nះេយJ ងOនេ6ចJន-ងអpី ែដលSនេកJតេឡJង េUកWRងអតីត;ល។
េយJ ង មិ ន6ត វូ -ប់ អ4… ក់ ‰េទ េយJ ង មិ ន6តវូ រស់ េU-មួ យ អpី ែដលេយJ ង Sនឆyង ;ត់ ; លពី ែសសិ ប VWំ មុន េឡJយ ។
េយJ ង 6តវូ ;រអ4គតថL(មួ យ េដJម hីេVQះេ”មុ ខ-6បេទសមួ យ ។ មេធ¢Sយែតមួ យ គត់ កWRង ;រ¼នេ”មុ ខគឺ6ត វូ
បi_ប់ ;រែបកែខ• កAW ែលង•ត់ ទុក AW េ”វqញ េ”មកដូច -ស6ត វូ ែដល6ត វូ ែតបំ †y ញេ•ល ែលង•ត់ ទុ កេរ•ង

នេ•Sយ-ែលhងែដលOនឯងអត់ អញ–Oនអញអត់ ឯងែដល-ែលhងមួ យ ៃន;រភ័យ ™y ច ែដលOនន័យ s
េយJ ង 6តវូ បំ†yញអW ក6បVំង របស់ េយJ ង េ•ល។ OនែតវqធីេនះេទែដលេយJ ង —ចយកឈW ះ;រភ័យ ™yចរបស់ េយJ ង
េហJ យនិ • យរកAW េ”វq ញ េ”មកកWR ង លក« ណ ៈសមេហតុ ផ លនិ ង Oន—រFធម៌ ខQ ង´ ខQ ស់ មួ យ ។ េយJ ងមិ ន •ំ S ច់
បដqេសធ;រពិតេទ េយJ ង—ចOនេOទនfព េយJ ង—ច¼នេ”មុខSន។

េយJ ងOនឱ;សល·េដJមhីក.ង6គឹះដរឹង Oំមួយស6Oប់ 6បេទសកមQR-និងក.ងលទb6ិ ប-ធិបេតយFេសរី

និយ មពិត6Sកដមួ យ ។ ឱ;សរបស់ េយJ ង គឺធំេធងƒស់ Oន;រoរេ6ចJនƒស់ 6តវូ េធpJ ប៉ុ ែន8- មួ យនឹង sមពល
េយJ ង—ចែកលម·និង¼នេ”មុខSន។

េAលបំណងរបស់ អង:;រេវទិ;អ4គតគឺេដJមhី•ប់ េផ8ម
J ;រសន…4ែដលែសpងរកដŠេƒះ6.យនិងេមJ ល

េ”មុខ។ ចូរបេងIJតែផនទីបo–ញផy‡វមួយេ”អ4គត េ”អ4គតដល·6បេសJ រមួយ។ ដŠបូងេយJ ង6តវូ ែតរកrfពវqជO
‘ ន
េហJ យខ•Rំរឭ
ំ កខy³នឯងពី េរ•ងេនះ-េរŸងDល់ ៃថ¡។ ‰ពិS កកWRង;រេធpJ ប៉ុ ែន8េយJ ង មិ ន—ចចូលេ”កWRង ;រ6បយុ ទbAWែដល
ព¢•មនិ•យបង«‡ចេករ¾េ8 ¼Lះេគែដល-នេ•SយកមQR-េ4ះេទ។ េ4ះ-;រលំS កកWRង;រេធpJ ប៉ុែន8‰-;រ

េប8-•ចិត8របស់ ខ•Rំ េAលេ½របស់ ខ•Rំ េហJ យខ•Rំ6តវូ ែតេធpJ‰មុនេពលខ•RំសុំឱFមនុសdដៃទេទŸតេធpJដច
ូ AW។ ខ•RំOនន័យsវqជ‘O នស6Oប់ ដŠេƒ ះ6.យេAលនេ•Sយ ប៉ុ ែន8េយJ ងក៏ 6ត វូ ;រក.ង6កុម អW ក វqf គនិង អW ក ជŠ4 ញជŠ4 ន់

េ6;យផងែដរ។ ខ•Rំគិ តsេយJ ង 6តវូ ;រជŠនួយ ពី ™ ងេ6œនិង បេ6ងŸន6បេទសអំពីែផWក -េ6ចJ នៃន;រគិតនិ ង ចំេណះ
ដ¥ង ដូេចWះ6ប-ជនកមQR-—ចក.ងជŠ4ញ†…ល់ខy³នរបស់ េយJ ងនិងេធpJ-Ojស់ កណ
ំ ត់‰ស46បេទសរបស់ ខy³ន។

េយJ ង —ចកំណ ត់ទិសេ½;ន់ ែត6បេសJ រស6Oប់ 6បេទស6បសិ នេបJេយJ ង េ†8តេលJគុណfពៃនេទពេ;ស

លFវŒយេកLងរបស់ េយJ ង អW កែដលOនឆន…ៈ។ អW ក‹ំងេនះមិនOនេ6ចJនេទេUេពលេនះប៉ុែន8េយJ ង6តវូ ;រមនុសdមួ យ
ចំនួនតូចេដJម hី†yស់ ប8‡រ;រនិ‹នេរ•ងនិង ;រពិ fកrស6Oប់ អ4គត។ ដូេចWះេយJ ង Sនែណ4ំកមLវqធីេដJមhីអភិវឌº

យុ វជនេUអង:;រេវទិ;អ4គត។ េយJ ងOនកមLវqធី—˜-រូបករណ៍អW ក6.វ6-វែដល-កមL វqធីមួយOនរយៈេពល

បីVWេំ ហJ យេធpJ;រ•៉ងស6.ក់ ស6.ំនិង .…ត់ ជ4
Š ញ-មួយយុ វជនែដលេធpJ;រេUេលJមុខវq-‘ពិេសសែដលពួកេគ

Oនចំƒប់ —រមLណ៍™yំង េហJ យពួកេគSន;yយេ”-អW កជŠ4ញកមQR-េzយOន;រAំ6ទរបស់ េយJ ង។ អW កខyះOន
សtu ប័ 6តអនុប ណaិ តពី ប រេទស។ េយJ ងក៏ O នកមL វqធីេផdងេទŸតែដរ៖ កមL វqធី—˜រូបករណ៍វŒយេកLងនិង កមL វqធីេទព
េ;សលFវŒយេកLង។ េយJ ងែសpងរកនិសdិតបijប់;រសិ កrថLៗ
( ស6Oប់ កមLវqធី6.វ6-វរយៈេពលមួយVWំ និងផ8ល់អWក
ែណ4ំនិង ;រAំ6ទពី មិត8ភក8ិ។ ខ•Rំគិតsេនះ-វqធីែដលេយJ ង —ចបេ6ងŸនពី ;រគិត6តិះរិះស6Oប់ អ4គតរបស់ េយJ ង

ប៉ុ ែន8េយJ ង េធpJ‰ˆមរេបŸបធមL ˆនិង មិ ត8fព។ េយJ ង ‹ំង អស់ AWរួម ចំែណកេធpJឱFOន;រពិ fកrអំពីសំេណJ េAល
នេ•Sយស6Oប់ កមLវqធី—˜រូបករណ៍វŒយេកLងរបស់ េយJ ង។
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
បចjRប hនWេយJ ង Oនមនុស dOនេទពេ;សលFវŒយេកLង 6Sំបី4 ក់ ។ េយJ ង Oន4យក6.វ6-វOW ក់ និងអW ក

ែណ4ំមួ យ ចំនួន។ េយJ ង OនអW ក6.វ6-វ6Sំ4 ក់ និង សហ;រី6.វ6-វOWក់ ែដលេធpJ;រេពញេO៉ងOWក់ ។ េយJ ង

កំពុងេធpJ;រេ6ជJសេរJសបុគ:លិក6.វ6-វស6Oប់ កមL វqធីរយៈេពលបីVWំ4េពលបចjRបhនWេពញមួយVWំ ២០១៨ េហJ យ

េយJ ងសង¿ឹម sនឹងបេងIJនចំនួន‹ំ ង អស់ របស់ េយJ ង េទpដងបេងIJនមូ លនិធិរបស់ េយJ ង េទpដង។ េយJ ង សង¿ឹមsពួកេគ

•ប់ —រមL ណ៍េលJែផWកេAលនេ•Sយ.^រណៈ េហJ យពួកេគនឹង េរŸបចំកមL វqធី6.វ6-វនិង េរŸនសូ 6ត†…ល់ ខy³ន
របស់ ពួកេគ។

ខ•Rំគិតsពួកេគនឹង •ប់ — រមL ណ៍ កWRង ;រេធpJឱFល· 6បេសJ រេឡJ ង នូវ;រnរសិ ទិbមនុស d;រេAរពសិ ទិbម នុស d

ែដល-;រពិ តƒស់ ‰6តលប់ េ”រក6បភពេដJមសិ ទbិមនុសdរបស់ ខ•Rំវqញ។ ប៉ុ ែន8ខណៈែដលយល់ ដ¥ងអំពីបt– េនះ ខ•Rំ

គិតsេយJ ង 6តវូ OនfពវqជO
‘ ន រកដŠេƒះ6.យេហJ យ ‹ំង េនះនឹង -ដŠេƒះ6.យយូ រអែងpង េUកWRង វqស័ យ េ6ចJន៖ បt–បរិ./ន វបhធម៌ សន8ិសុខ និងsមពល.·ត –េយJ ង 6តវូ ែតOន;រពិ ត។ េយJ ង6តវូ េសWJ អpីមួ យែដល—ច
េធpJេ”រួច។ អW ក មិ ន—ចែបងែចកសិ ទbិ ម នុស dេចញពី ែផWកេAលនេ•Sយ‹ំ ង េនះƒមួ យ Sនេទ។ អW កមិ ន —ច
និ• យអំពីសិ ទbិម នុសdេzយ6Aន់ ែតសមyឹ ង េមJ ល អនុសtu េផdងៗរបស់ អង:; រសហ6ប--តិS នេទ។ អW ក 6ត ូវ
និ•យអំពីែផWកែដល‹ក់ ទងនឹង ជ(វqតរបស់ មនុសdឧ‹ហរណ៍, កំែណទ6មង´;រអប់ រ ំ កំែណទ6មង´ែផWកសន8ិសុខ និង

អpីៗេ6ចJនេទŸត។ េយJ ងកំពុងព¢•មេដJមhីេសWJឱFOនចក«Rវqស័យេ”មុខមួយែដល—ចេធpJSន។ កWRងេពល-មួយAWេនះ
េយJ ងកំពុង zក់ េចញនូវេAលនេ•Sយែដល6តវូ ;រ•ំ•ប់ េដJមhីេ”ដល់ កែនyងែដលេយJ ងចង´េ”េUៃមµVWេំ 6;យ
េ4ះ-េសƒរីយូ ៉ ដល·បំផត
ុ ។

េយJ ងកំពុ ង េធpJ; រ-មួ យ អW ក ជŠ4 ញេដJម hី ប េងIJត សំ េណJ េAលនេ•Sយរបស់ េយJ ងេហJ យេយJ ងf‘ ប់

-មួយអW កេដJរតួសំ™ន់ ៗេផdងៗ េហJ យេយJ ង6តវូ ;រ6កម
ុ មួយេដJមhីេធpJកិចj;រេនះ។ េAលបំណងសំ™ន់ របស់ េយJ ង

គឺេដJមhីបេងIJតអW កជŠ4ញខy³នឯង។ ខ•Rំមិនដ¥ងsេតJផលប៉ ះnល់ នឹង េកJតមកពីƒ េ4ះេទ ប៉ុែន8ខ•Rំ—ច6SកដsកWRងរយៈ
េពល6SំVWំេយJ ងនឹងOនអW កជŠ4ញៃមµ 4ក់ ប4…ប់ ពីកមL វqធរី យៈេពលបី VWំ េហJ យេយJ ង នឹងOនេទពេ;សលFវŒយេកLង

មួយរយ 4ក់ ែដលឆyង;ត់កមLវqធី6.វ6-វរយៈេពលមួ យVWំ។ ;រេ4ះក.ង;រគិតនិង វបhធម៌ េAលនេ•Sយ
របស់ 6បេទសកមQR- េហJ យខ•Rំេជ•-ក់ s;រណ៍េនះនឹងេធpឱ
J FOនផលប៉ះnល់។

លទbផលសំ™ន់ ៗមិនែមន-ផលិតផលេទប៉ុែន8-ធន^នមនុសd ដូេចWះវqធីែដលខ•Rំនឹង ‰ស់ ែវងfពេ-គជŒយ

គឺធន^នមនុសdេនះឯង។ ពួកេគនឹង េរŸបចំ;រេរŸនសូ6ត†…ល់ខy³នរបស់ ពួកេគេហJ យពួកេគ6តវូ Oន;រ•ប់ —រមL ណ៍
អំពី‰។ ខ•Rំមិនចង´ឱFពួកេគេធpJ;រេលJ6ប^នបទែដលេយJ ង 6Sប់ ពួកេគឱFេធpJេ4ះេទ ‰គឺ-ពួកេគែដលសេ6មចចិត8s
ពួកេគេធpJអpី។ េយJ ង នឹងផ8ល់;រAំ6ទ ប៉ុ ែន8ពួកេគ6តវូ ែត4ំមុខ។ 6បសិ នេបJ េយJ ង េធpJែបបេនះ ពួកេគនឹង;yយ-Oj ស់

ដŠេណJរ;រេនះ េហJ យវqធីេនះ ពួកេគនឹងចង´;yយ-អW កជŠ4ញ។ េUទីបំផត
ុ ពួកេគនឹង;yយ-អW កេធpJេAលនេ•Sយ
ែដលOនឥទbិពល។ ‰—ចនឹងមិនែមនេធpJកWRង4មេយJ ងេទ ប៉ុែន8;រេនះ‰មិន•ំSច់ េទ។

ដូេចWះខ•Rំនឹង‰ស់ ែវងទិនផ
W ល-6ប-ពលរដw ឯក.រេUˆមផy‡វគឺ-េរ•ងប4…ប់ បនdំ។ េUេពលខ•RំសមyឹងេមJល

ទិនWផលសង:ម សុី វqលមួ យចំនន
ួ របស់ េយJ ង ទិនWផល-េ6ចJន6តវូ SនេរŸបចំេឡJងេzយអង:; រធំៗដូច-ធ4Aរពិ ភព
េ"ក។ អW កជŠ4ញរបស់ ពួកេគSនសរេសររSយ;រណ៍ េគេSះពុមQ ផrយ‰េហJ យ ប4…ប់ ម កអW កជŠ4ញ‹ំង េ4ះ
SនេធpJដេŠ ណJ រ6តឡប់ េ”វqញ។ -ញឹក¨ប់ AL ននរƒOW ក់ —នរSយ;រណ៍ ‹ំង េនះេទ AL ននរƒOW ក់ ប o–ញ‰
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អ៊ូ វ9រៈ
េ”6បព័នផ
b dពpផrយ ឬេ”អW កេធpJេAលនេ•Sយសំ™ន់ ៗ ឬពិfកrអំពីមូលេហតុែដលអនុ.សន៍6តវូ SនេធpJេឡJង
េឡJយ។

េតJ‰Oនន័យេទេU6បេទសកមQR-? មិនOនន័យេទ, លុះ6ˆែតអW កOនមនុសdែដលOនចំណង´ចណ
ំ ូ លចិត8

™yំងOWក់ ែដលOនរSយ;រណ៍‹ំង មូលែដលពិត-េចញេ”េ6œេហJ យែចករំែលកទសdនៈរបស់ ពួកេគនិងេធpJ;រត
ស៊ូម តិស6Oប់ រSយ;រណ៍េ4ះ។ ចំេnះខ•RំរSយ;រណ៍គឺមិ នគួរឱF•ប់ —រមLណ៍េទ គឺអWកជŠ4ញែទែដលគួរឱF•ប់
—រមL ណ៍-ង។ ពួកេគ—ចនិ•យេUកWRង 6បព័ នbផdពpផrយ ជួបមនុសd-េ6ចJន េធpJដេŠ ណJរបo–ញគំនិតរបស់ ពួកេគ

ដូេចWះ‰គឺអំពីម នុសdនិង គុណfពៃនគំនិតរបស់ ពួកេគ។ ប4…ប់ ម កពួកេគក៏ នឹង ែណ4ំអWកដៃទេទŸតនិង ជួយAWេ”វqញ
េ”មក។ 6បសិ នេបJ អWក—ចបេងIJតបរិ•;សែបបេ4ះSន ដូេចWះយុ វជនចង´;yយ-ែផWកមួ យៃនកិចj;រេនះនិងរួម

ចំែណកជួយ សហគមន៍ របស់ ពួក េគែដលេនះគឺ- ធមL - តិ ម នុស d។ ជួន ;លចំណ ង´ចំណូ លចិ ត8េ 4ះ—ច6តវូ Sន
Sត់ បង´ ឬខូច™ត6បសិ នេបJ េយJ ងឱFពួកេគេ†8តេលJឯក.រឬលទbផលែបបេនះេផdង េទŸត។ ខ•RំគិតsេយJ ង6តវូ ែត
េធpJឱFមនុសd‹ំងេនះOនចំណង´ចណ
ំ ូ លចិតច
8 េំ nះ6បេទសកមQR-ស6Oប់ ;រoររបស់ ពួកេគ។

ដូេចWះេយJ ងេលJកទឹកចិត8ឱFយុ វជន‹ំងអស់ េនះឱFេរŸបចំ;រoររបស់ ពួកេគ េហJ យេយJ ង‹ំងអស់ AWពិfកr

ពីសំេណJរបស់ ពួកេគេUកWRងបរិ•;សធូរ6.លនិងធមL ˆមួ យ។ េយJ ង6តវូ រកrគំនិតរបស់ េយJ ងឱFេបJ កចំហដូេចWះ
;រែខpងគំនិតមិ ន6តវូ Sនេគយកចិត8ទុកzក់ ™yំងេពក។ េយJ ង OនកមLវqធី បណ8Rះបƒ
8 លេU6ពឹកៃថ¡សុ6កស6Oប់ អWក
Oនេទពេ;សលFវŒយេកLង ប4…ប់ មកពួកេគេ”ចូល;រពិfកrអំពីេAលនេ•SយេUេពល—˜រៃថ¡6តង´ែដល

6គប់ AW—ចzក់ េAលនេ•Sយរបស់ ពួកេគេUេលJតុស6Oប់ ; រផ8ល់េ•បល់ និង ;រពិនិតFពីមិត8ភក8ិ។ ប4… ប់ ពី
—˜រៃថ¡6តង´ពួកេគ—ចេធpJអpីែដលពួកេគចង´េធpJ។ ពួកេគ—ចេ”ហូ ប ;េហp េដJម hីពិfកrAW អំពីគំនិតរបស់ ពួកេគ
មួយទល់នឹងមួយឬេធpJ;រពិfកrតុមូល។ េយJ ងមិនចង´ឱFនរƒOWក់ េធp;
J រប4…ប់ ពី¨Rំ—˜រៃថ¡6តង´េUៃថ¡សុ6កេទ
េ4ះ-;រត6មវូ ! ;រគិតពិ •រƒនិងជŠ4ញវqfគនឹង េកJតេចញពី—˜រៃថ¡6តង´។ េហJ យកWRងអំឡRងេពលហូ ប;េហp

េ6;យពីេ4ះ ពួកេគនឹង ពិេ6Aះអំពីែផន;ររបស់ ពួកេគ•៉ងលម·ិត ដូេចWះ‰Oនកែនyងស6Oប់ េធpJ;រoរេនះ។ ទសd

នៈរបស់ ខ•RំគឺsេយJ ងកំណត់េពល‰េទ។ ឥរិ•បថនិង ចំណង´ចណ
ំ ូ លចិតគ
8 ឺ-អpី6គប់ •៉ង។ េ4ះេហJ យ-អpី ែដលេយJ ង

ចង´ S នេUៃថ¡េ4ះ។ ពួ ក េគ—ចេធpJ; រពី ក ែនyង ƒែដលពួក េគចង´ េUទី េនះ េU˜ង;េហp េUេឆW រសមុ 6ទ-‰
—6ស័ យេលJពួកេគ។

•ប់ ˆំង ពីខ•RំSន•ប់ េផ8Jម;រoរេនះ Oនមនុសd-េ6ចJនSន•ប់ —រមLណ៍ពីេយJ ងេzយ.រែតេគ.:ល់ ខ•Rំ

េ6ចJនផងែដរ េហJ យ េ4ះគឺ- បុ ពpសិទbិមួ យ។ េUដŠƒ ក់ ;លេនះេយJ ង មិ នOនលទbfព ផ8ល់6បឹ កrេលJ 6ប^នបទ

េ6ចJនេទ េហJ យ -េរ•យៗខ•RំេធpJេរ•ងេនះេzយ†…ល់ ។ េយJ ង េ6បJ ទំ4ក់ ទំនងរបស់ េយJ ង េហJ យ េយJ ងកំពុង ក.ងេករ8¾
េ¼Lះល·មួយ។ េយJ ងពិត-6តវូ ;រមនុសdសំ™ន់ ៗពីfគីនេ•Sយ‹ំងសង™ងឱFចូលរួម។ ខ•Rំេជ•-ក់ sេUេពល
ែដលេយJ ង បេងIJតជŠ4 ញ អW កជŠ4 ញខy³ នឯងនឹង 4ំ មុ ខ។ េយJ ង —ចផ8ល់ ; រAំ 6ទនិង f‘ ប់ ពួកេគេ”មនុស dេផdងៗ

េហJ យ6បសិ នេបJពួកេគOនចំណង´ចណ
ំ ូ លចិត8អំពី6ប^នបទរបស់ ពួកេគ ពួកេគនឹងជួបមនុសdនិងនិ•យអំពី;រoរ

របស់ ពួកេគ។ ចំណង´ចំណូ លចិត8របស់ ពួកេគនឹង Oនន័យ sពួកេគមិ ន—ចឈប់ និ• យអំពី; រoររបស់ ពួកេគSន
េទ! ALននរƒOWក់ —ចសរេសរេសŸវេÅមួយSនេឡJយ6បសិ នេបJពួកេគមិនOនចំណង´ចណ
ំ ូ លចិត8ចេំ nះ‰េឡJយ។

120

!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
ដូេ ចW ះ អង:; រេវទិ ; អ4គតគឺ - ធ4Aរគំ និ ត ែផWក េAលនេ• Sយ. ^រណៈមួ យ ែដលអភិ វ ឌºអW ក

ជŠ4 ញ។ ខ•Rំ មិ នSនេរŸបDប់ s‰-./ ប័ នមួ យ េទេ6nះខ•Rំមិ នចូល ចិ ត8n កFេនះ។ ˆម;រពិ តេយJ ង មិ នSនបណ8R ះបƒ
8 លមនុសdេទ ប៉ុែន8េយJ ងផ8ល់ឱFពួកេគនូវេវទិ;េដJម hីអភិវឌºចំណង´ចណ
ំ ូ លចិត8របស់ ពួកេគនិងបo–ញ‰ េហJ យ

ពួកេគនឹងទទួលSនេ-គជŒយ កWRង រយៈេពលបី VWំ។ េយJ ងនឹង េធpJអpីៗែដលេយJ ង —ចេធpJS នេដJម hីជយ
ួ ពួកេគេរŸនសូ 6ត
េzយេ-គជŒយ។ ខ•Rំព¢•មេUV¡យពី គន
ំ ិតៃន;របណ8Rះបƒ
8 លពី េ6nះខ•Rំមិ នចង´Oនមន…ីរពិេ.ធន៍មួយស6Oប់

;រហpឹ ក˜ត់េទ ពួកេគ6តវូ ែតដ¥ក4ំ;រេរŸនសូ 6ត†…ល់ ខy³នរបស់ ពួកេគ។ 6បសិ នេបJពួកេគសេ6មចចិត8sពួកេគOន
មូលzwន6គឹះសtuប័6តមួយ េហJ យពិត-ចង´;yយ-អW កជŠ4ញែមន ពួកេគ—ចនិ•យ-មួយេយJ ង។ ‰នឹងOន;រ
Aំ6ទពីមិ ត8ភក8ិ មនុសdរបស់ េយJ ងនឹងជŠរញ
ុ ែណ4ំនិង ជួយពួកេគកWRង ;រ6.វ6-វនិង ែសp ងរកព័ត៌Oន។ ប៉ុ ែន8េUចុង

បijប់‰—6ស័ យេលJពួកេគ។ លុះ6ˆែតពួកេគសេ6មចចិត8េធpJ‰និង Oនចំណូលចិតព
8 ីេ6nះ;របណ8Rះបƒ
8 លនឹងមិ ន
េធpJឱFពួកេគ;yយ-អW កជŠ4ញេឡJយ។

ដូច 6កុ ម អW កជŠ4 ញ;រ™ងេAលនេ•Sយ.^រណៈដៃទេទŸតែដរ ;រoរដŠបូ ង ែដលេយJ ង នឹ ង េធpJគឺ

បេងIJតែផនទីបo–ញផy‡វមួយែដលអភិវឌºចក«Rវqស័យរយៈេពលៃមµVWំមួយ។ ឥឡ‡វេនះេយJ ងកំពុងអភិវឌºេសƒរីយូ ៉ មួយ

ស6Oប់ VWំ ២០៤០ េUេពលែដលកមQR-;yយេ”-6បេទស6ប-ធិប េតយFែដលOនេស/ រfព™yំង ƒស់ មួ យ ។
ដូេចWះេយJ ងព¢•មេរŸបចំែផន;រអ4គតស6Oប់ ប t– េនះ៖ េតJ‰នឹងេមJ លេ”ដូចេម¯ ច? េតJ./ប័នរបស់ េយJ ងនឹង

ដŠេណJរ;រ•៉ងដូចេម8 ច? េតJ6ប-ពលរដwរបស់ េយJ ង នឹង6ប6ពឹ ត¯•៉ ងƒ? េយJ ង នឹងពិ ពណ៌4ពី ចក«Rវqស័យេ4ះ និង

OA៌េVQះេ”;ន់ ទីេ4ះ ;រេធpJកែំ ណទ6មង´ែដល6តវូ េធpJ ;រេប8-•ចិត8ពី6ប-ពលរដwែដល6តវូ េកJតេឡJង។ ប4…ប់ ម ក
េយJ ង —ចនិ•យSនs េនះគឺ-ចក«Rវqស័យេហJ យ‰—ចេ”រួច។ 6បសិ នេបJ េយJ ង េប8 -•េធpJេរ•ង‹ំង អស់ េនះ េយJ ង

នឹងេ”ដល់ទីេ4ះ។ ឧ‹ហរណ៍, 6បេទសកមQR-នឹង ;yយ-6បេទសែដលOន6Sក់ ចណ
ំ ូ លមធFមេUVWំ ២០៤០។ េតJ

‰នឹងដŠេណJរ;រ•៉ងដូចេម8 ច? េតJ‰Oនន័យពិត6Sកដ•៉ងេម៉ ចេ”? េតJេយJ ងនឹង^4s6ប-ពលរដwមិន6តវូ Sន
េគេSះបង´េ•ល េហJ យេយJ ងពិត-មិនព6ង(កគOyតរ‰ងអW កOននិងអW ក6កេឡJយ? េតJេយJ ងនឹងបិទគOyតេ4ះេzយ

រេបŸបƒ? ដូេចWះេយJ ង នឹកគិតកWRងចិត8ពីេសƒរីយូ ៉ និង បេងIJតផy‡វ។ -មួ យនឹង ចក«Rវqស័យមួ យែបបេនះែដល6តវូ Sន
បេងIJត•៉ងច²ស់ "ស់ អW កមិ ន•ំS ច់ េធpJ;រតស៊ូ ម តិេ6ចJនេទ។ េយJ ង នឹង ទុកឱFអW កដៃទេធpJ‰។ 6បសិ នេបJ ពួកេគពិ ត
-ចង´Sន‰ែមនេ4ះពួកេគនឹងជួយេយJ ង‹ំងអស់ AWឱFេ”ដល់ទីេ4ះ។

េតJសិ ទិbម នុសdSនអភិវឌº•៉ ងដូចេម8 ចˆំង ពី ទសវតdរ៍ ១៩៩០ មក? ‰ពិ ត-Oន;រវqវត8និង ;រ†y ស់ ប8‡ រ

េ6ចJនƒស់ ។ ឧ‹ហរណ៍, អង:;រសិ ទិbមនុសdេUេពលេ4ះនឹង េធpJ;រÂyំេមJលេ6ចJនƒស់ េហJ យពួកេគ-6កុមៃន

;រDយ;រណ៍ ដŠបូ ង ដូេចWះពួកេគនឹង ជួយមនុសdែដលេUជqតមនុសdដៃទ ប៉ុ ែន8េ4ះ-អpី ែដល‰6តវូ ;រពី េ6nះAL ន
នរƒOWក់ េផdងេទŸតOនវqធេី ដJមhីផdពpផrយបt–សិ ទbិមនុសdនិងេសរីfព6ប-ធិបេតយFេឡJយ។

សOគម;រnរសិ ទិbម នុសdនិង អភិវឌºន៍េUកមQR- (—ដហុ ក) និងអង:;រសមQ័ នbែខLរជŠេរ•ននិង ;រnរសិ ទិb

មនុសd (លី;ដូ) គឺ-6កុមពី រដŠបូង។ ប៉ុែន8ក៏OនអW កេផdងេទŸតដូច-មជ_មណaលសិ ទbិមនុសdកមQR-Sន•ប់ េផ8ម
J ផង
ែដរ។ ដូេចWះOន;រÂyំ េមJ ល េ6ចJ នƒស់ ប៉ុ ែន8;លពី អតីត ;រណ៍ េនះOនន័យ s-;រÂyំ េមJ លែផWករូប .•ស8

េហJ យអW ក 6ត វូ ស/ិ តេUកែនyង -េ6ចJនេUទូ ‹ំង 6បេទស។ ;រoរេនះOនេ6AះsW ក់ ™yំ ង ƒស់ ។ Oនអំ េពJ ហិ ងr

ែដល—ចេកJតេឡJងេ6ចJនƒស់ ដូេចWះˆម;រពិតត6មូវ;រសំ™ន់ មួយស6Oប់ អង:;រធំƒមួយគឺ6តវូ Oនបុគ:លិក
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អ៊ូ វ9រៈ
េ6ចJនេដJមhីបំេពញˆមត6មូវ;រៃន;រÂyំេមJលែផWករូប.•ស8 េហJ យេ4ះេហJ យ-មូលេហតុែដលពួកេគរីកធំ-ង
មុនកនyងមក។

ប4… ប់ ម កេUេពលែដលពួក េគេធpJ; រDយ;រណ៍ Sនល· 6បេសJ រ ពួក េគSន;yយេ”-សំ េឡងស6Oប់

6ប-ជនេUទូ‹ំង ពិ ភពេ"ក។ កមL វqធីេផdងេទŸត-ទូេ”គឺ; រេលJ កកមQ ស់;រយល់ ដ¥ង ដូេចWះអW កេធpJឱFសិ ទbិេពញ

និយម, សិ ទbិម នុសd៖ អW កេធpJឱF6ប-ជននិ• យអំពីសិទbិមនុសd ជួយពួកេគឱFយល់ អំពីសិទbិរបស់ ពួកេគ។ េហJ យអW ក
ពិfកrពី ឧបករណ៍អន8រ-តិេដJមhីប េ6ងŸនពួកេគអំពីតៃមyៃនសិ ទbិមនុសd-សកល។ លទbិ6ប-ធិប េតយFគឺកព
ំ ុង"ក់
ខy³នេUកែនyងƒមួយេUេ6;មសកមLfពេ4ះ។

Oន;រ†y ស់ ប8‡ រ-េ6ចJនSនេកJតេឡJង ប៉ុ ែន86ប-ជនកមQR -ពី រfគបី កំពុង រក6Sក់ ចំណូ លSនតិច-ងពី រ

ដុ"yរកWRងមួយៃថ¡េUេឡJយ។ ‰6បេសJ រ-ងមុនប៉ុែន8េUែតOន6ប-ជនេ6ចJនƒស់ Oនជ(វfព6កី6ក™yំង។

ខ•Rំគិតs‰˜ក់ ដច
ូ -Oន;រេធpឱ
J F.ុំចិត8-េ6ចJនេ6nះសិ ទbិមនុសdគឺដូចបt– សង:មនិង េសដwកិចjដៃទេទŸត

ែដរ។ ‰មិនសូវ-ក់ ែស8ងេទប៉ុែន8អWក6តវូ ‰ស់ ‰កWRងន័យទូលទ
ំ ូ"យ។

;រេធpJឱF.ុំ ចិត8របស់ ខ•Rំគឺsខ•Rំចង´S ន;រយល់ ដ¥ង;ន់ ែតទូលទ
ំ ូ"យមួយអំពីប រិប ទ4េពលអ4គតរបស់

6បេទសកមQR--Oន;រឈy ក់ វេងpងេ6ចJនេពក-មួយបចjRបhនW។ ‰មិនអី េទែដលអង:;រសិ ទិbមនុសd•ំSច់ 6តវូ †yស់ ប8‡រ

។ ខ•Rំគិត s-ទូេ”អង:; រ‹ំ ង េនះមិ នែមន-អង:;រធមL ˆដូច ពី មុ នេឡJ យ េហJ យពួកេគក៏ មិនOន.រៈសំ ™ន់ ដូច
ែដលពួក េគ^y ប់ Oនេ4ះែដរេzយ.រែតេរ•ងពី រែដលពួ កេគSនេធpJ; លពី អ តីត ;ល–េហJ យពួ កេគOន.រៈ
សំ™ន់ ™yំងƒស់ – គឺ;រÂyំេមJលនិង;របេងIJន;រយល់ដង
¥ ។

អង:;រ‹ំង េនះមិន6តវូ Sនេគ6តវូ ;រេ6ចJនេទសពpៃថ¡េនះេ6nះ-ទូេ”6ប-ជនខy³នឯង—ចេធpJវqធីÂyំេមJ ល

Sនល·6បេសJ រ។ ពួកេគេU6គប់ ទីកែនyង ពួកេគOនទូរស័ ព…ៃដ ពួកេគOនទូរស័ ព…ៃវVyតនិង—ចថតវ(េដអូ S ន។ សពpៃថ¡
េនះ6បសិ នេបJ អWកOនO៉សុី នថតមួ យេដJមhីថតវ(េដអូ េហJ យេផ•JរSយ;រណ៍ េUកែនyងƒមួ យ ‰6តវូ ;រេពលពី របី

4ទីប៉ុេƒ
„ ះ- អង:;រែដលOនសមត/fពកWRង;របេងIJតរូប ថតនិង វ(េដអូ គឺពិត-Oន6បេ•ជន៍™yំង ƒស់ រួម-មួ យ
ទូរស័ ពៃ… ដនិងេហp សប៊ុក ។ ដូេចWះ;រÂyំេមJល6តវូ Sន;yយេ”-^តុផdំមួយែដលហួ សសម័យៃន;រoរសិ ទម
bិ នុសd
ប៉ុែន8‰នឹង6តវូ ;រេពលេវ"ស6Oប់ អង:;រសិ ទិbមនុសdបចjRបhនWេដJមhីយល់ពីបt–េនះ។

fរកិ ចjទីពី រគឺ ; របេងIJន;រយល់ ដ¥ង ក៏ មិន សូ វOនត6មូ វ;រេ6ចJ នែដរេzយ.រែតបចjRប hនW6ប-ជនដ¥ង

េ6ចJនេហJ យ។ អpី ែដល6តវូ ;រគឺចំេណះដ¥ង សុី ជេ6Æេ6ចJនេហJ យ‰ត6មូវឱFOន;រអប់ រ6ំ បេភទខុសៗAW។ ‰នឹង6តវូ

;រេដJម hី†yស់ ប8‡រេលJសពី ;រេធpJឱF6បេសJ រេឡJងដធំេធងេUកWRង ;រយល់ ដ¥ងរបស់ 6ប-ពលរដwអំពីសិទbិរបស់ ពួកេគ

ែដលSនបo–ញsយុ ទb4;រ‹ន់ សម័ យSនដŠេណJរ;រ។ េយJ ង 6តវូ ផ8ល់;រសរេសJ រដល់ មនុសdែដលពិត-SនេធpJ
;រoរេនះអស់ រយៈេពល-យូ រមកេហJ យនិង6បឈមមុ ខនឹង˜និភ័យ6គប់ 6បេភទ។ ប៉ុ ែន8ពួកេគក៏6តវូ †yស់ ប8‡រផង
ែដរ។ ពួកេគសមនឹងទទួលSន;រសរេសJ រដធំេធងស6Oប់ អpីែដលពួកេគសេ6មចSន។ ពួកេគទទួលSន;រAំ6ទនិង
;រសរេសJ រស6Oប់ ‰ ប៉ុែន8ពួកេគ6តវូ ែតេធpJដេŠ ណJរេ”មុខេហJ យពួកេគ6តវូ េធpJបែន/មេទŸត។

អpីែដល•ំS ច់ បំផត
ុ គឺ;រែកលម·ពីសំƒក់ —-•ធរេដJម hីAំ6ទសិ ទbិ‹ំងេនះ។ ‰-េរ•ងមួ យស6Oប់ 6ប--

ពលរដwេដJមhីដង
¥ អំពីសិទbិរបស់ ពួកេគេហJ យស6Oប់ ពួកេគ6តវូ Sនេគទទួលយកនិងអនុម័តេzយរzwភិSល ។
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នេ•SយេUកWRង 6បេទសកមQR-គឺ-;រoរមួយែដលមនុសd-េ6ចJន˜ក់ ចង´S ន! ខ•Rំេពញចិតន
8 ឹង;រoរ

មួយ ែដលខ•Rំចង´S នេហJ យ‰•ំS ច់ ដូេចWះខ•Rំចង´ប ន8េធpJអpីែដលខ•RំកំពុងេធpJ។ ;រពិតខ•Rំគិតs េ"ក សម រងdRី និងេ"ក
ហ៊ុ ន ែសន ‹ំង ពី រ4ក់ ស មនឹង AWេ”វqញេ”មកេzយ.រនេ•SយែដលពួកAត់ OWក់ ៗSនេធpJកនyង មក។ ពួកេគ
SនបំេពញAWេ”វqញ េ”មក ពួកេគSន6បកួត6បែជងAW ។ េ"ក ហ៊ុ ន ែសន 6តវូ ;រតួអង:អW កនេ•SយOWក់ ដូច
េ"ក សម រងdRព
ី ី េ6nះេ"ក សម រងdRី ែតងែតចំƒ យេពលេUរដw^នីរបស់ រzw ភិS ល6បេទសេ"ក™ងលិ ច
េហJ យនិ•យអំពីគន
ំ ិតរបស់ Aត់។

េUកWRងនេ•SយកមQR-Oននិ4W;រមួយេVQះេ”រក6ទឹសី8 េ‰˜.•ស8ហួសេហតុនិង;រសមគំនិតកhត់ ។

4េពលបចjRបhនWេរ•ងេនះ‹ក់ ទងេ”នឹង ទសdនៈ6បVំង េវŸតƒម េហJ យេរ•ងេនះSនេឆy¤តយកផល6បេ•ជន៍េលJ
;រភ័យ™yចនិង ;រស· ប់េខQJម –េរ•ងេនះមិ នជួយAំ6ទសិ ទbិមនុសdេទ។ លុះ6ˆែតអW ក6ពមទទួលយកfព6សបច²ប់

របស់ គណបកd;ន់ អំƒច ឬគណបកdមួយេទŸតេដJម hី6បកួត6បែជង អW កមិន—ចេធpJសកមLfពˆមែបប6ប-ធិប
េតយFSនេឡJយ េហJ យេរ•ងេនះOនេ6AះsWក់ ™yំងƒស់ ស6Oប់ 6បេទសកមQR-;លពីអតីត;ល–អW កកំពុងេលង

ែលhអW កឈW ះយក‹ំងអស់ ឬ•ញ់ALនអpីេ.ះែដល-ែលhងនេ•Sយេ6AះsWក់ ™yំងƒស់ ។ ‰6តវូ Sនេគបo–ញ

ឱFេឃJ ញេហJ យ េ6nះេនះ-OA៌ ន េ•Sយែដល6ត ូវSននឹង កំពុ ង ែតេលងអស់ រយៈេពលហុ កសិ បVWំ កនyង មក
េហJ យេUកមQR-។

ដូេចWះេរ•ងមួយែដលខ•Rំសង¿ឹមចង´SនគឺsនឹងOនេមដ¥ក4ំថព
L( ីfគី‹ំងពីរ។ េហJ យេ4ះគឺ-អpីែដល6តវូ ;រ។

ទសdនៈរបស់ ខ•Rំគឺ 6បសិ ន េបJ អW ក នេ•Sយមកពី f គី ‹ំ ង ពី រេ†8 តេលJ ដេŠ ƒះ6.យ េហJ យ6បសិ នេបJ ពួក េគេធpJ
បចjRបhនWfពែលhងរបស់ ពួកេគ េ4ះពួកេគនឹងបo–ញជេ6មJ សរបស់ ពួកេគេ”6ប-ពលរដwែដលOនន័យsេ‹ះអW កƒឈW ះ ក៏6ប-ពលរដwឈWះ។ ខ•Rំមិនចង´;yយ-ជេ6មJសេ4ះេទែតខ•Rំចង´ឱFជេ6មJស;yយ-មនុសdល·6បេសJ រ។

មនុសdល·6បេសJ រ េហJ យ6បសិ នេបJ ពួកេគេធpJS នល·6បេសJ រ 6ប-ជននឹងឈW ះេUទីបំផុត។ េ4ះេហJ យ-ក8ី

សង¿ឹមរបស់ ខ•Rំ។ ខ•Rំសង¿ឹមs;ររួមចំែណករបស់ ខគ
•Rំ ឺជរŠ ញ
ុ ឱFOនេរ•ងេ4ះឱFOនfព;y˜នឱFSន6គប់ 6Aន់ េដJមhី

េzះ6.យបt– របស់ 6ប-ពលរដw។ ‰-អ4…ក់ មួ យែដលfគី‹ំង សង™ងេលងនេ•Sយែបបេនះ េហJ យរុញ
fគីO«ងេទŸតឱF‹ល់ 6ចក - ‰មិ នគួរ-;រ6បកួត6បែជងេទ មិនែមន-;រ6បយុ ទbរហូ តដល់ .yប់ េទ៖ េ4ះគឺ- អpី

មួយែដលOនេ6AះsWក់ ស6Oប់ 6បេទសកមQR-។ សំ™ន់ បំផត
ុ េយJ ង6តវូ ែត†yស់ ប8‡រេរ•ងេ4ះ។ េហJ យេUេពលែដល
អW ក‹ម‹រលទbិ6ប-ធិប េតយF អW កក៏6តវូ ទទួលយកfព6សបច²ប់ របស់ fគីO«ងេទŸតេដJមhី6បកួត6បែជង-មួ យ
‰ េហJ យ6បសិ នេបJ អWកមិ នេធpJដូេ•Wះេទ 6បសិ នេបJអWកេធpJS បពួកេគ អW កពិ ត-មិ នSនទុកជេ6មJ សអpី ឱFេគេ6œែតពី
;រ6បយុ ទbតបវqញ។ េ4ះគឺ-អpីែដលខ•គ
Rំ ិតsfគី‹ំងពីរSនកំពុងេលងយូ រេពកេហJ យ។

ខ•RំគិតsេយJ ង 6តវូ ែត†yស់ ប8‡រ េហJ យ;រ†yស់ ប8‡រេនះ—ចេចញមកពីអWកែដលេមJ លេឃJ ញទូលទ
ំ ូ"យែដល

-អW កែដល—ចបo–ញfព-អW កដ¥ក4ំេលJសពីនេ•Sយ•ស់ ។

‰Oនស;8 នុពល-េ6ចJនស6Oប់ មនុស dដៃទេដJម hីចូលរួមកWRង ;រតស៊ូ ។ ខ•RំគិតsេយJ ង 6តវូ ែតេមJ ល‰-

េពលេវ"†yស់ ប8‡រមួយ។ មនុសd-េ6ចJនពិពណ៌4អំពី6បេទសកមQR-s-6បេទសវŒយ េកLងែដលOន6ប-ជនវŒយ
េកLងេ6ចJន ប៉ុ ែន8កWRងរយៈេពល6Sំឬ ដប់ VWំ‰តេ”េទŸតនឹង មិ នែមនែបបេនះេទŸតេឡJយ–េយJ ង នឹង Oន6បេទសមួ យ

ែដលេnរេពញេ”េzយមនុស dវŒយកƒ
8 ល។ 6បសិ នេបJ េយJ ង Oន6ប-ជនវŒយ េកLង ែដលOនជŠ4 ញវq-‘ ជ(វៈ4
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េពលបចjRបhនW េ4ះកWRងរយៈេពលដប់ VWំ6បេទសេនះនឹង េពញេ”េzយមនុសd—យុ .មសិ បVWំ េហJ យ6ប-ជននឹង
Oនត6មូវ;រខុសៗAW៖ ពួកេគ—ច•ប់ េផ8ម
J 6គ.
( ដូេចWះពួកេគ—ច‹ម‹រអpីខុសៗAW។
ួ រថL( ;រoរថL( និង—ជ(ពថL។

េយJ ង6ត វូ 6កេឡកេមJ ល េ”េលJ ; រ†y ស់ ប8‡ រ•៉ ងVប់ រហ័ សៃន6ប-.•ស8 េUកWRង 6បេទសរបស់ េយJ ង

េហJ យ6បេមJ ល េមJ ល េរ•ង‹ំ ង េនះ។ ;រ†y ស់ ប8‡ រេនះនឹ ង 6ប6ពឹ ត8េ ”•ប់ ពី េដJម ទសវតdរ៍េនះ។ •ប់ ពី VWំ ២០១០

តេ” ‰នឹង ;yយ-ទសវតdរ៍ែដល, េ‹ះបី -េយJ ង ចូលចិត8‰ឬក៏ អត់ , ;រ†yស់ ប8‡រសំ™ន់ ៗនឹងេកJតOនេឡJង េ6nះ
មនុសd-េ6ចJនែដលេឡJង;ន់ អំƒចកWRងVWំ ១៩៨០ នឹង•ស់ េពកេហJ យ។ ដូេចWះនេ•Sយរបស់ fគី‹ំងពីរនឹង6តវូ

†y ស់ ប8‡ រ។ អW ក‹ំ ង Àយែដលយល់ ដ¥ង អំ ពី; រ†y ស់ ប8‡រ6ប-.•ស8 ថL(េUកWR ង 6បេទសកមQR- 6បែហល-នឹង —ច
6S6ស័ យSនល·6បេសJ រ-មួយនឹងេរ•ង6ពំែដននិង6កុម មនុសdAំ6ទគណបកdនេ•Sយ េហJ យសង¿ឹមsពួកេគនឹង

ទទួលSនេ-គជŒយ។ េ4ះេហJ យ-ក8ីសង¿ឹមរបស់ ខ•Rំ៖ 6បសិ នេបJេយJ ង េ†8តេលJដេŠ ƒះ6.យ អW កមិ នសូ វទំនងចង´សOyប់ AWេ”វqញេ”មកេទ ដូេចWះេចត4របស់ ខ•Rំគឺេ†8ត•៉ងពិត6Sកដេ”េលJដេŠ ƒះ6.យ!

អ៊ូ វ%រៈ
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១០
្ពះេតជគុណ លួន សុវ12ត

្ពះសង24្ពះពុទ្សសននិងសកម្ជនសិទ្ិមនុស2=
!ពះេតជគុណ លួន សុ ./ ត គឺ1!ពះសង3!ពះពុទ56ស7មួយអង;និង1សកម>ជនសិ ទ5ិមនុស?េ@កមA1
B ។ !ពះេតជគុណDន
EF យ1សំេឡងដJសំKន់ មួយេ@កMង
B !ពះពុទ56ស7កមA1
B ែដលផPល់E រRំ!ទដល់ អMកែដល!តវូ េគបេណPញេចញពី លេំ @

YននិងដZធីF និងេធ\]Eរតស៊ូមតិេដ]ម_ីសិទ5ិរបស់ ពក
ួ េគ1ពិេសសអM កែដលេ@បឹ ងកក់ បូ រីកីa និងជZែ!កង។ !ពះេតជគុណ!តវូ
Dនbមcត់ េdយ6eប័នដgក7ំ!ពះពុទ56ស7េ@កមA1
B មិនឱiគងjេ@កMង
B វតPkមួយេហ] យបចmប
B _នM!ពះេតជគុណ6Mក់

េ@វតP6 មគ;ីរង?ីែ ដល1វតPេ !nផFoវEរមួ យ Dនបេងp]តេឡ]ងេdយសហគមន៍ែ ខ>រកមA B1េ!Eមេ@1យ!កុង ភM ំេ ពញ។

tពយនPឯ ក6រមួ យ គឺនិvយពី ជZវwតនិ ងEរតស៊ូ របស់ !ពះេតជគុណេដ]ម_ីសិទ5ិ !ប1ធិបេតយiែដលxនចំណងេជ]ង y

និzឃរដូវកមA B1។

|}>!បសូ!តេ@~Mំ ១៩៧៩ េ@ឃុ ំ ជែZ !កង !សុកជZែ!កង េខតPេស‚មƒប េ@កMBង ភូមិេភM„ត អ}>Dន!បសូ!ត

េ@ប7…ប់ ពីEរដួលរលំៃនរបបប៉ុលពតបនPិច។

កMBងអំឡBងរបបែខ>រ!កហម !គ6
ˆ M េហ] យេ@ែតរស់ េ@កMBង ភូមិកេំ ណ]ត1កសិ ករ
ួ ររបស់ |}>Dនរស់ េ@ជុR

ប៉ុែនPេយ] ង !កី!កKFំ ងkស់ េ!‰ះមិ នxនអ\ី េ6ះ មŠoប|bរគឺខ\ះKតkស់ ។ េនះមិ នែមន!Rន់ ែតេ@កMBងសម័ យ

ប៉ុលពតប៉ុ េk
‹ ះេទ ប៉ុែនPរម
ួ zំងសម័ យEលេ!Eយេវ‚តkមDនចូលមកកមAB1ផងែដរ។ ដូេចMះេយ] ងេ@ែត!កី!ក

KFំង kស់ េ@េឡ] យ េzះបី េយ] ង xនធនŒនធម> 1 តិដូច1!តី សត\ និង ផលិ តផលេដ]ម េឈ] –!បេទសកមAB1 Dន
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ំ ូ‘ យ។ ប៉ុ ែនPេdយ6រសកម> tពរបស់ |}> |}>•ប់ េផP]ម
xនប¯Šធំ1មួយ6eប័ន!គប់ !គង!ពះពុទ56ស7េ@កមAB1 េហ] យពួកេគDនបង£ន
ˆ ិងបេណPញ|}>េចញពីវតP។

ប៉ូ លី ស Dនដុតបំ°F ញផ…ះេ@បឹ ង កក់ ។ េហ] យពួកេគខឹង នឹង |}> KFំ ង kស់ , ប៉ូ លី ស !កុម ហ៊ុ ន, េ@េពល

ែដលពួកេគេឃ] ញ!ពះសង3អង;េនះេ!Eកឈរ!ប~ំង នឹង |1Ž ធរ។ េពលខFះេធ\]ឱiសកម> t ពរបស់ ពួកេគ!តឹម !ត ូវ

}មចŸប់ ពួកេគDននិមនP!ពះសង3ឱiមកេ!Dះ!ពំ!បសិ ទ5ិពរប៉ុែនPR>ន!ពះសង3និម នPម កេទ៖ ពួកេគភ័យKFចេហ] យ

ពួកេគមិនេជ©េល]អ\ីែដលកំពុង េក]តេឡ]ងេទ។ ដូេចMះxនែត|}>េទែដលDនេ•ទីេ7ះេដ]ម _ីេ!Dះ!ពំ!បសិ ទ5ិពរឱiពួក
េគ។

េ@េពលែដល|}> Dនចូ ល រួម 1មួ យ !ប1ពលរដ• |1Ž ធរនិង រd• ភិ D លDនខឹង នឹ ង |}> ពី េ!‰ះ|}>

កំពុង ចូលរួម1មួយនឹង ចល7zមzរយុ តPិធម៌ សង;មមួ យ។ ពួកេគDនគំƒម|}>KFំងkស់ ប៉ុ ែនP|}>Dន}ំងចិតP
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លួ ន សុ 89ត
េ@បនPសកម> tព។ ដូេចMះពួកេគDនបPឹ ងេ•សេមPច!ពះសង3ƒជ1ន់ ខAស់ៃន6eប័ ន!គប់ !គង!ពះពុទ56ស7េ@កMBង
!បេទសកមAB1។

ពួកេគDនេផŽល
] ិខិតមួយzមzរឱi|}>ប˜«ប់ សកម> tពសិ ទិ5មនុស?របស់ |}>។ លិខិតេ7ះមកពីសេមP ច

!ពះសង3ƒជនិង!កសួង ធម>Eរនិង 6ស7។ េ@េពលែដល|}>មិនDនប˜«ប់ សកម>tពពួកេគDនបេណPញ|}>
េdយបង£េˆ ចញពីវតPឧk
‹ េ‘មេ@ជwត!ពះបរមƒជ.ំង។ |}>Dនរស់ េ@ទីេ7ះរយៈេពល1ងដប់ ~Mំមកេហ] យ។

ពួកេគDនបេណP ញ|}>េdយបង£េˆ ចញពី វតPកMBង ~Mំ ២០១០។ ពួកេគក៏ D ននិv យែដរy|}>មិ ន|ចេ•

!ជកេ@កMBងវតP!ពះពុទ56 ស7kមួ យកMBង !បេទសកមAB1Dនេឡ]យ ។ ដូេចMះ•ប់ ពី~Mំ ២០១០ |}>Dនរស់ េ@កMBង
Eរិvល័យអង;EរសមA័ន5ែខ>រជˆេរ©ននិង Eរ‰រសិ ទ5ិមនុស? (លីEដូ) រហូ តដល់~Mំ ២០១៣ េ!‰ះ|}>មិនxនកែនFង
ែដល!តវូ េ•េ7ះេទ។

កMBងអំឡBង េពលេ7ះ ជួនEល|}>Dនេធ\]ដេˆ ណ]រេ•េ!nបរេទសដូច1េ•សហរដ•|េមរិកនិង Ekd

េហ] យ|}> Dន!តលប់ ម ក!បេទសកមAB1 វwញ េហ] យDនបនPស កម> t ពតស៊ូ ម តិរបស់ |}> េ!‰ះ|}> ចងjឈ រ1
និមិ តPរប
ូ ៃនសកម> tពពីសិទ5ិម នុស?។ !បេទសកមAB1េ@ែតរងEរឈឺ •ប់ KFំង kស់ |}>ដgងy|}>មិ ន|ចរស់
េ@េ!n!បេទសDនេទ។

v៉ងkក៏េdយ សេមP ច!ពះសង3ƒជៃន!បេទសកមAB1DនចុះហតeេលKេល]លិខិតមួយែដលមិនអនុ¯³ ត

ឱi|}> 6M ក់ េ@កMBង វតPk មួ យេ@កMBង ƒជŒនីភMំេពញ េខតPេស‚មƒប!គប់ ទីកែនFង េ@កMBង !បេទសកមAB1េទ ប៉ុ ែនP
|}>េ@ែត}ំងចិតP6Mក់ េ@ទីេនះេហ] យេធ\]Eរ¦ររបស់ |}>េdយxនជˆនយ
ួ ពីអង;Eរមិនែមនរd•ភិDល។

េdយ6រែតEរបេណPញេចញេ@តំបន់ បឹងកក់ ¥សPី ១២ 7ក់ !តវូ Dន•ប់ ខF–ននិងdក់ គុក។ ពួកេគគឺ1!កុម

!ប1ជនដˆបូង ែដលDនព¢vមEរ‰រដZធីរF បស់ ពួកេគ។ ពួកេគ!តវូ Dន•ប់ ខF–ន េហ] យ|}>Dនេ•តុ‘EរនិងDន
ថត6eនEរណ៍េ7ះ ដូេចMះ|}>ក៏!តវូ Dន•ប់ ខF–នែដរ។ ប7…ប់ ម កDន•ប់ េផP]មដˆេណ]រEរែដល6eប័ន!គប់ !គង!ពះ
ពុទ56 ស7ចងjផ?ឹក|}> មិ ន!តឹម ែតបេណPញេចញពី !គប់ វតPប៉ុ េk
‹ ះេទ ប៉ុ ែនPែថមzំង មិ នឱi|}> េធ\]1!ពះសង3

!ពះពុទ56ស7Dនេទ‚ត។ ពួកេគDនេ•ទ!បEន់ |}>yDនេធ\]សកម> tព!ប~ំងនឹងចŸប់ 1តិ ប៉ុែនP|}>មិនែដល
ញBះញងjឱixនអំេព]ហិង”េ7ះេឡ]យxនែតផFoវសនPិtព ផFoវ!ពះពុទ6
5 ស7ប៉ុេk
‹ ះ។

េ@េពលពួកេគ•ប់ ខF–ន|}> ពួកេគDនប˜™oន|}>េ•វតPបុ ទុម េហ] យប7…ប់ ម ក!ពះសង3េ@ភMំេពញDន

•ប់ ផ?ឹក|}> ។ ពួកេគDនឱi|}> ចុះហតeេលKេល]លិខិតមួ យេdយផ´wតេមៃដែដលxនចំណុច1េ!ច]នៃនសកម> -

tពែដល|}> មិ ន!តវូ Dនអនុ¯³ តិឱ iេធ\]។ ប៉ុ ែនPេ@េពលែដល|}> |ចេធ\]D ន |}> Dនេ•ពន57 Rរៃ!ពស1
កែនFងែដល!ប1ពលរដ•េ@តំបន់ បឹ ងកក់ !តវូ Dនេគឃុ ំ cំង េហ] យ|}>Dនេធ\]Eរត./េ@មុខពន57Rរេdយេធ\]Eរ
បួងសួង។

ប7…ប់ ពីពួកេគDនឱi|}>ចុះហតeេលKេល]លិខិតេ7ះ |}>Dនេធ\]សនMិសីទEែសតមួយេហ] យDនពនiល់

y|}>!តវូ Dនេគបង£ឱ
ˆ iចុះហតeេលKេល]លិខិតេ7ះេហ] យy|}>មិនDនយល់!សបចំេ‰ះេរ©ងkមួយេ7ះេទ.
គឺខុសចŸប់ ។ អ\ីែដល|}>កំពុង េធ\]គឺេដ]រ}មផFoវ!ពះពុទ6
5 ស7 }មចŸប់ 1តិនិងអន´រ1តិ េហតុអ\ីD ន1ពួកេគចងj
ប˜«ប់ សកម>tពរបស់ |}>? |}>មិនDនលួចឬសxFប់ នរkxMក់ េទ ដូេចMះ|}>Dនបដwេសធលិខិតេ7ះ េហ] យ
ចុងេ!Eយ6eប័ន!គប់ !គង!ពះពុទ56ស7Dនលុបេ•លលិខិតេ7ះ។
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
ពួកេគអនុ¯³ តឱi|}>6Mក់ េ@កMBង វតPមP ង េទ‚ត ប៉ុ ែនP|}>មិ ន|ចរកេឃ] ញវតPkមួ យែដលDនអនុ¯³ ត

