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ពកយកត់

CDP ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ

CEDAW អនុសញញ ស្ដីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ សេអង្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ

CPK បក កុមមុយនីស្តកមពុជ

ECCC អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 

ICC តុ ករឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជតិ

NGO អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល

TPO អងគករចិត្តសងគមអន្តរវបបធម៌

VSS ែផនកគពំរជនរងេ្រគះ
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ករឧទទិស និង េសចក្ដី ែថ្លងអំណរគុណ

ករេសុបអេងកតេលអំេពហិង ផ្លូវេភទ ែដលបនេកតេឡងេសទរែតជងែសសិបឆន កំន្លងមក

េហយ គឺជបញ្ហ ដលំ៏បកបំផុតកនុង្របេទសមយួែដលេនែតបន្តេ ះ្រ យអំេព្របល័យពូជ សន៍

្រប្រពឹត្តេ យពួកែខមរ្រកហម េហយេនកនុងេនះអំេពហិង ផ្លូវេភទេនែតបន្តជេរឿង ថកំ៌បងំ និង

ជភព ម៉ស់មនិទន្់រតូវបនេ ះ្រ យេនេឡយ។ េគលបំណងៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះ 

ែដលេផ្ដ តេលបញ្ហ េកតមនចំេពះជនជតិភគតិចកនុង្របេទសកមពុជកនុងអំឡុងរបបែខមរ្រកហម 

កនែ់តមនភពសមុគ ម ញ េ យ រសហគមនជ៍នជតិភគតិចទងំេនះែតងែត្រតូវបនេរ សេអង 

និងរស់េនឯេក។ ករែណន ំនិងករគ្ំរទរបស់បុគគល និងអងគករខងេ្រកមមន រៈ្របេយជន ៍

កនុងករជួយឱយករសិក ្រ វ្រជវេនះដំេណ រករេទបន។

ជបឋម ករសិក ្រ វ្រជវេនះ្រតូវបនេធ្វេឡងស្រមបបុ់រស្រស្តីចំនួន១០៥នក ់ ែដល 

្វ គមនផ៍្ដល់បទសមភ សជមយួ្រកុមករងរ្រ វ្រជវេយងេនផទះរបស់ពួកគត។់ ពួកគតេ់បកចំហ

កនុងករែចករែំលកបញ្ហ ែដលពួកគតប់នជួប្របទះ ដូចជ អំេពហិង ផ្លូវេភទ ករបះ៉ទងគិចផ្លូវចិត្ត និង 

ករបតប់ង។់ ភពរងឹម ំនិងករជសះេសបយេឡងវញិរបស់ពួកគតពី់ភពឈចឺបដ់េ៏ខ្ល ចផ េន 

មនិទនម់នភព្របេសរេនេឡយ។ ពួកគតកំ់ពុងទទួលបនករេលកទឹកចិត្តឱយមនភពក្ល ន 

កនុងករ ត្រត ងបញ្ហ កនុងចិត្ត និង ក្ដី្របថន របស់ខ្លួនកនុងកររស់េន្របកបេ យេសចក្ដីសុខកនុង 

េពលអនគត។ 

បុគគលិកៃន្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ បននឹងកំពុងបន្តកិចច្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករ 

េរៀបចំឯក រទកទ់ងនឹងបទឧ្រកិដ្ឋអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងគ្ំរទអនកេនរស់ នមនជីវតិកនុងករ 

ែស្វងរកយុត្តិធមអ៌ន្តរកល។ ករសិក ្រ វ្រជវេនះ្រតូវបនជំរុញ និងេរៀបចំេឡងេ យ្រកុមករងរ 

គេ្រមងអំេពហងិ េយនឌរ័ ែដលដឹកនេំ យ ដួង វន និង មតិ្តរមួករងរ េអង រ ី ហង  ចរយិ 

ហុង ៃណសីុម  ្រ ៊  រ ្ឋ  និង េបនី យី ែដលបនជួយេរៀបចំគេ្រមងសិក ្រ វ្រជវ េធ្វេសចក្ដី្រពង 

ក្រមងសំណួរស្រមបប់ទសមភ ស បណ្ដុ ះប ្ដ លអនកសមភ ស ចុះបំេពញករងរ មមូល ្ឋ ន 

យតៃម្ល និងែកស្រមួលរបយករណ៍។

ករងរកន្លងមករបស់អនក្រ វ្រជវអំពីសិទធ្ិរស្តីកនុង្របេទសកមពុជ ពិតជមន រៈ្របេយជន ៍

ៃ្រកែលងដល់ករេរៀបចំករសិក ្រ វ្រជវេនះ។ ករេរៀបចំករសិក ្រ វ្រជវេនះទទួលបនករ 

ែណនដំម៏នតៃម្លពី Kasumi Nakagawa, katrina Natale និង Theresa de Langis។   
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គេ្រមងសិក ្រ វ្រជវេនះ ដឹកនេំ យអនកនង Rochelle Braaf ែដលបនចូលរមួជ 

មយួ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធកិមពុជកនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០១៣ កនុងនមជអនកសម័្រគចិត្តជនជតិអូ្រ ្ត លី 

ស្រមបក់រអភវិឌ អន្តរជតិ។ អនកនងទទួលបនសញញ ប្រតបណ្ឌិ តែផនកភូមិ ្រស្តមនុស  (Human 

Geography) ពី កលវទិយល័យ Macquarie និងបនចូលរមួជមយួ្រកុមករងរេ យមន 

បទពិេ ធនទ៍កទ់ងនឹងអំេពហិង េយនឌរ័រយៈេពលដបបី់ឆន មំកេហយ។ 

ករសិក ្រ វ្រជវេនះ ទទួលបនជំនួយដធំ៏េធងពីអងគករ និងអន្តរករជីេ្រចន ែដលជួយ 

ដល់្រកុមករងរសិក ្រ វ្រជវកនុងករទកទ់ងអនកផ្ដល់បទសមភ សេគលេ ។ េយងកសូ៏មែថ្លង 

អំណរគុណចំេពះ អង ់ចនរ់ទិធ េនអងគករទទួលបនយុត្តិធម ៌(Access to Justice) ស្រមបគ់េ្រមង 

ជនរងេ្រគះជនជតិភគតិចកនុងរបបែខមរ្រកហម ទឹម មនី និង Sonja Meyer េនអងគករក្ដីករុ  

កុក ថយ Fatily Sa េនមជឈមណ្ឌ លឯក រកមពុជ និងថន កដឹ់កនមូំល ្ឋ នែដលេន មសហគមន ៍

នន បនជួយស្រមបស្រមួលកនុងករទកទ់ងជមយួអនកផ្ដល់បទសមភ ស។ េយងខញុកំសូ៏មែថ្លងអំណរ-

គុណចំេពះ ជូវ នី យូស ផល ណូស មុត អ៊ូ េមឿត ម៉ ដុល តត គីម្រសូយ មស ចនថ់ន ៉ ន ់សុង 

មស េមឿង ស ម៉ត ់សីេលស ករនី និងសិត ម៉លី ស្រមបក់រចូលរមួចំែណកកនុងករសិក  

្រ វ្រជវេនះ។

ទិនននយ័្រតូវបន្របមូលេ យកមមសិក ករៃីនករសិក ្រ វ្រជវេនះ ែដលបនខិតខំ្របឹង 

ែ្របងយ៉ងសកមមកនុងករបំេពញករងរ និងកត្់រ ទិនននយ័ទទួលបនពីបទសមភ ស។ េយងខញុ ំ 

សូមអរគុណចំេពះ េឆង ចន័ទនី  ឈងឹ រចន ជួប េរៀម ែកវ បុបផ ឧសភ នូ វុទធី នុច ្រសីនង 

ៃផ ៉ ឌី ផង ់ចន័ទនូ និង ស ឈវីហគិច ែដលបនចូលរមួកនុងករសិក ្រ វ្រជវ និងករេប្ដជញ ចិត្តចំេពះ

បញ្ហ េនះ។

េយងខញុ ំកសូ៏មែថ្លងអំណរគុណចំេពះមជឈមណ្ឌ លសិក មបេចចកវទិយទំេនប (Centre for 

Advanced Studies) និងេស បកែ្រប Intracare ស្រមបក់របកែ្រប្របតិចរកិ និង SEDECA 

ស្រមបក់រវភិគទិនននយ័។

ជចុងេ្រកយ គេ្រមងសិក ្រ វ្រជវេនះ ចដំេណ រករេទបនេ យមនករផ្ដល់មូល-

និធិពីអងគករេស សន្តិភពសីុវលិ (the Civil Peace Service) ៃន Deutsche Gesellschaft für In-

ternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ។ េយងខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណជអេនកបបករ 

ចំេពះ GIZ ែដលបនជួយេរៀបចំករេសុបអេងកតសំខន់ៗ េលអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងអំឡុងេពល 

ស្រងគ ម និងឯក រស្ដីពីេរឿង ៉ វរបស់ជនជតិភគតិច។

ករឧទទិស និង េសចក្ដី ែថ្លងអំណរគុណ
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វ  េគលបំណង និងវធីិ ្រស្ត
នៃថងទី១៧ ែខេម  ឆន  ំ១៩៧៥ ពួកែខមរ្រកហមបន្រគប្់រគង្របេទសកមពុជ េ យផ្ល ស់ប្ដូរ

របប្រគប្់រគងេទជកមពុជ្របជធិបេតយយ បនទ បម់ករបបដេ៏ឃរេឃបំផុតែដលមនករកប់ ្ល បក់៏

បនចបេ់ផ្ដមេឡងកនុង្របវត្តិ ្រស្តសមយ័ទេំនប។ សថិតកនុងរបបេនះរយៈេពលបីឆន ្ំរបបីំែខ ្របជជន 

កមពុជ្រតូវបនបងខំឱយផ្ល ស់ទីលំេន និងជេម្ល សេចញពីកែន្លងខ្លួនរស់េន បងខំឱយេធ្វពលកមម ទទួល 

រងទណ្ឌ កមម និងករ កក់នុងមនទីរឃុំឃងំ។ មករប៉ន់ ម ន ្របជជនចំនួន ១,៥ ននក ់បន 

បតប់ងជី់វតិេ យ រករសម្ល ប ់ភពអតឃ់្ល ន ករអស់កម្ល ងំ និងជំងឺ។ េទះបីជមនករេសុប 

អេងកតជេ្រចនេលអំេព វយងឃ់នងែដលបនេកតេឡងកនុងអំឡុងរបបេនះកេ៏ យ កម៏នករ 

សិក ្រ វ្រជវ និងករអ ថ ធិបបយតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះែដលបនេផ្ដ តេលអំេពហិង ផ្លូវេភទេកតមន

កនុងរបបេនះ។ 

ដូចគន នឹង ថ នភពស្រងគ មដៃទេទៀតែដរ ភស្តុ ងបនបង្ហ ញថ មនុស ជេ្រចនបន 

ទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទដធ៏ងនធ់ងរកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ។ ករសិក ្រ វ្រជវដំបូងមយួ 

ចំនួនែដលពិនិតយេមលេលបញ្ហ េនះបនេលកេឡងថ ជនជតិភគតិចមយួចំនួន ច្រតូវបនេគ 

កំណតជ់េគលេ ជក់ កស់្រមបអំ់េពហិង ែបបេនះ។ ករសិក ្រ វ្រជវេនះ្រតូវបនេរៀបចំ 

េឡង េដមបផី្ដល់ភស្តុ ងជមូល ្ឋ នអំពីបទឧ្រកិដ្ឋទងំេនះែដល្រប្រពឹត្តេលជនជតិភគតិច។

ករសិក ្រ វ្រជវេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡង េដមបចីង្រកងទិនននយ័អំពីទំហំ និង លកខណៈៃន

អំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ និង ផលវបិកៃនបទឧ្រកិដ្ឋេនះ 

េដមបយីល់ដឹងឱយបនកនែ់ត្របេសរអំពីត្រមូវកររបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិស្រមបជួ់យគ្ំរទពួក

េគឱយមនភព្របេសរេឡងវញិ។ មកររពឹំងទុក េរឿង ៉ វរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិ ចបង្ហ ញ

ឱយេឃញថ ពួកេគ្រតូវ្របឹងែ្របងេធ្វករតសូ៊

មតិ េដមបទីទួលបនយន្តករផ្ដល់យុត្តិធម ៌

អន្តរកល និងករគ្ំរទ។ ករសិក ្រ វ្រជវ 

េនះមនេគលបំណងេឆ្លយតបនឹងសំណួរ

សិក ្រ វ្រជវ ដូចជ (១) េតជនជតិភគ

តិចទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបែខមរ 

្រកហមែដរឬេទ? (២) េតនរ ជជន 

េសចក្ដី សេងខប

បនទបឃុ់ំឃងំគុកទួលែស្លង
© Alexis Galon
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រងេ្រគះ និងនរ ជជនេលមស? (៣) េតពត័ម៌នលម្អតិ និងលកខណៈៃនអំេពហងិ េនះយ៉ងដូចេម្ដច 

ែដរ? (៤) េតជនជតិភគតិចឆ្លងកតេ់រឿង ៉ វខុសគន ពី្របជជនកមពុជដៃទេទៀតែដរឬេទ?

ករសិក ្រ វ្រជវេនះ ្រតូវបនអនុវត្តកនុងេខត្តចំនួន្របមំយួេ យេផ្ដ តេលេរឿង ៉ វែដល 

ជនជតិភគតិចេវៀត ម ែខមរេ្រកម ែខមរឥ ្ល ម និងជនជតិចមបនឆ្លងកត។់ ជនជតិភគតិច

េវៀត មរស់េនកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ ្រតូវបនេធ្វទុកខបុកេមនញ េ យ រេគចតទុ់កថជ 

“ស្រតូវៃនបដិវត្តន”៍ និងជករគំ មកំែហងដល់រដ្ឋ។ ែខមរេ្រកម ែដលមនេដមកំេណ ត និងវបបធម ៌

ជជនជតិែខមរ ប៉ុែន្តបចចុបបននភគេ្រចនរស់េនកនុងភគខងតបូង្របេទសេវៀត ម ក្៏រតូវបនេធ្វទុកខ 

បុកេមនញពីរបបេនះែដរ េ យ រេគយល់េឃញថ ្រកុមេនះមនសមពនធភពជមយួជនជតិេវៀត-

ម។ មូស្លីម ជទូេទសំេ េលែខមរឥ ្ល ម ឬ េពលខ្លះ សំេ េល្រកុមជនជតិចមជក់ ក ់បន

រស់េនកនុង្របេទសកមពុជជេ្រចន សតវត រម៍កេហយ។ ពួកែខមរ្រកហមស្អប្់រគប់ សន េហយេដមប ី

រ ំ យ្រកុមែខមរឥ ្ល មេនះេចលេនកនុង្របជជនកមពុជ ពួកែខមរ្រកហមបនពយយមបំែបក្រកុម 

្រគួ រ និងសហគមនជ៍នជតិេនះ េ យករផ រភជ បពួ់កមូស្លីមជមយួ្របជជនែខមរ មរយៈករ 

េរៀបករជមយួគន  និង មឃតពួ់កមូស្លីមមនិឱយ្របតិបត្តិ ម សន និងវបបធមរ៌បស់ខ្លួនេឡយ។

ករ្របមូលទិនននយ័ស្រមបក់រសិក ្រ វ្រជវេនះ េធ្វេឡង មរយៈបទសមភ សផទ ល់ជ 

មយួអនកេនរស់ នមនជីវតិពីរបបកមពុជ្របជធិបេតយយទងំបុរស និង្រស្តីចំនួន១០៥នក ់ែដល 

បចចុបបនន ពួកគតម់ន យុេលសពីែសសិបឆន េំហយ។ កនុងបទសមភ ស ពួកគត្់រតូវបនសមភ ស ម

រយៈក្រមងសំណួរេបកបិទ េ យរក ករសមង តអំ់ពីអ្វីែដលពួកគតប់នដឹងអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ 

ផលបះ៉ពល់ៃនអំេពហិង ែដលបន្តេកតមនេលអនកេនរស់ នមនជីវតិ ករែស្វងរកជំនួយខ្លួនឯង 

ក ្ត ្របឈម និងត្រមូវករ។ 

េសចក្ដី សេងខបអំពីលទធផលរកេឃីញ 
េសទរែតពីរភគបីៃនអនកផ្ដល់បទសមភ សទងំ១០៥នក ់ធ្ល បទ់ទួលរងេ យផទ ល់នូវអំេព 

ហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបេនះ (ភគេ្រចនពួកេគ្រតូវបនបងខំឱយេរៀបករជមយួគន ) េហយេ្រចនជង 

ពកក់ ្ដ លបនេឃញ និងដឹងឮអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងទ្រមងម់យួចំនួន្រប្រពឹត្តេលអនកដៃទ 

ែដលជទូេទ គឺករចបរ់េំ ភេសពសនថវៈ។ លទធផលរកេឃញសំខន់ៗ ៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទទងំ

េនះ ្រតូវបនេលកេឡងមកពិភក ដូចខងេ្រកម។ 

 ករេរៀបករេ យបងខំ៖ ឯក រេនកែន្លងេផ ងេទៀតបង្ហ ញថ ពួកែខមរ្រកហមបនបងខំ 

្របជជន បរ់យពនអ់នកឱយេរៀបករ ជញឹកញប ់េរៀបករជមយួអនកែដលមនិធ្ល ប់ គ ល់គន  េដមប ី
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្រគប្់រគង និងចបប់ងខំ្រគួ រទងំេនះឱយបេងកតកូនស្រមបរ់បបខ្លួន។1

អនកផ្ដល់បទសមភ សជនជតិភគតិចភគេ្រចន (៦៧%) កនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ្រតូវបន

ពួកែខមរ្រកហមបងខឱំយេរៀបករ។ ជនរងេ្រគះចំនួនបីភគយល់្រពមេរៀបករ មករចបប់ងខេំនះ េ យ

រែតភពភយ័ខ្ល ច្រតូវេគសម្ល ប ់ឬ ករ កទ់ណ្ឌ កមមេផ ងៗ េហយជនរងេ្រគះភគេ្រចនបដិេសធ

មនិេរៀបករែតេពលដំបូងប៉ុេ ្ណ ះ។ កនុងចំេ មអនកផ្ដល់បទសមភ សចំនួន៤២នក ់ែដលបដិេសធ 

មនិេរៀបករកនុងេពលដំបូង មន៣៥នក្់រតូវបនគំ មកំែហង ឬ កទ់ណ្ឌ កមម មរូបភពមយួ 

ចំនួន។ កនុងចំេ មអនកែដលបដិេសធមនិេរៀបករកនុងេពលដំបូង មនពីរនកក់នុងចំេ មអនកទងំ 

េនះ េនទីបំផុត ពួកែខមរ្រកហមបងខំឱយេរៀបករជប្ដី្របពនធ ឬ េ្រជសេរ សៃដគូឱយេធ្វជប្ដី្របពនធជបន្ត 

បនទ ប។់ ពិធីេរៀបករមនលកខណៈដូចគន  ែដលមនករចូលរមួពីប្ដី្របពនធជេ្រចនរយគូកនុងេពលែត

មយួ។ េនេពលែដលភន កង់រែខមរ្រកហមចូលរមួកនុងពិធីេរៀបករ មនិសូវមនវត្តមនសមជិក្រគួ រ

េឡយ។ មនុស មយួចំនួនមនិដឹងខ្លួនថ ពួកេគ្រតូវេរៀបករេឡយ រហូតទល់ែតពិធីេរៀបករបនេរៀប

ចំេឡង។ អនកផ្ដល់បទសមភ សមយួចំនួនបន្របបថ់ ពួកេគេរៀបករេ យករភជងនឹ់ងកេំភ្លង។

អនកែដលេរៀបករេ យបងខំ ក្៏រតូវបនពួកែខមរ្រកហមបងខំឱយរមួដំេណកជមយួគន ផងែដរ។ 

អនកផ្ដល់បទសមភ សជនជតិភគតិចេសទរែតទងំអស់ែដល្រតូវបនបងខឱំយេរៀបករបនេរៀប បថ់ ពួក 

ែខមរ្រកហម ម នពួកេគេនេពលយប ់េដមបធីនថពួកខ្លួនរមួដំេណកជមយួគន ។ បុរសជប្ដីមយួ 

ចំនួនបនបងខំ្របពនធថមីរបស់ខ្លួនរមួដំេណក។ ករបងខំរមួេភទកនុងករេរៀបករេ យបងខំបនេធ្វឱយបុរស 

និង្រស្តីទទួលរងនូវករឈចឺបដូ់ចគន ។ កនុងចំេ មអនកផ្ដល់បទសមភ សចំនួន៤០នក ់ែដលបន 

េរៀបករេ យបងខំេលកដំបូង មនចំនួន២៩គូរស់េនមនកូនជមយួគន  េហយមន២៦គូបន្តរស់េន

ជមយួគន េ្រកយពីករដួលរលំៃនរបបែខមរ្រកហម និងកនុងចំេ មអនកទងំ២៦គូេនះ មន២៣គូ 

មនកូនជមយួគន ។ កនុងចំេ មផលវបិកៃនករេរៀបករេ យបងខំ បុរស និង្រស្តីមយួចំនួនបន្តរស់

េនទងំមនិសបបយចិត្ត។ ្រស្តីមន កប់ននិយយថ ខ្លួនរស់េនកនុងទំនកទំ់នងហិង ។ ជនរងេ្រគះ

ជេ្រចនបនបង្ហ ញពីទុកខេ កដធំ៏េធងរបស់ខ្លួន ែដលមនិ ចមនសិទធិេ្រជសេរ សៃដគូេពញចិត្ត 

របស់ខ្លួន និងមនិ ចេរៀបករ ម្របៃពណីរបស់ខ្លួន។

1 ភស្តុ ង រមួមន អំណះអំ ងរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិ ែដល្របមូលបនពីបណ្ដឹ ងសំុ ងំខ្លួនជេដមបណ្ដឹ ង 

រដ្ឋបបេវណី សូមេមល Nakagawa, K, អំេពហិង េលេយនឌ័រកនុងអំឡុងរបបែខមរ្រកហម។ េរឿង ៉ វរបស់អនកេនរស់ ន

មនជីវតិពីរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ (១៩៧៥-១៩៧៩) (ភនំេពញ ៖ ្រកុមអនកចបប់ករពរសិទធិកមពុជ ឆន ំ២០០៨) 

Natale, K, ខញុំមន រមមណ៍ថ ្រពលឹងរបស់ខញុំេ ះេហរេចញពី ងកយខញុំ។ ករសិក ្រ វ្រជវអំពី អំេពហិង ផ្លូវេភ

ទកនុងអំឡុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយកនុងេខត្តបត់ដំបង និងេខត្ត ្វ យេរៀង (ភនំេពញ ៖ ្រកុមអនកចបប់ករពរសិទធិ 

កមពុជ ឆន ំ២០១១) Yim, S, អតីតភព និងបចចុបបននភពរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិែដលេរៀបករេ យបងខំ (ភនំេពញ ៖ 

្រកុមអនកចបប់ករពរសិទធិកមពុជ ឆន ំ២០១២)



 អំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបបែខមរ្រកហមទំព័រ | x

េសចក្ដី ស េងខប

 កររេំ ភេសពសនថវៈ ៖ ទិនននយ័ៃន 

ករសិក ្រ វ្រជវេនះបនចង្រកងនូវ 

របយករណ៍ របស់ ក ចំីនួន៥៦នកស់្ដីពី

កររេំ ភេសពសនថវៈេល្រស្ត ី និងកុមរ ី

ជនជតិភគតិច ែដលជញឹកញបក់ររេំ ភ 

េសពសនថវៈេនះ េធ្វេឡងជ្រកុមែដល្រប្រពឹត្ត

េ យជនេលមសេ្រចននក។់ េទះបីជករណី 

រេំ ភេសពសនថវៈ ភគេ្រចន្រប្រពឹត្តេលជន 

រងេ្រគះែតមន ក ់ប៉ុែន្តេសទរែតពកក់ ្ដ លៃន

ករណីេនះជកររេំ ភជ្រកុមេលជនរងេ្រគះេ្រចននក។់ កនុងករណីរេំ ភេសពសនថវៈភគេ្រចន 

(រមួទងំករណីរេំ ភេសពសនថវៈជ្រកុមទងំអស់) ជនរងេ្រគះ្រតូវបនសម្ល បប់នទ បពី់រេំ ភរចួ។ 

កនុងករណីមយួចំនួន ជនេលមសបនកតផ់្ដ ច់ ងកយរបស់ជនរងេ្រគះមុន និងេ្រកយេពលសម្ល ប។់ 

អនកផ្ដល់បទសមភ សចំនួនបនួនកប់នេរៀប បអំ់ពីករណីរេំ ភេសពសនថវៈជមយួវតថុែប្លកៗ ដូចជ 

ពួកេគបនេឃញ កសព្រស្តីរងេ្រគះជមយួបែំណកេឈ ឬ បនទះេឈកនុងេយនីរបស់ជនរងេ្រគះ។ 

ទិដ្ឋភពេនះេធ្វឱយ្រស្តី និងកុមរជីនជតិភគតិចកនែ់តភយ័ខ្ល ចខ្ល ងំេឡងពីកររេំ ភេសពសនថវៈ 

និងករសម្ល ប្់រគបេ់ពលេវ ។ អនកផ្ដល់បទសមភ សទងំអស់បនេលកេឡងថ កមម ភបិលែខមរ      

្រកហមគឺជអនករេំ ភកនុងករណីរេំ ភេសពសនថវៈែដលពួកេគបនេឃញ ឬ បនឮេហយមនែត 

មយួករណីប៉ុេ ្ណ ះែដលអនករេំ ភជជនសីុវលិ។ កនុងករណីអនកផ្ដល់បទសមភ សដឹងពីេភទរបស់អនក 

រេំ ភ ពួកេគបនេលកេឡងថ ជនេលមសជ្រស្តីមនែតពីរនកប់៉ុេ ្ណ ះ េ្រកពីេនះគឺជបុរស។

 កររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ ៖ កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ រ្រតូវបនែបងែចក 

យ៉ងតឹងរុងឹេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ពួកែខមរ្រកហម។ ្របជជនទូេទទទួលបន រតិចតួចបំផុត

ស្រមបប់រេិភគ េហយ្របជជនភគេ្រចនទទួលរងករខ្វះ របូតថមភ ឬ ភពអតឃ់្ល ន។ ជលទធផល 

មនុស មយួចំនួនបនបងខំចិត្តរមួេភទ េដមបបី្ដូរយក រ ថន  ំឬ ករបំេពញករងរងយ្រសួល។ កនុង

ករណីចំនួន២០ៃនកររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិែដលពកព់ន័ធនឹងជនជតិភគតិច មនមយួ 

ករណីពកព់ន័ធនឹងភន កង់រែខមរ្រកហម។ កនុង១៥ករណី េគេជឿជកថ់ ជនេលមសមន កឯ់ងជអនក្រប្រពឹត្ត។ 

កនុងករណីទងំអស់ មនមយួករណីែដលជនរងេ្រគះជ្រស្តី។ កនុងេហតុករណ៍ជេ្រចនបនបង្ហ ញ

ថ មនករេ ះដូរកររមួេភទ េដមបបីនបយហូប ឬបំេពញករងរងយ្រសួល។ ករេ ះដូរទងំ 

អស់មនេ្រគះថន កដ់ល់ជនរងេ្រគះ និងកនុងករណីខ្លះ ជនេលមស ចនឹង្រតូវបនសម្ល បេ់ចល  

្របសិនេបរកេឃញពីបទេលមស។

ចម្ល កេ់លៀនៃនកររេំ ភេសពសនថវៈេនបតដំ់បង



អំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបបែខមរ្រកហម ទំព័រ | xi

េសចក្ដី ស េងខប

 ទសករផ្លូវេភទ ៖ អនកផ្ដល់បទសមភ សចនួំន៣៨នកប់ននិយយថ ពួកេគ គ ល់ជនរងេ្រគះ 

ែដល្រតូវពួកែខមរ្រកហមបងខរំមួេភទជេទៀងទត ់េ យជនេលមសេ្របសិទធជិមច ស់េលជនរងេ្រគះ។ កនុង 

ករណីេសទរែតពកក់ ្ដ លៃនករណីទងំេនះ ជនរងេ្រគះគឺជជនជតិភគតិច េហយជនេលមសគឺ 

ជបុរស និងជពួកែខមរ្រកហម េហយជនរងេ្រគះទងំអស់ជ្រស្តី។ ស្រមបក់រណីទសករផ្លូវេភទ

េលជនជតិភគតិចចំនួន៩ករណី កនុងករណីនីមយួៗមនជនរងេ្រគះែតមន ក ់និង៨ករណីេទៀតមន

ជនរងេ្រគះេ្រចននក។់ មនករណីមយួ េគមនិដឹងអំពីចំនួនជនរងេ្រគះេឡយ។ កនុងករណីជេ្រចន 

្រស្ត្ីរតូវបនបងខំឱយរមួេភទជមយួនឹង្រកុមបុរស និងកនុងករណីមយួចំនួនដូចបនេរៀប ប ់្រស្ត្ីរតូវ 

បនបងខ ងំទុក និងជចុងេ្រកយ្រតូវមច ស់ទសករសម្ល បេ់ចល។

 អំេពហិង ផ្លូវេភទដៃទេទៀត ៖ េ្រចនជងពកក់ ្ដ លៃនអនកផ្ដល់បទសមភ សចំនួន១០៥ 

នក ់បនែចករែំលកបទពិេ ធនរ៍បស់ខ្លួនពកព់ន័ធនឹងអំេពហិង ផ្លូវេភទេ្រកពីទ្រមងអំ់េពហិង ដូច 

បនេលកេឡង ែដលពួកេគបនឆ្លងកត ់បនេឃញ ឬ បនឮ។ អំេពហិង ទងំេនះ រមួមន ចបពី់ 

ករេធ្វកយវកិលកមមផ្លូវេភទ និងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ រហូតដល់ករមកង់យផ្លូវេភទ និងករែបង 

ែចកឱយរស់េនកនុង្រកុមែដលខ្លួនមនិចូលចិត្ត។ អនកផ្ដល់បទសមភ សមយួចំនួនបន្របបថ់ ពួកេគបន 

េឃញ ឬ ឮអំពីករណីេធ្វកយវកិលកមមផ្លូវេភទេល្រស្តីជនជតិភគតិច ែដលភគេ្រចនគឺបនទ បពី់ករ 

រេំ ភេសពសនថវៈ។ ករណីទងំេនះរមួមន ករកតផ់្ដ ចេ់ដម្រទូងរបស់្រស្តី។ កនុងករណីមយួចំនួន 

ៃនករណីទងំេនះ មនិមនករបង្ហ ញជក់ កថ់ េតជនរងេ្រគះ្រតូវបនេធ្វកយវកិលកមមមុន ឬ 

េ្រកយករសម្ល បេ់ឡយ? េទះបីយ៉ង  មនករណីមយួចំនួនែដលអនកផ្ដល់បទសមភ សបនដឹង 

ថ ជនរងេ្រគះ្រតូវបនេគេធ្វកយវកិលកមមផ្លូវេភទទងំេនមនជីវតិ េហយភគេ្រចនបនបតប់ង ់

ជីវតិ។ អនកផ្ដល់បទសមភ សពីរនកប់ន្របបថ់ ពួកេគបនេឃញករបង្ហ ញេករ ្តិ៍េភទជនរងេ្រគះជ

ធរណៈ។ អ្វីែដលកនែ់តេឃរេឃជងេនះេទៀត អនកផ្ដល់បទសមភ សមយួចំនួន បនបង្ហ ញ 

ភស្តុ ងដគួ៏រឱយេខពមរេអមែដលជនេលមសបនសីុ ចជ់នរងេ្រគះ បនទ បពី់កររេំ ភ និងសម្ល ប ់

ជនរងេ្រគះ។

 ផលបះ៉ពល់ស្រមបជ់នរងេ្រគះ ៖  
កនុងេពលែដលអនកផ្ដល់បទសមភ សជនជតិ 

ភគតិចមយួ ចំនួនបនបន្តទទួលរងករឈ ឺ

ចបពី់របសួ ងកយ និងករឈចឺបពី់អំេព 

ហិង ផ្លូ វេភទែដលពួកេគបនឆ្លងកត់ អនក 

ផ្ដល់បទសមភ សេ្រចននកេ់ទៀតទទួលរងនូវ 

បញ្ហ ផ្លូវចិត្ត រមួទងំ ករេពរេពញេ យ 

កំហឹង ទុកខ្រពួយ ភពភយ័ខ្ល ច សុបិន្ត ្រកក ់
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ករបកទឹ់កចិត្ត និងគំនិតចងេ់ធ្វអត្តឃត។ កនុងករណីអំេពហិង មយួ អនកផ្ដល់បទសមភ សមយួចំនួន 

រស់េនកនុងទំនកទំ់នងមនិសបបយចិត្ត េ យ រែតករេរៀបករេ យបងខំ។ ជនរងេ្រគះពីករ 

េរៀបករេ យបងខំជេ្រចននក ់បន្តរស់េនទងំភពេ ក ្ដ យ និងទុកខេ ក េ យ រពួកេគមនិ 

ចេរៀបករ ម្របៃពណី ឬ េរៀបករជមយួអនកខ្លួន្រស ញ់។

 ករែស្វងរកជំនួយ ៖ កនុងេពលែដលអនកផ្ដល់បទសមភ សមយួចំនួន បនែស្វងរកជំនួយេវជជ-

្រស្តស្រមបព់យបលបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត ែដលពួកេគមនលទធភពចំ យ អនកផ្ដល់បទសមភ ស 

ចំនួនែត១៨នក ់ប៉េុ ្ណ ះបនែស្វងរកជំនួយេផ ងេទៀត ដូចជ េស ចបប ់ឬ ជំនួយចតិ្ត ្រស្តសងគម។ 

អនកផ្ដល់បទសមភ សជេ្រចនបនេលកេឡងថ ករមនិដឹងអំពីេស ទងំេនះគឺជក ្ត សំខនម់យួ   

ែដលេធ្វឱយពួកេគមនិ ចែស្វងរកជំនួយបន។ ស្រមបម់នុស មយួចំនួនែដលបនទកទ់ងសំុជំនួយ

ចិត្ត ្រស្តសងគម ឬ េស ផ្លូវចបប ់ពួកេគបនទទួលចេម្លយវជិជមន។

 ក ្ត ្របឈម ៖ ជនរងេ្រគះផទ ល់ៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទភគេ្រចនបននិយយអំពីករជួយ 

េលកទឹកចិត្តពីសំ កៃ់ដគូ ឬ បងប្អូនឱយពួកេគបន្តរស់េនរហូតមកដល់េពលបចចុបបនន និង្របឈម 

មុខនឹងអតីតកល។ ស្រមបជ់នរងេ្រគះេផ ងេទៀត កូនៗគឺជមូលេហតុែដលេធ្វឱយពួកេគមនទឹក 

ចិត្តរស់េនបន្តេទៀត។ ជនរងេ្រគះមយួចំនួនេទៀតបនេលកេឡងថ សន និងេមដឹកនំ សន 

ជួយពួកេគកនុងករ្របឈមនឹងបញ្ហ ទងំេនះ េហយអនកខ្លះេទៀតបននិយយអំពីេស ចិត្ត ្រស្ត 

សងគម ែដលបនជួយពួកេគ្របឈមមុខនឹងបញ្ហ ផ្លូវចិត្តដធ៏ងនធ់ងរ ដូចជ កំហឹង ករអស់សងឃមឹ និង 

ទុកខេ ក។

 ត្រមូវកររបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិ េនេពលបនសួរអនកេនរស់ នមនជីវតិថ េតអ្វី 

ែដល ចជួយពួកេគកនុងករ្របឈមនឹងអតីតកល ជនរងេ្រគះេ្រចនជងពកក់ ្ដ លបននិយយ

ថ ពួកេគចងេ់ឃញករកតេ់ទស និងករ កទ់ណ្ឌ កមមេលេមដឹកនែំខមរ្រកហម។ ជនរងេ្រគះជ 

េ្រចន មនក្ដីកង្វល់នឹងរយៈេពលៃនករជំនំុជ្រមះេរឿងក្ដីេនអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 

(អ.វ.ត.ក) និងភយ័ខ្ល ចជនេលមស ្ល បមុ់ននឹងេចញ ល្រកម។ អនកផ្ដល់បទសមភ សមយួចំនួនបន

បង្ហ ញថ ករ ងសងបូ់ជនីយ ្ឋ នស្រមបអ់នកែដល្រតូវបនសម្ល បេ់ យពួកែខមរ្រកហម ឬ 

អនកែដល ្ល បក់នុងរបបេនះ គឺជករេគរពដល់ពួកេគ។ អនកផ្ដល់បទសមភ សមយួចំនួនបនផ្ដល់មតិ

េយបល់ឱយ្របបយុ់វជនជំននេ់្រកយអំពីអ្វីែដលបនេកតេឡងកនុងរបបែខមរ្រកហម េដមបកំុីឱយមន

ករ្រប្រពឹត្តអំេព វយងឃ់នងេនះម្ដងេទៀត។ អនកខ្លះេទៀតបនេលកេឡងអំពីត្រមូវករេស  

េវជជ ្រស្ត និងេស េផ ងៗេទៀត។
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េតជនជតិភគតិចទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងអំឡុងរបបែខមរ្រកហមែមនែដរឬេទ?

លទធផលរកេឃញបង្ហ ញយ៉ង្របកដ្របជថ ជនជតិភគតិចទងំអស់ែដលសថិតេ្រកមករ

េសុបអេងកត ទទួលរងនូវអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងទ្រមងខុ់សៗគន ។ អំេពហិង ទងំេនះ រមួមន 

ករេរៀបករេ យបងខំ និងករបងខំឱយរមួេភទ កររេំ ភេសពសនថវៈ (កររេំ ភជ្រកុម កររេំ ភ 

្រទង្់រទយធំ និងកររេំ ភរចួសម្ល ប)់ កររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ ទសករផ្លូវេភទ កយវកិល-

កមម ករមកង់យផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពនដៃទេទៀត។ អនកផ្ដល់បទសមភ សមយួចំនួនបនេរៀប 

បថ់ មនជនរងេ្រគះខ្លះទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទជេ្រចនករណី និងជនេលមសខ្លះបន្រប្រពឹត្ត 

អំេពហិង ផ្លូវេភទជេ្រចន្របេភទ។

េតនរ ជជនរងេ្រគះ និងជជនេលមស?

ជនរងេ្រគះជ្រស្តជីនជតិភគតិចទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទៃនកររេំ ភេសពសនថវៈ 

កររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ ទសករផ្លូវេភទ និងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ េ្រចនេលសលុបជង 

បុរស។ កនុងករណីមយួចំនួនៃនករេរៀបករេ យបងខំ បុរសជប្ដីកជ៏ជនេលមសៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទ

ែដរ។ េ្រកពីករេរៀបករេ យបងខំ ្រស្តីេនលីវ ្រស្តីេរៀបករេហយ និង្រស្តីេមម៉យកទ៏ទួលរងអំេព 

ហិង ផ្លូវេភទែដរ។ ្រស្តមីនៃផទេពះ និងគិ នុប ្ឋ នរចួផុតពីអំេពហិង ទងំេនះ។ េនេពល 

កសួរមនិផទ ល់ មនិមនអនកផ្ដល់បទសមភ ស មយួេលកេឡងថ មនជនរងេ្រគះ មយួ 

ជភន កង់រែខមរ្រកហមេឡយ ប៉ុែន្តបនបេង្ហបេ យដឹងថជនរងេ្រគះទងំអស់ភគេ្រចនសុទធែតជ 

ជនសីុវលិ។ េទះបី្រស្តី្រគបវ់យ័្រតូវបនរេំ ភបំពនកេ៏ យ កជ៏នរងេ្រគះភគេ្រចនគឺជ្រស្តីវយ័ 

េកមងជជងមនុស ចស់។ កនុងរបយករណ៍ជេ្រចន ្រស្តីមនរូបសមបត្តិ្រសស់ ្អ តគឺជេគលេ  

រងេ្រគះៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទ។

កនុងករណីទងំអស់ ករណីែតពីរប៉ុេ ្ណ ះែដលជនេលមស្រប្រពឹត្តអំេពរេំ ភេសពសនថវៈ ករ 

រមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ និងទសករផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចគឺជ្រស្តី។ មករប៉ន់ ម ន 

ជនេលមសកនុងករណីជេ្រចនមន យុចេន្ល ះពី១៨ ដល់ ៣០ឆន  ំឬចស់ជងេនះ។ មករេលកេឡង 

ជេ្រចនបង្ហ ញថ ភន កង់រែខមរ្រកហមជអនកទទួលខុស្រតូវេលអំេពហិង ផ្លូវេភទ។ េលសពីេនះ ករ

េរៀបករេ យបងខំគឺជអំេពហិង មយួកនុងរបបេនះ េ យ រករេរៀបករេ យបងខំ និងករ 

បងខំរមួេភទ ជទូេទ ្រប្រពឹត្តេ យពួកែខមរ្រកហម។ ជនេលមសគឺជបុរសែដលមនមុខតំែណងខុសៗ

គន  រមួទងំ កងឈ្លប ទ ន ្របធន ឬ ម្រន្តីអងគភព។ ្របវត្តិរបស់ជនេលមសបង្ហ ញអំពីអំេពហិង  

ផ្លូវេភទែដលជនេលមសបន្រប្រពឹត្តេល្របជជនកនុងេគលបំណង្រគប្់រគង បំភតិបំភយ័ និងបំបក ់

មុខបុគគល និង្រកុម្របជជន។



 អំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបបែខមរ្រកហមទំព័រ | xiv
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េតពត័ម៌នលម្អតិ និងលកខណៈៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទដូចេម្ដចែដរ?

 ទិនននយ័ៃនករសិក ្រ វ្រជវបង្ហ ញថ បទេលមសផ្លូវេភទ្រតូវបន្រប្រពឹត្តេឡងេ យបុរស

ជេ្រចនកនុងទីកែន្លងជេ្រចនេនទូទងំ្របេទស។ ជនេលមសបន្រប្រពឹត្តបទេលមសកនុងទី ងំខុសៗគន  

ដូចជ កែន្លងេគង កែន្លងេធ្វករ សហករណ៍ លែ្រស និងៃ្រព។ ទិនននយ័បង្ហ ញថ ជនរងេ្រគះ្រតូវ

បនជនេលមសជ្រកុមតូចៗ ឬ ជ្រទង្់រទយធំេធ្វបបេ យគម នអនកជួយ ។

េពលខ្លះ ជនេលមស្រប្រពឹត្តបទេលមសែតមន កឯ់ង និងេពលខ្លះជ្រកុម។ ទងំកនុងករណីរេំ ភ 

េសពសនថវៈ និងករណីទសករផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិច ជទូេទ ជនេលមសមនិ្រប្រពឹត្តែតមន កឯ់ង 

េឡយ។ ស្រមបក់ររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ ជនេលមស្រប្រពឹត្តែតមន កឯ់ង។ ករ្រប្រពឹត្តអំេព 

ហិង ផ្លូវេភទជ្រកុម ទមទរឱយមនករ្រពមេ្រព ងគន រ ង្រកុមជនេលមស  េ យេធ្វករប្ដូរេវនគន រមួ

េភទេលជនរងេ្រគះ។ មករ យករណ៍បង្ហ ញថ ជនេលមសមនិែដលទទួលទណ្ឌ កមមអ្វីេឡយ 

ស្រមបប់ទេលមសែដលខ្លួនបន្រប្រពឹត្ត។ ករបង្ហ ញអវយវៈេភទែដលបនកតផ់្ដ ចេ់ចញពី 

កសពជនរងេ្រគះជ ធរណៈ ករទុក កសព ្រកតកយេចលកនុងទី ល និងេពលខ្លះ 

េគេឃញមនវតថុចែម្លកជ ភស្តុ ងបន ល់ទុកេ្រកយេពលរេំ ភ និងករ ្ដ បឮ់ករសនទនរ ងជន

េលមសអំពីអំេពហិង ែដលពួកេគបន្រប្រពឹត្ត ទងំេនះគឺជភស្តុ ងែដលជនេលមសែតងែតនិយយ 

អតួ្របបគ់ន ជជង កទុ់កជករសមង ត។់

មរយៈករេរៀប បរ់បស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស ជនរងេ្រគះែតងែត្រតូវបនសម្ល បប់នទ បពី់

កររេំ ភេសពសនថវៈ និងកររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ។ ករណីមយួកនុងចំេ មករណីទងំ 

អស់ ្រស្តីជនជតិភគតិចមន កែ់ដលមនៃផទេពះេ្រកចំណង ពហ៏ពិពហ៍្រតូវបនសម្ល បេ់ យជន

េលមស ឬ េ យអងគករ េដមបជីទណ្ឌ កមមេនេពលដឹងថមនៃផទេពះ។ កនុងករណីជេ្រចន 

មនិមនករ កទ់ណ្ឌ កមមេលជនេលមស េហយែថមទងំមនភស្តុ ងបង្ហ ញថ ជនេលមស ច្រប្រពឹត្ត 

បទេលមសេ យគម នករ កទ់ណ្ឌ កមមេទៀតផង។ អនកផ្ដល់បទសមភ សបនេលកេឡងែតពីរបីករណី

ប៉ុេ ្ណ ះ ែដលជនេលមស្រតូវបនសម្ល បស់្រមបអំ់េពហិង ែដលពួកេគបន្រប្រពឹត្ត េនេពលបទ-

េលមស្រតូវបនខចរខច យ។

មករេរៀប បរ់បស់អនកផ្ដល់បទសមភ សបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ ពួកេគែតងែតមនភព 

តកស់្លុត េនេពលបនេឃញភព វយងឃ់នងៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទែដលជនេលមសបន្រប្រពឹត្ត

េឡង។ េ្រកពីករណីៃនករេរៀបករេ យបងខំ អនកផ្ដល់បទសមភ សពិតជមនភពភយ័ខ្ល ច្រតូវេគ

ដឹង និងសម្ល ប ់េ យ រែតខ្លួនបនដឹងអំពីករណីអំេពហិង ។ ្រស្តីមយួចំនួនែដលបនេឃញអំេព
ហងិ ផ្លូវេភទបននិយយថ ពួកេគភយ័ខ្ល ចថនឹងក្ល យខ្លួនជជនរងេ្រគះបនទ ប ់ជពេិសស ្របសិន 

េបពួកេគមកពី្រកុមជនជតិភគតិចដូចគន  ឬ មនទំនកទំ់នងជមយួជនរងេ្រគះ។ អនកផ្ដល់បទ-
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សមភ សជេ្រចនបននិយយថ ខ្លួនមនិមនលទធភពជួយជនរងេ្រគះេឡយ េបេទះបីជដឹងថ ពួក

េគនឹងទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទកេ៏ យ។ 

េតករទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទរបស់ជនជតិភគតិចមនភពខុសគន ពី្រកុម្របជជន
ដៃទេទៀត កនុង្របេទសកមពុជែដរឬេទ?

 ករណីអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ មនលកខណៈ  

្រសេដៀងគន ជេ្រចន េទនឹងករណីអំេពហិង ផ្លូវេភទេល្របជជនទូេទែដលមនបង្ហ ញកនុងករ 

សិក ្រ វ្រជវេផ ងមយួេទៀត។ ករសិក ្រ វ្រជវែដលមនលកខណៈ្រសេដៀងគន េនះ ស្ដីពីអំេព
ហិង ផ្លូវេភទេទេល្របជជនទូេទក្៏រតូវបនចង្រកងជឯក រផងែដរ។  ដូចបង្ហ ញកនុងករសិក  

េនះ ករសិក សំខន់ៗ បនរកេឃញថ ជនេលមសគឺជភន កង់រែតមយួគតរ់បស់ែខមរ្រកហម។ 

េលសពីេនះ ជនេលមសភគេ្រចនគឺជបុរស េហយជនរងេ្រគះគឺជ្រស្តី ដូចគន នឹងលទធផលរកេឃញ

កនុងករសិក េនះែដរ។

េទះបីយ៉ង  ករសិក ទងំេនះមនភពខុសគន សំខន់ៗ មយួចំនួនប៉ុេ ្ណ ះ។

ទីមយួ មភស្តុ ងបង្ហ ញថ មនែតជនជតិភគតិចមយួចំនួនប៉ុេ ្ណ ះ្រតូវបនពួកែខមរ 

្រកហមបងខំឱយេរៀបករ េដមបបំីែបកសហគមនេ៍នះេទជ្របជជនែខមរ។ ករេធ្វែបបេនះ្រតូវបន 

អន្តរជតិចតទុ់កថជអំេព្របល័យពូជ សន។៍ ទីពីរ ករេរៀប បរ់បស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស 

បង្ហ ញថ ្រស្តី និងកុមរជីនជតិភគតិច ែតងែតជេគលេ ទទួលរងអំេពហិង ផ្លូ វេភទ និងករ 

រេំ ភេសពសនថវៈពីសំ កអ់នកែដលេធ្វករឱយពួកែខមរ្រកហម។ ទីបី េពលខ្លះ និងកនុងតំបនម់យួ 

ចំនួន ជនជតិភគតិច្រតូវបនកំណតេ់គលេ ស្រមបក់មច តេ់ចល។ កនុងករណីែដល្រស្តីជនជតិ

ភគតិច្រតូវបនសម្ល ប ់អនកផ្ដល់បទសមភ សេលកេឡងថ ្រស្តីរងេ្រគះែតងែត្រតូវបនរេំ ភមុន 

េពលសម្ល ប។់

េសចក្ដី សននិ ្ឋ ន
លទធផលរកេឃញៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះ គឺជភស្តុ ងបែនថមេលភស្តុ ងៃនករ្រប្រពឹត្ត

អំេពហិង េលផ្លូវេភទជទូេទ ែដល្រប្រពឹត្តេ យភន កង់រែខមរ្រកហមេល្របជជនសីុវលិកនុងរបប 

កមពុជ្របជធិបេតយយ។ លទធផលរកេឃញេនះបង្ហ ញបែនថមេទៀតថ ជនជតិភគតិចគឺជេគលេ

ជក់ កៃ់នករទទួលរងទ្រមងអំ់េពហិង ផ្លូវេភទមយួចំនួន រមួទងំ កររេំ ភេសពសនថវៈ ករ 

រេំ ភមុនេពលសម្ល ប ់និងករេរៀបករេ យបងខំជមយួៃដគូជជនជតិែខមរ។

ទិនននយ័ៃនករសិក េនះ បង្ហ ញពីភពមនិពិតៃនេគលនេយបយ មឃតក់ររមួេភទជ

មយួអនកដៃទេ្រកពីប្ដី្របពនធខ្លួនរបស់ែខមរ្រកហម ែដលបនេលកេឡងអំពីករ្របឆងំនឹងទ្រមងអំ់េព
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ហិង ផ្លូវេភទមយួចំនួន។ េគលនេយបយេនះមនិបនករពរអំេពហិង ផ្លូវេភទជេ្រចនទ្រមង ់

ខុសៗគន  ែដលភន កង់រែខមរ្រកហមបន្រប្រពឹត្តជចំហេលសហគមនជ៍នជតិភគតិច។ ជកែ់ស្ដង 

លទធផលមយួៃនលទធផលទងំ យៃនេគលនេយបយេនះ គឺករេលកទឹកចិត្តដល់ជនេលមសឱយ 

សម្ល បជ់នរងេ្រគះ េដមបរីក ករសមង តៃ់នអំេពហិង ផ្លូវេភទែដលខ្លួនបន្រប្រពឹត្ត។ ក ែីដល 

បនេឃញអំេពហិង ផ្លូវេភទទងំេនះក្៏របឈមនឹងេ្រគះថន កៃ់នករសម្ល ប ់េដមបរីក ករសមង ត ់

ែដរ។ 

េទះបីជមនេគលនេយបយ មឃតក់ររមួេភទជមយួអនកដៃទេ្រកពីប្ដី្របពនធខ្លួនក៏

េ យ កម៏នែតករណីមយួចំនួនប៉ុេ ្ណ ះ ែដលជនេលមស្រប្រពឹត្តអំេពហិង ផ្លូវេភទទទួលទណ្ឌ កមម។ 

ជករពិត ជនេលមសជេ្រចនបន្រប្រពឹត្តបទេលមសជមយួជនេលមសដៃទេទៀត ឬ ថន កេ់លរបស់ពួកេគ 

បនដឹងចបស់ថ មនករណីអំេពហិង ផ្លូវេភទេកតេឡងកនុងសហគមនម៍យួចំនួន េហយជនេលមស

ែតងែតអតួ្របបគ់ន អំពីបទេលមសែដលខ្លួនបន្រប្រពឹត្ត។ ករណ៍េនះបង្ហ ញឱយេឃញថ ទេង្វែបប 

េនះមនិ្រតូវបនយកេទសភយ័ ្រពមទងំ្រតូវរបបេនះេលកទឹកចិត្តែថមេទៀតផង។

មរយៈនិយមនយ័ៃនពកយអំេពហិង ផ្លូវេភទរបស់្រកុម្របឹក សន្តិសុខអងគករសហ្របជតិ
បនឆ្លុះបង្ហ ញថ អំេពហិង ែដលបនេរៀប បក់នុងរបយករណ៍េនះ ្របវត្តិរបស់ជនេលមស និង 

ជនរងេ្រគះ និងនិរទណ្ឌ ភព គឺជឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជតិ និងជអំេព្របល័យពូជ សន។៍

ត្រមូវករចបំចរ់បស់ជនជតិភគតិចេនរស់ នមនជីវតិ ចបំច្់រតូវេឆ្លយតបជបនទ ន ់

េដមបេី ះ្រ យផលបះ៉ពល់ទងំផ្លូវកយ និងចិត្ត ែដលពួកេគបនជួប្របទះ។ អនកេនរស់ នមន

ជីវតិមយួចំនួន ចទទួលបនេស  និង វធិនករគ្ំរទផ្លូវកយមកដល់ៃថងេនះែត មរយៈលទធភព

ផទ ល់ខ្លួនប៉េុ ្ណ ះ។ េ្រកពីលទធភពទទួលបនេស  និងករគ្ំរទទងំេនះ ករផ្ដនទ េទស និងករេចញ 

ល្រកមេលេមដឹកនែំខមរ្រកហមបនទនេ់ពលេវ  ក៏ ចជួយេធ្វឱយករឈចឺបរ់បស់អនកេន 

រស់ នមនជីវតិមនភព្រ ក្រ ន្តផងែដរ។ ករចងចអំនកែដលបនបតប់ងជី់វតិ និងសំណងកនុង 

ទ្រមងេ់ផ ងៗក៏ ចជករបំេពញត្រមូវកររបស់ជនរងេ្រគះផងែដរ។

ករទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទជេ្រចនរបស់ជនជតិភគតិចកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ 

ទមទរឱយមនករសិក ្រ វ្រជវ្របកបករយកចិត្តទុក ក ់ េដមបយីល់ដឹងឱយបនសីុជេ្រមអំពី 

ករ្រប្រពឹត្តរបស់របបេនះចំេពះ្រកុមជនជតិភគតិច ្រពមទងំផលវបិករបស់ជនរងេ្រគះ និង 

សហគមនជ៍នជតិភគតិច។ ភពេជគជយ័ៃនករសិក ្រ វ្រជវកនុងករេ្រជសេរ សជនជតិភគ 

តិចេនរស់ នមនជីវតិឱយេរៀប បអំ់ពីបទពិេ ធនរ៍បស់ពួកេគបង្ហ ញថ មនមនុស ជេ្រចនមន 

បំណងែចករែំលកដំេណ រេរឿងរបស់ខ្លួន េនេពលពួកេគទទួលបនកររក សុវតថិភព និងករគ្ំរទ។
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អនុ សន៍
េសចក្ដីសននិ ្ឋ នដ៏សំខន់មួយៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះ គឺមនភពខុសគន សំខន់ៗជ 

េ្រចន រ ងករទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទរបស់ជនជតិភគតិចកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ 

និង្របជជនដៃទេទៀត។ រៈសំខនៃ់នលទធផលរកេឃញស្រមបជ់អនុ សនៃ៍នករសិក  

្រ វ្រជវេនះ គឺករេឆ្លយតបត្រមូវករស្រមបជ់នជតិភគតិចមនិគួរ បប់ញចូ លេទកនុងករេឆ្លយតប

ត្រមូវករជទូេទស្រមបជ់នរងេ្រគះទងំអស់េឡយ។ េទះបីជ្រកុមជនជតិភគតិច្រតូវបន ប ់

បញចូ លកនុងករចតវ់ធិនករផ្ដល់ដំេ ះ្រ យជទូេទ ស្រមបជ់នរងេ្រគះេនរស់ នមនជីវតិៃន

អំេពហិង ផ្លូវេភទកេ៏ យ កជ៏ទូេទ ្រកុមជនជតិភគតិចែតងែតមនិ្រតូវបនយកចិត្តទុក ក ់

និងេមលរលំង។

អនុ សនខ៍ងេ្រកម្រតូវបនដក្រសងេ់ចញពីលទធផលរកេឃញ និងេសចក្ដីសននិ ្ឋ នៃនករ

សិក ្រ វ្រជវ េដមបេីឆ្លយតបនឹងករទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទរបស់ជនជតិភគតិចកនុងរបប 

កមពុជ្របជធិបេតយយ។ អនុ សនទ៍ងំេនះ្រតូវបនបង្ហ ញែផ្អក មអនកែដលមនកតព្វកិចចេឆ្លយ 

តបនឹងករទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទរបស់ជនជតិភគតិចកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ។

រ ្ឋ ភបិល

គណៈកមម ធិករអន្តរជតិអនុវត្តអនុសញញ ស្ដីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ សេអង 

្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ បនផ្ដល់ជអនុ សនថ៍ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ៖ 

្រតូវផ្ដល់ដំេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភពជូនជនរងេ្រគះៃនអំេពហិង េលេយនឌរ័ 

ជពិេសស អំេពហងិ ផ្លូវេភទេល្រស្តី ែដលបនេកតេឡងកនុងរបបែខមរ្រកហម និង្រតូវេរៀបចំ

កមមវធីិផ្ដល់យុត្តធិមអ៌ន្តរកលេ្រក្របពន័ធតុ ករែដលមន្របសិទធភព រមួទងំ ករផ្ដល់ 

សំណង្រគប្់រគន ់ករគ្ំរទផ្លូវចិត្ត និងករគ្ំរទសម្រសបដៃទេទៀត។٢

លទធផលរកេឃញៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះគ្ំរទទងំ្រសុងេលអនុ សនេ៍នះ។ លទធផល 

រកេឃញេនះកផ៏្ដល់ជអនុ សនដ៍ល់ ជរ ្ឋ ភបិល ៖

 ទទួល គ ល់ និងផ្ដនទ េទសជផ្លូវករចំេពះបទេលមសអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិច

កនុងរបបែខមរ្រកហម។ 

2 គណៈកមម ធិករ CEDAW ករអេងកតបញច ប់េលរបយករណ៍ មដំ ក់កលេលកទីបួន និងទី្របំរបស់កមពុជ 

CEDAW/C/KHM/៤-៥, (ទី្រកុងហ ឺែណវ ឆន ំ២០១៣), ១៥(ក)
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គ្ំរទករអេងកត្រទង្់រទយធំ/ថន កជ់តិអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបបែខមរ  

្រកហម។

 បញចូ លករេឆ្លយតបនឹងអំេពហិង ផ្លូវេភទេកតមនកន្លងមកកនុងេពលមនស្រងគ មេទកនុង

េគលនេយបយរ ្ឋ ភបិល ដូចជ ែផនករសកមមភពជតិស្ដីពីអំេពហិង េល្រស្តី។

 ផ្ដល់េស គ្ំរទដល់ជនជតិភគតិចេនរស់ នមនជីវតិ ែដលទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទ 

កនុងេពលមនស្រងគ ម។

 ផ្ដល់ឱកសដល់ជនរងេ្រគះឱយទទួលបនយន្តករផ្ដល់យុត្តិធមអ៌ន្តរកល រមួទងំ េវទិក       

េរៀប បក់រពិត ដូចជ ករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តី និងករចង្រកងឯក រេរឿង ៉ វរបស់អនកេនរស់

នមនជីវតិ។

 ចង្រកងឯក រស្ដីពីអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិច និងផ្ដួចេផ្ដមឱយមនករចងច ំ

ដល់អនកែដលទទួលរងអំេពហិង េនះ ដូចជ អំេពហិង េនះគឺជែផនកមយួដសំ៏ខនៃ់នករេធ្វ
ទុកខបុកេមនញដល់ជនជតិភគតិច។

 ផ្ដល់ដំេ ះ្រ យដល់ជនជតិភគតិចេនរស់ នមនជីវតិ (និងអនកេនរស់ នមនជីវតិ 

ដៃទេទៀត) ែដលទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ។ ដំេ ះ្រ យ 

េនះ ចជ្របកសំ់ណង ករផ្ដល់េស  ឬ ករគ្ំរទកនុងទ្រមងេ់ផ ងេទៀតដល់អនកេនរស់ ន 

មនជីវតិ។

អ.វ.ត.ក

 ព្រងីកទំហំៃនករេចទ្របកនេ់លជនជបេ់ចទ េដមបបីញចូ លបទឧ្រកិដ្ឋអំេពហិង ផ្លូវេភទ

េលជនជតិភគតិចឱយទូលំទូ យេទកនុងសំណំុេរឿង០០៣ និង០០៤។

 បេងកតបរយិកសែដល ចឱយជនជតិភគតិចេវៀត មចូលរមួបនេពញេលញកនុងេវទិក

ផ្ដល់យុត្តិធមអ៌ន្តរកល េ យមនិមនករភយ័ខ្ល ចពីករសងសឹក និងករេរ សេអង។

 ពិចរ េលករផ្ដល់ឱយមននូវពត័ម៌នអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទែដល្របមូលបនេ យតុ

ករស្រមបក់រជំនំុជ្រមះ បនទ បពី់ករបិទ អ.វ.ត.ក ។

មច ស់ជំនួយ

 ផ្ដល់ធនធនរយៈេពលែវងេថរ ដល់អងគករសងគមសីុវលិែដលគ្ំរទជនជតិភគតិចេនរស់  

នមនជីវតិទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ។
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 ផ្ដល់ធនធនស្រមបក់របន្តេសុបអេងកតអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិច

កនុងរបបេនះ។

 កស់មព ធេលរ ្ឋ ភបិលឱយទទួល គ ល់ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទេកត 

មនកន្លងកនុងេពលមនស្រងគ ម។

អងគករសងគមសីុវលិ

 ផ្ដល់កមមវធីិស្រមបជ់នជតិភគតិចេនរស់ នមនជីវតិកនុងរបបែខមរ្រកហម រមួទងំ 

ជំនួយផ្លូវចបប ់ជំនួយេវជជ ្រស្ត និងករពយបលកនុងសហគមន។៍

 ចុះជួបសហគមនជ៍នជតិភគតិច និងផ្ដល់ករេឆ្លយតបពិេសសនឹងអំេពហិង ផ្លូវេភទេកត

មនកន្លងមក។

 បេងកត្រកុមគ្ំរទដល់ជនជតិភគតិចេនរស់ នមនជីវតិ និងគ្ំរទករផ្ដល់សិទធិអំ ច 

របស់ពួកេគ មរយៈករផ្ដល់ពត័ម៌នអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទេកតមនកន្លងមក ផ្ដល់ឱកស

ែចករែំលកេរឿង ៉ វរបស់ពួកេគ ករចង្រកងេរឿង ៉ វរបស់ពួកេគជឯក រ  និងគ្ំរទករេលក

យកបញ្ហ ទងំេនះេឡងកនុងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ។

សហករជមយួ ជញ ធរអនុវត្តចបប ់និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន េដមបធីនករពរដល់ជនជតិ 

ភគតិចេនរស់ នមនជីវតិែដលបនែចករែំលកអំពីករទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទកន្លង 

មក។

្រ ្ដ ចរយ និង ថ បន័អបរ់ ំ

 ផ្ដល់ពត័ម៌នដល់សិស អំពីអំេពហិង េលផ្លូវេភទ ែដល្រប្រពឹត្តេលជនជតិភគតិចកនុងរបប 

ែខមរ្រកហម ផលបះ៉ពល់េលជនរងេ្រគះ និងត្រមូវករជបន្តបនទ ប។់

 ផ្ដល់កមមវធីិសិក ស្ដីពីករករពរអំេពហិង ផ្លូវេភទ េដមបេីលកកមពស់សមភពេយនឌរ័ 

សិទធិមនុស  និងទំនកទំ់នងែដលមនករេគរពគន េទវញិេទមក។

ករសិក ្រ វ្រជវ និងអនក្របវត្តិ ្រស្ត

 បន្តករេសុបអេងកតេលករទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទរបស់ជនជតិភគតិច ជពិេសស ផល

បះ៉ពល់ៃនករេរៀបករេ យបងខំេលអត្តសញញ ណវបបធមរ៌បស់ពួកេគ។

 េសុបអេងកតអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិច និងទី ងំែដលមនិទនប់នបង្ហ ញ 
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កនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ។ ករសិក ្រ វ្រជវ (ឧទហរណ៍ ថន កជ់តិ) កនែ់ត្រគប្់រជុង 

េ្រជយកម៏នភពចបំចែ់ដរែផ្អក មទំហំ លកខណៈ និងវ ិ លភពៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទ 

េកតមនកន្លងមក រមួទងំ ្របវត្តជិនរងេ្រគះ និងជនេលមស ទិននយ័ស្ដីពីអន្ត គមនម៍ន្របសិទធ-

ភព ករ យតៃម្លេលអន្ត គមន ៍ (រមួទងំ ករេឆ្លយតប្របកបេ យយុត្តិធម)៌ និងទិនននយ័ 

ស្តីពីផលបះ៉ពល់ និងចំ យេលជនរងេ្រគះ និងសហគមន។៍

 េសុបអេងកតអំពីទំនកទំ់នងរ ងអំេពហិង ផ្លូវេភទេកតមនកន្លងមក និងអំេពហិង ផ្លូវេភទ

េកតមនបចចុបបននេលជនជតិភគតិច េដមបកំីណតអំ់ពីទំនកទំ់នង ឧបសគគកនុងករ យ-

ករណ៍ និងករេឆ្លយតប្របកបេ យ្របសិទធភព និងចំណុចែដល្រតូវអន្ត គមន។៍  

្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន

 យករណ៍អំពីលទធផលរកេឃញទកទ់ងនឹងអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបប

ែខមរ្រកហម។

 សហករជមយួអងគករសងគមសីុវលិែដលេធ្វករជមយួជនជតិភគតិចេនរស់ នមនជីវតិ 

េដមបធីនថ ករ យករណ៍មនភព្រតឹម្រតូវ និង្របសិទធភព។

សហគមន៍

 អបរ់ពួំកេគ និង អនកដៃទេទៀតអំពីេរឿង ៉ វែដលជនជតិភគតិចទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទ 

កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ រមួទងំ ផលបះ៉ពល់ស្រមបអ់នកេនរស់ នមនជីវតិ

 និយយអំពីបញ្ហ ទងំេនះជមយួអនកដៃទ (ឧទហរណ៍ មរយៈ្របពន័ធផ ព្វផ យសងគម) 

េដមបបីង្ហ ញអំពី ថកំ៍បងំៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងលុបបំបតភ់ព ម៉សពកព់ន័ធករ 

រងេ្រគះ។

 គ្ំរទជនជតិភគតិចេនរស់ នមនជីវតិកនុងករែស្វងរកជំនួយ និងេស ។

 តសូ៊មតិជមយួ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអនកនេយបយឱយទទួល គ ល់បញ្ហ េនះ និងបំេពញ 

ត្រមូវកររបស់ជនជតិភគតិចេនរស់ នមនជីវតិ។

 ទមទរឱយជនេលមសផ្ដល់ករទទួលខុស្រតូវ។ 
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១. េសចក្ដី េផ្ដីម

 ១.១ អំេពីហិង ផ្លូវេភទកនុ ង្របេទសកមពុជ
បចចុបបនន ្របេទសកមពុជមន 

កំេណ នេសដ្ឋកិចចឆបរ់ហ័ស រមួជមយួ 

នឹងភព្របេសរេឡងៃន វស័ិយសុខ-

ភបិល និងវស័ិយអបរ់3ំ។ ទនទឹមនឹងភព 

រកីចេ្រមនេនះ បញ្ហ សងគមែដលចក ់

ែ្រសះ និងវសិមភពេយនឌរ័កេ៏កតមន 

ផងែដរ។ អ្វីែដលគួរឱយកតស់មគ ល់ អំេព 

ហិង កនុង្រគួ រ4 កនុង្របេទសកមពុជ 

មនក្រមតិខពស់ េហយ្របេទសកមពុជជ្របេទសមយួកនុងចំេ ម្របេទសមនក្រមតិៃនកររេំ ភ

ជ្រកុមខពស់ជងេគបំផុតកនុងទ្វីប សីុ ែដលជវសិមម្រត ្រប្រពឹត្តេឡងេ យបុរសវយ័ជំទង5់។ 

អ្វីែដលគួរឱយភញ កេ់ផ្អលេនះ គឺមនិមនករយកចិត្តទុក កប់ន្តិច េ ះេលករពិនិតយអេងកតេល 

អំេពហិង ផ្លូវេភទែដលេកតមនកន្លងមក កនុងអំឡុងស្រងគ មដយូ៏រកនុង្របេទសេនះ6 េដមបជីមេធយ-

បយមយួស្រមបែ់ស្វងយល់អំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទបចចុបបនន ឬ ផលបះ៉ពល់ និងត្រមូវកររបស់អនក

េនរស់ នមនជីវតិ។ ករសិក ្រ វ្រជវ េនះ្រតូវបនេធ្វេឡង េដមបបីង្ហ ញអំពីែផនកមយួៃនបញ្ហ  

េនះ។

3 អងគករសុខភពពិភពេ ក ករ្រកេឡកេមលយុទធ ្រស្តសហ្របតិបត្តិកររបស់្របេទស៖ ្របេទសកមពុជ (WHO 
ឆន ំ២០១១)។ ថ ប័នសថិតិរបស់ UNESCO។ បនេមលកនុងៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៤ <http://stats.uis.unesco.org/
unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=en&BR_Country=4060>

4 អំេពហិង េល្រស្តីឆន ២ំ០០៩ ករអេងកត ម ន េសចក្ដីសេងខប របយករណ៍្រ វ្រជវចុងេ្រកយកមពុជ (ឆន ២ំ០០៩)។ 
បនេមលកនុងៃថងទី១៨ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៤ http://www.kh.undp.org/content/dam/cambodia/docs/DemoGov/
Violence_Against_Women_2009_Follow-Up_Survey-Executive_Summary_Eng.pdf>

5 Fulu, E, Warner, X, Miedema, S, Jewkes, R, Roselli, T & Lang, J, េហតុអ្វីបនជបុរសមួយចំនួនេ្របអំេពហិង េល្រស្តី 
និងេតេយងករពរបញ្ហ េនះយ៉ងដូចេម្ដច? របយករណ៍សេងខបៃនលទធផលរកេឃញែបបបរមិណវស័ិយបនមក
ពីករសិក ្រ វ្រជវកនុងេ្រចន្របេទសស្ដីពីបុរស និងអំេពហិង កនុងទ្វីប សីុ និងប៉សីុហ្វិក (ទី្រកុងបងកក ៖ UNDP, 
UNFPA, UN Women និង UNV ឆន ំ២០១៣)

6 កនុងទស វត រឆ៍ន ំ១៩៧០ កមពុជបនធ្ល ក់កនុងស្រងគ មសីុវលិចំនួន្របំឆន ំ និងកនុងរបប្របល័យពូជ សន៍ែខមរ្រកហម
េសទររយៈេពល៤ឆន ំ បនទ ប់មកសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់េវៀត មរយៈេពល១០ឆន ំែថមេទៀត។
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េសចក្ដី េផ្តីម

បក កុមមុយនីស្តកមពុជ ជទូេទេ ថ ែខមរ្រកហម ែដលបនកនអំ់ ចកនុងចេន្ល ះែខេម  

ឆន ១ំ៩៧៥ ដល់ែខមក  ឆន ១ំ៩៧៩ គឺជអនកទទួលខុស្រតូវេលករបតប់ងជី់វតិ្របជជនកមពុជ 

េ្រចនជង១,៥ ននក7់ ែដលរងេ្រគះេ យ រែតភពអតឃ់្ល ន ករសម្ល ប ់ជំងឺ និងរបសួ។ 

អំេព វយងឃ់នងមយួកនុងចំេ មអំេព វយងឃ់នងជេ្រចន្រប្រពឹត្តេឡងកនុងរបប

េនះែដលេគបនចង្រកងទុក គឺអំេពហិង ផ្លូវេភទេល្របជជន មញញ។ ភស្តុ ងៃនករសិក ្រ វ 

្រជវពីអនកេនរស់ នមនជីវតិ ពីតំបនស់្រងគ មននេនទូទងំពិភពេ កបង្ហ ញឱយេឃញពីករ 

រកី ល ល និង ភពធងនធ់ងរៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងេពលស្រងគ មេល្រស្តី និង កុមរែីដលជជន 

ងយរងេ្រគះបំផុត។ អំេពហិង ែបបេនះ្រតូវបនអន្តរជតិចតទុ់កថ ជយុទធវធីិមយួៃនស្រងគ ម និង 

ជមេធយបយមយួៃនករប្រងក ប និងបំភតិបំភយ័្របជជនទងំមូល កដូ៏ចជ ្រកុម្របជជនជក ់

ក8់។

កនុងចំេ មករសិក ្រ វ្រជវមនក្រមតិែដលេសុបអេងកតេលអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយន

ឌរ័កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ9 មនករសិក ្រ វ្រជវសំខនពី់រែដលអនុវត្តេ យ Kasumi 

Nakagawa10 និង Katrina Natale11 ជមយួមតិ្តរមួករងរេន្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ 
(CDP) ។ អ្វីគួរឱយកតស់មគ ល់ ករសិក ្រ វ្រជវទងំពីរបនបង្ហ ញថ ្រកុមជនជតិភគតិចមយួ 

ចំនួន្រតូវបនកំណតជ់េគលេ ៃនករទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទពីរបបេនះ។ ជពិេសស ករ 

សិក ្រ វ្រជវទងំពីរបង្ហ ញថ ្រស្តី និងកុមរៃីន្រកុមជនជតិភគតិច្រតូវបនពួកែខមរ្រកហមកំណត ់

មុខសញញ ស្រមបរ់េំ ភេសពសនថវៈ កររេំ ភ្រទង្់រទយធំ និងករសម្ល ប ់កដូ៏ចជ កររេំ ភ 

បំពនផ្លូវេភទជ្របពន័ធទ្រមងេ់ផ ងៗេទៀត។ លទធផលរកេឃញទងំេនះគឺជករេលកទឹកចិត្តដល់ករ

7 ចំនួនអនក ្ល ប់េនែតមិនទន់ចបស់េនេឡយ េ យ រមិនមនព័ត៌មន្រគប់្រគន់អំពីចំនួន្របជជនកនុង្របេទស 
កមពុជ មុននិងភ្ល មៗបនទ ប់ពីចូលរបបែខមរ្រកហម។ េទះបីយ៉ង  មករប៉ន់ ម នជមុន ចំនួនអនក ្ល ប់មន 
ចំនួនរហូតដល់១,៥ ននក់។

8 ឧទហរណ៍ េសចក្ដីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិេលខ១៨២០ (ៃថងទី១៩ ែខមិថុន 
ឆន ំ២០០៨) ស្ដីពី្រស្ត ីសន្តិភព និងសន្ដិសុខ។ បនេមលកនុងៃថងទី៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៤ <http://www.un.org/en/ga/
search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820%202008%29>

9 ែខមរ្រកហមបនផ្ល ស់ប្ដូរេឈម ះ្របេទសកមពុជេទជរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ េនេពលពួកែខមរ្រកហម្រគប់្រគង្រប
េទសកមពុជ។ ពកយថ “របបកមពុជ្របជធិបេតយយ” និង “របបែខមរ្រកហម” ្រតូវបនេ្រប្របស់ជំនួសគន េទវញិេទមក
កនុងរបយករណ៍េនះ។

10 Nakagawa, K, អំេពហិង េយនឌ័រកនុងអំឡុងរបបែខមរ្រកហម។ េរឿង ៉ វរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិពីរបបកមពុជ 
្របជធិបេតយយ (១៩៧៥-១៩៧៩) (ភនំេពញ ៖ ្រកុមអនកចបប់ករពរសិទធិកមពុជ ឆន ំ២០០៨)

11 Natale, K, ខញុំមន រមមណ៍ថ ្រពលឹងខញុំេ ះេហរេចញពី ងកយខញុំ។ ករសិក ្រ វ្រជវមួយអំពីអំេពហិង េយនឌ័រ
កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយកនុងេខត្តបត់ដំបង និង ្វ យេរៀង (ភនំេពញ៖ ្រកុមអនកចបប់ករពរសិទធិកមពុជ៖ 
ឆន ំ២០១១)
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េសុបអេងកតៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះ។ ករសិក ្រ វ្រជវេនះបនពយយមចង្រកងឯក រស្ដីពី 

អំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចេវៀត ម ែខមរេ្រកម ែខមរឥ ្ល ម និងជនជតិចមកនុងរបបែខមរ 

្រកហម ផលវបិកេលជនរងេ្រគះ និងករេឆ្លយតបរបស់ពួកេគ។ អ្វីែដលសំខនេ់នះ ករសិក ្រ វ 

្រជវេនះមនបំណងកំណតថ់ េតជនជតិភគតិចទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទខុសពី្របជជនទូេទ

ែដរឬេទ?

មនករណីមយួចំនួនប៉ុេ ្ណ ះែដលជនជតិភគតិចេនរស់ នមនជីវតិទទួលរងអំេពហិង

ផ្លូវេភទកនុងរបបេនះបនេរៀប បេ់ យផទ ល់។ េនេពលមនករបេងកតឱយមនកិចចសនទនជ ធ-

រណៈអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបែខមរ្រកហម ជនជតិភគតិចេនរស់ នមនជីវតិមនឱកសកនុង

ករែចករែំលកេរឿង ៉ វរបស់ខ្លួន េដមបបីង្ហ ញពីករពិតជ្របវត្តិ ្រស្តៃនរបបេនះកនុង្របេទសកមពុជ។ 

េ យ រែតជជនជតិភគតិច ពួកេគ្រតូវបនេរ សេអង និងេធ្វទុកខបុកេមនញ ងំពីអតីតកលមក  

្រពមទងំ្របឈមមុខខពស់នឹងករសម្ល បប់នទ បពី់ក្ល យជជនរងេ្រគះ។ េហតុដូេចនះ ្រកុមជនជតិភគ

តិចទងំេនះមនិសូវ ៊ នែចករែំលកអ្វីែដលខ្លួនជួប្របទះ និងដឹងឮអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទជមយួអនក 

ដៃទេឡយ។ េ យ រេពលេវ កន្លងផុតេទ និងអនកេនរស់ នមនជីវតិមន យុកនែ់តេ្រចន 

ឱកសកនុងករនិយយជមយួពួកេគកនែ់ត 

តិច។

ករសិក ្រ វ្រជវេនះបនេធ្វេឡង 

េ យ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ (CDP) 

ែដលជអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលទទលួជនួំយ 

្រសប មចបបជ់ត ិ (NGO)។ ្រកុមអនកចបបក់រ

ពរសិទធកិមពុជ (CDP) ្រតូវបនេ្រជសេរ សឱយេធ្វ
ករសិក ្រ វ្រជវេនះ េ យបនផ្ដួចេផ្ដមេធ្វ
ករសិក ្រ វ្រជវដំបូង្របកបករយកចិត្តទុក

ក ់ និងករេសុបអេងកតមយួចំនួនស្ដីពីអំេព 

ហិង េយនឌរ័កនុងរបបែខមរ ្រកហម12។ ្រកុមអនក

ចបបក់រពរសិទធិកមពុជ (CDP) កជ៏តំ ងឱយ

អនកេនរស់ នមនជីវតិទទួលរងអំេពហិង    

12 សូមេមល Nakagawa op. cit.; Natale op. cit.; Duong, S, ថ៍កំបំងអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបែខមរ្រកហម (ភនំេពញ ៖ ្រកុម
អនកចបប់ករពរសិទធិកមពុជ ឆន ២ំ០១១) Yim, S, អតីតកល និងបចចុបបននភពរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិែដល្រតូវបន
េរៀបករេ យបងខំ (ភនំេពញ ៖ ្រកុមអនកចបប់ករពរសិទធិកមពុជ ឆន ២ំ០១២)

េចតិយេនេជងឯក
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េយនឌរ័កនុងនមជេដមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីេនតុ ករកូនកត ់ែដលេសុបអេងកតេល បទឧ្រកិដ្ឋរបស់ 

ែខមរ្រកហម (អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ/អ.វ.ត.ក)។ បទពិេ ធន ៍និងជំនញេនះមន

រៈ្របេយជនក៍នុងករជួយេរៀបចំ និងករអនុវត្តករសិក ្រ វ្រជវេនះ។

ករសិក ្រ វ្រជវេនះ មនករចូលរមួពី្រកុមេគលេ  េហយជចមបង ករសិក េនះ្រតូវ 

បនេរៀបចំេឡងស្រមបអ់នកេធ្វករសេ្រមចចិត្តទងំ យ  ែដលមនកតព្វកិចចជួយដល់អនកេន 

រស់ នមនជីវតិទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបែខមរ្រកហម េដមបែីស្វងរកយុត្តិធម ៌និងេដមបនី ំ

ជនេលមសមកទទួលេទស។ មកររពឹំងទុកអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និង អនក្រ វ្រជវែដលមន

ចំ ប់ រមមណ៍ផ្ដល់ករគ្ំរទដល់អនកេនរស់ នមនជីវតិពីរបបែខមរ្រកហម កនឹ៏ងទទួលបនករ 

យល់ដឹងបែនថម មរយៈសកខីកមមបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍េនះ។ របយករណ៍េនះគឺជករសិក  

្រ វ្រជវមយួបែនថមេលចំនួនករសិក ្រ វ្រជវេផ ងេទៀត ែដលចង្រកងឯក រអំពីអំេពហិង

េយនឌរ័កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយស្រមបជ់កណំត្់រ ្របវត្តិ ្រស្តជតិ13។ េហតុដូេចនះ របយ- 

ករណ៍េនះគឺជែផនកមយួៃនករបង្ហ ញអំពីករពិតដល់្របជជនកមពុជជំននេ់នះ និង ជំននេ់្រកយ។

េលសពីេនះ េគសងឃមឹថ អនកេនរស់ នមនជីវតិចតទុ់ករបយករណ៍េនះជភស្តុ ងមយួ

បង្ហ ញពីភពរងឹម ំនិងភពជសះេសបយពីភពឈចឺបរ់បស់ខ្លួន កនុងករ្របឈមនឹងឧ្រកិដ្ឋកមមដ ៏

ៃ្រពៃផ ៃនរបបែខមរ្រកហម និងភពក្ល នរបស់ខ្លួនកនុងករ ត្រត ងេរឿង ៉ វែដល្រតូវបន ម

ឃតម់និឱយនិយយ។ សំេ របយករណ៍េពញេលញជភ ែខមរ កដូ៏ចជ េសចក្ដីសេងខបៃន 

លទធផលរកេឃញសំខន់ៗ  េសចក្ដីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សនៃ៍នរបយករណ៍េនះ ចរកបន ម 

រយៈប ្ដ ញខងេ្រកម។ 

http://gender-based violencekr.org/publications-and-materials/research-and-documentation/

១.២ រចនសមព័នធរបយករណ៍

ែផនកដៃទេទៀតៃនរបយករណ៍េនះ្រតូវបនែបងែចកេចញជបនួជំពូក ៖ 

ជំពូក២៖ វ  ្រតូវបនដក្រសងេ់ចញពីករសិក ្រ វ្រជវ និងេសចក្ដីអ ថ ធិបបយកន្លង 

មក េដមបផី្ដល់បរបិទសងគម និង្របវត្តិ ្រស្ត ែដលកនុងេនះមនករពិចរ េលករសិក ្រ វ្រជវ

13 ឧទហរណ៍ កនុងេពលសរេសររបយករណ៍េនះ ករសិក ្រ វ្រជវពីរកំពុង្រតូវបនអនុវត្ត េ យពិនិតយ ម ន
េលអំេពហិង េយនឌ័រកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ៖ គេ្រមង្របវត្តិផទ ល់មត់របស់្រស្តកីមពុជ ែដលដឹកនំេ យ 
Theresa de Langis និងករសិក អំពីករេរៀបករេ យបងខំកនុងរបបែខមរ្រកហម ដឹកនំេ យអងគករអន្តរវបបធម៌ 
ចិត្តសងគម។
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េនះ។ របយករណ៍េនះចបេ់ផ្ដមពិភក ពីករពណ៌នអំពីកររកី ល លយ៉ងឆបរ់ហ័សៃនអំេព
ហិង ផ្លូវេភទកនុងជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ និងផលបះ៉ពល់ៃនករេរ សេអងេល្រស្តី និងកុមរ។ី បនទ បម់ក 

របយករណ៍េនះនិយយអំពីករ្រតួតពិនិតយេលេគលនេយបយ និងករអនុវត្តរបស់ែខមរ្រកហម 

ពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគង្រគួ រ ករេរៀបករ និងកររមួេភទជមយួអនកដៃទមនិែមនជប្ដីឬ្របពនធ 

ខ្លួន។ េសចក្ដីសននិ ្ឋ នៃនរបយករណ៍េនះេរៀប បអំ់ពីករែស្វងយល់អំពីករ្រប្រពឹត្តៃនរបបេនះេល
ជនជតិភគតិច េដមបផី្ដល់បរបិទស្រមប់ យតៃម្លេលករទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទរបស់ 

ជនរងេ្រគះ។

ជំពូក៣ ៖ ករេរៀបចំករសិក ្រ វ្រជវ េរៀប បល់ម្អតិអំពីវ ិ លភព េគលេ  និងសំណួរៃនករ 

សិក ្រ វ្រជវ។ វធីិ ្រស្ត្របមូល និងករវភិគទិនននយ័ក្៏រតូវបនពនយល់កនុងរបយករណ៍េនះ រមួ

ទងំករពិភក ថេតករសិក ្រ វ្រជវេនះបនេលកេឡងអំពីបញ្ហ ្រកមសីលធមយ៉៌ងដូចេម្ដច? 

េសចក្ដីសននិ ្ឋ នៃនជំពូកេនះ គឺករពិចរ េលករក្រមតិេលករសិក ្រ វ្រជវផងែដរ។

ជំពូក៤ ៖ លទធផលរកេឃញ បង្ហ ញពីលទធផលៃនករសិក ្រ វ្រជវ។ ជំពូកេនះចបេ់ផ្ដមេរៀប ប់

អំពីទិដ្ឋភពទូេទៃន្របជ ្រស្តរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស។ បនទ បម់កជំពូកេនះនិយយអំពីទិនននយ័

ស្ដីពី្របេភទអំេពហិង ផ្លូវេភទជក់ កែ់ដលជនជតិភគតិចបនជួប្របទះកនុងរបបែខមរកមពុជ្របជ-

ធិបេតយយ រមួទងំ ករេរៀបករេ យបងខំ កររេំ ភេសពសនថវៈ កររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ 

និងទសករផ្លូវេភទ។ ជំពូកេនះកប៏ង្ហ ញអំពីទិនននយ័ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលអនកេនរស់ នមនជីវតិ 

ករែស្វងរកជំនួយ ក ្ត ្របឈម និងត្រមូវករជបន្តបនទ បផ់ងែដរ។ ជចុងេ្រកយ ទិនននយ័េនះ្រតូវ 

បនវភិគ េដមបេីឆ្លយតបនឹងសំណួរៃនករសិក ្រ វ្រជវ។ 

ជំពូក៥ ៖ េសចក្ដីសននិ ្ឋ ន យតៃម្លេល អ្វីែដលេសចក្ដីែថ្លងករណ៍ចុងេ្រកយ ចទញពីទិនននយ័ 

និងករវភិគេលលទធផលរកេឃញ។

 ស្រមបអ់នុ សនៃ៍នករសិក ្រ វ្រជវេនះមនកនុងេសចក្ដីសេងខប។
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២.១ អំេពីហិង ផ្លូវេភទកនុ ង និងេ្រកយេពលស្រងគ ម

ករេកតមនអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុង្របេទសកមពុជកនុងេពលមនស្រងគ ម គឺជេរឿងធមម ។   

អំេពហិង ផ្លូវេភទគឺជលកខណៈពិេសសមយួៃនស្រងគ មែដលេកតមនកនុងពិភពេ ក។ ែផ្អក ម

េសចក្ដី្រពងៃនពិធី រអន្តរជតិស្ដីពីឯក រ និងករេសុបអេងកតេលអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងេពល 
ស្រងគ ម14 អំេពហិង ែបបេនះ្រតូវបនកំណតនិ់យមនយ័ថជករ យ្រប រផ្លូវេភទេល្រស្តី និង 

កុមរ ីបុរស និងកុម  ែដលប ្ដ លឱយអនកេនរស់ នមនជីវតិទទួលរងករបះ៉ទងគិចផ្លូវកយ និង 

ផ្លូវចិត្ត កដូ៏ចជ ករបងកឱយមនផលបះ៉ពល់មនិថិតេថរដខ៏្ល ងំេលសហគមន ៍និង្របជជន។

ស្រងគ មជឱកសល្អមយួកនុងករ 

្រប្រពឹត្តអំេពហងិ ផ្លូវេភទបនយ៉ងឆប ់

រហ័ស។ កនុង ថ នភពែដលអំេពហិង

មនក្រមតិខពស់ជទូេទ កិចចគពំរសងគម 

និងករអនុវត្តចបបម់នភពទនេ់ខ យ 

េហយ្រស្ត ីនិងកុមរ្ីរបឈមនឹងភព 

ងយរងេ្រគះកនែ់តធងនធ់ងរេឡង ជន

េលមសមនឱកសកនែ់តេ្រចនកនុងករ 

្រប្រពឹត្តអំេពហិង ផ្លូវេភទ េ យមន 

ក្រមតិទទួលរងករ កទ់ណ្ឌ កមមទប។ 

ភពអតឃ់្ល នខ្ល ងំក៏ ចបងខំ្រស្តី និង កុមរធី្ល កខ់្លួនេទជទសករផ្លូវេភទ ឬ េធ្វកររមួេភទដូរយក 

របរេិភគ និងសិទធិដៃទេទៀត15។ កនុង ថ នភពេនះ ទងំទ ន និងអនកមនិែមនជទ ន ច 

ឆកឱ់កសកនុងករ្រប្រពឹត្តអំេពហិង ផ្លូវេភទ16។

14 ពិធី រអន្តរជតិគឺជករេប្ដជញ ចិត្តរបស់េសចក្ដី្របកស G៨ ស្ដីពីករករពរអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងេពលស្រងគ ម 
ែដលបន្របកសនៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ំ២០១៣។

15 Kaufman, Michael និងមិត្តរមួករងរ អំេពហិង ផ្លូវេភទកនុង និងេ្រកយេពលស្រងគ ម៖ រមួទំងបុរស និងកុម  េសចក្ដី 
សេងខបករតសូ៊មតិអំពីករចូលរមួរបស់បុរស/UNFPA Advocacy Brief (ឆន ២ំ០១២)។ បនេមលេនៃថងទី៩ ែខមក  
ឆន ២ំ០១៤។ <http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/Advocacy%20Brief%20

Sexual%20Violence%20FINAL.pdf>
16 េសចក្ដី្រពងៃនពិធី រអន្តរជតិស្ដពីីករចង្រកងឯក រ និងករេសបុអេងកតអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងេពលស្រងគ ម

២. វ
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អ្វីែដលសំខនជ់ងេនះ េសចក្ដី្រពងៃនពិធី រខងេលកំណតថ់ ទ នក៏ ចេ្របអំេព  

ហិង ផ្លូវេភទជយុទធ ្រស្តកនុងករ្រគប្់រគង កទ់ណ្ឌ កមម បំបកមុ់ខ ឬ បំផ្ល ញ្រកុមមនុស ជក ់

កម់យួ បំភតិបំភយ័ពួកេគបន្តិចម្ដងៗ ឬ េធ្វឱយពួកេគជេម្ល សេចញពីទី ងំមយួ17។ ករេ្របអំេព 

ហិង ផ្លូវេភទជ “យុទធវធីិៃនស្រងគ ម” និងកររេំ ភេសពសនថវៈជឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគ ម ឧ្រកិដ្ឋកមម 

្របឆងំនឹងមនុស ជត ិឬ អំេពប ្ដ លឱយមនករ្របល័យពូជ សន ៍្រតូវបនែចងកនុងលិខិតុបករណ៍ 

និងេសចក្ដីសេ្រមចអន្តរជតិមយួចំនួន រមួទងំេសចក្ដីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក សន្តិសុខអងគករ 

សហ្របជជតិេលខ១៨២០18 និងអនុ សនទូ៍េទេលខ៣០ របស់អនុសញញ  CEDAW ស្ដីពី 

ករករពរ្រស្តីកនុង និងេ្រកយេពលស្រងគ ម III C (២៣)19។ ្រកុម្របឹក សន្តិសុខកតស់មគ ល់ថ អំេព
ហិង ផ្លូវេភទែដលបនេ្របជយុទធ ្រស្តែបបេនះ ចមនបង្ហ ញកនុង កបបកិរយិរបស់ជនេលមស 

និងជនរងេ្រគះ បរយិកសៃននិទណ្ឌ ភព/ករដួលរលំរបប្រគប្់រគង វ ិ លភពៃនករឆ្លងែដន/

ឬករពិតែដលពួកេគបំពនេលលកខខណ្ឌ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងឈបប់ញ់គន 20។ កង្វល់មយួៃនករសិក

្រ វ្រជវេនះ គឺករកំណតថ់េតែខមរ្រកហមបនេ្របអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចជយុទធ-

្រស្តែដរឬេទ?

