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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

កា្រពរាកិច្ចក្នុងការចងចំា

 មិន ថានៅក្នុងកាលៈទ្រសៈប្របណាក៏ដោយ អរិយធម៌របស់ ប្រទ្រសនីមួយៗ មិន 
អាច រីក ចម្រើន បាន ទ្រ លុះ   ត្រ្រណា ត្រ មនការចងចាំ។ ការចងចាំអំពីសុភមង្គល សន្តិ ភាព  
និងវិបុលភាព គឺមិនពិបា ក នោះ ឡើយ ។  ជាធម្មត  រដ្ឋ្រភិបាល ត្រងត្ររម្លឹកនិងស្ងើច 
សរសើ រលើប្រវត្តិសាស្រ្ត ណាដ្រល បង្ហ្រញ  អំ ពី វីរភាព  ភាព  ស្រស់ សា្អ្រត  និងគុណធម៌ 
ដ្រលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សា្ថ្រប័ននា ព្រល បច្ចុប្របន្ន  គំនិត និង ជំនឿ  ត្រ បុ៉ណ្ណ្រះ។ បុ៉ន្ដ្រ 
សង្គមត្រូវត្រសួរសំណួរបន្ថ្រមទៀតអំពីអតីតកាល  ព្រមទំាងស្រ្រ វ ជ្រ្រវ អំពី កំហុស  ឆ្គង   
ឧក្រិដ្ឋ កម្ម  និងភាពភ័យរន្ធត់ដ្រលបានបំផ្ល្រញមនុស្រសជាតិ  ប្រសិនបើ ចង់យក ឈ្នះ លើ  
អតីត កាល   របស់  ខ្លួន។ ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវអំ ពីភាពអមនុស្រសធម៌ពីអតីតកាល គឺជា 
កិច្ចការដ៏លំបា កបំផុត សម្រ្រប់  សង្គម   ក្រ្រយ ជម្ល្រះ។ ជាការពិតណាស់ ការស្រ្រវជ្រ្រវ និង 
អប់រំមនុស្រសជំនាន់ ក្រ្រយអំ ពី ភាព ភ័យ  រន្ធត់ ដ្រ ល បានកើតឡើងនាព្រលអតីតកាល 
គឺហួសពីអ្វីដ្រ លតុលា ការទាំងឡាយអាច សម្រ្រច បាន នូវជោ គ   ជ័យ   មួយ ។ 

  ស្រប  ព្រ ល ដ្រលតុលាការមនសមត្ថភាពធ្វើការសម្រ្រចស្រចក្ដចុីងក្រ្រយ ធានា   យុត្ត ិធម៌   
និងបង្ហ្រញ ថា    សំណុំ រឿងបានបញ្ចប់ជាសា្ថ្រពរ កត្ត្រមួយចំនួនដូចជា  ទីកន្ល្រង ព្រលវ្រលា និង  
ធន ធាន  គឺ ជា កត្ត្រ ដ្រល  ធ្វើឲ្រយ រំាងស្ទះ ដ្រន សមត្ថកិច្ច  របស់ តុលាការ។  ផ្ទុយទៅវិញការសិក្រសា  
ការអប់រំ និង  សុន្ទរក  ថា សាធារណៈ   គឺពឹងផ្អ្រកទៅលើការសម្រ្រចចិត្តរបស់បុគ្គល សា្ថ្រប័ន  
និងសង្គមនា ព្រល បច្ចបុ្របន្ន  ។ យើង  មនកាតព្វកិច្ចក្នងុការចងចា ំ ហើយវាគឺមិនម្រនជាកាតព្វកិច្ច 
ដ្រលត្រវូ បាន កំណត់ នៅ ក្នងុ  ដ្រន អនុ ស ញ្ញ្រ    រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬច្របាប់ណាមួយឡើយ។ ផ្ទយុទៅវញិ  
វា គឺជាកាតព្វកិច្ចមួយ ដ្រល កើត ឡើង    ពី ការ  ប្ត្រជា្ញ្រ  ចិត្តរបស់មនុស្រសចំពោះមនុស្រសជាតិ។ ដូចជា 
ព័ត៌មនទាំងអស់ដ្ររប្រវត្តិសាស្រ្ត  អាច ត្រូវ   បាន បំភ្ល្រ ឬបំផ្ល្រញ និងលុបចោល ហើយដំណះ 
ស្រ្រយ ត្រមួយ គត់ដើម្របី បង្ក្ររ បញ្ហ្រ ទាំងអស់ន្រះ  គឺ ការ  ប្ដ្រ ជា្ញ្រ   ចិត្ត របស់  បុគ្គលម្ន្រក់ៗ 
ក្នុងការចងចាំ។ នៅក្នុងបរិបទន្រះ ការចងចាំគឺ មិន ម្រន ជា  ឯក ជន   ភាពនោះ ទ្រ។ 