ឱi|}>គងjេ@េឡ]យ។ |}>Dនេ•ទីេនះ ទីេ7ះេហ] យDនសុំ6Mក់ េ@កMBង វតPេផ?ងៗ ប៉ុែនPR>នវតPkb៊នឱi|}>
គងjេ@េឡ]យ។ េ@ទីប ˜mប់ |}>|ច6Mក់ េ@ទីេនះ េ@កMង
B វតPកមAB1េ!Eម។ វតPេនះមិ ន!តវូ Dនទទួល6;ល់េdយ

!កសួ ង ធម> E រនិង 6ស7េទ រd•ភិD លDនេ•ទ!បEន់ y េយ] ងផPល់ កែនFង !ជកេEនដល់ !ពះសង3បក?!ប~ំ ង ។
ដូេចMះវតPេនះមិនxន!}ែដលផPល់ឱiេdយ!កសួងេទ ប៉ុែនP.xនEរRំ!ទដJKFំងEFពីសហគមន៍។

!ពះសង3េ@ទីេនះមិនxន!}ៃនសិ ទ5ិអំkចពី!កសួង េទ xនែតEរRំ!ទពីសហគមន៍។ |}>រស់ េ@ទីេនះ

េហ] យ.ផPល់ឱi|}>នូវឯកƒជitពនិងេសរីtព |}>|ចេ•មកនិងបនPេធ\]សកម>tពរបស់ |}>។

1រួម .ល—!បេស] រស!xប់ |}>ឥឡoវេនះេzះបីR>ននរkxMក់ Rំ!ទ|}>ក៏េdយ .ពិD កkស់ ស!xប់

!ពះសង3ដៃទេទ‚តកMBងEរេចញមុ ខនិងេធ\]EរEរ‰រសិ ទ5ិមនុស?។ សូ ម _ីែតេ@េពលxន!ប1ពលរដ•ƒប់ ‰ ន់ 7 ក់
Dនចូលរួមេធ\]Dតុកម>េល]សិទ5ិដធ
Z ីក
F ៏េdយ ក៏|}>1អM កែដលប៉ូលីសDនេ•ទ!បEន់ yDនដgក7ំពួកេគ។ |}>!Rន់

ែតេ•ថតវZេដអូ េដ]ម _ីជយ
ួ កត់!}អ\ី ែដលកំពុងេក]តេឡ]ងប៉ុេk
‹ ះ។ .Dនជួយ!ប1ពលរដ•ឱiដgង y!ពះសង3មួយអង;
DនចូលរួមែដលផPល់tពEFbនដល់ពួកេគ។

!បសិ នេប]xនែត!ពះសង3១០០ ឬ១០០០ អង;េ!Eកឈរេយ] ងនឹងxនចល7មួយែដលEន់ ែតរឹងxំេឡ]ង។

ប៉ុែនPពួកេគមិន|ចេធ\]ដេូ ចMះDនេទពីេ!‰ះ|1Žធរនិង6eប័ ន!គប់ !គង!ពះពុទ6
5 ស7ែដល!គប់ !គងេdយរd•ភិD ល

មិនឯកƒជiេទ។ !កសួ ង ធម> Eរនិង 6ស7!តវូ Dន!គប់ !គងេdយនេvDយ !គប់ !គងេdយគណបក?!ប1ជន
កមAB1អM កដgក7ំេ@កMBង6eប័នេនះគឺ1សxជwកគណបក?!ប1ជនកមAB1។

ដូេចMះពួកេគDនេ•ទ!បEន់ | }> y1សង3នេvDយមួ យ អង; ប៉ុ ែនP} មពិ តពួក េគzំ ង អស់ សុ ទ5ែត1

សង3នេvDយពី េ!‰ះពួកេគxនអំkច !Dក់ ែខ េហ] យ|}>R>នអ\ី េ6ះ។ |}>!Rន់ ែតxនទូរស័ ព…ៃវ~Fតមួ យ

និង x៉ សុី នថតមួ យ ។ ពួកេគDនេ•ទ!បEន់ | }>y1សង3នេvDយប៉ុ ែនPពួកេគគឺ1 សង3នេvDយពិ ត!Dកដ
េ!‰ះពួកេគគឺ1សxជwកគណបក?នេvDយ ផ…Bយេ•វwញ|}>មិ នែមន1សxជwកគណបក?នេvDយkមួ យ
េឡ] យ ។ |}> េជ©1ក់ ែតេ@កMB ង !ពះពុ ទ56 ស7 យុ តPិ ធ ម៌ ស ង;ម !ពះពុ ទ5 6 ស71មួ យ !ប11តិ មនុស ?ធម៌
សកម>tពសិ ទិ5មនុស? |}>គឺឯកƒជi។

េត]|}>t™ប់ សកម>tពសិ ទិ5មនុស?របស់ |}>1មួ យ!ពះពុទ5េdយរេប‚បk? េdយ6រ!ពះពុទ5គឺ1អM ក

Eរ‰រសិ ទិ5ម នុស?ដJអ6mរi េហ] យ មិ ន!តឹម ែត1អM កEរ‰រសិ ទម
ិ5 នុស ?ប៉ុ េk
‹ ះ !ពះអង;ក៏D នEរ‰រសត\និងៃ!ព
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!ពះពុទ5D នរកេឃ] ញសុ ភមង;លកMBង រូបEយ ចិតP េហ] យបេ!ង‚នេយ] ងឱiយល់ ពីេរ©ងេនះ។ ដូេចMះ!ពះអង;D ន

!តស
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ˆ នេក]តេឡ]ង េdយ6រែតរd•ភិD លDន!បគល់ ដZេនះ}ម

រយៈដZសម_zនេសដ•កិចmេ•ឱi!កុមហ៊ុ នមួ យែដលជwតសMិ ទ5នឹងរd•ភិD លែដល1កម> សិទ5ិរបស់ េ‘កេ· េម៉ង ឃី ន
ែដលxនទំ7ក់ ទន
ំ ងជwតសMិ ទ51មួយ!បេទសចិន។ .មិនxនសំណងសមរមiេឡ]យ គឺេគឱiែតពី ២០០០ េ• ៥០០០

ដុ‘F រ|េមរិកប៉ុ េk
‹ ះ ប៉ុ ែនPដZធីេF @ភMំេពញxនតំៃលៃថFk ស់ ែដលតៃមF Kងេល]មិ នDនឆFBះប¯mំ ងពី តៃមF ៃនដZេទ។

EរបេណPញេចញេdយបង£D
ˆ នេក]តេឡ]ង។ េ@េពលអM ក!សុកDនេធ\]Eរត./ រd•ភិD លDន•ប់ េផP]ម ប¥¦pប៖ ពួក

េគDនេ!ប] កងទ័ព ប៉ូ លី ស និង តុ‘ Eរេដ]ម _ីគំƒ មកំែហង!ប1ពលរដ•។ xនEរ•ប់ ខF–ន អំេព] ហិង ”និង Eរេ•ទ
!បEន់ EរEត់េzស1ប់ ពន57Rរ!តវូ Dន!បEស1ផFoវEរ ប¯Šេ!ច]នkស់ Dនេក]តេឡ]ង។

!ប1ជន1ង ៣០០០ !គ6
ួ រ!តវូ Dនរងផលប៉ះ‰ល់ ។ ដˆបូង !គ6
ួ រzំងអស់ !តវូ Dនេគ!Dប់ yពួកេគR>ន

ជេ!ម] ស េទ េហ] យ!បសិ ន េប] ពួកេគបនPេធ\]E រត./ ពួកេគនឹង មិ នxនអ\ី ស !xប់ បរិេtគេឡ]យ ។ ដូេចM ះ!ប1ជន1
េ!ច]នDនសេ!មចចិតPទទួលយក!Dក់ សំណងតិចតួចែដល!តវូ DនផPល់ឱi។ ពួកេគDនយល់ !ពម•កេចញពី តប
ំ ន់ បឹង
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លួ ន សុ 89ត
កក់ និងទទួលយកដZេ@េ!n!កុងភMំេពញែដលេ@~œយពីបk
P ញមូលd•នរបស់ ពួកេគនិងEរ¦ររបស់ ពួកេគ។ ដូេចMះ
!គ6
ួ ១០០០ េ• ២០០០ !គ6
ួ រចំនន
ួ រDនយល់!ពមេ•។

ប៉ុែន´!ប1ជនខFះមិនDនេ•េទ។ ពួកេគចងjរក”ដZធីន
F ិងផ…ះរបស់ ពួកេគេហ] យ េធ\]Eរ!បយុ ទ5េដ]ម_ីយុតPិធម៌ ។

ដូេចMះ!គ6
ួ រzំងេនះេ@ែតបនPរស់ េ@តំបន់ បឹ ងកក់ រហូ តមកដល់េពលេនះ។ ដូេចMះស!xប់ អMកែដលមិនត./ អM កែដល
Dន•កេចញ ឥឡo វេនះជZវwត របស់ ពួ ក េគEន់ ែត!កី !ក។ ពួ ក េគរស់ េ@~œ យពី ទី!កុ ង េហ] យទី េ7ះ.ពិ D កk ស់
ស!xប់ ពួកេគេដ]ម_ីរស់ ។

ស!xប់ អMកែដលេ@បនP!បឈមមុ ខនឹង ឧបសគ;1េ!ច]ន ពួកេគ!តវូ Dនេគ•ប់ ខF–នxនអំេព] ហិ ង”េហ] យ

មនុស?1េ!ច]ន!តវូ Dនេគ•ប់ ខF–ន។ អM ក!សី េទព វនMី ែដល1¥សPី វžយ េក>ង xMក់ ែដលកំពុង ព¢vមEរ‰រផ…ះរបស់

Rត់!តវូ Dន1ប់ គុកចំនួនបីដងេហ] យកំពុង1ប់ គុក7េពលេនះ េdយ!Rន់ ែតនិvយេ@កMBងEរេធ\]Dតុកម> ។ េហ] យ

អM ក!សី េv៉ ម បុ D¸ និង vយ xុំ មី ែដលxន|យុ ចិតសិ ប !Dំ ~Mំ !តវូ Dន•ប់ ខF–ន និង dក់ គុក ពី រដងផងែដរ។ អM ក
ែដលេ1គជžយកMBងEររក”ដZរបស់ ខF–នមិនDនទទួលដZ}មបរិxណដZែដលពួកេគxនពីមុនេឡ]យ។

v៉ងេbចkស់ .1Eរល—ែដល|1Žធរេពលេនះកំពុង ព¢vមស!មុ ះស!មល
ួ ខFះេដ]ម_ីឱiសហគមន៍

មួយចំនន
ួ នឹងxនដZខFះ។ 1Eរពិ តេនះxនន័យyអM កែដលDន•កេចញក៏ ចងj!តលប់ មកវwញេហ] យយកដZែដលពួកេគ
Dន•កេ•លែដរ! ដូេចMះ.គឺ1 ប¯Š ដJស>Bគ6> ញមួ យ ។ !Rន់ ែតEលពី ម ?ិល មិ ញេ‘ក7យករដ•ម ¥នPីហ៊ុ ន ែសន
Dន!Dប់ េ•6‘ƒជŒនីភMំេពញyេ‘កDនប¯™ ឱiេdះ!6យប¯Š េ@តំបន់ បឹង កក់ េដ]ម _ីកុំឱixនជេxF ះ
េទ‚តេទ!

េ‘កDនxន!ប6សន៍yដZែដលេ@េសសសល់នឹង!តវូ Eត់ 1ពីរែផMក –មួយែផMកស!xប់ !កុមហ៊ុ ន មួយ

ែផMកស!xប់ សហគមន៍។ ប៉ុែនPទហ
ំ ំ ដែZ ដល!តវូ Dនអនុ¯³តស!xប់ អMករស់ េ@!តវូ Dនេគសន>ត់y ១២ ហិ ក} ប៉ុែនP
.bក់ ដច
ូ 1មិនេឃ] ញyចំនន
ួ េនះ!តវូ DនេគផPល់ឱi!កុម!គ6
ួ រzំងេ7ះេឡ]យ។ ដូេចMះេយ]ងសង3ឹមyរd•ភិDល

នឹងរកេឃ] ញដˆេkះ!6យសម!សបមួយចំេ‰ះប¯Šេនះ ប៉ុែនP.Dនចំkយេពលអស់ 1េ!ច]ន~MំៃនEរតស៊ូមតិ
អំេព]ហិង”!ប1ពលរដ•ែដល!តវូ Dនេគ•ប់ ខF–ននិងdក់ គុក។ េត]េហតុអ\ី?

ប៉ុែនPេពលេនះxនEរ°Fស់ បPoរ1េ!ច]នែដលកំពុងេក]តxនេ@កMBង!បេទសកមAB1ែដលេម] លេ•មិ នសូវល—ពី

ទស?នៈៃនលទ5ិ!ប1ធិបេតយi។ រd•ភិDលxន|កប_កិរិvv៉ងតឹងរុឹងចំេ‰ះអង;Eរមិនែមនរd•ភិDល ចំេ‰ះជន
បរេទស ចំេ‰ះ!ប1ជនរបស់ េយ] ង °…ល់ ។ េ@េពលេនះពួកេគកំពុង ែតេធ\]សកម> t ព!ប~ំ ង នឹង Eែសត ឌឹ េខមបូ

¹ េដលី ។ វwទ¢6eន1តិ!ប1ធិបេតយiកំពុង!តវូ DនបេណPញេចញពី!បេទសកមAB1។ អង;Eរមិនែមនរd•ភិDល1
េ!ច]ន ែដលេធ\]E រេដ]ម _ីសិ ទិ5ម នុស ? លទ5ិ!ប1ធិ ប េតយi ឬកMB ង នេvDយេdយ!តឹម !ត វូ }មចŸប់ ក៏ x នប¯Š

1មួយរd•ភិDល។ ប៉ុែនP!បសិ នេប]អង;Eរមិនែមនរd•ភិDលកំពុងេធ\]Eរ¦រេដ]ម_ីេdះ!6យប¯Šសង;ម ក6ងផFoវ
ថMល់ 6‘េរ‚ន មន…ីរេពទiនឹងR>នប¯Šេទ! ប៉ុែនP!បសិ នេប]ពួកេគេធ\]EរែផMកសិ ទិ5មនុស?, ពួកេគxនប¯Šធំ។

!បសិ នេប] ពួ ក េគេធ\]E រ¦រែផMក សិ ទ5ិ ដZធីF សិ ទ5ិ ៃ !ពេឈ] ពួ ក េគទំន ង1xនប¯Š 1មួ យ រd• ភិ D ល។ 1

ឧzហរណ៍អង;EរគFoប៊លវZតេនស (Global Witness) Dនេធ\]EរកMBងវwស័យសិ ទ5ិម នុស?1េ!ច]ន េហ] យពួកេគ!តវូ Dន
បេណP ញេចញ។ អង;Eរមិ នែមនរd•ភិDលkែដលេធ\]EរែផMកសិ ទ5ិម នុស?ទំនង1ជួបប¯Š ។ xនអង;Eរមិ នែមន
រd•ភិD ល1ង ៣០០០ ែដលេធ\]Eរនិង Dនចុះប˜™ីេ@កMBង !បេទសកមAB1 ប៉ុែនPxនែតអង;Eរមិ នែមនរd•ភិD លមួ យ
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
ចំនួនតូច ប៉ុ េk
‹ ះែដលេធ\]E រេល] សិ ទ5ិម នុស ?៖ អង;E រលី E ដូ សxគមEរ‰រសិ ទ5ិមនុស ?និង អភិវឌºន៍េ@កមAB 1
(|ដហុ ក) និងអង;Eរមួ យចំនន
ួ េទ‚ត–.មិន¦យ!សួលេទកMBង Eរេធ\]Eរ¦រេនះ។ េហ] យ!ពះសង3និង !ប1ជនែខ>រ
ផងែដរ៖ !បសិ នេប]ពួកេគព¢vមនិvយ ពួកេគទំនង1!បឈមមុខនឹងប¯Šធំ។

កPីស ង3ឹម របស់ |}> សំ ƒប់ !បេទសកមAB 1 7េពលអ7គតគឺy |}> គិ តyេយ] ង !តវូ ែតេម] ល េ•យុ វជន

ជˆ7ន់ េ!Eយ។ មនុស?វžយចំkស់ 1ប់ ឃុំនឹងអតីតEល េហ] យេក>ងជˆ7ន់ េ!EយនឹងធំŒត់េឡ]ងនិងបនPេល]ផoវF ែដល
ខុសែបFកRMមួយ។ េហ] យឥឡoវេនះេក>ងជˆ7ន់ េ!Eយ ដូច1|}> េយ] ងយល់អំពីប¯Šសង;ម នេvDយសង;មេហ] យ

េយ] ង |ចែចករំែលកេយ] ង |ចេម] លេឃ] ញអ\ី ែដលពិ ត1កំពុងេក]តេឡ]ង មិ នែមនេdយ6រទូរទស?ន៍េទេ!‰ះ.គឺ
1!បព័នផ
5 ?ព\ផ”យរបស់ រd•ភិDល ប៉ុែនP}មរយៈ!បព័នផ
5 ?ព\ផ”យឯកƒជi។

}មរយៈេនះេយ] ង|ចេម]លេឃ] ញEរពិ ត េយ] ង |ចែចករំែលកេរ©ងƒ៉វនិង េ!ប] !បព័ នផ
5 ?ព\ផ”យសង;ម 1

ពិេសសេហ\ សប៊ុកែដល|ចឱiេយ] ងប¦Šញពី ទស?នៈរបស់ េយ] ង សិ ទ5ិរបស់ េយ] ង ចំេ‰ះេសចក´ីពិត េហ] យេយ] ង|ច
េធ\]Eរតស៊ូមតិDន។ សកម>tពរបស់ |}>|!ស័ យេល]េហ\ សប៊ុកនិងអុីនធឺេណត។ .xន6រៈសំKន់ KFំងkស់ កMBង

Eរជួយ ដល់ !ប1ជន!កី!កសហគមន៍ !កុម!គ6
ួ រអM ក1ប់ ឃុ ំ កMBង Eរេធ\]E រតស៊ូ ម តិ េដ]ម _ីយុ តPិធម៌ េហ] យ!ពះពុ ទ5
6ស7គឺេ@ទីេ7ះ។ ទូរទស?ន៍ឬ!បព័នផ
5 ?ព\ផ”យរបស់ រd•ភិDល, េទ េយ] ងមិនចងjេឃ] ញេរ©ងេនះនិងែចករំែលក.
េ7ះេទ .1ទស?នៈរបស់ រd•ភិDល េហ] យ.សំKន់ kស់ ែដលេក>ងជˆ7ន់ េ!Eយ|ចេ!ប]!បព័ន5ផ?ព\ផ”យសង;ម
េដ]ម_ីដង
g ពីEរពិតv៉ងពិត!Dកដ។

វwធីេនះេយ] ង |ច°Fស់ បPoរគំនិតនិងេRលេ»របស់ េយ] ង។ េ@េពលពួកេគដgង ពីសិទ5ិរបស់ ពួកេគ មនុស?|ច

េ•េDះេ~M តេដ]ម _ី°F ស់ បPoរ។ 1ឧzហរណ៍ , េ@កMB ង !សុក ជZែ!កងរបស់ |}> េ@កMB ង EរេDះេ~M តឃុ ំ /ស¦p ត់ ~Mំ
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“ ូង

មនុសY.េ[ចWនkនe•ល់ ខ}8ំ។ ប\˜ប់ មកខ}8ំk នរំ"យគណបកYនេUkយរបស់ ខ}8ំេhល។ មូ លេហតុែដលខ}8ំបេងvWត
គណបកYនេUkយេនះគឺេdយeរែតខ}8ំច ង*ប េងvWតេវទិ g មួ យ េដWម oីស ន˜\ .មួ យ អ0 ក នេUkយដៃទេទ”តនិ ង
[ប.ពលរដi។

ដូេច0ះខ}k
8ំ នRចេផ}e
W ររបស់ ខ}8ំក08ង \ម.[បIនរបស់ គណបកYនេUkយមួយ។ ប៉ុែនtពីរ^0េំ [gយមក ខ}8ំ
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[ក ពួកេគនឹង Eំ[ទេមដwក\ំ ែដលPនលុយេ[ចWន។ េMេពលែដល[ប.ជន[កី[កនិង ស•ិ តក08ង e• នyពលំk ក ពួកេគ
ែ[សករកយុ តtិ ធម៌ ។ េmះ.U៉ ង>ក៏ េdយពួកេគេភJច•េMេពលពួ កេគទទួល kនR‚រឬជ€វyពរស់ េMល~ ។
េ\ះគឺ.ប§¨មួយរបស់ សង•ម។ ប៉ុែនtខ}8ំមិនខ•ល់េទ។ ខ}8ំនឹងេMែតបនtgរŸររបស់ ខ}8ំ។

េ[gយមកខ}8ំ k នេបW កគណបកYសំ បុ កឃS ំ 8 ស ង•ម [ប.ធិប េតយ7របស់ ខ}8ំ េឡW ង វ5ញ េ[›ះខ}8ំ គិត•េមដwក \ំ

គណបកYសេ³Ÿ•ះ.តិមិនkន\ំ[បេទសកមN8.េŒទី> េ\ះេទ។ ដូេច0ះខ}8ំPនRរមS ណ៍•ខ}8ំ[តវូ ែតចូលរួមក08ង ^ក
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ប៉ុែនtគណបកYរបស់ ខ}8ំមិនkនទទួលgរEំ[ទ[គប់ [Eន់ េឡWយ។ •មពិត[ប.ជន[សµញ់និង Eំ[ទខ}8ំ។ េmះ.U៉ង
>ក៏េdយពួកេគចង*រម
ួ ៃដE0េដWមoីEំ[ទគណបកYសេ³Ÿ•ះ.តិេដWមoីgរ¬Jស់ បt¡រមួយ។

ប៉ុែនt[ប.ជនkនយល់ [ចឡំពីេ[›ះគណបកYសេ³Ÿ•ះ.តិនឹងមិ នឈ0 ះgរេkះេ^0តេឡWយេdយeរែត

គណបកY[ប.ជនកមN8. kនេរ”បចំ[បព័ នXmំង អស់ ដូេច0ះពួកេគគឺ.អ0 ក ឈ0 ះ។ អ•ី [គប់ U៉ ង[តវូ kនេគេរ”បចំអ ស់
េហW យ។

គណបកYសេ³Ÿ•ះ.តិគឺដូច .ដ“រីែដលeំ ង មួ យ ក£ល។ គណបកY[ប.ជនកមN8 . មិ នចង*k នដ“រីៃ[ពដូច

គណបកYរបស់ ខ}8ំ េទ។ េ\ះេហW យ.មូ លេហតុែដលគណបកYរបស់ ខ}8ំ[តវូ kនរងgរ•យ[ប‚រmំ ង ពី គ ណបកY

[ប.ជនកមN8.និងគណបកYសេ³Ÿ•ះ.តិ។ គណបកYgន់ អំ>ចែដល.គណបកY[ប.ជនកមN8.Pនgរភ័យVJច
•គណបកYរបស់ ខ}8ំនឹង ឈ0 ះគណបកYសេ³Ÿ•ះ.តិ។ េហតុដូេច0ះេហW យគណបកY[ប.ជនកមN8. kន•យ[ប‚រ
គណបកYរបស់ ខ}8ំពីេ[›ះពួកេគមិនចង*kនដ“រីែដលមិនmន់ ផ2ំងដូចគណបកYរបស់ ខ}8ំេទ។

ប\˜ ប់ មកខ}8ំ k នេបW កគណបកYនេUkយរបស់ ខ}8ំេឡW ង វ5ញ ពី េ[›ះខ}8ំគិ ត•គណបកY[ប^ំ ង គឺ គណបកY

សេ³Ÿ• ះ.តិ នឹង មិ នេŒទី > េទ។ [ប.ជន.េ[ចWន kនេkះេ^0 តឱ7គណបកYសេ³Ÿ• ះ.តិក08ង gរេkះេ^0 ត^0ំ
២០១៣។ េmះ.U៉ង>ក៏េdយពួកេគមិ នkនរក2gរសន®របស់ ខJ‘ន.មួយ[ប.ពលរដiេទ។ គណបកYសេ³Ÿ•ះ
.តិមិនេEរព•មឆន˜ៈរបស់ [ប.ពលរដiេទ។

ពួកេគkនដwក\ំ[ប.ជនចូលក08ង kតុកមS េហW យ[ប.ជនមួ យចំនន
ួ [តវូ kនសPJប់ និងពិ gរ។ [ប.ជនមួ យ

ចំនួនkនលក់ [ទព7សមoតtិរបស់ ពួកេគេដWម oីចូលរួម ក08ងkតុកមS េMក08ង @ជIនីភ0ំេពញ។ េMេពលែដលចំនួនkតុករ
kន·នដល់មួយ"ន\ក់ េ"ក សម រងY8ី kនសេ[មចចិតប
t –¸ប់ gរេធ•WkតុកមSេនះ។

េមដwក\ំរបស់ ពួកេគមិ នkនបំេពញ•មgរសន®និងេបសកកមS របស់ ពួកេគេទ។ [ប.ពលរដiមិនចង*ឱ7

សPជ5ករដiសyគណបកYសេ³Ÿ•ះ.តិចូលរួម ក08ងកិចn[បជុេ“ Mរដiសy.តិេទ ប៉ុ ែនtពួកេគkនេធ•W។ េតWពួកេគទទួល
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បេងvWតច£ប់ ថS€េដWមoីេគ”បសងvត់ដល់[គប់ E0។ Pនវ5េeធនកមSៃនច£ប់ គណបកYនេUkយ.ពិេសសគឺP[• ៦.២

ថS។
€ •មgរពិ តច£ប់ គឺស[Pប់ ម នុសY[គប់ រប
ូ ។ ខ}8ំមិនVJច•េទ។ ច£ប់ េ\ះមិ នkន‚មƒត់ េយW ង មិនឱ7េធ•Wអ•ីេទ

ែតពួកេគRចេhទ[បgន់ និងhប់ ខJ‘នអ0 កេលWមូលdiន.េ[ចWនែដលmក់ ទងនឹងច£ប់ េ\ះ។ ពួកេគPនសិ ទXិអំ>ច។
េ\ះេហW យ.មូលេហតុែដលខ}8ំ"ែលងពីគណបកYនេUkយរបស់ ខ}8ំ។

ឥឡ¡វខ}8ំkន"ែលងពីតែំ ណង.[បIនគណបកYនេUkយរបស់ ខ}8ំពីេ[›ះ•.េពលេវ"សំ@ប់ មនុសYថS€

េដWម oី[គប់ [គង។ mក់ ទងេŒនឹង e•នីយ៍វ5ទ78របស់ ខ}8ំ •Pនេ.គជqយនិងប§¨ .េ[ចWន។ េរœងមួ យក08ងចំេ>មេរœង

ែដលទទួល kនេ.គជqយ ៃនe• នីយ៍ វ5ទ78របស់ ខ}8ំគឺ• កែនJង >ែដល[ប.ពលរដiឮgរផ2យរបស់ េយW ង អ0 ក.តិ
និយមឈ0 ះgរេkះេ^0តេMកែនJងេ\ះ។

ទីពីរ e• នីយ៍ វ5ទ78របស់ ខ}8ំk ន[បយុ ទX[ប^ំ ង នឹង គណបកYgន់ អំ> ចេដWម oីព®Uមនិង I\•េយW ង Rច

ផ2យបនtវ5ទ78R សុី េសរី និ ង វ5ទ 78សំ េឡងសហរដiR េមរិក េMក08 ង [បេទសកមN8 . ។ •.gរតស៊ូ ដ¦ធំមួ យ ។ េM^0ំ
១៩៩៩ e• នី យ៍ វ5ទ78 របស់ ខ}8ំk នផ2យបនt¬˜ ល់ វ5ទ 78R សុី េ សរី និង វ5ទ 78សំ េឡងសហរដiR េមរិ ក។ តិ ច .ងមួ យ ែខ
េ[gយមក e•នីយ៍វ5ទ78របស់ ខ}[8ំ តវូ kនេµមព័ទXេdយកងកPJំង[បdប់ Rវុធរបស់ រdiភិkល។ ពួកេគkនប§Žឱ7ខ}8ំ

ប–¸ប់ gរផ2យបនt¬˜ល់ វ5ទ78Rសុី េសរី និងវ5ទ78សំេឡងសហរដiRេមរិក។ ពួកេគkននិUយ•េនះេdយeរែតខ}8ំ
kនផ2យកមSវ5ធីវ5ទ78បរេទសេdយESនgរអនុ§—តពី[កសួងgរបរេទស។ ដូេច0ះខ}8ំkនេធ•W•មgរប§Žរបស់ ពួកេគ។

េM^0ំ ២០០២ ខ}8ំk នhប់ េផtWម ផ2យបនtវ5ទ78R សុី េសរីនិ ង វ5ទ78សំ េឡងសហរដiR េមរិក មt ង េទ”ត។ ពី រ^0ំ

េ[gយមកខ}8ំ[តវូ kនេគប§Žឱ7ប–¸ប់ gរផ2យេនះពីេ[›ះខ}8ំk នផ2យបនt¬˜ល់េdយមិ នទទួលkនgរអនុ§—តពី
[កសួងgរបរេទស។ េmះ.U៉ង>ក៏េdយe•នីយ៍វ5ទ78របស់ ខ}8ំមិនkនផ2យបនt¬˜ល់េទេMេពលេនះ។

េយW ងkនhក់ ផ2យកនJះេP៉ងប\˜ប់ ពីgរផ2យវ5ទ78Rសុីេសរី និងវ5ទ78សំេឡងសហរដiRេមរិក។ •.េ.គ
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kន[បយុ ទXេដWមoីឱ7Pនgរផ2យវ5ទ78Rសុីេសរីនិងវ5ទ78សេំ ឡងសហរដiRេមរិកេMក08ង [បេទសកមN8.។ ក08ងgរតស៊ូ

េដWមoីេសរីyពេដWមoីទទួលkនព័ត៌Pន ខ}8ំ[តវូ kនhប់ ខJ‘ននិងdក់ ពនX\Eរបីដង។ •ក៏.េ.គជqយរបស់ ខ}8ំែដរ។ ខ}8ំk ន
បŸ̈ញ[ប.ពលរដiនូវyពgJ ‚នេដWម oីនិU យgរពិ ត។ ថ•€េបW ខ}8ំ[តវូ kនេគhប់ ខJ‘ន និង dក់ ពនX\ Eរចំនួន បី ដងក៏
េdយក៏ខ}8ំេMែតបនtgរŸររបស់ ខ}8ំ។

ក08ង gរhប់ ខJ‘ ន េលW កទី បី េMក08 ង ^0ំ ២០១២ ពី ដប
“ ូ ង ខ}8ំ [ត វូ kនផt\˜ េmសឱ7.ប់ ពនX\ Eរចំនួន ២០ ^0ំ ។

េmះ.U៉ង>ក៏េdយ ខ}8ំ[តវូ kនេគេdះែលង[kំបី ែខេ[gយមកេdយeរែតខ}ម
8ំ ិ នkន[ប[ពឹ តtអំេពWខុសឆ•ង >

មួ យ េហW យពួ កេគមិ នRចរកេឃW ញភ័សt8 • ង>មួ យ ៃនកំហុ ស ឆ• ង របស់ ខ}8ំេឡW យ ។ •.គំរដ
ូ ¦ល~ មួ យ ស[Pប់ អ0 ក
[សµញ់ល ទXិ[ប.ធិប េតយ7។ វ5ទ78របស់ ខ}8ំគឺ.e• នីយ៍ែតមួ យ គត់ែដលផ2យ.ចមoងអំពីប §¨ នេUkយ ែផ0ក

អង•gរមិ នែមនរdiភិk ល និង អ0 កនេUkយ។ េយW ង ក៏ PនកមS វ5ធីជែជកពិ yក2តុមូ ល [បhំស kt ហ៍ សីt ពីប §¨ េ»t
គគុ ក mំ ង µយេMក08 ង [បេទសកមN8 . ផងែដរ។ ខ}8ំ . •គSិ ន P0 ក់ េ Mក08 ង កមS វ5 ធី ជ ែជកពិ y ក2។ •គឺ . េវទិ g មួ យ
ស[Pប់ អ0ក នេUkយ យុ វជន និង អ0 ក ែដលPនgរ[ពយ
ួ kរមŠ េផYងេទ”តេដWម oីប Ÿ̈ញពី គំនិតនិង gរ[ពយ
ួ kរមŠ
របស់ ពួកេគ។
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mក់ ទិននឹងេពលេវ"ែដលខ}8ំ[តវូ kនhប់ ខJ‘នេMក08ង^0ំ ២០០៣ គឺខ}8ំ[តវូ kនhប់ ខJ‘ននិងdក់ ពនX\Eរ។ ខ}8ំ[តវូ

kនេhទ[បgន់ ពីបទញ8 ះញង*ឱ7PនកុបកមS ហិង 2[ប^ំង នឹង e• នទូតៃថេMភ0ំេពញ។ ខ}8ំមិ នkនដwង អ•ី mំ ង អស់ អំ ពី
េហតុgរណ៍េ\ះ។ ខ}8ំមិនkនចូលរួមក08ងកុប កមS េទ។ e•នីយ៍វ5ទ78របស់ ខ}8ំមិ នkនផ2យពីឧបតtិេហតុេ\ះេទ។ មនុសY

.េ[ចWនរួមmំង\យករដiម³នtីkននិUយអំពីេរœងេ\ះ។ ប៉ុែនtប\tប់ មកពួកេគkនhប់ ខJ‘នខ}8ំ។ ខ}8ំESនកំហុសេទ។ •ម
ពិតខ}8ំkន[ប^ំង នឹងេសចកtែី ថJងgរណ៍អំពី[keទអង•រវតtែដលkនេធ•Wេdយ•@yពយនtៃថមួ យរូប ។ េmះ.U៉ង

>ក៏ េdយខ}8ំគិត•េយW ងមិនគួរយកចិតtទុកdក់ េ[ចWនេលWេសចកtីែថJង gរណ៍ែដលkនេធ•Wេdយ•@yពយនtមួ យរូប

េទ។ េយW ង គួរែត[បឈមមុ ខ[បសិ នេបW េសចកtីែថJង gរណ៍េនះ[តវូ kនេធ•WេឡWងេdយម³នtីៃថP0ក់ ឬេdយសPជ5ក
>P0ក់ ៃន[គe
ុ ខ}8ំ[តវូ kនេគhប់ ខJ‘ន។
ួ រ@ជវងYៃថ។ ទីបំផត

េM^0ំ ២០០៥ ខ}8ំ[តវូ kនhប់ ខJ‘ន.េលWកទីពីរmក់ ទិននឹងប§¨ [ពំែដន, សនXិស§— [ពំែដនបំេពញបែន•មរ•ង

កមN8.និង េវ”ត>ម។ េ"ក\យករដiម ³នtី ហ៊ុ ន ែសន ចង*k នកិចn[ពមេ[ព”ងែដលµយ[ពះហសtេលVេdយ[ពះម‚កY[ត។ េmះ.U៉ង> Pនសំនរួ .េ[ចWនពីអ0កetប់ វ5ទ78របស់ ខ}8ំ។

ពួកេគkនសុំឱ7ខ}8ំពន7ល់ ពួកេគអំពីលកណៈទូេŒៃនកិចn[ពមេ[ព”ងបំេពញបែន•មៃនសនXិស§— ^0ំ ១៩៨៥ •

េតW[បេទសកមN8. kត់ ប ង*ឬ ទទួលkនដ€េ[gមកិចn[ពមេ[ព”ងបំេពញបែន•ម េ\ះ។ ខ}8ំk នព®Uមអស់ ពី ស មត•y ព

េដWមoីេឆJWយសំណួររបស់ អ0 កetប់ ។ េmះ.U៉ង>ខ}8ំRច[Eន់ ែតRចបក[eយkន ៥០ yគរយប៉ុេ>
u ះ។ ខ}8ំk ន
គិតដល់េ"ក e៊ង េប៉ងែស ែដល.[បIនគណៈកPSធិgរ[ពំែដនកមN8.ែដលកំពុងរស់ េMក08ង ទី[កុងk៉ រីស។ ខ}8ំk ន
សPŠសន៍Eត់អំពី[បIនបទ.េ[ចWនmក់ ទងនឹង[ពំែដនកមN8.-េវ”ត>ម និង េgះ[តល់ ឬេgះភួកុក (Phu Quoc .
yeេវ”ត>ម) េហW យខ}8ំkនhក់ ផ2យ•មវ5ទ78។ ប\˜ប់ មកខ}8ំ[តវូ kនេhទ[បgន់ ពីបទផ2យព័ត៌Pនមិនពិ ត។ .
លទXផល ខ}8ំ[តវូ kនhប់ ខJ‘ននិង.ប់ ពនX\Eរ.េលWកទីពីរ។ ពួកេគkននិUយ•កមN8.kនkត់បង*េgះ[តល់េŒេវ”ត
>មមុន^0ំ ១៩៧៩។

េmះ.U៉ ង>ក៏ េdយ ខ}8ំk នជ“mស់ gរអះRងរបស់ ពួកេគ។ [បសិ នេបW ពួកេគនិU យដូេh0ះ •[តវូ ែត

kនេកWតPនេឡWង ក08ង សម័ យ សេមt ចសី ហ នុ។ េmះ.U៉ង> [ពះករុ> [ពះkទសេមt ច[ពះនេ@តtម សី ហនុk ន
អះRង•េgះ[តល់ ពុំP នgរkត់ប ង*ក08ងអំឡ8ង រជŽgលរបស់ [ទង*េឡWយ។ [ពះអង•មិនkនµយ[ពះហត•េលVេលW
សនXិស§—េ\ះេទ។ ដូេច0ះ•[តវូ kនkត់ បង*ប\˜ប់ ពី^0ំ ១៩៧៩។ គណបកY[ប.ជនកមN8.kន[hនេhលgរអះRង

េនះ។ ពួកេគkនhប់ ខJ‘ននិង dក់ គុកខ}8ំ។ េmះ.U៉ង>ក៏េdយ េgះ[តល់ សិ• តេMេ[gមgរ[គប់ [គងរបស់ េវ”ត>មេMេឡWយេបWេmះបី.ពួកេគhប់ ខJ‘ននិងdក់ គុកខ}ក
8ំ ៏េdយ។

ប§¨ រំេ"ភយកដ€ធីេJ Mេខតt[កេចះkន\ំ ឱ7Pនgរhប់ ខJ‘នរបស់ ខ}8ំ.េលW កទីបី ។ •មgរពិ តខ}8ំk នេM

សហរដiR េមរិកេពលែដលឧបតtិេហតុ k នេកWត េឡW ង េMក08 ង េខតt [កេចះ។ រdi ភិ k លរបស់ េ"ក ហ៊ុ ន ែសន kន
[បgសgរhប់ ខJ‘នរបស់ ខ}8ំ។ ខ}8ំ[តវូ kនេhទ[បgន់ ពីប ទបេងvWតចល\អបoគមន៍េMក08ង េខតt[កេចះ។ .gរពិ ត ខ}8ំ
មិនIJប់ េŒេខតt[កេចះេទ។ ខ}8ំkនដwង•េពលខ}8ំ[តឡប់ មកវ5ញពីសហរដiRេមរិកខ}8ំនឹង[តវូ hប់ ខJ‘ននិងdក់ ពនX\Eរ។

េmះ.U៉ង>ក៏េdយ ខ}8ំkនសេ[មចចិត½[តឡប់ មក[បេទសកមN8.វ5ញ។ េយW ងPនច£ប់ និងតុ"gរេM

ក08ង[បេទសកមN8.។ ថ•€េបWតុ"gរមិ នឯក@ជ7និងយុ តtិធម៌ ក៏េdយក៏ ខ}8ំេMែត[តលប់ មក[បេទសកមN8.វ5ញ។ [បសិ ន
េបW តុ" gរេMេពលេ\ះមិ នឯក@ជ7 ខ}8ំនឹង dក់ › ក7បណtឹ ងេŒតុ" gរេMេពលេ[gយ។ ខ}8ំ[តវូ ែតមក[បេទស
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ម៉ ម សូ ណង8ដូ
កមN8.េMេពលតុ"gរkនេgះេšខ}8ំ។ [បសិ នេបWខ}8ំមិនkនវ5ល[តឡប់ មកវ5ញេទ ខ}8ំនឹង[តវូ gត់េmសកំkំងមុខ។ ខ}8ំ
េMែត[តវូ kនgត់េmសេmះបី.ខ}8ំមិនkន[ប[ពឹតtអំេពWខុសឆ•ងអ•ីក៏េdយ។

ដូេច0ះខ}8ំk ន[តលប់ ម ក[បេទសកមN8.េហW យពួកេគkនhប់ ខJ‘នខ}8ំ។ ខ}8ំ[តវូ kនផt\˜េmសឱ7.ប់ ពនX\EរៃមŠ

^0ំ! ពួកេគមិ នPនភសt8•ងពី កំហុសឆ•ង របស់ ខ}8ំេទ។ សំ> ងល~ [ពះkនជួយ ខ}8ំ។ •មgរពិត gរhប់ ខJ‘នខ}8ំបីដង ពួក
េគចង*gត់េmសខ}8ំអស់ មួយជ€វ5ត។

ខ}8ំkនទទួលព័ត៌Pនពី អ0កEំ[ទគណបកY[ប.ជនកមN8.•ពួកេគចង*gត់េmសខ}8ំឱ7.ប់ ពនX\Eរអស់ មួយ

ជ€វ5ត។ ពួកេគមិ នខ•ល់•PនមនុសYកំពុង េធ•Wgរត•¾U៉ងទូលទ
ំ ូ"យេដWម oីឱ7Pនgរេdះែលងខ}8ំេទ។ ប៉ុ ែនtខ}8ំេជœ•
[ពះkនជួយខ}8ំ។ េMេពលេ\ះគឺ[បI\ធិបតីRេមរិកេ"កk@៉ក់ អូ kP៉ និង\យករដiម³នtីk@ំងែដលkនmមmរ

ឱ7េdះែលងខ}8ំ ឬU៉ងេ‚ច>ស់ kនេស0Wសុឱ
ំ 7រdiភិkលបŸ̈ញភសt8•ងអំពីកហ
ំ ុ សរបស់ ខ}8ំ។ េ[gយមកខ}8ំ[តវូ kន
េdះែលងេdយeរែតរdiភិkលមិនPនភសt8•ង>មួយេឡWយ។

េយW ង [តវូ ែតgJ‚ន។ ជ€វ5តេMក08ង ពនX\Eរគឺមិ នដូចេMក08ង ផ˜ះរបស់ េយW ង េទ។ ខ}8ំ[តវូ េគdក់ េMក08ង បន˜ប់

តូចមួយ.មួយអ0 កេmសៃមŠ\ក់ េផYងេទ”ត។ Pនបង•ន់មួយេMក>
t លបន˜ប់។ មិនPនទឹកP៉សុីនេMក08ងបន˜ប់េទ។

េយW ង េ[បW ទឹកពី [សះែដលេMែកoរេ\ះ។ េគkនេ[បW eច់ ជេូ ដWមoីប នY8ទXទឹកេដWមoីឱ7េយW ង Rចបរិេyគនិង ងូតkន។
R‚រ[តវូ kនdក់ ក08ងធុង ជqរ។ ធុង [តវូ kនdក់ េMមុ ខបន˜ប់។ ជួនgលសំ@មkនIJក់ ចូលក08ង ធុង R‚រេMេពល
Pនខ7ល់បក់ មក។ e•នyពេMទីេ\ះR[កក់ >ស់ ។
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S€ 0 ក់ ។
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និង គណបកY[ប.ជនកមN8.។ ដ“បូងខ}8ំkនេបt .}ចិតtផ‘ល
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ខ}8ំPនដ“បូ \SនខJះសំ@ប់ យុ វជនកមN8.។ ប៉ុ ែនt•PនសំVន់ > ស់ ក08ងgរកត់[•នូវអ•ី ែដល[ប.ពលរដik ន

និUយ។ .ឧmហរណ៍, គណបកY[ប^ំងែដល.គណបកYសេ³Ÿ•ះ.តិk នសន®.មួយ[ប.ពលរដiេMក08ង gរ

េkះេ^0តេលWកចុងេ[gយ ប៉ុ ែនtមិនkនបំេពញ•មgរសន®របស់ ខJ‘នេទ។ េmះ.U៉ង>ក៏េdយ ពួកេគេMែត

RចនិUយ.មួយ[ប.ពលរដiពីេ[›ះពួកេគPនសPជ5កgន់ ែតេ[ចWន។ ខ}8ំមិនPនលុយេទ េហតុដេូ ច0ះខ}8ំមិនRចេធ•W
kនេ[ចWនេឡWយ។

›ក7ចhមR@៉មមួ យkននិUយ•ខ}8ំkនទទួល[kក់ ៣ "នដុ"JរRេមរិកពីេ"ក ហ៊ុ ន ែសន េដWម oីឱ7

ខ}8ំRចដwក\ំគណបកYនេUkយរបស់ ខ}8ំ។ មនុសYខJះkនេជœេលWពួកេគ។ ពួកេគRចេធ•Wអ•ីៗkនដូច.េhទ[បgន់ និង

បំ›នេលWខ}8ំVងនេUkយ។ េMក08ងgរេkះេ^0ត[កុម[បឹក2ឃុ ំ សŸvត់ចុងេ[gយេនះ គណបកY[ប.ជនកមN8.kន
ចំ>យ[kក់ .ង២៤ "នដុ"JរRេមរិក េហW យគណបកYសេ³Ÿ•ះ.តិkនចំ>យ[kក់ .ង៥"នដុ"JរRេមរិក
ស[Pប់ យុទX\gរេkះេ^0 ត។ គណបកYនេUkយរបស់ ខ}8ំច>
ំ
យែត ៣០ ០០០ ដុ"J រRេមរិកប៉ុេ>
u ះ។ េយW ង
Rចផtល់នប
ំ ុ័ងមួយដុ.
“ មួយទឹកេdះេEVប់ ដល់អ0កែដលkនចូលរួមេMក08ងយុ ទX\gរេkះេ^0តរបស់ េយW ង។

ប\˜ប់ ពីgរ"ែលងពីតែំ ណងរបស់ ខ}8ំ េMៃថ™ទី ៤ ែខក§— អនុ[បIនរបស់ ខ}8ំនឹងស0ងតំែណងរបស់ ខ}8ំេហW យ

ដwក\ំគណបកYេŒមុ ខ។ ខ}8ំគិត••.េរœងល~មួ យ។ េMេពលខ}8ំkនចូលរួមក08ង^កនេUkយ [ប.ពលរដi.េ[ចWន
kន[សµញ់ និង Eំ[ទខ}8ំ។ េmះ.U៉ ង>ក៏ េdយ េយW ង មិ នkនឈ0 ះgរេkះេ^0 តេទេdយeរែតខ}8ំk ន[បកួ ត
[បែជងេដWមoីអំ>ច។

[ប.ពលរដik ននិ U យ•ខ}8ំ កំពុ ង [បកួ ត [បែជងេដWម oីអំ > ច េហតុ ដូេច0 ះ េហW យខ}8ំ ពុំ R ច[បgស•ខ}8ំ

និUយេdយសុ ចរិតេទ។ េdយkនេឃW ញច£ប់ គណបកYនេUkយថS€ខ}8ំk នដកខJ‘នេចញពីនេUkយេ[›ះពួកេគ
Rចេhទ[បgន់ ខ}8ំពីបទអ•ីមួយ ពីេ[›ះេMេ[gមច£ប់ ថេS€ នះពួកេគRចhប់ ខJ‘នខ}8ំ[គប់ េពលេវ"។ េហតុដេូ ច0ះេហW យ

ខ}8ំ" ែលងពី គណបកYនេUkយរបស់ ខ}8ំ ។ ខ}8ំេMែតផtល់ដ “បូ \S នដល់ េមដwក\ំ ថS€។ •.gរល~ ស [Pប់ គ ណបកY។
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េដWមoីឈ0ះស³Ÿ•ម េយW ងមិន[តឹមែត[តវូ gរេមទ័ពនិងm‚នល~ប៉ុេ>
u ះេទ ែតែថមmំងទី[បឹក2ដ¦ល~ផងែដរ។ ដូេច0ះ
ខ}8ំេដWរតួ\ទីរបស់ ខ}8ំ.ទី[បឹក2។ ខ}8ំមិនចង*kនអ•ីៗេផYងេទ”តេឡWយ។

ម៉ ម សូ ណង'ដូ
ែខតុ - ./២
ំ ០១៧
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១២
េលក្សី ចក់ សុភព

នយិក្បតិបត្ៃិ នមជ9:មណ<លសិទ្ិមនុស9@កម្Bជ
េ"ក$សី ចក់ សុ * ព ,-យិ 0$បតិបត3ៃិ នមជ8មណ:លសិ ទ=ិមនុស>កម? @, ែដល,អងE0 រសិ ទ=ិមនុស>Gនមុ ខេគមួ យ
េKកLង
@ $បេទសកម?,
@ ។ េ"ក$សី Nន0ន់ តួ-ទីេនះPំងពី RL ំ ២០១៤ េKWយុ ៃមX $NំបួនRL ំ។ េ"ក$សី YនសZ[ប័ $ត
បរិZ[ប$តពីរគឺែផLកទំ-ក់ ទន
ំ ងអន3រ,តិនិងែផLកេសដ_កិច` និងសZ[ប័ $តបរិZ[ប័ $ត,ន់ ខ?ស់ែផLក0រសិ កaសន3ិ* ពអន3រ
,តិ។ 0រbររបស់ េ"ក$សី $តវូ NនទទួលeEល់ េ fយអតីត$បg-ធិបតីWេមរិកេ"ក Ni៉ ក់ អូ NY៉។

ខk@ំេកlតេKRLំ ១៩៨៥ េKេខតpកំពងqrម។ ឪពុកY3យរបស់ ខk@ំNនtuស់ ប3vរទីលេំ KមកភLេំ ពញេKេពលែដលខk@ំ
YនWយុ $បែហល ៤ ឬ ៥ RLំ ដូេចLះ,0រពិ ត ខk@ំN នធំដង
{ ក3ីេKកL@ងទី$កង
ុ េនះ។ ឪពុករបស់ ខk@ំគឺ,,ង0ត់េដរ េហl យ

Ypយរបស់ ខk@ំគឺ,េមផ|ះ។ Y3យរបស់ ខk@ំក៏Nនជួយឪពុករបស់ ខk@ំកL@ង 0រbរ0ត់ េដររបស់ ~ត់ផងែដរ។ ជ•វ€តឪពុកYp យ
របស់ ខk@ំeម•[‚ស់ ។ េយl ងរក$Nក់ ចណ
ំ ូ លNនតិចតួច ប៉ុ ែនpខk@ំគិតƒខkព
@ំ ិ ត,Yនសំ‚ង‚ស់ េfយeរពួក~ត់

Nនផ3ល់តៃមuដល់0រអប់ ររំ បស់ កូនៗ…ំងអស់ ~L - ខk@ំYនបង$បុ សYLក់ និងបង$សី YLក់ េទ†ត េហl យេយl ង …ំង អស់ ~L
Yនឱ0សទទួល Nន0រអប់ រ។
ំ េលlស ពី េនះ េKេពលប•`ប់ 0រសិ ក aេKវ€ទˆល័យ េយl ង Wចេធ‰l0 រេ$ជlសេរlស
ទិសេŠជ•វ€តរបស់ េយl ងស$Yប់ េពលអ-គតNន។

បង$សី របស់ ខk@ំNនសេ$មចចិតp0uយ,,ង0ត់េដរដូចេ"កឪពុករបស់ ខk@ំ។ ខk@ំNនសេ$មចចិតប
3 ន30រសិ កa

េKƒL ក់ ឧត3មសិ កa េហl យ ខk@ំគិតƒ$គe
ួ ររបស់ ខk@ំN នបេ$ង†នខk@ំអំពីអំពីេយនឌ័រPំង ពី ខk@ំេKេក•ង ។ Pម0រពិ តឪពុក

Yp យរបស់ ខk@ំ, ,ពិ េសសឪពុក របស់ ខk@ំ, គឺ , អL កអភិរក>និយ មបន3ិច ។ ពួ ក~ត់ គឺ, មនុស >ជŽ- ន់ មុ ន។ ពួក~ត់ Y ន
វ€ន័យ,េ$ចlនេKកL@ងផ|ះ ឧ…ហរណ៍0ររកaរេប†បេរ†បរយេពលទទួល…នW•រ, រេប†បេរ†បចំតុ,េដlម ។ ខk@ំយល់
‘តឹងរឹង“uំង‚ស់ េKេពលេ-ះ, រឹតត”ិត“uំង‚ស់ ។

ប៉ុែន3ស$Yប់ េរ•ងេផ>ងេទ†ត ពួក~ត់ផ3ល់េសរី*ពឱ–បងប—vនេយl ង េស•l ~L។ រេប†បែដលពួក~ត់ N នចិ•ឹ `ម

េយl ងឱ–Yនឱ0សេស•l~L…ក់ ទងនឹង0រទទួលNន0រអប់ រ។
ំ មិនែមនƒកូន$បុស$តវូ Nនផ3ល់Wទិ*ពេ$ចlន,ងកូន
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ចក់ សុ 7ព
$សី េ-ះេទ េហl យ‘,េមេរ†នដ˜សំ“ន់ កL@ង ជ•វ€ត៖ េយl ងYន*ពេស•l~L Yនឱ0សេស•l~L ស$Yប់ មនុស>$គប់ ~LេK
កL@ងផ|ះ។

េនះមិ ន ែមន,េរ•ងែដលមិ ន gu ប់ ឮេ-ះេទ ប៉ុ ែន3‘ ,េរ•ងមិ ន ធម• P េKកL@ ង សងEម មួ យ ែដលបុ រសYន

ឥទ=ិ ពលេលl ស លប់ , េដlម ”ីទទួ ល Nន0រចូ ល រួម និង ឱ0សេស•l *ព~L ែដលមិ ន$តឹ ម ែតកL@ ង 0រទទួល Nន0រអប់ រំ
ប៉ុេ‚
œ ះេទ ប៉ុែន3ែថម…ំង0រសេ$មចចិត3អំពីជវ• €តរបស់ េយl ងផងែដរ។ េយl ងYន*ពេស•l~LេKកL@ង$គe
ួ ររបស់ េយl ង
…ក់ ទងនឹងេយនឌ័រ 0រេធ‰l0រសេ$មចចិតន
3 ិងឱ0ស។

ដូេចLះPមរយៈបទពិេeធន៍ពីកុYរ*ពនិងយុ វវŸយ ខk@ំNនគិតអំពី0រbរWជ•ពែដលខk@ំែតងែតសុបិនចងq0uយ

,េវជបណ:ិ តYL ក់ ។ ខk@ំ , មនុស >េ$បl ៃដេឆ‰ង េហl យខk@ំY នសុ បិ នចងq ពˆNល$ប,ជន$កី$កេfយេ$បl ៃដ“ងេឆ‰ ង

របស់ ខk@ំ,េវជបណ:ិតYLក់ ។ េKេពលខk@ំធេំ ឡlង ,ពិេសសេ$0យពីខk@ំN នប•`ប់0រសិ កaƒLក់ វ€ទˆល័យ ខk@ំYនឱ0ស
បន3ក3ីសុបិ នរបស់ ខk@ំ។ ខk@ំN ន$បលង,ប់ 0រេធ‰lេតស3 េដlម ”ីសិកaែផLកេវជe£ស3េK$បេទសកម?@,។ ‘,0រ$បលង

ƒL ក់ , តិមួ យ ែដលសិ ស >,េ$ចlន Nន$បឡង,ប់ េfយeរ0រសុី សំ ណូ ក ប៉ុ ែន3ខk@ំ មិ នNនេធ‰lែបបេនះេទ។ ខk@ំ N ន
$បឡង,ប់ ប៉ុែន3‘មិនែមន,0រbយ$សល
ួ េឡlយ េហl យខk@ំNន$តឹមែតសិ កaƒLក់ េវជe£ស3មធ–មែផLកគិ"នុប”-

f_យិ 0ែដលមិនែមន,ក$មិតបរិZ[ប័$តeកលវ€ទˆល័យេទ។ េដlម”ីបន30រសិ កaពីƒLក់ មធ–មេវជa£ស3ែផLកគិ"
នុប”f_យិ 0េ¤,េវជបណ:ិត ‘Wចចំ‚យេពល$បែហលដប់ RLំ។ ខk@ំ$តវូ Nនេគពន–ល់$Nប់ េKេពលេ-ះƒេដlម ”ី
ទទួលNនសZ[ប័$តេវជបណ:ិត ‘នឹង$តវូ 0រធនgនេ$ចlន‚ស់ ែដល‘េលlសពីលទ=*ព$គe
k@ំ
ួ រ$កី$ករបស់ ខ។

េKេពលេ-ះឱ0សមួយេទ†តNនេកlតេឡlង –Yនកម• សិកaមួយេKអងE0រសងEមសុី វ€លែដលYនេG•ះ

ƒវ€ទˆe¥ នកម?@,េដlម ”ីសហ$បតិប ត3ិ0រនិង សន3ិ* ព (CICP) ែដល,$បេភទៃនធ-~រគំនិត (Think Tank) ែផLក
$eវ$,វ។ ដូេ ចLះឪពុ កYp យរបស់ ខk@ំ និង ខk@ំ N នពិ * កaេរ•ងេនះ,មួ យ ~L េហl យ ខk@ំN នសេ$មចចិ ត3 $សបPម0រ
ែណ-ំរបស់ ឪពុកYpយរបស់ ខk@ំƒេfយeរេយl ងមិនWចYនលទ=*ពi៉ប់ រងចំ‚យៃថuសិកaេKe"េពទ–ខk@ំនឹង
ទទួលយកកម•សិកaជŽនស
ួ វ€ញ។

េKេពលខk@ំrប់ េផ3ម
l 0រbរ,មួយវ€ទˆe¥នកម?@,េដlម”ីសហ$បតិបត3ិ0រនិងសន3ិ*ព េKេពលេ-ះពួកេគ

Nនេធ‰l0 រ¦៉ ងសកម• … ក់ ទងនឹង 0រេរ†បចំស នLិសី ទ សិ 0§ e" ពិ * កa និង Nឋកƒegរណៈេលl$បgនបទ
ែដល©ក់ ព័នន
= ឹងបZªលទ=ិ$ប,ធិបេតយ–។ $បgនបទ…ំងេនះរួមប•`vល…ំងវ€មជ80រ 0រេNះេRLត និង0របេង«lត
គណៈកម• 0រសិ ទ=ិម នុស> េហl យខk@ំN នេរ†នសូ $ត,េ$ចlនពីពួកេគ។ ដូេចLះេKេពលែដលខk@ំN នrប់ េផ3lម េធ‰l0រេKទី
េ-ះ$បែហល,ពី រRLំ ក3ីសុបិ នរបស់ ខk@ំពីមុនNនtuស់ ប3vរ។ ខk@ំែលងចងq0uយ,េវជបណ:ិ តេទ†តេហl យ េហl យខk@ំr ប់
េផplម ងប់ ង ុលនឹង 0រbរសងEមសុី វ€ល។ ប៉ុ ែន3ខk@ំ$តវូ Nនេមដ{ក-ំរបស់ វ€ទˆe¥នកម?@,េដlម ”ីស ហ$បតិប ត3ិ0 រនិង

សន3ិ*ពសុំឱ–េ¤េធ‰l0រេKeកលវ€ទˆល័យមួយែដល~ត់Nនបេង«lតេឡlង។ ខk@ំNនេធ‰l0រេKeកលវ€ទˆល័យេ-ះ