ដំ កក់លដំបូងកនុងករ យតៃម្លេនះ គឺករពិនិតយេមលករេឡងកនក់បអំ់ ចរបស់ 

ែខមរ្រកហម េគលបំណងរបស់ែខមរ្រកហមេល្របេទសកមពុជ និងករជិះជនៃ់នរបបេនះេលជនសីុវលិ 

រមួទងំករេលកទឹកចិត្តឱយ្រប្រពឹត្តអំេពហិង ផ្លូវេភទ។

២.២ ែខមរ្រកហម និងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ

នៃថងទី១៧ ែខេម  ឆន ១ំ៩៧៥ ែខមរ្រកហមបនចូល្រគប្់រគង ជធនីភនេំពញ និងបនទ បម់ក

្របេទសកមពុជទងំមូល េ យបងកឱយមនរបបមយួេធ្វឱយ្របជជនកមពុជមនភពភយ័ខ្ល ច។ ករចូល 

កនក់បរ់បស់ែខមរ្រកហមបនេធ្វេឡង បនទ បពី់ស្រងគ មសីុវលិរយៈេពល្របឆំន  ំែដលកនុងអំឡុងេពល

17 Ibid.
18 េសចក្ដីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិេលខ ១៨២០ op. cit.
19 បនេមលកនុងៃថង១២ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤។ <http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/

CEDAW.C.CG.30.pdf>
20 ម សននិបត្រកុម្របឹក សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិ (A/60/657*-S/2012/33*), របយករណ៍របស់អគគេលខធិករ 

ស្ដពីីអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងេពលស្រងគ ម (១៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១២) កថខណ្ឌ ៣។ ជករេឆ្លយតប ្រកុម្របឹក សន្តិសុខ
បនជំរញុរដ្ឋជ្របតិករ និង ថ ប័នដៃទេទៀតឱយករពរ្រស្តី និងកុមរឱីយបនកន់ែត្របេសរ និងបនជំទស់នឹងករេលក
ែលងេទសចំេពះបទឧ្រកិដ្ឋអំេពហិង ផ្លូវេភទែដលបន្រប្រពឹត្តេនេពលជិតផុតស្រងគ ម។
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េនះពួកែខមរ្រកហមបនពយយមផ្ដួលរលំំរ ្ឋ ភបិលរបស់ លន ់នល់21។ 

ភ្ល មៗបនទ បពី់ទទួលបនអំ ច ែខមរ្រកហមបនបងខំ្របជជនជេ្រចន ននកឱ់យចក 

េចញពី ជធនី និងទី្រកុងមយួចំនួនេទៀតេទរស់េន មជនបទ េដមបបីេងកតជរបបេធ្វកសិកមម ម

ជនបទ។ ឈរេលទស នៈៃនករអភវិឌ ្របេទសចបពី់ “ចំណុចសូនយ” ែខមរ្រកហមបនលុបបំបត ់

េចលនូវលុយ និងធនគរ េរៀន អគរ សន ប ្ដ ញៃ្របសណីយ ៍និង្រទពសមបត្តិ 

ឯកជន22។ របបេនះបនបំផ្ល ញ្របពន័ធទូរស័ពទ និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈដៃទេទៀត។ 

េរៀន និងម វទិយល័យទងំអស់ អគរ សន ផ រ និងអគររ ្ឋ ភបិលភគេ្រចន្រតូវបិទ 

ឬ ែ្របក្ល យេទជមនទីរឃុំឃងំ េ្រកលសត្វ កែន្លងក ង និងជ្រងុក្រសូវ23។

ែខមរ្រកហម បន កេ់ចញជបនទ ននូ់វករ្រគប្់រគងដតឹ៍ងរុងឹេល្រគួ រ្រគប្់រសទបវ់ណ្ណ ៈ 

សងគម េ យបងគ បប់ញជ ថ ្របជជនទងំអស់មនិគួរមន្រគួ រផទ ល់ខ្លួនេ្រកពីអងគករេឡយ 

( មនយ័្រតង ់ “អងគករ” ឬ ថ បន័្រគប្់រគងរបស់របបកមពុជ្របជធិបេតយយ)។ ប្តី្របពនធ កុមរ និង 

សមជិក្រគួ ររបស់្របជជន្រតូវ 

បំែបកឱយរស់េន ចេ់ យែឡកពីគន  

រមួទងំទរកេទបនឹងេកត ក៏្រតូវបន 

បំែបកពីម្ដ យែដរ ែដលេមលែថទ ំ

េ យមនុស ដៃទេទៀត24។ ្របជជន 

មិន្រតូវបនអនុញញ តឱយជួបសួរសុខ 

ទុកខសមជិក្រគួ រញឹកញបេ់ឡយ 

េហយករសួរសុខទុកខមនរយៈេពល 

ខ្លី។ ្របជជនទូេទ្រតូវបនបងខំឱយរស់

េនកនុងសហករណ៍ ែដលមនករ្រគប ់

្រគងេលករេគង ហូបចុក និងករេធ្វ 

21 េសន្របមុខ លន់ នល់ បនទទួលេជគជ័យកនុងករេធ្វរដ្ឋ្រប រទម្ល ក់សេម្ដច្រពះសីហនុែដលជ្របមុខរដ្ឋកនុងឆន ១ំ៩៧០។ កងកម្ល ងំ 
កុមមុយនីស្តេវៀត មបនសហករជមួយកងកម្ល ងំបក កុមមុយនីស្តកមពុជកនុងអំឡុងេពលេនះ េធ្វករ យ្រប រកងកម្ល ងំរបស់ 
លន់ នល់ ែដលទទួលបនជំនួយពីសហរដ្ឋ េមរកិ និងយុទធនករទម្ល ក់្រគប់ែបកដ៏េ្រចនសនធឹកសនធ ប់េនទូទំង្របេទស។

22 Chandler, D, ្របវត្តិ ្រស្ត្របេទសកមពុជ ៤th ed. (េឈៀងៃម៉ ៖ េសៀវេភដងកូវនង ឆន ២ំ០០៨)

23 ករពិនិតយ ម ន ក្ដីកមពុជ ្របវត្តិែខមរ្រកហម (ឆន ២ំ០១៣) ែផ្អកេល Khamboly D, ្របវត្តិ ្រស្តរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ 
(ឆន ១ំ៩៧៥-១៩៧៩) មជឈមណ្ឌ លឯក រកមពុជ។ បនេមលេនៃថងទី១៧ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ <http://www.cambodiatribunal.org/
history/cambodian-history/khmer-rouge-history/>

24  Mam, K, របបកមពុជ្របជធិបេតយយ (១៩៧៥-១៩៧៩) ៖ ្រស្តជីមេធយបយស្រមប់ករផ្ល ស់ប្ដូរសងគម (និេកខបបទថន ក់បរញិញ ប្រត 
ម វទិយល័យ Yale ឆន ២ំ០០០)

រូបភពអនកជបព់នធនគរេន ស២១
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ករ។ េសរភីពផ្ល ស់ទីមនតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ។ 

អនកេធ្វករបំពនចបពី់ក្រមតិ្រ លដល់ក្រមតិធងនធ់ងរ ្រតូវទទួលទណ្ឌ កមមធងនធ់ងរ ដូចជ 

ករ យដំ ករ កក់នុងមនទីរឃុំឃងំ ករជេម្ល ស និងករេផទរេ យបងខំ ករេធ្វទរុណកមម ករេធ្វ 

កយវកិលកមម និងករសម្ល ប។់ បញញ វន្ត អនកមន ជនបរេទស ឬ អនកគ្ំរទរបបមុន្រតូវបនចតទុ់កជ

ស្រតូវៃនបដិវត្តន ៍និង្រតូវបនេធ្វទុកខបុកេមនញ។ កនុងអំឡុងរបបេនះ ្របជជនជេ្រចន ននកទ់ទួល 

រងនូវភពអតឃ់្ល ន ករេធ្វទរុណកមម ករ កក់នុងមនទីរឃុំឃងំ ឈ ឺ ្ល ប ់និង្រតូវសម្ល បេ់ចល25។

ចំណុចសំខនៃ់នករសិក ្រ វ្រជវេនះ គឺករេផ្ដ តេលេគលនេយបយរបស់ែខមរ្រកហម

កនុងករ្រគប្់រគងេលជីវតិ្រគួ រ និងទំនកទំ់នងផ្លូវេភទែដលបនជំរុញឱយមនឱកសកនុងករ្រប្រពឹត្ត

អំេពហិង ផ្លូវេភទ។ េគលនេយបយសំខនពី់រ្រតូវបនេរៀប បខ់ងេ្រកម។

សំខនជ់ងេនះេទៀត របបេនះបន្រគប្់រគងអនកែដល ចេរៀបករបន។ េគលនេយបយ 

េនះ ចឱយែខមរ្រកហមបងខំ្របជជនឱយេរៀបករជមយួៃដគូែដលែខមរ្រកហមេ្រជសេរ សឱយ េ យេរៀប

ចំពិធីេរៀបករជ្រកុមមនចំនួនរហូតដល់ជេ្រចនរយគូកនុងេពលែតមយួ។ ្របជជនជេ្រចន 

េនទូទងំ្របេទស ្រតូវបនបងខំឱយេរៀបករខុសពីបំណងរបស់ពួកេគេ យ រករអនុវត្ត មេគល

នេយបយេនះ។ អនកបដិេសធមនិអនុវត្ត ម នឹងទទួលរងទណ្ឌ កមម មរយៈករគំ មកំែហង 

ករត្រមូវឱយបំេពញករងរ លំបក ករ កម់នទីរឃុំឃងំ ករេធ្វទរុណកមម ឬករសម្ល ប2់6។ De  

Langis និង Studzinsky27 បនបង្ហ ញពកយសំុ ងំខ្លួនជេដមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីេទកន ់អ.វ.ត.ក28 

េ យបនេលកេឡងអំពីផលវបិកធងនធ់ងរៃនេគលនេយបយេនះេលជនរងេ្រគះ។ អនកនិពនធេលក 

េឡងបែនថមេទៀតថ េមធវៃីនេដមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីបនេសនសំុឱយចតទុ់កករេរៀបករេ យបងខំ   

មនក្រមតិេទស មផ្លូវចបបេ់សមនឹងកររេំ ភេសពសនថវៈ ករេធ្វទសភព ករេធ្វទរុណកមម 

កដូ៏ចជ ចតទុ់កជបទឧ្រកិដ្ឋ ចេ់ យែឡកមយួៃនករេរៀបករេ យបងខំ និងករមនៃផទេពះ 

េ យមនិចងប់ន និងជឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជតិ។

25 Ibid.

26 De Langis, T &Studzinsky, S, អ.វ.ត.ក បទឧ្រកិដ្ឋផ្លូវេភទ និងេវទិក ្ដ ប់សំេឡង្រស្តីកមពុជ (ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២) ឯក រសេងខបស្ដពីី 
អ.វ.ត.ក េវទិក ្ដ ប់សំេឡង្រស្តីកមពុជ និងជំ នេ ះ្រ យអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបែខមរ្រកហម ៧។ បនេមលេនៃថងទី៣ ែខកុមភៈ 
ឆន ២ំ០១៤ <http://www.civilparties.org/?p=1304>

27 De Langis&Studzinsky op. cit. ៧

28 អ.វ.ត.ក គឺជតុ ករកូនកត់ជតិ និងអន្តរជតិស្រមប់ជំនំុជ្រមះេលឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគ មកនុងអំឡុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ
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ករពិចរ សំខនម់យួ េដមបយីល់ដឹ

ងអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងបរបិទេនះ គឺថេត
ជញ ធរែខមរ្រកហមមនករេឆ្លយតបយ៉ងដូច  

េម្ដចេនេពលមនអំេពហិង ែបបេនះេកត

េឡង? មរយៈករបក្រ យរបស់មជឈ 

មណ្ឌ លឯក រកមពុជេល “្រកមេលខ្របមំយួ” 

ៃន “្រកម្របតិបត្តិទងំដបពី់ររបស់ទ ន” 

ែខមរ្រកហមបនេលកេឡងថ មនិមននរ

មន ក់ ចរេំ ភបំពនេល្រស្ត ីបងខំ្រស្តឱីយរមួ 

េភទ ឬ រមួេភទជមយួ្រស្តែីដលមនិែមនជ 

្របពនធខ្លួនេឡយ29។ ទណ្ឌ កមមស្រមបក់រ 

រេំ ភបំពនេនះ រមួមន ករក ង ករេធ្វ 

ករងរេ យបងខំ ករ កក់នុងមនទីរឃុំឃងំ 

ករេធ្វទរុណកមម និងករសម្ល ប។់ វត្តមនៃន

េគលនេយបយេនះមនអតថនយ័ថ ទងំករ 

រមួេភទជមយួ អនកដៃទេ្រកពីប្ដី្របពនធខ្លួន និងអំេពហិង ផ្លូវេភទគឺជករណីក្រមេកតមនកនុងរបប

េនះ េហយជនេលមស្រតូវបន កទ់ណ្ឌ កមម ្របសិនេបអំេពែបបេនះពិតជេកតេឡង។ ករសិក  

្រ វ្រជវកន្លងមក និងករេសុបអេងកតដៃទេទៀត កដូ៏ចជ ពកយសំុ ងំខ្លួនជេដមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

កជូ់នេទ អ.វ.ត.ក បង្ហ ញពីភពខុសគន ខ្ល ងំេទនឹងករពិត30។

្របសិនេបជនរងេ្រគះ និង ជនេលមស្រតូវបនយកមកកតេ់ទស ម្រកមេលខ្របមំយួកនុង 

ករណីេគរកេឃញមនអំេពហិង ផ្លូវេភទ ដូេចនះ េគ ចេឃញយ៉ងចយស់ថមនិមនករេរៀបចំ

មយួឱយមនករករពរសិទធិរបស់្រស្តីរងេ្រគះេឡយ។ ជកែ់ស្ដង de Langis និង Studzinsky31 

និងអនកដៃទេទៀតបនជំទស់ថ ផទុយេទវញិ េគលនេយបយេនះ្រតូវបនបេងកត េដមប្ីរគប្់រគងេល
សកមមភពផ្លូវេភទទងំអស់របស់្របជជន ែដលឆ្លុះបង្ហ ញឱយេឃញអំពីករ្រគប្់រគងដតឹ៏ងរុងឹេល 

្របជជន។ De Langis និង Studzinsky បង្ហ ញបែនថមថ (១) េគលនេយបយេនះមនិបនករពរ 

ជនរងេ្រគះេឡយ ្របសិនេបពួកេគ្រតូវបនចតទុ់កជស្រតូវៃនរបបេនះ (២) មនិមន ថ បន័ផ្លូវករ 

29 Youk, C, ្រកម្របតិបត្តិទី៦។ ករ្រ វ្រជវករពិត បញ្ហ  ១៥ (ឆន ២ំ០០១)។ បនេមលេនៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣<http://d.dccam.org/
Projects/Magazines/Previous%20Englis/Issue15.pdf>

30 Nakagawa, op. cit.; Natale op. cit.; ្រកុមអនកចបប់ករពរសិទធិកមពុជ ពកយសំុ ងំខ្លួនជេដមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី ក់ជូនេទ អ.វ.ត.ក

31 De Langis&Studzinsky op. cit. ៥

េចតិយេនេខត្តបតដំ់បង
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ឬេ្រកផ្លូវករ (ដូចជ តុ ករ នគរបល ។ល។) ផ្ដល់ដំេ ះ្រ យជូនជនរងេ្រគះ ឬ ទទួលខុស

្រតូវេលបទឧ្រកិដ្ឋែដល្រប្រពឹត្តេលជនរងេ្រគះេឡយ និង(៣) ្របសិនេបជនេលមសមន្របវត្តិចូលរមួ 

កនុង “បដិវត្តនប៍នយ៉ងសកមម” ពួកេគ ចរចួផុតពីទណ្ឌ កមម។ ចំណុចទងំេនះពិតជជួយករពរជន

េលមសយ៉ងេ្រចន េ យ ចឱយជនេលមស្រប្រពឹត្តអំេពហិង ផ្លូវេភទបែនថមេទៀតេ យមនិទទួល 

រងទណ្ឌ កមម។

េ យបនេលកេឡងអំពីបរយិកសសងគម និងនេយបយស្រមប្់របជជនសីុវលិកនុងរបប 

កមពុជ្របជធិបេតយយ បចចុបបនន ករពិភក កំពុងែស្វងរកភស្តុ ងទកទ់ងនឹងករ្រប្រពឹត្តអំេពហិង  

ផ្លូវេភទកនុងរបបេនះ។

២.៣ អំេពីហិង ផ្លូវេភទកនុ ង្របេទសកមពុជកនុ ងរបបែខមរ្រកហម

បទេលមសអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងអំេពហិង េយនឌរ័កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយបនក្ល យ

ជ្របធនបទៃនករសិក ្រ វ្រជវដម៏នតៃម្លមយួចំនួន និងករេសុបអេងកតដៃទេទៀត។ Natale32 

ផ្ដល់ករអេងកតដល៏្អឥតេខច ះមយួេលបញ្ហ ទងំេនះកនុងរបយករណ៍របស់នងទកទ់ងនឹងអំេពហិង

េយនឌរ័ កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ។ េសចក្ដីសេងខបខងេ្រកមៃនឯក រេនះដក្រសងេ់ចញពី

ករអេងកតេនះ និងបនបញចូ លកនុងករសិក របស់ Natale និងករ្រ វ្រជវែដលអនុវត្តេ យ     

Savorn Duong និង Farina So ៖

 កនុងឆន ១ំ៩៩០ Richard Mollica និងមតិ្តរមួករងរមកពីកមមវធីិ Harvard ស្ដីពីករបះ៉ទងគិចផ្លូវ 

ចិត្តរបស់ជនេភៀសខ្លួន (Harvard Program in Refugee Trauma) បនេធ្វបទសមភ សជនេភៀស 

ខ្លួនកមពុជចំនួនជិត១០០០នកក់នុងជំរជិំត្រពំែដនៃថ េ យបនរកេឃញថ អនកផ្ដល់បទសមភ ស 

ចំនួន១៧% ្រតូវបនរេំ ភេសពសនថវៈ ឬ រេំ ភបំពនផ្លូវេភទ33។

 Kalyanee Mam មកពីម វទិយល័យ Yale បនេធ្វបទសមភ សកនុងេខត្តក ្ដ លកនុងឆន ១ំ៩៩៩ 

និង ឆន ២ំ០០០ េ យេផ្ដ តករពិនិតយ ម នេលេគលនេយបយែខមរ្រកហម ្រពមទងំបន 

ែស្វងរកភស្តុ ងអំពីករេរៀបករេ យបងខំ កររេំ ភេសពសនថវៈ និងកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ

32 Natale, op. cit.

33 Mollica, RF, Donelan, K, Tor, S, Lavelle, J, Elias C, Frankel, M, Blendon, RJ, “ផលប៉ះពល់ៃនករប៉ះទងគចិផ្លវូចិត្ត និងករឃំុឃំងខ្លនួេលសុខភព 
និងសុខភពផ្លូវចិត្តរបស់្របជជនកមពុជរស់េនកនុងជំរ ំ ម្រពំែដនកមពុជ-ៃថ” ទស នវដ្ដីសមគមេវជជ ្រស្ត េមរកិ ២៧០ ៥ 
(ឆន ១ំ៩៩៣) ៖ ៥៨១-៥៨៦
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េល្រស្តី34។

 កនុងឆន ២ំ០០៦ Kasumi Nakagawa និងមតិ្តរមួករងរេន្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជបន

េរៀបចំក្រមងសំណួរ មវធីិ ្រស្តមនិៃចដនយចំនួន ១៥០០ ក្រមងសំណួរ និងបនេធ្វបទសមភ ស 

លម្អតិចំនួន ៩៦ បទសមភ សទកទ់ងនឹងេរឿង ៉ វគួរឱយចប់ រមមណ៍បំផុតកនុងក្រមងសំណួរ 

េដមបដឹីងថ េតអនកទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទែដលេនរស់ នមនជីវតិពីរបបេនះ្រតូវបន 

សម្ល បទ់ងំអស់ែដរឬេទ? នងបនរកេឃញថ ជនរងេ្រគះេនមនជីវតិ និងបនចង្រកងឯក

រស្ដីពីករណីៃនករេរៀបករេ យបងខំ កររេំ ភេសពសនថវៈ កររេំ ភអនកដៃទេ្រកពីប្ដី 

្របពនធខ្លួន ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទកនុងទ្រមងេ់ផ ងេទៀត រមួទងំ កររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ ករ 

េធ្វកយវកិលកមម និងករបងខំឱយ ្រកតកយ35។

 Peg Le Vine បនេបះពុមពផ យេសៀវេភមយួកបលកនុងឆន ២ំ០១០ ែដលេផ្ដ តជពិេសសេល
ករេរៀបករកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ។ ែផនកេនះបនដក្រសងេ់ចញពីករសិក ្រ វ្រជវ 

រយៈេពល១០ឆន េំលបុរស្រស្តីចំនួន ១៩២ នកែ់ដលបនេរៀបករកនុងរបបេនះ េ យេរៀប ប ់

លម្អតិថេតពួកេគយល់េឃញដូចេម្ដចចំេពះករេរៀបករ និងករមនិមនករេរៀបចំពិធីេរៀបករ? 

ខណៈេពលអនកនិពនធបនចង្រកងឯក រស្ដីពីភពឈចឺបប់ងកេឡងេ យែខមរ្រកហមែដល 

បងគ បប់ញជ ឱយ្របជជនេរៀបករ រមួេភទ និងមនៃផទេពះ នងកប៏នបង្ហ ញែដរថ ករេរៀបករ 

មករបងគ បប់ញជ បនជួយប្ដី្របពនធឱយរចួផុតពីករទទួលេទសែដលខ្លួនបនបំពន និងករ 

រខំនដៃទេទៀត។ នងមនិបនេធ្វចំ តថ់ន កទំ់នកទំ់នងទងំេនះថជ “ករេរៀបករេ យ 

បងខំ” េឡយ36។

 Katrina Natale និងមតិ្តរមួករងរេន្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ បនេធ្វបទសមភ ស ម 

វធីិ ្រស្តមនិៃចដនយចំនួន១០៤ដងកនុងេខត្តបតដំ់បង និង ្វ យេរៀងកនុងឆន ២ំ០១០។ ករ 

សិក ្រ វ្រជវរបស់នង េផ្ដ តេលករពិនិតយអំពី្របេភទៃនអំេពហិង េយនឌរ័កនុងរបបកមពុជ 

្របជធិបេតយយ េ យករកំណតអ់ត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ និងជនេលមស ទី ងំ និង ថ នភពៃន 

អំេពហិង េយនឌរ័។ ករសិក ្រ វ្រជវបនរកេឃញភស្តុ ងៃនកររេំ ភេសពសនថវៈ 

កររេំ ភជ្រកុម និងកនុង្រទង្់រទយធំ កររេំ ភកនុង ថ បន័ និងសហករណ៍ែខមរ្រកហម 

កររេំ ភេ យេ្របវតថុចែម្លក ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងទសករផ្លូវេភទ ករេធ្វកយវកិល 

34 Mam, op. cit

35 Nakagawa, op. cit.

36 Lavine, P, េសចក្ដី្រស ញ់ និងភពភ័យខ្ល ចកនុង្របេទសកមពុជ ៖ េ្រគះថន ក់ៃនករេរៀបករ ករេកត និងករ្របតិបត្តិ សនកនុងរបប
ែខមរ្រកហម (្របេទសសឹង្ហបុរ ី៖ រព័ត៌មន MIS ឆន ២ំ០១០) 
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កមមផ្លូវេភទ និងករេធ្វទរុណកមម កររេំ ភបំពន និងករបំបកមុ់ខ និងករេរៀបករេ យបងខំ។ 

មនករផ្ដល់អនុ សនជ៍េ្រចនស្រមបក់រផ្ដល់យុត្តិធមអ៌ន្តរកល ករកតេ់សចក្ដីេលបទ 

ឧ្រកិដ្ឋ និងករផ្ដល់សំណង ករសិក ្រ វ្រជវ និងករចង្រកងឯក រស្ដីពីកររេំ ភបំពន 

សិទធិមនុស  និងករគ្ំរទជនរងេ្រគះ មរយៈករផ្ដល់េស ។37

 កនុងឆន ២ំ០១១ Savorn Duong េន្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជបនេធ្វបទសមភ សលម្អតិជ

មយួបុរស្រស្តីចំនួន១៨នក ់ែដលទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបែខមរ្រកហម។ េរឿង ៉ វផទ ល់

ខ្លួនរបស់ពួកេគ្រតូវបនចង្រកងទុកកនុងរបយករណ៍លម្អតិ េ យចង្រកងអំពីករណីរេំ ភ 

េសពសនថវៈ កររេំ ភរចួសម្ល ប ់ករេំ ភកនុងមនទីរឃុំឃងំ ករេរៀបករេ យបងខំ ទរុណកមម 

ផ្លូវេភទ និងទសករផ្លូវេភទ38។

 កនុងឆន ២ំ០១១ Farina So បនេបះពុមភផ យឯក រសិក ្រ វ្រជវេល្របធនបទមយួែផ្អក 

េលករ្រ វ្រជវស្រមបនិ់េកខបបទថន កអ់នុបណ្ឌិ តរបស់នង េ យកនុងេនះ នងកប៏នេធ្វ 

បទសមភ សលម្អតិជមយួ្រស្តីជនជតិចមមូស្លីមអំពីបទពិេ ធនជី៍វតិកនុងរបបែខមរ្រកហម។ េរឿង 

៉ វរបស់្រស្តទីងំេនះកប៏នបញចូ លកនុងរបយករណ៍ស្ដីពីអំេពហិង ផ្លូវេភទែដលបនកំណត ់

េគលេ 39។

លទធផលរកេឃញៃនករសិក ្រ វ្រជវទងំេនះផ្ដល់ភស្តុ ងដរ៏ងឹមថំ កនុងរបបេនះទ្រមង់

ៃនអំេពហិង េយនឌរ័ែដល 

េកតមនភគេ្រចនគឺពកព់ន័ធ 

នឹងផ្លូវេភទ។ ្របជជនទទួល 

រងអំេពហិង ផ្លូវេភទខុសៗ

គន ជេ្រចនកនុងទីកែន្លងមយួ

ចំនួនេនទូទងំ្របេទស។ 

អំេពហិង ផ្លូវេភទទងំេនះ 

រមួមន កររេំ ភេសព- 

សនថវៈ ទសករផ្លូវេភទ ករ 

េរៀបករេ យបងខំ កររមួ 

37 Natale, op. cit.

38 Duong, S, ថ៍កំបំងៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបែខមរ្រកហម (ភនំេពញ ៖ ្រកុមអនកករពរសិទធិកមពុជ ឆន ២ំ០១១)

39 So, F, ៃសប្រគបមុខរបស់្រស្តីឥ ្ល មកនុង្របេទសកមពុជ ៖ ករចងចំរបស់្រស្តីចមមូស្លមីបនទ ប់ពីរបបែខមរ្រកហម ក្រមងឯក រេលខ១៦ 
(ភនំេពញ៖ មជឈមណ្ឌ លឯក រកមពុជ ឆន ២ំ០១១)

្រស្តីជនជតិចមកំពុងេធ្វសកខកីមមកនុងកមមវធីិ ករ ្ត បសំ់េឡង្រស្តីឆន ២ំ០១៣ អំពី  
បទពិេ ធនរ៍បស់គតទ់កទ់ងនឹងអំេពហងិ ផ្លូវេភទ
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េភទេដមបរីស់40 ករេធ្វកយវកិលកមមផ្លូវេភទ និងករេធ្វទរុណកមម និងកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ 

ដៃទេទៀត។ ជនេលមសភគេ្រចនគឺជភន កង់រែខមរ្រកហម និងក្រមទទួលករ កទ់ណ្ឌ កមម។ 

ជនរងេ្រគះ និង្រគួ ររបស់ពួកេគទទួលរងផលវបិកជេ្រចនពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ។ អនកេនរស់ ន

មនជីវតិជេ្រចនកនុងចំេ មអនកេនរស់ នមនជីវតិទងំេនះ មនត្រមូវករជបន្តបនទ បក់នុងករ 

ទទួលបនករគ្ំរទេលករេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលពួកេគបនជួប្របទះ និងករបះ៉ទងគិចផ្លូវចិត្ត។

ែផ្អកេល្របធនបទស្ដីពីអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ 

អនក្រ វ្រជវៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះ មិន ចេធ្វករសិក ្រ វ្រជវេល្របធនបទជក់ ក ់

េ្រកពីករណី និងករេសុបអេងកត ចេ់ យែឡកពីគន  ែដលបនកត្់រ ទុកកនុងរបយករណ៍មយួ 

ចំនួនកនុងចំេ មរបយករណ៍េលកេឡងខងេលេឡយ។ ករណ៍េនះបង្ហ ញឱយេឃញអំពីករខ្វះ 

ខតៃនដំេណ រេរឿងកនុងរបបេនះ។ ករខ្វះខតេនះបនជំរុញឱយមនករេសុបអេងកតេលករទទួលរង 

អំេពហិង ផ្លូវេភទរបស់ជនជតិភគតិចកនុងរបបេនះស្រមបក់រសិក ្រ វ្រជវេនះ។

ករពិភក ខងេ្រកម បង្ហ ញអំពីករយល់េឃញ និងករេឆ្លយតបជទូេទរបស់ែខមរ្រកហម

េលជនជតិភគតិចេវៀត ម ែខមរ្រកហម ែខមរឥ ្ល ម និងជនជតិចមកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ 

េ យចតទុ់កពួកេគជមេធយបយស្រមប្់រប្រពឹត្តអំេពហិង ផ្លូវេភទ។

២.៤ ែខមរ្រកហម និងជនជតិភគតិច

េគលនេយបយែខមរ្រកហមបង្ហ ញថ េមដឹកនរំបបេនះមនបំណងបេងកតរបបែខមរមយួម

នលកខណៈដូចគន ទងំអស់ ែដលជរបបមនិអតឱ់ន្រកុមជនជតិភគតិច។ ភស្តុ ងមនបង្ហ ញជក់

ចបស់កនុងចបបៃ់នរបបេនះ ែដល កប់្រមមេល្រកុមជនជតិភគតិច និង សនេ្រចនជង២០្រកុម 

រមួទងំ ជនជតិភគតិចេវៀត ម និងជនជតិភគតិចចមមូស្លីម41។ េលសពីេនះ េទះបីជរដ្ឋធមម  

នុញញឆន ១ំ៩៧៦ៃនរបបកមពុជ្របជធិបេតយយបនធនសិទធិេសរភីពៃនជំេនឿ សនកេ៏ យ ករ៏ដ្ឋ

ធមមនុញញ េនះបន មឃតយ៉់ងតឹងរុងឹចំេពះ “ សនទងំអស់ែដល្របឆងំនឹងបដិវត្តនខ៍្លួន និង

េធ្វឱយអន្ត យដល់របបកមពុជ្របជធិបេតយយ និង្របជជនកមពុជ”42។ មរយៈសកមមភពៃនរបប 

40  េ ម៉យងេទៀតថ ករេ ះដូរ រ ថន  ំនិងសិទធិដៃទេទៀតស្រមប់កររមួេភទ។

41 Gellately, R; Kiernan, B, ្រពលឹងជនរងេ្រគះកនុងអំេព្របល័យពូជ សន៍ ៖ ករសម្ល ប់រងគ លកនុងទិដ្ឋភព្របវត្តិ ្រស្ត (Cambridge, New 
York ៖ រព័ត៌មនម វទិយល័យ Cambridge) ៣១៣–៣១៤

42 រដ្ឋធមមនុញញៃនរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ (ឆន ១ំ៩៧៥-១៩៧៩) បនមកពី រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ (ឆន ១ំ៩៥៣-១៩៩៣) បន្របមូល និង 
ផ្ដល់េ យ RMJennar។ បនេមលេនៃថងទី១២ ែខមក  ឆន  ំ២០១៤ <http://www.d.dccam.org/Archives/Documents/DK_Policy/
DK_Policy_DK_Constitution.htm>
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េនះបង្ហ ញថ ករពិត េមដឹកនរំបបេនះ្របឆងំយ៉ងខ្ល ងំនឹង សន។ កនុងអំឡុងេពលកនអំ់ ច 

ែខមរ្រកហមបនបំផ្ល ញ្រប ទ វត្ត ម វ ិ រឥ ្ល ម និង្រពះវ ិ រ្រគិស្ត វតថុបុ ណ និងគមពរី សន 

និងបនសម្ល បេ់មដឹកនំ សនជេ្រចនេនទូទងំ្របេទសកមពុជ។ េ កសងឃ្រតូវបនចបផ់ កឹ 

និងបញជូ នេទជំរកំរងរ។ សហគមន្៍រគិស្ត និងមូស្លីម្រតូវបនកំណតជ់េគលេ ពិេសស េ យ្រតូវ

បនចតទុ់កជពួកគ្ំរទេ កខងលិច និងត្រមូវឱយ្រប្រពឹត្ត មវបបធម ៌និងសងគមកមពុជ43។

េគលនេយបយែខមរ្រកហមែដលកំណតេ់គលេ  ឬ មនផលបះ៉ពល់ជេ្រចនេល 

ជនជនជតិភគតិច និង សន ជទូេទ បនកំណតឱ់យអនុវត្ត ដូចជ (១) ករអនុវត្ត មវបបធមែ៌ខមរ 

(ដូចជ អនុញញ តឱយនិយយែតភ ែខមរ) (២) ករបំែបកេចញពី្រគួ រ និងសហគមន ៍ (៣) 

អំេពហិង ែដលមនករកំណតេ់គលេ  (៤) ករជេម្ល សេចញពី្របេទស និង (៥) ករសម្ល ប4់4។

២.៤.១ ជនជតិភគតិចេវៀត ម 

កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ ភព នតឹងខងេយធ និងនេយបយេកតមនជបន្ត 

បនទ បរ់ ងរ ្ឋ ភបិលែខមរ្រកហម និងេវៀត ម។ ជករេឆ្លយតប ែខមរ្រកហម បនេរ សេអងយ៉ង 

ខ្ល ងំ និងសម្ល បជ់នជតិភគតិចេវៀត មែដលរស់េនកនុង្របេទសមពុជយ៉ងរងគ លេន្រគបតំ់បន ់

ខុសៗគន ៃន្របេទសកមពុជ និងកនុងេពលខុសៗគន ។

ភ្ល មៗបនទ បពី់េឡងកនអំ់ ចកនុងឆន ១ំ៩៧៥ ែខមរ្រកហមបនពយយមបេណ្ដ ញ្របជជន 

និងទ នេវៀត មែដលរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ។ េមដឹកនរំបបកមពុជ្របជធិបេតយយមនករ

សង យ័យ៉ងខ្ល ងំេលេវៀត មខងេជង េ យេជឿជកថ់ ពួកកុមមុយនីស្តេវៀត មមនបំណង 

កនក់ប្់របេទសកមពុជ េដមបបីេងកតបនជែផនកៃនសមពន័ធមយួកនែ់តធំ ែដលដឹកនេំ យ្របេទស 

េវៀត ម45។ កនុងែខឧសភ ឆន ១ំ៩៧៥ ប៉ុល ពត និង នួន ជ បន្របកសែផនករបេណ្ដ ញជនជតិ 

េវៀត មពី្របេទស េ យេជឿជកថ់ ពួកេវៀត មបន “លួចចូលកនុង្របេទសកមពុជជសមង ត ់

និងរស់េន កខ់្លួនជមយួ្របជជនែខមរ46”។ េហតុដូេចនះ កងកម្ល ងំទ នេវៀត មខងេជងទងំ

43 Thomas, SJ, ករេចទ្របកន់េលបទឧ្រកិដ្ឋបំផ្ល ញសមបត្តវិបបធម៌ ករឃ្ល េំមលអំេព្របល័យពូជ សន៍។ បនេមលេនៃថងទី២៨ ែខមក  
ឆន ២ំ០១៤ <http://www.genocidewatch.org/images/Cambodia_Prosecuting_the_Crime_of_Destruction_of_Cultural_Property.pdf>

44 Duong, L, ករេរ សេអងពូជ សន៍ៃនអំេព្របល័យពូជ សន៍េន្របេទសកមពជុ កមមវធីិសិក អំពីអំេព្របល័យពូជ សន៍ មជឈមណ្ឌ ល 
MacMillan ស្រមប់ករសិក ជអន្តរជតិ និង មតំបន់ ឯក រករងរ GSP េលខ៣៤ (New Haven ៖ ម វទិយល័យ Yale ឆន ២ំ០០៦) 
២២៦-២២៧

45 Farrell, EC, រធរណៈរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម និងចបប់សមុ្រទ ៖ ករវភិគេលឥរយិបថេវៀត មសថតិកនងុរបប្រគប់្រគងសមុ្រទ 
អន្តរជតិែដលេទបេលចជរបូ ងេឡង ឆន ១ំ៩៩៨)

46  Kiernan, B, របបបុ៉លពត (េឈៀងៃម៉ ៖ េសៀវេភដងកវូនង ឆន ១ំ៩៩៦) ១០៧
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អស់្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញពីទឹកដីកមពុជភ្ល មៗ បនទ បពី់របបេនះចូលកនក់ប់ ជធនីភនេំពញ47។ 

មករប៉ន់ ម ន កនុងរយៈេពលប៉ុនម នែខប៉ុេ ្ណ ះ ជនជតិេវៀត មចំនួន១៥០.០០០នក្់រតូវ 

បនបេណ្ដ ញេចញពី្របេទស េ យមនេនេសសសល់ចំនួន១០០.០០០នកេ់ទៀត48។

កនុងពកក់ ្ដ លឆន ១ំ៩៧៦ េគលនេយបយទងំេនះ្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរ េហយែខមរ្រកហម 

មនិឱយជនជតិេវៀត មចកេចញេទៀតេឡយ49។ បទបញជ េនះ្រតូវបន កេ់ចញកនុងែខេម  

ឆន ១ំ៩៧៧ កនុងេគលបំណងចបខ់្លួនជនជតិេវៀត ម និងអនកែដលពកព់ន័ធនឹងជនជតិេវៀត-

ម។50 បនទ បម់ក របបេនះបនេធ្វករសម្ល បយ៉់ងរងគ លេលជនជតិភគតិចេវៀត មែដលេន

េសសសល់។ របយករណ៍ខ្លះបង្ហ ញថ ែខមរ្រកហមបនបងខំប្ដីជនជតិែខមរឱយសម្ល ប្់របពនធខ្លួនជ 

ជនជតិេវៀត មេទៀតផង51។ សូមបែីតជនជតិែខមរែដលទទួលករបណ្ដុ ះប ្ដ លពីទ នេវៀត

មក្៏រតូវសម្ល បេ់ចលែដរ។ កមម ភបិលែខមរ្រកហមមយួរូបបនេលកេឡងថ “្របសិនអនកជ 

ជនជតិភគតិចេវៀត ម អនកចបស់ជ្រតូវសម្ល បេ់ចល” េនេពលែដលែខមរ្រកហមដឹងថអនកជ 

ជនជតិេវៀត ម”52។

២.៤.២ ែខមរេ្រកម 

ែខមរេ្រកមជជនជតិភគតិចកមពុជ ែដលបនរស់េន ម លទំនបជំុវញិដីសណ្ដ ទេន្ល 

េមគងគអស់រយៈេពលជេ្រចនសត វត រម៍កេហយ។ េ យករ តទីរបស់េវៀត ម បចចុបបនន ែខមរ 

េ្រកមភគេ្រចនរស់េនែផនកខងចុងៃនភគខងតបូង្របេទសេវៀត ម ប៉ុែន្តេនែតរក ភ  

សន និងវបបធមែ៌ខមរដែដល53។ េនេពលែខមរេ្រកមជជនជតិភគតិចរបស់្របេទសកមពុជ ែខមរ 

្រកហមបនចតទុ់កពួកេគជ “ែខមរមនិសុទធ” និងែតងែតសង យ័ថពួកេគមនភពេ ម ះ្រតង ់ឬ 

ជគិញសមង តរ់បស់េវៀត ម54។ េលសពីេនះ ែខមរ្រកហម្រពួយបរមភថ ពួក េមរកិងំេ្រប្របស់ 

47 ibid. ៥៨

48 Nayan C, ស្រតូវបងប្អូន្របុស/Brother enemy (San Diego ៖ េ ងេបះពុមព Harcourt Brace Jovanovich ឆន ១ំ៩៨៦) ១៦

49  Kiernan, B, របបែខមរ្រកហម  op cit. ២៩៦។ បទសមភ ស កំពង់្រ ច។

50  Kiernan, B, របបែខមរ្រកហម ។ ២៩៧។ បនមកពីបទសមភ សរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នសហរដ្ឋ េមរកិ

51  Kiernan, B, របបែខមរ្រកហម ។ ២៩៦។ បទសមភ សជមួយ Heng Samrin

52 Hinton, AL េហតុអ្វីពួកេគ ្ល ប់? (Berkely ៖ រព័ត៌មនម វទិយល័យកលីហ្វរ័ញញ  ឆន ២ំ០០៥) ២១៩។ បទសមភ សរបស់អនកនិពនធជ 
មួយ Chlat

53 Ciorciari Shorenstein, JD ករជំនំុជ្រមះែខមរេ្រកម និងែខមរ្រកហម (APARC, ម វទិយល័យ Stanford ឆន ២ំ០០៨) ១

54 នរវទូិអូ្រ ្ត លី Philip Taylor បនេលកេឡងកនុង Vachon, M, “នរវទូិបង្ហ ញអំពីគំេហញៃន ថ នភព ្រកក់របស់ែខមរ្រកហម” កមពុជេដលី 
(ឆន ២ំ០១៣) ៃថងទី២៦ ែខសី  
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ែខមរេ្រកម េដមបផី្ដួលរលំំរបបខ្លួន55។ មនភស្តុ បង្ហ ញថ ែខមរេ្រកមមយួចំនួនេនែតមនភពេ ម ះ

្រតងជ់មយួរបបលន ់នល់ ដូេចនះេហយ ពួកេគ្រតូវបនចតទុ់កជស្រតូវៃនបដិវត្តនេ៍នះ56។

កនុងឆន ១ំ៩៧៧ ែខមរ្រកហមបន យ្រប រេខត្ត ជី ង (Giang) កនុង្របេទសេវៀត ម 

េ យបនសម្ល ប្់របជជនេវៀត មជេ្រចនពនន់ក ់និងនយំកែខមរេ្រកមចំនួន្របែហលជ 

២០.០០០នកែ់ដលរស់េនកនុង្របេទសេវៀត ម្រតឡបម់ក្របេទសកមពុជវញិ57។ េគលបំណង

ៃនករចបព់្រងតែ់ខមរេ្រកមកនុង្រទង្់រទយធំែបបេនះ គឺេដមបកីតប់នថយចំនួន្របជជនែខមរេ្រកម 

ែដលរស់េនកនុងតំបនេ់នះ និងេដមបយីកមកេធ្វជកម្ល ងំពលកមមកនុងជំរុេំធ្វករេ យបងខំកនុង 

្របេទសកមពុជ។

ថ នភពកនែ់ត ្រកកេ់ឡងចបពី់ែខកកក  ឆន ១ំ៩៧៨ េនេពលែដលស្រងគ មកមពុជ-

េវៀត មបនេកតេឡង។ ែខមរ្រកហមបនចប់

េផ្ដម្របមញ់ភន កង់រ និងគិញសមង តេ់វៀត ម។ 

ឯក រស្ដីពីពនធនគរបនមកពីសមយ័េនះបង្ហ

ញថ ែខមរេ្រកមែតងែត្រតូវបនេគសង យ័58។ 

ករសង យ័េនះកនែ់តខ្ល ងំេឡង បនទ បពី់អនកេទ

សែខមរេ្រកមមយួចំនួនែដល្រតូវបនេធ្វទរុណកមម

េនមនទីរឃុំឃងំទួលែស្លង ឬមនទីរស២១ ប 

ន រភព (ករពិត ឬ មនិពិត) ថខ្លួនជគិញ 

សមង តរ់បស់ េវៀត ម។ េ្រកយមកទួលែស្លង 

្រតូវបនចត់ទុកជកែន្លងស្រមប់ឃុំឃំងែខមរ 

េ្រកមេ យ្រតូវ ្រគប្់រគង មបទបបញញត្តិទងំ 

១០ៃនមនទីរេនះ។ ែខមរេ្រកមែដល្រតូវបនចប ់

បញជូ នេទមនទីរឃុំ ឃងំេនះែតងែត្រតូវសម្ល ប ់

េចល។59

55 Ciorciari Shorenstein, JD, op cit. 2

56 Ciorciari Shorenstein, JD, ibid. 6

57 Taylor, P, ដូចបនេលកេឡងកនុង Vachon, M, op. cit.

58 ឯក រលម្អិតបនមកពី Kraing Ta Chan ជសន្តិសុខពនធនគរកនុងេខត្ត ែកវ ចរកេនមជឈមណ្ឌ លឯក រកមពុជ។

59 Di Certo, B, “ជនជតិភគតិចែខមរេ្រកមចូលរមួកនុងតុ ករ” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ (ឆន ២ំ០១២) ៃថងទី២២ ែខវចិឆិក
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ែខមរេ្រកមកនុងសហគមនែ៍ដល្រតូវបនសង យ័ជគិញសមង ត ់្រតូវបនេគចបេ់ផ្ដមកំណតមុ់ខ

សញញ ស្រមបស់ម្ល បេ់ចល។ គីម ែកវកននិ ្ឋ  ផ្ដល់ភស្តុ ងអំពី “កិចច្របជំុស្ដីពីករអបរ់នំេយបយ” 

កនុងចុងឆន ១ំ៩៧៧ឬេដមឆន ១ំ៩៧៨ កនុងអំឡុងេពលែដលប៉ុល ពត និយយេទកន្់រកុមែខមរេ្រកម 

េន ្ត តអូ ពិំកកនុង ជធនីភនេំពញថ គតនឹ់ង “ទុក” ែតអនកែដលយល់្រពមេដរ មអងគករ 

ប៉ុេ ្ណ ះ60។ េពលខ្លះ ែខមរេ្រកម្រតូវបនសម្ល បេ់ យ្រគនែ់ត ចនិយយភ េវៀត មបន 

ប៉ុេ ្ណ ះ61។ ករសិក ្រ វ្រជវរបស់ James Roberts បនរកេឃញថ កនុង្រសុកគីវង  ម្រន្តី 

មូល ្ឋ នបនអតួអំពីករសម្ល បែ់ខមរេ្រកមចំនួនេ្រចនជងពីរពនន់ក ់ករ ចកំណតភ់និភគែខមរ 

េ្រកម មរយៈករមនសកែ់វង និងទម្ល បផឹ់កទឹកេ ះេគ (ជេភសជជៈរបស់ពួកេ កខងលិច 

និងពួកច្រកពត្តិ)62 ។ “ពួកេគបននិយយថ ពួកេគ្រតូវែតសម្ល បអ់នកែដលមនខ្លួនែខមរែតកបល 

េវៀត ម” និងបនេលកេឡងបែនថមេទៀតថ មនអនកអេងកតមន កេ់លករសម្ល បែ់បបេនះ63។ កនុង 

ចំេ មប្ដី្របពនធមនជតិ សនខុ៍សគន  ប្ដី្របពនធែខមរេ្រកម្រតូវបនយកេទសម្ល បេ់ចល ដូចគន  

នឹងកុមរែដលេ្រជសេរ សេទរស់េនជមយួឳពុកម្ដ យខ្លួនែដលជជនជតិែខមរេ្រកម64។ មករ 

ប៉ន់ ម ន ែខមរេ្រកម្របែហលជ១២៥.០០០នក្់រតូវបនសម្ល ប ់និងកបក់នុងរេ ្ដ កបេ់ខម ចរមួកនុង

អំឡុងរបបែខមរ្រកហម65។

២.៤.៣ សហគមន៍មសូ្លីម - ចម និងជ្វ

សហគមនមូ៍ស្លីមកនុង្របេទសកមពុជ ខុសគន ពី្របជជនែខមរទូេទទងំជតិ សន ៍និង 

សន។ ្របជជនែខមរភគេ្រចនេគរព្របតិបត្តិ ម្រពះពុទធ សន ចំែណកសហគមនមូ៍ស្លីម 

េគរព្របតិបត្តិ ម សនឥ ្ល ម និងមនេដមកំេណ តមកពី្រកុមធំៗពីរ។ 

60 Keokanitha, K, “ឃំុរេំលច ៖ ែខមរេ្រកមកនុងរបបែខមរ្រកហម” មិនបនេបះ ពុមពផ យអតថបទែដលបនចង្រកងជឯក រទុកេនមជឈ 
មណ្ឌ លឯក រកមពុជ ១០-១១

61 សូមេមល Carney, T, “អំ ចអងគករ” កនុង in KD Jackson, ed., ្របេទសកមពុជ ១៩៧៥-១៩៧៨ ៖ ករជួប្របទះេសចក្ដី ្ល ប់ (Princeton, 
NJ ៖ រព័ត៌មនម វទិយល័យ Princeton ឆន ១ំ៩៩២) ៨៣ កំណត់សមគ ល់ ៣

62 Roberts, JC, “លទធភពរបស់ែខមរេ្រកមកនុងករេធ្វករេចទ្របកន់េលអំេព្របល័យពូជ សន៍” ទស នវដ្ដីរបស់មជឈមណ្ឌ លឯក រ 
កមពុជ ៖ ករ្រ វ្រជវករពិត (ឆន ២ំ០១០) ែខកញញ

63 O’Toole, J &Titthara, M, “ករធនដល់ែខមរ្រកហម” ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ (ឆន ២ំ០១០) ៃថងទី១៤ ែខមិថុន

64 Di Certo, B, op. cit.

65 Mak, K, អំេព្របល័យពូជ សន៍ និងលទធិទមទរទឹកដី និគមមកវញិកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ (១៩៧៥-៧៩) ឯក រ 
ករងរេលខ២៣ (មជឈមណ្ឌ ល Yale ស្រមប់ករសិក ជអន្តរជតិ និង មតំបន់ កមមវធីិសិក ្រ វ្រជវអំេព្របល័យពូជ សន៍ 
ឆន ២ំ០០៤) ២១
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ជនជតិជ្វ បនមកកន្់របេទសកមពុជេលកដំបូងកនុងសត វត រទី៍១៤ ែដលមន្របភព 

ពីឧបទ្វីបម៉េឡ និងឥណ្ឌូ េនសីុ និងមនទឹកដីកំេណ តេនែបក៉ខងតបូង្របេទសកមពុជ66។ កនុង 

សត វត រទី៍១៥ ជនជតិចមបនេធ្វចំ ក្រសុកមកពី្របេទសចមប៉ ែដលជ ច្រកមយួមន

េដមកំេណ តសថិតេនភគខងតបូង្របេទសេវៀត ម67។ កនុងេពលែដលអនក្របជញមយួចំនួនបនេល
កេឡងថ ករេរៀបករជមយួជតិ សនខុ៍សគន រ ង្រកុមជតិ សនទ៍ងំពីរបនបេងកតជ 

សហគមនមូ៍ស្លីមមយួ68 អនក្របជញដៃទេទៀតបនចតទុ់ក្រកុមជតិ សនទ៍ងំពីរជជតិ សន 

ខុសគន ។ អំឡុងេពលមនឯក ជយកនុងឆន ១ំ៩៥៣ សេម្ដចសីហនុបនពយយមប្រងួបប្រងួម្រកុមជន

ជតិភគតិចទងំអស់ជ្របជជនកមពុជ េ យបែនថមពកយ “ែខមរ” ពីេលេឈម ះជតិ សនរ៍បស់ពួក 

េគ។69 ស្រមបជ់នជតិមូស្លីម សេម្ដចសីហនុបនឱយេឈម ះថ “ែខមរឥ ្ល ម” េដមបបីញចូ លជនជតិ 

ចម និងជ្វ កនុង្រកុមជមយួគន េ្រកមអត្តសញញ ណែខមរែតមយួ។ ករសិក ្រ វ្រជវមយួចំនួនបន 

បង្ហ ញថ ពកយ “ែខមរឥ ្ល ម” ភគេ្រចន្រតូវបនជនជតិជ្វ ទទួលយកេ្រចនជងជនជតិចម70។ 

េ្រកពីភព សមុគ ម ញកនុងក កេ់ឈម ះឱយជតិ សនទ៍ងំេនះ ករសិក មយួចំនួនេ្របពកយ “ចម” 

66 De Féo, A, “ចលនឥ ្ល មអន្តរកលកនុង្របេទសកមពុជ”កនុងភពសកមមៃនករបេងកត សនឥ ្ល មអន្តរកល និងេសដ្ឋកិចចកនុង សីុ 
ចប់ពីពួកែសបកសដល់្របេទសចិន សននិសីទអន្តរជតិេរៀបចំេ យមជឈមណ្ឌ លវទិយ ្រស្តមនុស  (CSH) និង មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិ 
ឥ ្ឌ  (IIC), (New Delhi, ឆន ២ំ០០៧,២), ៃថងទី១៦-១៧ ែខេម

67 ibid

68 Mus, P, ‘Cultesindiens et indigenes au Champa’,Bulletin de l’ EcoleFrancaise d’ Extreme-Orient (BEFEO) XXXIII (ឆន ១ំ៩៩៣), ៣៦៧-
៤១០។ េបះពុមពផ យជភ អង់េគ្លសេ យ I.W. Mabbett េ្រកមចំណងេជងថ India Seen from the East ៖ វបបធម៌ឥ ្ឌ  
និងវបបធម៌ជនជតិេដមភគតិច កនុង្របេទសចម៉ប IWMabbett&DP Chandler, eds. ឯក រ Monash ស្ដពីី សីុ េគនយ៍េលខ០៣ 
(Melbourne ឆន ១ំ៩៧៥) ៥៣

69 អនកសិក ្រ វ្រជវ និងអនកផ្ដល់មតិមួយចំនួនចត់ទុកករ ក់េឈម ះេនះជយុទធ ្រស្តប្រងួបប្រងួម។