 វា   គឺ មិនអាចជាការចងចាំដ្រលមិនបង្ហ្រញច្រញមកក្រ្រ នៅស្ងៀមសា្ង្រត់ ឬមិន 
ផ្ល្រស់ប្ដូរ ទៅរក អ្វីដ្រល ល្អ ប្រសើរ។ អ្នកដ្រលបានហ្រលឆ្លងកាត់ប្រវត្ដិសាស្ដ្រ ទាំងឡាយ  
ត្រូវត្រ ច្រក រំល្រក ចំណ្រះ ដឹង របស់ ខ្លួន  ទៅ  ដល់ មនុស្រសជំនាន់ក្រ្រយ  ហើយមនុស្រសជំនាន់ 
ក្រ្រយមនកា តព្វកិច្ចក្នុងការ រៀនសូត្រ  និង ផ្រសព្វ ផ្រសាយ   ចំណ្រះដឹងន្រះជាបន្តបនា្ទ្រប់។  
ការចងចាំគឺជាការចាប់ផ្តើម និង ជាស្រចក្ដីបញ្ចប់ចំពោះ ប្រស  ក កម្ម ក្នុង  ការ ស្វ្រង រក 
យុត្តិធម៌ សន្តិ ភាព  និង ការ  ពិត។ រីឯកាតព្វកិច្ចក្នុងការចងចាំ គឺចាប់ ផ្តើម និង បញ្ចប់ ដោយ   
បុគ្គ ល ម្ន្រក់ៗ ធ្វើការ សម្រ្រ ច ចិត្ត អំពីសារ សំខាន់ របស់ ប្រវត្តិសាស្រ្ត មិនត្រឹម ចំពោះ ខ្លួន 
 ឯង ផ្ទ្រល់ ត្រ  ប៉ុណ្ណ្រះទ្រ  ប៉ុន្ត្រក៏ចំពោះ មនុស្រស ជំនាន់ ក្រ្រយឯទៀតដ្ររ។

ឆាំង យុ
នាយកមជ្រឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា



 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 TRANSLATORកំណ្រ់ដេ្រុអ្កបកប្ប

	 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។

សូវិចិ្្រ ដេត្តា
ភ្ុំឈេញ	នែ្ងទី៩	ផខេករា	ឆ្ោុំ២០១៩



សទា្ទ្រនុក្រម

អូសឈ្វិច 

(Auschwitz)
 គឺជាទីក្រងុមួយនៅក្នងុភាគខាងត្របូងន្រប្រទ្រសបូ៉ឡូញ។  
ក្នងុអំឡុងសង្គ្រ្រម លោកលើកទីពីរ វាគឺជាជំរំប្រមូលផ្ដុ ំ
ដ៏ធំជាងគ្ររបស់របបណាហ្រសុី។

ប្រទ្រសរូម៉្រនី 
(Romania)

 គឺជាប្រទ្រសមួយដ្រលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺុរ៉ុប ដ្រល 
មនព្រំប្រទល់ជាប់នឹងសមុទ្រខ្ម្រ ប្រទ្រសបុ៊លហ្ក្ររ ី
ប្រទ្រសអុ៊យក្រ្រន ប្រទ្រសហុងគ្រី ប្រទ្រសស៊្របី៊  
និងប្រទ្រសម៉ុលដវី។