អស់ រយៈេពលពី រRLំ េហl យ ខk@ំN នយល់ េឃl ញƒខk@ំមិនសមនឹង 0រbរWជ•វកម• ែដលរក$Nក់ ចំេណញេទេ$©ះខk@ំN ន
េរ†នពីគន
ំ ិតខុសៗ~L,េ$ចlនពី0រbរេKកL@ង$កុមសងEមសុីវ€លមិនរក$Nក់ ចេំ ណញ។

ខk@ំN នសេ$មច"ឈប់ ពី0រbរេKeកលវ€ទˆល័ យ េហl យខk@ំN នfក់ © ក–េធ‰l0 រ,ជŽនួយ 0រែផLកតស៊ូ

មតិេKឯមជ8មណ:លសិ ទ=ិម នុស>កម?@,។ េKេពលេ-ះ េ"ក អ៊ូ វ•រៈ ,$បgនែផLក0រតស៊ូ ម តិ។ ខk@ំN នrប់ េផ3lម

,មួ យមជ8មណ:លសិ ទ=ិម នុស>កម?@,េ$0ម0រដ{ក-ំរបស់ េ"កកឹម សុ “េKចុងRLំ ២០០៥ េហl យមិនយូ រប៉ុ -•ន
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អ‰ីៗNន0u យ,0រពិ N ក¦៉ ង“uំង ។ េ$0យេពលខk@ំN នេ¤េធ‰l0រេKទីេ-ះNនែត ១ ែខ េ"ក កឹម សុ “ និង អL ក
តស៊ូមតិសិទម
=ិ នុស>ដៃទេទ†ត$តវូ Nនេគrប់ ខu°ន…ក់ ទងនឹង0រ$Nរព=ទិ‘សិ ទម
=ិ នុស>។

េKៃថ±ទី១០ ែខធLv អងE0រសិ ទ=ិម នុស>មួ យចំនន
ួ Nនេរ†បចំ$ពឹត3ិ0រណ៍េនះេKឯពហុ កី²f_ន,តិអូ²ំពិក។

រថយន3របស់ េយl ងែដលដ{កសYXរៈប-|ប់ ពីប•`ប់$ពឹត3ិ0រណ៍េ-ះ$តវូ ប៉ូ លីសប•8ប់ េហl យពួកេគNនរឹបអូ សសYXរ

…ំង េ-ះ។ េKកL@ង សYXរៈ…ំ ង េនះYនt|ំ ង បfមួ យែដលរួម ចំ‚ រនិង គំនូរែដលNនសរេសរនិង គូរេfយ$ប,-

ពលរដ_ែដលេƒ«លេ…សរf_ភិN លចំេ©ះ0រលក់ ដេ• ¤ឱ–េវ†ត‚ម។ ,លទ=ផល េKចុង RLំ ២០០៥ និង េដlម RLំ
២០០៦ េ"ក កឹម សុ“ និងអL កតស៊ូមតិសិទម
=ិ នុស>ដៃទេទ†ត$តវូ Nនrប់ ខu°ននិងេrទ$ប0ន់ ពីបទបរិ•រេករ3´។

0រrប់ ខu°ន េ"ក កឹម សុ “ Nនេកlតេឡlងមួយែខេ$0យពីខk@ំNនrប់ េផ3ម
l េធ‰l0រ,មួ យមជ8មណ:លសិ ទ=ិ

មនុស>កម?@, គឺេKៃថ±េµរ៍េKេពលែដលខk@ំេ¤0រិ¦ល័ យេធ‰l0ររបស់ េយl ង េដlម ”ីប•`ប់ 0រbរបែន¥ម ស$Yប់

0រេរ†បចំសិ0§e"មួ យ េពលេ-ះខk@ំNនេឃl ញេ"ក កឹម សុ “ កំពុងេធ‰l$បgនអងE$បជុប
Ž ុ គEលិកមួ យចំនន
ួ $បrំ
តំប ន់ ែដលមកពី 0រិ¦ ល័យPមេខត3របស់ េយl ង ។ បន3ិចេ$0យមកប៉ូ លីស Nនមកេហl យចងqrប់ ខu°ន~ត់ ។ េយl ង

Nនសុំេមlលដ•0rប់ ខu°នេហl យពួកេគមិនYនេទ ប៉ុែន3ពួកេគNនrក់ េeេយl ងេK“ងកL@ង។ ពីរបីេY៉ងេ$0យមកពួក
េគNន-ំមក,មួយដ•0rប់ ខu°នេហl យ េ"ក កឹម សុ“ $តវូ Nនេគ-ំេ¤ពន=-~រេKៃ$ពស។

e¥ន0រណ៍េពលេ-ះNនដុនfប¦៉ង“uំង ប៉ុែន3‘Nនបំផស
ុ គំនិតខk@ំេKកL@ងន័យƒ ខk@ំេទlបែតNនមកេធ‰l0រ

េKទីេ-ះមួ យែខ េហl យខk@ំNនrប់ េផ3ម
l យល់អត¥ន័យពិត$Nកដៃន0រbរសិ ទ=ិមនុស>,ក់ ែស3ង ។ ស$Yប់ ខk@ំេរ•ងេនះ
គឺ, េរ•ងi៉វt|ល់ ខu°នមួ យ េហl យ កL@ង -ម,មនុស>YLក់ ខk@ំN នជួប នឹង e¥ ន*ពែដលេធ‰lឱ–លំN កចិត3ƒេតlខk@ំនឹង េK
បន3ឬ "ឈប់ ពី0រbរ។ កL@ ង 0រឆu@ះបZ̀ំ ង $តឡប់ ម កវ€ញ $កុម $គe
ួ រនិង មិ ត3ភក3ិ,េ$ចlនNន$ពYនខk@ំƒ 0រbរ

ែដលខk@ំកំពុង េធ‰lគឺ, កិច`0រែដលYនេ$~ះƒLក់ ។ ប៉ុ ែន3ខk@ំN ន$Nប់ េគƒ‘មិ នអី េទ, ‘,0រbរែដល$បថុយ$បƒន
ប៉ុែន3ខk@ំ,មនុស>¶នៈតូចPចេហl យខk@ំមិនភ័យ“uចbយៗេឡlយ។ ប៉ុែន3េKេពលែដលYនេរ•ងi៉វNនេកlតេឡlងេK
នឹងមុ ខរបស់ ខk@ំ, ខk@ំ$តវូ ែតគិត$តឡប់ វ€ញអំពីអ‰ីែដលខk@ំN នឮេKេពលែដលខk@ំN នrប់ េផ3lម0រbរេនះ។ េហl យខk@ំN នដ{ង

ƒខk@ំ$តវូ ែតេKេធ‰l0 របន3េ¤េទ†ត។ ~•នអ‰ី សំ“ន់ , ងេពលេនះែដលេយl ង េKបន3និង ~ំ$ទដល់ អងE0រេនះេឡlយ ។
ប-|ប់ ម កេយl ង Wចេធ‰lយុទ=-0រេដlម”ីជួយេfះែលងេមដ{ក-ំរបស់ អL កនិង អL កតស៊ូ ម តិរបស់ អងE0រសងEមសុី វ€ល
(CSO)។

ដូេចLះខk@ំN នសេ$មចចិត3េKេធ‰l0របន3។ ខk@ំN នេធ‰l0រ,មួ យេ"ក អ៊ូ វ•រៈ ែដលេKេពលេ-ះ~ត់ ,$បgន

របស់ ខk@ំ។ ដូេចLះេយl ងNនេធ‰l0រ¦៉ងសកម• …ក់ ទងនឹង យុ ទ=-0រ កិច`$បជុព
Ž ិ *កa0រេដlរែហរ,ក”°ន,េ$ចlនេដlម ”ី
…ម…រឱ–Yន0រេfះែលងសកម•ជនកL@ង$សុករបស់ េយl ង។ ខk@ំN នេរ†នសូ$តេ$ចlន‚ស់ Pំងពីេពលេ-ះមកេហl យ
‘Nនបំផស
ុ គំនិតឱ–ខk@ំចូលរួមេKកL@ងកិច`0រសិ ទម
=ិ នុស>។ rប់ Pំងពីេពលេ-ះមកខk@ំNនេប3,kចិតច
3 េំ ©ះ0រbរេនះ។

*uមៗេ-ះ អ‰ី ៗNនtuស់ ប3vរេKកL@ង អងE0រេនះ។ េ"ក កឹម សុ “ Nន"ែលងពីតែំ ណង េហl យប-|ប់ ម ក

េ"ក អ៊ូ វ•រៈ $តវូ NនែតងPំង ,$បgនថ•• េហl យអងE0 រេនះNន$បឈមនឹង វ€ប ត3ិហិរ•[វត¥@ ដូេចLះ‘$តវូ 0ត់ ប ន¥យ

បុគEលិក¦៉ ងេ$ចlន។ េ…ះបី ,អងE0រកំពុង $បឈមមុ ខនឹង បZª កង‰ះហិ រ•[វត¥@និង 0រtuស់ ប3vរអL កដ{ក-ំក៏េfយ ខk@ំ
Nនសេ$មចចិត3េKបន3េធ‰l0រ,មួយេមដ{ក-ំថេ• ដlម”ីg-ƒអងE0រេនះេKែតបន3សកម•*ពេ¤មុខ។
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ចក់ សុ 7ព
េ~លបំណងសំ“ន់ របស់ េយl ងគឺេដlម”ីេធ‰lឱ–$Nកដƒេយl ងេKែតWចរស់ iនNន។ េ"ក កឹម សុ “ Nន

"ឈប់ ពីអងE0រ េហl យNនបេង«lតគណបក>នេ¦NយមួយែដលYនេG•ះƒគណបក>សិ ទម
=ិ នុស> េហl យេយl ង

Nន$បឈមមុ ខនឹង0ររិះគន់ ,េ$ចlនមិ នែមន$~ន់ ែតពីសំ‚ ក់ រf_ភិN លប៉ុ េ‚
œ ះេទ ប៉ុែន3ក៏ពីអងE0រសងEមសុី វ€ល
ផងែដរ ែដលƒេយl ង,ែផLកមួយៃនe¥ ប័នេនះ។ ដូេចLះេយl ង $តវូ រកaជŽហរ$បកបេfយេ~ល0រណ៍និង អពˆ$កឹត
េដlម ”ីg -ƒមជ8មណ:លសិ ទ=ិម នុស>កម?@, Wចរស់ iនNន េKរឹង Yំ េហl យេយl ង Nនសេ$មចNននូវចំណុច…ំ ង
េនះ។

ប-|ប់ ម កខk@ំNនទទួលW•រូប ករណ៍មួ យេ¤សិ កaេK$បេទសជប៉ុ នរយៈេពលពីរRLំ។ ប-|ប់ ពីប•`ប់ 0រ

សិ កaពី$បេទសជប៉ុន ខk@ំ$តវូ Nនេ·ឱ–$តឡប់ មកចូលរួម,មួយមជ8មណ:លសិ ទ=ិមនុស>កម?@, ប៉ុ ែន3េKេពលេ-ះ
ែដរខk@ំ$តវូ Nនេគផ3ល់ឱ0សមួ យេទ†តេដlម”ីេធ‰l0រ,មួ យe"ក3ីែខ•រ$កហម (ឧ$កិដ_កម• ស£bEម)។ 0រbរេនះនឹង
េធ‰l0រេ$0ម0រ$តត
ួ ពិនិត–របស់ សម*គីរបស់ រf_ភិNល។

េKេពលខk@ំ$តវូ NនសYXសចុងេ$0យស$Yប់ 0រbរេនះ,មួយអL ក$គប់ $គងt|ល់ ែដល,អL កសេ$មចƒ

នឹង េ$ជlសយករូបខk@ំឬ ¦៉ង‚េ-ះ អL កសYXសNន$Nប់ ខk@ំƒ, ខk@ំYន$បវតpិចូលចិត3ទិេត†នេfយeរខk@ំNនសរេសរ
បuក់ (Blog) ផ>ព‰ផaយeរ,េ$ចlនែដលរិះគន់ e"ក3ែី ខ•រ$កហម ប៉ុែន3អLកg-របស់ ខk@ំNនសរេសl រអំពីខk@ំ ដូេចLះ~ត់
ពិត,រីកiយ$បសិ នេបlខk@ំNនេធ‰l0រ,មួយកម•វ€ធីេនះ។

ដូេចLះពួកេគយល់ $ពមទទួល យកខk@ំ ឱ–េធ‰l0 រbរេនះ ប៉ុ ែន3េគYនលក§ខណ: មួ យ គឺ ខk@ំ$តវូ ឈប់ ស រេសរបu ក់

របស់ ខk@ំ។ ‘មិ នពិ Nកសេ$មចចិត3េ-ះេទ។ ខk@ំNននិ¦យƒ, “ខk@ំសុំេ…ស ប៉ុ ែន3ខk@ំមិ នWចទទួលយក0រbរែដលYន
លក§ខណ: េនះNនេឡl យ។” ខk@ំមិ នេeកe3 យចំេ©ះ0រសេ$មចចិត3េនះេទេបl េ…ះបី , ខk@ំN នប•` ប់ 0 រសិ កaែផLក
សន3ិ*ពែដល$តវូ នឹងមុ ខតំែណងេនះ ែដលYន$Nក់ ែខខ?ស់‚ស់ – គឺេ$ចlនេទ‰ដង,ង$Nក់ ែខរបស់ ខk@ំែដលNនផ3ល់
ឱ–េfយមជ8មណ:លសិ ទ=ិមនុស>កម?@,។ ស$Yប់ ខk@ំ 0រbរេ-ះនឹងប3vរេសរី*ពៃន0របេ•`ញមតិរបស់ ខk@ំ េហតុេនះ

ខk@ំមិ នWចេធ‰lN នេឡlយ។ ដូេចLះខk@ំN នចូលេធ‰l0រេKមជ8មណ:លសិ ទ=ិមនុស>កម?@,េឡl ងវ€ញេKRLំ ២០១០ ប-|ប់ ពី
¸uតR±យពីអងE0រេនះអស់ រយៈេពលពីរRLំ។

ខk@ំYនWរម• ណ៍ƒគុណតៃមu របស់ ម ជ8មណ:លសិ ទ=ិមនុស>កម?@,$សប~Lនឹងគុណតៃមuរបស់ ខk@ំ។ ខk@ំN នេរ†ន

សូ$តេ$ចlនពីអLកដ{ក-ំមុនPមវ€ធី,េ$ចlន។ េយl ងNនេរ†បចំរច-សម?័ន$= កុមអL កដ{ក-ំរបស់ មជ8មណ:លសិ ទ=ិមនុស>
កម?@,េឡlង វ€ញ េហl យខk@ំN នេរ†នសូ $ត¦៉ងេ$ចlនពី េ"ក អ៊ូ វ•រៈ។ េយl ង Nនបេង«lតគំនិតƒេយl ង ចងqេឃl ញ0រtuស់

ប3vរកL@ង $កុមអL កដ{ក-ំ។ េយl ង ែតងែតតស៊ូ ម តិចំេ©ះរf_ភិN លƒ‘,បZª ែដលពួកេគចងq0ន់ អំ‚ច,េរ†ងរហូ ត

ប៉ុែន3‘,0រពិតែដលƒេKកL@ង សងEមសុីវ€លក៏Yនេមដ{ក-ំខuះែដល0ន់ តំែណងេ$ចlន,ងមួយទសវត>រ៍ែដរ។ ដូេចLះ
េយl ងNនសេ$មចចិតប
3 េង«lតគំរម
ូ ួ យេfយេធ‰l0រែកស$ម ួលលក§ខណ:0រbររបស់ េយl ងេfយែកែ$បលក§និក
3 ៈរបស់

មជ8មណ:លសិ ទ=ិមនុស>កម?@, េfយកំណត់ ƒេមដ{ក-ំនឹង0ន់ តំែណងែតពីរWណត3ិប៉ុេ‚
œ ះែដលកL@ង មួយWណត3ិ
Yនរយៈេពល ៥ RLំ ដូេចLះសរុបេ¤គឺ ១០ RLំ។

េយl ងNនផ3ល់សr̀នុម តិWណត3ិេនះ េហl យប-|ប់ មកខk@ំ$តវូ NនែតងPំង,េមដ{ក-ំរបស់ ម ជ8មណ:លសិ ទ=ិ

មនុស>កម?@,។ $កុម$បឹកaភិN លNន~ំ$ទខk@ំ េហl យ‘ក$ម‚ស់ ែដល£ស3ី YLក់ ែដល,£ស3ីវŸយេក•ង Wច0uយ,េម
ដ{ក-ំ របស់ អងE0រដ˜រឹង Yំមួ យ ។ YនអងE0 រសម?័ នែ= ខ•រជŽេរ•ននិង0រ©រសិ ទិ=ម នុស > (លី 0ដូ) ែដលYនេ"ក$សី
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ពុង ឈី វេកក ,$បgន េហl យ~ត់គឺ,េមដ{ក-ំដព
˜ ូែកមួ យរូប។ ដូេចLះេនះ,ឧ…ហរណ៏ដ˜អèរ–ស$Yប់ ខk@ំ ប៉ុែន3‘

YនបZªពីរ៖ បZªេយនឌ័រ ប៉ុែន3ក៏ƒេក•ងជŽ-ន់ េ$0យក៏Wចេឡlង0ន់ តួ-ទី,េមដ{ក-ំផងែដរ។

ខk@ំNនសួរខu°នឯងƒ េតlខk@ំេ$ត†មខu°នរួចiល់េដlម”ី$បឈមមុខនឹងបZª$បឈមេK“ងមុខេហl យឬេK? Yន

បZª $បឈមពី រែដលខk@ំN នេមl លេឃl ញ៖ ទីមួយគឺ0រg-ឱ–ដŽេណlរ0ររបស់ អងE0រYន*ពរលូន។ 0រ$គប់ $គង

អងE0 រសិ ទ=ិម នុស >មិ នែមន,0រbរbយ$សួល េ-ះេទ េហl យមជ8មណ: លសិ ទ=ិម នុស >កម?@, គឺ , អងE0 រសិ ទ=ិ

មនុស>ដ˜សំ“ ន់ មួ យ។ ទីពីរបZª $បឈមេដlម ”ីបbª ញƒ£ស3ី វŸយេក•ង YLក់ Y នសមត¥*ព0ន់ តួ-ទីេនះ។ ខk@ំដង
{ ƒ
$បសិ នេបlខk@ំដេŽ ណlរ0រ‘េfយេ,គជŸយ ‘ពិ ត,អèរ–‚ស់ ! $ប,ជននឹងអបអរeទរេហl យនិ¦យƒ£ស3ីវŸយ
េក•ង Yនសមត¥*ពWចេធ‰l‘Nន ប៉ុ ែន3$បសិ នេបl មិនដូេrLះេទ ខk@ំនឹង 0uយ,គំរW
ូ $កក់ មួយ។ ‘Yនន័យƒអL ក…ំ ង

²យ‚ែដលេជ•ƒ£ស3ី វŸយេក•ង YLក់ Wចេធ‰l0រbរេនះNននឹង $តវូ ខកចិត3។ េនះ,បZª $បឈម…ំង ពី រេហl យ ខk@ំ
Nនឆu@ះបZ̀ំ ងពី ចំណុ ច…ំង េនះ េហl យNនសេ$មចចិត3ទទួលយក0រ$បគល់ តួ-ទីេនះ។ ខk@ំទទួលNន0រ~ំ$ទ¦៉ ង

េ$ចl នេបl េ…ះបី , Yន0រ$ព យ
ួ NរមX ែដល$ត វូ Nនេលl ក េឡl ង េfយỲស់ ជŽនួយ មួ យ ចំនួន ក៏ េfយ។ ពួ ក េគYន
Wរម• ណ៍ ƒបុ គEល ែដលYន¶នៈខ?ស់ និង rស់ ទុំ, ងគួ រែត0ន់ តួ- ទីេនះស$Yប់ អ ងE0 រមួ យ ដ˜សំ “ន់ និង ធំដូច ,
មជ8មណ:លសិ ទ=ិមនុស>កម?@,។

ខk@ំYនWរម•ណ៍ជ$មុញេដlម ”ីដក
{ -ំƒខk@ំNនេ$ត†មខu°នរួចiល់េហl យស$Yប់ បZª $បឈមេនះ។ ខk@ំNនដ{ង ƒ

0រេធ‰l0រbរេKកL@ងសងEម ែដលបុរសYនឥទ=ិពល“uំង គឺមិនbយ$សល
ួ េ-ះេទប៉ុ ែន3,£ស3ីេយl ង$តវូ ែតផ3ល់អំ‚ច
ដល់ ខu°នេយl ង ។ អL កពិត,មិ នWចរងrំបុ រសឬសងEម ‚មួ យជŽរញ
ុ អL កឱ–េឡlង ដល់ កំពូលេ-ះេទ។ អL ក$តវូ ែតផ3ល់
អំ‚ចឱ–ខu°នឯង អL ក$តវូ េធ‰lអ‰ីេ$ចlន,ង0ររំពឹងƒអL កដៃទនឹងេធ‰lស$Yប់ អLក។

បទពិេeធន៍ដប
Ž ូង របស់ ខk@ំ,េ$ចlនកL@ងRLំដប
Ž ូងរបស់ ខk@ំកL@ង-ម,េមដ{ក-ំWចេធ‰lឱ–ខk@ំYនទស>នៈផ|@យ ប៉ុែន3

ខk@ំមិន$តវូ Nនេគេធ‰lឱ–ែបកe•រតីbយៗេឡlយ។ ខk@ំNនរកេឃl ញƒខណៈេពលែដលអL ករំពឹងƒរf_ភិNលនឹងេរlសេអl ង

$បRំង នឹង£ស3ី វŸយេក•ងYLក់ ‘,0រពិតែដលអងE0រសងEមសុីវ€លេផ>ងេទ†តក៏ដច
ូ ~Lែដរ៖ $កុមមនុស>,ន់ ខ?ស់បំផុត
ចងqNនបុគEលែដលYន*ពrស់ ទ0
ុំ ន់ ែតេ$ចlនកL@ង0រ…ក់ ទង,មួយពួកេគ។

បទពិ េeធន៍ …ំ ង េនះNនបេ$ង†នខk@ំេ$ចl ន ‚ស់ ។ េKេពលមួ យ េKកL@ង កិ ច`$បជុŽមួយ ,មួ យ អL កដ{ក -ំ

សងEមសុី វ€ល បុ រសេរ†មច”ងYLក់ អងE@យ េKែក”រខk@ំេហl យសួ រƒ "េតlអL ក‚,អL កដ{ក-ំ ថ•របស់ មជ8មណ: លសិ ទ=ិ
មនុស >កម?@ , ?" ប-| ប់ មកYន£ស3ី YL ក់ េ ទ†តអងE@យ ែក”រខk@ំ និ¦ យƒ "អូ៎ , េ"កមិ នដ{ង េទឬ?" េហl យខk@ំមិ ន Yន
ឱ0សនិ ¦ យេទ ‘គឺ , 0រសន|- របស់ េរ†មច”ងYL ក់ និ ¦ យេ¤0ន់ ម នុស >YL ក់ េទ†ត េ…ះបី , ខk@ំ ,អL កដ{ក -ំ

របស់ មជ8មណ: លសិ ទ=ិម នុស >កម?@ , េKទីេ-ះក៏ េfយ! ខk@ំ N នep ប់ េហl យញញឹ ម េហl យប-| ប់ មក£ស3ី េ-ះNន
និ¦ យƒ “អូ៎ , -ងគឺ , អL ក ដ{ក -ំ !” េហl យបុ រសេ-ះNននិ ¦ យ“uំ ង ៗេហl យNនសួ រខk@ំ ƒ “េតl - ង,េមដ{ក -ំ

សិ ប ”និម•ិ តឬ?” ~ត់គិតƒខk@ំ,Wយ៉ ងរបស់ េ"ក អ៊ូ វ•រៈ ែដល,អតីត$បgនមជ8មណ:លសិ ទ=ិម នុស>កម?@,។ េK
េពលេ-ះខk@ំគិតកL@ងចិត3ƒ $បសិ នេបlខk@ំ,បុរសនិង ,មនុស>rស់ YLក់ , ខk@ំគិតƒ~ត់នឹងមិ នេធ‰l0រអP¥ធិប ºយែបប
េនះេទ។

េKេពលេ-ះខk@ំ មិ ន Nននិ ¦ យអ‰ី េទ ខk@ំ $ ~ន់ ែ តចង—@ល បbª ញƒេនះគឺ , ទស>នៈរបស់ ~ត់ ‘មិ ន ែមន

តំ‚ ងឱ–មជ8មណ: លសិ ទ=ិម នុស>កម?@, ឬទស>នៈរបស់ ខk@ំេទ។ ខk@ំមិ នខឹង នឹង ~ត់េទ ខk@ំ$~ន់ ែតYនWរម• ណ៍ƒពិ ត
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ចក់ សុ 7ព
‚ស់ សងEម េនះ$តវូ 0រនរ‚YL ក់ េ$0កឈរេឡl ង េដlម ”ីប bª ញƒ~ត់ ខុស ។ ដូេចL ះខk@ំ$ត ូវែថuង អំ ណ រគុណ ដល់
~ត់ $បែហល,េKៃថ±អ-គតខk@ំនឹង ជួប~ត់ម3 ង េទ†តេហl យ ខk@ំគួរែត$Nប់ ~ត់ ƒ ~ត់ N នបំផុសគំនិតខk@ំែដល,£ស3ី

YLក់ េដlម ”ីឱ–Yនអំ‚ ចនិង ផ3ល់ អំ‚ ចដល់ £ស3ី ដៃទេទ†តឱ–0u យ,អL កដ{ក-ំ ។ ដូេចLះេរ•ងេនះNនបណ3@ ះគំនិត ខk@ំ
េ$ចlន‚ស់ ។

េKេពលមួ យេ-ះ មជ8មណ:លសិ ទ=ិមនុស>កម?@,Nនេƒ«លេ…សចំេ©ះ0រ$ប0ន់ ពូជ-eសន៍ែដល$តវូ

Nនបbª ញេfយគណបក>$បRំង ។ េយl ង Nនរិះគន់ េ"ក សម រង>@ី ែដលេ$បl © ក–“យួ ន”ស$Yប់ សំេŠេលl ជន
,តិេវ†ត‚ម។ ~ត់N នេលlកេឡlងƒជន,តិេវ†ត‚មNនចូលមកយកដ• និង0រbរពី$ប,ជនកម?@,។ ដូេចLះេK
េពលែដលេយl ងេ$បlវ€ធីe£ស3 ែដល~•ន$ប,$បិយ*ពរបស់ េយl ង ‘មិនែមន,រf_ភិNលេទែដលNនគំiមកំែហង

េយl ងេKេពលេនះ ប៉ុែន3,បក>$បRំងនិងegរណជនែដលរួម…ំង អងE0រសងEមសុី វ€លផងែដរ។ េយl ង$តវូ NនេK

fច់ ពីេគេហl យ Nនរង0រគំi មកំែហងេហl យ‘NនបZ ក់ ƒ េយl ង ស¥ិ តេKកL@ង ជŽហ រ$បRំ ង នឹង 0រេរlស េអl ង ពូ ជ
eសន៍ ។ ពួកេគេជ•ƒេយl ង Nន~ំ$ទេវ†ត‚ម មិ ន~ំ$ទ$ប,ពលរដ_កម?@,េទ ែត,ក់ ែសp ង េយl ង $បRំង នឹង0រ
$ប0ន់ ពូជeសន៍េ¤វ€ញេទ។

ខk@ំគិតƒេKេពលេ-ះបZª $បឈមស$Yប់ មជ8មណ:លសិ ទ=ិមនុស>កម?@,គឺƒេយl ង $ប0ន់ េ~លជŽហ រ

មួយែដល~•ន$ប,$បិយ*ព េKេពលែដលេយl ង$ប0ន់ ជហ
Ž រ$បRំងនឹង0រេរlសេអlង ពូជeសន៍។ ដូេចLះេយl ង$តវូ

Nន េKfច់ ពី េគសូ ម ”ីែតអងE0 រសងEម សុី វ€ល ក៏ និ¦ យƒ "អូ៎ , កុំនិ ¦ យពី េវ†ត‚ម ឬ “យួ ន” េបl មិ នដូេចLះេទ
មជ8មណ:លសិ ទម
=ិ នុស>កម?@,នឹងរិះគន់ េយl ងពី0រ$ប0ន់ ពូជeសន៍។” ដូេចLះេយl ង$បឈមមុខនឹង0រគំiមកំែហង
៖ េ"ក អ៊ូ វ•រៈ $តវូ NនគំiមកំែហងអំពីបZª េនះនិង េរ•ង,េ$ចlនេទ†ត។ បុគEលិករបស់ េយl ងជួប$បទះ0រលំNកកL@ង

0រចូលរួម,មួយៃដគូមួយចំនួន “ៃដគូអងE0រសងEម សុីវ€ល” ពី េ$©ះពួកេគេKែតបន3ចអ
ំ កឱ–េយl ង។ ប៉ុែន3េយl ងNន
រកaេ~លជŽហរែផLកសី លធម៌របស់ េយl ង េនះ,ជŽហររបស់ េយl ង។

េKេពលេ-ះ ស$Yប់ អងE0រសងEមសុី វ€ល ដៃទេទ†ត ‘គឺ,េ~លវ€ធែី ដលមិ នYន$ប,$បិ យ*ពមួ យ ។

គណបក>$បRំងNនេ$បl$Nស់ 0រ$ប0ន់ ពូជeសន៍េដlម”ីទទួលNន$ប,$បិយ*ព។ ស$Yប់ អងE0រសងEមសុីវ€ល

ដៃទេទ†ត ‘េរ•ងធម•Pែដលពួកេគរិះគនរf_ភិN ល ប៉ុ ែន3ចេំ ©ះ0ររិះគន់ គណបក>$បRំង ែដលេគយល់ ƒអL ក~ំ$ទ

លទ=ិ$ប,ធិប េតយ–និង $បRំ ង នឹង អំពីពុករលួយ , ‘គឺ, េរ•ងេផ>ងមួ យេទ†ត ,ពិ េសស…ក់ ទងនឹងេរ•ងែដលYន
លក§ណៈរេសl ប។

េដlម ”ីtu ស់ ប3vរe¥ ន*ពសិ ទ=ិម នុស >េKកម?@, ‘YនបZª $បឈម,េ$ចlន។ បរិ¦ 0សទូេ¤ស$Yប់

សងEមសុី វ€លេKកL@ង $បេទសកម?@, េKែតYនeរៈសំ“ន់ ,ពិ េសសស$Yប់ អងE0រƒL ក់ មូល f_នែដលេធ‰l0រេK

Pមប‚
3 េខត3។ ‘Yន0រគំiមកំែហងនិង0ររុកកួន$បRំងនឹង សកម•ជនសិ ទ=ិមនុស>,បន3ប-|ប់ េfយW,kធរ។
Yន0ររុកកួនPមផuvវតុ"0រPមរយៈ0រេrទ$ប0ន់ ពីបទេល•lស$ពហ• ទណ:និង0រឃុ ំ ខu°ន។ អំេពlពុករលួយខ?ស់និង

0រឃុ បឃិ ត~L រ‘ងW,kធរនិង បុ គEល ឯកជនែដលYន$ទព–សម”ត3ិស3@កស3 មX េធ‰lឱ–e¥ ន*ព0ន់ ែតW$កក់ េ¤ៗ។

0រអនុម័ តចºប់ េល•នេពកេfយមិ នYន0រពិ េ$~ះេ¦បល់ ,មួ យសងEមសុី វ€ល និង 0រខ‰ះ“តតYu*ពេKែត,
•និភ័យដ˜ធន
± ់ ធរ± មួយនិង,បZª$បឈមចំេ©ះេសរី*ព,មូលf_ន។
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អងE0រមិ នែមនរf_ភិN លពˆ¦ម$N$ស័ យ…ក់ ទង,មួ យរf_ភិN ល,េទ†ង…ត់ េKកL@ង លក§ណ ៈសហ-

$បតិប តិ30រ។ េKមជ8មណ: លសិ ទ=ិម នុស >កម?@, េយl ង Nនបេង«lតសិ 0§e"និង ប‚
3 ញ,េ$ចlន និង Nនេរ†បចំ
សកម• *ពផ>ព‰ផaយេដlម”ីេលlកកម? ស់0រយល់ ដ{ង ,egរណៈនិងចូលរួម,មួ យ$ប,ពលរដ_េលlប Zª សំ“ន់ ៗ
រួមYនជេYu ះដ•ធីu េសចក3ី $©ងចºប់ កំែណទ$មងq $បព័ ន=យុ ត3ិធ ម៌ និ ង 0រជŽនុំជ $មះេfយយុ ត3ិធ ម៌ ។ េយl ងែតងែត
អេ•l ញW,kធរឱ–ចូលរួមកម•វ€ធី…ំងេ-ះ។

េយl ង $តវូ 0រ0រ~ំ $ទពី ស ហគមន៍ ទូេ¤…ំ ង សហគមន៍, តិនិង អន3រ,តិ េដlម ”ីg-ƒ$កុម សងEមសុី វ€ល

កម?@ , Wចេធ‰l$បតិ ប ត3ិ 0 រ$បកបេfយសុ វត¥ិ * ព។ 0រ~ំ $ទេនះWចYនេKកL@ ង ទ$មងq , េ$ចlន ដូច,0រប•`@ ះ
ប•`vល 0រកeងសមត¥*ព ជŽ-ញតស៊ូមតិ និង0រ~ំ$ទែផLកហិ រ•[វត¥@។

េKមជ8មណ: លសិ ទ=ិម នុស >កម?@, េយl ង ពˆ¦មេធ‰lឱ–Yន*ពបរិសកម• (proactive) ,ង មុ ន។ េយl ង

Yន0រ$ពយ
ួ NរមX ¦៉ង“uំងអំពី0ររឹតត”ិតេលlេសរី*ព,មូលf_ន។ េយl ង Nនបេង«lត ែផន0រយុ ទ=e£ស3 ថ•េfយ

េt3តេលl0រ0រ©រេសរី*ព,មូលf_ន កំែណទ$មងq$បព័នយ
= ុ ត3ិធម៌ និងនីតិប •[ត3ិ សម*ពនិង0រេរlសេអl ង ធុរកិច`
និងសិ ទ=ិម នុស>និង 0រចូលរួមនេ¦Nយ សិ ទ=ិនិងកំែណទ$មងq។ ចំេ©ះខk@ំ 0រប£Z បេយនឌ័រេ¤កL@ង បZª …ំងអស់
េនះគឺ,កិច`0រrំNច់ ។

េKមជ8មណ: លសិ ទ=ិម នុស>កម?@,េយl ងេ$បl េ~លវ€ធីសំ“ន់ ពីរ¦៉ ង។ ទីមួ យគឺ0រផ3ល់អំ‚ចដល់ សហ-

គមន៍និង 0រតស៊ូ ម តិែដលែផ—កេលl ភស3@ P ង េហl យគេ$Yង¸uំ េមl ល េសរី* ព,មូ ល f_ន (ែដលខk@ំនឹង ពិ * កaេK
េពលេ$0យ) ‘គឺ , ឧ…ហរណ៍ ដ˜ល— មួយ ។ េយl ង ក៏ Y នគេ$Yង0រ¸uំ េមl ល សវន0រ ែដល,កិ ច`0 រ¸uំ េមl ល
តុ"0រ Pមfនƒេតlតុ"0រកំពុងអនុវត3Pមស3ងqfរៃន0រជŽនជ
ុំ $មះេfយយុ ត3ិធម៌ ែដរឬេទ។ េយl ង ពិនិត–េមl ល

ភស3@PងPមរយៈប•ី $តត
ួ ពិនិត–របស់ េយl ង 0រ¸uំេមlលរបស់ េយl ង ប-|ប់ មកេយl ងបbªញរNយ0រណ៍និង0ររក
េឃl ញេ-ះជូនដល់តុ"0រអំពី*ពមិន$ប$កតី‚មួយ និងរេប†បែដលតុ"0រWចែកលម—។

ស$Yប់ គេ$Yង¸uំ េមl លសវ-0រេនះ តុ" 0រ,ញឹក¼ប់ េបl កចំហរចំេ©ះ0រសន|-េហl យកL@ង ែផLក

មួយចំនន
ួ ពួកេគe3ប់ េយl ង េហl យពˆ¦មែកលម— ។ ប៉ុ ែន3កិច`0រេនះគឺេtpត“uំងចំេ©ះនីតិវ€ធីរបស់ តុ"0រ ែដល
,ទូេ¤ក$មិតៃនយុ ត3ិធម៌គឺ,បZª។

ែផLកសំ “ន់ មួយ េទ†តស$Yប់ េយl ង គឺ0 រផ3ល់ អំ‚ ច េហl យ កL@ង ែផLកេនះេយl ង េធ‰l0 រេ$ចlនេលl0 របណ3@ ះ

ប‚
3 ល 0រកeងសមត¥*ព បេង«lន0រយល់ ដង
{ សហគមន៍និង ជូនដŽណឹងដល់egរណជនអំពីសិទ=ិនិង េសរី*ព,
មូលf_ន។

Yន0រផ3ល់ អំ‚ ចដ˜ធំេធងដល់ សហគមន៍និង សកម• ជនមូ លf_ នេហl យ មួ យ ចំែណកគឺ, លទ=ផលៃនកិ ច`

$បឹ ង ែ$បងរបស់ េយl ង ។ េបសកម• របស់ េយl ង គឺេដlម ”ីេលl កកម? ស់និង 0រ©រសិ ទ=ិម នុស >។ ‘មិ នែមន,សកម• * ព
ែដល$សបឬ$បRំ ង នឹង រf_ភិN លេ-ះេទ ប៉ុ ែន3‘,0រg-ƒរដ_Yន0រេ~រពសិ ទ=ិម នុស >និង បំេពញ0តព‰កិ ច`
Pមផuvវចºប់ របស់ ខu°ន។

េយl ង នឹង $N$ស័ យ…ក់ ទង,មួ យគណបក>នេ¦Nយ…ំង អស់ មិ នƒគណបក>0ន់ អំ‚ ចឬគណបក>

$បRំង េមដ{ក-ំថ•ឬ rស់ អL កនេ¦NយវŸយេក•ង ឬrស់ ែដលេ~រពសិ ទ=ិមនុស>។ តួ-ទីរបស់ េយl ងគឺតស៊ូ មតិនិង
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ចក់ សុ 7ព
iយ0រណ៍ពី0ររំេ"ភសិ ទ=ិមនុស>។ ‘មិ នែមន,តួ-ទីរបស់ េយl ងកL@ង0រេធ‰l0រ$បRំងនឹងរf_ភិNលឬបុគEល‚
YLក់ េfយចំេ©ះេឡlយ។

េយl ង មិ នែមនតស៊ូ ម តិចំេ©ះែតរf_ ភិN លប៉ុ េ‚
œ ះេទប៉ុ ែន3ចំេ©ះegរណៈនិងអងE0រសងEមសុី វ€លែដរ។

$បសិ នេបlេយl ង និ¦យអំពីេយនឌ័រ, ‘មិនែមនែតចំេ©ះរf_ភិNល េ-ះេទ ប៉ុែន3ចេំ ©ះegរណៈជនែដលយល់ ƒ
េយនឌ័រគឺ,បZª, ដូច~Lនឹងករណី0រ$បRំងនឹង0រ$ប0ន់ ពូជeសន៍ែដរ។

ខk@ំេទlប ែត$តឡប់ ម កពីេបសកកម•Pមេខត3 ែដលេយl ង Nនេរ†បចំកម• វ€ធីជន
Ž ប
ួ សកម• ជន។ េនះគឺ,គំនិតផ3°ច

េផ3lម ដ˜ល— មួ យ ពី េ $©ះេយl ងWច$បមូ ល ផ3@ំទ ស>នៈច$មុ ះ ែដលអL ក 0ែសត យុ វជន សកម• ជ នWចជួប ជុ~
Ž L េហl យ
និ¦ យអំពីស កម• និយ ម (activism) េលlប Zª ដូច,ដ•ធីu បរិe¥ ន និង េយនឌ័រ។ ខណៈែដលេពលេវ"េដlរេ¤មុ ខ
$ប,,នrប់ េផ3ម
l 0រ©រសិ ទែ=ិ ដលពួកេគគួរែតទទួលNននិង0រចូលរួម។

…ក់ ទងេ¤នឹង រេប†បែដលអងE0រមិ នែមនរf_ភិN លេធ‰l0រ YនអងE0រមិ នែមនរf_ភិN លសិ ទ=ិមនុស>,

េ$ចlនែដលេធ‰l0រេR?ះេ¤រកេបសកម• $សេដ†ង~L,ពិេសសអងE0របី គឺ៖ សYគម0រ©រសិ ទ=ិម នុស>និង អភិវឌ½ន៍

េKកម?@, (Wដហុ ក), អងE0 រលី 0ដូ និង ពួកេយl ង មជ8មណ: លសិ ទ=ិមនុស>កម?@,។ ប៉ុ ែន3េយl ង ពិត,Yនឯកេទស
េផ>ងៗ~L។ េKមជ8មណ:លសិ ទម
=ិ នុស>កម?@, េយl ងពˆ¦មយកេ~លវ€ធយ
ី ុ ទ=e£ស3មួយ។ ,ទូេ¤េយl ងពˆ¦ម

ពិនិត–េមlលរេប†បែដលេយl ងWចបំេពញ0រbរឱ–~Lេ¤វ€ញេ¤មកជŽនស
ួ ឱ–0រ$បកួត$បែជង, ឧ…ហរណ៍អងE0រ

លី0ដូ សYគមWដហុ ក និងអងE0រមួយចំនន
ួ េទ†តជŽ-ញកL@ង0រ¸uំេមl ល ពួកេគYនប‚
3 ញPមេខត3េហl យពួក
េគជŽ-ញកL@ង ែផLកេនះ, េKមជ8មណ:លសិ ទម
=ិ នុស>កម?@,េយl ងេធ‰l0រេ$ចlនេលl0រតស៊ូមតិេលl0រវ€*គែផLកចºប់ ។

េKេពលែដលYនចºប់ េយl ងផ3ល់0រវ€*គPមផuvវចºប់ េfយពិនិត–េមlលករណីនីមួយៗ។ ដូេចLះជŽនស
ួ ឱ–0រ$បកួត
$បែជង េយl ង Wចសហ0រេfយេ$បl $Nស់ ព័ ត៌YនែដលអងE0រដៃទទទួល NនPមរយៈ0រ¸uំ េមl លេដlម ”ីេធ‰l0 រ
,មួ យ~Lនិង បេង«lតេសចក3ីែថuង 0រណ៍ឬ0រវ€*គរួម~L។ េនះគឺ,អ‰ី ែដលេយl ង េមl លេឃl ញƒ,ជŽ-ញរបស់ េយl ង
េហl យេយl ងពˆ¦មg-ƒេយl ងបំេពញ0រbរ~Lេ¤វ€ញេ¤មក។

កL@ងរយៈេពលមួ យRLំកនuងមកេនះេយl ង Nនអនុវត3គេ$Yងដ˜សំ“ន់ មួយែដលេ·ƒគេ$Yង¸uំេមl លេសរី

*ព,មូលf_ន។ េដlម”ីេធ‰l0រbរេនះេយl ងNនសហ0រ,មួ យអងE0រមិនែមនរf_ភិNលសំ“ន់ ៗមួ យចំនន
ួ ដូច,៖
អងE0រWដហុ ក និង មជ8មណ: លeមគEី*ព (Solidarity Centre), មជ8មណ: លអន3រ,តិស$Yប់ ចºប់ មិ នរក$Nក់

ចំេណញ (Internal Centre for Not-for-Profit Law) ែដល,អងE0រេធ‰l0រេដlម”ី¸uំេមlល 0ររឹតត”ិតេលl េសរី* ព
,មូលf_ន,ពិេសសPមfន0រអនុម័តចºប់ ែដលបំបិទេសរី*ពដូច,ចºប់ សី3ពីសYគមនិងអងE0រមិនែមនរf_-

ភិN លេKកម?@ , និង ចºប់ ស ហជ•ព។ េ~លេŠរបស់ គេ$Yងគឺកeងមូ ល f_នភស3@ Pងមួ យ …ក់ ទងនឹង េសរី* ព

មូលf_នេKកម?@,, េដlម ”ីពិនិត–ƒេតlេសរី*ពមូ លf_ន$តវូ Nនេ~រពឬេទេKកL@ង $បេទស, េfយអនុZ[ តឱ–Yន
កិច`ខិតខំ$បឹងែ$បងតស៊ូមតិេfយែផ—កេលlភស3@Pង។

ដូេចLះគេ$YងេនះYនអត¥$បេ¦ជន៍“uំង ‚ស់ េKកL@ងន័យƒ‘,0រ¸uំ េមl លេfយអពˆ$កឹតែផ—កេលl

វ€ធីe£ស3 ចºស់ "ស់ មួយ។ Yនgតុផ>ំ,េ$ចlនចំេ©ះគេ$Yងេនះ៖ េយl ង េធ‰l0រស| ងqមតិ,egរណៈPមប‚
3
េខត3នីមួ យ ៗេKកL@ង $បេទសកម?@, និង សYXសអងE0រសងEមសុី វ€លនិងេមដ{ក-ំ សហជ•ព,េ$ចlន។ េយl ងក៏ $បមូ ល

េហតុ0 រណ៍ ែដលNនiយ0រណ៍ េfយសហគមន៍េKនឹង កែនuង ផងែដរ។ ចំេ©ះបZª េនះ សYគមWដហុ កYន
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មូលf_នេKƒLក់ េខត3¦៉ងរឹងYំ ដូេចLះ‘bយ$សល
ួ ស$Yប់ ពួកេគកL@ង 0រ$បមូលនិងប•vនiល់ រNយ0រណ៍ឧប”ត3ិ

េហតុ…ំងេនះេ¤ឱ–ពួកេយl ង េKឯមជ8មណ:លសិ ទ=ិម នុស>កម?@,ស$Yប់ 0រ$បមូ លព័ត៌Yន…ំងអស់ ។ ប-|ប់ ម ក

េយl ង េធ‰l0រពិ និត–េលl$កបខណ:ចºប់ និង $បមូ លនូវរNយ0រណ៍--ែដលNនផ>ព‰ផaយេលlប ‚
p ញeរព័ ត៌Y ន
ផងែដរ។

ដូេចLះវ€ធីe£ស3…ំងអស់ េនះរួមប•`vល~L េហl យេយl ង Nនបេង«lតទ$មងqៃន0រ¸uំេមlលមួយដូេចLះេយl ងWច

កំណត់និងពិនិត–Pមfន0ររំេ"ភបំ©ន¦៉ង,ក់ "ក់ ។ េយl ងេt3តេ¤េលlែផLកសំ“ន់ ៗចំនន
ួ បួនគឺ៖ទីមួយគឺេមl ល

េ¤េលlែផLកចºប់ ែដលYន$eប់ េKកL@ង$បេទសƒេតl‘អនុេ"មេ¤Pមបទf_នសិ ទ=ិមនុស>អន3រ,តិឬ អត់ ដេូ ចLះ
‘,0រសិ កaពិនិត–េលl $កបខណ:ចºប់ ។ ទីពីរគឺហួ សពី ចºប់ េ¤េទ†ត៖ េតl$កបខណ: ែផLកចºប់ កំពុង$តវូ Nនអនុវត3
ែដរឬេទ? ទីបីេដlម ”ីពិនិត–េមlលកិច`សហ$បតិបត30
ិ ររ‘ងរf_ភិNលនិងសងEមសុីវ€លនិង0រយល់េឃl ញរបស់ អងE0រ

សងEមសុីវ€លអំពីe¥ន*ពេសរី*ពមូលf_ន។ …ំងេនះគឺ,សYស*គ េហl យYនសូច-ករ,ងមួយរយ$បេភទេK
កL@ង0រ$តត
ួ ពិនិត–របស់ េយl ងែដលែផ—កេលlgតុ,ក់ "ក់ ៃនចºប់ សិទ=ិមនុស>អន3រ,តិ…ក់ ទងេសរី*ព,មូលf_ន។

េKកL@ង គេ$Yងេនះ េយl ង Nនពˆ¦មេធ‰lេfយអពˆ$កឹត ដូចែដលខk@ំេKែតនិ¦យេ¤0ន់ ម នុស>$គប់ រប
ូ

ƒ េ~លវ€ធី របស់ េយl ង $តវូ ែត,0រតស៊ូ ម តិែដលែផ—កេលlភ ស3@P ង។ េយl ង មិ នWច$~ន់ ែតេ¤ជួបរf_ភិ N ល ឬ

egរណជនេហl យនិ¦ យƒYន0ររំេ"ភសិ ទិ=ម នុស>េឡlយ េលlកែលងែតេយl ង Yនភស3@Pង៖ េតlអំេពlហិ ងa
ែបប‚ែដលNនេកlតេឡlង? េតlYនប៉ុ-•នករណី? េតlនរ‚,អL កេធ‰l? ,េដlម។ ដូេចLះេនះ,េ~លវ€ធរី បស់ េយl ង

េហl យ‘NនដŽេណlរ0រ¦៉ងល—។ ‘គឺ,RLំដប
Ž ូង ៃនគេ$Yងេនះ េហl យេយl ង សង¾ឹមƒនឹងបន3,មួយ‘េដlម”ីបេង«lត

គំរស
ូ 3ងqfរស$Yប់ អ-គត។ េយl ង សង¾ឹមƒនឹងបេង«lត0រចូលរួមបែន¥មេទ†ត,មួយរf_ភិNលេដlម”ីបbªញពួកេគ

នូវរNយ0រណ៍ែដលែផ—កេលlភស3@Pងេfយបbªញពីអ‰ីែដលកំពុង េកlតេឡlង េKនឹងកែនuង៖ េតlេសរី*ព,មូ លf_ន
$តវូ Nនេ~រព ឬរំេ"ភបំ©ន¦៉ងដូចេម3ច? េតlរf_ភិNលគួរែតេfះ$eយបZªេនះ¦៉ងដូចេម3ច?

រNយ0រណ៍ របស់ េយl ង Yនរយៈេពលមួ យ RLំ គឺពីRLំ ២០១៦ ដល់ ែខ មី - RLំ ២០១៧។ អ‰ី ែដលេយl ង Nន

សេង«តេឃl ញគឺYន0រfក់ ក$មិតែផLកចºប់ បែន¥មេទ†តេ¤េលlសងEមសុីវ€លនិងអL កែដលរិះគន់ រf_ភិNល។

លទ=ផលៃនគេ$Yង¸uំេមl លេសរី*ពNនបbªញពី និ-L0រគួរឱ–$ពយ
ួ NរមX ,េ$ចlន,ពិ េសសគឺចºប់ សី3 ពី

សYគមនិងអងE0រមិនែមនរf_ភិNល ែដល$តវូ Nនរកេឃl ញƒ‘ប៉ះ©ល់ដល់េសរី*ព,មូលf_ន។

សំ“ន់ បំផត
ុ េ-ះ0រ¸uំេមl លរបស់ េយl ងNនPមfនេឃl ញƒYនសកម•*ពឬ©ក–សម3ីរបស់ រf_ភិN ល

ចំនួន ៥៩០ ករណី ែដលNនែថuង ឬប៉ ះ©ល់ ដ ល់ េសរី* ព,មូ ល f_ ន។ កL@ ង ចំេ‚ម ៥៩០ ករណី Yន ២៩០ករណី
($បែហល ៤៩ *គរយ) Nនបbªញƒរf_ភិNលឬW,kធរYន0រយល់$ចឡំេលlចºប់ េនះt|ល់។

0រេធ‰វl €េeធនកម• ចºប់ គណបក>នេ¦Nយគឺ,បZªមួ យេទ†ត។ េKកL@ង គេ$Yងរបស់ េយl ង , េយl ងNន

Pមfនសរុបេឃl ញ0ររឹតត”ិតឬ0ររំេ"ភេសរី*ព,មូលf_នចំនួន៣៩១ ករណី។ េយl ង េធ‰l0រ¸uេំ មlលេលlមូល
f_ន$បrំ$តីYស ដូេចLះ$បសិ នេបlអLកេមlលេ¤េលlនិ-L0រ េយl ងWចេឃl ញƒចំនន
ួ េនះNនេកlនេឡlង ពី ៦៣ េK$តី

Yសទីមួ យេ¤ ១០១ េKកL@ង$តីY សទីពីរ េហl យប-|ប់ ម កេឡlងដល់ ១២០ េKកL@ង $តីYសទីបី េបl េ…ះបី ,‘Nន
guក់ ចុះមក$តឹម១០៧ េKកL@ង$តីYសទីបួនក៏េfយ។
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ចក់ សុ 7ព
កង‰ល់ដ˜ធំមួយ គឺƒYន0រេកlនេឡl ង 0រ…ម…ររបស់ រf_ភិN លនិង W,kធរមូ ល f_នចូល រួម ឬ¸uំ េមl ល

សកម•*ពរបស់ អងE0រសងEមសុីវ€លដូច,0របណ3@ះប‚
3 ល ឬ$បតិបត3ិ0រេផ>ងៗេទ†ត។ ពួកេគសំេŠេ¤េលlចºប់

ស3ី ពីស Yគមនិង អងE0រមិ នែមនរf_ ភិN ល,យុ ត3ិកម•។ ឧ…ហរណ៍ ,W,kធរមូ លf_នកL@ង េខត3មួយត$មូវឱ–អងE0 រ

មិ នែមនរf_ភិN លប•v នរNយ0រណ៍ $បrំស Np ហ៍ ប៉ុ ែន3េរ•ងេនះមិ ន$តវូ Nនត$មូវេfយចºប់ េឡlយ ។ េហl យ េK
េពលែដលេយl ង េរ†បចំ0របណ3@ះប‚
3 ល ឧ…ហរណ៍េដlម”ី$បមូលព័ត៌Yនស$Yប់ រNយ0រណ៍របស់ េយl ងW,kធរ
Nនមកដល់¦៉ងរហ័ សេហl យសួរេយl ងƒេតlេយl ងកំពុងេធ‰lអ‰ី េហl យពួកេគ…ម…រេមlលក$មងសំណួររបស់ េយl ង។

េយl ង ក៏N នេឃl ញ0ររឹតត”ិតរបស់ *គីទីបីចន
ំ ន
ួ ២៤ ករណីផងែដរ៖ េនះសំេŠេ¤េលl0ររឹតត”ិតែដល$តវូ

Nនអនុវត3េfយ*គីទីបីេ$Áពីរដ_ សងEម សុីវ€ល ឬegរណៈជន។ ‘WចសំេŠេ¤េលlនិេ¦ជក, ពលរដ_, $កុមហ៊ុ ន
ឬR•ំ ស ន3ិសុ ខ ឯកជន។ កL@ ង ចំេ‚មករណី …ំ ង ២៤ េ-ះYនករណី ែតមួ យ គត់ ែដលជនេល•l ស $តវូ Nន-ំ មក0ត់

េ…សឬក៏0រេសុl បអេង«ត…ក់ ទងនឹង 0ររំេ"ភបំ© ន។ េយl ងក៏ ទទួលNនរNយ0រណ៍ឧប”ត3ិេហតុចំនន
ួ ៦០ ករណី
ផងែដរែដលេរ†បiប់ ¦៉ ងលម—ិ ត…ក់ ទងនឹង 0រ$បជុ,Ž 0របណ3@ ះប‚
3 ល ឬ0រ$បមូ លផ3@ែំ ដល$តវូ Nនរំ“នេfយ
W,kធរមូលf_ននិងេfយ~•នមូលf_នចºប់ $តឹម$តវូ ។

េលlសពីេនះេ¤េទ†ត‘ក៏ …ក់ ទងនឹង 0រស|ងqម តិ,egរណៈែដលƒYនែតអL កេឆulយតបចំនន
ួ ៥ *គរយ

ប៉ុេ‚
œ ះែដលNនេឆulយƒពួកេគYនWរម•ណ៍េជ•,ក់ ƒរf_ភិNលឬតុ"0រនឹងេfះ$eយ0ររំេ"ភសិ ទ=ិមនុស>

Nន$តឹម$តវូ ។ េហl យេKទីប •`ប់ YនែតអL កេឆulយតប$បែហល ១១ *គរយៃន0រស| ងqមតិ,egរណៈេKកម?@,
ែដលNនេឆulយƒពួកេគYនេសរី*ពកL@ង0រអនុវត3េសរី*ព,មូលf_នរបស់ ពួកេគ។

ដូេចLះេយl ងNនបbªញរf_ភិN លនូវភស3@Pងេនះ េហl យេយl ង សង¾ឹមពួកេគនឹង េfះ$eយបZª េនះេដlម”ី

g-Nននូវបរិ¦0សអំេ‚យផលស$Yប់ សីុ វ€លសងEម េធ‰lសកម• *ព$បកបេfយេសរី*ពនិង Wចអនុវត3េសរី
*ព,មូ លf_នរបស់ ពួកេគ។ ប៉ុ ែន3‘មិ នែមន,0រbរbយ$សល
ួ េ-ះេទេ…ះបី ,អL កYនព័ ត៌Yនភស3@Pង¦៉ ង

‚ក៏ េfយ, រf_ភិ N លនឹង រកa0រ0រ©រសកម• * ពរបស់ ពួ កេគនិង បដ€េសធអ‰ី ែដលេយl ង រកេឃl ញ៖ ពួកេគនឹ ង

និ¦យƒេយl ងYនទំេ-រ$បRំង េហl យƒេយl ង ែតងែតរិះគន់ ពួកេគ។ ប៉ុែន3េយl ង នឹងបន3ពˆ¦ម, េយl ង Nនេ$បlវ€ធី
e£ស3,េ$ចlនេដlម”ីN នភស3@Pង,ក់ ែស3ង។ PមរយៈរNយ0រណ៍របស់ េយl ង, េយl ងYនេ~លបំណងេង«lតគំរស
ូ 3 ងq

fរមួយេKRLំេនះ េហl យWចបbªញ0រេ$ប†បេធ†បេ¤រf_ភិNលេKRLំេ$0យ។ េសចក3ីសង¾ឹមរបស់ េយl ង គឺƒ
នឹងYននិ-L0រថយចុះៃន0ររំេ"ភបំ©ន េហl យេយl ងWចេធ‰l0រ,មួយរf_ភិNលេដlម”ីែកលម—‘បែន¥មេទ†ត។

បច`@ប ”នLេនះេយl ង កំពុង សេង«តេឃl ញƒ0រវ€វត3 ចុង េ$0យបំ ផុតជុŽវ€ញ បZª សិ ទ=ិម នុស >េKកម?@ , មិ ន ល—

េឡlយ ‘ពិត,គួរឱ–$ពយ
ួ NរមX‚ស់ ។ អL កiយ0រណ៍ពិ េសសរបស់ អងE0រសហ$ប,,តិទទួលបន|@កសិ ទ=ិមនុស>

េ"ក$សី រ៉‚
ូ
ស•ីត េទlបែតមកទីេនះ េហl យ~ត់Nននិ¦យ¦៉ងធ±ន់ៗអំពីe¥ន*ពសិ ទ=ិមនុស>េfយeរែតYន

បZª ធំៗ-េពលសព‰ៃថ±េនះ េfយមិនiប់ ប•`vលចºប់ ែដលរf_ភិN លNនអនុវត3កL@ងរយៈេពលប៉ុ-•នRLំចុងេ$0យ

េនះ។ ចុង េ$0យបំផុតៃនចºប់ …ំងេនះគឺ0រេធ‰វl €េeធនកម•ចºប់ គណបក>នេ¦Nយ េហl យ‘bយ$សល
ួ កL@ង 0រ
េមlលេឃl ញ0រេŠចºស់ ‚ស់ គគ
ឺ ណបក>$បRំង។

កង‰ល់ដៃទេទ†តៃនចºប់ ែដលេយl ង Nនកំពុង តស៊ូ ម តិ$បRំង គឺចºប់ សី3 ពីសYគមនិង អងE0រមិ នែមនរf_ភិ-

Nលនិ ង ចºប់ សហជ•ព ។ ចºប់ េនះ$ត ូវNនេ$បl $Nស់ េKេពលថ••ៗ េនះ$បRំ ង នឹ ង អងE0 រ Agape International

155
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Missions (AIM), អងE0រេ$Áរf_ភិN លមួយែដលេធ‰l0រ…ក់ ទង0រជួញដូរមនុស>។ បុគEលិករបស់ ពួកេគNនេធ‰lបទ
សYXសន៍, មួ យទូរទស>ន៍ សុី អិនអិ ន (CNN), ,លទ=ផលពួកេគ$តវូ Nនរង0រគំiមកំែហងបិ ទអងE0រ។ េ$0យពី

0រេសុl ប អេង«តមួ យ, ប៉ុែន3េfយeរែតអងE0រេនះេចញមុខសុំេ…សេ"ក-យករដ_ម£ន3,
ី egរណៈ, ~ត់ N ន
សេ$មចចិតផ
3 ល
3 ់ឱ0សឱ–ពួកេគបន30រbរេ¤េទ†ត។

0លពីៃថ±ម>ិលមិញ វ€ទˆe¥ន,តិ$ប,ធិបេតយ– (National Democratic Institute) $តវូ Nនបិទ។ េនះគឺ

,អងE0រមិនែមនរf_ភិNលអនpរ,តិែដលNនបេ$មl0រbរអស់ រយៈេពល២៥ RLំេK$បេទសកម?@,េfយNន~ំ$ទ
ដល់ អងE0រមិ នែមនរf_ភិN លកL@ង $សុកស3ី ពីបZª 0រេNះេRLត ព$ង{ងសមត¥*ពអL កេNះេRLតនិងគណបក>នេ¦-

Nយផងែដរ។ ពួកេគ$តវូ Nនេគេrទ$ប0ន់ ពីប ទរំេ"ភេលlអពˆ$កឹត*ពនេ¦Nយេfយេធ‰l0របណp@ះប‚
p ល
គណបក>$បRំងដ˜,ងេគបំផត
ុ គឺគណបក>សេ£bEះ,តិ។ ‘,0រពិតែដលពួកេគNនេធ‰l0របណ3@ះប‚
3 លមិន$តឹម

ែតគណបក>សេ£bEះ,តិប៉ុេ‚
œ ះេទ ប៉ុ ែន3ែថម…ំង គណបក>0ន់ អំ‚ ចផងែដរ។ 0រេrទ$ប0ន់ េនះ$តវូ Nនេធ‰l
េឡl ង េfយសY— ងƒវ€ទˆe¥ ន,តិ$ប,ធិបេតយ–កំពុង ដŽេណl រ0រេfយ~• នអនុស >រណៈៃន0រេ¦គយល់ ~L
(MOU)។ េ¦ងPមចºប់ សី3 ពីសYគមនិង អងE0រមិ នែមនរf_ភិNល អងE0រអន3រ,តិ…ំងអស់ $តវូ ែតYនអនុស>រណៈៃន0រេ¦គយល់ ~Lពី$កសួ ង0របរេទសនិង$តវូ ចុះេG•ះមុ នេពលពួកេគWច$បតិប ត3ិ0រNន។ វ€ទˆe¥ន,តិ

$ប,ធិប េតយ–Nនេធ‰l0 រេKកL@ង $បេទសកម?@, អស់ រយៈេពល ២៥ RLំម កេហl យ, ពួកេគNនfក់ © ក–េសLl រសុំ ចុះ

េG• ះេ¤$កសួ ង 0របរេទសrប់ Pំង ពី ែខមិ ថុ-RLំមុ នមកេមu ះ។ ប៉ុ ែន3រហូ តមកដល់ េពលេនះពួកេគមិ នទទួលNន
ចេមul យ េទ ដូេចL ះរf_ ភិ N លេ$បl $Nស់ េហតុផ លេនះេដlម ”ីេrទƒវ€ទ ˆe¥ ន,តិ $ប,ធិប េតយ–កំពុង ដŽេណl រ0រ
េfយខុសចºប់ ។

ប៉ុែន3េ¦ងPមចºប់ , ចºប់ សី3 ពីសYគមនិង អងE0រមិ នែមនរf_ភិN លែចងƒ$កសួ ង $តវូ ែតេឆulយតបេ¤

នឹង 0រេសLlសុំរបស់ អងE0រមិ នែមនរf_ភិN លƒយល់ $ពមឬបដ€េសធកL@ងរយៈេពល ៤៥ ៃថ±ៃនៃថ±េធ‰l0រ។ អស់ រយៈ
េពល,ងមួ យ RLំម កេហl យ ពួកេគមិ នNនទទួល 0រេឆulយតប‚មួ យេឡlយ! ដូេចLះវ€ទˆe¥ន,តិ$ប,ធិបេតយ–
$តវូ Nនបិទ បុគEលិកបរេទស$តវូ ែតrកេចញពី$បេទសកម?@,កL@ងរយៈេពល$Nំពីរៃថ±។

ដូច~Lេនះែដរ-េពលថ•ៗ
• េនះរf_ភិNលNនបិទe¥នីយវ€ទ–@ចន
ំ ន
ួ ជ€ត ៣០ែដលផ3ល់េY៉ងផaយឱ–វ€ទ–@សំេឡង

សហរដ_Wេមរិក វ€ទ–@Wសុីេសរី និងe¥នីយ$បព័នផ
= >ព‰ផaយមួយចំនន
ួ េទ†តដូច,វ€ទ–@សំេឡង$ប,ធិបេតយ–។ W,k
ប័ ណœ របស់ ពួ កេគ$តវូ Nនដកហូ ត។ ដូេចL ះPំ ង ពី យ ប់ មុិ ញ េយl ង មិ នWចេបl កe3 ប់ e¥ នីយ៍ វ€ទ–@ែដលេយl ង gu ប់ e3 ប់

េ-ះNនេទ។ ឥឡvវេនះ$បសិ នេបlេយl ងចងqe3ប់ វ€ទ–@…ំងេ-ះ េយl ង $តវូ e3ប់ Pមអុីនធឺណិត។ ដូេចLះមនុស>,េ$ចlន
មិនWចe3ប់ វ€ទ–@ែដលពួកេគguប់ N នe3 ប់ េឡlយ, េយl ងWចe3ប់ វ€ទ–@…ំងេ-ះPមរលកgតុW0សខuី ប៉ុ ែន3‘មិ ន
ចºស់ េឡlយ។

ដូច~Lេនះផងែដរ ថ•ៗ
• េនះករណី$បRំងនឹង 0ែសត ឌឹេខមបូ Âេដលី …ក់ ទងនឹង បZª ពន=fរ0ែសត ឌឹេខម

បូÂេដលីNនដŽេណlរ0រេKកម?@,អស់ រយៈេពល,ងៃមX$NំRLម
ំ កេហl យ។ រf_ភិNលNន$Nប់ ពួកេគƒពួកេគជŽ© ក់

ពន=ចន
ំ ួន ៦ "នដុ"u រWេមរិកកL@ង រយៈេពល ១០ RLំចុង េ$0យេនះេហl យគំiមបិ ទេបl សិនពួកេគមិ នបងq$Nក់ ឥលូវ

េនះេទ។ ដូេចLះសំណួរគឺƒ $បសិ នេបlប ZªេនះYនPំងពីដប់ RLំមុនមក េហតុអ‰ីNន,រf_ភិNលេទlបែតrត់វ€gន0រ
$បRំងនឹង0ែសតេKេពលេនះ?
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ស$Yប់ វ€ទˆe¥ ន,តិ $ប,ធិប េតយ–, ‘,េរ•ងដូច~L ែដរ - េហតុអ‰ី រf_ ភិN លrត់ វ€g ន0រ ¦៉ ងRប់

រហ័ សឥលូ វេនះេfយមិ នទុ កេពលេវ"‚មួ យ ស$Yប់ 0រេសុl ប អេង«តេfយយុ ត3ិ ធម៌ និង YនតYu *ព ឬទុ ក
េពលេវ"ឱ–វ€ទˆe¥ន,តិ$ប,ធិបេតយ–េឆulយតបនឹង0រេrទ$ប0ន់ េ-ះ?