70 De Féo, op. cit., ៣
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ែតមយួគតសំ់េ េលទងំជនជតិចម និងជ្វ 71។ េនេពល្រកុមជតិ សនទ៍ងំពីរេនះ្រតូវបនែបង

ែចកខុសគន កនុងអក រ ្រស្ត និង កនុងជតិ សនផ៍ទ ល់ ពួកេគបនេ្រជសេរ សេ្រប្របស់ពកយែដល 

ពួកេគធ្ល បេ់្រប្របស់។ 

ពួកែខម្រកហមមនិេគរព សនេឡយ។ សហគមនមូ៍ស្លីម្រតូវបនកំណតជ់េគលេ  

ពិេសស េ យ រែតភពខុសគន ៃនភ  រ សេម្ល កបំពក ់និងករបន្់រសន។់ កនុងចំេ ម

េមដឹកនំ សនមូស្លីម១១៣នកម់នកនុងភូមមុិនរបបែខមរ្រកហម មនេមដឹកនំ សនមូស្លីមែត 

២១នកប់៉ុេ ្ណ ះេនរស់ នមនជីវតិ េហយវ ិ រចមចំនួន៨៥% ្រតូវបនបំផ្ល ញ។ ជនជតិមូស្លីម

មនិ្រតូវបនអនុញញ តឱយេធ្វករបន្់រសនេ់ឡយ។ ពួកេគ្រតូវបនបងខំឱយបរេិភគ ច្់រជូក ែដលជ 

ចពួ់កេគតមមនិបរេិភគ ម (ḥarām)72 កនុង សនេនះ និងអនកខ្លះេទៀត្រតូវបនបងខំេធ្វករ

ជមយួ្រជូក73។ ែខមរ្រកហមបនបំផ្ល ញ ឬ ្របមថគមពរី សនឥ ្ល ម ដូចជ ករេបះគមពរីេនះេចល 

ឬ យកគមពរីេនះេ្រប្របស់កនុងបនទបទឹ់ក74។ ្រស្តមូីស្លីម្រតូវបនបងខំឱយកតស់កខ់្លី មរេបៀបែខមរ 

និង មមនិឱយពក្់រក តជួ់តកបល និងសំពតព់ណ៌75 ម្របៃពណីមូស្លីម។ េដមបេីធ្វឱយ្របជជន

កមពុជមនលកខណៈែតមយួ ែខមរ្រកហមបនបំែបកពួកមូស្លីមឱយរស់េនជមយួសហគមនែ៍ខមរ។ 

ឧទហរណ៍ ឯក រចុះែខកុមភៈ ឆន ១ំ៩៧៤ ពកព់ន័ធនឹងករសេ្រមចចិត្តេលប ្ដ ញសហករណ៍ 

របស់បក កនុងតំបន៣់១ េលកេឡងថ “... មនភពចបំចក់នុងករបំែបក្រកុមេនះ (ែខមរឥ ្ល ម) 

េចញពីគន កនុងទំហំ មយួ។ ្រកុមេនះមនិ គួរ្រតូវបនអនុញញ តឱយរស់េនផ្ដុ ំគន េ្រចនកនុងកែន្លងែតមយួ

េឡយ”76។

ជញឹកញប ់អនកែដលបដិេសធមនិអនុវត្ត មករែណនរំបស់របបែខមរ្រកហមនឹង្រតូវសម្ល ប់

េចល។ Lee Seyla ែដលជជនជតិភគតិចចមេនរស់ នមនជីវតិ បនេឃញែខមរ្រកហម យ 

71 ឧទហរណ៍ វទិយ ថ ន េមរកិស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវ ករអប់រពិំភពេ ក សកមមភពកមពជុស្រមប់ករអប់រកំ្រមិតបឋមសិក  
(KAPE) ករយកចិត្តទុក ក់ជអន្តរជតិ ឆន ២ំ០០៨ (Care International 2008) ករ យតៃម្លេលករេរ សេអងសហគមន៍ជនជតិចម 
មូស្លមីកនុង្របេទសកមពុជ ESCUP, Washington

72 Kiernan, B, របបែខមរ្រកហម ៖ ពូជ សន៍ អំ ច និងអំេព្របល័យពូជ សន៍កនុង្របេទសកមពុជកនុងរបបែខមរ្រកហម ឆន ១ំ៩៧៥-៧៩  
(New Haven ៖ ម វទិយល័យ Yale ឆន ១ំ៩៩៦) ៥ 

73 ១៩៨៣ ជនជតិភគតិចចម  – សនជ្វ  មជឈមណ្ឌ លឯក រកមពុជ

74 So, F, ៃសប្រគបមុខរបស់្រស្តីឥ ្ល មកនុង្របេទសកមពុជ ៖ ករចងចំរបស់្រស្តីចមមូស្លមីបនទ ប់ពីរបបែខមរ្រកហម ក្រមងឯក រេលខ១៦ 
(ភនំេពញ៖ មជឈមណ្ឌ លឯក រកមពុជ ឆន ២ំ០១១) ៥៥

75 Kiernan B, “កុមរកំ្រពពីអំេព្របល័យពូជ សន៍ ៖ ជនជតិចមមូស្លមីកមពុជកនុងរបបបុ៉លពត” ្រពិត្តិប្រតរបស់អនក្របជញ សីុែដលពក់
ព័នធ (១៩៨៨) េលខេចញផ យ២០ េលខ៤ ៃថងទី១២ ែខតុ –ធនូ

76 Kiernan, B, (ឆន ១ំ៩៨៨), op. cit. ៩
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្របជជនចម១០នករ់ហូតដល់ ្ល ប ់ េ យ រែតករបដិេសធមនិបរេិភគ ច្់រជូក77។ 

េទះបីជមនេ្រគះថន កក់េ៏ យ កម៏នភស្តុ ងបង្ហ ញថ ជនជតិចមជេ្រចនបនបះេបរ្របឆងំ

នឹងេគលនេយបយៃនរបបេនះ ែដលជញឹកញបប់ ្ដ លឱយមនករសម្ល បយ៉់ងរងគ ល78។ េន

េពលែដលមនករសម្ល ប្់របជជនទូេទយ៉ងរងគ លេនទូទងំ្របេទស សហគមនមូ៍ស្លីម្រតូវបន 

កំណតជ់េគលេ ពិេសសស្រមបក់រសម្ល ប។់ Alexander Hinton ែដលជនរវទូិ បនេលក 

េឡងថ ម្រន្តែីខមរ្រកហមមយួចំនួនចងស់ម្ល បពួ់កមូស្លីមជជង “្របជជនែខមរថមី”79។ ចំេពះថេត 

េហតុអី្វ េនកនុងភូមិ ខុង ្រគួ រែខមរែតពីរ្រគួ រប៉ុេ ្ណ ះែដល្រតូវបនសម្ល បប់៉ុែន្ត្រគួ រចម 

រហូតដល់៥០្រគួ រ្រតូវបនសម្ល ប ់ម្រន្តែីខមរ្រកហមមន កប់ននិយយថ “ខញុ ំមនករលំបក ស់ 

េ យ រែតខញុ ំទទួលបញជ ឱយសម្ល បែ់ខមរ ប៉ុែន្តខញុ ំមនិ ចចិ់ត្ត និងេធ្វែបបេនះបនេឡយ។ ដូេចនះ 

េយងបនសម្ល បជ់នជតិចមជំនួសវញិ េទះបីជនជតិចមមនិមនេ្រចននកក់េ៏ យ”80។ ជនជតិ

ចមទទួលរងករេធ្វទុកខបុកេមនញជ្របច ំនិងកនែ់តេ្រចនេឡងកនុងអំឡុងឆន ១ំ៩៧៧ និង១៩៧៨។

មករប៉ន់ ម ន ចំនួនជនជតិមូស្លីមែដលបនបតប់ងជី់វតិកនុងរបបែខមរ្រកហមមនចំនួន 

េ្រចនគួរកតស់មគ ល់ចបពី់១០០.០០០នក8់1 ដល់ ៧០០.០០០នក8់2។ ចំនួនប៉ន់ ម នេនះគឺករ

ប៉ន់ ម នដំបូង េ យ រែតេលចំនួនជនជតិមូស្លីមរស់េនកនុង្របេទសកមពុជមុនឆន ១ំ៩៧៥ មន

ចំនួនខុសគន េទ មករប៉ន់ ម នខុសៗគន ។

២.៤.៤ អំេពីហិង ផ្លូវេភទេលីជនជតិភគតិច

េ យ រករមនិចូលចិត្តជនបរេទស អំេពហិង ផ្លូវេភទទំនងជវធីិ ្រស្តមយួេផ ងេទៀត 

របស់ែខមរ្រកហមស្រមបេ់ធ្វទុកបុកេមនញេលជនជតិភគតិច។ 

77 Lee Seyla។ បទសមភ សេ យ Nate Thayer។ ែខសី  (ឆន ១ំ៩៨៤) េលខ៧។

78 Kiernan B, ឆន ១ំ៩៨៨, op. cit.

79 ្របជជនថមីគឺជ្របជជនរស់េនជមួយអនកេដរ មលន់នល់កនុងតំបន់េ្រកករ្រគប់្រគងរបស់ែខមរ្រកហមកនុងអំឡុងស្រងគ មសីុវលិ
និងជ្របជជនែដលថមីេថម ងជមួយនឹងបដិវត្តន៍ បនទ ប់មក្រតូវបនរមួបញចូ លទំងអនកែដលមកពីទី្រកុង បញញវន្ត ឬ អនកែដលមនជតិ 

សន៍ខុសពីែខមរ។

80  Hinton, AL,op. cit., ១៦

81 ឧទហរណ៍ Ben Kiernan ផ្ដល់តួេលខចំនួន៩០.០០០ កនុង Kiernan (ឆន ១ំ៩៨៨), op. cit., ៣០

82 So, F, ្របវត្តផិទ ល់មត់របស់្រស្តីជនជតិចមមូស្លមីកនងុរបបែខមរ្រកហម និេកខបបទថន ក់អនុបណ្ឌិ តបនបង្ហ ញដល់មជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវ
អន្តរជតិៃនម វទិយល័យ Ohio (ឆន ២ំ០១១)។ សូមេមលចំនួនអនក ្ល ប់ប៉ន់ ម ន ៥០០.០០០នក់ កនុង Ysa O, Oukoubah ៖ យុត្តិធម៌ 
ស្រមប់ជនជតិចមមូស្លមីកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ (ភនំេពញ៖ មជឈមណ្ឌ លឯក រកមពុជ ឆន ២ំ០០២)។
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កនុងករសិក ្រ វ្រជវរបស់ Farina So ជមយួ្រស្តីជនជតិចមមូស្លីម83 អនកផ្ដល់បទសមភ ស 

បនេរៀប បអំ់ពីករបងខំពួកេគឱយេរៀបករជមយួបុរសែខមរ េដមបលុីបបំបត្់របៃពណី និងបំែបក 

្រកុមជនជតិភគតិច។ អនកផ្ដល់បទសមភ សបនេរៀប បថ់ កររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ និងកររេំ ភ

េសពសនថវៈេល្រស្តីជនជតិចមគឺជេរឿងេកតេឡងជទូេទេនកែន្លងេធ្វករ និងកនុងសហករណ៍។ 

េលសពីេនះ ជនរងេ្រគះជនជតិចម្រតូវបនជនេលមសគំ មកំែហងមនិឱយនិយយ េ យគំ ម 

សម្ល បេ់ចល ឬ រេំ ភមុននឹងសម្ល ប។់

អនកចូលរមួផ្ដល់បទសមភ សកនុងករសិក ្រ វ្រជវរបស់ Natale បនេលកេឡងថ ជនជតិ

ភគតិច្រតូវបនកំណតជ់េគលេ ស្រមបក់ររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ រមួទងំ ជនជតិចម ចិន និង  

េវៀត ម (ជពិេសស ជនជតិេវៀត មែដលមនែសបកស)84។ កនុងករសិក េនះ កររេំ ភ 

បំពនផ្លូវេភទមនដូចជ កររេំ ភ្រទង្់រទយធ ំកររេំ ភេសពសនថវៈ និងករបងខឱំយ ្រកតកយ។ 

អនកផ្ដល់បទសមភ សមយួចំនួនបនេរៀប បអំ់ពីករណីៃនកររេំ ភ្រទង្់រទយធំបនទ បម់កសម្ល ប់

េចល ែដល្រប្រពឹត្តេលជនជតិភគតិចេវៀត ម85។ អនកផ្ដល់បទសមភ សទងំអស់ែដលេរៀប ប ់ 

អំពីអំេពហិង េល្រកុមជនជតិភគតិចបនអះ ងថ អត្តសញញ ណជតិ សនរ៍បស់ជនរងេ្រគះ 

គឺជក ្ត ជំរុញឱយមនអំេពហិង េនះ86។

ករសិក ្រ វ្រជវេផ ងេទៀត បនចង្រកងករណីអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិច។ 

ឧទហរណ៍ ករសិក ្រ វ្រជវរបស់ Savorn Duong ជមយួជនរងេ្រគះៃនអំេពហិង ផ្លូវ 

េភទចំនួន១៨នក ់បនកត្់រ ករណីមយួៃនកររេំ ភេសពសនថវៈ និងកររេំ ភេ យេចតន 

េល្រស្តីែខមរឥ ្ល ម។87 Nakagawa បនចង្រកងឯក រស្ដីពីករណីរបស់្រស្តីេមម៉យជនជតិចម 

ែដលកមម ភបិលែខមរ្រកហមបងខំឱយ ្រកតកយ88។ ករណីែបបេនះកម៏នកនុងពកយបណ្ដឹ ងរបស់េដម

បណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីែដលបន កជូ់នេទកន ់អ.វ.ត.ក ផងែដរ។ 

ករសិក ្រ វ្រជវេលអនកេនរស់ នមនជីវតិ និងសមជិកែខមរ្រកហម កដូ៏ចជ ឯក រៃន

របបេនះបនេលកេឡងអំពីកររកី ល លៃនករេរ សេអង និងករេធ្វទុកបុកេមនញេលជនជតិភគ

83 So, F, ៃសប្រគបមុខរបស់្រស្តីឥ ្ល មកនុង្របេទសកមពុជ ៖ ករចងចំរបស់្រស្តីចមមូស្លមីបនទ ប់ពីរបបែខមរ្រកហម, op. cit. កត់សមគ ល់ថ 
So កំណត់និយមន័យពកយ “ចម” េ យរមួបញចូ លទំងជនជតិជ្វ ផងែដរ។

84 Natale, op. cit., 42

85 Ibid. 29

86 Ibid. 45

87 Duong, S, op. cit.,30-31, 52-53

88 Nakagawa, K, op. cit., 26-27
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វ

តិច និង សន រមួទងំ កររកី ល លៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័។ េទះបីយ៉ង  

ពត័ម៌នអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័មនិមន្រគប្់រគនេ់ឡយ។ េនែតមនភព េងឿងឆងល់ពក់

ពន័ធថេតករ្រប្រពឹត្តអំេពទងំេនះមនកររកី ល លយ៉ងដូចេម្ដច? និងថេត្រកុមជនជតិភគតិច

ពិតជ្រតូវបនរបបេនះកំណតជ់េគលេ ស្រមប្់រប្រពឹត្តអំេពទងំេនះែដរឬេទ? េគលបំណងៃន 

ករសិក ្រ វ្រជវេនះ គឺេដមបី ត្រត ងអំពីបញ្ហ ទងំេនះ េ យេផ្ដ តេលេរឿង ៉ វែដលជនជតិ

ភគតិចេនរស់ នមនជីវតិ េវៀត ម ែខមរេ្រកម និងមូស្លីមបនជួប្របទះ។ ជំពូកខងេ្រកមេលក

េឡងលម្អតិអំពីករអនុវត្តករសិក ្រ វ្រជវេនះ ករ្របមូលទិនននយ័ និងដំេណ រករវភិគ និងែដន 

ក្រមតិៃនករសិក ្រ វ្រជវ។
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៣. ករេរៀបចំករសិក ្រ វ្រជវ

៣.១ ទំហំ និងេគលបំណងៃនករសិក ្រ វ្រជវ

ករសិក ្រ វ្រជវកន្លងមកែដលេសុបអេងកតេលបទពិេ ធនរ៍បស់បុរស្រស្តី ែដលទទួល 

រងអំេពហិង េយនឌរ័កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ បនផ្ដល់នូវពត័ម៌នជេ្រចនដល់ករេរៀបចំករ 

សិក ្រ វ្រជវេនះ។ ករសិក ្រ វ្រជវកន្លងមកបនជួយកំណតសំ់ណួរៃនករសិក ្រ វ្រជវ 

្រកុមេគលេ  ករ្របមូលទិនននយ័ និងវធីិ ្រស្តវភិគ។

លទធផលរកេឃញៃនករសិក ្រ វ្រជវកន្លងមកទងំេនះបនបង្ហ ញថ អំេពហិង ផ្លូវេភទ 

គឺជទ្រមង់ៃនអំេពហិង េយនឌ័រេកតមនជទូេទបំផុតកនុងរបបែខមរ្រកហម ែដលបេងកតបនជ 

ចំណុចេផ្ដ តចិត្តទុក កស់្រមបក់រសិក ្រ វ្រជវេនះ។ ជនជតិភគតិចេវៀត ម ែខមរេ្រកម 

ែខមរឥ ្ល ម និងចមទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទ ែដល្រតូវបនកំណតក់នុងករសិក ្រ វ្រជវមុនៗ 

្រតូវបនេ្រជសេរ សជ្រកុមេគលេ កនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ។

ថន កដឹ់កនំ មមូល ្ឋ ន េដរតួនទីជអន្តរករកីនុងករកំណតអ់នកែដល ចក្ល យជអនកផ្ដល់ 

បទសមភ សកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ។ េលខទំនកទំ់នង និងករ្រប្រស័យទកទ់ងរបស់អនកផ្ដល់

បទសមភ សទងំេនះកនុងសហគមន ៍គឺជមេធយបយកនុងករកំណតទី់ ងំរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស 

និងករប្រងួមទី ងំៃនករសិក ្រ វ្រជវមក្រតឹមែត្របមំយួេខត្តកនុងចំេ ម២៤េខត្ត្រកុងកនុង 

្របេទសកមពុជ ៖ បតដំ់បង កំពត កំពងឆ់ន ងំ ភនេំពញ េពធិ៍ ត ់និង ែកវ។

៣.១.១ េគលេ  និងសំណួរៃនករសិក ្រ វ្រជវ

ករសិក ្រ វ្រជវេនះ មនេគល 

បំណង្របមូលពត័ម៌នអំពីទំហ ំនិងលកខណៈ 

ៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិច 

កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ និងផលបះ៉ 

ពល់ េដមបយីល់ដឹងឱយបនកនែ់ត្របេសរ

អំពីត្រមូវកររបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិ 

េដមបគី្ំរទពួកេគ (និងសហគមន)៍ ឱយមន 

ភព្របេសរេឡងវញិ។ មកររពឹំងទុក  
ករអនុវត្តករសមភ សន៍



អំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបបែខមរ្រកហមទំព័រ | 25

ករ េរៀបចំករសិក ្រ វ ្រជវ

ករចង្រកងេរឿង ៉ វអនកេនរស់ នមនជីវតិកនុងកំណត្់រ ្របវត្តិ ្រស្ត ចជំរុញឱយមនកិចច្របឹងែ្របង 

កនុងករតសូ៊មតិស្រមបយ់ន្តករផ្ដល់យុត្តិធមអ៌ន្តរកល និងករគ្ំរទ។

ករេរៀបចំករសិក ្រ វ្រជវេនះ េធ្វេឡងកនុងេគលបំណងេឆ្លយតបនឹងសំណួរៃនករសិក  

្រ វ្រជវដូចខងេ្រកម ៖

១. េតជនជតិភគតិចទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបែខមរែដរឬេទ?

២. េតនរ ជជនរងេ្រគះ និងជជនេលមស?

៣. េតពត័ម៌នលម្អតិ និងលកខណៈៃនអំេពហិង េនះយ៉ងដូចេម្ដចែដរ?

៤. េតជនជតិភគតិចទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទខុសគន ពី្រកុមដៃទេទៀតកនុង្របេទសកមពុជ 

ែដរឬេទ?

៣.២ វធីិ ្រស្ត

៣.២.១ សំ កគំរ ូ

ករសិក ្រ វ្រជវេនះ បន្របឹងែ្របងេធ្វបទសមភ សបុរស្រស្តីចំនួន្របែហលជ១០០នក ់

ែដលបនឆ្លងកតរ់បបកមពុជ្របជធិបេតយយ។ ករសិក ្រ វ្រជវបនេ្រជសេរ សអនកផ្ដល់បទសមភ ស 

ែដលដឹងពត័ម៌នមយួចំនួនអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបេនះ ដូចជ ជនរងេ្រគះផទ ល់ ក  ីឬ អនក

ែដលបនដឹងអំពីអំេពហិង ែបបេនះពីនរ មន ក។់ កនុងេពលែដលករសិក ្រ វ្រជវេផ្ដ តេល 

្របជជនេគលេ  ដូចជ ែខមរេ្រកម ែខមរឥ ្ល ម ឬ ចម និងជនជតិភគតិច អនកសិក ្រ វ្រជវ 

កច៏ប់ រមមណ៍េលករសមភ សជមយួជនជតិភគតិចដៃទេទៀត ែដលបនេឃញ ឬ ដឹងអំពីអំេព 

ហិង ផ្លូវេភទេល្រកុមជក់ កទ់ងំេនះ។

ដូចបនេលកេឡងខងេល អនកផ្ដល់បទសមភ ស្រតូវបនេ្រជសេរ ស មរយៈថន កដឹ់កន ំ

មូល ្ឋ នកនុងសហគមន។៍ វធីិ ្រស្តេនះេ្រជសេរ សបនអនកផ្ដល់បទសមភ សយ៉ងេ្រចន។ ករសិក  

្រ វ្រជវេនះកប៏នេ្រប្របស់វធីិ ្រស្តេ្រជសេរ សេ យករេបះកូនបល់ផងែដរ។ េនចុងបញចប ់

ៃនបទសមភ ស អនកផ្ដល់បទសមភ សនីមយួៗ្រតូវបនសួរថ េតពួកេគ គ ល់នរ េផ ងេទៀត ែដល 

ដឹងអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទេ យករបងខិតបងខំេល្រកុម មយួៃន្រកុមជនជតិភគតិចទងំបនួេនះ 

ែដរឬេទ? ្របសិនជ ច ្រកុមករងរសិក ្រ វ្រជវនឹងបញជូ នមនុស ឱយេធ្វករពិនិតយ ម ន។

វធីិ ្រស្តេ្រជសេរ សទងំពីរេនះ្រតូវបនយកមកេ្រប្របស់្របកបេ យករយកចិត្តទុក ក ់

ឬ ចនិយយបនថ េគលបំណងៃនករេ្រជសេរ ស គឺេ្រជសេរ សជនជតិភគតិចេនរស់ នមន 
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ជីវតិពីរបបែខមរ្រកហមែដលដឹងពត័ម៌នមយួចំនួនអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទឱយបនេ្រចន មែដល ច

េធ្វេទបន ពីេ្រពះវធីិ ្រស្តទងំពីរមនិែមនជវធីិ ្រស្តេ្រជសេរ ស មភពៃចដនយ ឬ តំ ង 

េឡយ។ ពត័ម៌នែដល្របមូលបនមនិ ចេ្របជមូល ្ឋ នស្រមបកំ់ណតចំ់នួន្របជជនកមពុជទងំ

អស់េឡយ។ គុណតៃម្លៃនវធីិ ្រស្តេ្រជសេរ សទងំេនះគឺករ្របមូលពត័ម៌នជក់ កអំ់ពីជនជតិ

ភគតិច ែដលកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះមនចំនួនអនកផ្ដល់បទសមភ សជជនជតិភគតិចតិចតួច 

រហូតមកដល់េពលេនះ។

សំ កគំរូចុងេ្រកយៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះ មនអនកេនរស់ នមនជីវតិពីរបបែខមរ 

្រកហមជបុរស្រស្តីចំនួន១០៥នកែ់ដលរកបនេនទូទងំេខត្តទងំ្របមំយួកនុង្របេទសកមពុជ។

៣.២.២ ករ្របមលូទិននន័យ

ទិនននយ័ស្រមបក់រសិក

្រ វ្រជវេនះ ្រតូវបន្របមូល ម

រយៈបទសមភ សផទ ល់ជមយួ អនក 

ផ្ដល់បទសមភ ស ែដលមនរយៈ 

េពលជមធយមមយួេម៉ង។ បទ 

សមភ សទងំេនះេធ្វេឡងេ យ 

មនកររក ករសមង ត ់ឬ េនជិត 

ផទះរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស ្រពម 

ទងំមនករថតជសំេឡងផងែដរ 

បនទ ប់ពីមនករអនុញញ តពីអនក 

ផ្ដល់បទសមភ ស។

អនកផ្ដល់បទសមភ ស ្រតូវបនសួរអំពីបទពិេ ធនរ៍បស់ពួកេគកនុងរបបែខមរ្រកហម កដូ៏ចជ 

ពត័ម៌ន និងករទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបេនះ។ សំណួរ្រតូវបនែបងែចកេទ ម្របេភទ៖ 

សំណួរអំពី្របជ ្រស្ត ជីវតិកនុងរបបែខមរ្រកហម ករេរៀបករេ យបងខំ កររេំ ភេសពសនថវៈ ករ 

រមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ ឬ កររមួេភទេដមបបីនបយហូប ថន  ំឬ សិទធិដៃទេទៀត ទសករផ្លូវេភទ 

ទ្រមងេ់ផ ងេទៀតៃនករេបៀតេបៀនេករ ្តិ៍េភទ និងកររេំ ភបំពន ផលបះ៉ពល់ ក ្ត ្របឈម ករ 

ែស្វងរកជំនួយ និងត្រមូវករបន្តបនទ ប។់

ករបណ្តុ ះប ្ត លអនកសមភ ស
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អនកផ្ដល់បទសមភ ស ្រតូវបនសួរថេតពួកេគបនេឃញ ឬ ឮអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ ឬ បន

េឃញភស្តុ ងៃនអំេពហងិ ែបបេនះ បនទ បពី់េរឿងជកែ់ស្ដងេកតេឡង ដូចជ កសព ្រកតកយ 

ឬ បំែណក កសព។ អនកផ្ដល់បទសមភ ស្របែហលបន ្ដ បអំ់ពីករណីអំេពហិង េនះពីជនរង 

េ្រគះ ឬ ពីនរ មន កែ់ដលជិតសនិទធជមយួជនរងេ្រគះ ឬ ជ ក ៃីនបទឧ្រកិដ្ឋេនះ។ អនកផ្ដល់បទ

សមភ សក្៏រតូវបនសួរថេតពួកេគជជនរងេ្រគះផទ ល់ៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទែដរឬេទ?

បទសមភ ស េធ្វេឡងេ យេ្រប្របស់រចនសមពន័ធក្រមងសំណួរ ែដលមនសំណួរេបកមយួ 

ចំនួនេនវគគបញចប។់ េដមបផី្ដល់ពត័ម៌នកនែ់តមនគុណភពកនុងេពលពិភក អំពីករណីអំេពហិង

ផ្លូវេភទ អនកសមភ សបនេលកទឹកចិត្តអនកផ្ដល់បទសមភ សឱយផ្ដល់ចេម្លយឱយបនេ្រចន និង ផ្ដល់ពត័ម៌ន 

បែនថម ែដលពកព់ន័ធនឹងករសិក ្រ វ្រជវេនះ។ ដំបូង ក្រមងសំណួរេនះ្រតូវបនេរៀបចំជភ  

អងេ់គ្លស និងបនទ បម់ក្រតូវបនបកែ្របជភ ែខមរ និងបន្រតួតពិនិតយេ យអនកជំនញកនុង្រសុក 

េដមបពិីនិតយេមលភព្រតឹម្រតូវ។ ក្រមងសំណួរេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងែផ្អក មឯក ររបស់ Natale 

និងមតិ្តរមួករងរេន្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ89។ ករេធ្វែបបេនះ គឺេដមបេីធ្វករេ្រប បេធៀប 

ទិនននយ័រ ងករសិក នីមយួៗឱយបនកនែ់តេ្រចន។

្រកុមករងរមយួ្រកុមែដលមនអនកសមភ សចំនួន១០នក ់បន្របមូលទិនននយ័េនះ។ អនក 

សមភ សមន កគឺ់ជនិេយជិតរបស់ CDP ែដលមនបទពិេ ធនយ៉៍ងេ្រចនកនុងករេធ្វបទសមភ សជ 

មយួអនកេនរស់ នមនជីវតិែដលទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័កនុងរបបែខមរ្រកហម។ អនក

ផ្ដល់បទសមភ ស្របបំនួនកេ់ផ ងេទៀត្រតូវបនេ្រជសេរ ស ែផ្អកេលបទពិេ ធនៃ៍នករសិក ្រ វ 

្រជវ/ករេធ្វបទសមភ សកន្លងមករបស់ពួកេគ ករយល់ដឹងអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងករបំេពញ 

ករងររបស់ពួកេគកនុងេពលទទួលករបណ្ដុ ះប ្ដ លមុនេពលចុះេធ្វបទសមភ ស មមូល ្ឋ ន។ 

អនកសមភ សទទួលបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លរយៈេពលមយួៃថងកន្លះេល្របធនបទ ដូចជ 

ករសិក ្រ វ្រជវ និងេគលបំណង អំេពហិង ផ្លូវេភទ និងរបបែខមរ្រកហម សីលធមក៌នុងករសិក  

្រ វ្រជវ (រមួទងំ ករយល់្រពមបនទ បពី់ទទួលបនពត័ម៌ន្រគប្់រគន ់កររក ករសមង ត ់និងករ 

ចូលរមួេ យស័ម្រគចិត្ត) បេចចកេទសេធ្វបទសមភ ស (រមួទងំ ករសមភ សអំពីករយល់ដឹងអំពីេយនឌរ័ 

និងបេចចកេទសកតប់នថយភពលេម្អ ង) ករ្រគប្់រគងក្រមងសំណួរ និងករែថទខំ្លួនឯងកនុងអំឡុង 

និងេ្រកយេពលសមភ ស។ វគគសិក ម នេលអនកសមភ សចំនួនពីរ្រតូវបនេរៀបចំេឡងមុនេពល

ចបេ់ផ្ដមករចុះេធ្វបទសមភ ស មមូល ្ឋ ន េដមបឱីយពួកេគបនអនុវត្តបែនថមេទៀតកនុងករ្រគប្់រគង 

ក្រមងសំណួរ។

89 Nataleop cit.
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អនកសមភ សបនេធ្វករងរជគូកនុងករចុះេធ្វបទសមភ ស មមូល ្ឋ ន។ ករេធ្វករងរជ 

គូែបបេនះ ចឱយមនុស មន កេ់ទៀតជួយរក ទីកែន្លងឯកជនស្រមបេ់ធ្វបទសមភ ស និងេធ្វករពិនិតយ

បទសមភ សេឡងវញិេននឹងទីកែន្លង។ អនកស្រមបស្រមួល និងជំនួយករៃនករសិក ្រ វ្រជវជ 

អនក្រគប្់រគងេលអនកសមភ សេនេពលចុះបំេពញករងរ មមូល ្ឋ ន។ អនក្រគប្់រគងជអនកធនថ 

អនកសមភ សអនុវត្តករងរេ យ្របកនខ់ជ ប់ មេគលករណ៍បទសមភ ស និងបន្រតួតពិនិតយេល 

ក្រមងសំណួរជេលកទីពីរកនុងេពលបំេពញករងរ មមូល ្ឋ ន េដមបកីរពរកំហុសឆគងកនុងករ 

្របមូលទិនននយ័។

៣.២.៣ ករវភិគទិននន័យ

េ យ រសំ កគំរូៃនអនកផ្ដល់បទសមភ សមនទំហំតូច េហយករេ្រជសេរ សេធ្វេឡង ម 

វធីិ ្រស្តមនិៃចដនយ ករយកលទធផលរកេឃញបនមកពីទិនននយ័េនះេធ្វជមូល ្ឋ នស្រមបកំ់ណត ់

ចំនួន្របជជនកមពុជទូេទ ឬ កំណតក់្រមតិេកតមនជញឹកញបៃ់នអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបកមពុជ

្របជធិបេតយយគឺមនិ ចេទរចួេឡយ។ េទះបីយ៉ង  ចេទរចួេទកនុងករកំណត្់របេភទអំេព 

ហិង ផ្លូវេភទែដលជនជតិភគតិចបនឆ្លងកត ់មនិថមនមនុស េ្រចន ឬ មយួចំនួនបនឆ្លងកត ់

បទពិេ ធនទ៍ងំេនះេឡយ។ េរឿង ៉ វៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទ្រតូវបនយកមកវភិគ្រ បជ់គំរូ និង

ជ្របធនបទកនុងបេងកនករយល់ដឹងទូេទអំពីអំេពហិង េនះ។ ទិនននយ័េនះក្៏រតូវបនពិនិតយពិចយ័

ស្រមបប់ទពិេ ធនខុ៍សៗគន របស់បុគគលនីមយួៗ។ 

ទិនននយ័បនមកពីបទសមភ ស ្រតូវបនវភិគេ យេ្រប្របស់វធីិ ្រស្តែបបគុណវស័ិយ និង 

បរមិណវស័ិយ។ ចំនួនៃនករផ្ដល់ចេម្លយ្រតូវបនកត្់រ ទុក េហយតួេលខទងំេនះមនបង្ហ ញកនុង

លទធផលរកេឃញ េដមបផី្ដល់ពត័ម៌នអំពីបទពិេ ធនរ៍មួេនកនុងសំ កគំរូ។ េទះបីយ៉ង  ច ំ

បច្់រតូវកតស់មគ ល់ថ សំ កគំរូេនះមនិតំ ងឱយចំនួនជនជតិភគតិចេ្រចនេឡយ។ េលស 

ពីេនះ ចំនួនអនកផ្ដល់បទសមភ សែដលបនេ្រជសេរ សពី្រកុមជនជតិភគតិចខុសៗគន គឺមនិេសមគន  

េឡយ។

កំណត្់រ ជសំេឡងៃនបទសមភ ស ្រតូវបនសរេសរជភ ែខមរ និងបនបកែ្របេទជ 

ភ អងេ់គ្លស។ ទងំសំេ ជភ ែខមរ និងអងេ់គ្លស្រតូវបនវភិគស្រមបជ់្របធនបទ និង 

បទពិេ ធនែ៍ប្លកៗខុសពគីន ។ ជពិេសស ករវភិគេនះេធ្វេឡង េដមបដឹីងពីទំហៃំនអំេពហងិ ផ្លូវេភទ 

ែដលបន្រប្រពឹត្ត បរបិទែដលអំេពហិង េកតេឡង ផលបះ៉ពល់េលបុគគលនីមយួៗ និង្រគួ ររបស់ 

ពួកេគ ក ្ត ្របឈមរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិ និងេតពួកេគបនែស្វងរកជំនួយែដរឬេទ? ករវភិគ 

េនះកប៏នេផ្ដ តេលករេ្រប បេធៀបរ ងបទពិេ ធនរ៍បស់ជនជតិភគតិច និងបទពិេ ធនរ៍បស់ 
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្របជជនទូេទ។

៣.២.៤ សីលធម៌កនុ ងករសិក ្រ វ្រជវ

េនេពលករសិក ្រ វ្រជវពកព់ន័ធ

នឹងអំេពហិង ផ្លូវេភទ ផ្ដល់នូវេ្រគះថន ក ់

ចំេពះអនកផ្ដល់បទសមភ ស និងអនកសមភ ស្រកុម 

សិក ្រ វ្រជវបនេផ្ដ តករយកចិត្តទុក 

យ៉ងខ្ល ងំេលករកតប់នថយេ្រគះថន កទ់ងំ 

េនះ។

្របសិនេបគម នករេសុបអេងកតេ យ 

្របុង្របយ័តន និង្របកបេ យករយល់ដឹង 

អនកផ្ដល់បទសមភ ស ចនឹងទទួលរងករបះ៉

ទងគិចផ្លូវចិត្តជថមី មរយៈករេរៀប បេ់រឿង 

ពិតរបស់ខ្លួនកនុងករទទួលរងអំេពហិង ។ 

ករខកខនមនិបនរក ភពជឯកជន និងករសមង តរ់បស់អនកផ្ដល់បទ សមភ ស ចេធ្វឱយេគដឹងថ 

អនកផ្ដល់បទសមភ សគឺជអនកេនរស់ នមនជីវតិទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងសហគមនរ៍បស់ពួក

េគ និងេធ្វឱយមនករេរ សេអង ករបំបកមុ់ខ កររេំ ភបំពនបែនថម ឬ ករសងសឹកពីនរ មន កេ់ល 

អនកផ្ដល់បទសមភ ស។ អនកសិក ្រ វ្រជវខ្លួនឯងផទ ល់ ក៏ ចទទួល រងករបះ៉ទងគិចផ្លូវចិត្តបនទ ប ់

បន  ំ មរយៈករ ្ដ បក់រេរៀប បអំ់ពីអំេពហិង េនះ ្របសិនេបពួកេគមនិេចះែថទខំ្លួនឯង និងមនិ 

េចះសួរយកករណ៍។

កនុងក្រមងសំណួរមនអតថបទស្តង់ រមយួ ែដលពនយល់អំពីលកខណៈ និងេគលបំណងៃន 

ករសិក ្រ វ្រជវ វធីិអនុវត្តបទសមភ ស និងលទធផលរពឹំងទុក។ បនទ បម់ក អនកសមភ សសួរអនកផ្ដល់

បទសមភ សអំពីករយល់្រពមេ យផទ ល់មតក់នុងករចូលរមួផ្ដល់បទសមភ ស បនទ បពី់បន្រជប 

ពត័ម៌ន្រគប្់រគន។់ ករយល់្រពមចូលរមួផ្ដល់បទសមភ សរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស្រតូវបនថត 

សេម្លងទុក។ បនទ បពី់ នអតថបទជូនអនកផ្ដល់បទសមភ សរចួ ទងំអនកសមភ ស និងៃដគូសមភ សរបស់

ពួកេគបនចុះហតថេលខកនុងេសចក្ដី្របកសថ ខ្លួនបនយល់្រពមផ្ដល់បទសមភ ស។ 

ករចូលរមួកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះគឺជករសម័្រគចិត្តទងំ្រសុង។ អនកផ្ដល់បទសមភ ស្រតូវ

បនជ្រមបថ ពួកេគមនិ្រតូវបនបងខំឱយចូលរមួ និងមនសិទធិផ្អ ក ឬ បពឈបប់ទសមភ ស សំុឱយរលំង 

្រកុមសមភ ស
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សំណួរ ឬ បដិេសធមនិយល់្រពមចូលរមួកនុងដំេណ រករសិក ្រ វ្រជវេនះបន្រគបេ់ពលេវ ។

េ យមនករពិភក ្របកបេ យករយល់ដឹងអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ ជពិេសសស្រមប ់

ជនរងេ្រគះផទ ល់ អនកសមភ សបនសមភ សអនកផ្ដល់បទសមភ សែដលមនេភទដូចខ្លួន។ អនកផ្ដល់ 

បទសមភ សទងំអស់ ទទួលបនពត័ម៌នទំនកទំ់នងស្រមបេ់ស គ្ំរទផ្លូវចិត្តែដលមន ម្របពន័ធ

ទូរស័ពទ។ អនកផ្ដល់បទសមភ សែដលមនករបះ៉ទងគិចផ្លូវចិត្តខ្ល ងំកនុងអំឡុងេពលផ្ដល់បទសមភ សមន

ឱកសនិយយអំពី្រកុមករងរ្រ វ្រជវជមយួអនកចិត្ត ្រស្តជំនញ។ អនកសមភ សទទួលបនករ

បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីបេចចកេទសេធ្វបទសមភ ស្របកបេ យករយល់ដឹង រមួទងំ សញញ បង្ហ ញអំពី 

រមមណ៍ឈចឺប ់និងអនុញញ តឱយអនកផ្ដល់បទសមភ សផ្អ ក ឬ បពឈបប់ទសមភ សបន្រគបេ់ពលែដល

ពួកេគចង។់ កនុងករបណ្ដុ ះប ្ដ លមុនេពលចុះេធ្វបទសមភ ស មមូល ្ឋ ន អនកសមភ សបនសិក

អំពីករ ចេកតមនករបះ៉ទងគិចផ្លូវចិត្តបនទ បប់ន  ំនិងសិក អំពីបេចចកេទសកនុងករែថទខំ្លួនឯង។ 

កនុងេពល្របមូលទិនននយ័ អនកសមភ សមនឱកសេធ្វករេរៀប បជ់មយួៃដគូ និងអនក្រគប្់រគង។

េដមបរីក ករសមង តៃ់នពត័ម៌នផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស កិចចសមភ សនីមយួៗ្រតូវ

បនផ្ដល់ជេលខស្រមបស់មគ ល់។ មនិមនករកំណតេ់ យខ្លួនឯងេលពត័ម៌នរបស់អនកផ្ដល់បទ

សមភ ស ដូចជ េឈម ះ សយ ្ឋ ន ឬ រូបថត ្រតូវបនកត្់រ ទុកកនុងរបយករណ៍ ឬ េសៀវេភ 

េបះពុមពផ យេផ ងេទៀតទកទ់ងនឹងករសិក ្រ វ្រជវេនះេឡយ។ េនេពលមនឯក រេយង 

កនុងករណីរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស េដមបកំីណតទី់ ងំ ឬ មនុស  េឈម ះរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស 

្រតូវបនលុបេចល។ ល់ពត័ម៌ន្រតូវបនកំណតេ់ យខ្លួនឯងែដល្របមូលបនកនុងអំឡុងេពល 

េធ្វករសិក ្រ វ្រជវេនះ នឹង្រតូវបំផ្ល ញេចលកនុងរយៈេពល្របមំយួែខ បនទ បពី់ករសិក ្រ វ 

្រជវបនបញចប។់ អនកសមភ ស អនកេបកបរ អនកបកែ្រប និងអនកវភិគទិនននយ័ទងំអស់្រតូវចុះហតថេលខ 

េលកិចច្រពមេ្រព ង ឬ ខសនយកនុងកិចចសនយរបស់ពួកេគពកព់ន័ធនឹងកររក ករសមង តនូ់វពត័ម៌ន  

ផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស។ 

៣.៣ ករក្រមិត

កិចច្របឹងែ្របងជេ្រចន្រតូវបនេធ្វេឡង េដមបអីនុវត្ត មបេចចកេទសសិក ្រ វ្រជវដតឹ៏ងរុងឹ 

និងករអនុវត្តដល៏្អៃនករសិក ្រ វ្រជវយល់ដឹងអំពីេយនឌរ័ េបេទះបីមនករក្រមតិមយួចំនួនេល
ករសិក ្រ វ្រជវេនះកេ៏ យ។

ទីមយួ ដូចបនេលកេឡងខងេល សំ កគំរូែដលមនទំហតូំចស្រមបក់រសិក ្រ វ្រជវ 

េនះ និងករេ្រប្របស់សំ កគំរូមនិៃចដនយ ឬ សំ កគំរូតំ ងមននយ័ថ លទធផលរកេឃញ 

មនិ ចយកមកេធ្វជមូល ្ឋ នកនុងករកំណតចំ់នួន្របជជនកមពុជទូេទ ឬ សូមបចំីនួនជនជតិភគ 
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ករ េរៀបចំករសិក ្រ វ ្រជវ

តិចកនែ់តេ្រចន។ េទះបីយ៉ង  ទិនននយ័េនះផ្ដល់ពត័ម៌នអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទជេ្រចនស្រមប ់

្រកុមជនជតិភគតិចជក់ កែ់ដលេនរស់ នមនជីវតិ ផលបះ៉ពល់ និងករេឆ្លយតបរបស់ពួកេគ។

ទីពីរ ករណីែដល្រតូវបនេសុបអេងកតកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ បនេកតេឡងេសទរែតជិត 

៤០ឆន មំកេហយ។ ដូេចនះ ពត័ម៌ន្របមូលបនពីអនកផ្ដល់បទសមភ សមនិមន្រគប្់រគនេ់ឡយ េ យ 

រែតករចងចមំនិល្អ ករចងចខុំស និងភពលេម្អ ងេ យ រដំេណ រផ្ល ស់ប្ដូរៃនេពលេវ ។ 

េទះបីជមនករក្រមតិទងំេនះកេ៏ យ កេ៏រឿង ៉ វរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិមនតៃម្លយ៉ងខ្ល ងំ

ស្រមបដំ់េណ រករេរៀបចំឯក រស្ដីពីរបបម អន្ត យេនះកនុង្របវត្តិ ្រស្តកមពុជ។ ពត័ម៌នស្ដីពី

េរឿង ៉ វរបស់ជនជតិភគតិចកនុងរបបេនះមនិមន្រគប្់រគនេ់ឡយ េហយពត័ម៌នស្ដីពីអំេពហិង ផ្លូវ

េភទែដលពួកេគបនជួប្របទះកម៏នកនែ់តតិច។ អនកេនរស់ នមនជីវតិទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវ 

េភទជេ្រចននកម់និែដលនិយយអំពីេរឿង ៉ វែដលខ្លួនជួប្របទះ សូមបែីត្របប្់រគួ រខ្លួនផទ ល់។ 

េលសពីេនះ េ យ រអនកេនរស់ នមនជីវតិកនែ់តចស់ និងទនេ់ខ យ ត្រមូវករៃនពត័ម៌នទក់

ទងនឹងេរឿង ៉ វរបស់ពួកេគកនែ់តមនភពចបំច។់

ទីបី េទះបីមនកិចច្របឹងែ្របង កអ់នកផ្ដល់បទសមភ សជជនជតិភគតិចខុសៗគន ឱយមន 

ចំនួនេសមគន បញចូ លេទកនុងករេសុបអេងកត ្របែហលជជនជតិេវៀត មមយួចំនួន ចនឹង្រតូវ 

សមភ ស េ យក្រមតិេលចំនួនករណីទទួលរងអំេពហិង ផទ ល់របស់ពួកេគ។ អន្តរករ ីនិងអនកផ្ដល់ 

បទសមភ សបនជ្រមប្រកុមសិក ្រ វ្រជវថ ជនជតិេវៀត មជេ្រចនមនភព ទ កេ់សទរកនុង

ករនិយយជមួយអនកសិក ្រ វ្រជវ ឬ ករកំណត់ រមមណ៍្របឆងំយ៉ងខ្ល ំងនឹងជនកជតិ 

េវៀត មកនុង្របេទសកមពុជកនុងេពលេធ្វករសិក ្រ វ្រជវ។ េនេពលក ្ត េនះគឺជករ្រមតិយ៉ង

ខ្ល ងំមយួ ករសិក ្រ វ្រជវបនបញចូ លករណីជេ្រចនៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិច 

េវៀត ម ែដលអនកផ្ដល់បទសមភ សដៃទេទៀតបនេឃញ ឬ ដឹងឮអំពីករណីទងំេនះ។ អ្វីែដល 

គួរកតស់មគ ល់ ករសិក ្រ វ្រជវេនះកអ៏នុញញ តឱយអនកផ្ដល់បទសមភ សជនជតិមូស្លីមេធ្វករកំណត ់

អត្តសញញ ណរបស់ខ្លួនថជែខមរឥ ្ល ម ឬ ចមផងែដរ។ អនកផ្ដល់បទសមភ សភគេ្រចនបនកំណត ់

អត្តសញញ ណខ្លួនជែខមរឥ ្ល ម។

ចុងេ្រកយ កនុងេពលែដលមនករយកចិត្តទុក កខ់្ល ងំកនុងករបណ្ដុ ះប ្ដ លអនកសមភ ស 

ករេរៀបចំក្រមងសំណួរ និងករវភិគ េដមបកីតប់នថយករយល់្រចឡំអតថនយ័ អនកផ្ដល់បទសមភ ស 

ចនឹងមនករយល់ខុសអំពីេគលបំណងៃនសំណួរ េ យ រែតភពខុសគន ៃនវបបធម ៌ឬ 

ភ ។ េនេពលមនភពមនិចបស់េលអតថនយ័កនុង្របតិចរតិជភ អងេ់គ្លស ឬ េល្រក ស 

ក្រមងសំណួរ ្រកុមសិក ្រ វ្រជវ្រតឡបម់កេមល្របតិចរតិជភ ែខមរ កំណត្់រ េដម និងសួរ 

បញជ កេ់ទកនអ់នកសមភ ស។
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៤.១ ្របជ ្រស្ត

ករសិក ្រ វ្រជវេនះ បនសមភ សមនុស ចំនួន១០៥នក ់ែដលរស់េនកនុងរបបែខមរ្រកហម 

និង្រតូវបនេគគិតថ បនដឹងអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទែដលេកតេឡងកនុងរបបេនះ។ ងខងេ្រកម 

បង្ហ ញពីលកខណៈ្របជ ្រស្តទូេទមយួរបស់្រកុមេនះ។

ង១ ៖ លកខណៈ្របជ ្រស្តរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស

េភទ អាយុ ទីតាំងក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជា្របជាធិប េតយយ