ប្រទ្រសហុងគ្រី 
(Hungary)

 គឺជាប្រទ្រសមួយដ្រលស្ថិតនៅក្នុងអឺុរ៉ុបកណា្ដ្រល 
ដ្រលមនព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទ្រសស្លូវា៉្រគី អូទ្រីស 
ស្លូវ្រនី ក្រូអាសុី ស៊្រប៊ី រ៉ូមនី និងអ៊ុយក្រ្រន។ 

ប្រទ្រសម៉ុលដវី 
(Moldavia)

 មនឈ្ម្រះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋមុ៉លដវីស្ថិត 
នៅក្នុងអឺុរ៉ុបខាងកើតមនព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទ្រស 
រូម៉្រនីនៅខាងលិច និងអុ៊យក្រ្រននៅទិសខាងជើង  
ខាងកើត និងខាងត្របូង។

ប្រទ្រសអ៊ុយក្រ្រន
(Ukraine)

 គឺជាប្រទ្រសមួយស្ថិតនៅក្នុងអុឺរ៉ុបខាងកើត។

សង្ក្រត់អាស្ពុដិន 

(Aspudden)
 គឺជាសង្ក្រត់មួយស្ថិតនៅជាយក្រុងភាគខាងត្របូង 
ន្រទីក្រុងស្តុកខុលន្រប្រទ្រសស៊ុយអ្រត។

ប្រទ្រសស៊ុយអ្រត
(Sweden)

 មនឈ្ម្រះជាផ្លវូការថាព្រះរាជាណាចក្រសុ៊យអ្រត  
ស្ថិតនៅក្នុងអឺុរ៉ុបភាគខាងជើង និងមនព្រំប្រទល់ 
ជាប់ប្រទ្រសហ្វ្រំងឡង់ ណ័រវ្រ និង ដណឺម៉្រក។

វរគុត 
(Vorkuta)

 គឺជាទីក្រុងរុករករ៉្រធ្រយូងថ្មមួយនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋ 
កូមិន្រប្រទ្រសរុស្រសុី។
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ត្រ្របា្ល្រំងកា 
(Treblinka)

 គឺជាជំរសំម្ល្រប់មនុស្រសរបស់ ណាហ្រសុ ីនៅក្នងុប្រទ្រស 
បូ៉ឡូញអំឡងុព្រលសង្គ្រ្រមលោកលើកទី ២ ដ្រលមន 
ទីតំងស្ថិតនៅក្នុងព្រ្រទិសឦសានន្រទីក្រុងវា៉្រសូវី។

ប្រលហ្រស្រក៍ 
(Belzec)

 គឺជាជំរំសម្ល្រប់ដ្រលស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទ្រស 
ប៉ូឡូញនៅក្នុងសង្ក្រត់លូប្លីន។

ឆ្រលណ ូ
(Chelmno)

 គឺជាជំរសំម្ល្រប់មនុស្រសដំបូងបង្អស់របស់របប ណាហ្រសុ ី
បនា្ទ្រប់ពីឈ្ល្រនពានប្រទ្រសប៉ូឡូញបានជោគជ័យ។  
ជំរំន្រះមនចម្ង្រយ៥០គីឡូម៉្រត្រ ពីភូមិឆ្រលណូ។

ម៉្រជ៍ដណ្រក 
(Majdanek)

 គឺជាជំរបំ្រមូលផ្ដុ ំនិងសម្ល្រប់របស់ ណាហ្រសុ ីនៅជាយ 
ទីក្រុងលូប្លីន។

ត្រង់សុីលវា៉្រនី 
(Translyvania)

 គឺជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្តមួយស្ថិតនៅក្នុងប្រទ្រស 
រូម៉្រនី។

ត្រង់ស្នីស្ត្រៀ 
(Transnistria)

