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PREFACE
DUTY TO REMEMBER

No matter the circumstance, civilization cannot advance unless it remembers. It is never 
difficult to remember happiness, peace, and prosperity. Governments will naturally extol 
(or reinterpret) historical narratives that illuminate heroism, beauty, and virtue from the 
past that supports contemporary institutions, ideas, and beliefs. Yet societies must inquire 
further—researching the mistakes, crimes, and horrors that undermined, if not destroyed, 
humanity if they are ever to overcome the circumstances of their past. Researching the 
inhumanity of the past can be the most difficult task for a post-conflict society. Indeed, 
researching and educating future generations about the horrors of the past goes beyond 
what any court of law could ever endeavor to achieve. Whereas courts have the ability to 
determine legal conclusions, ensure justice, and provide a sense of closure, space, time, and 
resources limit their jurisdiction. Unlike law, however, scholarship, education, and public 
discourse can only be bounded by the discretion of the individual, institution, and society in 
the moment. We have a duty to remember. It is not a duty that is expressed in any particular 
convention, constitution, or law; rather, it is a duty that arises out of a common commitment 
to humanity. Like all information, history can be diluted, warped, and even erased, and the 
only assurance against these circumstances is a commitment to remember. Memory, in this 
context, cannot be private. It must not be exclusively personal, silent, or static. The generation 
that experienced this history must pass on their knowledge to the next generation, and the 
generations that follow bear a responsibility to learn and continue to pass on this knowledge. 
Memory is the beginning and end to any search for true justice and peace, and the duty to 
remember begins and ends with the individual, who can determine not only what the past 
means to him or her, but what it should mean for future generations.

 

Youk Chhang

Director

Documentation Center of Cambodia

កាតព្វកិច្ចក្នុងការចងចំា

	 មិន	ថានៅក្នុងកាលៈទេសៈបេបណាក៏ដោយ	អរិយធម៌របស់	បេទេសនីមួយៗ	មិន	
អាច	រីក	ចមេើន	បាន	ទេ	លុះ			តេេណា	តេ	មានការចងចំា។	ការចងចំាអំពីសុភមង្គល	សន្តិ	ភាព		
និងវិបុលភាព	គឺមិនពិបា	ក	នោះ	ឡើយ	។		ជាធម្មតា		 រដ្ឋេភិបាល	តេងតេរម្លឹកនិងស្ងើច	
សរសើ	រលើបេវត្តិសាសេ្ត	ណាដេល	បង្ហេញ		អំ	ពី	វីរភាព		 ភាព		សេស់	សា្អេត		 និងគុណធម៌	
ដេលផ្ដល់បេយោជន៍ដល់សា្ថេប័ននា	ពេល	បច្ចុបេបន្ន		 គំនិត	 និង	ជំនឿ		តេ	បុ៉ណ្ណេះ។	 បុ៉ន្ដេ	
សង្គមតេូវតេសួរសំណួរបន្ថេមទៀតអំពីអតីតកាល	 	ពេមទាំងសេេ	វ	ជេេវ	អំពី	កំហុស		ឆ្គង			
ឧកេិដ្ឋ	កម្ម		 និងភាពភ័យរន្ធត់ដេលបានបំផ្លេញមនុសេសជាតិ	 	បេសិនបើ	ចង់យក	ឈ្នះ	លើ		
អតីត	កាល			របស់		ខ្លួន។	ការសិកេសាសេេវជេេវអំ	ពីភាពអមនុសេសធម៌ពីអតីតកាល	គឺជា	
កិច្ចការដ៏លំបា	កបំផុត	សមេេប់		សង្គម			កេេយ	ជម្លេះ។	ជាការពិតណាស់	ការសេេវជេេវ	 និង	
អប់រំមនុសេសជំនាន់	កេេយអំ	ពី	ភាព	ភ័យ		រន្ធត់	ដេ	ល	បានកើតឡើងនាពេលអតីតកាល	
គឺហួសពីអ្វីដេ	លតុលា	ការទាំងឡាយអាច	សមេេច	បាន	នូវជោ	គ			ជ័យ			មួយ	។	

	 	សេប		ពេ	ល	ដេលតុលាការមានសមត្ថភាពធ្វើការសមេេចសេចក្ដចុីងកេេយ	ធានា			យុត្ត	ិធម៌			
និងបង្ហេញ	ថា				សំណុំ	រឿងបានបញ្ចប់ជាសា្ថេពរ	កតា្តេមួយចំនួនដូចជា		ទីកន្លេង	ពេលវេលា	និង		
ធន	ធាន		គឺ	ជា	កតា្តេ	ដេល		ធ្វើឲេយ	រំាងស្ទះ	ដេន	សមត្ថកិច្ច		របស់	តុលាការ។		ផ្ទុយទៅវិញការសិកេសា		
ការអប់រំ	 និង		សុន្ទរក		ថា	សាធារណៈ			គឺពឹងផ្អេកទៅលើការសមេេចចិត្តរបស់បុគ្គល	សា្ថេប័ន		
និងសង្គមនា	ពេល	បច្ចបុេបន្ន		។	យើង		មានកាតព្វកិច្ចក្នងុការចងចា	ំ	ហើយវាគឺមិនមេនជាកាតព្វកិច្ច	
ដេលតេវូ	បាន	កំណត់	នៅ	ក្នងុ		ដេន	អនុ	ស	ញ្ញេ				រដ្ឋធម្មនុញ្ញ	ឬចេបាប់ណាមួយឡើយ។	ផ្ទយុទៅវញិ		
វា	គឺជាកាតព្វកិច្ចមួយ	ដេល	កើត	ឡើង				ពី	ការ		ប្តេជា្ញេ		ចិត្តរបស់មនុសេសចំពោះមនុសេសជាតិ។	ដូចជា	
ព័ត៌មានទាំងអស់ដេរបេវត្តិសាសេ្ត		អាច	តេូវ			បាន	បំភ្លេ	ឬបំផ្លេញ	និងលុបចោល	ហើយដំណះ	
សេេយ	តេមួយ	គត់ដើមេបី	បង្កេរ	បញ្ហេ	ទាំងអស់នេះ		 គឺ	ការ		ប្ដេ	ជា្ញេ			ចិត្ត	របស់		បុគ្គលមា្នេក់ៗ	
ក្នុងការចងចាំ។	នៅក្នុងបរិបទនេះ	ការចងចាំគឺ	មិន	មេន	ជា		ឯក	ជន			ភាពនោះ	ទេ។	

	 វា			គឺ	មិនអាចជាការចងចាំដេលមិនបង្ហេញចេញមកកេេ	នៅស្ងៀមសា្ងេត់	 ឬមិន	
ផ្លេស់ប្ដូរ	ទៅរក	អ្វីដេល	ល្អ	បេសើរ។	អ្នកដេលបានហេលឆ្លងកាត់បេវត្ដិសាស្ដេ	ទាំងឡាយ		
តេូវតេ	ចេក	រំលេក	ចំណេះ	ដឹង	របស់	ខ្លួន		ទៅ		ដល់	មនុសេសជំនាន់កេេយ		ហើយមនុសេសជំនាន់	
កេេយមានកា	តព្វកិច្ចក្នុងការ	រៀនសូតេ		 និង	ផេសព្វ	ផេសាយ			ចំណេះដឹងនេះជាបន្តបនា្ទេប់។		
ការចងចាំគឺជាការចាប់ផ្តើម	 និង	ជាសេចក្ដីបញ្ចប់ចំពោះ	បេស		ក	កម្ម	ក្នុង		ការ	ស្វេង	រក	
យុត្តិធម៌	សន្តិ	ភាព		និង	ការ		ពិត។	រីឯកាតព្វកិច្ចក្នុងការចងចាំ	គឺចាប់	ផ្តើម	និង	បញ្ចប់	ដោយ			
បុគ្គ	ល	មា្នេក់ៗ	ធ្វើការ	សមេេ	ច	ចិត្ត	អំពីសារ	សំខាន់	របស់	បេវត្តិសាសេ្ត	មិនតេឹម	ចំពោះ	ខ្លួន	
	ឯង	ផ្ទេល់	តេ		ប៉ុណ្ណេះទេ		ប៉ុន្តេក៏ចំពោះ	មនុសេស	ជំនាន់	កេេយឯទៀតដេរ។

ឆាំង យុ
នាយកមជេឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា



 My name is Sovicheth Meta, and I am the oldest child out of my five siblings. I was 
born in Phnom Penh in 1997. I received my Bachelor of Arts degree in International Studies 
in 2018 from the Institute of Foreign Languages of the Royal University of Phnom Penh. 
During my Studies, I took a particular interest in social work, so I volunteered in several 
non-governmental organization projects focusing on child poverty, community development 
and women’s rights. My commitment to give back to society draws from childhood loss.  
I was just 13 years old when cancer took my mother and since that time I have dedicated 
my life to making myself a better person so I can contribute to the world in her name. The 
Documentation Center of Cambodia (DC-Cam) has given me an opportunity to contribute to 
my country’s struggle for identity in the wake of the Khmer Rouge regime. I first came to work 
for DC-Cam in June 2018 as a volunteer. During my volunteer work, I had the opportunity to 
conduct research on the Khmer Rouge regime, which compelled me to seek and obtain a more 
permanent position at the Center. The Center exposed me to a harsh reality of my self and 
my country. I recall always proudly telling my younger siblings that, as a university student 
majoring in international studies, I can answer any questions they had about world history. 
Whereas I still feel I relatively knowledgeable on world history, my work in studying the Khmer 
Rouge period exposed me to the harsh fact that I knew very little of my country’s history. 
Listening to survivors and reading primary source documents on the history of the Khmer 
Rouge humbled and inspired me to learn this history so I could educate the next generation. 
This book is my first translation, and I am always grateful to director Youk Chhang for giving 
me the opportunity to contribute to the organization’s mission to facilitate the country’s search 
for truth. I hope that this book will become a tool that both inspires as well as educates.  
The hatred that conditioned people to commit unspeakable acts must be remembered as 
much as the survivors’ resilience. Indeed we must ensure history is never diluted, changed, 
or discarded; rather, we must use history to re-imagine a new world through the preservation 
of our ancestors’ experiences and lessons. 

Sovicheth Meta 

9 January, 2019, Phnom Penh

A NOTE FROM THE TRANSLATORកំណត់ហេតុអ្កបកប្ប

	 នាងខ្ញុំឈ្មោះ	 សូវិចិត្រ	 ឈេត្ោ	 គឺជាកូនចោបងឈៅក្ញងចុំឈោេបងប្អូនចុំនួន	 ៥	 នាក់។		
ខ្ញុំឈកើ្រឈៅទីតករុងភ្ុំឈេញក្ញងឆ្ោុំ១៩៩៧។	 ឈៅក្ញងឆ្ោុំ	 ២០១៨	 ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិកោសាថ្ោក	់
បរិញ្ោបត្រផ្្កសិកោសាអន្តរជា្រិេីវិទោយាស្ោនភាសបរឈទសននសកលវិទោយាល័យភូេិន្ទភ្ុំឈេញ។	
ក្ញងអុំឡញងឈេលសិកោសា	 ខ្ញុំមានចុំោប់អារេ្មណ៍ជាឈតចើនឈៅឈលើការងារសង្គេ	 ដូឈច្ះឈ�ើយខ្ញុំ	
បានឈ្វើការស្ម័តគចិ្រ្តឈៅតេអង្គការឈតរៅរដ្ោភិបាលជាឈតចើនកផនលែង	 ផដលឈ្វើការទាក់ទងអុំេ	ី
ករុមារតកីតក	ឈលើកស្ទទួយអភិវឌោឍន៍ស�គេន៍		និងឈលើកកុំេស់សិទ្ិសស្តី។	ឈៅឈេលផដលខ្ញុំមាន	
អាយរុ១៣ឆ្ោុំ	មា្ោយរបស់ខ្ញុំបានបា្រ់បង់ជីវិ្រឈដយសរផ្រជុំងឺេហារីក	ឈទើបខ្ញុំនិងប្អូនៗ្ុំធា្រ	់
ឈឡើងឈៅឈតកាេការបីបាច់ផែរកោសាយ៉ោងល្របស់ជីដូន	និងឈតកាេការឈលើកទឹកចិ្រ្តតេេទាុំងភាេ	
កក់ឈរៅ្ោរបស់ឪេរុកដ៏ល្មា្ោក់។	 ប៉រុផន្តជាឈរឿយៗការចងចាុំអុំេីមា្ោយរបស់ខ្ញុំក៏ជាកមា្ោុំងចិ្រ្តដ៏រឹង	
មាុំេួយផដលឈ្វើឱោយខ្ញុំខិ្រខុំតបឹងផតបងឈរៀនសូត្រ។	ឈៅក្ញងផខេិែរុនា	ឆ្ោុំ២០១៨	ខ្ញុំត្ររូវបានផណនាុំ	
ឱោយស្ោល់េជោឈេណ្ឌលឯកសរកេ្ញជាខ្ញុំក៏បានសតេចចិ្រ្តចូលឈ្វើជាបរុគ្គលិកស្ម័តគចិ្រ្តរ�ូ្របាន	
កា្ោយឈៅជាបរុគ្គលិកឈេញឈមា៉ោង។	 ក្ញងអុំឡញងឈេលឈ្វើការស្ម័តគចិ្រ្ត	 ខ្ញុំមានឱកាសឈដើេោបីអាន	
ឯកសរ	និងអ្រ្ថបទជាឈតចើនផដលទាក់ទងអុំេីរបបផខ្មរតក�េ។	ទន្ទឹេនឹងឈេលឈនាះផដរខ្ញុំេិ្រ	
ជាមានការឈងឿងឆ្ងល់ជាឈតចើនផដលទាក់ទងអុំេីរបបេួយឈនះ	ឈ�ើយក៏ភា្ោក់ខលែទួនផដរថ	ឈ�្ររុអវ	ី
បានជាខ្ញុំេិនធា្ោប់បានសួរនាុំតគរួសររបស់ខ្ញុំអុំេីតបវ្រ្តិសសស្តដ៏ជូរច្រ់េួយឈនះ។	 ឈ�្ររុអវីបាន
ជាសលាឈរៀនរបស់ខ្ញុំេិនបានបឈតងៀនអុំេីរបបេួយឈនះ។	

	 ខ្ញុំក៏ឈអៀនខមោសនឹងខលែទួនឯងផដលផ្រងផ្រតបាប់ប្អូនៗថ	 ក្ញងនាេជានិសោសិ្រផដលឈរៀន	
ជុំនាញសិកោសាអន្តរជា្រិ	ខ្ញុំអាចឈឆលែើយសុំណួរអុំេីតបវ្រ្តិសសស្តេិភេឈលាករបស់េួកឈគបាន។	ប៉រុផន្ត
ជាក់ផសដែងខ្ញុំផបរជាេិនបានដឹងចោបាស់អុំេីតបវ្រ្តិសសស្តរបស់តបឈទសខលែទួនឈៅវិញ។	ឈសៀវឈៅឈនះ	
គឺជាស្ោនដបកផតបឈលើកទី១របស់ខ្ញុំ	ឈ�ើយខ្ញុំក៏សូេផែលែងអុំណរគរុណដល់ឈលាកនាយក	ឆុំង	យរុ		
ផដលបាន្ដែល់ឱកាសឈនះេកដល់ខ្ញុំ។	ខ្ញុំសងោឃឹេថ	ឈសៀវឈៅឈនះនឹងកា្ោយឈៅជាឯកសរដ	៏
សុំខន់	តេេទាុំងជាក់លាក់េួយ	ផដលឈទាះបីជាកនលែង�ួសអស់រយៈឈេលប៉រុនាមោនឆ្ោុំឈៅេរុខឈទៀ្រ
ក៏ផ្រងផ្រអាចយកេកឈតបើតបាស់	 ឈដើេោបីរំឭកអុំេីអុំឈេើកាចសហាវនតេន្ោសរបស់េនរុសោសឈៅឈលើ	
េនរុសោសដូចគ្ោ	និងអាចបឈតងៀនេនរុសោសឱោយអាចឈជៀស្រុ្រអុំេីតបវ្រ្តិសសស្តតចុំផដលបាន។	ខ្ញុំនឹក	
ឈ�ើញសរុភាសិ្រផខ្មរេួយផដលនិយយថ	"ផក្កេួយកា្ោយឈៅជាផក្កដប់"	តបវ្រ្តិសសស្តបនា្ោប	់
េីប៉រុនាមោនឆ្ោុំឈៅេរុខឈទៀ្រអាចនឹងត្ររូវបានជនខិលខូចបុំនភលែឈ�ើយបា្រ់បង់ការេិ្រ	ប៉រុផន្តជាេួយ	
នឹងឯកសរជាក់ផសដែង	 ឈទាះបីជាផលងមានជនរងឈតគះឈៅឈសសសល់ឈដើេោបីនិយយតបាប់	ក៏	
តបវ្រ្តិសសស្តឈនះេិនត្ររូវអាចបា្រ់បង់ឈៅោ	អុំឈេើឈោឈៅក៏េិនត្ររូវបានឈគបុំឈភលែច។	ចុំផណក	
ឯជនរងឈតគះផដលបានបា្រ់បង់ជីវិ្រយ៉ោងអយរុ្រ្តិ្េ៌	ឈនាះនឹងឈៅផ្រមានក្ញងការចងចាុំរបស	់
េិភេឈលាកឈនះជាឈរៀងរ�ូ្រ។

សូវិចិ្ត ហេត្តា
ភ្ុំឈេញ	នែ្ងទី២៩	ផខេករា	ឆ្ោុំ២០១៩



សទា្ទេនុកេម

អូសឈ្វិច 

(Auschwitz)
	គឺជាទីកេងុមួយនៅក្នងុភាគខាងតេបូងនេបេទេសបូ៉ឡូញ។		
ក្នងុអំឡុងសង្គេេម	លោកលើកទីពីរ	វាគឺជាជំរំបេមូលផ្ដុ	ំ
ដ៏ធំជាងគេរបស់របបណាហេសុី។

បេទេសរូមា៉េនី	
(Romania)

	គឺជាបេទេសមួយដេលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺុរ៉ុប	ដេល	
មានពេំបេទល់ជាប់នឹងសមុទេខ្មេ	បេទេសបុ៊លហ្កេរ	ី
បេទេសអុ៊យកេេន	បេទេសហុងគេី	បេទេសស៊េបី៊		
និងបេទេសម៉ុលដវី។

បេទេសហុងគេី	
(Hungary)

	គឺជាបេទេសមួយដេលស្ថិតនៅក្នុងអឺុរ៉ុបកណា្ដេល	
ដេលមានពេំបេទល់ជាប់បេទេសស្លូវា៉េគី	 អូទេីស	
ស្លូវេនី	កេូអាសុី	ស៊េប៊ី	រ៉ូមានី	និងអ៊ុយកេេន។	

បេទេសម៉ុលដវី	
(Moldavia)

	មានឈ្មេះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋមុ៉លដវីស្ថិត	
នៅក្នុងអឺុរ៉ុបខាងកើតមានពេំបេទល់ជាប់បេទេស	
រូម៉ាេនីនៅខាងលិច	និងអុ៊យកេេននៅទិសខាងជើង		
ខាងកើត	និងខាងតេបូង។

បេទេសអ៊ុយកេេន
(Ukraine)

	គឺជាបេទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងអុឺរ៉ុបខាងកើត។

សង្កេត់អាស្ពុដិន 

(Aspudden)
	គឺជាសង្កេត់មួយស្ថិតនៅជាយកេុងភាគខាងតេបូង	
នេទីកេុងស្តុកខុលនេបេទេសស៊ុយអេត។

បេទេសស៊ុយអេត
(Sweden)

	មានឈ្មេះជាផ្លវូការថាពេះរាជាណាចកេសុ៊យអេត		
ស្ថិតនៅក្នុងអឺុរ៉ុបភាគខាងជើង	និងមានពេំបេទល់	
ជាប់បេទេសហ្វេំងឡង់	ណ័រវេ	និង	ដណឺមា៉េក។

វរគុតា	
(Vorkuta)

	គឺជាទីកេុងរុករករ៉េធេយូងថ្មមួយនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋ	
កូមិនេបេទេសរុសេសុី។
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តេេបា្លេំងកា	
(Treblinka)

	គឺជាជំរសំមា្លេប់មនុសេសរបស់	ណាហេសុ	ីនៅក្នងុបេទេស	
បូ៉ឡូញអំឡងុពេលសង្គេេមលោកលើកទី	២	ដេលមាន	
ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងពេេទិសឦសាននេទីកេុងវា៉េសូវី។

បេលហេសេក៍	
(Belzec)

 គឺជាជំរំសមា្លេប់ដេលស្ថិតនៅភាគខាងកើតបេទេស	
ប៉ូឡូញនៅក្នុងសង្កេត់លូប្លីន។

ឆេលណ ូ
(Chelmno)

 គឺជាជំរសំមា្លេប់មនុសេសដំបូងបង្អស់របស់របប	ណាហេសុ	ី
បនា្ទេប់ពីឈ្លេនពានបេទេសប៉ូឡូញបានជោគជ័យ។		
ជំរំនេះមានចមា្ងេយ៥០គីឡូម៉េតេ	ពីភូមិឆេលណូ។

មា៉េជ៍ដណេក	
(Majdanek)

	គឺជាជំរបំេមូលផ្ដុ	ំនិងសមា្លេប់របស់	ណាហេសុ	ីនៅជាយ	
ទីកេុងលូប្លីន។

តេង់សុីលវា៉េនី	
(Translyvania)

	គឺជាតំបន់បេវត្តិសាសេ្តមួយស្ថិតនៅក្នុងបេទេស	
រូមា៉េនី។

តេង់ស្នីស្តេៀ	
(Transnistria)

	គឺជារដ្ឋមួយដេលមិនតេូវបានគេទទួលសា្គេល់ជាផ្លូវ	
ការកេេយពីបានបំបេកខ្លនួចេញពីបេទេស	មុ៉លដវ	ី	
បនា្ទេប់ពីការដួលរលំរបស់សហភាពសូវៀត។	តំបន់	
នេះតេូវបានអង្គការសហបេជាជាតិចាត់ទុកថាជា	
ផ្នេកមួយរបស់បេទេសម៉ុលដវី។

ទីកេុងសុីហ្គេត	
(Sighet)

	គឺជាទីកេុងតូចមួយដេលបច្ចុបេបន្ននេះមានឈ្មេះ	
ហៅថាសុហី្គេត	ូ	មា៉េមា៉េទៀ	ស្ថតិនៅក្នងុតេងស់ុលីវា៉េន	ី	
និងកាន់កាប់ដោយបេទេសរូមា៉េនី	បនា្ទេប់ពីសង្គេេម	
លោកលើក	២	បានបញ្ចប់ទៅ។	នៅក្នុងដើមឆ្នេំ	
១៩៤៤	ជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន	១៤០០០នាក់	នៅក្នងុ	
ទីកេងុមួយនេះតេវូបានបញ្ជនូទៅអូសឈ្វចិ	និងមាន	
ចំនួនតេបុ៉នា្មេនរយនាក់បុ៉ណ្ណេះដេលបានរួចរស់	
រានមានជីវិតបនា្ទេប់ពីចប់សង្គេេម។

ហូឡូខសន៍	
(Holocaust

	គឺជាការធ្វើបាបយាយី	និងការបេពេឹត្តិអំពើបេល័យ	
ពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន	៦លាននាក់		
ដោយរបបណាហេសុីរបស់ហុីត្លេរ	 ចាប់តាំងពីឆ្នេំ	
១៩៣៣	រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើក	
ទី២។	ហូឡូខសន៍	 គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិក	
ដេលមានន័យថា	 "បូជាដោយភ្លើង"។	នៅក្នុង	
ភាសាខ្មេរ	ខ្ញុំសូមបេើថា	"បូជាភ្លើង"។	

ទីកេុងស្ដុកខុល	
(Stockholm)

	គឺជារដ្ឋធានីរបស់បេទេសស៊ុយអេត។

សូប៊ីប័រ	
(sobibor)

	គឺជាជំរំសមា្លេប់របស់ណាហេសុីនៅក្នុងសង្គេេមលោក	
លើកទី២	ដេលមានទីតំាងស្ថតិនៅជិតភូមិសូបី៊ប័រ	នៅ	
ភាគខាងកើត	នេសេកុលូប្លនី	បេទេសបូ៉ឡញូ។	ជំរនំេះ	
មានចមា្ងេយ៥	គីឡូម៉េតេ	ពីទន្លេបាក់ដេលសព្វថ្ងេនេះ	
គឺជាពេដំេនរវាងបេទេសបូ៉ឡូញ	និងបេទេសអុ៊យកេេន។

ទីកេុងវា៉េសូវី	
(Warsaw)

	គឺជាទីកេុងដេលធំបង្អស់នៅក្នុងបេទេសប៉ូឡូញ។

បេទេសហ្វេំងឡង់	
(Finland)

	មានឈ្មេះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋហ្វេំងឡង់ស្ថិត	
នៅអុឺរ៉ុបខាងជើង។

បា៉េឡេស្ទីន	
(Palestine)

 មានឈ្មេះជាផ្លវូការថារដ្ឋបា៉េឡេស្ទនី	មានពេបំេទល់	
ជាប់បេទេសអេហេសុីប	អុីសេេអេល	និងបេទេស	
ហេស៊កដនី។

បេទេសអុីសេេអេល	
(Israel)

	មានឈ្មេះជាផ្លូវការថារដ្ឋអីុសេេអេល។	នៅក្នុងឆ្នេំ	
១៩៤៨	គឺជាបេទេសមួយនៅអាសីុខាងលិចដេល	
មានទីតាំងស្ថិតនៅលើចេេំងសមុទេទិសអាគ្នេយ៍	
នេសមុទេមេឌីទេរា៉េណេ	 និងឆ្នេរភាគខាងជើងនេ	
សមុទេកេហម។



បេទេសណាមីប៊ី	
(Namibia)

	មានឈ្មេះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋណាមីបី៊	ដេល	
គឺជាបេទេសមួយដេលស្ថតិនៅក្នងុអាហ្វេកិខាងតេបងូ។

បេទេសរវា៉េន់ដ	
(Rwanda)

	មានឈ្មេះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋរវ៉ាេន់ដ	ដេល	
គឺជាបេទេសដេលស្ថិតនៅក្នុង	អាហេ្វិក	កណា្ដេល	
និងអាហ្វេិកខាងកើត។

ភ្នំកាផធៀន	
(Carpathian Mountain)

	គឺជាជួរភ្នំមួយដេលមានបេវេងបេហេល	១៥០០	
គីឡូម៉េតេស្ថិតនៅទ្វីបអឺុរ៉ុបភាគកណា្ដេល	និងខាង	
កើត។

បេទេសស៊េប៊ី	
(Serbia)

	គឺជាបេទេសដេលមានពេបំេទល់ជាប់ជាមួយបេទេស	
ហុងគេ	ី រូម៉ាេនី	 បុ៊លហ្កេរី	ម៉ាេសេដ្វេន	កេអូាសីុ	 បូស្នី		
ហឺហេសេហ្គេវីណា	និងម៉ុងតេណេហ្គេោ។

បឺជិន	បេលសិន		
(Bergen-Belsen)

  គឺជាភូមិមួយនៅក្នុងបេទេស	អាល្លឺម៉ង់	នៅខាង	
ជើងហណូវី។	វាគឺជាជំរំបេមូលផ្ដុំរបស់ណាហេសុី	
ក្នុងអំឡុងសង្គេេមលោកលើកទី២។

ថេរ៉េសុីនសា្ដេដ	
(Theresienstadt) 	

	គឺជាជំរំមួយបានបង្កើតឡើងដោយណាហេសុីសមេេប់	
ធ្វើជាជំរំបេមូលផ្ដុំ	 និងហ្គេតូក្នុងឆ្នេំ១៩៤១	នៅក្នុង	
សាធារណរដ្ឋឆេក។	

កោះរូដស៍	
(Rhodes Island)

	គឺជាកោះមួយនៅក្នុងបេទេសកេិក។

បេទេសអាហេសង់ទីន	
(Argentina)

		គឺជាបេទេសមួយដេលមានឈ្មេះជាផ្លវូការថាសាធា-	
រណរដ្ឋអាហេសង់ទីន	មានទីតំាងស្ថតិនៅភាគខាងតេបងូ	
នេទ្វីបអាមេរិកខាងតេបូង។

ទីកេុងឡូសអាន់ជឺឡេស	
(Los Angeles) 

គឺជាទីកេុងមួយនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉េនេបេទេស	
សហរដ្ឋអាមេរិក

ទីកេុងបេេក	
(Prague)

	គឺជាទីកេុងធំបង្អស់របស់សាធារណរដ្ឋឆេក។

ទីកេុងបេរឡាំង	
(Berlin)

	គឺជាទីកេុងរបស់បេទេសអាល្លឺម៉ង់។

ទីកេុងហេមបឺក	
(Hemberg)

	គឺជាទីកេងុធំទី២នៅក្នងុបេទេសអាល្លម៉ឺង់ដេលមាន
បេជាជនជាង	១លាននាក់រស់នៅ។

ទីកេុងមា៉េល់ម៉ូ	
(Malmo)

	គឺជាទីកេុងធំទី៣របស់បេទេសស៊ុយអេត។

ទីកេុងតាប៊ី	
 (Taby)

	គឺជាឈ្មេះទីកេុងមួយនៅក្នុងបេទេស	ស៊ុយអេត។	



ជូនចំពោះ

ក្មេងជំនាន់កេេយទូទាំង

ពិភពលោក

កំណាពេយ	"លួងលោមចិត្ត"

នៅពេលដេលទុក្ខពេួយកើតមាន	គឺបេៀបបានដូចជាពេលរាតេីដេលចូលមកដល១់	

ពេេដ៏ធំធេង	គឺជាកន្លេងដេលមនុសេសវង្វេង	

តើមាននរណាជឿទៅលើពន្លឺដេលនៅដ៏សេនឆ្ងេយសន្លមឹ?	

ពន្លចិឺញ្ចេងចិញ្ចេចដេលមានហើយក៏រលត់បាត់ទៅវិញនោះ	

ដូចជាការលេងសើចមួយ	

ពេលខ្លះមានពន្លឺចិញ្ចេងចិញ្ចេច		

ហើយពេលខ្លះទៀតក៏រលត់បាត់ទៅវិញ	

តើមាននរណាដេលចាត់ទុកខ្មេចចង្កៀង

ថាជាអ្នកដេលមានចង្កៀងសមេេប់បំភ្លឺភាពអន្ធការ?

When the sorrow comes, as when the night falls 

In the wild woods, where a man goes astray,

Who believe in the light that in the distance calls?

And the glow that appears and then fades away?

In jest do they fade and in jest do they burn 

Who takes a lantern man for a man with a lantern?

១	គឺជាកំណាពេយដេលនិពន្ធដោយជនជាតិសុ៊យអេតមា្នេក់ឈ្មេះថា	ហ្កូសា្តេហ្វ	ហ្វេូឌីង	 (Gustaf Fröding)

នៅក្នុងអំឡុងសតវតេសរ៍ទី១៨	ដល់ដើមសតវតេសរ៍ទី១៩។	កំណាពេយនេះតេូវបានបកបេេដោយ	អាលីស	
អុលសុន	 (Alice E. Olsson) នៅក្នុងសៀវភៅបូជាភ្លើងជាភាសាអង់គ្លេសដោយដក់ចំណងជើងថា		
“Solace”	ឬជាភាសាខ្មេរមានន័យថា	"លួងលោមចិត្ត"។



ផេនទីជំរំបេ	មូលផ្ដ	ុំរបស់ណា	 ហេសុី
(គូសផេនទីដោ	 យ	លី	កុកឆ	យ)



ផេនទីបេ	ទេស	និងកន្ល	េងដេលអ្ន	កនិពន្ធ	
លើកឡើងនៅ	 ក្ន	ុងសៀវភៅ	
(គូសផេនទីដោ	 យ	លី	កុកឆ	យ)(គូសផេនទីដោ	 យ	លី	កុកឆ	យ)(គូសផេនទីដោ	 យ	លី	កុកឆ	យ)(គូសផេនទីដោ	 យ	លី	កុកឆ	យ)(គូសផេនទីដោ	 យ	លី	កុកឆ	យ)



អារម្ភកថា
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	 ពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅអស់ជាចេើនឆ្នេហំើយ	បនា្ទេប់ពីខ្ញុបំាន	
សរសេរអំពីជីវបេវត្តរិបស់ខ្ញុនំៅក្នងុសៀវភៅដំណើរទៅ	អូសឈ្វចិ៖	បំណេក	
ជីវិត២និងសៀវភៅបនា្ទេប់ៗមកទៀតរបស់ខ្ញុ។ំ	ចាប់តំាងពីពេលនោះមក	ខ្ញុបំាន	
បងេៀនសិសេសនៅតាមវទិេយាល័យ	និងមហវទិេយាល័យជាចេើនជាមួយនឹងជំនឿ	
យា៉េងមុតមំាថាក្មេងៗជំនាន់កេេយតេូវតេមានការចងចំាអំពីហូឡូខសន៍៣		
(មានន័យជាភាសាខ្មេរថា	បូជាដោយភ្លើង	ឬ	បូជាភ្លើង)	បេសិនបើយើងមិន	
ចង់ឱេយវាកើតឡើងជាថ្មមី្ដងទៀត។	អ្វដីេលបានកើតឡើងរួចម្ដងមកហើយ	
អាចនឹងកើតឡើងបានម្ដងទៀត	ទោះបីជាវាមិនដូចគ្នេទំាងសេងុយា៉េងណាក៏	
ដោយ។	ដើមេបទីប់សា្កេត់ហេតុការណ៍នេះ	យើងចំាបាច់តេវូមានការចងចាពីំ	
ពេេះអតីតកាលបានបនេសល់ទុកសា្លេកសា្នេមរហូតដល់បច្ចុបេបន្នកាល	និង	
បន្តចោលសេមលអន្ធការរបស់ខ្លួនទៅអនាគតកាល។

	 នៅដើមខេកញ្ញេក្នងុឆ្នេ១ំ៩៤០	តេង់សុលីវ៉ាេនីខាងជើង៤	តេវូបានបេគល់	
ឱេយបេទេសហងុគេ៥ី	វញិ។	នៅពេលនោះខ្ញុពិំតជាអស់សងេឃមឹខា្លេងំណាស់។	
ការធ្វើបាបយាយទីៅលើជនជាតិជ្វហី្វ	បានចាប់ផ្ដើម	ទោះបីជាមិនទាន់បេេ
បេួលទៅជាការគំរាមកំហេងផ្ទេល់ចំពោះជីវិតរបស់យើងក៏ដោយ។	បុ៉ន្តេ	
មិនយូរបុ៉នា្មេនផងក៏មានលេចឮដំណឹងពីបេទេសរូម៉ាេនី៦	អំពីការសមា្លេប់	
និងការធ្វើបាបជនជាតិជ្វីហ្វ។		

នៅបេទេសមុ៉លដវី៧	ជនជាតិជ្វីហ្វ	តេូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅបេទេស	

អ៊ុយកេេន៨	តាមរថភ្លើងដេលនៅទីនោះ	ពួកគេតេូវបានបង្ខំឱេយជីកផ្នូររបស់	

ខ្លួនមុនពេលដេលតេូវបានបាញ់សមា្លេប់ចោល។	នៅពេលនោះ	ខ្ញុំពិតជា	

សបេបាយចិត្តណាស់	ដេលយើងរស់នៅកេេមការគេប់គេងរបស់បេទេស	

ហងុគេ។ី	បនា្ទេប់មក	នៅក្នងុរដូវរងរក៏មានពាកេយនិយាយតៗគ្នេថាជនជាតិ

ជ្វហី្វនៅតំបន់ខាងកើតជាចេើននាក់តេវូបានបញ្ជនូតាមរថភ្លើងទៅបេទេស

តេងនី់ស្តេៀ៩	និងអុ៊យកេេន។	មកដល់ពេលនេះ	ខ្ញុបំានទមា្លេប់ខ្លនួទៅហើយ	

ជាមួយនឹងការផ្លេស់ប្ដរូពីភាពធូរធាទៅភាពមិនសូវមានបានរបស់យើងនៅ

ហងុគេ	ីហើយក៏រកីរាយដេរ	ដេលយើងមិនបាននៅកេេមការគេប់គេងរបស់

រម៉ូាេនីទៀត។	ខ្ញុនំៅតេអាចសេមេឃើញទិដ្ឋភាពរបស់ខ្លនួឯងនៅពេលនោះ	

ដេលខ្ញុកំំពុងតេអង្គយុចាក់សេេមជើងរោមសត្វសមេេប់អ្នកដ៏គួរឱេយអាណិត

ទាងំនោះដេលមិនតេវូបានគេអនុញ្ញេតឱេយយកសម្លៀកបំពាក់កក់ក្ដេជាប់ទៅ

ជាមួយ។	បនា្ទេប់មកនៅក្នងុខេមីនាឆ្នេ១ំ៩៤៤	អាល្លម៉ឺង់បានចូលឈ្លេនពាន	

បេទេសហុងគេីហើយពេលនោះដេរគឺជាពេលវេលាមួយដេលខ្ញុំតេូវសោក

សា្ដេយដោយយើងមិនបាននៅកេេមការគេប់គេងរបស់រូមា៉េនីតទៅទៀត	។		

បេទេសរូម៉ាេនី	 មិនបានបេគល់ជនជាតិជ្វីហ្វ	ទៅឱេយបេទេសអាល្លឺម៉ង់ទេ	

ផ្ទុយទៅវិញពួកគេធ្វើជំនួញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបង់បេេក់ចំនួន	

១០០ដុលា្លេរក្នុងមួយនាក់	សមេេប់ឱេយជនជាតិជ្វីហ្វ	ទៅអុីសេេអេល១០។

២	 	គឺជាចំណងជើងសៀវភៅដេលហេឌីហ្វេេយសរសេរដំបូងបង្អស់ដោយមានឈ្មេះជាភាសាអង់គ្លេសថា	The  
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៣		គឺជាការធ្វើបាបយាយី	និងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសុី	
របស់ហីុត្លេរចាប់តាងំពីឆ្នេ១ំ៩៣៣	រហតូដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហឡូខូសន៍គឺជាពាកេយដើមនេ
ភាសាកេិកមានន័យថា	"បូជាដោយភ្លើង"។	

៤	 	គឺជាតំបន់បេវត្តិសាសេ្តមួយស្ថិតនៅក្នុងបេទេស	រូម៉ាេនី។
៥	 	គឺជាបេទេសមួយដេលស្ថតិនៅក្នងុអឺុរ៉បុកណា្ដេលដោយមានពេបំេទល់ជាប់បេទេសស្លវូា៉េគី	អូទេសី	ស្លវូេនី	កេអូាសីុ	
ស៊េប៊ី	រូមា៉េនី	និងអ៊ុយកេេន។

៦			គឺជាបេទេសមួយដេលស្ថតិនៅក្នងុទ្វបីអឺុរ៉បុដេលមានពេបំេទល់ជាប់នឹងសមុទេខ្មេ	បេទេសបុ៊លហ្កេរ	ី	អុ៊យកេេន	
ហុងគេី	ស៊េប៊ី	និងម៉ុលដវី។

៧		មានឈ្មេះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋមុ៉លដវីស្ថិតនៅក្នុងអឺុរ៉ុបខាងកើត	មានពេំបេទល់ជាប់បេទេសរូម៉ាេនីនៅ	
ខាងលិច	និងអ៊ុយកេេននៅទិសខាងជើង	ខាងកើតនិងខាងតេបូង។

៨	គឺជាបេទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងអុឺរ៉ុបខាងកើត។
៩	 	គឺជារដ្ឋមួយដេលមិនតេវូបានគេទទួលសា្គេល់ជាផ្លវូការនិងបានបំបេកចេញពីបេទេសមុ៉លដវបីនា្ទេប់ពីការដួលរលំ	
របស់សហភាពសូវៀត។	តំបន់នេះតេវូបានអង្គការសហបេជាជាតិចាត់ទុកថាជាផ្នេកមួយរបស់បេទេសមុ៉លដវ។ី

១០				មានឈ្មេះជាផ្លូវការថារដ្ឋអីុសេេអេលនៅក្នុងឆ្នេំ១៩៤៨	គឺជាបេទេសមួយនៅអាសុីខាងលិចដេលមានទីតំាង	
ស្ថិតនៅលើចេេំងសមុទេទិសអាគ្នេយ៍នេសមុទេមេឌីទេរា៉េណេ	និងឆ្នេរភាគខាងជើងនេសមុទេកេហម។
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	 នៅទីបំផុត	ខ្ញុគំេេន់តេជាមនុសេសមា្នេក់ក្នងុចំណាមមនុសេសមានសំណាង	
ល្អដ៏ទេទៀតតេប៉ុណ្ណេះ។	ខ្ញុំមានសំណាងល្អជាចេើនលើក។

	 សំណាងល្អរបស់ខ្ញុចំាប់ផ្ដើមនៅពេលដេលយើងបានទៅដល់អូសឈ្វចិ១១		
ដេលនៅទីនោះប្អនូសេខី្ញុនិំងខ្ញុបំានរចួផុតពីការជេើសរសីដេលមានន័យថា
យើងបានគេចផុតពីការបញ្ជូនទៅបន្ទប់ផេសេងពុល។	ហេតុការណ៍ចេដនេយ	
ល្អៗបានកើតឡើងជារឿយៗ	នៅក្នុងអំឡុងពេលដេលខ្ញុំតេូវបានគេឃំុ	
ឃាំងខ្លួន។	អ្វីដេលសំខាន់នោះ	គឺខ្ញុំមិនតេូវបានគេបញ្ជូនទៅជំរំដេលមាន
សា្ថេនភាពអាកេក់ខា្លេំងនោះទេ។

	 ពីអូសឈ្វចិ	ខ្ញុតំេវូបានគេបញ្ជនូទៅជំរបីំផេសេងៗពីគ្នេដេលនៅទីកន្លេង	
នោះកិច្ចការរបស់យើងជាទូទៅ	គឺតេូវសមា្អេតសំណង់បាក់បេក។	មនុសេស
ជាចេើនទៀតតេូវបានដក់នៅក្នុងជំរំដេលពួកគេតេូវធ្វីការផ្លេស់វេនគ្នេនៅ
ក្នុងរោងចកេកេេមដី	អណ្ដូងរ៉េ	ឬក៏កន្លេងជីករ៉េ។	ជាចេើនដងមកហើយ
ដេលខ្ញុំបានស្ថិតនៅក្នុងសា្ថេនការណ៍មួយដេលខ្ញុំបេេកដក្នុងចិត្តថាគឺជា
ពេលវេលាចុងកេេយនេជីវិតរបស់ខ្ញុំ	 បុ៉ន្តេរឿងអ្វីមួយផេសេងទៀតបានកើត
ឡើង	ហើយខ្ញុំក៏បានរួចជីវិត។

	 នៅក្នុងជំរំ	យើងមិនអាចដឹងបានទេថា	ការផ្លេស់ប្ដូរនឹងមានន័យថា	
សេចក្ដសីា្លេប់ឬរស់។	សូមេបតីេពេលខ្លះនៅក្នងុជីវតិបេចំាថ្ងេ	ក៏យើងមិនអាច
ដឹងមុនបានទេថាតើជីវិតនឹងមានអ្វីកើតឡើងទេ	។	យើងរស់នៅក្នុងជីវិត	
មួយស្ងប់សា្ងេត់	ហើយពេលវេលាចេះតេកន្លងផុតទៅដោយយើងមិនបាន	
ចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីទាំងអស់។	ការផ្លេស់ប្ដូរកើតឡើងបន្តិចម្ដងៗរហូត	
ទាល់តេរំពេចនោះវាបានបង្ហេញចេញជារូបភាពយា៉េងចេបាស់កេឡេតទើប	
យើងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថា	តើរឿងនេះអាចកើតឡើងបានដោយរបៀបណា?		
ជីវតិបានបងេៀនយើងថាអ្វីៗ ទាងំអស់អាចផ្លេស់ប្ដរូបានក្នងុមួយប៉បេចិភ្នេក
ហើយយើងក៏មិនអាចដឹងមុនបានដេរថាការផ្លេស់ប្ដរូនោះនឹងនាយំើងឆ្ពេះ
ទៅរកអ្វីមួយដេលកាន់តេល្អបេសើរឬក៏កាន់តេអាកេក់នោះទេ។

១២,	១៣		គឺជាការធ្វើបាបយាយីនិងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វហី្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសុ	ី
របស់ហីុត្លេរចាប់តំាងពីឆ្នេំ១៩៣៣	រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយ	
ដើមនេភាសាកេិកមានន័យថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។

ការបងេៀនរបស់ខ្ញុនំៅក្នងុសាលារៀនជាធម្មតាមាន៣ផ្នេក	ដេលផ្ដេតសំខាន់	
ទៅលើផ្នេកទី៣។	ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីការពេយាយាមបង្ហេញអំពីមនុសេសនាពេល	
អតីតកាលនិងសា្ថេនភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ	ដេលជាចំណេកមួយធ្វើឱេយ	
មានហូឡូខសន៍១២។	កេេយមកទៀត	ខ្ញុបំន្តធ្វើបាឋកថានៅតាមសាលារៀន	
ជាមួយនឹងរឿងរា៉េវនេបទពិសោធន៍ផ្ទេល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដេលតេងតេបញ្ចប់	
ជាមួយពេលវេលាគេប់គេេន់សមេេប់ឆ្លើយសំណួរសិសេស។

	 ខ្ញុំបានបញ្ជេក់ថាគ្មេនសំណួរណាជាសំណួរល្ងីល្ងើ	ឬក៏តេូវហមឃាត់	
សួរនោះទេ	ប៉ុន្តេសមេេប់សំណួរខ្លះគឺគ្មេនចម្លើយតេម្តង។	ឧទាហរណ៍គ	ឺ
គ្មេនចម្លើយមួយណាចេបាស់លាស់នោះទេសមេេប់សំណួរថា	"ហេតុអ្វបីានជា	
ហូឡូខសន៍១៣	កើតឡើង?"	ដល់អីុចឹងវាធ្វើឱេយសំណួរដេលពាក់ព័ន្ធជា	
ចេើនទៀតកាន់តេមានសារសំខាន់ឡើង។

	 ខ្ញុំបានបេមូលសំណួរទូទៅដេលតេូវបានសិសេសសួរជាញឹកញប់មក	
ដក់ក្នុងសៀវភៅនេះដើមេបីជួយដល់អ្នកដេលចង់ដឹងបន្ថេមអំពីការសមា្លេប	់
រង្គេលនៅអឺុរ៉បុ។	ក្ដសីងេឃមឹរបស់ខ្ញុគឺំថា	សៀវភៅនេះនឹងតេវូបានអានពេមទាងំ	
ផ្ដល់ជាបេយោជន៍ដល់យវុវយ័សម័យបច្ចបុេបន្ននិងជំនាន់កេេយៗតទៀត។

	 គោលបំណងនេសៀវភៅនេះគឺដើមេបីបងេៀនយើងឱេយជៀសវាងពី	
កំហសុបេវត្តសិាសេ្ត។	ខ្ញុសំងេឃមឹថាសៀវភៅនេះនឹងធ្វើឱេយអ្នកអានទាងំអស់	
គ្នេដេលបានអានយលឃ់ើញថាយើងទាងំអសគ់្នេមនិតេវូបានជោគវាសនា	
កំណត់ឱេយជាសេេចថានឹងដើរតួជាឧកេិដ្ឋជន	 ឬជាអ្នកដេលឈរមើល	
បំណាំនោះទេ។	ក្នុងនាមជាបុគ្គលមា្នេក់ៗ	យើងតេូវមានឆន្ទៈនិងការទទួល
ខុសតេូវ	ហើយការចាប់យកការទទួលខុសតេូវនេះហើយដេលធ្វើឱេយយើង	
ទាំងអស់គ្នេអាចជៀសផុតពីបេវត្តិសាសេ្តចេំដេលបាន។

ហេឌី	ហេ្វាយ	ខេធ្នូ	ឆ្នេំ២០១៦

១១	 	គឺជាកេងុមួយនៅក្នងុបេទេសបូ៉ឡញូភាគខាងតេបងូដេលគឺជាជំរបំេមូលផ្ដុធំំជាងគេរបស់របបណាហេសុកី្នងុអំឡងុ
សង្គេេម	លោកលើកទីពីរ។
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	 បេសិនបើអ្នកសួរខ្ញុំថា	ហេតុការណ៍អាកេក់មួយណាដេលបាន	

កើតឡើងចំពោះខ្ញុំ	នោះខ្ញុំអាចឆ្លើយដោយបេើតេបេយោគមួយវាគឺ	

ជាពេលដេលខ្ញុំតេូវបានបំបេកចេញពីឪពុកមា្ដេយរបស់ខ្ញុំ។

	 បុ៉ន្តេខ្ញុំចង់ផ្ដល់ចម្លើយដេលវេងជាងនេះ។	ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់បេេប់អ្នក	

អំពីរឿងរា៉េវដេលបានកើតឡើង។	គមេេងការរបស់អាល្លឺម៉ង់ដើមេបីសមា្លេប	់

ផ្ដេច់ពូជជនជាតិជ្វីហ្វគឺជាដំណើរការមួយដេលយឺត	ហើយតេូវបានគិត	

គូរយា៉េងល្អិតល្អន់។	អ្វីៗបេៀបបានទៅនឹងភ្នេកទទេដេលមិនអាចសង្កេត	

ឃើញអំពីដំណើរការផ្លេស់ប្ដូររូបរាងរបស់ផ្កេដេលបេេបេួលចេញពីពន្លក	

រហូតបានកា្លេយទៅជាផ្កេកុលាបកេពំុមួយ។	យើងមិនបានកត់សមា្គេល់	

អំពីជំហនតូចៗ	ដេលនាំឆ្ពេះទៅរកភាពជោគជ័យដេលអ្នកមិនអាច	

សេមេឃើញសូមេបីតេនៅក្នុងក្ដីសុបិនក៏ដោយ។	គេេន់តេក្នុងមួយរំពេច	

បុ៉ណ្ណេះ	 ការផ្លេស់ប្ដូរដ៏អាកេក់បានកើតឡើង	 បុ៉ន្តេយើងអាចរស់នៅ	

ជាមួយនឹងការផ្លេស់ប្ដូរនេះបាន។	យើងបានគិតថា	ការផ្លេស់ប្ដូរនេះនឹង	

រំលងផុតទៅ។	បុ៉ន្តេវាមិនបានរំលងផុតនោះទេ	ហើយផ្ទុយទៅវិញការ	

ផ្លេស់ប្ដូរនេះបេរជាមានការផ្លេស់ប្ដូរថ្មីថេមមួយទៀត។	ជាថ្មីម្ដងទៀតយើង	

បានសងេឃឹមថាការផ្លេស់ប្ដូរនេះនឹងរំលងហួសទៅដោយរហ័ស។	យើង	

ក៏មិនអាចនឹកសា្មេនទាល់តេសោះថាជំហនបនា្ទេប់ទៀតគឺជាអ្វនីោះឡើយ។

	 ទោះបីជាខ្ញុបំានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាេវទាងំអស់នេះក៏ដោយ	ខ្ញុមំានសំណាង	

ល្អ។	 រឿងដ៏អាកេក់បំផុតដេលអាចកើតឡើងចំពោះមនុសេសមា្នេក់មិន	

បានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំនោះទេ។	ដំបូងឡើយខ្ញុំមិនតេូវបានជាប់នៅក្នុង	

"តើហេតុការណ៍អាកេក់ខា្លេំងមួយណាដេល
បានកើតឡើងចំពោះអ្នក?"

VAD ÄR DET 
VÄRSTA DU VARIT

MED OM?
 