្រស្តី ៧០% ៤០-៤៩ ៧% បនទ យមនជយ័ ៣%

បុរស ៣០% ៥០-៥៩ ៥៨% បតដំ់បង ២២%

៦០-៦៩ ៣០% កំពងច់ម ៤%

៧០-៧៩ ៣% កំពងឆ់ន ងំ ៥%

៨០+ ២% កំពងេ់ ម ៥%

កំពងស់ពឺ ១%

កំពងធំ់ ៤%

កំពត ១៦%

ក ្ដ ល ១%

េកះកុង ២%

្រកេចះ ១%

ភនេំពញ ១%

េពធិ៍ ត់ ២៣%

ែកវ ១១%

មនិដឹង ១%

 ៤. លទធផលរកេឃីញ
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លទធផលរក េឃីញ

៤.១.១ េភទ និង យុ

អ្វីគួរកតស់មគ ល់ កនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះមន្រស្តី (៧០%) ចូលរមួផ្ដល់បទសមភ សេ្រចន 

ជងបុរស (៣០%)។

អនកផ្ដល់បទសមភ សមន យុចេន្ល ះចបពី់៤០ឆន  ំដល់ ៨០ឆន ជំង។ ្របជជនភគេ្រចន 

ែដលផ្ដល់បទសមភ ស (៨៨%) មន យុចេន្ល ះចបពី់៥០ឆន  ំដល់ ៦៩ ឆន ។ំ េនះមននយ័ថ អនកផ្ដល់ 

បទសមភ សភគេ្រចនមន យុចេន្ល ះចបពី់១១ឆន  ំដល់ ៣១ឆន  ំេនេពលែខមរ្រកហមកនក់ប ់

អំ ចកនុងឆន ១ំ៩៧៥។

៤.១.២ ជតិពនធុ
េដមបេី្រជសេរ សអនកផ្ដល់បទសមភ សឱយបន មែដល ចេធ្វេទបនពីកនុងចំេ មជនជតិ

ភគតិចេវៀត ម ែខមរេ្រកម ែខមរឥ ្ល ម និងចម ្រកុមសិក ្រ វ្រជវបនសហករជមយួអន្តរករ ី

កនុងសហគមនក៍នុងេគលបំណងេ្រជសេរ សសំ កគំរូ្រកុមទងំេនះ និងេ្របបេចចកេទសេ្រជសេរ ស

េ យករេបះកូនបល់ េដមបកំីណតអ់នកផ្ដល់បទសមភ សបែនថមេទៀត។ ដំេណ រករេ្រជសេរ សបន 

បញចូ លទងំ ក ជីនជតិែខមរ និង ក ដីៃទេទៀតែដលបនេឃញ ឬ ដឹងឮអំេពហិង ផ្លូវេភទេល 

នរ មន កពី់បុគគល មយួកនុង្រកុមជនជតិភគតិចទងំេនះ។

សំ កគំរូចុងេ្រកយ 

រមួមន អនកផ្ដល់បទសមភ សជ 

ែខមរេ្រកម៤៧នក ់ែខមរឥ ្ល ម 

៣៩នក ់ជនជតិេវៀត ម ៦ 

នក ់និងចម២នក ់រមួជមយួ 

អនកផ្ដល់បទសមភ ស ១១នក ់

បែនថមេទៀត ែដល្រតូវបនកំណត ់

ជ “អនកផ្ដល់បទសមភ សមន 

ជតិ សនេ៍ផ ងេទៀត” ែដល 

ទំនងជែខមរ (សូមេមលរូបេលខ 

១)។

រូបេលខ១ ដយ្រកមែបងែចកសំ កគំរូ មជតពិនធុ
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៤.១.៣ ទី ងំរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ សកនុ ងេពលបចចុបបនន និងកនុ ងអំឡុងរបប  
ែខមរ្រកហម

បទសមភ សជមយួអនកផ្ដល់បទសមភ ស 

្រតូវបនេធ្វេឡងកនុងេខត្ត្របមំយួកនុង្របេទស 

កមពុជ ដូចជ េពធិ៍ ត ់ (២៦%) កំពត 

(២៦%) បតដំ់បង (១៩%) ភនេំពញ (១២%) 

ែកវ (១១%) និងកំពងឆ់ន ងំ (៦%)។

កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ អនកផ្ដល់ 

បទសមភ សសថិតេន យប៉យកនុងភូមិ ្រស្តដ៏

ធំ។ េហតុដូេចនះ គម នអ្វីគួរឱយភញ កេ់ផ្អលេទ 

េនេពលែខមរ្រកហមេធ្វករជេម្ល ស្របជជន 

េចញពីទី្រកុង និងបញជូ នេទេធ្វករ មជំរ ំ

ករងរ។ េលសពីេនះ មនុស ជេ្រចន្រតូវបនបងខំឱយចកេចញពីកែន្លងរស់េនកនុងរបបេនះ េ យ 

រែតជតិ សន ៍ត្រមូវករកម្ល ងំពលកមម េដមបជីទណ្ឌ កមម ឬ េដមបបំីែបក្រគួ រ និងសហគមន។៍

េនចេន្ល ះឆន ១ំ៩៧៥ និង១៩៧៩  

អនកផ្ដល់បទសមភ សកនុងករសិក ្រ វ្រជវ

េនះ បនរស់េនកនុង ១៤េខត្តេផ ងគន  ដូច 

បនបង្ហ ញកនុង ងេលខ១។ េខត្តទងំេនះ  

រមួមន បនទ យមនជយ័ បតដំ់បង កំពងច់ម 

កំពងឆ់ន ងំ កំពងេ់ ម កំពងស់ពឺ កំពងធំ់ កំពត 

ក ្ដ ល េកះកុង ្រកេចះ ភនេំពញ េពធិ៍ ត ់

និង ែកវ (សូមេមលរូបេលខ៣ស្រមបែ់ផន

ទីកំណតទី់ ងំេខត្តទងំេនះ)។

៤.១.៤ ថ នភពកនុ ងរបបែខមរ្រកហម

កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយែខមរ្រកហមមនិផ្ដល់តៃម្លដល់ទំនកទំ់នង្រគួ រេឡយ។ 

ឧទហរណ៍ ែខមរ្រកហមបនបំែបកសមជិក្រគួ រឱយរស់េនេផ ងពីគន ។ ែខមរ្រកហមបនបេងកត 
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រូបេលខ២ ែផនទីេខត្តែដលេធ្វបទសមភ ស
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រូបេលខ៣ ែផនទីេខត្តែដលអនកផ្ដល់បទសមភ សបន 

រស់េនកនុងអំឡុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ 
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្របពន័ធ្រកុមថមីមយួបែនថមេទៀត ែផ្អក មភក្ដីភពរបស់្របជជននឹងរបបខ្លួន ្របវត្តិសងគម ជតិពនធុ និង 

ក ្ត េផ ងេទៀត90។ ្រកុមទីមយួគឺជ្រកុម “្របជជនចស់” ែដលរស់េនកនុងតំបន្់រគប្់រគងេ យែខមរ 

្រកហមកនុងអំឡុងស្រងគ មសីុវលិជមយួអនកគ្ំរទលន ់នល់ និង “្របជជនថមី” ែដលរស់េនេ្រកតំបន ់

្រគប្់រគងេ យែខមរ្រកហម។ ្របជជនថមីជេ្រចន្រតូវបនបងខំឱយចកេចញ បនទ បពី់របបេនះបន្រគប ់

្រគង្របេទស។ “្របជជនប្រមុង” គឺជ្របជជនែដលរស់េនកនុងតំបន្់រគប្់រគងេ យែខមរ្រកហម ប៉ុែន្ត

ចញ់តិរបស់ពួកេគរស់េនកនុងតំបន្់រគប្់រគងេ យលន ់នល់ ឬ ជ្រគួ រជនខ់ពស់ នគរបល ឬ 

ទ ន។ ែខមរ្រកហមមនភពសង យ័េល្របជជនទងំេនះ។ ែខមរ្រកហមបនបេងកតឱយមន្រកុម 

្របជជនខុសគន ជេ្រចន ដូចជ ជ្របជជនសីុវលិ (កសិករ ឬ កមមករ) ឬ អនកេធ្វករឱយែខមរ្រកហមជ

កមម ភបិល (ទ ន) ឬ អនកសម័្រគចិត្ត (ចូលរមួកនុងករងរមយួចំនួនកនុងករ្រគប្់រគងសហករណ៍ 

េដមបទីទួលបនករចត់ ងំឱយបំេពញករងរ្រ ល និង របរេិភគ91។ េ្រកពីកមម ភបិលែខមរ 

្រកហម កងឈ្លប មមូល ្ឋ នក៏មនអំ ចែដរ។ កនុងនមជសមជិកបក កុមមុយនីស្តកមពុជ 

ជញ ធរែខមរ្រកហម មមូល ្ឋ ននឹងចត់ ងំពួកេគឱយបំេពញករងរជក់ ក ់ដូចជ ករឃ្ល  ំ

េមល។

អនកផ្ដល់បទសមភ សកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ្រតូវបនសួរថ េតែខមរ្រកហមបនែបងែចក 

ពួកេគេទកនុង្រកុមមយួ កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ? អនកផ្ដល់បទសមភ សចំនួន៨៥នកប់ន

េរៀប បថ់ ពួកេគ្រតូវបនែបងែចកជ្របជជនថមី ១១នកជ់្របជជនមូល ្ឋ ន ១នកជ់កមម ភបិល 

ែខមរ្រកហម និងអនកេនសល់មនិដឹង។

៤.១.៥ ព័ត៌មនអំពីអំេពីហិង ផ្លូវេភទេលីជនជតិភគតិច

ករេ្របវធីិ ្រស្តកំណតសំ់ កគំរូ្របកបេ យករយកចិត្តទុក កក់នុងករសិក ្រ វ្រជវ 

េនះ (សំ កគំរូេ្រជសេរ ស និងសំ កគំរូេ្រជសេរ សេ យករេបះកូនបល់) គឺេដមបបីេងកនចំនួន

អនកផ្ដល់បទសមភ ស ែដលដឹងពត័ម៌នមយួចំនួនអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបប 

កមពុជ្របជធិបេតយយ។ វធីិ ្រស្តទងំេនះបង្ហ ញពីភពេជគជយ័កនុងករេ្រជសេរ សអនកផ្ដល់ 

បទសមភ ស ែដលអនកផ្ដល់បទសមភ សភគេ្រចនដឹងអំពីអំេពហិង ទងំេនះ។ អនកផ្ដល់បទសមភ ស 

ទងំេនះរមួបញចូ លទងំអនកផ្ដល់បទសមភ សែដលបនេឃញអំេពហិង ផ្លូវេភទផទ ល់ ដឹងអំពីអំេព 

ហិង  ែបបេនះេ យ រេគ្របបប់នទ បពី់េរឿងពិតេកតេឡង ឬ ខ្លួនឯងឆ្លងកតេ់ យផទ ល់។ ង

90 Becker, E, េនេពលស្រងគ មបនបញច ប់៖ កមពុជ និងបដិវត្តន៍ែខមរ្រកហម (New York ៖ កិចចករ ធរណៈ) Duong L (២០០៦), op. cit.

91 Becker, op. cit., ២២៧
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េលខ២បង្ហ ញអំពីភគរយៃនអនកផ្ដល់បទសមភ ស១០៥នក ់ែដលដឹងពត័ម៌នខ្លះៗអំពីអំេពហិង ផ្លូវ

េភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ (សូមេមល ងេលខ២)។

ងេលខ២៖ ករដឹងអំពីអំេពហងិ ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបបែខមរ្រកហមរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស

បទពិ េសាធន៍ 
ផាល់ខ្លួន

សាកសី ដឹងពីជន 
រង េ្រគាះ

ដឹងពី 
អ្នកដ ៃទ

សរុប

ការ េរ ៀបការ េដាយបង្ខំ ៦០%* - - - ៦០%

ការរំេលាភ េសពសន្ថវៈ - ៥៥% ៤% ២៩% ៨៨%

ការរួម េភ ទ េដីមបីរស់រានមានជីវិត ១% ១១% ២% ៧% ២១%

ទាសករផ្លូវ េភទ - ១១% ៥% ៧% ២៣%

សរុប ៦១% ៧៧% ១១% ៤៣%
* អនកផ្ដល់បទសមភ ស្រគនែ់ត្រតូវបនសួរថ េតែខមរ្រកហមបនបងខពួំកគតឱ់យេរៀបករជមយួនរ ែដរឬ

េទ? និងមនិបនសួរថ េតពួកេគបន គ ល់នរ េផ ងេទៀតែដល្រតូវបនបងខឱំយេរៀបករែដរឬេទ?

ដូចបនេឃញកនុង ងេលខ២ ជិតពីរភគបីៃនអនកផ្ដល់បទសមភ ស១០៥នកប់នឆ្លងកត់

េ យផទ ល់កនុងទ្រមងអំ់េពហិង ផ្លូវេភទមយួចំនួន ឬ កររេំ ភបំពនកនុងរបបេនះ េហយេសទរ្រគប ់

ករណីទងំអស់ជករណីេរៀបករេ យបងខំ (៦០%)។

អនកផ្ដល់បទសមភ សភគេ្រចន (៧៧%) បនេឃញទ្រមងអំ់េពហិង ផ្លូវេភទមយួចំនួនេល 

មនុស មន កែ់ដលជជនជតិភគតិច េហយជទូេទ អំេពហិង ផ្លូវេភទភគេ្រចនគឺកររេំ ភេសព

សនថវៈ។ កនុងករណីមយួចំនួន អនកផ្ដល់បទសមភ សបនេឃញករណីអំេពហិង ផ្លូវេភទច្រមុះ និង/ឬ    

្របេភទអំេពហិង ផ្លូវេភទខុសៗគន ។

េ្រកពីករទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទេ យផទ ល់ ករេឃញ ឬ ដឹងឮអំេពហិង ផ្លូវេភទេល 

នរ មន កជ់ជនជតិភគតិច អនកផ្ដល់បទសមភ សមយួចំនួនបនដឹងអំពីករណីែបបេនះពីអនកដៃទ។ 

កនុងករណីមយួចំនួន ជនរងេ្រគះផទ ល់បន្របបក់រណីអំេពហិង ផ្លូវេភទែដលខ្លួនបនជួប្របទះេទ

កនអ់នកផ្ដល់បទសមភ ស ឬ ក៏ ចជ ចញ់តិ ឬ អនកជិតខងរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស ឬ មតិ្តរមួ 

ករងរ ឬ មនុស ជិតសនិទធនឹងជនរងេ្រគះ ែដលបនេឃញករណីអំេពហិង ផ្លូវេភទ។ កនុងករណីមយួ 

ចំនួន អនកផ្ដល់បទសមភ សបនឮករណីអំេពហិង ផ្លូវេភទពីជនេលមស។ កនុងសហគមនម៍យួចំនួន 

ករណីអំេពហិង ផ្លូវេភទ្រតូវបនដឹងឮជទូេទ ជពិេសស កនុងករណីកររេំ ភ្រទង្់រទយធំ 
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និងករសម្ល ប ់ឬ កររេំ ភេសពសនថវៈេកតមនដែដលៗ មរយៈករជែជកគន រ ងអនកភូម។ិ 

េទះបីយ៉ង  កនុងករណីជេ្រចនអនកផ្ដល់បទសមភ សបនបង្ហ ញថ ពួកេគមនភពភយ័ខ្ល ចខ្ល ងំ

កនុងករនិយយអំពីករណីអំេពហិង ផ្លូវេភទជមយួអនកដៃទ េ្រពះពួកគតនឹ់ង្រតូវ្របឈមនឹងករ 

សម្ល បេ់ចលេ យជនេលមស េដមបរីក ករសមង ត។់ រមមណ៍ភយ័ខ្ល ចេនះែដលបងកេឡងេ យ 

ជនេលមសែខមរ្រកហមេធ្វឱយ្របជជនរក ភពសងប់ ង តព់កព់ន័ធនឹងអំេពហិង ផ្លូវេភទ។

ខងេ្រកម គឺជេសចក្ដីលម្អតិៃនពត័ម៌នអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបប 

ែខមរ្រកហមរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ ស។ អតថបទៃនពត័ម៌នេនះ្រតូវបនែបងែចកជ្របេភទអំេពហិង

ផ្លូវេភទសំខន់ៗ ែដលបនេលកេឡងកនុងបទសមភ ស ៖ ករេរៀបករេ យបងខំ កររេំ ភេសពសនថវៈ 

កររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ ទសករផ្លូវេភទ និងទ្រមងរ់េំ ភបំពនផ្លូវេភទដៃទេទៀត។ អតថបទ

ៃនពត័ម៌នកប៏ញចូ លពត័ម៌នស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលអនកេនរស់ នមនជីវតិ និងករេឆ្លយតបរបស់ 

ពួកេគ ក ្ត ្របឈម និងត្រមូវករជបន្តបនទ ប។់ គំរូ និង្របធនបទែដលបនមកពីទិនននយ័េនះ កដូ៏ច

ជករណីអំេពហិង ែប្លកៗក្៏រតូវបនពិភក កនុងលទធផលរកេឃញែដរ។

៤.២ ករេរៀបករេ យបងខំ

ករសិក ្រ វ្រជវកន្លងមក និងឯក រផទ ល់ៃនរបបែខមរ្រកហមបង្ហ ញថ របបេនះបន 

បងខំ្របជជនេនលីវ ឬ េមម៉យជេ្រចននកឱ់យេរៀបករេដមប ី“អងគករ”។ េពលខ្លះ ប្ដី្របពនធែដល្រតូវ

បនបងខំេរៀបករេនះ្រតូវបនសម្ល បេ់ យអតីតប្ដី្របពនធែដលជែខមរ្រកហម ជពិេសស ្របសិនេបពួក 

េគ្រតូវបនចតទុ់កជស្រតូវៃនបដិវត្តន។៍ េដមប្ីរគប្់រគងតួនទី សន និង្រគួ រកនុងជីវតិ្របជជន 

របបេនះបន្រគប្់រគងទងំ្រសុងេលករេ្រជសេរ សគូប្ដី្របពនធស្រមបេ់រៀបករ ករេរៀបចំពិធីេរៀបករ 

ទីែន្លងែដលប្ដី្របពនធរស់េន និងកររមួដំេណករបស់ប្ដី្របពនធ។ មរយៈករ្រគប្់រគងែបបេនះ ែខមរ 

្រកហមបនបេងកនករ្រគប្់រគងជ្របពន័ធែបបេនះកនែ់តធំេល្របជជន។

ករេរៀបករេ យបងខំ ្រតូវបនអន្តរជតិចត់ទុកជកររេំ ភសិទធិមនុស  េ យេសចក្ដី 

្របកសជសកលស្ដីពីសិទធិមនុស ែចងថ “ករេរៀបករ្រតូវេធ្វេឡងេ យមនករ្រពមេ្រព ងេពញ

េលញ និងេ យសម័្រគចិត្តរ ងប្ដី្របពនធ”92។ េលសពីេនះ េនេពលករេរៀបករេ យបងខំ្រតូវបនចត់

ទុកជអំេពហិង េយនឌរ័93។ ស្រមបែ់ខមរ្រកហម ករេរៀបករគឺេធ្វេឡងស្រមបក់ររមួេភទរ ង 

92 េសចក្ដី្របកសជ កលស្ដពីីសិទធិមនុស  ម្រ  ១៦(២)។ បនេមលកនុងៃថងទី១២ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ <http://www.claiminghuman-
rights.org/udhr_article_16.html>

93 គឺជអំេពហិង េយនឌ័រ ពីេ្រពះ បងខំ្របជជនកនុងតួនទីេយនឌ័រឱយេធ្វ មសងគម ឧទហរណ៍ ្រស្តីកនុងនមជម្ដ យ ែដលកត់បនថយ
តួនទីរបស់្រស្តីកនុងករបន្តពូជ។
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ប្ដី្របពនធ េដមបបីេងកតកូន។ ទេង្វែបបេនះគឺជអំេពហិង ផ្លូវេភទ ែដលមនិេគរពសិទធិផ្លូវេភទ និង 

បន្តពូជរបស់ជនរងេ្រគះ។ កររមួេភទេ យបងខំកនុងបរបិទៃនករេរៀបករេ យបងខំ ចបងកឱយមន 

ផលវបិកេពញមយួជីវតិ ឧទហរណ៍ ករបះ៉ទងគិចផ្លូវចិត្តេ យ រកររេំ ភេសពសនថវៈ ឬ ផល 

វបិកចំេពះអនកែដលមនកូនជមយួគន េ យ រលទធផលៃនករេរៀបករេ យបងខំ។ េហតុដូេចនះ 

ករេរៀបករេ យបងខំគឺជបញ្ហ កង្វល់ដធំ៏មយួកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ។

ែផនកខងេ្រកម ពិភក អំពីបទពិេ ធនខុ៍សៗគន ៃនករេរៀបករេ យបងខំ ដូចជ ករ 

បងខំឱយេរៀបករេ យអងគករ ករទទួលយកកេរៀបករ ឬ ករបដិេសធមនិេរៀបករ ករេរៀបចំពិធីេរៀប 

ករ និងករបងខំឱយរមួេភទជមយួគន េពលក្ល យជប្ដី្របពនធ កូន និងករបំែបកឱយរស់េនេផ ងគន ។

៤.២.១ ករបងខំ ករទទលួយក ឬ បដិេសធមិនេរៀបករ

ភគេ្រចនៃនអនកផ្ដល់បទសមភ សទងំ១០៥នក ់្រតូវបនែខមរ្រកហមបងខឱំយេរៀបករ រមួទងំអនក 

ផ្ដល់បទសមភ សជេ្រចននកេ់ទៀតកនុងចំេ មអនកផ្ដល់បទសមភ សជជនជតិភគតិច៩៤នក ់៖ 

ែខមរេ្រកម៤០នក ់ែខមរឥ ្ល ម២១នក ់ជនជតិេផ ងេទៀត៣នក ់ចម១នក ់និងជនជតិេវៀត ម 

១នក ់(សូមេមលរូបេលខ៤)94។

កនុងករណីបងខឱំយេរៀបករ 

េ យែខមរ្រកហម ជធមម  

មនមនុស េទ្របប់ មុខី្លួន 

កនុងេពលកំពុងេធ្វករថ អនកនឹង 

្រតូវេរៀបករជមយួប្ដីឬ្របពនធ

ែដល្រតូវបនេ្រជសេរ សឱយរចួ 

េហយ។ ជញឹកញប ់ មុខី្លួន 

ទទួលបនដំណឹងយ៉ងយូរ 

បំផុតពីរបីេម៉ង ឬ ពីរបីៃថង 

ែដលកនុងរយៈេពលេនះពួកេគ 

្រតូវពិចរ ថេរៀបករ ឬ មនិ 

េរៀបករ? (ដូចបនេរៀប ប ់

94 ស្រមប់ជនរងេ្រគះជនជតិចម និងេវៀត ម ែដលមនតួេលខទបជងេគទំនងជឆ្លុះបញច ងំឱយេឃញពីចំនួនអនកេឆ្លយតបមកពី 
្រកុមជនភគតិច។

រូបេលខ៤ អនកផ្ដល់បទសមភ សជជនជតិភគតិចែដល្រតូវបនបងខំឱយ 

េរៀបករ
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ខងេ្រកម មនុស មយួចំនួន្រតូវបនេ មកចូលរមួ្របជំុ ែដលបនទ បម់កេទបដឹងថ ខ្លួន្រតូវបនេគ

េរៀបចំពិធីេរៀបករឱយ)។

មយួភគបីៃនអនកផ្ដល់បទសមភ សទងំេនះ ទទួលសំេណ េរៀបករេនះេនេពល្រតូវបន្របប់

អំពីករេរៀបករ។ អនកផ្ដល់បទសមភ សទងំេនះយល់្រសបដូចគន ថ ពួកេគភយ័ខ្ល ច ឬ សមជិក 

្រគួ ររបស់ខ្លួន្រតូវបនសម្ល ប ់ឬ ពួកេគ្រតូវចត់ ងំឱយបំេពញករងរលំបក ឬ ឱយផ្ល ស់ប្ដូរទីលំេន 

្របសិនេបពួកេគបដិេសធមនិេរៀបករ។ ្រស្តីមន កប់នេរៀប បអំ់ពីភពភយ័ខ្ល ចរបស់ខ្លួនែដលេធ្វឱយ

គត់ កេ់រឿងសមង ត ់េនេពលខ្លួន្រតូវបនបងខំឱយេរៀបករកនុងវយ័េកមង ៖

ខញុ ំ្រតូវបនបងខឱំយេធ្វករេប្ដជញ ចិត្ត [េរៀបករ]... េពលេនះខញុ ំេនតូច ស់។ ខញុ ំមន យុ្របែហល 

ជង១០ឆន .ំ.. េតខញុ ំ ចត ៉ ដូចេម្ដច? ខញុ ំភយ័ខ្ល ច ដូេចនះ ខញុ ំមនិបនបដិេសធអ្វេីឡយ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

្រស្តមីន កេ់ទៀតបនេរៀប បពី់ករចតទុ់កជស្រតូវៃនរបបេនះ េ យ រករបដិេសធមនិ 

េរៀបករ ៖

ខញុ ំមនិ ៊ នេឆ្លយថ “េទ” េឡយ។ ្របសិនេបខញុ ំបដិេសធមនិេរៀបករ ខញុ ំនឹង្រតូវយកេទសម្ល ប ់

េចល។ េនេពលេនះ ្របសិនខញុ ំេនែតចេចស េយងនឹង្រតូវសម្ល បេ់ចលេ យ រករេចទ 

្របកនថ់ជ “ខម ងំ” [នយ័្រតង ់“ស្រតូវ”ៃនរបបែខមរ្រកហម]

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

េទះបីមនេ្រគះថន កក់េ៏ យ ក្៏របជជនជេ្រចនបនបដិេសធមនិេរៀបករេនេពលដំបូង។ 

កនុងចំេ មអនកផ្ដល់បទសមភ សជជនជតិភគតិចចំនួន៦៣នក ់ែដល្រតូវបនបងខំឱយេរៀបករ 

មនចំនួន៤២នកប់ដិេសធេនេពលដំបូង។ 

កនុងចំេ មអនកែដលបដិេសធមនិេរៀបករ 

េនទីបំផុតអនកទងំអស់េនះេលកែលងែតពីរ

នកប់៉ុេ ្ណ ះបនេរៀបករជមយួប្ដី្របពនធ 

ែដលេ្រជសេរ សឱយដំបូង ឬ ប្ដី្របពនធេ្រជស 

េរ សឱយបនទ បេ់ទៀតេ យរបបេនះ។ ្របជជន

មយួចំនួនែដលបដិេសធមនិេរៀបករេនេពល

ដំបូងបនេរៀប បថ់ ពួកេគមនភពភយ័ខ្ល ច

ជខ្ល ងំបនទ បពី់បដិេសធ ដូេចនះ េនេពលពួក ចម្ល កៃ់នករបងខេំរៀបករេនេខត្តបតដំ់បង
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េគ្រតូវបនបងខំឱយេរៀបករេលកេ្រកយេទៀត ពួកេគទទួលយកសំេណ េនះ។ កនុងករណីខងេ្រកម 

បុរសែខមរឥ ្ល មមន កេ់រៀប បអំ់ពីករបដិេសធរបស់គតម់និេរៀបករជមយួ្រស្តីជនជតិែខមរ ប៉ុែន្តគត់

បនយល់្រពមទងំបងខំេលសំេណ េលកទីពីរ េ យ ររបបេនះកនែ់តមនភពេឃរេឃកនុងករ 

បងខំឱយេរៀបករែបបេនះ៖ 

ដំបូង ពួកេគបងខខំញុ ំឱយេរៀបករជមយួ្រស្តីជនជតិែខមរមន ក ់ប៉ុែន្តខញុ ំបន្របបពួ់កេគថ ខញុ ំមនិចងេ់រៀប 

ករជមយួ្រស្តីមន កេ់នះេឡយ... មនិមនេរឿងអ្វីេកតេឡងេឡយ។ ពួកេគមនិបននិយយអ្វី 

េឡយពីេ្រពះ ថ នភពមនិសូវ នតឹងេឡយេនេពលដំបូង... បនទ បម់កេទៀត េយងមនិ ច 

បដិេសធបនេទៀតេឡយ... កនុងចិត្តរបស់ខញុ ំ ខញុ ំមនករខឹងសមបរ េនេពលែដល្រតូវបនបងខំឱយ

េរៀបករេនេពលេនះ...េយងមនិសបបយចិត្តេឡយ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរឥ ្ល ម

ជករ្រតមឹ្រតូវ ស់ែដលអនកផ្ដល់បទសមភ សមនភពភយ័ខ្ល ច េ យ រពួកេគនឹងជួប 

ផលវបិកដធ៏ងនធ់ងរ ្របសិនេបពួកេគបដិេសធមនិេរៀបករ។ កនុងចំេ មអនកផ្ដល់បទសមភ សជជន

ជតិភគតិចចំនួន៤២នក ់ែដលបដិេសធមនិេរៀបករកនុងេពលដំបូង មន៣៥នក្់រតូវបនគំ ម 

កំែហង ឬ កទ់ណ្ឌ កមម មមេធយយបយមយួចំនួន។ ្របជជន្រតូវបនគំ មកំែហងឱយផ្ល ស់ប្ដូរេទ

រស់េនកនុងទីកែន្លងមនេ្រគះថន កជ់ងមុន ឱយបំេពញករងរលំបកជងមុន យកេទក ង95 ឬ 

សម្ល បពួ់កេគ និង/ឬសមជិក្រគួ រពួកេគ ដូចកនុងករណីខងេ្រកមេនះ ៖

េនេពលខញុ ំកំពុងសទូង្រសូវ  [កមម ភបិលែខមរ្រកហម និងទ នរបស់ ] បនមករកខញុ ំ 

និងបងខខំញុ ំឱយេរៀបករ។ ដំបូង ខញុ ំបដិេសធមនិេរៀបករ េ យ្របបថ់ ខញុ ំេនេកមងេពក 

ខញុ ំមនិទនច់ងេ់រៀបករេទ។ េនេពលអងគករដឹងេរឿងេនះ ពួកេគបន្របបខ់ញុ ំថ ្របសិនេបខញុ ំេន

ែតបដិេសធមនិេរៀបករ ឳពុកម្ដ យ និងខញុ ំនឹង្រតូវយកេទសម្ល បេ់ចល។ េ យ រខញុ ំភយ័ខ្ល ច 

ចុងេ្រកយ ខញុ ំបនសេ្រមចចិត្តេរៀបករ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

កនុង១០ករណី អនកផ្ដល់បទសមភ ស្រតូវបនេធ្វទរុណកមមេ យ រករបដិេសធមនិេរៀប

ករ។ កនុងករណីខងេ្រកម ប្ដីរបស់្រស្តមីន កែ់ដលែខមរ្រកហមេទបបងខំឱយេរៀបករ្រតូវបនសម្ល ប់

េចល។ េនេពលនងបដិេសធមនិេរៀបករ នង្រតូវបនឃុំឃងំ និងេធ្វទរុណកមម ៖

95  ករក ងគឺជករ ក់ទណ្ឌ កមមរបស់ែខមរ្រកហម ែដលរមួមនចប់ពីករស្ដបីេនទ សរហូតដល់សម្ល ប់។
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ប្ដីរបស់ខញុ ំ្រតូវបនសម្ល ប ់េហយខញុ ំេទបែតឆ្លងទេន្លរចួ... ខញុ ំ្រតូវបនបងខំឱយេរៀបករ ដូេចនះ ខញុ ំបន 

អង្វរករសំុមនិេរៀបករ... ខញុ ំ្រតូវបន កទ់ណ្ឌ កមមេនមនទីរឃុំឃងំ។ ពួកេគឃំុឃងំ និង្រពមន 

ខញុ ំ... ខញុ ំ្រតូវបនេគេធ្វទរុណកមមម្ដងេហយម្ដងេទៀត។ ពួកេគបន្រប្រពឹត្តអំេពេឃរេឃមកេលរូប

ខញុ ំ ប៉ុែន្តខញុ ំេនែតបដិេសធមនិេរៀបករ េហយខញុ ំបនពយយម្រទ្ំរទនឹងភពឈចឺបទ់ងំអស់... 

បនទ បម់កខញុ ំ្រតូវបនេ ះែលងវញិមយួ ឬ ពីរៃថងបនទ ប.់.. បនទ បពី់េពលេនះមក្របេទសេយង្រតូវ

បនរេំ ះេហយខញុ ំមនេសរភីពេឡងវញិ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

កនុងចំេ មអនកផ្ដល់បទសមភ សជនជតិភគតិច៣៥នក ់ែដល្រតូវបនគំ មកំែហង ឬ ទទួល 

ទណ្ឌ កមមេ យករបដិេសធមនិេរៀបករកនុងេពលដំបូង មន២២នកចុ់ងេ្រកយបនេរៀបករជមយួ 

ប្តី្របពនធែដលេរៀបចំឱយស្រមបពួ់កេគ។ 

៤.២.២ ករេរៀបចំពិធីេរៀបករ

កនុងករេរៀបករទងំអស់ ប៉ែុន្តមនករណីេរៀបករមយួែដលេរៀប បេ់ យអនកផ្ដល់បទសមភ ស 

ជនជតិភគតិច ែដលករេរៀបករចតែ់ចង និងេរៀបចំេ យែខមរ្រកហមជជង មុខី្លួន ែដល្រតូវ 

េរៀបករបនបង្ហ ញថ ករេរៀបករេ យបងខំជករអនុវត្តរបស់របបេនះ។ កនុងករណីពិេសសមយួ 

មន្រគួ ររបស់អនកផ្ដល់ បទសមភ សបនេរៀបចំពិធីេរៀបករជមយួ្រគួ រដន្លងរបស់ខ្លួន។ មនិ 

មនករណី បង្ហ ញថ បំណងរបស់បុគគល មុខី្លួន្រតូវបនយកមកពិចរ កនុងករេ្រជសេរ ស

ៃដគូស្រមប់េរៀបករេឡយ។ មរយៈករេរៀប ប់របស់អនកផ្ដល់បទសមភ សបង្ហ ញថ ជទូេទ 

្របជជនែដល្រតូវបនែខមរ្រកហមបងខំឱយេរៀបករ កដូ់ចជមនិ្រស ញ់ និងចូលចិត្តគន េឡយ ឬ 

កនុងករណីជេ្រចន ពួកេគមនិែដលជួបគន ពីមុនមកេឡយ។

អនកផ្ដល់បទសមភ សជេ្រចន មនិ្រតូវបនជូនដំណឹងសូមបែីតបន្តិចអំពីករ្រតូវេរៀបករឆប់ៗ  

របស់ខ្លួន។ េពលខ្លះ ពួកេគទទួលបនដំណឹងមយួសប្ដ ហ៍ មុន េពលខ្លះ មយួ ឬ ពីរៃថងមុន។ កនុង 

ករណីមយួចំនួន អនកផ្ដល់បទសមភ ស្រតូវបនេ ឱយចូលរមួ្របជំុេនចុងៃថងេធ្វករ ែដលកនុងេពល

េនះពួកេគ្រតូវបនបងខំឱយេរៀបករ។ ្រស្តីមន កប់នរឭំកអំពីភពតកស់្លុតរបស់នងែដល្រតូវបនបងខំឱយ

េរៀបករែបបេនះេ យមនិបនជូនដំណឹងជមុន ៖

ខញុ ំមនិបនដឹងអំពីករេរៀបករេឡយ។ ពួកេគមនិបន្របបខ់ញុ ំជមុនអំពីករេរៀបករេនះេឡយ... 

ពួកេគ្រគនែ់តេ ្របជជនចំនួន២០ េទ ៣០នក.់.. ដំបូង ពួកេគឱយេយងឈរ និងឱយេយង 

និយយពរីបីម៉តក់នុងកិចច្របជំុ េហយពួកេគបន្របបេ់យងឱយកនៃ់ដគន ។ ពួកេគឱយេយងនិយយ 
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ពីរបីម៉ត ់េដមបេីធ្វករេប្ដជញ ចិត្តកនុងករេរៀបករ ដូេចនះ ពួកេយងបនដឹងថ ពួកេគឱយេយងេរៀបករ 

ជមយួគន ។ បនទ បពី់េរៀបកររចួ ្របជជនជេ្រចនបនសម្ល បខ់្លួន េ យករចងក និង្របជជន

មយួចំនួនបនរតេ់គចេ យ រែតភពសមុគ ម ញ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

្រស្តពីីរនកប់នេរៀប បអំ់ពីករេរៀបករេ យបងខំេ្រកមករភជងក់ណុងកេំភ្លង និងភព 

ភយ័ខ្ល ចរបស់ពួកេគ ៖

ខញុ ំភយ័ខ្ល ច េនេពលេធ្វករេប្ដជញ ចិត្ត។ ខញុ ំបន ន មអក រែដលសរេសរឱយ។ ចុងកេំភ្លងបន 

ភជងេ់លរូបេយងមុនេពលេធ្វករេប្ដជញ ចិត្ត... ពួកេគបន្របបេ់យងអំពីអ្វែីដលេយង្រតូវនិយយ 

កនុងេពលេធ្វករេប្ដជញ ចិត្ត។ ដូេចនះ េយងថ មដូចអ្វែីដលពួកេគបន្របបេ់យង េដមបរីស់ ន 

មនជីវតិប៉ុេ ្ណ ះ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

ខញុ ំភយ័ខ្ល ចយ៉ងខ្ល ងំ ពីេ្រពះពួកេគមនកេំភ្លងកនុងៃដ េនេពលមកចូលរមួករេរៀបកររបស់ 

េយងនេពលេនះ។ ពួកេគមកកនុងេគលបំណងគំ មកំែហងេយង។ ខញុ ំពិតជភយ័ខ្ល ច ស់ 

នេពលេនះ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

អនកផ្ដល់បទសមភ សមនភពភញ កេ់ផ្អល្រប ក្់របែហលគន ស្រមបដំ់ណឹងេរៀបកររបស់ 

ខ្លួន។ ជធមម  ពិធីេរៀបករមនរយៈេពលខ្លីែមនែទន និងមនិមនកមមវធីិអ្វីេឡយ។ បុរស និង្រស្តី 

្រតូវបនេ មកកនុង ឬ េពលខ្លះេនេ្រកេ ង្របជំុ។ ពួកេគ្រតូវបនចបជ់គូ េហយគូនីមយួៗ្រតូវេធ្វ 

“ករេប្ដជញ ” ថ ពួកេគេប្ដជញ ចិត្តជមយួគន  និងខំ្របឹងេធ្វករេដមបអីងគករ។ ពិធីេរៀបករេនះ្រតូវបន 

្រគប្់រគងេ យកមម ភបិលែខមរ្រកហម។្របជជនចបពី់បី ឬ បនួគូរហូតដល់ បរ់យគូមកពី្រគបទី់ 

កែន្លងបនេរៀបករជមយួគន កនុងេពលែតមយួ។ ជញឹកញប ់ពិធីេរៀបករ្រតូវបនេរៀបចំេឡងេន 

េពលយប ់បនទ បពី់េធ្វករនេពលៃថងរចួ។ ្របជជនជេ្រចនែដល្រតូវេរៀបករមនែតសេម្ល កបំពក ់

គ្រគិចស្រមបេ់ស្ល កពក។់ េនេពលមន្រស្តីពីរនក្់របបថ់ ពួកេគទទួលបនមន ់និងទជ រ 

េនេពលេរៀបករ (មយួឱយេទទ នមន ក)់ អនកផ្ដល់បទសមភ សេផ ងេទៀតនិយយថ ពួកេគមនិ 

ទទួលបន រអ្វីេឡយ ឬ ្រគនែ់ត រធមម ប៉ុេ ្ណ ះ។ កនុង្រគបក់រណីេរៀបករទងំអស់ មនិ 

មន្រគួ រចូលរមួេឡយ េលកែលងែតមយួករណីប៉ុេ ្ណ ះ។ អនកផ្ដល់បទសមភ សជេ្រចនមនករ

កអ់នចិ់ត្តជខ្ល ងំ។ ជញឹកញប ់កមម ភបិលចូលរមួកនុងករេរៀបករ និងេពលខ្លះមនកមម ភបិល
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េ្រចននកចូ់លរមួ។ េនេពលពិធីេរៀបករបបញចប ់ប្ដី្របពនធេទបេរៀបករេហយ្រតូវបនបញជូ នឱយ

េទផទះ។

េរឿង ៉ វខងេ្រកមរបស់្រស្តពីីរនក ់គឺមនកខណៈដូចគន នឹងករេរៀប បរ់បស់អនកផ្ដល់បទ 

សមភ សអំពីពីធីេរៀបករកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ៖

[ស្រមប]់ ពិធីេរៀបករ - មនិមនករេរៀបចំពិេសសអ្វេីឡយ។ ឧទហរណ៍ កនុងរយៈេពលមយួៃថង 

ពួកេគេ ្របជជនចំនួន២០ ឬ ៣០គូមកេធ្វករេប្ដជញ ចិត្តជមយួគន ។ ពួកេគបនឱយេយង 

អងគុយចុះទល់មុខគន ជពរី្រកុម៖ មយួ្រកុមជបុរស និងមយួ្រកុមេទៀតជ្រស្តី។ ពួកេគឱយេយងេប្ដជញ  

ចិត្តជមយួគន ៖ “ខញុ ំសនយយកសមមតិ្តេនះជប្ដ្ីរបពនធេរៀងរហូតេទ និងខិតខំេធ្វបងកបេងកនផល”។ 

បនទ បម់ក អនកទងំអស់គន ទះៃដ េហយពិធីេរៀបករកប៏នបញចប។់ មនកមម ភបិលែខមរ្រកហមពីរ 

ឬ បីនកចូ់លរមួកនុងពិធីេរៀបករេនះ។ ពួកេគឱយេយងអងគុយចុះកនុងតុែដលេយងនឹង្រតូវញំុ 

រដូចកូនសិស ។ ពួកេគឱយេយងអងគុយចុះជិតៃដគូរបស់េយងរចួេធ្វករេប្ដជញ ។ មនិមន 

រអ្វផី្ដល់ជូនេឡយ សូមបែីតឪពុកម្ដ យេយងកម៏និបនចូលរមួែដរ។ មនិមនអនកភូមចូិលរមួ

េឡយេ្រកពីៃដគូជប្ដ្ីរបពនធ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

េហយកនុងេពល្រពឹក ខញុ ំទទួលបន្រកមថមី និងសេម្ល កបំពកព់ណ៌េខម ថមីមយួស្រមបស់្រមបពិ់ធី

េរៀបករេនះ។ មនប្ដ្ីរបពនធ្របែហលជ៣០០គូេរៀបករកនុងេពលែតមយួជមយួគន ។ ខញុ ំបនជួប

មនុស ជេ្រចនេនកែន្លងេរៀបករ េហយខញុ ំមន រមមណ៍ ណិតខ្លួនឯងខ្ល ងំ ស់។ ពួកេគរង់

ចដំល់េវនរបស់ខ្លួនកនុងករេប្ដជញ ។ ប្ដ្ីរបពនធមយួគូៗបនេធ្វករេប្ដជញ ម្ដងមយួគូៗរហូតដល់េពល

្រពឹក្រពលឹម េហយកនុងពិធីេរៀបករមនិករផ្ដល់ រេឡយ គឺមនែតនំគមប៉ុេ ្ណ ះ [នំមយ៉ងេធ្វពី 

អងករតំេណ ប]។ ពិធីេរៀបករេរៀបចំេឡងកនុងទី លចបពី់េពលរេសៀលរហូតដល់យបេ់្រជ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

ករេរៀបករែបបេនះ គឺមនភពខុសគន ខ្ល ងំពី្របៃពណីេរៀបកររបស់ែខមរ ែដលជធមម  

មនរយៈេពលពីរេទបីៃថង និងករចូលរមួពី្រគួ រ និងមតិ្តភក្ដិ និងមនករេរៀបចំពិធី សន 

និង្របៃពណីជេ្រចន និងជចុងេ្រកយមនពិធីពិ រេភជន រ។ អនកផ្ដល់បទសមភ សជេ្រចន 

ែដល្រតូវបនបងខំឱយេរៀបករកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយបនបង្ហ ញពីករ កអ់នចិ់ត្ត និងមនិ 

សបបយចិត្ត េ យពួកេគមនិបនេរៀបករ ម្របៃពណី។
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៤.២.៣ ករបងខំឱយរមួេភទកនុ ងចំណង ពហ៍ពិពហ៍ និងករបំែបកកនូៗ

េ យ រេគលបំណងៃនករេរៀបករេ យបងខំ គឺេដមបបីេងកតកូនស្រមបអ់ងគករ ប្ដី 

្របពនធែដលេទបេរៀបករ ភគេ្រចន្រតូវបនបងខំឱយរមួេភទេ យមនករឃ្ល េំមលពីែខមរ្រកហម។

កនុងចំេ មអនកផ្ដល់បទសមភ សជនជតិភគតិច៤០នក ់ែដលបនេរៀបករេនេពលែខមរ 

្រកហមបងខំឱយេរៀបករដំបូង មន៣៦នកប់ននិយយថ ពួកេគមន រមមណ៍ថខ្លួន្រតូវបនបងខំឱយ 

រមួេភទ ពីេ្រពះកមម ភបិលែខមរ្រកហមែដលយមលបតកនុងតំបន់ ន កេ់នរបស់ខ្លួនកនុងេពលយប ់

បនឃ្ល េំមលេយង។ ប្ដី្របពនធមយួចំនួន្រតូវបនែខមរ្រកហមគំ មកំែហង ្របសិនេបពួកេគមនិរមួេភទ

ជមយួគន ។ េរឿង ៉ វខងេ្រកមគឺជេរឿងរបស់បុរសមន កែ់ដល្រតូវបនគំ មកំែហងេ យ រករមនិ

រមួេភទ បនទ បពី់ករេរៀបករេ យបងខំរចួ។ េរឿងេនះមនលកខណៈដូចគន នឹងេរឿង ៉ វរបស់អនកផ្ដល់ប

ទសមភ ស៖

ទ នែខមរ្រកហមបនឃ្ល េំមលេយងេ យសមង ត។់ ្របសិនេបេយងមនិរមួេភទជមយួគន  

េពល្រពឹកេឡង ពួកេគនឹងេ េយងេទ្របជំុក ង [ករ្របជំុក ង] ចំនួនបីដង។ ្របសិនេប 

ពួកេយងេនែតមនិរមួេភទជមយួគន េទៀត េយងនឹង្រតូវសម្ល បេ់ចល។ ប្ដ្ីរបពនធជេ្រចនគូ្រតូវ

បនសម្ល ប.់..