ខk@ំគិតƒ$ពឹ ត3ិ0 រណ៍ 0លពី ម >ិល មិ ញនិង ករណី គំi មកំែហងដល់ 0ែសតឌឹេខមបូ Â េដលីគឺ$~ន់ ែត,0រ

rប់ េផ3lមប៉ុ េ‚
œ ះ ‘មិ ន…ន់ ដល់ ទី ប •` ប់ េKេឡl យ េទ។ ‘នឹង YនអងE0 រេ$Áរf_ ភិN លេផ>ងេទ†តែដលនឹង $ត វូ
0uយ,េ~លេŠ។ អងE0រលី0ដូនិងWដហុ កNនទទួលសំបុ$ត…ក់ ទងនឹងបZªពន=ផងែដរ។

ដូេចL ះខk@ំគិ ត ដូច អ‰ី ែដលខk@ំN ននិ¦ យƒ ‘$~ន់ ែត,0រrប់ េផ3lម ដŽបូ ង ប៉ុ េ‚
œ ះ េហl យ‘Nនេកlត េឡl ង

េfយeរែត0រេNះេRLត,តិខិតជ€តមកដល់ ។ ‘មិន$តឹម ែតខk@ំេទែដលNនគិតែបបេនះ ប៉ុែន3សYជ€កសងEម សុីវ€ល
ដៃទេទ†តក៏គិតƒអ‰ី ៗពិត,ខុស~LេKេពលេនះ។ ,ទូេ¤ េKេពលែដល0រេNះេRLតខិតជ€តមកដល់ ‘WចYន0រ

រឹតត”ិត អំេពlហិងaប៉ុែន3េពលេនះ ‘0ន់ ែតW$កក់ “uំង‚ស់ េហl យេយl ងមិន$NកដƒេតlដេŽ ណlរ0រេNះេRLតេលlក
េ$0យនឹង$ប$ពឹត3េ¤¦៉ងេម៉ចេឡlយ។

េKកL@ង$បេទសកម?@, YនអងE0រសងEមសុី វ€លែដលសកម•$បែហល ១០០០ អងE0រ េហl យអងE0រែដលេធ‰l

0រែផLក0រតស៊ូមតិសិទ=ិមនុស>Yនចំនន
ួ មិនេ$ចlនេទ, គឺតិច,ង ១០០ អងE0រ។

ខk@ំe‰គមន៍ឱ–YនអងE0រែដលេធ‰l0រែផLកសិ ទ=ិមនុស>បែន¥មេទ†ត។ េយl ងWចរកវ€ធេី ដlម ”ីេធ‰lយុទ=e£ស3និង

េធ‰l0រ,មួ យ~Lឱ–Nនល—។ YនអងE0រតិចតួច‚ស់ ដូច,អងE0រWដហុ កមជ8មណ:លសិ ទ=ិមនុស>កម?@, អងE0រ

លី0ដូ ែដលេធ‰l0រេលlែតបZªសិ ទ=ិមនុស>។ ខk@ំចងqឱ–YនអងE0រែដលេធ‰l0រែផLកសិ ទម
=ិ នុស>បែន¥មេទ†ត េfយYន
េបសកម•ថ• មិនƒអL កដ{ក-ំេក•ងឬrស់ និងYនតុល–*ពេយនឌ័រផងែដរ WចចូលរួមកL@ងដŽេណlរ0រេនះ។ ប-|ប់ ម ក
ខk@ំគិតƒេយl ងWចេធ‰l0រ,មួយ~LេR?ះេ¤រកេ~លេŠរួមមួយ។

ខk@ំស ង¾ឹម ƒ$ប,ជនកម?@ , នឹង Wចេ$បl $Nស់ សិ ទ=ិរបស់ ពួ កេគេfយYនេសរី* ព េហl យ$បេទសរបស់

េយl ងWច0uយ,$បេទសែដលYនលទ=ិ$ប,ធិបេតយ–ដŽេណlរ0រេពញេលញ។ ខk@ំគិតƒេយl ងYនស03នុពលេ$ចlន
‚ស់ េហl យខk@ំពិ ត,សង¾ឹម ƒPមរយៈ0រេ~រពសិ ទ=ិ ម នុស >Nនេពញេលញ េយl ងWចអភិ វឌ½និង រីកចេ$មl ន
េfយYនឱ0សនិងទទួលNន$បេ¦ជន៍$តឹម$តវូ ស$Yប់ មនុស>$គប់ ~L។
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្បធនែផ្កឃ34ំេមើល
អង្ករសម្ន
័ ្ែខ្រជំេរឿន និងករពរសិទិ្មនុស4G (លីកដូ)
េ"ក អំ សំ 'ត )*ប,នែផ0ក12ំេ ម4 លស*6ប់ សម8័ នែ: ខ<រជ?េ រ@ននិងCរDរសិ ទិ:ម នុសG (លីC ដូ) )តួLទីមួយ ែដល
េ"កNនបេ*ម4CរOំងពីQ0 ំ ១៩៩៨ មក។ េ"ក6នសVWប័*តែផ0កវYសZករនិងអនុបណ\ិតែផ0កច^ប់ ។ េ"កNនចូលរួម
ក0_ងCរត`aដbធី2 េហ4 យេធZC
4 រេដ4មeីCរDរសុខfពនិងសុខុ6លfពរបស់ អ0កែដល*តវូ Nនបេណgញេចញពី ដbធីរ2 បស់ ពួកេគ
jំងេkក0ង
_ lជ,នីភ0េំ ពញនិងOមបn
g េខតgLL។ េ"កក៏Nនចូលរួមp៉ងr2ង
ំ C2ក0ង
_ កម<វធ
Y េី ដ4មeីs*ំ ទដល់ ជនរងេ*sះ
ៃនCរេធZ4jរុណកម< និងអ0 កែដលរងេ*sះពីបVvសុខfពនិងបVvសងwមែដល)លទ:ផលៃនCរបេណgញេចញពី ដbធីរ2 បស់
ពួកេគ។ េ"កគឺ)អ0 កCរDរសិ ទិ:មនុសGែដល6នបទពិ េ yធន៍)េ*ច4នQ0 ម
ំ ួ យ រូបេkក0_ង*បេទសកម8 _)។

ខ{_ំេក4ត េkQ0ំ ១៩៧៣ េkេខតg កn
g ល។ ក0_ង អំឡ_ ង សម័ យ ប៉ុ ល ពត េពលខ{_ំ6 ន'យុ ៤ ឬ ៥ Q0ំ *គ ួy រ

របស់ ខ{_ំ*តវូ Nនជេម2‚សេƒេខតgNត់ ដប
? ង។ ក0_ង អំឡ_ងេពលេLះេយ4 ង 6នs0បីLក់ េkក0_ង*គy
ួ រគឺឪពុក6…យរបស់ ខ{_ំ
និង ខ{_ំ។ េkសម័យែខ<រ*កហម, ខ{_ំN នរស់ េkក0ង
_ កងកុ6រេហ4 យឪពុក6…យរបស់ ខ{_ំេƒេធZ4Cរេkកែន2ងេផGងេkក0_ង

េខតgN ត់ ដប
? ង។ េkេពលែដលកងទ័ពេវ†តnមNនមកដល់ ខ{_ំេkែបកពី *គy
ួ ររបស់ ខ{_ំេkេឡ4យ ប៉ុ ែនgេ*Cយមក
ឪពុក6gយរបស់ ខN
{_ំ នែសZងរកខ{_ំេkកងកុ6រ។

េkQ0ំ ១៩៨០ ខ{_ំNនˆប់ េផgម
4 ចូលេរ†ន‰0ក់ ទី ១ េk*សុកមងwលបូរី េខតgNត់ដប
? ង–CលេLះេគមិនjន់ N ន

ែបងែចកេខតg)ពី រេkេឡ4យេទ។ េkQ0ំ ១៩៩២ ខ{_ំNនេរ†នចប់ វYទ‹ល័យ េk*សុកមងwលបូ រី ប៉ុែនgេពលេLះេគNន
ែបងែចកេខតg េហ4 យមងwលបូរីNនC2យ)ែផ0កមួយរបស់ េខតgបLŒយ6នជ•យ។

េkQ0ំ ១៩៩២ ខ{_ំN នមកបនgC រសិ កŽេkភ0ំេពញគឺេkវYទ‹y• នបេច•កវYទ‹កម8_) ។ ខ{_ំN នេរ†នែផ0កវYសZ ករ

អគwិសនី។ ខ{_ំN នប‘•ប់សVW ប័*តែផ0កវYសZករេkQ0ំ ១៩៩៧ េហ4 យបLŒប់ មកខ{_ំ*តវូ NនេផŒរមកេធZ4Cរ)ម’នgីlជCរ

មួយរូបេkេខតgOែកវ ប៉ុ ែនgខ{_ំN នេធZ4CរេkទីេLះNនែតពីរបីែខប៉ុ េn
“ ះេ”យyរែតមិ ន6នCរ•រែដល*តវូ េធZ4
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េkទីេLះ។ បLŒ ប់ ម កខ{_ំN នមកេធZ4C រេkេlងច*កCg របនŒះមួ យ េkេក†នyZ យ គឺ េk*កុ ម ហ៊ុ ន6៉ េឡសុី មួ យ ។
បLŒប់ ពីNនេធZ4CរេkទីេLះអស់ រយៈេពលបីែខខ{_ំNនេឃ4 ញ‰កម<ករ*តវូ NនេគេធZ4Nបnស់ ដេូ ច0ះខ{_ំNនជួយកម<ករ
េធZ4Cរត`aនិងjមjរសិ ទ:ិេសរីfពរបស់ ពួកេគ។

ដូេច0ះខ{_ំNន™នេƒដល់Cរ*បឈមមុខ)មួយនឹងេlងច*កេហ4 យខ{_ំNនសេ*មចចិត"
g ឈប់ ពីCរ•រេk

ទីេLះ។ បLŒប់ ពីCរ"ឈប់ របស់ ខ{_ំ េkចុងQ0១
ំ ៩៩៧ខ{_ំN នេឃ4 ញCរ*បCសេ*ជ4សេរ4សបុគwលិក)អ0 កCរDរសិ ទិ:
មនុសG60ក់ េkសម8័នែ: ខ<រជ?េរ@ននិងCរDរសិ ទិ:មនុសG(លីCដូ)។ Oមរយៈចំណងœចណ
ំ ូ លចិតgរបស់ ខ{_ំចំេDះបVvសិ ទិ:
មនុសGនិងបទពិេyធន៍របស់ ខ{_ំេkក0_ង េlងច*ក)មួយអំពីកម<ករែដល*តវូ NនេគេធZ4Nប ខ{_ំNនសេ*មចចិតg”ក់ Dក•
ចូលេធZ4Cរ•រេនះេហ4 យខ{_ំNនស6žស)ប់ ។ ខ{_ំNនˆប់ េផgម
4 បេ*ម4Cរឱ•អងwCរលីCដូOំងពីQ0ំ ១៩៩៨ មក។

ˆប់ ពីQ0ំ ១៩៩៨ ដល់ Q0ំ ២០០២ ខ{_ំN នបេ*ម4Cរឱ•អងwCរលីCដូប៉ុែនgខ{_ំមិន6នCរបណg_ះបn
g លជ?Lញ

ច^ប់ េទ។ េ”យyរែតCរ•រfគេ*ច4នjក់ ទងនឹងច^ប់ ខ{_ំNនសេ*មចចិតgបនgCរសិ កŽេkyកលវYទ‹ល័យភូមិនŒ
នីតិy’សgនិងវYទ‹y’សgេសដកិច•េkQ0ំ ២០០៣ េហ4 យខ{_ំNនប‘•ប់សVWប័*តអនុបណ\ិតែផ0កច^ប់ ក0_ងQ0ំ ២០០៩។

Cរ•ររបស់ ខ{_ំពិត)Dក់ ព័នន
: ឹងជ?នយ
ួ បេច•កេទសស*6ប់ កម< វYធី12ំ េម4 លសិ ទ:ិមនុសGេkអងwCរលីCដូ។

ក0ង
_ កម<វYធីេនះ េយ4 ង*តវូ េសុ4បអេង¡តេƒេល4ករណីរំេ"ភសិ ទ:ិមនុសGែដល*តវូ Nនកំណត់OមេsលCរណ៍របស់ អងw
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v$ំ នJbយ4+គគ
• ូង
ូ Knលxសcីដប
េគ។ ដូេច'ះេhេពលេRះ+កុម+គf
c េំ •ះវ]šណ។
ួ រŠំងមូលរបស់ េយF ងពិត4.នJរេបc4vចិតច

ខv$ំe នេរ„នេhទី+កុង ភ'េំ ពញ។ ខv$ំeនប #ប់3'ក់ វ]ទ_ល័យេhទីេនះ េហF យបR1ប់ មកប #ប់3'ក់ បរិYZ ប័ +ត

ែផ'កJរ+គប់ +គង+បព័នព
[ ័ត៌.នវ]ទ_។ +eំពីរz'ំេ+Jយមក ខv$ំeនប #ប់3'ក់ អនុបណ;ិតរបស់ ខែv$ំ ផ'កJរសិ កPJរេtះ
+fយទំRស់ អនុវតcន៍េtយfរែតេRះគឺ4អnី ែដលខv$ំចូលចិតc។ ខv$ំគិត3េhេពលអ' កប #ប់ 3'ក់ វ]ទ_ល័យ អ' កចូល
េរ„នេhfកលវ]ទ_ល័យ អ' កដ•ង តិចតួចអំពីអnីែដលអ' កចងˆេធnFេhេពលអRគត ែតអ' កមិន+eកដ3‹ពិត4េរ‰ង+តឹម

+តវូ េឡFយ។ េhេពលខv$ំកំពុង េរ„ន3'ក់ ប រិYZ ប័ +ត េhz'ំទីពីរខv$ំe នžប់ េផcFម េធnFJរKរស?័ +គចិតេc ដFម %ីទទួលeនបទ
ពិេfធន៍និងចិ ឹ ម
# ខb¡នឯង។

បR1 ប់ ពី រយៈេពល ៦ ែខៃនJរស?័ +គចិតc ខv$ំe នžប់ េផcFម េធnFJ រ4មួ យ ស.គមន៍xសcី +គីសc ប រិស័ ទ កមW$ 4

(Cambodian Christian Women’s Association)។ ក'$ ង តួ R ទី េRះខv$ំ e នេធnFJ រ4មួ យ +គី សc បរិស័ ទxសcី េh“ម

សហគមន៍ជនបទេដFម%ីជយ
ួ ពួកេគក'$ង Jរបណ•$ះបƒ
• លវ]4£ជ’វៈដូច4Jត់េដរ តំe ញ េហF យេយF ងក៏.នកម?វ]ធីgព
4អ' កដ•កRំផងែដរក'$ងgព4ៃដគូ4មួ យមជsមណ;លធន¤នxសcី‘សុីែដល.នមូលt”នេh+បេទស.៉េឡសុី។ ពួក
េគeនមក+បេទសកមW$4 េហF យeនេធnFសិJHf)Šក់ ទងនឹង gព4អ' កដ•កRំរបស់ xសcី និងJរយល់ ដង
• ពី+ពះគមWី រ

េtយទសjនៈរបស់ xសcី ។ ខv$ំមិនែមន4សិ JHJមៃនសិ JHf)េRះេទ ប៉ុ ែនcខv$ំគឺ4អ' កបកែ+បេtយfរែតខvេ$ំ ចះ
gfអងˆេគbសល?មេដFម%ីជួយសិ JHf)។ ដូេច'ះខv$ំeនេធnFJរបកែ+បa1ល់.ត់និង ឯកfរ េហF យ“មរយៈJរKរ

េRះខv$ំeនេរ„នសូ+តេ+ចFនƒស់ េហF យeនឆb$ះបY#ំង3+ពះ4.#ស់ eនបេង¦Fតមនុសj+បុសនិង+សី .នgពេស?F‚'។
េŠះ4o៉ងƒក៏េtយfwនgពគឺខុសពីបទពិេfធន៍។ ដូេច'ះ.នសំណួរ4េ+ចFនែដលេកFតេឡFងអំពីបរិបទវប%ធម៌
+បៃពណី និងបទពិេfធន៍a1ល់ខb¡នរបស់ អ'ក។

ដូេច'ះបR1 ប់ ពីេនះ ខv$ំe នžប់ េផcFម ចូល +បឡd កេhក'$ង ដ•េណF រJរែបបេនះសូ ម %ីែតេពលែដលខv$ំបំ េរFJ រ4

មxនcីែផ'ករដ”e ល។ ខv$ំe នរកេឃF ញ3ខv$ំចូល ចិតcេធnFJ រKរJរិo ល័យប៉ុ ែនcខv$ំe នព_oមប #ប់ JរKរo៉ ងេល‰ន
ដូេច'ះខv$ំ‘ចចុះសហគមន៍4មួ យនឹង+កុមJរKរកម? វ]ធី។ ខv$ំពិត4ចូលចិតcេœទីេRះេដFម%ីចូលរួម ក'$ង Jរ+បជុស
• ហគមន៍ និoយ4មួ យ+ប4ជននិងទទួលeនបទពិ េfធន៍ជវ’ ]តេh“មជនបទពីេ+•ះក'$ងRម4េក?ង +សី ទី+កង
ុ .' ក់

ខv$ំពិត4មិ ន eនដ•ង េរ‰ងេ+ចFនអំពី ជនបទេឡF យ ។ កិច#J រេនះផcល់ ឱqខv$ំនូវឱJស4េ+ចF នេដFម%ីេរ„នសូ +តពី +ប4ជន
4ពិេសសមនុសjជ•Rន់ មុនអំពីជវ’ ]តនិងបទពិេfធន៍របស់ ពួកេគ េហF យខv$ំពិត4រីកMយនឹងJរសន1RŠំងេនះ។

មួយ z'ំេ+Jយមក ខv$ំe នabស់ េœបេ+មF JរេhអងiJ រទសjនៈពិ ភពេ)កកមW$4 ខv$ំេhែតេធnFJរKរែផ'ក

រដ”e ល4មួ យ គេ+.ងធីម៉ូេថ (Timothy Project) ដូេច'ះខv$ំ‘ ចយកបទ ពិេfធន៍Jលពី មុ នេ+បF េhកែនbង JរKរ
មួយេទ„ត។ ខv$ំeនបេ+មFJរេhទីេRះ+បែហលពីរz'ំ េហF យក'$ងអំឡ$ងេពលេនះខv$ំeនេរ„បJរ។

េhេពលែដលខv$ំេធnFJរេhទីេRះខv$ំមិ នŠន់ e នប #ប់ 3'ក់ បរិYZ ប័+តរបស់ ខv$ំេhេឡFយេទ ប៉ុែនcបនcិចម•ងៗខv$ំ

.នបY©ខbះក'$ងចំណង‘•ហ៍ ពិ• ហ៍ របស់ ខv$ំ។ ខv$ំគិត3ពួកេយF ង4េ+ចFនeនដ•ង3ទំRក់ ទន
ំ ងរ‹ងបុរស.'ក់ និងRរី
នឹង .នgពខុសែបb ក‚' បR1ប់ ពីេរ„បJររួច។ ‹‘ចបƒ
c លមកពី gព4.#ស់ Jរ+តត
ួ +“៖ អ' កគឺ4 ភរិo របស់
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ខv$ំ, ខv$ំគឺ4 បcី របស់ អ' ក។ ដូេច'ះ‹េធnFឱq.នJរពិ e ក។ ខv$ំេhេក?ង េhេឡF យេhេពលេRះ េហF យ ខv$ំេhព_oមែសn ង

យល់ ពីខb¡នឯងនូវអnីែដល4ចំណងˆចំណូលចិតcរបស់ ខv$ំ អnីែដលខv$ំចងˆេធnF។ ទីបំផត
ុ េយF ង .ន‘រម? ណ៍3ចំណង‘•ហ៍ -

ពិ•ហ៍ របស់ េយF ងមិន‘ចបនcេœមុខេទ„តeនេឡFយ ដូេច'ះេយF ងeនែលងលះ‚'បR1ប់ ពីេរ„បJរeនមួយz'ំ។ ‹មិ ន
Kយ+សល
ួ េRះេទពីេ+•ះខv$ំគឺ4កូន+សី របស់ +គគ
ូ Knល.'ក់ ខv$ំ4មនុសjដ•បូងេគែដលeនេរ„បJរេហF យក៏4មនុសj

ដ•បូងេគែដលeនែលងលះ‚'ែដរេhក'$ង+គf
ួ រ។ ‹ពិត4ពិeកƒស់ ប៉ុែនcេរ‰ងលGេRះគឺ3ខv$ំែតងេឈn ងយល់ពីខb¡ន
ខv$ំ អnី ែដលជ•រញ
ុ ខv$ំក'$ង Rម4xសcី.'ក់ ផ1$យពី ¬នៈែដល+តវូ eនផcល់ឱqអ' ក មិន3អ' ក4មនុសjេhលីវ េរ„បJររួច ឬ

ែលងលះ‚'។ េហF យ‹មិ នKយ+សល
ួ េRះេទ ‹ពិ ត4បY© +បឈមមួ យ ែតខv$ំ.ន‘រម? ណ៍3បទពិ េfធន៍e នេធnF
ឱqខv$ំរឹង.ំ ‹ែតងែតជួយខvឱ
$ំ qឈររឹង.ំចេំ •ះរេប„បែដលេយF ងកំណត់ខb¡នេយF ង4xសcី។ ខv$ំមិនែដលចងˆេធnF4េមដ•កRំ
.'ក់ េឡF យ ប៉ុ ែនcខv$ំែតងែតចងˆដក
• Rំ ជ’វ]តរបស់ ខv$ំ“មរេប„បមួ យ ែដល.នន័យខv$ំេធnFអnី ែដលខv$ំគិត3.នfរៈសំU ន់

េហF យមិ នប៉ ះ•ល់ ដល់ នរƒ.'ក់ េផjងេទ„ត។ េhេពលដ•ƒ ល‚' ខv$ំe នដ•ង 3ខv$ំនឹងតស៊ូ នឹងអnី ែដលមិ ន+តឹម +តវូ ។
បR1 ប់ ពីប េ+មF J រKរJរិo ល័ យ អស់ មួ យ រយៈ ខv$ំe នដ•ង 3ខv$ំេធnFJរKរeនo៉ ងលG ប៉ុ ែនcខv$ំe នដ•ង 3‹ដល់ េពល
ែដល+តវូ ចុះ“មសហគមន៍េហF យេធnFអnីមួយែដលខុសពីJរKរJរិoល័យនិងJរKរេលF+កtស។

ដូេច' ះខv$ំe ន)ឈប់ ពី អងiJ រទសjនៈពិ ភពេ)កកមW$4 េដFម%ីបំេពញgរកិច#4 អ' កស+មបស+ម ួល សិ JH

f ) 3' ក់ តំ ប ន់ ស +. ប់ បƒ
c ញ J រសិ កPអំ ពី ទំ R ស់ ‘ សុី ‘ េគ' យ៍ (Southeast Asian Conflict Studies
Network) រយៈេពល ៣ ែខ។ ‹4សន'ិសីទ3'ក់ តំបន់ មួយេហF យ កមW$4គឺ4.#ស់ ផ1ះ។ ខv$ំeនេមF លេឃF ញ‹4ឱJស

េរ„នសូ+តដŒអf#រqមួយេhក'$ងបរិបទអនcរ4តិ េហF យខv$ំeន‘នឯកfរŠំងអស់ ស+.ប់ សន'ិសីទ េហF យខv$ំeនេរ„ន
សូ+តo៉ងេ+ចFន។ ខv$ំទទួលខុស+តវូ េលFភសc$gរŠំងអស់ ៖ េរ„បចំកិច+# បជុព
• ិgកP កែនbងf'ក់ េh ដូេច'ះខv+$ំ តវូ +គប់ +គង
JរKរេ+ចF នក'$ង រយៈេពលដŒខbីមួ យ ។ េហF យឯកfរŠំ ង េនះeនបេ+ង„នខv$ំេ+ចFនƒស់ –‹4Jរ‘នដŒគួរឱqžប់

‘រម?ណ៍េហF យខv$ំeនžប់ េផcម
F េរ„នបែនwមអំពី+បេទសកមW$4។ េhf)េរ„ន េយF ង +‚ន់ ែតេរ„នពី េហតុJរណ៍, ក'$ង
កំឡ$ងេពលេនះេœេពលេRះ, របបេនះ, ប៉ុែនc‚?នJរយល់ដង
• ច¯ស់ )ស់ អំពីមូលេហតុ –េតFអnីេœ4មូលេហតុ? អnី

េœ4Jរវ]g គ? ខv$ំe នžប់ េផcFម េរ„នសូ +ត សួ រសំ ណួ រអំពីស ម័ យ Jលរបស់ េយF ង –សម័ យ ែខ?រ+កហមនិ ង ពី មុ ន ។
ដូេច'ះខv$ំeនរកេឃF ញខb¡នឯងេhេលFផdវb +តឹម+តវូ ក'$ងJរបេ+មFJរេhក'$ងវ]ស័យសនcិgពនិងទំRស់ និងយុ តcិធម៌សងiម។

បR1ប់ ពីJរKរេនះeនប # ប់ ខv$ំe នtក់ • កqេធnFJរមc ងេទ„តស+.ប់ តួRទីមួយេhអងiJរទសjនៈពិ ភព

េ)កកមW$4 ក'$ង គេ+.ងJរកfងសនcិg ពេហF យខv$ំទ ទួល eនេ4គជ°យ ។ គណៈកម? J រស.± សន៍4 ពិ េសសអ' ក

+គប់ +គងរបស់ ខv$ំe នសេ+មច3 េបF េŠះបី 4ខv$ំមិ ន.នfវ“និង បទពិ េfធន៍ក'$ង វ]ស័យេនះក៏ េtយ ែតខv$ំ.នឆន1ះ
េហF យខv$ំនឹង ខិតខំែសn ង រកចេមbF យេtយែផGកេលFអnីែដលខv$ំe នដ•ង ពីJរចុះ“មសហគមន៍និង Jរគិតរបស់ ខv$ំេលFបY©
Šំងេនះ។

‹4គេ+.ងfកល%ងមួយ េហF យខv$ំe នេរ„នសូ +តេ+ចFនƒស់ ពី េ+•ះអងiJរទសjនៈពិ ភពេ)កកមW$4

កំពុង េធnFJ រេលFJ រកfងសនcិg ព“មវ]ធីមួ យ ែដលនិo យអំពីរេប„បបxY£ បJរកfងសនcិg ពេœក'$ង JរKរ

មនុសjធម៌និងអភិវឌ³ន៍។ េយF ងeនេធnFJរKរŠក់ ទងនឹងជេ.bះ4េ+ចFន។ េយF ងក៏eនេរ„បចំកម?វ]ធស
ី ិ កPអំពីសនcិgព

ស+.ប់ កុ.រែដល4គំនិតផc¡ចេផcម
F Jរអប់ រព
ំ ីសនcិgពស+.ប់ កុ.រែដល.ន‘យុ ពី ១៣ ដល់ ១៨ z'ំ។ េយF ងeនេធnF
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5៉ក ច័ ន:សុី<
Jរពិ េfធន៍ fកល%ង‹ ពិ និតq‹េឡFង វ]ញ ពីរ បី បួ នដង េហF យឥឡd វេនះ‹+តវូ eនេគយកេœtក់ ប #d ល4ែផ'ក
មួយៃនជ•Rញទន់ េtយ+កសួងអប់ រយ
ំ ុ វជននិងកីµ។

េលF សពី េនះេœេទ„ត េយF ង ក៏ e នផc¡ចេផcFម កម? វ]ធីJ រកfងសនcិgពអនcរជ•េន‰។ េŠះបី 4 +ប4ជនកមW$ 4

gគេ+ចFន4អ' កJន់ ពុទ[f សRក៏ េtយ ក៏ េយF ង.នជ•េន‰fសRដៃទេទ„តផងែដរ។ េŠះបី4 ‚?នអំេពFហិង Pធ‡ន់
ធ‡រ ក៏េhែត.នgព“នតឹងនិងឧប%តcេិ ហតុ ដូេច'ះេយF ងeនព_oមជែជកនិងបេង¦FតបរិoJសមួយែដលេយF ង‘ច
.នជ•េន‰ និងទសjនៈffRេផjង‚' េហF យេយF ង‘ចមកជួបជុ‚
• ' និoយ‚'េœវ]ញេœមកនិងេធnFJរ4មួយ‚'។
ខv$ំe នចំƒ យេពលមួ យ z'ំ ក'$ ង Jរផc¡ច េផcFម កិ ច#J រេនះ េហF យខv$ំe នេមF ល េឃF ញ3ថn’េបF េយF ង មិ ន.នអំ េពF ហិ ងP

+បសិ នេបF ‚? នJរទុក ចិតc‚' ‹ែតងែត.នទសjនៈសន'ិt” ន3Jរab ស់ បcd រជ•េន‰4កិច# J រស+.ប់ +គី សc បរិស័ ទ ។
ដូេច'ះេhេពលែដលខv$ំeនចូលរួម 4មួ យសហគមន៍អ'កJន់ ពុទ[fសRនិងfសនិកអុី fbម ពួកេគ.នJរសងj័យ

អំពីេចតRែដលេhពី េ+JយពួកេយF ង ែដល4+គីសc ប រិស័ទក'$ង Jរ.នគំនិតផc¡ចេផcFមJរកfងសនcិg ពអនcរជ•េន‰
េនះ។

ចំេ•ះខv$ំ‹ ច¯ស់ ƒស់ 3បំ ណ ងរបស់ ខv$ំគឺមិ នែមនេដFម %ីJ រab ស់ បcdរជ•េន‰េទ។ ខv$ំដ•ង 3ក'$ង Rម4+គី សc

បរិ ស័ ទ េយF ងេធnFកិ ច# J រផjពn ផ PយfសR4េ+ចF នេh“មសហគមន៍េហF យ+ប4ជន‘ចបcd រេœJន់ f សR

+គីសc។ ប៉ុែនcស+.ប់ ខv$ំa1ល់ ខv$ំ+បJន់ យកនូវតៃមb ែដលេយF ង មិ ន‘ចេ¶ខb¡នឯង34អនcរជ•េន‰+បសិ នេបFេយF ង មិ ន
េ‚រពជ•េន‰របស់ អ'កដៃទ រួបរួម‚'និងេធnFJររួម‚'ខណៈេពលែដលេយF ងពិžរƒសុីជេ+·ពីជេ• ន‰របស់ េយF ងេhក'$ង

លំហរដŒលGមួយ។ ដូេច'ះខv$ំeនចំƒយេពលមួយz'ំេដFម %ីកfងទំនក
ុ ចិតcេហF យ+កុម យុ វជនកfងសនcិgពអនcរជ•េន‰
ដ•បូងេគ+តវូ eនបេង¦FតេឡFងេhក'$ង+បេទសកមW$4។

ខv$ំe នេធnFJរេhអងiJរទសjនៈពិ ភពេ)កកមW$44មួ យJរKរកfងសនcិg ពេនះអស់ រយៈេពលបួ នz'ំ

េហF យបនcគេ+.ងfកល%ង –Jរពិ េfធន៍ Jរ“ក់ ែតងបេង¦Fត Jរ+តត
ួ ពិ និតqនិងJរ‹យតៃមb JរKរេac តេលF

ទំR ស់ កម? វ]ធី អ ប់ រំស នcិg ពនិ ង អនcរជ•េ ន‰របស់ េយF ង ។ េយF ងក៏ e នេធnFJ រ4មួ យ អងiJ រកម? វ]ធី អ ភិវឌ³ន៍ ធន¤ន
យុ វជនេhេលFវគiសិកPអនcរជ•េន‰របស់ ពួកេគផងែដរ េហF យឥលូវេនះពួកេគេhែតដ•េណFJរវគiសិកPេនះ។ េយF ងeន
ចង+កង4ឯកfរអំ ពី េរ‰ងM៉ វ4េ+ចF នពី J រab ស់ បcd រនិ ង ផលប៉ ះ•ល់ ៃនJរេរ„នសូ +តនិ ង េ‚លវ]ធី របស់ េយF ង។
បR1ប់ មក ខv$ំe នžប់ េផcFមេធnFJ រ4មួ យគេ+.ងមួ យ េផjងេទ„តេhក'$ង អងiJ រទសjនៈពិ ភ ពេ)កេ¶3ចលR
សហគមន៍េដFម %ីJ រ•រកុ.រែដលeនទទួលJរឧបតwម± ពីជន
• ួយស+.ប់ Jរអភិវឌ³អូ xfcលី (AusAID) ែដលេac ត
សំUន់ េលFJរេកង+បវ° #និងJររំេ)ភបំ•នផbdវេភទកុ.រ។

ដូេច'ះខv$ំe នេធnFJរក'$ង សហគមន៍េtយេ+បF គំនិតៃច'+បឌិត4េ+ចFនេដFម %ីចូលរួមក'$ងJរពិ gកPពី េ+•ះJរ

រំេ)ភបំ• នផbdវេភទ ែដលមិ នែមន4+ប¤នបទែដលKយ+សល
ួ េធnFJរេRះេឡFយសូ ម %ីែតេធnFJរពិ gកPេhក'$ង
+កុម+គf
ួ រក៏េtយ។ ដូេច'ះេយF ងeនេ+បF ឧបករណ៍4េ+ចFន –ឧŠហរណ៍, េវទិJសិ ល%ៈ (Forum theatre) សំេឡង

រូបថត (Photovoice)– េដFម%ីឱq+ប4ពលរដ”‘ចពិgកPនិងែចករំែលកេរ‰ងM៉វរបស់ ពួកេគeន។ “មរយៈេនះខve
$ំ ន
រកេឃF ញ3ខv$ំចូលចិតcេធnFJរ4មួយសហគមន៍េtយេ+បFដេ• ណFរJរៃច'+បឌិតនិង ឧបករណ៍មួយចំនន
ួ ។ េŠះ4o៉ ង

ƒក៏ េtយខv$ំក៏ž ប់ េផcFម .ន‘រម? ណ៍ 3ខv$ំមិ នeនសwិ តេhក'$ ង វ]ថែ’ ដលខv$ំេពញចិតcេឡFយ ពី េ+•ះចំណ ងˆចំណូ លចិ តc
របស់ ខគ
v$ំ ឺJរKរសនcិgពនិងទំRស់ ។
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
ដូេ ច' ះ េh z'ំ ២០០៧ ខv$ំ + ត ូ វ eនេគសួ រ3 េតF ខv$ំ ច ងˆ េ ធnF J រK រ4 មួ យ អងi J រស កម? g ព‘ សុី (Action

Asia) ែដល4បƒ
c ញអ' កកfងសនcិgព‘សុីេទ េហF យ3េតFខន
v$ំ ឹងžប់ ‘រម?ណ៍JរKរŠក់ ទងនឹង +បេទសមីo៉ន់

.៉ ែដរឬេទ។ ខv$ំž ប់ ‘រម? ណ៍ Ubំ ង ƒស់ +បេទសមី o៉ ន់ .៉ េhេពលេRះសwិ តេhេ+Jមរបបេo¤េhេឡF យ
េហF យ ‹.នJររឹតត%ិតUbំង មី o៉ ន់ .៉ eនេhtច់ ពីេគ មិ ន.នមនុស jេ+ចFនeនដ•ង ពី អnីែដលកំពុង េកFតេឡFង េhទី

េRះេឡFយែតអងiJរសកម? gព‘សុីe នេធnFJរេhក'$ង +បេទសមី o៉ន់ .៉“ំងពីទសវតjរ៍ ១៩៩០មក។ .នបƒ
c ញ
កfងសនcិgពមួ យ េនះ។ ដូេច'ះខv$ំ. ន‘រម? ណ៍3ចងˆេធnFJ រឱqអងiJរេនះ! េហF យ ខve
$ំ នសេ+មចចិតc) ឈប់ ពីJ រ

KរេhអងiJរទសjនៈពិភពេ)កែដលeន‚ំ+ទo៉ងUbំង េŠះបី 4ខv$ំ+តវូ េœក៏េtយ។ +បែហលមួយz'ំេ+Jយមក
មជsមណ;លសិ កPពីសនcិgពនិងទំRស់ +តវូ eនបេង¦FតេឡFងេដFម%ីេធnF4.#ស់ ផ1ះទទួលអងiJរសកម? gព‘សុី េហF យ
បR1ប់ មកJរKររបស់ ខv$ំ+តវូ eនបcdរមកេhេ+Jមមជsមណ;លសិ កPអំពីសនcិgពនិងទំRស់ ។

+បេទសកមW$4គឺ4ទីf'ក់ Jររបស់ ខv$ំស+.ប់ េធnFJរKរ េហF យខv$ំeនេធnFដេ• ណFរ4+បžំេœ+បេទសមី o៉ន់

.៉ ។ បR1 ប់ ពី ែខ កYZ z'ំ ២០០៧ េ+Jយសម័ យ បដ]វតcន៍ +ពះសង¹ ‹.នJរលំe កUbំ ង ƒស់ ស+.ប់ មនុស j

ែស%កសេដFម %ីទទួល eនទិt” Jរ។ ‹4េរ‰ងលGែដលែស%ករបស់ ខv$ំគឺ4 ពណ៌ ែស%កជន4តិភូ. េហF យខv$ំ‘ចេចញ
ចូលេtយេ+បF ទិt”Jរេទសចរណ៍4មួ យនឹងប័ ណºសំ‚ល់ ខb¡ននិសjិតរបស់ ខv$ំពីេ+•ះេhេពលេRះខv$ំក៏eនžប់ េផ•ម
F
េរ„ន3'ក់ អនុប ណ;ិតែផ'កJរសិ កPអំពីJរេtះ+fយទំRស់ េhfកលវ]ទ_ល័យបYZ fxសc ។ ‹4វគiសិកP3'ក់
តំបន់ មួយែដល+គប់ +គងេtយមជsមណ;លសិ កPពីសនcិgពនិងទំRស់ ក'$ងgព4ៃដគូ4មួយfកលវ]ទ_ល័យ។

ដូេច'ះ4លទ[ផល ខv$ំ‘ចចូលរួម4មួយ3'ក់ ដក
• Rំសងiម សុីវ]លេhក'$ង+បេទសមីo៉ន់ .៉េលFវគiសិកPអំពីJរ

េtះ+fយទំRស់ និងJរវ]gគដ•េណFរទសjនកិចស
# ិ កPមក+បេទសកមW$4េដFម%ីជយ
ួ បេង¦FតឱJសស+.ប់ Jរដ•កRំ
សងiមសុីវ]លឱqពួកេគ‘ច.ន‘រម?ណ៍3.នេសរីgព+គប់ +‚ន់ ក'$ងJរនិoយអំពីបY©+បេទសរបស់ ពួកេគ។

បR1ប់ ម កេhz'ំ ២០១០ ខv$ំe នសេ+មចចិតcabស់ េœបេ+មF Jរេhក'$ង+បេទសមីo៉ន់ .៉មួយែខមុនJរេeះ

េz' ត។ ខv$ំf' ក់ េhទីេRះអស់ រយៈេពលពី របី z'ំ េដFម %ីេធnFJ រេលF Jរកfងសនcិg ព4មួ យ អងiJ រ4តិមួ យ។ gព
Ubំងនិងបទពិេfធន៍របស់ ខគ
v$ំ J
ឺ រវ]gគនិងJរអភិវឌ³យុ ទ[fxសcនិងJរេធnFJរ4មួយgគី•ក់ ព័ន។
[

ខv$ំe នេរ„នសូ +តេ+ចFនពី JរKរនិងJរចូលរួម របស់ ខv$ំេhក'$ង +បេទសមី o៉ ន់ .៉ –ខv$ំមិ ន‘ចនិo យ3ខv$ំe ន

ចូល រួម ចំែណកេ+ចFនេទេŠះបី ខv$ំដ•ង 3មិ តcរម
ួ JរKរនិង មិ តcភកcិរបស់ ខv$ំេhទីេRះ.ន‘រម? ណ៍ 3ខv$ំe នេធnFក៏េtយ

ស+.ប់ ខv$ំe នេរ„នសូ+តេ+ចFនƒស់ ។ ចំណុចដŒសំUន់ មួយគឺខv$ំេរ„នអំពីរេប„បេធnFJរKរេhក'$ងបរិoJសែដល.ន
Jររឹតត%ិតUbំង េហF យេhេពលេRះគឺ+បេទសមីo៉ន់ .៉។ ខv$ំមិនគិត3+បេទសកមW$4ឥឡdវេនះសwិតេhក'$ងfwនgព
លGបំផត
ុ េទ ប៉ុ ែនcJលេRះេhក'$ង+បេទសមី o៉ ន់ .៉ពិ ត4លំe កUbំង ស+.ប់ ស ងiម សុី វ]លនិង អងiJ រមិ នែមនរt” ភិe ល។ េhក'$ង +បេទសមី o៉ន់ .៉ +ប4ជន.នJរខិតខំព_oមo៉ ងUbំង , ខិតខំរកវ]ធីេដFម %ីបេង¦FតឱJសបែនwម

េទ„ត។ +បសិ នេបF Šnរ+តវូ eនបិទ ពួកេគព_oមេមF ល3េតFប ងG¡ចeនេបF កែដរឬអត់ ។ +បសិ នេបF ប ងG¡ច+តវូ eនបិ ទ
េRះពួ កេគនឹ ង ពិ និ តqេមF ល 3េតF. ន+បេŸងេhេលF ដ •បូ ល ែដរឬេទ។ អ' ក +តវូ េធnFអnី មួ យ េដFម %ីប នcកិ ច#J រេœមុ ខ
េហF យេបF េŠះបី 4‹.នេ+‚ះ3' ក់ េ+ចFន Šំ ង េ+‚ះ3'ក់ a1 ល់ ខb¡ននិង +កុម +គf
ួ រក៏ េtយ ពួកេគeនេធnF‹េហF យខv$ំ
eនេរ„នសូ+តេ+ចFនពីបទពិេfធន៍េនះ។
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5៉ក ច័ ន:សុី<
បR1 ប់ ម កខv$ំ e ន+តលប់ ម ក+បេទសកមW$4 វ]ញ –‹4េពលេវ)ដŒស ម+សបមួ យ ។ ខv$ំ គិតេh+គប់ ដ•ƒ ក់

JលៃនJរKររបស់ ខv$ំ, ខv$ំe នឆb$ះបY#ំង o៉ង+បុង +បយ័ ត'េលFអnីែដល+តវូ ស+.ប់ ខ៖v$ំ េពលខbះអ' ក.នJរKរពី រឬបី

ចូល មក ប៉ុ ែនcខv$ំ+តវូ eនដ•កRំេtយf? រតីនិង Jរយល់ ដ•ងរបស់ ខv$ំេដFម %ីេtះ+fយ3េតFJរKរមួ យƒែដល+តវូ
ស+.ប់ ខb¡នឯងនិងកែនbងƒែដលខb¡នឯង.នចំណូលចិតc។ 4Jរពិតƒស់ អ'ក+បែហល4+តវូ ពិនិតqេមFលេលF+eក់

េប„វតjរ៍និង JរKរែដល•ក់ ព័ន[ ប៉ុែនcខv$ំព_oមគិតេឡFងវ]ញេហF យសួរខb¡នឯង ខv$ំែតងអធិt”នអំពីអnីែដល4.‚៌+តវូ
ស+.ប់ ខ។
v$ំ

ជេ+មFសបR1ប់ របស់ ខv$ំេកFត.នេឡFង“មរេប„បែដលគួរឱqžប់ ‘រម?ណ៍មួយ។ េhz'ំ ២០១៣ ឪពុករបស់ ខv$ំ

ឈឺ ធ‡ន់។ ខv$ំេទFប ែតេœរស់ េhក'$ង+បេទសមី o៉ន់ .៉េហF យមិ នŠន់ .នបំណ ងវ]ល+តលប់ ម កវ]ញេhេឡFយេទ ប៉ុ ែនc
‚ត់ និងខv$ំ.នទំRក់ ទំនងជ]តស'ិ ទ[ƒស់ ដូេច'ះ‹ពិe កក'$ងJរេh»bតz‡យពី ‚'។ ខv$ំe នមកេលងផ1ះ4ញឹកšប់ ក'$ង

អំឡ$ងេពល‚ត់ឈឺ េហF យខv$ំeន+eប់ មិតcរម
ួ JរKររបស់ ខv$ំ3ខv$ំ+តវូ ែត+តឡប់ េœផ1ះវ]ញេ+•ះ‚ត់ ជត
] )žកេ)ក

េហF យ។ ពួ កេគនិ o យ3‹4JរលG ប៉ុ ែនc+បែហល4អ' ក‘ចេធnFដេ• ណF រេœមក+បេទសមី o៉ ន់ .៉ ។ ដូេច' ះខv$ំ e ន
+តឡប់ ម ក+សុ កែខ?រ4មួ យកូន+សី របស់ ខv$ំ េហF យពី របី ៃថ‡េ+Jយមកឪពុករបស់ ខv$ំe ន)žកេ)កេœ។ ‹ពិត 4

លំe កUbំងƒស់ េតF.នអnីេកFតេឡFង បR1ប់ ពីេនះ? ខv$ំe នពិgកP4មួ យមនុសj4េ+ចFន4ពិេសសអតីត+ប¤នជន
4តិអូxfcលីរបស់ ខv$ំ េហF យ‚ត់e ននិoយ3, “អ' ក+តវូ ែតស+.កមួយរយៈេហF យគិតេឡFង វ]ញ។” ខv$ំeនគិតេហF យ
.ន‘រម?ណ៍3ខv$ំ+តវូ +តឡប់ មកផ1ះ មក+បេទសកមW$4វ]ញ ដូេច'ះខv$ំžប់ េផcម
F បេ+ង„នេhfកលវ]ទ_ល័យ“មរយៈប

ƒ
c ញមិ តcភកcែិ ដល.នគំនិតដូច‚'žប់ េផcម
F បេ+ង„ន“ំងពីេពលែដលខv$ំេhេធnFJរេh+បេទសមី o៉ន់ .៉េhេឡFយ។
បƒ
c ញេនះeនកំពុងេធnFJរKរដŒលGេhេលFចលRមូលt”នក'$ងJរកfងសហគមន៍េhក'$ង +សុក។ ដូេច'ះខv$ំe នžប់
េផcម
F បេ+មFJរ4fxfcžរqកិច#សន_.'ក់ េhេដe៉ តឺម៉ងˆសងiមកិចៃ# នfកលវ]ទ_ល័យភូមិនភ
1 េ'ំ ពញ។

បR1ប់ មកស.គមមណ;លព័ត៌.នកម?ករកំពុងែសnងរកអ' កស+មបស+មល
ួ .'ក់ េហF យខv$ំ+តវូ eនេគសួរ3េតF

ខv$ំž ប់ ‘រម? ណ៍ ឬេទ។ ខv$ំ e ននិ o យេtយេf? ះ+តងˆ3 បY© ពលកម? មិ ន ែមន4ជ•R ញរបស់ ខv$ំេទ ខv$ំមិ ន .នបទ
ពិេfធន៍ែផ'កេនះេឡFយ ប៉ុែនcxសcីគឺ4ចំណងˆចណ
ំ ូ លចិតរc បស់ ខv$ំេហF យខv$ំeនដ•ង3េtយfរែតឧសPហកម?ែដលពួក
េគេធnFJរ4មួយគឺកម? ករឧសPហកម?Jត់ េដរgគេ+ចFនគឺ4xសcី ែដល+តវូ នឹងចំƒប់ ‘រម? ណ៍របស់ ខv$ំ។ មណ;លព័ ត៌
.នកម? ករមិន+តឹមែតេacតេœេលFលកHខណ;JរKរប៉ុ េƒ
º ះេទ ប៉ុ ែនcែថមŠំង េលFជវ’ ]តរបស់ xសcី ផងែដរ េRះេហF យ
4កែនbងែដលខv$ំžប់ ‘រម?ណ៍។ ដូេច'ះខv$ំទទួលeនJរKរេនះ េហF យេRះគឺ4អnីែដលខv$ំកព
ំ ុងេធnFសពnៃថ‡េនះ។

ឧសPហកម? Jត់ េដរកំពុង េដFរតួRទីo៉ងសំUន់ មួ យស+.ប់ +បេទសកមW$4 េហF យ‹eនžប់ េផcFម េhz'ំ

១៩៩៥ បR1ប់ ពីJរេeះេz'តេលFកដ•បូងរបស់ េយF ង។ ដូេច'ះឧសPហកម?េនះeនដ•េណFរJរអស់ 4េ+ចFនទសវតjរ៍ម ក
េហF យ ប៉ុែនcfwនgពរបស់ កម?Jរនីគម
ឺ ិនŠន់ លGេhេឡFយ។ កម?ករgគេ+ចFនគឺ4xសcី។ ក.bំងពលកម?េhេពលេនះគឺ

.ន+បែហល ៧០០ ០០០ Rក់ ែដល ៩០ gគរយ4xសcី េហF យ+បែហល ៩០ gគរយៃនពួកេគeនេធnFចំƒក+សុក
មកពីតប
ំ ន់ ជនបទ។

ស+.ប់ ពួកេគgគេ+ចF ន JរKរេMងច+កគឺ 4 JរKរដ•បូ ង របស់ ពួក េគ េហF យJរab ស់ បcd រទីល ំេhេœ

ទី+កុងគឺ4បទពិ េfធន៍េលFកដ•បូងែដលពួកេគeនជួប+បទះៃនJររស់ z‡យពី+សុកកំេណFតរបស់ ពួកេគ។ េពលខbះពួក
េគមកែតឯង ជួនJលមក4មួ យស.ជ]ក+គf
ួ រ ប៉ុែនc‹ពិ ត4បទពិេfធន៍េលFកទីមួ យ េហF យពួកេគ.នវ°យេក?ង
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
ƒស់ ។ ពួកេគgគេ+ចFនeនេeះបងˆJរេរ„នសូ+ត“ំងពីេhេក?ងេដFម%ីជយ
ួ +គf
ួ ររបស់ ពួកេគ េហF យបR1ប់ មក+តវូ

ែសn ង រកJរKរេធnF។ េគែតងែតរំពឹង ទុក3xសcី និង េក?ង +សី េដFរតួR ទីេនះ។ ដូេច' ះ.នេរ‰ងពី រេhទីេនះ៖ ទីមួ យ គឺ 4
fwនgព+គf
ួ +គf
ួ រ និង ទីពីរគឺេហតុអnីeន4េក?ង+សី +តវូ េeះបងˆេžលJរសិ កPេដFម%ីជយ
ួ រ? .នJររំពឹងទុកតិច
តួចស+.ប់ េក?ង +បុ សក'$ងJរេeះបងˆេžលសិ កPចំណុចេនះ េហF យ‹Šក់ ទងេœនឹង វប%ធម៌និងJរយល់ ដ•ងរបស់

េយF ងអំពីអnីែដលេក?ង+បុសនិងេក?ង +សី គួរេធnF េហF យgគេ+ចFនេក?ង +បុ សនឹង +សី េhេរ„នបនcប R1ប់ ម កទទួលeនJរ

អប់ រឧ
ំ តcមសិ កP។ ខv$ំដង
• 3អnី ៗកំពុង ែតab ស់ បcdរ ប៉ុ ែនc‹មិ នŠន់ .នេ+ចFនេhេឡF យ។ +បសិ នេបFអ'ក.នលុយេដFម %ី

ផcល់Jរអប់ រឱ
ំ qកូន.'ក់ ទំេRរពិត4ឱqេœេក?ង+បុស។ េនះមិ នែមន4េរ‰ងM៉វែដលេកFតេhក'$ង+កុម+គf
ួ ររបស់ ខv$ំ
a1ល់ េRះេទ ប៉ុ ែនcេRះគឺ4 បុពnសិទ[ិមួយ េហF យ.នែត+កុម +គf
ួ តូចប៉ុ េƒ
º ះែដលគិតដូច+គf
ួ រមួ យចំនន
ួ ររបស់
ខv$ំ។

ដូេច'ះេក?ង+សី ŠំងេRះគិត3ពួកេគនឹង មកេធnFJរេដFម%ីទទួលeន+eក់ ឈ'¡លនិង‘ចជួយ+គf
ួ រនិងខb¡នឯង

ស+.ប់ ឱJសRេពលអRគត ប៉ុែនcពួកេគ+តវូ េធnFJរKរយូ រេ.៉ងែដល.នJរឈប់ ស+.កតិចតួច +eក់ ឈ'¡លតិច
និងមិន.ន+eក់ +គប់ +‚ន់ េដFម%ីចិ ឹ ម
# ខb¡នឯង។

បច#$ប %ន'ពួកេគទទួលeន+eក់ ែខ ១៥៣ ដុ)b រ‘េមរិកក'$ង មួ យែខ។ េហF យ ‹េមF លេœលG េ+•ះ+eក់ េប„-

វតjរ៍េhេពលžប់ េផ•Fម .នតៃមb ៤០ ដុ)b រ‘េមរិក េហF យ.នតៃមb +តឹម ែត ៨០ ដុ)b រ‘េមរិកប៉ុ េƒ
º ះJលពី

ប៉ុR?នz'ំមុន។ +eក់ ឈ'¡លeនេកFនេឡFងគួរឱqកត់សំ‚ល់4ពិេសសបR1ប់ ពីកូដកម?កនbងេœក'$ងz'ំ ២០១៤ ែដលeន
Jbយេœ4កូដកម? ហិង PេហF យរt” ភិe លeនយល់ +ពមបេង¦Fន+eក់ ឈ'¡ ល ដល់ ១០០ ដុ)b រ‘េមរិក។ žប់ “ំង ពី

គណៈក.?ធិJរចរž+តីgគីសីcពី+eក់ ឈ'¡លអប%បរ.+តវូ eនបេង¦FតេឡFងេhក'$ងz'ំ ២០១៤ មក 4េរ„ងMល់z'ំ.ន
JរចរžេដFម%ីតេំ ឡFង +eក់ ឈ'¡ល។ Jរចរžរថ?ន
’ ឹងេធnFេឡFងេhក'$ងប៉ុR?នែខUងមុខេទ„ត។ េŠះ4o៉ងƒក៏េtយ

‹ែតងែត+តវូ JរJរជ•រញ
ុ ដŒធេំ ធងពី សំƒក់ កម? ករេដFម %ីŠមŠរJរតេមbFង ‹មិ នែមន4Jរផcល់ឱqេtយស?័+គចិតc
េRះេទនិង.នបY©4េ+ចFនេផjងេទ„គឺ.នJរeត់បងˆេhក'$ងJរតស៊ូេនះ។

អnី ែដលេយF ង េមF ល េឃF ញេhក'$ ង មណ; លព័ ត៌. នកម? ករក'$ង រយៈេពល4ងដប់ z'ំម កេនះគឺ3 េŠះបី +eក់

ឈ' ¡លeនេកFនេឡFង ក៏fwនgពរបស់ កម?ករមិនeនabស់ បcdរពិត+eកដេឡFយŠំងfwនgពJរKរនិងJររស់ េh។

Šក់ ទងនឹង លកHខណ;JរKរ Jរកំណ ត់ ចំនួន+តវូ eនេកFនេឡFង េទnដងែដលេ+Jយមក eនេកFនេឡF ង បី ដង

េhក'$ងេMងច+កមួយចំនន
ួ ។ ដូេច'ះឧប.3+បសិ នេបF អ'កេដរeនចំនួន ៥០០ ដុក
• '$ងមួ យៃថ‡ េhេពលែដល+eក់ ឈ'¡ល
+តវូ eនតំេឡF ង ពួកេគ+តវូ ែតបេង¦Fនចំនួនេនះេទnដង។ េហF យចំនួនកម? ករនឹង +តវូ Jត់ ប នwយ ដូេច'ះ+បសិ នេបF .នxសcី

ចំនន
ួ ៤០ Rក់ េhក'$ង ែខjសKnក់ ផលិតកម? ‹នឹង.នJរJត់បនwយ ៥ gគរយ ឬ ៦ gគរយ។ ដូេច'ះ.នន័យ3អ' ក
+តវូ ែតខិតខំ+បឹងែ+បងេធnFJរUbំងƒស់ ដូេច'ះេយF ងេឃF ញ3JរតំេឡFង+eក់ ឈ'¡លមិនeនេធnFឱqជ’វgពរស់ េhរបស់

xសcីeន+បេសF រេឡFង េRះេទពីេ+•ះេhេពលែដលអ' កខំ+បឹងបំេពញ“មលកHខណ;JរKររបស់ អ' កUbំងេពកសុខgព
របស់ អ'កពិត4រងផលប៉ះ•ល់មិនែតប៉ុេƒ
º ះJរចំƒយក'$ងJររស់ េhក៏េកFនេឡFងផងែដរ។

Mល់ េពលែដល+eក់ ឈ'¡ ល+តវូ eនតំេឡFង ៃថbប ន1ប់ ជួលeនេកFនេឡFង ៃថbទឹកនិង ៃថbេភbFង eនេកFនេឡFង ៃថb

ទំនិញ+តវូ eនេកFនេឡFង េហF យ‚?នេហតុផលស+.ប់ JរតំេឡFងៃថbŠំងេRះេទេtយ+‚ន់ ែតនិoយ3+eក់ ែខ+តវូ

eនតំេឡF ង េRះេឡF យ ។ +បសិ នេបF ក ម? ករសួ រ3េហតុ អnីe ន4ៃថbជួល េឡF ង ៃថb ពួក េគ+តវូ eនេគ+eប់ មកវ]ញ 3
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េtយfរែត+eក់ ែខរបស់ អ' កeនេកFនេឡF ង ! េhេពលែដលៃថbe នេកFនេឡFង អ' ករំពឹង 3េស‹កម? នឹង +ត ូវeនែក
លមG ប៉ុ ែនc‹មិ នអ ឹ #ងេឡFយ ។ បន1ប់គឺេhែតដែដលប៉ុ ែនcឥឡdវេនះ‹ៃថb4ងមុន។ មជsមណ;លព័ត៌.នកម? ករេទFប ែត
eនេធnFJ រសិ ក Pមួ យ អំ ពី fw នgពរស់ េhរបស់ កម? ករ េហF យេយF ងសិ កPេœេលF សុ វតwិ g ពសនcិសុ ខ ជ’វgពរស់
េh សុខgពនិងអRម័យ។ Jរសិ កPេនះ.នេ—?ះ3 ¤តុពិតៃនឆGឹងៃនេសដ”កិច#4តិ។

JររកេឃF ញសំUន់ ៗរបស់ េយF ងេacតេលFសុខgព សុ វតwិgពនិងសុ ខុ.លgព។ េយF ង eនរកេឃF ញ3កម?