 គឺជារដ្ឋមួយដ្រលមិនត្រូវបានគ្រទទួលសា្គ្រល់ជាផ្លូវ 
ការក្រ្រយពីបានបំប្រកខ្លនួច្រញពីប្រទ្រស មុ៉លដវ ី 
បនា្ទ្រប់ពីការដួលរលំរបស់សហភាពសូវៀត។ តំបន់ 
ន្រះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជា 
ផ្ន្រកមួយរបស់ប្រទ្រសម៉ុលដវី។

ទីក្រុងសុីហ្គ្រត 
(Sighet)

 គឺជាទីក្រុងតូចមួយដ្រលបច្ចុប្របន្នន្រះមនឈ្ម្រះ 
ហៅថាសុហី្គ្រត ូ ម៉្រម៉្រទៀ ស្ថតិនៅក្នងុត្រងស់ុលីវា៉្រន ី 
និងកាន់កាប់ដោយប្រទ្រសរូម៉្រនី បនា្ទ្រប់ពីសង្គ្រ្រម 
លោកលើក ២ បានបញ្ចប់ទៅ។ នៅក្នុងដើមឆា្ន្រំ 
១៩៤៤ ជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន ១៤០០០នាក់ នៅក្នងុ 
ទីក្រងុមួយន្រះត្រវូបានបញ្ជនូទៅអូសឈ្វចិ និងមន 
ចំនួនត្របុ៉នា្ម្រនរយនាក់បុ៉ណ្ណ្រះដ្រលបានរួចរស់ 
រានមនជីវិតបនា្ទ្រប់ពីចប់សង្គ្រ្រម។

ហូឡូខសន៍ 
(Holocaust)

 គឺជាការធ្វើបាបយយី និងការប្រព្រឹត្តិអំពើប្រល័យ 
ពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន ៦លាននាក់  
ដោយរបបណាហ្រសុីរបស់ហុីត្ល្ររ ចាប់តំងពីឆា្ន្រំ 
១៩៣៣ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើក 
ទី២។ ហូឡូខសន៍ គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិក 
ដ្រលមនន័យថា "បូជាដោយភ្លើង"។ នៅក្នុង 
ភាសាខ្ម្ររ ខ្ញុំសូមប្រើថា "បូជាភ្លើង"។ 

ទីក្រុងស្ដុកខុល 
(Stockholm)

 គឺជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទ្រសស៊ុយអ្រត។

សូប៊ីប័រ 
(Sobibor)

 គឺជាជំរំសម្ល្រប់របស់ណាហ្រសុីនៅក្នុងសង្គ្រ្រមលោក 
លើកទី២ ដ្រលមនទីតំងស្ថតិនៅជិតភូមិសូបី៊ប័រ នៅ 
ភាគខាងកើត ន្រស្រកុលូប្លនី ប្រទ្រសបូ៉ឡញូ។ ជំរនំ្រះ 
មនចម្ង្រយ៥ គីឡូម៉្រត្រ ពីទន្ល្របាក់ដ្រលសព្វថ្ង្រន្រះ 
គឺជាព្រដំ្រនរវាងប្រទ្រសបូ៉ឡូញ និងប្រទ្រសអុ៊យក្រ្រន។

ទីក្រុងវា៉្រសូវី 
(Warsaw)

 គឺជាទីក្រុងដ្រលធំបង្អស់នៅក្នុងប្រទ្រសប៉ូឡូញ។

ប្រទ្រសហ្វ្រំងឡង់ 
(Finland)

 មនឈ្ម្រះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋហ្វ្រំងឡង់ស្ថិត 
នៅអុឺរ៉ុបខាងជើង។

បា៉្រឡ្រស្ទីន 
(Palestine)

 មនឈ្ម្រះជាផ្លវូការថារដ្ឋបា៉្រឡ្រស្ទនី មនព្របំ្រទល់ 
ជាប់ប្រទ្រសអ្រហ្រសុីប អុីស្រ្រអ្រល និងប្រទ្រស 
ហ្រស៊កដនី។