What Is The 
Worst Thing That 

Has Happened 
To You?
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សំណាញ់របស់អាល្លឺម៉ង់ទេ	 គឺរហូតទាល់តេជិតចុងបញ្ចប់នេសង្គេេម	

នារដូវផ្កេរីកក្នុងឆ្នេំ១៩៤៤	 ដេលនៅពេលនោះជនជាតិជ្វីហ្វនៅអឺុរ៉ុប	

ជាចេើននាក់តេូវបានចាប់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកទោសបាត់អស់ទៅហើយ។	ខ្ញុកំើត	

នៅសុីហ្គេត១៤	 គឺជាទីកេុងតូចមួយនៅក្នុងបេទេសរូម៉ាេនីនៅភាគខាង	

ជើងនេបេទេសតេង់សីុលវា៉េនីនិងគឺជាតំបន់មួយដេលបេទេសហុងគេី	 និង	

រូមា៉េនីបានវាយដណ្ដើមគ្នេអស់រយៈពេលជាចេើនសតវតេសរ៍។	រហូតមក	

ទល់បច្ចុបេបន្ន	បេទេសទាំងពីរក៏នៅតេចាត់ទុកថាខ្លួនមានសិទ្ធិទៅលើ	

តំបន់នោះនៅឡើយ។	 មុនសង្គេេមលោកលើកទី១	 សុីហ្គេត	 គឺជា	

កម្មសិទ្ធិរបស់បេទេសហុងគេី	 និងជាកម្មសិទ្ធិរបស់រាជាធិបតេយេយអូសេ្តូ-	

ហុងគេី។	ប៉ុន្តេបនា្ទេប់ពីសន្ធិសញ្ញេទេីអាណុណ១៥	ក្នុងឆ្នេំ១៩២០	វាតេូវ	

បានបេគល់ឱេយបេទេសរូមា៉េនី	ហើយនៅពេលដេលសង្គេេមលោកលើកទី២	

ផ្ទុះឡើង	អាល្លម៉ឺង់	បានដក់សមា្ពេធឱេយបេគល់តំបន់នេះទៅឱេយហងុគេវីញិ។		

នៅក្នុងខេកញ្ញេឆ្នេំ១៩៤០	ហុងគេី	បានសមេុកចូលទៅ	តេង់សីុលវ៉ាេនី		

ខាងជើងហើយជោគវាសនារបស់យើងក៏តេូវបានកំណត់នៅពេលនោះ។

	 ចេបាប់ណូរេមបឺក១៦	មួយចំនួនតេូវបានអនុវត្តភា្លេមៗដេលមានន័យ	

ថាសា្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនជាតិជ្វីហ្វក៏កាន់តេធា្លេក់ដុនដបជាងមុន។		

មន្តេីរាជការដេលជាជនជាតិជ្វីហ្វតេូវបានបញេឈប់ពីការងរ។	វេជ្ជបណ្ឌិត		

និងមេធាវី	ដេលជាជនជាតិជ្វីហ្វតេូវបានអនុញ្ញេតឱេយពេយាបាល	 និងធ្វើ	

ជាតំណាងរបស់ជនជាតិជ្វីហ្វគ្នេឯងតេបុ៉ណ្ណេះ។	ឯអ្នកដេលមិនមេន	

ជាជនជាតិជ្វីហ្វ	មិនតេូវបានអនុញ្ញេតឱេយទៅទិញអីវា៉េន់នៅតាមហងរបស់	

ជនជាតិជ្វី្វហ្វទេ។	ហើយក្មេងៗជនជាតិជ្វីហ្វក៏មិនតេូវបានអនុញ្ញេតឱេយ

១៤			បច្ចុបេបន្នហៅថាសីុហ្គេតូ	ម៉ាេមា៉េទៀគឺជាទីកេុងតូចមួយដេលស្ថិតនៅក្នុងតេង់សីុលវា៉េនី	 និងកាន់កាប់ដោយបេទេសរូម៉ាេនី	
	បនា្ទេប់ពីសង្គេេមលោកលើក២បានបញ្ចប់ទៅ។	នៅក្នុងដើមឆ្នេំ១៩៤៤	ជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន១៤០០០នាក់	នៅក្នុងទីកេុង	
មួយនេះតេូវបានបញ្ជូនទៅអូសឈ្វិច	និងមានចំនួនតេប៉ុនា្មេនរយនាក់ប៉ុណ្ណេះដេលរួចជីវិតបនា្ទេប់ពីចប់សង្គេេម។

១៥			គឺជាកិច្ចពេមពេៀងសន្តិភាពដោយកេុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងបេទេសហុងគេីក្នុងឆ្នេំ១៩២០	ដេលបង្កើតឡើងដើមេបីបញ្ចប់ជា	
សា្ថេពរនូវសង្គេេមលោកលើកទី១។

១៦			គឺជាបេមុខរដ្ឋមនេ្តីរបស់បេទេសហុងគេីដេលកាន់តំណេងចាប់ពីខេមីនា	ឆ្នេំ១៩២០ដល់	ខេតុលា	ឆ្នេំ១៩៤៤។

ទៅសាលារៀនដេរ។	សា្ថេនភាព	គឺពិតជាអាកេក់ខា្លេំងណាស់	បុ៉ន្តេជីវិត	
របស់យើងមិនតេូវបានគំរាមកំហេងឡើយ។	យើងអាចទមា្លេប់ខ្លួនទៅនឹង
អ្វីៗគេប់យា៉េងបាន។

	 មេរៀនមួយដេលយើងអាចរៀនបានគឺ	មិនតេូវទមា្លេប់ជាមួយនឹង	
ភាពអយុត្តិធម៌ទេ។	ភាពអយុត្តិធម៌	គឺបេៀបបានដូចជាគេេប់ខេសាច់នៅ	
ក្នុងដេ	យើងមិនអាចដឹងអំពីទម្ងន់របស់វាបានទេ។	បុ៉ន្តេភាពអយុត្តិធម៌	
មានទំនោរក្នុងការកើនឡើង	និងមានកាន់តេចេើនឡើងៗ	ហើយមិនយូរ	
មិនឆប់អ្នកមិនអាចទេេំទេបានទៀតទេ។	 ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបុ៉ណ្ណេះ	
ដេលភាពអយុត្តិធម៌មួយទៀតនឹងកើតមានឡើង។

	 យើងតេវូតេសមេបខ្លនួទៅតាមកាលៈទេសៈរបស់យើង	ហើយបេសិន	
បើគិតទៅលើអ្វីៗ	ដេលកំពុងតេកើតឡើងនៅក្នុងបេទេសអាល្លឺម៉ង់	និង	
ពិភពលោកទាំងមូល	យើងរីករាយដេលយើងនៅតេរស់នៅដោយមិនមាន	
គេេះថា្នេក់គំរាមកំហេងដល់ជីវិតរបស់យើង។	

	 បុ៉ន្តេ	ហុីត្លេរ	 មិនអាចទទួលយកបានទេដេលហុងគេី-ជ្វីហ្វ	 ចំនួន	
៨០មឺុននាក់រស់នៅដោយសុខសេួលហើយក៏បានទាមទារឱេយមានការ	
ផ្លេស់ប្ដរូឈ្លើយសឹកចំពោះអ្នកទាងំនោះ។	មុនដំបូងបេមុខរដ្ឋមន្តេមីីខលូស		
ហរហេសុី១៧	បានបដិសេធ	បុ៉ន្តេគត់តេូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយអាល្លឺម៉ង់ក៏	
បានតេងតាំងមេដឹកនំាចលនារបស់ណាហេសីុឱេយធ្វើជានាយករដ្ឋមន្តេីជំនួស	
វញិ។	ហ្វរឺេន	សាឡាសីុ១៨		ក៏ជាអ្នកដេលមានបំណងចង់កំចាត់ជនជាតិជ្វហី្វ
មា្នេក់ដេរ	ដូច្នេះហើយទើបនៅថ្ងេទី១៩	ខេមីនាឆ្នេ១ំ៩៤៤	ពេបំេទល់តេវូបាន	
បើកឱេយកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ចូល។

១៧		មានតួនាទីជាបេមុខរដ្ឋមន្តេី	និងនាយករដ្ឋមន្តេីរបស់បេទេសហុងគេីចាប់ពីខេតុលា	ឆ្នេំ១៩៤៤	ដល់ខេមីនា	ឆ្នេំ១៩៤៥	
បនា្ទេប់ពីធ្វើការទមា្លេក់បេមុខរដ្ឋមនេ្តីមីខលូស	ហរហេសុីចេញពីតំណេង។

១៨		មានតួនាទីជាបេមុខរដ្ឋមន្តេីនិងនាយករដ្ឋមន្តេីរបស់បេទេសហុងគេីចាប់ពីខេតុលា	ឆ្នេំ១៩៤៤	ដល់ខេមីនា	ឆ្នេំ១៩៤៥	
បនា្ទេប់ពីធ្វើការទមា្លេក់បេមុខរដ្ឋមនេ្តីមីខលូស	ហរហេសុីចេញពីតំណេង។
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	 ចាប់តាងំពីថ្ងេនោះមក	អ្វីៗ បានកើតឡើងយា៉េងឆប់រហស័។	ក្នងុមួយ	
រំពេចជនជាតិជ្វីហ្វនៅក្នុងបេទេស	 ហុងគេី	 តេូវបានបញ្ជេឱេយធ្វើផ្កេយ	
ពណ៌លឿង	ហើយតេវូពាក់ជាប់អាវរាល់ពេលដេលចេញទៅកេេ។	ជនជាតិ	
ជ្វហី្វមនិតេវូបានអនញុ្ញេតឱេយចេញកេេទេ	លុះតេេតេតេវូធ្វើភារកចិ្ចបនា្ទេន។់		
ជនជាតិជ្វីហ្វមិនអាចឈប់ហើយនិយាយរកគ្នេតាមផ្លូវ	 មិនអាចទៅរោង	
ភាពយន្ត	មិនអាចបរិភោគនៅតាមភោជនីយដ្ឋេន	ហើយក៏មិនអាចដើរ	
លេងតាមឧទេយានបានដេរ។	ចេបាប់ទំាងអស់នេះតេូវតេគោរពតាម	ការមិន	
សា្ដេប់បង្គេប់នឹងតេូវមានទោសសមា្លេប់ចោល។	ជាថ្មីម្ដងទៀត	នេះគឺគេេន់
តេជាជំហនមួយទៀតរបស់អាល្លឺម៉ង់	ហើយមនុសេសគេប់ៗគ្នេក៏បានតេឹម
តេសងេឃឹមថាអ្វីៗនឹងមិនមានកើតឡើងបន្ថេមទៀតទេ។	ក៏បុ៉ន្តេអ្វីៗបាន	
បន្តកើតមានឡើងតទៅទៀត។

	 សឹងតេមិនបានបួនសបា្ដេហផ៍ង	យើងតេវូបានគេបេេប់ថានៅថ្ងេបនា្ទេប់	
ការរីទីលំនៅរបស់ជនជាតិជ្វីហ្វចេញពីទីកេុងទៅនៅកន្លេងផេសេងនឹងចាប់	
ផ្ដើម។	ជនជាតិជ្វីហ្វដេលរស់នៅក្នុងទីកេុងទាំងអស់	តេូវរីចេញពីមួយផ្លូវ	
ទៅមួយផ្លូវដើមេបីទៅហ្គេតូ១៩	ដេលនៅភាគខាងជើងនេទីកេុង។	ផ្លូវរបស់	
យើងតេវូបានរចីេញមុនគេ។	យើងតេវូបានអនុញ្ញេតឱេយយកតេសមា្ភេរណា	
ដេលអាចយកទៅតាមខ្លួនបាន	និងរទេះរុញតេប៉ុណ្ណេះ។

	 អំឡុងពេលដេលយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំសមា្ភេរ	ខ្ញុំបានដើរជំុវិញផ្ទះ		
ហើយនិយាយពាកេយលាវត្ថទុាងំឡាយណាដេលខ្ញុមិំនអាចយកទៅតាមខ្លនួ	
បាន។	មុនដំបូងខ្ញុបំានលាក់សៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់ខ្ញុនំៅកេេមដំបូល	
ផ្ទះ	បនា្ទេប់មកខ្ញុំលេងពេយាណូជាលើកចុងកេេយ	ហើយក៏អង្អេលគមេប	
ពេលដេលខ្ញុំបិទ។	ខ្ញុំបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ទូរសៀវភៅរបស់ខ្ញុំ	អង្អេល	
សៀវភៅដេលខ្ញុំសេឡាញ់	ហើយក៏រត់ទៅកេេយផ្ទះដើមេបីឱបឆ្កេយាម	
ផ្ទះដ៏សោ្មេះតេង់របស់យើងដេលមានឈ្មេះថាបតរី។	ខ្ញុំពេយាយាមរមា្ងេប់	

អារម្មណ៍របស់ខ្ញុ ំ	និងវាដោយគិតថាអ្នកជិតខាងរបស់យើងបេេកដជា	

មិនភ្លេចមើលថេវាឡើយ។តេឡប់ចូលទៅក្នងុផ្ទះវញិ	ខ្ញុបំានឈប់នៅពីខាង	

មុខរូបថតយាយតារបស់ខ្ញុំហើយសុំឱេយពួកគត់ជួយមើលថេរកេសាផ្ទះ	

របស់យើងពេលដេលយើងមិននៅ។

	 ខ្ញុំបានជឿជាក់ថាយើងនឹងតេឡប់មកវិញ។	ការធ្វើសង្គេេមរបស់	

អាល្លឺម៉ង់មិនបានដំណើរការល្អដូចពីមុនទៀតទេពីពេេះរុសេសុី	នៅទីបំផុត	

មានកមា្លេងំរងឹបឹុងមិនងយបំបាក់បានខុសពីការគិតទុកពីមុនមករបស់ពួក	

អាល្លម៉ឺង់។	ដោយមិនបានគិតដិតដល់	ខ្ញុគិំតថាអាល្លម៉ឺង់នឹងចាញ់សង្គេេម	

ឆប់ៗនេះ	ហើយរូមា៉េនីនឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិទៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញ។		

អ្វីៗគេប់យា៉េងនឹងអាចវិលតេឡប់មកជាធម្មតាវិញហើយខ្ញុំនឹងអាចទៅ	

រៀននៅមហវិទេយាល័យ។

	 នៅពេឹកថ្ងេបនា្ទេប់	ខ្ញុំបានដឹងចេបាស់អំពីការពិត។	បូ៉លីសបានមក	

ផ្ទះរបស់យើង	ឪពុកខ្ញុំបានចាក់សោផ្ទះ	ហើយទុកកូនសោនៅក្នុងហប៉េ	

របស់គត់	បនា្ទេប់មកយើងក៏ចាកចេញទៅហ្គេតូ។	ឥឡូវនេះ	ពេលវេលា	

ដេលកាន់តេពិបាកបានចាប់ផ្ដើមហើយ។	ប៉ុន្តេម្ដងទៀត	យើងតេូវតេ	

ទមា្លេប់ខ្លួនជាមួយនឹងពេលវេលានេះ។	ក្ដីសងេឃឹមថាសង្គេេមនឹងឆប់រលត់

ទៅគឺនៅតេមានបន្តជានិច្ច។

	 ជាថ្មីម្តងទៀត	 មិនទាន់បានបួនសបា្ដេហ៍ផង	នៅពីរខេបនា្ទេប់ពី	

អាល្លឺម៉ង់បានចូលឈ្លេនពានយើងបានឮសំឡេងអ្នកគោះស្គរនៅកាច់	

ជេុងផ្លូវសេេកថា	"យកចិត្តទុកដក់សា្ដេប់!	យកចិត្តទុកដក់សា្ដេប់!	ជនជាតិ	

ជ្វីហ្វទាំងអស់តេូវតេរីចេញពីទីនេះ។	 ពួកអ្នកអាចវេចអីវា៉េន់យកតាម	

ខ្លួន២០គីឡូកេេម	ក្នុងមា្នេក់ហើយថ្ងេស្អេកតេូវតេឈរនៅមុខរបងហ្គេតូ	

ដើមេបីតេៀមខ្លួនចេញដំណើរ"។

១៩				គឺជាន្លេងដេលបង្កើតឡើងដោយណាហេសុីនៅតាមតំបន់តូចៗនេទីកេុងដើមេបីបំបេក	និងឃុំខ្លួនជនជាតិជ្វីហ្វ។
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	 ទៅទីណា?	គ្មេនអ្នកណាដឹងទេ។	មា្ដេយរបស់ខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្ត	

ខា្លេំងណាស់។	 "ពួកគេបេេកដជាសមា្លេប់យើងចោលជាក់ជាមិនខាន"		

មា្ដេយរបស់ខ្ញុំនិយាយបណ្ដើរយំបណ្ដើរ។

	 ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកការចុះចាញ់របស់គត់បានទេ	ហើយក៏បាន	

ឆ្លើយតបនឹងគត់ថា	"ទេ,	ហេតុអ្វបីានជាពួកគេតេវូធ្វើបេបនោះ។	យើងមិន	

បានធ្វើអ្វីខុសទេ។	យើងនឹងតេូវបានគេបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅតាមចមា្កេរ		

ពីពេេះនៅទីនោះគេតេូវការកមា្លេំងដើមេបីសាបពេួសគេេប់ពូជមុនរដូវធា្លេក់	

ពេិលមកដល់	រីឯមនុសេសបេុសនឹងតេូវបញ្ជូនទៅសមរភូមិ	"។	

	 នៅពេលដេលឮបេបនេះ	មា្ដេយរបស់ខ្ញុំក៏រមា្ងេប់អារម្មណ៍។

	 តើអ្នកនឹងយកអ្វីទៅតាមខ្លួន	បេសិនបើគេអនុញ្ញេតឱេយអ្នកយកបាន	

តេឹមតេ	២០គីឡូកេេម?	មា្ដេយរបស់ខ្ញុំភាគចេើនវេចខ្ចប់អាហរ	និងយក	

របស់ណាដេលអាចរកេសាទុកបានយូរ។	យើងបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជា	

ចេើនជាន់	និងពាក់សេបេកជើងណាដេលរងឹមំា។	ចំណេកខ្ញុបំានរៀបចំកាបូប	

តូចមួយដេលមានខស្លបីមួយឆុត	សៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់ខ្ញុ	ំនិងសៀវភៅ	

កណំាពេយដោយកវមីយួរបូដេលខ្ញុចំលូចតិ្តមានឈ្មេះថា	ចូសេវ	អាទីលឡា	។		

យើងមិនបាននឹកសា្មេនទាល់តេសោះថាសូមេបីតេទេពេយសមេបត្តិចុងកេេយ	

របស់យើងក៏តេូវបានគេដកហូតដេរ។	នៅពេឹកថ្ងេបនា្ទេប់	យើងឈរនៅ	

មុខរបងជាមួយអីវ៉ាេន់របស់យើង។	យើងតេូវបានគេបង្គេប់ឱេយឈរជា៥	

ជួរ	ហើយបនា្ទេប់មកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីកេុងទៅកាន់សា្ថេនីយ	

រថភ្លើងដេលមានទូរថភ្លើងកំពុងរង់ចាំ។

	 នៅលើជញ្ជេំងមា្ខេងនេទូរថភ្លើងមានសរសេរពាកេយថា	"សមេេប់សេះ	

៨កេបាល"	បនា្ទេប់មកពួកយើងតេូវបានគេរុញបេជេៀតគ្នេចូលទៅក្នុង	

ទូរថភ្លើងដោយក្នុងមួយទូមានមនុសេសចំនួន១០០នាក់។	នៅខាងក្នុង	

ទូរថភ្លើងមានសភាពណេនផ្អឹះហើយងងឹតឈឹង។		មានតេបេហងតូច	

មួយបុ៉ណ្ណេះសមេេប់ឱេយពន្ល	ឺនិងខេយល់ចេញចូល។	យើងខំបេងឹបេជេៀតគ្នេ	

បុ៉ន្តេនៅតេគ្មេនកន្លេងគេប់គេេន់សមេេប់ឱេយអ្នកទំាងអស់គ្នេអង្គុយទេ។		

នៅក្នុងទូរថភ្លើងមានធុងចំនួនពីរសមេេប់ឱេយយើងបត់ជើង	 និងមាន	

ធុងទឹកចំនួនពីរផេសេងទៀត។	ទា្វេរតេវូបានរញុបិតជិតហើយចាក់សោពីកេេ	

បនា្ទេប់មករថភ្លើងក៏បានចេញដំណើរ។	ការធ្វើដំណើរបានចំណាយអស់	

រយៈពេលបីថ្ងេបីយប់នៅក្នុងសា្ថេនភាពដ៏គួរឱេយខ្ពើមរអើម។	

	 រថភ្លើងបានឈប់នៅតាមចំណតម្តងមា្កេល	ហើយក្លិនស្អុយ	និងការ	

សេេកទឹកស្ទើរតេមិនអាចធ្វើឱេយយើងទេេទំេបាន។	យើងបានសំុអង្វរឱេយជួយ	

បុ៉ន្តេការអង្វររបស់យើង	គឺគ្មេនបេយោជន៍ទាល់តេសោះ	ហើយសា្ថេនភាព	

បេបនេះបន្តរហូតដល់ថ្ងេទី១៧	និងទី១៨ខេឧសភា។	នៅពេលនោះគឺជា	

ពេលដេលយើងបានទៅដល់អូសឈ្វិច។
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VARFÖR 
HATADE HITLER 

JUDARNA?
 

Why Did 
Hitler Hate The 

Jews?

	 ខ្ញុំបានចងចំាកំប្លេងដ៏គួរឱេយស្អប់មួយ	ដេលនិយាយតៗគ្នេក្នុងអំឡុង	

ពេលសង្គេេម។	ចេកុប	បានសួរ	ដណេយេល	ថា	"អ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើម	

សង្គេេម?"	ហើយ	ដណេយេល	បានឆ្លើយតបទៅវិញថា	"ជនជាតិជ្វីហ្វ	និង	

អ្នកជិះកង់"។	"ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជិះកង់?"	ចេកុបសួរ	 "ហេតុអ្វីបាន	

ជាជនជាតិជ្វីហ្វ?"	ដណេយេលឆ្លើយតប។

	 ពេលធំដឹងក្ដី	ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីពិភពលោកដ៏ធំធេងដេលនៅ	

កេេបន្ទប់តូចរបស់ខ្ញុំ។	ខ្ញុំដឹងថាក្មេងៗដទេទៀតរស់នៅក្នុងជីវភាពផេសេង	

ពីខ្ញុំ។	មនុសេសទាំងអស់មិននិយាយភាសាដូចគ្នេនោះទេ	ហើយមនុសេស	

ទំាងអស់នោះក៏មិនទៅវិហរជ្វីហ្វដូចខ្ញុំដេរ។	ខ្ញុំយល់អំពីការសន្ទនារបស់	

ឪពុកមា្ដេយខ្ញុំបានចេើន	ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ័យខា្លេច។		

តើមានរឿងអ្វីបានកើតឡើង?	ឪពុកមា្ដេយរបស់ខ្ញុំបានពិភាកេសាអំពីរឿង	

នយោបាយ	អំពីការបោះឆ្នេតខាងមុខនេះថេមទាំងគេេះថា្នេក់ដេលអាច	

នឹងកើតមានឡើងចំពោះយើងដេលជាជនជាតិជ្វីហ្វ	បេសិនបើគណបកេស	

បេឆំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វឈ្នះឆ្នេត។	នៅពេលនោះពួកសេរីកំពុងតេកាន់	

កាប់អំណាចនៅឡើយ	ហើយខ្ញុំក៏មានមទនភាពខា្លេំងដេលអ៊ំរបស់ខ្ញុំ	គឺ	

ជាសមាជិកមា្នេក់របស់រដ្ឋសភា។	ខ្ញុំក៏បានសា្ដេប់ពីការពិភាកេសាអំពីបេទេស	

អាល្លឺម៉ង់ដេលជាបេទេសមួយដេលនៅឆ្ងេយ	ហើយបកេសដេលធ្វើបាប	

យាយីទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វ	កំពុងតេកាន់អំណាច។	"ហេតុអ្វី?"	ខ្ញុំសួរ។

"ហេតុអ្វីបានជា	ហុីត្លេរ	ស្អប់ជនជាតិជ្វីហ្វ?"
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២៣			បុណេយអុីសស្ទឺ	គឺជាពិធីបុណេយរបស់គេិស្តបរិស័ទដេលបេេរព្ធឡើងដើមេបីអបអរការរស់ឡើងវិញរបស់ពេះយេស៊ូគេិស្ត។

	 ឪពុករបស់ខ្ញុំបានបេេប់ខ្ញុំអំពីបេវត្តិរបស់កេុមបេឆំងនឹងជនជាតិ	

ជ្វីហ្វ។	អំពីជំនឿរបស់មនុសេសនៅទីកេុងអឺរ២០	ទៅលើពេះផេសេងៗពីគ្នេកាល	

ពីជំនាន់មុន។	

	 នៅម៉េស៉ូប៉ូតាមៀ២១	មានកេុមកុលសម្ព័ន្ធតូចមួយដេលដឹកនាំ	

ដោយបុរសមា្នេក់មានឈ្មេះថាថេរា	ដេលជាជាងសូនរូបពេះ។	បុ៉ន្តេកូន	

បេុសរបស់គត់ឈ្មេះ	អាបេេហម	 មិនជឿថារូបពេះដេលសង់ពីដី	

ហើយគ្មេនជីវិតនោះអាចនឹងគេប់គេងពិភពលោកបានទេ។	គត់បាន	

ជឿជាក់ថាបេេកដជាមានថាមពលខា្លេំងកា្លេជាងនេះដេលមិនអាចមើល	

ឃើញបាន។	សាសនាថ្មីក៏បានករកើតឡើង	 ដេលជឿទៅលើពេះតេ	

មួយគត់	ហើយអាបេេហម	គឺជាសា្ថេបនិក។	សាសនានេះតេូវបានគេ	

ដក់ឈ្មេះថា	សាសនាយូដ២២	ហើយតេូវបានផេសព្វផេសាយពាសពេញ	

ពិភពលោក។	បុ៉ន្តេមនុសេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកមិនអាចទទួល	

សា្គេល់សាសនានេះបាននោះទេ។	

	 បនា្ទេប់ពីការបេសូតរបស់ពេះយេសូ៊	ជំនឿទៅលើពេះថ្មមួីយទៀតបាន	

ចាប់ផ្ដើមរីករាលដលហើយតេូវបានគេសា្គេល់ថាជាសាសនាគេិស្ត។	ពេះ	

យេសូ៊ផ្ទេល់ក៏ជាជនជាតិជ្វីហ្វ	ដេលទេង់គឺជាគេូបុព្វជិតមា្នេក់ក្នុងចំណម	

កេមុជនជាតិជ្វហី្វដ៏ទេទៀតដេលបងេៀននិងផេសព្វផេសាយពីចេបាប់របស់ជ្វហី្វ។

	 មិនយូរមិនឆប់	មនុសេសជាចេើនបានចាប់ផ្ដើមជឿទៅលើពេះយេសូ៊	

ហើយកូនសិសេសរបស់គត់ក៏បានចេញទៅពិភពលោកខាងកេេដើមេបីផ្លេស	់

ប្ដូរអ្នកដេលមិនកាន់សាសនាឱេយជឿទៅលើពេះ។	អ្នកបងេៀនសាសនា	

គេិស្តក៏បានពេយាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលជនជាតិជ្វីហ្វឱេយជឿទៅលើពេះយេសូ៊		

បុ៉ន្តេនៅពេលដេលជនជាតិជ្វីហ្វបដិសេធយា៉េងមឺុងមា៉េត់	 ពួកគេបេរជា	

តេូវបានចោទបេកាន់ថា	បានសមា្លេប់ពេះយេសូ៊ទៅវិញ។	ការបៀតបៀន	

ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វក៏បានកើតឡើងយា៉េងខា្លេំងនៅក្នុងទមេង់មួយដេល	

មានតេភាពស្អប់ខ្ពើម។

	 ការចោទបេកាន់ដេលគ្មេនភស្តុតាងជាចេើនបានរីករាលដល	ហើយ	

ការតាមចាប់រកធ្មប់ដេលជាជនជាតិជ្វីហ្វ	 នៅតាមកន្លេងជាចេីនបាន	

កា្លេយទៅជារឿងសាមញ្ញមួយដេលកើតឡើងតៗគ្នេជាចេើនសតវតេសរ៍។		

ការចោទបេកាន់ពីរនៅតេកើតមានឡើងរហូតមកទល់សព្វថ្ងេ	ទោះបីជា	

ការពិតតេូវបានបញ្ជេក់ជាចេើនដងថាការចោទបេកាន់នោះគ្មេនភ័ស្តុតាង	

ពិតបេេកដណាមួយក៏ដោយ។

	 ការចោទបេកាន់មួយបាននិយាយថា	ជនជាតិជ្វីហ្វបានសមា្លេប់ក្មេង	

តូចៗ	ដើមេបីយកឈមរបស់ពួកក្មេងៗទាំងនោះមកដុតនំបុ័ងសំរាប់បុណេយ		

អុីសស្ទឺ២៣	។	ពាកេយចចាមអារា៉េមនេះបានរីករាលដលដំបូងនៅក្នុងមជេឈិម	

សម័យ	នៅក្នុងភូមិមួយនៅប៉េកខាងជើងនេអុឺរ៉ុប។	នាថ្ងេមួយនៅដើមរដូវ	

ផ្កេរីក	ក្មេងបេុសសាសនាគេិស្តមា្នេក់បានបាត់ខ្លួន	ហើយអ្នកដុតនំប័ុងជន	

ជាតិជ្វីហ្វមា្នេក់	តេូវបានទទួលរងការចោទបេកាន់ថាបានសមា្លេប់ក្មេងបេុស	

មា្នេក់នោះដើមេបយីកឈមមកដុតនំប័ុង	អីុសស្ទ។ឺ	សាកេសកី្លេងកា្លេយជាចេើន	

បានចេញមុខ	ហើយអះអាងថាខ្លួនបានឃើញហេតុការណ៍នោះផ្ទេល់។		

ការអះអាងនេះ	 គឺគេប់គេេន់ក្នុងការធ្វើឱេយអ្នកភូមិទាំងអស់ដក់ដំបង	

តាមខ្លួន	និងបង្កើតចលនាមួយដើមេបីសមា្លេប់ផ្ដេច់ពូជជនជាតិជ្វីហ្វ។

	 បនា្ទេប់មក	នៅពេលដេលផ្ទេំងទឹកកកនៅលើទន្លេមួយនៅកេបេរភូមិ	

បានរលាយ	សាកសពរបស់ក្មេងបេសុមា្នេក់នោះបានអណ្ដេតចេញមក	បុ៉ន្តេ	

វាមិនអាចជួយអ្វីបានទេ។	ភូមិដទេទៀតនៅតេមានការចោទបេកាន់បេប	
២០	 	គឺជាទីកេុងសូ៊មឺរៀនបុរាណដេលធា្លេប់មានទីតំាងនៅតាមដងទន្លេយូ៊េហេ្វតនៅភាគខាងតេបូងបេទេសអីុរ៉ាេក់ដេល	គឺជា	

ទីកេុងមួយក្នុងចំណមទីកេុងដេលចាស់ជាងគេរបស់មេសូប៉ូតាមៀតាំងពីសម័យសហសេសវតេសរ៍ទី៤	មុនគ.ស។
២១	 	គឺជាតំបន់បុរាណមួយនៅភាគខាងកើតនេសមុទេមេឌីទេរ៉ាេណេ	និងមានពេំបេទល់ភាគខាងជើងឆៀងខាងលិចជាប់	

ភ្នំហេសាគេុសរីឯភាគអាគ្នេយ៍ជាប់បេទេសអុីរា៉េន	សុីរី	និងតួគី។
២២	គឺជាសាសនាបុរាណមួយរបស់ជនជាតិជហ្វីហ្វដេលមានជំនឿទៅលើពេះតេមួយគត់។
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នេះនៅពេលណាដេលមានក្មេងសា្លេប់ក្នងុភូមិ។	ការកាត់ក្ដលីើកចុងកេេយ	
ទៅលើហេតុការណ៍បេបនេះតេូវបានធ្វើឡើងនៅបេទេសហុងគេីអំឡុង	
ឆ្នេំ១៨៨៣។	ការចោទបេកាន់គ្មេនមូលដ្ឋេនចេបាស់លាស់មួយទៀត	គឺ	
ពិធីសាររបស់កេុមពេឹទា្ធេចារេយហេសាយ៍អុ៊ន២៤	ដេលជារឿងបេឌិតមានបេភព	
ចេញមកពីរាជវងេសតេសារនេបេទេសរុសេសុី។	ការចោទបេកាន់នេះគឺជារឿង	
បេឌិតឡើងថា	ជនជាតិជ្វហី្វ	បានកាន់អំណាចជាអ្នកដឹកនាំពាសពេញ	
ពិភពលោក។	នៅក្នុងកិច្ចបេជំុមួយនៅចុងសតវតេសរ៍ទី១៩	 ពួកគេតេូវ	
បានអះអាងថា	បានរៀបចំផេនការលម្អិតមួយដើមេបីសមេេចបាននូវផេន	
ការតេួតតេេពិភពលោក។	ហុីត្លេរ	បានចាត់ទុករឿងពេេងនិទាននេះថាជា	
ការពិតដេលធ្វើឱេយគត់មានអារម្មណ៍ភ័យខា្លេចចំពោះជនជាតិជ្វីហ្វ	ហើយ	
ក៏សម្ដេងចេញនូវការស្អប់ខ្ពើម	និងប្ដេជា្ញេចិត្តក្នុងការសមា្លេប់ផ្ដេច់ពូជជន	
ជាតិជ្វីហ្វ។

	 ភាពស្អប់ខ្ពើមរបស់ហុតី្លេរចំពោះជនជាតិជ្វហី្វ	គឺខា្លេងំកា្លេណាស់	រហូត	
ដល់អ្នកអាចនិយាយបានថា	ហុីត្លេរ	 មិនមេនធ្វើសង្គេេមបេឆំងនឹងកេុម	
សម្ព័ន្ធមិត្តទេ	 បុ៉ន្តេគឺជាមួយនឹងជនជាតិជ្វីហ្វឯណះទៅវិញ។	ទោះបី	
ជាអាល្លឺម៉ង់គ្មេនរថភ្លើងគេប់គេេន់សមេេប់ដឹកជញ្ជូនទាហនទៅកាន់	
សមរភូមិយ៉ាេងណាក៏ដោយ	ក៏ហុីត្លេរនៅតេខំបេឹងបេមេបេមូលរទេះដើមេបី	
ដឹកជនជាតិជ្វីហ្វទៅអូសឈ្វិចដេរ។

	 បេជាជនអាល្លឺម៉ង់ភាគចេើនមិនមេនជាអ្នកបេឆំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វ	
ទេ។	 ដូច្នេះហើយទើបបានជាមានតមេូវការខា្លេំងកា្លេមួយក្នុងការជំរុញ	
ឱេយមានការបេឆំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វនៅក្នុងចំណមបេជាជនអាល្លឺម៉ង់		
ចំណេកឯរដ្ឋមន្តេីឃោសនារបស់ណាហេសុីដេលមានឈ្មេះថាហ្គូបេល២៥			

២៤	 		មានឈ្មេះជាភាសាអង់គ្លេស	The Protocols of the Elders of Zion	គឺជាសៀវភៅដេលបោះពុម្ពឡើងនៅក្នុង	បេទេសរុសេសុី	
នៅចុងសតវតេសរ៍ទី១៩	ដើមេបីផេសព្វផេសាយបេឆំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វ។	នៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺបានបេឌិតឡើងអំពីគមេេង	
របស់ជនជាតិជ្វីហ្វក្នុងការគេប់គេងពិភពលោក។

២៥	 	ហ្គូបេល	 (Goebbel)	គឺជារដ្ឋមនេ្តីឃាសនារបស់ណាហេសុីចាប់តាំងពីឆ្នេំ	១៩៣៣	ដល់	១៩៤៥	។	ហ្គូបេលគឺជាអ្នកដេល	
ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងហុីត្លេរហើយក៏ជាអ្នកដេលគំទេហុីត្លេរខា្លេំងបំផុតដេរ។

ក៏មានភាពបិុនបេសប់នឹងភារកិច្ចនេះដេរ។	ខេសេភាពយន្ត	សិលេបៈ	អកេសរសិលេប	៍	

និង	ការអប់រំ	 និងអ្វីៗផេសេងទៀតសុទ្ធសឹងតេបានបង្ហេញតាមរយៈគោល	

លទ្ធិបេឆំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វ។	ការបេកាន់ពូជសាសន៍តេូវបានផ្ដិតជាប់	

យា៉េងមាំនៅក្នុងគំនិតរបស់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់។	ក្មេងៗជនជាតិអាល្លឺម៉ង់	

តេវូបានគេបងេៀនថាជនជាតិជ្វហី្វមិនមេនជាមនុសេសទេ	យើងតេវូតេកំចាត់	

ចោលពួកគេទាំងអស់នោះ។	ជនជាតិជ្វីហ្វ	គឺជាសត្វល្អិតចងេេដេលតេូវ	

តេកំចាត់ចោល	ហើយជនជាតិជ្វីហ្វក៏ជាមេរោគមហរីកដេលកំពុងតេ	

ករកើតឡើងនៅលើរាងកាយសា្អេតរបស់ចកេភពអាល្លឺម៉ង់	ហើយមហរីក	

នេះតេូវតេកំចាត់ចោល។

	 ចម្លើយយា៉េងសាមញ្ញបំផុតសមេេប់សំណួរខាងលើគឺ	ហុីត្លេរ	ស្អប់	

ជនជាតិជ្វីហ្វដោយសារតេពួកគេគឺជា	ជ្វីហ្វ។
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HUR LEVDE NI 
FÖRE KRIGET?

 
What Was

Your Life Like
Before 

The War?

	 ជីវិតនៅក្នុងទីកេុងតូចដ៏ស្ងប់សា្ងេត់មួយនៅសីុហ្គេត	 មិនសូវមាន	
ពេឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗកើតឡើងទេ។	បេជាជនចំនួន៣មឺុននាក់	ដេល	
រស់នៅទីកេុងនេះគឺសមេបូរទៅដោយជនជាតិភាគតិចផេសេងៗគ្នេ	ហើយ	
ភាគចេើនគឺជាជនជាតិជ្វីហ្វ។	នៅពេលដេលខ្ញុំគិតអំពីវា	 ខ្ញុំបាននឹក	
ឃើញអនុសេសាវរីយ៍មួយចំនួនដេលអាចបង្ហេញឱេយឃើញថាជីវិតពេលនោះ
មានលក្ខណៈបេបណា។

	 នៅពេលនោះខ្ញុំមានអាយុ៣ឆ្នេំ	ហើយទើបតេចាប់ផ្ដើមចូលរៀន	
ថា្នេក់មត្តេយេយសិកេសា។	ពេលនោះខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថាខ្លនួឯងធំហើយ។	បុ៉នា្មេន	
ថ្ងេបនា្ទេប់មកខ្ញុំបានទាមទារមិនឱេយមាននរណាទៅទទួលខ្ញុំពីសាលារៀន	
ទេពីពេេះខ្ញុំចង់ដើរមកផ្ទះដោយខ្លួនឯង។	មា្ដេយរបស់ខ្ញុំមិនចង់យល់ពេម	
ទេ	 បុ៉ន្តេចុងកេេយភាពចចេសរឹងរូសរបស់ខ្ញុំក៏បានឈ្នះ។	នៅពេលនោះ	
គឺម៉េង១២ថ្ងេតេង	 ់ហើយក្មេងតូចៗ	មួយកេុមចេញទៅខាងកេេរបង
សាលាដើមេបីចេញទៅផ្ទះហើយមានខ្ញុំនៅកណា្ដេលគេ។	អ្នកខ្លះទៅសា្ដេំ	
ឯអ្នកខ្លះទៀតទៅឆ្វេង។	ខ្ញុំរវល់តេយកចិត្តទុកដក់សា្ដេប់ការសន្ទនារបស់	
ពួកមា៉េកដេលមានអាយុចេើនជាង	ក៏មិនបាននឹកគិតថានឹងទៅផ្ទះតាមផ្លូវ	
ណា។	ដោយមិនបានសម្លងឹមើលជំុវញិខ្លនួ	ខ្ញុក៏ំបានដើរតាមពួកមា៉េករបស់
ខ្ញុំទៅខាងឆ្វេងដេ។

	 នៅពេលដេលយើងកំពុងតេដើរ	ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមិត្តរួមថា្នេក់របស់	
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរទៅផ្លូវផេសេងៗពីគ្នេរហូតសល់តេខ្ញុំនឹងពួកមា៉េករបស់ខ្ញុំមា្នេក់	
ទៀតដេលកំពុងតេនិយាយគ្នេ។	 បុ៉ន្តេភា្លេមៗនោះពាកេយដេលតេូវនិយាយ	
ទាំងបុ៉នា្មេនតេូវបានគំងជាប់នៅពេលដេលពួកមា៉េករបស់ខ្ញុំបានឈប់នៅ	

"តើជីវិតរបស់អ្នកមុនពេលសង្គេេមមាន
លក្ខណៈយា៉េងដូចម្ដេចដេរ?"
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មុខរបងផ្ទះមួយ។	 ខ្ញុំនៅតេមា្នេក់ឯងទេ។	 ពេលនោះហើយគឺជាពេល	
ដេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលជំុវិញខ្លួន	ហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងនៅទីណានោះ	
ទេ។	ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខា្លេចយា៉េងខា្លេំងពេលដេលដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតេ	
វង្វេងផ្លូវ។	ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយំយា៉េងខា្លេំង។

	 មានមនុសេសសេីមា្នេក់បានអើតចេញមកកេេបង្អួចហើយសួរថាហេតុ
អ្វីបានជាខ្ញុំយំ។	ខ្ញុំបានឆ្លើយបេេប់គត់ថាខ្ញុំមិនសា្គេល់ផ្លូវទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំវិញ
នោះទេ។

"តើឯងឈ្មេះអ្វី?"	គត់សួរ

"ហេឌី"	ខ្ញុំឆ្លើយ។

"តើឯងជាកូនរបស់អ្នកណា?"

"ឪពុករបស់ខ្ញុំ"

"តើឯងរស់នៅឯណា?"

"នៅក្នុងផ្ទះដេលមានរបងពណ៌កេហម"។

"កំុយអីំហេឌី"	គត់បាននិយាយបន្ត	"ខ្ញុនឹំងជូនឯងទៅផ្ទះ"	។	ទកីេងុដេលខ្ញុ	ំ
រស់នៅមានទំហតូំចល្មមដេលអាចធ្វើឱេយគត់ចំណំាខ្ញុបំាន	ពីពេេះខ្ញុមំានមុខ	
មាត់ដូចឪពុករបស់ខ្ញុំ។

	 មនុសេសជាចេើននៅសីុហ្គេតសា្គេល់គ្នេទោះបីជាពួកគេមិនដេលមាន	
ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នេក៏ដោយ។	ជីវិតរស់នៅក៏ទៅតាមរបៀបសេដៀងគ្នេ	
រវាងបេជាជននៅក្នុងកេុមផេសេងៗពីគ្នេហើយការបេងចេកជាកេុម	គឺសំដៅ	
ទៅលើវណ្ណៈជាជាងតាមជាតិសាសន៍។	មានអ្នកដេលកេខា្លេងំនិងអ្នកដេល	
មានជាង។	កេុមគេួសាររបស់យើងគឺនៅក្នុងកេុមដេលជាអ្នកមានជាង។		
អ្នកទាំងអស់គ្នេដេលនៅក្នុងកេុមនេះមានអ្នកជំនួយតាមផ្ទះឬសព្វថ្ងេនេះ
គេហៅថាអ្នកបមេើ។

	 អាន់ណា	អ្នកបមេើរបស់យើងកេេកពីដំណេកនៅម៉េង៦ពេឹក		
ហើយអុជភ្លើងចង្កេេនដើមេបីកុំឱេយយើងភា្ញេក់ពីគេងនៅក្នុងបន្ទប់ដេល	
តេជាក់ខា្លេំង។	អាន់ណា	តេូវលួងលោមយើងឱេយភា្ញេក់ពីគេងរាល់ពេឹក		
ពីពេេះតេយើងរងរហើយមិនចង់កេេកចេញពីគេេ	 បនា្ទេប់មកគត់	
ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឱេយពួកយើង	បញ្ចុកអាហរពេលពេឹករួចមកទើប	
នាំយើងទៅសាលារៀន។	បនា្ទេប់ពីនេះទើបឪពុកមា្ដេយរបស់យើងកេេក	
ពីដំណេក។	បនា្ទេប់ពីអាហរពេលពេឹករួចឪពុករបស់ខ្ញុំទៅធ្វើការ	រីឯមា្ដេយ	
របស់ខ្ញុំទៅផេសារដើមេបីទិញអីវា៉េន់។
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NÄR FÖRSTOD
DU ATT DIN

FAMILI  
VAR I FARA?

 
When Did You 
Realise That 

Your Family Was 
In Danger?

	 ខ្ញុំមិនអាចចាំបានទេថានៅពេលណាដេលខ្ញុំដឹងថាគេួសាររបស់ខ្ញុំ	
មានគេេះថា្នេក់។	ប៉ុន្តេនៅពេលដេលខ្ញុំដឹង	ខ្ញុំដឹងថានោះគឺជាគេេះថា្នេក់	
ដេលជនជាតិជ្វីហ្វទាំងអស់ជួបបេទះមិនមេនមានតេគេួសាររបស់ខ្ញុំទេ។		
គំនិតបេបនេះបេេកដជាមាននៅក្នុងខួរកេបាលរបស់ខ្ញុំយូរមកហើយមុន	
ពេលដេលវាចាប់ផ្ដើមពញ្ញេក់សា្មេរតីរបស់ខ្ញុំនៅពេលវ័យជំទង់។

	 វាចាប់ផ្ដើមនៅពេលដេលខ្ញុំមានអាយុ១៤ឆ្នេំ	ហើយបានសេឡាញ់	
បុរសមា្នេក់ដេលធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យបេេសណីយ៍មួយ។	ពាកេយចចាម	
អារា៉េមអំពីសង្គេេមបានផេសព្វផេសាយ	ហើយសាលារៀនបានបង្ហេត់បងេៀន	
មនុសេសវ័យក្មេងឱេយចេះជួយគ្នេនៅពេលណាដេលជម្លេះផ្ទុះឡើង។	យើង	
តេូវបានអនុញ្ញេតឱេយជេើសរីសមុខជំនាញដេលយើងចង់រៀន។	អ្នកខ្លះ	
ជេើសរីសយកមន្ទីរពេទេយដើមេបីរៀនធ្វើជាគិលានុបដ្ឋេយិកា	រីឯខ្លះទៀត	
ជេើសរីសនគរបាល	ចំណេកឯខ្ញុំជេើសយកការិយាល័យបេេសណីយ៍។

	 យើងមានគ្នេ៦នាក់ដេលដឹកនំាដោយគេូសិលេបៈបានដើរចូលទៅ	
ក្នុងការិយាល័យបេេសណីយ៍។	 ខ្ញុំសបេបាយចិត្តនិងរំភើបយា៉េងខា្លេំង។		
ខ្ញុំនឹងបានជួបបុរសដេលខ្ញុំសេលាញ់	ហើយពេមទំាងអាចរៀនអំពីលេខ	
កូដសមា្ងេត់ម៉ស២៦	ដេលខ្ញុំចូលចិត្ត។	យើងតេូវបានបេធានបេេសណីយ៍	
ផ្តល់ការសា្វេគមន៍យ៉ាេងអធិកអធម	បនា្ទេប់មកគត់បានពនេយល់យើងអំពី	
ភាពមិនចេបាស់លាស់របស់សា្ថេនភាពនយោបាយ	និងសារសំខាន់របស់	
សេវាបេេសណីយ៍នៅក្នុងពេលនេះ។	គត់ក៏បានរៀបរាប់អំពីកិច្ចការ	
ដេលបានធ្វើឡើងនៅការិយាល័យបេេសណីយ៍...មកដល់ទីនេះគត់បាន	

២៦	 		លេខកូដសមា្ងេត់ម៉ស	គឺជាមធេយាបាយទំនាក់ទំនងដោយបេើសម្លេងវេងឬខ្លីដេលតំណាងឱេយអកេសរឡាតាំង	នីមួយៗ	
និងលេខ។	សារសមា្ងេត់នេះជាទូរទៅគឺផ្ញើតាមទូរលេខអគ្គិសនី។	

"តើនៅពេលណាដេលអ្នកដឹងថាគេួសារ
របស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងគេេះថា្នេក់?"
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កើតឡើងមកលើខ្លនួ។	ឯខ្ញុចំង់ជឿទៅលើពាកេយរបស់កងការពារណាហេសុ២ី៧		
ដេលបានបេេប់ឪពុករបស់ខ្ញុំថាអ្វីៗ	ដេលបានឮអំពីការធ្វើបាបយាយី
ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វ	 គឺគេេន់តេជាពាកេយចចាមអារា៉េមតេបុ៉ណ្ណេះជនជាតិ	
អាល្លឺម៉ង់គឺជាពលរដ្ឋដេលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់។

	 ពេលខ្លះខ្ញុំគិតអំពីអ្វីដេលមា្ដេយរបស់ខ្ញុំបាននិយាយអំពីការសមេប	
ខ្លួនហើយតើវាមានភាពងយសេួលយា៉េងណា។

	 ខ្ញុំគ្មេនថ្ងេអាចសមេបខ្លួនបានទេ	ខ្ញុំបាននិយាយបេបនេះបុ៉ន្តេនៅ	
ពេលដេលខ្ញុតំេឡប់មកមើលអ្វដីេលបានកើតឡើងម្ដងទៀត	ការសមេបខ្លនួ	
គឺជាអ្វដីេលខ្ញុបំានធ្វើ។	ឆន្ទៈរបស់មនុសេសដើមេបរីស់មានភាពខា្លេងំកា្លេណាស់	
ដេលមិនងយនឹងចុះចាញ់	លុះតេេណាតេមានអារម្មណ៍ថាមានចុងកំបិត	
នៅនឹងបំពង់ក។	មកដល់ពេលនេះគេបេហេលជាលេងអើពើហើយក៏គិតថា		
"វាលេងសំខាន់ទៀតហើយ	គេេន់តេឱេយវាឆប់ចប់ទៅ"។	នេះគឺជាអ្វីដេល	
ខ្ញុំបានគិតនៅពេលដេលខ្ញុំទៅដល់អូសឈ្វិច	ហើយមានអ្នកជាប់ទោស	
បុរសមា្នេក់បានបេេប់ខ្ញុំថាយើងបានចូលមកដល់ជំរំសមា្លេប់។	 ដូចនេះ	
មានន័យថា	"មានតេសេចក្ដីសា្លេប់ហើយមេនទេ	ដេលកំពុងតេរង់ចាំ?		
បើដូច្នេះឱេយវាឆប់ចប់ទៅ"។	នៅពេលដេលខ្ញុំតេូវបានគេបំបេកចេញ	
ពីមា្ដេយរបស់ខ្ញុំ	ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្ត។	ខ្ញុំដឹងថាក្មេងៗនឹងមិនតេូវបាន	
គេសមា្លេប់ទេ។	បុ៉ន្តេនៅពេលនោះដេរខ្ញុំក៏មានទុក្ខពេួយយា៉េងខា្លេំង	"	តើ	
នឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះមា្ដេយរបស់ខ្ញុំ?"	មកដល់សព្វថ្ងេនេះខ្ញុំនៅ
តេមិនហ៊េនសន្និដ្ឋេនការគិតមួយនោះទេ។

	 ភាពអយុត្តិធម៌តេូវតេលុបបំបាត់។	នៅអាល្លឺម៉ង់បេតិកម្មតបទៅនឹង	
អំពើអយតុ្តធិម៌គួរតេចាប់ផ្ដើមមានតំាងពីដើមឆ្នេ១ំ៩៣០	មកម៉្លេះ។	ទើបតេ	
ចាប់ផ្ដើមមានបនា្ទេប់ពីអ្វីៗ គេប់យ៉ាេងបានកើតឡើង	គឺហសួពេលទៅហើយ។

២៧		គឺជាកេុមកងការពារដេលបកបេេពីភាសាអាល្លឺម៉ង់ថា	ហ៊េសូត	សា្តេហ្វេល	 (Schutzstaffel)	តេូវបានបង្កើតឡើងដំបូងជា	
អង្គរកេសផ្ទេល់ខ្លួនរបស់	ហុីត្លេរ។	កេេយមកកងការពារនេះបានកា្លេយទៅជាកងការពារឆ្មេំរបស់ហុីត្លេរ	 និងអនុវត្តរាល់	
ភារកិច្ចទាំងអស់ដេលទាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខដោយមិនគិតអំពីផ្លូវចេបាប់។	

ឈប់និយាយហើយសម្លឹងជំុវិញបនា្ទេប់មកក៏សួរថា	 "ខ្ញុំចាត់ទុកថាអ្នក	
នៅទីនេះទាំងអស់គឺជាជនជាតិ	រូមា៉េនី?"

	 គេូបានមើលមកខ្ញុំហើយឆ្លើយយា៉េងសា្ទេក់ស្ទើរថា	"អត់ទេមិនមេន	
ទាំងអស់គ្នេទេ"។

	 បេធានបេេសណីយប៍ានដក់កេដសនៅក្នងុដេគត់ចុះ	ហើយនិយាយ	
ថា	"បេសិនបើបេបនេះ	យើងមិនអាចបន្តបានទៀតទេ"។	យើងទាំងអស់	
គ្នេតេវូតេឡប់ទៅផ្ទះវញិ។	ខ្ញុតំេឡប់មកផ្ទះវញិ	ហើយយំយា៉េងខា្លេងំ។	មា្ដេយ	
របស់ខ្ញុំគត់ខា្លេចណាស់	គត់គិតថារឿងអាកេក់បានកើតឡើងមកលើរូប	
ខ្ញុំ។	"តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង?"	គត់សួរហើយសួរទៀត។	ខ្ញុំបានតេឹម	
តេយំ។	ចុងកេេយខ្ញុក៏ំបេេប់គត់។	ខ្ញុពិំតជាខឹង	និងអាមា៉េស់ខា្លេងំណាស់។	
ខ្ញុំចង់ឱេយមា្ដេយរបស់ខ្ញុំសនេយាថាយើងនឹងចាកចេញពីបេទេសមួយនេះ។	ខ្ញុំ	
មិនអាចរស់នៅក្នងុកន្លេងដេលមើលងយខ្ញុ	ំហើយចាត់ទុកខ្ញុជំាអនុបេជាជន	
នោះទេ។	ទន្ទឹមនឹងនោះដេរ	ឪពុករបស់ខ្ញុំបានមកផ្ទះដើមេបីពិសាអាហរ	
ថ្ងេតេង់	ហើយគត់ទាំងពីរក៏ពេយាយាមលួងលោមឱេយខ្ញុំផ្លេស់ប្ដូរចិត្ត។	ឪពុក	
មា្ដេយរបស់ខ្ញុំបានពេយាយាមពនេយល់ថា	យើងមិនមានកន្លេងដេលតេូវទៅ	
ទេ	ហើយការបេឆំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វ	កើតមានឡើងគេប់កន្លេងទាំងអស់	
នៅក្នុងពិភពលោក	ដរាបណាយើងគ្មេនបេទេសដេលជារបស់យើងៗ	
គ្មេនជមេើសនោះទេ	យើងតេវូតេសមេបខ្លនួ។	ខ្ញុមិំនចង់សមេបខ្លនួទេ	ហើយ	
ក៏មិនចង់ទទួលសា្គេល់ហេតុការណ៍ទំាងអស់នេះដេរ	 បុ៉ន្តេចុងកេេយខ្ញុំ	
បានរមា្ងេប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯង។	នេះគឺបេហេលជាការភា្ញេក់ខ្លួនដំបូង	
របស់ខ្ញុំ។

	 ពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅ	ការគំរាមកំហេងក៏កាន់តេខិតជិតចូល	
មកដល់។	ខ្ញុំមិនអាចចងចំាអំពីអារម្មណ៍ភ័យខា្លេចបានទេ។	អ្វីៗបេៀប	
បានដូចជាអារម្មណ៍មួយដេលពិបាកនឹងពនេយល់ដូចជាសមា្ពេធមួយនៅក្នុង	
ដើមទេូងរបស់ខ្ញុំ	ពេលខ្លះវាខា្លេំង	ឯពេលខ្លះទៀតវាខេសាយ	ប៉ុន្តេវាមិនដេល	
បាត់ទៅណាទេ។	មនុសេសទូទៅមិនដេលចង់ជឿទេថារឿងមិនល្អអាចនឹង	
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HUR KUNDE 
ETT HELT FOLK 
STÄLLA UPP

BAKOM HITLER?
 

How Could An 
Entire People 
Get Behind 

Hitler?

	 ការបេកាន់ជាតិសាសន៍ដេលបណា្ដេលឱេយមានការសមា្លេប់រង្គេលនេះ	

មានបេភពយរូណាស់មកហើយ។	វាគឺអំពីការបណ្ដុរំបស់មនុសេសដេលមាន	

ជាតិសាសន៍ដូចគ្នេ	ភាពលោភលន់	និងភាពភ័យខា្លេច។	ទាងំអស់នេះគឺជា	

អ្វីដេល	ហុីត្លេរ	បានយកមកបេើជាយុទ្ធសាសេ្តដើមេបីជេើសរីសសមាជិក	

ថ្មីសមេេប់បកេសរបស់ខ្លួន។

	 សុន្ទរកថាដ៏រំជើបរំជួលរបស់ហីុត្លេរបានអំពាវនាវឱេយមានសាមគ្គីភាព	

គ្នេរវាងសាសន៍អាល្លឺម៉ង់ដ៏អសា្ចេរេយ	ការសា្ដេរឡើងវិញនូវទឹកដីដេលបាន	

បាត់បង់	ហើយនិងភាពភ័យខា្លេចចំពោះផេនការរបស់ជនជាតិជ្វីហ្វក្នុងការ	

គេប់គេងពិភពលោកដេលរាប់បញ្ចលូទាងំមូលធននិយម	និងកុម្មយុនីស្ត។		

នៅពេលនោះបេជាជនអាល្លឺម៉ង់មិនសបេបាយចិត្តជាមួយនឹងសា្ថេនភាព	

បេទេសរបស់ខ្លួន	ដេលមានអ្នកនយោបាយទន់ខេសាយ	និងអតេេអ្នកអត់	

ការងរធ្វើខ្ពស់នោះទេ។	ហុីត្លេរ	បានបេើបេេស់អារម្មណ៍ដេលតេូវបានគេ	

កេបត់របស់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី១	ភាព	

អាមា៉េស់របស់បូរណភាពទឹកដី	ហើយនិងការរងទុករបស់បេជាជនមក	

ទាមទារឱេយមានសំណង។	ហុីត្លេរអំពាវនាវឱេយមានភាពរួបរួមជាតិពេមទាំង

សនេយាឱេយនំបុ័ងនិងការងរធ្វើ។

	 នៅដើមឆ្នេំ១៩៣០	ណាហេសុីមិនសូវមានអ្នកគំទេចេើនទេ។	បុ៉ន្តេ	

ដោយសារតេភាពអង់អាច	និងរបៀបនេការនិយាយស្ដីដ៏ល្អរបស់ហុីត្លេរ	

មនសុេសជាចេើនចាបផ់្ដើមចលូរមួគទំេបកេសរបសគ់ត	់នងិមានគេបស់េទាប	់

វណ្ណៈទំាងអស់ដូចជាអ្នកធ្វើជំនួញ	និងអាជីវកម្មធំៗដេលគិតថាខ្លនួនឹងអាច	

ទទួលបានផលចំណេញពីគោលនយោបាយរបស់ហីុត្លេរ	នាយទាហន	

"តើបេជាជនអាល្លឺម៉ង់ទាំងអស់គំទេហុីត្លេរ
បានដោយរបៀបណា?"
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ដេលចូលចិត្តគំនិតបេកាន់ជាតិសាសន៍និយមរបស់ហុីត្លេរ	មនុសេសសាមញ្ញ	

ដេលធុញទេេន់នឹងភាពកេីកេ	ហើយនិងមនុសេសសេីដេលលង់នឹងភាព	

ទាក់ទាញរបស់ហីុត្លេរ។	ហុីត្លេរ	មានកមា្លេំងមួយដេលអាចសណ្ដំមនុសេស	

សេីឱេយកា្លេយទៅជាអ្នកដេលគំទេគត់យា៉េងសោ្មេះស្ម័គេ។	តេង់ចំណុចនេះ

គឺហក់បីដូចជាចម្លេកខា្លេំងណាស់ពីពេេះចំពោះ	ហុីត្លេរ	តួនាទីរបស់សេ្តីគឺ	

អាចសង្ខេបបានដោយតេឹមតេអកេសរ	ខ(K)	ខ(k)	ខេ(K)	ឬភាសាអាល្លឺម៉ង់		

ឃីនដឺ	 (Kinder),	ឃូហេស៊េ	 (Küche),	ឃឺហេស៊េ	 (Kirche)២៨	ដេលមានន័យថា		

កុមារ	ចង្កេេនបាយ	វិហរ។

	 ហុីត្លេរមានអ្នកជំនាញជាចេើនចាំជួយគត់។	មុខសញ្ញេរបស់ពួកគេ		

គឺមនុសេសវ័យក្មេង	និងការបង្កើតគមេេងឃោសនាមនោគមន៍វិជា្ជេដ៏មាន	

ឥទ្ធិពលតាមរយៈខេសេភាពយន្ត	អកេសរសិលេប៍និងសិលេបៈ។	ជនជាតិជ្វីហ្វ	តេូវ	

បានចាត់ទុកថាគឺជាសត្វល្អិតចងេេ។	ការឃោសនាបេឆំងនឹងជនជាតិ	

ជ្វីហ្វ	គឺសំដៅទៅលើគេប់សេទាប់អាយុទាំងអស់របស់បេជាជនអាល្លឺម៉ង់។		

ការចាប់ផ្ដើមដំបូង	គឺសំដៅលើកុមារតូចៗ	បនា្ទេប់មកតាមរយៈសៀវភៅ	

នៅសាលារៀន	និងតាមអកេសរសិលេប៍	និងភាពយន្តរបស់មនុសេសពេញវ័យ។	

រហូតមកទល់សព្វថ្ងេនេះ	ភាពយន្តរបស់	លេនី	រៀហ្វេនសា្តេល់	“Triumph  

of the will”២៩	នៅតេជាគំរូដេលមានបេសិទ្ធភាពសមេេប់ការឃោសនាម

នោគមន៍វិជា្ជេ។

	 នៅក្នុងសៀវភៅសិកេសា	មានការផេសព្វផេសាយឃោសនាមនោគមន៍វិជា្ជេ	

នៅតាមគេប់មុខវិជា្ជេទាំងអស់។	ឧទាហរណ៍	លំហត់គណិតវិទេយា	នៅក្នុង	

២៨	 	គឺជាពាកេយសោ្លេករបស់បេទេសអាល្លឺម៉ង់ដេលយកមកបេើបេេស់ដំបូងក្នុងអំឡុងឆ្នេំ១៨៨៩	ដល់ឆ្នេំ១៩១៨	ដើមេបីដក់	
កំហិតទៅលើតួនាទីរបស់ស្តេីជនជាតិអាល្លឺម៉ង់។	ពាកេយសោ្លេកនេះ	តេូវបានយកមកបេើជាមនោគមន៍វិជា្ជេរបស់ណាហេសុី	
ដើមេបីឱេយសេ្តីជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បង្កើតកូនឱេយបានចេើន។

២៩	 		គឺជាខេសេភាពយន្តឃោសនាមនោគមន៍វជិា្ជេរបស់ណាហេសុកី្នងុឆ្នេ១ំ៩៣៥	ដេលដឹកនំាផលិតកេសមេលួនិងសហនិពន្ធដោយ	
លេនី	រៀហ្វេនសា្តេល់។	ខេសេភាពយន្តនេះបង្ហេញអំពីសមាជគណបកេសណាហេសុីក្នុងឆ្នេំ១៩៣៤	នៅក្នុងទីកេុងណូរេមបឺក	
ដេលចូលរួមដោយអ្នកគំទេណាហេសុីជាង	៧០មុឺននាក់។

៣០		គឺជាអង្គភាពយុវជនរបស់គណបកេសណាហេសុីដេលបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នេំ	១៩២២	ហើយដក់ឈ្មេះថាហីុត្លេរជូយេន៍	
នៅក្នុងឆ្នេំ១៩២៦។

៣១		គឺជាកេមុក្មេងសេនីេចលនាយវុជនរបស់គណបកេសណាហេសីុដេលបានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្នេ១ំ៩៣០	ហើយគឺជាអង្គភាពយវុនារ	ី
តេមួយគត់នៅក្នុងអាល្លឺម៉ង់។	សមាជិកក្នុងកេុមនេះតេូវតេមានជាតិសាសន៍អាល្លឺម៉ង់	និងមិនមានជំងឺតំណពូជ។

សៀវភៅសិសេសវិទេយាល័យដេលបានបោះពុម្ពក្នុងឆ្នេំ១៩៣៥	 មួយមាន	

សំណួរថា	"តើមានបេេក់កម្ចីរបស់រដ្ឋបុ៉នា្មេនដេលអាចផ្ដល់ឱេយអ្នកដេល	

ទើបតេរៀបការ	បើបេៀបធៀបទៅនឹងបេេក់ដេលរដ្ឋេភិបាលចំណាយទៅ	

លើជនពិការ	ឧកេិដ្ឋជន	និងមនុសេសវិកលចរិត?"