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរេ្រកម

្រស្តីមយួចំនួនក្៏រតូវបនប្ដីថមីរបស់ខ្លួនគំ មកំែហង ឬ បងខំរមួេភទជមយួែដរ។ ្រស្តីមន កប់ន 

េរៀប បពី់ករគំ មកំែហងរបស់ប្ដីគតក់នុងករ្របបេ់ទែខមរ្រកហម ្របសិនេបនងមនិរមួេភទជមយួ៖

ប្ដរីបស់ខញុ ំបនបងខំខញុ ំឱយរមួេភទជមយួគត ់េ យនយិយគំ មថ ្របសិនេបខញុ ំមនិ្រពមរមួេភទជ

មយួគតេ់ទគតនឹ់ង្របបអ់ងគករែដលជ្របធនអងគភព។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

ទងំបុរស និង្រស្តីែដល្រតូវបនបងខំឱយរមួេភទបនទ បពី់ករេរៀបករេ យបងខំ បនេរៀប បថ់ 

េនះគឺជបទពិេ ធនដ៍ឈ៏ចឺបែ់ដលខ្លួនបនឆ្លងកត។់

េទះបីយ៉ង  មនិែមន្របជជន្រគបគ់ន សុទធែតបនរមួេភទជមយួប្ដី្របពនធថមីរបស់ខ្លួន

េឡយ។ េ យមនករ្រពមេ្រព ងជមយួគន  ប្ដី្របពនធមយួចំនួនេធ្វពុតជរមួេភទជមយួគន  េដមបបីន្លំ 

ែភនក ជញ ធរែខមរ្រកហម។ ខងេ្រកមគឺជេរឿង ៉ វរបស់្រស្តីពីរនក ់ែដលេលកេឡងអំពីករបំភន័្តែភនក 

ែខមរ្រកហមជមយួប្ដីរបស់ខ្លួន៖
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េយង្រតូវបនេគឃ្ល េំមល [បនទ បពី់បនដឹងថមនអនកឃ្ល េំមល] ថេយងបនរមួេភទជមយួគន  

ែដរឬេទ? េយងេធ្វពុតជរួមេភទជមួយគន  េដមបឱីយពួកេគគិតថេយងបនរួមេភទប៉ុែន្តេយង 

្រគនែ់តចតទុ់កគន ជបងប្អូនប៉ុេ ្ណ ះ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

ខញុ ំដឹងថ ពួកេគបន ម នខញុ ំ ប៉ុែន្តពួកេគមនិបងកបញ្ហ ដល់េយងេឡយ។ េយង្រគនែ់តេធ្វពុត 

ជ [រមួេភទ] ជមយួគន អស់រយៈេពលជេ្រចនែខ ប៉ុែន្តករពិត ្រគនែ់តជករបន្លំែភនកប៉ុេ ្ណ ះ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរេ្រកម

ស្រមបប់្ដី្របពនធមយួចំនួន ពួកេគចបំចេ់ធ្វពុតជរមួេភទែក្លងក្ល យជមយួគន ែតកនុងមយួ 

រយៈេពលដំបូង បនទ បពី់េរៀបករេហយប៉ុេ ្ណ ះ។ បនទ បម់កេទៀត ប្ដី្របពនធមយួចំនួនរស់េនែបកពី

គន  និងអនុញញ តឱយជួបគន ជេរៀង ល់ពីរែខម្ដង។ បុរសមន កប់នេរៀប បអំ់ពីករេរៀបចំស្រមបគ់ត ់

និង ្របពនធគត ់៖ 

េយងរស់េនជមយួគន ម្ដងមក លប៉ុេ ្ណ ះ បនទ បពី់េរៀបកររចួ។ េយងរវល់េធ្វករងរ។ េយងជួប 

គន េរៀង ល់ពីរែខម្ដង។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរឥ ្ល ម

កនុងករណីមយួចំនួន ប្ដី្របពនធែដល្រតូវបនបងខំឱយេរៀបករ ជចុងេ្រកយ ្រស ញ់ និងយក 

ចិត្តទុក កចំ់េពះគន ៖ ឧទហរណ៍ ្រស្តីមន កប់ននិយយអំពីេសចក្ដី្រស ញ់ចំេពះប្ដីរបស់ខ្លួន 

បនទ បពី់ករេរៀបករេ យបងខំ។ ប្ដី្របពនធេនះមនកូន និងេនែតរស់េនជមយួគន រហូតមកដល់េពល

សព្វៃថងេនះ។

កនុងករណីរបស់ខញុ ំ បនទ បពី់ពិធីេរៀបករ េយងមនិបនរមួេភទជមយួគន េទ ប៉ុែន្តេយងេធ្វពុតជរមួ

េភទជមយួគន  េដមបកំុីឱយែខមរ្រកហមសង យ័េយង។ ប៉ុែន្តបនទ បម់ក េយងបន្រស ញ់គន និង

បនេគងជមយួគន ពិត្របកដ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

កនុងចំេ មអនកផ្ដល់បទសមភ សជជនជតិភគតិច៤០នក ់ែដលបនេរៀបករជមយួគន

េនេពលបងខំឱយេរៀបករកនុងេពលដំបូង មន២៩នកម់នកូនជមយួគន  ទងំកនុង ឬ េ្រកយរបបេនះ។
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ករដួលរលំំរបបែខមរ្រកហម គឺជករផ្ដល់ឱកសមយួដល់ប្ដី្របពនធែដលមនិេពញចិត្តគន  

េដមបរីស់េនែបកគន ។ ករសេ្រមចចិត្តកនុងករបន្តរស់េន ឬ ែបកគន គឺមនភពសមុគ ម ញ ស់ 

្របសិនេបពួកេគមនកូនជមយួគន  និង្របសិនេបប្ដី្របពនធមនភព្រកី្រក ឬ បតប់ងស់មជិក្រគួ រ 

ឬមនិមនមេធយបយេផ ងេទៀតកនុងករផគតផ់គងជី់វតិខ្លួន96។ កនុងចំេ មអនកផ្ដល់បទសមភ សជជន

ជតិភគតិច៤០នក ់ែដលបនេរៀបករជមយួគន េនេពលបងខំឱយេរៀបករកនុងេពលដំបូង មន២៦ 

នកប់ន្តរស់េនជមយួគន បនទ បពី់ករដួលរលំំរបបេនះ។ កនុងចំេ មប្ដី្របពនធបន្តរស់េនជមយួគន  

មន២៣នកម់នកូនជមយួគន ។

បុរសមន កប់នេរៀប បអំ់ពី រមមណ៍របស់គតែ់ដលសេ្រមចចិត្តបន្តរស់េនជមយួ្របពនធគត ់

បនទ បពី់របបែខមរ្រកហមដួលរលំំ េទះបីជគតម់និេពញចិត្តនឹងចំណង ពណ៍ពិពហ៍គតក់េ៏ យ៖

ខញុ ំ្រតូវបនបងខឱំយេរៀបករបនបីែខ បនទ បពី់កងទព័េវៀត មជួយរេំ ះ្របេទស... [េទ] 

មនិមននរ មន ក់ ៊ នបដិេសធេឡយ។ ្របសិនេបេយងបដិេសធមនិេរៀបករ េយងនឹង្រតូវ 

្ល ប.់.. បនទ បពី់េរៀបករ ខញុ ំដឹងថ កងឈ្លបបនឃ្ល េំមលេយងេនេពលយប។់ ្របសិនេបេយង 

មនិរមួេភទជមយួគន  េយងនឹង្រតូវសម្ល ប.់..ខញុ ំមនិ្រស ញ់្របពនធខញុ ំេឡយ។ ខញុ ំបនេទរស់េន 

កនុងជំរថំម ីបនទ បពី់កងទព័េវៀត មរេំ ះ្របេទស។ ខញុ ំបនគិតថ ខញុ ំចងេ់បះបង្់របពនធខញុ ំេចល 

ប៉ុែន្តខញុ ំបនគិតយ៉ងល្អិតល្អនថ់ ខញុ ំបនេរៀបករជមយួនងេហយ។ ខញុ ំមនិ ចចកេចញេ យ

ទុកឱយនងេនែតឯងេឡយ។ នងជជនពិករ េហយឪពុកម្ដ យនងបន ្ល បេ់ចលអស់

េហយ ដូេចនះ នងគម នអនកជួយផគតផ់គងេ់ឡយ។ ខញុ ំមនិ ចរតេ់ចលនងេឡយ។ ខញុ ំបន្រតឡប ់

មកផទះវញិ ...

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរេ្រកម

អនកផ្ដល់បទសមភ ស្របមំយួនក ់បនរស់ែបកពីប្ដី្របពនធខ្លួន បនទ បពី់ករដួលរលំំរបបេនះ 

េទះបីជមនកូនជមយួគន កេ៏ យ។ កនុងករណីខងេ្រកម ្រស្តីពីរនកេ់រៀប បអំ់ពីករចិញច ឹមបីបច់

កូនែតមន កឯ់ង បនទ បពី់កររស់េនែបកគន ៖

បនទ បពី់េយងមនកូន យុបីែខជមយួគន  េយងបនរស់េនែបកគន ។ ខញុ ំមនកូនែតមយួគត.់.. 

[បនទ បពី់្របេទស្រតូវបនរេំ ះមក] ប្ដរីបស់ខញុ ំមនមតិ្ត្រសី ដូេចនះ គតប់នវលិ្រតឡបេ់ទរក 

នងវញិ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម 

96 ស្រមប់ករពិភក អំពីមូលេហតុប្ដី្របពនធែដលេរៀបករេ យបងខំបន្តរស់េនជមួយគន  សូមេមល Levine, op. cit.
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្របេំទ្របមំយួៃថងបនទ បពី់េយងេរៀបករ េយងយល់្រពមរមួេភទជមយួគន ... ខញុ ំមនកូនមន ក.់.. 

អូហ! ខញុ ំបនរស់េនែបកគន ពីប្ដីរបស់ខញុ ំរហូតមកដល់ឥឡូវេនះ ចប់ ងំពីកងទព័េវៀត មបន 

ចូលមក្របេទស។ ខញុ ំបនចិញច ឹមកូនខញុ ំរហូតមកដល់េពលឥឡូវេនះ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

៤.៣ កររេំ ភេសពសនថវៈ

ករសិក ្រ វ្រជវេនះបនេធ្វករ

េសុបអេងកតថេតជនជតិភគតិចទទួលរង

កររេំ ភេសពសនថវៈកនុងរបបកមពុជ្របជ-

ធិបេតយយែដរឬេទ? និងេតពួកេគ្រតូវបន 

កំណតជ់េគលេ ៃនកររេំ ភេសព-

សនថវៈ េ យ រែតជតិ សនរ៍បស់ខ្លួន

ែមនែដរឬេទ? និយមនយ័ៃនកររេំ ភ- 

េសពសនថវៈ្រតូវបនកំណតដូ់ចខងេ្រកម៖ 

ជនេលមសបនបំពនេល ងកយរបស់បុគគលមន កេ់ យបញចូ លអងគជតិេទកនុងែផនក មយួៃន

ងកយរបស់ជនរងេ្រគះ ឬ ជនេលមស េទះបីជមនិេ្រជ ឬបញចូ លវតថុអ្វីមយួេទកនុងអវយវៈ

េភទ រនធគូទ ឬ រនធេភទរបស់ជនរងេ្រគះ ឬ ែផនកេផ ងេទៀតៃន ងកយ 97។

ករបំពនេល ងកយេធ្វេឡងេ យករបងខ ំឬ េ យករគំ មកំែហង ឬ បញចុ ះបញចូ លេ យបងខ ំ

ដូចជ បងកឱយមនភពភយ័ខ្ល ចនឹងអំេពហងិ  ករបងខតិបងខ ំករឃុំឃងំ ករេគៀបសងកតផ់្លូវចិត្ត 

ឬ កររេំ ភបំពនសិទធអំិ ចជនរងេ្រគះ ឬ មនុស េផ ងេទៀត ឬ ករទញផល្របេយជន ៍

ពីបរយិកសបងខតិបងខ ំឬ ករបំពនេលបុគគលែដលមនិ ចផ្ដល់ករ្រពមេ្រព ងពិត្របកដ98។

រូបភពែដលបនមកពីទិនននយ័ៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះ បង្ហ ញពកីរណីរេំ ភេសពសនថវៈ 

េន្រគបទី់កែន្លងេល្រស្តី និងកុមរ ីែដល្រប្រពឹត្តេ យបុរសកមម ភបិលែខមរ្រកហមយ៉ងេ្រចនេលស

លុប ែដលជញឹកញប ់គឺកររេំ ភជ្រកុម។ កនុងករណីភគេ្រចន ជនរងេ្រគះ្រតូវបនសម្ល បប់នទ ប ់

97 ម្រ  ៧(១)(g)-១(១) ឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំង មនុស ជតិៃនកររេំ ភេសពសនថវៈ ធតុផ ៃំនបទឧ្រកិដ្ឋ តុ ករឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជតិ។ 
បនេមលនៃថងទី២៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/

ElementsOfCrimesEng.pdf>

98 ម្រ  ៧(១)(g)- ១(១) ibid
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ពីរេំ ភរចួ និងកនុងករណីមយួចំនួន ជនេលមសបនកតផ់្ដ ច់ កសពជនរងេ្រគះទងំមុន ឬ 

បនទ បពី់ករសម្ល ប។់ កនុងបរយិកសែបបេនះ េធ្វឱយ្រស្តី និងកុមរជីនជតិភគតិចមនភពភយ័ខ្ល ច

យ៉ងខ្ល ងំថខ្លួននឹង្រតូវបនរេំ ភ និងសម្ល ប្់រគបេ់ពលេវ េ យកមម ភបិលែខមរ្រកហម។  

េ្រចនជងពីរភគបីៃនអនកផ្ដល់បទសមភ ស១០៥នកក់នុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ បនេឃញ 

ឬ ឮអំពីកររេំ ភេសពសនថវៈែដលបនេកតេឡងកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ។ អនកែដលទទួល 

រងកររេំ ភេសពសនថវៈជេ្រចនែដលជជនជតិភគតិចមនដូចជ ជតិ សនដ៍ៃទេទៀត៣៤ 

នក ់ែខមរេ្រកម២៥នក ់ជនជតិភគតិចេវៀត ម១៤នក ់ែខមរឥ ្ល ម១៤នក ់ចម៣នក ់

(សូមេមលរូបេលខ៤)99។

ចំណុចពិេសសពកព់ន័ធនឹងកររេំ ភេសពសនថវៈេលជនជតិភគតិច អនកផ្ដល់បទសមភ ស 

្រតូវបនសួរអំពីអ្វីែដលពួកេគបនដឹងអំពីជនេលមស និង ជនរងេ្រគះ។

អនកផ្ដល់បទសមភ សទងំអស់បនេលកេឡងថ កមម ភបិលែខមរ្រកហមជជនេលមស កនុង 

ករណីែដលពួកេគបនេឃញ ឬ ឮអំពីកររេំ ភេសពសនថវៈ េហយមនែតមយួករណីប៉ុេ ្ណ ះែដល

ជនេលមសជ្របជជនសីុវលិ។ េនេពលអនកផ្ដល់បទសមភ សដឹងអំពីេភទរបស់ជនេលមស ពួកេគបន 

េលកេឡងថ ជនេលមសជ្រស្តីមនែតពីរនកប់៉ុេ ្ណ ះ េ្រកពីេនះគឺជបុរស។ េនេពលអនកផ្ដល់បទ

សមភ ស ចប៉ន់ ម ន យុរបស់ជនេលមស ជនេលមសភគេ្រចនគឺជបុរសែដលមន យុចេន្ល ះ 

ចបពី់ៃមភឆន  ំឬ ចស់ជងេនះ។ 

កនុង៣៤ករណី មករប៉ន ់

ម ន ជនេលមស្របែហលមន 

យុចេន្ល ះចបពី់១៨ និង៣០ 

ឆន  ំនិងកនុង១៩ករណីេផ ងេទៀត 

ជនេលមសមន យុេលសពី 

៣០ឆន ។ំ មនែត្របពីំរករណី 

ប៉ុេ ្ណ ះែដលជនេលមសមន 

យុេ្រកម១៨ឆន ។ំ

99 ស្រមប់ជនរងេ្រគះជនជតិចម និងេវៀត ម ែដលមនតួេលខទបជងេគទំនងជឆ្លុះបញច ងំឱយេឃញពីចំនួនអនកេឆ្លយតបមកពី 
្រកុមជនភគតិច។ ចំណុច្រតង់េនះ គឺអនកផ្ដល់បទសមភ សបនេរៀប ប់អំពីកររេំ ភេសពសនថវៈេល្របជជនជ្រកុមជនជតិភគតិច
ទំងបួន្រកុម ក៏ដូចជ កររេំ ភេសពសនថវៈេល្របជជនដៃទេទៀត។

រូបេលខ៤ បង្ហ ញពីកររេំ ភេសពសនថវៈេលជនរងេ្រគះជជនជតិ
ភគតិច
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កនុងចំេ មជនរងេ្រគះជជនជតិភគតិច មនករណីែតមយួប៉ុេ ្ណ ះែដលជនរងេ្រគះជ 

បុរស។ ជនេលមសកណំតេ់គលេ រេំ ភេសពសនថវៈេលនរវីយ័េកមង។ េនេពលអនកផ្ដល់បទសមភ ស 

ចប៉ន់ ម ន យុរបស់ជនរងេ្រគះ កនុង៣៤ករណីជនរងេ្រគះមន យុចេន្ល ះចបពី់១៨ឆន  ំដល់ 

៣០ឆន  ំនិងកនុង១៥ករណីេផ ងេទៀត ជនរងេ្រគះមន យុេ្រកម១៨ឆន ។ំ កនុង្របកំរណី មករ 

ប៉ន់ ម ន ជនរងេ្រគះមន យុេលសពី៣០ឆន ។ំ

ទកទ់ងនឹងកររេំ ភេសពនថវៈ មន៣៧ករណីជកររេំ ភជ្រកុមែដល្រប្រពឹត្តេ យជន 

េលមសេ្រចននកេ់ល្រស្តីជនជតិភគតិច។ ជធមម  កររេំ ភជ្រកុមេនះមនជនេលមសជបុរស 

ចំនួន២េទ៦នក។់ ជញឹកញប ់ជនេលមស្រតូវបនកមម ភបិលែខមរ្រកហមចបយ់កេទកែន្លងឆង យ 

និងរេំ ភកនុង ឬ ខងេ្រកយអគរ កនុងៃ្រព ឬ លែ្រស។

កនុងេពលែដលមនជនរងេ្រគះែតមន កក់នុងករណីភគេ្រចនៃនកររេំ ភេសពសនថវៈេលជន

ជតិភគតិច មន២២ករណីែដលជកររេំ ភ្រទង្់រទយធំេលជនរងេ្រគះេ្រចននក។់ មករ 

េរៀប បអំ់ពីកររេំ ភ្រទង្់រទយធំរបស់អនកផ្ដល់បទសមភ សទងំអស់ ជនរងេ្រគះ្រតូវបនសម្ល ប។់ 

អនកផ្ដល់បទសមភ សមន កប់នេរៀប បអំ់ពីកររេំ ភ្រទង្់រទយធំេលេកមង្រសីកូនកតែ់ខមរ-េវៀត ម 

្រសស់ ្អ តបីនក ់ែដលមន យុ្របែហល១៧ឆន  ំឬ ១៨ឆន  ំែដលេធ្វករជមយួនងកនុងអងគភព

ជមយួគន  ៖

ពួកប៉ុលពតបនេ ពួកេគឱយេទ្របជំុ។ បនទ បពី់ពួកេគបនេទ្របជំុ ពួកេគមនិបន្រតឡប ់

មកវញិេឡយ។ ខញុ ំដឹងថ ពួកែខមរ្រកហមបនរេំ ភពួកេគ ពីេ្រពះខញុ ំ្រតូវបនចត់ ងំឱយេដរ 

យមលបតកនុងេពលយប។់ ជនេលមសបនវលិ្រតឡបម់កវញិ និងសួររកម្ហូបបរេិភគ។ ពួកជន

េលមសបនជែជកគន អំពីកររេំ ភេនះ។ ពួកជនេលមសបននិយយថ នរមីន កេ់នះមន ច ់

សខចី េហយចុងសុដនរ់បស់នងរងឹ េហយបននិយយអ្វីេផ ងេទៀតអំពីកររេំ ភេនះ។ 

មរយៈករជែជកគន េនះ ខញុ ំ ចដឹងថ ពួកនង្រតូវបនរេំ ភ និងសម្ល បេ់ចល។ ... 

[ជនេលមស] គឺជកមម ភបិលែខមរ្រកហម។ ជនេលមសគជឺពួកេគ ែដលមន យុ្របែហល២០ឆន ។ំ

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តី (មនជតិ សនេ៍ផ ងេទៀត)

អនកផ្ដល់បទសមភ សមន កេ់ទៀតបនេរៀប បអំ់ពីកររេំ ភ្រទង្់រទយធេំល្រស្តីវយ័េកមងជនជតិ 

ែខមរ និងេវៀត ម ែដលរស់េនកនុងអងគភពជមយួនង។ ជេរៀង ល់យប ់្រស្តីបនួ ឬ ្របនំក្់រតូវ 

បនកមម ភបិលែខមរ្រកហម្រប ំឬ ្របមំយួនកន់យំកេទរេំ ភ និងសម្ល ប។់ នងបនដឹងេរឿងេនះ 

ពីជនេលមសមន កក់នុងចំេ មជនេលមសទងំេនះ។
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ែខមរ្រកហម [មន ក]់ បនេ ខញុ ំឱយេទកែន្លង  និងបន្របបខ់ញុ ំថ យបេ់នះ ្រតូវករ្រស្ត្ីរប ំ

នកែ់ថមេទៀត េដមប ី [សម្ល បេ់ចល]។ បនបែនថមេទៀតថ ខញុ ំមនិគួរភយ័ខ្ល ចេឡយ ពីេ្រពះខញុ ំ

នឹងក្ល យជជនរងេ្រគះដូចពួកេគែដរ។ បននិយយែដរថ មុននឹង ននំរ មយួកនុង 

ចំេ ម្រស្តីទងំេនះេទសម្ល បេ់ចល ្រស្តីទងំេនះែតងែត្រតូវបនរេំ ភ។ បន្របបេ់រឿង ៉ វ 

ទងំអស់ដល់ខញុ ំ បនទ បពី់  និងមតិ្តរបស់ បនន្ំរស្តី្របនំកេ់ទេ្រក េ យបង្ហ ញថង្់របមត្់រប ំ

[របស់្រស្តីទងំេនះ] ែដល នយំកមកជមយួ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តី (មនជតិ សនេ៍ផ ងេទៀត)

ករសិក ្រ វ្រជវេនះ មនិបន

សួរសំណួរជក់ កអំ់ពីកររេំ ភេ យ

េ្របវតថុចែម្លក ប៉ុែន្តអនកផ្ដល់បទសមភ សបនួ

នកប់នេលកេឡងេ យមនិចបស់ ស់ 

អំពីទ្រមងអំ់េពហងិ ផ្លូវេភទែបបេនះ ែដល 

េកតមនេលជនជតិភគតិចមន ក។់ កនុង 

ករណីទងំបនួ អនកផ្ដល់បទសមភ សបន 

េឃញ កសពរបស់្រស្តរីងេ្រគះមន 

បនទះេឈឬស  ីឬ ែមកេឈេនកនុងេយនី 

របស់ជនរងេ្រគះ។ កនុងករណីទងំេនះ 

ជនរងេ្រគះបន ្ល បប់តេ់ទេហយ មុនេពលអនកផ្ដល់បទសមភ សមកដល់េឃញ កសព។ កនុង 

ករណីមយួៃនកររេំ ភេ យេ្របវតថុចែម្លក ជនរងេ្រគះេនរស់េនេឡយ។ កនុងករណីេនះ ្រស្តីផ្ដល់

បទសមភ សបនេឃញកមម ភិបលែខមរ្រកហមេ្របកំបិត “េលង” ជមួយ អវយវៈេភទរបស់្រស្តី 

រងេ្រគះមុនេពលសម្ល បន់ង។ ជនេលមសដែដល កប៏នកតអ់វយវៈេភទរបស់កុម មន ក ់មុន 

េពលសម្ល បកុ់មរេនះ។ ជនរងេ្រគះទងំពីរគឺជែខមរេ្រកម។

អ្វីែដលសំខនជ់ងេនះ កនុងករណីរេំ ភេសពសនថវៈ ជនរងេ្រគះក្រមនឹងរចួផុតពីេសចក្ដី
្ល ប់ ស់។ កនុង៩០ករណីៃនកររេំ ភេលជនជតិភគតិច មន្រស្តី២នក់ ្ល បជ់បន្តបនទ ប ់

េ យែតរបសួ និង្រស្តី២នកេ់ទៀតបនបតខ់្លួន (្របែហលជ ច្រតូវេគសម្ល បេ់ចល)។ ្របកំរណី

គឺមនិចបស់ ស់ថមនអ្វីេកតេឡងចំេពះជនរងេ្រគះបនទ បពី់្រតូវបនរេំ ភ។ កនុងករណីដំបូង

ៃនកររេំ ភេល្រស្តីចម ប្ដីរបស់នង្រតូវបនសម្ល បេ់ចលមុន៖

ករបញចូ លទនិននយ័
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េនេពលេនះ នងបនេធ្វករេនេ ងតមបញកនុងឆន ១ំ៩៧៦ ដល់ ១៩៧៧។ នងជជនជតិ 

ចមមនរូបសមបត្ត្ិរសស់ ្អ ត។ នង និងប្ដរីបស់នងមនវយ័េកមង។ ពួកេគមនិមនកូនេឡយ។ 

គណៈកមម ភបិល [កមម ភបិលែខមរ្រកហមៃនគណៈកមម ធិករមយួ] ចងប់នរូបនង េនេពល 

បនេឃញនង។ ប្ដីរបស់នង្រតូវបនយកេទសម្ល ប។់ បុរសបនួនកប់នរេំ ភនង... 

េហយនង្រតូវបនយកេទសម្ល បេ់ចល...[ជនេលមស]ទងំអស់សុទធែតមន្របពនធេរៀងខ្លួន។ 

ពួកេគមន យុេ្រចនជង៣០ឆន ។ំ

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរឥ ្ល ម

មែដលខញុ ំដឹង នង្រសស់ ្អ ត ស់... នង្រតូវបនសម្ល ប ់ប៉ុែន្តមុនេពល ្ល ប ់នង្រតូវបន 

បុរសបីនករ់េំ ភ។ ខញុ ំដឹងេរឿងេនះ មរយៈអនកែដលសម្ល បន់ង មនិែមន មអនកភូមនិិយយ 

េឡយ។ បនទ បពី់សម្ល បន់ងរចួ ្រសវងឹ្រ  និងបននិយយអំពីករសម្ល បេ់នះថ... នង្រតូវ

បនបុរសបីនកច់ប់ កក់ងយ់កេទ។ ពួកេគបនយកនងេទកនុងៃ្រពេនម្ដុេំនះ... ចស៎! អនក 

ែដលសម្ល បន់ងបននិយយថ ្រស្តីែដលពួកេគសម្ល បម់នែសបក ្អ ត។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីចម េរៀប បអំ់ពីកររេំ ភ និងសម្ល បម់ងីរបស់នង

្របធនអងគភព្រស្តបីនេ ្រស្ត្ីរសស់ ្អ តមន ក ់េហយកងឈ្លបបុរសបីនកក់ប៏នចបខ់្លួន

នង។ កងឈ្លបទងំបីនកម់នវយ័េកមង យុ្របែហលជ [២០-៣០ឆន ]ំ។ ពួកេគបនននំង

េទទួលមយួែកបររេ ្ដ  េដមបចីប្់រតី។ នងដឹងថ ពួកេគនឹងសម្ល បន់ង ដូេចនះ នងបនអង្វរករ 

ក្ដេីម ្ត  “កំុឱយសម្ល បន់ង”។ នងបន្របបពួ់កេគថ សូមពួកេ កេធ្វអ្វី មចិត្តចុះ។ កងឈ្លប 

បនរេំ ភនងេ្រកមេដមសែងក [េឈម ះេដមេឈមយួ្របេភទ] កនុងេពលេភ្ល ង។ ពួក បនេ ះ 

សេម្ល កបំពកន់ងេចញ និងបនរេំ ភនង។ ពួក មនិបនឱយនងរចួខ្លួនេឡយ។ ពួកេគបន 

យនងនឹងដំបងេឈ។ ពួក បនកបន់ងកនុងរេ ្ដ ...

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរស (មនជតិ សនេ៍ផ ងេទៀត) េរៀប បអំ់ពីកររេំ ភេសពសនថវៈ និង  

ករសម្ល ប្់រស្តីកូនកតែ់ខមរ-េវៀត ម ែដល្របពនធរបស់គតប់នេឃញករណីេនះ

៤.៤ កររមួេភទេដីមបរីស់ នមនជីវតិ

កនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ ករែបងែចក រ្រតូវបន្រគប្់រគងយ៉ងតឹងរុងឹេ យែខមរ 

្រកហម េហយអនកែដលទទួលបន រេ្រកពីែខមរ្រកហមផ្ដល់ជូន (រមួទងំ ករែស្វងរកសត្វកនុងៃ្រព 

ឬទេន្លជ រ ឬ ករលួច រ) ក៏ ច្រតូវ កទ់ណ្ឌ កមម ឬ សម្ល បផ់ងែដរ។ ្របជជនទូេទទទួល 

បន រតចិតួចស្រមបប់រេិភគ។ ្របជជនភគេ្រចនទទួលរងករខ្វះខត របូតថមភ និង្របជជន 
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ជេ្រចនេទៀតអតឃ់្ល នរហូតដល់ ្ល ប។់ អនកផ្ដល់បទសមភ សមយួចំនួនកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ

បនេរៀប បអំ់ពីភពេហវហត ់និងអស់កម្ល ងំែដលពួកេគជួប្របទះកនុងរបបេនះ។ ជលទធផល 

មនុស មយួចំនួនបនរមួេភទ េដមបបីនបយហូប បនថន សំងកូវ ឬ បំេពញករងរងយ្រសួល ែដល 

ទងំេនះេ ថ កររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ។

មយួភគបីៃនអនកផ្ដល់ 

បទសមភ ស១០៥នកប់ននិយយ 

ថ ពួកេគ គ ល់អនកែដលេធ្វករ 

រមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ។ 

កនុងករណីជេ្រចន មនមន កជ់ 

ជនជតិភគតិច ៖ ជតិ សន ៍

េផ ងេទៀត១៧នក ់ែខមរេ្រកម 

១២នក ់ែខមរឥ ្ល ម៦នក ់ចម 

១នក ់ និងេវៀត ម១នក ់

(សូមេមល ងេលខ៦)100។

កនុងករណីៃនករមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិរបស់ជនជតិភគតិច មនជនេលមស១៨នក ់

ជកមម ភបិលែខមរ្រកហម។ ជនេលមសមន ក្់រតូវបនគិតថជ្របជជនសីុវលិ និងកនុងករណីដៃទេទៀត 

េគមនិដឹងអំពីអត្តសញញ ណរបស់ជនេលមសេឡយ។ កនុង១៥ករណី ្រតូវបនេគេជឿជកថ់ មនជន 

េលមសែតមន កប់៉េុ ្ណ ះ។ មករប៉ន់ ម ន ជនេលមសភគេ្រចនជបុរសចំ ស់។ មករប៉ន់ ម ន 

ជនេលមសមន យុេលសពី៣០ឆន កំនុង១២ករណីៃនករណីទងំេនះ មន យុចេន្ល ះចបពី់១៨ឆន  ំ

ដល់ ៣០ឆន កំនុង្របមំយួករណី និងជបុរសវយ័េកមង យុេ្រកម១៨ឆន កំនុងមយួករណី។

កនុងករណីទងំអស់េលកែលងែតមយួករណី ជនេលមសគឺជបុរស និងជនរងេ្រគះជ្រស្តី។ 

កនុងករណីពិេសស ្របធនអងគភពមយួចំនួនែដលជ្រស្តីមនអំ ចបន “េ ” បុរសែខមរេ្រកម 

ែដលមនរូប ងសង្ហ រេទរមួេភទជមយួ។ បុរសមយួចំនួនែដលមនរូប ងសង្ហ របនរមួភទជមយួ

្រស្តីទងំេនះ េដមបបីនបយ និង រេផ ងេទៀតស្រមបឱ់យកូនពួកេគបរេិភគ។ ជចុងេ្រកយ  

បុរសទងំេនះ្រតូវបន្របធនអងគភពសម្ល បេ់ចល។

100 ស្រមប់ជនរងេ្រគះជនជតិចម និងេវៀត ម ែដលមនតួេលខទបជងេគទំនងជឆ្លុះបញច ងំឱយេឃញពីចំនួនអនកេឆ្លយតបមកពីក្
រមុជនភគតិច។ មករេរៀប ប់ ជនរងេ្រគះជ្រកុមជនជតិភគតិចទំងអស់បនេធ្វកររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ។

រូបេលខ៥ បង្ហ ញពកីររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិរបស់ជនជតិភគតិច
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មករប៉ន់ ម នេល យុ ជនរងេ្រគះមន យុចេន្ល ះចបពី់១៨ឆន  ំដល់ ៣០ឆន  ំ

កនុងដបប់នួករណី យុេ្រកម១៨ឆន កំនុងបនួករណី និង យុេលសពី៣០ឆន កំនុងបីករណី។

ដបប់នួករណីកនុងចំេ ម២០ករណីៃនកររមួេភទ េដមបរីស់ នមនជីវតិរបស់ជនរងេ្រគះ

ជជនជតិភគតិច មនជនរងេ្រគះែតមន កប់៉ុេ ្ណ ះ។

មនអនកផ្ដល់បទសមភ សមន កែ់ដលបនឆ្លងកតក់ររមួេភទ េដមបរីស់ នមនជីវតិេ យ 

ផទ ល់។ នងគឺជ្រស្តីែខមរេ្រកម ែដល្រតូវបនទ នែខមរ្រកហមបងខំឱយេរៀបករ។ កនុងករណីខង 

េ្រកម ្រស្តីេនះេរៀប បថ់ នងបនរមួេភទជមយួប្ដីរបស់នង េដមបបីនបយហូប ៖

េទះបីខញុ ំមនភពលំបកកនុងកររស់េនកេ៏ យ កខ៏ញុ ំ្រតូវខំ្របឹងែ្របងេដមបរីស់។ េដមបបីន 

រ្រគប្់រគន ់ខញុ ំបនរមួេភទជមយួគត។់ ្របសិនេបខញុ ំមនិ្រពមរមួេភទជមយួប្ដរីបស់ខញុ ំេទ 

គតនឹ់ងមនិឱយ រដល់ខញុ ំេឡយ េនេពលគត្់រតឡបម់កផទះពីេធ្វករវញិ។ ខញុ ំបនរមួេភទជ 

មួយគត់ គត់បនឱយ្រតី ច់ និងេពតដល់ខញុ ំ។ ខញុ ំបនរួមេភទជមួយប្ដីខញុ ំ េដមបបីន រ 

្រគប្់រគនស់្រមបប់រេិភគេបេទះបីជខញុ ំអស់កម្ល ងំកេ៏ យ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

កនុងករណីមយួេផ ងេទៀត ្រស្តីមន កេ់រៀប បអំ់ពីកមម ភបិលមករកនង េដមបសំុីនងរមួេភទ 

ជមយួ េ យឱយជ រដល់នង ប៉ុែន្តនងបនបដិេសធ ៖

[កមម ភបិលែខមរ្រកហម] ជិះេសះមកជួបខញុ ំ។ បនពយយមបញចុ ះបញចូ លខញុ ំ ប៉ុែន្តខញុ ំមនិែដល 

យល់្រពម [រមួេភទ] ជមយួ េឡយ។ ខញុ ំសុខចិត្ត ្ល ប។់ បនសួរខញុ ំមយួចំនួនអំពីេរឿងេនះ 

េរឿងេនះ។ បន្របបខ់ញុ ំថ ្របសិនេបខញុ ំយល់្រពមេទជមយួ  ខញុ ំនឹងមន រស្រមបហូ់ប 

និងស្រមបផ់គតផ់គង្់រគួ រ េហយ្រគួ ររបស់ខញុ ំនឹងមនិរស់េនកនុងភពលំបកេទៀតេឡយ។   

េពលេនះខញុ ំមន យុ១៧ឆន ឬំ១៨ឆន ។ំ

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

្រស្តីមន កប់ននិយយអំពីក្ដីអស់សងឃមឹរបស់មតិ្តនង (្រស្តីែខមរេ្រកម) កនុងកររមួេភទេដមបរីស់

នមនជីវតិ ៖

នងជ្របជជន មញញ  និងជ្រស្តី្រកមុ្ំរពហមចរ។ី មុនេពលរបបប៉ុលពត នងជមតិ្តរមួថន ក ់

របស់ខញុ ំ។ នង្រសស់ ្អ ត ស់... មតិ្តរបស់ខញុ ំទងំអស់ែដលេធ្វករជមយួនងេនកនុងេ ង 

កតេ់ដរបន្របបខ់ញុ ំថ នងរមួេភទជមយួ្របធនអងគភព។ នងមន យុ្របែហល២០ឆន .ំ..
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ពួកេគ្រគនែ់ត្របបខ់ញុ ំថ នងបនរមួេភទជមយួ្របធនអងគភព ប៉ុែន្ត មនិែមនជករសម័្រគចិត្ត

េឡយ។ នង្រគនែ់តចងប់ន រ្រគប្់រគនស់្រមបហូ់ប និង កេ់រឿងេនះេ យសមង ត។់

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

កររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ ចផ្ដល់ រ និងសិទធិដៃទេទៀតដល់អនកែដលអស់ 

សងឃមឹ ដូច្រស្តីមន កេ់ទៀតេលកេឡងដូចខងេ្រកម ៖ 

ខញុ ំដឹងពីេគថ ពួកនង្រសស់ ្អ ត ស់។ ពួកនងរស់េនជមយួទ ន។ ពួកនងមន 

បយហូប មនេម ផតមុ់ខ និងែ្រកម បមត។់ ជីវតិរបស់ពួកនងមនភពល្អ្របេសរ។ 

ពួកនងមនបយហូប និងមន រុងសូ្រតល្អេស្ល ក។ េគ្របបខ់ញុ ំថពួកនងរមួេភទជមយួ 

ទ នទងំេនះ។ ្រស្តីមយួចំនួន [ចកេចញ] ពីប្ដីរបស់ខ្លួនេ យ រែតពួកនង [មនិមន] 

រ្រគប្់រគនស់្រមបហូ់ប [បុរសទងំេនះ] គឺជទ នែខមរ្រកហម។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម 

េទះបីយ៉ង  ករប្ដូរកររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ្របឈមនឹងេ្រគះថន កខ់ពស់ េហយ 

ជនរងេ្រគះ និង/ឬ ជនេលមស ច្រតូវេគសម្ល បេ់ចល ្របសិនេបេគែស្វងរកេឃញករណីេនះ។ កនុង 

ករណីេលកេឡងខងេលអំពី្រស្តេីធ្វករកនុងេ ងកតេ់ដរែដលបនរមួេភទេដមបបី្ដូរយកបយហូប 

ទងំនង និង្របធនអងគភព្រតូវបនសម្ល ប ់េនេពលនងមនៃផទេពះ។ បុរសមន កេ់ផ ងេទៀតកជ៏

បព់កព់ន័ធនឹងករណីមយួៃនករសម្ល បទ់ងំ្រស្តី និងបុរសែដលរមួេភទេដមបបី្ដូរយក រ ៖

េនេពលេនះ [កររមួេភទ] េធ្វេឡងេដមបបី្ដូរយកអងករ្របកំំប៉ុង... [ជនរងេ្រគះគឺជ] ្រស្តីែខមរ 

កមពុជេ្រកម... នងមន យុ២០ឆន ជំង។ នងមនិមនកូនេឡយ។ ១០ៃថងបនទ ប ់ទងំបុរស  

និង្រស្តីេនះ្រតូវបនយកេទសម្ល បេ់ចល...

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរស (មនជតិ សនេ៍ផ ងេទៀត)

៤.៥ ទសករផ្លូវេភទ

អនកផ្ដល់បទសមភ ស៣៨នកក់នុងចំេ ម១០៥នកេ់នកនុងករសិក េនះបននិយយថ 

ខ្លួនបន គ ល់ជនរងេ្រគះែដល្រតូវបនពួកែខមរ្រកហមបងខំឱយរមួេភទជេទៀងទត ់េពលគឺទសករ 

ផ្លូវេភទ។ ទសករផ្លូវេភទជឧ្រកិដ្ឋកមមធងនធ់ងរ ែដលមនែចងកនុងចបបអ់ន្ដរជតិដូចកនុងករណីខង 

េ្រកម៖
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ជនេលមសបនេ្រប្របស់សិទធិអំ ចជមច ស់កមមសិទធិ មយួ ឬ ទងំ្រសុងេលមនុស មន ក ់

ឬេ្រចននក ់ដូចជ មរយៈករទញិ ករលក ់ករឱយខចឬី ករេ ះដូរមនុស មន កឬ់ េ្រចននក ់

ឬេ យករដកហូតសិទធេិសរភីព្រសេដៀងគន េនះពីជនរងេ្រគះ [េហយ] ជនេលមសបងខឱំយជនរង 

េ្រគះមន ក ់ឬេ្រចននក ់ចូលរមួកនុងសកមមភពរមួេភទមយួដង ឬ េ្រចនដង។101

កនុងចំេ មករណីទសករផ្លូវេភទែដលបនេលកេឡង េសទែត៥០%ៃនករណីទងំេនះបន 

្រប្រពឹត្តេលជនជតិភគតិច ៖ ករណីេផ ងៗមនចំនួន២១ករណី ែខមរេ្រកមមនចំនួន៦ករណី 

ែខមរឥ ្ល មមនចំនួន៤ករណី ចមមនចំនួន៤ករណី និងករណីជនជតិភគតិចេវៀត មមន 

ចំនួន២ករណី។102

កនុងករណីទសករផ្លូវ

េភទេលជនរងេ្រគះ ជជន 

ជតិភគតិច ែដល គ ល់អត្ត-

សញញ ណរបស់ជនេលមស 

ជនេលមសគឺជបុរស និងជ 

ភន កង់រៃនរបបែខមរ្រកហម។ 

េនេពលេធ្វករ យតៃម្លេល 

យុរបស់ជនេលមស ជនេលមស 

ជមនុស ចស់។ ជនេលមស 

កនុង្របបីំករណី ្រតូវបនប៉ន ់

ម នថ មន យុចេន្ល ះពី១៨ឆន  ំដល់ ៣០ឆន  ំកនុង្របពីំរករណីមន យុេលសពី៣០ឆន  ំនិង កនុងបី

ករណីេទៀតមន យុេ្រកម១៨ឆន ។ំ

ជនរងេ្រគះជនជតិភគតិចៃនទសករផ្លូវេភទទងំអស់ គឺសុទធសឹងជ្រស្តីេភទ។ េនេពល 

េធ្វករ យតៃម្លេល យុជនរងេ្រគះទំនងជសថិតកនុងវយ័២០ឆន ។ំ កនុង១២ករណី ជនរងេ្រគះ្រតូវ 

បនប៉ន់ ម នថ មន យុចេន្ល ះពី១៨ឆន  ំដល់ ៣០ឆន  ំកនុង្របកំរណីមន យុេ្រកម១៨ឆន  ំនិង 

កនុង ១ករណីមន យុេលសពី៣០ឆន ។ំ

101 ម្រ ៧ (១) (g)-២ ឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំងនឹងមនុស ជតិៃនទសករផ្លូវេភទ ធតុផ ៃំនឧ្រកិដ្ឋកមម តុ ករឧ្រកិដ្ឋកមមអន្ដរជតិ ៨។ បន 
េមលេនៃថងទី២០ ែខមក  ឆន ំ២០១៤<http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/
elementsofcrimeseng.pdf>

102 ស្រមប់ជនរងេ្រគះជនជតិចម និងេវៀត ម ែដលមនតួេលខទបជងេគទំនងជឆ្លុះបញច ងំឱយេឃញពីចំនួនអនកេឆ្លយតបមកពី 
្រកុមជនភគតិច។

រូបភពទី៨ ទសករផ្លូវេភទែបងែចកេទ មជនរងេ្រគះជជនជតិភគតិច
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កនុង្របបំនួករណីៃនទសករផ្លូវ 

េភទេលជនជតិភគតិច មនជនរងេ្រគះ 

ែតមន ក ់និង្របបីំករណីមនជនរងេ្រគះ 

េ្រចននក។់ មនករណីមយួេគមនិបន 

ដឹងថ ជនរងេ្រគះមនចំនួនប៉ុនម ននក ់

េនះេទ។ ភគេ្រចនៃនករណីទងំេនះ្រស្តី 

្រតូវបនបងខំឱយរមួេភទជមយួបុរសជ 

្រកុម។ ឧទហរណ៍ ្រស្តីមន កប់នេរៀប ប់

អំពីទសករផ្លូវេភទ ែដលកមម ភបិលែខមរ 

េ្រកមបន្រប្រពឹត្តិេល្រស្តែីខមរេ្រកមពីរ 

នក ់និង្រស្តីែខមរបនួឬ្របនំក៖់

្រស្តីមន ក់ៗ ែដល្រតូវបនេ្រជសេរ ស ្រតូវបេ្រមផ្លូវេភទយ៉ងតិចឱយមនុស ្របុសបីេទបនួនកក់នុង 

មយួេលក។ ្រស្តីទងំេនះបេ្រមផ្លូវេភទឱយមនុស ្របុសទងំេនះអស់រយៈេពលជេ្រចនែខ េហយ

សឹងែត្រតូវេគសម្ល បេ់ចលេទៀតផងកំុែតពួកេគបនដឹងខ្លួនជមុន េទបពួកេគ ចរតេ់ចញេគច

ខ្លួនេទរស់េនជមយួ ចញ់តិរបស់ពួកេគវញិ។   

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

្រសេដៀងគន េនះែដរ ្រស្តីមន កេ់ផ ងេទៀតបននិយយថ ្រស្តីែខមរឥ ្ល មជមតិ្តរមួករងរមន ក ់ 

្រតូវបនពួកកងឈ្លបមយួ្រកុមបងខំឱយរមួេភទជមយួ។ មនុស ្របុសទងំេនះ កប៏នបងខំឱយ្រស្តីេផ ង

េទៀតរមួេភទជមយួខ្លួនផងែដរ៖

នងគឺជែខមរឥ ្ល ម េហយនងេធ្វករជមយួខញុ ំេនកនុង្រកុមែតមយួ...។ ទ នភូមមិន កជ់េកមង 

ជំទងក់លពអំីឡុងរបបែខមរ្រកហម បនចប់ រមមណ៍នឹងស្រមស់របស់នង កច៏ងប់ននងកំដរ

រមមណ៍មនិែមនចងេ់រៀបករជមយួនងេឡយ។ ទ នមន កេ់នះចងរ់មួេភទជមយួនង 

ដូេចនះ េនេពលយបគ់តប់នបញជ នងឱយេទ មខ្លួន។ នងមនិបនដឹងថ ទ នរូបេនះចង ់

ឱយនងេធ្វអ្វេីនះេទ ប៉ុែន្តេយងទងំអស់គន ដឹងចបស់ថ គតច់ងប់នអ្វពីីនង ប៉ុែន្តេយងមនិ ៊ ន

្របបន់ងពីករពិតេនះេទ។ ជេរៀង ល់យប ់ទ នពីរបីនកែ់តងែតមកអងគភពនរ ីេហយ 

បញជ ឱយ្រស្តីមយួចំនួនេទជមយួខ្លួន លុះេ្រកយមកេទបេមទ នបនដឹងពីសកមមភពរបស់ 

កូនេចខ្លួន... ដូេចនះ េមទ នរូបេនះកស៏េ្រមចបញជូ ននងេទ [ក ងខ្លួន] ប៉ុែន្តករពិត នង 

្រតូវបនបញជូ នេទសម្ល ប។់ [អនកសមភ ស៖ េតសកមមភពរេំ ភេកតេឡងជេរៀង ល់យបែ់ដរឬ

ករសមភ ស ករ្រ វ្រជវេនកនុងសហគមន៍
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េទ?] េយងមនិដឹងែដរ ប៉ុែន្តេនេពល្រស្តែីដល្រតូវបនបញជ ឱយេទជមយួទ នទងំេនះ 

េពល្រតឡបម់កវញិ េមលេទនងមនទកឹមុខេ្រក ម្រកំ។ ខញុ ំសង យ័ថមនអ្វេីកតេឡងចំេពះ

នង ប៉ុែន្តខញុ ំមនិ ៊ នសួរនងេទ េហយេ្រកយមកេទបខញុ ំដឹងថនង្រតូវបនេគរេំ ភជេរៀង 

ល់យប់។ ទ នពីរបីនក់ចង់បននងដូចគន  ប៉ុែន្តពួកេគបនរេំ ភនងមន ក់ម្ដងៗ... 

ទ នទងំេនះជេកមងជំទង់ យុ្របែហល១៨ឆន េំទ២០ឆន បំ៉ុេ ្ណ ះ។ េយង [ជនរងេ្រគះ 

និងអនកផ្ដល់បទសមភ ស] បន ន កេ់នជមយួគន  េហយជញឹកញបខ់ញុ ំបន កសួរអំពីេរឿង 

េនះ េនេពលចូលេគង។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

្រស្តី្រតូវបនយកមកបេ្រមផ្លូវេភទជេ្រចនៃថង ឬ ជេ្រចនែខ ដូចេរៀប បខ់ងេ្រកម៖

បុរសមយួចំនួនកនុងចំេ មពួកេគ [ែខមរ្រកហម] បនន្ំរស្តីេទរមួេភទ និងចតទុ់កពួកេគដូចជ

្របពនធរបស់ខ្លួន មុនេពល្រស្តីទងំេនះ្រតូវបនអនុញញ តឱយ្រតឡបម់កវញិ... ជេ្រចនែខ... កល

ពីជំននេ់នះេយងរស់េនកនុងផទះជិតៗគន ជជួរ ដូេចនះ ខញុ ំ ចេឃញេហតុករណ៍េនះផទ ល់នឹង 

ែភនករបស់ខញុ ំ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជជនជតិភគតិចេវៀត ម

្រស្តីមយួចំនួន្រតូវបនឃុំខ្លួនេដមបរីមួេភទ រឯី្រស្តីមយួចំនួនេទៀត ច្រតឡបេ់ទកនក់ែន្លង

ន កេ់នវញិ បនទ បពី់្រតូវបនបំពនផ្លូវេភទម្ដងៗ។ កនុងករណីមយួចំនួនដូចបនេរៀប ប ់ ្រស្តីែដល 

្រតូវបនបងខ ងំទុកឱយេធ្វជេទសករផ្លូវេភទចុងបញចប្់រតូវបនេគសម្ល ប ់ (កនុងបនួករណី េគមនិដឹង 

ចបស់ថ ចុងេ្រកយមនអ្វីេកតេឡងចំេពះ្រស្តីេនះេទ)។ កនុងករណីបនទ ប ់អនកផ្ដល់បទសមភ សជ 

្រស្តីមន កប់នេរៀប បថ់ ្រស្តីែដល្រតូវបងខ ងំទុកឱយេធ្វជទសករផ្លូវេភទេនះ ្រតូវបនេគសម្ល បបំ់បិទ 

មត៖់

្រសី្ត ្អ តៗ្របែហល១០នក ់ [ែខមរ និងែខមរឥ ្ល ម] ្រតូវបនបងខ ងំទុកេដមបរីេំ ភ...[ជនេលមស] 

មនគន ្របែហលបនួ្របនំក ់សុទធសឹងែតជបុររសមន យុចេន្ល ះពី៣០ឆន ដំល់៣៥ឆន .ំ.. 