ករ+បែហល ៦០ gគរយសwិ តេhក'$ង fw នgពសុ ខgពទន់ េខj¾យ។ កម? ករgគេ+ចFន+តវូ េœរកអ' កផcល់ េស‹សុ ខ
gពឯកជនេបF េŠះ4ពួកេគ.នេបµ4តិរបបសនcិសុ ខសងiម (ប.ស.ស) រួចេហF យក៏ េtយ។ េនះេtយfរែត

េបµ4តិរបបសនcិសុខសងiម.នgព4ៃដគូ4មួយមន1ីរេពទqf¤រណៈែដលមិនេhជ]តទី“ំងេMងច+ករបស់ ពួក
េគដូេច'ះ‹េhz‡យƒស់ ពួកេគ+តវូ ចំƒយ+eក់ ជះ] តុកតុកឬម៉ូតូឌុបដូេច'ះ‹ចំƒយេ+ចFន4ងJរែដលេœរកអ' ក
ផcល់េស‹សុខgពឯកជនែដលេhែក%រេRះ។

ប៉ុ ែ នc‹ មិ ន ែមន3Mល់ អ' កផc ល់ េស‹ឯកជនសុ ទ[ ែ ត+បេសF រេRះេឡF យ ‹+‚ន់ ែត4ជេ+មF ស ែតមួ យ

ប៉ុេƒ
º ះ។ ទីពីរ, ជួនJលសូ ម%ីែតពួកេគេœŠរសំណងពីេបµ4តិរបបសនcិសុខសងiមមកវ]ញ ‹+តវូ ចំƒយេពល
យូ រេដFម %ីទទួល eន+eក់ ម កវ]ញ។ េយF ង eនរកេឃF ញ3កម? ករgគេ+ចFនeនបងˆ+eក់ ស.ជ]កgពរបស់ ខb¡នេœឱq

េបµ4តិរបបសនcិសុខសងiម ប៉ុែនcពួកេគេស1Fរែតមិន‘ចទទួលeនេស‹កម?ŠំងេRះ។ ដូេច'ះសំណូមពរមួយៃនJរ

សិ កPេនះគឺ3រt”ភិe លគួរែតរកេមFលឱJសេដFម %ីេធnF4ៃដគូ4មួយមណ;លសុ ខgពែដលេhជ]តេMងច+ក4ៃដគូ
4មួយគbីនិកឯកជន ឬo៉ងេŸចƒស់ ផល
c ់ជន
• យ
ួ ែផ'កមេធ_eយដ•កជ £dនេœឱqកម?ករ។

េយF ងeនរកេឃF ញ3gគេ+ចFនៃនជ•ង¿គឺŠក់ ទងនឹងគុណgពម©dប‘ŸរមិនលGនិងបY©ែដលេកFតេឡFងពីJរ

អងi$យយូ រេពក4ពិ េសសបY© េ•ះេវ„ន។ េនះគឺ4បY© ធ‡ន់ធ‡រƒស់ េ+•ះ+បសិ នេបF អ'ក+កេឡកេមF លអnីែដលនឹង

េកFតេឡFង ចំេ•ះxសcី វ°យ េក?ង Šំ ង េនះក'$ង រយៈេពល+eំz'ំ žប់ ពីេពលេនះេœŠក់ ទងនឹង សុ ខgពនិង សុ ខុ.លgព
របស់ ពួកេគ, ពួកេគនឹង សwិ តេhក'$ង វដcប នcពូជេហF យសូ ម %ីែតពួកេគ‘ច.នកូនក៏ កូនេRះ‘ចមិ ន.នសុ ខgពលG
េឡFយ។

េរ‰ងេផjងេទ„តែដលេយF ង+ពយ
ួ eរម±Ubំងគឺ3gគេ+ចFនៃនxសcីេhក'$ងJរសិ កPរបស់ េយF ងរស់ េhក'$ងតំបន់

ែដលពួកេគ.នបន1ប់ ៦០ េœ ១០០ បន1ប់ 4ប់ ‚' ប៉ុ ែនc.នបងiន់ែត ៤ េœ ៦ ប៉ុ េƒ
º ះស+.ប់ ពួកេគŠំ ងអស់ ‚' ។
េŠះបី 4 ពួកេគ.នបងiន់េ+បF ក៏ អRម័ យ របស់ ពួកេគមិ នលG ែដរ ពួកេគរស់ េhកែនbង តូចចេងG˜តេហF យf' ក់ េhរួម

‚'។ ដូេច'ះេយF ងព_oមពិgកP4មួ យgគី•ក់ ព័ន[នវូ លកHខណ;ែដលxសcី Šំងេនះកំពុងរស់ េh េហF យចងG$លបK©ញ
3ពួកេគកំពុងរួមចំែណកo៉ងសំUន់ ដល់េសដ”កិច+# គf
ួ រ, សហគមន៍និងេសដ”កិច#4តិ, o៉ងេŸចƒស់ ពួកេគគួរ
ែតរស់ េh+បកបេtយេសចកcីៃថbថdរ' -េនះគឺ4ត+មវូ Jរអប%បរ.មួយ។

េតFេសចកcីៃថbថdរ' េhឯƒ? +បសិ នេបF អ'កេœេមF លកែនbង ែដលពួកេគរស់ េh ‹គឺ‘ +កក់ Ubំង ƒស់ , កbិន

មិ ន លG និ ង .នសតnក ណc$ រ។ ប៉ុ ែនcពួ ក េគeនរួម ចំែណកដល់ ប រិ. ណៃនឧសPហកម? Rំ េចញខW ស់ ៃន+បេទសរបស់

េយF ង។ ពួកេគeនេផvរF +eក់ េœផ1ះពី ៤០ េœ ៥០ gគរយៃន+eក់ ែខរបស់ ពួកេគេដFម%ីជយ
ួ ដល់+កុម+គf
ួ រ េហF យពួក
េគeនចំƒ យ+eក់ ែដលេhសល់ េដFម %ីបេង¦Fនេសដ”កិច# ក'$ង សហគមន៍របស់ ពួកេគរស់ ដូច4េœ.#ស់ ផ1ះជួលនិ ង

Ÿងលក់ ទន
ំ ិញRR។ េយF ង+តវូ ែតេមF លឱqេឃF ញ3‹4េសដ”កិចែ# ដលពឹង ែផGកេលF‚'េœវ]ញេœមក េហF យxសcីវ°យ
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េក?ង Šំង េនះ+តវូ ែត.នសុ ខgពលG េដFម %ី‘ចបនcេធnFJរKរeន។ េហF យេhេពលេយF ង និoយអំពីផលិតgពសូ ម
កុំM ប់ ប #d ល ក'$ង ន័យ 4តួ េលខ+ត ូវគិត អំ ពីគុ ណ gពនិ ង សុ ខgពៃនក.bំ ង ពលកម? េទFប ‘ច.នផលិ ត gពេhក'$ ង

ឧសPហកម?េនះ។ ដូេច'ះេRះគឺ4វ]ធីែដលេយF ង វ]gគfwនgពេហF យេនះ4មូ លេហតុែដលមណ;លព័ ត៌.នកម?ករេធnF
JរេដFម%ីជយ
ួ េលFកកមWស់ជវ’ gពរស់ េhរបស់ កម?ករនិងផcល់នវូ កែនbងសុវតwg
ិ ពស+.ប់ xសcីេដFម%ីមកជួបជុ‚
• '។

េយF ង េធnFJរ4មួ យgគី• ក់ ព័ន[4េ+ចFន។ +បសិ នេបF ‹•ក់ ព័ន[នឹងករណីេMងច+ក,េយF ង+eកដ4នឹង េtះ

+fយ4មួយ3'ក់ +គប់ +គងេMងច+ក េយF ងក៏ចូលរួម4មួ យសហជ’ពផងែដរ េយF ង ‘ចŠក់ ទង4មួយអ' កបY£ទិញ
េបFžំeច់ េហF យ‘ច4មួយរt”ភិeលផងែដរ។ ប៉ុែនcgគេ+ចFនេយF ងេធnFJរKរេនះេtយកfងសមតwgពរបស់ កម?

ករេtយ‚ំ +ទពួកេគមិ ន3‹4ជ•R ញរបស់ ពួកេគក'$ង Jរចរžរ ទំRក់ ទំនង ជ•Rញវ]g គ យុ ទ[f xសc និង Jរតស៊ូ
មតិផងែដរដូេច'ះពួកេគ‘ចេរ„នេចះវ]gគ យុ ទ[fxសcនិងចរž4មួយgគី•ក់ ព័នេ[ tយខb¡នឯង។

+សេដ„ង‚'ែដរ េhេពលនិoយអំពីលកHខណ;រស់ េh កម?ករ+តវូ ែតចរžរ4មួយ‘4vធរមូលt”ននិង.#ស់

ផ1ះជួល ។ ដូេច'ះេយF ង .នករណី មួ យចំនួនែដលកម? ករ+តវូ ចរžរ4មួ យ .#ស់ ផ1ះជួល ពី តៃមb ជួល ឬក៏ េ+បF +eស់ េភbF ង

4មួ យតៃមbរដ” អំពីតៃមb ទឹក4េដFម ។ ប៉ុែនcេយF ង ក៏ ចងˆពិនិតqេមFលJរabស់ បcdរេhក'$ងរចRសមW័ន[ៃនឧសPហកម? េនះ
េ+•ះេយF ង មិ នចងˆេtះ+fយ4មួ យ.#ស់ ផ1ះជួល នីមួ យៗេលFករណីមួ យ ៗេឡF យ េយF ង ចងˆេធnFJរេtយសហJរ
4មួយ‘4vធរមូលt”ននិងរt”ភិeលេដFម%ី¤R3ច¯ប់ មួយចំនន
ួ កំពុង+តវូ eនេគអនុវតcក'$ងវ]ធីមួយែដលJរ•រកម?
Jរនីនិង¤R3ពួកេគនឹង‘ចរស់ េhក'$ងជ’វ]តសមរមq។

េhក'$ងឧសPហកម?េនះ.នសហជ’ព4េ+ចFនេហF យពួកេគ.នលកHណៈខុសៗ‚'។ កម?ករដ•ង3.នសហជ’ព

+បេភទេផjងៗ‚'៖ សហជ’ពឯកMជq សហជ’ពខbះេ¶3 “សហជ’ពពណ៌េល‰ង”, េMងច+កក៏ប េង¦Fតសហជ’ពa1ល់ ខb¡ន
ែដរ។ +គប់ េមដ•កRំ ស ហជ’ពŠំង អស់ នឹង និo យ3ពួកេគកំពុង េធnFJ រេដFម%ីផល+បេoជន៍របស់ កម? ករ, េហF យខv$ំ
+eកដ3សហជ’ពព_oមេធnFដេូ ច'ះែមន។ េŠះ4o៉ងƒក៏េtយ ែផGកេលFប ទពិេfធន៍របស់ េយF ងនិងJរចូលរួម

4មួ យកម? ករ ខv$ំគិត3.នគ.bតo៉ងធំមួយក'$ងJរទំRក់ ទន
ំ ងនិងលំហូរព័ត៌.ន។ កម? ករJbយ4ស.ជ]កសហជ’ព
ប៉ុែនcេពលខbះពួកេគមិនទទួលeនព័ត៌.នអំពីអnីែដលកំពុងដ•េណFJរ អnីែដលកំពុងេកFតេឡFង េឡFយ។ េហF យេបF េŠះ4

.នកិច#+ពមេ+ព„ងអនុសYZ រួមេtយសហជ’ពនិង េMងច+កកcី ក៏ពួកកម?ករមិនែមន4ែផ'កៃនJរពិេ+‚ះេoបល់និង
Jរសេ+មចចិតcេទ។ េŠះបី 4កិច#+ពមេ+ព„ង+តវូ eនេគចុះហតwេលUនិង tក់ ប K©ញេhក'$ងេMងច+កកcី ក៏ Jរយល់

ដ•ង របស់ កម? ករនិង Jរចូ ល រួម របស់ ពួក េគេhក'$ង ដ•េណF រJរេh.នក+មិ ត។ ខv$ំគិត 3សហជ’ពកំពុ ង ព_oមUbំ ង

ប៉ុែនcេh.នក+មិ តUbំង ។ បY© មួ យក'$ង ចំេƒមបY© Šំង េRះេRះគឺ3េមដ•កRំសហជ’ពចំនន
ួ ៩០ gគរយគឺ4

បុរស។

ខណៈេពលែដលJរចរžgគេ+ចFនេacតេលF+eក់ ឈ'¡ល េយF ង ‘ចនិo យ3រេប„ប‹រៈរបស់ xសcី មិន+តវូ

eនtក់ ប #dលេhក'$ងJរចរžេឡFយ។ ‹+តវូ ែតtក់ ប #dលŠំងបY©សុខgពJររស់ េhនិងលកHខណ;JរKរសុវតwិ
gពនិងសនcិសុខ។ បY© Šំងេនះមិ នែមន4ចំណុច‘ទិgពរបស់ សហជ’ពេឡFយ។ ពួកេគនិoយ3+បសិ នេបF +eក់

ឈ' ¡ល+តវូ eនតំេឡFង អnីៗŠំងអស់ នឹងលG ប៉ុ ែនcេយF ង ដ•ង 3‹មិ នែមនអ ឹ #ងេទ។ េហF យថ?’ៗេនះក៏.នJរabស់ បcdរដŒធំ
និងគួរឱq+ពយ
ួ eរម±មួ យចំេ•ះកិច#សន_JរKររយៈេពលខbី4ងមុន៖ រយៈេពល ៦ ែខ, ៣ ែខ េហF យេនះ.នន័យ3
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5៉ក ច័ ន:សុី<
.នអេសw រgពJរKរេ+ចFន។ េនះគឺ4និR'JរេកFនេឡFងមួ យែដលេយF ង eនសេង¦តេឃF ញេហF យ‹េដFរតួo៉ងេ+À
េhក'$ងចិតរc បស់ កម?ករ៖ ពួកេគUbចកិចស
# ន_JរKររបស់ ពួកេគនឹងប #ប់េហF យពួកេគនឹងអត់JរKរេធnF។

ខv$ំគិត3បY© Šំ ង អស់ េRះ+តវូ ែតយកមកពិž រƒេហF យបែនwម ពី េលFេនះ េtយfរែតអងiJ រពលកម?

អនcរ4តិ (ILO) eនបK© ញេhក'$ង រeយJរណ៍ ថ?’ៗេនះ3ឥឡd វេនះ.នបY© JរKរេ·៉Jរធ‡ន់ធ‡រ េហF យេនះគឺ 4
fwនgពដŒពិeកក'$ងJរ“មtន។

‹ពិeកក'$ងJរ“មtនអnីែដលកំពុងេកFត.នេhក'ង
$ សិ ប%កម?+បសិ នេបFអ'កŠមŠរឱq.នJរដ•េឡFង+eក់

ែខ េMងច+កនឹងេរFេចញេហF យអ' កនឹង‚?នJរKរេធnFេទ។ ប៉ុែនcេយF ងសេង¦តេឃF ញ3បរិ.ណៃនJរRំេចញមិនថយ
ចុះេRះេទ ‹បនcេកFនេឡFង។ ‹េhែតបនcJbយ4ឧសPហកម?RំេចញសំUន់ មួយស+.ប់ +បេទសកមW$4។

ខv$ំ‘ចនិoយeន3fwនgព4ទូេœមិន.នgពលG+បេសF រេទ ថnេ’ បF.នJរតំេឡFង +eក់ ឈ'¡ លក៏េtយ។

េយF ង ទទួលfiល់ 3.នJរែកលមG មួយចំនួន ប៉ុែនcជវ’ ]តរបស់ កម?Jរនី4ទូេœគឺពិត4មិ នលG+បេសF រេឡFយ។ ពួកេគ
+តវូ eនគិតៃថbប ែនwម េទ„តស+.ប់ អnី+គប់ o៉ ងេហF យfw នgពរស់ េhរបស់ ពួកេគមិ នលG ែដរ។ េហF យេhក'$ង េMង

ច+ក ពួកេគេធnJ
F រJន់ ែតUbំង Jរកំណត់ចំនួនេhែតបនcេកFនេឡFង េហF យពួកេគ.នសនcិសុខJរKរJន់ ែតតិច។ ‹
4ឧសPហកម?ដល
Œ e
ំ កមួយ។

េយF ង.នេ‚លេÁនិងែផនJរមួយចំនន
ួ ស+.ប់ z'ំUងមុខេនះ។ បច#$ប%ន'េនះេយF ង,មណ;លព័ត៌.នកម?ករ

េធnFJរ4មួយអងiJរចំនន
ួ បីេផjងេទ„ត។ មួ យគឺ +កុម តxនcយ
ី ុ វវ°យRំfរ៖ ពួកេគគឺ4អតីតកម? ករJត់ េដរែដលeន
រួម‚'បេង¦Fត4+កុម តxនcី។ ដូេច'ះពួកេគេ+បFបទចេ+ម„ងេដFម%ីេលFកកំពស់ Jរយល់ដង
• និងតស៊ូមតិស+.ប់ កម?ករែដល
មិ ន +តឹម ែតកម? ក រJត់ េដរេទ ប៉ុ ែ នcឧសPហកម? និ ង វ]ស័ យ េផjងេទ„តផងែដរ។ +កុ ម េនះក៏ េធnFJ រ+fវ+4វេហF យ

បR1ប់ ម កេ+បF ប ទពិ េfធន៍និងេរ‰ងM៉វពី កម?ករJត់ េដរ អ' ក+បកបរបររកសុី ផdbវេភទ កសិ ករ អ' ក‚?នដ’ធីb សហគមន៍
ៃ+ពេឈF េហF យបR1 ប់ ម កបេង¦Fតបទចេ+ម„ងែដលនឹ ង បេង¦Fន Jរយល់ ដ•ង និង ‘ចេ+បF ស +.ប់ យុ ទ[R JរRR។

បR1ប់ មកក៏.ន+កុមមួយេទ„តែដរគឺបƒ
c ញxសcីរម
ួ រួម‚'។ ពួកេគេធnFJរក'$ងJរេរ„បចំនិង+បមូលផcអ
$ ំ ' ក+បកបរបររក
សុី ផdវb េភទេដFម %ី¤ Rសិ ទ[ិរបស់ ពួកេគេhក'$ ង JរKរ។ និង អងiJរ សកម? g ពសងiម េដFម %ីJ រabស់ បcdរ4+កុមមួ យ

ែដលេធnFJ រេ+ចFនេលF Jរវ]g គេ‚លនេoeយេដFម %ីស +មួល េ‚លនេoeយŠំង េRះឱq.នgពKយ+សួល
យល់ស+.ប់ +ប4ពលរដ”េh3'ក់ សហគមន៍។ ដូេច'ះេយF ងេធnFJរ4មួយ‚'។

+កម
º ះេទ។ េយF ង េធnFJរ
ុ Šំង អស់ េនះេacតេœេលFxសcី ែដលមិន+‚ន់ ែតេhក'$ងឧសPហកម? Jត់េដរប៉ុេƒ

រួម‚'េដFម%ីែកលមGfwនgពរបស់ xសcី។

េយF ង េធnFJររួម‚'េដFម %ីេធnFយុទ[RJរអំពីសិទ[ិxសcី ក'$ងJរទទួលeនេស‹សងiម4មូលt”ន។ សកម?gពេនះ

គឺ4‘ទិgពចម%ងមួ យរបស់ េយF ងក'$ង រយៈេពលពី របី z'ំចុង េ+JយេនះេtយេយF ងេធnFJរពិ េ+‚ះេoបល់ េhនឹង

កែនbង 4មួ យxសcី ម កពីតំប ន់ េផjងៗ េមF លេœេលFច¯ប់ និង េ‚លនេoeយែដលŠក់ ទងនឹង សុ វតwិgពនិង សនcិសុ ខ
Jរទទួលeនេស‹សុខgព ទឹកនិងអRម័យ េភbFងនិងេស‹កម?ដៃទេទ„តដូច4Jរជួលបន1ប់4េដFម។

េយF ង eនžប់ េផcFមJរKរេhMជ¤នីភ'ំេពញប៉ុែនcេយF ង កំពុង—នេœដល់សហគមន៍េផjងៗេទ„តបច#$ប%ន'

េនះ។ េយF ង កំពុង —នេœដល់ ប ƒ
c េខតcេផjងៗ“មរយៈ+កុម តxនcីយុវវ°យ Rំf រេហF យេយF ង eនចូលរួម4មួ យ

+កុម និង បƒ
c ញដៃទេទ„តេដFម %ី— នេœដល់ និង ទំRក់ ទំនង4មួ យ xសcី ដៃទេទ„តមកពី វ]ស័យ េផjងៗ‚' េដFម%ីផcល់
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fរពីJរទទួលeនេស‹សងiម4មូលt”ន។ JរពិតេយF ងព_oមŠក់ ទង4មួយ+ប4ពលរដ”ឱqJន់ ែតទូលទ
ំ ូ)យ
ប៉ុ ែនcេយF ង េac តេœេលF xសcី េ+ចFន ពី េ+•ះេយF ង eនដ•ង 3xសcី គឺ4 ឆGឹ ង ខ'ង ៃនេសដ”កិច# សងiមនិ ង +គf
ួ រ។ ដូេច' ះេh
េពលែដលxសcី +តវូ eនJរ•រនិង ផcល់ឱqនូវេស‹លG+បេសF រ4ងមុ ន ជ’វgពរស់ េhរបស់ +កុម+គf
ួ រនិងសហគមន៍
របស់ ពួកេគក៏Jន់ ែត+បេសF រែដរ។ ដូេច'ះេយF ងជ•រញ
ុ យុ ទ[RJរេនះo៉ងUbំង។

េយF ង ែតងែតព_oមេធnFJ រតស៊ូ ម តិ េtយែផGក េលF ភ សc$ “ ង េនះេហF យ4មូ ល េហតុ ែដលេយF ងេធnFJ រ

សិ កP េហF យឥឡdវេនះេយF ង កំពុង ែចករំែលកJររកេឃF ញរបស់ េយF ង ។ េយF ង សង¹ឹម3នឹង ទទួល eនរeយJរណ៍
មួយេទ„តŠក់ ទងនឹងលកHខណ;JរKររបស់ េMងច+កJត់ េដរ ដូេច'ះេយF ង ‘ចពិgកPពី អnីែដលកំពុងេកFតេឡFងេhក'$ង

េMងច+កេបF េŠះបី 4+eក់ េប„វតjរ៍+តវូ eនេកFនេឡFង ក៏េtយ។ ដូេច'ះបY© េនះនឹង រួម ប #dលបY© Šំងµយែដល
េhជុវ• ]ញេ‚លេÁ Jរពិតែដល3កម? ករ4ញឹកšប់ +តវូ aGកពី JរKរ 4មួ យនឹង +eក់ ឈ'¡លអប%បរ.ចំនួន ៥០

gគរយពី េ+•ះេMងច+កនឹង និoយ3‹មិ ន.នJរបY£ ទិញ+គប់ +‚ន់ េហF យបY© េនះក៏ Šក់ ទងេœនឹង បY© Jរ

ចុះកិច#សន_េ·៉Jរផងែដរ។ បY© Šំងអស់ េRះនឹង.នេhក'$ង រeយJរណ៍មួ យេទ„តែដលេយF ង កំពុង េរ„បចំែផន
Jរ។

ខv$ំមិនសូ វ.ន‘រម? ណ៍ភិតភ័យេទេhកែនbង េធnFJរ ប៉ុែនcេhz'ំ ២០១៦ េយF ងeនទទួលយកករណីមួយែដល

កម?ករeនមកJរិoល័យJរKររបស់ េយF ងេtយfរពួកេគ+តវូ eនេគបងˆ+eក់ េប„វតjរ៍អប%បរ.ចំនួន ៥០ gគ
រយេហF យ+ត ូវeនេគaG កពី J រKរ4បេƒ
c ះ‘សន'។ ពួកេគមិ នគួរទទួល យកសំ េណF រេនះេទេ+•ះJរចំƒ យ

ស+.ប់ Jររស់ េhរបស់ ពួកេគគឺ ១០០ gគរយដូេច'ះពួកេគគួរែត+តវូ ផcល់+eក់ ែខឱq ១០០ gគរយ។ ពួកេគeនេœ

រកសហជ’ព, សហជ’ពមិ ន‘ចេធnFអnីe នេ+ចFនេទអំ ពីfw នgពេនះពី េ+•ះេMងច+កeននិo យ3ពួកេគមិ ន.នJរ

បY£ ទិញ+គប់ +‚ន់ េទេtយfរពួកេគទទួលeនJរបដ]េសធJរបY£ ទិញពី អ'កទិញ េហF យeននិo យ3ពួកេគ
.នJរKរតិច4ងមុន។ េhេពលេយF ងទទួលយកករណី េយF ងព_oមវ]gគអំពីអnីែដលកំពុងេកFតេឡFង េហF យេយF ង
eនេ+បFឧបករណ៍េផjងៗ េ‚លវ]ធេី ផjងៗេដFម%ីេធnJ
F រKរេនះ។

េយF ង ‘ចេមF លេឃF ញ3េនះ4យុ ទ[វ]ធីមួយរបស់ េMងច+ក ដូេច'ះពួកេគ‘ចេ+បF +eស់ ក.bំង ពលកម?ពីUង

េ+Âជ•នស
ួ ឱqJរផcល់JរKរេពញេ.៉ងនិងJរបងˆ+eក់ ឈ'¡លេពញេលញៃថbេœឱqកម? ករ។ េhេពលែដលេយF ងeន
យល់ ដ•ងពី េរ‰ងេនះ េយF ង ដ•ង 3េយF ង +តវូ +បមូ លភសc$“ង េធnFJរសេង¦តនិងកត់+“នូវអnីែដលកំពុង េកFតេឡFង េហF យ

េយF ងក៏ ប េង¦Fតបƒ
c ញមួ យ និង ទទួល eនព័ ត៌. នពី កែនbង េធnFJ រែដលេ+បF ម នុសjេធnFJរធ‡ន់ធ‡រេហF យឱq+eក់ ែខតិច
មួយេនះ។ បR1ប់ មកេយF ងeនžប់ េផcម
F Šក់ ទង4មួយgគី•ក់ ព័នែ[ ដលមិន+តឹមែត.#ស់ េMងច+កេទ ែតអ' កទិញផង

ែដរ។ Ÿនិភ័យនឹងេកFត.នេhេពលែដលអ' ក•ក់ ព័នក
[ '$ងវ]ស័យŠំងអស់ េនះ។ ពួកេគរក+eក់ ចំេណញ ដូេច'ះអ' កeន
ចូលេœក'$ង កិច#JរែដលេធnFឱqអ' កែដលទទួលeនផលចំេណញមិនសប¯យចិតc េហF យJរបំភិតបំភ័យeនžប់ េផcFម
េឡF ង ។ ពួកេគ“មtនេយF ង េhេពលែដលេយF ង េរ„បចំJ រ+បជុឬ
• Jរពិ gកP។ ពួកេគeន“មេមF ល អnី ែដលេយF ង
កំពុងេធnដ
F េូ ច'ះ‹eនJbយ4JរគំMមកំែហងដល់េយF ងŠំងអស់ ‚'ែដល•ក់ ព័នេ[ hក'$ងJរKរេនះ។

+បសិ នេបF េរ‰ងេនះJន់ ែតUbំង Jbេពក េយF ង +តវូ ែតaGក។ មិនប sប់ េទ +‚ន់ ែតឈប់ ស+.កេ+•ះេយF ង

មិនចងˆឱqេរ‰ងេនះJbយេœ4េ+‚ះ3'ក់ ធន
‡ ់ ធរ‡ ែដលេយF ង+តវូ ែតដកថយŠំង +សុង េRះេទ។ េយF ង+តវូ រកវ]ធីេដFម%ីេធnF
ឱq‘រម?ណ៍3.នសុ វតwិgពេhក'$ងfwនgពែបបេនះ។ េŠះក'$ងJលៈេទសៈƒក៏ េtយេយF ងមិនចងˆគំMមកំែហង
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ដល់ជវ’ ]តមនុសjេទ +ប4ពលរដ”eនeត់ បងˆជវ’ ]តេhក'$ងឧសPហកម?េនះេtយfរJរេធnFកូដកម?និង Jរ+បឈមមុ ខ
‚'។ េយF ងកំពុងព_oមេដFម%ី¤R3xសcីŠំងេនះ+តវូ eនេគ+ប+ពឹតcេលFេtយយុ តcិធម៌និងមិន+តវូ eនេគេកង+បវ° #

េឡFយ។ េយF ង ចងˆឱq+ប4ពលរដ”យល់ 3+បសិ នេបF gពអយុ តcិធម៌មួយ+តវូ eនេគេធnFេឡFង េយF ងមិន‘ចបិទែភ'កeន
េទ។ េ‚លបំណងរបស់ េយF ងគឺ+‚ន់ ែតេដFម%ី¤R3 “មរយៈJរ+e+ស័ យŠក់ ទងដŒរឹង.ំ +ប4ពលរដ”របស់ េយF ង
ែដល4xសcីទទួលeនយុ តcិធម៌េហF យមិន+តវូ eនេគេកង+បវ° #។

ខv$ំ‘ចនិoយeន3េh+បេទសកមW$4.នបY© +បឈមធំៗ4េ+ចFនស+.ប់ xសcី ។ ខv$ំមិន‘ចនិoយeន

3បY©Šំង េRះeន+បេសF រេឡFង ។ +បសិ នេបF អ'ក‘នfរព័ត៌.ន, .នបY© ធំៗŠក់ ទងនឹង សុវតwិgពនិង សនcិសុខ
.នអំេពFរេំ )ភេសពសនwវៈ អំេពFហិង Pក'$ង+គf
ួ រJរoយី ផdវb េភទ JររំUនពី+កម
ុ ទំេនFង។ េយF ង ឮេរ‰ងŠំងេនះ4
េរ„ងMល់ៃថ‡,ដូេច'ះxសcី4េ+ចFនមិន.ន‘រម?ណ៍.នសុវតwិgពេឡFយ។ េហF យខv$ំគិត3‹មិន+តឹមែត4បY©មួយរបស់

xសcី ក'$ ង JរJរ•រខb¡ ន ឯងេទ, មនុស j+គប់ ‚' េhក'$ ង សងiម .នតួ R ទី ក'$ ង Jរ¤Rឱq.នបរិo Jសសុ វតwិ g ព
ស+.ប់ xសcីនិងកុ.រី។

ខv$ំគិត3សងiម របស់ េយF ង មិ នŠន់ សិw តេhដ•ƒ ក់ J លមួ យ ែដលxសcី g គេ+ចFន‘ច.ន‘រម? ណ៍ 3.ន

សុ វតwិg ពក'$ង JរេធnFអnី ែដលពួ កេគចងˆe នេhេឡF យ េទ។ េហF យ+សេដ„ង‚' េនះែដរចំេ•ះJរទទួ ល eនJរអប់ រំ

េŠះបី 4‹មិ ន.នJរេរFសេអF ង ែផ'កច¯ប់ +កុម +គf
ួ រេhែតអនុវតcJ រលំេអ„ងមួ យែដលចូលចិតcេក?ង +បុ ស4ង

េក?ង +សី ។ ‹ក៏. នបY© +បឈមRRរ‹ងបុ រសនិង xសcី ក'$ងgព4ៃដគូផងែដរ, េយF ងេឃF ញJររំេ)ភបំ• នេកFត
.ន អំេពFហិងPក'$ង+គf
ួ រ េហF យេយF ង+តវូ ែត+fយបំែបកនិង+កេឡកេមFលេœេលFវប%ធម៌ Jរអនុវតc រេប„បែដល

បុរសេមFលេœxសcី និងរេប„បែដលសងiមŠំងមូលេមFលេឃF ញតួRទីរបស់ បុរសនិង xសcីេhក'$ងទំRក់ ទន
ំ ង+គf
ួ រ។ ខv$ំ

គិត3េនះេhែត4បY© +បឈមដŒធំមួ យ ។ េហF យ.នJររំពឹង ទុក4េ+ចFនែដលtក់ បន1$ក េœេលF េក?ង +សី ‹eន
បេង¦Fតបន1$ក4េ+ចFននិង.នសំ•យេ+ចFនƒស់ ។

េយF ង េhែត+តវូ េធnFJ រពិ gកPនិង បេង¦Fតលំហ រេhទីេនះ xសcី 4េ+ចFនកំពុង េធnFJរo៉ ងលំe កនិង រក+eក់

ចំណូល ប៉ុ ែនcពួកេគេhែត+តលប់ េœផ1ះ េធnFកិច#Jរផ1ះ ចិ ឹ ម
# +គf
ួ រ ប៉ុែនcfnមីេhែត.នេសរីgពក'$ងJរេធnFអnីែដល
‚ត់ចងˆេធnF។ ‹+តវូ JរJរេលFកកមW ស់Jរយល់ ដង
• េ+ចFនƒស់ Šំង ក'$ង ចំេRមxសcី ផងែដរនិង4ពិេសសេក?ង ជ•R ន់

េ+Jយ េហF យ+គf
ួ រ‘ចេដFរតួR ទីo៉ ងសំ U ន់ េhក'$ ង េរ‰ងេនះ។ រt” ភិe ល+តវូ េដFរតួ Rទីo៉ ងសំ U ន់ ផងែដរ4
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0ត់េJែតY&ក់ ឯងឥឡ•វេនះ–ពន./0រគឺAកែនIងែដលគួរឱh¨Iចមួយេហ^ យ0ត់មិនYនមិតFភកFិពិត(;កដ។

“ខ9:ំព…†មេធp^ខI‹នឱhរឹងYំ, ខ9:ំ;នបួ ងសួង។ ប៉ុែនFេត^េហតុអpី;នAេរžងេនះេក^តេឡ^ង ? អpីœំង អស់ ែដល

េយ^ ង;នតស៊ូកនIងមកគឺរកយុ តFិធម៌េដ^ម‚ីរស់ េJក&:ងសហគមន៍របស់ េយ^ ង\]ល់។”
េទ។

មិ តFភកFិរបស់ អ& ក(សី ; ន(;ប់ ខ9:ំ“ ពួកេគ0C នDរេជžAក់ និ ង 0Cនជxេនžេល^(បព័ ន.យុតFិ ធម៌ ស ពpៃថ€េនះ
ខ9:ំ; នរំជល
ួ ចិតF†៉ ង¨Iំង េWយ!រែតqពDINន និងDរភ័យ¨Iច qពទន់ េខ‰§យរបស់ ƒសFី វ±យេកCង

រូប េនះែដល;នព…†ម†៉ ង¨Iំ ង DI (បOំ ង នឹង (បព័ ន.អ យុ តFិធម៌ –នគរ;លតុŸ Dរ និង រWy ភិ ; លខI‹ នឯង–
េដ^ម‚ីបនFDរតស៊ូេដ^ម‚ីយុតFិធម៌ស(Yប់ ខI‹ន0ត់\]ល់ (កុម(គ!
ួ ររបស់ 0ត់ និងសហគមន៍របស់ 0ត់។

ស៊ូ ខូហ&ហ&ី (Sue Coffey)
ែខក*+ ,-២
ំ ០១៧
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េលក្សីបណ)ិត រ-ូណ ស្ីត

អ្ករយករណ៍ពិេសសអង្ករសហ្បជជតិ
ស្ីពីស>?នភពសិទ្ិមនុស?Fេនកម្Iជ
អស់ រយៈេពល*ងៃម. /0ំ ម កេហ4 យ េ5ក6សី បណ:ិ ត រ៉ ូ? ស@ី ត (Rhona Smith) AនេCD តេល4 E រ

6Fវ6*វ Eរបេ6ងHន និ ង EរកFងសមតI J ពែផ0ក សិ ទNិ ម នុស P។ បចST ប Uន0េ 5ក6សី * FVFD WរXែផ0ក សិ ទNិ
មនុសPអនDរ*តិេYFកលវZទ[ល័យញ^_សល (Newcastle) ច6កភពអងaេគcស។ េ5ក6សី Aនេធe4EរេY6បេទស

កមfT*មុ នេពល6តវូ Aនែតងgំង*អ0 កhយEរណ៍ពិ េសសេY/0ំ ២០១៥។ េ5ក6សី A នសរេសរឯកFរ*េ6ច4ន
អំពីសិទNិម នុសP។ ឯកFរជpនួយF@រតីរបស់ េ5ក6សី សីD ពីសិទNិម នុសPអនDរ*តិ6តវូ Aនបកែ6ប*JFែខ@រ។ អ0 ក

hយEរណ៍ពិ េសសមិនទទួលAន6Aក់ ែខពី អងsEរសហ6ប**តិឬនរ?u0ក់ េផPងេទHតស6uប់ Eរvររបស់ ពួក
េគេឡ4យ េហ4 យពួកេគuនឯកhជXJពxំង6សុង។

ែស្ងរកយុត្ិធម៌េនកម្Iជ៖ បរOបទសិទ្ិមនុស?F
េសចក្ីេផ្ើម

េYចុង ែខកyz /0ំ២០១៧ ខ|TំA នhយEរណ៍េ}6កុម6បឹ ក•សិ ទNិមនុសPអងsEរសហ6ប**តិ€FIនJព

នេ•AយេYក0T ង 6បេទសកមfT* េYែតuនJពgនតឹ ង េហ4 យ6បេទសេនះƒក់ ដូច*កំពុ ង Cc ស់ បD^ រេ}រកJព
6បថុយ6ប€ន។ រ†‡ភិAលកមfT*AនបដZេសធ•៉ងមុឺងu៉ត់ ចំេ‰ះេសចកDែី ថcង Eរណ៍xំងេនះ េxះបី*6បេទស*
េ6ច4នេទHតAនសែមD ង Eរ6ពយ
ួ Aរម. Eន់ ែត_cំង េឡ4ង របស់ ខcŠនេ}េល4FI នJពសិ ទិNម នុសP*ក់ ែ សD ង និង ផលប៉ ះ -

‰ល់ចេំ ‰ះEរេAះេ/0ត*តិេY/0ំ ២០១៨ក៏េ†យ។ ក0Tងរយៈេពលពីរែខ ទិដJ
‡ ពនេ•AយAនCcស់ បD^រ•៉ង_cំង។
េ5ក កឹម សុ_ េមដ•កŽំគណបកP6ប/ំងែតមួយគត់ែដលuន•សនៈេYក0Tងរដ‡សJ*តិ6តវូ AនWប់ ខcŠនេYេដ4ម

ែខវZច•ិEេ†យេWទ6បEន់ ពីប ទសមគំនិត*មួយមƒអំ?ចបរេទស។ គណបកPរបស់ េ5ក, គណបកPសេVvsះ

*តិ (CNRP) បŽ‘ ប់ មក6ត ូវAនរំ5 យេ†យតុ 5Eរកំពូ លេYែខវZច•ិ E /0ំ ២ ០១៧ េ†យមូ ល េហតុ ‰ ក់ ព័ នន
N ឹង
’ត់ េហ4 យ•សនៈរបស់ គណបកPសេVvsះ*តិ6តវូ Aនែបងែចកេ}ឱXមVនDីែដលមិ នAនេ6ជ4សgំងេ†យEរេAះ

េ/0តមកពីគណបកP6ប*ជនកមfT* (CPP)។ េYៃថ”ទី ១៥ ែខសី ƒ /0ំ ២០១៨, គណៈកu@ធិEរ*តិេរHបចំE រេAះ
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រ៉ូ7 ស8ី ត
េ/0តAនេចញផ•យលទNផលៃនEរេAះេ/0តរដ‡សJ*តិៃថ”ទី ២៩ ែខកក–† /0ំ ២០១៨។ គណបកP6ប*ជនកមfT*
Aនឈ0 ះ•សនៈអស់ ។ *លទNផលៃនEរែបងែចក•សនៈេនះគណបកPេនះAន6គប់ 6គង*ង៩៥Jគរយៃន•សនៈ
6កម
ុ 6បឹក•ឃុ ំ /សv–ត់និងអeីxំងអស់ Wប់ gំងពីែខធ0េ^ ល4កែលងែតេមឃុ ំ u0ក់ ។ 6បEរេនះAនCcស់ បD^រលទNផលៃនEរ

េAះេ/0ត€0ក់ ឃុំ/សv–ត់EលពីែខមិថŽ
ុ /0២
ំ ០១៧។ ™មិនគួរឱXJ|ក់ េផšល
4 េŽះេទែដលគណបកP6ប*ជនAនឈ0 ះ
•សនៈxំងអស់ េYក0Tង6ពឹទNសJេYែខកុម.ៈ /0ំ ២០១៨ – តំែណងxំងេនះ6តវូ AនេAះេ/0តឱX*ចមUងេ†យ6កុម

6បឹក•ឃុ ំ /សv–ត់។ ក0Tងរយៈេពលដ›ខេcី Žះ 6បេទសកមfT*Aនេដ4រេចញ/”យពី Jពដូច’0ៃនលទNិ6ប*ធិបេតយXេសរី

ពហុ បកPែដលAន6បEសេYក0Tងរដ‡ធម@នុœz។ ឥឡ^វេនះ*ធរuន ™គឺ*រដ‡ឯកេgJគី។ គណបកP6ប*ជនកមfT*
uន•សនៈxំងអស់ ែដលAន*ប់ េ/0តេYក0TងសJxំងពីរ។

សកžីកម@ េYក0Tង េសHវេŸេនះគឺA នមកពី ម នុសPមួ យ6កុមែដល*បុ រសនិងVសDី Aនលះបងa*េ6ច4នៃនជវZត

របស់ ពួកេគេដ4ម Uីែសe ង រកយុ តDិធម៌ េY6បេទសកមfT *។ ពួកេគAនឆcង Eត់ សម័ យEលដ›Fƒវយងaឃ0ងៃនអំ េ ព4

6បល័យពូជFសន៍និង សVvsមសុី វZល។ ខ|Tំេជ£*ក់ €6ប*ជនxំង អស់ នឹង យល់ 6សប€6បេទសកមfT*សពeៃថ”េនះ

uនលកžណៈខុសែបc ក•៉ង_cំង ពី 6បេទសកមfT*Eលពី ២៥/0ំមុ ន ឬ ៣០/0ំមុន។ uនEរអភិវឌ¦គួរឱXកត់ សusល់
វឌ¦នJពេសដ‡កិចរS ឹងuំ Jពេ*គជ§យេល4េ’លេ¨អភិវឌ¦ន៍សហសវតPរ៍របស់ អងsEរសហ6ប**តិ និងកិចS6ពម

េ6ពHង*េ6ច4ន*មួ យៃដគូ អភិវ ឌ¦ន៍* េ6ច4ន ។ Žយករដ‡ម VនDីែដលAនEន់ អំ?ចអស់ រយៈេពល*ង ៣០/0ំម ក

េហ4 យ *េរ£យៗAនេល4កេឡ4ងពី អតI6បេ•ជន៍ៃនសIិ រJពែដលAនªŽgមរយៈអeី ែដល*Eរពិ តគឺEរ6គប់ 6គង
េ†យគណបកPែតមួយ។ •៉ង?ក៏េ†យដូចែដលសកžីកម@ េYក0TងេសHវេŸេនះបv«ញ 6ប*ជនកមfT*ែដលែសe ង

រកយុ តDិធម៌ជួប6បទះបy«*េ6ច4ន។ មនុសPែដលAនេរHបhប់ េរ£ងh៉វរបស់ ពួកេគេYក0TងេសHវេŸេនះªcប់ 6តវូ Aន
Wប់ ខcŠន ផDŽ‘េxសឬសIិ តេYក0TងEរឃុ ំ ¬ំង អ0 កខcះAនេភHសខcŠនេចញពី 6បេទសេ†យែសe ងរកជ6មកឬលំេY†‡ន
បេ?
D ះ•សន0េYកែនcងេផPង។ អ0 កែដលមិនuននឹងFsល់មនុសPែដលuន។

រដ‡ធម@ នុœz/0ំ ១៩៩៣ ែដល*មូ ល†‡ន6គឹះែផ0កច-ប់ ៃន6បេទសកមfT*សម័ យទំេន4បuនែចង*េ6ច4នអំពី

េសរីJព*មូ ល†‡ននិង សិ ទNិម នុសP។ 6បេទសកមfT*AនផDល់សWSប័ នេល4សនNិសyz សិ ទNិម នុសPអន®រ*តិសំ_ន់ ៗ
របស់ អងsE រសហ6ប**តិ ចំនួន ៨ ក0T ង ចំេ ?មសនNិស yz xំ ង ៩ និ ង hយEរណ៍ េ}FI ប័ ន សនNិស yz អងsEរ

សហ6ប**តិ។ 6បេទសកមfT*ក៏ A នចូលរួម ផងែដរក0TងវដDពីរៃនEរពិ និតXេឡ4ងវZញgមEលកំណត់ *សកលេY
ចំេ‰ះមុ ខ6កុម 6បឹក•សនDិសុខអងsEរសហ6ប**តិនិង AនទទួលយកអនុFសន៍*េ6ច4នែដលAនេធe4េឡ4ងេ†យ
រដ‡ដៃទេទHត–វZFលJពែដល™េធe4ឱX6បេស4 រេឡ4ង នូវសិ ទNិម នុសPេYនឹង កែនcង នឹង6តវូ Aនពិ Wរ?េYក0Tង វដDទីបី

េY/0ំ ២០១៩។ បŽ‘ប់ ពីទទួលAនកិចS6ពមេ6ពHងសនDិJពទី6កុងA៉ រីស 6បេទសេនះAនទទួលយកEរិ•ល័យមួយ
របស់ អងsEរសហ6ប**តិដយ
› ូ រអែងeង ៃនEរិ•ល័យឧតDមស0ងEរទទួលបន‘Tកសិ ទម
Nិ នុសP (OHCHR) និងអ0 កhយ
Eរណ៍ពិ េសសu0ក់ របស់ អងsEរសហ6ប**តិ (រហូ តមកដល់ /0ំ ២០០៨ តំែណងេនះគឺអ0កតំ?ងពិ េសសរបស់
អគsេល_ធិEរ) ។

6កបខ័ណ:េនះកំពុងអនុវតDេដ4មUីªŽនូវEរេ’រពសិ ទNិនិងេសរីJព*េ6ច4ន6ពមxំងEរEរ‰រែផ0កច-ប់ និង

រដ‡ធម@ នុœzរបស់ ខcŠន។ ប៉ុ ែនDuនចេŽcះ6បេƒងៃនEរEរ‰រ*េ6ច4នេYក0TងJព*ក់ ែសD ង៖ លំហ6ប*ធិបេតយX
សកម@កព
ំ ុងថយចុះ (តួអងsសងsមសុីវZលuន•រម@ណ៍€6តវូ AនេគរឹតបនDឹង អេង–តgម†ន និង¬cំេម4លបែនIមេទHត),
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អ0 កEរ‰រសិ ទិNមនុសP6បឈមមុខនឹងEរេWទ6បEន់ ែផ0ក6ពហ@ ទណ:*េ6ច4ន, េហ4 យJពខុស’06សលះៃនទសPនៈ
ឬ•រម@ណ៍រ™ងអ0 កuនបំផត
ុ និងអ0 ក6កបំផត
ុ េYក0Tង6បេទសគឺកព
ំ ុងរីកធំេឡ4ងៗ។

Eរ6Fវ6*វេ†យពឹងែផšកេល4Eរសេង–តAនបy±ក់ ពីេរ£ងេនះ។ ចំ?ត់€0ក់ របស់ អងsEរVហeី ដម
• េ²ស៍

(Freedom House) េYក0TងឯកFរចំ?ត់€0ក់ េសរីJពេYក0Tងពិភពេ5ក/0ំ២០១៨ ឱXពិនT6‘ បេទសកមfT* ៣០ េល4

១០០ ែដលពិ នT‘ ០ គឺuនេសរីJពតិចបំផត
ុ និង ពិ នT‘ ១០០ គឺuនេសរីJពបំផត
ុ ។ 6បេទសកមfT*ទទួលAនពិ នTx
‘ បេល4

ែផ0កសិ ទិNនេ•Aយ (គឺ ៦ ពិ នT‘ ែដលពិ នT‘ ៧ uនន័យ€uនេសរីJពតិច*ងេគបំផុត) និង មិ នសូ វAនលšេល4េសរីJព
សុីវZល (គឺ ៥ ពិនT‘ ដូច’0ែដរពិនT‘ ៧ គឺuនន័យ€េសរីJពតិច*ងេគបំផត
ុ )។ សរុបមកFIនJពេសរីJពរបស់ 6បេទស

កមfT*េYេល4សន‘សPន៏ េនះគឺ “’@នេសរីJព”។ រAយEរណ៍េនះកត់ សusល់ ពីEរªcក់ ចុះៃនេសរីJពក0Tង អំឡTង /0ំ
២០១៧ែដលAនបv«ញពីEរេសុ4បអេង–តបទេល@4ស6ពហ@ ទណ:6ប/ំងនឹងេមដ•កŽំគណបកP6ប/ំងគឺេ5កកឹមសុ_,
“EរបVv– ប•៉ ង_cំ ង Ec ” េ}េល4 ស ងsម សុី វZ ល និ ង Eរបិ ទ Eែសត ឌឹ េខមបូ ´ េដលី (The Cambodia Daily) និ ង
FIនីយ៍វZទXTចន
ំ ន
ួ ១៥។ េ•ងgមអងsEរតucJពអនDរ*តិ 6បេទសកមfT*Aន*ប់ ច?
ំ
ត់€0ក់ ទី ១៦១ ក0Tងចំេ?ម

6បេទសចំនន
ួ ១៨០ ទូxំងពិភពេ5ក (រួម’0*មួយFªរណរដ‡6ប*ធិបេតយXកុងេƒs, Fªរណរដ‡កុងេƒs និង
6បេទសgជគីFIន) េYក0Tងសន‘សPន៍ទសPនៈអំពីអំេព4 ពុករលួយ/0ំ ២០១៧ របស់ ពួកេគ។ 6បេទស•ƒsនីFIន និង
Fªរណរដ‡6ប*uនិត6ប*ធិប េតយXកូេរ៉ គឺ*6បេទសេY•សុី A៉ សុី ហិe កែដល*ប់ ចំ?ត់ €0ក់ xប*ងេនះ។
េYក0Tងសន‘សPន៍េនះ េលខៃនចំ?ត់€0ក់ Eន់ ែតខfស់ អំេព4ពុករលួយ6តវូ AនWត់ទុក€រឹតែត•6កក់ េ}ៗ។

សូ ចŽករអភិA លកិចSពិភពេ5ករបស់ ធŽ’រពិ ភពេ5កAនWត់ €0ក់ Eរ6គប់ 6គងអំេព4 ពុករលួយរបស់

6បេទសកមfT * ឋZ ត េYក0T ង ចំ េ ?ម6បេទស ១០ Jគរយែដលuនចំ? ត់ €0 ក់ x បបំ ផុត េYក0T ង ពិ ភ ពេ5ក។

គេ6uងសូចŽករអភិAលកិចព
S ិភពេ5ករបស់ ធŽ’រពិភពេ5កេ6ប46Aស់ សូចŽករអភិAលកិចSរម
ួ ចំនួន ៦ េដ4មUី
hយEរណ៍អំពីអភិA លកិចSgមរយៈែខPបេ?
D យ។ ក0Tង អំឡTង /0ំ ២០០៦-១៦ 6បេទសកមfT*Aនបv«ញពី Eរេក4ន

េឡ4ង េ/fះេ}រកក6មិ តធមXមៃនអវតDuនៃនអំេព4 ហិង •/េភរវកម@ និង សIិ រJពនេ•Aយ*អeី ែដលរ†‡ភិA លAន
បv«ញ*េទHងxត់ €*សូ ចŽករៃនJពេ*គជ§យ។ េxះ*•៉ង?ក៏ េ†យ “សំេឡងនិង គណេនយXJព” Aន
ថយចុះដល់ ក6មិ តxបបំផុតេYក0Tង ចំេ?មរដ‡និង ែដនដxំង ២០០ ែដល6តវូ AនបœS^លេYក0Tង រAយEរណ៍េនះ។
សូ ចŽករEរេ’រពច-ប់ Aនេក4នេឡ4ងតិចតួចពី/0ំ ២០០៦–១១ ប៉ុ ែនDA នªcក់ ចុះ*ថ@មDងេទHតេYក0Tង/0ំ ២០១៦ េ}
លំ†ប់ ទី6Aំបី xបបំផុតៃនរដ‡និង តំប ន់ ែដល6តវូ Aនសិ ក•។ ™ច-ស់ ?ស់ ែដល€អ0 កែដលែសe ង រកយុ តDិ ធ ម៌ េ Y