	 ណាហេសុីបានផ្ដេតសំខាន់ខា្លេំងទៅលើការអប់រំរបស់មនុសេសវ័យក្មេង	

ដេលតេូវបានពងេឹងទាំងផ្លូវកាយ	និងសតិអារម្មណ៍។	 ពួកគេតេូវបាន	

ជេើសរីសឱេយចូលក្នុងហុីត្លេរជូយេន៍ឬយុវជនរបស់	 ហុីត្លេរ៣០	 ដេល	

ជីវិតនៅក្នុងជំរំ	 និងសាមគ្គីភាពបេេកា្លេយឱេយអ្នកទាំងនោះកា្លេយទៅជាអ្នក	

បមេើដ៏សោ្មេះតេង់។

	 នារីក៏មានកេុមសមេេប់ខ្លួនដេរ	គឺមានឈ្មេះថាសម្ព័ន្ធនេក្មេងសេី	

អាល្លឺម៉ង់៣១	ដេលនៅក្នុងកេុមនេះនារីតេូវបានបង្ហេត់បងេៀនឱេយកា្លេយ	

ទៅជាបេជាពលរដ្ឋគំរូ	 និងកា្លេយទៅជាមាតារបស់កុមារជាចេើននាក់នា	

ពេលអនាគត។

	 ទោះបីជាមានការកើនឡើងនេអ្នកគទំេក៏ដោយ	ក៏បេជាជនមួយចំនួន	

ធំមិនមេនជាអ្នកដេលបេឆងំនឹងជនជាតិជ្វហី្វទេ	និងមួយចំនួនតូចគឺដោយ	

សារតេជឿលើការឃោសនាមនោគមនវ៍ជិា្ជេ។	អ្នកខ្លះចលូបកេសគដឺោយសារ	

តេអ្នកទំាងអស់នោះចង់សាកលេបងអ្វដីេលថ្មីៗ 	ឯអ្នកខ្លះទៀតដោយសារតេ

មានសមា្ពេធពីមិត្តភក្តិ។

	 បុរសវ័យក្មេងដេលជានិសេសិតចេបាប់មា្នេក់បានពនេយល់បេេប់ថាមិត្តភក្តិ	

ជិតស្និទ្ធរបស់គត់២នាក់	និងមិត្តរួមការងររបស់គត់ដេលធា្លេប់តេបេឆំង	

នឹងហីុត្លេរបានផ្លេស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងៗ។	ក្នុងចំណមនោះមានមា្នេក់បាន	
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និយាយថាបកេសទំាង៥៤នោះ	គឺគ្មេនមួយណាដេលមានដំណះសេេយទៅ	

នឹងនយោបាយ	និងសា្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថដុេលធា្លេក់ចុះដុនដបនោះទេ។	ឯអ្នក	

ខ្លះទៀតតេូវបានអូសទាញដោយសារតេកំណើននេចំនួនមនុសេសដេល	

បានចូលរមួបកេសហើយក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថា	"មហជនមិនអាចខុសបានទេ"។		

និសេសិតដេលបាននិយាយអំពីរឿងនេះមិនដេលឱេយខ្លួនគត់ចុះចាញ់កេេម	

ឥទ្ធពិលមនោគមន៍វជិា្ជេរបស់ណាហេសុនីោះទេដោយ	គត់បានប្ដរូទៅរស់នៅ	

កេេបេទេសវិញ។	ពេលវេលាកាន់តេកន្លងផុតទៅ	ហើយអ្នកដេលបេឆំង

ក៏មានកាន់តេតិចទៅៗ។

VARFÖR  
GIORDE NI INTE 
MOTSTÅND?

 
Why Did 

You Not Fight 
Back?
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	 ការបេឆងំតបតទៅវញិដោយបេើអំពើហងិេសានៅក្នងុឆ្នេ	ំ១៩៤៤	បេៀប	

បានដូចជាការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯង។	ការតសូ៊បេបនេះគួរតេមានតាំង	

ពីមុនពេលដេលណាហេសុីឡើងកោ្ដេបកា្ដេប់អំណាចមកម៉្លេះ។	 បុ៉ន្តេទោះ	

បីជាយា៉េងណាក៏ដោយការតសូ៊ដោយអហងិេសានៅតេបន្តមាននៅសុហី្គេត។		

លទ្ធិកុម្មុយនីស្តមួយតេូវបានរៀបចំឡើងយា៉េងសមា្ងេត់។	វាពិតជាសមា្ងេត់	

ណាស់ហើយខ្ញុំដេលជាសមាជិកក្មេងជាងគេតេូវបានអនុញ្ញេតឱេយចូលរួម	

តេវគ្គបណ្ដុះបណា្ដេលមនោគមន៍វិជា្ជេបុ៉ណ្ណេះ។	ខ្ញុំបានអានសៀវភៅរបស់	

កាល់មា៉េកេស៣២	និងហេ្វាយរីជ៍អេនហ្គលេស៣៣	មិនយូរប៉ុនា្មេនខ្ញុំក៏បានកា្លេយ	

ជាអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីស្តយ៉ាេងសោ្មេះស្ម័គេ	ហើយជំនួសឱេយការសូតេ	

ពាកេយអធិដ្ឋេននៅពេលលា្ងេចដេលលោកតារបស់ខ្ញុបំានបងេៀន	ឥឡូវខ្ញុបំេរ	

ជាចេៀងបទ	”The internationale”៣៤	ទៅវិញ។	នៅក្នុងលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត	អ្នក	

ដេលអាចជួយឱេយយើងរចួផុតពីណាហេសុបីានពេមទំាងយុវជនដទេទៀតបាន	

រត់ឆ្លងបេទេសទៅសហភាពសូវៀតជាមួយក្ដីសងេឃឹមថានឹងអាចមានអ្នក	

ជួយបាននៅទីនោះ	ហើយក៏មានក្ដីសងេឃឹមដេរថានឹងអាចបេឆំងជាមួយ	

អាល្លឺម៉ង់បានតាមរយៈសហភាពសូវៀត។	ថ្ងេមួយនៅចុងទសវតេសរ៍ឆ្នេំ	

១៩៤០	បនា្ទេប់ពីសង្គេេមបានបញ្ចប់ទៅ	កណ្ដងឹផ្ទះរបស់ខ្ញុនំៅអាស្ពដិុន៣៥		

បេទេសសុយអ៊េត៣៦	បានបន្លឺសំឡេងរោទ៍។	ខ្ញុំបើកទា្វេរផ្ទះហើយក៏បាន	

៣២		កាល់ម៉ាេកេស	គឺជាទសេសនវទូិជនជាតិអាល្លម៉ឺង់មា្នេក់ដេលទេសឹ្តដ៏ីលេបលីេបាញរបស់គត់អំពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយតេវូ	
បានគេសា្គេល់ជាទូទៅថាជាម៉ាេកេសសីុហេសឹម។	នៅក្នុងទេឹស្ដីម៉ាេកេសសីុហេសឹមគឺ	បេកាន់ខា្ជេប់ថាសង្គមមនុសេសគឺវិវដ្តតាមរយៈ
ការតស៊ូវណ្ណៈ។

៣៣		ហ្វេេយរជ៍ី	អេនហ្គលេសក៏ជាអ្នកទសេសនាវទូិជនជាតិអាល្លម៉ឺង់មា្នេក់ដេរ។	គត់និងកាល់	មា៉េកេសធ្វើការរមួគ្នេក្នងុការបង្កើតទេសឹ្ដី
មា៉េកេសសុីហេសឹម។

៣៤		គឺជាបទចមេៀងរបស់លទ្ធិកុម្មុយនីស្ត។
៣៥		គឺជាសង្កេត់មួយនៅជាយកេុងភាគខាងតេបូងនេទីកេុងស្តុកខុល	នេបេទេសស៊ុយអេត។
៣៦		មានឈ្មេះជាផ្លូវការថាពេះរាជាណាចកេសុ៊យអេត	ស្ថិតនៅក្នុងអឺុរ៉ុបភាគខាងជើង	និងមានពេំបេទល់ជាប់បេទេស	

ហ្វេំងឡង់	ន័រវេស	និងដណឺមា៉េក។

"ហេតុអ្វបីានជាអ្នកមិនបេឆំងតបតទៅវិញ?" ជួបយុវជនពីរនាក់ដេលខ្ញុំមិនបានចំណំាមុខ។	យុវជនពីរនាក់នោះបាន	

ណេនំាខ្លនួឯងថាជា	មយសីុ	កោមមា៉េន់	និងដេវដី	ស្ទនឺ	អតីតមិត្តរមួការងរ	

របស់ឪពុកខ្ញុនំៅឯរោងចកេកេដសកាតុង។	ខ្ញុចំំណំាគ្នេ	គត់មា្នេក់។	គត់គឺ	

ជាអ្នកដេលបានរត់ទៅសហភាពសូវៀត។	ខ្ញុំតេងតេចេណេននឹងគត់	

ដេលហ៊េនរត់គេចខ្លួន	ហើយបានរួចផុតពីហូឡូខសន៣៍៧។	ប៉ុន្តេឥឡូវនេះ	

ខ្ញុំបានសា្ដេប់រឿងដេលខុសគ្នេទំាងសេុងអំពីអ្វីដេលខ្ញុំបានដឹង។	នៅយប់	

មួយ	គត់ហើយនិងមិត្តរបស់គត់បានឡើងទៅសូឡូវា៉េនដេលជាជើងភ្នំ	

ខាផធៀន៣៨	ដើមេបីជួបជាមួយអ្នកនំាផ្លូវមា្នេក់ដេលអាចជួយឱេយពួកគត់	

ឆ្លងទៅសហភាពសូវៀតបាន។	បនា្ទេប់ពីបង់បេេក់ដេលជាលុយសនេសំចុង	

កេេយរបស់ខ្លួន	ពួកគត់ក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពេេដេលងងឹតសូនេយឈឹង។		

ពួកគត់លាក់ខ្លួននៅពេលថ្ងេហើយដេកតេបុ៉នា្មេនម៉េងបុ៉ណ្ណេះ	បនា្ទេប់	

មកក៏បន្តដំណើរនៅពេលយប់។	បនា្ទេប់ពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលបីថ្ងេ		

ពួកគត់បានទៅដល់ពេំបេទល់។	ទៅដល់ទីនោះ	អ្នកនាំផ្លូវបានណេនាំ	

ឱេយពួកគត់ធ្វើដំណើរបន្តដោយខ្លួនឯង។	ចាប់ពីទីកន្លេងនោះមក	ពួកគត	់

តេវូតេស្វេងរកផ្លវូដោយខ្លនួឯងដើមេបទីៅដលជ់េលងភ្ននំៅខាងកេេមដេល	

នៅទីនោះពួកគត់នឹងទទួលបានសេរីភាព។ពួកគត់នៅតេបន្តដំណើរ	

ទៅមុខទៀត	បុ៉ន្តេពេេឈើហក់បីដូចជាគ្មេនទីបញ្ចប់សោះ។	បនា្ទេប់មក	

ពួកគត់បានវង្វេងផ្លូវ	 និងអស់គេឿងផ្គត់ផ្គង់អាហរ	បុ៉ន្តេនៅតេមិនទាន់	

ឃើញសូមេបីតេសេមលមនុសេសមា្នេក់ផង។	បុ៉នា្មេនថ្ងេបនា្ទេប់មក	ពួកគត់	

តេូវបានអ្នកតេួតពិនិតេយនៅតាមពេំដេនឃាត់ខ្លួន	ហើយបានសួរសំណួរ	

ជាចេើន	បនា្ទេប់មកក៏ចាប់ខ្លនួពួកគត់ដក់គុក។	ទោះបីជាពួកគត់ពេយាយាម	

ពនេយល់ថាខ្លនួ	គឺជាជនជាតិជ្វហី្វ	ហើយជាអ្នកកាន់លទ្ធកុិម្មយុនីស្តយ៉ាេងណា	

៣៧		គឺជាការធ្វើបាបយាយនិីងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វហី្វ៦លាននាក់	ដោយរបបណាហេសុរីបស់ហីុត្លេរចាប់តាងំ	
ពីឆ្នេំ១៩៣៣	រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេម	លោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិកមានន័យថា	
"បូជាដោយភ្លើង"។

៣៨		គឺជាជួរភ្នំមួយដេលមានបេវេងបេហេល	១៥០០គីឡូម៉េតេស្ថិតនៅទ្វីបអុឺរ៉ុបភាគកណា្ដេលនិងខាងកើត។
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៣៩		គឺជាទីកេុងរុករករ៉េធេយូងថ្មមួយនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកូមិនេបេទេសរុសេសុី។
៤០	មានឈ្មេះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋហ្វេំងឡង់ស្ថិតនៅ	អុឺរ៉ុបខាងជើង	។
៤១		គឺជាទីកេុងរបស់បេទេសសុ៊យអេត។
៤២	តេូវបានគេហៅថារដ្ឋបា៉េឡេស្ទីន	មានពេំបេទល់ជាប់បេទេសអេហេសុីប	អុីសេេអេល	និង	បេទេសហ៊េសកដនី។

៤៣		គឺជាជំរំសមា្លេប់របស់ណាហេសុីនៅក្នុងសង្គេេមលោកលើកទី២ដេលមានទីតំាងស្ថិតនៅជិតភូមិសូបី៊ប័រនៅភាគខាងកើតនេ
សេុកលូប្លីនបេទេសបូ៉ឡូញ។	ជំរំនេះមានចមា្ងេយ៥គីឡូម៉េតេពីទន្លេបាក់ដេលសព្វថ្ងេនេះជាពេំដេនរវាងបេទេសបូ៉ឡូញ
និងអ៊ុយកេេន។

៤4	 	គឺជាទីកេុងដេលធំបង្អស់នៅក្នុងបេទេសប៉ូឡូញ។
៤៥	 	គឺជាអង្គភាពដេលបង្កើតឡើងដោយអ្នកទោសជំរសំមា្លេប់របស់ណាហេសុ។ី	អង្គភាពនេះជាទូទៅគឺបេមូលផ្ដុដំោយអ្នកទោស	
ជនជាតិជ្វីហ្វដេលតេូវបានបង្ខំនិងគំរាមកំហេងឱេយធ្វើការងរដេលទាក់ទងនឹងការដុតឬបំផ្លេញសាកសពជនរងគេេះ	
ដេលសា្លេប់ដោយសារបន្ទប់ផេសេងពុល។

ក៏ដោយ	ក៏អ្នកយាមទាងំនោះមិនជឿពួកគត់ទេ។	ជនជាតិរសុេសុទីាងំនោះគិត

ថាពួកគត់គឺជាអ្នកសុើបការណ៍របស់អាល្លម៉ឺង់។	ដោយគ្មេនការបកសេេយ	

ចេបាស់លាស់ពីអ្នកយាម	ពួកគត់តេូវបានគេនាំខ្លួនទៅដក់ក្នុងរថភ្លើង	

ជាមួយនឹងមនុសេសរាប់រយអ្នកផេសេងទៀត	ហើយបនា្ទេប់ពីធ្វើដំណើរអស់	

រយៈពេលជាចេើនសបា្ដេហ៍ក៏តេវូបានគេយកទៅទមា្លេក់ចោលនៅក្នងុវរគុតា៣៩		

នេទីកេុងសុីប៊េរី	។	បនា្ទេប់ពីរងទុក្ខលំបាកអស់ជាចេើនឆ្នេំ	ពួកគត់បានរត់	

គេចខ្លួនចេញពីជំរំ។	មកដល់បេទេសហ្វេំងឡង់៤០	ទើបពួកគត់ដឹងថា	

សង្គេេមបានបញ្ចប់បាត់ទៅហើយ។	បនា្ទេប់មកទើបពួកគត់បានធ្វើដំណើរ	

ទៅបេទេសសុ៊យអេត	ហើយសព្វថ្ងេនេះកំពុងរស់នៅក្នងុទីកេងុស្តកុខុល៤១		

ដើមេបីបន្តដំណើរទៅទឹកដីបា៉េឡេស្ទីន៤២។	 ក្នុងពេលដេលមនុសេសមួយ	

ចំនួនរត់ទៅសហភាពសូវៀត	អ្នកមួយចំនួនទៀតធ្វើការបេឆំងដោយ	

អហិងេសាដេលបានគេចទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំ។	ហើយក៏មានអ្នកមួយ	

ចំនួនទៀតដេលពេយាយាមលាក់ខ្លួនបន្តនៅសីុហ្គេត	 បុ៉ន្តេមិនបានសមេេច	

ពពីេេះពកួគេតេវូបានបកអាកេេតដោយអ្នកបេឆងំនងឹជនជាតជិ្វហី្វ	ដោយ	

សារតេអ្នកទាងំនោះយល់ឃើញថានឹងអាចរកបេេក់កមេេបានតាមរយៈការ	

បកអាកេេតនេះ។	នៅពេលដេលយើងបានទៅដល់ជំរំ	គ្នេយើងមួយចំនួន	

ធំមិនបានចាប់អារម្មណ៍អើពើនឹងការតសូ៊នោះទេ។	គ្មេននរណាមា្នេក់	

មានកមា្លេងំក្នងុការគិតនោះទេ	យើងបានតេមឹតេចាសំា្ដេប់បញ្ជេតេបុ៉ណ្ណេះ។	

	 យើងតេវូតេបេងឹរស់	ទោះបីជាស្ថតិនៅក្នងុសា្ថេនភាពពិបាកយា៉េងណា	

ក៏ដោយ។	អ្វីៗនៅតេបន្តបេបនេះ	 រហូតទាល់តេអ្នកទោសមួយចំនួន	

គិតថាសា្ថេនភាពនេះពិតជាគ្មេនសងេឃឹមទៀតនោះទេដេលមុននឹងកេេយ	

គង់តេអស់ជីវិតទើបអ្នកទោសទំាងនោះសមេេចចិត្តធ្វើការបេយុទ្ធតបត	

វញិ។	អ្នកទោសនៅសូបីប័រ៤៣	បានបុ៉នប៉ងរត់ចេញពីជំរ។ំ	ពួកគេមិនទទួល	
បានជោគជ័យទំាងសេងុទេ។	អ្នកទោសមួយចំនួនបានរត់គេចខ្លនួចំណេក	
ឯអ្នកមួយចំនួនទៀតតេូវបានបាញ់សមា្លេប់	ឬសា្លេប់នៅក្នុងពេេ។

	 នៅវា៉េសវូ៤ី៤	ជនជាតិជ្វហី្វដេលនៅតាមជំរទំាងំអស់នឹងតេវូសមា្លេប់ចោល	
ហើយគ្មេននរណាមា្នេក់អាចជៀសផុតពីការបញ្ជូនទៅក្នុងបន្ទប់ផេសេងពុល	
នោះទេ។	ដោយមានការជួយពីចលនាតសូ៊របស់បូ៉ឡូញក្នុងការនាំយក	
អាវុធទៅឱេយអ្នកទោសក្នុងជំរំ	អ្នកទោសទាំងនោះអាចតសូ៊បានរយៈពេល	
៤០ថ្ងេ។	ឯមួយចំនួនទៀតបានរត់គេចខ្លួនទៅតាមលូទឹក។	ទីបញ្ចប់កង	
ការពារណាហេសុីបានបេើភ្លើងដុតជំរំហើយមានអ្នករួចជីវិតតេ	២០នាក់
តេបុ៉ណ្ណេះដេលតេូវបានគេនាំចេញមកខាងកេេ។	នៅរដូវស្លឹកឈើជេុះ	
អំឡុងឆ្នេំ១៩៤៤	សនដឹកកូមា៉េន់ដូ៤៥	ដេលជាកេុមអ្នកទោសធ្វើការនៅ	
ឈបនដ្ឋេន៣	និង៤	នៅអូសឈ្វិច	បានសមេេចចិត្តដក់គេេប់បេកក្នុង	
អគរពីពេេះអ្នកទាងំនោះដឹងចេបាស់ថាទោះបីជាយា៉េងណាក៏ដោយខ្លនួនឹង	
តេូវបានបញ្ជូនទៅបន្ទប់ផេសេងពុល។	អ្នកដេលធ្វើការនៅក្នុងកេុមសនដឹក	
កូមា៉េន់ដូ	គឺតេូវបានផ្លេស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេល៦ខេម្ដង	ដោយពួកគេតេូវបាន	
ណាហេសុយីកទៅសមា្លេប់ចោលពីពេេះអ្នកទាងំនោះដឹងរឿងចេើនពេកដេល	
មិនអាចទុកជីវិតឱេយបានទេ។	មានថ្ងេមួយអ្នកទោសមួយកេុមបានទាក់ទង	
ក្មេងសេីបេេំមួយនាក់ដេលធ្វើការនៅក្នុងរោងចកេគេេប់រំសេវ	ហើយបាន	
ឱេយក្មេងសេទំីាងនោះលួចយករសំេវផ្ទុះចូលទៅក្នងុគុក។	ការដក់គេេប់បេក	
នេះទទួលបានជោគជ័យ	ហើយអាល្លម៉ឺង់បានខឹងសមេបាយ៉ាេងខា្លេងំ។	អ្នកទោស	
បុរសទាងំនោះតេវូបានយកទៅសមា្លេប់នៅក្នងុបន្ទប់ផេសេងពុលហើយចំណេក	
ឯក្មេងសេីតេូវបានយកទៅពេយួរកនៅពីមុខអ្នកទោសក្នុងជំរំទាំងអស់។



37 38

VAD MINNS DU 
FRÅN ANKOMSTEN
TILL AUSCHWITZ?

 
What Do You 

Remember From 
Your Arrival

 At Auschwitz?

	 ពេលនោះគឺជាពាក់កណា្ដេលយប់នៅថ្ងេទី១៧និងទី១៨	ខេឧសភា	
ឆ្នេ១ំ៩៤៤។	បនា្ទេប់ពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាចេើនថ្ងេ	ទូរថភ្លើងដេលពេញ	
ទៅដោយជនជាតិហុងគេី-ជ្វីហ្វចំនួន	៣០០៧នាក់	មកពីទីកេុងសីុហ្គេត	
និងបេទេសតេង់សុីលវា៉េនី	បានទៅដល់ចំណតមួយដេលមានផ្លេកសរសេរ	
ថាអូសឈ្វិច។

	 ទា្វេរទូរថភ្លើងតេវូបានទាញបើកយា៉េងខា្លេងំ	ពន្លក៏ឺបានជះចំាងភ្នេករបស់	
យើងហើយក៏មានសំឡេងរញ៉េរញ៉េបន្លឺមក។	សំឡេងសេេករបស់កង	
ការពារណាហេសុ	ីលាយឡជំាមួយនឹងសំឡេងឆ្កេពេសុ	និងសំឡេងក្មេងយំ។	
យើងតេូវចុះចេញពីទូរថភ្លើងឱេយបានលឿនដោយមនុសេសបេុសតេូវចុះទៅ	
ខាងសា្ដេំ	 រីឯមនុសេសសេីតេូវចុះទៅខាងឆ្វេង	ហើយអ្វីៗដេលយើងយកមក	
ជាមួយតេូវទុកចោលមួយកន្លេង។	កេុមបុរសពាក់អាវកេឡាឆ្នូតដេលមាន	
កាន់ដំបងបូ៉លីសបានមកជួយកងការពារណាហេសុីដើមេបីជម្លៀសយើង	
ចេញពីទូរថភ្លើង។	ពួកគេសេេកភាសាអាល្លម៉ឺងថា	Schnell Schnell (ស្នេល!	
ស្នេល!)		គឺមានន័យថាលឿនឡើង	លឿនឡើង។	គេសួារខ្លះឈរឆ្កងឹនៅមួយ	
កន្លេងដោយសារតេមិនចង់បេកចេញពីគ្នេ។	កងការពារណាហេសុីគេវីដំបង	
របស់ខ្លនួហើយសេេកសម្ដធីានាអះអាងថាគេសួារនឹងបានជួបជំុគ្នេម្ដងទៀត	
នៅថ្ងេស្អេក	ពេមទំាងបញ្ជេក់ថាអីវ៉ាេន់ទំាងអស់នឹងបញ្ជនូទៅមា្ចេស់ដើមវញិ។		
បនា្ទេប់មកយើងតេូវបានគេដេញឱេយចុះមកឈរនៅចេកចេញចូល។	ឪពុក	
របស់ខ្ញុនិំងខ្ញុ	ំនៅធ្មងឹមួយកន្លេង។	តើយើងបានមកដល់ទីណា?	យើងមិន
បានឃើញកងការពារណាហេសុនីៅក្នងុទូរថភ្លើងទេ	ឪពុករបស់ខ្ញុសួំរទៅកាន់
បុរសពាក់អាវឆ្នតូមា្នេក់ដេលមានមុខមាត់ដូចជាជនជាតិជ្វហី្វ។	បនា្ទេប់ពីបាន	
កេឡេកមើលជំុវិញខ្លួនបុរសមា្នេក់នោះក៏បានខេសឹបបេេប់យើងថា “Vernich-

"តើអ្នកបានចងចាំអ្វីខ្លះអំពីការទៅដល់
របស់អ្នកនៅអូសឈ្វិច?"
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tungslager(វនីឺស្តងុសា្លេកឺ)”	គឺមានន័យថាជំរសំមា្លេប់។	នៅពេលនោះហើយ
ទើបធ្វើឱេយខ្ញុដឹំងថាមា្ដេយរបស់ខ្ញុបំេហេលជាដឹងថាបេេកដជាមានរឿងអ្វមួីយ
កើតឡើងនៅពេលដេលគត់និយាយថា	"ពួកគេបេេកដជាសមា្លេប់យើង"	។

	 នៅកេេមសំឡេងសេេកបញ្ជេនិងជេរបេទេចផ្ដេសារបស់អាល្លឺម៉ង់		
អ្នកដេលកំពុងតេយំ	និងវង្វេងវង្វេន់ក៏បានបេញប់បេញល់ចុះចេញពីលើ
ទូរថភ្លើងដើមេបីជៀសវាងពីការវាយដំ។	សមាជិកគេួសារបានបេកបាក់គ្នេ	
ដោយមិនបាននិយាយពាកេយលាគ្នេនោះឡើយ។	លឿនឡើង	លឿនឡើង,	
ខ្ញុំក៏បានហក់ចុះទៅលើចេកចេញចូលហើយឈរនៅពីមុខអ្នកកាត់ក្ដីរបស់	
ខ្ញុំ។	ខ្ញុំហក់ចុះពីលើទូរថភ្លើង	ហើយក៏បានដកដង្ហើមយា៉េងជេេ។	បនា្ទេប់ពី	
រយៈពេលបីថ្ងេនៅក្នុងរថភ្លើងដេលចង្អៀតផ្អឹះ	និងមានក្លិនស្អុយគឺពិតជា	
ធូរសេបើយណាស់ដេលបានដកដង្ហើមសេួលទោះបីជាធំខ្លិនមិនសូវល្អក៏
ដោយ។	អំពូលភ្លើងបានជះពន្លនឺៅពេលយប់ដោយពន្លភឺ្លបឹភ្លេតៗ។	វាបាន	
បញ្ចេញពន្លទឺៅលើហ្វងូមនសុេសដេលមានទកឹមខុសេងតូសេងតទ់ៅលើផ្លវូ	
រថភ្លើង	និងកាភំ្លើងរបស់កងការពារណាហេសុ។ី	ដោយមានមា្ដេយនៅកណា្ដេល	
ខ្ញុំនិងប្អូនសេី	យើងដើរតាមជួរមនុសេសសេីដេលសំដៅទៅរបងបនា្លេលួស។		
គេូពេទេយដ៏អាកេក់ឈ្មេះថា	ដុកទ័រម៉េនជីល៤ី៦	គឺជាអ្នកដេលបានបំបេកខ្ញុំ	
និងប្អូនសេីខ្ញុំឱេយទៅខាងឆ្វេងហើយមា្ដេយរបស់ខ្ញុំទៅខាងសា្ដេំ។

	 យប់នោះគឺជាយប់ដេលខ្ញុំបានបាត់បង់ឪពុកមា្ដេយរបស់ខ្ញុំ។	ពួកគត	់
តេូវបានគេបោកបេេស់ឱេយជឿថាពួកគត់នឹងតេូវបាននំាទៅបន្ទប់ងូតទឹក		
ប៉ុន្តេជំនួសឱេយទឹកវាគឺជាហេសុីក្លូនប៊ី៤៧	ទៅវិញទេដេលតេូវបានចាក់បំពេញ
នៅក្នុងបន្ទប់នោះ។

	 ខ្ញុំមិនបាននិយាយពាកេយថាលាទៅកាន់ឪពុកមា្ដេយរបស់ខ្ញុំនោះទេ	
ហើយខ្ញុំក៏មិនបានឱបពួកគត់ជាលើកចុងកេេយដេរ។

៤៦	 	គឺជាគេពូេទេយជនជាតិអាល្លម៉ឺង់នៅក្នងុជំរសំមា្លេប់	អូសឈ្វចិ	ដេលមានកេរ្តិ៍ឈ្មេះអាកេក់ដោយសារតេបានធ្វើការពិសោធន៍	
ដ៏ពេេផេសេជាចេើនទៅលើអ្នកទោស	ហើយក៏ជាសមាជិកកេុមគេូពេទេយដេលជេើសរីសជនរងគេេះឱេយទៅសា្លេប់នៅក្នុង	
បន្ទប់ផេសេងពុល។

៤៧	គឺជាសារធាតុគីមីដេលណាហេសុីបេើសមេេប់សមា្លេប់អ្នកទោសនៅក្នុងបន្ទប់ផេសេងពុល។
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	 បនា្ទេប់ពីតេូវបានបំបេកចេញពីឪពុកមា្ដេយ	ប្អូនសេីរបស់ខ្ញុំឈ្មេះ	លីវី	

ហើយនិងខ្ញុំបានកាន់ដេគ្នេបន្តដំណើរទៅមុខទៀត។	ពេលនេះយើងមាន	

គ្នេតេ២នាក់ទេ។	ឪពុករបស់ខ្ញុំតេូវបានបំបេកចេញពីយើងតាំងពីនៅក្នុង	

ទូរថភ្លើងហើយពេលនេះមា្ដេយរបស់ខ្ញុ.ំ..ខ្ញុមិំនហ៊េនគិតអំពីអ្វដីេលកើតឡើង

ទៅលើពួកគត់ទេ។	បេះដូងរបស់ខ្ញុសំ្ទើរតេលោតចេញមកខាងកេេ។	ឥឡូវ	

នេះខ្ញុនំៅសលប់្អនូសេមីា្នេកត់េប៉ណុ្ណេះ។	ខ្ញុកំានដ់េប្អនូសេជីាប។់	ខ្ញុមំនិទាន	់

ដឹងទេថាតើវាសំខាន់យា៉េងណាដេលយើងមានគ្នេពីរនាក់។	វានឹងកាន់តេ	

បង្ហេញយា៉េងចេបាស់នៅពេលដេលពេលវេលាដើរទៅមុខបន្តទៀត។	ចាប់តាងំ

ពីពេលនោះមកយើងនៅស្អតិជាប់គ្នេរហតូ។	យើងមិនដេលលេងដេគ្នេនោះ

ទេបើមា្នេក់មិនទៅ	មា្នេក់ទៀតក៏មិនទៅដេរ។	យើងតេងតេដេកនៅជិតគ្នេ។

	 កេឡេកមើលទៅកេេយវិញអ្វីៗបេៀបបានដូចជាការផ្លេស់ប្ដូរដ៏គួរឱេយ	

កត់សមា្គេល់មួយ។	ស្ទើរតេពេញមួយជីវិត	យើងបេៀបបានដូចជាសត្វឆ្កេ	

និងឆ្មេ	មានទាំងការចេណេន	មានទាំងការវាយដំគ្នេ	ហើយខ្ញុំមិនដេលចង់

មានប្អនូសេនីៅកេបេរខ្លនួទេ។	បុ៉ន្តេខ្ញុបំានដឹងអំពីការទទួលខុសតេវូក្នងុនាម	

ជាបងសេីមា្នេក់ពេលដេលនៅក្នុងជំរំ។	ខ្ញុំនឹងការពារប្អូនសេីរបស់ខ្ញុំអំពីអ្វីៗ

ទាំងអស់។	បុ៉ន្តេមានពេលជាចេើនដងដេលប្អូនសេីទេគឺជាអ្នកដេលបាន

ជួយជីវិតខ្ញុំទៅវិញ។

	 នៅអូសឈ្វិចមានមនុសេសជាចេើនណាស់ដេលចេណេននឹងយើង	

ដេលមានគ្នេពីរនាក់។	អ្នកទោសដេលនៅទីនោះយរូបាននិយាយថាអ្នកដេល	

ឯកោបានបាត់បង់ឆន្ទៈក្នងុការរស់នៅ។	ឱកាសគឺជាអ្វីៗ ដេលគេប់គេងជីវតិ	

"	តើមានន័យយា៉េងដូចម្ដេចទៅ	ពេលដេល
មានប្អូនសេីរស់នៅក្នុងជំរំជាមួយគ្នេ?"

នៅក្នុងជំរំ។	ភាពភា្ញេក់ផ្អើលកើតមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងេ។	យើងមិនអាច	

ដឹងបានទេថាថ្ងេមួយយើងធ្វើការធម្មតាហើយក្នុងមួយរំពេចសោះអាចតេូវ	

បានផ្ទេរទៅជំរំមួយផេសេងទៀត។	ថា្នេក់ដឹកនាំមិនចង់ឱេយយើងមានអារម្មណ៍	

ជិតស្នទិ្ធទៅនឹងកន្លេងណាមួយនោះទេ។	អាល្លម៉ឺង់បេហេលជាភ័យខា្លេចថា	

យើងនឹងបង្កើតចំណងមិត្តភាពដេលអាចជួយឱេយយើងធ្វើការបះបោរនា	

ពេលណាមួយ។	នៅក្នងុអំឡងុពេលនេះដេរ	មិត្តភក្តអិាចនឹងតេវូបានបំបេក	

ចេញពីគ្នេហើយនេះ	គឺជាអ្វីដេលបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ	 និងលីវី	នៅក្នុង	

អូសឈ្វិច	ខណៈពេលដេលកេុមការងរតេូវបានបេងចេកផេសេងៗពីគ្នេ។	

ខ្ញុំតេូវបានជេើសរីសឱេយទៅជំរំផេសេង	ហើយប្អូនសេីរបស់ខ្ញុំតេូវរស់នៅក្នុង	

ជំរំដដេល។	បេឆំងនឹងអ្វីៗទាំងអស់	ខ្ញុំបានលួចរត់តេឡប់មកជំរំដេល	

ប្អូនសេីរបស់ខ្ញុំរស់នៅវិញ។	សំណាងល្អដេលយើងមិនតេូវបានបំបេក	

ចេញពីគ្នេម្ដងទៀត។
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HUR VAR 
DET ATT LEVA 

I LÄGREN?
 

What Was It 
Like To Live In 
The Camps?

	 មនុសេសជាចេើនបានគិតទៅដល់	អូសឈ្វិច	នៅពេលណាដេលគេសួរ	
សំណួរនេះ។	ប៉ុន្តេគឺមានភាពខុសគ្នេយា៉េងខា្លេំងរវាងសា្ថេនភាពនៅក្នុង	
ជំរំសមា្លេប់និងជំរំពលកម្ម។	ជំរំបេមូលផ្ដុំមិនបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយ
អាល្លឺម៉ង់នោះទេ។	ចកេភពអង់គ្លេស	មានជំរំបេមូលផ្ដុំនៅក្នុងបេទេស	
ឥណា្ឌេទាំងមុននិងអំឡុងពេលសង្គេេម។	នៅទីនោះពួកគេបានបេមូលផ្ដុ	ំ
បេជាជនពីបេទេសដេលជាសតេូវរបស់ខ្លួនដោយសារតេភាពភ័យខា្លេច	
របស់ពួកគេថានឹងអាចមានអំពើចារកម្មកើតឡើង។	នៅក្នុងករណីនេះមាន	
ន័យថាជំរំបេមូលផ្តុំគឺជាតំបន់ដច់សេយាលមួយដេលអ្នកទាំងនោះតេូវ
បានឃុំឃាំងដោយមិនតេូវបានគេធ្វើបាបយាយីនិងតេូវបានរំដោះបនា្ទេប់
ពីសង្គេេមបានបញ្ចប់។

	 ជំរំបេមូលផ្ដុរំបស់អាល្លម៉ឺង់ផ្ទយុទៅវិញ	តេវូបានសាងសង់ឡើងសមេេប់	
មនុសេសដេលតេូវបានគេដក់គុកដោយគ្មេនការកំណត់ដោយសារតេជាតិ	
សាសន៍	ជំនឿ	ឬផ្លូវភេទរបស់ពួកគេ។	មនុសេសទាំងនេះតេូវបានបេើ	 និង	
រំលោភបំពាន	ហើយចុងបញ្ចប់គឺតេូវបានគេកមា្ចេត់ចោល។	មានជំរំសមា្លេប់	
មនុសេសចំនួន៦	ដេលមានឡសមេេប់ដុតសាកសព	ដូចជានៅអូសឈ្វិច,	

តេបា្លេំងកា៤៨,បេលជេក៍៤៩,សូប៊ីប័រ៥០,ឆេលណូ៥១	និងម៉ាេជ៍ដណេក៥២	។		

៤៨			គឺជាជំរំសមា្លេប់របស់ណាហេសុីនៅក្នុងសង្គេេមលោកលើកទី២ដេលមានទីតំាងស្ថិតនៅជិតភូមិសូបី៊ប័រនៅភាគខាងកើតនេ
សេុកលូប្លីនបេទេសបូ៉ឡូញ។	ជំរំនេះមានចមា្ងេយ៥គីឡូម៉េតេពីទន្លេបាក់ដេលសព្វថ្ងេនេះជាពេំដេនរវាងបេទេសបូ៉ឡូញ
និងអ៊ុយកេេន។	

៤៩	គឺជំរំសមា្លេប់ដេលស្ថិតនៅភាគខាងកើតបេទេសប៉ូឡូញនៅក្នុងសង្កេត់លូប្លីន។
៥០		គឺជាជំរំសមា្លេប់របស់ណាហេសុីនៅក្នុងសង្គេេមលោកលើកទី២ដេលមានទីតំាងស្ថិតនៅជិតភូមិសូបី៊ប័រនៅភាគខាងកើតនេ

សេុកលូប្លីនបេទេសបូ៉ឡូញ។	ជំរំនេះមានចមា្ងេយ៥គីឡូម៉េតេពីទន្លេបាក់ដេលសព្វថ្ងេនេះជាពេំដេនរវាងបេទេសបូ៉ឡូញ
និងអ៊ុយកេេន។

៥១		គឺជាជំរំសមា្លេប់ដំបូងបង្អស់របស់ណាហេសុីបនា្ទេប់ពីឈ្លេនពានបេទេសបូ៉ឡូញបានជោគជ័យ។	ជំរំនេះមានចមា្ងេយ៥០	
គីឡូម៉េតេពីភូមិឆេលណូ។

៥២		គឺជាជំរំបេមូលផ្ដុំនិងសមា្លេប់របស់ណាហេសុីនៅជាយទីកេុងលូប្លីន។

"តើជីវិតនៅក្នុងជំរំមានលក្ខណៈ
យា៉េងដូចម្ដេចដេរ?"
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នៅទីនោះការសមា្លេប់បេៀបបានដូចជាបេតិបត្តិការឧសេសាហកម្មមួយដេល	

មនុសេសរស់ចូលទៅទីនោះហើយចេញមកវិញកា្លេយជាផេះ។	ជំរំទាំងនេះ	

ស្ថិតនៅលើទឹកដីប៉ូឡូញឬអ៊ុយកេេនពីមុន។	ទាំងនោះគឺជាជំរំសមា្លេប់ក្នុង	

គោលបំណង	គឺដើមេបីកុំឱេយមាននរណាមា្នេក់អាចរួចផុតជីវិតចេញមកបាន។

	 ជរំបំេមលូផ្ដុដំចូជាបជឺនិ-បេលសនិ៥៣	នងិថេរ៉េសុនីសា្ដេដ៥៤	មនិមានឡ	

សមេេបដ់តុសាកសពទេ។	អ្នកទោសមនិតេវូបានគេសមា្លេបដ់ោយបេើបេេស	់

ផេសេងពុល	ដូច្នេះហើយជំរំទាំងនេះមិនមេនជាជំរំសមា្លេប់ទេ។	ប៉ុន្តេវាមាន	

លក្ខណៈអមនុសេសធម៌ស្មើគ្នេ។	មនុសេសជាចេើនបានសា្លេប់ដោយសារភាព	

អត់ឃា្លេន	ជំងឺ	និងការធ្វើបាប។

	 អំឡុងពេលដេលយើងនៅអូសឈ្វិច	ពួកគេបានយកអ្វីៗគេប់យា៉េង

ដេលយើងមានសូមេបីតេសម្លៀកបំពាក់របស់យើង។	ប៉ុន្តេយើងនៅតេមាន	

កមា្លេំងដើមេបីធ្វើការងរ។	រោងចកេឧសេសាហកម្មតេូវការកមា្លេំងពលកម្ម		

ហើយបុរសទាំងអស់តេូវបានបញ្ជូនទៅសមរភូមិ។	ដូច្នេះហើយទើបជំរំ	

ការងរជាចេើនតេូវបានបង្កើតឡើងនៅទូទាំងបេទេស។	ក្នុងជំរំទាំងនេះ	

អ្នកទោសតេវូធ្វើការងរដេលមានលក្ខណៈអមនុសេសធម៌ជាចេើនខណៈពេល	

ដេលទទួលរងនូវការធ្វើបាបនិងកង្វះសេបៀងអាហរ។

	 បុ៉ន្តេដូចដេលខ្ញុំបានលើកឡើង	មនុសេសជាចេើនដេលសួរសំណួរនេះ

ចង់ដឹងអំពីអ្វីដេលកើតឡើងនៅអូសឈ្វិច។

	 ជាខ្លយីើងអាចនិយាយបានថា	វាបេៀបបានដូចជាការរស់នៅក្នងុពពុះ

សាបូ៊ពណ៌បេផេះមួយ។	ដីមានពណ៌បេផេះដោយធូលី	ជំរដំេលយើងរស់នៅ

ពោរពេញទៅដោយពណ៌បេផេះ	សម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកទោសមានពណ៌	

បេផេះ	ហើយមេឃមានពណ៌បេផេះដោយសារតេផេសេង។	វាគឺជាជីវិត	

៥៣			គឺជាភូមិមួយនៅបេទេសអាល្លឺម៉ង់	ស្ថិតនៅខាងជើងហណូវីដេលគឺជាជំរំបេមូលផ្ដុំរបស់ណាហេសុីក្នុងអំឡុងសង្គេេម	
លោកលើកទី២។

៥៤			តេូវបានបង្កើតឡើងដោយណាហេសុីសមេេប់ធ្វើជាជំរំបេមូលផ្ដុំនិងហ្គេតូក្នុងឆ្នេំ១៩៤១នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឆេក។ ៥៥				គឺជាមេបញ្ជេការផ្នេកវាយបេហរជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកដឹកនាំការសមា្លេប់រង្គេលនៅអុឺរ៉ុប។

មួយដេលមានតេភាពចេបូកចេបល់	ដោយមិនមានពេលវេលាចេបាស់	

លាស់។	អ្នកមិនអាចដឹងបានទេថាតើអ្នកបាននៅទីនោះអស់រយៈពេល	

មួយថ្ងេ	មួយឆ្នេំ	ឬពេញមួយជីវិតរបស់អ្នក...

	 ខ្ញុំសូមដកសេង់ពាកេយរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតមា្នេក់ឈ្មេះថា	យេ	

ហេល	ដេណ័រ	ដេលបានធ្វើជាសាកេសីនៅក្នុងការជំនុំជមេះក្ដីរបស់អាដុលហ្វ	៍	

អេឆមេន៥៥។	គត់បាននិយាយថា	អូសឈ្វិច	គឺជាភពមួយផេសេងទៀត។		

ពេលវេលាកន្លងផុតទៅតាមមាតេដ្ឋេនដេលខុសពីផេនដី។	គ្មេនក្មេងដេល	

កើតនៅទីនោះ	ហើយក៏គ្មេនអ្នកដេលកើតចាស់ឈឺសា្លេប់។	ឪពុកមា្ដេយ	

គ្មេនកូន,	កូនគ្មេនឪពុកមា្ដេយ។

	 គោលបំណងនេការមិនសមា្លេប់អ្នកទោសមួយចំនួនដោយបេើផេសេង	

ពុល	គឺដោយសារតេពួកគេនឹងតេូវយកទៅលក់នៅរោងចកេដេលពួកគេ	

តេូវធ្វើពលកម្មរហូតដល់លេងមានកមា្លេំងគេប់គេេន់។	ការដោះដូរបេបនេះ

បានកើតឡើងជាញកឹញប់	ហើយបនា្ទេប់ពីការជេើសរីស	អ្នកដេលតេវូបាន	

ជេើសរីសនឹងតេូវបានបញ្ជូនទៅជំរំការងរផេសេងៗពីគ្នេដេលនៅជាប់ជា

មួយរោងចកេ។	ឯអ្នកដេលនៅសល់តេូវបានបញ្ជូនទៅបន្ទប់ផេសេងពុល។

	 ដោយសារតេអាល្លឺម៉ង់	មិនមានបំណងក្នុងការទុកយើងទំាងអស់គ្នេ	

ឱេយមានជីវិតរស់នៅបានយូរ	របបអាហរក៏តេូវបានតមេូវទៅតាមនេះដេរ។		

របបអាហរតេូវបានបា៉េន់សា្មេនឱេយសមល្មមសមេេប់ចិញ្ចឹមជីវិតមនុសេសតេ	

មា្នេក់ក្នុងរយៈពេល៣ខេតេបុ៉ណ្ណេះ។	នំប័ុងពណ៌ខ្មេបេហេល៣ខាំដេល	

ភាគចេើនធ្វើមកពីអាចម៍រណា	គឺជាអាហរសមេេប់រយៈពេលពេញមួយ	

ថ្ងេដេលពេលខ្លះនំប័ុងនេះលាយជាមួយនឹងប័រមា៉េហ្កេរីន៥ខាំ	ហើយជួន	

កាលលាបជាមួយដំណាប់ផ្លេឈើឬ	សាច់កេកមួយដំុ។	លើសពីនេះក៏មាន

កាហ្វេដេលមានអត្ថបេយោជន៍តេមួយគត់គឺវាក្ដេ។
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	 នៅអូសឈ្វិច	យើងទទួលបានកាហ្វេក្ដេនៅពេលពេឹក	ហើយនៅ

ថ្ងេតេង់យើងទទួលបានស៊ុបដេលមានរូបរាងដូចជាភក់ពណ៌ត្នេតដេល	

ធ្វើមកពីឫសបន្លេនិងសំបកដំឡូង	ហើយជួនកាលមានឆ្អឹងមួយដុំ។	នៅ	

ក្នុងជំរំពលកម្ម	យើងក៏ទទួលបានកាហ្វេនៅពេលពេឹក	ហើយស៊ុបនៅ	

ពេលលា្ងេចដេរ។	អ្នកទោសមួយចំនួនបានសនេសំសំចេដោយបេងចេក	

នំបុ័ងជា៣កំណាត់។	ធ្វើដូចនេះទើបវាអាចសេសសល់បានសមេេប់អាហរ	

៣ពេល។	ឯអ្នកខ្លះទៀត	រមួទាងំខ្ញុ	ំមនិអាចហមឃាតខ់្លនួឯងមនិឱេយបរភិោគ	

វាអស់បនា្ទេប់ពីបានចេកភា្លេមៗនោះទេ។	យើងដេកនៅលើគេេដេកតូចៗ	

ដេលមានជាចេើនជាន់	ហើយជារៀងរាល់ថ្ងេយើងតេូវបានរំខានឥត	

ឈប់ឈរដោយ	សំឡេងសេេករាប់ចំនួនអ្នកទោស។	នេះក៏ជាមធេយាបាយ	

មួយផេសេងទៀតរបស់ណាហេសុី	ដើមេបីធ្វើទារុណកម្មមកលើយើងដេរ។		

ទោះបីជានៅក្នុងអាកាសធាតុបេបណាក៏ដោយ	ក៏យើងតេូវបានគេដេញ	

ឱេយទៅខាងមុខជំរំហើយឈរតមេង់ជា៥ជួរ	ដើមេបីរង់ចាំការរាប់ចំនួនអ្នក	

ទោស។	ជារឿងរាល់ថ្ងេ	យើងតេូវបានគេដស់ឱេយកេេកតាំងពីពេឹកពេលឹម	

ដោយក្មេងសេីជនជាតិប៉ូឡូញ	ឬ	ឆេក	ដេលទទួលបន្ទុកចេញបញ្ជេនៅ	

ក្នុងជំរំ។	នាងបានដើរចូលមកបើកភ្លើងដោយបេញប់បេញល់	ហើយ	

សេេកជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ថា	Aufstehen (អ័ហ្វស្ទៀន)!	ដេលមានន័យ	

ថាដល់ពេលកេេកហើយ។	ជាមួយនឹងពាកេយជេរបេទេចនាងដេញយើង	

ឱេយទៅក្នុងបន្ទប់ទឹក។	យើងតេូវតេបេញប់បេញល់ពីពេេះដល់ពេល	

រាប់ចំនួនអ្នកទោសហើយ។	យើងតេូវឈរឱេយតេង់ជួរក្នុងរយៈពេលជា	

ចេើនម៉េងសេបពេលដេលអ្នកយាមកំពុងរាប់ចំនួនអ្នកទោស។

	 ការរាប់ចំនួនអ្នកទោសបានបន្តទោះបីជាយើងឈឺក៏តេូវតេឈរឱេយ	

តេង់	 ហើយបេសិនបើមានអ្នកសា្លេប់នៅពេលយប់	 គេនឹងយកសាក	

សពចេញទៅកេេ។	 អ្នកដេលតេួតពិនិតេយតាមកេុមតេូវតេបេេកដថា	

មានចនំនួចេបាសល់ាស	់ហើយបញ្ជនូបាយការណទ៍ាងំនោះឱេយទៅកងការពារ	

ណាហេសុី។	ពេលនោះ	ពួកគេនឹងពិនិតេយការរាប់	ហើយពេលខ្លះមានការ	

រាប់ចំនួនម្ដងទៀតមុនពេលដេលមេបញ្ជេការជំរំបានមកដល់។	នៅពេល	

ដេលមេបញ្ជេការជំរំទទួលបានរបាយការណ៍	រួចហើយទើបយើងអាច	

តេឡប់ទៅកន្លេងរបស់យើងវិញ។	 ដល់ពេលនោះយើងទាំងអស់គ្នេ	

សេេកឃា្លេន	អស់កំលាំង	និងរងរយា៉េងខា្លេំងហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំការ	

ចេកកាហ្វេក្ដេ	។
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VAR MAN  
HUNGRIG HELA 

TIDEN?
 

Were 
You Always 
Hungry?

	 យើងបានមកដល់	អូសឈ្វចិ	បនា្ទេប់ពីអត់អាហរ	និងទឹកអស់រយៈពេល	

បីថ្ងេ។	ភាពភ័យខា្លេចដេលបានគេបដណ្ដប់បេះដូងរបស់ខ្ញុំបានរារំាងមិន	

ឱេយខ្ញុចំាប់អារម្មណ៍ថា	ខ្លនួឃា្លេនខា្លេងំយា៉េងណានោះទេ។	ខ្ញុបំេៀបបានដូចជា	

យានយន្តដេលតេូវបានគេប់គេងដោយអ្នកដទេ	ហើយតេងតេធ្វើអ្វីដេល	

គេបានបញ្ជេ។

	 ពេតឹ្ដកិារណ៍ផេសេងៗបានកើតឡើងជាហរូហេ។	អ្វីៗ គេប់យា៉េងបានកើត	

ឡើងយ៉ាេងឆប់រហស័	រហតូធ្វើឱេយខ្ញុមិំនបានកត់សមា្គេល់ឃើញពីពេះអាទិតេយ	

រះឡើយ។	យើងឈរនៅកេេមទឹកផ្កេឈូក	ហើយពេលខ្លះខ្ញុបំានពេយាយាម

លិឍដំណក់ទឹកដេលបានសេក់ចុះមក។

	 បនា្ទេប់ពីយើងតេវូបានបញ្ជនូទៅជំរ	ំសេបៀងអាហរក៏បានមកដល់ដេល	

មាននំប័ុងខ្មេមួយដំុ។	នៅពេលនោះ	ខ្ញុនំៅតេមានអារម្មណ៍តក់ស្លតុចំពោះ

ហេតុការណ៍ដេលបានកើតឡើងកាលពីយប់មេសលិមិញ	ហើយនឹងក្ដបីារម្មណ៍

ចំពោះឪពុកមា្ដេយរបស់ខ្ញុ។ំ	ខ្ញុមិំនអាចលេបអ្វចូីលទៅក្នងុពោះបានទេ។	ខ្ញុំ

បានឱេយនំប័ុងនោះទៅប្អូនសេីរបស់ខ្ញុំរួចក៏បន្តធ្វើបេបនេះអស់រយៈពេលជា

ចេើនថ្ងេ។	ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបរិភោគនំបុ័ងនៅពេលដេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភា្ញេក់ខ្លួនដឹង	

ថាបេសនិបើខ្ញុំចង់មានជីវិតរស់នៅបន្តទៀតខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលនូវអ្វី

ដេលខ្ញុំមានដ៏តិចតួចនេះទេ។

	 ពួកខ្ញុំមិនដេលបានបរិភោគឆ្អេតនោះទេ។	ពេលខ្លះនំប័ុងដេលគ្មេន	

រសជាតិទាំងនេះមិនបានដុតឱេយឆ្អិនល្អផង។	វាគេេន់តេជាមេសៅគេើមៗ	

ពណ៌ខ្មេមួយ	និងគេេន់តេមានកាឡូរីគេប់គេេន់ដើមេបីកំុឱេយយើងសា្លេប់តេ	

បុ៉ណ្ណេះ	បុ៉ន្តេនំប័ុងនោះគឺតិចតួចណាស់ដើមេបីបន្តជីវិតរបស់យើង។	

"តើអ្នកតេងតេឃា្លេនមេនទេ?"
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នៅពេលដេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហូប	ទើបធ្វើឱេយខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងឃា្លេនខា្លេំងយា៉េង

ណា។	វាបេៀបបានដូចជាមានបេហងទទេមួយនៅក្នងុពោះរបស់ខ្ញុដំេល	

តេងតេបើកចំហ។	ចំណិតនំប័ុងតូចទាំងនេះមិនអាចបំពេញបេហងនៅ

ក្នុងពោះខ្ញុំបានទេ	ផ្ទុយទៅវិញគឺបេរជាធ្វើឱេយខ្ញុំចង់បានចេើនទៀត។	ពេល	

វេលាចេះតេកន្លងផុតទៅ	ហើយភាពសេេកឃា្លេនសឹងតេហេកពោះវៀន	

របស់ខ្ញុំ។	នេះគឺជាភាពសេេកឃា្លេនរួមគ្នេ។	យើងក្មេងសេីៗបុ៉នា្មេននាក់

គឺជាពោះមួយដេលសេេកឃា្លេនរួមគ្នេ	យើងមិនដេលនិយាយអំពីអ្វីផេសេង	

ទេ។	យើងនិយាយតេអំពីអ្វីដេលអាចបន្លប់សេចក្ដីសេេកឃា្លេនរបស់យើង

តេប៉ុណ្ណេះ។

	 បនា្ទេប់ពីយើងបានមកដល់ជំរំពលកម្ម	ភាពសេេកឃា្លេនបានកា្លេយទៅ	

ជារឿងមួយដេលយើងអាចទមា្លេប់បាន។	អារម្មណ៍ដេលឃា្លេនបានកា្លេយ	

ទៅជារឿងធម្មតា។	ជារឿយៗ	ពោះរបស់ខ្ញុំបានបះបោរហើយក៏ចាប់ផ្ដើម	

មានអារម្មណ៍ឈចឺាប់	ក៏បុ៉ន្តេនៅពេលដេលអារម្មណ៍នោះកើតឡើងខ្ញុតំេង	

តេទំពារទឹកមាត់របស់ខ្ញុំដើមេបីបញ្ឆេតកេពះរបស់ខ្ញុំថា	ខ្ញុំកំពុងតេបរិភោគ	

អាហរ។	យើងក៏អាចបញ្ឆេតកេពះរបស់យើងដោយនិយាយអំពី	ការចម្អនិ	

អាហរ	របូមន្តអាហរនិងមុខម្ហបូផេសេងៗរហតូដល់ហៀរទឹកមាត់។	ការគិត

ចុងកេេយរបស់ខ្ញុំមុនពេលដេលខ្ញុំចូលគេងនៅពេលលា្ងេច	ជាញឹកញប់គឺ	

នំបុ័ងតូចមួយដេលខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅពេលពេឹក។	យា៉េងហចណាស់វា

អាចរមា្ងេប់ភាពអត់ឃា្លេនរបស់ខ្ញុំសមេេប់ពេលនេះបាន។

	 យើងតេងតេពេយាយាមរកអ្វីដេលអាចបរិភោគបាន។	វាសំខាន់ណាស់

ក្នុងការរាប់អានជាមួយក្មេងសេីៗដេលធ្វើការនៅក្នុងចង្កេេនបាយ។	ពេល	

ខ្លះពួកគេបានលួចដំឡូងនិងនំប័ុងដើមេបីយកមកលើកទឹកចិត្តមិត្តភក្តិ។		

ភាពសបេបាយរីករាយក៏អាចកើតឡើងពីការដើរទៅធ្វើការនៅតាមចមា្កេរ	

ដំណំាហើយក៏ជាកន្លេងដេលខ្ញុំបេថុយបេថាននឹងការវាយដំដើមេបីលួចស្ពេ	

មួយដើមឬពីរដើម។	នៅពេលនោះ	ភាពអត់ឃា្លេនគឺខា្លេងំកា្លេជាងការភ័យខា្លេច	

ចំពោះការដក់ទណ្ឌកម្មទៅទៀត។	ខ្ញុតំេវូបានអនុញ្ញេតឱេយបរភិោគឆ្អេតតេមឹ	

តេមួយដងបុ៉ណ្ណេះ។	កេុមរបស់យើងតេូវបានបំបេកចេញពីគ្នេបនា្ទេប់ពី	

ការបំផ្ទុះនៅឃា្លេំងស្តុកបេេង។	នៅពេលដេលមានសញ្ញេបេេប់ពីអាហរថ្ងេ

តេង់	ទឹកសុ៊បរបស់យើងក៏គួរតេចាប់ផ្ដើមចេកឱេយគេប់គ្នេបុ៉ន្តេយើងបេរជា

តេូវបានគេនាំទៅអាហរដ្ឋេនទៅវិញ។	តុអាហរជាចេើនតេូវបានរៀបចំ

ឡើងដោយមានកន្តេកនំប័ុងធំមួយនៅចំកណា្ដេល។	ខ្ញុំមិនហ៊េនសូមេបីតេ	

គិតពីការប៉ះនំបុ័ងនោះរហូតដល់អ្នកយាមបានទទូចបេេប់ថាមិនអីទេ។	ខ្ញុំ	

ភា្ញេក់ផ្អើលយា៉េងខា្លេងំពីពេេះយើងតេវូបានអនុញ្ញេតឱេយបរភិោគតាមចិត្តចង់។		

នៅពេលដេលកនេ្តកនោះទទេយើងបានថ្មមួីយទៀត។	វាពិបាកក្នងុការស្វេង	

យល់អំពីអ្វីដេលកំពុងតេកើតឡើង	វាបេៀបបានដូចជាមានកេណាត់កម្ញី

ដេលទន់ល្មើយមួយនៅលើពោះដេលឈឺរបស់ខ្ញុ។ំ	ខ្ញុហំបូហើយហបូទៀត	

ហបូហើយហបូទៀត។	ខ្ញុពិំតជាសបេបាយចិត្តណាស់។	ខ្ញុមិំនដេលដឹងទេថា

នំប័ុងអាចធ្វើឱេយខ្ញុសំបេបាយចិត្តបេបនេះបាន។	តំាងពីពេលនោះមកខ្ញុសឹំងតេ

គោរពនំប័ុងនិងដំឡូងជាសាសនារបស់ខ្ញុ។ំ	សមេេប់ខ្ញុ	ំគ្មេនអាហរណាដេល	

អាចហៅបានថាជាអាហរទេបេសិនបើមិនមេនជានំប័ុង។	ភាពសបេបាយ	

រកីរាយបានកន្លងផុតទៅយ៉ាេងឆប់រហស័។	ខ្ញុគិំតថាបេេកដជាមាននរណា

មា្នេក់បានធ្វើអ្វខុីស។	នេះគេេន់តេជាពេតឹ្តកិារណ៍មួយដេលកើតឡើងតេមួយ

ពេលតេបុ៉ណ្ណេះ	ហើយបនា្ទេប់ពីថ្ងេដេលយើងបានបរិភោគឆ្ងេញ់នោះមក		

អារម្មណ៍សេេកឃា្លេនក៏កាន់តេមានខា្លេំងឡើងៗ	នៅពេលដេលពោះរបស់	

យើងបងេួមតូចមកវិញ។	ពេលនេះយើងគេេន់តេបន្តលេបទឹកមាត់និង	

ពេយាយាមសេមេថាយើងមិនឃា្លេននោះទេ។

	 យើងរស់នៅបេបនេះរហូតដល់ថ្ងេរំដោះ។	នៅពេលដេលកងទ័ព	

អង់គ្លេសបានជួបយើង	និងឃើញសភាពរបស់យើងដេលមានភ្នេកខូង	
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What languages 
were spoken 
in Auschwitz?