[ជនរងេ្រគះ] គឺជ្រសី្ត ្អ តៗ យុចេន្ល ះពី១៨ឆន ដំល់២០ឆន ។ំ បនទ បពី់្រតូវេគចបរ់េំ ភពីបី

េទ្របពីំរៃថងរចួមក ្រស្តីទងំេនះ្រតូវបនសម្ល បេ់ចល េ យ រ[ជនេលមស] ខ្ល ចែបកធ្ល យ 

េរឿងេនះ។
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៤.៦ អំេពីហិង ផ្លូវេភទេផ ងេទៀត

អនកផ្ដល់បទសមភ ស ក្៏រតូវបន កសួរអំពីករយល់ដឹងអំពីទ្រមងេ់ផ ងៗៃនអំេពហិង ផ្លូវ

េភទផងែដរ។ អនកផ្ដល់បទសមភ ស៥៨នកក់នុងចំេ ម១០៥នក ់ដឹងអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទេ្រកពី

ទ្រមងែ់ដលបនេរៀប បខ់ងេល េ យនិយយថ ខ្លួនធ្ល បជួ់ប្របទះ េឃញផទ ល់ែភនក ឬ ធ្ល ប់ ្ដ ប ់

ឭអំេពហិង ផ្លូវេភទកន្លងមក។ ទ្រមងទ់ងំេនះមនដូចជករេធ្វកយវកិលកមមផ្លូវេភទ និងករេបៀត

េបៀនផ្លូវេភទរហូតដល់ករមកង់យផ្លូវេភទ និងកររេំ ភជ្រកុមេ យបងខំជេដម។

៤.៦.១- ករេធ្វីកយវកិលកមមផ្លូវេភទ

ស្រមបេ់គលបំណងៃនករសិក េនះ ករេធ្វកយ  

វកិលកមមផ្លូវេភទ្រតូវបន គ ល់ថជករកត ់ឬ ករបំផ្ល ញ 

អវៈយវៈេភទេ យករចបប់ងខំេលបុគគលមន កេ់ យគម នក

រយល់្រពម។

អនកផ្ដល់បទសមភ ស្របពីំរនកប់ន្របបថ់ ខ្លួនបន 

េឃញ ឬ បន ្ដ បឮ់អំពីករេធ្វកយវកិលកមមផ្លូវេភទេលជន 

រងេ្រគះជនជតិភគតិចទងំេនះ ែដលភគេ្រចនេធ្វេឡង

បនទ បពី់រេំ ភរចួ។ ្របកំរណីកនុងចំេ មករណីេធ្វកយ 

វកិលកមមគឺករកតេ់ ះ្រស្តី។ (កនុងករណីមយួចំនួន្រស្តី្រតូវ

បនវះេពះបរយកេ្រគ ងកនុងេចញ)។ ករណីភគេ្រចន េគ 

មនិដឹងថេតករកតអ់វៈយវៈេនះ េធ្វេឡងបនទ បពី់សម្ល ប ់

ជនរងេ្រគះ ឬ យ៉ង េនះេទ? អនកផ្ដល់បទសមភ សគ ្

នែ់តបនេឃញ កសពែដលបន កតអ់វៈយវៈេនះប៉ុេ ្ណ ះ។

េទះជយ៉ង  មនករណីបីែដលជនរងេ្រគះទំនងជេនរស់ េហយ្រតូវបនេគកត ់

អវៈយវៈរហូតដល់ ្ល ប។់ ឧទហរណ៍្រស្តីមន កប់ននិយយថខ្លួនបនេឃញប្អូន្របុសបេងកតរបស់ 

ខ្លួននិង្រស្តីមន កេ់ទៀត្រតូវបនេគកតអ់វៈយវៈេភទ៖

នងជែខមរកមពុជេ្រកម យុ្របែហល១៤ឆន ឬំ១៥ឆន បំ៉ុេ ្ណ ះ។ នង្រតូវបនបងខំឱយ្រ ត 

េខ វ បនទ បម់ក [កមម ភបិលែខមរ្រកហម] បនយកកបិំតឆកះឹេលង្រប បេ់ភទនង បនទ បម់ក 

កវ៏ះេពះនងញតេ់ ម ។ កមម ភបិលរូបេនះមនិបនរេំ ភនងេទ្រគនែ់តចងវ់ះេពះនង 

េលងែតប៉ុេ ្ណ ះ... ប្អូន្របុសរបស់ខញុ ំ្រតូវបនេគសម្ល ប ់ប៉ុែន្តេនមុនេពលេគសម្ល បក់្៏រតូវបនេគ

តំបនសិ់ក
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វះេពះញតេ់ ម ដូចគន ែដរ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ ែថមទងំ្រតូវបនេគកត្់រប បេ់ភទេចលេទៀត។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

បុរសមន កប់នសមគ ល់េឃញថ ករេធ្វកយវកិលកមមផ្លូវេភទកេ៏ធ្វេឡងេនកនុងមនទីរឃុំឃងំ 

េ យគម នេទសៃពផងែដរ៖

ករ កេ់ទសទណ្ឌ ធងនធ់ងរ្រតូវបនេធ្វេឡងែតេនកនុងមនទរីឃុំឃងំប៉ុេ ្ណ ះ ដូចជ ករដក្រកចក 

ៃដ ករកតេ់ ះ្រស្តីេ យេ្របដេងក បចបទ់ញជេដម។ ករេធ្វទរុណកមម្រតូវបនេធ្វេឡង 

មែតអំេពចិត្តរបស់េគ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរឥ ្ល ម

អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសមន ក ់បនេរៀប បអំ់ពីករណីៃនករេធ្វកយវកិលកមមផ្លូវេភទរបស់ 

ម្ដ យមងីខ្លួនជ្រស្តីែខមរេ្រកមវយ័ចំ ស់មន ក ់ែដលជករ កេ់ទសស្រមបឧ់្រកិដ្ឋកមមែដលបន

េចទ្របកនចំ់េពះគត ់៖

កនុងមូល ្ឋ នេយធែខមរ្រកហម មនប ្ដ ញទូរស័ពទមយួែខ  េហយម្ដ យមងីរបស់ខញុ ំ្រតូវបនេគ

េចទ្របកនថ់បនកតផ់្ដ ចែ់ខ រទូរស័ពទេនះេចល...ម្ដ យមងីរបស់ខញុ ំជ្រសី្រកមុចំស់។ 

ខញុ ំបនឭថ េ ះរបស់គត្់រតូវបនេគកតេ់ចល មុននឹងយកគតេ់ទសម្ល ប ់ប៉ុែន្តខញុ ំមនិបន 

េឃញេហតុករណ៍េនះផទ ល់ែភនកេទ។ មនុស ចស់ៗបនលបេមលេឃញម្ដ យមងីរបស់ខញុ ំ្រតូវ

េគសម្ល បនិ់ង្រតូវបនេគេធ្វទរុណកមមយ៉ងៃ្រពៃផ ។ ខញុ ំមនិដឹងថេគរេំ ភគតឬ់កអ៏តេ់នះេទ 

ប៉ុែន្តខញុ ំ្រគនែ់តដឹងថ េគកតេ់ ះរបស់គតេ់ យកបិំទចំពុះទុង។ ែភនករបស់គតក់្៏រតូវបនខ្វះ

េចញមកេ្រក េ យកបិំទចំពុះទុងេនះែដរ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ គត្់រតូវបនេគចប្់រ តេខ វ 

េចញអស់។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរេ្រកម

អនកផ្ដល់បទសមភ សពីរនកប់ននិយយថ ខ្លួនបនេឃញ្រប បេ់ភទទងំេនះ ងំពយួរជ

ធរណៈ។ ករណីទី១ អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីមន កប់នេរៀប បថ់កមម ភបិលែខមរេ្រកមពីរបី

នកប់នចបរ់េំ ភបងប្អូនជីដូនមយួរបស់នងែដលជ្រស្តីែខមរេ្រកម៖

ពួកេគរេំ ភនង និងកតក់បលេ ះរបស់នង កេ់លចុងកណុងកេំភ្លង។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម



 អំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបបែខមរ្រកហមទំព័រ | 60

លទធផលរក េឃីញ

ករណីទី២ អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីមន កេ់ទៀតបន្របបថ់ ទ នមន កប់នកតអ់វៈយវៈ 

េភទរបស់មតិ្តមន ក ់ែដលជ្រស្តីែខមរេ្រកមបនទ បពី់បនរេំ ភនិងសម្ល បន់ង ៖

[េ្រកយមក]នង្រតូវបនេគសម្ល ប។់ នង្រតូវបនេធ្វទរុណកមមយ៉ងៃ្រពៃផ បនទ បម់កៃដេជង 

របស់នង្រតូវបនេគកតេ់ចល។ នង្រតូវបនេគយកេទេបះេចលបនទ បពី់រេំ ភរចួ។ ខញុ ំ 

បនេឃញអវៈយវៈេភទរបស់នងែដល្រតូវបនេគកតជ់បំែណកតូចៗ ប៉ុែន្តខញុ ំមនិេឃញេគ 

រេំ ភនងផទ ល់ែភនកេនះេទ។ េយង្រគនែ់តេឃញបំែណកតូចៗៃនអវៈយវៈេភទរបស់នងេន

េពលេដរ មផ្លូវប៉ុេ ្ណ ះ…េយងមនិ ននិយយអំពីេរឿងេនះេ យេបកចំហេនះេទ។

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

េរឿងែដល ្រកកជ់ងេនះេទៀតេនះគឺថ អនកផ្ដល់បទសមភ សពីរនកប់ននិយយអំពីសកមម

ភពសីុ ចម់នុស របស់កមម ភបិលែខមរ្រកហម។ ្រស្តីមន កប់ន្របបថ់សកមមភពេនះពកព់ន័ធនឹង 

េកមងមន ក ់បនទ បពី់ពួកទ នបនរេំ ភនិងសម្ល បម់្ដ យរបស់េកមងេនះ៖

នង[ជនរងេ្រគះៃនអំេពរេំ ភរចួសម្ល បេ់ចល] មនកូនមន ក់ យុ្របែហល១០ឆន ។ំ កូន 

របស់នងគួរឱយ្រស ញ់ ស់... ពួកទ នបននេំកមងេនះេទជួបម្ដ យ េហយេកមងេនះ 

ដឹងថម្ដ យខ្លួនបន ្ល បប់តេ់ទេហយ ដូេចនះ កប៏នសំុអង្វរករពួកទ នឱយទុកជីវតិរបស់ 

ខ្លួន។ េកមងេនះមនិចង់ ្ល បេ់ទ េហយទ នេនះកប៏ន្របបេ់កមងេនះថម្ដ យឯងេន [មនទីរ 

េពទយ] េហយកប៏ននេំកមងេនះេទបត.់.. េនេពល ង ចពួកេគ្របបទ់ នេផ ងេទៀតថ 

េថ្លមរបស់េកមងេនះឆង ញ់ ស់។ ខញុ ំបន ្ដ បឭ់េ យៃចដនយអំពីសកមមភពដៃ៏្រពៃផ ទងំេនះ

េនេពលពួកេគកំពុងផឹកទឹកេ ន តជូរ េហយនយិយថ បនសីុេថ្លមកូនេកមង។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

េគមនិដឹងអំពីេគលបំណងពិត្របកដៃនករសីុ ចម់នុស ជ រេនះេទ។ អនកផ្ដល់ 

បទសមភ សពីរបីនកប់ននិយយថ កមម ភបិលបនេខ្វះយកថងទឹ់ក្របមតម់នុស ែដលខ្លួនបន 

សម្ល បេ់ដមប្ីរ ្ំរ ។ េទះជេហតុផល កេ៏ យ ករេធ្វែបបេនះគឺពិតជគួរឱយរនធត់ ស់ 

ស្រមបអ់នកែដលបនេឃញឬបន ្ដ បឭ់អំពីេរឿងេនះ េហយេធ្វឱយពួកេគកនែ់ត្រពួយបរមភអំពី 

សុវតថិភពផទ ល់ខ្លួនកនែ់តខ្ល ងំេឡង។
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៤.៦.២ កររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ

អនកផ្ដល់បទសមភ សពីរបីនកប់នេរៀប បអំ់ពីទ្រមងៃ់នកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទេផ ងៗេ្រក

ពីទ្រមងែ់ដលបនេរៀប បខ់ងេល។ ករណីពកព់ន័ធនឹងករលូក ទ ប ឬ ករមកង់យផ្លូវេភទមន 

ពីរករណី។ ្រស្តីមន កប់ននិយយថ បុរសពីរនកប់នពយយមលូក នន់ងនិងប្អូន្រសីរបស់នង 

បនទ បពី់ពួកនងមុជទឹករចួ៖

ៃថងមយួ េយងកំពុងមុជទឹក្រ បែ់តបុរសពីរនកប់នេដរមកដល់ េយងក្៏របញបេ់ស្ល កពក។់  

ពួកេគបនេដរ មេយងពីេ្រកយេហយពយយមលូក្រចបចេ់ ះេយង ប៉ុែន្តខញុ ំមនិ្រពមេឡយ។ 

ដូេចនះ ពួកេគក៏ ល់ខញុ ំពីរបីៃដទល់ែតេឃញមនុស ចស់ៗេដរកតេ់ទបឈប។់ ពួកេគមនវយ័ 

ជំទង់ យុ្របែហល២០ឆន ។ំ េបកំុែតមនុស ចស់ៗេដរែកបរៗេនះេម៉្លះពួកេយង្រតូវេគចប ់

រេំ ភ បតេ់ទេហយ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

បនទ បពី់េរៀប បអំ់ពីសកមមភពចបរ់េំ ភរបស់្របធនអងគភពេល្រស្តីែខមរឥ ្ល ម ែដល្រតូវ

ជមតិ្តជិតសនិទធរបស់ខ្លួនរចួមក អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីមន កេ់នះកប៏ននិយយអំពីករេ្រប្របស់ 

ពកយមកង់យផ្លូវេភទ ែដល្របធនអងគភព និងជនេលមសដៃទេទៀត និយយេទកន្់រស្តីជមតិ្តភក្តិ 

របស់ខ្លួនេនកនុងភូម៖ិ

[អនកសមភ ស៖េត្របធនអងគភពបនចបរ់េំ ភ្រស្តីេផ ងេទៀតែដរឬេទ?] មនេ្រចន ស់ពី 

េ្រពះ្របធនអងគភព្របុសេនះនិយយថ គម នអ្វីឆង ញ់ជង្រពហមចរ្ីរសី្រកមុេំនះេទ។ ពួកេគ

បន្របបេ់យងដូេចនះេនកនុងភូម។ិ អំឡុងេពលេម៉ងេធ្វករ កដូ៏ចជ េពលស្រមក ពួកេគ្របប ់

េយងដូេចនះឯង។ េយង ង តម់តឈ់ងឹ េហយគម ននរ មន ក់ ៊ ននិយយអ្វីេឡយ។ េយង 

ខ្ល ចខ្ល ងំ ស់។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

ករសិក កន្លងមក អំេពហិង េយនឌរ័កនុងរបបកមពុជ្របជធិបបេតយយ បនដក្រសងក់រណី 

ែដល្រស្ត្ីរតូវបនបងខំឱយ្រ តេខ វេចញេដមបកំីដរ រមមណ៍កមម ភបិលែខមរ្រកហម។103 ករ 

103 Nakagawa op. cit.; Natale op. cit.
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បងខំឱយេ ះសេម្ល កបំពកេ់ចញេនះ មនិ្រតូវបនេលកេឡងកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះេទ េទះបីជ

អនកផ្ដល់បទសមភ សែដលបនេឃញករចបរ់េំ ភជទូេទនិយយថ ដំបូងជនរងេ្រគះ្រតូវបន 

ចប្់រ តេខ វេចញកេ៏ យ។ ឧទហរណ៍ បុរសមន កប់នេរៀប បអំ់ពីកររេំ ភជ្រកុម ែដល  

ដំបូង្រស្តី្រតូវបនចប្់រ តេខ វរចួរេំ ភ បនទ បម់កសម្ល បេ់ចល៖

្រស្តីមយួចំនួនែដល្រតូវបនេគ្រ តេខ វេចញ ្រតូវបនចបច់ងជជួរ។ ្រស្តីទងំេនះរមួមន 

ជនជតិចិន និងែខមរកមពុជេ្រកម... បុរសែដលជជនរងេ្រគះ្រតូវបនចបច់ង រឯី្រស្តីភគេ្រចន 

េនលីវ ្រតូវបន្រ តេខ វេចញ េហយពួកេគ [ទ ន] សំឡឹងេមល្រស្តី ្រកតកយ 

េ យញកែ់ភនកម្ដងេហយម្ដងេទៀត...[ជនេលមស] គឺជ្របធនអងគភព និងជទ ន។ អូ! 

មនជនរងេ្រគះេ្រចននក់ ស់។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរេ្រកម

េលសពីេនះ មនុស ែដលបនេឃញ កសព្រស្តីជេរឿយៗ និយយថ កសពទងំេនះ 

ជ កសព ្រកតកយ។

៤.៧ ឥទធិពលៃនអំេពីហិង ផ្លូវេភទេលីជនរងេ្រគះ និងករេឆ្លីយតប

ករសិក េនះ ្រ វ្រជវែស្វងរកផលបះ៉ពល់រយៈេពលែវងេលជនរងេ្រគះែដលទទួលរង 

អំេពហងិ ផ្លូវេភទេកតេឡងអំឡុងេពលរបបែខមរ្រកហម កដូ៏ចជ ក ្ត ្របឈម និងវធិនករេ ះ្រ យ 

ស្រមបអ់នកេនរស់ នមនជីវតិ េដមបកីតប់នថយផលបះ៉ពល់ទងំេនះ។ ករសិក េនះេផ្ត តសំខន ់

េលករកំណតក់ ្ត ទងំ យ ែដលជួយឱយអនកេនរស់ នមនជីវតិសព្វៃថង ច្របឈមមុខនឹងអំេព
ហិង ែដលបនជួប្របទះេនអតីតកល។

៤.៧.១ ផលប៉ះពល់ៃនអំេពីហិង ផ្លូវេភទ

អំេពហិង ផ្លូវេភទ្រតូវបនេគដឹងចបស់ថ ចប ្ដ លឱយមនផលវបិកធងនធ់ងរដល់ជនរង  

េ្រគះជេ្រចននកអ់ស់រយៈេពល បសិ់បឆន បំនទ បពី់េហតុករណ៍េនះេកតេឡង េហយជួនកល 

ផលវបិកេនះ ចបន្ដ ុ ៃំរេ៉ពញមយួជវីតិរបស់ជនរងេ្រគះេទៀតផង។ អនកផ្ដល់បទសមភ សជជនជតិ 

ភគតិច ែដលជួប្របទះអំេពហិង ផ្លូវេភទេនះផទ ល់ ្រតូវបនសួរថ េតពួកេគសព្វៃថងេនះមនបញ្ហ  

សុខភពផ្លូវកយ/ផ្លូវចិត្តែដរឬេទ។
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ជទូេទ អនកផ្ដល់បទសមភ ស៥៤នកប់ននិយយថ ខ្លួនមនបញ្ហ ផ្លូវចិត្ត រឯីអនកផ្ដល់បទស

មភ ស្របបីំនកេ់ទៀតេឆ្លយថ ខ្លួនេនែតមនករឈចឺបផ់្លូវកយ (ឧទហរណ៍ ជលទធផលៃនករ 

យដំ ឬេធ្វទរុណកមមេ យ របដិេសធមនិ្រពមេរៀបករ)។ បញ្ហ ផ្លូវចិត្ត រមួមន ករេពរេពញ 

េ យកំហឹង េកតទុកខេ្រក ម្រកំ ភយ័ខ្ល ច សុបិន្ដ ្រកក ់ករធ្ល កទឹ់កចិត្ត និងគំនិតចងស់ម្ល បខ់្លួនជ 

េដម។ ចំេពះអនកផ្ដល់បទសមភ សពីរបីនកេ់ទៀតវញិ បញ្ហ ផ្លូវកយ និង/ឬ បញ្ហ ផ្លូវចិត្តេនះ េធ្វ 

ឱយពួកេគពិបក្របកបករងរ។ ខងេ្រកមគឺជមតិេយបល់ទកទ់ងនឹងផលបះ៉ពល់ផ្លូវចិត្ត៖

ខញុ ំនិយយអ្វីមនិេចញេនះេទ  ពីេ្រពះខញុ ំឈចឺបេ់ពក។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល មមន កែ់ដលឆ្លងកតក់រេរៀបករេ យបងខំ

ខញុ ំមន រមមណ៍ភយ័ខ្ល ចេនេពលនឹកេឃញដល់អំេពដ៏ វយងឃ់នងទងំេនះ។ ខញុ ំតក ់

ស្លុត ស់... ជីវតិរបស់ខញុ ំគម ននយ័អ្វីេទៀតេទ។ ជីវតិរបស់ខញុ ំជួប្របទះែតភពេ ហមងនិងករ

ខកចិត្ត។ សព្វៃថង ្របេទសជតិេយងមនសន្តិភពកពិ៏តែមន ប៉ុែន្តេនេពលខញុ ំនឹកេឃញករឈឺ
ចបរ់បស់ខញុ ំម្ដងៗ ខញុ ំចងែ់តផឹកថន សំម្ល បខ់្លួន។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម ែដលរងទរុណកមមេ យ របដិេសធមនិ្រពមេរៀបករ 

េនេពលប្ដីរបស់នង្រតូវបនេគសម្ល ប។់

ខញុ ំឈកឺបលជេរៀង ល់ៃថង។ ខញុ ំមនិ ចគិតពីអ្វីែដលបនេកតេឡងេនះេទ។ ករឈចឺបេ់នះ 

េនែតបន្ដរហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ... សុខភពផ្លូវចិត្តរបស់ខញុ ំគឺមនិ ចពយបលបនេនះេទ 

េបេទះជខញុ ំផឹកថន ជំេរៀង ល់ៃថងកេ៏ យ។ ខញុ ំមនិ ចេធ្វករ ល់ៃថងបនេទ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកមមន ក ់ែដលជួប្របទះករេរៀបករេ យបងខំ។

ជនរងេ្រគះេផ ងេទៀតមន រមមណ៍ថ ខ្លួនរស់េនកនុងទំនកទំ់នងែដលគម នសុភមងគល 

និងជួនកលមនអំេពហងិ  ែដលេនះជលទធផលៃនករេរៀបករេ យបងខ។ំ អនកផ្ដល់បទសមភ សទងំ

េនះបន្ដរស់េនេ យមនវបិបដិ រ ីនិងទុកខេ កេ  េ យ រខ្លួនមនិ ចេរៀបករ ម្របៃពណី 

ឬេរៀបករជមយួនឹងមនុស ែដលខ្លួន្រស ញ់។ ឧទហរណ៍បីខងេ្រកមបង្ហ ញថ អនកផ្ដល់បទសមភ ស 

មយួចនួំនគម នសុភមងគលកនុង ពហ៍ពិពហ៍េ យករចបប់ងខ។ំ ឧទហរណ៍ចុងេ្រកយ អនកផ្ដល់បទ-

សមភ សជបួ្របទះអំេពហងិ  និងកររមួេភទេ យបងខពីំសំ ក់ ្វ មរីបស់ខ្លូន៖

ខញុ ំខកចិត្តខ្ល ងំ ស់េ យ រ ងំពីេកតមករហូតដល់ធំេពញវយ័ ខញុ ំមនិ ចេរៀបករ្រសប     

ចបបេ់ទ ម្របៃពណីដូចមនុស ដៃទេទៀតបន។ ខញុ ំពិតជឈចឺប់ ស់!

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម
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កររស់េនរបស់េយង កដូ់ចជសថិតកនុងភពងងឹតេ្រកមពន្ល្ឺរពះចន័ទ ដូេចនះេយងបនពយយម 

រស់េនជមយួគន  េ យ រែតេយងមនកូន... ខញុ ំបន កព់កយបណ្ដឹ ងេទអងគករ ADHOC 

អំពីករបំពនសិទធពិកព់ន័ធនឹងករេរៀបករេ យបងខំ។ េយងមនសិទធេិពញេលញកនុងករេ្រជស

េរ សគូ្រសករ ប៉ុែន្តពួកេគបនបំបិទសិទធិរបស់េយង។ េនេពលខញុ ំនឹកេឃញេហតុករណ៍ែដល 

បនេកតេឡងអំឡុងរបបេនះ ខញុ ំមន រមមណ៍ខឹងយ៉ងខ្ល ងំ ពីេ្រពះេយងកជ៏មនុស ែដរ។ 

េយងមនិបនេរៀបករ ម្របៃពណី... េហតុអ្វីេយងមនិ ចបំេពញភពជបុរសដូចេកមងជំនន ់

េ្រកយែដលេទបនឹងេកត?

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរេ្រកម 

ខញុ ំមនកូន្របពីំរនក.់.. ខញុ ំេនែតរស់េនជមយួគត.់.. េទះបីជខញុ ំរស់េនជមយួប្ដីខញុ ំរហូតមក 

ដល់សព្វៃថងេនះែមន ប៉ុែន្តេយងមនបញ្ហ ជេ្រចន។ គតែ់តងែតសម្លុតកូនៗ។ ចំេពះេរឿងរមួេភទ 

វញិ ខញុ ំយល់្រពមរមួេភទជមយួគត ់ែតេនេពលែដលគតគំ់ មខញុ ំែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េយងែតងែត 

មនបញ្ហ ជេ្រចនទកទ់ងនឹងកូនៗ។ គតែ់តងែតេ្រប្របស់អំេពហិង េលកូនៗ។ ខញុ ំមន 

រមមណ៍ ណិតកូនៗខញុ ំ ស់ ដូេចនះខញុែំតងែតករពរកូនៗរបស់ខញុ ំេនេពលែដលគតេ់្រប្របស់ 

ហិង េលពួក  ែដលប ្ដ លឱយេយងមនជេម្ល ះនឹងគន ។ បះ៉ពល់ដល់ផ្លូវចិត្តពួក ។ 

កូនមយួចំនួនេសទែតវកិលចរកិេទេហយ។ គតជ់មនុស ្របុសដ៏ ្រកកម់ន ក។់

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

អនកផ្ដល់បទសមភ មយួចំនួនបននិយយេ យឥត កេ់លៀមអំពីកំហឹង និងភពឈចឺប ់

របស់ពួកេគ រមួទងំបំណងចងស់ងសឹក។ ្រស្តីមន ក ់ ែដលប្ដីរបស់គត្់រតូវបនសម្ល បក់នុងរបបេនះ 

បននិយយអំពីករមនបំណងចងេ់ធ្វទរុណកមម និងសម្ល បជ់នេលមស និងបំផ្ល ញ កសពពួកេគ៖

ខញុ ំចងស់ម្ល បពួ់កេគ ប៉ុែន្តអងគករនឹងមនិអនុញញ តឱយេយងេធ្វដូេចនះេទ។ ខញុ ំមន [ចិត្ត] ចងស់ងសឹក 

េ យ រប្ដរីបស់ខញុ ំ្រតូវបនេគសម្ល ប ់ខញុ ំក៏ ៊ នសម្ល បពួ់កេគែដរ។ ខញុ ំចងក់តក់ពួកេគ េហយ 

ទុកឱយពួកេគ ្ល បយ៉់ងអេ ចអធម ៌ដូចពួក េធ្វចំេពះប្តរីបស់ខញុ ំអីច៊ងឹ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

៤.៧.២ ករែស្វងរកជំនយួ

ជនរងេ្រគះេ យផទ ល់ពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ្រតូវបនសួរថ េតពួកេគធ្ល បែ់ស្វងរកជំនួយជ   

ផ្លូវករស្រមបផ់លបះ៉ពល់ែផនកផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្តែដលខ្លួនបនទទួលរងកនុងរបបែខមរ្រកហមែដរឬ
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េទ? េហយ្របសិនេបមនិធ្ល ប ់េហតុអ្វី? សំណួរេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡង េដមបកំីណតអំ់ពីឧបសគគកនុង 

ករែស្វងរកជំនួយរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិ។

េទះបីជអនកផ្តល់បទសមភ សមយួ 

ចំនួនបនែស្វងរកករពយបលេវជជ ្រស្ត

ស្រមបប់ញ្ហ សុខភព ងកយេនេពល 

ពួកេគ ចមនលទធភពកេ៏ យ មនែត 

១៨នកេ់ទ ែដលែស្វងរកជំនួយេផ ងៗេទៀត 

ដូចជ េស ផ្លូវចបប ់ឬជំនួយចិត្ត ្រស្ត 

សងគម។ អនកផ្ដល់បទសមភ សចំនួន មសិប 

បីនកប់នេលកេឡងថ ករមនិដឹងអំពី 

េស នន គឺក ្ត ដសំ៏ខនម់យួ ែដល ងំ 

ដល់ករែស្វងរកជំនួយ។ មនុស ពីរនក ់

បននិយយថ ពួកេគមនិមនលទធភពេ្រប្របស់េស េទ មន កគ់ម នមេធយបយេធ្វដំេណ រេដមប ី

េទរកេស  េហយពីរនកេ់ទៀតបង្ហ ញអំពី រមមណ៍ កដូ់ចជយឺតេពលកនុងករែស្វងរកជំនួយ 

ចំេពះអ្វី ែដលបនេកតេឡងជិតែសសិបឆន មុំន។

ចំេពះមនុស ពីរបីនក ់ែដលមនិមន សយ ្ឋ នទំនកទំ់នងេស  ពួកេគបនយល់េឃញ 

ថ េនះជបទពិេ ធនវ៍ជិជមនមយួ។ អនកផ្ដល់បទសមភ សទងំបីខងេ្រកមបននិយយអំពីតៃម្លៃន

ករទទួលបនជំនួយផ្លូវចិត្ត និងចបប៖់

បនទ បម់ក TPO បនចូលមកកែន្លងេនះ។ ពួកេគបនផ្ដល់ករ្របឹក ដល់េយងអំពីបញ្ហ សុខភព 

ផ្លូវចិត្ត ែដលេយងទទួលរងពីមុនមក។ េយងបនបង្ហ ញអំពីភពឈចឺប ់ែដលេយងមនពីមុន 

មក។ េយងបនទទួលករអបរ់ ំ និងករផ្ដល់្របឹក ទកទ់ងនឹងបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្តរបស់េយង 

ដូេចនះពួកេគ ចរងំបកំ់ហឹងរបស់េយងបន... CDP បនេ េយងឱយចូលរមួកនុងកិចច្របជំុជ 

មយួជនរងេ្រគះេនរស់ នមនជីវតិពីរបបែខមរ្រកហម។ ពួកេគជួយអបរ់េំយងឱយមន រមមណ៍ 

ធូរ្រ ល។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរេ្រកម

ខញុ ំកប៏នចូលរមួកនុងករបណ្ដុ ះប ្ដ លសុខភពផ្លូវចិត្តែដរ។ បនទ បពី់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លេនះ ខញុ ំ

កប៏នែចករែំលកចំេណះដឹងរបស់ខញុ ំជមយួអនកដៃទ។ ចប់ ងំពីខញុ ំបនទទួលករបណ្ដុ ះ 

ករពយបល មែបបសកខកីមមស្រមបអ់នកេនរស់ នមនជីវតិ 
ពីកររេំ ភផ្លូវេភទ
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ប ្ដ លសុខភពផ្លូវចិត្តមក ខញុមំនិែដលមន រមមណ៍សមុគ ម ញខ្ល ងំេឡយ។ ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 

េនះកប៏នេធ្វឱយខញុ ំមន រមមណ៍ធូរេសបយែដរ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

បនទ បពី់បន កព់កយបណ្ដឹ ង [េទ អ.វ.ត.ក] ខញុ ំបនទទួលេស េនះពី TPO។ ពួកេគបនឱយខញុ ំ 

្របបពួ់កេគអំពីភពេ្រក ម្រកំ និងភពភយ័រនធតរ់បស់ខញុ ំ។ ពួកេគបនេសនឱយខញុ ំេធ្វ មអ្វីែដលពួក

េគបននិយយ េហយខញុ ំមន រមមណ៍្រគនេ់បេហយ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

៤.៧.៣ ក ្ត ្របឈម

ភពេក្ល វក្ល កនុងករ្របឈមនឹងករបកទឹ់កចិត្ត និងករេប្ដជញ រស់ គឺជយុទធ ្រស្តេ ះ្រ យ

ដសំ៏ខនបំ់ផុតមយួស្រមបអ់នកែដលបនឆ្លងកតរ់បបែខមរ្រកហម។ អនកផ្តល់បទសមភ ស្រតូវបនសួរ

អំពីមនុស  និងអ្វីៗជេ្រចនែដលជួយពួកេគឱយេនរស់ នមនជីវតិពីរបបែខមរ្រកហម និង ច្របឈម

មុខនឹងករបះ៉ទងគិចផ្លូវចិត្តែដលពួកេគបនជួប្របទះ។

អនកផ្ដល់បទសមភ សចំនួនហុកសិបមយួនកប់ននិយយអំពីប្តី្របពនធ ឬ ចញ់តិរបស់ពួក 

េគ ែដលជួយពួកេគឱយរស់ និង្របឈមមុខនឹងបញ្ហ អតីតកល។ េនកនុង ចេ់រឿងពីរខងេ្រកម ្រស្តី 

បននិយយអំពីកូនៗរបស់ពួកេគថ ជកម្ល ងំចិត្ត េដមបរីក ជីវតិឱយរស់ និងត្រមូវករកនុងករផ្ដល់ 

និងេមលែថទពួំកេគ៖

បនទ បពី់របបេនះ ឪពុកម្ត យខញុ ំជកម្ល ងំចិត្តដល់ខញុ ំ ប៉ុែន្តឥឡូវពួកគតប់ន ្ល បប់តេ់ទេហយ... 

ខញុ ំជ្រស្តីេមម៉យជយូរមកេហយ និង្រតូវេមលែថទកូំនៗេទៀត... ខញុ ំពយយមេធ្វករេដមបផី្ដល់ឱយ

កូនៗរបស់ខញុ ំនូវ្របកក់សមយួចំនួន េទះបីជជួនកលគម នលុយស្រមបពួ់កេគកេ៏ យ។ ខញុ ំ 

្រតូវែតពយយមរស់បន្ត មនិថ លំបកប៉ុ ្ណ េទ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

្រស្តីពីរនកនិ់យយអំពី សន និងេមដឹកនំ សន ែដលជួយពួកេគេ ះ្រ យ េ យ 

រមង បកំ់ហឹង និងករឈចឺបរ់បស់ពួកេគ េហយទុក រមមណ៍សងសឹក ចេ់ យែឡក ៖

ខញុ ំែតងែតសំុជំនួយព្ីរពះ េដមបេីគចពីរបប្របល័យពូជ សន ៍ប៉ុល ពត។ េយងកសំុ៏ជំនួយព្ីរពះ 

េដមបឱីយសមជិក្រគួ ររបស់េយង និងបងប្អូនេយងរបួរមួគន ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម
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សព្វៃថង េទះបីជខញុ ំមនឆ្លងកតភ់ពលំបកជេ្រចនេនអតីតកល កខ៏ញុ ំមនពិធីបុណយ សន 

វត្ត និងជពិេសស្រពះធម ៌អនកជិតខង ចរយ និង្រពះសងឃ ែដលជួយស្រមួល រមមណ៍ខញុ ំែដរ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

មនុស ពរីបីនកប់នទទួលបនេស  ែដលជួយឱយពួកេគេ ះ្រ យបញ្ហ ផ្លូវចិត្ត និង រមមណ៍ 

្រជួល្រចបល់របស់ពួកេគ។ ្រស្តីមន កប់នទទួលជំនួយ េដមបចូីលរមួេន អ.វ.ត.ក ែដលជួយស្រមល 

កំហឹងរបស់គត៖់

ចញ់តិមយួចំនួនបនជួយខញុ ំ េហយ ជរ ្ឋ ភបិល និងអងគករននបនជួយខញុ ំឱយចូលរមួ 

ក្ដែីខមរ្រកហមពីរបីដង។ ខញុមំន រមមណ៍្របេសរេហយ ែដលបនេឃញេមដឹកនែំខមរ្រកហម 

្រតូវបនកតេ់ទស... អងគករននបនជួយខញុ ំេ្រចន ស់។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

៤.៧.៤ ត្រមូវកររបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិ

អនកផ្ដល់បទសមភ សជជនជតិភគតិច ែដលជជនរងេ្រគះេ យផទ ល់ពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ 

្រតូវបនសួរអំពីអ្វីែដល ចជួយពួកគតន់េពលបចចុបបននេនះ េដមបេី ះ្រ យផលបះ៉ពល់ៃនអំេព
ហិង េនះ។ អនកផ្ដល់បទសមភ ស សិបមយួនកច់ងេ់ឃញេមដឹកនែំខមរ្រកហម្រតូវបនកតេ់ទស 

និង កេ់ទស។ ពួកេគជេ្រចនមនករ្រពួយបរមភអំពីរយៈេពលែដល្រតូវចំ យ េដមបកីត ់

េសចក្តីេលករណីនន េន អ.វ.ត.ក េហយពួកេគមនករ្រពួយបរមភថ អនកែដល្រតូវបនកតេ់ទស

ទងំេនះនឹង ្ល ប ់មុនេពល្រតូវបន កេ់ទស ដូចបនបញជ កេ់នកនុងករេរៀប បខ់ងេ្រកម៖

ខញុ ំចងេ់ឃញពួកេគ្រតូវបន កេ់ទស។ ចជួយបនធូរភពឈចឺបរ់បស់្របជជនេយង... 

ក្ដីែខមរ្រកហម ចបនធូ រ រមមណ៍ឈឺចប់របស់េយង។ ខញុ ំេនែតមន រមមណ៍ឈឺចប ់

ែដល កដូ់ចជេទបែតេកតេឡងមកេលរូបខញុ ំប៉ុនម នឆន មុំនអីច៊ងឹ។ ករ កេ់ទសេមដឹកនែំខមរ 

្រកហមពិតជសំខន់ ស់។ េយងមនិចងេ់ឃញ ក្ដពីនយរេពលពីេពលមយួេទេពល 

មយួដូេចនះេទ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

ខញុ ំចងឱ់យករកតេ់ទសេធ្វេទឱយបនឆប ់ពីេ្រពះេមដឹកនែំខមរ្រកហមចស់ ស់េហយ ឥឡូវ 

ហនងឹ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម
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អនកផ្ដល់បទសមភ សចំនួនដបពី់រនកប់នបង្ហ ញថ ករេគរពវញិញ ណកខនធដល់អនកែដល្រតូវ 

បនសម្ល បេ់ យែខមរ្រកហម ឬអនកែដល ្ល បក់នុងអំឡុងរបបេនះ នឹងបង្ហ ញពីករេគរពដល់ពួកេគ 

ដូចបនបញជ កក់នុងករបេញចញមតិរបស់្រស្តីដូចខងេ្រកម៖

ខញុ ំចងឱ់យមនករចង្រកងជឯក រ និងមនកែន្លងស្រមបរ់ក ឯក រទងំេនះ ស្រមប់ ង 

សងបូ់ជនីយ ្ឋ ន េរៀបចំពិធីរឮំកវញិញ ណកខនធអនកែដល្រតូវបនេគសម្ល ប ់និងកតេ់ទសែខមរ 

្រកហម។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

មនែតមនុស ្របពីំរនក់ប៉ុេ ្ណ ះ ែដលនិយយអំពីត្រមូវករេស សុខភពផ្លូ វចិត្ត។ េនះ 

្របែហលជប ្ដ លមកពីករខ្វះចំេណះដឹងអំពីេស  និងវធីិែដលពួកេគ ចទទួលបនេស ។ 

អនកផ្ដល់បទសមភ សតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ (អនកផ្ដល់បទសមភ សែត ៥ នកប់៉ុេ ្ណ ះ) បនេលកេឡងអំពី 

ត្រមូវករកនុងករផ្ដល់សំណងហិរញញ វតថុ។ ្រស្តីមន កម់នភពចបស់ ស់អំពីបំណងចងប់នសំណង

ជលុយចំេពះករសម្ល ប់ ចញ់តិរបស់គត៖់

្របកដ ស់ ខញុ ំចងប់នសំណង។ ខញុ ំចងឱ់យពួកេគសងេយងចំេពះករឈចឺប ់និងករបតប់ង់

េ យ រករ ្ល បរ់បស់បងប្អូន្របុសខញុ ំពីរនក។់

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

អនកផ្ដល់បទសមភ សពរីបីនកប់ននិយយអពីំត្រមូវករកនុងករផ្តល់ពត័ម៌នដល់មនុស ជនំន ់

េ្រកយអំពីអ្វីែដលបនេកតេឡងេនកនុងអំឡុងរបបែខមរ្រកហម េដមបកំុីឱយភពៃ្រពៃផ ែបបេនះេកត

េឡងម្តងេទៀត។ ករ្រពួយបរមភដធំ៏មយួ ែដលបនេលកេឡងេនះគឺ ្របសិនេបគម នកំណត្់រ ្របវត្តិ-

្រស្តេនះេទ ពត័ម៌នអំពីអំេពៃ្រពៃផ របស់ែខមរ្រកហមនឹង្រតូវបតប់ង ់បនទ បពី់អនកេនរស់ នមន

ជីវតិទងំប៉ុនម នបន ្ល ប៖់

ចំេពះខញុ ំ ខញុ ំ្រតូវែត្របបេ់កមងជំននេ់្រកយអំពី្រពឹត្តិករណ៍នន េដមបឱីយពួកេគដឹងថ ពួក ៃ្រព 

ៃផ ស់េនកនុងរបបែខមរ្រកហម។ មនករចបរ់េំ ភ ករេ្របកម្ល ងំបយ និងករសម្ល ប ់

មនុស ។ ្របសិនេបេយងមនិផ្ដល់ពត័ម៌នទកទ់ងនឹង្រពឹត្តិករណ៍ែដលេយងបនជួប្របទះកនុង 

អំឡុងរបបែខមរ្រកហមដល់ពួកេគេនះេទ មនុស ជំននេ់្រកយនងឹមនិមនឯក រ េហយអ្វីៗ  

ទងំអស់្រតូវបញចប។់

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរេ្រកម
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៤.៨ ករេឆ្លីយតបនឹងសំណួរសិក ្រ វ្រជវ

ទិនននយ័សិក ្រ វ្រជវជេ្រចន មនឥទិធពលេ យផទ ល់េលសំណួរ្រ វ្រជវេដមទងំបនួ។ 

សំណួរទងំេនះ្រតូវបនពិភក ដូចខងេ្រកម។

៤.៨.១ អំេពីហិង េលីផ្លូវេភទ ែដលជនជនភគតិចជបួ្របទះ និងករ ក់  
ទណ្ឌ កមមេលីជនេលមីស

សំណួរសិក ្រ វ្រជវទីមយួៃនករ 

សិក េនះសួរថ េតជនជតិភគតិចបនទទួល 

រងអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបែខមរ្រកហមែដរឬ

េទ? ទិនននយ័េនះបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ អំេព 

ហិង ផ្លូវេភទ្រតូវបន្រប្រពឹត្តេល្រកុមជនជតិ

ភគតិចទងំបនួ្រកុម ែដល្រតូវបនេធ្វករេសុប 

សួរ។ េ យ រែតសំ កគំរូៃនករសិក  

្រ វ្រជវមនទំហំតូច និងមនិែមនជសំ ក 

គំរូតំ ង េយងមនិ ចប៉ន្់របមណអំពីទំហំៃនអំេពហិង  ែដលបនេកតេឡងេនះេទ។ េទះ 

ជយ៉ង  េយង ចនិយយថ ករេរៀបករេ យបងខំ និងកររេំ ភេសពសនថវៈេលជនជតិ   

ភគតិច គឺ្រតូវបន យករណ៍យ៉ងទូលំទូ យេ យអនកផ្ដល់បទសមភ សេនទូទងំសំ កគំរូ 

ទងំអស់ ជមយួនឹងកររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ ទសករផ្លូវេភទ ករេធ្វកយវកិលកមមផ្លូវេភទ 

ករមកង់យផ្លូវេភទ និងករលូក នេ់ យបំពន ្រតូវបន យករណ៍កនុងចំនួនតិចជង។ ជនរង

េ្រគះមយួចំនួន្រតូវបន យករណ៍ថបនទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទេ្រចនដង េហយជនេលមស 

មយួចំនួន្រតូវបន យករណ៍ថ បន្រប្រពឹត្តសកមមភពែបបេនះេ្រចនដង។

៤.៨.២. ជនេលមីស និងជនរងេ្រគះ

សំណួរសិក ្រ វ្រជវទីពីរសួរថ េតនរ ជជនេលមស និងជជនជតិភគតិចែដលរង 

េ្រគះពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ?