ប្រទ្រសអុីស្រ្រអ្រល 
(Israel)

 មនឈ្ម្រះជាផ្លូវការថារដ្ឋអីុស្រ្រអ្រល។ នៅក្នុងឆា្ន្រំ 
១៩៤៨ គឺជាប្រទ្រសមួយនៅអាសីុខាងលិចដ្រល 
មនទីតំងស្ថិតនៅលើច្រ្រំងសមុទ្រទិសអាគ្ន្រយ៍ 
ន្រសមុទ្រម្រឌីទ្ររា៉្រណ្រ និងឆ្ន្ររភាគខាងជើងន្រ 
សមុទ្រក្រហម។



ប្រទ្រសណាមីប៊ី 
(Namibia)

 មនឈ្ម្រះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋណាមីបី៊ ដ្រល 
គឺជាប្រទ្រសមួយដ្រលស្ថតិនៅក្នងុអាហ្វ្រកិខាងត្របងូ។

ប្រទ្រសរវា៉្រន់ដ 
(Rwanda)

 មនឈ្ម្រះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋរវ៉ា្រន់ដ ដ្រល 
គឺជាប្រទ្រសដ្រលស្ថិតនៅក្នុង អាហ្រ្វិក កណា្ដ្រល 
និងអាហ្វ្រិកខាងកើត។

ភ្នំកាផធៀន 
(Carpathian Mountain)

 គឺជាជួរភ្នំមួយដ្រលមនប្រវ្រងប្រហ្រល ១៥០០ 
គីឡូម៉្រត្រស្ថិតនៅទ្វីបអឺុរ៉ុបភាគកណា្ដ្រល និងខាង 
កើត។

ប្រទ្រសស៊្រប៊ី 
(Serbia)

 គឺជាប្រទ្រសដ្រលមនព្របំ្រទល់ជាប់ជាមួយប្រទ្រស 
ហុងគ្រ ី រូម៉្រនី បុ៊លហ្ក្ររី ម៉្រស្រដ្វ្រន ក្រអូាសីុ បូស្នី  
ហឺហ្រស្រហ្គ្រវីណា និងម៉ុងត្រណ្រហ្គ្រោ។

បឺជិន ប្រលសិន  
(Bergen-Belsen)

  គឺជាភូមិមួយនៅក្នុងប្រទ្រស អាល្លឺម៉ង់ នៅខាង 
ជើងហណូវី។ វាគឺជាជំរំប្រមូលផ្ដុំរបស់ណាហ្រសុី 
ក្នុងអំឡុងសង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។

ថ្ររ៉្រសុីនសា្ដ្រដ 
(Theresienstadt)  

 គឺជាជំរំមួយបានបង្កើតឡើងដោយណាហ្រសុីសម្រ្រប់ 
ធ្វើជាជំរំប្រមូលផ្ដុំ និងហ្គ្រតូក្នុងឆា្ន្រំ១៩៤១ នៅក្នុង 
សាធារណរដ្ឋឆ្រក។ 

កោះរូដស៍ 
(Rhodes Island)

 គឺជាកោះមួយនៅក្នុងប្រទ្រសក្រិក។

ប្រទ្រសអាហ្រសង់ទីន 
(Argentina)

  គឺជាប្រទ្រសមួយដ្រលមនឈ្ម្រះជាផ្លវូការថាសាធា- 
រណរដ្ឋអាហ្រសង់ទីន មនទីតងំស្ថតិនៅភាគខាងត្របងូ 
ន្រទ្វីបអាម្ររិកខាងត្របូង។

ទីក្រុងឡូសអាន់ជឺឡ្រស 
(Los Angeles) 

គឺជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉្រន្រប្រទ្រស 
សហរដ្ឋអាម្ររិក

ទីក្រុងប្រ្រក 
(Prague)

 គឺជាទីក្រុងធំបង្អស់របស់សាធារណរដ្ឋឆ្រក។

ទីក្រុងប្ររឡាំង 
(Berlin)