ហើយសេអាប់	កងទ័ពទំាងនោះចង់ជួយយើង	ហើយក៏បានចេករំលេក	

អាហរកំបុ៉ងរបស់គេឱេយមកយើងដេរ។	យើងភាគចេើនបរិភោគអាហរ	

កំបុ៉ងនោះយា៉េងតក់កេហល់	ដោយមិនបានគិតថាវាអាចធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់

ជីវតិ	ពីពេេះតេកេពះរបស់យើងមិនអាចរលំាយអាហរបានទាន់ពេល។	ខ្ញុំ

សំណាងល្អណាស់ដេលមិនបានបរភិោគ។	បេសិនបើមានអ្នកណាមា្នេក់ឱេយ	

ខ្ញុំបេហេលជាបរិភោគដេរ។	ប៉ុន្តេពីពេេះតេសំណាងល្អរបស់ខ្ញុំៗ	បានជួប

អ្នកដេលឱេយដំឡូងខ្ចីពីរមើម។
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"តើភាសាអ្វីដេលតេូវបានបេើបេេស់
នៅក្នុងជំរំអូសឈ្វិច?"

	 អូសឈ្វិច	គឺជា	ប៉មបាបិល៥៦	ដេលអាចឮគេប់ភាសារបស់អឺុរ៉ុប។	

ប៉ុន្តេភាសាចមេបង	គឺភាសាអាល្លឺម៉ង់	ហើយបេសិនបើយើងមិនយល់ភាសា

នោះទេយើងនឹងជួបបញ្ហេអាកេក់។

	 នេះគឺជារឿងដ៏អាកេក់បំផុតសំរាប់ជនជាតិ	អុីតាលី	ដេលមានមនុសេស	

តិចតួចណាស់អាចនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់បាន។	កងការពារ	ណាហេសុី		

មិនបានខ្វល់ទេថាយើងមួយចំនួនមិនយល់ពីភាសារបស់ខ្លនួ	និងបានចាត់	

ទកុថា	គជឺាការមនិសា្ដេបប់ង្គេបន់ៅពេលដេលយើងមនិបានធ្វើតាមបញ្ជេ។		

ខ្ញុំចំាថាមានស្តេីជនជាតិកេិក	ដេលមានរាងតូចមា្នេក់មកពីកោះរូដស៍៥៧		

នាងបាននិយាយអំពីការវាយដំលើរូបរាងកាយរបស់នាងនៅពេលដេល	

នាងសា្ដេប់មិនយល់ពីអ្វីដេលគេបានបញ្ជេ។	អ្នកដេលមិនយល់ពីបទបញ្ជេ	

មិនដេលមានជីវិតរស់បានយូរនោះទេ	ហើយជនជាតិកេិក	និងអីុតាលី	

ភាគចេើនតេូវបានសមា្លេប់ដោយសារមូលហេតុទាំងនេះ។

	 ជនជាតជិ្វហី្វ	នៅអុរឺ៉បុខាងជើងមានសណំាងជាងជនជាតដិទ៏េទៀត។		

ដោយសារតេអ្នកទាំងនោះអាចនិយាយភាសាយីដីស៥៨	និងយល់អំពីបទ	

បញ្ជេ។	 ដូច្នេះហើយទើបអ្នកទំាងនោះមិនងយធា្លេក់ខ្លួនទៅជាជនរង	

គេេះដូចជាជនជាតិអីុតាលី។	ខ្ញុក៏ំមានចំណេះដឹងខ្លះអំពីភាសាយដីីសដេរ	

៥៦		នៅក្នងុពេះគុម្ព១ី១:	១-៩បានបកសេេយថាប៉មបាបិលគឺជាទេវកថាដេលពនេយល់អំពីមូលហេតុធ្វើឲេយមនុសេសក្នងុពិភពលោក	
និយាយភាសាផេសេងៗពីគ្នេ។

៥៧		គឺជាកោះមួយនៅក្នុងបេទេសកេិក។
៥៨			ភាសាមួយក្នុងចំណមភាសាអាល្លឺម៉ង់ជាចេើនដេលតេូវបានបេើបេេស់ដោយជនជាតិអាសកេណាហេសុីកជ្វីហ្វឬក៏	
ជ្វីហ្វ-អាល្លឺម៉ង់	 ពីពេេះនៅក្នុងសម័យរ៉ូមាុេំងធា្លេប់មានជនជាតិជ្វីហ្វរស់នៅក្នុងតំបន់មួយដេលបច្ចុបេបន្ននេះជារបស់	
បេទេសអាល្លឺម៉ង់។ ៥៩		មានឈ្មេះជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ថា	Blockova	(ប្លក់កូវា៉េ)	គឺជាអ្នកដេលមើលខុសតេូវនៅតាមជំរំបេមូលផ្ដុំរបស់ណាហេសុី។

ពីពេេះឪពុកមា្ដេយរបស់ខ្ញុំតេងតេនិយាយភាសានេះនៅពេលដេលពួក	

គត់មិនចង់ឱេយកូនៗសា្ដេប់យល់អំពីអ្វីដេលពួកគត់និយាយ។	ជាងនេះ	

ទៅទៀត	ខ្ញុំធា្លេប់បានរៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់នៅតាមសាលារៀនរបស់ខ្ញុំ។		

ដូច្នេះហើយវាធ្វើឱេយខ្ញុំមានបេៀបជាងអ្នកដទេ។

	 នៅក្នុងជំរំអូសឈ្វិច-បឺកខិណូ	មនុសេសដេលមកពីសញ្ជេតិផេសេងពីគ្នេ	

មិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នេទេ។	ដូច្នេះហើយខ្ញុក៏ំមិនមានឱកាសចេើន	

ដើមេបសីា្ដេប់ភាសាដេលនិយាយខុសគ្នេៗ ទំាងអស់នោះដេរ។	កន្លេងតេមួយ	

គត់ដេលយើងអាចជួបអ្នកដេលមកពីកេមុផេសេងគ្នេបានគឺនៅក្នងុបន្ទប់ទឹក។	

នៅទីនោះខ្ញុំពេយាយាមបង្កើតសន្ទនាខ្លះៗជាមួយក្មេងសេីឯទៀត។

	 កេេពីសេ្តីដេលជាជនជាតិកេិកនោះ	ខ្ញុំក៏បានជួបរ៉ូសដេលជាក្មេង	

សេីតូចមា្នេក់មកពីបេទេសហូឡង់។	នាងនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់	 បុ៉ន្តេខ្ញុំ	

សា្ដេប់នាងមិនសូវយល់ទេ	ពេេះតេរបៀបបញ្ចេញសំឡេងរបស់នាង។		

ប៉ុន្តេសំណាងល្អដេលកងការពារណាហេសុី	នៅតេយល់អំពីអ្វីដេលនាង	

និយាយ	ហើយនាងក៏បាននិយាយបេេប់ខ្ញុំអំពីការដេលបានតេងតាំងឱេយ	

ធ្វើជាប្លក់កូវា៉េ៥៩	 	ដេលបានធ្វើឱេយនាងទទួលអត្ថបេយោជន៍បន្ថេមដូចជា	

មានអាហរល្អ	សម្លៀកបំពាក់ល្អ	និងមានសេរីភាពចេើនជាងមុន។
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VAD HIÄLPTE 
DIG ATT 

ÖVERLEVA?
 

What helped 
you to survive?

	 មនុសេសជាចេើនអ្នកមិនដេលជឿលើឱកាសនោះទេ	 បុ៉ន្តេបេសិនបើខ្ញុំ
តេូវឆ្លើយសំណួរថា	តើអ្វីដេលបានជួយឱេយខ្ញុំរួចជីវិត	គឺខ្ញុំបានតេឹមតេឆ្លើយ
ថានោះគឺមកពីឱកាស។	បេសិនបើគ្មេនឱកាសនោះទេអ្វីៗផេសេងទៀតក៏	
មិនអាចជួយបានដេរ។	នៅក្នុងជំរំគឺគ្មេនហេតុនិងផលទេ។	យើងមិនអាច	
ដឹងបានទេថាយើងគួរតេនៅកន្លេងណា	ឬក៏មិនគួរនៅកន្លេងណាដើមេបីឱេយ	
បានរួចជីវិត។	យើងអាចនឹងតេូវកងការពារណាហេសុី	សមា្លេប់សមេេប់ការ	
លេងសើចសបេបាយរបស់ពួកគេក៏មាន។	អំពើល្អដេលកងការពារទំាងនោះ
ធ្វើមកលើយើងក៏អាចមានន័យថាបនា្ទេប់មក	គឺជាសេចក្ដសីា្លេប់។	ឧទាហរណ៍	
វេជ្ជបណ្ឌិតម៉េនជីលី	តេូវបានគេសា្គេល់ថា	តេងតេឱេយស្ករគេេប់ទៅក្មេងណា
ដេលគត់នឹងយកទៅធ្វើពិសោធន៍។

	 "	តើអ្នកអាចសមេបខ្លនួបានដោយរបៀបណា?"		មានសិសេសជាចេើន	
បានសួរបេបនេះមកខ្ញុំ។	"បេសិនបើជាខ្ញុំ	ខ្ញុំអាចនឹងសា្លេប់"	។	

	 អ្នកអាចគិតបេបនេះបាន	បុ៉ន្តេសេចក្ដីសា្លេប់គឺមិនងយសេួលដូច
អ្វីដេលនិយាយនោះទេ។	ការរស់នៅអាចពិបាក	ប៉ុន្តេយើងគ្មេនជមេើស	
ផេសេងទៀតឡើយ	យើងនឹងខិតខំតេដររស់នៅរហូតដល់ទីបញ្ចប់នេជីវិត	
របស់យើង។

	 ជាចេើនយប់	បនា្ទេប់ពីធ្វើការងរហត់នៅពេលថ្ងេ	ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាច	
បន្តជីវិតរស់ទៅថ្ងេមុខបានទៀតទេ។	ប៉ុន្តេនៅពេលដេលខ្ញុំភា្ញេក់ឡើង	ខ្ញុំក	៏
កា្លេយទៅជាកូនចៀមដេលចាំសា្តេប់បង្គេប់	ធ្វើភារកិច្ចដេលគេបានបញ្ជេដូច	
កាលពីមេសលិមិញម្ដងទៀត	ដោយក្ដសីងេឃថឹាដរាបណាខ្ញុធំ្វើអ្វដីេលពួកគេបាន
បញ្ជេ។	ពួកគេនឹងមិនបាញស់មា្លេប់ខ្ញុទំេ។	ដរាបណាដេលយើងនៅមានជីវតិ	
យើងចង់រស់បន្តទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ។	យើងជាចេើន	
នាក់តេូវបានគេធ្វើទារុណកម្ម	 បុ៉ន្តេនៅតេមិនបោះបង់ចោលក្ដីសងេឃឹម។		

"តើអ្វីដេលបានជួយអ្នកឱេយរួចជីវិត?"
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ខ្ញុំក៏សងេឃឹមដេរថាខ្ញុំនឹងនៅតេតេដររស់នៅក្នុងសា្ថេនភាពបេបនោះ	បុ៉ន្តេ	
យើងក៏មិនអាចដឹងបានដេរថាយើងនឹងធ្វើអ្វីបនា្ទេប់មកទៀតនោះទេ។

	 នៅអូសឈ្វិច	ពេលខ្លះខ្ញុំគិតដោយក្ដីអស់សងេឃឹម	 "មិនអាចមាន	
ថ្ងេមួយទៀតបានទេ	ថ្ងេស្អេកខ្ញុំនឹងលោតចូលបនា្លេលួសអគ្គិសនី"	 បុ៉ន្តេក៏	
មានគំនិតថ្មីមួយទៀតលេចឡើងថា	"ការសមា្លេប់ខ្លួននោះនឹងធ្វើឱេយសម
ចិត្តពួកណាហេសុី	ពេេះអ្វីដេលពួកគេចង់បានគឺការកំចាត់យើងចោល"	។	

	 អ្វដីេលការពារខ្ញុពីំគំនិតដ៏អាប់អួទាងំនេះគឺប្អនូសេរីបស់ខ្ញុ។ំ	ភាពទទួល	
ខុសតេូវចំពោះគ្នេទៅវិញទៅមក	ធ្វើឱេយមានអត្ថន័យចំពោះជីវិតដេលគ្មេន	
ន័យរបស់យើង។	បេសិនបើប្អូនសេីរបស់ខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្ត	ខ្ញុំជួយផ្ដល់កមា្លេំង	
ចតិ្តដល់នាង។	បេសនិបើខ្ញុមំនិសបេបាយចិត្ត	ប្អនូសេរីបសខ់្ញុនំយិាយកបំ្លេង
ឱេយខ្ញុសំា្ដេប់។	បេសិនបើយើងគ្មេនគ្នេពីរនាក់ចំាជួយគ្នេទៅវញិទៅមកនោះទេ
យើងបេេកដជាមិនអាចរស់រានមានជីវិតបានឡើយ។

	 ភាពសាមគ្គីនិងរង្វង់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកេុមក៏មានអត្ថន័យយា៉េង
ខា្លេំងណាស់ដេរ។	នៅពេលលា្ងេច	យើងអង្គុយជំុគ្នេដើមេបីពេយាយាមបំបាត់	
គំនិតមិនល្អដោយនិយាយអំពីរឿងចាស់និងថ្មីអំពីកំណាពេយនិងរូបមន្តធ្វើ	
ម្ហូប។	យើងពេយាយាមបំបាត់ភាពសេេកឃា្លេនដោយ	"ធ្វើម្ហូប"	ដេលជាការ	
ពនេយល់ឱេយបានកេបាះកេបាយអំពីរបៀបធ្វើម្ហបូរហតូទាល់តេយើងសឹងតេអាច
ធំក្លិនស្ពេញត់សាច់ជេូកចិញ្ចេេំនិងបេហិត។

	 មានរឿងផេសេងៗជាចេើនទៀតដេលមានសារសំខាន់ដល់ការរស់រានមាន	
ជីវតិរបស់យើងទំាងអស់គ្នេដេលមកពីបេទេសហងុគេ។ី	អ្វដីេលសំខាន់នោះ	
គឺយើងមិនតេវូបានចាប់ខ្លនួឱេយកា្លេយទៅជាអ្នកទោសរហតូដល់ឆ្នេ	ំ១៩៤៤។		
វាមានន័យថាយើងបានចំណាយពេលមិនដល់១ឆ្នេំផងនៅក្នុងជំរំ	ដេល	
មិនដូចអ្នកដទេទៀតដេលរងទុក្ខវេទនាអស់រយៈពេលជាចេើនឆ្នេំ។

	 ការខិតខំតេដររស់ដើមេបបីេេប់អំពីរឿងរា៉េវគេប់យា៉េងដេលបានកើតឡើង	
ចំពោះយើងគេប់គ្នេបនា្ទេប់ពីសង្គេេមបានរលត់ទៅតេងតេមាននៅក្នុងផ្នត់	
គំនិតរបស់យើងជានិច្ច។	បុ៉ន្តេនៅពេលនោះយើងទំាងអស់គ្នេបានសងេសយ័
ថាគ្មេននរណាមា្នេក់ចង់សា្ដេប់រឿងរា៉េវរបស់យើងទេ។

“HUR VAR 
SAMMAN- 

HÅLLNINGEN  
I LÄGRET?

 
Was there 

solidarity in 
the camp?
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	 អ្នកបេហេលជាគិតថាពីពេេះតេជោគវាសនាដេលដូចគ្នេរបស់យើង	

នឹងអាចធ្វើឱេយយើងចេះសាមគ្គីគ្នេ។	 បុ៉ន្តេការពិតអ្វីៗដេលបានកើតឡើង	

គឺមិនមេនជាការសាមគ្គីគ្នេនោះទេ។

	 ជាញកឹញប់នៅពេលដេលកេមុការងរមួយបានបង្កើតឡើង	កេមុតូចៗ	

នៅក្នុងនោះក៏បានបង្កើតឡើងដេរ។	ក្មេងសេីៗដេលមកពីបេទេសដូចគ្នេ	

រស់នៅជាមួយគ្នេយា៉េងជិតស្និទ្ធហើយក៏មានការរីសអើងគ្នេដេរ។	ក្មេង	

សេីជនជាតិជ្វីហ្វ-បូ៉ឡូញ	បានចាត់ទុកថាខ្លួនឯងល្អជាងជនជាតិហុងគេី		

ហើយជនជាតិហុងគេីគិតថាខ្លួនឯងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងជនជាតិបូ៉ឡូញ។	នៅ	

ក្នុងកេុមដេលមកពីបេទេសហុងគេី	 ក៏មានការបេកាន់បកេសពួកដោយសារ

តេអ្នកដេលមកពីទីកេុងដូចគ្នេគឺរាប់អានតេជាមួយអ្នកដេលមកពីទីកេុង

ដូចគ្នេតេប៉ុណ្ណេះ។

	 អ្នកដេលមកពីទីកន្លេងដូចគ្នេឬនៅលើទូរថភ្លើងដូចគ្នេ	ជួយយកអាសា

គ្នេទៅវញិទៅមកដោយអស់ពីចិត្ត។	ឧទាហរណ៍	បេសិនបើនរណាមា្នេក់តេវូ

បានចាត់តំាងឱេយធ្វើការងរដូចជានៅក្នងុផ្ទះបាយគឺអាចធ្វើឱេយអ្នកទាងំនោះ

ចេករបបអាហរចេើនទៅមិត្តភក្តរិបស់ខ្លនួ។	ក្មេងសេីៗ ទំាងនោះចេករលំេក	

អត្ថបេយោជន៍ជាមួយកេុមរបស់ខ្លួននិងតេងតេឱេយអាទិភាពគ្នេទៅវិញទៅ

មក។	នៅពេលដេលទទួលរបបអាហរ	គឺសំខាន់ណាស់ចំពោះការទទួល

បានទឹកសុ៊បដេលដួសមកពីបាតឆ្នេំង	ពេេះនេះគឺជាផ្នេកដេលមានបន្លេ	

ជួនពេលខ្លះមានកម្ទេចសាច់ទៀតផង។	យើងទាងំអស់គ្នេដេលឈរតមេង់

ជួរចាំទឹកសុ៊បសម្លឹងមើលទៅកាន់វេកដួសដោយក្ដីចេណេន។	តើវេកដួស	

សម្លនោះបានទមា្លេក់ចុះទៅដល់បាតឆ្នេំងដេរឬទេ?ឬក៏វេកដួសសម្លនោះ	

ដួសបានតេមឹតេទឹកសុ៊បទេសមេេប់ថ្ងេនេះ?	បេធានកេមុចាត់ចេងនីមួយៗ	

"តើនៅក្នុងជំរំមានសាមគ្គីភាពគ្នេដេរឬទេ?" ចង់បង្ហេញអំពីភាពស្មើគ្នេនៅពេលដេលចេកទឹកសុ៊ប	ដូច្នេះហើយទើប	

បេធានកេុមទាំងនោះមិនងើយមើលមុខអ្នកដេលឈរតមេង់ជួរទេ	ដើមេបី	

បង្ហេញថាវេកដួសសម្លនឹងទមា្លេក់ឱេយទៅដល់បាតឆ្នេំងសមេេប់អ្នករាល់គ្នេ	

ដេរ។	បុ៉ន្តេបេធានកេុមទាំងនោះបានដឹងចេបាស់ថាកេុមរបស់ខ្លួនឈរនៅ	

តេង់កន្លេងណាមិនថាជួរមុខ	កណា្ដេល	ឬចុងកេេយគេ។	នៅពេលដេល	

ដល់វេនកេុមរបស់ខ្លួន	នោះវេកដួសសម្លនឹងទមា្លេក់ចុះដល់បាតឆ្នេំង។

	 ការចង់មានជីវិតរស់នៅបន្តគឺខា្លេំងកា្លេរហូតដល់អាចធ្វើឱេយអ្នកខ្លះ	

លួចនំប័ុងពីសាច់ញតិរបស់ខ្លួន	កូនលួចពីមា្ដេយ	រីឯបងប្អូនលួចពីគ្នេទៅ	

វិញទៅមក។	មានអ្នកខ្លះទៀតលះបង់អាហរខ្លួនទៅឱេយអ្នកដទេ	 បុ៉ន្តេ	

ហេតុការណ៍នេះមិនសូវកើតឡើងជាញឹកញប់នោះទេ។	នៅក្នុងកេុម	

របស់ខ្ញុំមានមនុសេសសេីមា្នេក់តេូវបានគេសា្គេល់ថាគឺជាមនុសេសដេលមានចិត្ត	

កំណាញ់និងអាតា្មេនិយម។	 បុ៉ន្តេនាងបានបេេទៅជាមនុសេសដេលចេះ	

លះបង់និងមានសណា្ដេនចិត្តល្អ។	នាងតេងតេជួយឱេយអស់ពីសមត្ថភាព	

របស់ខ្លួន	 ហើយក៏លះបង់អត្ថបេយោជន៍របស់នាងទៅអ្នកដេលមាន	

សេចក្ដីតេូវការខា្លេំងជាង។

	 ការប្ដងឹនិងរិះគន់ដោយចំហ	មិនមេនជារឿងដេលកមេកើតមានឡើង	

នោះទេ។	ដើមេបីបានអត្ថបេយោជន៍បន្ថេមគឺមានអ្នកខ្លះហ៊េនរាយការណ៍បេេប់	

ពីមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួន។	រឿងរា៉េវទំាងនេះ	បានកើតឡើងមកលើរូបខ្ញុំផ្ទេល់។		

ខ្ញុគឺំជាអ្នកដេលនៅក្នងុចំណមមនុសេសមួយចំនួនដេលចេះភាសាអាល្លម៉ឺង់	

ហើយក៏មានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងអ្នកដទេទៀត។	ដូច្នេះពេលដេលយើងទៅ	

ធ្វើការនៅអេដេលស្ដេតខ្ញុំតេូវបានចាត់តាំងឱេយធ្វើជាការប៉ូ។	នៅពេលកា្លេយ	

ខ្លួនទៅជាកាបូ៉	គឺមានន័យថា	យើងគឺជាដេជើងរបស់កងការពារណាហេសុី

ហើយមានតួនាទីក្នុងការមើលខុសតេូវថាតើសមាជិកនៅក្នុងកេុមបានខិត	

ខំបេងឹបេេងធ្វើការងរដេរឬទេ។	ការងរនេះធ្វើឲេយយើងទទួលបានទឹកសុ៊ប	
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បន្ថេមមួយចានទៀត។	យើងមិនអាចបដិសេធការតេងតំាងនេះបានទេ		

បុ៉ន្តេយើងអាចបំផ្លេញការងរនេះបាន។	បនា្ទេប់ពីធ្វើដំណើរបានបន្តចិ	យើង	

បានមកដល់រោងចកេទេឌុទេេមមួយ	ដេលការងររបស់យើងគឺតេវូសមា្អេត	

កំទេចថ្ម។	យើងតេូវឈរជាជួរៗហើយហុចថ្មទៅមា្ខេងទៀតដើមេបីដក់ជា	

គំនរឱេយមានរបៀប។	កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុគឺំតេវូមើលក្មេងសេីៗ ទាងំនោះឱេយធ្វើ	

ការងរឱេយអស់ពីសមត្ថភាព	បុ៉ន្តេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបេរជាជួយឃា្លេំមើល	និង

ចាំបេេប់ក្មេងសេីៗទំាងនោះនៅពេលណាដេលកងការពារណាហេសុីដើរ	

មកកេបេរ។	ក្មេងសេីៗ ទាងំនោះអាចធ្វើការបានតាមសមេលួរហតូទាល់តេខ្ញុំ

ឱេយសញ្ញេទើបអ្នកទាំងនោះចាប់ផ្ដើមខិតខំធ្វើការងរវិញ។

	 ពីរថ្ងេមិនទាន់បានរលំងផុតទៅផង	ខ្ញុក៏ំតេវូបានរាយការណ៍ដោយក្មេង	

សេីជនជាតិបូ៉ឡូញមា្នេក់។	ចំពោះក្មេងសេីមា្នេក់នោះតេឹមតេទឹកសុ៊បបន្ថេម

មួយចានសោះគឺអាចធ្វើឱេយនាងហ៊េនធ្វើបេបនេះបាន។

HUR VAR  
DET ATT VARA 

KVINNA  
I LÄGREN?

 
What was it like 
to be a woman 
in the camps?
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	 នៅពេលដេលនិយាយអំពីទង្វើដេលបានបេពេឹត្តិទៅលើអ្នកទោស	គឺ

គ្មេនភាពខុសគ្នេរវាងសេ្តីនិងបុរសទេ។	សេ្តីក៏តេូវបានបេើឱេយធ្វើការងរធ្ងន់

ហើយក៏តេូវបានដក់ទោសយា៉េងធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នេដេរ។	កងការពារណាហេសុី	

មិនបានចាត់ទុកយើងជាសេ្តនីោះទេ	គឺយើងគេេន់តេជាវត្ថដុេលតេវូបានបេើ

បេេស់ឱេយធ្វើការងរតេប៉ុណ្ណេះ។	ស្តេីជាពិសេស	ស្តេីវ័យក្មេងបានពេយាយាម	

រកេសាភាពជាសេ្តរីបស់ខ្លនួសូមេបតីេនៅក្នងុសា្ថេនភាពដេលស្ទើរតេមិនអាចទេេំ

ទេបានយា៉េងណាក៏ដោយ។	នៅពេលដេលយើងទៅដល់ជំរំពលកម្មហើយ

បានជួបអ្នកទោសសង្គេេមបារំាងដេលធ្វើការនៅកន្លេងជាមួយគ្នេ	យើងបាន	

ពេយាយាមស្វេងរកកេេមលាបមាត់ឬមេសៅលាបមុខនៅតាមសំណង់បាក់បេក។	

យើងចាប់ផ្ដើមចង់តុបតេងខ្លនួសារជាថ្មមី្ដងទៀត	ហើយយើងចង់ធ្វើឱេយខ្លនួ

យើងមានភាពទាក់ទាញចំពោះបុរសវយ័ក្មេងដ៏សេស់សង្ហេទាងំនោះ។	រឿង	

រា៉េវស្នេហដេលបរសិទុ្ធកប៏ានកើតឡើង	មនិយរូប៉នុា្មេនក្មេងសេនីៅទនីោះក៏

ចាប់ផ្ដើមមានបុរសបារាំងដេលជា	"របស់នាង"	។

	 យើងតេវូបានហមផ្ដេច់មិនឱេយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នេបុ៉ន្តេនៅក្នងុ

ពេលដេលគ្មេនអ្នកណាតេតួពិនិតេយមើលបុរសបារំាងទំាងនោះនឹង	"ទមា្លេក់"	

កាដូតូចមួយនៅមុខក្មេងសេដីេលខ្លនួចាប់អារម្មណ៍	ខណៈពេលដេលនាង	

ដើរឆ្លងកាត់	ហើយក្មេងសេីនោះនឹង	"ទមា្លេក់"	សំបុតេដេលមានពាកេយ	

អរគុណពីរឬបីមា៉េត់តេឡប់ទៅវិញ។	យើងតេូវតេបេុងបេយ័ត្នថានឹងគ្មេន	

កងការពារណាហេសុី	នៅជតិនៅពេលណាដេលយើងធ្វើរឿងបេបនោះឡើង		

ពីពេេះទង្វើបេបនេះនឹងតេូវបានដក់ទោសយា៉េងធ្ងន់ធ្ងរ។	ការដក់ទោស	

"តើក្នុងនាមជាស្តេីមា្នេក់ដេលរស់នៅក្នុងជំរំ
មានលក្ខណៈបេបណាដេរ?"

យា៉េងធ្ងន់ធ្ងរក៏អាចអនុវត្តនៅពេលណាដេលបុរសនិងនារីតេូវចាប់បានថា	

នៅជាមួយគ្នេដេរ។	ប៉ុន្តេតាមអ្វីដេលខ្ញុំចាំបានហេតុការណ៍ទាំងនេះ	គឺមិន

បានកើតឡើងនៅជំរដំេលខ្ញុរំស់នៅទេ។	ដោយឡេកហេតុការណ៍ទាងំនេះ

បានកើតឡើងនៅ	អូសឈ្វិច	។

	 នៅអូសឈ្វចិ	យើងរស់នៅក្នងុជំរធំំ	ដេលមានមនុសេសចំនួន៥០០នាក់។		

យើងតេូវបានតេួតតេេដោយមេកេុមមា្នេក់ឈ្មេះថា	អ៊ីតកា	ដេលជាក្មេងសេី	

ជនជាតិបូ៉ឡូញមា្នេក់។	នាងមានជំនួយការ	ដេលតេូវជាប្អូនសេីរបស់នាង

មានឈ្មេះថា	អេលសា។	ក្មេងសេីទាំងពីរនាក់នេះមកពីបេទេសបូ៉ឡូញ		

ហើយបានរស់នៅក្នុង	អូសឈ្វិច	អស់រយៈពេលពីរឆ្នេំមកហើយ។	ពួកគេ	

ទាងំពីរ	គឺមានមុខមាត់សេស់សា្អេតណាស់	និងមានរបបអាហរបរភិោគគេប់	

គេេន់។	អ្នកទាំងពីរក៏តេូវបានអនុញ្ញេតឱេយរកេសាសក់ដ៏សេស់សា្អេតរបស់ខ្លួន	

ថេមទំាងមានសម្លៀកបំពាក់ធម្មតា	និងទទួលបានរបបអាហរចេើនជាងអ្នក	

ដទេ។	មានថ្ងេមួយ	យើងមិនឃើញ	អេលសា	ទេ	ហើយនៅពេលដេលនាង	

បង្ហេញខ្លួន	សក់កេបាលរបស់នាងតេូវបានកោរ	ហើយភ្នេកនាងហើមស្ពីង។	

យើងឆ្ងល់ថា	តើមានរឿងអ្វីបានកើតឡើងចំពោះនាង។	កេេយមកនាងក៏	

បានបេេប់យើងទំាងអស់គ្នេអំពីដំណាលរឿងថា	មានបុរសមា្នេក់ដេលធ្វើ	

ការងរនៅក្នុងឈបនដ្ឋេនបានទៅរកនាងដោយសមា្ងេត់	ហើយបេគល់ឱេយ

នាងនូវវត្ថុចាំបាច់មួយចំនួន។	ជាធម្មតា	អារម្មណ៍ផ្លូវភេទក៏បានកើតឡើង	

រវាងអ្នកទាងំពីរ។	អេលសា	បានធា្លេក់ក្នងុអន្លង់ស្នេហបុ៍រសមា្នេក់នោះ។	ខ្ញុមិំន	

បានដងឹទេថារឿងរា៉េវបានបន្តរហតូដលព់េលណាបុ៉ន្តេថ្ងេមយួ	គសូ្នេហម៍យួ

គូនេះតេវូចាប់បានដោយកងការពារ	ណាហេសុ។ី	អេលសាតេវូបានកងការពារ	

ណាហេសុីវាយដំ	និងកោរសក់កេបាលហើយអត្ថបេយោជន៍បន្ថេមរបស់នាង

ក៏តេូវបានដកហូត។	បុរសមា្នេក់នោះតេូវបានគេវាយ	និងទំនងជាមិនអាច

នឹងរួចផុតជីវិតនោះទេ។
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HUR VAR DET 
ATT HA MENS?

 
What was 

it like to have 
your period?

"តើយា៉េងដូចម៉េចទៅនៅពេលដេល
អ្នកមានរដូវ?"

	 សេ្តីៗ បានយកសំឡអីនាម័យទៅតាមខ្លនួនៅពេលចេញដំណើរដោយ	

មិនបានសងេសយ័ថានឹងមិនតេវូបានអនុញ្ញេតឱេយយកអីវា៉េន់ឬក៏សំឡអីនាម័យ	

ទាំងនោះតាមខ្លួនទេ។	បុ៉ន្តេជាក់ស្ដេងសំឡីទាំងនោះគ្មេនបេយោជន៍អ្វី	

សមេេប់យើងទេ។	ខ្ញុំមានរដូវបានបេហេលជាមួយឬពីរដងប៉ុណ្ណេះហើយ	

ក្នងុពេលនោះគឺពិតជាលំបាកខា្លេងំណាស់។	គ្មេនអ្វដីេលអាចទប់ឈមរបស់	

យើងបាននោះទេ។	បេសិនបើយើងសំណាងល្អ	ក្មេងសេីដេលជាមេកេុម	

របស់យើងអាចនឹងឱេយកេណាត់កន្ទបមកខ្លះ។	ពេលខ្លះយើងបេថុយបេថាន	

នឹងការដក់ទោសដោយហេកសម្លៀកបំពាក់ដេលនៅនឹងខ្លួនយកទៅបេើ

បេេស់	បុ៉ន្តេជារឿយៗយើងតេវូដើរទៅណាមកណាដោយមានឈមបេឡាក់	

ឬមានឈមហូរតាមជើង។	នៅពេលនោះគឺសំខាន់ណាស់ដេលយើងមិន	

ដើរជួបជាមួយកងការពារណាហេសុី	បើមិនដូច្នេះពួកគេនឹងជេបេទេចយើង	

ថា	dreckige Judesau (ដេិចហ្កីកឺ	យូដេសោ)	ដេលមានន័យថាជេូកជ្វីហ្វ	

សោ្មេគគេេគ	ដេលមិនចេះថេរកេសាអនាម័យខ្លនួឯង	ហើយក៏វាយយើងរហតូ	

ដលជ់ាពំេញខ្លនួ។	នៅថ្ងេមយួមតិ្តភក្ដរិបសខ់្ញុឈំ្មេះថា	ដរូា៉េ	បានកតស់មា្គេល	់

ថានាងគួរតេមានរដូវតាំងពីបីថ្ងេមុនមកម៉្លេះ។	នាងគិតថាវាពិតជាចម្លេក

ណាសព់េេះនាងមិនដេលបាននៅជាមួយបុរសណាមា្នេក់នោះទេ។	បនា្ទេប	់

មកគ្នេយើងជាចេើននាក់ទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមជួបរឿងបេបនេះដេរ។	មានមនុសេស	

សេីតេបុ៉នា្មេននាក់បុ៉ណ្ណេះដេលមានរដូវបនា្ទេប់ពីមកដល់ជំរំបេមូលផ្ដុំបាន	

បុ៉នា្មេនសបា្ដេហ៍។	ក្មេងសេមួីយចំនួនគិតថាខ្លនួមានផ្ទេពោះ	បុ៉ន្តេបន្តចិកេេយ	
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មកទើបយើងដឹងថាវាមិនមេនជាសញ្ញេដេលមានផ្ទេពោះនោះទេ។	ការមាន	

រដូវគឺបានឈប់ដោយឯកឯង។	មានពាកេយចចាមអារ៉ាេមថានេះគឺដោយសារ	

តេសារធាតុបេូមីន៦០	ដេលមាននៅក្នុងនំប័ុងបុ៉ន្តេរឿងនេះមិនតេូវបាន	

បញ្ជេក់ឱេយបានចេបាស់លាស់នោះទេ។	វាគឺជាការពិតដេលរដូវអាចឈប់	

ដោយសារតេរបបអាហរមិនល្អដូចគ្នេទៅនឹងអ្នកដេលមានជំងឺធុញនឹង	

អាហរ	បុ៉ន្តេមូលហេតុនេះមិនអាចយកមកពនេយល់នៅក្នងុករណីរបស់យើង	

បានទេ។	យើងបេេកដជាតេូវបានឱេយអ្វីដេលអាចប៉ះពាល់ដល់អ័រម៉ូនរបស់

យើងជាក់ជាមិនខាន។

	 យើងទាំងអស់គ្នេខា្លេចថារដូវនឹងមិនមកម្ដងទៀតទេហើយនៅពេល	

អនាគត	យើងនឹងមិនអាចមានកូនបានទេ។	បុ៉ន្តេសំណាងល្អដេលរឿងនេះ	

មិនបានកើតឡើង។	រដូវបានមកទៀងទាត់វិញនៅពេលដេលយើងទទួល	

បានរបបអាហរគេប់គេេន់។	បនា្ទេប់ពីសង្គេេមបានបញ្ចប់	មានសេ្តមួីយចំនួន	

សមេេចចិត្តមិនយកកូនពីពេេះភាពភ័យខា្លេចរបស់អ្នកទាងំនោះដេលបាន	

គិតថាអ្វីៗ គេប់យ៉ាេងដេលខ្លនួបានឆ្លងកាត់អាចនឹងកើតមានឡើងម្ដងទៀត។		

បុ៉ន្តេបនា្ទេប់មក	នៅពេលដេលសេ្តទីាងំនោះមានវយ័ចំណាស់ទៅ	ពួកគេបាន

សោកសា្ដេយដេលមិនមានកេមុគេសួារសមេេប់ខ្លនួឯង។	អ្នកទំាងនោះមាន	

អារម្មណ៍ឯកោយា៉េងខា្លេំង។

៦០		គឺជាសារធាតុគីមីដេលមានពណ៌កេហមកេមៅហើយរលាយនៅក្នុងទឹក។

BLEV NI  
VÅLDTAGNA?

 
Were you 
raped?
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	 អំពើរំលោភសេពសន្ថវៈតេងតេតេូវបានបេើជាវិធីសាសេ្តមួយសមេេប់	

ភាគីមា្ខេងក្នុងការបំពានលើ	"ទេពេយសមេបត្តិ"	 របស់ភាគីមា្ខេងទៀត	ដេលក្នុង	

ករណីនេះគឺសំដៅទៅលើមនុសេសសេ។ី	នៅអាល្លម៉ឺង់ហេតុការណ៍នេះមិនបាន	

កើតឡើងទេ។	សមេេប់ពួកណាហេសុ	ីរលំោភសេពសន្ថវៈតេវូបានដក់ចូលក្នងុ	

គោលការណ៍ហមឃាត់ពីពេេះទំនាក់ទំនងរវាងជាតិសាសន៍ខុសគ្នេគឺតេវូ	

បានហមឃាត់ដោយចេបាប់។	ក៏បុ៉ន្តេ	នៅក្នងុការអនុវត្តជាក់ស្ដេងគឺមានភាព	

ខុសគ្នេទំាងសេុង។	សំណាងល្អដេលគ្មេននរណាមា្នេក់នៅក្នុងកេុមរបស់ខ្ញុំ

តេូវបានគេចាប់រំលោភ	ហើយអស់រយៈពេលជាយូរខ្ញុំមិនបានដឹងថារឿង

នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងជំរំផេសេងទៀតនោះទេ។	ខ្ញុំបានដឹងអំពីរឿងនេះ

បនា្ទេប់ពីសង្គេេមបានបញ្ចប់ទៅ។	ខ្ញុបំានជួបនារមីា្នេក់ដេលបានបេេប់រឿងរា៉េវ	

អាកេក់ទំាងនេះមកខ្ញុ។ំ	ដើមេបកីារពារសីលធម៌ក្នងុចំណមទាហនណាហេសុ	ី	

ផ្ទះបនតេូវបានបង្កើតឡើងដេលមានដូចជាផ្ទះបនសមេេប់មនេ្តីជាន់ខ្ពស់	

និងផ្ទះបនសមេេប់នាយទាហន។	ក្មេងសេជីនជាតិជ្វហី្វតេវូបានបញ្ជនូទៅ	

ទីនោះ	ហើយបេសិនបើយើងចង់មានជីវិតរស់	យើងតេូវតេសា្ដេប់បញ្ជេ។	

បនា្ទេប់ពីធ្វើការងរដេលលំបាកអស់រយៈពេលពេញមួយថ្ងេ	ក្មេងសេីដេល

មានរូបរាងសេស់សា្អេតតេូវបានគេមកយកទៅផ្ទះបននៅពេលលា្ងេច	ហើយ	

នឹងបញ្ជូនតេឡប់មកធ្វើការវិញនៅពេលពេឹក។

	 ឯអ្នកខ្លះទៀតតេូវចំាបមេើនៅទីនោះគេប់ពេលវេលា។	ក្មេងសេីទាំង

នោះមិនអាចមានជីវតិរស់នៅបានយរូនោះទេ។	បុ៉ន្តេមានក្មេងសេដីេលមាន	

សំណាងល្អមួយចំនួនបានធ្វើឱេយទាហនអាល្លឺម៉ង់ធា្លេក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍	

ហើយក្មេងសេីនោះនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតដេលសមរមេយជាមួយទាហនរបស់	

នាង។	ជាពិសេសបេសិនបើទាហននោះមានតំណេងខ្ពស់នៅក្នុងជំរំ។

"តើអ្នកតេូវបានចាប់រំលោភដេរឬទេ?" 	 កងការពារណាហេសុីដេលមានតំណេងខ្ពស់អាចជេើសរីសក្មេងសេី	

ដើមេបីគេប់គេងកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្លួនបាន	ហើយនាងនឹងតេូវបានលើក	

លេងមិនឱេយធ្វើការងរធ្ងន់នៅខាងកេេផ្ទះឡើយ។	បុ៉ន្តេទោះបីជានៅក្នុង

លក្ខខណ្ឌនោះក៏ដោយ	ក៏មិនអាចធានាបានដេរថាក្មេងសេីនោះនឹងអាច	

រួចជីវិតនៅក្នុងពិភពលោកដេលមិនចេបាស់លាស់	និងខ្វះវិចារណញ្ញេណ	

របស់ពួកណាហេសុីនោះទេ។
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VAR DU RÄDD 
FÖR DÖDEN?

 
Were you afraid 

of death?

	 សេចក្ដសីា្លេប់មិនមេនជាអ្វដីេលខ្ញុខំា្លេចនោះទេ។	អ្វដីេលកាន់តេអាកេក់	
ជាងនេះគឺភាពមិនបេេកដបេជា	ការរង់ចាំដេលគ្មេនទីបញ្ចប់	និងសេចក្ដី	
បារម្ភទៅវិញទេ។	សេចក្ដីបារម្មណ៍គឺតេងតេមាននៅក្នុងចិត្តខ្ញុំជានិច្ច។		
សេចក្ដបីារម្មណ៍បេៀបបានដូចជាសម្លេងរហឹមៗនៅពីខាងកេេយ	នឹងបាត់	
ទៅវិញលុះតេេតេនៅពេលណាដេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខា្លេចចំពោះការ	
គំរាមកំហេងអាយុជីវិតដេលខិតជិតចូលមកដល់។

	 អ្វីដេលខ្ញុំខា្លេចគឺថាតើសេចក្ដីសា្លេប់នឹងមកដល់តាមរបៀបណា។	មិន
មានជីវិតបន្តទៀតគឺជាបំណងបេេថា្នេដ៏ធំបំផុតសមេេប់យើងទាំងអស់គ្នេ		
បុ៉ន្តេផ្លវូដេលនំាយើងទៅដល់ទីនោះទេដេលធ្វើឱេយយើងភ័យខា្លេច។	ភាពកាច	
សាហវឃោរឃៅរបស់ណាហេសុីអាចធ្វើឱេយមានការឈឺចាប់យ៉ាេងខា្លេំងមុន
ពេលដេលសេចក្ដីសា្លេប់ចូលមកដល់។	នោះហើយគឺជាអ្វីដេលខ្ញុំខា្លេច។	
ខ្ញុចំាបំានថា	នៅពេលដេលខ្ញុកំេេកឡើងខ្ញុបំានគិតថា	"តើខ្ញុអំាចឆ្លងផុតថ្ងេ
នេះបានដេរឬទេ?"	ប៉ុន្តេខ្ញុំគ្មេនពេលក្នុងការសញ្ជឹងគិតនោះទេ។	សម្លេង
សេេករបស់កងការពារនារីណាហេសុី	បានធ្វើឱេយខ្ញុំស្ទុះចេញពីគេេហើយមើល	
កិច្ចការតេូវធ្វើដេលកំណត់នៅក្នុងរបៀបវារៈដូចជាធ្វើគេេចំបើង	ទៅបន្ទប់	
ទឹក	និងការរាប់ចំនួនរបស់អ្នកទោស។	បនា្ទេប់មកយើងទាំងអស់គ្នេក៏ចាប់
ផ្ដើមដើរទៅធ្វើការងរហើយរហូតទាល់តេខ្ញុំតេឡប់មកវិញនៅពេលយប់	
ទើបខ្ញុំមានកមា្លេំងដើមេបីគិត។

	 ថ្ងេរបស់ខ្ញុំបញ្ចប់ដោយខ្ញុំរំឭកពីកំណាពេយមួយដេលនិពន្ធដោយជន	
ជាតិហុងគេី	មា្នេក់ឈ្មេះថាអារា៉េណី	ហណុស	ដេលបកបេេជាតេួសៗថា៖

	 អរគុណពេះជាមា្ចេស់

	 សមេេប់ការវិលតេឡប់មកវិញនេពេលលា្ងេច

	 ផេនដីដេលរងទុក្ខសោក

	 ឥឡូវនេះអាចសមេេកបានដោយស្ងប់សា្ងេត់។

"	តើអ្នកខា្លេចសេចក្ដីសា្លេប់ដេរឬទេ?"
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HUR VAR NI 
KLÄDDA?

 
How were you 

dressed?

	 នៅពេលដេលយើងមកដល់	 អូសឈ្វិច	យើងទំាងអស់គ្នេគឺតេូវ	

អាកេេតកាយ។	យើងតេូវទុកសម្លៀកបំពាក់របស់យើងក្នុងមួយគំនរ	

ហើយសេបេកជើងរបស់យើងចងជាប់គ្នេដក់ក្នុងមួយគំនរផេសេងទៀត។	

ខ្ញុំបានគិតដោយសា្ងេត់ៗថា	តើអ្នកទាំងអស់គ្នេនឹងរកសម្លៀកបំពាក់របស់	

ខ្លនួវញិបានដោយរបៀបណា?	ចុងកេេយទើបខ្ញុដឹំងថា	សម្លៀកបំពាក់ទាងំ	

អស់នោះនឹងតេវូបញ្ជនូទៅបេទេសអាល្លម៉ឺង់	បនា្ទេប់ពីកមា្លេងំការងរបានបេង

ចេកវត្ថណុាដេលមិនអាចបេើការបានចេញអស់ជាមុន។	សម្លៀកបំពាក់ណា

ដេលមិនតេូវបានបញ្ជូនចេញទៅបេទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងតេូវយកទៅសមា្អេត	

សមា្លេប់មេរោគ	ហើយលាបឈើឆ្កេងពណ៌លឿងពីលើដើមេបឱីេយអ្នកទោសបេើ

បេេស់។	យើងតេវូបានគេឱេយអាវដេវេងពណ៌បេផេះដេលមានបេវេងខុសគ្នេ	

និងខអាវក្នុងដេលមានរូបរាងអាកេក់	និងធ្វើមកពីកេណាត់គេើមៗ។	ខ្ញុំ	

មិនចាំបានទេថាយើងតេូវបានគេឱេយសេេមជើងឬក៏អត់	 បុ៉ន្តេយើងទទួល	

បានកនេសេងបង់កមួយដេលយើងយកមកគេបកេបាលតេកោលរបស់ខ្លួន។		

នៅពេលដេលយើងតេវូបានជេើសរីសឱេយធ្វើការងរ	យើងតេវូប្តរូទៅស្លៀក	

សម្លៀកបំពាក់	"សីុវលិ"		ដេលមានលាបឈើឆ្កេងពណ៌លឿងពីលើ	ដើមេបកំុី	

ឱេយចេឡំជាមួយអ្នកដេលមិនតេូវបានជេើសរីស។	សម្លៀកបំពាក់នេះតេូវ

បានប្ដរូនៅពេលខ្លះ។	នៅពេលដេលអាកាសធាតុតេជាក់ខា្លេងំ	យើងទទួល	

បានសម្លៀកបំពាក់បន្ថេមដេលគេហៅថា	"សម្លៀកបំពាក់កក់ក្ដេ"	។	ខ្ញុំ	

បានអាវកេេមួយទោះបីជាអាវនោះស្ដើងក៏ដោយ	ចំណេកឯ	លីវី	បាន	

អាវចាក់ដេវេងមួយ។	ដើមឡើយអាវនោះ	គឺជារបស់ប្អូនសេីជីដូនមួយ	

ឈ្មេះថា	ដីតសុី	ដេលលីវីចូលចិត្តជាងគេ។	

"តើអ្នកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យា៉េងដូចម្ដេច?"
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	 ដោយសារតេបេបនេះហើយ	ទើបយើងដឹងថាប្អនូសេជីីដូនមួយក៏បាន

ធ្វើការងរនៅកេេមផ្លេកសរសេរថា		"អាបាយ	មាហ៍	ហេ្វាយ៍	Arbeit macht 

frei”	ការងរធ្វើឱេយអ្នកមានសេរីភាព	ដូចគ្នេដេលជាផ្លេកចំអកពេយួរនៅលើ	

ចេកចូលទៅអូសឈ្វិច។	"សម្លៀកបំពាក់កក់ក្ដេ"	តេូវបេគល់តេលប់ទៅ	

វិញនៅរដូវផ្កេរីក	ហើយអ្វីផេសេងៗទៀតយើងទុករហូតដល់ថ្ងេដេលតេូវបាន	

គេរំដោះ។	បនា្ទេប់ពីការរំដោះ	យើងចង់កមា្ចេត់សម្លៀកបំពាក់នេះចោលឱេយ	

បានឆប់បំផុត	និងរកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីទៀតមកជំនួសវិញ។	នៅពេលខ្លះ	

យើងទទួលបានអំណយពីទាហនអង់គ្លេស	ឬយើងតេូវចេញទៅខាង	

កេេដើមេបីស្វេងរកសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់នោះដោយខ្លួនឯង។	យើងអាច	

"ស្វេងរកឃើញ"	សម្លៀកបំពាក់ហលនៅលើស្នួ	ហើយក៏បានលួចយក	

មកដោយពំុទៀងតេង់	 បុ៉ន្តេអាល្លឺម៉ង់	បានយកទៅពីយើងចេើនជាងអ្វី	

ដេលយើងបានលួចយកមកនេះណាស់។	នេះមិនមេនហៅថាជាចោរនោះ	

ទេ	បុ៉ន្តេហៅថា	"ការរៀបចំសារជាថ្មមី្ដងទៀត"	ទៅវញិទេ។	នាពេលនោះដេរ	

គេតេវូការក្មេងសេដីេលពូកេដេរជាចេើនអ្នក។	ភួយនិងកមេេលជាចេើនតេវូ	

បានបេេកា្លេយឱេយទៅជាសម្លៀកបំពាក់នៅកេេមមេេមដេដ៏រហ័សរហនួរបស់	

ពួកគេ។	ក្មេងសេទំីាងនោះបានកេបេេភួយនិងកមេេលឱេយកា្លេយទៅជា	សំពត់	

អាវកេេ	 និងរ៉ូបជាដើម។	ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មានរ៉ូបមួយដេលធ្វើមកពីកេណាត់	

វំាងននពណ៌បេតងនិងបាន	"ស្វេងរកឃើញ"	ខទាហនកងនាវពីណ៌ខៀវ

មួយគូដេលធ្វើពីរោមសត្វ។	ខ្ញុសំ្លៀកខមួយនោះពេលដេលយើងធ្វើដំណើរ	

មកកាន់បេទេសសុ៊យអេត។	នៅទីកេុងលូបេក	យើងនិងសម្លៀកបំពាក់	

តេូវបានយកទៅសមា្លេបម់េរោគ	ហើយមានក្មេងសេីមួយចំនួនអាចរកេសាទុក	

សម្លៀកបំពាក់ដេលខ្លនួអាចពាក់បាន។	ចំណេកខ្ញុបំានរកេសាទុកខទាហន	

៦១			គឺជារូបិយប័ណ្ណផ្លូវការរបស់បេទេសស៊ុយអេត	(១គេណរស្មើលុយខ្មេរ៤០០រៀល)។

កងនាវពីណ៌ខៀវនោះ	និងបានពាក់វាម្ដងទៀតទៅកន្លេងធ្វើការដំបូងរបស់

ខ្ញុំនៅទីកេុងស្តុកខុល	។

	 សមេេប់បេេក់ខេដំបូងរបស់ខ្ញុំ	ខ្ញុំបានទិញរ៉ូបពណ៌ខ្មេមួយធ្វើពីរោម	

សត្វដេលមានតំលេ១០០	គេណរ៦១	ដេលស្មើនងឹបេេកខ់េខ្ញុមំយួខេពេញ។	

រ៉ូបនោះពិតជាសាកសមនឹងតម្លេណាស់។	នៅទីបំផុតខ្ញុំអាចពាក់អ្វីមួយ	

ដេល	"	ថ្លេថ្នូរ	 "	ហើយធ្វើឱេយខ្ញុំមានទំនុកចិត្តពេលដេលខ្ញុំចេញទៅជួប	

មិត្តភក្តិនៅហងកាហ្វេនាពេលរសៀលក្នុងថ្ងេអាទិតេយ។
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BLEV NI 
SIUKA?

 
Did you get 

sick?