ជនេលមស

ែផ្អកេលទិនននយ័សិក ្រ វ្រជវេនះ េយង ចកំណតច់រកិលកខណៈមយួចំនួនរបស់ 

ជនេលមស។
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ទកទ់ងនឹងកររេំ ភេសពសនថវៈ កររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ និងទសករផ្លូវេភទ 

េលជនជតិភគតិច ករណីអំេពហិង ផ្លូវេភទទងំអស់េលកែលងែតពីរករណីជនេលមសជបុរស។ 

េនេពល ចកំណត់ យុជនេលមសបន មករប៉ន់ ម ន ជនេលមសមន យុៃមភឆន  ំឬចស់ជង 

េនះ។ កនុងករណីចំនួន សិបពីរ ជនេលមសមន យុចបពី់ ១៨ឆន ដំល់ ៣០ឆន  ំេហយកនុងករណី 

ចំនួនែសសិប ពួកេគមន យុេលសពី ៣០ឆន  ំនិងកនុងករណីចំនួនៃមភ ពួកេគ្រតូវបនប៉ន្់របមណ 

ថ មន យុេ្រកម ១៨ ឆន ។ំ

អ្វីែដលចបស់ទទួលបនពីទិនននយ័េនះ គឺថអនកែដលេធ្វករឱយែខមរ្រកហមជអនកទទួលខុស 

្រតូវទងំ្រសុងេលអំេពហិង ផ្លូវេភទេនកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ។ េនកនុងករណីទងំអស់េលក

ែលងែតពីរករណី អនកផ្ដល់បទសមភ សបន យករណ៍ថ ភន កង់រែខមរ្រកហម ជអនក្រប្រពឹត្តអំេព 

រេំ ភេសពសនថវៈ កររមួេភទេដមបរីស់ និងទសករផ្លូវេភទ។ េលសពីេនះ េគលនេយបយ 

េរៀបករេ យបងខំ និងកររមួេភទេ យបងខំេនកនុងករេរៀបករេនះគឺជលទធផលៃនរបបេនះ។ េទះ

បីជមនករណីដក៏្រមទកទ់ងនឹងករមនទំនកទំ់នងផ្លូវេភទរបស់្របជជនសីុវលិជមយួមនុស  

ដៃទេ្រកពីប្ដី្របពនធខ្លួន ករណីទងំេនះ កដូ់ចជេធ្វេឡងេ យមនករ្រពមេ្រព ងគន ។

អនកផ្ដល់បទសមភ សមយួចំនួនបនសងកតធ់ងនថ់ ្របជជន មញញគម នកម្ល ងំ េហវហត ់ឬ 

ភយ័ខ្ល ចពកព់ន័ធនឹងករ្រប្រពឹត្តអំេពហិង ផ្លូវេភទ។ អនកផ្ដល់បទសមភ សបនសេងកតេឃញថ 

មនែតែខមរ្រកហមេទ ែដលមនធនធន និងអំ ចកនុងករ្រប្រពឹត្តឧ្រកិដ្ឋកមមែបបេនះ។

ភគេ្រចន អនកែដល្រប្រពឹត្តកររេំ ភេសពសនថវៈគឺពួកកមម ភបិល។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរេ្រកម

មនិមន្របជជន មញញ មន កជ់អនក្រប្រពឹត្តបទេលមសផ្លូវេភទេទ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរសែខមរេ្រកម

[ជនេលមសៃនកររេំ ភេសពសនថវៈគឺ] កមម ភបិលែខមរ្រកហម ពីេ្រពះមនែតពួកេគេទ 

ែដល ៊ នេធ្វែបបេនះ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

ែខមរ្រកហម។ នរ ៊ នេធ្វែបបេនះ េ្រកពីពួកេគ? គម ននរ េទ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តែីខមរេ្រកម ែដលកំណតអ់ត្តសញញ ណជនេលមសៃនកររេំ ភ 

ជ្រកុមេល្រស្តីែខមរ្រកហមមន ក់
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ជនេលមសរមួមនមនុស ្របុសែដលមនតួនទីខុសៗគន  រមួទងំទ នកនុងតំបន ់ទ ន 

្របធនអងគភព និងម្រន្តី។

្របវត្តិរូបជនេលមសេនះ គឺជក ្ត ចង្អុលបង្ហ ញអំពីអំេពហិង េលផ្លូវេភទមកេល្របជជន 

េ យមនេចតន្រគប្់រគង េធ្វឱយភតិភយ័ និងបំបកមុ់ខជនរងេ្រគះ។

ជនរងេ្រគះ

ចរតិលកខណៈជនរងេ្រគះទូេទមយួចំនួន ក្៏រតូវ ចកតស់មគ ល់បន មរយៈករេរៀប ប ់

របស់អនកផ្ដល់បទសមភ សផងែដរ។

គម នអ្វីគួរឱយភញ កេ់ផ្អលេទ ្រស្តីជនជតិភគតិចទំនងជជនរងេ្រគះេ យ រអំេពហិង ផ្លូវ

េភទកនុងករណីរេំ ភេសពសនថវៈ កររមួេភទេដមបរីស់ ទសករផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ

េ្រចនជងបុរស។ សូមបែីតសថិតេនកនុងករេរៀបករេ យបងខំ ែដលទងំ្រស្តីទងំបុរស ចជជន 

រងេ្រគះ ្រស្ដីផ្ដល់បទសមភ សមយួចំនួនបន យករណ៍ថ ប្ដីរបស់ខ្លួនបនេរៀបចំករេរៀបករេឡង

េ យ រពួកេគជទ ន ឬម្រន្តែីខមរ្រកហម។ ពំុមនអនកផ្ដល់បទសមភ សជបុរស យករណ៍ថ 

្របពនធរបស់ខ្លួនបនេរៀបចំករេរៀបករេឡងេទ។ មនករណី យករណ៍ថ ប្ដីរបស់ខ្លួនបនគំ ម 

កំែហងថ នឹង យករណ៍េទអងគករេដមបបីងខំ្របពនធឱយរមួេភទជមយួខ្លួន។ េនះមនិែមនចតទុ់កថ 

ជករខកចិត្ត និងករបកទឹ់កចិត្តេឡយ ែដលបុរសក្៏រតូវបនបងខំករេរៀបករ និង បងខឱំយរមួេភទជ 

មយួ្របពនធខ្លួន។ ផទុយេទវញិ គឺេដមបចីង្អុលបង្ហ ញថ ករឆ្លងកតម់យួចនួំនរបស់្រស្តី និងបុរស ែដល 

្រតូវបនបងខំឱយេរៀបករ ឬបងខំឱយរមួេភទជមយួប្ដី្របពនធខ្លួន ចមនភពខុសគន ។ អ្វីគួរឱយកតស់មគ ល់ 

ទងំ្រស្តី និងបុរសគឺជ ក ៃីនអំេពហិង ផ្លូវេភទ ែដលពួកេគបនទទួលរងករបះ៉ទងគិចទឹកចិត្ត។

េទះបីជយ៉ង  ្របវត្តិជនរងេ្រគះមនភពធំទូ យ។ េ្រកពីករណីេរៀបករេ យបងខំ 

្រស្តីេនលីវ ្រស្តីេរៀបករេហយ និង្រស្តីេមម៉យទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទ។ ្រស្តីមនៃផទេពះ និង្រស្តី
បំេបកូនមនិរងផលបះ៉ពល់េនះេទ។ េទះបីជមនិបនសួរេ យផទ ល់កេ៏ យ ពំុមនអនកផ្ដល់បទ

សមភ ស បនេលកេឡងថ មនជនរងេ្រគះ មន កជ់ភន កង់ររបស់ែខមរ្រកហមេឡយ 

ប៉ុែន្តេលកេឡងថ ជនរងេ្រគះភគេ្រចនេបេទះបីជមនិែមនទងំអស់កេ៏ យ គឺជជនសីុវលិ។

េនេពលេផ្ត តែតេលកររេំ ភេសពសនថវៈ កររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ និងទសករផ្លូវ 

េភទ ទិនននយ័បង្ហ ញថ មករប៉ន់ ម នេល យុជនរងេ្រគះ ជនរងេ្រគះជជនជតិភគតិចទំនង 

ជសថិតេនកនុង យុខទងៃ់មភ ឬេកមងជងេនះ។ មករប៉ន់ ម ន កនុងហុកសិប្របកំរណី ជនរងេ្រគះ 

មន យុចបពី់១៨ឆន  ំដល់ ៣០ឆន  ំកនុងៃមភ្របមំយួករណីជនរងេ្រគះមន យុេ្រកម ១៨ឆន  ំេហយ 
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កនុង្របបំនួករណីជនរងេ្រគះមន យុេលសពី៣០ឆន ។ំ ្របែហលមនិមនអ្វីគួរឱយភញ កេ់ផ្អលេទ 

ទិនននយ័ ែបបគុណវស័ិយកប៏ង្ហ ញថ ្រស្តីែដល្រសស់ ្អ ត ែដលជេគលេ ៃនករទទួលរងអំេព 

ហិង ផ្លូវេភទ៖

ពួកេគសុទធែតជ្រស្តី ្អ ត។ ្របសិនេបពួកេគមនិែមនជ្រស្តី ្អ តេទេនះ ទ នែខមរ្រកហម 

មនិ្រស ញ់ពួកេគេទ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម និយយអពីំ្រស្តីចមទទួលរងកររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិ។

ពួក រេំ ភ្រស្តី ្អ តៗទងំអស់ េទះបីជ្រស្តីទងំេនះេនលីវ ឬេរៀបកររចួកេ៏ យ ឱយែតពួក 

្រតូវករ... កម៏ន្រស្តីេពះធំែដល្រតូវយកេទចបរ់េំ ភ េ យ រែតពួកនង ្អ ត។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជបរុសែខមរេ្រកមេរៀប បអំ់ពីកររេំ ភ្រទង្់រទយធរំបស់ទ ន។

អនកខ្លះ ដូចជ្រស្តីែដល ងចំ ស់ប៉ុែន្ត ្អ តក្៏រតូវចបរ់េំ ភែដរ។ ប៉ុែន្តពួក មនិរេំ ភ្រស្ដី 

មនិ ្អ តេទ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម ពិពណ៌នអពីំកររេំ ភ្រទង្់រទយធ ំនិងករសម្ល បែ់ខមរេ្រកម 

និង្រស្តីែខមរេ យកមម ភបិលែខមរ្រកហម។

ពួកេគចតទុ់កេយងជសត្វ។ ្រស្តី ្អ តៗទងំអស់្រតូវបនចបរ់េំ ភ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល មពិពណ៌នអពីំករចបរ់េំ ភ្រស្តីែខមរឥ ្ល មមន កេ់ទៀតេ យ 

្របធនអងគភព

៤.៨.៣ ព័ត៌មនលម្អតិ និងចរតិលកខណៈៃនអេំពីហិង ផ្លូវេភទេលីជនជតិភគតិច

សំណួរសិក ្រ វ្រជវទីបីសួរអំពីពត័ម៌នលម្អតិ និងចរតិលកខណៈៃនអំេពហងិ ផ្លូវេភទេល 

ជនជតិភគតិច។ ពត័ម៌នជេ្រចនៃនពត័ម៌នលម្អតិេនះ្រតូវបន បង្ហ ញរចួេទេហយេនកនុង 

លទធផលរកេឃញ ប៉ែុន្តចំណុចបែនថមមយួចនួំនេទៀត ្រតូវបនកតប់ញចូល។

ទិនននយ័សិក ្រ វ្រជវបង្ហ ញថ បទេលមសទងំេនះ្រតូវបន្រប្រពឹត្តេន មកែន្លងជេ្រចន

េនទូទងំ្របេទស។ បទេលមសេនះ្រតូវបនេធ្វេឡងេនកែន្លងេផ ងៗគន  ដូចជេនកែន្លងេគង កែន្លង 

េធ្វករ េនកនុងសហករណ៍ េនចំករ និងៃ្រព។ បទេលមសទងំអស់្រតូវបនេធ្វេឡងេ យបុរសជ 

េ្រចន។
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ជួនកល ជនេលមសេធ្វែតមន កឯ់ង 

េហយជួនកលេទៀតេធ្វជ្រកុម។ ទងំកនុង 

ករណីរេំ ភេសពសនថវៈ និងទសករផ្លូវ 

េភទេលជនជតិភគតិច គឺជករណីេកត 

េឡងជទូេទ េ យជនេលមសមនករ 

្រពមេ្រព ងករកនុង្រប្រពឹត្តអំេពហិង ែបប

េនះ។ ជនេលមសបន្រប្រពឹត្តកររេំ ភ

ជ្រកុមចំនួន ៧៣% ៃនករណីរេំ ភ 

េសពសនថវៈទងំអស់ និងបនរេំ ភជ 

្រកុមចំនួន ៧៨% ៃនករណីទសករផ្លូវេភទ 

ទងំអស់។ ចំេពះកររមួេភទេដមបរីស់ ន

មនជីវតិ ជនេលមស្រប្រពឹត្តែតមន កឯ់ងកម៏នែដរ។ ្របបីំភគរយៃនករណីទងំេនះ្រប្រពឹត្តេ យ 

ជនេលមសែតមន កប់៉ុេ ្ណ ះ។ ករណីេនះ ចឆ្លុះបញច ំងអំពីករពិតថ មនករចរចរគន កនុងកររមួេភទ 

េដមបរីស់ នមនជីវតិ ែដល ចងយ្រសួល្រប្រពឹត្តេ យភគីមនគន ែតមន ក។់

កររេំ ភជ្រកុមបង្ហ ញឱយេឃញអំពីករ្រពមេ្រព ងគន រ ងជនេលមសកនុងករ្រប្រពឹត្តអំេព 

ហិង ផ្លូវេភទ ែដលជនេលមស ចេ្រប្របស់កររមួេភទស្រមបប់ងកទំនកទំ់នងជិតសនិទធរ ងគន  

និងគន ។ មនករេលកេឡងថ ជនេលមសទទួលបនករេលកែលងេទសចំេពះបទេលមសទងំេនះ។

ទិនននយ័បង្ហ ញថ ជនជតិភគតិចបនក្ល យជជនរងេ្រគះែតមយួគតក់នុងកររេំ ភជ 

្រកុមតូច ឬ្រទង្់រទយធំ។

ជញឹកញប ់បនទ បពី់ទទួលរងកររេំ ភេសពសនថវៈ ទសករផ្លូវេភទ និងកររមួេភទេដមប ី

រស់ នមនជីវតិ ជនរងេ្រគះ្រតូវបនសម្ល បក់នុងករណីមយួចំនួន េដមបរីក ករសមង ត។់ កនុងេរឿង ៉ វ

របស់អនកផ្ដល់បទសមភ សទងំអស់ េលកែលងែតមយួគត ់្រស្តីជនជតិភគតិចមន ក ់ែដលមនគភ ៌

េ យមនិបនេរៀបករ ្រតូវបនសម្ល បេ់ យជនេលមស ឬេ យអងគករ េដមបជីករ កេ់ទស េន 

េពលែដលស្រមលកូនរចួេហយ។ កនុងករណីពិេសស អនកផ្ដល់បទសមភ សមនិបនដឹងអ្វីែដលបន

េកតេឡងចំេពះ្រស្តីមនគភេ៌ទ បនទ បពី់គតប់នស្រមលកូនរចួេហយ។ កនុងករណីខ្លះ ែខមរ្រកហម

បនេ្រជសេរ ស្រស្តីស្រមបរ់េំ ភ បនទ បម់កសម្ល បេ់ចលដូចបនេ្រគងទុក។

អនកផ្តល់បទសមភ សបន យករណ៍អំពីករណីមយួចំនួន ែដលជនេលមស្រតូវបនសម្ល ប ់

តេ យ រករ្រប្រពឹត្តអំេពហិង ផ្លូវេភទ េនេពលបទេលមសរបស់ពួកេគ្រតូវបនេគដឹង។ កនុងករណី 

្រស្តីកំពុងេធ្វសកខកីមមេនកនុងករ ្ត បសំ់េឡង្រស្តីឆន ២ំ០១៣ 
អំពីករបងខេំរៀបករ
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ែដល្រស្តែីខមរេ្រកមមន កទ់ទួលរងកររមួេភទេដមបរីស់ នមនជីវតិជមយួ្របធនអងគភព េដមប ី

ប្ដូរយក រ និងបនទ បម់កនងកម៏នៃផទេពះ អនកទងំពីរក្៏រតូវបនសម្ល បេ់ យែខមរ្រកហមជករ

កេ់ទស។ កនុងករណីមយួេទៀត អនកផ្ដល់បទសមភ សបន យករណ៍អំពីករសម្ល បជ់នេលមសមន ក់

បនទ បពី់ជនរងេ្រគះបន ្ល ប៖់

េនេពលេនះ ម្ដ យខញុ ំកប៏ន ្ល ប ់ពីេ្រពះគតឈ់ធឺងន ់េ្រកយ្រតូវបនចបរ់េំ ភ... គត់ ្អ ត 

ែសបកភ្លថឺ្ល  ជកូនចិនកតេ់វៀត ម... គត្់រតូវបនចបរ់េំ ភេនក ្ដ ល លែ្រស។ បនទ បពី់ 

ករចបរ់េំ ភ គតម់និបន ្ល បភ់្ល មៗេនះេទ។ គតប់ន្រតឡបម់កផទះ េហយហូរឈមរហូត 

ទល់ែត ្ល ប។់ អនករេំ ភ្រតូវបនសម្ល ប ់េនេពលេគដឹងថជនេនះបន្រប្រពឹត្តអំេពេនះ។

- អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

េទះជយ៉ង  កនុងករណីភគេ្រចនែដល្រតូវបន យករណ៍ គម នករ កទ់ណ្ឌ កមមេល 

ជនេលមសេឡយ េលសពីេនះភស្តុ ងបង្ហ ញេទៀតថ ជនេលមស ច្រប្រពឹត្តេ យមនករេលក 

ែលងេទស។ ជនេលមសមយួចំនួនបន្តេ្របអំេពហិង ផ្លូវេភទេទេលជនរងេ្រគះដៃទេទៀត។ ករ 

បង្ហ ញជ ធរណៈនូវ្រប បេ់ភទែដល្រតូវបនកតេ់ចញ កសព ្រកតកយទុកទី ល ជួន 

កលមនភស្តុ ងអំពីកររេំ ភេ យេ្របវតថុចែម្លក និងករ ្ដ បឮ់ករជែជកគន រ ងជនេលមសអំពី

សកមមភពរបស់ពួកេគ បង្ហ ញថ ជនេលមសែតងែតអតួ្របបគ់ន អំពីបទេលមសរបស់ខ្លួនជជង ក ់

ទុកជករសមង ត។់

ករេរៀប បរ់បស់អនកផ្ដល់បទសមភ សបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ ពួកេគជញឹកញបម់នភពភយ័

រនធតេ់ យ រែតភព វៃ្រពៃផ របស់ជនេលមសកនុងករ្រប្រពឹត្តអំេពហិង ផ្លូវេភទ។ ពកយ 

“ៃ្រពៃផ ” ជញឹកញប ់្រតូវបនេ្រប្របស់េដមបពិីពណ៌នអំពីអត្តចរកិរបស់ជនេលមសទងំេនះ។ ្រស្តី
មន កប់ន យករណ៍អំពីករ ្ដ បឮ់កមម ភបិលអតួអំពីករចបរ់េំ ភ និងករសម្ល ប្់រស្តីថ៖

ពួកេគនិយយអពីំអ្វែីដលពួកេគបនេធ្វេល្រស្តីទងំអស់េនះ។ បុរសមន កប់ននិយយថ គតប់ន

រមួេភទេដកចំេហៀងជមយួ្រស្តីមន ក ់និងបនសម្ល ប្់រស្តីមន កេ់ទៀតែដលរតេ់គច ម លែ្រស។ 

នងបន ្ល បេ់នកែន្លងេនះ។ ពួកេគនិយយថ ពួកេគសបបយនឹងកររេំ ភ និងសម្ល ប ់

ស់។ ពួកេគ្រសវងឹ េហយពួកេគសេម្ល ងកបិំតរបស់ពួកេគស្រមបស់ម្ល ប។់

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

អំេពហិង ផ្លូវេភទបនេធ្វឱយ្របជជនមនករភយ័ខ្ល ចយ៉ងខ្ល ងំ ដូចបនបង្ហ ញកនុងករ 

ពិពណ៌នអំពីជនេលមស និងករសម្ល ប្់រស្តីែខមរេ្រកម៖
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យបម់យួ បនមកភូមេិនះ។ ខញុបំនេឃញខ្លួន េពរេពញេ យ ន មឈម ពីេ្រពះ េទបែតបន 

សម្ល បម់នុស ។ បនទ បពី់ ្រតឡបម់កភូមវិញិ ្រគនែ់ត ងៃដ េហយបនទ បម់កមកគំ មខញុ។ំ 

ខញុភំយ័េសទរ ្ល បេ់ទេហយ...

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

េ្រកពីករណីេរៀបករេ យបងខំ អនកផ្ដល់បទសមភ សពិតជភយ័ខ្ល ចយ៉ងខ្ល ងំថ េគដឹងនិង

សម្ល បេ់ យ រខ្លួនបន ម នករណីអំេពហិង ផ្លូវេភទ។ េសទែត្រគបគ់ន  ែដលបនេឃញករណី

អំេពហងិ ផ្លូវេភទនិយយអពីំភពភយ័ខ្ល ចេនះ។ េទះបីជមនេ្រគះថន កក់េ៏ យ កអ៏នកផ្ដល់បទសមភ ស 

មយួចំនួនបនពយយមេសុបថេតមនអ្វីេកតេឡង។ ករេរៀប បរ់បស់អនកផ្ដល់បទសមភ សខង 

េ្រកមពិពណ៌នអំពីេ្រគះថន ក ់ែដលបនេឃញអំេពហិង ែបបេនះ៖

្របសិនេបអនកចងេ់ឃញ ឬ លបេមលពួកេគ េនះអនកនឹងមនិ ចរចួខ្លួនេទ។ អនកនឹង្រតូវសម្ល ប។់ 

ឬ្របសិនេបអនកចកេចញពីផទះកនុងអំឡុងេពល ង ច និង ម នពួកេគ អនក ចនឹង ្ល បែ់ដរ។

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម េរៀប បអំ់ពីភពភយ័ខ្ល ចអំពីករដឹងអំពីកររេំ ភនិងក

រសម្ល ប់

បនរេំ ភ្រស្តីមន កេ់នកនុងភូម។ិ ខញុ ំបនេឃញេនេពលេនះ។ ប៉ុែន្ត ខញុ ំេធ្វជមនិេឃញអ្វីទងំ 

អស់ េដមបសុីវតថភិព។

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

ប៉ុែន្តខញុ ំមនិបនេឃញេ យផទ ល់ែភនកខញុ ំអំពីករែដលពួកេគរេំ ភនង ឬចងៃដនងេឡងេល 

េឡយ។ ខញុ ំដឹងពីេ្រពះពួកេគ្របបខ់ញុ ំ។ េទះបីជដងឹថនងបន ្ល បេ់ហយកេ៏ យ េយងមនិ 

៊ នេទយក កសពនងេទ។ ្រគួ ររបស់ខញុ ំមនិ ៊ ន្របឆងំនឹងពួកេគេទ សូមបែីតេមលមុខ 

កម៏និ ៊ នែដរ...

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីជនជតិភគតិចេវៀត មេរៀប បអំ់ពីកររេំ ភេសពសនថវៈ និង

ករសម្ល បប់ងប្អូនជីដូនមយួរបស់គត់

ពួក ជទ នរបស់ប៉ុល ពត។ ពួក ៃ្រពៃផ ស់។ ខញុ ំបនេឃញ្រពឹត្តកិរណ៍េនះម្តងគត.់.. 

្របសិនេបពួក ដឹងថ េយងដឹងអំពីេរឿងេនះ ពួក ្របកដជសម្ល បពួ់កេយង។ ជនរងេ្រគះ 

បនបតខ់្លួន បនទ បពី់នង្រតូវបនរេំ ភ។

- អនកផ្តល់បទសមភ សជបរុសជនជតិចម
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អនកផ្ដល់បទសមភ សជ្រស្តីមយួចំនួនបននិយយអំពីភពភយ័ខ្ល ចរបស់ពួកេគកនុងករក្ល យ

ជជនរងេ្រគះបនទ ប ់ដូចែដល្រស្តីមន កេ់រៀប បព់កព់ន័ធនឹងកររេំ ភេសពសនថវៈ និងករសម្ល ប ់

្រស្តីមន កេ់ទៀតេ យពួកទ ន។

េនេពលេនះ ខញុ ំភយ័ខ្ល ច ស់... េហយបនទ បម់ក គត្់រតូវបនយកេចញេ្រក។ ខញុ ំបនលប 

េមលគត ់េនេពលែដលគត្់រតូវបនេគចបខ់្លួន... ខញុ ំបនគិតថ គត្់រតូវបនេគចបេ់នេលក 

េនះ េហយខញុ ំ ច្រតូវេគចបេ់នេលកេ្រកយ។

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីជនជតិភគតិចេវៀត ម

្របកដ ស់ ក មីកពី្រកុមជនជតិភគតិចដូចគន ជជនរងេ្រគះ ឬមនជបព់កព់ន័ធនឹង

ជនរងេ្រគះមនភពភយ័ខ្ល ចកនែ់តខ្ល ងំេឡងអំពីករក្ល យជមុខសញញ បនទ ប។់ អនកផ្ដល់ 

បទសមភ សមន ក ់បននិយយអំពីករបដិេសធថមនិ គ ល់ជនរងេ្រគះែដលទទួលរងកររេំ ភ 

េសពសនថវៈ និងករសម្ល ប ់៖

...នង្រតូវបនបុរសបីនកច់បរ់េំ ភ មខញុ ំដឹង ែខមរមន កសួ់រថេតខញុ ំ គ ល់្រស្តចីមែដល 

្រតូវបនសម្ល បេ់នះេទ េហយថេតមន កហ់នងឹជ ចញ់តិរបស់ខញុ ំែមនេទ? ខញុ ំបននិយយថ 

ខញុ ំអត់ គ ល់នងេទ។ េនេពលេនះ ្របសិនេបេយងនិយយថ េយង គ ល់ [ជនរងេ្រគះ] 

ពួក នឹងសម្ល បេ់យងេចលទងំអស់... [អនកសមភ ស៖ មពិត អនក គ ល់គតែ់មនេទ?] ចស 

គតជ់ ចញ់តិរបស់ខញុ ំ។ គតជ់មងីរបស់ខញុ ំ មងីរបស់ជី ទួតខញុ ំ។

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីជនជតិចម

អនកផ្ដល់បទសមភ សជេ្រចនបននិយយអំពីករគម នសិទធិកនុងករអន្ត គមន ៍េនេពលែដល 

ពួកេគដឹងអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ ែដលនឹងេកតេឡងេលនរ មន ក ់ដូចបនបញជ កក់នុងករេរៀប ប ់

អំពីករចបខ់្លួន កររេំ ភេសពសនថវៈ និងករសម្ល ប្់រស្តេីកមងជនជតិភគតិចេវៀត ម 

មន កដូ់ចខងេ្រកម៖

ខញុ ំបនេឃញពួក ចបន់ងេនេម៉ង១១្រពឹក។ ខញុ ំបនេឃញ ប៉ុែន្តខញុ ំ្រគនែ់តេធ្វដូចជគម នអ្វេីកត

េឡង េដមបសុីវតថភិព។ េនេពលែដលគត្់រតូវបនេគចបខ់្លួន គតយ់ំខ្ល ងំ ស់... គត ់

ែ្រសកយំ ប៉ុែន្តគម ននរ មន កជួ់យគតេ់ឡយ។

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម
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្រស្តីមន កេ់រៀប បអំ់ពីលទធផល ែដលឪពុកគតេ់ទជួយកូន្រសីចបងរបស់គត ់ែដល្រតូវេគ 

រេំ ភ៖

ខញុ ំកប៏នេទ្របបឪ់ពុករបស់ខញុ ំថ បង្រសីរបស់ខញុ ំ្រតូវេគរេំ ភ។ េនេពលែដលឪពុកខញុ ំេទដល់ 

កែន្លង ែដលបង្រសីខញុ ំ្រតូវេគរេំ ភេនះ ពួក  [ជនេលមស] សួរឪពុកខញុ ំថេតឪពុកខញុ ំចងេ់ធ្វអ្វី។ 

ពួក បននិយយថ ពួក រេំ ភបង្រសីរបស់ខញុ ំ េហយបនទ បម់កពួក ចងឪពុករបស់ខញុ ំ។ 

ៃដរបស់ឪពុកខញុ ំ្រតូវ កត។់

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

 ៤.៨.៤ ភពខុសគន ៃនករទទលួរងអំេពីហិង ផ្លូវេភទរបស់ជនជតិភគតិច

សំណួរសិក ្រ វ្រជវទីបនួសួរថេតជនជតិភគតិចទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទខុសគន ពី 

្របជជនទូេទែដរឬេទ?

្របករសំខន្់រតូវកតស់មគ ល់ជដំបូងសិនថ មនភព្រសេដៀងគន ជេ្រចនរ ងេរឿង ៉ វអំេព 

ហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចេនកនុងករសិក េនះ និងេរឿង ៉ វអំេពហិង ផ្លូវេភទេល្របជជន 

ទូេទ ែដល្រតូវបន យករណ៍េនកនុងករសិក េផ ងេទៀត។ ដូចបនេរៀប បល់ម្អតិេនកនុងជំពូក

វ  ករសិក េល្របជជនទូេទបនចង្រកង្រសេដៀងគន នូវរបយករណ៍ស្ដីពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ 

េនកនុងតំបនជ់េ្រចនេនទូទងំ្របេទសកមពុជ។ អំេពហិង ផ្លូវេភទ្របេភទេនះែដលេកតេឡងេល 

្របជជនទូេទ ឆ្លុះបញច ំងពីេលអំេពហិង ទងំ យែដលរកេឃញកនុងករសិក េនះែដល្រប្រពឹត្ត

េលជនជតិភគតិច។ ដូចគន កនុងករសិក េនះ ជនេលមសែដល្រប្រពឹត្តអំេពហងិ ផ្លូវេភទេល្របជជន 

ទូេទ គឺភគេ្រចនសុទធែតជភន កង់រែខមរ្រកហម។ េលសពីេនះ ករសិក ្រ វ្រជវអំពីអំេពហិង ផ្លូវ 

េភទេល្របជជនទូេទបនរកេឃញថ ជនេលមសភគេ្រចនជបុរស េហយជនរងេ្រគះជ្រស្តី ដូច 

គន កនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះែដរ។

េទះបីជមនភព្រសេដៀងគន កេ៏ យ កទិ៏នននយ័ៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះពិតជបន   

បង្ហ ញចំណុចខុសគន សំខន់ៗ មយួចំនួន។

មនភស្តុ ងមយួចំនួនមកពីទិនននយ័េនះបង្ហ ញថ ករអនុវត្តករេរៀបករេ យបងខំរបស់ែខមរ 

្រកហម្រតូវបនេ្រប្របស់ េដមបបំីែបក្របជជនជនជតិភគតិច។ ្រស្តីមន កប់នេលកេឡងថ អនក 

កន់ សនឥ ្ល ម្រតូវបនចត់ ងំឱយេរៀបករជមយួប្ដី្របពនធែខមរ កនុងេគលបំណងលុបបំបត ់

្រកុមេនះេ យបញចូ លេទកនុងចំេ ម្របជជនែខមរែដលមនទំហំធំជង៖
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េនអំឡុងេពលេនះ ពួក បងខមំនិឱយេយងេរៀបករជមយួជនជតិចមដូចគន េទ។ ពួក បញជ ឱយ

េយងេរៀបករជមយួែខមរ ប៉ុែន្តមនិែមនចមេទ... ពួក ្របបខ់ញុ ំមុនថ មនិអនុញញ តឱយអនក  

[េឈម ះអនកផ្ដល់បទសមភ ស] មនប្ដជីចមេទ។ អនក្រតូវមនប្ដជីែខមរ ពីេ្រពះអនកមករស់េន 

[កមពុជ]។ ឥឡូវ្របជជនទងំអស់ជែខមរ េហយជទូេទ គម នចមគម នែខមរេឡយ។ ពួកេគ 

និយយអចី៊ងឹ...

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីជនជតិចមេរៀប បអំ់ពីករែដលែខមរ្រកហមបងខឱំយេរៀបករ

អនកផ្ដល់បទសមភ សបនបង្ហ ញថ ្រស្តី និងេកមង្រសីជនជតិភគតិចមនិែមន្រតឹមែតជេគល

េ ៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទរបស់ែខមរ្រកហមជញឹកញបេ់នះេទ ប៉ុែន្តក្៏រតូវបនេ្រជសេរ សស្រមប ់

រេំ ភ ដូចករេរៀប បខ់ងេ្រកម៖

ពួក ស្អបែ់ខមរឥ ្ល ម។ ពួក ្រគនែ់តចងរ់េំ ភពួកឥ ្ល មប៉ុេ ្ណ ះ។ ពួក និយយថ ពួក  

នឹងរេំ ភ្រស្តីែខមរឥ ្ល មែដល ្អ តៗ។ ប៉ុែន្តខញុ ំមនិែដលេឃញផទ ល់េទ ខញុ ំ្រគនែ់តបនឮអ្វែីដល

ពួក និយយប៉ុេ ្ណ ះ។ ពួក េធ្វបបែខមរឥ ្ល ម។

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តែីខមរឥ ្ល មេរៀប បអំ់ពីកររេំ ភ្រស្តែីខមរឥ ្ល មមន ក ់េ យ 

កមម ភបិលែខមរ្រកហម

ែខមរឥ ្ល ម ពួក រេំ ភ េហយសម្ល ប។់ 

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរឥ ្ល ម

្រស្តជីនជតិេវៀត ម្រតូវបនរេំ ភ។ ្រស្តែីខមរមនិ្រតូវបនរេំ ភេនកែន្លងខញុ ំេទ ប៉ុែន្ត 

្រតូវបនសម្ល ប.់.. ្រស្តីេវៀត ម្រតូវបនរេំ ភ ខណៈបុរសេវៀត ម្រតូវបនបញ់សម្ល ប។់

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម

េនេពល្របធនអងគភពេឃញថនរ មន ក់ ្អ តកនុងចំេ ម្រស្តែីខមរកមពុជេ្រកម នឹង 

យកនងេទរេំ ភ។ គម ននរ មន ក់ ៊ ននិយយអ្វអំីពីេរឿងហនងឹេទ ្របសិនេបនិយយ ពួក 

នឹងសម្ល បេ់ចល...

- អនកផ្តល់បទសមភ សជបរុសែខមរេ្រកម

អនកផ្ដល់បទសមភ សកប៏ន យករណ៍ែដរថ ជួនកល និងេនកែន្លងមយួចំនួន ជនជតិភគ

តិច្រតូវបនកំណតជ់េគលេ ៃនករកមច តេ់ចល។ កនុងករណីទងំេនះ ្រស្តីមយួចំនួន ឬទងំអស់ 
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្រតូវបនេ្រជសេរ សយកមករេំ ភសិន េហយបនទ បម់កសម្ល បេ់ចល ៖

េនេពល្រកុមជនជតិភគតិចែខមរកមពុជេ្រកម្រតូវបនយកេចញពី្របជជនទូេទ នង្រតូវបន 

បំែបកឱយរស់េនែបកពីប្ដ។ី នង ្អ ត ស់។ ្រស្តីែខមរេ្រកមស ្អ ត ស់!... េនេពលេម 

ទ នបនេឃញនង សេ្រមចបញជូ ននងេទ លពិឃតសិន។ រេំ ភ និងសម្ល បន់ង

េ យបញ់សម្ល បេ់្រកមេដមរករេនភគខងេជងៃនកែន្លងេនះ។

- អនកផ្តល់បទសមភ សជបរុស (ជនជតិេផ ងេទៀត)

ពួកេគទងំអស់គឺជ្រស្តីេកមងៗែដលេនលីវ។ ពួកនង្រតូវបនេគរេំ ភ េហយសម្ល បេ់ចល 

េនទីបញចប.់.. ្រស្តីេកមងៗទងំេនះគឺជែខមរកមពុជេ្រកម... មខញុ ំដឹង ពួក  [ែខមរ្រកហម] ចប ់

្រស្តទីងំេនះ េហយបនទ បម់កេ ះអ្វីៗេចញទងំអស់ សេម្ល កបំពក ់និង វ្រទនបរ់បស់ 

ពួកនង... ពួក បនសម្ល ប្់រស្តីទងំអស់េនះេ យគម នេលកែលងនរ មន កេ់ យេ្របកបិំត

រក។ មន្រស្តីចំនួន្របមណ៤០០-៥០០នក ់ ែដលរស់េនជមយួខញុ ំ។ ពួកេគទងំអស់្រតូវ 

បនយកេទសម្ល បក់នុងរយៈេពលបីៃថង។ ខញុ ំបនេឃញ្រស្តីជេ្រចន្រតូវបនយកេចញពីអងគភព

ករងររបស់ខញុ ំេទកែន្លងមយួ េហយបនទ បម់កពួកនង្រតូវបនរេំ ភទងំអស់មុនេពលសម្ល

ប។់

- អនកផ្តល់បទសមភ សជ្រស្តីែខមរេ្រកម
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លទធផលរកេឃញៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះ 

បនផ្តល់ភស្តុ ងបែនថមេទៀតអំពីករេ្រប្របស់អំេព   

ហិង ផ្លូ វេភទជទូេទេ យភន ក់ងរែខមរ្រកហមេល 

្របជជនសីុវលិកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ។ ទិនននយ័ 

បង្ហ ញថ ជនជតិភគតិចទទួលរង្របេភទអំេពហងិ

ផ្លូវេភទដូចគន នឹង្របជជនទូេទែដរកនុងបរយិកស 

និង ថ នភព្រសេដៀងគន  ដូច្រតូវបនកត្់រ ទុកជ 

ឯក រេនកនុងករសិក ្រ វ្រជវមុនៗ។ អ្វីែដល 

សំខនស់្រមបសំ់ណួរែដលេលកេឡងកនុងករសិក  

្រ វ្រជវេនះ ទិនននយ័េនះបង្ហ ញថ ជនជតិភគតិច  

្រតូវបនកំណតជ់េគលេ ៃនករទទួលរងអំេពហងិ

ផ្លូវេភទកនុងទ្រមងម់យួចំនួន ដូចជកររេំ ភេសពសនថវៈ 

និងកររេំ ភមុនសម្ល ប។់ េលសពីេនះ មនភស្តុ ងថ េគលនេយបយេរៀបករេ យបងខំរបស់ 

ែខមរ្រកហម្រតូវបនរបបេនះេ្រប្របស់ជយុទធ ្រស្តកនុងករ “រ ំ យ” ជនជតិភគតិចបញចូ លេទកនុង 

្របជជនទូេទ។

ទិនននយ័ៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះ បង្ហ ញពភីពមនិពិតៃនករ្របឆងំរបស់ែខមរ្រកហមេល 

“ករ្រប្រពឹត្តអសីលធម”៌ ែដលមនែចងកនុងេគលនេយបយ មឃតក់រ្រប្រពឹត្តអំេពហងិ ផ្លូវេភទ 

និងកររមួេភទជមយួអនកដៃទេ្រកពីប្ដ្ីរបពនធខ្លួនរបស់ែខមរ្រកហម។ ទិនននយ័កនុងករសិក ្រ វ្រជវ

េនះ និងេនកនុងករសិក េលកមុនបង្ហ ញថ េគលនេយបយេនះមនិបនបងក រអំេពហងិ ផ្លូវេភទជ

េ្រចន្របេភទ ែដល្រតូវបនេកតេឡងយ៉ងទូលំទូ យេលសហគមនជ៍នជតិភគតិច្រប្រពឹត្តេ យ

ភន កង់រែខមរ្រកហមជេ្រចន។ ជករពតិ លទធផលមយួកនុងចំេ មលទធផលៃនេគលនេយបយេនះ

គឺករេលកទឹកចិត្តដល់ជនេលមសមយួចនួំនឱយសម្ល បជ់នរងេ្រគះ េដមបរីក អំេពហងិ ផ្លូវេភទជករ

សមង ត។់ ក ៃីនអំេពហងិ ផ្លូវេភទក្៏របឈមនឹងេ្រគះថន កៃ់នករសម្ល ប ់េដមបរីក ករសមង ត ់

ែដរ។ េគ ចនិយយបនថ េតកររេំ ភេសពសនថវៈេល្រស្តីជនជតិភគតិច បនទ បម់កសម្ល ប ់

េចល គឺជយុទធ ្រស្តមយួរបស់ជនេលមស េដមបី កកំ់បងំបទេលមសផ្លូវេភទរបស់ខ្លួន ឬថេតករ 

រេំ ភេសពសនថវៈ គឺ្រគនែ់តជករ កេ់ទសបែនថមមកេល្រស្តីជនជតិភគតិចឬយ៉ង ? ករ

េលកទឹកចិត្តទងំេនះ ចមនិែមនេធ្វបនែតមយួេនះេទ។ ្របសិនេបជនរងេ្រគះរចួផុតពីករសម្ល ប ់

៥. េសចក្តី សននិ ្ឋ ន
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េសចក្តី សននិ ្ឋ ន

បនទ បពី់ទទួលរងអំេពហងិ ផ្លូវេភទ ពួកេគ្រតូវ្របឈមេ្រគះថន កក់នែ់តខ្ល ងំ ្របសិនេបពួកេគមន 

ៃផទេពះ ពីេ្រពះ នឹងក្ល យជភស្តុ ងៃនសកមមភពផ្លូវេភទ និងជក ្ត ប ្ដ លឱយមនករសម្ល ប ់

ពួកេគេចល។

េទះបីជមនេគលនេយបយ មឃតក់រ្រប្រពឹត្តអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងកររមួេភទជ 

មយួអនកដៃទេ្រកពីប្ដី្របពនធខ្លួនកេ៏ យ កជ៏នេលមសជេ្រចនពំុមនបរមភអំពីករជបេ់ទសេឡយ។ 

មនែតករណីមយួចនួំនប៉េុ ្ណ ះែដល យករណ៍ថ ជនេលមស្រតូវបន កេ់ទស។ េ្រកពីេនះ ពំុ 

មនករេសុបអេងកត ឬករ កទ់ណ្ឌ កមមេលជនេលមសេឡយ។ របយករណ៍អំពីជនេលមស្រប្រពឹត្តអំេព
ហងិ ផ្លូវេភទរមួគន  េធ្វសកមមភពេ យមនករដងឹឮពីថន កេ់លរបស់ពួកេគ េធ្វសកមមភពេ យមន

ករដឹងឮពីសហគមនក៍នុងតំបន ់ករអតួ្របបគ់ន អំពី កសពរបស់ជនរងេ្រគះ និងករនិយយអំពី 

ឧ្រកិដ្ឋកមមរបស់ពួកេគ គឺជភស្ដុ ងបង្ហ ញឱយេឃញករមនិយកេទសៃពេលជនេលមសែដល្រប្រពឹត្ត 

អំេពហងិ ផ្លូវេភទ។

អំេពែដលបនេរៀប បក់នុងរបយករណ៍េនះ ្របវត្តរិបស់ជនេលមស និងជនរងេ្រគះ និងបរយិ-

កសនទិណ្ឌ ភព ្រតូវបន្រកុម្របឹក សន្ដសុិខអងគករសហ្របជតកំិណតនិ់យមនយ័ថជអេំពហងិ

ផ្លូវេភទ ែដលជឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជត ិនិងជអំេព្របល័យពូជ សន1៍04។ ឬ ចនិយយបន 

ថ របបេនះបនឯកភពឱយមនកររេ្រប្របស់អំេពហងិ ផ្លូវេភទ ជយុទធ ្រស្តកនុងករ្រគប្់រគង 

“ កទ់ណ្ឌ កមម មកង់យ ឬបំផ្ល ញ្រកុម មយួ េធ្វឱយភយ័ខ្ល ចបន្តចិម្ដងៗ ឬេធ្វឲយ្របជជនេភៀសខ្លួន

េទកែន្លងមយួ”។ ករអះ ងេនះជភស្តុ ងបែនថម េនេពលពិចរ អំពីករ្រប្រពឹត្តរបស់ែខមរ 

្រកហមេលជនជតិភគតិច ែដល្រតូវបនសិក ្រ វ្រជវកនុងករ្រ វ្រជវេនះ។ ភពៃ្រពៃផ ខ្ល ងំ 

េឡងៗមកេលជនជតិភគតិចេវៀត ម និងែខមរេ្រកម ែដលប ្ដ លឱយមនករកមច តេ់ចលកន ់

េ្រចនេឡងកនុងដំ កក់លបនទ បៃ់នរបបេនះ កដូ៏ចជ ករពយយមលុបបំបតវ់បបធម ៌និងជតិពនធុ 

របស់ែខមរឥ ្ល ម និងចម (រមួទងំ មរយៈករសម្ល ប្់រទង្់រទយធ)ំ នឹងបងកឱយមនករ្រប្រពឹត្តអំេព 

ហងិ ផ្លូវេភទកនែ់តខ្ល ងំេឡង។

ទកទ់ងនឹងចំណុចេនះ ឧ្រកិដ្ឋកមមហងិ ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចគួរទទួលបនករយកចតិ្ត

ទុក កពិ់េសសកនុងដំេណ រករផ្ដល់យុត្តធិមអ៌ន្តរកលែដល្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងបរបិទយុត្តធិម ៌

ស្រមបឧ់្រកិដ្ឋជន និង្របជជនសីុវលិ។

104 ម សននិបត្រកុម្របឹក សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិ (A/66/657*–S/2012/33*), របយករណ៍របស់អគគេលខធិករស្ដីពីអំេពហិ
ង ផ្លូវេភទកនុងេពលស្រងគ ម (១៣ ែខមក  ឆន ំ២០១២។ ជករ៣កថខណ្ឌ  (បនឱយកុមរ ី្រស្ត ីនិងករពរេទៀត ឱយដៃទ ថ ប័នជ 
្របតិករ និងរដ្ឋជំរញុបនសន្តិសុខេឆ្លយតប ្រកុម្របឹក ជំទស់្របេសរ និងកន់ែត ករេលកែលងេទសចំេពះបទឧ្រកិដ្ឋអំេពហិង  ផ្
លូវេភទែដលបន្រប្រពឹត្តេនេពលជិតផុតស្រងគ ម។
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ជនជតិភគតិចទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទ 

ែដលេនរស់ នមនជីវតិពីរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ 

បន្តទទួលរងផលបះ៉ពល់ៃនអំេពហងិ េនះជបន្តបនទ

ប ់ជពេិសសផលបះ៉ពល់ផ្លូវចិត្ត។ ករទទួលរងអំេព 

ហងិ ផ្លូវេភទេ យផទ ល់ ករេឃញសកមមភពទងំេនះ 

្រប្រពឹត្តេលអនកដៃទ រមួទងំករេឃញ កសពែដល្រតូវ

បនកតផ់្ដ ច ់និងភពភយ័ខ្ល ច្រតូវេគរេំ ភ និងសម្ល ប ់

បនប ្ដ លឱយអនកផ្ដល់បទសមភ សជេ្រចនកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ ទទួលរងករបះ៉ទងគចិផ្លូវចិត្ត

យូរអែង្វង។ ្រកុមសិក ្រ វ្រជវមនករមនិសបបយចិត្ត េនេពលេឃញមនមនុស តចិតួចបន 

ទទួលេស  និងករគ្ំរទផ្លូវករ ជពេិសស េនេពលអនកែដលបនទទួលេស េនះបនទទួល 

្របេយជនពី៍ ។ កររងចដំយូ៏រកនុងករទទួលបនយុត្តធិមពី៌ឧ្រកិដ្ឋកមមែដលបនជួប្របទះ ប ្ដ លឱយ

មនឥទធិពល ្រកកដ់ល់អនកេនរស់ នមនជីវតិ ែដល្រពួយបរមភថ េមដឹកនែំខមរ្រកហមែដល្រតូវ 

បនកតេ់ទសនងឹ ្ល បមុ់នេពលកតេ់ទស។ ដំេណ រករស្រមប្់របជជនសីុវលិែដលអនុញញ តឱយ 

មនករេរៀប ប ់និងទទួល គ ល់េរឿង ៉ វរបស់ជនរងេ្រគះ ផ្ដល់នូវមេធយបយដម៏នតៃម្លេផ ងេទៀត 

កនុងករផ្ដល់យុត្តធិមអ៌ន្តរកលេនកនុងបរបិទេនះ។ កិចច្របជំុេដមបេីគរពវញិញ ណកខនធរបស់អនកែដលបន

បតប់ងជី់វតិ ករផ្ដល់េស គ្ំរទដល់អនកេនរស់ នមនជីវតិ និងសំណងជហិរញញ វតថុ និងសំណង 

េផ ងៗកជ៏មេធយបយយូរអែង្វងមយួកនុងករបន យភពឈចឺបរ់បស់ជនរងេ្រគះផងែដរ។

ករទទួលរងអំេពហងិ ផ្លូវេភទរបស់ជនជតិភគតិចែដលេនរស់ នមនជីវតិ ទមទរឱយមន 

ករសិក ្រ វ្រជវ្របកបេ យករយកចិត្តទុក កប់ែនថមេទៀត េដមបយីល់ដឹងឱយេពញេលញអំពីករ

ែដលរបបេនះ្រប្រពឹត្តេល្រកុមជនជតិភគតិច និងផលវបិកេលសហគមនទ៍ងំេនះ។ ភពេជគជយ័

ៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះកនុងករែស្វងរកអនកេនរស់ នមនជីវតិ េដមបែីចករែំលកបទពិេ ធនរ៍បស់

ពួកេគបង្ហ ញថ មនមនុស សម្រគចិត្តែចករែំលកេរឿង ៉ វរបស់ពួកេគ េ យមនករករពរសុវតថភិព

និងមនករគ្ំរទ។

េគសងឃមឹថ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ អ.វ.ត.ក អងគករសងគមសីុវលិ អនកទកទ់ញមតគិ្ំរទ និង 

អនកអនុវត្ត នឹងយកចិត្តទុក កពិ់ចរ េលភពឈចឺបក់នុងជីវតិរបស់ជនជនជតិភគតិចែដលជន

េលមសបន្រប្រពឹត្តអំេពហងិ ផ្លូវេភទមកេលពួកេគកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ។ េគសងឃមឹេទៀតថ 

រៈសំខនៃ់នពត័ម៌នែដលបង្ហ ញេនកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ និងករសិក ្រ វ្រជវដៃទ 

េទៀត្រតូវបនទទួល គ ល់ និងយកេទេ្រប្របស់។ អនុ សនស៍្រមបអ់នកេដរតួនទេីផ ងៗគន មន 

បង្ហ ញកនុងេសចក្ដសីេងខប។ ករ្របឈមនឹងឧ្រកិដ្ឋកមមអំេពហងិ ផ្លូវេភទកលពីអតីតកល ករេឆ្លយ 
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តបនឹងត្រមូវកររបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិ និងករឱយជនេលមសទទួលខុស្រតូវេលទេង្វរបស់ខ្លួន 

មន រៈសំខនស់្រមបកិ់ចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករក ងសន្តភិព ្របកបេ យ្របសិទធភព និង 

យូរអែង្វងកនុង្របេទសកមពុជ។



 អំេពហិង ផ្លូវេភទេលជនជតិភគតិចកនុងរបបែខមរ្រកហមទំព័រ | 84

អងគករ េឈម ះទូេទស្រមបអ់នកដឹកនៃំនរបបែខមរ្រកហម មននយ័ថ 

“អងគករ”

្របជជនមូល ្ឋ ន ្របជជនែដលធ្ល បេ់ធ្វករជកមមករ ឬ កសិករ មុនៃថងទី១៧ ែខេម  

ឆន ១ំ៩៧៥ េនេពលែខមរ្រកហមេឡង្រគប្់រគង្របេទស

កមម ភបិល ម្រន្តី និងទ នែខមរ្រកហម

េបកខជន ្របជជនែដលចូលរមួបំេពញករងរមយួចំនួនកនុងថន ក្់រគប្់រគង 

សហករណ៍ េដមបទីទួលបន រ និងកររស់េនបន្របេសរ

ឈ្លប កងជីវពលមូល ្ឋ ន ែដលចត់ ងំេ យេមដឹកនែំខមរ្រកហម

ឱយករពរសន្តិសុខ មឃុំ និង យករណ៍ជូនថន កដឹ់កន/ំ េម

របស់សហករណ៍

បទេលមសខុសសីលធម៌ ពកយេ្រប្របស់េ យែខមរ្រកហមស្រមបក់ររមួេភទជមយួអនកដៃទ

មនិែមនជប្តី្របពនធខ្លួន។ េគលនេយបយផ្លូវករបនេលកេឡងថ 

បទេលមសែបបេនះ្រតូវែត កទ់ណ្ឌ កមម

គណៈកមម ភបិល កមម ភបិលែខមរ្រកហមកនុងសហគមនម៍យួ

កងចល័ត អងគភពយុវជនចល័តមយួ

ខម ងំ មនយ័្រតង ់ស្រតូវៃនរបបែខមរ្រកហម

ក ង ករះិគនរ់បស់ែខមរ្រកហម

មនទរីឈ្លប មជ មណ្ឌ លកងជីវពលបុរស

្របជជនថមី ្របជជនរស់េនេ្រកតំបន្់រគប្់រគងរបស់ែខមរ្រកហមកនុងអំឡុងេពល

ស្រងគ មជមយួអនកេដរ ម លន ់នល់ និងអនកែដលថមីនឹងបដិវត្តន ៍

បនទ បម់ករ បប់ញចូ លទងំអនកមកពីទី្រកុង ែដលមនករអបរ់ខំពស់ ឬ 

មនសញជ តិខុសពីែខមរ

្របជជនចស់ ្របជជនរស់េនកនុងតំបនក់រ្រគប្់រគងេ យែខមរ្រកហមកនុងអំឡុង

ស្រងគ មសីុវលិជមយួអនកគ្ំរទ លន ់នល់

សទទ នុ្រកម
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សទទ នុ្រកម

្របជជនប្រមុង អនកែដលរស់េនកនុងតំបន្់រគប្់រគងេ យែខមរ្រកហម ប៉ុែន្ត ចញ់តិ

រស់េនកនុងតំបន្់រគប្់រគងេ យ លន ់នល់ ឬមកពី្រគួ រថន កខ់ពស់ 

ជនគរបល ឬ ទ ន

េប្ដជញ ងំចិត្តេរៀបករ

អបរ់េំឡងវញិ ទណ្ឌ កមមកនុងករ្របឆងំ ឬ បំពនេលអងគករ ចមនចបពី់ករស្ដី 

បេនទ សរហូតដល់ករសម្ល បេ់ចល

េសន ករសួរេ យសេម្លងបងខំ កស់មព ធឱយេធ្វអ្វីមយួ







CAMBODIAN DEFENDERS PROJECT