 គឺជាទីក្រុងរបស់ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់។

ទីក្រុងហ្រមបឺក 
(Hemberg)

 គឺជាទីក្រងុធំទី២នៅក្នងុប្រទ្រសអាល្លម៉ឺង់ដ្រលមន
ប្រជាជនជាង ១លាននាក់រស់នៅ។

ទីក្រុងម៉្រល់ម៉ូ 
(Malmo)

 គឺជាទីក្រុងធំទី៣របស់ប្រទ្រសស៊ុយអ្រត។

ទីក្រុងតប៊ី 
 (Taby)

 គឺជាឈ្ម្រះទីក្រុងមួយនៅក្នុងប្រទ្រស ស៊ុយអ្រត។ 



ជូនចំពោះ

ក្ម្រងជំនាន់ក្រ្រយទូទាំង

ពិភពលោក

កំណាព្រយ "លួងលោមចិត្ត"

នៅព្រលដ្រលទុក្ខព្រួយកើតមន គឺប្រៀបបានដូចជាព្រលរាត្រីដ្រលចូលមកដល១់ 

ព្រ្រដ៏ធំធ្រង គឺជាកន្ល្រងដ្រលមនុស្រសវង្វ្រង 

តើមននរណាជឿទៅលើពន្លឺដ្រលនៅដ៏ស្រនឆា្ង្រយសន្លមឹ? 

ពន្លចិឺញ្ច្រងចិញ្ច្រចដ្រលមនហើយក៏រលត់បាត់ទៅវិញនោះ 

ដូចជាការល្រងសើចមួយ 

ព្រលខ្លះមនពន្លឺចិញ្ច្រងចិញ្ច្រច  

ហើយព្រលខ្លះទៀតក៏រលត់បាត់ទៅវិញ 

តើមននរណាដ្រលចាត់ទុកខ្ម្រចចង្កៀង

ថាជាអ្នកដ្រលមនចង្កៀងសម្រ្រប់បំភ្លឺភាពអន្ធការ?

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 គឺជាកំណាព្រយដ្រលនិពន្ធដោយជនជាតិសុ៊យអ្រតម្ន្រក់ឈ្ម្រះថា ហ្កូសា្ត្រហ្វ ហ្វ្រូឌីង (Gustaf Fröding)

នៅក្នុងអំឡុងសតវត្រសរ៍ទី១៨ ដល់ដើមសតវត្រសរ៍ទី១៩។ កំណាព្រយន្រះត្រូវបានបកប្រ្រដោយ អាលីស 
អុលសុន (Alice E. Olsson) នៅក្នុងសៀវភៅបូជាភ្លើងជាភាសាអង់គ្ល្រសដោយដក់ចំណងជើងថា  
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 ព្រលវ្រលាបានកន្លងផុតទៅអស់ជាច្រើនឆា្ន្រហំើយ បនា្ទ្រប់ពីខ្ញុបំាន 
សរស្ររអំពីជីវប្រវត្តរិបស់ខ្ញុនំៅក្នងុសៀវភៅដំណើរទៅ អូសឈ្វចិ៖ បំណ្រក 
ជីវិត២និងសៀវភៅបនា្ទ្រប់ៗមកទៀតរបស់ខ្ញុ។ំ ចាប់តំងពីព្រលនោះមក ខ្ញុបំាន 
បង្រៀនសិស្រសនៅតមវទិ្រយោល័យ និងមហវទិ្រយោល័យជាច្រើនជាមួយនឹងជំនឿ 
យ៉្រងមុតមំថាក្ម្រងៗជំនាន់ក្រ្រយត្រូវត្រមនការចងចំាអំពីហូឡូខសន៍៣  
(មនន័យជាភាសាខ្ម្ររថា បូជាដោយភ្លើង ឬ បូជាភ្លើង) ប្រសិនបើយើងមិន 
ចង់ឱ្រយវាកើតឡើងជាថ្មមី្ដងទៀត។ អ្វដី្រលបានកើតឡើងរួចម្ដងមកហើយ 
អាចនឹងកើតឡើងបានម្ដងទៀត ទោះបីជាវាមិនដូចគ្ន្រទំាងស្រងុយ៉្រងណាក៏ 
ដោយ។ ដើម្របទីប់សា្ក្រត់ហ្រតុការណ៍ន្រះ យើងចាបំាច់ត្រវូមនការចងចាពីំ 
ព្រ្រះអតីតកាលបានបន្រសល់ទុកសា្ល្រកសា្ន្រមរហូតដល់បច្ចុប្របន្នកាល និង 
បន្តចោលស្រមលអន្ធការរបស់ខ្លួនទៅអនាគតកាល។