	 នៅពេលនោះគឺសំខាន់ណាស់ដេលយើងមិនតេូវមានជំងឺ។	យើង	

អាចរួចជីវិតបានយូរដរាបណាយើងអាចធ្វើការបានតេបុ៉ណ្ណេះ។	បេសិន	

បើយើងឈឺ	យើងនឹងមិនមានបេយោជន៍សមេេប់ពួកគេទៀតទេ។	យើង	

ដឹងថាបេសិនបើយើងតេវូបានចាត់ទុកថាគ្មេនបេយោជន៍គេនឹងបញ្ជនូយើង	

ទៅបន្ទប់ផេសេងពុល។	ដូច្នេះហើយ	យើងកមេនឹងឈឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់។	គ្នេ	

យើងមួយចំនួនដេលធា្លេប់តេឈឺរុាេំរ៉េ	ភា្លេមៗនោះក៏ជាសះសេបើយអស់ពី	

ជំងឺ។	គ្មេនអ្នកឈកឺេបាល	ហើយក៏គ្មេនជំងឺដំបកេពះទៀតដេរ។	ជួនកាល		

យើងមានជំងឺតិចតួច	ហើយនៅពេលនោះយើងតេូវទៅមន្ទីរពេទេយដេល	

តេូវបានគេហៅថា	"រេវីអឺ"៦២។	គេូពេទេយនៅទីនោះក៏ជាអ្នកទោសមា្នេក់ដេរ	

ហើយនាងមិនមានថា្នេំអ្វីចេើនដើមេបីបំបាត់ការឈឺចាប់របស់យើងទេ។	ថា្នេំ	

លាបដេលមានឈ្មេះថា	"	អិចធេយុលី	"៦៣		តេវូបានយកមកបេើសមេេប់ការឈឺ	

បំពង់កនិងពងបេក។	ភាពធូរសេេលតេមួយគត់ដេលបានមកពីការទៅ	

មន្ទីរពេទេយនោះគឺ	ពេលវេលាដេលបានសមេេកនិងពាកេយលួងលោមមួយ	

ចំនួន។	បេសិនបើនរណាមា្នេក់មានជំងឺគេនុក្តេ	ឬឈឺខា្លេងំធ្ងន់ធ្ងររហតូដល់

មិនអាចធ្វើការបាន	យើងពេយាយាមការពារអ្នកនោះ។	យើងជួយធ្វើការរបស់

គតហ់ើយឱេយគតទ់ៅសមេេកនៅជេងុមយួ	នងិមានអ្នកចាឃំា្លេមំើលថានងឹ

មិនមានកងការពារណាហេសុីរកឃើញគត់នោះទេ។	ជួនកាលមេបញ្ជេការ	

មានសណា្ដេនចិត្តល្អក៏បានឱេយគត់អង្គុយសមេេកនៅក្នុងរោងការងរ	និង	

ជួយការពារគត់ពីកងការពារណាហេសីុ	ដោយនិយាយកុហកថាគត់កំពុងជួយ	

"	តើអ្នកមានជំងឺដេរឬទេ?	"

៦២			ពាកេយអាល្លម៉ឺង់ Revier	(រេវអឺី)	មានន័យថាជាតំបន់ឬដេនដីដេលបានកំណត់។	រឯីសមេេប់ណាសីុ	វាមានន័យថាជាកន្លេង	
សមេេប់អ្នកទោសក្នុងជំរំដេលមានជំងឺ។	

៦៣		មានឈ្មេះជាភាសាអង់គ្លេសថា	 Ichthyol	(អិចអេយុល)	គឺជាបេភេទថា្នេំដេលយកមកពេយាបាលបញ្ហេសេបេកដូចជារលាក	
ភ្លើង,	សត្វ	ល្អិត,	ជំងឺតេអកឬសេបេកមុខមុន។	
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ធ្វើការងរនៅខាងក្នុង។	បេសិនបើកងការពារនោះមានអារម្មណ៍ល្អ	គេ	

បេហេលជាឱេយគត់នៅ	បើមិនដូចោ្នេះទេគេនឹងដេញគត់ចេញ។	នៅ	រេវីអឺ	

មានគេេជាចេើន	ដូច្នេះអ្នកជំងឺអាចនៅទីនោះដោយមិនចាំបាច់ចេញទៅ	

ខាងកេេដេលមានអាកាសធាតុតេជាក់នោះទេ។	ហេតុផលដេលធ្វើឱេយ	

យើងមានភាពភ័យខា្លេចក្នងុការសា្នេក់នៅទីនោះ	គឺយើងមិនអាចដឹងបានទេ	

ថានៅពេលណាដេលគេូពេទេយណាហេសុីដើរចូលមកដល់។	នៅពេលគេូ	

ពេទេយណាហេសីុចូលមកដល់	អ្នកជំងឺតេូវតមេង់ជួរដោយអាកេេតកាយដើមេប	ី

ឱេយពេទេយតេួតពិនិតេយមើល	ហើយបេសិនបើនរណាមា្នេក់មានរូបរាងស្គមពេក	

នោះគឺជាហេតុផលគេប់គេេន់ដើមេបកីាត់ទោសបេហរជីវតិ។	គេពូេទេយដេល	

ចង់ជួយសង្គេេះក្មេងសេីដេលមានជំងឺអស់ទំាងនោះគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបាន

ចេើនទេ។	បុ៉ន្តេខ្ញុំដឹងពីករណីមួយដេលគេូពេទេយមា្នេក់បានលាក់ក្មេងសេី	

ដេលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ	និងសន្លប់បានយា៉េងបិុនបេសប់រហតូដល់នាងមិនតេវូ	

បានគេពូេទេយណាហេសីុរកឃើញ។	ក្មេងសេមីា្នេក់នោះបានជាសះសេបើយហើយ	

ក៏ចាកចេញពីរេវីអឺ។	ករណីដ៏គួរឱេយចាប់អារម្មណ៍មួយទៀត	គឺនៅពេល	

ដេលគេូពេទេយណាហេសុី	បានសេឡាញ់ក្មេងសេីដ៏សេស់សា្អេតមា្នេក់ដេលដេក	

ឈឺនៅក្នុង	រេវីអឺ។	គេូពេទេយនោះមិនបានកាត់ទោសបេហរជីវិតក្មេងសេី	

មា្នេក់នោះទេ	ផ្ទុយទៅវិញគេបានបញ្ជូននាងឱេយទៅពេយាបាលនៅក្នុងរេវីអឺ	

របស់ទាហនណាហេសុ។ី	រឿងរា៉េវដេលកើតឡើងបនា្ទេប់ពីនោះ	ខ្ញុមិំនបានដឹង	

ទេហើយខ្ញុក៏ំមិនដេលបានឃើញនាងម្ដងទៀតដេរ។	ខ្ញុខំ្លនួឯងធា្លេប់បានទៅ	

រេវីអឺ	 បុ៉នា្មេនដងដេរ	នៅពេលដេលជើងរបស់ខ្ញុំកើតដំបធំមួយនៅពេល	

ដេលអាកាសធាតុតេជាក់ខា្លេំងពីពេេះតេសេបេកជើងរបស់ខ្ញុំ។	ខ្ញុំមិនដឹង

ទេថាគឺពេេះតេថា្នេំលាបដ៏អសា្ចេរេយនៅក្នុងរេវីអឺនោះឬក៏មកពីរដូវផ្កេរីកដេល	

ជិតនឹងមកដល់នោះទេ	ប៉ុន្តេដំបនោះក៏ជាសះសេបើយទៅវិញ។

FANNS 
DET SNÄLLA 
SS-SOLDATER

 
Were there 

kind SS 
soldiers?
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	 ខ្ញុមិំនដេលបានជួបកងការពារណាហេសុណីាមា្នេក់ដេលចិត្តល្អនោះទេ។	

អ្នកយាមរបស់យើងមិនដេលចាប់អារម្មណ៍ពីយើងទេ។	អ្នកយាមទាងំនោះ

គេេន់តេធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លនួ	ហើយបេសិនបើកិច្ចការទាងំនោះទាក់ទងនឹងការ	

វាយដំអ្នកទោស	អ្នកយាមទាងំនោះនឹងបេើដំបង។	អ្នកយាមខ្លះតេវូបានគេ

សា្គេល់ថាចិត្តអាកេក់ខា្លេំងចំណេកឯខ្លះទៀត	"គេេន់តេ"	ចិត្តអាកេក់	ហើយ	

ខ្លះទៀតអាចធ្វើបាបយើងដោយគ្មេនមូលហេតុអ្វីទាល់តេសោះ។	អ្នកមិន	

អាចនិយាយបានទេថាខ្ញុំធា្លេប់បានទទួលអំពើល្អមួយយា៉េងពិតបេេកដ។		

កងការពារណាហេសុតីេវូបានហ្វកឹហត់ឱេយមានតេភាពឃោរឃៅ	និងមិនមាន	

មនោសញ្ចេតនាអ្វីទាំងអស់។

	 នៅក្នុងសុន្ទរកថាដេលមានឈ្មេះអាកេក់	និងតេូវបានដកសេង់ជា	

រឿយៗរបស់ហុីមឡឺ៦៤	បានសរសើរអំពីភាពឃោរឃៅរបស់អ្នកបាញ់	

សមា្លេប់ជនជាតិជ្វីហ្វ	ដោយបានលើកឡើងថា	"បានឆ្លងកាត់រឿងទាំង	

អស់នេះ	ហើយនៅតេមានចិត្តនឹងនរ	វាបានធ្វើឱេយយើងខា្លេំងកា្លេ។	នេះគឺជា	

ទំព័រដ៏រុងរឿងមួយនៅក្នុងបេវត្តិសាសេ្តរបស់យើង"។	កងការពារណាហេសុី	

ក៏ដូចជាយើងទំាងអស់គ្នេដេរ	គឺមានទាំងភាពល្អនិងភាពអាកេក់នៅក្នុង	

ខ្លនួរបស់គេ	បុ៉ន្តេពួកគេបេរជាជេើសរីសយកភាពអាកេក់ទៅវញិ។	កេេយ	

មកទើបចាប់ផ្ដើមបេកេកដោះសាថាខ្លួនបាញ់បេហរមនុសេសដោយសារតេ	

ខ្លួនតេូវតេធ្វើបេបនោះ។	បុ៉ន្តេការសិកេសាសេេវជេេវបានបង្ហេញឱេយឃើញ	

៦៤			គឺជាសមាជិកកងការពារណាហេសុី	និងជាសមាជិកឈនមុខគេនេគណបកេសណាហេសុី។	ហុីមឡឺនៅក្នុងចំណមអ្នកដេល
មានអំណាចបំផុតនៅក្នុងណាហេសុីនិងក្នុងចំណមអ្នកដេលទទួលខុសតេូវធំបំផុតចំពោះការសមា្លេប់រង្គេលនៅអុឺរ៉ុប។

៦៥		មានឈ្មេះជាភាសាអង់គ្លេសថា	“ Ordinary Men”	(បុរសសាមញ្ញ)	គឺជាសៀវភៅសរសេរអំពីរឿងពិតនេការបាញ់	
សមា្លេប់ទេង់ទេេយធំមួយទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វដោយកងវរសេនាតូចបូ៉លីសបមេុង១០១របស់បូ៉លីសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុង	
បេទេសប៉ូឡូញក្នុងឆ្នេំ១៩៤២។

"តើមានកងការពារណាហេសុីណាមួយ
ដេលចិត្តល្អដេរឬទេ?"

ថារឿងរ៉ាេវវាមិនមេនបេបនេះរហូតនោះទេ។	នៅក្នុងសៀវភៅដេលមាន	

ចំណងជើងថា	"បុរសសាមញ្ញ"៦៥		អ្នកបេវត្ដិវិទូ	លោកគេីស្តូហ្វ័របេេននីង	

បានចង្អលុបង្ហេញថា	មានមនុសេសពីរឬបីនាក់តេបុ៉ណ្ណេះ	ដេលបានដកខ្លនួ	

ចេញបើទោះបីជាអ្នកទំាងអស់នោះតេវូបានបេេប់ថាពួកគេនឹងតេវូបានលើក	

លេងទោសបេសិនបើមនសិការរបស់ខ្លួនមិនអនុញ្ញេតឱេយសមា្លេប់មនុសេស។		

ជំនួសដោយការជេើសរីសសមេេប់ខ្លនួឯង	អ្នកទំាងនោះបានធ្វើតាមសមា្ពេធ	

ពីមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួន។	ដូចគ្នេនេះដេរ	ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដេលល្អតេឹមតេូវក៏

អាចជេើសរីសធ្វើរឿងអាកេក់នៅកេេមកាលៈទេសៈណាមួយបានដេរ។	

យើងទាំងអស់គ្នេសុទ្ធតេមានជមេើស។	អ្នកយាមរបស់យើងគឺជាទាហន

ណាហេសុវីយ័ក្មេងដេលបានសេបថសេបេយ៉ាេងមឺុងមា៉េត់ដើមេបសីា្ដេប់បង្គេប់	ការពារ	

ពេមទាងំរស់នៅនិងសា្លេប់ដើមេបមីេដឹកនារំបស់ខ្លនួ។	ការអប់ររំបស់ណាហេសុី

តេូវបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីវ័យក្មេងនៅពេលដេលពួកគេងយសេួលនឹងលត់

ដំ។	យូរៗម្ដងទើបមានអ្នកយាមដេលជាទាហននៅក្នងុកងទ័ពធម្មតា	ដេល	

ជាបុរសវយ័ចំណាស់ៗដេលណាហេសុបីានកេណ្ឌឱេយធ្វើជាកងទ័ព។	មានភាព	

ខុសគ្នេយា៉េងខា្លេងំរវាងទាហនពីរកេមុនេះ	គឺកេមុទាហនក្នងុកងទ័ពធម្មតា	

មានអត្តចរិតស្លូតជាងពីពេេះតេចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេមិនទាន់តេូវបាន

គេបញ្ចុះបញ្ចូលឱេយជឿលើមនោគមន៍វិជា្ជេទាំងសេុងនោះទេ។	មានថ្ងេមួយ	

នៅពេលដេលយើងដើរទៅកន្លេងធ្វើការ	យើងមិនបានអមដោយកង	

ការពារណាហេសុីវ័យក្មេងដេលកាន់ដំបងនោះទេ	 បុ៉ន្តេគឺជំនួសទៅដោយ	

កេុមទាហនដេលមានសា្ពេយកាំភ្លើងនៅលើខ្នង។	នេះគឺជាលើកទីមួយ	

និងតេម្ដងគត់ដេលអ្នកយាមនិយាយជាមួយយើងធម្មតា	និងមិនសេេក	

បញ្ជេមកយើង។	មានទាហនមា្នេក់ឈ្មេះថា	ហឺមា៉េន់	ហក់បីដូចជាមាន	
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ការងឿងឆ្ងល់ចេើន	ហើយដោយសារតេខ្ញុំជាមនុសេសមា្នេក់ក្នុងចំណម	

មនុសេសមួយចំនួនតូចដេលចេះនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់	គត់ក៏បានដើរមក

កេបេរខ្ញុនំៅពេលដេលយើងកំពុងដើរជាបេេជួំរ។	គត់បានចាប់ផ្ដើមនិយាយ

ជាមួយខ្ញុំនិងសួរខ្ញុំថាតើឯងជាអ្នកណាហើយមកពីកន្លេងណា។	គត់បាន

បេេប់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចអំពីការលំបាកមួយចំនួនរបស់គត់។	គត់មានកូនសេី

មា្នេក់ដេលមានអាយុសេបាលខ្ញុំ	ហើយបេហេលជាបេបនេះហើយបានជា

គតម់ករកខ្ញុបំ៉នុា្មេនដងនៅពេល	ដេលកេមុទាហនរបសគ់តស់ា្នេកន់ៅក្នងុ	

ជរំំ។	ពេលខ្លះគត់យកផ្លេបោ៉េមឬដំឡូងមកឱេយខ្ញុំ។	ប៉ុន្តេគត់ក៏មានអាហរ	

តេបន្តចិបន្តចួដូចគ្នេនឹងខ្ញុដំេរ។	ភាពរាក់ទាក់របស់គត់គឺជាពន្លពឺេះអាទិតេយ	

នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដេលពោរពេញទៅដោយភាពងងឹត។	បុ៉ន្តេអ្វីៗគឺមាន	

រយៈពេលមួយភ្លេតតេបុ៉ណ្ណេះ។	មិនយូរបុ៉នា្មេនកងការពារណាហេសុីវ័យ

ក្មេងដេលវាយដំយើងដោយគ្មេនបេណីមេតា្ដេបេសិនបើនរណាមា្នេក់ដួល

ឬចេញពីជួរបានវិលតេឡប់មកយាមវិញ។	មានពេលខ្លះយើងដើរកាត់	

សួនបន្លេដេលទើបតេបេមូលផលបានដូចជា	សណ្ដេកបេូសេល	ខាត់ណា	

និងបន្លេជាចេើនទៀត។	នៅពេលណាដេលយើងឃើញបន្លេដេលសេស	

សល់ដុះចេញពីក្នងុភក់	យើងក៏ស្ទុះទៅដកវាចេញមកបើទោះបីជាបេឈម	

នឹងការវាយដំក៏ដោយ	ពីពេេះនេះគឺជាការបន្ថេមដ៏មានតម្លេទៅនឹងរបប

អាហរដ៏កេខេសត់របស់យើង។	ជាពិសេសចំពោះអ្នកដេលឈឺហើយតេូវ

បង្ខំខ្លួនទៅធ្វើការងរ។	អេលីហេសាបេត	ដេលជានារីជនជាតិហុងគេី-ជ្វីហ្វ

ដ៏សេស់សា្អេតមា្នេក់មានជំងឺយ៉ាេងធ្ងន់ធ្ងរហើយបាត់បង់សា្មេរតី។	នាងតេូវ

បានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទេយ។	នៅថ្ងេបនា្ទេប់គេូពេទេយណាហេសុីបានមកដល់	

ហើយដើរពិនិតេយតាមគេេអ្នកជំងឺគេប់ៗគ្នេ	 និងឱេយគេូពេទេយនៅ	រេវីអឺ	 ដឹងពី	

ការសមេេចចិត្តរបស់គត់តាមរយៈការងក់កេបាល។	មកដល់គេេរបស់	

អេលីហេសាបេត	គត់សួរអំពីជំងឺរបស់នាង។	គត់បានហៅនាងជាមួយនឹង	

ពាកេយទន់ភ្លន់ថា	"	ហើយចុះឯង	ក្មេងសេីតូចតើឯងឈឺអ្វី?"	នាងឆ្លើយថា	

"	ខ្ញុចុំករោយគេប់កន្លេងទំាងអស់	ខ្ញុមិំនមេនជាក្មេងទៀតទេ	ខ្ញុធំា្លេប់បានរៀន	

អំពីបេភេទថា្នេំពេទេយម្ដងហើយ	"។	

	 ពេទេយណាហេសុីបនា្ទេប់មកបញ្ជេថា	នាងគួរតេបញ្ជូនទៅជំរំមួយទៀត។	

នៅទីនោះនាងបានវិលតេឡប់មកមានសុខភាពដូចធម្មតាវិញ។	មនុសេស	

ដដេល	ដេលគ្មេនមនសិការបន្តិចណាសោះនៅពេលបញ្ជូននរណាមា្នេក់	

ឱេយទៅសា្លេប់	ឥឡូវបានសង្គេេះជីវិតអ្នកផេសេងមា្នេក់ទៅវិញ	។	យើងពេល	

ខ្លះក៏ជួបរឿងដេលស្មុគសា្មេញបេបនេះនៅក្នុងសង្គម។

	 មានថ្ងេមួយទៀត	មិត្តរបស់ខ្ញុំឈ្មេះ	លីលី	បានសន្លប់។	យើងទំាង	

អស់គ្នេមានទុក្ខពេយួយា៉េងខា្លេងំនៅពេលដេលនាងតេវូបានបញ្ជនូទៅ	រេវអឺី។	

បនា្ទេប់ពីបុ៉នា្មេនថ្ងេបានកន្លងផុតទៅហើយនៅតេមិនទាន់បានឃើញនាង	

វិលតេលប់មកវិញទៀត	យើងទាំងអស់គ្នេបានសន្និដ្ឋេនថាយើងនឹងមិន	

អាចឃើញនាងម្តងទៀតនោះទេ។	បុ៉ន្តេក្នងុមួយរពំេចសោះ	នាងបេរជាកំពុង	

តេឈរក្នងុអំឡងុពេលរាប់ចំនួនអ្នកទោសទៅវញិ។	នៅពេលដេលយើងសួរ	

នាងថាតើមានរឿងអ្វបីានកើតឡើង	នាងបាននិយាយថានាងចាបំានមិនសូវ	

ចេបាស់លាស់ទេថា	តេវូបានគេយកទៅលាក់នៅក្នងុបេអប់តូចមួយរាល់ពេល	

ដេលគេពូេទេយណាហេសុ	ីដើរចូលមកដើមេបតីេតួពិនិតេយ។	បុគ្គលិកនៅក្នងុ	រេវអឺី	

ក៏ជាអ្នកទោសដូចជាយើងដេរ	ហើយភាពឃោរឃៅរបស់កងការពារណាហេសុ	ី

អាចពេលខ្លះកាត់បន្ថយបានដោយភាពសាមគ្គីរវាងអ្នកទោសដូចគ្នេ។

	 សារា៉េ	ដេលជាអ្នកទោសមា្នេក់មកពីបេទេសបូ៉ឡញូបានបេេប់ខ្ញុថំា	មុន	

ពេលចាប់ខ្លួន	គត់បានលាក់ខ្លួននៅកន្លេងដេលគត់ជឿជាក់ថាមាន	

សុវត្ថិភាព។	បុ៉ន្តេគត់តេូវតេបេេប់នរណាមា្នេក់អំពីគមេេងនេះដើមេបីឱេយ

ប្ដីរបស់គត់អាចរកគត់ឃើញ។	គត់បានជេើសរីសបេេប់អ្នកជិតខាង	

មា្នេក់ឈ្មេះថា	អេន	ដេលតេងតេមានសណា្ដេនចិត្តល្អចំពោះគេួសារគត់។	

ថ្ងេបនា្ទេបម់កប៉ូលសីបានមករកសារា៉េ	ហើយនៅពេលនោះហើយដេលគត់
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ដឹងថាសេចក្ដសីបេបរុសធម៌របស់អ្នកជិតខាង	គឺតេងតេមានកមេតិរបស់វា។	

សព្វថ្ងេនេះខ្ញុំតេងតេគិតថា	តើខ្ញុំនឹងធ្វើបេបណាបេសិនបើខ្ញុំអ្នកដេល

បានកើតក្នុងឆ្នេំ១៩២៤	នៅទីកេុងសុីហ្គេត	បានឃើញពន្លឺថ្ងេជានារីជន	

ជាតិអាល្លឺម៉ង់មា្នេក់នៅបេរឡាំងវិញនោះ។	ខ្ញុំបេេកដជាតេូវបានទទួលការ	

បញ្ចុះបញ្ចូលឱេយប្ដូរគំនិតនៅក្នុងសមាគមសមេេប់ក្មេងសេីអាល្លឺម៉ង់ដេល	

ដូចគ្នេទៅនឹងសមាគមរបស់ក្មេងបេុសអាល្លឺម៉ង់ដេរ។

	 ខ្ញុំបេហេលជាកា្លេយទៅជាកងការពារនារីណាហេសុី។	ពួកគេក៏មិនល្អ	

បេសើជាងខាងបុរសបុ៉នា្មេនដេរ។	តើខ្ញុំនឹងធ្វើយា៉េងណា?	តើខ្ញុំអាចវាយ	

អ្នកទោសដេរឬទេ?	ជួយអ្នកទោសដេរឬទេ?	បេសិនបើខ្ញុមំានឪពុកមា្ដេយ

ដេលមានកេមសីលធម៌ខ្ពស់ក្នងុការចិញ្ចមឹបីបាច់កូនដេលអាចទប់ទល់នឹង

មនោគមន៍វិជា្ជេនៅក្នុងសម្ព័ន្ធនេក្មេងសេីអាល្លឺម៉ង់បាន	ខ្ញុំបេហេលអាចជា	

ទាហនមា្នេក់ក្នុងចំណមទាហន	"ចិត្តល្អ"	ក្នុងទាហនណាហេសុី។	ខ្ញុំបាន	

តេមឹតេសងេឃមឹ។	បេសិនបើមនុសេសមា្នេក់ដឹងថាខ្លនួមានជមេើស	នោះក៏អាច

មានន័យដេរថាគេមានឱកាសក្នុងការជេើសរីសអំពើល្អ។

	 ប៉ុន្តេខ្ញុំអាចបេេប់អ្នកអំពី	ណូអា	ដេលមានអាយុ១២ឆ្នេំ	បានមាន	

បេតិកម្មបេបណានៅពេលដេលគេផ្ដល់ជមេើសឱេយគត់។	គត់រស់នៅ	

ក្នងុហ្គេតូ	ដេលមានតេភាពអត់ឃា្លេន។	អ្នករាល់គ្នេនៅទីនោះពេយាយាមស្វេង	

រកអាហរដើមេបីបរិភោគតាមរយៈការលួច។	 កុមារគឺជាអ្នកដេលមាន	

ជំនាញលួចជាងគេ។	កុមារទាំងនោះលួចចេញពីហ្គេតូជាមួយនឹងអ្វីដេល

អាចប្ដូរយកអាហរបាន។	ជាញឹកញប់កុមារទាំងនោះបានតេឡប់មកវិញ

ជាមួយនឹងដំឡូងឬ	ឆេថាវ។

	 មានថ្ងេមួយណូអាតេូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងការពារណាហេសីុ	ហើយ	

ចង់ដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកនៅពីកេេយរឿង	"ចេញទៅកេេ"	នេះ។	ណូអា	

បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរ។	កងការពារណាហេសុី	បានលេបួង	ណូអា	

ដោយនិយាយថា	 ណូអា	 អាចរកេសាទុកដំឡូងដេលលួចយកមកបាន		

ហើយនិងទទួលបានបន្ថេមមួយទៀតពេមទាងំអាចបានតេងតាងំឱេយទៅជា	

បូ៉លីសហ្គេតូ។	 បូ៉លីសហ្គេតូ	ទទួលបានអត្ថបេយោជន៍បន្ថេមពេមទាំង	

ទទួលបានម្ហូបអាហរជាចេើន	ខណៈពេលដេលអ្នករស់នៅទីនោះកំពុង	

តេសេេកឃា្លេន។	ណូអា	បានបដិសេធយា៉េងមឺុមា៉េត់ក្នុងការធ្វើជាអ្នកផ្តល់	

ព័ត៌មានឱេយកងការពារណាហេសុី	ទោះបីជាដឹងថាខ្លួននឹងតេូវបានកងការពារ

ណាហេសុីវាយដំ	ពេេះតេការមិនគោរពកោតខា្លេចយា៉េងណាក៏ដោយ។
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DRÖMDE NI PÅ 
NÄTTERNA?

 
Did you dream 

at night?”

	 ភា្លេមៗនោះ	ខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាទេ។	បុ៉ន្តេអ្វីៗមិនតេងតេដូចគ្នេទាំងអស់	

ទេ	អ្វីទាំងអស់ផ្លេស់ប្ដូរអាសេ័យទៅតាមកន្លេងដេលយើងរស់នៅ។

	 នៅ	អូសឈ្វិច	យើងដេកបានតិចម៉េងណាស់	ហើយយើងដេក	

ដូចជាមនុសេសសន្លប់	បនា្ទេប់ពីតេូវបានវាយ១ដំុថ្ម។	នោះគឺជាការដេកលក់	

ភ្លឹងដោយមិនមានសុបិនអំពីអ្វីទាំងអស់។	នៅក្នុងជំរំពលកម្មអ្វីៗ	គឺខុស	

គ្នេ។	ទោះបីជាម៉េងដេករបស់យើងមិនមានរយៈពេលយូរក៏សុបិនគឺតេង	

តេកើតមានជានិច្ច។	ជាធម្មតាយើងសុបិនថាយើងកំពុងតេនៅក្នុងផ្ទះជា	

មួយនឹងកេុមគេួសារ	នៅពេលនោះភា្ញេក់ពីសុបិន	គឺមានការឈឺចាប់ខា្លេំង	

ណាស់។	ខ្ញុំសុបិនថាខ្ញុំកំពុងដើរកាន់ដេជាមួយឪពុករបស់ខ្ញុំនៅលើវាល	

ស្មេកេេមពន្លពឺេះអាទិតេយ	ហើយគត់កំពុងតេបេេប់ខ្ញុអំំពីរឿងមួយបុ៉ន្តេនៅ

ពេលដេលពន្លភឺ្លើងបានបើកសំឡេងឪពុករបស់ខ្ញុបំានប្ដរូទៅជាសំឡេងកាច	

អាកេក់របស់អាល្លឺម៉ង់ទៅវិញ	អ័វហ្វេហិន	(Aufwachen) 	ភា្ញេក់ឡើង!	ស្នេល	

(schnel)	លឿនឡើង!	រោស!	រោស!	(raus raus)	ចេញ!	ចេញ!...

	 ខ្ញុំបានពេយាយាមសេមេថា	ក្ដីសុបិនគឺជាការពិត	ចំណេកឯការងរ	

បេចាំថ្ងេរបស់ខ្ញុំ	 គឺគេេន់តេជាក្ដីសុបិនអាកេក់មួយបុ៉ណ្ណេះ...ខ្ញុំពេយាយាម	

រកេសាភាពនឹងនរនៅក្នុងការពិតដ៏ឃោរឃៅមួយនេះជាមួយនឹងការសេមើ	

សេមេរបស់ខ្ញុំ។

"	តើអ្នកធា្លេប់សុបិននៅពេលយប់ដេរឬទេ?	"
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VAD VAR 
DET BÄSTA?

 
What was 

the best?”

	 ល្អបំផុត?	តើមានអ្វីទៅដេលអាចហៅបានថាល្អបំផុត?	នៅពេល

ដេលខ្ញុំទទួលបានសំណួរមួយនេះខ្ញុំសេឡាំកាំង។	គ្មេនអ្វីដេលល្អនោះទេ	

បុ៉ន្តេមានពេលខ្លះដេលយើងអាចបំភ្លេចបានថាយើងនៅទីកន្លេងណា

ពេមទំាងអាចសើចសបេបាយបាន។	ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលយប់វា	

គឺជាពេលដេលការងរនឿយហត់ទាំងបុ៉នា្មេនបានចប់សព្វគេប់ទៅ	ហើយ	

ខ្ញុអំាចសណ្ដកូជើងដេលចកុរោយនៅលើគេេដរ៏ងឹរបសខ់្ញុបំាន។	យើងបាន	

រួចជីវិតមួយថ្ងេទៀតហើយ។	ខ្ញុំដឹងថា	ពេលយប់មានរយៈពេលខ្លីណាស់

ហើយខ្ញុំនិងមិនមានពេលសមេេកចេើននោះទេ	 បុ៉ន្តេទោះបីជាយា៉េងណា

ពេលនោះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អ។

	 មុនពេលចូលដេក	កេុមមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានអង្គុយនៅលើគេេមួយ	

ជំុគ្នេហើយបាន	"បើកហង	អកេសរសាសេ្ត"	មួយ។	យើងសូតេកំណាពេយ	

អានរឿង	ហើយសួរថាតើនរណាអាចចងចាំអំពីអ្វីខ្លះឬក៏ពេលខ្លះយើង	

ទាំងអស់គ្នេ	"ចម្អិនអាហរ"	ផ្លេស់ប្ដូររូបមន្តធ្វើម្ហូប	និងនិយាយអំពីមុខម្ហូប	

ឆ្ងេញ់ៗដេលយើងចង់បរិភោគ។	ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសមួយនៅ	

អូសឈ្វចិ	ដេលបានផ្តល់ពន្លខឺ្លះមកក្នងុជីវតិដេលពោរពេញទៅដោយភាព

ខ្មេងងឹតរបស់យើង។	មានពេឹកមួយកងការពារណាហេសុីបានចូលមកក្នុង	

បនា្ទេយហើយសួរកអ្នកស្មគ័េចិត្តពីរនាក់ដើមេបទីៅធ្វើការ។	មិត្តរបស់ខ្ញុឈំ្មេះ	

ថាអុលហ្គេ	និងខ្ញុំបានស្ម័គេចិត្ត។	បនា្ទេប់មកកងការពារណាហេសុីដេលមាន

សា្ពេយកាភំ្លើងនៅលើខ្នងនោះនំាយើងចេញទៅ។	យើងបានឆ្លងកាត់ពីតំបន់	

មួយទៅតំបន់មួយទៀតដេលហ៊ុមព័ទ្ធជំុវិញទៅដោយរបងបនា្លេលួសរហូត	

យើងបានមកដល់កន្លេងមួយដេលមានបនា្ទេយតូចជាងជំរំរបស់យើង។	

នេះគឺជាជំរទំាហន	ហើយយើងតេវូបានបញ្ជេឱេយបោសសមា្អេតនិងដុសខាត់	

"តើអ្វីទៅដេលល្អបំផុត?"
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ឥដ្ឋ។	នៅពេលដេលយើងទៅជិតដល់បនា្ទេយដើមឈើពណ៌បេតងសេស់	

បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំយា៉េងខា្លេំង។	នេះបេៀបបានដូច	

ជាអព្ភូតហេតុមួយនៅពេលដេលយើងបានឃើញរុក្ខជាតិពណ៌បេតង	

បេបនេះបនា្ទេប់ពីរស់នៅក្នុងអូសឈ្វិចដេលមានតេពណ៌បេផេះ។	នៅ	

ខាងកេេគឺមានជីវិតសេស់បំពេង	អ្វីៗមិនបានបាត់បង់នោះទេ។	អុលហ្គេ	

និងខ្ញុំបានតេឹមតេឈរសម្លឹងមើលជំុវិញ។	 មុនដំបូងយើងសម្លឹងមើល	

ទៅដើមឈើបនា្ទេប់មកមើលមុខគ្នេទៅវិញទៅមក	ហើយដោយមិនចាំ	

បាច់បេើពាកេយនិយាយ	យើងក៏អាចដឹងបានដេរថាមា្នេក់ទៀតកំពុងតេគិត	

អំពីអ្វី។	យើងទំាងពីរនាក់បានសមេេចចិត្តលួចយកស្លឹកឈើខ្លះចូលទៅ	

ក្នងុជំរដំើមេបឱីេយមិត្តគេប់គ្នេបានឃើញដេរ។	ទាហនបានបង្ខឱំេយយើងបេញប់	

បេញល់ដើរចូលក្នុងជំរំដើមេបីចាប់ផ្ដើមធ្វើការងរ។	គេបញ្ជេយើងឱេយយក	

ធុងដេលមានទឹកតេជាក់និងកេណាត់កន្ទបដើមេបីសមា្អេតឥដ្ឋ។	វាបាន	

កា្លេយទៅជាការងរមួយដេលលំបាក។	ដើមេបីធ្វើឱេយឥដ្ឋកខ្វក់នោះសា្អេត	

បន្តិចយើងតេូវការមេកឈើមួយចំនួនដើមេបីឆ្កឹះដីកខ្វក់ចេញពីឥដ្ឋ។	នៅ	

កេេមការសេេកជេរបេទេចដ៏គួរឱេយរំខានរបស់ពួកទាហនយើងតេូវធ្វើ	

កិច្ចការយា៉េងលំបាកនោះដោយបេើមេកឈើពេមទាំងកេញរដេ	និងកេចក	

របស់យើងដើមេបីដុសសមា្អេតឥដ្ឋនោះឱេយបានសា្អេត។

	 នៅពេលដេលមានសញ្ញេបេេប់ថាពេលវេលាធ្វើការងរបានបញ្ចប់		

យើងអាចដកដង្ហើមបានសេួលម្ដងទៀត។	"ហ្វឺយា៉េអាបិន	Feuerabend”	

ទាហនបាននិយាយថាដល់ពេលលា្ងេចហើយ។	យើងតេូវតេឡប់ទៅជំរំ	

វិញដើមេបីឈររង់ចាំការរាប់ចំនួនអ្នកទោស។	ខ្ញុំបានលួចបេះស្លឹកឈើមួយ	

ចនំនួ	ប៉នុ្តេនៅតាមផ្លវូតេឡបម់កវញិខ្ញុភំយ័ខា្លេចខា្លេងំណាស	់តើខ្ញុអំាចលួច

យកវាចូលទៅក្នុងជំរំបានដោយជោគជ័យដេរឬទេឬយើងទំាងពីរនាក់នឹង	

តេូវបានគេឆេកឆេរខ្លួន។	ការនំាយកស្លឹកឈើជាចេើនចូលក្នុងជំរំតេូវបាន	

គេហមឃាត់យ៉ាេងតឹងរឹុងបំផុត។	ខ្ញុំបានលាក់មេកឈើនៅក្នុងសម្លៀក	

បំពាក់របស់ខ្ញុំ	និងបានដក់ស្លឹកឈើនៅក្នុងមាត់។	អុលហ្កេ	ក៏បានធ្វើបេប	

នេះដេរ។	ដោយបេះដូងញប់ញ័រ	យើងបានដើរហួសអ្នកយាមរបង	

ហើយយើងក៏បានរួចខ្លួន។	បុ៉ន្តេជើងរបស់យើងនៅតេញ័រនៅពេលដេល

យើងឈរង់ចាកំាររាប់ចំនួនអ្នកទោសឱេយដល់ទីបញ្ចប់។	បនា្ទេប់មកនៅពេល	

ដេលយើងចូលទៅដល់ក្នុងជំរំ	ហើយបង្ហេញស្លឹកឈើនោះទៅមិត្តភក្តិ	

ពួកគេមានសេចក្ដរីកីរាយយ៉ាេងខា្លេងំ។	ក្ដសីងេឃមឹមួយបានកើតមានឡើងនៅ

ក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នេ	ដេលគឺជាក្ដីសងេឃឹមមួយថាអនាគតដ៏តេចះ

តេចង់មួយកំពុងតេរង់ចាំ។
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NÄR FÖRSTOD 
DU ATT 

DET PÅGICK ETT 
FOLKMORD?

 
When did you  

realise that there  
was a genocide 
happening?”

៦៦		យោងតាមមាតេេទី២នេអនុសញ្ញេអង្គការសហបេជាជាតិស្តីអំពីការបង្កេរ	 និងការផ្តនា្ទេទោសចំពោះឧកេិដ្ឋកម្មបេល័យ	
ពូជសាសន៍ក្នងុឆ្នេ១ំ៩៤៨	បានកំណត់អំពើបេល័យពូជសាសន៍ថាគឺជា	"	អំពើណាមួយដេលមានគោលបំណងលុបបំបាត់	
ទាងំសេងុឬដោយផ្នេកនេជាតិសាសន៍	ឬកេមុសាសនា	ដេលមានដូចជា	ការសមា្លេប់សមាជិកនេកេមុ	បង្កឱេយមានគេេះថា្នេក់	
ដល់រូបរាងកាយឬផ្លូវចិត្តរបស់សមាជិកនេកេុម	ការដក់លក្ខខណ្ឌនានាទៅលើជីវិតរបស់កេុម	ដេលដោយចេតនា	គឺ	
ដើមេបីបំផ្លិចបំផ្លេញជីវិតកេុមទាំងមូលឬមួយផ្នេក	ការដក់វិធានការបង្កេរកំណើតទារកនៅក្នុងកេុមហើយការផ្ទេរកុមារ	
ដោយបង្ខំពីកេុមមួយទៅកេុមមួយទៀត"។

	 ក្នុងអំឡុងពេលសង្គេេមលោកលើកទី២ពាកេយថា	"អំពើបេល័យពូជ	

សាសន៍"៦៦		មិនមានទេ	ហើយក៏មិនមាននៅក្នុងវចនានុកេមរបស់នរណា	

មា្នេក់ដេរ។	ខ្ញុំបានឃើញចេបាស់អំពីការសមា្លេប់រង្គេលនៅពេលដេលខ្ញុំនៅ	

ក្នងុជំរ	ំអូសឈ្វចិ។	កន្លងមក	មិនមានមនុសេសជាចេើនទេដេលយល់ថានេះ	

គឺមិនមេនគេេន់តេជាការសមា្លេប់បុគ្គលខ្លះនោះទេ	 បុ៉ន្តេគឺសំដៅទៅលើ	

មនុសេសទាំងអស់ដេលនឹងតេូវសមា្លេប់ចោលចេញពីលើពិភពលោកនេះ។

"	តើអ្នកដឹងនៅពេលណាថា
អំពើបេល័យពូជសាសន៍បានកើតឡើង?	"
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HUR TÄNKTE 
DU ATT DITT LIV 
SKULLE BLI EFTER 

KRIGET?
 

How did you 
picture your 
life after the 

war?”

	 ខ្ញុំមិនបានគិតដិតដល់នោះទេ។	អាល្លឺម៉ង់នឹងចាញ់សង្គេេមគឺជាអ្វី	

ដេលខ្ញុំជឿជាក់យា៉េងខា្លេំង	ខ្ញុំមិនបានដឹងថាអ្វីៗគេប់យា៉េងមិនអាចវិល	

តេឡប់ទៅដូចដើមវិញបានទេ។	ខ្ញុំជឿថាបនា្ទេប់ពីសង្គេេមបានបញ្ចប់	

ទៅ	តេង់សីុលវា៉េនី	នឹងកា្លេយទៅជាផ្នេកមួយនេបេទេស	រូមា៉េនី	ម្តងទៀត។		

ក្តីសុបិនក្នុងវ័យជំទង់នៅតេមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំជានិច្ច។	ខ្ញុំនឹងតេលប់	

មករៀនមុខវិជា្ជេពេទេយ	និងហ្វឹកហត់ជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺកុមារ។	ខ្ញុំ	

នឹងទៅបេទេសអាហ្វេ៊ិកដើមេបីពេយាបាលជំងឺ។

	 ខ្ញុំមិនអាចសេមេដឹងទេថា	ទោះបីជាកេុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានឈ្នះសង្គេេម

ក៏ដោយ	ក៏គ្មេនអ្វីដេលអាចវិលតេឡប់ទៅដូចកាលពីមុនបានដេរ។

	 តើយើងមិនបានសិកេសាអំពីបេវត្តិវិទេយានៅក្នុងសាលារៀនទេឬ?	យើង	

បានសិកេសា	 បុ៉ន្តេភាគចេើនគឺអំពី	ថ្ងេខេ	ឆ្នេំ	ឈ្មេះរបស់អ្នកដេលកាន់	

អំណាចនិងសមរភូមិតេបុ៉ណ្ណេះ។	នេះគឺជាការរៀនសូតេដេលមិនដិត	

ជាប់អារម្មណ៍របស់យើង	ហើយនិងតេវូបានបំភ្លេចចោលយា៉េងឆប់រហស័។	

ខ្ញុមិំនបានតេៀមខ្លនួនោះទេ។	ខ្ញុមិំនបានយល់ទេថាជីវតិមិនអាចវលិតេឡប់	

ទៅដូចកាលពីមុនបានទេ។	ទោះបីជាខិតខំបេឹងបេេងខា្លេំងបុ៉នណា	ក៏ខ្ញុំ	

មិនអាចសេមេមើលឃើញនូវអ្វដីេលកើតឡើងកេេយពីសង្គេេមបានឡើយ។

"តើអ្នកសេមេឃើញជីវិតបនា្ទេប់ពីសង្គេេម
បានយា៉េងដូចម្ដេច?"
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VAD HÄNDE MED 
DIN SYSTER?

 
What 

happened to 
your sister?”

	 លីវីបានជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជំរំ	 បឺជិន-បេលសិន។	ក្នុងអំឡុង	

ពេលចលាចលបនា្ទេប់ពីការរំដោះ	ខ្ញុំក្ដេខ្លួនយា៉េងខា្លេំង	ហើយបានសន្លប់	

បាត់បង់សា្មេរតី។	លីវី	បានរកឃើញគេូពេទេយមា្នេក់ក្នុងចំណមអ្នកទោស	

រំដោះ	ដេលពេលនោះគត់ក៏ហក់បីដូចជាតេូវការគេូពេទេយដើមេបីពេយាបាល	

ខ្លួនឯងដេរ។	ខ្ញុំចាំមុខរបស់គត់បាននៅពេលដេលគត់និយាយថា	"តេូវ	

ហើយអ្នកមានជំងឺ	ហើយអ្នកដេលឈឺភាគចេើនសា្លេប់នៅទីនេះ"	។	ពេល	

នោះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំបេេកដជាសា្លេប់ដេរហើយ។	ខ្ញុំបានចុះចាញ់លើជោគ	

វាសនារបស់ខ្លួន	ខ្ញុំបិទភ្នេក	ហើយបនា្ទេប់មកខ្ញុំនឹកចាំអ្វីផេសេងទៀតមិន	

បានទេ	រហូតដល់ខ្ញុំបើកភ្នេករបស់ខ្ញុំម្ដងទៀត។	ខ្ញុំឃើញ	លីវី	 កំពុងតេ	

ឈរកេបេរគេេរបស់ខ្ញុំ។	បនា្ទេប់មកខ្ញុំក៏បានដឹងថា	ខ្ញុំតេូវរៀនពីរបៀបដើរ	

ម្ដងទៀត។	ខ្ញុំបានសន្លប់អស់រយៈពេលជាចេើនសបា្ដេហ៍	ហើយ	លីវី	គឺជា	

អ្នកដេលចាំមើលថេរកេសាខ្ញុំឱេយមានជីវិតសាជាថ្មីឡើងវិញ។

	 នៅក្នុងរដូវក្ដេឆ្នេំ១៩៤៥	យើងបានសមេេចចិត្តធ្វើដំណើរមក	

បេទេសសុ៊យអេត	យើងទាំង២នាក់ក៏រស់នៅទីនេះរហូតមក។	លីវី	បាន	

រៀបការនៅពេលដេលនាងមានអាយុវ័យក្មេងនៅឡើយ។	នាងមានអាយុ	

តេឹមតេ១៧ឆ្នេំ	ពេលដេលនាងបានជួបលោកហន	របស់នាងដេលមាន	

អាយុ២៧ឆ្នេំទៅហើយ។	គត់ក៏គេេន់តេជាកុមារមា្នេក់នៅពេលដេលគត់	

តេូវចាកចេញពីឪពុកមា្ដេយរបស់គត់ដេលនៅក្នុងបេទេសអាល្លឺម៉ង់	ដើមេបី	

ជួយសងេ្គោះជីវិតខ្លួនឯង។	គត់បានទៅបេទេសដណឺមា៉េក	ហើយពី	

ទីនោះមកគត់បានធ្វើដំណើរទៅបេទេសស៊ុយអេត	ជាមួយកេុមសងេ្គោះ	

"	តើមានរឿងអ្វីបានកើតឡើងទៅលើ
ប្អូនសេីរបស់អ្នក?"



101 102

៦៧		បច្ចុបេបន្ននេះ	(ឆ្នេំ២០១៩)	លីវី	មានអាយុ៩០ឆ្នេំ។	គត់និងហេឌី	រស់នៅផ្ទះជិតគ្នេនៅក្នុងទីកេុងស្ដុកខុលនេបេទេស	
ស៊ុយអេត។	

ដណឺមា៉េក។	ពួកគេទំាងពីរនាក់មានកូនដំបូងនៅពេលដេល	លីវី	មាន	

អាយុ១៩ឆ្នេំ	ហើយបនា្ទេប់មកមានកូនពីរនាក់ថេមទៀត។	ហន	បាន	

សា្លេប់នៅក្នុងឆ្នេំ២០០០	ដោយសារតេជំងឺវង្វេងវង្វេន់។

	 សព្វថ្ងេនេះ	លីវី	ហើយនិងខ្ញុំ	រស់នៅកេបេរគ្នេ។	នៅពេលដេលយើង	

នៅវ័យក្មេង	យើងឃើញមុខគ្នេជារៀងរាល់ថ្ងេ។	បច្ចុបេបន្ននេះយើងទាំងពីរ	

នាក់មានភាពលំបាកក្នុងការដើរ	ដូច្នេះហើយទើបយើងនិយាយគ្នេតាម	

ទូរស័ព្ទជំនួសវិញ។	នៅរៀងរាល់ពេឹកម៉េង៩	យើងតេងតេទូរស័ព្ទរកគ្នេ	

និងនៅពេលខ្លះទៀត	យើងក៏ពេយាយាមជួបមុខគ្នេជាញឹកញប់តាមដេល	

អាចធ្វើបាន។	លីវី	មានអាយុជិត៩០៦៧	ឆ្នេំហើយ	ប៉ុន្តេនាងនៅតេទៅ	

សាលារៀនផេសេងៗ	ដើមេបីនិយាយអំពីរឿងរា៉េវជីវិតរបស់យើង។

HUR MÅNGA 
FRÅN DIN HEMS-
TAD ÖVERLEVDE 

KRIGET?
 

How many people 
from your home-
town survived 

the war?”
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	 នេះគឺជាសំណួរដេលមិនអាចឆ្លើយបាន។	អ្នកដេលបានរួចជីវិត	

បានទៅរស់នៅកន្លេងផេសេងៗពីគ្នេ។	មិនមានមនុសេសចេើនបុ៉នា្មេនទេដេល	

វិលតេឡប់មកសេុកកំណើតវិញ។	

	 យើងមានគ្នេបេុសសេីនិងកុមារចំនួន៣០០៧នាក់	តេូវបានទាហន	

ណាហេសុីយកទៅផ្ទុកនៅ	ក្នុងទូរថភ្លើងនៅពេឹកថ្ងេទី១៦	ខេឧសភា	ឆ្នេំ	

១៩៤៤។	នៅពេលដេលកេុមស្តេីរបស់យើងតេូវបានគេរាប់ចំនួន	បនា្ទេប់

ពីការជេើសរីសនៅយប់ដេលយើងបានទៅដល់អូសឈ្វិចនៅថ្ងេទី១៧	

ខេឧសភា	យើងមានគ្នេចំនួន	៤៨៦នាក់។	តួលេខអាចនឹងសេដៀងគ្នេ	

ជាមួយខាងបុរសដេរ។	បេសិនបើយើងសន្មតថាតួលេខទំាងនេះពិតជា	

ដូចគ្នេជាមួយនឹងរថភ្លើង៥ផេសេងទៀត	 គឺអាចមានន័យថា៣ភាគ៥នេ	

តួលេខទាំងនោះបានរួចផុតជីវិតពីការជេើសរីសដំបូង។	 បុ៉ន្តេតើមាន	

ចំនួនបុ៉នា្មេនអ្នកដេលបានសា្លេប់បនា្ទេប់ពីនោះ	 គឺគ្មេននរណាមា្នេក់អាច	

ដឹងបានឡើយ។	

	 នៅក្នុងចំណមសមាជិកគេួសារចំនួន	៣១នាក់	របស់ខ្ញុំដេលរស់	

នៅសុីហ្គេត	មានចំនួន១០នាក់តេបុ៉ណ្ណេះដេលរស់រានមានជីវិត។	បនា្ទេប់	

ពីសង្គេេមបានបញ្ចប់	អ្នកមួយចំនួនដេលចង់វិលតេឡប់មកវិញបានជួប

បេទះការលំបាកយា៉េងខា្លេំង	ពីពេេះមិនមានបណា្ដេញដឹកជញ្ជូនណាដេល	

មានដំណើរការល្អនោះទេ។	 ដូច្នេះមនុសេសភាគចេើនធ្វើដំណើរដោយ	

ថ្មើរជើង	សំុជិះរថយន្ត	ឬហក់ឡើងជិះរថភ្លើងណាដេលខ្លនួបានជួបបេទះ។

តើមានមនុសេសប៉ុនា្មេននាក់ដេលមកពី
សេុកកំណើតរបស់អ្នកបានរួចជីវិតបនា្ទេប់
ពីសង្គេេម?

	 សានយី	ដេលជាប្អូនបេុសពៅរបស់ឪពុកខ្ញុំបានរួចជីវិត។	គត់ធ្វើ	

ការនៅកន្លេងដុតនំប័ុងនៅក្នុងជំរំ	 អូសឈ្វិច	ដូច្នេះហើយគត់មាននំប័ុង	

សមេេប់បរិភោគបានគេប់គេេន់។	គត់សងេឃឹមថានឹងអាចរកឃើញបេពន្ធ	

របស់គត់ឈ្មេះថា	ហេឡេន។	នៅពេលដេលសង្គេេមបានបញ្ចប់	គត់បាន	

ចេញដំណើរទៅសុីហ្គេត	ដោយថ្មើរជើង។	បនា្ទេប់មកហេតុការណ៍ដេល	

អសា្ចេរេយក៏បានកើតឡើង។	នៅពេលដេលគត់ទៅដល់ទីកេុងបេេក៦៨	និង	

កំពុងដើរនៅតាមផ្លូវគត់បានជួប	ហេឡេន។	ហេឡេន	ក៏តេូវបានរំដោះ	

ចេញពីជំរំពលកម្មដូចគ្នេដេរ	ហើយក៏កំពុងតេធ្វើដំណើរទៅសុីហ្គេត		

ដើមេបីស្វេងរក	សានយី។

	 នេះគឺជាការជួបជំុមួយក្នុងចំណមការជួបជំុដេលរីករាយដ៏ទេទៀត	

ពីពេេះមានមនុសេសជាចេើន	ដេលមិនអាចរកឃើញសូមេបីតេមនុសេសមា្នេក់	

ផងនៅពេលដេលពួកគេតេឡប់ទៅសុីហ្គេតវិញ។	 ក្នុងករណីជាចេើន		

សូមេបីតេផ្ទះរបស់ពួកគេក៏មិននៅសេសសល់ដេរ។	សានយី	និងហេឡេន	

មានសំណាងល្អម្ដងទៀត	ពីពេេះផ្ទះរបស់ពួកគេគឺស្ថិតនៅដូចដើម។		

ពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមជីវិតសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទីនោះ។	បុ៉ន្តេពួកគេមិន	

បានរស់នៅទីនោះយូរទេ។	សុីហ្គេត	តេូវបានរំដោះដោយទាហនរុសេសុី	

នៅរដូវស្លឹកឈើជេុះក្នុងឆ្នេំ១៩៤៤	ហើយបេជាជនតេូវរស់នៅកេេម	

របបកុម្មុយនីស្តដ៏តឹងរឹុង។	សានយីនិងហេឡេន	បានចាកចេញពី	រូម៉ាេនី	

យា៉េងឆប់រហ័ស	ហើយចុងកេេយពួកគេក៏បានតាំងទីលំនៅក្នុងទីកេុង	

ឡូសអាន់ជើឡេស៦៩។

៦៨			គឺជាទីកេុងធំជាងគេរបស់សាធារណរដ្ឋឆេក។
៦៩				គឺជាទីកេុងមួយនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉េនេបេទេសសហរដ្ឋអាមេរិក។
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JUBLADE 
DU NÄR NI 

BEFRIADES?
 

Were you  
jubilant  

when you were 
liberated?”

	 យើងតេូវបានគេរំដោះខណៈពេលដេលភ្លើងសង្គេេមកំពុងតេឆេះ	

ឆួលយា៉េងខា្លេំង។	 កងទ័ពអង់គ្លេសនៅតាមផ្លូវរបស់ពួកគេទៅទីកេុង	

បេរឡាំង៧០	បានរំដោះយើងចេញពីជំរំបឺជិន-បេលសិន	នៅថ្ងេទី១៥ខេ	

មេសា	ក្នងុឆ្នេ១ំ៩៤៤។	អ្នកបេហេលជាគិតថាខ្ញុរំកីរាយណាស់	បុ៉ន្ដេនៅពេល	

នោះខ្ញុមំានសុខភាពខេសាយ	ហើយមិនបានចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វទំីាងអស់។		

ខ្ញុំស្ទើរតេមិនមានអារម្មណ៍សបេបាយរីករាយ។	គំនិតតេមួយគត់របស់ខ្ញុំគឺ	

នៅថ្ងេបនា្ទេប់ខ្ញុនឹំងទៅជំរបុំរស	ហើយចាប់ផ្តើមស្វេងរកឪពុករបស់ខ្ញុ។ំ	អស់	

រយៈពេលជាចេើនថ្ងេបានកន្លងផុតទៅទើបខ្ញុអំាចអបអរនឹងសេរភីាពបាន។

	 ខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ប៉ុន្តេការអបអរនេះតេូវការកមា្លេំងកាយ	ហើយ

ខ្ញុំតេូវការពេលវេលាដើមេបីឱេយមានកមា្លេំងឡើងវិញ។

		 ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សបេបាយរីករាយ	 ដំបូងគឺនៅពេលដេលយើងទៅ	

ដល់បេទេសសុ៊យអេត។	នៅពេលនោះខ្ញុំនិងប្អូនសេីបានដើរឆ្លងកាត់	

សា្ពេនវា៉េស្ទឺបេុន	ដេលជាសា្ពេនមួយនៅក្នុងទីកេុងស្តុកខុល។	នៅពេលដេល	

ខ្ញុងំកមើលទៅខាងកេេយខ្នងរបសខ់្ញុ	ំគមឺនិមានកងការពារណាហេសុទីៀត	

នោះទេ។	ខ្ញុក៏ំមិនឮសំឡេងឆ្កេពេសុដេរ	ហើយជំនួសទៅវញិអ្វដីេលខ្ញុឃំើញ	

គឺកេុមគេួសារសុ៊យអេតមួយដេលពោរពេញទៅដោយសេចក្ដីសុខ	ហើយ	

កំពុងតេជិះកង់យា៉េងសបេបាយរីករាយនៅកេេមពន្លឺពេះអាទិតេយនារសៀល	

ថ្ងេអាទិតេយ។	លីវី	និងខ្ញុំគិតដូចគ្នេ។	យើងមើលមុខគ្នេទៅវិញទៅមកហើយ

ក៏ចាប់ផ្ដើមរាំនៅកណា្ដេលសា្ពេន។

៧០			គឺជាទីកេុងរបស់បេទេសអាល្លឺម៉ង់។

"តើអ្នករីករាយទេនៅពេលដេល
តេូវបានរំដោះ?"
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VARFÖR VALDE 
DU SVERIGE?

 
Why did 

you choose 
Sweden?”

	 ជាធម្មតាខ្ញុំតេងតេនិយាយថាបេទេសសុ៊យអេត	ជេើសរីសយកខ្ញុំ។	

នៅពេលដេលសង្គេេមជិតបញ្ចប់	អាល្លឺម៉ង់	បានយល់ថាការបរាជ័យជិត	

មកដល់	ដូច្នេះអ្វីៗគេប់យា៉េងនិងមនុសេសគេប់រូបដេលអាចធ្វើជាសាកេសីនេ	

ឧកេិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេតេូវបានបំផ្លេញ។	ទាហនអាល្លឺម៉ង់	តេូវតេសមា្លេប់	

អ្នកនៅក្នុងជំរំទំាងអស់។	នៅពេលនោះ	ប្អូនសេីនិងខ្ញុំកំពុងតេនៅក្នុងជំរំ	

ពលកម្មនៅជិតទីកេុងហេមបឺក៧១។	

	 ថ្ងេមួយនៅដើមខេមេសា	យើងដេលមានគ្នេចំនួន២០០នាក់	បាន	

ទទួលបញ្ជេឱេយបេមូលផ្ដុំគ្នេនៅក្នុងបន្ទប់មួយនៅក្នុងជំរំ។	 បុ៉ន្តេនេះគឺគ្មេន	

អ្វីដេលគួរឱេយកត់សមា្គេល់ទេ	បេសិនបើយើងបេៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដេល	

បានកើតឡើងបនា្ទេប់។	កងការពារនារីណាហេសុីចិត្តអាកេក់ដេលយើងហៅ

ថា	"អាណាធាត់"	បានបញ្ជេឱេយយើងសេេតសម្លៀកបំពាក់។	"កន្លេងដេល	

ពួកឯងទៅគឺមិនតេូវការសម្លៀកបំពាក់ទេ"	នាងនិយាយបន្ថេម។	យើង	

បានដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញនិងអង្គុយនៅទីនោះ	ដោយរាងកាយញ័រ	

ពីពេេះភាពរងរនិងភាពភ័យខា្លេច។	បនា្ទេប់មកមេបញ្ជេការជំរំបានដើរ	

កាត់និងសម្លឹងមើលមកយើងដោយភាពងឿងឆ្ងល់	ហើយបានសួរថាហេតុ

អ្វីបានជាយើងអង្គុយនៅទីនេះដោយអាកេេតកាយ។	នៅពេលដេលគត់	

ឮថាយើងបានធ្វើតាមបញ្ជេរបស់	"អាណា"	គត់បានមើលទៅនាងដោយ	

មិនពេញចិត្ត	ហើយបនា្ទេប់មកក៏ឱេយយើងបេញប់បេញល់ស្លៀកសម្លៀក	

បំពាក់វិញ។	យើងអាចដកដង្ហើមវិញបានសេួលបន្តិច	 បុ៉ន្តេនៅតេមិនដឹង	

៧១			គឺជាទីកេុងធំទី២នៅក្នុងបេទេសអាល្លឺម៉ង់ដេលមានបេជាជនរស់នៅជាង១លាននាក់។

"ហេតុអ្វីបានជាអ្នកសមេេចចិត្តជេើសរីស
យកបេទេសស៊ុយអេត?"