កមfT*6បឈមមុ ខនឹង បy«ធំៗ*មួ យនីតិរដ‡*ពិ េសសEរបេង–4នវZªនEរេ†យច-ប់ ក៏ដូច*EររឹតតUិតេល4េសរី
JពៃនEរ6បមូលផDTំ Eរចូលរួម និងEរបេœSញមតិ។

េYេល4កណ
ំ ត់6gវZជu
± នបែនIមេទHត uនចំ?ត់€0ក់ ែដលបv«ញពីវឌ¦នJពៃនEរអភិវឌ¦។ ឧxហរណ៍

កម@ វZធីអភិវឌ¦ន៍របស់ អងsEរសហ6ប**តិ (UNDP) AនWត់ €0ក់ 6បេទសកមfT*េលខ ១៤៦ េYក0Tង សន‘សPន៍Eរ
អភិវឌ¦មនុសP/0ំ ២០១៨ របស់ ខcŠន។ 6កុមEរWត់€0ក់ Aនែចករដ‡xំងអស់ * ៤ 6បេភទសំ_ន់ ៗៃនEរអភិវឌ¦េ†យ

6បេទសកមfT * 6ត ូវAនេគេ²€6បេទសែដលuនEរអភិ វឌ¦មនុស PមធXម។ សន‘ស Pន៍ េ នះគឺ * “Eរ™ស់ ែវង

សេងžប មួ យៃនសមិទNិផលមធXមេYក0TងវZu6តសំ_ន់ ៗៃនEរអភិវឌ¦មនុសP៖ Eររស់ េYuន•យុ យឺ នយូ រនិងuន
សុខJពលš uនចំេណះដ•ងនិងuនជវJពសមរមX”។ ™ផDល់នវូ Eរយល់ដង
• អំពីJពពិតៃនកំេណ4នេសដ‡កិចS។ ចំ?ត់
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រ៉ូ7 ស8ី ត
€0ក់ គឺ*សuសJគែដលតួេលខខfស់*ងបv«ញពី Eរអប់ រល
ំ š6បេស4 រ*ង •យុ *មធXមែវង*ងមុ ន ផលិតផល
សរុបក0Tង6សុកខfស់*ងមុននិងចំណុចេផPងៗេទHត។

ក0Tង Žម*អ0 កhយEរណ៍ពិ េសសរបស់ អងsEរសហ6ប**តិសីD ពីFIនJពសិ ទNិម នុសPេYកមfT* ខ|Tំ6តវូ

Aន†ក់ ឱXទទួលខុស6តវូ េ†យ6កុម6បឹក•សនDិសុខអងsEរសហ6ប**តិឱXចូលរួម *មួ យរ†‡ភិAលក0Tងលកžណៈ
FI បŽមួ យស6uប់ E រែកលមš ប ែនIមេទHតៃនFI នJពសិ ទNិម នុស PេYក0T ង 6បេទសេនះ។ េYក0T ង ជpពូ ក េនះខ|Tំនឹង
ព[•មេល4 ក េឡ4 ង ពី ប y« សិ ទិN ម នុស Pសំ _ ន់ ៗ ែដល‰ក់ ព័ នN នឹ ង េរ£ងh៉ វជ វZ ត និ ង បទពិ េ Fធន៍ ែ ដលxក់ ទងនឹ ង

េសHវេŸេនះ។ *EរWំAច់ Eរេ6ជ4សេរ4សសិ ទNិនិងេសរីJពនឹងឈរេល4គំនិតខcŠនឯង ប៉ុែនDេ†យFរបy«6បឈម

ŽŽែដល6តវូ 6បឈមេ†យបy« សិ ទNិម នុសPែដលេក4តេឡ4ង *មុ នxំង េŽះេសចកDី6បEសរបស់ អងsE រសហ6ប**តិសីDពីអ0កEរ‰រសិ ទិNមនុសPនឹង6តវូ េ6ប4*េ’ល។

អ0 ក ែសe ង រកយុ តDិធ ម៌ េ Yក0Tង 6បេទសកមfT* xំង េŽះច-ស់ *’ំ 6 ទEរេAះេ/0 តេ†យេសរីនិង យុ តDិធម៌

ែដល*កgDŽំមុខមួ យស6uប់ រ†‡ភិAលមួ យែដលuនអំ?ចៃន6ប*ជនមួយេដ4មUីបេង–4តឱXuនEរទទួលខុស
6តវូ Eន់ ែត_cំង ចំេ‰ះEររំេ5ភ េហ4 យ6Aកដ*ªŽAននូវEរEរ‰រសិ ទNិម នុសPEន់ ែត6បេស4 រេឡ4ង ។ ដូេច0 ះ
ជpពូកេនះនឹងរួមបœS^លទិដJ
‡ ពទូេ}ៃនផលប៉ះ‰ល់ៃនEរេAះេ/0ត/0ំ ២០១៧ និង ២០១៨។
សិទ្ិរបស់អ្កករពរសិទម
្ិ នុស?F

/0ំ ២០១៨ គឺ*ខួប េល4កទី ២០ ៃនេសចកDី6បEសរបស់ អងsEរសហ6ប**តិសីD ពីសិទNិនិង Eរទទួលខុស

6តវូ របស់ បុ គsល 6កុម និង សរីរៈxំង អស់ ៃនសងsម េដ4ម Uីេល4កកមf ស់និងEរ‰រសិ ទNិម នុសPនិងេសរីJព*មូ ល†‡ន
ទទួ ល Fs ល់ * សកលែដល6ត វូ AនេគFs ល់ * ទូ េ }€*េសចកDី 6 បEសសDី ពី អ0 ក Eរ‰រសិ ទNិ ម នុ ស P។ េសចកDី

6បEសេនះAន6AរពNខួប េល4ក ទី ៥០ /0ំៃនEរអនុម័ តេសចកDី6បEស*សកលសDី ពី សិទNិម នុសPេហ4 យ*ទូ េ }គឺ

និ•យេ}Eន់ មនុសP6គប់ រប
ូ **ងែតរដ‡។ ឧបករណ៍េនះផDល់នវូ 6កបខ័ណ:ដ›uនតៃមcមួយេដ4មUីពិWរ?អំ ពីFI ន

JពបចSTបUន0េYកមfT**ពិេសសេ†យFរែតមនុសPJគេ6ច4នេYក0Tង េសHវេŸេនះនឹងឬ•ចកំណត់ អតD សyz ណ
ខcŠនឯង€*អ0 កEរ‰រសិ ទNិមនុសP។

េសចកDី 6 បEសេនះAនបy± ក់ •៉ងច-ស់ 5ស់ € “មនុស P6គប់ រ ប
ូ uនសិ ទNិ , *លកž ណ ៈបុ គs លនិង ក0Tង

ទំŽក់ ទន
ំ ង*មួយអ0 កដៃទ, ក0TងEរេល4កកមfស់និងEរខិតខំ6បឹងែ6បងេដ4មUីEរ‰រនិងEរអនុវតDសិទNិមនុសPនិង េសរី

Jព*មូ ល†‡ន” (u6g ១)។ ស6uប់ េ’លបំណងេនះ សិ ទNិនិង េសរីJព*ក់ 5ក់ មួយចំនួន6តវូ Aនគូសបy±ក់ ។
u6gចំនន
ួ 6AំែដលAនWត់ចូល* ៤ 6បេភទ6តវូ Aនេ6ជ4សេរ4សេដ4មUីបេង–4តជpពូកេនះ៖

១. មនុសP6គប់ រប
ូ uនសិ ទNិក0TងEរជួបជុ’
p 0 េ†យសនDិវZធី បេង–4ត ចូល*សuជZក និងចូលរួមក0TងអងsEរមិនែមន

រ†‡ភិA ល (NGOs) និង េធe4ទំŽក់ ទំនង*មួ យអងsEរមិ នែមនរ†‡ភិAល (NGOs) និង អងsEរអនDររ†‡ភិAល
(IGOs) (u6g ៥)។

២. មនុសP6គប់ រប
ូ uនសិ ទNិដង
• ែសeងរក េ6ប46Aស់ ទទួលនិងuនព័ត៌uនអំពីសិទម
Nិ នុសPនិងរេបHបែដលសិ ទNិនិង

េសរីJពxំង េŽះ6តវូ AនផDល់ឱXuន6បសិ ទNិJពេYទូxំង6បេទស ផPពeផ•យទសPនៈនិងព័ ត៌uនអំពីសិទNិ
និង េសរីJពេហ4 យxក់ xញEរយកចិតDទុក†ក់ របស់ Fªរណជនេ}េល4ទសPនៈសDី ពីEរេ’រពសិ ទNិនិង
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
េសរីJព (u6g ៦)។ មនុសP6គប់ រប
ូ uនសិ ទNិទទួលAនEរចូលេ6ប46Aស់ 6បកបេ†យ6បសិ ទNJពេដ4មUី
ចូលរួមក0Tងរ†‡ភិAលនិងកិចSEរFªរណៈេYក0Tង6បេទសរបស់ ខcŠនរួមxំង†ក់ េស04 EរEររិះគន់ និង សំ េណ4
េដ4មUីែកលមšមុខvររបស់ ខcŠន (u6g ៨)។

៣. មនុសP6គប់ រប
ូ uនសិ ទNិទទួលAនEរEរ‰រក0Tង ករណីuនEរបំ‰ នេល4សិទិNនិង េសរីJពែដលAនេល4 ក

េឡ4ង _ងេល4េនះែដល•ចអនុវតDA នេ†យខcŠនឯងឬក0TងEរចូលរួម *មួយអ0 កដៃទេ†យuនសិ ទNិក0TងEរ
†ក់ ‰ កXបណDឹងឱXAន/ប់ រហ័ សមុ នេពលែដល•*|ធរយុ ត®ិធម៌ ឯកhជX និង អព[6កឹតឬសមតIកិចSដៃទ
េទHតែដលបេង–4តេឡ4ងេ†យច-ប់ និងេដ4មUីទទួលAនេ†យ’@នEរពន[រេពលហួ សសម័យនូវEរសេ6មច

ចិ តD 6 សបgមច-ប់ ែដលផDល់ E រេ†ះ6Fយរួម xំ ង សំ ណ ង6បសិ ន េប4 រ កេឃ4 ញuនEររំេ 5ភបំ‰ ន
(u6g ៩) និង

៤. មនុសP6គប់ រប
ូ uនសិ ទNិចូលរួមក0Tងសកម@Jពេ†យសនDិវZធី6ប/ំងនឹងEររំេ5ភសិ ទន
Nិ ិង េសរីJពេ†យរដ‡

Wត់ វZªនEរWំA ច់ េដ4ម UីªŽEរEរ‰រមនុសP6គប់ រប
ូ 6ប/ំង នឹង Eរគំhមកំែហងហិ ង • Eរសងសឹ ក
Eរេរ4សេអ4ង*ក់ ែសDងឬយុ តDិធម៌ ឬសកម@Jពបំ‰នែដល*ផលវZAកៃនEរអនុវតD6សបច-ប់ ៃនសិ ទNិ _ង

េល4េនះ (u6g ១២)។

ដូច *េសចកDី 6 បEសរបស់ មƒសន0ិA ត ឧបករណ៍ េនះមិ ន uនលកž ណ ៈWប់ បងžឱ
p Xេ’រពgមផc^វច-ប់

េ†យខcŠន™េឡ4យ។ ™6តវូ Aនអនុម័តេ†យឯកច•័នេ‘ ហ4 យសិ ទNិនិង េសរីJពេYក0TងេŽះ6តវូ Aនដកេចញពី ឧបករណ៍
ែដល6បគល់ J រកិចS េ †យ6សបច-ប់ ដូច *កតិ E សyz អនDរ*តិ សីD ពី សិទNិ ព លរដ‡និ ង សិ ទNិ ន េ•AយែដលកមfT*
ទទួលយកេ†យេសរី។ បទបœzតx
Dិ ំង6Aំ_ងេល46តវូ Aន†ក់ *6កុមេដ4មUីត?
ំ
ងឱXតំបន់ ែដលបរិFIនបចSប
T Uន0េY

កមfT * uនបy« ។ បទបœz តDិ នី មួ យ ៗនឹ ង 6ត ូវ AនវZ J គេ†យសង–ត់ ធ”ន់ េ ល4 ប y« 6បឈមរបស់ អ0 ក ែដលែសe ង រក
យុ តDិធម៌ េYក0Tង 6បេទស។ េគសន@ត€Eរែកលមš EរEរ‰រអ0 ក Eរ‰រសិ ទNិម នុសPនឹង េធe4ឱXAន6បេស4 រ េឡ4 ង នូវ

យុ តDិធម៌ ស6uប់ Eររំេ5ភេល4សិទNិមនុសPនិងេសរីJព*មូល†‡ន។ គួរកត់ សំ’ល់ €ទសPនៈែដលAនេល4កេឡ4ង
េYក0T ង ជpពូ ក េនះមិ ន ឆcT ះ បySំ ង ពី ទ សPនៈរបស់ អងsE រសហ6ប**តិ ឬអ0 ក ជpŽ ញឯកhជX និ ង អ0 ក hយEរណ៍
ពិេសសដៃទេទHតេឡ4យ។

(១) េសរីJពៃនEរជួប6បជុន
p ង
ិ Eរបេង–4ត Eរចូល*សuជZក និងEរចូលរួមក0ង
T អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAល

លំហរលទNិ6ប*ធិបេតយXែដលកំពុងªcក់ ចុះេYក0Tង6បេទសកមfT*AនឆcTះបySំងេ†យC‘ល់នវូ EរCcស់ បD^រ

េល4វZªនសDី ពីEរបេង–4ត និង ដpេ ណ4រEរៃនអងsEរមិ ន ែមនរ†‡ ភិA លក៏ ដូច*Eរ†ក់ ក6មិ ត េល4 សិទNិ ៃ នEរជួប ជុp’0

េ†យសនDិវZធីនិង សuគម។ អងsEរមិ នែមនរ†‡ភិAលAនេដ4រតួŽទី•៉ងសំ_ន់ ក0TងEរេល4កកមfស់និងេ†ះ6Fយ
បy«សិ ទNិមនុសPេYក0Tង6បេទស។ *Eរពិតកសិ ណFកPី*េ6ច4នេYក0TងេសHវេŸេនះxក់ ទងនឹងបទពិេFធន៍ រស់
េYរបស់ អ0កEរ‰រសិ ទNិមនុសPជួរមុខេមដ•កŽំអងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលនិងបុគsលិក។

លកžណៈពិ េសសដpបូ ង របស់ 6បេទសកមfT*សម័ យទំេន4ប ែដល6តវូ Aនេល4កទឹកចិតDេ†យតំ?ងពិ េសស

របស់ អងsEរសហ6ប**តិៃនអគsេល_ធិEរអងsEរសហ6ប**តិេ5ក ៃម៉ េឃ4 ល គីប៊ (Michael Kirby) គឺ*
ចលŽសងsមសុីវZលដ›រស់ រេវ4ក។ សពeៃថ”េនះ6បេទសកមfT*uនអងsEរសងsមសុីវZលនិងអងsEរមិនែមនរ†‡ភិAល*ង
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រ៉ូ7 ស8ី ត
៦ ‰ន់ អ ងsE រ ប៉ុ ែ នDរ AយEរណ៍ ពី អ ងsE រមិ ន ែមនរ†‡ ភិA ល*តិ និ ង អនDរ*តិ ក៏ដូច*EរផDល់េ •បល់ ពីJ0ក់ vរ
អងsEរសហ6ប**តិដច
ូ * OHCHR រដ‡ និងអ0 កជpŽញឯកhជXរបស់ អងsEរសហ6ប**តិ *េទHងxត់សំេ¨េ}

េល4EរEត់បនIយលំហលទNិ6ប*ធិប េតយXនិង សងsមសុីវZលែដលកំពុងªcក់ ចុះនិងយល់ េឃ4 ញពី“ផលប៉ះ‰ល់ ៃ នEរ
ជះឥទNិពល” ៃនច-ប់ េផPងៗ។ Eរែកែ6បច-ប់ ជះឥទNិពល•៉ងច-ស់ េ}េល4លកžខណ:ែដលអងsEរមិនែមនរ†‡ភិA ល

6បតិបតD។
ិ ច-ប់ សីDពីសuគមនិងអងsEរមិ នែមនរ†‡ភិAល (LANGO) គឺ6បែហល*Eរៃច06បឌិតែតមួយដ›ធំ*ងេគ

បំផុត/0ំ ២០១៥។ hល់ អងsEរមិ នែមនរ†‡ភិAលែដលកំពុង6បតិប តDិEរេYក0Tង6បេទសកមfT*បចSTបUន0េនះ6តវូ Aន
ត6មវូ ឱXចុះបœ±ីេ6Eមលកžខណ:ៃនច-ប់ េនះ។

ច-ប់ សីD ពីសuគមនិងអងsEរមិ នែមនរ†‡ភិAល (LANGO) េនះ6តវូ Aនអះ•ងេ†យរ†‡ភិAលេដ4មUីផល
D ់

នូវមូល†‡នច-ប់ ស6uប់ អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលនិងªŽនូវJព6សបច-ប់ ៃនអងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលែដល6តវូ

Aនេគអះ•ង€6បតិបតDិEរេYក0Tង6បេទសកមfT*។ Eរ6ពយ
ួ Aរម.6តវូ Aនបv«ញេYក0TងEរ6បEសឱXេ6ប4 េ†យ

រួមxំងយន®EរអងsEរសហ6ប**តិ។ បទបœzតDិ*េ6ច4នAន†ក់ កហ
ំ ិ តេល4Eរ¬cំេម4លអងsEរមិនែមនរ†‡ភិA ល

និងបទបy±ៃនសកម@Jពរបស់ ពួកេគ។ អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលxំងអស់ 6តវូ ែតចុះេ¸@ះ*មួយ6កសួងមƒៃផ‘។
ខណៈេពលែដលEរេនះ•ចªŽAននូវJព6សបច-ប់ ៃ ន6បតិប តDិ Eរ អងsEរសិ ទNិមនុសP*េ6ច4ន6ពយ
ួ Aរម. €

ត6មូវEរេYក0Tងច-ប់ LANGO •ច (ឬពិ ត*) េធe46បតិប តDិEរេដ4មUីកំណត់ សកម@Jពរបស់ ពួកេគេ†យFរែតEរ
គំh មកំែ ហងៃនEរលុ ប េ¸@ ះេចញ។ 6បសិ ន េប4 អ ងsE រមិ ន ែមនរ†‡ ភិ A លមួ យមិ ន 6ត ូវAនចុ ះ បœ±ី េគមិ ន •ច
ដpេណ4រEរgមច-ប់ េYក0Tង6បេទសកមfT*Aនេទ។

បទបœzតម
Dិ ួយចំនន
ួ uនសEDនុពល េហ4 យពិត?ស់ ឥឡ^វេនះពិត*uនបy«។ u6g ២៤ត6មូវឱXអងsEរ

មិនែមនរ†‡ភិAលxំងអស់ (មិន€ក0Tង6សុកនិងេ6¹6បេទស) រក•អព[6កឹតJពចំេ‰ះគណបកPនេ•AយេYក0Tង

6បេទសកមfT*។ ករណី*េ6ច4នAន’ំ6ទEរអះ•ង€អងsEរមិ នែមនរ†‡ភិAលែដលចូលរួមក0Tង កិចSEរEរ‰រសិ ទNិ
មនុសP*េរ£យៗ6តវូ AនសងP័យ€*អ0 ក’ំ6ទគណបកP6ប/ំងឬ•៉ងេƒច?ស់ gមផc^វនេ•Aយ6ប/ំងនឹង

រ†‡ភិA លេហ4 យដូេច0ះមិ នuនJពអព[6កឹត។ េYក0Tង 6បេទសមួ យែដលuនបy« សិ ទNិដធcីដ›ធំនិង uនសំេឡងអ0 ក
Eរ‰រសិ ទិNម នុសP*េ6ច4 ន, េនះ*បy« ‰ក់ ព័ន។
N EរEរ‰រសិ ទិNម នុសPgមនិយមន័យ *ប់ ‰ ក់ ព័នNនឹង កិ ចS ខិ ត

ខំ6បឹ ង ែ6បងក0Tង Eរទប់ F–ត់ រ†‡ភិA លឱXទទួលខុស6តវូ ចំេ‰ះEរបhជ§យក0Tង EរEរ‰រ Eរេ’រព និង Eរេល4ក
កមfស់សDងa†សិ ទNិមនុសPxំងេŽះែដលខcŠនAនស@័6គចិតDយល់6ពម។ េ†យ6’ន់ ែតចូលរួមក0TងEរEរ‰រសិ ទម
ិN នុសP

ែដល6សបច-ប់ (សDីពីសិទNិមនុសPអនDរ*តិ), អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលមួយមិនគួរuនƒនិភ័យក0Tង EរបិទxeរេŽះ

េទ។ ™*េរ£ងធម@gេទែដលអងsEរសិ ទNិមនុសP6តវូ រិះគន់ ចំេ‰ះEរលេមšºងនិងព័ ត៌uនមិនពិ តេY6បេទសកមfT*។
ដូច’0េនះែដរ អ0 កខcះ6តវូ Aនេគនិ•យ€Aនចងសមf័នNJព*មួយគណបកP6ប/ំង េ†យ6’ន់ ែត•6ស័ យេល4 Eរ
6Fវ6*វែដលAនេAះពុម.ផ•យរបស់ ពួកេគនិងរAយEរណ៍ែដល6តវូ Aនដក6សងaេ†យគណបកPែដល6ប/ំងនឹង

រ†‡ភិA ល។ gមនិយមន័យ រAយEរណ៍FIនJពសិ ទNិមនុសP*េ6ច4ននឹងរិះគន់ រ†‡ភិAលពី េ6‰ះ™គឺ*រ†‡ភិAល
ែដលuនEតពeកិចS ចំប ងក0Tង EរផDល់ ឱXuន6បសិ ទNិ J ពចំេ‰ះសិ ទNិម នុសPនិង េសរី J ពអនDរ *តិ ែដលuនេYក0T ង

សនNិសyzែដលAនផDល់សWSប័ន។ េនះមិនែមន*កងeះអព[6កឹតJពនេ•AយេŽះេទ ប៉ុែនD*លកžណៈទូេ}ៃនEរ
¬cំេម4លសិ ទNិមនុសP។
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
ច-ប់ LANGO ក៏ A នែណŽំអំពីត6មូវEរៃនEរhយEរណ៍ផងែដរ។ អងsEរមិ នែមនរ†‡ភិA ល xំង អស់

6តវូ Aនេគត6មូវឱXេធe4រAយEរណ៍េពញេលញអំពីសកម@ Jពនិងហិ រœzវតIT*មួ យ6កសួ ងមƒៃផ‘និង ហិ រœzវតITេរHង

hល់ ែខកុម. ៈ។ រAយEរណ៍xំង េនះរួម បœS^លxំងព័ ត៌uន, 6បសិ នេប4 •ច, សDី ពីEររួម វZJគxនរបស់ uSស់ ជpនួយ
បរេទសxំង អស់ ។ ច-ប់ LANGO ក៏ A នបy± ក់ •៉ងច-ស់ €អងsEរមិ នែមនរ†‡ភិA លxំងអស់ 6តវូ ែតអនុវតDgម
ច-ប់ ពនN†រែដលuន6Fប់ េYក0Tង6បេទស។

េxះបី អ ងsE រមិ ន ែមនរ†‡ ភិA លមួ យចំនួន Aនជpxស់ នឹ ង សិ ទNិ របស់ ពួ ក េគក0T ង Eរបងa ព នNែ ដល‰ក់ ព័នក
N ៏

េ†យក៏ uនEរ6ពយ
ួ Aរម. អំពីEរxមxរEរគិតពនNេឡ4ងវZញនិងផលប៉ ះ‰ល់ ដល់អងsEរŽŽេYេពលែដលuន
Eរថយចុះធនªនែដល•ចរកAនស6uប់ អងsEរមិ ន ែមនរ†‡ភិA លgមរយៈអនDរ *តិេ ហ4 យពិ ត 6Aកដៃដគូ និ ង

uSស់ ជន
p យ
ួ *តិ។ Eរយកមកេ6ប4Jcមៗៃនច-ប់ ពនN†រគឺ*Eរអភិវឌ¦ដ›សំ_ន់ មួយេYក0Tង Eរ6គប់ 6គងេ†យ’ប

សង–ត់េ†យច-ប់ ។ ច-ប់ ពនN†រAនចូល*ធរuនអស់ *េ6ច4នទសវតPមកេហ4 យប៉ុ ែន®JcមៗេŽះ6កសួ ង ‰ក់ ព័ នN
កំពុងែតយកអំ?ចរបស់ ខcŠនមកេ6ប4េដ4មUីបនDសងបំណុលពនN។

េសរី J ពក0T ង Eរចូ ល រួម ក0T ង សកម@ J ពរបស់ អងsE រមិ ន ែមនរ†‡ ភិ A លេYក0T ង 6បេទសកមfT* ែ6ប6បល
ួ

•6ស័ យេល4លកžណៈរបស់ អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលនិង•6ស័ យេល4សកម@JពxំងេŽះ។ អងsEរសិ ទិNម នុសPមិន
ែមនរ†‡ភិA ល*េ6ច4 ន*ពិ េសសអងsEរែដល‰ក់ ព័នNក0Tង Eរតស៊ូ មតិ និង Eរេល4ក កមf ស់ សិ ទNិបរិFI ននិង ដ ធcីA ន

េល4កេឡ4ងពីកងeល់*មួយខ|Tំ, េហ4 យពិត?ស់ អ0កEន់ តែំ ណងមុន របស់ ខ|Tំ, េល4Eរអេង–តgម†នែដលរំេ5ភបំ‰ន

េY€0ក់ មូល†‡នេ†យមVនD€
ី 0 ក់ 6សុកAនទប់ F–ត់ EរបណDTះប?
D លេហ4 យ6គប
ូ េvsលកំពុងសIិតេYេ6EមEរ¬cំ
េម4ល*ក់ ែសDង។ េY/0ំ ២០១៧ រដ‡មVនDី6កសួងមƒៃផ‘Aនបy±ក់ € េ5កAនែណŽំដល់•*|ធរឃុ ំ និង6សុកxំង

អស់ ឱXកត់ 6ghល់ សកម@Jពរបស់ អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលរួមxំងសកម@ Jពអប់ រន
ំ ិងបណDTះប?
D ល េហ4 យAន
ផDល់សិទNិឱXពួកេគបœ»ប់ hល់សកម@JពែដលសuគមឬអងsEរមិ នែមនរ†‡ភិAល?ែដលមិ នAនជូនដpណឹងដល់
ពួកេគឱXAនមុ នបី ៃថ” ឬសកម@ Jព?មួ យែដល6តវូ AនWត់ ទុក€uនឥទNិពលេល4 “ស?
D ប់ ª0ប់ Fªរណៈ ឬ

សនDិសុខ*តិ”។ ថeេប4េនះ*Eរបv«ញ•៉ងច-ស់ េដ4មUីªŽសុវតIិJពដល់ អ0ក‰ក់ ព័នx
N ំងអស់ និងជួយស6មួល ដល់

សកម@Jពរបស់ អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលកDក
ី ៏EរជូនដpណឹងអំពីEរ6បមូលផDស
T ំ 6uប់ េ’លបំណងៃនសកម@J ពអប់ រ ំ
និង EរបណDTះប?
D លមិ ន6តវូ Aនxមxរេ†យច-ប់ សីD ពីA តុកម@ អហិ ង•និងេ’លEរណ៍ែណŽំEរអនុវតDច-ប់

េនះែដលេចញផ•យេ†យ6កសួងមƒៃផ‘េឡ4យ។ អងsEរWត់ទុកត6មវូ Eរថ@ៃនEរជូនដpណឹងេនះ*Eរ†ក់ កំហិត

មួ យពី េ6‰ះ™មិន6តវូ AនផDល់ឱXេ†យច-ប់ េហ4 យពួកេគមិ នuន•រម@ណ៍សុ ខ6សល
ួ ក0TងEរផDល់ព័ត៌uនពី អ0កចូល
រួម6បªនបទ ទីgំង និងអeីៗេផPងេទHត។

កងeល់ក៏6តវូ Aនេល4កេឡ4ង ផងែដរក0Tង Eរgម†នេល4សកម@ Jពនិង ផលប៉ ះ‰ល់ ែដល™•ចuនេល4 E រ

ចូលរួម€0ក់ សហគមន៍។ េYក0TងកិចS6បជុ*
p មួយអភិAលេខតDេផPងៗ ខ|TំAនទទួលEរបy±ក់ € េ’លEរណ៍ែណŽំ

សDី ពីច-ប់ សីD ពីA តុកម@ អហិ ង •ែដលរួម បœS^លxំង Eរទទួល Fsល់ €សកម@ J ពបណDT ះប?
D លមិ ន6តវូ EរEរជូ ន

ដpណឹ ងមិ ន 6ត ូវAនេគFs ល់ េ Y€0 ក់ មូល†‡ នក0T ង វZស័យ*េ6ច4ន េŽះេទ។ EរែណŽំ E រជូន ដpណឹ ងនិ ង Eររក•ទុក
កំណត់ េហតុៃនសកម@ Jពƒក់ ដច
ូ *ផ‘Tយ នឹង េ’លEរណ៍ែណŽំរបស់ រដ‡មVនDីេហ4 យនឹងមិនពេនc¼នEរអនុវតDច-ប់
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រ៉ូ7 ស8ី ត
6សបgមេ’លEរណ៍ែណŽំេŽះេទ។ េសរីJពៃនEរចូលរួមក0Tងសកម@Jពរបស់ អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលេYែត
បនDរងEរគំhមកំែហង។

អងsEរមិ នែមនរ†‡ភិA លេល4ប y« ដធcីនិង បរិFIន*េរ£យៗ6តវូ Aនេគកំណត់ េ’លេ¨*ពិ េសសែដល

កំពុង 6បតិប តDិEរេYgមេខតDនិង តំបន់ ជនបទŽŽ។ អងsEរugធម@ *តិែដល*អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលេលច
េªcមួ យែដលសកម@ ក0Tង សិ ទNិដធcីនិង បរិFIននិង លUី_ងEរvរេYJគ_ងតU^ង ៃន6បេទសកមfT*េល4Eរបូ ម ខ•ច់

ែដលេគសងP័យ€AនេAះេ/0តឱXរំ5យេYក0Tងែខកyz /0ំ ២០១៧ េហ4 យែលង*អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលែដល
Aនចុះបœ±ីេទHតេហ4 យ។ សកម@Jពរបស់ អងsEរេនះ6តវូ Aន6តត
ួ ពិនិតX•៉ងេទHងxត់េហ4 យuនEរប៉ះទងsZច*ញឹក

½ប់ រ™ងអ0 កត™¾និង•*|ធរមូល†‡ន។ សuជZករបស់ ខcŠន*េ6ច4ននិងសហFIបនិកពីមុន6តវូ AនWប់ ខcŠននិង6តវូ Aន

ផDŽ‘េxសពី ប ទេល@4ស*េ6ច4នែដលសIិតេ6Eមច-ប់ កមfT*។ អងsEរសមធម៌កមfT*ក៏uនបœ±ីៃនឧxហរណ៍ៃនEរ

បណDTះប?
D លនិង Eរ6បជុែp ដល6តវូ Aនhhំងនិង /ឬ6តត
ួ ពិ និតXេYទូxំង 6បេទស េហ4 យ6បតិប តDិEររបស់ អងsEរ
6តវូ AនCšកអស់ រយៈេពល*េ6ច4នែខេ†យ6កសួ ង មƒៃផ‘។ ™គឺ*អងsEរមិ នែមនរ†‡ភិA លមួ យែដល‰ក់ ព័ នN
•៉ង_cំងEcនឹងបy«សិ ទដ
Nិ ធcី*ពិេសសផលប៉ះ‰ល់ៃនសមUxនដេសដ‡កិចSេល4សិទNិដធcី។

អងsEរមិ នែមនរ†‡ភិAលអនDរ*តិមិនេគចពី Eរពិ និតXពិ ច័យេទ។ េYចុង ែខ សី ƒ /0ំ ២០១៧ វZទ[FIន-

*តិ6ប*ធិប េតយX (NDI) េYភ0េំ ពញ6តវូ Aនបិ ទxeរេហ4 យបុ គsលិកបរេទសរបស់ វZទ[FIន 6តវូ AនេគបេណD ញ
េចញ។ អងsE រមិ ន ែមនរ†‡ ភិ A លAនអះ•ង€Aនេ’រពgមច-ប់ LANGO និ ង Eរជូន ដpណឹ ងេ}6កសួ ង Eរ

បរេទសនិង សហ6បតិប តDិEរអនDរ*តិ (MOFAIC)។ ផ‘Tយេ}វZញរដ‡ម VនDីEរបរេទសនិង សហ6បតិប ត®ិEរអន®រ*តិ

Aនកត់ សusល់ េYមƒសន0ិA ត€ “EរបេណDញវZទ[FIនែដល*ប់ xក់ ទង*មួយគណបកPនេ•Aយបរេទស
ែដលសIិ តេYេ6EមEរ6គបដណDប់ ៃនEរបណ®Tះប?
® លលទNិ6ប*ធិប េតយXែដល’ំ6ទបកP6ប/ំងេ†យេចតŽ
និងរំេ5ភបំ‰នច-ប់ របស់ េយ4 ង”។ អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលអនDរ*តិសំ_ន់ ៗ*េ6ច4ន6គបដណDប់ 6បេទសកមfT*
ពីមូល†‡នេYេ6¹6បេទសរួមxំងអ0 កជpŽញែផ0កសិ ទNិមនុសPមួយចំនន
ួ និងេធe4Eរ*មួយអ0 កEរ‰រសិ ទNិមនុសP។

េYែខមិថŽ
ុ /0ំ២០១៧ បy«មួយAនេក4តេឡ4ងxក់ ទងនឹងនិយមន័យរបស់ អងsEរមិនែមន រ†‡ភិAលេY

ក0Tងលកžខណ:ៃនច-ប់ សuគមនិងអងsEរមិនែមនរ†‡ភិAល (LANGO)។ អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAល6បែហល ៤០ 6តវូ

AនេAះេ/0តេ6ជ4សេរ4សេដ4ម Uីប œS^លធនªនេYេ6EមកិចSសហEរEរ‰រ, បន‘ប់ FIនEរណ៍។ អងsEរនីមួ យៗ
AនផDល់អ0កសេង–តEរណ៍េដ4ម UីªŽនូវEរ6គបដណDប់ ទូលទ
ំ ូ5យៃនEរេAះេ/0តៃថ”ទី ៤ ែខមិ ថុŽ។ EរេរHបចំ
បេ?
® ះ•សន0េ6¹ផc^វEរេនះAនxញេចញពី អងsEរមិ នែមនរ†‡ភិAល6សបច-ប់ ែដលកំពុង6បតិបតDិEរេYក0Tង
6បេទសកមfT*រួម uនគណៈកu@ធិEរេដ4ម UីEរេAះ េ/0តេ†យេសរីនិង យុ តDិធម៌ េYកមfT* (ខុមែហe ល), អងsEរ

សមf័នែN ខ@រជpេរ£ននិង Eរ‰រសិ ទម
ិN នុសP (លីEដូ) និងសuគមEរ‰រសិ ទម
Nិ នុសPនិង អភិវឌ¦ន៍េYកមfT* (•ដហុ ក)។
6កសួងមƒៃផ‘Aនបy±ក់ € បន‘ប់FIនEរណ៍6តវូ ចុះបœ±ីេ6Eមច-ប់ សuគមនិង អងsEរមិ នែមនរ†‡ភិAលេដ4មUី

ªŽនូវJព6សបច-ប់ , គណៈកu@ធិEរ*តិេរHបចំEរេAះេ/0ត (គ.ជ.ប.) AនពនXល់ 6Aប់ ខ|Tំ€ច-ប់ សuគមនិង

អងsEរមិ នែមនរ†‡ភិAល, មិ នដូច*ច-ប់ សហជព, មិ នuនែចងពី EរសហEររ™ងអងsJពេឡ4យ, េហ4 យដូេច0ះ™
6តវូ Aនេគអះ•ង€ មិ ន•ចuនEរសហEរែបបេនះេហ4 យ6តវូ AនxមxរEរចុះបœ±ី†ច់ េ†យែឡកស6uប់

អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលបេ?
® ះ•សន0ថ។
@ រAយEរណ៍បន‘ប់FIនEរណ៍សDីពីEរេAះេ/0តគឺuនJពវZជ±u នេល4
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
EរេAះេ/0តខcŠនឯងេxះបី *uនEររិះគន់ (ដូចអ0 កសេង–តEរណ៍*េ6ច4នŽក់ េផPងេទHត) េល4FIនJពមុ នEរ
េAះេ/0ត។

រ†‡ ភិ A លAនេល4 ក េឡ4 ង *េទHងxត់ អំ ពី ត 6មូវ Eរេដ4ម Uី រក•ស?
D ប់ ª0 ប់ Fªរណៈនិ ង ªŽឱXuន

សIិរJពសងsម*មូលេហតុៃនEរបœS^លនិង EរអនុវតDច-ប់ *ក់ 5ក់ ែដលកំណត់ េសរីJពៃនEរចូលរួមនិង Eរជួប
6បជុ’
p 0 ។ េYក0Tង សងsម ?មួ យEរvររបស់ អងsEរមិ នែមនរ†‡ភិA ល•ចជួយដល់ Žយក†‡ នរ†‡ភិA លបែនIម

េទHត*ទូ េ }នូវ េ’លេ¨រួម ៃនEរព6ង•ង EរEរ‰រសិ ទNិ មនុស P។ uនកិ ចS ស ហEរ*េ6ច4 ន រ™ងរ†‡ភិA លនិង
អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលេYក0Tង6បេទសកមfT* ™ƒក់ ដច
ូ *€អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលxំងេŽះេ6ប46Aស់ JF

សិ ទNិម នុសPនិង 6តវូ Aន6បគល់ សិទNិអំ?ចឱXេធe4Eរេល4បy«សិ ទិNមនុសP បy« ដធcីនិង បរិFIនគឺទំនង*6តវូ Aនេគ
េWទ6បEន់ €កំពុងបង–េ6’ះ€0ក់ ដល់េសIរJពនិងuនEរ†ក់ ក6មិតសកម@Jពរបស់ ពួកេគ។

(២) េសរីJពបេœSញមតិនិងព័ត៌uនែដលរួមuនទសPនៈសDីពីសិទNិមនុសPនិងEរផDល់Eររិះគន់ ែបបFIបŽេល4
បy«xំងេនះេ}រ†‡ភិAល

េ†យAនបេង–4តបy«*មួយនិយមន័យៃនអព[6កឹតXនេ•AយេYក0Tងន័យៃនច-ប់ LANGO (េហ4 យuន
បទបœzតDិ6សេដHង’0ែដលuនបy« 6សេដHង’0េYក0Tង ច-ប់ សហជព) េŽះ™មិ នគួរឱXJ|ក់ េផš4លេទែដល€សិ ទNិ

របស់ អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលនិងអ0 កដៃទ “េដ4មUី†ក់ េស04េ}FIប័នរ†‡ភិAលនិងទីJ0ក់ vរនិងអងsEរែដល‰ក់ ព័នN

នឹង Eររិះគន់ កិចSEរFªរណៈនិង សំេណ4េដ4មUីែកលំអរមុ ខvររបស់ ពួកេគនិងគូរយកចិតDទុក†ក់ េល4ែផ0ក?មួយ
ៃនEរvររបស់ ពួកេគែដល•ចhhំងឬបvšក់ Eរេល4កកមfស់ EរEរ‰រនិងEរយល់ដង
• អំពីសិទម
Nិ នុសPនិងេសរីJព
*មូ ល†‡ន” (u6g៨ [២] េសចកDី6បEសសDីពីអ0កEរ‰រសិ ទិNមនុសP) 6តវូ Aនរងផលប៉ះ‰ល់*ញឹក½ប់ ។ ច-ប់

*េ6ច4នែដល6តវូ Aនេ6ប4េដ4មUីរឹតបនDឹងEររិះគន់ 6ប/ំងនឹងរ†‡ភិAលនិងបVv–បEរជែជកែវកែញកែផ0កនេ•Aយ

េYែតបនDេ ក4 ន េឡ4 ង ។ EរេWទ6បEន់ ពី ប ទបរិƒ េករD¿និ ង EរញT ះ ញងa គឺ* េរ£ងធម@ g េហ4 យែថមxំ ង EរេWទ
6បEន់ •៉ងធ”ន់ធរ” ៃនEរបំែបកខcŠន EរបះេAរ Eរសូ កA៉ ន់ របស់ FកPី Eរែកcង បនcំ Wរកម@ និង EរកUត់ *តិក៏6តវូ
Aនេ6ប46Aស់ េ†យតុ5EរេYក0Tងប៉ុŽ@ន/0ំថៗេនះែដរ។
@

អងsEរអ0 កយកព័ ត៌uន’@ន6ពំែដនAនWត់ €0ក់ 6បេទសកមfT**6បេទសទី ១៤២ េYក0Tង ពិ ភពេ5កេY

ក0T ង សន‘ស Pន៍ េ សរី J ពFរព័ ត៌ u នពិ ភពេ5ក/0ំ ២០១៨ របស់ ខcŠ ន ែដល*Eរªc ក់ ចុ ះ បែនIមេទHតWប់ gំង ពី /0ំ

២០១៧។ ™បv«ញពី FIនJពេ6EយEរេAះេ/0តែខមិ ថុŽ /0ំ២០១៧ €* “សVvsមេចញxំង 6សុង េល46បព័ នN
ផPពeផ•យឯកhជX” េហ4 យAនសន0ិ†‡ន€6បេទសកមfT*uន “បរិ•Eសភ័យ_cចែដលAនEត់ ប នIយេសរីJ ព

Fរព័ត៌uន•៉ង_cំង”។ អងsEរVហeី ដម
• េƒស៍ (Freedom House) ផDល់ពិនTដ
‘ ល់6បេទសកមfT* ៧០ េល4 ១០០ (១០០
គឺ*ពិនTែ‘ ដលuនេសរីJពតិចបំផុត) េYក0TងរAយEរណ៍េសរីJពFរព័ត៌uន /0ំ ២០១៧ របស់ ខcŠន និងពិនT‘ ៣០ េល4
១០០ (ែដល ០ គឺ*ពិ នTែ‘ ដលuនេសរីJ ពតិ ចបំផុត) េYក0Tង រAយEរណ៍ េសរីJពេYក0Tង ពិ ភ ពេ5ក /0ំ ២០១៨

របស់ ខcŠន។ េYេដ4ម សម័ យេ6Eយសម័ យអ៊ុ នgក់ , កមfT*សម័ យទំេន4ប 6តវូ AនេគFsល់ gមរយៈ6បព័ នNផ•យព័ត៌
uន*JFអងaេគcសនិងJFែខ@រេហ4 យេ6EយមកេទHត, េ†យuនEររីកចំេរ4ន*បនDបŽ‘ប់ ៃនបេចSកវZទ[,6បព័ នN
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រ៉ូ7 ស8ី ត
ទំŽក់ ទំនងសងsម ែដល•ចចូលដpេណ4រEរAន។ េxះ*•៉ង?ក៏ េ†យJគេ6ច4នៃនអងsEរនិង6បព័ នផ
N Pពeផ•យ
xំងេŽះឥឡ^វេនះuន•រម@ណ៍€សIិតេYេ6EមEរគំhមកំែហង។

េY/0ំ ២០១៧ FIនីយ៍វZទXT*េ6ច4ន6តវូ Aនបិទ េហ4 យEែសតមួយក0Tងចំេ?មEែសត*JFអងaេគc សដ›

សំ_ន់ េ¸@ះ€ ឌឹ េខមបូ ´ េដលី (The Cambodia Daily) Aនបœ»ប់ EរជួញដូរបŽ‘ប់ ពីទទួលAនវZក–័យប័ 6តពនN
និ ង Eរ6Aក់ ែ ដលត6មូ វ ឱXបងa6 Aក់ 6 បuណ* ៦,៣ 5នដុ5c រ•េមរិ ក ។ វZ ទ XT គឺ * 6បភពព័ ត៌ u នដ›សំ _ ន់ មួ យ
ស6uប់ 6ប*ជនកមfT**េ6ច4ន*ពិ េសសអ0 កែដលរស់ េYតំប ន់ †ច់ 6ស•លែដលuនេស™អុិ នធឺណិតតិចតួច។
វZទXTេអហe អឹម (FM) ចំនួន ៣២ 6តវូ Aនបិ ទ, ™ក៏ A នប៉ ះ‰ល់ ដល់ FIនីយវZទXTឯកhជXមួ យចំនួនដូច*វZទXT•សុី េសរី

(RFA) វZទXTសំេឡងសហរដ‡•េមរិក (VOA) និង សំេឡង6ប*ធិប េតយX (VOD) ផងែដរ។ រ†‡ភិA លAនបv«ញមូល
េហតុៃនEរបិ ទវZទXTxំងេŽះេ†យFរែតEររំេ5ភ•*|ប័ណÀៃនFIនីយវZទXT*ពិ េសសxក់ ទងនឹងេu៉ងផ•យ។

ខណៈែដលFI នី យ៍ែ ដលរងផលប៉ ះ‰ល់ ƒក់ ដូច*មិ ន AនCc ស់ បD^រEរអនុវ តDE រWក់ ផ •យរបស់ ពួ កេគក0Tង រយៈ
េពលប៉ុŽ@ន/0ថ
ំ ៗេនះ
@
Eរកំណត់េពលបិទEែសត ឌឹ េខមបូ´ េដលី (The Cambodia Daily) xក់ ទងនឹងពនN និងEរ
Wប់ ខcŠនេ5ក កឹម សុ_ គឺ*េរ£ងែដលគួរឱX6ពយ
ួ Aរម.។

uនករណី*េ6ច4នxក់ ទងនឹង Eរេ6ប4 6បព័ នNទំŽ ក់ ទំនងសងsម ែដលŽំ ឱXuនEរេក4 នេឡ4ង ដល់ E រេWទ

6បEន់ និង EរផDŽ‘េxស។ 6បេទសកមfT*uនវតDuន6បព័ នNទំŽក់ ទំនងសងsម Eន់ ែតេក4នេឡ4ង *មួ យនឹង Eរចូល
េ6ប4 6Aស់ 6បែហល ២០ Jគរយេ†យ6ប*ជនែដលេស@4រនឹងEរចូលេ6ប46Aស់ ដ›ទូលទ
ំ ូ5យេYក0Tងទី6កុងនិងក0Tង
ចំេ?ម6ប*ជនែខ@រែដលuន6ទពXសមUតDិ និងEរចូលេ6ប46Aស់ តិច*ងេYតំបន់ ជនបទនិងក0Tងចំេ?ម6ប*ជន

ែខ@រ6កី6ក ។ ឥឡ^វេនះŽយករដ‡មVនDីខcŠនឯងគឺ*អ0 កេ6ប4 េហe សប៊ុ ក (Facebook) ដ›សកម@ u0ក់ េហ4 យ6តវូ AនេគhយEរណ៍ •៉ ងទូ ល ំទូ 5 យ€បចST ប Uន0 រ ដ‡ម Vន®ី រ †‡ ភិ A ល6ត វូ Aនេគត6មូ វ ឱXេ6ប4 ក ម@ វZ ធី េតេឡ6Eម (Telegram)

ស6uប់ EរទំŽក់ ទំនងៃផ‘ក0Tង។ ច-ប់ សិទិNមនុសPអនDរ*តិAនបy±ក់ •៉ងច-ស់ €េសរីJពៃនEរបេœSញមតិ6តវូ
AនEរ‰រេល4អុីនធឺណិតផងែដរ។ •៉ង?ក៏ េ†យេគហទំព័រ*េ6ច4ន6តវូ AនបcTកWប់ ពីៃថ”ទី ២៧-២៩ ែខកក–† /0ំ
២០១៨ JcមៗមុននិងអំឡTងេពលេAះេ/0តក0TងEរេAះេ/0ត*តិ/0ំ ២០១៨។

uនឧxហរណ៍*េ6ច4នៃនEរេ6ប46Aស់ ែដលកំពុង6តវូ Aនេធe4េឡ4ងេ†យ•*|ធរយុ តDិធម៌ៃនប?
D ញទំŽក់

ទំនងសងsមេYក0Tង6បេទសកមfT*។ ករណី_ងេ6Eមេនះ6តវូ AនhយEរណ៍•៉ងទូលទ
ំ ូ5យេហ4 យxក់ ទងនឹងEរ

បេv«ះរិះគន់ ឬ គំhមកំែហងដល់ រ†‡ភិAលឬសuជZករបស់ ខcŠន។ មិ នuនករណី6សេដHង’0ៃនEរផDŽ‘េxសចំេ‰ះ
អ0 ករិះគន់ ឬគំhមកំែហងសuជZកគណបកP6ប/ំង6តវូ Aនេគរកេឃ4 ញេឡ4យ។

និសPិតមួ យរូប (េ¸@ះ គងa h៉•៉) Aនបេv«ះFរមួ យេល4េហe សប៊ុ ក€ “េត4uននរ?ចងaេធe4ប ដZវតDពណ៌

*មួយខ|Tំេទ? ៃថ”?មួយក0TងអŽគតដ›ខcី_ងមុខ ខ|TំនឹងWប់ េផDម
4 បដZវតDពណ៌េដ4មUីCcស់ បD^ររបបេ€កxប។ េxះបី *
ខ|Tំ*ប់ គុកឬFcប់ ក៏េ†យក៏ ខ|Tំ6តវូ េធe4ែដរ” និសPិតរូបេនះ6តវូ AនផDŽ‘េxសពី ប ទញTះញងaឱX6ប6ពឹ តDបទឧ6កិដ‡ក0Tង /0ំ
២០១៦ និង 6តវូ Eត់េxស*ប់ ពនNŽ’រចំនួនដប់ 6Aំបីែខ។ “បដZវតDន៍ពណ៌” គឺ6បែហល*6តវូ AនពនXល់•៉ងច-ស់

េYក0TងEរវZនិច•័យរបស់ តុ5Eរកំពូលែដលរំ5យគណបកPសេVvsះ*តិ។ េYក0Tង6បេទសកមfT*™6តវូ AនេគWត់

ទុ ក €*EរCc ស់ បD^ រ ៃនJព*អ0 ក ដ•ក Žំេ Yក0T ង 6បេទសមួ យ េ†យចលŽFªរណៈេ†យពណ៌ ឬC– គឺ* និមិតD
សyz ៃនEរ6បមូ លផDT’
ំ 0 *FªរណៈែដលŽំេ}ដល់ Eរ¸cន‰នអំ ?ចរបស់ រដ‡មួ យ ។ ចលŽ6ប*6បិ យ ឬ
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
Aតុ ក ម@ * ញឹ ក ½ប់ 6ត ូវ Aនេ•ងេ†យរ†‡ ភិ A លរួម uនអ៊ុ យ ែ6កន /0ំ ២ ០០៤ -០៥ (ពណ៌ ទឹ ក 6ក ូច ), ហPកហPTី

/0ំ ២០០៣ (ពណ៌C–កុ5ប), ែស៊ ប៊ (6gក់ ទ័រឈូ សព6vប) និង សុី រី /0ំ ២០១១ ែដល6បេទសxំងេនះអះ•ង€Aន
ŽំឱXuនEរCcស់ បD^រសនDិJពនិងសIិរJពេYក0Tង6បេទស។

សuជZក6ពឹទNសJគណបកPសមរងPTី េ5ក6សី €ក់ Áនី 6តវូ AនផDŽ‘េxសពីបទបរិƒរេករD¿និង ញT ះញងa

េហ4 យ6តវូ AនEត់េxស*ប់ ពនNŽ’រចំនន
ួ ដប់ 6AំបីែខពីបទអgIធិប-យែដល’ត់AនេWទ6បEន់ េ5កŽយករដ‡
-មVនDីហ៊ុនែសនពី ប ទ¬តកម@ េល4អ0កវZJគនេ•Aយ េ5ក ែកម ឡី េYក0Tង ែខកក–† /0ំ២០១៦។ ឈុ តវេដអូ ៃ ន

សុ ន‘រក€*សំណួរ6តវូ Aនេគបេv«ះេYេល4េហe សប៊ុកែដលេធe4ឱXEរេWទ6បEន់ េxស។ (េ5ក6សី 6តវូ AនផDŽ‘េxសេ†យកំAំងមុខនិងសIិតេYេ6¹6បេទសកមfT*េ†យទទួលAនសិ ទ6Nិ ជកេEននេ•AយេYក0Tង6បេទសស៊ុ យ

ែអត)។ សuជZក 6ពឹ ទN ស Jមួ យរូប េទHតមកពី គ ណបកPេŽះែដរគឺ សuជZក 6ពឹ ទN ស J ហុ ង សុ ខ ហួ រ 6ត វូ AនេWទ
6បEន់ េYែខសី ƒ /0ំ២០១៥ ពី ប ទែកcង បនcំនិង ញTះញងaែដលេក4តេឡ4ងពី វេដអូ ែដល’ត់ Aនបេv«ះក0Tង ទំព័រេហe ស

ប៊ុ ករបស់ េ5ក សម រងPTី។ វេដអូ េŽះAនបœS^លអតIបទ*JFែខ@រែដល6តវូ AនេគេWទ6បEន់ €*សនNិសyz
/0ំ ១៩៧៩ រ™ងកមfT*និងេវHត?មxក់ ទងនឹង6ពំែដនរ™ង6បេទសxំងពីរ។ អតIបទេនះ6តវូ Aនេគដក6សងaមិ ន6តឹម

6តវូ ដូេច0ះេ5ក ហុ ង សុខហួ រ 6តវូ AនផDŽ‘េxសពីបទែកcងបនcំឯកFរFªរណៈក៏ដូច*EរញTះញងaេហ4 យ6តវូ Aន

Eត់ េxស*ប់ ពនNŽ’រចំនួន6Aំពីរ/0ំ។ ’ត់ 6តវូ Aនេ†ះែលងេYចុង ែខតុ5 /0ំ២០១៧ បŽ‘ប់ ពីEរេល4កែលង
េxសពី6ពះមƒកP6ត។

េ5ក អ៊ុp សំ•ន សuជZកសJគណបកPសេVvsះ*តិ6តវូ AនផDŽ‘េxសពីប ទញTះញងaឱX6ប6ពឹ តDបទឧ6កិដ‡

និ ង ញT ះ ញងa ឱ XuនEរេរ4ស េអ4 ង xក់ ទ ងនឹ ង សុ ន‘រ ក€Fªរណៈែដលេ5កAនដក6សងaពី សនNិស yz /0ំ ១៩៧៩
ដែដលែដលេ6Eយមក6តវូ Aនបេv«ះេYេល4ទព
ំ ័ រេហe សប៊ុករបស់ េ5ក សម រងPTី 6បªនគណបកPសេVvsះ*តិ។

’ត់ ក៏6តវូ AនេគEត់ េxស*ប់ ពនNŽ’រចំនួន6Aំពីរ/0ំផងែដរ។ (គួរកត់ សusល់ €ទំŽក់ ទន
ំ ងរបស់ 6បេទសកមfT*
*មួ យេវHត?ម•ច*បy«នេ•Aយរេស4 បមួយេYក0Tង6បេទសកមfT*។ uនឧxហរណ៍*េ6ច4នៃនគណបកP
6ប/ំងែដលេ6ប4JFអុ ជ•លxក់ ទងនឹង6បេទសេវHត?មនិង6ប*ជនេវHត?ម)។ េYទីបំផត
ុ េ5ក អ៊ុp សំ•ន
6តវូ Aនេល4កែលងេxសពី6ពះមƒកP6តេហ4 យ6តវូ Aនេ†ះែលងេYែខសី ƒ /0ំ ២០១៨។

ឧxហរណ៍ែបបេនះបv«ញពី Eរេ6ប46Aស់ ៃនEរបេv«ះេល4េហe សប៊ុកេYក0Tង Eរេសុ4បអេង–តនិងEរផDŽ‘-

េxស6ពហ@ ទណ:េYកមfT* ។ េYក0Tង 6បេទសមួ យែដលuនមនុសPេ6ច4 នŽក់ ចូល រួម េ6ប4 6Aស់ 6បព័ នNទំŽ ក់ ទំន ង

សងsម*ទ6មងaៃនEរ6A6ស័ យxក់ ទងនិងEរបេœSញមតិ, EរផPពeផ•យ*Fªរណៈ•៉ងេ6ច4នៃនEរWប់ ខcŠននិង

EរផDŽ‘េxសJគេ6ច4នេធe4ឱXមនុសPuនEរ6បុង6បយ័ ត0ចំេ‰ះ6បព័ នNទំŽក់ ទំនងសងsម ។ អ0 កhយEរណ៍ពិ េសស
របស់ អងsEរសហ6ប**តិសីDពីអ0កEរ‰រមនុសPនិងេសរីJពក0TងEរបេœSញមតិនិងគំនិតេ•បល់Aនកត់ សusល់

€រ™ងែខសី ƒ /0២
ំ ០១៥ និងែខកុម.ៈ /0ំ ២០១៦ •៉ងេƒច?ស់ uនមនុសP ២៣ Žក់ 6តវូ AនេគhយEរណ៍ €
រងEរគំhមកំែហងេ†យFរែតEរេធe4អgIធិប-យរិះគន់ េYេល46បព័នទ
N Ž
ំ ក់ ទំនងសងsម េហ4 យមនុសP ៧ Žក់ 6តវូ
AនWប់ ខcŠន។

ពួកេគក៏Aនកត់ សusល់ ផងែដរពី េសចកDីhយEរណ៍ែដល€ “េYក0TងអំឡTងេពលែថcងសុ នរ‘ ក€េYFកល

វZទ[ល័យភូមិន‘នីតិFVសD និងវZទ[FVសD េសដ‡កិចSេYhជªនីភ0ំេពញ Žយករដ‡មVនDីA ន6ពuន€អ0 កេ6ប4 6Aស់

192

រ៉ូ7 ស8ី ត
េហe សប៊ុកែដលរិះគន់ េ’លនេ•Aយរបស់ រ†‡ភិAលេល4បy«រេស4 បឬេ6ប4‰កX6បuថC‘ល់ ខcŠន•ច6តវូ Aនgម

†នេYក0Tង រយៈេពលប៉ុ Ž@នេu៉ង”។ uនរAយEរណ៍ពី ែផនEរ*េ6ច4ន/0ំស6uប់ ច-ប់ ឧ6កិដ‡កម@ gមអុិ នធឺណិត
ប៉ុ ែនDមិ នxន់ uនេសចកDី6‰ងច-ប់ េYេឡ4យេទ។ េxះ•៉ង?ក៏ េ†យក0Tង ចំេ?ម6បព័ នទ
N ំŽក់ ទំនងសងsម Eរ
យល់ ដ•ង JFែខ@រ*េ6ច4នuនEរ6ពយ
ួ Aរម. ចេំ ‰ះវZFលJពែដលEរបេv«ះ?6តវូ Aន6តត
ួ ពិ និតXេ6Eមច-ប់