 នៅដើមខ្រកញ្ញ្រក្នងុឆា្ន្រ១ំ៩៤០ ត្រង់សុលីវ៉ា្រនីខាងជើង៤ ត្រវូបានប្រគល់ 
ឱ្រយប្រទ្រសហងុគ្រ៥ី វញិ។ នៅព្រលនោះខ្ញុពិំតជាអស់សង្រឃមឹខា្ល្រងំណាស់។ 
ការធ្វើបាបយយទីៅលើជនជាតិជ្វហី្វ បានចាប់ផ្ដើម ទោះបីជាមិនទាន់ប្រ្រ
ប្រួលទៅជាការគំរាមកំហ្រងផ្ទ្រល់ចំពោះជីវិតរបស់យើងក៏ដោយ។ បុ៉ន្ត្រ 
មិនយូរបុ៉នា្ម្រនផងក៏មនល្រចឮដំណឹងពីប្រទ្រសរូម៉្រនី៦ អំពីការសម្ល្រប់ 
និងការធ្វើបាបជនជាតិជ្វីហ្វ។  

នៅប្រទ្រសមុ៉លដវី៧ ជនជាតិជ្វីហ្វ ត្រូវបានគ្រចាប់បញ្ជូនទៅប្រទ្រស 

អ៊ុយក្រ្រន៨ តមរថភ្លើងដ្រលនៅទីនោះ ពួកគ្រត្រូវបានបង្ខំឱ្រយជីកផ្នូររបស់ 

ខ្លួនមុនព្រលដ្រលត្រូវបានបាញ់សម្ល្រប់ចោល។ នៅព្រលនោះ ខ្ញុំពិតជា 

សប្របាយចិត្តណាស់ ដ្រលយើងរស់នៅក្រ្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទ្រស 