109 110

ថាមានរឿងអ្វីបានកើតឡើង។	យើងនៅតេមានអារម្មណ៍ភ័យខា្លេច។	

បនា្ទេប់ពីស្លៀកពាក់រួចយើងតេូវបានគេនាំទៅសា្ថេនីយរថភ្លើង	ទៅដល់	

ទីនោះខ្ញុំមានញ្ញេណទី៧	ពីពេេះជាថ្មីម្ដងទៀតយើងតេូវបានគេយកទៅ	

ដក់នៅក្នុងទូរថភ្លើងជាមួយនឹងធុងទឹកពីរ	 និងធុងមួយទៀតសមេេប់	

ឱេយយើងធ្វើជាបង្គន់និងគ្មេនអាហរនោះទេ។	តើយើងទៅទីណា?	ទៅជំរំ	

អូសឈ្វិចវិញ?	នៅពេលនោះជំរំអូសឈ្វិច	តេូវបានរំដោះរួចទៅហើយ	

ប៉ុន្តេយើងមិនបានដឹងអំពីរឿងនោះទេ។

	 រថភ្លើងបានធ្វើដំណើរដោយលេបឿនយឺតក្នុងរយៈពេលបីយប់បីថ្ងេ	

វាបានបោះពួយទៅមុខ	ហើយឈប់រង់ចំានៅផ្លវូមួយចំហៀងទៀតនៅពេល

ណាដេលរថភ្លើងទាហនបានឆ្លងកាត់	បនា្ទេប់មកទើបធ្វើដំណើរបន្តទៀត។	

យប់មួយ	នៅពេលដេលយើងកំពុងឈរស្ងៀម	យើងបានឮសំឡេងបើក	

ទា្វេរនិងសូរសំឡេងកាំភ្លើង។	ពេលនោះយើងជឿជាក់ថាពេលវេលាចុង	

កេេយរបស់យើងបានមកដល់ពិតបេេកដណាស់។	យើងទំាងអស់គ្នេ	

នឹងតេូវបានគេបេហរជីវិត។	ខ្ញុំរង់ចាំសូរសំឡេងបាញ់បនា្ទេប់ដោយភ័យ	

ខ្លួនយា៉េងខា្លេំង។	មិនយូរមិនឆប់ទា្វេររថភ្លើងរបស់យើងនឹងតេូវបានបើក	

ហើយវានឹងដល់វេនរបស់យើងជាមិនខាន។

	 បេៀបបានដូចជារូបចមា្លេក់មួយ	ខ្ញុំចេបាច់ដេរបស់	លីវី	ហើយនៅ	

ស្ងៀមធ្មឹងដោយសឹងតេមិនហ៊េនដកដង្ហើមផង។	ប៉ុន្តេមិនមានរឿងអ្វីបាន	

កើតឡើងបនា្ទេប់នោះទេ។	មួយនាទីកន្លងផុតទៅ	ពីរនាទី	បីនាទី	បួននាទី	

បនា្ទេប់មកទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមម្ដងទៀត។	ខ្ញុំមិនដេលបានដឹងថា

អ្នកណាតេូវបានបាញ់សមា្លេប់	ហើយពេេះតេហេតុអ្វីនោះទេ	ប៉ុន្តេបនា្ទេប់

ពីបុ៉នា្មេនម៉េងកេេយមក	រថភ្លើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរម្ដងទៀត	កេេយ

មកយើងក៏តេូវបានគេយកទៅទមា្លេក់ចោលនៅវាលមួយដេលព័ទ្ធជំុវិញ

ដោយរបងបនា្លេលួស។	មានមនុសេសសេីមា្នេក់ឈរកេបេររបង	ខ្ញុំក៏បានសួរ	

នាងថាតើយើងបានមកដល់ទីណា។	នាងបានឆ្លើយបេេប់ថា	"បេលជិន-

បឺសិន"	ហើយក៏បន្ថេមទៀតថា	"មានការងរតេូវធ្វើ	គ្មេននំបុ័ង	គ្មេនផេសេង	

ពុល"។	 ខ្ញុំធូរចិត្តបន្តិច	ហើយក៏បានគិតថា	 "ខ្ញុំនៅមានកមា្លេំងធ្វើការ	

បានខ្ញុំបេហេលជាអាចទេេំទេបានមួយរយៈពេល	ទោះបីជាគ្មេននំបុ័ងក	៏

ដោយ	អ្វីដេលសំខាន់គឺមិនមានបន្ទប់ផេសេងពុលទេ។	បនា្ទេប់មកទើបខ្ញុំ	

ដឹងថាពេលនោះគឺថ្ងេទី៧	ខេមេសា	ឆ្នេំ១៩៤៥។

	 យើងតេូវបានគេដក់ឱេយសា្នេក់នៅក្នុងជំរំសា្អេតមួយ។	បនា្ទេប់ពីបាន	

រំដោះទើបខ្ញុំយល់ថា	តើយើងមានសំណាងល្អយា៉េងណា	នៅពេលដេលខ្ញុំ	

បានឃើញអំពីសា្ថេនភាពអាកេក់របស់ជំរំផេសេងទៀត។	ជនជាតិជ្វីហ្វមួយ	

កេុមតេូវបានយកទៅឃុំឃាំងនៅទីនោះមុនយើង	ដើមេបីរង់ចំាការផ្លេស់ប្តូរ	

ជាមួយនឹងអ្នកទោសអាល្លឺម៉ង់។	យើងបានជួបជាមួយពួកគេនៅពេល	

ដេលយើងបានមកដល់ជំរំ	ហើយពួកគេកំពុងតេដើរសំដៅទៅរថភ្លើង។

	 មិនតេមឹតេនំប័ុងនោះទេដេលមិនមាន	សូមេបតីេទឹកក៏មិនមានផឹកដេរ។	

យើងមានតេកាហ្វេដេលជួយឱេយយើងបន្តរស់រានមានជីវតិបាន។	ទឹកពណ៌	

ខ្មេនោះតេូវបានផ្ដល់អោយក្នុងរយៈពេលពីរដងក្នុងមួយថ្ងេ។	យើងដេក	

នៅលើគេេតូចរបស់យើង	ដោយកាន់តេមានសុខភាពខេសាយទៅៗ	និង	

គ្មេនចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីទំាងអស់ហើយរង់ចាំតេសេចក្ដីសា្លេប់បុ៉ណ្ណេះ។		

មិនយូរប៉ុនា្មេនក៏មានសំឡេងអ៊ូអរចេញមកពីខាងកេេ។	ទាហនអង់គ្លេស	

ដេលកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីកេុងបេរឡាំង	បានរកឃើញជំរំរបស់យើង	

ហើយក៏សមេេចចិត្តចូលមករដំោះយើង។	នៅពេលនោះគឺថ្ងេទី១៥	ខេមេសា	

ឆ្នេំ១៩៤៥។

	 ខ្ញុំមានការចងចាំសេពេចសេពិលអំពីអ្វីដេលបានកើតឡើងបនា្ទេប់។	

អ្វដីេលខ្ញុចំាបំានគ	ឺខ្ញុបំានធា្លេកខ់្លនួឈយឺា៉េងខា្លេងំ។	ខ្ញុកំើតជងំគឺេនុពោះវៀន	

ពីពេេះតេខ្ញុំបានរត់ទៅគេប់កន្លេងដេលមានរបងបនា្លេលួសហ៊ុមព័ទ្ធដើមេបី	
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រកមើលឪពុករបស់ខ្ញុំ។	 លីវី	បានមើលថេខ្ញុំ	ហើយខ្ញុំតេូវអរគុណប្អូន	

ដេលបានជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំ។	 បុ៉នា្មេនខេកន្លងផុតទៅ	គណៈបេតិភូរបស់	

បេទេសស៊ុយអ៊េត	បានមកជំរំបេលជិន-បឺសិន	ជាមួយនឹងបេសកកម្មក្នុង	

ការនំាជនរងគេេះចំនួន១មឺុននាក់	ទៅបេទេសសុ៊យអេតក្នុងរយៈពេល	

៦ខេដើមេបីពេយាបាលជំងឺ។	លីវី	 និងខ្ញុំ	 គឺនៅក្នុងចំណមមនុសេសទំាងអស់	

នោះ។	បនា្ទេប់ពីធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើង	និងធ្វើការសមា្លេប់មេរោគនៅទីកេុង	

លូបេក	យើងតេូវបានដក់នៅលើទូកសង្គេេះបនា្ទេន់ដើមេបីបន្តដំណើរទៅ	

ទីកេងុមា៉េលមូ៉ក្នងុបេទេសសុ៊យអេត។	ការធ្វើដំណើរមួយនោះនិងអារម្មណ៍

នេសេរីភាពមួយនោះ	ខ្ញុំគ្មេនថ្ងេអាចបំភ្លេចបាននោះទេ។

HUR BLEV 
NI MOTTAGNA 
I SVERIGE?

 
How were

you received in 
Sweden?
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	 ទូកដេលនាយំើងទៅដល់បេទេសសុ៊យអេត	មានឈ្មេះថា	រ៉នូសា្កេរ៉ាេន់	

ហើយគឺជាទូកដឹកទំនិញដេលបានកេបេេឱេយទៅជាទូកសងេ្គោះបនា្ទេន់។		

នោះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសមេេប់ខ្ញុំ	ពីពេេះខ្ញុំមិនដេលបានធ្វើដំណើរ	

តាមទូកនោះទេ	ហើយក៏មិនដេលបានឃើញសមុទេដេរ។	ពេលនោះ	

ខ្ញុំតេូវបានអនុញ្ញេតឱេយឡើងទៅជាន់លើដើមេបីសេូបខេយល់អាកាសសមុទេ		

ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយយា៉េងខា្លេំងជាមួយទេសភាពសមុទេដ៏សេនធំ	

ទូលាយនោះ។	ខ្ញុរំកីរាយនឹងការធ្វើដំណើរមួយនេះ។	យើងទាងំអស់គ្នេមាន	

ក្ដីរំពឹងទុកមួយយ៉ាេងខា្លេំង។	អ្នកធ្វើដំណើរមកជាមួយដទេទៀត	ពេមទាំង	

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា	យើងតេូវបានជេើសរីសសមេេប់ជីវិតថ្មីមួយដេលយើង	

នឹងតេូវបានចាត់ទុកថាជាភ្ញៀវពិសេស	ហើយគេនឹងបំពេញគេប់តមេូវការ	

ទាំងអស់របស់យើង។	គេេរបស់យើងនៅលើទូកនោះកេេលដោយកមេេល	

ពណ៌ស	ហើយតេងតេបន្លឺសំឡេងរាល់ពេលដេលខ្ញុំធ្វើចលនា។	វាធ្វើឱេយ	

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពិសេស	បេៀបបានដូចជាខ្លួនឯងគឺជាស្ករសណ្ដេកដីមួយ	

គេេប់ដេលខ្ចប់ដោយថង់ពណ៌បេេក់។	បីយប់បីថ្ងេបានរំលងផុតទៅយ៉ាេង	

ឆប់រហ័ស	យើងទាំងអស់គ្នេមានអារម្មណ៍សបេបាយរីករាយនៅពេលដេល

បានទៅដល់ទីកេងុមា៉េលមូ៉៧២។	យើងបានជួបជាមួយឡតូូដេលជាសមាជិក	

របស់កងកមា្លេងំនារបីេដប់អាវធុនេបេទេសសុ៊យអេត៧៣	ដេលបានយកទឹក	

កាកាវនិងសាំងវិចអោយយើងបរិភោគ។	យើងគិតថាខ្លួនឯងបានមកដល់

៧២			គឺជាទីកេុងធំទី៣របស់បេទេសស៊ុយអេត។
៧៣			ជាភាសាអង់គ្លេស	The women’s wing of the Swedish Home Guard គឺជាផ្នេកនារីនេកងកមា្លេំងបមេុងយោធារបស់កងកមា្លេំង

បេដប់អាវុធបេទេសស៊ុយអ៊េតដេលតេូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងេទី២៩ខេឧសភាឆ្នេំ១៩៤០។	 ៧៤		គឺជារថភ្លើងមួយបេភេទដេលដើរដោយកមា្លេំងអគ្គិសនីខេសេកាបនិងរត់នៅលើផ្លូវដេកនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈ។

"តើអ្នកតេូវបានទទួលនៅបេទេសស៊ុយអេត
យា៉េងដូចម្ដេច?"

ឋានសួគ៌ហើយមិនដេលឆ្អេតជាមួយនឹងសាន់វិចពេមទំាងទឹកកាកាវដេល	

ល្អវិសេសនោះទេ។	ចាប់តាំងពីពេលនោះមកទឹកកាកាវបេៀបបានដូចជា	

និមិត្តសញ្ញេដេលបញ្ជេក់អំពីអំពើល្អរបស់បេទេសសុ៊យអេត។	ពីកំពង់ផេ	

មក	យើងធ្វើដំណើរតាមរថអគ្គីសនី៧៤	ទៅសាលារៀនលីនៀអឺស	គឺជា	

កន្លេងដេលគេបានទទួលយើងឱេយសា្នេក់នៅ។	អ្វីដេលខ្ញុំចងចាំជាងគេគឺ	

មុខម្ហូបនៅទីនោះ។	អាហរដ៏ឆ្ងេញ់	 គឺសាច់គោផេសំជាមួយនឹងរំដេងនិង	

អាហរចម្លេក	ក៏បុ៉ន្តេមានរស់ជាតិឆ្ងេញ់ដូចគ្នេហៅថា	បង្អេមសង់ខេយារ	

ពណ៌ខ្មេជាមួយនឹងលីនង៉នបឺរី។	យើងបរិភោគហើយបរិភោគទៀតតេ	

យើងមិនដេលឆ្អេតទាល់តេសោះ។	អាហរ	គឺជាពន្លឺមួយនៅក្នុងជីវិត	

របស់យើង	ហើយយើងរីករាយនឹងវាយា៉េងខា្លេំង។	គេផ្ដល់អាហរឱេយយើង	

មួយថ្ងេបេេំដង	 បុ៉ន្តេយើងតេងតេខា្លេចថាវានឹងមិនគេប់គេេន់នោះទេ។		

គ្នេយើងមួយចំនួនធំបានលួចយកអាហរពីសាលបរិភោគអាហរហើយ	

លាក់ទុកនៅកេេមខ្នើយដេក។	ទោះបីជាគេអនុញ្ញេតឱេយយើងបរិភោគ	

សាន់វិចក្នុងចនោ្លេះពេលអាហរ	ឬពាកេយធានាយ៉ាេងអត់ធ្មត់ពីកេុមការងរ	

ថានឹងតេងតេមានអាហរគេប់គេេន់យា៉េងណាក៏ដោយក៏មិនអាចបញេឈប់

យើងបានដេរ។	ក្នុងករណីនេះខ្ញុំអាចបេេប់អ្នកបានថា	សេចក្ដីសេេកឃា្លេន	

បានប៉ះពាល់យើងអស់មួយជីវិត។	អ្នករស់រានមានជីវិតមួយចំនួនមាន	

ជំងឺមិនឃា្លេនអាហរ។	បុ៉ន្តេទោះបីជាយា៉េងណាក៏គ្នេយើងមួយចំនួនធំគឺ	

តេងតេទិញអាហរយា៉េងចេើនលើសលុបដក់នៅក្នុងទូរទឹកកក។

	 អ្នកនៅតំបន់នោះបានឈរផ្ដុំគ្នេនៅកេេរបងសាលារៀនដើមេបីរង់ចាំ

មើលអ្នកដេលរួចរានមានជីវិតពីជំរំបេលជិន-បឺសិន	បុ៉ន្តេយើងបានហម

ឃាត់មិនឱេយទៅជិតអ្នកទាំងនោះទេ។	យើងតេូវបានដក់ឱេយនៅដច់ដោយ	
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VAR DET SVÅRT 
ATT ANPASSA SIG 
TILL ATT LEVA I 

SVERIGE?
 

Was it difficult 
to adapt to life 

in Sweden?

ឡេកពីគេដើមេបីការពាររោគឆ្លងអស់រយៈពេលបេេំមួយសបា្ដេហ៍	បនា្ទេប់	

មកទើបតេូវបានអនុញ្ញេតឱេយមានទំនាក់ទំនងជាមួយជនជាតិសុ៊យអេត	

នៅខាងកេេ។	ជនជាតិសុ៊យអេតទំាងនោះ	មានចិត្តល្អនិងមានការងឿង	

ឆ្ងល់ចេើន។	អ្នកខ្លះឱេយកាដូយើងបន្តិចបន្តួច	ប៉ុន្តេគេមិនចង់ដឹងរឿងរបស់	

យើងទេ។	យើងតេូវបានទទួលសា្វេគមន៍យ៉ាេងកក់ក្ដេ។	នៅពេលនោះគឺ	

មិនទាន់ជាពេលវេលាសមសេបមួយសមេេប់មនុសេសដើមេបីបង្ហេញអំពីការ	

បេកាន់ពូជសាសន៍របស់ខ្លនួ	ការរៀនសូតេតាមណាហេសុ	ីឬក៏ការបេឆងំនឹង	

ជនជាតិជ្វីហ្វនោះទេ។	ទាំងអស់នេះតេូវបានគេបំភ្លេចចោល។	រហូតមក	

ដល់ទសវតេសរ៍ឆ្នេំ១៩៨០	ទើបណាហេសីុនិយមបានរីករាលដលម្ដងទៀត។	

នៅពេលដេលខ្ញុំគិតអំពីសព្វថ្ងេនេះ	ខ្ញុំនៅតេអាចឃើញគំរូនេះដដេល។	

មនុសេសមានចិត្តអាណិតអាសូរ	ចង់ជួយ	ចង់ចេករំលេកភាពបរិបូណ៍	ប៉ុន្តេ	

នៅពេលណាដេលមានសំណួរទាក់ទងអំពីការលះបង់	ឬក៏លះបង់ពេល	

វេលារបស់នរណាមា្នេក់	ការជួយគ្នេទៅវញិទៅមកបានកា្លេយទៅជារឿងមួយ

ដេលពិបាកធ្វើទៅវិញ។

	 យើងមានអារម្មណ៍សា្វេគមន៍នៅក្នុងបេទេសសុ៊យអេត។	ប៉ុន្តេបនា្ទេប់	

ពីសេចក្ដីរីករាយបានបញ្ចប់ទៅ	ហើយយើងបានជួបបេទះការលំបាកជា	

លើកដំបូង	លីវីនិងខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការចាកចេញពីបេទេសមួយ

នេះ។	 បុ៉ន្តេយើងចាប់ផ្ដើមទមា្លេប់ខ្លួនជាមួយនឹងបេទេសសុ៊យអេតទៅ	

ហើយដូចគ្នេទៅនឹងបេទេសសុ៊យអេតដេលកំពុងតេចាប់ផ្ដើមទទួលសា្គេល់	

យើង។	យើងដឹងថាគ្មេនឋានសួគ៌ពិតនៅលើពិភពលោកនេះទេ។	នៅ	

បេទេសសុ៊យអេត	ក៏ដូចជាបេទេសដ៏ទេទៀតដេរ	មានរឿងខ្លះល្អ	ឯរឿង	

ខ្លះទៀតអាកេក់។	បុ៉ន្តេបច្ចុបេបន្ននេះ	ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដេដូចជានៅ

ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន។
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	 សំណួរមួយដេលខ្ញុំតេូវបានសួរជាចេើនឆ្នេំគឺ	តើវាចំណាយអស់រយៈ

ពេលយូរដេរឬទេដើមេបីរៀនអំពីរបៀបរបបរបស់បេទេសសុ៊យអេត?។	

ការសន្និដ្ឋេនរបស់ខ្ញុំគឺ	 មិនមានអ្វីដេលហៅថាគុណតម្លេរបស់បេទេស	

សុ៊យអេតទេ។	នៅបេទេសសុ៊យអេតខ្ញុំបានឃើញអំពីគុណតម្លេដេល	

ខ្ញុបំានដឹងពីសេកុកំណើតរបស់ខ្ញុនិំងពីបេទេសបេជាធិបតេយេយដ៏ទេទៀត។	

គោលការណ៍ចមេបងនោះ	គឺមិនឱេយមានឃាតកម្ម	មិនឱេយមានការលួច	មិនតេវូ	

ធ្វើអ្វីទៅលើអ្នកដទេនូវអ្វីដេលអ្នកមិនចង់ឱេយអ្នកដទេធ្វើមកលើអ្នក	ហើយ

គោលការណ៍ទាងំនេះអាចរកឃើញនៅក្នងុពាកេយខុសៗគ្នេ	និងភាសាខុសៗ	

គ្នេនៅគេប់សាសនាទាំងអស់ក្នុងពិភពលោក។

	 សញ្ញេណនេ	"គុណតម្លេ"	គឺទូលំទូលាយណាស់ហើយជាញឹកញប់	

តេូវបានយល់ចេឡំជាមួយ	"	វបេបធម៌	"	។	ខ្ញុំមកពីវបេបធម៌ដេលពោរពេញ	

ទៅដោយភាពអាមា៉េស់	ហើយនៅក្នុងឆ្នេំ១៩៤៥	ខ្ញុំបានជួបនឹងបេទេស	

សុ៊យអ៊េត	ដេលកសាងឡើងនៅលើវបេបធម៌ដេលមានពិរុទ្ធភាពមួយ។	ខ្ញុំ

យល់ដឹងចេើននៅពេលមានសកម្មភាពមួយចំនួនតេូវបានគេបញ្ចេញមតិ	

ដោយពាកេយថា	 "យើងមិនធ្វើបេបនេះនៅក្នុងបេទេសសុ៊យអេតទេ"។		

ផ្កេដេលដុះតាមរបងរបស់អ្នកជិតខាងគឺមិនតេូវបេះទេ	នៅពេលណាដេល	

យើងតេូវបានគេអញ្ចើញឱេយទៅញុំាអាហរពេលលា្ងេច	គឺយើងមិនអាចទៅ	

យឺតបានទេ	មិនអាចចូលផ្ទះដោយមិនដោះសេបេកជើងទេ	ហើយនៅមាន	

ជាចេើនបន្តទៀត។	នៅពេលដេលបានមកដល់បេទេសសុ៊យអេតលើក	

ដំបូង	មានរឿងចេើនណាស់ដេលខ្ញុំពុំបានដឹងពេមទាំងទាល់គំនិត។	ប៉ុន្តេ

"តើមានការលំបាកក្នុងការសមេបខ្លួនទៅ
នឹងជីវិតនៅបេទេសស៊ុយអេតដេរឬទេ?"

នេះគឺជាផ្នេកមួយនេវបេបធម៌បេទេសសុ៊យអេត	ហើយគឺមិនមេនជាគុណតម្លេ	

របស់បេទេសស៊ុយអេតនោះទេ។	

	 អ្វីដេលខ្ញុំពិបាកយល់ជាងគេនោះគឺ	នៅពេលដេល	"បាទ/ចាស"	

មានន័យថាបេហេលជា	ហើយ	"បេហេលជា"	មានន័យថា	"ទេ"។	ខ្ញុចំងចំា	

អំពីកំហុសដំបូងរបស់ខ្ញុំ	ហើយនោះគឺជាបទល្មើសទៅលើវបេបធម៌ជាជាង

ការរំលោភបំពានទៅលើគុណតម្លេ។	ទមា្លេប់នៅលើតុអាហរក៏ខុសគ្នេពី	

អ្វីដេលខ្ញុំបានដឹង។

	 ថ្ងេមួយខ្ញុតំេវូបានគេអញ្ចើញឱេយទៅញុំាអាហរពេលលា្ងេច។	ខ្ញុបំានចេញ	

ពីផ្ទះមុនពេលកំណត់	ហើយបានដើរទៅដើរមកនៅមុខផ្ទះរបស់គេរហូត	

ទាល់តេកណ្ដងឹរបស់វិហរឱេយសញ្ញេថាម៉េង៦។	ខ្ញុមិំនហ៊េនចូលទៅមុនម៉េង	

នោះទេ។	នៅពេលដេលមា្ចេស់ផ្ទះបានឱេយចានអាហរមកខ្ញុំ	ខ្ញុំយកតេបន្តិច	

បន្តួចតេប៉ុណ្ណេះដើមេបីបង្ហេញអំពីអាកបេបកិរិយាល្អ	ពេេះខ្ញុំយល់ថាជា	

ធម្មតាមា្ចេសផ់្ទះគរួតេទទចូឱេយអាហរមកខ្ញុជំាចេើនដង	ហើយពេលខ្លះទៀត	

ក៏គួរតេបង្ខំដេរ។	ប៉ុន្តេនៅបេទេសសុ៊យអេត	គេមិនបង្ខំភ្ញៀវឱេយហូបអាហរ	

ទេ។	ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ចាកចេញពីតុអាហរទាំងពោះមិនទាន់ឆ្អេត។

	 នៅបេទេសសុ៊យអេត	ខ្ញុំបានរៀនពីការឈប់ឆ្លើយតបជាមួយនឹង	

ពាកេយថា	"អរគុណ"		ដោយអៀនខា្មេសនៅពេលដេលគេអោយអ្វមួីយ។	គឺតេវូ	

តេជា	"ចាស"	ឬ	"អត់ទេ"។

	 នៅពេលដេលខ្ញុំមានភ្ញៀវ	ខ្ញុំមានការភា្ញេក់ផ្អើលយា៉េងខា្លេំងនៅពេល	

ដេលខ្ញុំឮគេបេើពាកេយថា	"មានមនុសេសចម្លេកចូលមកក្នុងផ្ទះ"។	ហេតុអ្វី	

បានជាជនជាតិស៊ុយអេតហៅមិត្តរបស់ខ្លួនថាជាមនុសេសចម្លេក?	តើនេះឬ

គឺជាគុណតម្លេរបស់បេទេសស៊ុយអេត?
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	 ក្នុងរដូវក្ដេមួយ	ខ្ញុំបានធ្វើការនៅលើនាវាទេសចរណ៍មួយដេលធ្វើ	

ដំណើរទៅតាមបេជុំកោះ។	ភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំ	គឺសមា្អេតបន្ទប់របស់នាយនាវា	

និងបមេើអាហរនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋេនរបស់នាវា។	ខ្ញុំបានខំបេឹងធ្វើការឱេយ

បានល្អបំផុតតាមដេលខ្ញុអំាចធ្វើទៅបាន។	បុ៉ន្តេនៅពេលចុងខេ	ខ្ញុមិំនបាន	

ទទួលបេេក់ឈ្នួលរបស់ខ្ញុំទេ	ហើយបេរជាទទួលនូវពាកេយពនេយល់មួយថាខ្ញុំ	

គឺជាអ្នកសមា្អេតដេលធ្វេសបេហេស។	នេះគឺជាការពិត	ហើយខ្ញុំមានការ	

អៀនខា្មេសយា៉េងខា្លេងំ	ប៉នុ្តេបេសនិបើពេលនោះខ្ញុតំេវូបានគេរិះគនខ់្ញុបំេហេល	

ជាពេយាយាមខា្លេំងជាងនេះ។	នៅពេលដេលខ្ញុំលើកឡើងអំពីចំណុចនេះ		

ចៅហ្វេយរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថា	នៅបេទេសសុ៊យអេត	យើងមិនរិះគន់	

បុគ្គលិកនោះទេ។	អ្នកដេលមិនបានបំពេញការងររបស់ខ្លនួឱេយបានល្អតេមឹ

តេូវគឺមិនទទួលបានបេេក់ខេទេ។

	 ខ្ញុំបានចំណាយអស់រយៈពេលជាចេើន	ដើមេបីរៀនរស់នៅក្នុងវបេបធម៌	

របស់បេទេសស៊ុយអ៊េត	ប៉ុន្តេខ្ញុំបានយកគុណតម្លេមូលដ្ឋេនមួយមក	

ជាមួយខ្ញុ។ំ	ជាចេើនឆ្នេមំកនេះមានការហូរចូលនេជនអនោ្តេបេវេសន៍ជាចេើន	

ហើយយើងក៏អាចតាមដនការផ្លេស់ប្តូរវបេបធម៌តាមរយៈនេះបានដេរ។		

បេទេសសុ៊យអេតបានបើកនិងផ្ដល់ឱកាសឱេយជនអនោ្តេបេវេសន៍	ហើយ	

អ្នកទាំងនោះបានសមេបខ្លួនទៅតាមមជេឈដ្ឋេនថ្មីមួយនោះដេរ។	ជនអនោ្តេ	

បេវេសន៍ទំាងនោះបានទទួលយកវបេបធម៌របស់បេទេសសុ៊យអេត	ក្នុង	

ខណៈពេលដេលបេទេសសុ៊យអេត	កាន់តេរីកចមេើនដោយសារតេការ	

ចូលរួមអភិវឌេឍន៍របស់ជនបរទេសទាំងអស់នោះ។

	 នេះគឺមិនមេនជាគុណតម្លេរបស់ជនជាតិស៊ុយអេតទេ	ដេលធ្វើឱេយវិធី

នេការធ្វើសមាហរណកម្មទទួលបានជោគជ័យ	បុ៉ន្តេគឺជាសំណួរដេលចោទ	

ទៅលើគោលបំណងល្អរបស់មនុសេសទៅវញិទេ។	ទាងំនេះមិនអាចកើតឡើង

បានដោយឆប់រហស័ទេ	ជាពិសេសនៅពេលដេលដំណើរការរបស់អាជា្ញេធរ

មានភាពយឺតយា៉េវនៅឡើយ។	ដូច្នេះហើយទើបមានសារសំខាន់ខា្លេងំណាស់	

ក្នុងការកាត់បន្ថយរយៈពេលរង់ចាំនិងបង្កើនឱកាសសមេេប់បេជាជន	

សុ៊យអេត	និងជនអនោ្តេបេវេសន៍វ័យក្មេងជួបជំុគ្នេនិងទទួលសា្គេល់គ្នេទៅ	

វិញទៅមកនៅកេេមកាលៈទេសៈមួយដេលសបេបាយរីករាយ។

	 ការខិតខំបេឹងបេេងនីមួយៗជាធម្មតា	តេងតេផ្ដល់ផលបេយោជន៍ដ៏

ល្អបេសើរមួយ។	បេទេសសុ៊យអេតក៏អាចកា្លេយទៅជាទីកន្លេងមួយដេល

បេមូលផ្ដុំដោយជាតិសាសន៍ជាចេើនបេសិនបើរដ្ឋេភិបាលបង្កើតកិច្ចខិត

ខំបេឹងបេេងដេលអាចបេមូលផ្ដុំជនអនោ្តេបេវេសន៍	និងជនជាតិសុ៊យអេត	

តាមរយៈសកម្មភាពកមេសាន្តជាចេើន។
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HUR HANTERADE 
DU DINA 

TRAUMAN?
 

How did you 
deal with your 

trauma?

	 ខ្ញុ ំសំណាងល្អដេលអាចមកបេទេសស៊ុយអេត	នៅរដូវក្ដេក្នុងឆ្នេំ	

១៩៤៥។	ប៉ុន្តេវានៅតេជាពេលវេលាមួយដេលលំបាក។	ខ្ញុំឈឺចាប់ដោយ

សារតេបានបាត់បង់គេួសារមួយទំាងមូលលើកលេងតេប្អូនសេីរបស់ខ្ញុំ។		

ខ្ញុបំានទទួលរងទារណុកម្មផ្លវូចិត្តពីពេេះខ្ញុគិំតអំពីឪពុកមា្ដេយរបស់ខ្ញុ	ំដេល	

តេវូបានគេសមា្លេប់ក្នងុអំឡងុពេលដេលខ្ញុរំចួជីវតិ។	តើមានបុ៉នា្មេនអ្នកដេល	

អាចរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងចំណមសមាជិកគេួសារទាំង៥៦នាក់	របស់	

ខ្ញុំ?	ពាកេយថា	"ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត"	តេូវបានគេសា្គេល់មិនចេបាស់លាស់ទេ	

ហើយគ្មេននរណាមា្នេក់បានដឹងអំពីដំណើរការនេ	"ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត"	

នោះដេរ។	ការយល់ដឹងថាមនុសេសមា្នេក់អាចរងទុក្ខពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត	

បានយរូអង្វេងតេវូបានគេចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដេលអ្នករស់រានមានជីវតិ	

កាន់តេចេើនបានចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អេរអំពីបញ្ហេសុខភាព។	ក្នុងអំឡុងពេល	

សង្គេេមលោកលើកទី១	ទាហនមួយចំនួនបានរងទុក្ខដោយសារតេអ្វីៗ	

ដេលខ្លួនបានជួបបេទះនៅក្នុងសង្គេេម។	បុ៉ន្តេអស់រយៈពេលជាយូរ	ការ	

រងទុក្ខនេះមិនតេវូបានចាត់ទុកថាជាជំងឺផ្លវូចិត្តនោះទេ។	វាតេវូបានគេហៅ	

ថា	"ភាពភា្ញេក់ផ្អើល"	ហើយទាហនតេូវបានបញ្ជូនទៅសមរភូមិដូចធម្មតា

វិញ។	នៅពេលដេលរោគសញ្ញេទាំងនោះវិលតេឡប់មកវិញ	ទាហនទាំង

នោះតេូវបានចោទបេកាន់ថាធ្វើពុតជាឈឺ។

"តើអ្នកដោះសេេយជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិច
ផ្លូវចិត្តបានដោយរបៀបណា?"
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VAD FICK 
DIG ATT BÖRIA 

FÖRELÄSA?
 

What made 
you start 
lecturing?

	 ទីបំផុតខ្ញុំបានយល់ថា	ខ្ញុំរស់រានមានជីវិតពីពេេះតេខ្ញុំដឹងថាតេូវតេ	

មាននរណាមា្នេក់មានជីវិតដើមេបីបេេប់អំពីរឿងរា៉េវដេលបានកើតឡើងនៅ	

ហូឡូខសន៍៧៥។	បេសិនបើគ្មេននរណាមា្នេក់និយាយអំពីអ្វីដេលបានកើត

ឡើងនៅហូឡូខសន៍ទេនោះ	អ្វីៗនឹងតេូវបានបំភ្លេចចោល	ហើយអ្វីដេល

តេវូបានបំភ្លេចចោលហើយនោះអាចនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតបានយា៉េងងយ	

សេួល។	បេសិនបើហូឡូខសន៍សាបរលាបបាត់ដោយគ្មេននរណាមា្នេក់ចង

ចាំ	ជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់	និងកុម្មុយនីស្តជាចេើននាក់	ពេមទាំង	

អ្នកដេលសេឡាញភ់េទដូចគ្នេ	មនុសេសពិការ	ជនជាតិរ៉មូាុេងំ	និង	អ្នកដទេទៀត	

ដេលតេវូបានចាត់ទុកថាមិនមានតំលេស្មើនឹងមនុសេសនោះ	នឹងបាត់បង់ជីវតិ

ដោយគ្មេននរណាមា្នេក់ចងចាំអំពីពួកគេឡើយ។

	 លើកទី១ដេលខ្ញុំដឹងគឺនៅពេលដេលមានគេូមា្នេក់បានហៅខ្ញុំឱេយទៅ	

និយាយនៅសាលារបស់គត់។

	 នៅពេលដេលខ្ញុចូំលនិវត្តន៍	នៅដើមឆ្នេ១ំ៩៨០	ខ្ញុបំានចាប់ផ្ដើមសរសេរ	

សៀវភៅអំពីអ្វដីេលបានកើតឡើង។	សៀវភៅដំបូងគឺ	ដំណើរទៅអូសឈ្វចិ៖	

បំណេកនេជីវិត	(បកបេេជាភាសាអង់គ្លេសដោយ	មេឃេល	មេយឺ)	។

	 ចាប់តាំងពីពេលនោះមក	ខ្ញុំបានបងេៀនអស់រយៈពេលជាចេើនឆ្នេំ		

ហើយខ្ញុំធ្វើដូច្នេះដោយសារតេមូលហេតុពីរគឺបេបនេះឈ្មេះ	ហ្វេីដ	ឃ្លេន		

សា្មេក់ (Frida Klein Szmuk)	និង	អុីវីណាត់	សា្មេក់	(Ignatz Szmuk) ៧៦ នឹងនៅ	

តេមានក្នុងការចងចាំ	ហើយដូច្នេះអ្នកជំនាន់កេេយអាចយកមេរៀនរបស់	

៧៥					គឺជាការធ្វើបាបយាយីនិងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វហី្វ	ចំនួន៦លាននាក់	ដោយរបបណាហេសុរីបស់ហុតី្លេរ
ចាប់តាងំពីឆ្នេ១ំ៩៣៣	រហតូដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហឡូខូសន៍	គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេកិមានន័យ

	 ថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។	
៧៦					ឈ្មេះមា្ដេយឪពុករបស់ហេឌី	ហេ្វាយ។

"តើអ្វីដេលជមេុញឱេយអ្នកចាប់ផ្ដើមបងេៀន?"
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KÄNNER DUDIG 
SVENSK?

 
Do you feel 
Swedish?

ហូឡូខសន៍ដក់ក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្លួនទើបអ្នកទាំងនោះនឹងមិនមានបទ	

ពិសោធន៍ដូចអ្វីដេលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់។

	 ក្មេងជំទង់ជារឿយៗមានការលំបាកនៅពេលដេលជួបសំណួរអំពី	

អត្ថន័យនេជីវតិរបស់ខ្លនួ។	អ្នកខ្លះជួបរឿងបេបនេះដោយពេលខ្លះសូមេបតីេ

មិនធា្លេប់បានឆ្លងកាត់សង្គេេមនិងការធ្វើបាបយាយីក៏ដោយ។	ខ្ញុំសូមបក	

សេេយពាកេយអ្នកនិពន្ធជនជាតិសូម៉ាេលីមា្នេក់ដេលមានឈ្មេះថា	ណូរូឌីន	

ហ្វេរ៉ាេ។	គត់បាននិយាយថា	អត្ថន័យនេជីវិត	គឺធ្វើអំពើល្អនិងជួយអ្នក	

ជិតខាងពេេះវាក៏ធ្វើឱេយអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អដូចគ្នេដេរ។

	 សមេេប់ខ្ញុំៗជឿថា	អត្ថន័យនេជីវិត	គឺជីវិតនោះឯង។
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	 សំណួរដេលសួរថា	តើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាជនជាតិសុ៊យអេតដេរ	

ឬទេ	គឺពិតជាស្មគុសា្មេញណាស់។	វាលើកឡើងនូវសំណួរជាចេើនទៀតថាតើ	

ខ្ញុជំាអ្នកណា?	តើកន្លេងណាដេលខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថាគឺជាផ្ទះ?	តើខ្ញុគួំរតេ	

នៅកន្លេងណា?	តើវាគឺជាកន្លេងដេលខ្ញុំកើតឬក៏ជាកន្លេងដេលខ្ញុំធំធាត់?		

តើវាគឺជាកន្លេងដេលខ្ញុំមានគេួសារ	ការងរ		ឬតើវាទាក់ទងនឹងសញ្ជេតិ	

ជាតិសាសន៍	ឬក៏សាសនាដេលខ្ញុំគោរព?	ដើមេបីឈនទៅដល់ការឆ្លើយ

សំណួរទាំងនេះគឺតេូវការពេលវេលាជាចេើន។

	 ខ្ញុំកើតនៅក្នុងបេទេសរូម៉ាេនី	 ក្នុងគេួសារជនជាតិជ្វីហ្វមួយ	ដេល	

និយាយភាសាហុងគេី។	ជាកូនក្មេងមា្នេក់	វាគឺជារឿងធម្មតានោះទេដេល	

ក្មេងៗដទេទៀតនិយាយភាសាផេសេងពីខ្លនួ	បរភិោគម្ហបូអាហរផេសេង	ហើយ	

ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ផេសេង។	យើងលេងជាមួយគ្នេហើយយោគយល់គ្នេទៅ

វញិទៅមក។	នៅពេលដេលខ្ញុទំៅសាលារៀនទើបខ្ញុដឹំងថា	កេមុខ្លះតេវូបាន

ចាតទ់កុថាល្អជាងកេមុដទ៏េទៀត។	យើងតេវូបានគេដកទ់ោសដោយសារ

តេយើងនិយាយភាសាផេសេងទៀតកេេពីរមូា៉េនី។	ថ្ងេដំបូងនៅសាលារៀន	ខ្ញុំ

តេូវបានគេូវាយដេលធ្វើឱេយមានសា្នេមកេហមលើបាតដេរបស់ខ្ញុំពេេះតេខ្ញុំ	

និយាយភាសាផេសេងទៀត។	ក្នងុរយៈពេលបុ៉នា្មេនឆ្នេបំនា្ទេប់មក	ខ្ញុបំានជៀស	

ផុតពីការតេូវរំពាត់បានចេើនក៏ពិតមេន	បុ៉ន្តេជារឿយៗបេេក់បេចាំសបា្តេហ	៍

របស់ខ្ញុតំេវូបានបាត់បង់ពីពេេះខ្ញុតំេវូបង់បេេក់នៅពេលណាដេលខ្ញុតំេវូចាប់	

បានថានិយាយភាសាហុងគេី។	យើងតេូវបានពិន័យ	១	ឡេអូ៊៧៧	ក្នុង	

មួយពាកេយ។	គោលបំណងរបស់បេទេសរូមា៉េនីគឺបេើខេសេតីដើមេបីធ្វើឱេយកេុម	

៧៧	រូបិយប័ណ្ណរបស់បេទេសរូមា៉េនី	(១ឡេអ៊ូមានតម្លេស្មើនឹង១០០០ខ្មេរ)។

"តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាជាជនជាតិ
ស៊ុយអេតដេរឬទេ?"

ជនជាតិភាគតិចទាងំអស់	កា្លេយទៅជាជនជាតិរមូា៉េនីពេញលេញ។	នៅក្នងុ	

ផ្នេកខ្លះ	 វិធីនេះទទួលបានជោគជ័យ។	នៅពេលហុងគេីបានចូលមក	

តេង់សុីលវា៉េនី	ក្នុងឆ្នេំ១៩៤២	ខ្ញុំគឺជាអ្នកជាតិនិយមរូមា៉េនី	ពេញទំហឹង	

បាត់ទៅហើយ។	ពេលនោះបេទេសហុងគេី	ចង់ឱេយយើងបេេទៅជាអ្នក	

ជាតិនិយមហុងគេីវិញ	ពួកគេថេមទំាងបានបេើឧបករណ៍ដូចគ្នេទៀតផង	

ហើយនោះគឺ	ខេសេតី។	

	 នៅពេលដេលខ្ញុំបានមកដល់បេទេសសុ៊យអេតដំបូង	ខ្ញុំមិនបានដឹង	

ថាតើខ្ញុំជាអ្នកណានោះទេ។	ខ្ញុំមកពីពិភពមួយដេលយើងមិនតេូវបានគេ	

រាប់បញ្ចលូថាជាមនុសេស។	អ្វដីេលគួរឱេយកត់សមា្គេល់នោះ	គឺភាពងយសេលួ	

ក្នុងការមើលខ្លួនឯងតាមរយៈខេសេភ្នេករបស់អ្នកដ៏ទេ។	បេសិនបើអ្នកដទេ	

គិតថាខ្ញុំល្អ	ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អ	បេសិនបើអ្នកដ៏ទេគិតថាខ្ញុំមិនល្អ	ខ្ញុំមាន	

អារម្មណ៍មិនល្អ។	ដូចជាអ្នកដ៏ទេដេរ	ខ្ញុតំេវូការឃើញភាពអះអាងតាមរយៈ	

ខេសេភ្នេករបស់ជនជាតិសុ៊យអេតជាមុនសិន	មុននឹងខ្ញុអំាចឆ្លើយតបបានថា	

តើខ្ញុំជាអ្នកណា។	ខ្ញុំមកពីតេង់សីុលវា៉េនីដេលពេលនោះគឺជាផ្នេកមួយ	

របស់បេទេសហងុគេ។ី	ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុតំេវូបានចាត់ទុកថាជាជនជាតិ	

ហុងគេី-ជ្វីហ្វ។	ប៉ុន្តេបេទេសហុងគេីនោះហើយគឺជាពេជេឈឃាតរបស់យើង	

ទៅវិញទេ។	បេទេសហុងគេីបានបញ្ជូនយើងទៅឱេយបេទេសអាល្លឺម៉ង់។		

ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមិនចង់បេកាសថាខ្លួនឯងគឺជាជនជាតិហុងគេី-ជ្វីហ្វ	

នោះទេ។

	 កាលពីក្មេងខ្ញុចំង់ចាត់ទុកខ្លនួឯងថាគឺជាជនជាតិរមូា៉េនី។	បុ៉ន្តេអ្វដីេលខ្ញុ	ំ

ទទួលបានគឺមានតេការបដិសេធតាមរយៈខេសេភ្នេករបស់អ្នកជិតខាងយើង	

ដេលជាជនជាតិរូម៉ាេនី។	ខ្ញុក៏ំមិនបានកា្លេយទៅជាជនជាតិហុងគេនីៅពេលដេល	

ខ្ញុមំកដល់បេទេសហងុគេដីេរ។	ខ្ញុបំានជួបការបដិសេធនោះដដេល	ទោះបី

ជាខ្ញុំប៉ងបេេថា្នេយា៉េងណាក៏ដោយ។	នៅពេលដេលខ្ញុំបានមកដល់បេទេស	
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សុ៊យអេតខ្ញុំមិនមេនជាអ្វីទំាងអស់។	តើខ្ញុំនឹងអាចកា្លេយទៅជាជនជាតិ	

សុ៊យអេតដេរឬទេ?	ខ្ញុំសងេឃឹមថាដូច្នេះ។	ដរាបណាខ្ញុំរៀនភាសាហើយ	

រកការងរបានធ្វើ	 ខ្ញុ ំគិតថាខ្ញុំបេហេលជាអាចកា្លេយទៅជនជនជាតិ	

ស៊ុយអេតបាន។	

	 អារម្មណន៍េការទទួលសា្គេល់កើតមានឡើងដោយសារតេទំនាក់ទំនង	

រវាងការទទួលសា្គេល់យា៉េងបើកចំហពីសហគមន៍និងឆន្ទៈក្នុងការសមេប	

ខ្លួន។	ឆន្ទៈក្នុងការសមេបខ្លួនមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំតាំងពីដំបូង។	វា	

គឺពិតជាអសា្ចេរេយណាស់ដេលបានទទួលសា្វេគមន៍ពីសង្គមសុ៊យអេតនៅ	

ពេលយើងទៅដល់ទីកេងុមា៉េលមូ៉	បុ៉ន្តេគួរឱេយសោកសា្ដេយដេលអារម្មណ៍បេប	

នេះមិនមានរយៈពេលយូរ។	ពេលវេលាកន្លងផុតទៅទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបាន	

យល់ចេឡំសេចក្ដីអាណិតពីបុគ្គលមា្នេក់ៗថាគឺជាការសា្វេគមន៍ទៅវិញ។	ខ្ញុ	ំ

បានចំណាយអស់រយៈពេលជាចេើនឆ្នេទំើបខ្ញុបំានយល់ដឹងចេបាស់។	មកដល់	

ពេលនោះខ្ញុំមានការងរធ្វើនិងបានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាសុ៊យអេត	បុ៉ន្តេខ្ញុំ

នៅតេតេូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនបរទេសនិងនៅតេជាប់ឈ្មេះបេបនេះ

រហូតទាល់តេខ្ញុទំទួលបានសញ្ជេតិពេញលេញ។	ខ្ញុដឹំងថាខ្ញុមិំនមេនជាជន

ជាតិសុ៊យអេតនោះទេ	បេសិនបើមិនមានសញ្ជេតិពេញលេញ។	ខ្ញុតំេវូរង់ចំា	

រយៈពេល៧ឆ្នេជំាមុនសិនមុននឹងទទួលបានសញ្ជេតិជាជនជាតិសុ៊យអេត។

	 ជាចេើនឆ្នេំបានកន្លងផុតទៅ	 ខ្ញុំរៀបការហើយមានកូន៣នាក់។	

មកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានកន្លេងជាក់លាក់និងមានផ្ទះជារបស់ខ្លួននៅក្នុង	

បេទេសសុ៊យអេត	ហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមចាត់ទុកថាខ្លួនឯងគឺជាជន	

ជាតសុ៊ិយអេតមា្នេក។់	ប៉នុ្តេសង្គមស៊យុអេតនៅតេមានគនំតិផេសេង	ខ្ញុនំៅតេ	

ជាជនអនោ្តេបេវេសន៍មា្នេក់។	ខ្ញុនិំងប្ដរីបស់ខ្ញុដំេលមកពីតំបន់ផេសេងពីគ្នេបាន

ខិតខំបេងឹបេេងធ្វើការនិងចូលរមួអភិវឌេឍន៍សង្គមរបស់បេទេសសុ៊យអេត។

	 មកដល់សព្វថ្ងេនេះ	ខ្ញុំបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាជនជាតិសុ៊យអេត	

បុ៉ន្តេខ្ញុំមិនហ៊េននិយាយឱេយឮខា្លេំងនៅចំពោះមុខអ្នកដេលខ្ញុំមិនសា្គេល់នោះ

ទេ។	ដោយសារតេភាពឈឺចាប់យា៉េងខា្លេំងបេសិនបើគេបដិសេធជាមួយ	

នឹងទឹកមុខដេលបង្ហេញថា	"អ្នកមិនមេនជាជនជាតិរបស់យើងនោះទេ	អ្នក	

គឺជាជនអនោ្តេបេវេសន៍ហើយយើងអាចទទួលអ្នកថាជាជនអនោ្តេបេវេសន៍

នៅក្នុងបេទេសស៊ុយអេតបាន"	។

	 ទោះបីជាយា៉េងណាក៏ដោយ	អ្វីៗ បានបេេបេលួបន្តចិបន្តចួតាងំពីពេល	

ដេលយើងមកដល់បេទេសសុ៊យអេតលើកដំបូង។	ឥឡូវនេះមនុសេសកាន់	

តេចេើនបានមករកខ្ញុដំោយមិនមានទឹកមុខសងេសយ័ដេលបង្ហេញថា	"តើអ្នក	

ជាអ្នកណា	អ្នកមិនមេនជាជនជាតិរបស់យើងទេ?"	មនុសេសជាចេើនបាន	

ចាប់ផ្ដើមបោះបង់ចោលបុរេវនិិច្ឆយ័របស់ខ្លនួ	ហើយខ្ញុសំងេឃមឹថានឹងមិនមាន	

បន្តទៀតនោះទេ។	បេបនេះអាចធ្វើឱេយបេទេសសុ៊យអេត	កា្លេយទៅជា	

បេទេសមួយដេលបានបោះបង់ចោលនូវការបេកាន់ពូជសាសន៍ដេលរារំាង	

ការទទួលសា្គេល់ដោយសោ្មេះតេង់ចំពោះអ្នកដទេ។	បេទេសសុ៊យអេត	

នឹងអោបកេសោបអ្នកដេលរួចផុតពីការលិចលង់នាវា	ពេមទាំងរាប់បញ្ចូល

អ្នកទាំងអស់នោះទៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួន។	បេសិនបើជនអនោ្តេបេវេសន៍	

និងជនជាតិសុ៊យអេតសហការគ្នេទៅវិញទៅមក	យើងនឹងរីកចមេើន	

ទាំងអស់គ្នេ។
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KÄNNER DU IGEN 
DIG I DAGENS 
FLYKTINGAR?

 
Do you see your-
self in today

,
s 

refugees?

	 ខ្ញុំបានមកដល់បេទេសសុ៊យអេតនៅរដូវក្ដេក្នុងឆ្នេំ១៩៤៥	តាម	

រយៈការសនេយាដ៏សបេបុរសធម៌របស់រដ្ឋេភិបាលបេទេសសុ៊យអេត	ក្នុងការ	

ទទួលយកអ្នករស់រានមានជីវតិដេលមានជំងឺចំនួន១មឺុននាក់	ដើមេបពីេយាបាល	

ជំងឺក្នុងរយៈពេល៦ខេ។	បុ៉ន្តេ៦ខេនោះបានបេេទៅជាមួយជីវិតដេលពោរ

ពេញទៅដោយការតស៊ូរួមទាំងភាពបរាជ័យ	និងភាពជោគជ័យ។	

	 យើងគឺជាជនភៀសខ្លួនចេញពីអតីតកាលនិងបានដឹងគុណចំពោះ

សបេបុរសធម៌ដេលបានធ្វើមកលើយើង។	ដើមេបីទទួលបាននូវសេចក្តីថ្លេថ្នូរ	

មកវិញ	យើងចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងរឱេយបានឆប់នៅពេលណាដេលមាន

កមា្លេំងភា្លេមៗ។	ការងរអ្វីគឺមិនសំខាន់នោះទេ	យើងទទួលយកអ្វីទាំងអស់	

ដេលគេឱេយធ្វើ។	យើងបានគិតថាបេសិនបើរៀនចេះភាសា	យើងនឹងអាច	

សមេេចក្ដបំីណងដ៏ធំបំផុតដើមេបឱីេយខ្លនួ	យើងកា្លេយទៅជាពលរដ្ឋដេលមាន	

បេយោជន៍មា្នេក់។	យើងដឹងចេបាស់ថា	យើងមិនចង់វិលតេឡប់ទៅបេទេស	

របស់ខ្លួនវិញនោះទេ	ដូច្នេះហើយយើង	គឺមិនខុសគ្នេពីជនភៀសខ្លួនសព្វ

ថ្ងេនេះនោះទេ។	អ្វីដេលខុសគ្នេនោះគឺយើងមិនចង់តេឡប់ទៅវិញ	បុ៉ន្តេ	

ពួកគេគឺមិនអាចតេឡប់ទៅវិញ។

	 នៅពេលដេលខ្ញុំឃើញរូបភាពរន្ធត់របស់អាគរដេលទេុឌទេេម	និង	

ទូកដេលណេនតាន់តាប់ដោយមនុសេសនៅលើសមុទេមេឌីទេរា៉េណេ	ខ្ញុំអាច	

សេមេឃើញខ្លួនឯងកំពុងតេអង្គុយនៅទីនោះ។	ខ្ញុំក៏បេហេលជាឡើងទៅ	

លើទូកនោះដេរទោះបីជាមានក្ដីសងេឃឹមតិចតួចក្នុងការរស់រានមានជីវិត	

ក៏ដោយ។	មនុសេសទាំងអស់នោះដឹងថាខ្លួននឹងមិនតេូវបានទទួលសា្វេគមន	៍

"តើអ្នកអាចសេមេឃើញខ្លួនឯងដូចជា	
ជនភៀសខ្លួនសព្វថ្ងេនេះដេរឬទេ?"
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នៅទីកន្លេងណានោះទេដូចដេលយើងបានដឹងដេរថាជនជាតិជ្វីហ្វមិន	

តេូវបានទទួលសា្វេគមន៍នោះទេនៅក្នុងអំឡុងឆ្នេំ១៩៣៨។	ទោះបីជា	

បនា្ទេប់ពីឆ្នេំ១៩៤៥	ក៏ដោយ	ក៏នៅតេមិនបេសើរឡើងដេរ	បុរេវិនិច្ឆ័យគឺ	

នៅតេមានជាប់ជានិច្ច។

	 បុរេវិនិច្ឆ័យបានចាប់ផ្តើមកា្លេយទៅជាការសា្ថេបនាសង្គមមួយដេល	

ស្វេងរកការអះអាង។	គឺបេៀបបានដូចជាទំនាយមួយដេលឆ្លើយតបសំណួរ	

ដោយខ្លនួឯងហើយក៏កា្លេយទៅជាដំណើរវលិជំុដ៏កាចសាហវមួយ។	ទោះបី	

ជាយា៉េងណាក៏ដោយ	បេទេសសុ៊យអេត	បានបើកទទួលយ៉ាេងហចណាស់	

យើងទាំងអស់គ្នេចំនួន១មុឺននាក់។	

	 នៅពេលដេលខ្ញុំមើលទៅជនភៀសខ្លួនសព្វថ្ងេនេះ	ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍	

របសអ់្នកដេលបាតប់ងក់្ដសីងេឃមឹទាងំនោះដេលជមេើសតេមយួគតស់មេេប	់

ឱេយពួកគេជៀសផុតពីសេចក្ដីសា្លេប់បាននោះ	គឺការធ្វើដំណើរដេលបេឈម	

មុខនឹងគេេះថា្នេក់ទៅទីកន្លេងដេលគ្មេននរណាមា្នេក់ដឹង។	ជំនួសទៅដោយ	

ការជួយយកអាសារ	អ្នកទាំងនោះបេរជាជួបជាមួយនឹងជញ្ជេំងខ្ពស់និង	

មនុសេសពេងើយកន្តើយដេលបានបាត់បង់សេចក្ដីករុណាទៅវិញ។	ខ្ញុំមើល	

ឃើញភាពអាតា្មេនិយមនិងភាពមិនទទួលខុសតេវូដូចដេលមាននៅក្នងុដើម

ទសវតេសរ៍ឆ្នេំ១៩៣០ដដេល។	ក៏ប៉ុន្តេវាគឺមានកាន់តេខា្លេំងឡើងៗ។

	 កាលពីមុនដូចជាបច្ចុបេបន្ននេះដេរ	មិនមានមនុសេសជាចេើនទេដេល	

អាចសេមេឃើញថានឹងមានរឿងអាកេក់កើតឡើងចំពោះខ្លួន។	បុព្វជិត	

បេូតេស្តង់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់លោក	មា៉េទីន	ម័រលឺ	ក៏មិនបានជឿដូចគ្នេពី	

ពេេះតេ	 ហុីត្លេរ	 មុនដំបូងមិនបានប៉ះពាល់វិហរបេូតេស្តង់នោះទេ។		

កេេយមកនៅពេលដេលតេូវបានចាប់ដក់ពន្ធនាគរ	បុព្វជិតនោះបាន	

និយាយថា	"ដំបូងពួកគេបានមករកអ្នកកាន់លិទ្ធិកុម្មុយនីស្ត	ខ្ញុំមិនបាន	

និយាយអ្វនីោះទេពីពេេះខ្ញុមិំនមេនជាកុម្មយុនីស្ត	។	បនា្ទេប់មកពួកគេបាន	

មករកជនជាតិជ្វីហ្វ	ហើយខ្ញុំក៏មិននិយាយអ្វីដេរពីពេេះខ្ញុំមិនមេនជាជន	

ជាតិជ្វហី្វ។	បនា្ទេប់មកពួកគេមករកខ្ញុ	ំហើយនៅពេលនោះគឺគ្មេនសេសសល់	

នរណាមា្នេក់ដេលអាចនិយាយការពារខ្ញុំនោះទេ"។

ហេតុការណ៍ដេលអាកេក់បំផុតអាចកើតឡើងចំពោះយើងគេប់រូបទោះបី

ជាយើងពេយាយាមបេេប់ខ្លួនឯងយា៉េងណាក៏ដោយ។	យើងនៅមិនទាន់អាច	

មើលឃើញទីបញ្ចប់នេវិបត្តិអនោ្តេបេវេសន៍ដេលកំពុងកើតមានឡើងសព្វ

ថ្ងេនេះទេ	ហើយក៏មិនអាចនិយាយបានដេរថាថ្ងេណាមួយយើងនឹងមិនតេវូ	

ផ្លេស់ទីកន្លេងហើយស្វេងរកផ្ទះថ្មីម្ដងទៀតឡើយ។	បេសិនបើអ្នកធា្លេប់ឆ្លង

កាត់ម្តងហើយអ្នកនឹងដឹងថាវាអាចកើតឡើងម្តងទៀតបាន។
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HAR DU VARIT 
UTSATT FÖR 

NYNAZISTER?
 

Have you been 
threatened by 

neo-Nazis?

	 កាលពី៣០ឆ្នេំមុន	ខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីអ្នកកាសេតមា្នេក់ដេលចង់	

ពិភាកេសាជាមួយខ្ញុំអំពីហូឡូខសន៍៧៨	នៅលើកញ្ចក់ទូរទសេសន៍ជាមួយនឹង	

អតីតមេដឹកនំាណាហេសុមីា្នេក់។	គេគឺជាអ្នកដេលមិនយល់ពេមទទួលសា្គេល់ថា

ហូឡខូសន៍ពិតជាបានកើតឡើងមេន	ហើយទើបនឹងតេតេវូបានដោះលេង	

ពីពន្ធនាគរ។	ខ្ញុបំានបដិសេធ។	ខ្ញុអំាចនិយាយតេអំពីអ្វដីេលខ្ញុបំានឆ្លងកាត់	

ខ្ញុមិំនអាចបញ្ចុះបញ្ចលូអ្នកដេលមិនជឿខ្ញុទំេ។	នៅពេលដេលពួកគេបេកេក

ថាគ្មេននរណាមា្នេក់បានឃើញបន្ទប់ផេសេងពុលពីខាងក្នងុនោះ	ខ្ញុបំានតេមឹតេ

យល់សេបតេបុ៉ណ្ណេះ។	ពីពេេះនេះគឺជាការពិត	មិនមាននរណាមា្នេក់ធា្លេប់

ឃើញបន្ទប់ផេសេងពុលពីខាងក្នងុនោះទេ	ពីពេេះគ្មេននរណាមា្នេក់ដេលបាន

ចូលទៅក្នងុបន្ទប់ផេសេងពុលនោះហើយមានជីវតិចេញមកខាងកេេនោះទេ។

	 វាគឺពិតជាមានការលំបាកក្នងុការផ្លេស់ប្ដរូផ្នត់គំនិតរបស់ណាហេសុនិីយម	

បុ៉ន្តេអ្វដីេលសំខាន់នោះគឺការអប់រយំវុវយ័មុនពេលដេលពួកគេធា្លេក់ចូលទៅ

ក្នុងមនោគមន៍វិជា្ជេនេការស្អប់ខ្ពើម។	អប់រំអ្នកដេលចូលរួមជាមួយណាហេសុី

ពេេះគិតថាគឺជាគំនិតមួយដេលសបេបាយ។	តើយវុវយ័អាចទទួលយកអ្វដីេល	

បានកើតឡើងនៅហឡូូខសន៍មកដក់ក្នងុបេះដូងរបស់ខ្លនួដេរឬទេ?	តើវា	

អាចរារំាងពួកគេមិនឱេយចូលរួមជាមួយកេុមណាហេសុីដេលទាក់ទាញពួកគេ	

តាមរយៈវធីិផេសេងៗដូចជា	ចមេៀងតន្តេ	ីសេេនិងដំណើរផេសងពេេងដេរឬទេ?