ទូរគមŽគមន៍ែដលuន6Fប់ ។ Eរអនុម័តនិងEរយកមកេ6ប4ច-ប់ ថ@សDីពីEរ6បuថ6ពះមƒកP6តក0Tង/0ំ ២០១៨
AនបែនIមEរ6ពយ
ួ Aរម.េនះ។

uនេ6’ះ€0ក់ *េ6ច4នែដលរដ‡មួយ6តវូ Aនេគេ6ប4 6Aស់ ច-ប់ េដ4ម Uី6គប់ 6គង*ង6សបgមនីតិរដ‡។ ប៉ុ ែនD

េYកមfT*វZFលJពៃនបទបœzតDិែដល6តវូ Aនេគេ6ប4 េ†យuនលកžណៈៃច06បឌិតេដ4ម Uីទប់ F–ត់ Eរ6ប/ំង គឺ*
េរ£ងសំ_ន់ ។ ដូច’0េនះែដរEរពិ តែដល€Eររិះគន់ ែដលAនអះ•ងរបស់ រ†‡ភិA លAនŽំឱXuនEរWប់ ខcŠននិង
EរេWទ6បEន់ េ6ច4ន*ងEររិះគន់ ែដលេធe4េ†យគណបកP 6ប/ំង។

ទសPនៈរបស់ រ†‡ភិA ល6បែហល*6តវូ Aនបv«ញ•៉ងច-ស់ េYក0Tង រAយEរណ៍ ែខេមF /0ំ ២០១៧

របស់ 6កសួងEរបរេទសនិងសហ6បតិបតDិEរអនDរ*តិែដលuនចំណងេជ4ង€ “កមfT*,លទN6ិ ប*ធិបេតយXនិង សិ ទNិ
មនុសP៖ េដ4មUី6Aប់ Eរពិត”។ រAយEរណ៍េនះ6តវូ AនេAះពុមfផ•យេ†យuនេ’លបំណងបv«ញពី “Eរបy±ក់

និងEរកំណត់កណ
ំ ត់6gសDីពីបy«ច6មូងច6uសŽŽ” េ†យេ•ងេ}េល4 “យុ ទNŽEរផPពeផ•យព៌ត៌uនមិនពិត...
ែដលេធe4ឱXែ6ប6ប ួល នូវេហតុ Eរណ៍និង 6ពឹ ត®ិE រណ៍ 6បវតDិF VសD ក0Tង េ’លបំ ណងបv«ញពី រប
ូ JពអវZ ជ±u នរបស់

6បេទសកមfT * និ ង †ក់ កំហុ សេ}េល4រ †‡ភិ A ល”។ Eររិ ះ គន់ គឺ េ ធe4េ ឡ4 ង ចំេ ‰ះរដ‡ អងsE រនិ ង បុ គs ល រួមxំង នីតិវZធី
ពិ េសសរបស់ អងsEរសហ6ប**តិ។ រ†‡ភិA លWត់ ទុក€uន “យុ ទNŽEរមួ យែដលជpរញ
ុ េ†យEរែកcងបនcE
ំ រ
ពិត Eរកុហក Eរេល4កព
ំ ស់ បy«តូចgច[ែដល]uនេ’លបំណងបងž^ចេករ¿េD ¸@ះនិងបេŽ‘សដល់ FIប័នែដលuន
6Fប់ និង6សបច-ប់ ” និងCcស់ បD^ររបប។ ែផ0កៃនអតIប ទ6តវូ Aនេល4កេឡ4ងxក់ ទងនឹងខ|Tំេ†យរដ‡មVនDីរ†‡ភិA លនិង

អ0 កតំ?ងអចិៃVនDយ៍េYក0Tង Eរ6បជុេp ហ4 យ6តវូ AនបេŽ‘ស*FªរណៈេYក0Tងែខកyz /0ំ២០១៧េYមƒសន0ិAត (េ†យរដ‡មVនDីEរបរេទសនិងសហ6បតិបតDិEរអនDរ*តិ) និងេYក0Tង6កម
ុ 6បឹក•សិ ទNិមនុសPដ•កŽំេ†យេ5ក

ែកវ េរ៉ មី និ ង បŽ‘ ប់ មកេ†យឯកអគsរ ដ‡ទូ ត កមfT *។ uនEរនិ • យ6ចំែ ដល*េ6ច4 ន េ†យរដ‡ម VនDីរ†‡ភិA លក0Tង
េវទិEដៃទេទHតរួមxំងេYក0Tង•F៊ន។ អតIបទgម†ន6តវូ AនេAះពុមfផ•យេY/0ំ ២០១៨។

Eរ†ក់ ឱ Xរ†‡ ភិ A លŽŽទទួ ល ខុ ស 6ត ូវ ចំ េ ‰ះកំ ណ ត់ 6 gរបស់ ពួ ក េគសDី ពី សិ ទNិ ម នុ ស Pមិ ន ែមន*Eរ

រំេ5ភេល4អធិប UេតយXJពឬEរគំhមកំែហងដល់េសI រJពនេ•Aយេទ ផ‘Tយេ}វZញដpេណ4រEរេនះគួរែត*Eរ
សន‘Žពិ ត6Aកដនិង uនអតIន័យមួយ។ ស?
D ប់ ª0ប់ Fªរណៈនិង េសI រJពមិ នគួរ6តវូ AនេគWត់ ទុក*Eរគំhម
កំែហងេ†យេសរីJពៃនEរបេœSញមតិនិង ព័ត៌uនេឡ4យ។ អ0 កEរ‰រសិ ទិNមនុសPgមនិយមន័យអំ‰វŽវឱXរ†‡ភិAលWត់វZªនEរចំេ‰ះសកម@Jពនិងអសកម@xក់ ទងនឹងសិ ទNិមនុសPនិងេសរីJព។
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
(៣) EរទទួលAនយុ តិDធម៌េ†យរួមបœSល
^ xំងដpេ?ះ6Fយនិងសំណង6បសិ នេប4សិទ?
ិN
មួយ6តវូ Aនេគរំេ5ភ
បំ‰ន

ចំណងេជ4ង របស់ េសHវេŸេនះសំេ¨េ}េល4យុតDិធម៌ ដូេច0ះជpពូកេនះេស04 សុំនូវទិដ‡Jពទូេ}មួ យៃន6បព័ នN
យុ តDិធម៌ េYកមfT*។ វZធីFVសD ដ›ទូលទ
ំ ូ5យមួយចំេ‰ះEរទទួលAននូវយុ តDិធម៌និងេធe4ឱX6បេស4 រេឡ4ងនូវបទបœzតDិ
ៃនេសចកDី6បEសសDីពីអ0កEរ‰រសិ ទNិមនុសP6តវូ AនអនុវតD។

ច-ប់ សិទិNម នុសPអនDរ*តិត6មូវឱXuន6បព័ នNតុ5 EរែដលឯកhជXពី Eរ6បតិប តDិ មិ នលេមš ºង និង •ច

េ†ះ6Fយជpេ5ះេ†យេសរីនិង *Fªរណៈ។ អ0 កែដល6តវូ AនេWទ6បEន់ ពីប ទេល@4ស6ពហ@ ទណ:xំងេŽះuន

សិ ទNិទទួលAនEរសន@ត€’@នេxស Eរជpនុំជ6មះេ†យ’@នEរពន[រេពលហួ សេហតុ និង ជpនួយ*WំA ច់ េ†យ
6បឈមនឹង ភ័សDTgងែដល6ប/ំងនឹងពួកេគ។ អងsJពសនNិសyz អងsEរសហ6ប**តិមួយចំនួនរួមxំង Eរអេង–ត
សន0ិ†‡នចុងេ6Eយបំផត
ុ េY/0ំ ២០១៥ េ†យគណៈកu@ធិEរសិ ទិNមនុសPAនសែមDងកងeល់អំពីកងeះ_តឯកhជXនិង

Jពសុ ចរិតេYក0Tង6បព័ នNយុតDិធម៌។ វZទ[FIនសិ ទិNមនុសPៃនសuគមេមªវអនDរ*តិ (IBAHRI) Aនរិះគន់ •៉ង_cំង
េល4ឯកhជXJពៃន6បព័ នNតុ5Eរនិង Eរ6ប6ពឹ តDេ}ៃនរដ‡A លយុ តDិធម៌ បŽ‘ប់ ពីដេp ណ4រទសPនកិចSេY/0ំ ២០១៥។

រAយEរណ៍ អងsE រមិ ន ែមនរ†‡ ភិ A ល*េ6ច4 ន Aននិ •យេឡ4 ង វZញ ពី ឧ xហរណ៍ ៃនEរេ6ជHតែ6ជកែដលេWទ
6បEន់ ឬ ពិ ត6Aកដពី អងs6បតិប តDិេYក0Tង ដpេណ4រEរតុ5Eរនិង ឧxហរណ៍ៃន6ប6ពឹ តDកម@ Eរេរ4ស េអ4 ង ក0T ង ន័ យ €
FIនJព6បƒក់ 6បែហល’0 *Fªរណៈ6តវូ Aនេគ6ប6ពឹ តD ខុស ’0 េYក0Tង ដpេណ4 រEរតុ 5Eរ។ Eរទទួល Aន
យុ តDិធម៌គឺេ‰រេពញេ†យបy«*េ6ច4ន។

Wប់ gំង ពី ចុង សម័ យកមfT*6ប*ធិប េតយXេYេពលែដលuនេមªវនិងេÂ6កមតិចតួចេYសល់េYក0Tង

6បេទស 6បព័ នNយុតDិធម៌ 6តវូ AនFIបŽេឡ4ង វZញgម6បៃពណី ទំេ នHមទucប់ ច-ប់ សីុ វZល។ សពeៃថ”េនះuនេមªវ

ែដលAនចុះបœ±ីhប់ រយŽក់ េហ4 យតុ5Eរ6តវូ Aនជួលេ†យេÂ6កមែដលAនចុះបœ±ីនិង6កÁបœ±ី។ hជបណ:ិត

សJស6uប់ វZ*±ជវៈតុ5Eរេធe4Eរបណ®Tះប?
® លេÂ6កមនិង6កÁបœ±ី, 6កុម 6បឹ ក•គណៈេមªវផDល់EរបណDTះ
ប?
D លដល់ េមªវ។ ™uនJពេជ£នេល£នេ†យ’@នEរសងP័យក0TងEរបណ®Tះប?
® លបុគsលិកតុ5Eរ។ 6កÁ

បœ±ីឥឡ^វេនះទទួលAនEរបណDTះប?
D លសិ ទម
Nិ នុសPេYភ0ំេពញ, EរបណDTះប?
D 6សេដHង’0ស6uប់ 6ពះhជ•*|
និងេÂ6កមគឺuនEន់ ែតេ6ច4នេឡ4ងស6uប់ អ0កេ6ជ4សេរ4សថ@។

េxះបី*ចំនន
ួ េមªវuនEរេក4នេឡ4ងកDី uនេមªវតិច?ស់ ែដលេធe4Eរេល4ករណីជpនយ
ួ ែផ0កច-ប់ ។ Eរ

េក4នេឡ4ង ថវZEក0Tងជpនួយែផ0កច-ប់ Aនកំពុងេល4កទឹកចិតDប៉ុែនD™េYែត*Eរពិ តែដល6ប*ជនកមfT*6កី6កនិងែកUរ
6កជZតhប់ 5នŽក់ មិន•ចេ6ប46Aស់ េមªវAន។ /0ំ ២០១៤ ែដលេគេ²€ “ច-ប់ *មូល†‡ន6គឹះបី” ស6uប់ Eរ

េរHបចំ6បព័ នNតុ5Eរ6តវូ AនផPពeផ•យេ†យអ0 កEន់ តំែណងមុនខ|Tំ, អតីតអ0 កhយEរណ៍ពិ េសស, ែដល*សមិ ទN
ផលដ›សំ_ន់ េ/fះេ}រកEរវZ*±ជវៈកម@ ៃនរដ‡Aលរបស់ 6បព័នត
N ុ5EរេYកមfT*។ 6សបេពល*មួយ’0េនះែដរ អ0 ក

hយEរណ៍ពិ េសសសDី ពីឯកhជXJពរបស់ េÂ6កមនិង េមªវAនេផ|4លិខិតេWទ6បEន់ េ}រ†‡ភិA លកមfT*េ†យ
េWទ6បEន់ €ពួកេគAនេធe4ឱXJពឯកhជXJពៃន6បព័នត
N ុ5Eរទន់ េខPÃយ េធe4ឱXប៉ះ‰ល់ដល់េ’លEរណ៍បំែបក
អំ?ចនិង រំេ5ភេល4េ’លEរណ៍ឯកhជXJពៃន6បព័ នNតុ 5Eរ។ ច-ប់ xំង េនះគឺ ច-ប់ សីD ពីEរេរHបចំនិង Eរ

6ប6ពឹតDេ}ៃន6បព័នត
N ុ5Eរច-ប់ សីDពីEរេរHបចំនិងEរ6ប6ពឹតDេ}ៃនឧតDម6កុម6បឹក•ៃនអងsេÂ6កម និងច-ប់ សីDពី
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រ៉ូ7 ស8ី ត
លកžនិក
D ៈៃនេÂ6កមនិង6ពះhជ•*|។ EរអនុវតDនិងEរ™យតៃមcច-ប់ xំងេនះគឺកំពុងបនDេ}6កសួងយុ តDិធម៌ ដូេច0ះ

ឥទNិពលេពញេលញមិ នxន់ 6តវូ Aនេគដ•ងេYេឡ4យ។ រដ‡ធម@ នុœzែចងក0Tងu6g ១២៨ €តុ5EរគឺឯកhជXនិងមិន
លំេអHងនិង6តវូ Eរ‰រសិ ទេNិ សរីJពរបស់ 6ប*ពលរដ‡។ ដូចែដលAនកត់សusល់ រដ‡ធម@នœ
ុ zទទួលFsល់សិទម
Nិ នុសP

និង េសរីJព*មូ ល†‡ន*េ6ច4ន។ 6ពះមƒកP6ត6តវូ Aនែតងgំង*អ0 កªŽឯកhជXែដល’ំ6ទេ†យឧតDម6កម
ុ
6បឹ ក•អងsេÂ6កមែដលដ•កŽំ េ†យ6ពះមƒកP6តuនអំ? ចវZនិ ច•័យ េល4 េÂ6កម។ •៉ង?ក៏ េ†យទំនុក ចិ តD
របស់ Fªរណជនេល4ឯកhជXJពៃន6បព័នត
N ុ5EរេYuនក6មិតxប។

រAយEរណ៍/0ំ ២០១៥ របស់ IBAHRI ែដលAនេរHបhប់ _ងេល4uនចំណងេជ4ង€៖ “យុ តDិធម៌ទល់និងអំេព4

ពុ ក រលួ យ ៖ បy« 6បឈមចំេ‰ះឯកhជXJពរបស់ តុ 5 EរេYក0T ង 6បេទសកមfT* ” ពិ និ ត X6បព័ នNតុ 5EរកមfT*
េ†យេ•ងេ}gមច-ប់ មូល†‡ន6គឹះបី។ អំេព4ពុករលួយនិងEរសូកA៉ ន់ ែដលរីកhល†ល6តវូ AនេគhយEរណ៍ក៏

ដូច*uនភសDTgងេYក0Tងច-ប់ និងេYក0TងEរអនុវតDៃនEរខeះEរែបងែចករ™ងមុខvរ6បតិបតDិនិងតុ5EរេYក0Tង

រដ‡។ អ0 ក Žំ ‰ កX6កសួ ង យុ តDិ ធម៌ A ន6WនេWលនូវ Jពធ”ន់ ធ”រ ៃន‰កXបណDឹ ងេYក0T ង រAយEរណ៍ េនះេហ4 យAន
េFកFDយចំេ‰ះកងeះEរយកចិតDទុក†ក់ ចំេ‰ះគំនិតផDŠចេផDម
4 ៃនកំែណទ6មងa6បព័នយ
N ុ តDិធម៌ េYក0Tង6បេទសេxះបី
*AនទទួលFsល់€uនបy«ដូច*អំេព4ពុករលួយក៏េ†យ។

Eរបេង–4ន6Aក់ េបHវតPរ៍តុ5Eរនិង EរCcស់ បD^រេ/fះេ}រកEរេធe4ប uណីយកម@ ៃនដpេណ4រEរតុ 5 Eរ

េផPងៗ (ឧxហរណ៍ ទ6មងaEរឃុ ំ ខcŠនបេ?
D ះ•សន0) គឺ*ជpƒនេ/fះេ}រកតucJពនិង/”យពីឱEសស6uប់ អំេ ព4

ពុករលួយ។ Eរខeះxំង 6បព័ នN6គប់ 6គងសំណុំេរ£ងដ›ទូលទ
ំ ូ5យមួ យនិងxំង6បព័ នNទិន0ន័យសំណុំេរ£ងមួយបv«ញពី
បy« 6បឈមក0Tង Eរ6បមូ លព័ ត៌uនសIិ តិសីD ពីដេp ណ4រEរនិង Eរ6បតិប តDិរបស់ តុ5Eរ។ ស6uប់ ឯកhជXJពៃន

6បព័ នNតុ 5 Eរ ™មិ ន 6គប់ 6’ន់ េ ទែដល6បព័ នNតុ 5 EរuនឯកhជXgមច-ប់ ™6ត វូ Aនេគេម4 លេឃ4 ញ€uន
ឯកhជX។ តucJពEន់ ែត_cំង xក់ ទងនឹង Eរែតងgំង Eរេល4កតេមc4 ង Äនៈ Eរែបងែចកសំណុំេរ£ង និង Eរែចក
Wយ•ចជួយដល់Eរយល់ដង
• ។

មVនDីរ†‡ភិA លនិង សuជZក*ន់ ខfស់ៃនកងេ•ªAនេធe4អgIធិប -យ*េទHងxត់ េ}េល4ករណីែដល6ត វូ

Eត់ េ xស។ ឧxហរណ៍ *េ6ច4 ន ប៉ុ ែ នDu នរួម បœS^ ល មតិ េ •បល់ សីD ពី E រWប់ ខcŠ ន េ5ក កឹ ម សុ _ េYក0T ង ែខ

កyz /0ំ២០១៧ និង Eរពិ តមតិេ•បល់េ}េល4EលៈេទសៈែដលŽំេ}ដល់ ដEWប់ ខcŠនរបស់ ’ត់ េYែខេមF /0ំ
២០១៦ (និ ង EរWប់ ខcŠ ន ែដល‰ក់ ព័ នNៃ នបុ គs លិ ក សuគម•ដហុ ក ៤ រូប , េ5ក នី ចរិ • និ ង Eរគំh មWប់ ខcŠ ន

សuជZកបុ គsលិកអងsEរសហ6ប**តិu0ក់ )។ អ0 កែដល6តវូ AនWប់ ខcŠនពី បទ‰ក់ ព័នNនឹងសកម@Jពែដល6តវូ Aនេគ
Wត់ ទុក€* “បដZវតDពណ៌” 6តវូ Aន6បEសេ€–លេxសេ†យរដ‡មVនDីរ†‡ភិAល*េទHងxត់ េxះបី*™មិ នច-ស់

xំង 6សុង €េត4 “បដZវតDពណ៌” េនះគឺ*អeី ក៏េ†យ។ ដូច’0េនះែដរ មតិេ•បល់ Fªរណៈរបស់ Žយករដ‡មVនDី•ច
បនDេ†យវZªនEរតុ5Eររួមxំង Eរេ†ះែលងអ0 ក*ប់ ឃុំ6សបេពលែដលករណីxំង េនះ•ច6តវូ Aនេធe4េ †យ
6កសួងយុ តDិធម៌។

Eរែបងែចកអំ?ច6តវូ ែតuនWក់ ឬសេYក0Tងច-ប់ និងEរពិត។ ដpេណ4រEរ6តឹម6តវូ េ†យ ’@នEរពន[រ

េពលហួ សេហតុេពកគឺ*គំនិតែដល•ចបត់ែបនAនេYក0Tង6បេទសកមfT*។ ច-ប់ ផល
D ់ នូវEរពន[រេពល*េ6ច4នៃន
Eរឃុ ំ ខcŠនខណៈេពលែដលេÂ6កមេសុ4បអេង–តកំពុង េធe4Eរេល4សំណុំេរ£ងមួយ–ប៉ុែន®មិនuនែដនកំណត់ ែបបេនះេទ
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
េYេពលមនុសPេYេ6¹ឃុ ំ 6តវូ Aនេ†ះែលងឬេប4មិនដូេច0ះេទរងaWំEរជpនជ
ុំ 6មះេYេ6¹ពនNŽ’រ។ ក0Tងករណីមួយ
ចំនន
ួ េÂ6កមេសុ4បអេង–តបœSប់Eរvរក0Tងរយៈេពលខc*
ី មួយនឹងEរជpនជ
ុំ 6មះមួយ•៉ងេល£ននិងEរវZនិច•័យេធe4gម
េ6Eយ។ ក0TងករណីេផPងេទHត េ6ច4ន/0ំ•ចកនcងផុតេ}មុនេពលEរេWទ6បEន់ 6តវូ Aនបœ±^នេ}តុ5Eរ។ Eរឃុ ំ

ខcŠនបេ?
D ះ•សន0េYែត*ជpេរ4សបŽ‘ប់ ពីEរWប់ ខcŠន េប4 េxះបី *6កមនីតិវZធី 6ពហ@ ទណ: ែដលផDល់ Eរ6តត
ួ ពិ និ ត X

gមផc^វតុ5Eរ6គប់ ករណីកDប
ី ៉ុែនDក0Tងករណីធ”ន់ធរ” បំផត
ុ ។ ជpƒន6តវូ Aនេគយកេ}េ6ប46Aស់ េដ4មUីបេង–4តសំណុំែបប
បទេ†យេÂ6កមសេ6មច€េត4Eរឃុ ំ ខcŠនបេ?
D ះ•សន0ឬ អត់ គឺ6តឹម6តវូ ។ Eរេធe4ែបបេនះគួរជួយស6មល
ួ ដល់ Eរ

អនុវតDប uណីយកម@ និង ªŽនូវមូ លេហតុែដល6តវូ AនផDល់ជូនស6uប់ Eរេ6ប4 6Aស់ Eរឃុ ំ ខcŠនបេ?
D ះ•សន0*
*ងEរ6តត
D ះ•សន06តវូ Aនបy± និង
ួ ពិនិតXgមផc^វតុ5Eរ–េÂ6កម6តវូ Aនត6មវូ ឱXកំណត់€េត4Eរឃុ ំ ខcŠនបេ?

រយៈេពលៃនEរឃុ ំ ¬ំង។ គំនិតផDŠចេផDម
4 េនះគួរែតជួយរឹតបនDឹងEរឃុ ំ ខcŠនបេ?
D ះ•សន0ចេំ ‰ះEលៈេទសៈxំង េŽះ
ែដល6កមនីតិវZធ6ី ពហ@ ទណ:Aនបv«ញ€™WំAច់ ។

េ•ងេ}gម6កសួងយុ តDិធម៌ មតិេ•បល់ដេ› ពញនិយមxមxរឱXជនសងP័យ6តវូ Aន¬ត់ ខcŠន រងaWំEរ

េសុ4 ប អេង–តេ†យមិ ន គិត ពី Jពធ”ន់ធ”រៃនបទឧ6កិ ដ‡េ Žះេទ។ ™ច-ស់ ?ស់ €Eរvរ6តវូ េធe4េ Y€0 ក់ ស ហគមន៍
េដ4មUីព6ង•ងJពពិតៃនEរសន@ត€’@នេxសពិ ត6Aកដ។ EរWប់ ខcŠនមិនWត់ទុក€េស@4នឹងuនកំហុសេទេហ4 យនី តិវZធី6តឹម6តវូ 6តវូ ែត6តវូ AនអនុវតDមុនេពលJព’@នកំហុស ឬកំហុស•ច6តវូ Aនបេង–4តេឡ4ង6សបgមច-ប់ ។

េYក0Tងករណីទ6មងaខfស់*េ6ច4ន Eរឃុ ំ ខcŠនបេ?
D ះ•សន0uនរយៈេពលែវង។ ឧxហរណ៍, អ0 កEរ‰រសិ ទិN

មនុសPបួ នŽក់ ែដលេធe4EរេYសuគម•ដហុ កនិងអគsេល_ធិEររង គ.ជ.ប 6តវូ Aនេ†ះែលងេYេ6EមEរ¬cំ
េម4 ល របស់ តុ 5Eរក0T ង ែខមិ ថុŽ /0ំ ២០១៧ បŽ‘ ប់ ពី E រឃុ ំ ខcŠ ន បេ?
D ះ•សន0រយៈេពល ៤២៧ ៃថ”។ េ5ក6សី
លឹម មុ នី អ0 កេសុ4 ប អេង–ត*ន់ ខfស់, េ5ក នី សុ _ 6បªនែផ0កេសុ4 ប អេង–ត, និង េ5ក ៃណ ™¾ន់ † និង េ5ក យី

សុ ខFនD អនុ6បªនែផ0កេសុ4 ប អេង–ត 6តវូ AនេWទ6បEន់ ពីប ទសូ កA៉ ន់ FកPីu0ក់ Eលពី ែ ខឧសJ /0ំ ២០១៦។

េ5ក នី ចរិ• *អគsេល_ធិEររង គ.ជ.ប ែដលAនបy±ក់ _ងេល4និង*អតីត6បªនែផ0កសិ ទិNមនុសPនិងជpនយ
ួ

ែផ0កច-ប់ ៃនសuគម•ដហុ ក6តវូ AនេWទ6បEន់ €*អ0 កផPំគំនិតចំេ‰ះEរសូ កA៉ ន់ ។ អ0 កxំង អស់ េនះ6តវូ Aន
Wប់ ខcŠននិងឃុ ំ ¬ំងេYក0TងែខេមF /0ំ ២០១៦។

មិនuនភសDTgង6តវូ Aនបv«ញេYក0Tង Eរជpនុំជ6មះ*Fªរណៈេដ4មUីបy±ក់ ពីEរេWទ6បEន់ ែ ដលេY

ែត6ប/ំង នឹង ពួកេគេទ (គិត6តឹម ែខសី ƒ /0ំ ២០១៨)។ ក0Tង ករណីេផPងេទHត ដpេណ4រEរតុ5Eរេល£ន*ង។ Jគ
េ6ច4ន6តវូ AនសរេសរអំពីEរេសុ4ប អេង–តតុ5Eរេ}េល4EរFcប់ របស់ េ5ក ែកម ឡី។ 6កេឡកេម4លដpេ ណ4រEរ

តុ5Eរ, េអ£ត •ង 6តវូ AនWប់ ខcŠនេYក0Tងែខ កក–† /0ំ ២០១៦ េ†យEរEត់កDីរបស់ ’ត់គឺេYែខមីŽ /0ំ ២០១៧
េ6ប4េពលតិច*ងមួយៃថ”។ បីសADហ៍ េ6Eយមក’ត់6តវូ AនផDŽ‘េxសនិងEត់េxស*ប់ ពនNŽ’រអស់ មួយជវZត។

េ†យរួម បœS^លនូវបy« xំង េនះ េÂ6កមកមfT*មិ ន6តវូ Aនត6មូវឱXផDល់នូវេហតុផលេពញេលញនិ ង *

Fªរណៈស6uប់ Eរសេ6មចរបស់ តុ5Eរែដល*បy«បេណDញ**ងEរពន[EរសងP័យេល4ឯកhជXJពៃន
6បព័នត
N ុ5Eរ។ EរផPពeផ•យនូវេហតុផលស6uប់ Eរសេ6មចចិតន
D ឹងជួយដល់EរបណDTះប?
D លែផ0កតុ5Eរនិង

ច-ប់ ។ មតិេ•បល់និងEរបណDTះប?
D លែផ0កនីតិវZធីច-ប់ ទូេ}6តវូ AនផDល់ជូន។ Eរពិ និតXពិ ច័យេល4Eរសេ6មច
ចិតDŽŽនឹង ជpរញ
ុ ឱXuនEរយល់ ដ•ង Eន់ ែតេ6ច4នអំ ពីដ pេណ4រEរៃន6បព័ នNតុ5Eរ។ ភ័សDTgងៃនJពច-ស់ 5ស់
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រ៉ូ7 ស8ី ត
ែផ0កច-ប់ និង Jពដូចៗ’0ៃនតុ5Eរនឹង uនវZធីមួយចំនួនេ/fះេ}រកEរកFងEរ’ំ6ទដល់ 6បព័ នNតុ5Eរ។ េY

េល4ភសDTgងែដលuនកំណត់ ែដល•ចរកAន សD ងa†រភសDTgងខុស’06តវូ Aនេ6ប4 ក0Tង Eរកំណត់ កំហុសឬJព’@ន
េxសៃព។ ខ|TំA នផDល់អនុFសន៍ដល់ 6កសួ ងយុ តDិធម៌ពិWរ?េល4េ’លEរណ៍ែណŽំសីD ពីភ័សDTgងែដល*ជpƒន
េ/fះេ}រកEរេប4កចំហនិងEរេធeប
4 uណីយកម@។

uនឧxហរណ៍*េ6ច4នែដលមនុសP*េ6ច4នែសe ង រកយុ តDិធម៌ េ†យខcŠនឯងឬែបរមកេ6ប4 Eរេ†ះ6Fយ

ែដល’@នយុ តDិធម៌**ងEរពឹងែផšកេ}េល4Eរ6គប់ 6គងរបស់ 6បព័នត
N ុ5Eរ។ សuជZកu0ក់ ៃនគណៈ6បតិភូ IBAHRI
េ5ក ែ6បន† េអដ™¾ដស៍ (Brenda Edwards) មកពី6បេទសE?†AនែថcងេYក0Tងពិធីសេufធ†ក់ ឱXេ6ប46Aស់

ៃនរAយEរណ៍យុ តDិធម៌ទល់និងអំេព4ពុករលួយ€“6បព័នត
N ុ5EរកមfT*6តវូ គួរភ័យ_cចនិងគួរឱXខឹងពី សំ?ក់ 6ប*-

ជនFមœz -េYេពល?•ចេធe4Aន- 6តវូ េជHសឱX/”យពី 6បព័ នNតុ5Eរ” ។ វZªនEរេ†ះ6FយវZ™ទេ6¹6បព័នN
េផPងេទHត6តវូ Aនេ6ប4 6Aស់ េYកមfT*េxះបី *មិ នuន*ទូេ}ក៏ េ†យ (ក0Tង ន័យផc^វច-ប់ *ផc^វEរ-uនយនDE រ

េ6¹6បព័ នNេផPងៗេដ4ម UីេជHស™ង6បព័ នNច-ប់ ដូចែដលAនកត់ សusល់ )។ uនបy« េ6ច4នេYេពលែដលវZធីFVសD

វZ™ទេ6¹6បព័ នN6តវូ Aនេ6ប4មិនសម6សប។ *ឧxហរណ៍, ជនរងេ6’ះៃនអំេព4 ហិង•ក0Tង6គF
ួ រែតងែត6តឡប់ េ}
រស់ េYក0Tងផ‘ះរបស់ ជនេល@4សែដល6តវូ AនេWទ6បEន់ បŽ‘ប់ ពីដេp ណ4រEរស6មុះស6មល
ួ €0ក់ មូល†‡ន។

េនះគឺផTយ
‘ នឹងច-ប់ សីDពីEរទប់ F–ត់អំេព4ហិង•ក0Tង6គF
ួ រនិងEរEរ‰រជនរងេ6’ះែដលែចង€Eរស6មុ ះ

ស6មល
ួ មិន•ចទទួលយកAនស6uប់ Eរេ†ះ6Fយបy«អំេព4 ហិង•ក0Tង6គF
ួ រ។ អំេព4ហិង•ក0Tង6គF
ួ រគឺ*បy«

ចមUងមួយេYក0Tង6បេទស*េ6ច4នជុវp Zញពិភពេ5ក េហ4 យ6បេទសកមfT*ក៏មិនuនEរេល4កែលងែដរ។ អំេព4ហិង •

េល4ៃដគូជZតស0ិ ទNនិង អំេព4 ហឹង •េល4កុuរេក4តuន*ញឹក½ប់ ?ស់ ។ េxះ*•៉ង?ក៏ េ†យ 6បព័ នNច-ប់ និង អeី
ែដលuនៃន6បព័ន’
N ំ6ទមួយែដលAនទទួលFsល់ƒក់ ដច
ូ *មិនuនលទNJពេ†ះ6Fយ*មួយជនរងេ6’ះេទ។

មិ នuន6បព័ នជ
N 6មកសុ វតIិJពដ›ទូលទ
ំ ូ5យស6uប់ ជនរងេ6’ះៃនអំ េព4 ហិង •ក0Tង 6គF
ួ រេទ។ េYតំបន់

ជនបទ មិនuនឱEសពិត6Aកដេដ4មUីេគចេចញពីអំេព4 ហិង•េទ។ អងsEរមិនែមនរ†‡ភិAលខcះផ®ល់Eរ’ំ6ទក៏ ដូច *
គណៈកu@ធិEរ€0ក់ ឃុំមូល†‡ន (CCCW) ខcះែដរ។ េxះ*•៉ង?ក៏េ†យEរស6មុះស6មល
ួ េYែតuន*ទូ េ}។
*មួយនឹងកងeះEរvរសងsម/6បព័នE
N រ‰រកុuរឬប?
D ញជ6មកសុវតIិJព, 6ប*ពលរដ‡កមfT**េ6ច4នបនDរស់ េY

*មួ យអំេព4 ហិង•េYេ6Eមដpបូលផ‘ះែតមួយនឹងជនេល@4ស។ *មួ យនឹង Eរស6មុះស6មល
ួ េY€0ក់ មូល†‡នក0TងEរ
េ6ប46Aស់ *ទូេ}ស6uប់ ករណី អំេព4ហិង•ក0Tង6គF
N ុ5Eរ
ួ រ េxះបី*uនEរ6ប/ំងនឹងច-ប់ ក៏េ†យ ក៏6បព័នត

កំពុង ែតបhជ§យចំេ‰ះ6ប*ជនកមfT*ែដលvយរងេ6’ះ*េ6ច4ន។ មេធ[Aយេ†ះ6Fយចំេ‰ះEររំេ5ភសិ ទិN
និងេសរីJពគឺមិន•ចរកAនេ†យvយ6សល
ួ និង•ចេ6ប46Aស់ Aនចំេ‰ះ6ប*ជនកមfT*េ6ច4នŽក់ េពកេទ។

6បេទសកមfT*•ច6តវូ Aនកំណត់€Eរ6គប់ 6គងេ†យច-ប់ Eន់ ែត_cំង េឡ4ង។ ច-ប់ Eន់ ែតេ6ច4ន6តវូ Aន

អនុម័ តេដ4ម Uីេឆc4យតបេ}នឹង បy« *ក់ 5ក់ ៃនEរ6ពយ
ួ Aរម. ចំេ‰ះរ†‡ភិA ល។ េ†យមិ នគិតពី េចតŽែដលAន
6បEស, ច-ប់ xំងេនះ*ញឹក½ប់ ៗuន6បសិ ទNិJពេល4EររឹតបនDឹងសងsមសុីវZល សហជព និងសកម@JពគណបកP

6ប/ំង។ EរCcស់ បD^រេY/0ំ ២០១៧ សDីពីច-ប់ នេ•AយនិងEរេAះេ/0តផDល់ឱXuនEរសិ ក•គួរឱXJ|ក់ េផšល
4 មួ យ

ៃនច-ប់ *េ6ច4នែដល6តវូ Aនអនុម័តបŽ‘ប់ មកអនុវតDបែនIមេ’លេ¨នេ•Aយ។ Eរៃច06បឌិតេពលខcះនិងEរេក4ន
េឡ4ងនូវEរេ6ប46Aស់ បទបœzតច
Dិ -ប់ 6ពហ@ ទណ: (និងេផPងេទHត) ែដលuន6Fប់ បែនIមពីេល4េនះ។

197

!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
បទបœzតDិច-ប់ *ក់ 5ក់ មួយចំនន
ួ 6តវូ Aនេ6ប4*ទូេ}េដ4មUីរឹតបនDឹង េសរីJពៃនEរ6បមូលផDTំ EរបេœSញ

មតិ និងEរចូលរួម។ ដូចែដលAនកត់សusល់ EរញTះញងaនិងEរបរិƒរេករD¿គឺ*េរ£ងធម@g េហ4 យសូមUីែតEរេWទ
6បEន់ •៉ងធ”ន់ធរ” េល4EរបំែបកខcŠន Eរប៉ះេAរ Wរកម@និងEរកUត់*តិ6តវូ Aនេ6ប4ក0Tងប៉ុŽ@ន/0ំថៗេនះ។
@
EរពិនិតX

េឡ4ងវZញពីEររីកhល†លៃនEរេWទ6បEន់ xំងេនះ•ច*េរ£ងគួរឱX6ពយ
ួ Aរម.។ EរពិតAនបv«ញ€ច-ប់ xំង

េនះ *េរ£យៗ6តវូ AនអនុវតD*មួយនឹងមូល†‡នភសDTgងxប*ងគឺ*ករណីេYក0Tង 6បេទស*េ6ច4នេទHតែដលuន

បទបœzតDិ6សេដHង’0េនះ។ េYក0Tង 6បេទសកមfT* ™ែថមxំង *បទេល@4ស6ពហ@ ទណ:ក0Tង Eរ6បែជងឬរិះគន់ Fល
6កមរបស់ តុ5Eរ។ េនះƒក់ ដច
ូ *កំណត់Eរេ6ប46Aស់ សំណុំេរ£ងេYក0TងEរអប់ រែំ ផ0កច-ប់ ក៏ដច
ូ *Eរ†ក់ ក6មិ ត

េល4បណDឹងឧទNរណ៍6សបច-ប់ ែដលgមនិយមន័យេYក0Tង6បេទសកមfT*ដូច*េYកែនcង ដៃទេទHតxមxរឱXuន
EរវZនិច•័យរបស់ តុ5Eរ*ន់ xប*ង។

ពនNŽ’រេYែតuនដpេណ4រEរេYេឡ4យ ប៉ុែនDuនសJពចេងšºតែណន_cំង។ Eររីកhល†លៃនEរឃុ ំ ខcŠន

បេ?
D ះ•សន0ស6uប់ ម នុសP6គប់ ’0គឺ*កgDសំ_ន់ ។ 6កមនីតិវZធី6ពហ@ ទណ:ផDល់នូវជេ6ម4សជpនួសEរEត់ េxស
ទុក*មុនេxះបី*បទបœzតDិxំងេនះមិន6តវូ Aនេ6ប46Aស់ ក៏េ†យ។ េY/0ំ ២០១៧ និង ២០១៨ 6កសួងយុ តDិធម៌A ន

ែណŽំែផនEរេដ4មUីបនDEរFកលUងេល4បy«េនះេxះបីយុទNŽEរេល4កកមfស់Eរយល់ដង
• *Fªរណៈ6តវូ Aន

Wត់ទុក€WំAច់ េដ4មUីេល4កកមfស់Eរយល់ដង
• €មនុសPu0ក់ •ច6តវូ AនផDŽ‘េxសេហ4 យ6តវូ Aនរកេឃ4 ញ€uន

េxសេxះ*តុ5Eរ•ចសេ6មចេAះេWលEរEត់ េxសេ†យ’@នEរឃុ ំ ខcŠន។ Eរ6ពយ
ួ Aរម.6តវូ Aនបv«ញ€

អ0 កែដល6តវូ AនផDŽ‘េxសពី ប ទេល@4សែដល•ចទទួលAនEរEត់ េxសេ†យ’@នEរឃុ ំ ខcŠន•ចរកេឃ4 ញ€ខcŠន
ឯង6តវូ Aនេគេ¨ទុកេ†យ6កុមអ0 ក¬cំេម4លសហគមន៍និងជនរងេ6’ះែដលេគេ²€តុ5Eរហe ^ងមនុសP។

Eរខeះជpេន£*Fªរណៈេល46បព័ នNតុ5EរឯកhជXមួ យែដលuន6បសិ ទNJពេYក0Tង 6បេទសកមfT*រួម

*មួយនឹងEរខeះលទNJពទទួលAនេមªវែដលផDល់ជន
p យ
ួ ែផ0កច-ប់ ដល់ 6ប*ជន6កី6កនិងែកUរ6កhប់ 5នŽក់ A ន

បv«ញពី គucតៃនEរEរ‰រេល4វZធីេ†ះ6Fយែដលuន6បសិ ទNJពចំេ‰ះអ0 កែដលសិ ទNិ6តវូ Aនេគរំេ5ភបំ‰ន។
Eរព6ង•ងJពឯកhជX*ក់ ែសDងនិងែដល•ចេម4លេឃ4 ញៃន6បព័ នត
N ុ5EរនឹងuនវZធីខcះេដ4មUីªŽដល់ អ0កEរ‰រ

សិ ទNិមនុសP€6បព័ នNនឹង េ’រពេ†យឯកhជXនិង Eរ‰រសិ ទNិរបស់ ពួកេគរួមxំង , េYេពលែដលសម6សប, េល4ក
កមfស់EរអនុវតDសិទNិនិងេសរីJព6ប/ំងនឹងរដ‡និង•*|ធររដ‡។

(៤) Aតុកម@េ†យសនDិវធ
Z ីនង
ិ EរEរ‰រ6ប/ំងនឹងEរគំhមកំែហង, Eរបំភិតបំភយ
័ និងអំេព4ហិង•

ក0TងអំឡTង/0ំ ២០១៦–២០១៨ ‰កXបណDឹងៃនEរគំhមកំែហង Eរបំភិតបំភ័យនិងអំេព4ហិង•AនEcយ*េរ£ង

ធម@ gេYក0Tង 6បេទសកមfT*។ ច-ប់ កមfT*រួម uនច-ប់ សីD ពីEរេធe4A តុកម@ េ†យសនDិវZធីែដល6តវូ Aន’ំ6 ទេ†យ

េ’លEរណ៍ែណŽំរបស់ 6កសួងមƒៃផ‘សីD ពីEរអនុវតD។ ™ច-ស់ ?ស់ ពីច-ប់ ែដល€គួរែតuនេសរីJពក0Tង Eរ

េធe4Aតុកម@េYក0Tង6បេទសកមfT*េ†យមិនគិត€Aតុកម@េŽះគឺសីDពីសិទNិ មនុសPឬបy«េផPងៗេទHតេទ។ Eរេធe4Aតុកម@េYក0Tង6បេទសកមfT*មិ នែតងែតuនសនDិJពេទ។ Aតុកម@និងEរត™¾•ច6តវូ Aនhhំងនិងបែងeរេ†យ•*| ធរ
6កុង។
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រ៉ូ7 ស8ី ត
មនុសP*េ6ច4នកំពុង*ប់ ពនNŽ’រេ†យFរEរេធe4Aតុកម@េល4បុ ពeេហតុេផPងៗរួមxំងEរvរEរ‰រសិ ទNិ

មនុសP។ ដូចែដលAនកត់ សusល់ ពីមុន ពនNŽ’រxំង េŽះគឺuនសJពចេងšºត_cំង?ស់ ។ មនុសP•ច6តវូ Aនឃុ ំ

ខcŠនេហ4 យ6តវូ Aនេ†ះែលងពី របី ៃថ”េ6Eយមក។ Eរេនះuនƒនិភ័យែដលEរេWទ6បEន់ ?មួ យនឹង 6ត វូ Aន

យកមកេ6ប4េឡ4ងវZញេYេពលេ6Eយ។ EរផDŽ‘េxសេ5ក6សី េទព វន0ី /0ំ ២០១៧ គឺ*ករណីមួយ –™xក់ ទងេ}

នឹង Eរត™¾េY_ងេ6¹ផ‘ះរបស់ Žយករដ‡មVនDីក0Tង/0ំ ២០១៣។ េxះបី *•៉ង?ក៏ េ†យ េ5ក6សី 6តវូ Aនេល4ក
ែលងេxសពី6ពះមƒកP6តេហ4 យ6តវូ Aនេ†ះែលងេYៃថ”ទី ២០ ែខសី ƒ /0ំ ២០១៨។

អស់ មួយរយៈ Eរេធe4Aតុកម@េ†យសនDិJពេYក0Tង6បេទសកមfT*6តវូ AនអនុyzតឱXេធe4េYសួនេសរីJពឬ

ទី5ន6ប*ធិបេតយXែដល*តំបន់ មួយៃនhជªនីភ0ំេពញែកUរវតDភ0ំ។ សួនេនះ6តវូ Aនសេufធ†ក់ ឱXេ6ប46Aស់ េY
/0ំ ២០១០ ក0Tង EរបំេពញនូវបទបœzតDិមួ យៃនច-ប់ សីD ពីEរេធe4A តុកម@ េ†យសនDិJពែដលអំ‰ វŽវឱXuនកែនcង

ទំេនរស6uប់ Eរជួបជុ*
p FªរណៈេY6គប់ េខតDនិង hជªនី។ ទីgំងស6uប់ េធe4Aតុកម@ េនះ6តវូ AនបិទេYេដ4ម /0ំ

២០១៤ បŽ‘ប់ ពីuនEរត™¾េ†យហិ ង•េY*យ6កុងភ0េំ ពញែដលŽំឱXuនEរFcប់ មនុសPបីបួនŽក់ ។ ដុល
p ួសបŽc
ªŽ€សួ នេនះមិ ន•ចចូលAនេទHតេទ។ អំេព4 ហិង •Aនផ‘Tះេឡ4ង េYជZតសួ នេនះEលពី ែខកក–† /0ំ ២០១៤ េY
េពល6កុមអ0 កត™¾6ប/ំងរ†‡ភិAលAនប៉ ះទងsZច*មួយកងកucំងសនDិសុខ*េ6ច4ន។ សួនេសរីJព6តវូ Aនេប4 ក េឡ4ង
វZញេពលេ6Eយមក។ េxះបី*•៉ង?េYចុង/0ំ ២០១៦ រ†‡ភិAលAន6បEសែផនEរCcស់ បD^រទីgំង េធe4A តុកម@
េ}_ងេ6¹6កុង។

េY/0ំដែដលេនះAនេឃ4 ញEរមកដល់ ៃនយុ ទNŽEរៃថ”ចន‘ពណ៌េÅ@។ Wប់ ពីៃថ”ទី ៩ ែខឧសJ /0ំ ២០១៦

យុ ទNŽEរ6បព័ នNទំŽក់ ទន
ំ ងសងsមមួយAនជpរញ
ុ ឱXមនុសP‰ក់ •វេÅ@េYៃថ”ច័ន‘េដ4មUី’ំ6ទEរអំ‰វŽវឱXuនEរ
េ†ះែលងសកម@ជនសិ ទNិមនុសPមកពីសuគម•ដហុ កែដល*ប់ ពនNŽ’រ។ មនុសPEន់ ែតេ6ច4នេឡ4ងៗAន‰ក់ •វ

េÅ@េYៃថ”ច័នេ‘ xះបី *•*|ធរAនWប់ េផDម
4 បVv–បEរត™¾ក៏េ†យ។ uនមនុសPបីបួនŽក់ 6តវូ AនWប់ ខcŠនក0Tង រយៈ

េពលប៉ុŽ@នសA®ហ៍ េ6EយែដលuនមនុសP*េ6ច4ន‰ក់ •វេÅ@េហ4 យេធe4ដេp ណ4រេ}ពនNŽ’រែដលសកម@ជន6តវូ Aន

ឃុ ំ ខcŠន។ •*|ធររ†‡ភិA លAននិ•យ€Eរ‰ក់ •វេÅ@េYក0Tង Eរត™¾េ†យសនDិវZធីAនជpរញ
ុ ឱXuនបដZវតDពណ៌។
’@នវZªនEរ?6តវូ Aនេធe4េឡ4ងេដ4មUីEរ‰រ6កុម អ0 កត™¾េ†យអហិ ង•6ប/ំងនឹងEរបំភិតបំភ័យចំេ‰ះEរ‰ក់
•វេÅ@។ Eរេធe4Aតុកម@និងEរែហកUŠន*ពិេសសេYៃថ”ចន‘ែតងែត6តវូ AនhhំងឬបD^រផc^វ។

េYេពលនិ•យអំពីេសរីJពេដ4ម Uីេធe4A តុកម@ និង EរEរ‰រ6ប/ំង នឹង EរគំhមកំែហងវZ™ទដធcី*បy«

6បឈមដ›សំ_ន់ ។ ដធcី6តវូ AនេគWត់ទុក€*បy«សិ ទិNមនុសPេលខមួយេYកមfT* រួមxំង បុ‰eធិEរីរបស់ ខ|Tំគឺអ0ក
hយEរណ៍ពិេសស សុរិ• ស៊ូែប៊ឌី (Surya Subedi)។ កំឡTងរបបែខ@រ6កហមនិងរបបកុម@TយនីសDែដលAនបនDរ ហូ ត
ដល់/0ំ ១៩៨៩ ដxំងអស់ 6តវូ Aន6បគល់ឱXរដ‡វZញ។

ច-ប់ *េ6ច4នuនេ’លបំណងស6មល
ួ xំងEរទទួលFsល់ កម@ សិទNិ *ក់
ួ ដល់EរទទួលFsល់ កម@សិទNិដធcីរម

ែសDងេ†យែផšកេល4EរEន់ Eប់ ។ ពិត?ស់ រ†‡ភិAលAនផDល់•ទិJពេល4EរផDល់កម@ សិទដ
Nិ ធcីនិង Eរចុះបœ±ីដ ធcី។
វZªនEរបែនIម កំពុង 6តវូ Aនយកមកេ6ប4 េ ដ4មUីេ †ះ6FយវZ ™ទដធcីដេ› លចេªc។ េxះ*•៉ង? េស‘4 រែត’@ នអeី

ច-ស់ 5ស់ ែដល*ចំនច
ុ Wប់ េផDម
4 Eរសេ6មចAននូវEរផDល់ប័ ណÀកម@ សិទNិដធcីទូលទ
ំ ូ5យគឺ*JរកិចSដ›ធស
ំ េមU4ម

មួយេxះបី*មិនuន‰កXបណDឹង6បកួត6បែជងែដល6តវូ Aន†ក់ េស04ស6uប់ តប
ំ ន់ ក៏េ†យ។ xំងេនះ•ចេក4តេឡ4ង
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ពីEរEន់ Eប់ មុនៗ EរEន់ Eប់ ឬEរេ6ប46Aស់ ŽេពលបចSTបUន0 ប័ណÀកម@សិទNិដសមUxន ប័ណÀកម@សិទNិដសហគមន៍
ឬបុគsល។ល។ ប័ណÀកម@សិទិNដធcីដប
p ូងមិនែតងែត6តវូ Aនចង6កង*ឯកFរេទ។ បy«ដ›ស@TគF@ញបែនIមេទHតេŽះគឺ

€ដមួយែផ0កធំៃន6បេទសេនះAនទទួលរងនូវសមUxនដ។ េនះuនន័យ€ៃផ‘ដែដលAនកំណត់អតDសyzណ6តវូ Aន
ផDល់ឱXJគីទីបីស6uប់ រយៈេពល*ក់ 5ក់ និង េ’លបំណងមួយ។ *ឧxហរណ៍ដសមUxនេសដ‡កិចSAនŽំឱXៃផ‘ដ

*េ6ច4ន6តវូ Aន6បគល់ េ}ឱXដp?ំឧស•ហកម@ដូច*ស– រស អង–រ ដpឡ^ង មី និង េ¹ស៊ូ ។ 6កុម ហ៊ុ ន*េ6ច4នែដលuន
សមUxនxំងេនះ6តវូ Aនចុះបœ±ី*ជន*តិកមfT*េxះបី*uនអ0 កេផPងេទHត*•ទ¿គឺ*ជន*តិចិនឬេវHត?មក៏

េ†យ។ តំប ន់ សមUxនសំ_ន់ ៗរួមuនតំបន់ អភិវឌ¦ន៍េទសចរណ៍េEះកុង សIិតេYក0Tងឧទ[ន*តិបុទុមFគរែដល
6កុម ហ៊ុ នចិនមួ យកំពុង អភិវឌ¦រមណីយ†‡នេទសចរណ៍ថ@ដ›ធំទូ5យមួ យែដលuនស?
‡ ’រ កំពងaែផ និង 6ព5ន
យនDេƒះ។ តំបន់ េនះសIិតេYgមបេ?
® យេឆ0រៃនអeីែដល6តវូ Aនេគអះ•ង€*ៃ6ពេEងEងសមុ6ទដ›ធប
ំ ំផុតមួ យ

របស់ ពិភពេ5ក។ សមUxនដេសដ‡កិច*
S ប់ ’0*េ6ច4នេYេខតD6ពះវZƒរបចSTបUន06តវូ AនឱXេ}ចu–រអំេÆេYជុវp Zញ
អeីែដល6តវូ Wត់ទុក€*េhងច6កស–រសធំបំផត
ុ របស់ ពិភពេ5ក។ េYេខតDរតនគិរីuនចu–រេ¹ស៊ូ ធទ
ំ ូ5យែដល†ំ
ដុះេ†យ6កម
ុ ហ៊ុ នេវHត?ម។

*េរ£យៗអ0 កែដលរស់ េYេល4ដ6គបដណDប់ េ†យសមUxនមិនuនប័ណÀកម@សិទNិែដលAនចុះបœ±ីេទេហ4 យ

ដូេច0ះAនAត់ ប ងaដរបស់ ពួកេគ េxះបី *មនុសPមួ យចំនួន6តវូ AនេគផDល់សំណងស6uប់ EរAត់ បងaដ ក៏ េ †យ។

េxះ*េYកែនcង ែដលមនុសP6តវូ AនផDល់សំណងក៏ េ†យក៏ េYែត•ចuនជេucះែដរ។ អ0 កែដលទទួលសំណង*

ញឹក½ប់ អះ•ង€មិនដ•ងពីEរពិតៃនកិចS6ពមេ6ពHងែដលពួកេគAនចុះហតIេល_េទ (ឬAនយល់6ពម)–ឧxហរណ៍,
មនុសPមួ យចំនួនAន6Aប់ ខ|Tំ€ពួកេគមិ នAនដ•ង €Eរទូxត់ ែដលAនទទួលគឺ *Eរទូxត់ CDច់ េŽះេទ, អ0 កេផPង

េទHតេល4កេឡ4ងពីJពខុស’0និងEរែ6ប6បល
ូ អ0 កភូមិខុសៗ’0។ Eរត™¾និងEរេធe4Aតុកម@*
ួ ៃនបរិuណែដលផDល់ជន
ញឹក½ប់ Aនេក4តuន។

EរគំhមកំែហងនិងEរបំភិតបំភ័យគឺ*េរ£ងធម@gេហ4 យ*ទូេ}6ប*ជនែខ@រែដល6កី6កបំផុត6បឈមនឹង

អំ ? ចរបស់ 6កុ ម ហ៊ុ នធំៗ និ ង េ6គ£ងu៉ សុី ន ឧស•ហកម@ ែ ដលhhំ ង ដល់ ជ វZ ត រស់ េYែដលស” ប់ F” ត់ រ ហូ ត។ ដ

សមUxន*េ6ច4នAនេ†ះ6Fយបy«ៃនEរEន់ Eប់ មុនgមរយៈេ’លនេ•Aយ “ែសUក_c” ែដលតំប ន់ ជវុp Zញ
ភូមិ តូចមួ យ6តវូ Aនេគេធe4•ជវកម@ កសិ ផលែតភូមិ េ នះ6តវូ Aនទុក េWលែតឯង។ ពិ ត?ស់ ដpេណ4រEរៃនEរផD ល់

ប័ ណÀកម@ សិទNិដធcីនិង Eរេ6ប4 6Aស់ ដធcីគឺ *កgDសំ _ ន់ ស 6uប់ សុ ខុ uលJពរបស់ 6ប*ជនកមfT* *េ6ច4ន និ ង Eរ

អភិវឌ¦6បេទស។ EរបេណDញេចញនិង Eរgំងទីលេំ Yថ@េYែត*េរ£ងធម@gដូចេYប?
D 6បេទស*េ6ច4ន។ េY
ក0Tង 6បេទសកមfT*បy« 6បឈមក៏ Aនបេង–4តឱXuនតុលXJពរ™ងEរអភិវឌ¦និងសិ ទNិដធcីផងែដរ។ គេ6uងេហ†‡-

រចŽសមf័ នNសំ_ន់ ៗមួ យចំនួនដូច*ផc^វថ0ល់ ផc^វែដក និង ទំនប់ ™រីអគsិសនីគំhមកំែហងដល់ អ0កេ6ប4 6Aស់ ដធcីនិង សិ ទNិ
អ0 កEន់ Eប់ ប៉ុែនDផល
D ់ ឱEសអភិវឌ¦ន៍ទូលទ
ំ ូ5យដល់អ0កេផPងេទHត។ សកម@Jពែរ៉និងៃ6ពេឈ4 •ចCcស់ បD^រ េ†យ

មិន•ចបដZេសធAននូវេទសJពនិងបំCcញបរិFIនធម@ *តិនិង *Eរពិតក៏ដូច*ទំនប់ ™រីអគsិសនីែដរ។ តំបន់ ធៗ
ំ េY
gមបេ?
® យតំប ន់ ទំŽបលិ ចទឹ ក េមគងsឥ លូវេនះកំពុ ង 6តវូ Aនេគhនដ ស6uប់ EរFងសងaេ †យuនEរWក់

បំេពញនិង EរvរhនដេផPងេទHត។ EរCcស់ បD^រ™លទំŽបនិង ែ6ពកជកŽំម កនូវបy« 6បឈមែផ0កបរិFIនែដល
េជHសមិ នរួច។ ដធcីគឺ*6បភពៃនEរេធe4A តុកម@ *េ6ច4នែដលមិនxក់ ទងេ†យC‘ល់ នឹងគណបកPនេ•Aយ។ Jព
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រ៉ូ7 ស8ី ត
រំេជ4បរំជល
ួ •ចេក4តេឡ4ងJcមៗ –ឧxហរណ៍ េYែខមីŽ /0ំ២០១៨ កucំង6តវូ Aនេ6ប4េដ4មUីបVv–បEររំេជ4បរំជួល

និង Eរត™¾េYេខតD6កេចះ។ ស6uប់ អ0កEរ‰រសិ ទNិមនុសP Eរ’ំ6ទដល់ ជនvយរងេ6’ះ6ប/ំង នឹង Eរត™¾xម

xរដធcីពីFIប័ នែដលuនអំ?ច (xំង ែផ0កនេ•Aយនិង េសដ‡កិចS) គឺ*6បភពEរvរដ›ចមUងមួ យ។ Eរគ6uម
កំែហងនិងEរបំភិតបំភ័យគឺ*េរ£ងធម@g េហ4 យ6កម
ុ សិ ទNិដធcីនិងបរិFIនគឺសិIតក0Tងចំេ?មEរេធe4ទុកžបុកេម0ញេ6ច4ន
បំផត
ុ េYក0Tង6បេទស។

FIនJពសហគមន៍ជន*តិេដ4ម Jគតិចនិង ដធcីក៏A នផDល់នូវបy« មួ យចំនួនដល់ សហគមន៍និង អ0 កEរ‰រ

សិ ទNិមនុសPxំងេŽះផងែដរ (*ញឹក½ប់ អងsEរមិ នែមនរ†‡ភិAល_ងបរិFIនឬដធcី) ែដលេធe4Eរ*មួ យពួកេគ។

ដធcីរបស់ ជន*តិេដ4មJគតិច•ច6តវូ AនទទួលFsល់ េ†យប័ណÀកម@សិទNិដធcីសហគមន៍។ េxះ*•៉ង?ក៏េ†យ
ដpេណ4រEរៃនEរទទួលFsល់ គឺស@TគF@ញនិង រេvsះរេងs4េហ4 យ*ធម@ guនតំៃលៃថc? ស់ ស6uប់ 6ប*ជនែដល