៧៨		គឺជាការធ្វើបាបយាយីនិងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសុីរបស់ហីុត្លេរ
ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៣៣រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិកមានន័យ
ថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។

"តើអ្នកតេូវបានគំរាមកំហេង
ដោយណាហេសុីថ្មីដេរឬទេ?"
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	 ដើមេបីលើកជាឧទាហរណ៍ថាការអប់រំអ្នកដេលបានចូលរួមជាមួយ	

ណាហេសុីយា៉េងសោ្មេះស្ម័គេ	មា្នេក់មានការលំបាកយា៉េងដូចម្ដេច	ខ្ញុំនឹងបេេប់	

អំពីរឿងរបស់ជូឌីត	អ្នករស់រានមានជីវិតមា្នេក់ដេលបានជួបជាមួយនឹង	

ជនអនាមិកណាហេសុីក្មេងខ្ចីមា្នេក់ដេលបានដើរចេកខិត្តប័ណ្ណសរសេរថា			

"អូសឈ្វិច	មិនដេលកើតឡើងនោះទេ"	។	ជូឌីត	បានដើរទៅរកក្មេងមា្នេក់

នោះហើយសួរថា	តើក្មេងមា្នេក់នោះអាចដឹងបានដោយរបៀបណាពីពេេះ	

គេមានវ័យក្មេងណាស់នៅពេលដេលរឿងនោះបានកើតឡើង។	ណាហេសុី	

ក្មេងខ្ចីមា្នេក់នោះឆ្លើយថាខ្លួនបានឮវាមកពីសាស្តេេចារេយលេបីឈ្មេះមា្នេក់។		

ជូឌីត	បានលាត់ដេអាវរបស់ខ្លនួដើមេបបីង្ហេញលេខសាក់នៅលើដេ	A-51792។		

ក្មេងណាហេសុីមា្នេក់នោះសើចហើយនិយាយថា	 ជូឌីត	អាចធ្វើបេបនេះ	

ដោយខ្លួនឯងបាន។

	 ខ្ញុំបានជួបណាហេសុីថ្មីនៅដើមទសវតេសរ៍ឆ្នេំ១៩៩០	នៅពេលដេលគេ	

តេូវបានកាត់ទោសពីបទបរិហកេរ្តិ៍។	បុរសមា្នេក់នោះបានសរសេរសំបុតេ	

ស្អប់ខ្ពើមផ្ញើទៅអ្នករស់រានមានជីវតិជាចេើននាក់រមួទាងំខ្ញុទំៀតផង។	ខ្ញុតំេវូ	

បានតុលាការកោះហៅដើមេបធី្វើជាសាកេស	ីហើយបានស្នើឱេយនិយាយអំពីរឿង	

រា៉េវផ្ទេល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ។	បុរសមា្នេក់នោះតេូវបានកាត់ទោសឱេយជាប់ពន្ធនាគរ		

បុ៉ន្តេសូមេបីតេនៅទីនោះក៏គេនៅតេបន្តផ្ញើសំបុតេស្អប់ខ្ពើមនោះមកខ្ញុដំដេល។		

ខ្ញុបំានបេគល់សំបុតេនោះឱេយទៅបូ៉លីស។	អ្វដីេលកើតឡើងបនា្ទេប់ខ្ញុមិំនបាន	

ដឹងនោះទេ។	នាយកសាលារៀននៅទីកេងុតាបី៊៧៩	បានហៅខ្ញុឱំេយទៅបងេៀន	

នៅទីនោះពីពេេះតេមានក្មេងខូចៗដេលវាយតប់គ្នេនិងបានគូររូបសញ្ញេ

ណាហេសុីនៅលើជញ្ជេំងសាលារៀន។	បនា្ទេប់ពីការបងេៀនរបស់ខ្ញុំដេល	

ជារឿងធម្មតាដេលក្មេងបេុសៗទាំងនោះមិនមកចូលរួម	មានក្មេងសេីមួយ	

ចំនួនបានមករកខ្ញុហំើយនិយាយអរគុណខ្ញុ។ំ	ក្មេងសេទីាងំនោះគិតថាគឺពិត	

៧៩	គឺជាឈ្មេះទីកេុងមួយនៅក្នុងបេទេសស៊ុយអេត។

ជាមានសារសំខាន់	ខា្លេងំណាស់ក្នងុការសា្តេប់អំពីរឿងរ៉ាេវរបស់ខ្ញុហំើយឥឡវូ	

នេះពួកគេនឹងមិនទៅលេងជាមួយក្មេងបេុសទាំងនោះទៀតនោះទេ។	នៅ	

ពេលដេលក្មេងបេុសទាំងនោះបានបាត់បង់ការគំទេ	សាលារៀនបានវិល	

តេឡប់ទៅរកភាពស្ងប់សា្ងេត់វិញ	ហើយរូបសញ្ញេណាហេសុីក៏បាត់ទៅ	

ជាមួយដេរ។	ខ្ញុំបានទទួលរងការបេមាថនិងសំបុតេគំរាមកំហេងជាចេើន

ឆ្នេមំកហើយ។	ជាធម្មតាខ្ញុតំេងតេ	បេគល់សំបុតេទាងំនោះទៅឱេយបូ៉លីស។	

សំបុតេទាងំនោះមិនអាចបំភ័យខ្ញុបំានទេ។	គោលបំណងរបស់អ្នកសរសេរ

សំបុតេទាំងនោះគឺគេេន់តេដើមេបីបង្កើតឱេយមានភាពភ័យខា្លេចតេប៉ុណ្ណេះ។
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HATAR 
DU TYSKARNA?

 
Do you hate 

the Germans?

	 កេុមការងររបស់យើងទើបតេតេឡប់មកជំរំវិញបនា្ទេប់ពីចេញទៅ

ធ្វើការនៅកេេមភ្លៀងដ៏ធំ	មួយនៅតាមសំណង់បាក់បេក។	សេបេកជើង	

គ្នេយើងមួយចំនួនមានសភាពចាស់និងដច់រហេក។	នៅពេលនោះមាន	

ពាកេយចចាមអារា៉េមថាមានកប៉ាេល់ដឹកអីវា៉េន់ថ្មបីានចូលមកដល់។	តើអ្នកណា	

អាចយកបានអីវា៉េន់ថ្មនីោះ?	ឃា្លេនហើយរងជាមួយនឹងជើងដេលសើមនៅ

ក្នុងសេបេកជើងដេលមានតេឈ្មេះ	នោះខ្ញុំបានដើរទៅរកបេធានជំរំ	ហើយ	

សួរថាតើខ្ញុអំាចបានសេបេកជើងថ្មមួីយគូដេរឬទេ។	បេធានជំរបំានសម្លងឹមើល	

មកខ្ញុដំោយទឹកមុខចំអកឡកឡើយ	ហើយទះកំភ្លៀងខាងឆ្វេងរបស់ខ្ញុយំា៉េង	

ខា្លេងំរហតូដល់ខ្ញុហឹុំងស្លកឹតេចៀក។	ខ្ញុសំ្ទើរតេដួលទៅហើយនៅពេលដេល	

មួយកំភ្លៀង	កេេយទៀតមកលើថា្ពេល់សា្ដេរំបស់ខ្ញុដំេលជំនួសឱេយខ្ញុមំានលំនឹង	

ឡើងវិញ	វាបានធ្វើឱេយខ្ញុំដួលទៅលើដី។	ការឈឺចាប់តេូវបានគេបដណ្ដប់	

ដោយការស្អប់ខ្ពើម	 ខ្ញុំចង់ហក់ទៅរកបេធានជំរំនោះហើយវាយគេម្ដង	

ហើយម្ដងទៀត។	ប៉ុន្តេខ្ញុំមិនហ៊េននោះទេ។	គេមានអំណាចជាងខ្ញុំ។

	 មកពីបេទេសហុងគេី	ខ្ញុំមានគោលដៅចំនួនពីរ	នោះគឺស្អប់ជនជាតិ	

អាល្លឺម៉ង់និងជនជាតិហុងគេី។	 ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គឺជាអ្នកដេលធ្វើ	

ទារុណកម្មយើង	បុ៉ន្តេជនជាតិហុងគេី	 គឺជាអ្នកដេលបានបេគល់យើងឱេយ

ទៅឃាតករ។	បនា្ទេប់ពីសង្គេេមបានបញ្ចប់	ខ្ញុំបានចំណាយអស់រយៈពេល

ជាចេើនដើមេបីបញេឈប់ការស្អប់មួយនេះ។	គួរឱេយចម្លេកដេលខ្ញុំស្អប់ជនជាតិ	

ហុងគេយូីរជាងពេលដេលខ្ញុសំ្អប់ជនជាតិអាល្លម៉ឺង់។	របូភាពនេមួកកេណាត់

របស់បូ៉លីសហងុគេនឹីងតាមលងបនា្លេចនៅក្នងុសុបិនអាកេក់របស់ខ្ញុជំានិច្ច។	

"តើអ្នកស្អប់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដេរឬទេ?"
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	 ខ្ញុអំាចរចួផុតពីសុបិនអាកេក់នេះបានដោយសារតេជនអនោ្តេបេវេសន៍	

ជនជាតិហុងគេីមា្នេក់ដេលខ្ញុំបានជួបកាលពីប៉ុនា្មេនឆ្នេំមុន។	គត់បានបេេប់	

ខ្ញុំថា	គត់បានកើតនៅភូមិតូចមួយនៅ	ហុងគេី-ភូសា្តេ៨០	ហើយគត់មិន	

ដេលបានឃើញជនជាតិជ្វីហ្វទេ	រហូតទាល់តេគត់បានមកដល់បេទេស	

សុ៊យអេត។	បុ៉ន្តេគត់បានដឹងថាជនជាតិជ្វីហ្វ	 គឺតេូវតេស្អប់ខ្ពើមពេេះ	

ពួកគេបានធ្វើឱេយពេះយ៉េស៊ូសា្លេប់។	គត់បានរៀនអំពីរឿងនេះមុនគត់ចេះ

អានអកេសរទៅទៀត។	គត់រៀនអំពីរឿងនេះមកពីបុព្វជិតគេិស្តសាសនា	

មា្នេក់នៅសាលារៀនរៀងរាល់ថ្ងេអាទិតេយ។

	 ខ្ញុំបានសញ្ជឹងគិត	ហើយទីបំផុតអាចមើលឃើញជេុងមា្ខេងទៀតនេ	

កាក់។	ខ្ញុំចាប់ផ្តើមដឹងថា	គឺមិនមេនជាបេទេសជិតខាងរបស់យើងនៅ	

សុីហ្គេតនោះទេដេលបាននាំយើងទៅរកទូរថភ្លើង	 បុ៉ន្តេគឺជាបូ៉លីសវ័យ	

ក្មេងទៅវិញទេដេលចិញ្ចឹមនិងបណ្ដុះនូវគំនិតស្អប់ខ្ពើម។	អ្នកដទេទៀត	

ដេលរស់នៅសុីហ្គេត	បេហេលជាមិនមានអារម្មណ៍រីករាយក្នុងការកមា្ចេត់	

យើងចោលនោះទេ។	អ្នកជិតខាងរបស់យើងខ្លះបានពេយាយាមជួយយើង។	

ជាងកាត់សក់មា្ដេយរបស់ខ្ញុបំានបេឆងំនឹងការហមឃាត់មិនឱេយចូលមកក្នងុ

ហ្គេតូដោយបានមកសួរសុខទុក្ខយើងនិងយកគេឿងទេសមួយចំនួនមកឱេយ។

	 សេចក្ដីស្អប់ខ្ពើមគឺជាបេតិកម្មស្វ័យបេវត្តិមួយនៅពេលដេលនរណា	

មា្នេក់ធ្វើទង្វើមិនល្អអ្វីមួយទៅលើនរណាមា្នេក់ផេសេងទៀត។	បុ៉ន្តេយើងមិន	

អាចទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងសេចក្ដសី្អប់ខ្ពើមនោះទេ	ពីពេេះឥទ្ធពិល	

របស់វាអាចវាយបកតេឡប់មកវញិបាន។	សេចក្ដសី្អប់ខ្ពើមមិនបានប៉ះពាល់

ដល់អ្នកដេលតេវូគេស្អបន់ោះទេ	ប៉នុ្តេអ្នកដេលស្អបគ់េទៅវញិទេដេលមាន

អារម្មណ៍មិនល្អ។	នេះបង្កឱេយមានអារម្មណ៍សងសឹកគ្នេទៅវញិទៅមកហើយ

៨០	 	មានឈ្មេះជាភាសាអង់គ្លេសថា	Hungry Puszta	(ហុងគេី	ភូសា្តេ)	គឺជាវាលស្មេដ៏ធំមួយនៅអុឺរ៉ុបដេលមានសត្វពេេរបស់
បេទេសហុងគេីរស់នៅ	តំបន់នោះតេូវបានដក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នេំ១៩៩៩។

នៅពេលនោះអ្នកដេលស្អប់គេនឹងតេវូបានគេស្អប់វញិហើយវានឹងកា្លេយទៅ

ជាវដ្តនេការស្អប់ខ្ពើមដេលគ្មេនទីបញ្ចប់។	យើងតេវូការពេលវេលាមុនពេល	

ដេលយើងអាចលះបង់សេចក្ដីស្អប់ខ្ពើមបាន	យើងតេូវសញ្ជឹងគិតអំពីអ្វី	

ដេលបានកើតឡើងដើមេបីបញ្ចប់ការស្អប់ខ្ពើមនោះ។	បនា្ទេប់មកទើបយើង	

អាចរស់នៅក្នងុជីវិតមួយដេលគ្មេនភាពជូរចត់បាន។	នេះគឺមិនមេនជាសំណួរ	

អំពីការអត់ឱននោះទេ។	ខ្ញុំមិនអាចអត់ទោសជំនួសអ្នកដេលតេូវបាន

គេសមា្លេប់បាននោះទេ	ដូចដេលអ្នកបេមាញ់ណាហេសុីដ៏លេបីលេបាញលោក	

សាយម៉ុន	វៀសេនសា៉េល	បាននិយាយដូច្នេះដេរ។	ប៉ុន្តេយើងអាចរៀនរស់

នៅជាមួយអ្វីដេលកើតឡើងបាន។	យើងអាចរស់នៅជាមួយអតីតសតេូវ	

ហើយទទួលសា្គេល់គ្នេទៅវិញទៅមក។	យើងគួរយល់ដឹងឱេយបានចេបាស់ថា	

យើងនឹងមិនអាចដឹងបានទេថាខ្លួនឯងនឹងមានបេតិកម្មយា៉េងណាក្នុង	

សា្ថេនភាពដេលងយធ្វើឱេយឈឺចាប់។	ពេលដេលខ្ញុំនៅក្នុងជំរំ	ខ្ញុំស្អប់ជន	

ជាតិអាល្លម៉ឺង់ទាងំអស់	ខ្ញុមំានអារម្មណ៍សងសឹក។	បេសិនបើខ្ញុមំានឱកាស	

ខ្ញុបំេហេលអាចនឹងធ្វើការសងសឹក។	បុ៉ន្តេបនា្ទេប់ពីការរដំោះ	ខ្ញុនិំងអ្នកដទេ	

ទៀតជាចេើនបានយល់ថាការសងសឹកនឹងធ្វើឱេយយើងមានកមេិតស្មើគ្នេ	

ទៅនឹងឃាតករ។	បនា្ទេប់ពីការរដំោះនៅបេលជិន-បឺសិន	ទាហនអង់គ្លេស	

បានបេមូលអតីតអ្នកយាមរបស់យើងដក់នៅលើឡានហើយបានបើកជំុ	

វញិជាមួយពាកេយបេកាសថា	"នៅទីនេះមានឃាតកររបស់អ្នកៗ	អាចធ្វើតាម	

ចិត្តរបស់អ្នកបាននិងធ្វើការសងសឹក"	។	មិនមានមនុសេសជាចេើនទេដេល	

ធ្វើដូច្នេះ។	ភាគចេើនគឺគេេន់តេដើរចេញឆ្ងេយហើយសបេបាយចិត្តដេល	

ដឹងថាអ្នកយាមទាំងនោះមិនអាចគេប់គេងលើយើងទៀតនោះទេ។

										សមេេប់យើងទាំងអស់គ្នេការសងសឹកនោះគឺ	យើងដេលតេូវបាន	

សន្មតថានឹងតេូវសមា្លេប់ចោល	នៅតេបន្តរស់រានមានជីវិតនិងមានកេុម	

គេួសារថ្មី។	ការសងសឹករបស់យើង	គឺណាហេសីុនាពេលអតីតកាលបាន	
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បាត់បង់ទៅហើយ។	សព្វថ្ងេនេះកូនចៅរបស់ពួកគេកាន់តេចេើនបាន	

សា្តេប់អំពីរឿងរា៉េវរបស់យើងហើយក៏កំពុងតេធ្វើសកម្មភាពផេសេងៗដើមេបី	

ឱេយបេេកដថាហូឡូខសន៨៍១	នឹងមិនកើតឡើងម្តងទៀត។

	 សព្វថ្ងេនេះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាចេើនដេលជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់	និងជន	

ជាតិហុងគេីដេលភាគចេើនជាកូនៗរបស់ជនល្មើសអ្នកទាំងនោះមាន	

គោលដៅដូចខ្ញុំដេរ។

	 ជាអកុសល	ជួនកាលខ្ញុំនៅតេជួបមនុសេសមួយចំនួនដេលជាថ្មីម្ដង	

ទៀតបានជឿងប់ងល់ទៅលើមនោគមន៍វិជា្ជេនេការស្អប់ខ្ពើម។	អ្នកទំាង	

នោះមិនសា្តេប់រឿងរា៉េវរបស់ខ្ញុំនោះទេ	ពួកគេគេេន់តេនិយាយឡើងវិញនូវ	

ឃា្លេដេលពួកគេពេយាយាមផេសព្វផេសាយនៅក្នងុចំណមមនុសេសវយ័ក្មេង។	កេមុ	

ណាហេសុីថ្មីទាំងនេះតេូវតេបំបេកចេញឱេយឆ្ងេយដើមេបីបង្កេរកុំឱេយមានអ្នកចូល

រួមកាន់តេចេើនឡើង។

	 នៅពេលខ្លះមានមនុសេសមួយចំនួនដេលនៅក្នងុរង្វង់អ្នកសា្គេល់គ្នេបាន

និយាយដោយមានបុរេវិច្ឆ័យអំពីរឿងដេលបានកើតឡើង។	នៅពេលនោះ		

ខ្ញុំពិតជាចង់សួរថាតើពួកគេសំអាងលើអ្វី?	ខ្ញុំចង់ឱេយអ្នកទាំងនោះពិនិតេយ	

ពិច័យលើមតិរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទេឡើងវិញនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយ	

ខ្លួនឯងម្ដងទៀតអំពីការពិត។	ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមការពិភាកេសាដេលមិនអាច	

មានលទ្ធផលភា្លេមៗបុ៉ន្តេបេសិនបើមានការលើកឡើងជាចេើនដងខ្ញុំអាច

សងេឃឹមបានថានឹងមានការផ្លេស់ប្តូរមួយ។

៨១	 	គឺជាការធ្វើបាបយាយីនិងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសុីរបស់ហីុត្លេរ
ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៣៣រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិកមានន័យ
ថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។

HAR DU 
TRÄFFAT EN 
FÖRÖVARE?

 
Have you met a 
perpetrator?



145 146

	 បនា្ទេប់ពីសង្គេេមបានបញ្ចប់ទៅភាពស្អប់ខ្ពើមរបស់ខ្ញុំចំពោះជនជាតិ	

អាល្លឺម៉ង់នៅតេមាន។	ខ្ញុំបានចំណាយពេលអស់ជាចេើនដើមេបីលះបង់	

វាចោល។	អ្វីដេលនៅតេមាននោះគឺភាពភ័យខា្លេចដោយមិនដឹងខ្លួន។	នៅ

ក្នុងរយៈពេលពីរទៅបីឆ្នេំបនា្ទេប់ពីសង្គេេមបានបញ្ចប់	ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរ	

តាមរថភ្លើងនៅពេលយប់ដេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បេទេសអាល្លឺម៉ង់	ហើយ

ក៏បានភា្ញេក់ដឹងខ្លួនដោយបេកញើសជោគពីសុបិនអាកេក់មួយថាជនជាតិ

អាល្លម៉ឺង់ហៀបនឹងពេយរួកខ្ញុ។ំ	ខ្ញុភំា្ញេក់ឡើងដោយភ័យស្លន់សោ្លេ។	ខ្ញុចំំណាយ	

ពេលមួយភ្លេតទើបដឹងថាវាគឺគេេន់តេជាសុបិនមួយដេលបណា្ដេលមកពីរ៉បូ

ដេកយប់ដេលព័ទ្ធរុំករបស់ខ្ញុំ	។

	 មុនដំបូងខ្ញុំបានបដិសេធមិននិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ឬក៏ធ្វើដំណើរ	

ទៅបេទេសអាល្លឺម៉ង់នោះទេ។	កេេយមកនៅពេលដេលខ្ញុំបើកកេុមហុ៊ន	

តូចមួយ	ខ្ញុំគ្មេនជមេើសចេើនទេហើយកាន់តេមានភាពពិបាកថេមទៀត។		

ខ្ញុបំានសង្កេតមើលទៅមនុសេសគេប់គ្នេដេលមានអាយុដំណាលខ្ញុឬំចាស់ជាង	

ខ្ញុ	ំហើយក៏បានចាត់ទុកអ្នកទាងំនោះថាគឺជាជនល្មើស។	ខ្ញុមិំនដេលអនុញ្ញេត	

ឱេយខ្លនួឯងចូលរមួ	នៅក្នងុសន្ទនាណាដេលមានលក្ខណៈជាឯកជនជាមួយ	

អ្នកទាងំនោះទេ។	បេបនេះគឺជាការដក់ទោសដោយមិនទាន់បានកាត់ក្ដ។ី	

ខ្ញុបំានចំណាយអស់រយៈពេលជាចេើនឆ្នេមុំនពេលដេលខ្ញុយំល់ថា	នេះគឺជា	

ការរីសអើងដេលខ្ញុំយល់ឃើញថាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ទាំងអស់គឺជាជន	

ល្មើស។	បុ៉ន្តេទីបញ្ចប់	ខ្ញុំបានដោះលេងខ្លួនឯងអំពីការសងេស័យ	និងការ	

ស្អប់ខ្ពើមទាំងនោះ។	ចេើនឆ្នេំកន្លងផុតទៅ	ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលការអញ្ជើញ

"តើអ្នកធា្លេប់បានជួបជាមួយ
ជនល្មើសដេរឬទេ?"

ទៅកម្មវធីិជាចេើននៅក្នងុបេទេសអាល្លម៉ឺង់	ហើយក៏ឃើញថាគឺកាន់តេមាន	
ភាពងយសេលួក្នងុការទាក់ទងជាមួយជនជាតិអាល្លម៉ឺង់។	ខ្ញុថំេមទំាងបាន	
ធ្វើមិត្តភក្តជិាមួយពួកគេទៀតផង។	ក្នងុចំណមនោះ	គឺមានកូនបេសុរបស់	
ជនល្មើសឈ្មេះថា	មា៉េទីន	បូមា៉េន់	ដេលជាដេសា្ដេំរបស់ហុីត្លេរ។	មិត្តមា្នេក់	
នោះក៏មានឈ្មេះថា	មា៉េទីនដេរ។	ដូចជាយុវវ័យដ៏ទេទៀតដេរ	គត់ក៏ធា្លេប់	
ជាសមាជិករបស់	ហុីត្លេរជូយេន៍	ហើយនៅពេលដេលសង្គេេមបានបញ្ចប់		
គត់កំពុងតេធ្វើការបេយុទ្ធនៅក្នងុសមរភូមិនៅឡើយ។	គត់មានភាពលំបាក

វេទនាណាស់នៅពេលដេលហីុត្លេរចុះចាញស់ង្គេេម។	គត់មានគមេេងធ្វើ	
អត្តឃាត	ហើយក៏ដើរចូលទៅក្នងុពេេជាមួយនឹងកំាភ្លើងមួយដើម	និងដោយ	
គ្មេនអាហរបរិភោគអស់រយៈពេលជាចេើនសបា្ដេហ៍។	បុ៉ន្តេសេចក្ដីសេេក
ឃា្លេនបានធ្វើឱេយគត់សមេេចចិត្តគោះទា្វេរផ្ទះសេបូវមួយ។	នោះគឺជាផ្ទះរបស់
បុព្វជិតគេិស្តសាសនាមា្នេក់។	មិត្តរបស់ខ្ញុំបានបេេប់ឈ្មេះផេសេងរបស់ខ្លួន	
ហើយបានសុំអាហរដើមេបីបរិភោគ។	នៅពេលដេលបុព្វជិតគេិស្តសាសនា	
មា្នេក់នោះសួរនាំ	មា៉េទីនបានឆ្លើយបេេប់ថាឪពុករបស់គត់បានសា្លេប់នៅ	
ក្នងុសមរភូមិ	ចំណេកឯមា្ដេយរបស់គត់បានបាត់ខ្លនួ។	បុព្វជិតនោះមានចិត្ត	
អាណិតអាសូរគត់	ហើយក៏អនុញ្ញេតឱេយគត់សា្នេក់នៅទីនោះអស់រយៈ	
ពេលជាចេើនឆ្នេំ។	នៅពេលនោះហើយគឺជាលើកដំបូងដេលគត់បាន	
សា្គេល់អំពីសេចក្ដីសេឡាញ់	ហើយវាបានដក់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់	
គត់ជារៀងរហូត។	គត់បានដឹងពីភាពខុសគ្នេរវាងជីវិតពីរផេសេងគ្នេ	
ដេលគត់បានរស់នៅ	ហើយក៏សមេេចចិត្តចេកចាយក្ដីសេលាញ់ទៅ	
អ្នកដទេទៀត។	

	 មា៉េទីនមិនមេនជាមនុសេសតេមា្នេក់ដេលបានដកខ្លួនចេញឆ្ងេយចេញ	
ពីអតីតកាលរបស់ខ្លួននោះទេ។	ខ្ញុំបានជួបជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ជាចេើននាក់	
ដេលខុសប្លេកពីជំនាន់ឪពុកមា្ដេយរបស់ពួកគេ	ហើយអ្នកទំាងនោះមាន	

គោលបំណងក្នុងការកេបេេកំហុសខុសឆ្គងរបស់ឪពុកមា្ដេយខ្លួន។



147 148

	 ចៅគីម	គឺជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងមា្នេក់ដេលរឿងរ៉ាេវជីវិតរបស់គត់បាន

ធ្វើឱេយខ្ញុំរំជួលចិត្តយា៉េងខា្លេំង។	គត់គ្មេនឪពុកនោះទេហើយបានជឿជាក់ថា

ឪពុករបស់គត់បានសា្លេប់នៅក្នុងសមរភូមិដូចជាអ្នកដ៏ទេទៀតដេលនៅ	

ក្នុងជំនាន់នោះដេរ។	មា្ដេយរបស់គត់បានរៀបការជាមួយអតីតទាហន	

មា្នេក់	ហើយមិនយូរបុ៉នា្មេនក៏មានកូនទៀតផង។	គត់ធំធាត់ឡើងនៅក្នុង	

មជេឈដ្ឋេនដេលពោរពេញទៅដោយសេចក្ដីសេឡាញ់បុ៉ន្តេតេូវបានលាប	

ពណ៌ដោយគំនិតណាហេសុីនិយមដេលនៅតេមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងគេួសារ	

របស់គត់ជានិច្ច។	គត់ចងចំាពាកេយជីដូនរបស់គត់ដេលបាននិយាយថា	

"ទោះបីជាយា៉េងណាក៏ដោយកំុរៀបការជាមួយជនជាតិជ្វីហ្វ"។	គត់មិន	

អាចចាបំានទេថានៅពេលណាដេលគត់បានឮជាលើកដំបូងថាឪពុករបស់	

គត់គឺជាជនល្មើស។	គត់បានសួរជីដូនរបស់គត់ដេលជាអ្នកបញ្ជេក់	

អំពីទំនាក់ទំនងរបស់ឪពុកគត់ជាមួយណាហេសុី	ដេលនៅពេលនោះគឺជា	

តមេូវការសមេេប់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ទាំងអស់។	បុ៉ន្តេជីដូនរបស់គត់មិន	

ចង់សារភាពថាឪពុករបស់គត់បានបេពេតឹ្តបទល្មើសណាមួយនោះឡើយ។	

នៅពេលធំដឹងក្ដឡីើងគត់បានសា្ដេប់ឮការចោទបេកាន់ជាញឹកញប់ថាឪពុក	

របស់គត់គឺជាឧកេដិ្ឋជនណាហេសុមីា្នេក់ដេលបានរត់គេចខ្លនួចេញពីសំណាញ់	

យុត្តិធម៌បនា្ទេប់ពីសង្គេេមបានបញ្ចប់។	គត់បានគិតថានោះគឺគេេន់តេជា	

ការកុហកហើយបានជួលមេធាវមីា្នេក់ដើមេបបីង្ហេញភស្តតុាងឱេយចេបាស់លាស់។		

មេធាវបីានសុើបអង្កេត	ហើយអ្វដីេលធ្វើឱេយគត់អស់សងេឃមឹខា្លេងំ	គឺនៅពេល	

ដេលមេធាវីបានបញ្ជេក់ថាការចោទបេកាន់នោះគឺជាការពិត។	ឪពុករបស់	

គត់ធា្លេប់ជាមន្តេីកាន់តំណេងធំមា្នេក់ដេលទទួលមើលការខុសតេូវចំពោះ	

ការសមា្លេប់ជនជាតិជ្វីហ្វនៅពេំបេទល់នៅបេទេសអុ៊យកេេន។	នៅពេល	

សង្គេេមបានបញ្ចប់	គត់បានជំនួយពីវិហរកាតូលិកមួយហើយបាន	

រត់គេចខ្លួនទៅបេទេសអីុតាលីដើមេបីរង់ចាំទិដ្ឋេការចូលទៅក្នុងបេទេស	
៨២	 	មានឈ្មេះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋអាហេសង់ទីនគឺជាបេទេសមួយដេលមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងតេបូងនេទ្វីបអាមេរិក

ខាងតេបូង។

អាហេសង់ទីន៨២។	នៅពេលដេលគត់បានដឹងអំពីរឿងទំាងអស់នេះ	គត់	

បានកាត់ផ្ដេច់ទំនាក់ទំនងទំាងអស់ជាមួយកេុមគេួសារ	ហើយបានប្ដេជា្ញេ	

ចិត្តបេើជីវិតរបស់គត់ដើមេបីបេយុទ្ធបេឆំងនឹងណាហេសុីនិយម។	

	 ខ្ញុំបានជួបបុរសវ័យក្មេងមា្នេក់ឈ្មេះថាហ្វេេយរីជ	នៅពេលដេលខ្ញុំ	

ធ្វើដំណើរទៅសន្និសីទស្តីអំពីសិទ្ធិមនុសេសមួយ។	អំឡុងពេលដេលយើង	

កំពុងសន្ទនាគ្នេ	គឺបានបង្ហេញយា៉េងចេបាស់ថាគត់ធា្លេប់ជាសមាជិកមា្នេក់របស់	

ហុតី្លេរជូយេន៍។	នៅពេលនេះគត់កំពុងពេយាយាមស្វេងយល់អំពីអតីតកាល	

របស់ខ្លួនដើមេបីទទួលបានចម្លើយឱេយចេបាស់ពីមូលហេតុដេលធ្វើឱេយគត់មិន	

ដេលគិតអំពីខ្លួនឯង	ហើយតេងតេសា្ដេប់បង្គេប់និងធ្វើតាមអ្វីដេលគេបាន	

បញ្ជេ។	គត់បានសួរអំពីជីវបេវត្តិរបស់ខ្ញុំហើយមានការភា្ញេក់ផ្អើលយា៉េង	

ខា្លេំងនៅពេលដេលគត់ដឹងថាខ្ញុំធា្លេប់នៅក្នុងជំរំបេមូលផ្ដុំ។	ខ្ញុំមិនចង់ដឹង	

បន្ថេមអំពីអតីតកាលរបស់គត់ថា	តើគត់ធា្លេប់ទៅទីណា?	ហើយតើគត់

ធា្លេប់បានធ្វើអ្វខី្លះនោះទេ។	បច្ចបុេបន្នគត់បានចូលរមួធ្វើកិច្ចការដូចជាខ្ញុដំេរ	

ដូចនេះអតីតកាលមិនសំខាន់នោះទេ។	លុះតេេណាតេអតីតសតេូវអាច	

ផេសះផេសានិងធ្វើការរមួគ្នេសមេេប់គោលដៅតេមួយ	ទើបយើងអាចសងេឃមឹថា	

នឹងមានអនាគតមួយដ៏ល្អបេសើរដេលជាអនាគតនៅក្នុងសង្គមបេកប	

ដោយភាពថ្លេថ្នូរនិងជីវិតដេលគ្មេនភាពស្អប់ខ្ពើមឬការសងសឹក។
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KAN DU 
FÖRLÅTA?

 
Are you able 
to forgive?

	 នេះគឺជាសំណួរមួយដេលខ្ញុំតេងតេគិតដល់រហូតទាល់តេខ្ញុំដឹងថា	

ខ្ញុំមិនចាំបាច់គិតអំពីវានោះទេ	។	អ្វីដេលកើតឡើងហើយមិនអាចកេបេេ	

បានទេ។	ពេលវេលាក៏មិនអាចវិលតេឡប់កេេយបានដេរ	 ចំណេកឯ	

អ្នកដេលបានសា្លេប់ហើយក៏មិនអាចមានជីវិតវិញបានដេរ។	ថ្ងេនេះគឺ	

សមេេប់អនាគតកាល។	អ្វីដេលយើងអាចធ្វើថ្ងេនេះបាន	គឺធ្វើកិច្ចការ	

ណាដេលមិនធ្វើឱេយពេឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងបានម្ដងទៀត។

"តើអ្នកអាចអត់ឱនទោសបានដេរឬទេ?"
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HAR DU REST 
TILLBAKA TILL 
DIN HEMSTAD?

 
Have you 
travelled 

back to your 
hometown?”

	 ខ្ញុំតេូវសូ៊ទេេំជាមួយនឹងសុបិនអាកេក់របស់ខ្ញុំអស់រយៈពេលយា៉េងយូរ	

អង្វេង។	នៅពេលដេលខ្ញុរំៀបការហើយមានកូន	ខ្ញុបំានយល់សប្ដថិាខ្ញុកំំពុង	

តេនៅសុីហ្គេតឯកេុមគេួសាររបស់ខ្ញុំនៅទីកេុងស្ដុកខុល។	ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹង	

មិនហ៊េនតេឡប់ទៅទីនោះម្ដងទៀតទេ។	បុ៉ន្ដេពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅ

ហើយនៅពេលដេលកូនៗរបស់ខ្ញុំបានធំដឹងក្ដី	 ពួកគេចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរ	

ជាចេើននៅពេលដេលបានដឹងអំពី	រឿងរា៉េវដេលកើតឡើងមកលើគេួសារ	

របស់យើង។	យា៉េងណាមិញ	កូនៗរបស់ខ្ញុមិំនមានជីដូនជីតា	អំ៊	មីង	ឬគេសួារ	

ដេលអាចចំណាយពេលវេលាជាមួយនៅពេលវិសមេសកាលដូចជាមិត្តរួម	

ថា្នេក់ដ៏ទេទៀតរបស់ខ្លួននោះទេ។	ពួកគេក៏មិនមានថ្ងេឈប់សមេេកដេល	

គេួសារទាំងមូលបានជួបជុំគ្នេដេរ។	នៅពេលដេលកូនៗរបស់ខ្ញុំឈនចូល	

វ័យជំទង់	ខ្ញុំបានសមេេចចិត្តថាយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅសីុហ្គេតម្ដងទៀត។	

ធ្វើបេបនេះពួកគេអាចនឹងមានអារម្មណ៍ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដើមកំណើត	

របស់ខ្លួនហើយអាចយល់ដឹងទាំងអស់គ្នេអំពីសា្ថេនភាពរបស់យើង។

	 នៅពេលដេលធ្វើដំណើរ	គឺពិតជាមានភាពពិបាកខា្លេំងណាស់ក្នុងការ	

បេេប់កូនៗរបស់ខ្ញុអំំពីសមាជិកគេសួារដេលយើងបានបាត់បង់។	ខ្ញុមិំនចង់

ឱេយពួកគេឃើញថាខ្ញុំពិបាកចិត្តនោះទេ។	ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំនិយាយហក់	

បីដូចជាខ្ញុំជាអ្នកទេសចរណ៍មា្នេក់ដេលមកធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅបរទេស។		

ខ្ញុំមិនបានអនុញ្ញេតអោយខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់។	ខ្ញុំមិនទាន់	

យល់ចេបាស់ថាការរៀបរាប់អំពីការពិតផ្តល់ចំណេះដឹងតេផ្នេកបញ្ញេដេល	

អាចជេេបដល់តេឹមតេសា្មេរតីរបស់មនុសេសមា្នេក់ៗតេប៉ុណ្ណេះ។

"តើអ្នកបានធ្វើដំណើរតេឡប់ទៅ
សេុកកំណើតវិញដេរឬទេ?"
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សមេេបក់ារយលដ់ងឹចេបាស់ដោយអារម្មណរ៍ឿងរា៉េវទាងំនោះតេវូតេជេេបឱេយ

ដល់បេះដូងរបស់មនុសេសមា្នេក់ៗ។	កូនៗរបស់ខ្ញុបំានចម្លើយសមេេប់សំណួរ	

របស់ខ្លួន	 បុ៉ន្តេខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីអ្វីដេលពួកគេបានគិតនោះទេ។	ខ្ញុំគ្មេន	

បទពិសោធន៍ពិតបេេកដអំពីការទៅលេងផ្ទះកុមារភាពរបស់ខ្លួននោះទេ។	

ហើយនោះគឺជាមូលហេតុដេលខ្ញុំបានសមេេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅទីនោះ	

ម្តងទៀត។	ដើមេបីធ្វើធម្មយាតេេជាមួយប្អូនសេីខ្ញុំនិងទៅទសេសនាកន្លេង	

ទាងំអស់ដេលមានសារសំខាន់ចំពោះយើងដើមេបឱីេយអារម្មណ៍ទាងំនោះអោប	

កេសោបយើងហើយធ្វើឱេយយើងយំចេញមកកេេ។	នៅរដូវក្តេបនា្ទេប់យើង	

ក៏បានចេញដំណើរ។	 ដំណើរកំសាន្តលើកដំបូងរបស់យើងគឺទៅផ្នេក	

កណា្ដេលនេទីកេុងដេលឧទេយានតេូវបានជំនួសទៅដោយហងទំនិញជា	

ចេើន។	នេះហក់បីដូចជាការចូលរោងភាពយន្តដើមេបីមើលការសម្ដេង	

ដេលខ្ញុំធា្លេប់បានឃើញម្ដងរួចទៅហើយ។	ទេសភាពគឺនៅដដេលបុ៉ន្តេ	

តួអង្គទាំងអស់តេូវបានផ្លេស់ប្តូរ។	ឆកតនេី្តនៅក្នុងឧទេយាននៅតេមានបុ៉ន្តេ	

តេវូបានកសាងថ្ម។ី	ផ្លេកនៅខាងកេេហងទំនិញតេវូបានផ្លេស់ប្ដរូ។	ជំនួស	

ទៅដោយឈ្មេះរបស់ជនជាតិជ្វីហ្វ	ឥឡូវនេះគឺពោរពេញទៅដោយឈ្មេះ	

ជនជាតិរូមា៉េនី។	 ខ្ញុំបានដើរចូលទៅក្នុងហងមួយដេលពីមុនធា្លេប់ជា	

កម្មសិទ្ធរិបស់ពូខ្ញុ។ំ	នៅពេលនេះវាគឺគេប់គេងដោយមា្ចេស់ដេលខ្ញុមិំនសា្គេល់

និងលក់កេណាត់ដូចដេលខ្ញុំធា្លេប់បានជេើសរីសនៅក្នុងហងរបស់ពូខ្ញុំ។		

ខ្ញុំដើរជំុវិញទីកេុងហើយបានឃើញមីងរបស់ខ្ញុំនៅជេុងមា្ខេងនេផ្លូវបុ៉ន្តេ	

ពេលខ្ញុំដើរទៅរកគត់ៗគឺជាមនុសេសផេសេងទៅវិញទេ។

	 ផ្ទះចាស់របស់យើងនៅដដេល	 បុ៉ន្តេមា្ចេស់ផ្ទះបានមើលមកយើង	

ដោយសងេស័យនៅពេលដេលយើងនិយាយថាធា្លេប់រស់នៅទីនេះក្នុងអំឡុង	

ពេលកុមារភាពរបស់យើង។	 ពួកគេភ័យខា្លេចថាយើងចង់យកផ្ទះវិញ		

បុ៉ន្តេពួកគេនៅតេអនុញ្ញេតឱេយយើងចូលទៅក្នុងនិងដើរមើលជំុវិញ។	នៅ

ខាងក្នុងខ្ញុំមិនបានឃើញអ្វីដេលនៅចំពីមុខខ្ញុំនោះទេ។	ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបាន	

ឃើញបន្ទប់គេងរបស់ឪពុកមា្ដេយខ្ញុំដូចដេលនៅពេលនោះ។	នៅក្នុងបន្ទប់	

របស់ខ្ញុំៗបានឃើញវត្ថុដេលខ្ញុំសេឡាញ់ជាងគេ	គឺពេយាណូនិងសៀវភៅ។	

ខ្ញុំស្ទើរតេអាចឮសម្លេងឆ្កេរបស់យើងពេុសនៅខាងកេេទីធា្លេ។	លីវីនិងខ្ញុំ

បានសេក់ទឹកភ្នេកជាចេើន។	យើងបេៀបបានដូចជាកុមារដេលបានចាក

ចេញពីផ្ទះដោយគ្មេនការអនុញ្ញេត	ហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងតេភ្លក់រសជាតិ

នេផលវិបាកបនា្ទេប់ពីនោះ។

	 ការធ្វើដំណើរនេះនំាមកនូវផលវជិ្ជមានជាចេើន។	សុបិនអាកេក់របស់	

ខ្ញុបំានកាត់បន្ថយ។	ទោះបីជាសុបិនអាកេក់ទំាងនោះមិនបានបាត់ទៅណា		

បុ៉ន្តេជារឿយៗខ្ញុំឈប់ភា្ញេក់ឡើងដោយបេកញើសជោគខ្លួននិងជាមួយ	

អារម្មណ៍ថាកូនរបស់ខ្ញុំកំពុងនៅបេទេសសុ៊យអេតហើយខ្ញុំនៅឆ្ងេយពីពួក

គេនិងមិនអាចឃើញពួកគេម្តងទៀតទេ។	នេះធ្វើឱេយខ្ញុំយល់ថា	មនុសេសគឺ

តេូវតេបេឈមមុខនឹងភាពភ័យខា្លេច។	មានតេបេបនោះទេទើបយើងអាច

យកឈ្នះភាពភ័យខា្លេចរបស់ខ្លួនបាន។
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HUR OFTA TÄNK-
ER DU PÅ TIDEN I 

LÄGRET?
 

How often do 
you think about 
your time in the 

camps?”

	 ខ្ញុំបានបងេៀនអំពីពេលដេលខ្ញុំនៅតាមជំរំផេសេងៗគ្នេស្ទើរតេជារៀង	

រាល់ថ្ងេចាប់តាងំពីអំឡុងទសវតេសរឆ៍្នេ១ំ៩៨០ហើយរាល់ពេលដេលខ្ញុនិំយាយ

អំពីវា	ខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្ត។	ទោះបីជាពិបាកខា្លេងំបុ៉ន្តេវាបាននាទំៅរក	

អ្វីដេលល្អនិងបានកា្លេយទៅជាវិធីមួយសមេេប់ការជាសះសេបើយអំពីការប៉ះ

ទង្គចិផ្លវូចិត្តរបស់ខ្ញុ។ំ	អ្នករស់រានមានជីវតិភាគចេើនមានការពិបាកក្នងុការ	

និយាយអំពីអ្វដីេលបានកើតឡើងចំពោះខ្លនួ។	ដូច្នេះហើយវាបានកា្លេយទៅ

ជាសេចក្ដឈីចឺាប់មួយដេលមិនអាចបេេបេលួបាន។	ពីពេេះតេខ្ញុធំ្វើការជា

រៀងរាល់ថ្ងេដោយនិយាយអំពីវានិងសរសេរសៀវភៅអំពីវាៗមិនមានតទៅ

ទៀតទេនៅពេលដេលខ្ញុំឈប់ធ្វើការ។	សេចក្ដីឈឺចាប់ទាំងនោះមិនមាន	

វត្តមាននៅក្នុងសា្មេរតីរបស់ខ្ញុំទៀតនោះទេ	ទោះបីជានៅតេកប់នៅក្នុងដួង	

ចិត្តរបស់ខ្ញុហំើយអាចលេចចេញមកកេេម្ដងទៀតគេប់ពេលណាក៏ដោយ។

	 បេសិនបើខ្ញុ ំកំពុងតេដើរតាមផ្លូវហើយឮសំឡេងឆ្កេពេុសនៅពី	

កេេយខ្ញុំៗនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងបានវិលតេលប់ទៅជំរំវិញភា្លេមៗ	

ដេលមានកេុមក្មេងសេីដើរជាបេេំជួរនៅតាមផ្លូវទៅធ្វើការងរ	 និងមាន	

កងការពារណាហេសុីដើរពីខាងកេេយជាមួយសត្វឆ្កេ។	បេសិនបើមាន	

នរណាមា្នេក់ដួលចេញពីជួរ	កងការពារណាហេសុីនោះនឹងឱេយឆ្កេហក់មកខាំ	

អ្នកនោះ។	ខ្ញុំនៅតេអាចចងចាំអំពីអារម្មណ៍ភ័យខា្លេចនិងខេយល់បក់តេជាក់	

ដេលប៉ះសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្ដើងរបស់ខ្ញុំនិងអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅលើជើង	

ដេលបណា្ដេលមកពីសេបេកជើងរបស់ខ្ញុំ។	នៅពេលខ្លះទៀតខ្ញុំសេមេ	

"តើអ្នកបានគិតអំពីពេលវេលានៅក្នុងជំរំ
ជាញឹកញប់ដេរឬទេ?"
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ឃើញបំពង់ផេសេងហើយមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅពេលដេលខ្ញុំដឹងថា	

បំពង់ផេសេងនៅក្នុងអូសឈ្វិចនោះគេបេើសមេេប់ធ្វើអ្វី។

	 ពេលខ្ញុរំស់នៅជាមួយប្អនូសេ	ីយើងកមេនិយាយគ្នេអំពីហឡូខូសន៍៨៣	

ណាស់។	បុ៉ន្តេអ្វីដេលធ្វើឱេយខ្ញុំនឹកគិតឃើញអំពីអតីតកាល	វាក៏បេបនោះ	

សមេេប់នាងដេរ។	យើងគេេន់តេមើលមុខគ្នេទៅវិញទៅមកតេបុ៉ណ្ណេះ	

ដើមេបីដឹងថាយើងទាំងពីរនាក់កំពុងគិតអំពីអ្វី។

HUR KÄNNS 
DET ATT 

BLI GAMMAL?
 

How does it 
feel to grow 

old?

៨៣		គឺជាការធ្វើបាបយាយីនិងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសុីរបស់ហីុត្លេរ
ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៣៣រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិកមានន័យ
ថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។
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	 មានយប់មួយនោះខ្ញុភំា្ញេក់ដឹងខ្លនួហើយសបេបាយចិត្តពីពេេះជើងយន្ត

ហះហើររបស់ខ្ញុតំេវូបានពនេយារពេល។	ខ្ញុនំៅតេមិនយល់ថាតើទំាងអស់នេះ

គឺជាក្តសុីបិនឬថាតើខ្ញុពិំតជាកំពុងតេជិតចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរនោះទេ។	បុ៉ន្តេ

ដោយសារតេជើងយន្តហះហើរតេូវបានពនេយារពេល	ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អ	

ហើយខ្ញុំអាចទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងេនិទាឃរដូវថ្មីមួយទៀត។	

	 តើខ្ញុំកំពុងតេយល់សុបិន	ឬតើនេះគឺជាការពិត?

	 នៅក្នុងជំរំ	ខ្ញុំបានពេយាយាមសេមេថា	សុបិនគឺជាការពិតហើយពេល

ថ្ងេគឺជាក្តីសុបិនទៅវិញ។	តើឥឡូវនេះគឺដូចដេលពេលនោះដេរឬទេ?		

តើអ្វទីៅជាការលំបាកដេលខ្ញុកំំពុងតេជួបបេទះសព្វថ្ងេនេះ?	ចម្លើយគឺចេបាស់	

ណាស់គឺវ័យចំណាស់។

	 តើនៅពេលមួយណាដេលមនុសេសចាប់ផ្តើមមានវ័យចំណាស់?	ថ្ងេ

នេះវាបានចាប់ផ្តើមហើយបន្តពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេទៀត។	សព្វថ្ងេនេះយើង	

និយាយអំពីនិវត្តជនវ័យក្មេងដេលកំពុងនៅមានកមា្លេំង។	បុ៉ន្តេកមា្លេំងនោះ	

នឹងកាន់តេថយចុះទៅតាមពេលវេលា	ហើយមនុសេសវ័យចំណាស់ដេល	

ក្មេងជាងគេក៏កា្លេយទៅជាមនុសេសវ័យចំណាស់ដេលចាស់ជាងគេ។	នេះគឺ	

ជារឿងបុគ្គលមួយយា៉េងពិតបេេកដ។	អាយុជីវសាសេ្តរបស់មនុសេសមា្នេក់ៗ	

មិនតេងតេដូចគ្នេនឹងអាយុដេលមនុសេសមា្នេក់គិតអំពីនោះទេ។	ខ្ញុំខ្លួនឯង	

ក៏មិនបានគិតអំពីអាយុរបស់ខ្ញុំដេររហូតទាល់តេដល់ថ្ងេខួបកំណើត	៨២	

ឆ្នេំរបស់ខ្លួន។	នោះហើយគឺជាពេលដេលខ្ញុំភា្ញេក់ផ្អើលថាខ្ញុំចាស់ហើយ	

ខ្ញុំមានអាយុ៨២ឆ្នេំហើយ។	 ខ្ញុំចាប់ផ្តើមគិតលេខហើយភា្លេមៗនោះខ្ញុំ	

បានដឹងថាខ្ញុំមានវ័យចំណាស់ចាប់តាំងពីខ្ញុំមានអាយុ២៨ឆ្នេំមកម៉្លេះ។	

"តើអ្នកមានអារម្មណ៍បេបណាដេរនៅពេល
ដេលមានវ័យចំណាស់ទៅ?"

វយ័ចំណាស់មានគុណសមេបត្តនិិងគុណវបិត្តរិបស់វា។	រឿងដេលពិបាកបំផុត	

គឺការរៀនទទួលសា្គេល់អំពីការបាត់បង់សមត្ថភាពបន្តិចម្ដងៗរបស់មនុសេស	

មា្នេក់ដេលចាប់ផ្តើមពីការលំបាកក្នងុការមើលឃើញនិងការសា្តេប់ហើយបន្ត	

ជាមួយកំហុសឆ្គងផ្នេករាងកាយនិងផ្លូវចិត្តផេសេងៗទៀត។	អ្វីៗគេប់យា៉េង	

ថយចុះចំណេកឯចលនារបស់យើងក៏កាន់តេយឺតយា៉េវហើយសកម្មភាព	

របស់យើងគឺកាន់តេដុនដប។	យើងមិនគួរបន្តបើកបរទៀតនោះទេ។	មុន

ដំបូងខ្ញុំខឹងខ្លួនឯងដេលមិនមានកមា្លេំងគេប់គេេន់ដើមេបីធ្វើអ្វីមួយដូចកាល	

ពីមុនទៀត	បុ៉ន្តេបន្តិចម្ដងៗខ្ញុំបានយល់ថាខ្ញុំតេូវតេទទួលសា្គេល់ការពិត	

ហើយរៀនបន្ថយលេបឿនរបស់ខ្លួន។	 ដំបូងឡើយខ្ញុំបានពេយាយាមសង	

ការខាតបង់របស់ខ្លួនឯងដោយធ្វើអ្វីមួយដោយយកចិត្តទុកដក់ឱេយបាន	

កាន់តេចេើនជាងមុននិងអត់ធ្មត់ថេមទៀត។	បុ៉ន្តេចុងកេេយខ្ញុំបានតេឹម	

តេសន្និដ្ឋេនថាវាមិនអាចជួយអ្វីបានចេើននោះទេ។	ការចងចាំរយៈពេល	

ខ្លីរបស់យើងក៏បានបាត់បង់ទៅដេលធ្វើឱេយកាន់តេមានភាពពិបាកក្នុងការ	

ចងចាំឈ្មេះរបស់មនុសេសមា្នេក់។	នេះគឺហក់បីដូចជាខ្ញុំបានបាត់បង់ការ	

ផេសារភា្ជេប់ទៅនឹងខួរកេបាលរបស់ខ្លួនដេលមិនចង់ឱេយចម្លើយដេលតេឹមតេូវ	

នោះទេទោះបីជាខ្ញុំខំបេឹងយា៉េងណាក៏ដោយ។

	 ខ្ញុំកត់សមា្គេល់ឃើញថាអ្វីៗដេលធា្លេប់តេមានសារសំខាន់បំផុតចំពោះ

ខ្ញុំបានបាត់បង់សារសំខាន់របស់វា។	បុ៉នា្មេនឆ្នេំមកនេះ	ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា

ដូចជាការឡើងភ្នមួំយដេលនៅពេលដេលយើងឡើងទៅដល់កំពូលភ្នយំើង	

អាចឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់នៅខាងកេេមកាន់តេតូចទៅៗ	រហូតទាល់តេ

យើងមិនអាចមើលឃើញអ្វីបានទៀតនោះទេ។

	 ខ្ញុំឈប់ខឹងអំពីរឿងតូចតាចទៀតហើយ។	ខ្ញុំអាចអត់ឱនដល់ការ	

និយាយដេលឆតល្ងង់និងទទួលយកការចោទបេកាន់មិនយុត្តិធម៌ដើមេបី	

ជៀសវាងពីជម្លេះ។	ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនមានអារម្មណ៍ថាមានសារសំខាន់	
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EFTER ALLT 
DETTA, TROR DU 

PÅ GUD?
 

After 
everything, 

do you believe 
in God?

ទៀតនោះដេរ។	ជារៀងរាល់ពេឹកខ្ញុំសបេបាយរីករាយនឹងថ្ងេថ្មីការផ្លេស់	

ប្តូរនេរដូវកាលថ្មី	 និងសបេបុរសធម៌ពីមនុសេសដទេទៀត។	វាក៏កាន់តេមាន	

សារសំខាន់ក្នុងការជួបជាមួយមនុសេសដទេទៀតដេរ។	ខ្ញុំដេលធា្លេប់តេជា	

ចចកឯកោមា្នេក់នៅពេលនេះគឺសបេបាយរកីរាយដេលមានមិត្តរាប់អានចេើន។	

នៅពេលដេលខ្ញុបំានធ្វើការសេេវជេេវទៅរកការវវិត្តនេអាយ	ុខ្ញុចំាប់ផ្តើមយល់	

អំពីខ្លួនឯងបានចេបាស់ជាងមុន។	ជីវិតផ្លេស់ប្តូរគេប់ពេលវេលាហើយយើង

ស្ទើរតេមិនអាចដឹងបានទេថានៅពេលណាដេលយើងឆ្លងកាត់ពីដំណាក់

កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយទៀត។	ទារកធំលូតលាស់ទៅជាក្មេងតូច	

ឯកុមារទៅជាក្មេងជំទង់។	មនុសេសសេឆី្លងកាត់ការអស់រដូវហើយសេចក្ដសីា្លេប់	

គឺជាដំណាក់កាលចុងកេេយ។	សេចក្ដីសា្លេប់គឺជាអ្វីដេលកំពុងរង់ចាំយើង	

ទាងំអស់គ្នេ	បុ៉ន្តេនិយាយអំពីវាគឺជាបមេេមហមឃាត់មួយទៅវញិ។	រាងកាយ	

ដេលធា្លេក់ចុះទេុឌទេេមតេៀមលក្ខណៈសមេេប់សេចក្ដីសា្លេប់។	នេះហើយ	

គឺជាអ្វដីេលអ្នកវទិេយាសាស្តេកំពុងតេហៅថាជាការវវិត្តនេអាយ។ុ	ការគិតអំពី	

សេចក្ដីសា្លេប់កាន់តេខិតជិតជាងមុនហើយបានបង្ហេញឱេយឃើញកាន់តេ	

ចេបាស់នៅក្នុងសុបិនដេលកាន់តេបង្ហេញឱេយឃើញអំពីចលនា	អំពីការធ្វើ	

ដំណើរនិងអំពីអ្វីដេលមនុសេសមា្នេក់បានភ្លេចយកទៅជាមួយ។

	 សេចក្ដសីា្លេប់មិនអាចបនា្លេចខ្ញុបំានទេ។	ខ្ញុមំានជីវតិរស់នៅយូរណាស់	

មកហើយ	យូរជាងអ្វីដេលខ្ញុំបានសេមេទៅទៀត	ហើយពេលខ្លះអ្វីៗទំាង	

អស់នឹងបានបញ្ចប់ទៅ។	អ្នកចាស់ចាកចេញពីយើងទៅហើយអ្នកថ្មីផេសេង

ទៀតចូលមកដល់។	ខ្ញុំដឹងថាមិនមានការពនេយល់មួយណាដេលអាចបក	

សេេយបាននោះទេថាហេតុអ្វីបានជាយើងរស់នៅលើពិភពលោកនេះ។		

អ្វដីេលសំខាន់នោះគឺថាតើយើងនឹងរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងេនេះដោយរបៀប

ណាទើបអ្នកដេលកើតមកបនា្ទេប់ពីយើងអាចរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយ	

ដេលល្អបេសើរជាងពិភពលោកដេលយើងកំពុងតេរស់នៅ។
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	 តើអាចទៅរចួដេរឬទេដេលជឿទៅលើពេះបនា្ទេប់ពីអ្វីៗ ដេលបានកើត	

ឡើងនៅហូឡូខសន៍៨៤?	នេះគឺជាសំណួរដេលអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកទសេសនវទូិ	

ជាចេើនបានគិតនិងសរសេរអំពីវា។	បេសិនបើអ្នកសួរទៅអ្នកដេលរស់	

រានមានជីវតិ	អ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាមនុសេសមា្នេក់ៗនឹងមានបេតិកម្មខុសៗ	

គ្នេ។	មនុសេសមួយចំនួនធំដេលមានជំនឿទៅលើពេះយា៉េងខា្លេំងមុនពេល	

សង្គេេមកើតឡើងបាននិយាយថា	 "បេសិនបើរឿងនេះអាចកើតឡើង	

បាន	ខ្ញុំមិនជឿលើពេះទៀតទេ"។	ខ្ញុំចងចំាស្តេីកាន់សាសនាមា្នេក់នៅក្នុង	

ទូរថភ្លើងនៅតាមផ្លូវទៅកាន់អូសឈ្វិចដេលបានសួរអ្នកជិតខាងថាតើ	

នាងអាចសំុបរភិោគសាច់ជេកូបន្តចិបានទេ។	ម៉េយាងវញិទៀត	មានអ្នកដេល	

មិនជឿថាមានពេះជាចេើននាក់បានកាន់សាសនាយា៉េងខា្ជេប់ខ្ចួនបនា្ទេប់ពី

សង្គេេមបានបញ្ចប់ទៅ។	ពួកគេបានជឿជាក់យា៉េងខា្លេំងថាពេះគឺជាអ្នក	

ដេលបានជួយពួកគេឱេយរួចជីវិត។

	 សេ្តីកាន់សាសនាគេិស្តជាចេើននាក់ដេលនៅក្នុងជំរំជាមួយខ្ញុំបេកាន់	

វិន័យចាស់យ៉ាេងខា្ចេប់ខ្ជួន	និងមិនដេលបាត់បង់ជំនឿរបស់ខ្លួននោះទេ។		

មានថ្ងេមួយពួកគេបានតេឡប់មកពីធ្វើការងរនៅក្នុងសំណង់បាក់បេក	

វិញដោយក្ដីសបេបាយរីករាយ	ពីពេេះតេបានរកឃើញសៀវភៅអធិដ្ឋេន	

មួយកេបាល។	ពួកគេបានអធិដ្ឋេនជារៀងរាល់ពេកឹនិងយប់។	ពួកគេជឿជាក់	

យា៉េងពេញលេញនិងយា៉េងមុតមាំថា	"ពេះបានជួយពួកគេឱេយគេចពីបន្ទប់

៨៤	 	គឺជាការធ្វើបាបយាយីនិងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសុីរបស់ហីុត្លេរ	
ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៣៣	រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិកមាន	
ន័យថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។

"បនា្ទេប់ពីអ្វីៗដេលបានកើតឡើងមក
តើអ្នកជឿទៅលើពេះដេរឬទេ?"