‰ក់ ព័នN -សហគមន៍ជន*តិេដ4មJគតិច6តវូ ែតទទួលFsល់េ†យ6កសួងមƒៃផ‘ បŽ‘ប់ មក6កសួងអភិវឌ¦ន៍ជនបទ
មុនេពលដធcី•ច6តវូ Aន™ស់ ែវង កត់6gេហ4 យកម@សិទNិ6តវូ AនបœSប់ េ†យ6កសួងេរHបចំែដនដ នគរូបនីយកម@ និង
សំណងa។

uនករណីដធcីែដលAនេ6ប46Aស់ េ†យជន*តិេដ4មJគតិច6តវូ Aនេគអះ•ងក0Tងេពលដp?ល’0€*អនុ

ែផ0កC‘ល់ ខcŠននិង សមូ ហJពែដល6តវូ Aនចុះបœ±ី*ប័ណÀកម@សិទNិដធcីបុ គsលេ†យសuជZក6កុម ។ គួរកត់ សំ’ល់ €
ប័ណÀកម@សិទNិដធcីសមូហJពមិន•ចេ6ប4Aនដូច*6ទពXសមUតDម
ិ ួយេដ4មUីៃរអvsស6Aក់ េទនិង6តវូ សIិតេ6EមEររឹត
បនDឹង េផPងៗ ដូេច0ះ™uនអតI6បេ•ជន៍ក0Tង Žមបុ គsល**ងប័ ណÀកម@ សិទNិដធcីសមូ ហJព។ សិ ទNិដធcីរបស់ ជន*តិ

េដ4មJគតិច6តវូ Aនរងផលប៉ះ‰ល់*េទHងxត់ េ†យសមUxនដេសដ‡កិចSនិងេហ†‡រចŽសមf័ នអ
N ភិវឌ¦ន៍សំ_ ន់ ៗ។

ៃ6ពជpេន£•រកPអ0 កg*ញឹក½ប់ 6តវូ AនAត់ប ងaេហ4 យEរេ6ប46Aស់ ដgមែបប6បៃពណីAនhhំង។ ឧxហរណ៍
ទំនប់ េសFនេ6Eម ២ េYេខតDសឹ‘ ង ែ6តងែដល*គេ6uង™រីអគsីសនីដ›សំ_ន់ មួយែដល’ំ6ទេ†យEរវZនិេ •គ
របស់ ចិនែដល‰ក់ ព័នNនឹងដែដល6តវូ Aនកំពុងែតជន់ លិច*បនDប Ž‘ប់ ។ ខណៈេពលែដលកមfT*ពិ ត*6តវូ Eរអភិវ ឌ¦

Eរផsត់ផង
s a€មពល6បកបេ†យនិរនDរJព**ងEរŽំចូល€មពលពី6បេទសជZត_ង គេ6uងពិេសសេនះuនJព

ច6មូង ច6uសេ†យFរែតEរ™យតៃមc ផលប៉ះ‰ល់បរិFIននិងផលប៉ ះ‰ល់ *បនDបŽ‘ប់ េល4ជវច6មុះនិងផលប៉ះ
‰ល់ េល4អ0កភូមិរម
ួ xំង សហគមន៍ជន*តិេដ4ម Jគតិ ចែដលuនៃ6ពជpេន£•រកPអ0 កgនិង ដបœSTះសពនឹង 6ត ូវ ជន់
លិច។

6បេទសកមfT * គឺ * 6បេទសមួ យ ែដលuនEរគំhមកំែ ហង Eរបំ ភិ ត បំ ភ័ យ និ ង អំ េ ព4 ហិ ង•Eន់ ែ ត_cំង

េឡ4ង។ ខណៈេពលែដលuនមនុសPFcប់ តិចតួចនិងរបួសក0Tងប៉ុŽ@ន/0ថ
ំ ៗេនះ™’
@
@ នអeីគួរឱXឆ”ល់េŽះេទែដលEរភ័យ

_cចកំពុងែតេក4នេឡ4ងក0Tងចំេ?មអ0 កEរ‰រសិ ទNិមនុសPនិង6ប*ជនទូេ}។ EររឹតតUិតEន់ ែតេ6ច4នេឡ4ងៗេ}េល4
Aតុកម@អហិ ង•បង–ឱXuនEរេធe4Aតុកម@ េ†យមិនដ•ងខcŠន។ Eរេ6ប4កucំង6ប/ំងនឹង េហតុEរណ៍xំង េនះ•ចEcយ
*Eរគំhមកំែហងនិងអំេព4ហិង•។

ក0Tង អំឡTង េពលេAះេ/0ត/0ំ ២០១៧-១៨ ខ|TំA នទទួល‰កXបណDឹង*េ6ច4នពី Eរគំhមកំែហងនិង Eរបំភិ ត

បំភ័យអ0 កេAះេ/0ត។ េរ£ងh៉វxំងេនះនឹង6តវូ ពិWរ?េYក0Tងែផ0កបŽ‘ប់ ។
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លទNផលៃនEរេAះេ/0តរដ‡សJ*តិ/0ំ ២០១៨ 6តវូ Aន6បEសេYៃថ”ទី ១៥ ែខសី ƒ /0ំ ២០១៨ ។ គណ-

បកP6ប*ជនកមfT*ឈ0 ះ•សនៈxំង អស់ ។ េYក0Tង EរេAះេ/0ត6ពឹ ទNសJ/0ំ ២០១៨ គណបកP6ប*ជនកមfT*ក៏
ªŽAននូវ េ¹អី xំ ង អស់ ែដលេAះេ/0 តេ†យមVនDី€0 ក់ ឃុ ំ /សv– ត់ ផ ងែដរ។ ដូេ W0 ះេហ4 យgមEរ*ក់ ែសD ង

6បេទសកមfT*បចSTប Uន0គឺ*រដ‡ឯកេgJគី។ េxះ*•៉ង?ក៏ េ†យ ជpពូកេនះនឹង មិ នuនលកžណៈេពញេលញេទ

េប4 ’@នEរពិ និតXេម4 លច-ប់ ប ចSTប Uន0សីD ពីEរចូលរួមែផ0កនេ•Aយនិងបរិ•Eសទូេ}ែដល*ប់ xក់ ទងេ}នឹង
EរេAះេ/0ត/0ំ ២០១៧–១៨។ គណបកPនេ•Aយ និង gមពិ តEរេAះេ/0ត 6តវូ Aនេគត6មូវឱXអនុេ5មេ}

gមច-ប់ *េ6ច4នរួមuនច-ប់ េAះេ/0តេ6ជ4សេរ4សសuជZករដ‡សJ*តិ ច-ប់ សីDពីគណៈកu@ធិEរ*តិេរHបចំEរ

េAះេ/0ត ច-ប់ សីDពីEរេAះេ/0ត6ពឹទNសJ និងច-ប់ សីDពីគណបកPនេ•Aយ។ ច-ប់ *េ6ច4ន6តវូ Aនេធe4វZេ Fធនកម@ ដ›ច6មូង ច6uសក0Tង /0ំ ២០១៧ */0ំែដលEរេAះេ/0តឃុ ំ /សv–ត់ 6តវូ Aនេធe4េឡ4ង េYៃថ”ទី ៤ ែខមិ ថុŽ។ Eរ
េAះេ/0តរដ‡សJ*តិ6តវូ Aនេធe4េឡ4ងេYៃថ”ទី ២៩ ែខកក–† /0ំ ២០១៨ ។

EរេAះេ/0តឃុ ំ /សv–ត់េYៃថ”ទី៤ ែខមិថŽ
ុ /0២
ំ ០១៧ Aនកត់6gជ§យជម0ះរបស់ គណបកP6ប*ជនកមfT*

xំងមូលែដលuនចំនន
ួ ៥១ Jគរយៃនសំេឡងេ/0ត។ អ6gអ0 កេ}េAះេ/0តខfស់ជត
Z ៩០ Jគរយ េហ4 យEរអនុវតD
ន៍*ក់ ែសDងៃនដpេណ4រEរេAះេ/0តគឺuនស?
® ប់ ª0ប់ និងសនDិJព។ វZ™ទ6តវូ Aនេ†ះ6Fយ•៉ង/ប់ រហ័ សេ†យ

គ.ជ.ប។ អ0 កសេង–តEរណ៍េAះេ/0តJគេ6ច4ន េហ4 យែដលuនអ0 កអេង–តEរណ៍*េ6ច4នŽក់ Aនសន0ិ†‡ន€Eរ

េAះេ/0តពិ ត6AកដគឺយុតDិធម៌ ។ អeី ែដល*Eរ‰ក់ ព័នNប ែនIមេទHតពី ទសPនៈវZស័យមួយៃនEរេAះេ/0តេ†យេសរី
និងយុ តDិធម៌គឺបរិFIនែដល¸នេ}ដល់EរេAះេ/0ត។ បន‘ប់FIនEរណ៍អងsEរតucJពអនDរ*តិនិងអងsJពេផPង

ៗេទHតរួមxំងរដ‡*េ6ច4នAនសែមD ងEរកក់ ទុក *មុនអំពីផលប៉ ះ‰ល់ ែដល™uន។ 6កុមអ0 កសេង–តEរណ៍Aនhយ

Eរណ៍ អំ ពី E រភ័ យ_cចនិង Eរបំភិ តបំភ័ យរបស់ អ0 ក េAះេ/0 តេYgម6សុក *េ6ច4ន និ ង ផលប៉ ះ ‰ល់ ៃ នEរេWទ

6បEន់ ែដលេធe4េឡ4ងេ†យរដ‡មVនDីរ†‡ភិAល*ន់ ខfស់ចំេ‰ះសVvsមសុី វZល6បសិ នេប4គណបកP6ប*ជនកមfT*មិន
ទទួលAនជ§យជpនះ។ ’@នEរសងP័យេទ€xំងគណបកP6ប*ជនកមfT*និងគណបកPសេVvsះ*តិក៏ដច
ូ *គណបកP

នេ•AយដៃទេទHតAនចូលរួម ក0Tង េ™ƒFVសD អំេព4 ហឹង • EរញTះញងa និង Eរគំhមកំែហង។ ខណៈេពលែដល

គណបកPសេVvsះ*តិ*ពិ េសសAនបនIយEរ™យ6បƒរgម‰កXសម®ីខfស់ចំេ‰ះជន*តិេវHត?មេYចុង/0ំ

២០១៦ សuជZក*ន់ ខfស់របស់ គណបកP6ប*ជនកមfT*និងេ•ªទំនង*បេង–4នEរគំhមកំែហងៃនEរបង«^រ¸ម
េYgមដងផc^វនិងEរ™យដp6ប*ជន Eរ†ក់ ព6vយកងកucំងEរ‰រនិងសVvsម6បសិ នេប4គណបកP6ប*ជន
កមfT*មិនAនឈ0 ះេទ។

បŽ‘ប់ ពីEរេAះេ/0តរដ‡សJ*តិEលពី /0ំ២០១៣, លទNផល–ជ§យជpនះស6uប់ គណបកP6ប*ជនកមfT*

–6តវូ Aនជpxស់ េ†យEរត™¾gមដងផc^វ*េ6ច4 ន។ អស់ រយៈេពលជZតមួ យ/0ំសuជZកគណបកP6ប/ំង ែដលAន

ជpxស់ លទNផលមិ ន6ពមទទួលយក•សនៈរបស់ ខcŠនេYក0Tងរដ‡សJ។ Eរvររបស់ រដ‡សJ*េរ£យៗ6តវូ Aនកំណត់

េ†យគណបកPសេVvsះ*តិែដលេធe4ពហិ EរសJ*េរ£យៗ*ពិ េសសេYេពលuនច-ប់ ច6មូង ច6uស6តវូ Aន
កំណត់ េពលស6uប់ Eរgម†ន•៉ង/ប់ រហ័ ស ឬេYេពលែដលEរេAះេ/0ត6តវូ Aនេធe4េឡ4ងេដ4មUីេល4កអភ័យ
ឯកសិ ទNិសJរបស់ សuជZករបស់ ខcŠន។ អ0 កេដ4រតួនេ•Aយមួយចំនន
ួ 6តវូ AនWប់ ខcŠននិង /ឬ†ក់ គុកេ†យអភ័យឯក
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រ៉ូ7 ស8ី ត
សិ ទស
Nិ J6តវូ Aនដកហូ ត, ចំនន
ួ បួនេល4កេ†យេ6ប46Aស់ បទបyzតDិxំងÁយែដល*បទេល@4ស*ក់ ែសDង (ក0Tងន័យ

េផPងេទHត េYក0Tង ដpេណ4EរៃនEរេបD*|ចិតD) ។ Eរេ6ប4 6Aស់ ធម@gៃន‰កXេŽះត6មូវឱXជនេល@4ស6តវូ Wប់ ខcŠនក0Tង

ករណី6ប6ពឹតDបទេល@4សែដលេគេWទ6បEន់ ។ Eរបក6Fយរបស់ 6ប*ជនកមfT*6តវូ Aនេគយកមកេ6ប4េYេពល
ែដលWប់ ខcŠនសuជZក6ពឹទNសJមួយរូបពីបទែកcងបនcឯ
ំ កFរែដល6តវូ Aនបv«ញេ†យEរបេv«ះេYេល4េ ហe សប៊ុ ក
មួយេ†យែផšកេល4មូល†‡ន€េYេពលែដលEរបេv«ះេYេល4េហe សប៊ុ កេYែត•ចេ6ប4Aន េŽះEរេWទ6បEន់

េYែត6តវូ Aន6ប6ពឹតDេYចំណុចៃនEរWប់ ខcŠន (ករណីេ5ក ហុ ង សុ ខហួ រ ែដលេ6Eយមក6តវូ Aនេ†ះែលង) និង

េYេពលWប់ ខcŠនសuជZករដ‡សJមួ យរូប ពី បទឃុ បឃិ ត*មួ យមƒអំ?ចបរេទសែដលែផšកេល4សុន‘រក€មួយ

ែដលAនែថcង Eលពី ៤ /0ំមុនែដល•ចរកAនgម6បព័ នNអុីនធឺែណតប៉ុែនD6តវូ Aនេគអះ•ង€6តវូ AនវZJគេ†យ
•*|ធរJcមៗមុ នេពលEរWប់ ខcŠន (ករណីេ5ក កឹម សុ _ 6តវូ Aនេ†ះែលងេ6EមEរ¬cំេម4 លរបស់ តុ 5 Eរ
Eលពីៃថ”ទី ១០ ែខកyz /0ំ ២០១៨)។ េxះ*•៉ង?ក៏េ†យសហJពអនDរសJAនកត់សusល់*Fªរណៈនូវ

Eរ6ពយ
ួ Aរម. របស់ ខcŠនចំេ‰ះEររីកhល†លៃនសuជZករដ‡សJ (គណបកP6ប/ំង ) ក0Tង Eរឃុ ំ ¬ំង ឬuនករណី
របស់ តុ5Eរ6ប/ំងនឹងពួកេគដូចែដលសuជZកសJ•F៊នេធe4េដ4មUីសិទNិមនុសPែដរ។

េYែខតុ5 /0២
ំ ០១៥តំ?ងhVសDគណបកPសេVvsះ*តិពីររូបគឺេ5ក គងa សJ និងេ5ក ញ៉យ ចេ6ម4ន

6តវូ Aនេគរំេ5ភបំ‰ន•៉ងេ¬រេÇេY_ងេ6¹វZuនរដ‡សJ*តិប Ž‘ប់ ពីEរត™¾’ំ6ទរ†‡ភិAល /6ប/ំងនឹង
គណបកPសេVvsះ*តិ6ទងa6xយធំមួយ។ ពួកេគ6តវូ AនេគxញេចញពីរថយនDC‘ល់ ខcŠនរបស់ ពួកេគនិង6តវូ Aន™យ

ដp•៉ងធ”ន់ធរ” េ†យ6កុមធំមួយ។ សuជZក ៣ Žក់ ៃនអងsJពអងsរកPរបស់ Žយករដ‡មVនDី6តវូ AនផDŽ‘េxសេហ4 យ6តវូ
AនEត់េxសឱX*ប់ ពនNŽ’រចំនន
ួ បួន/0ែំ ត6តវូ Aនេ†ះែលងបŽ‘ប់ ពីមួយ/0ំ េxសែដលេYសល់6តវូ AនពXŠរ។

វZេFធនកម@ 6តវូ Aនេធe4េឡ4ង ចំេ‰ះច-ប់ សីD ពីគណបកPនេ•AយេY/0ំ ២០១៧។ សំណុំៃនវZេFធនកម@

ដpបូងៃន/0ំ ២០១៧ ចំេ‰ះច-ប់ សីDពីគណបកPនេ•AយAនអនុyzតឱXរដ‡រ5
ំ យគណបកPនេ•AយែដលWត់ទុក

€*វZទNង P ឬអបគមន៍ ែដល*¬cមួ យែដល6តវូ AនែណŽំេYក0Tង6ពឹ ទNសJ, *បទបyz តិDែដលផDល់អំ?ច•៉ង
េ6ច4នដល់រ†‡ភិAល - េ*គ™សŽរបស់ គណបកP6ប/ំងuន6បសិ ទNJព•6ស័ យេល4នីត6ិ បតិបតDិ។ Eរណ៍េនះមិ ន
សម6សប*មួ យលទNិ6ប*ធិបេតយXេសរីពហុ ប កPែដលរដ‡ធម@ នុœzកមfT*6បEសេទ។ េYៃថ”ទី ១៦ ែខ វZច•ិE /0ំ

២០១៧ បŽ‘ប់ ពីuនសំេណ4របស់ រដ‡ម VនDី6កសួ ង មƒៃផ‘ (េ•ងgម‰កXបណDឹងរបស់ គណបកPនេ•AយេផPង
េទHត) xក់ ទងនឹងបទបœzតថ
Dិ េនះ
@
តុ5EរកំពូលAនរំ5យគណបកPសេVvsះ*តិ។ អ0 កនេ•Aយែដល*ប់ េ/0ត

*តំ?ងhVសDរបស់ គណបកPសេVvsះ*តិxំងអស់ AនAត់ បងa•សនៈ េហ4 យមVនDី*ន់ ខfស់*ងមួយរយŽក់ 6តវូ
Aនƒម¬ត់មិនឱXេធe4នេ•Aយរយៈេពល6Aំ/0ំ។

Eរេធe4វZ េ Fធនកម@ ែ ខ មី Ž /0ំ ២០១៧ ក៏ A នែណŽំ ប ទបœz តDិ ថ@Aនhhំង នរ?u0ក់ ែ ដល6ត ូវAនផDŽ‘

េxសពី ប ទេល@4សឧ6កិដ‡ ឬបទេល@4សមជ»ិម ែដលAនអនុវតDេxស*ប់ ពនNŽ’រែដលមិ នពXŠរទុកពី Eរដ•កŽំគណ-

បកPនេ•Aយ*6បªន អនុ6បªន ឬសuជZក6កុម អចិៃVនDយ៍របស់ ខcŠន (ឬសមមូ ល)។ េYក0Tង EរF@នទុក*មុន
ៃនEរអនុម័តេនះ បŽ‘ប់ មកេ5ក សម រងPTី 6បªនគណបកPសេVvsះ*តិAន5ែលងពីតែំ ណង។ ’ត់សិIតេYក0Tង

Eរនិរេទសេ†យស@័ 6គចិតDែដល6តវូ AនផDŽ‘េxសពី ប ទបរិƒរេករD¿និង EរេWទ6បEន់ ដៃទេទHតែដលកំពុង រងaWំ
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!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34
’ត់ េYកមfT*េប4 េxះ*េYេពលេŽះ (ែខកុម. ៈ /មី Ž ២០១៧) ’ត់ 6តវូ AនƒមមិនឱX6តឡប់ ម ក6បេទសកមfT*
វZញ –ប6uមេនះ6តវូ AនដកេចញេYែខ មិថŽ
ុ /0២
ំ ០១៧។

េមដ•កŽំគណបកP6ប/ំងបីរប
ូ 6តវូ Aន¬ត់ ខcŠនេYែខ វZច•ិE /0ំ ២០១៧ ដូេច0ះផលប៉ះ‰ល់ៃនវZេFធនកម@

េនះក៏ កំពុ ង Cc ស់ បD^រ េទសJពៃនEរ6ប/ំ ង នេ•AយេYក0Tង 6បេទសផងែដរ។ FI បនិ ក និ ង *6បªនគណបកP
អំ?ចែខ@រេ5ក សួន េសរីរ†‡ 6តវូ Aនឃុ ំ ខcŠនក0Tងែខសី ƒ /0ំ ២០១៧ បŽ‘ប់ ពីuនបេv«ះេល4េហe សប៊ុករិះគន់ ពី Eរ

†ក់ ព6vយកងទ័ពេYែកUរ6ពំែដនFªរណរដ‡6ប*ធិបេតយX6ប*uនិតÁវ។ ’ត់ 6តវូ AនផDŽ‘េxសពីបទញTះ
ញងaនិង ផDŽ‘េxសឱX*ប់ ពនNŽ’រចំនួន ៥ /0ំ។េ5ក សួ ង សុ ភ័ណ: 6តវូ Aនែតងgំង*6បªនគណបកP•៉ង/ប់

រហ័ សេដ4មUីªŽ€គណបកPមិនAនេធe4ខុសចំេ‰ះវZេFធនកម@ ច-ប់ គណបកPនេ•Aយ។ បŽ‘ប់ ពីEរេAះេ/0ត
េ5ក សួន េសរីរ†‡ 6តវូ Aនេល4កែលងេxសនិងេ†ះែលងេYែខសី ƒ /0ំ ២០១៨ ។

ដូច’0េនះផងែដរេYែខសី ƒ េ5ក ញឹក ប៊ុ នៃឆ 6បªនគណបកPែខ@ររួបរួម*តិ6តវូ AនWប់ ខcŠន‰ក់ ព័នN

នឹ ង EរេWទ6បEន់ ពី ប ទផលិ ត េ6គ£ងេញºនែដលuន•យុ Eល ១០ /0ំ ។ ពី មុ ន ’ត់ គឺ * េមបy± Eរកងកucំ ង
6ប†ប់ •វុធ េហ4 យរហូ ត ដល់ ែ ខមិ ថុŽ /0ំ ២ ០១៧ េ5កAនEន់ តំែ ណង*ទី6 បឹ ក •របស់ រ†‡ភិ A ល។ គណបកP
របស់ េ5កAនªŽនូវេមឃុ ំ ែតមួ យែដលមិ នuនេ¸@ះគណបកP6ប*ជនកមfT* /គណបកPសេVvsះ*តិែដល
Aន*ប់ េ/0តEលពី ៃថ”ទី៤ ែខមិ ថុŽ។ ’ត់ 6តវូ Aនេ†ះែលងេ6EមEរ¬cំេម4 លរបស់ តុ5EរេYៃថ”ទី ៣០ ែខ
េមF /0ំ ២០១៨ ។

មិ ន យូ រប៉ុ Ž@ នបŽ‘ ប់ ពី A នបœS ប់E រសu. សន៍ របស់ ’ត់ ស 6uប់ េ សHវេŸេនះ េYែខ កyz /0ំ ២០១៧

េ5ក កឹម សុ _ 6បªនគណបកPសេVvsះ*តិ6តវូ AនWប់ ខcŠននិង 6តវូ AនេWទ6បEន់ ពីប ទផPំគំនិត*មួ យមƒ
អំ ? ចបរេទសែដល* “ទេងe4មួ យ សំ េ ¨េល4 E របង–E រ¸c ន‰នឬសកម@ J ព¸c ន‰ន6ប/ំ ង នឹ ង កមfT * ”។

អំ?ចបរេទសែដលបy± ក់ េ†យភសDTgងេŽះគឺ*សហរដ‡•េមរិក។ រ†‡ភិA លAនពនXល់ €Eរសមគំនិតេនះ
Aនេក4តេឡ4ង ពី សុន‘រក€មួ យរបស់ េ5ក កឹម សុ _ េYអូ VFDលីក0Tង /0ំ ២០១៣ ែដល•ចរកAនgមអុី នធឺណិត។

េប4 សិនេប4 6តវូ ផDŽ‘េxសអំេព4 កUត់ *តិ6តវូ Eត់ េxស*ប់ ពនNŽ’រពី ១៥ េ} ៣០ /0ំ។ េ5ក កឹម សុ _ 6តវូ Aន

េ†ះែលងេ6EមEរ¬cំេម4លរបស់ តុ5EរេYៃថ”ទី ១០ ែខកyz /0ំ ២០១៨ ។ សuជZក*ន់ ខfស់ដៃទេទHតេYក0Tង

គណបកPសេVvs ះ*តិ A នរត់ េ គចខcŠ ន េYេ6¹6បេទស េហ4 យសuជZក *េ6ច4 ន uនEរ6ព យ
ួ Aរម. អំ ពី E រេWទ
6បEន់ ែដល•ចេក4តuនចំេ‰ះEរកUត់*តិែដល6តវូ Aនេគយកមក6ប/ំងនឹង ពួកេគ។ េមដ•កŽំរងេ5ក6សី មូរ

សុ ខហួ រ គឺ*ឧxហរណ៍មួ យេទHត។ េ5ក6សី A នWកេចញពី 6បេទសេ†យuនEរ6ពuន€ េ5ក6សី •ចនឹង
6តវូ Wប់ ខcŠនេ6EមបទេWទ6បEន់ € កUត់ *តិ ។ Žយករដ‡មVនDីA ននិ•យ*Fªរណៈ€អ0 កដៃទេទHតេYក0T ង
គណបកPសេVvsះ*តិ•ច6តវូ AនWប់ ខcŠនgមបទេWទដូច’0។

Eរែកែ6បច-ប់ សីD ពីគណបកPនេ•AយេYែខកក–† /0ំ២០១៧ Aនhhំង គណបកPនេ•Aយ?មួយ

មិ នឱXចូលរួម *មួ យឬេ6ប4 6Aស់ Fរ*សំេឡង រូបJព ឯកFរ*5យលកžណ៍អកPរឬសកម@ J ពរបស់ បុ គs ល

ែដល6ត ូវ AនផDŽ‘ េxសពី ប ទឧ6កិ ដ‡ឬ បទេល@4 ស មជ»ិ ម ។ គណបកP?ែដល េធe4ដូេ ច0 ះ •ច6ត ូវ Aនƒម¬ត់ ពី

សកម@ Jពនេ•Aយអស់ រយៈេពល6Aំ/0ំ 6តវូ Aនƒម¬ត់ មិ នឱX ចូលរួម ក0Tង EរេAះេ/0ត ឬសូ ម Uីែត6តវូ Aន
រំ5យ។
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រ៉ូ7 ស8ី ត
េនះ*លទNផលេYក0Tង ទីgំង គួរ ឱXអស់ សំ េណ4 ច6AកដៃនFcកគណបកPសេVvs ះ*តិ េYទូxំង 6បេទស

ែដលបv«ញពី រប
ូ េ5ក សម រងPTី និង េ5ក កឹម សុ _ 6តវូ Aនេគ5ប€0ំមួ យែផ0កេដ4ម Uីលុប បំA ត់ រប
ូ Jពរបស់

េ5ក សម រងPTី។ Fcកែដល6តវូ Aនេគ5ប€0ំF*ថ@*ញឹក½ប់ ឈរេY_ងužងផc^វ ពី Fcកែដលមិ ន Cc ស់ បD^ រ

ែដលបv«ញពី រប
ូ េ5កŽយករដ‡មVនDី ហ៊ុ ន ែសន និង េ5ក េហង សំរិន។ ពិ តែមនេហ4 យបŽ‘ប់ ពីEររំ5យគណបកPសេVvsះ*តិ Fcក*េ6ច4ន6តវូ AនេគដកេចញឬបំCcញេWល។ វZេFធនកម@ ពិេសសេនះ6តវូ រងEររិះគន់ *

េ6ច4ន€* “ច-ប់ សមរងPT”ី េហ4 យAនអះ•ង€uនេ’លបំណង*ក់ 5ក់ េដ4មUីឱXេ5ក សម រងPTី មិនuនសមតI

Jពក0T ង Eរ6ប/ំង រ†‡ភិ A ល•៉ងេƒច?ស់ េYក0T ង 6បេទសកមfT* េYមុ ន េពលេAះេ/0ត។ េ5ក សម រងPTី
សកម@េYេល4េហe សប៊ុកេ†យAនចូលរួម*េទHងxត់ ពីចu”យក0Tងសន0ិសីទគណបកPសេVvsះ*តិ និងេធe4ដេp ណ4រេ}
កែនcង*េ6ច4នេដ4មUីEរែ6សក’ំ6ទដល់គណបកPសេVvsះ*តិ។ ’ត់uន6ប*6បិយJពខfស់េY6បេទសកមfT*។

េYចុង បœSប់ េYែខតុ5 /0ំ២០១៧ វZេFធនកម@ ចំេ‰ះច-ប់ សីD ពីEរេAះេ/0តមួ យែខP6តវូ Aនអនុម័ត

ខណៈេពលែដលតុ5Eរកំពូល6តវូ Aនរឹប អូ សយកញតDិEររំ5យេWលគណបកPសេVvsះ*តិ។ Eរណ៍េនះAន

ផDល់នវូ ដpេណ4រEរមួយស6uប់ Eរបែងeរ•សនៈសJនិង•សនៈែដលAនឈ0 ះេ/0តេផPងេទHតេ†យគណបកP?
ែដលAនរំ5យេWល។ វZេFធនកម@ xំង េនះ6តវូ Aនេគយកមកេ6ប4 •៉ង/ប់ រ ហ័ ស េដ4ម Uីប ែងeង •សនៈរបស់

គណបកPសេVvsះ*តិេYក0Tង រដ‡សJ*តិនិង តំែណងxំងÁយ?ែដលគណបកPសេVvsះ*តិទទួលAនក0TងEរ
េAះេ/0តឃុ ំ /សv–ត់ ែខមិ ថុŽ/0ំ ២០១៧។ ផលប៉ ះ‰ល់ ៃនEរេធe4វZេFធនកម@ xំងេនះគឺេធe4ឱX6ប*ជនកមfT*hប់

5នŽក់ A ត់ ប ងaសំេឡងនេ•Aយ។ ស6uប់ អ0កែដលAនេAះេ/0តឱXគណបកPសេVvsះ*តិ ក0Tង មណ: លែដល
គណបកPសេVvsះ*តិឈ0ះេ/0ត េបកžជនែដលពួកេគAនេAះេ/0តេYក0TងEរេAះេ/0តរដ‡សJ*តិ/0ំ ២០១៣

6តវូ Aនជpនួសេ†យបុ គsលu0ក់ េផPងែដលតំ?ងឱXគណបកPនេ•AយេផPងេ}វZញ ដូច’0េនះែដរគឺ* Eរពិ ត

ស6uប់ អ0កេAះេ/0តែដល’ំ6ទគណបកPសេVvsះ*តិេYក0Tង EរេAះេ/0តក0Tង 6សុកេY/0ំ ២០១៧។ Eរណ៍េនះ

Aនេធe4ឱ Xប៉ ះ‰ល់ ដល់ EរេAះេ/0 ត6ពឹ ទN សJEលពី ែ ខកុម.ៈ /0ំ ២០១៨ េ†យេជHសមិ ន រួច ។ •សនៈ6ពឹ ទN សJ
xំង ៥៨ ែដល6តវូ AនេAះេ/0តេ†យ6កម
ុ 6បឹ ក•ឃុ ំ /សv–ត់6តវូ Aនឈ0 ះេ†យគណបកP6ប*ជនកមfT*។ េ•ង
gមគណៈកu@ធិEរ*តិេរHបចំEរេAះេ/0តគណបកP6ប*ជនកមfT*ទទួលAនសំេឡងេ/0ត ១១ ២០២ សំេឡង,
គណបកPហe៊ុ នសុិ នបុិ ចAន ២៧៦, គណបកPែខ@ររួបរួម*តិ ១៨២, និង គណបកPយុ វជនកមfT* ៣ សំេឡង។ េYែខ

េមF រដ‡ស J*តិ A នេ6ជ4ស េរ4 ស សuជZក ពី រ រូបរបស់ គណបកPហe៊ុ ន សុិ ន បុិ ច *េបកž ជ នតំ? ងhVស® របស់ ខcŠន
េ†យចូលរួមក0TងEរែតងgំងឯកhជXពីរអងsរបស់ 6ពះមƒកP6តេ†យបœSប់នវូ 6ពឹទNសJដ›រឹងuំចន
ំ ន
ួ ហុ កសិ បពីរ។

េYក0Tងលកžខណ:ៃនរដ‡ធម@នœ
ុ zរបស់ ខcŠន6បេទសកមfT*គឺ*6បេទសEន់ លទNិ6ប*ធិបេតយXេសរីពហុ បកP។

Eរ6បកួត6បែជងពហុ បកPៃនEរេAះេ/0តគឺ*ªតុផPំ*ក់ ែសD ង ៃនបy« េនះ។ Eលពី ៃម. 6Aំ/0ំមុនuនគណបកP
នេ•Aយចំនន
ួ ៃម., គណបកP*េ6ច4នេទ4ប ែតAនបេង–4តេឡ4ង ថ@ៗេនះេហ4 យJគេ6ច4ន6ប*ជនកមfT*ែដលេ}េAះ
េ/0តមិ នAនFsល់ េŽះេទ, Aនចូលរួម េល4កដpបូ ង ក0Tង EរេAះេ/0តៃនសម័ យទំេន4បេនះ។ អ៊ុ នgក់ A នដកេចញពី

6បេទសកមfT*យូ រមកេហ4 យ។ •៉ង?ក៏ េ†យេY/0ំ ២០១៨ EរេAះេ/0តរដ‡សJ*តិេល4កទី ៦ uនគណបកP

នេ•Aយចំនួន ២០ Aនចូលរួម ែដលJគេ6ច4នេទ4បែតAនបេង–4តេឡ4ងថ@ៗេនះេហ4 យ6ប*ជនកមfT*ែដលេ}េAះ
េ/0តមិនAនFsល់េŽះេទ។ េ•ងេ}gមលទNផលរបស់ គណៈកu@ធិEរ*តិេរHបចំEរេAះេ/0ត គណបកP6ប*-
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ជនកមfT * *អ0 កឈ0 ះទី មួ យ េ†យទទួ ល Aន ៧៦,៨៥ Jគរយៃនសនcឹ ក េ/0 តែដលuនសុ ព លJព, គណបកP

ហ៊e Tនសុិ នបុិ ចទទួលAន ៥,៨៩ Jគរយ, គណបកPសមf័ នNេដ4ម Uី6ប*ធិបUេតយX (LDP) ៤,៨៦ និង គណបកPឆន‘ះែខ@រ
៣,៣៥ Jគរយ។ គណបកPែខ@ររួបរួម*តិ (KNUP) និង គណបកP6ប*ធិប េតយXមូល†‡ន (GDP) Aនទទួល*ង ១

JគរយៃនEរេAះេ/0ត។ គណបកPដប់ បួនេផPងេទHតែដលAនចូលរួម 6បកួត6បែជងក0Tង EរេAះេ/0តAនទទួល
សំេឡងរួម ’0 ៦,៣៩ Jគរយ។ *លទNផល គណបកP6ប*ជនកមfT*ឈ0 ះxំង ១២៥ •សនៈេYក0Tង រដ‡សJ*តិ។
*មួយនឹងតំែណង6ពឹទNសJែដល*ប់ េ/0តក៏ គណបកP6ប*ជនកមfT**អ0 កឈ0 ះ បចSTបUន0េនះសJxំង ពីរេស‘4 រ ែត
xំង6សុងគឺ*គណបកP6ប*ជនកមfT*។

កងeះៃនបកPនេ•Aយ6ប/ំងuនផលប៉ះ‰ល់*ក់ ែសDងចំេ‰ះច-ប់ ។ េគAនកត់សusល់េឃ4 ញ€ េYៃថ”

ទី ២១ ែខសី ƒ /0ំ ២០១៨ Žយករដ‡មVនDីAនផDŠចេផDម
4 បេង–4ត6កម
ុ 6បឹក•ពិេ6’ះេ•បល់និងអនុFសន៍កំពូលមួ យថ@
េ†យAនព6ង កEរអេœ±4ញដល់ គណបកPនេ•AយដៃទេទHត។ FIប័ នេនះមិ នuនធម@ នុœzឬ Äនៈ6សបច-ប់ េទ
ដូេច0ះ™6តវូ AនេគរងWំេម4ល€េត46បសិ ទNិJពអeីែដលអងsJពថ@េនះនឹងuនេល4ច-ប់ និងេ’លនេ•Aយ។ េល4សពី
េនះេទHតគណបកPនេ•Aយមួយចំនន
ួ AនបដZេសធEរអេœ±4ញឱXចូលរួមកិចS6បជុេp ល4កដpបូង។
េសចក្ស
ី េង្បចំណច
Y សំខន់ៗ

សរុបមក FIនJពស6uប់ អ0កែសeងរកយុ តDិធម៌េYកមfT*xំងេŽះគឺមិនេទHងxត់េទ។ បទបœzតDិច-ប់ Eន់

ែតេ6ច4នេឡ4ងៗ6តវូ Aនេគយកមកេ6ប46ប/ំងនឹងអ0 កEរ‰រសិ ទNិមនុសPែដលទន‘ឹមនឹងEររីកhល†លៃនEរឃុ ំ ខcŠន
មុនEរEត់េxស uនន័យ€បុគsល*េ6ច4ន*និចS*Eលកំពុង េធe4Eរេ6EមEរភ័យ_cចពី EរេWទ6បEន់ 6ប/ំង

នឹង ពួកេគ។ មូ ល†‡នភ័សDTgងរឹង uំស6uប់ EរេWទ6បEន់ មិ ន6តវូ Aនេគបv«ញឱXេឃ4 ញច-ស់ េŽះេទ ប៉ុ ែនDEរ

េWទ6បEន់ •ចបែងšរបងšងaេស‘4 រែតមិ នកំណត់ េ†យេធe46បតិប តDិEរេស‘4 រែតដូច†វមួ យែដលេ6តHមលកžណៈេដ4មUី
ទucក់ េYេពល?មួយ។

6បេទសចិនកំពុងព6ង•ងតួŽទីរបស់ ខcŠន*ៃដគូអភិវឌ¦ន៍ដស
› ំ_ន់ មួយេYក0Tង6បេទសកមfT*។ Eរ’ំ6ទរបស់

6បេទសេនះក៏ uនJពច-ស់ 5ស់ េYក0T ង េសចកDី ែថcង Eរណ៍ ែដលAនេធe4េ ឡ4ង េYក0Tង កិ ចS 6បជុ€
p 0 ក់ តំប ន់ និង េY
អងsEរសហ6ប**តិ។

6បេទសកមfT*uន6កបខ័ណ:េYនឹង កែនcង េដ4ម UីEរ‰រនិង េល4កកមf ស់សិ ទNិម នុសPនិង េសរីJពមូ ល †‡ ន

•៉ងរឹងuំេហ4 យឥឡ^វេនះរ†‡ភិAល6តវូ ែតªŽ€ច-ប់ *តិxំងអស់ ឆcTះបySំងពី សDងa†រអនDរ*តិែដលទទួលយក

េ†យ6បេទសេហ4 យ6តវូ AនអនុវតDgមលកžណៈែដលសម6សប*មួ យ™។ េYេពលែដល6បេទសកមfT*6តវូ Aន
ពិ W រ?េ6EមរេបHប™រៈ6បEរ ១០ (ជpនួយ បេចS ក េទសនិ ង EរកFងសមតIJ ព) េYក0T ង 6កុ ម 6បឹ ក •សនDិសុខ

អងsEរសហ6ប**តិ ™សIិ តេYេល4រដ‡*សuជZករបស់ អងsEរសហ6ប**តិេផPងេទHតេដ4មUីកំណត់ពីEរ’ំ6ទ
បែនIម េទHតអeី ខcះែដល•ចនិងគួរ6តវូ AនផDល់ឱX6បេទសកមfT* េហ4 យ€េត4េYក0Tង ែផ0ក?ែដល6បេទសកមfT*គួរ
ទទួលខុស6តវូ Eន់ ែតេ6ច4ន*មួ យនឹង ធនªនរបស់ ខcŠនេដ4ម Uីេធe4ឱX6បេស4 រេឡ4ង នូវFIនJពសិ ទNិម នុសP។ uនEរ

ពិJក•េល4បy«េនះេYែខកyz /0ំ ២០១៨ េYេពលែដល6កុម6បឹក•សិ ទិNមនុសPAនពិWរ?រAយEរណ៍របស់ ខ|Tំ
/0ំ ២០១៧-១៨ សDីពីFIនJពេYកមfT* រួមxំងក0TងអំឡTងេពលេAះេ/0តxំងមូល។

206

រ៉ូ7 ស8ី ត
6តឡប់ េ}រកបy«ៃនEរែសeងរកយុ តDិធម៌ 6បេទសកមfT*គឺ*កែនcងដ›លA
ំ កមួយេដ4មUីEcយ*អ0 ក Eរ‰រ

សិ ទិNមនុសP។ សំណុំេ6ជ4សេរ4សបួនៃនសិ ទNិនិងេសរីJពែដលAនេល4កេឡ4ងមិន6តវូ AនEរ‰រនិងេល4កកមfស់ េYក0Tង
ច-ប់ និង EរអនុវតDេឡ4យ។ Eរ6គប់ 6គង6បេទសេ†យេ6ប4 ច-ប់ *¸0ន់ ែដលេលចេឡ4ង Eន់ ែត_cំង េឡ4ង េដ4ម Uី

បVv– បEរែខe ង េ•ប់ និ ង បv– រEរ6ប/ំ ង គឺ * ឧបសគs មួ យចំេ ‰ះយុ តDិធ ម៌ ។ ច-ប់ រឹ ត បនDឹង *ញឹ ក ½ប់ 6 តវូ Aន

ែណŽំនិង gម†ន•៉ង/ប់ រហ័ សgមរយៈរដ‡សJេ†យរ†‡ភិAល។ វឌ¦នJពយឺ តក0TងEរេធe4កែំ ណទ6មងa6បព័នN
តុ5Eរក៏*ឧបសគsមួយផងែដរ។ ឥឡ^វេនះេ†យ’@នEរជpxស់ េYក0Tង នីតិបœzតDិេទHតេទ ច-ប់ xំងÁយ•ច6តវូ
AនែណŽំេ†យ’@នEរ6តត
ួ ពិ និតXនិង េផ‘ºងC‘ត់ ែដល6តវូ AនគិតទុកេYក0Tង រដ‡ធម@ នុœzនិង ’@នEរពិ Wរ?•៉ ង
6បុង6បយ័ ត0ចេំ ‰ះJព6តវូ ’0*មួយបទ†‡នសិ ទNិមនុសPអនDរ*តិ។

Eរែសeងរកយុ តDិធម៌េYកមfT* •ចនិ•យAន€គឺពិAក*ងេពល?ៗxំង អស់ ។ បុគsលxំងÁយែដល

AនេរHបhប់ េរ£ងh៉វរបស់ ពួកេគេYក0Tង េសHវេŸេនះសមនឹងទទួលAនEរ’ំ6ទនិងEរេ’រពចំេ‰ះEរvរេ†យ
មិន_cចេន£យហត់េដ4មUីព6ង•ងEរEរ‰រសិ ទNិមនុសPនិងេសរីJព*មូល†‡នេYក0Tង6បេទស េហ4 យªŽ€យុ តDិធម៌
ពិត*uន •ចទទួលAន និងសម6សបស6uប់ xំងអស់ ’0។

រ៉$
ូ
ស&ី ត
ែខក,- ./២
ំ ០១៨

207

!រែស% ងរកយុ ត+ិ ធម៌ េ1កម2 34

េសចក្ីែថ្ងអំណរគុណ
!បឋមនិង សំ * ន់ ! ងេគបំ ផុត 1ងខ34ំសូ ម ែថ8ង អំណ រគុ ណ ដល់ អ>ក រួម ចំែណកក>4 ង េសBវេDេនះ។ Gប!ជនកមI4 !

ែដល!អ> កJនផKល់ ប ទសMN សន៍េPក>4ង េសBវេDេនះJនឆ8ង Rត់ ST នUពជWវXតគួរឱZកត់ សំ[ ល់ និង លំJ កលំបិ ន
\ប់ ]ំងពីេដ_ម សម័យប៉ុល ពត ពី c>ំ ១៩៧៥-១៩៧៩, របបែដលរhiភិJ លកមI4!JនGគប់ GគងេhយេវBតkមេP
ទសវតlរ៍១៩៨០, សម័ យ អ៊ុ ន]ក់ េPេដ_ម ទសវតlរ៍១៩៩០ រហូ តមកដល់ ប ចq4បrន>េនះ។ ST នUពជWវXតែដលពួក[ត់

Jនឆ8ង Rត់ និង RរេបK !3 ចិតK របស់ ពួក [ត់ ក>4 ង Rរ1ំ យ កសិ ទsិម នុស lដល់ Gប!ជនកមI4 ! tំ ង អស់ , គួ រែតGត ូវJន
Sទរេhយពួកេយ_ ងtំងអស់ [>។

ពួក[ត់ J នែចករំែលកេរuងv៉វរបស់ ខ8w នេhយេសចកKី R8 xននិ ង RរេបK !3 ចិ តKដyអ Sq រZ GបកបេhយកKី

សងzឹម |ពិភពេ}កនឹង ដ~ងពី អ•ីែដលGបេទសកមI4!Jនរងទុក€ក>4ង រយៈេពល៤០ c>ំកន8ងមក និង កKីសងzឹមរបស់ ពួក
[ត់ ចំេƒះអ1គតMតុភូមិរបស់ ខ8wន។ ពួក[ត់ J នចំk យេពលេវ}ដyM នតៃម8 និង Jនែចករំែលកេរuងរបស់ ខ8wន
េhយសបr4រស!មួយ ខ34ំ]មរយៈកិចqGបជុ,… អុី េម៉ល និងអតTប ទGƒង!េGច_នកំែណ។ ƒកZេពចន៍មិន†ចពិពណ៌ 1
អំពីRរេRតសរេស_ ររបស់ ខ34ំចេំ ƒះបុគˆលtំងអស់ េនះេឡ_យ។

ខ34ំសូមែថ8ងអំណរគុណŠ៉ងG!លេG‹ចំេƒះឯកឧតKម x̂េរ៉ត អុីŽ•នស៍ (Gareth Evans) ចំេƒះRរែណ1ំ

និង Rរ[ំ Gទរបស់ េ}ក។ [ត់ J នេល_ ក ទឹកចិតK ខ34ំ\ ប់ ]ំ ង ពី R រ\ប់ េផK_ម គេGMង, RរផKល់ ជន
… ួយ ក>4ង RរចងGកង
ពG•ងេសBវេD ែដល[ត់ េជu|MនSរៈសំ *ន់ ក>4ងRរជួយពិ ភពេ}កេដ_មrីយល់ អំពីST នRរណ៍ ដyលJ
ំ ករបស់

GបេទសកមI4!។ Rរ[ំGទរបស់ [ត់Jនេធ•_ឱZRរចងGកងេសBវេDេនះទទួលJនេ!គជ’យ, េហ_ យខ34ំមិន†ចអរគុណ
[ត់ អ ស់ សGMប់ ែចករំែលកគំនិត,ផKល់ Rរេល_ក ទឹកចិតKនិង !ទូេ“Mនសុ ទិដiXនិយមសូ ម rីែតST នUពជWវXតេPក>4 ង
GបេទសកមI4!MនRរលំJក*8ំងេPចុងc>ំ ២០១៧។

ខ34ំក៏សូម ែថ8ង អំណរគុណŠ៉ ងG!លេG‹ចំេƒះេ}ក ែប៊ នី> វWដ–ណូ (Benny Widyono) អតីតអ> កតំk ង

អងˆRរសហGប!!តិេPGបេទសកមI4!ក>4ងអំឡ4ង េពលៃនសម័ យអ៊ុន]ក់ សGMប់ ជន
… ួយនិងRរែណ1ំរបស់ [ត់ ។

េសBវេDដyល— របស់ [ត់ ែដលMនចំណ ងេជ_ង | Rរvំ េPក>4 ង GសេMល JនផKល់ នូវ Rរយល់ ដ~ង ដyM នតៃម8 អំ ពី
សម័យRលេ1ះ។ GសេដBង[>េនះែដរ, ខ34ំក៏សូមែថ8ងអំណរគុណŠ៉ងG!លេG‹ចំេƒះ េ}កGសី ប ណ̃ិត រ៉k
ូ
ស™ី ត

បចq4ប rន>!អ> កvយRរណ៍ ពិ េសសរបស់ អងˆRរសហGប!!តិទទួលបនš4កសិ ទsិម នុសlេPកមI4!សGMប់ Rរ[ំGទ
Rរែណ1ំនិង Rរទទួល យកU8មៗនូវRរអេœ•_ ញរបស់ ខ34ំឱZចូល រួម ចំែណកក>4ង RរចងGកងេសBវេDេនះេtះបី !
Rរ•រMនUពមMញឹ ក Š៉ ងk េhយ[ត់ ក៏េជu!ក់ | Rរ•រេនះសំ * ន់ k ស់ ។ អតT បទរបស់ [ត់ េPក>4 ង
េសBវេDេនះគឺ!Rររួមចំែណកដyសំ*ន់ អំពីេរuងv៉វសិ ទម
sិ នុសlេPក>4ងGបេទសកមI4!េPក>4ងដ…kក់ Rលេនះ។

ខ34ំសូ ម ែថ8ង អំណរគុណដyG!លេG‹ដល់ េ}ក េសJSš ន ែ សK ង ជWអូ (Sebastian Strangio) ែដល!អ> ក

និពនsេសBវេDដyល rីល¡ញMនចំណ ងេជ_ង | GបេទសកមI4! របស់ ហ៊ុ ន ែសន ែដលJនផKល់R រេល_ក ទឹកចិតK, Rរ
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េសចក+ី ែថ8 ងអំ ណរគុ ណ
ែណ1ំ និ ង RរផKល់ មតិ េŠ បល់ ដyM នតៃម8 ស GMប់ េសBវេDរបស់ ខ34ំ ]ំ ង ពី េដ_ម ដ…បូ ង និ ង Jនយល់ Gពមេhយ
សបr4រសក>4ងRរផKល់មូលវX\រ¢šល់ខ8wនសGMប់ កណ
ំ ត់G]េPេល_GកបេសBវេDេនះ។

ខ34ំក៏សូម អរគុណចំេƒះRរផKល់េŠបល់ របស់ Gបវត£ិវXទូ េដវWដ េឆនដល័រ (David Chandler) ចំេƒះេសចក£ី

GƒងៃនេសBវេD។ S>ៃដដyអSqរZរបស់ [ត់អំពីGបវតិKS សKកមI4!ពិត!Mនតៃម8kស់ ក>4ងRរជួយខ3ឱ
4ំ Zយល់ដង
~ ពី

កមI4 ! ក>4 ង សម័ យ Rលនី មួ យ ៗ។ បណ̃ិ ត ជូលី យូ ៉ េជលេGដស (Julio Jeldres) ក៏ J នផKល់ ឱZខ34ំ នូវ Rរយល់ ដ~ង !

Sវ]រៃផšក>4ងដyMនGបេŠជន៍អំពីGបេទសកមI4!េGRមRរដ~ក1ំរបស់ សេមK ចGពះនេvតKម សី ហនុ និង េ}ក ហ៊ុ ន
ែសន។

ខ34ំ សូ មែថ8ង អំ ណ រគុ ណ ដល់ អ> កបកែGបនិ ង អ> កGបតិ \ រឹ ក គឺ េ } ក J៉ ចនšេ រuន និ ង េ} កGសី យី សុ U

សGMប់ R រ•រែដលមិ ន†ចRត់ ៃថ8J នរបស់ ពួក[ត់ ក>4ង RរបកែGប, Gបតិ\ រឹកបទសMNសន៍! អតTប ទ និង ចុ ង

េGRយបកែGបចងGកងេសBវេDtំ ង មូ ល !USែខ™ រ។ Gបសិ ន [™ នជ…នួយ របស់ ពួ ក[ត់ េទ, រួម tំ ង RរសGមប

សGម ួលRរ•ររបស់ ខ34ំេPភ>ំេពញ, េសBវេDេនះមិ ន†ចបœq ប់J នេឡ_យ។ ខ34ំក៏សូមអរគុណេ}កGសី េP †k
ផងែដរសGMប់ Rរជួយរបស់ [ត់ក>4ងRរGបតិ\រឹកបទសMNសន៍!អតTបទេPដ…kក់ Rលដ…បូងៃនគេGMងេនះ។
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ែមលប៊¤ ន !ពិ េសសជូនចំេƒះអគˆ1 យកGគឹះST ន ល•ីស †ដល័ រ (Luise Adler), Sល8ី ហី ធ (Sally Heath), េខធី

ស™ីធ (Cathy Smith), ល•ីស សšឺលីញ (Louise Stirling) និង េមហˆ xន †ម័រ (Meaghan Amor), សGMប់ Rរេល_ក
ទឹកចិតKនិងRរ[ំGទGបកបេhយវX!•ជWវៈរបស់ ពួក[ត់។

ខ34ំសូម អរគុណអស់ ពីដង
ួ ចិតKដល់ ក™wយGបុសរបស់ ខ34ំគឺ ៃម៉េឃ_ ល †hម (Michael Adams), Sv៉ រ៉ប
ូ ៊Wនសុន-

xតហ៍ (Sarah Robinson-Hatch) និង េមែហˆ ន េអ៊មM៉ (Megan Iemma) សGMប់ ជន
… យ
ួ បេចqកេទសមិន†ចRត់
ៃថ8Jនរបស់ ពួក[ត់។
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34ំ ពិេសស ែប៊ន ខូហ•ហី•
ួ ររបស់ ខ!

(Ben Coffey), v៉ែឆល8 †េល8ន (Rachelle Allen), េផន>ី េxតុន (Penny Houghton), មីែឆល Jខឺ (Michelle

Baker),*រូ¦ ចូkស (Carola Jonas), េជន>ីហឺ• ែវបr(Jennifer Webb), រ៉ប
ូ ៊¤ត |យសុន (Robert Tyson), Gគីសីšន
េខនត៍ (Christine Kent), ៃម៉ឃឺល េសយឺ ស៍ (Michael Sayers), ជូលី xនត៍ (Julio Hunt), សុីល•ី ឌិកសុន (Sylvia

Dickson), េបលីនh ខូល8ីនស៍ (Belinda Collins) និង ែឃ8 ណក់ (Clare Knox)។ េល_សពីេនះេ“េទBតខ34ំសូមអរគុណ
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‘ការស្វែ ងរកយុ ត្ធ
តិ ម៌នៅកម្ពុជា គឺជាស�ៀវភៅដ៏សំខាន់ មួយ។ វាកត់ ត្រារ�ឿងរ៉ាវរបស់

បន្ទាប់ ពីការចុះហត្ថលេខាល�ើកច
ិ ព្រ
្ច មព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ា រីសនៅឆ្នាំ1991 និងការ
បង្កត
ើ អាជ្ញាធរបណ្
តោះអាសន្នរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា (អ៊ុនតាក់ ) នៅ
ឆ្នាំ1992។’ ឯកឧត្តម ហ្គារ៉េត អេវ៉ានស៍

‘សក្ក
ខី ម្មរស់ រវ�ើកទាំងនេះលេចឡ�ើងល�ើការបោះពុម្ពផ្សាយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដឹក
នាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុ ន សែន និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអធិបតីនៃការ

បង្ក្រាបនយោបាយទ្រង់ទ្រាយធំដោយបិទវង់ក្រចកនៃសម័យកាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

ពហុ បក្សនៅកម្ពុជា។ ការប្រមូលផ្ទុកនូវការចងចាំផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះគឺជាសក្ភា
ខី ពនៃការ
តស៊ូ របស់ មនុស្សមួយជំនាន់ និងផ្លាកសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមឆ្ពោះទៅរកអនាគតកាន់ តែមាន
សមធម៌និងយុ ត្ធ
តិ ម៌សម្រាប់ ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ គ្នា។

លោក សេបាស្ទាន ស្ត្រែ ងជីអូ, អ្ន កនិពន្ធស�ៀវភៅ កម្ពុជារបស់ ហ៊ុ នសែន

ឥឡូវនេះវាមានការលំបាកខ្លា ំងណាស់ សម្រាប់ ការងារអ្ន កការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា។

ស្វែ ងរកយុ ត្ធ
តិ ម៌នៅកម្ពុជា រ�ៀបរាប់ អព
ំ ីរ�ឿងរ៉ាវដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ ស្ថាបនិកដំបូងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស

ការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា

ប្រជាជនកម្ពុជាសំខាន់ ៗមួយចំនន
ួ ដែលបានបង្កត
ើ អង្គការសិទិ្ធមនុស្សដំបូងនៅកម្ពុជា

កម្ពុជាន
 ិងមេដឹកនាំជនា
ំ ន់ ក្រោយដែលពួកគេទាំងអស់ គ្នាបានតស៊ូ ដោយមិនខ្លា ចន�ឿយហត់ និងដោយមាន
ការជ�ឿជាក់ យ៉ាងមុតមាំដ�ម
ើ ្បីទទួលបានយុ ត្ធ
តិ ម៌និងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ គ្នា។

ការស្វង
ែ រកយុតធ
ិ្ត ម៌នៅ

កម្ពុជា

អ្នកការពារសិទម
ិ ្ធ នុសស្ បកសយ
្រា

លោកស្រី ស៊ូ ខូហ្វហ្វី បានសម្រេចចិតច
្ត ងក្រងស�ៀវភៅនេះបន្ទាប់ ពីគាត់ បានចំណាយពេលធ្វើការនៅក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្ន កធ្វើការស្ម័គ្រចិតរ្ត បស់ រដ្ឋាភិបាលអូ ស្ត្រា លី។ គាត់ មានការភ្ញាក់ ផ្ល
អើ យ៉ាងខ្លា ំង
កម្ពុជា ការបំផ្លាញព្រៃឈ�ើ ដ៏រាលដាន ប្រជាជនត្រូវបានបណ្តេ ញចេញពីដរី បស់ ពួកគេសម្រាប់ គម្រោង
សាងសង់ទន
ំ ប់ វារីអគ្គិសនី សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពរងការគំរាមកំហែងដោយចហ
ំ ។

គាត់ មានអារម្មណ៍ថាប្រសិនប�ើរ�ឿងរ៉ាវរបស់ បុគល
្គ សំខាន់ ៗទាំងនេះមិនត្រូវបានកត់ ត្រាទុកទេ, មនុស្ស
ជំនាន់ ក្រោយនឹងមិនបានដឹងឡ�ើយ។ ប៉ុន្តែរ�ឿងនេះមិនមែនគ្រាន់ តែជារ�ឿងរបស់ ប្រជាជនខ្មែរប៉ុណ្
ណ ោះទេ,
មេរ�ៀននេះក៏ អាចអនុវត្តបានចំពោះប្រទេសជាច្រើនទ�ៀតដែលកំពង
ុ តស៊ូ ដ�ម
ើ ្បីសម្រេចបានសិទ្ធិមនុស្ស
ផងដែរ។

ការស្វែ ងរកយុ ត្ធ
តិ ម៌នៅកម្ពុជា រ�ៀបរាប់ អព
ំ ីរ�ឿងរ៉ាវដ៏មានឥទ្ធិពលនៃការតស៊ូ ដ�ម
ើ ្បីនាំយកសិទ្ធិមនុស្សជូន
ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ គ្នាចាប់ តាំងពីដ�ម
ើ ទសវត្សរ៍ 1990 រហូ តដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។
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