ផេសេងពុលនិងបន្តជួយពួកគេបេសិនបើខ្លួនធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ទេង់"។	

ទោះបីជាមានការតេួតពិនិតេយជាញឹកញប់ក៏ដោយពួកគេនៅតេអាចថេ	

រកេសាសៀវភៅអធិដ្ឋេនរបស់ខ្លួនហើយធ្វើតាមសេចក្ដីបង្គេប់របស់សាសនា		

ទោះបីជាមានការលំបាកក៏ដោយ។	អ្នកទាំងនោះថេមទំាងអាចរៀបចំ	

គណនាថ្ងេលាងបាប	ដេលមនុសេសមា្នេក់ៗមិនតេូវបរិភោគអាហរឬផឹកទឹក

ឡើយ។	ហើយក៏មិនចាំបាច់សួរដេរថាតើពួកគេនឹងបរិភោគអាហរដេរឬ

អត់នោះ។	ដោយកេពះទទេសា្អេតសូមេបីតេមិនទាន់លាងមាត់របស់ខ្លួន	ពួក	

គេចូលជួរដើមេបដីើរទៅកន្លេងធ្វើការងរ។	ដល់កន្លេងនោះ	ពួកគេធ្វើការលើ

កបាវសុីម៉ងត៍ធ្ងន់ៗ	ហើយសូមេបីតេទឹកមិនផឹកផង។

	 ជំនឿអាចមានផលបេយោជន៍នៅក្នុងដំណើរជីវិតដោយមិនចំាបាច់	

គិតអំពីសាសនាមួយណារបស់មនុសេសឡើយ។	គេេះថា្នេក់អាចកើតមាន

ឡើងនៅពេលដេលជំនឿតេូវបានជឿហួសឆ្ងេយពេកហើយមនុសេសគិតថា

អ្នកដទេទៀតតេូវតេមានជំនឿដូចខ្លួនដេរ។	នោះហើយគឺជាពេលដេល	

ជំនឿបានបេេកា្លេយទៅជាជេុលនិយម	ហើយបញ្ញត្តិនេសេចក្ដីសេឡាញ់	

តេូវបានបេេកា្លេយទៅជាបទបញ្ញត្តិនេសេចក្ដីស្អប់ខ្ពើម។	នៅក្នុងជំរំមាន	

អ្នកដេលមិនជឿទៅលើពេះជាចេើននាក់បានសើចចំអកដល់អ្នកដេល	

ជឿទៅលើពេះក្នងុអំឡងុពេលដេលពួកគេទាមទារឱេយមានការគោរពចំពោះ	

ការមិនជឿរបស់ខ្លនួ។	ពួកគេមានការលំបាកក្នងុការយល់ដឹងថាការទទួល	

សា្គេល់តេូវតេសេបតាមវិធីទាំងពីរ។	ខ្ញុំមិនអាចទាមទារឱេយមានការទទួល

សា្គេល់ចំពោះជំនឿរបស់ខ្ញុំទេ	បេសិនបើខ្ញុំមិនអាចទទួលសា្គេល់ជំនឿរបស់

អ្នកបាន។	សមេេប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទេល់	គ្មេនអ្វីផ្លេស់ប្តូរឥរិយាបថពីមុនរបស់ខ្ញុំនោះ

ទេ។	ខ្ញុំបានរកេសាជំនឿដូចដេលខ្ញុំធា្លេប់មាននៅមុនពេលហូឡូខសន៍៨៥។		

៨៥	 	គឺជាការធ្វើបាបយាយីនិងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសីុរបស់ហីុត្លេរ	
ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៣៣	រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិកមាន	
ន័យថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។
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ខ្ញុបំានធំធាត់ឡើងជាជនជាតិជ្វហី្វ	ហើយក៏នៅតេជាជនជាតិជ្វហី្វដដេល។		

បុ៉ន្តេខ្ញុំមិនជឿថាពេះរបស់ខ្ញុំវិសេសវិសាលជាងគេនោះទេ។	បេសិនបើ	

មានពេះនោះ	គឺជាពេះតេមួយដេលយើងទំាងអស់គ្នេជឿទៅលើមិនថាពេះ	

យេហូវា៉េ	ពេះគេិស្ត	ឬពេះអាល់ឡាស់	។	ខ្ញុំមិនជឿថាពេះកំពុងគង់នៅលើ	

សា្ថេនសួគ៌ហើយមើលថេរកេសាយើងមា្នេក់ៗ	 និងបេេប់យើងអំពីអ្វីៗគេប់	

យា៉េងដេលយើងគួរតេធ្វើនោះទេ។	ពេះគឺនៅក្នងុខ្លនួរបស់យើងគេប់ៗគ្នេ។		

គឺនៅក្នុងសីលធម៌ដេលជួយយើងឱេយដោះសេេយអំពីបញ្ហេជីវិតបាន។

	 ចេបាប់មួយបាននិយាយថា	"កំុធ្វើទៅលើអ្នកដទេនូវអំពើអ្វីដេលអ្នក	

មិនចង់ឱេយគេធ្វើមកលើអ្នក"		ចេបាប់នេះអាចរកឃើញនៅគេប់សាសនានិង	

គេប់ភាសាទាងំអស់។	បេសិនបើមនុសេសទាងំអស់តេវូបានដឹកនាដំោយចេបាប់	

មួយនេះ	យើងនឹងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដេលកាន់តេបេសើរឡើង។

HUR KAN SKOLAN 
BIDRA TILL ATT 
UNDVIKA NÅGOT 

LIKNANDE?
 

How can 
schools help us 
avoid something 

similar?
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	 សំណួរមួយដេលខ្ញុតំេវូបានសួរជាញកឹញប់គឺថា	"តើយើងអាចជៀស	

វាងពីការកើតឡើងនូវរឿងនេះម្តងទៀតបានយ៉ាេងដូចម្តេច?"	ខ្ញុអំាចគិតឃើញ	

អំពីវធីិមួយបុ៉ណ្ណេះ។	វាគឺតាមរយៈការបេៀនបេដៅកូនៗរបស់យើង។	ការ	

បេៀនបេដៅទូទៅនិងការអប់រំជាពិសេសនៅតាមសាលារៀន	គឺដើរតួនាទី

យា៉េងសំខាន់ក្នងុការសមេេចនូវអ្វដីេលអាចនឹងកើតឡើងនៅថ្ងេស្អេកបាន។

	 មិនមេនកុមារគេប់រូបទាំងអស់ធំធាត់ឡើងនៅក្នុងផ្ទះដេលមាន	

សីលធម៌រឹងមាំនោះទេ។	កុមារទាំងនេះមានឱកាសក្នុងការជួបបេទះពិភព	

មួយផេសេងទៀតដូចជានៅក្នុងសាលារៀនពួកគេអាចជួបជាមួយគេូបងេៀន	

ដេលអាចលើកឡើងនូវសំណួរមួយចំនួនដេលពួកគេមិនដេលគិតចង់	

សាកសួរ។

	 វានឹងមិនគេប់គេេន់នោះទេដេលចំណាយពេលមួយម៉េងឬពីរម៉េង	

នៅក្នុងថា្នេក់បេវត្ដិសាស្ដេដើមេបីរៀនអំពីហូឡូខសន៍៨៦។	ការបងេៀនគឺតេូវ	

តេចាប់ផ្តើមឱេយបានឆប់ជាងនេះដូចជានៅក្នុងថា្នេក់មត្តេយេយជាដើម។		

សូមេបីតេក្មេងតូចៗក៏អាចយល់អំពីរឿងអយុត្តិធម៌និងការរីសអើងបាន

ដេរបេសិនបើយើងបងេៀនសេបតាមកមេិតដេលពួកគេអាចទទួលយក	

បាន។	 កុមារដេលមានអាយុចាប់ពី១០ទៅ១២ឆ្នេំជាធម្មតាគឺជាអ្នក	

គទំេធំបំផុតនៅពេលដេលខ្ញុទំៅបងេៀននៅសាលារៀន។	កុមារទាងំនោះ	

ចង់ដឹងចង់ឃើញហើយចង់រៀន	និងមានសំណួរសួរចេើនទៀតផងដេល	

៨៦	 	គឺជាការធ្វើបាបយាយីនិងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសុីរបស់ហីុត្លេរ	
ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៣៣	រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិកមាន	
ន័យថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។

"តើសាលារៀនអាចជួយយើងឱេយជៀសផុតពី
រឿងដេលសេដៀងនេះបានយា៉េងដូចម្ដេច?"

ខុសគ្នេពីក្មេងជំទង់ដេលពេលខ្លះមានការពិបាកក្នុងការសួរសំណួរ។		

ហូឡូខសន៍បានកើតឡើង	ហើយបេសិនបើតេូវបានបំភ្លេចចោលរឿង	

នេះអាចនឹងកើតឡើងម្តងទៀត។	នោះហើយជាមូលហេតុដេលសាលា	

រៀនតេូវបេេកដបេជាថាក្មេងៗ	បានដឹងអំពីបេវត្ដិសាស្ដេយា៉េងលម្អិត	

ចំពោះរឿងរា៉េវដេលបានកើតឡើងនៅក្នុងបេទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់ពីឆ្នេំ	

១៩២០ដល់១៩៤៥។	មេរៀនបេវត្ដិសាស្ដេតេូវតេបងេៀនអំពីអ្វីដេល	

បានកើតឡើងហើយទៅតាមរបៀបមួយដេលអាចដិតជាប់ក្នុងអារម្មណ៍	

របស់កុមារទាំងនោះ។	អស់រយៈពេលជាចេើនឆ្នេំដេលមនុសេសជាចេើន	

បានគិតថាគឺមានសារសំខាន់ណាស់ដេលកុមារតេូវរៀនអំពីកាលបរិច្ឆេទ	

និងឈ្មេះសំខាន់ៗនេសមរភូមិ។	កុមារតេូវបានបងេៀនតាមរបៀប	"រៀន	

យា៉េងវក់វី"	។	សិសេសទាំងនោះបានកា្លេយទៅជាអ្នកស្វ័យបេវត្តិកម្មដេល	

អាចរៀបរាប់បានអំពីពេឹត្ដិការណ៍ដេលបានកើតឡើង	ដោយមិនបានយល់

ដឹងចេបាស់អំពីអ្វីទាំងអស់	។

	 ដើមេបីសមេេចបាននូវការយល់ដឹងដ៏តេឹមតេូវនិងជេេជេះមួយ	ការ	

អប់រំតេូវតេជេេបឱេយដល់បេះដូងរបស់សិសេសទំាងនោះ។	វិធីបងេៀនដេល	

មានតាមរយៈការបង្ហេញអំពីពេឹត្តិការណ៍ធំៗដេលកើតឡើងនៅក្នុង	

ពិភពលោកតូចមួយដោយយករឿងរា៉េវជីវិតបុគ្គលមា្នេក់ៗ	ជាចំណុចចាប់	

ផ្តើមដើមេបីពណ៌នាអំពីសម័យកាលមួយ។	មេរៀនតេូវតេចាប់ផ្តើមនៅ	

ក្នុងពេលឥឡូវនេះ។	ស្វេងរកពេឹត្តិការណ៍ណាមួយ	ដេលងយសេួលក្នុង	

ការផេសារភា្ជេប់ទៅនឹងអតីតកាលនិងបង្កើនការយល់ដឹងចំពោះរឿងរា៉េវដេល

ងយនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតកាល។	មនុសេសមា្នេក់ៗតេូវតេចង្អុល	

បង្ហេញអំពីការទទួលខុសតេូវរបស់បុគ្គលមា្នេក់ចំពោះខ្លួនឯងនិងសង្គម		

ពេមទាំងបង្ហេញថាតើវាមានគេេះថា្នេក់យ៉ាេងណានៅពេលដេលយើងនៅ
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HUR SER DU PÅ 
FRAMTIDEN?

 
What is your 
view of the 

future?

ស្ងៀមសា្ងេត់។	គឺមានសារសំខាន់ខា្លេំងណាស់ដេលរឿងរា៉េវហូឡូខសន៍៨៧	

តេូវបានដក់បញ្ចូលនៅក្នុងគេប់មុខវិជា្ចេទាំងអស់	ចាប់ផ្ដើមពីសាសនានិង	

ភូមិសាស្តេការអប់រំកាយនិងគីមីវិទេយា។	វាក៏មានសារសំខាន់ខា្លេំងណាស់

ដេរដេលគេូបងេៀនទាំងអស់ដឹងនិងនិយាយបេេប់សិសេសរបស់ខ្លួនថា	តើ	

មុខវិជា្ជេរបស់ពួកគេតេូវបានប៉ះពាល់ខា្លេំងយា៉េងណាបនា្ទេប់ពីអ្វីដេលបាន	

កើតឡើងនៅពេលនោះ។	ការអប់រំក៏គួរតេកើតឡើងដោយ	"ការធ្វើ"។		

ឧទាហរណ៍នៅក្នុងថា្នេក់សិលេបៈគួរតេមានឱកាសសមេេប់ឱេយសិសេសបង្ហេញ	

អំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួន	ពងេឹងនូវអ្វីដេលពួកគេបានរៀននិងដឹងអំពី	

អារម្មណ៍របស់ពួកគេបនា្ទេប់ពីរៀនមេរៀនរួច។	 បនា្ទេប់ពីអានសៀវភៅ	

ដេលសមសេបសិសេសអាចធ្វើសកម្មភាពជាមួយដីឥដ្ឋ	គំនូរ	 រូបភាពរចនា	

ដោយកេដសគំនូរសិលេបៈដេលទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។	

	 ជាទូទៅ	 គេូបងេៀនតេងតេមានគំនិតច្នេបេឌិត	ហើយការបេជំុ	

ពិគេេះយោបល់អាចពងេីកវិធីសាសេ្ដបងេៀនអំពីហូឡូខសន៍៨៨	បាន។		

គេូបងេៀនល្អអាចកា្លេយទៅជាគំរូរបស់សិសេសបាន។	នៅក្នុងសា្ថេនភាពវិបត្ត	ិ

ដេលតេងតេមាននៅលើវិថីជីវិតរបស់មនុសេសគេប់រូប	គេូបងេៀនអាច	

ធ្វើឱេយមានការផ្លេស់ប្ដូរដ៏ធំមួយបាន។

៨៧,៨៨	 	គឺជាការធ្វើបាបយាយនិីងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វហី្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសុរីបស់ហីុត្លេរ	
ចាប់តំាងពីឆ្នេំ១៩៣៣	រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិកមាន	
ន័យថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។



171 172

	 ខ្ញុំមិនជឿថាទសេសនៈរបស់ខ្ញុំខុសពីអ្នកដទេនោះទេ	នៅពេលដេលគិត	

អពំពីភិពលោកសព្វថ្ងេនេះ។	ខ្ញុមំើលឃើញនយោបាយដេលវលិតេឡបទ់ៅ

រកការបេឆំងនឹងការកេទមេង់ថ្មី	ការកើនឡើងនេការបេឆំងជនជាតិជ្វីហ្វ		

ការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេស	និងការបំផ្លិចបំផ្លេញបរិសា្ថេន។	សមេេប់ខ្ញុំការ	

បើកទពំរ័កាសេតអានជារៀងរាលព់េលពេកឹ	គជឺាបទពសិោធនដ៍រ៏ន្ធតម់យួ។

	 ទោះបីជាបេបនេះហើយ	ខ្ញុំនៅតេមានសេចក្ដីសងេឃឹម។

	 កេឡេកមើលទៅសតវតេសរ៍កន្លងមកចាប់តាំងពីដើមដំបូង	យើង	

ឃើញថាសន្តិភាពនិងវិបុលភាពជារឿយៗបានកើតឡើងបនា្ទេប់ពីជម្លេះ។		

មាននយ័ថា	គមឺានដណំើរការទៅមខុ	កប៏៉នុ្តេគទឺៅតាមរបូរាងដចូគទូខេយង។		

នៅពេលនេះយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងកន្លេងដេលល្អនោះទេប៉ុន្តេអ្វីៗនឹង	

ផ្លេស់ប្ដូរ	ហើយមិនយូរប៉ុនា្មេនយើងនឹងមានដំណើរការទៅមុខម្តងទៀត។

	 នៅពេលដេលខ្ញុំមើលទៅយុវវ័យសព្វថ្ងេនេះ	ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុទិដ្ឋិ	

និយម។	ពួកគេបានកា្លេយទៅជាមនុសេសដេលដឹងអំពីខ្លួនឯង	និងមាន	

ចំណេះដឹងខ្ពស់	ហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ចេើនទៅលើពិភពលោក	

ជាងពេលដេលយើងមានអាយុសេបាលពួកគេ។	ខ្ញុំមានជំនឿយា៉េងមុតមា	ំ

ថាយុវវ័យសព្វថ្ងេនេះមានឆន្ទៈ	និងសកា្តេនុពលក្នុងការដោះសេេយបញ្ហេ

នាពេលបច្ចុបេបន្ននេះ។

	 នៅពេលដេលខ្ញុំជួបជាមួយយុវវ័យបច្ចុបេបន្ននេះ	ខ្ញុំមានការភា្ញេក់	

ផ្អើលយា៉េងខា្លេំងចំពោះការផ្លេស់ប្ដូររបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលជាចេើន	

ឆ្នេដំេលខ្ញុបំានបងេៀន។	ពកួគេបានផ្លេសប់្ដរូពកីារបង្ហេញចណំាបអ់ារម្មណ	៍

"តើអ្នកមានទសេសនៈយា៉េងណា
ចំពោះអនាគតកាល?"

បន្តិចបន្តួចទៅជាការចាប់អារម្មណ៍កាន់តេចេើនឡើងៗ។	ពួកគេចាប់ផ្ដើម	

សរួសណំរួបន្ថេម	នងិទទលួយកចណំេះដងឹដេលជេេបដលស់ា្មេរតពីេមទាងំ	

បេះដូងរបស់ខ្លួន។	ការយល់ដឹងរបស់យុវវ័យទាំងនោះគឺតាមរយៈបញ្ញេ

និងសតិអារម្មណ៍។

	 នាចុងបញ្ចប់នេការបងេៀនរបស់ខ្ញុំ	មានសិសេសមួយចំនួនបានបេេប់

ខ្ញុំថា	"កុំបារម្ភ	យើងនឹងចេកចាយអំពីអ្វីដេលអ្នកបានបេេប់យើង	ពីពេេះ	

យើងមិនចង់ឱេយវាកើតឡើងម្តងទៀតនោះទេ"	។

	 ខ្ញុំក៏ជឿជាក់ដេរថា	អ្នកគេប់គេងសាលារៀនបានចាប់ផ្តើមយល់	

អំពីសារសំខាន់ក្នុងការបន្តតស៊ូបេឆំងអំពីការបំភ្លេច	ហើយនេះគឺជា	

សញ្ញេដ៏ល្អមួយ។	បេសិនបើមនុសេសគេប់ពណ៌សមេបុរគេប់សាសនា	ជាតិ	

សាសន៍	និងគេប់អាយុទាំងអស់	កេេកឈរឡើងបេឆំងនឹងអ្នកដេលមិន	

យល់ថា	តើពួកគេរស់នៅដោយសុខសាន្តកេេមលទ្ធិបេជាធិបតេយេយ	

របស់យើងយា៉េងដូចម្ដេចនោះ។	យើងនឹងអាចបេកាន់បាននូវជំហរ	

ដេលយើងមាន។
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VAD KAN VI 
LÄRA OSS AV 
FÖRINTELSEN?

 
What can we 

learn from the 
Holocaust?

	 ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាេវជាចេើន	 បុ៉ន្តេនៅតេអាចមានជីវិតបានយូរ	
រហូតអាចឈនដល់វ័យចំណាស់។	ខ្ញុំនិពន្ធសៀវភៅ	អត្ថបទកាសេត	និង	
បានបងេៀនអស់រយៈពេល៣០ឆ្នេំមកហើយ។	អ្វីដេលខ្ញុំតេងតេចង់	
និយាយនិងនៅតេធ្វើ	គឺរៀនអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនិងអ្នកដ៏ទេ។	នេះគ	ឺ
ជាការលំបាក	បុ៉ន្តេក៏ជាមធេយាបាយតេមួយគត់ដើមេបីគេចផុតពីការឈឺ	
ចាប់ដេលយើងបានទទួលរងនៅក្នុងហូឡូខសន៨៍៩។

	 ខនទេស៍មា្នេក់៩០	ដេលជាកូនសេីរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេសេប៉ាេញ		
ដេលផ្ទះរបស់គត់ធា្លេប់ជាកន្លេងជួបជំុរបស់គូបេជេងហីុត្លេរបាននិយាយ	
នៅក្នុងឆ្នេំ១៩៤៨	ថាពិភពលោកមិនបានរៀនអ្វីសោះពីឃាតករ	ជនរង	

គេេះ	ឬអ្នកដេលបានតេឹមតេឈរមើលបំណំាឡើយ។	ពេលវេលារបស់	
យើងគឺបេៀបបានដូចជាការរំារេកជាមួយនឹងសេចក្ដីសា្លេប់	ហើយមាន	
មនុសេសតិចណាស់ដេលយល់ពីចង្វេក់ដ៏ចម្លេករបស់វា។

	 ពាកេយនេះគឺតេឹមតេូវណាស់សមេេប់ធ្វើការបកសេេយអំពីសា្ថេនភាព	
សព្វថ្ងេនេះ។	បុ៉ន្តេយើងមិនតេូវទទួលយកឬអនុញ្ញេតឱេយខ្លួនយើងរស់នៅ	
សុខសាន្តជាមួយនឹងវាឡើយ។	យើងមិនតេវូបោះបង់ចោលការតសូ៊នោះទេ		
យើងតេូវតេបន្តផេសព្វផេសាយចំណេះដឹងដើមេបីជួយដល់យុវវ័យជំនាន់ថ្មី	
ឱេយយល់ដឹងចេបាស់អំពីចង្វេក់របស់វា	ហើយជៀសវាងកំហសុឆ្គងរបស់មនុសេស	

កាលពីជំនាន់មុន។	

៨៩	 	គឺជាការធ្វើបាបយាយីនិងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសីុរបស់ហីុត្លេរ	
ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៣៣	រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិកមាន	
ន័យថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។

៩០	 	ជាងររបស់ស្តេីដេលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមឬភរិយារបស់អ្នកអភិជន។

"តើយើងអាចរៀនសូតេបានអ្វីខ្លះ
អំពីហូឡូខសន៍?"



175 176

	 តើចង្វេក់នេះគឺជាអ្វ?ី	នោះគឺជាមេដឹកនំាដេលមានកលលេបចិទាញយក	

ផលបេយោជន៍ពីការមិនសបេបាយចិត្តរបស់បេជាជនជាមួយកាលៈទេសៈ	

បច្ចបុេបន្នមកធ្វើជាបេយោជន៍ផ្ទេល់ខ្លនួ។	មេដឹកនំាទំាងនោះផ្តល់ចម្លើយងយៗ	

ចំពោះសំណួរស្មុគសា្មេញ	និងសនេយាឱេយបេជាជននូវអនាគតនេសុភមង្គល	

ជានិរន្តរដេលហួសវិស័យ។	ពេយាការីក្លេងកា្លេយទាំងនេះងយនឹងធ្វើឱេយ	

បេជាជនជឿ	ហើយធ្វើឱេយមានភាពងយសេលួក្នងុការធា្លេក់ក្នងុអំពើអាកេក់។		

លុះយូរបន្តិចកេេយមក	ទើបមានអ្នកកត់សមា្គេល់ថា	ការសនេយាទាំងនេះគ	ឺ

មានផលអវិជា្ជេមាន។	សេចក្តីសងេឃឹមមិនតេូវបានបំពេញហើយយើងបាន	

បាត់បង់សេរីភាព	និងផ្ទះរបស់ខ្លួន។	អ្វីដេលយើងមានអារម្មណ៍មិនពេញ	

ចិត្តជាមួយពីកាលដំបូងបានកា្លេយទៅជាអ្វីមួយដេលយើងកំពុងតេចង់	

បានយា៉េងខា្លេំង។

	 បេទេសអាល្លឺម៉ង់បានផ្លេស់ប្តូរសាធារណរដ្ឋវៀមា៉េ៩១	ដើមេបីក្ដីសុបិន	

ពាន់ឆ្នេរំបស់	ហុតី្លេរ	ដេលនាឱំេយបេទេសនោះសល់តេភាពវនិាសហិនហច។	

ងកតេឡប់ទៅឆ្នេ១ំ៩១៤វញិ	យើងឃើញថាយុវជនវយ័ក្មេងរបស់បេទេស	

អាល្លឺម៉ង់	និងបេទេសបារំាង	បានសមេុកចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គេេម	

យា៉េងស្វិតសា្វេញ។	យុវជនវ័យក្មេងទាំងនោះវិលតេឡប់មកវិញបនា្ទេប់ពី	

៤ឆ្នេំ	មកក្នុងបេទេសអឺុរ៉ុបដេលខូចខាតខ្ទេចខា្ទេំជាមួយនឹងពាកេយវិបេបសារី	

ថា	 "គ្មេនសង្គេេមទៀតទេ"	 ។	 បច្ចុបេបន្ននេះជាថ្មីម្ដងទៀត	យើងមិន	

សបេបាយចិត្តជាមួយនឹងសា្ថេនភាពបច្ចុបេបន្ន។	តើវានឹងនំាយើងទៅរកអ្វី?	

តើវានិងចាប់ផ្តើមនៅទីណានិងពេលណា?

	 នៅពេលដេលយើងកេឡេកមើលទៅកេេយវិញ	ខណៈពេលដេល	

បេវត្ដិសាស្ដេចាប់ផ្ដើមដំបូង។	យើងឃើញថា	បនា្ទេប់ពីសង្គេេម	គឺតេងតេ	

មានភាពស្ងៀមសា្ងេត់	ជាពេលវេលាដេលភ្លឺចេងចាំង	បនា្ទេប់មកក៏ងងឹត	

៩១	 	គឺជាឈ្មេះមិនផ្លូវការរបស់បេទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់ពីឆ្នេំ១៩១៨ដល់១៩៣៣។

ម្តងទៀត	ហើយក៏បញ្ចប់នៅក្នុងភ្លើងសង្គេេមមួយទៀត។	តើយើងរក	

ឃើញបេភពដើមនេគំរូនេះទេ?

	 ខ្ញុំគិតថាវាបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដេលមានហេតុផលដំបូងក្នុងការ	

បេើបេេស់ទសេសនវិស័យនេ	"ពួកយើង"		និង	"ពួកគេ"	។	

	 ជាមួយនឹងទសេសនៈនេះ	យើងសាកលេបងវិលតេឡប់ទៅមនុសេស	

យុគសម័យដំបូងដេលបានបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មដំបូងបង្អស់។	កេុម	

គេួសារនីមួយៗរស់នៅដច់ដោយឡេកពីគ្នេដោយគ្មេនទំនាក់ទំនងអ្វី	

ទាំងអស់	ហើយនៅពេលដេលសមាជិកគេួសាររបស់ខ្លួនកើនឡើងនិង	

ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាតេូវការទីធា្លេបន្ថេម	ពួកគេបានកេឡេកមើលទៅ	

សហគមន៍ជិតខាង។	ដោយការយកឈ្នះលើដីរបស់	"ពួកគេ"		"ពួកយើង"	

មានទធីា្លេដើមេបដីកដង្ហើម	ហើយមានភាពស្ងបស់ា្ងេតម់យួគេេមនុពេលដេល	

សង្គមចាប់ផ្ដើមរីកចមេើនសារជាថ្មមី្តងទៀត។	មនុសេសមាននិសេស័យអាតា្មេ	

និយមដេលដំបូងឡើងមាន	 "ខ្ញុំ"	 បនា្ទេប់មកមាន	 "យើង"	ហើយអ្នក	

ផេសេងទៀតគឺ	"គេ"	ពេមទំាងជនបរទេសដេលយើងមិនសា្គេល់	និងអ្នក	

ដេលគ្មេនអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយយើង។

	 ចេើនឆ្នេំកន្លងផុតទៅ	ចំនួនបេជាជននៅលើផេនដីបានកើនឡើង	

ហើយសេបពេលដេលខួរកេបាលរបស់មនុសេសបានវិវឌេឍន៍	ឥរិយាបថរបស់	

យើងគឺនៅតេដូចដើម។	ជាមួយនឹងពេលវេលា	ការកើនឡើងនូវតមេូវការ	

នេកន្លេងរស់នៅ	បានធ្វើឱេយមានអាណានិគមនិយម	ដេលរីករាលដល	

កាន់តេចេើនឡើងៗ។	ដើមេបីសមេួលមនសិការរបស់ជនជាតិសេបេកស	

ចំពោះការដក់អាណានិគម	ទេឹស្តីនេពូជសាសន៍បានផេសព្វផេសាយដេលក្នុង

នោះយើងអាចយកដំណើរស្វេងរករបស់អ្នកវិទូឈ្មេះដវីន	អំពីកេុមសត្វ

មកធ្វើជាគំរូដើមេបីបកសេេយ។
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	 តើខ្ញុំបានរៀនអំពីអ្វីខ្លះដេលខ្ញុំចង់ចេករំលេកបន្ត?	ដំបូងនិងសំខាន់	

បំផុតនោះមនុសេសគឺដូចគ្នេទំាងអស់។	ខ្ញុបំានរៀនអំពីវាតាមរយៈបទពិសោធន៍	

ផ្ទេល់ខ្លួន។	ពេលដេលខ្ញុំនៅក្មេង	សមេេប់ខ្ញុំគឺជារឿងធម្មតាដេលមានអ្នក	

អភិជននិងអ្នកបមេើ។	យើងមិនមេនជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភទេ	 បុ៉ន្តេយើងក៏	

មានអ្នកបមេើដេលចាំជួយធ្វើការងរផ្ទះដេរ។	អ្នកបមេើរបស់យើងតេងតេ	

កេេកពីពេលឹមដើមេបីបង្កេត់ភ្លើង	ដើមេបីកំុឱេយយើងរងរនៅពេលបរិភោគ	

អាហរពេលពេកឹ។	ខ្ញុនំៅតេអាចសេមេឃើញទឹកកកនៅលើបង្អចួដេលចាប់	

ផ្ដើមរលាយសនេសឹមៗ	ខណៈពេលដេលអ្នកបមេើស្លៀកពាក់ឱេយខ្ញុំយ៉ាេងទន់	

ភ្លន់។	ខ្ញុំនៅតេបន្តបេើនាងដដេល	ទោះបីជាខ្ញុំបានកា្លេយទៅជាក្មេងជំទង់	

ហើយយ៉ាេងណាក៏ដោយ។	ពេលវេលានៅក្នុងជំរំបានបងេៀនខ្ញុំថា	នេះគឺ	

ជាទង្វើមួយដេលខុសឆ្គង	ហើយយើងមិនតេវូឱេយវាកើតឡើងម្ដងទៀតនោះ

ទេ។	គ្មេននរណាមា្នេក់គួរមានអំណាចទៅលើមនុសេសមា្នេក់ទៀតទេ	ហើយ

លុយនិងពូជសាសន៍ក៏មិនមេនជាហេតុផលសមសេបមួយក្នុងការធ្វើទង្វើ

មិនល្អទៅលើមនុសេសដទេទៀតដេរ។	ជាចេើនសតវតេសរ៍កន្លងមកមនុសេស	

មួយចំនួនបានទិញដីបន្ថេមដេលធ្វើឱេយពួកគេមានអំណាចកាន់តេខា្លេំង	

ឡើងៗ។	អ្នកមានអំណាចតេួតតេេលើអ្នកកេីកេ	និងអ្នកទន់ខេសាយជាង		

ហើយជាលទ្ធផលមនុសេសតេូវបានគេបេងចេកតាមបេភេទដេលបេសើរ	

ជាងនិងអន់ជាង។	នៅដើមសតវតេសទី១៩	ការយល់ចេឡំថាដេលមនុសេស	

ជាតិអាចបេងចេកបានទៅតាមជាតិសាសន៍ខុសៗគ្នេ	បានចាប់ផ្តើមរីក	

រាលដល។	នេះបានកា្លេយទៅជាបុរេវិនិច្ឆ័យមួយ	ដេលនៅតេឃើញមាន	

សព្វថ្ងេនេះ។	 បុរេវិនិច្ឆ័យ	 គឺពិបាកក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំង	ហើយភាព	

អាតា្មេនិយមរបស់មនុសេសមានន័យថា	យើងទំាងអស់គ្នេចង់មានអារម្មណ៍	

ថាខ្លួនឯងល្អបេសើរជាងអ្នកដទេ។	 មានជនជាតិស៊ុយអេតជាចេើន		

ដេលមានមទនភាពក្នុងការចាត់ទុកខ្លួនឯងជាពួកអារីយ៉ាេន៩២	នៅពេល	

ដេលហុីត្លេរ	បានអះអាងថាសាសន៍ណ័រឌីក-អាល្លឺម៉ង់	គឺល្អអសា្ចេរេយជាង	
សាសន៍ដទេទៀត។

	 ជនជាតិជ្វហី្វ	និងជនជាតិរ៉មូ	តេវូបានគេបេកាន់ពូជសាសន៍ចាប់តាងំពី	
ការចាប់ផ្តើមនេពេលវេលាដំបូង។	ធំធាត់ឡើងខ្ញុំតេូវតេរស់នៅជាមួយការ	
បេកាន់ពូជសាសន៍ដេលបេឆំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វ	ហើយនៅពេលជាមួយ	
គ្នេនោះដេរ	វាក៏ជារឿងធម្មតាសមេេប់ខ្ញុដំេលជនជាតិរ៉មូ	គឺជាជនជាតិដេល	
អន់ជាងយើង។	ខ្ញុំបានចំណាយពេលអស់ជាចេើនដើមេបីយល់ដឹងអំពី	
ការរសីអើងរបស់ខ្លនួ។	នៅពេលនោះ	ខ្ញុបំានរស់នៅក្នងុបេទេសសុ៊យអេត	
នៅទីកេុងដឡាណា	ហើយមានកូនតូចចំនួន៣នាក់រួចទៅហើយ។	ថ្ងេ
មួយកូនបេុសអាយុ២ឆ្នេំរបស់ខ្ញុំបានបាត់ខ្លួន	ហើយទោះបីជាខ្ញុំខំបេឹងរក	
យា៉េងណាខ្ញុំនៅតេមិនអាចរកគេឃើញឡើយ។	ខ្ញុំមានការពេួយបារម្ភ	
យា៉េងខា្លេំង	ហើយបានទៅរកអ្នកជិតខាងមា្នេក់ដេលបាននិយាយបេេប់ខ្ញុំ	
ថា	 "មានកេុមជីបសីុ៩៣	 បានឆ្លងកាត់បេហេលជាពួកគេចាប់យកកូន	
អ្នកទៅ"	។	ខ្ញុំបានជឿនាង។	តេនៅពេលដេលកូនរបស់ខ្ញុំបង្ហេញខ្លួនចេញ	
ពីគុម្ពផ្លេប្លេកបឺរី	ខ្ញុំភា្ញេក់ខ្លួនថា	ខ្ញុំគឺកំពុងតេរីសអើងជាតិសាសន៍ដេល	
បង្កឱេយមានបញ្ហេនៅពេលដេលខ្ញុំជឿពាកេយអ្នកជិតខាងពេក។

	 វាគឺមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការទទួលសា្គេល់ភាពលំអៀងរបស់	
មនុសេសមា្នេក់ៗ។	វិធីមួយគឺនៅពេលដេលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្ត	
ចំពោះនរណាមា្នេក់	សូមសួរខ្លួនឯងជាមុនសិនថាពេេះតេហេតុអ្វី?	ដើមេបី	
ពិនិតេយពិច័យខ្លួនឯង	និងតាមដនពីបេភពដើមនេអារម្មណ៍នោះ។	ការ	
បេកាន់ពូជសាសន៍	គឺជាមូលដ្ឋេនគេឹះនេសេចក្ដីស្អប់ខ្ពើមការបេកាន់	
ជាតិសាសន៍	ការបេឆំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វ	ការបេឆំងនឹងជនជាតិរ៉ូម	និង	
ការបេឆងំនឹងជនជាតិឥសា្លេម	ចេញមកពីអារម្មណ៍ដេលជួនកាលអាចកើត	

៩២	 	សាសន៍អារីយ៉ាេនគឺជាបណ្ដុំពូជសាសន៍របស់ឥណ្ឌូ-អឺុរ៉ុប	ដេលកើតឡើងនៅចុងសតវតេសរ៍ទី១៩	និងពាក់កណា្ដេល	
សតវតេសរ៍ទី២០។	

៩៣			គឺជាឈ្មេះរបស់ជនជាតិភាគតិចរបស់បេទេសរ៉ូមដេលមានដើមកំណើតមកពីអាសុីខាងតេបូង។
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ឡើងបនា្ទេប់ពីមាននរណាមា្នេក់នៅក្នងុកេមុនោះធា្លេប់បង្កឱេយមានគេេះថា្នេក់	
ដល់យើងកាលពីអតីតកាល។	បុ៉ន្តេយើងតេូវតេសា្គេល់មនុសេសមា្នេក់ឱេយបាន	
ចេបាស់ជាមុនសិន	ដើមេបអីាចវនិិច្ឆយ័បុគ្គលនោះបាន។	យើងដោយសភាវគតិ	
ភ័យខា្លេចចំពោះភាពមិនចេបាស់លាស់	ហើយនោះគឺជាអារម្មណ៍កើតឡើង	
ដំបូងរបស់មនុសេស។	នៅយុគសម័យដើមដំបូង	មនុសេសរស់នៅក្នុងកេុម	
សហគមន៍កសិកម្មតូចៗ	ហើយនេះគឺជារបៀបនេការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់	
មនុសេសនៅសម័យនោះ	សមេេប់ពួកគេអ្វដីេលមិនចេបាស់លាស់	អាចធ្វើឱេយ	
មានគេេះថា្នេក់។	ប៉ុន្តេនាពេលបច្ចុបេបន្ននេះ	គឺបានកា្លេយទៅជាផលវិបាក។

	 យើងទំាងអស់គ្នេមានការទទួលខុសតេូវចំពោះសង្គមដេលយើងរស់
នៅនិងចំពោះខ្លនួយើងផ្ទេល់។	មិនមានភាពខុសប្លេកគ្នេទេរវាងមនុសេសនៅ	
ក្នុងទសវតេសរ៍ឆ្នេំ១៩៣០	ឬឆ្នេំ១៩៤០	និងមនុសេសសព្វថ្ងេនេះ។	នេះគឺតេូវ
បានគេសង្កេតឃើញយ៉ាេងល្អបំផុតនៅតាមសាលារៀន។	មានអ្នកបេពេឹត្តិ	
បទល្មើសដេលជាអ្នកចូលចិត្តសម្លុតគេ	 	វាយគេ	និងជនរងគេេះនិងអ្នក	
ដេលគេេន់តេឈរមើលដោយមិនបានចូលហមឃាត់ដោយសងេឃឹមថានឹង	
មានអ្នកផេសេងទៀតចូលមកជួយជនរងគេេះ។	អ្នកមិនគួរធ្វើខ្លួនជាជន	
ល្មើស	បុ៉ន្តេអ្នកក៏មិនគួរបានតេឹមតេឈរមើលបំណំាដេរ	ពីពេេះនេះក៏ធ្វើ
ឱេយអ្នកមានកំហុសដេរ។	សព្វថ្ងេនេះយើងរស់នៅក្នុងលទ្ធិបេជាធិបតេយេយ	
មួយ។	ទោះបីជាមិនល្អឥតខ្ចេះ	 បុ៉ន្តេក៏គ្មេនរដ្ឋេភិបាលណាផេសេងទៀត	
ដេលបេសើរជាងនេះដេរ។	យើងតេូវតេតសូ៊ដើមេបីលទ្ធិបេជាធិបតេយេយ	
របស់យើងបេសិនបើយើងចង់រកេសាឱេយបានល្អគង់វងេស។	បើមិនដូច្នេះទេ	
វាអាចនឹងងយសេួលដេលការមិនសបេបាយចិត្តជាមួយនឹងភាពអវិជ្ជមាន	
របស់លទ្ធបិេជាធិបតេយេយសព្វថ្ងេនេះនឹងបង្កឱេយអ្នកដឹកនំាអង់អាចមា្នេក់ទៀត	
ធ្វើឱេយអឺុរ៉បុធា្លេក់ក្នងុគេេះថា្នេក់ម្តងទៀត។	យើងមិនតេវូលិចលង់ចូលទៅក្នងុ	
ភាពបរាជ័យទេ	យើងតេូវតេបន្តបេយុទ្ធទោះបីជាមួយនឹងរូបភាពអវិជ្ជមាន
ដេលពិភពលោកកំពុងតេបង្ហេញសព្វថ្ងេនេះក៏ដោយ។

SKULLE DET 
KUNNA HÄNDA 

IGEN?
 

Could it 
happen again?
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	 អ្វីដេលបានកើតឡើងម្តងហើយអាចនឹងកើតឡើងម្តងទៀត	ទោះបី

ជាមិនទៅតាមរបៀបដូចគ្នេក៏ដោយប៉ុន្តេលទ្ធផលគឺដូចគ្នេជានិច្ច។

	 បេសិនបើយើងកេឡេកមើលទៅដំណើរបេវត្តសិាសេ្តយើងអាចសន្នដិ្ឋេន	

បានថា	តេមឹតេមួយជំនាន់	គឺគេប់គេេន់ដើមេបបំីភ្លេចបទពិសោធន៍ពីអតីតកាល	

បាន	។	យើងដឹងថាហូឡូខសន៍៩៤	មិនមេនជាការសមា្លេប់រង្គេលលើក	

ដំបូងទៅលើ	"មនុសេសដេលអន់ជាង"		នោះទេ។	បុ៉ន្តេទោះបីជាយា៉េងណាក៏

ដោយនោះគឺជាលើកដំបូងដេលតេវូបានគេដក់ឈ្មេះឱេយថា	"អំពើបេល័យ	

ពូជសាសន៍"	ហើយឃើញអ្នកដេលបានផ្តចួផ្តើមគំនិតតេវូបានផ្តនា្ទេទោស។	

នៅកេេមអាណានិគមនិយម	ការជឿទៅលើឧត្ដមភាពនេជនជាតិសេបេកស

បានរីករាលដល	ហើយការសមា្លេប់ជនជាតិដើមភាគតិចដោយមិនបាន

ថ្កេលទោសជាមុនសិន	គឺជាចេបាប់ជាជាងករណីលើកលេង។	ការសមា្លេប់

រង្គេលពិតបេេកដបានកើតឡើងនៅអាហ្វេិកខាងតេបូង-	អាហ្វេិកខាងលិច	

(បច្ចុបេបន្នជាណាមីបី៊៩៥)	នៅសតវតេសរ៍ទី២០។	នៅពេលដេលជនជាតិ	

អាល្លឺម៉ង់បានធ្វើអំពើយា៉េងសាហវឃោរឃៅដើមេបីកមា្ចេត់មនុសេសជាង		

៨០%	នេជនជាតិហឺរ៉ូ។	អ្នកវិទេយាសាស្តេជាចេើនបានអះអាងថា	ហុីត្លេរ		

កេេយមកបានចាត់ទុកថាការសមា្លេប់នេះ	គឺជាគំរូមួយសមេេប់ការសមា្លេប់

ដ៏ទេទៀត។	មនុសេសជាចេើនតេូវបានធ្វើបាបយាយីនិងសមា្លេប់ដោយមិន

មានការថ្កេលទោសជាមុនសិន	រហូតដល់ដើមសតវតេសរ៍ទី២០	ទើបមាន

៩៤	 	គឺជាការធ្វើបាបយាយីនិងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសុីរបស់ហីុត្លេរ	
ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៣៣	រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិកមាន	
ន័យថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។

៩៥	 		មានឈ្មេះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋណាមីប៊ី	គឺជាបេទេសមួយដេលស្ថិតនៅក្នុងអាហ្វេិកខាងតេបូង។

"តើអ្វីៗអាចនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតដេរឬទេ?" និសេសិតផ្នេកចេបាប់ជនជាតិប៉ូឡូញវ័យក្មេងមា្នេក់ឈ្មេះ	រា៉េហ្វេអេល	ឡេមគីម	

បានគិតថាអំពើបេល័យពូជសាសន៍	គឺគួរតេមានចេបាប់សមេេប់កាត់ទោស។	

	 បុ៉ន្តេដំបូងគឺតេូវតេមានឈ្មេះសមេេប់ហៅជាមុនសិន	គត់បាន	

បង្កើតពាកេយ	"អំពើបេល័យពូជសាសន៍"	ពីភាសាកេិកហៅថា	"ឃាតកម្ម	

មនុសេស"	 ដេល	 “genos”	 មានន័យថាមនុសេស	 និងឡាតាំង	 “cide”	

មានន័យថាឃាតកម្ម។	គត់បានតសូ៊ពេញមួយជីវិតរបស់គត់ដើមេបីឱេយ	

សហគមន៍អន្តរជាតិទទួលសា្គេល់ថា	អំពើបេល័យពូជសាសន៍	គឺជាអំពើ	

ឧកេិដ្ឋកម្ម។	បនា្ទេប់ពីហូឡូខសន៩៍៦	នៅក្នុងឆ្នេំ១៩៤៨	ទើបទសេសនៈមួយ	

នេះតេូវបានអនុម័តដោយមហសន្និបាតអង្គការសហបេជាជាតិដេល	

សព្វថ្ងេនេះបេទេសចំនួន១៤៩	ជាសមាជិកអនុសញ្ញេ។	ទោះបីជាយា៉េងនេះ	

ក្ត	ីមិនយរូបុ៉នា្មេនអំពើបេល័យពូជសាសន៍ថ្មមួីយទៀតបានកើតឡើងនៅក្នងុ	

បេទេសរវា៉េន់ដ៩៧	និងប៉ុនា្មេនឆ្នេំកេេយមកទៀតនៅក្នុងបេទេសស៊េប៊៩ី៨។	

នេះបានបង្ហេញយា៉េងចេបាស់ថា	ការគំរាមកំហេងអំពីការដក់ទណ្ឌកម្ម	គឺមិន	

គេប់គេេន់ក្នុងការទប់សា្កេត់អំពើបេល័យពូជសាសន៍មិនឱេយកើតឡើងម្តង	

ទៀតនោះទេ។	សព្វថ្ងេនេះយើងដឹងថាមានអ្វីផេសេងទៀតដេលមាន	

តមេូវការចាំបាច់	ហើយនោះគឺជាការផ្លេស់ប្តូរអំពីរបៀបដេលយើងចិញ្ចឹម	

កូនៗរបស់យើង។	យុវវ័យជំនាន់ថ្មីតេូវតេបន្តរំឭកអំពីឧកេិដ្ឋកម្មដេលបាន	

កើតឡើង។	អ្នកទំាងឡាយណាដេលចិញ្ចឹមក្មេងៗជំនាន់កេេយឪពុក	

មា្ដេយនិងគេូបងេៀន	តេូវតេផ្តល់ចំណេះដឹងនេះដល់កូនៗ	និងសិសេសរបស់

ខ្លួនដោយមានជនំួយពសីៀវភៅបេវត្តិសាស្តេ	បូជនីយសា្ថេននិងសារមន្ទីរ។		

៩៦	 	គឺជាការធ្វើបាបយាយីនិងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសីុរបស់ហីុត្លេរ	
ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៣៣	រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិកមាន	
ន័យថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។

៩៧	 		មានឈ្មេះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋរវា៉េន់ដគឺជាបេទេសដេលស្ថិតនៅក្នុងអាហេ្វិកកណា្ដេលនិងអាហ្វេិកខាងកើត។
៩៨	 	ជាបេទេសដេលជាប់ពេំដេនជាមួយបេទេសហុងគេី	 រូម៉ាេនី	 បុ៊លហ្គេរី	មា៉េសេដូនី	កេូអាសុី	 បូស្នី	ហឺហ្គេវីណា	និង	

ម៉ុងតេណេហ្គេោ។
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៩៩	 	គឺជាការធ្វើបាបយាយីនិងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសុីរបស់ហីុត្លេរ	
ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៣៣	រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិកមាន	
ន័យថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។

បុ៉ន្តេវិធីដេលតេូវបានអនុវត្តក៏មានសារសំខាន់ខា្លេំងណាស់ដេរ	ពីពេេះ	

បេសិនបើចំណេះដឹងជេេបទៅដល់តេឹមតេគំនិតសា្មេរតី	នោះនឹងអាចតេូវ	

បានបំភ្លេចចោលបានយា៉េងងយសេួល។

	 ការបងេៀន	 គឺតេូវតេជេេបឱេយដល់បេះដូងដើមេបីធ្វើឱេយក្មេងជំនាន់	

កេេយមានអារម្មណ៍ចង់រៀនសូតេអំពីពេឹត្តិការណ៍ទាំងនោះ។	មានសាកេសី	

ជាចេើនដេលអាចនិយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនផ្ទេល់។	យើងយល់	

អំពីពិភពលោកដោយបេើសតិអារម្មណ៍និងដួងចិត្ត។	ការសិកេសាសេេវជេេវ	

ថ្មីៗ កន្លងមកនេះក៏បានរាប់បញ្ចលូបេះដូងជាមួយនឹងបេេជា្ញេដេលអាចទទួល	

បានការបណ្ដុះបណា្ដេលដូចគ្នេទៅនឹងបញ្ញេខួរកេបាលដេរ។

	 នេះគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយដេលឪពុកមា្ដេយ	និងគេូបងេៀនអាចបេៀន	

បេដៅក្មេងជំនាន់ថ្មឱីេយអោបកេសោបសេចក្ដអីាណិតអាសូរ	សេចក្ដសីេឡាញ់	

ដោយគ្មេនលក្ខខណ្ឌនិងពិភពលោកដេលគ្មេនភាពស្អប់ខ្ពើម។

	 មិនយូរប៉ុនា្មេននឹងគ្មេនសាកេសីរស់នៅសេសសល់ទៀតទេ	ហើយដើមេបី	

ពេយាយាមរារំាងអំពើអាកេក់ទាំងនេះកំុឱេយកើតមានម្តងទៀតនោះ	គឺរឿងរា៉េវ	

របស់យើងតេូវតេបន្តចេករំលេក។	រឿងរបស់យើងអាចបង្ហេញតាមរយៈ	

ដូចគ្នេទៅនឹងរឿងអំពីការចាកចេញរបស់បេជាជនពីបេទេសអេហេសុីបក្នុង

អំឡុងពេលបុណេយជៀល	(បុណេយចម្លង)	របស់ជនជាតិជ្វីហ្វ។	អ្នកអាន	

គួរតេអានរឿងនោះ	បេៀបបានដូចជាខ្លនួឯងគឺជាតួអង្គនៅក្នងុរឿង។	ខ្ញុគិំត	

ថាវធីិនេះក៏ល្អសមេេប់ការបេេប់រឿងរ៉ាេវរបស់ហឡូខូសន៍៩៩	ដេរ។	ឥឡវូនេះ	

យើងមានថ្ងេនេការចងចាំ	គឺថ្ងេទី២៧	ខេមករា។	ខ្ញុំសងេឃឹមថារឿងនេះនឹង	

វវិដ្ដទៅជាបេពេណីដ៏យរូអង្វេងមួយ	ដេលក្មេងជំនាន់កេេយអាចចេករលំេក	

រឿងរ៉ាេវហើយបេេប់តាមរបៀបដេលអាចជេេបដល់ដួងចិត្តរបស់អ្នកសា្តេប់បាន។

ហសចក្ីប ល្ែងអំណរគុណពីអ្កនិពន្ធហេឌី ហ្រ្្វ យ 

	 ខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់សិសេសទាំងអស់ដេលបានសា្ដេប់	 និងលើក	

ឡើងនូវសំណួរដ៏សំខាន់ទាំងអស់នេះ។	សំណួរពិតជាមានសារសំខាន់

ជាងចម្លើយ។	មានតេតាមរយៈការសួរសំណួរតេបុ៉ណ្ណេះទេដេលអាច	

ធ្វើឱេយយើងយល់អំពីអ្វីៗគេប់យា៉េងបាន។

	 យើងមិនអាចទទួលចម្លើយចេបាស់លាស់ណាមួយបានទេថាហេតុអ្វី	

បានជាហូឡូខសន៍១០០	កើតឡើង។	បុ៉ន្តេតាមរយៈការចងកេងអំពីពេល	

វេលា	និងអ្វីដេលបានកើតឡើងយើងអាចសេមេមើលឃើញអំពីរឿងរា៉េវ	

នេអតីតកាលបាន។	

	 បនា្ទេប់ពីការបងេៀនបានបញ្ចប់	អ្នកកេេកឈរឡើងហើយសួរសំណួរ	

មិនមេនជារឿងមួយដេលងយសេួលនោះទេ។	សំណួរដេលខ្ញុំចង់សួរ	

បេហេលដូចជាឆតល្ងង់ដេលមនុសេសជារឿយៗបានគិត	 ដូចនេះដេរ	

ទើបពួកគេជៀសវាងពីការសួរសំណួរ។	បុ៉ន្តេសំណួរដេលឆតល្ងង់អាច

កា្លេយទៅជាសំណួរមួយដេលអាចនាំឱេយមានការយល់ដឹងកាន់តេចេើន។

១០០	 	គឺជាការធ្វើបាបយាយនិីងអំពើបេល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វហី្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហេសុរីបស់ហុតី្លេរ	
ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៣៣	រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គេេមលោកលើកទី២។	ហូឡូខសន៍គឺជាពាកេយដើមនេភាសាកេិកមាន	
ន័យថា	"បូជាដោយភ្លើង"	ឬ	"បូជាភ្លើង"	។



មជេឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា	 បង្កើតឡើងនៅឆ្នេំ១៩៩៥	 បនា្ទេប់ពីសភា	

សហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តឲេយមាន	 ចេបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌សមេេប់អំពើបេល័យ	

ពូជសាសន៍	នៅខេមេសា	ឆ្នេំ១៩៩៤	 ដេលចុះហត្ថលេខាចូលជាធរមាន		

ដោយបេធានាធិបតី	ឃ្លនីតុន។	រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពជុា	បានគំទេមជេឈមណ្ឌល	

ឯកសារកម្ពុជាជាផ្លូវការ។	 មជេឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា	 បានទទួលការ	

កោតសរសើរ	 និងមេដយជាចេើនសមេេប់កិច្ចការគំទេឲេយមានការចងចាំ	

និងយុត្តិធម៌	 សមេេប់ជនរងគេេះនេអំពើបេល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា។		

ក្នុងឆ្នេំ	២០០៧	ប៉ុណ្ណេះមជេឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វេន់	

សិទ្ធិមនុសេស	ជូឌិត	លី	ស្តេូណាច់	ពីមជេឈមណ្ឌលសមេេប់ការទទួលខុសតេូវ	

និងយុត្តិធម៌។	 ពេះបាទសម្តេច	 ពេះបរមនាថ	 នរោត្តម	 សីហមុនី	 ទេង់	

ពេះរាជទានគេឿងឥសេសរយយសពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា	ថា្នេក់ធិបឌិន្ទ	 ដល់	

លោក	 ឆំង	 យុ	 ក្នុងការទទួលសា្គេល់សា្នេដេដ៏លេបីលេបាញរបស់លោកនៅ	

ក្នុងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។	នៅក្នុងឆ្នេំ	 ២០១៨	 មជេឈមណ្ឌលឯកសារ	

កម្ពុជា	ក៏ជាអ្នកឈ្នះពានរង្វេន់	 រា៉េមុ៉ន	មា៉េក់សេសេ	ដេលតេូវបានចាត់ទុក	

ថាជាពានរង្វេន់ណូបេលអាសីុ	 សមេេប់ការថេរកេសាការចងចំាជាបេវត្តសិាស្តេ		

សមេេប់ការពេយាបាលរបួសផ្លូវចិត្ត	និងយុត្តិធម៌។