ហងុគ្រ។ី បនា្ទ្រប់មក នៅក្នងុរដូវរងរក៏មនពាក្រយនិយយតៗគ្ន្រថាជនជាតិ

ជ្វហី្វនៅតំបន់ខាងកើតជាច្រើននាក់ត្រវូបានបញ្ជនូតមរថភ្លើងទៅប្រទ្រស

ត្រងន់សី្ត្រៀ៩ និងអុ៊យក្រ្រន។ មកដល់ព្រលន្រះ ខ្ញុបំានទម្ល្រប់ខ្លនួទៅហើយ 

ជាមួយនឹងការផ្ល្រស់ប្ដរូពីភាពធូរធាទៅភាពមិនសូវមនបានរបស់យើងនៅ

ហងុគ្រ ីហើយក៏រកីរាយដ្ររ ដ្រលយើងមិនបាននៅក្រ្រមការគ្រប់គ្រងរបស់

រមូ៉្រនីទៀត។ ខ្ញុនំៅត្រអាចស្រម្រឃើញទិដ្ឋភាពរបស់ខ្លនួឯងនៅព្រលនោះ 

ដ្រលខ្ញុកំំពុងត្រអង្គយុចាក់ស្រ្រមជើងរោមសត្វសម្រ្រប់អ្នកដ៏គួរឱ្រយអាណិត

ទាងំនោះដ្រលមិនត្រវូបានគ្រអនុញ្ញ្រតឱ្រយយកសម្លៀកបំពាក់កក់ក្ដ្រជាប់ទៅ

ជាមួយ។ បនា្ទ្រប់មកនៅក្នងុខ្រមីនាឆា្ន្រ១ំ៩៤៤ អាល្លម៉ឺង់បានចូលឈ្ល្រនពាន 

ប្រទ្រសហុងគ្រីហើយព្រលនោះដ្ររគឺជាព្រលវ្រលាមួយដ្រលខ្ញុំត្រូវសោក

សា្ដ្រយដោយយើងមិនបាននៅក្រ្រមការគ្រប់គ្រងរបស់រូម៉្រនីតទៅទៀត ។  

ប្រទ្រសរូម៉្រនី មិនបានប្រគល់ជនជាតិជ្វីហ្វ ទៅឱ្រយប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ទ្រ 

ផ្ទុយទៅវិញពួកគ្រធ្វើជំនួញជាមួយសហរដ្ឋអាម្ររិកដោយបង់ប្រ្រក់ចំនួន 

១០០ដុលា្ល្ររក្នុងមួយនាក់ សម្រ្រប់ឱ្រយជនជាតិជ្វីហ្វ ទៅអុីស្រ្រអ្រល១០។

 នៅទីបំផុត ខ្ញុគំ្រ្រន់ត្រជាមនុស្រសម្ន្រក់ក្នងុចំណាមមនុស្រសមនសំណាង 
ល្អដ៏ទ្រទៀតត្រប៉ុណ្ណ្រះ។ ខ្ញុំមនសំណាងល្អជាច្រើនលើក។២  គឺជាចំណងជើងសៀវភៅដ្រលហ្រឌីហ្វ្រ្រយសរស្ររដំបូងបង្អស់ដោយមនឈ្ម្រះជាភាសាអង់គ្ល្រសថា The  

Road to Auschwitz: Fragments of Life។
៣  គឺជាការធ្វើបាបយយី និងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសុី 

របស់ហីុត្ល្ររចាប់តងំពីឆា្ន្រ១ំ៩៣៣ រហតូដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហឡូូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រ
ភាសាក្រិកមនន័យថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង"។ 

៤  គឺជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្តមួយស្ថិតនៅក្នុងប្រទ្រស រូម៉្រនី។
៥  គឺជាប្រទ្រសមួយដ្រលស្ថតិនៅក្នងុអឺុរ៉បុកណា្ដ្រលដោយមនព្របំ្រទល់ជាប់ប្រទ្រសស្លវូា៉្រគី អូទ្រសី ស្លវូ្រនី ក្រអូាសីុ 

ស៊្រប៊ី រូម៉្រនី និងអ៊ុយក្រ្រន។
៦   គឺជាប្រទ្រសមួយដ្រលស្ថតិនៅក្នងុទ្វបីអឺុរ៉បុដ្រលមនព្របំ្រទល់ជាប់នឹងសមុទ្រខ្ម្រ ប្រទ្រសបុ៊លហ្ក្ររ ី អុ៊យក្រ្រន 

ហុងគ្រី ស៊្រប៊ី និងម៉ុលដវី។

៧  មនឈ្ម្រះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋមុ៉លដវីស្ថិតនៅក្នុងអឺុរ៉ុបខាងកើត មនព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទ្រសរូម៉្រនីនៅ 
ខាងលិច និងអ៊ុយក្រ្រននៅទិសខាងជើង ខាងកើតនិងខាងត្របូង។

៨ គឺជាប្រទ្រសមួយស្ថិតនៅក្នុងអុឺរ៉ុបខាងកើត។
៩  គឺជារដ្ឋមួយដ្រលមិនត្រវូបានគ្រទទួលសា្គ្រល់ជាផ្លវូការនិងបានបំប្រកច្រញពីប្រទ្រសមុ៉លដវបីនា្ទ្រប់ពីការដួលរលំ 

របស់សហភាពសូវៀត។ តំបន់ន្រះត្រវូបានអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាផ្ន្រកមួយរបស់ប្រទ្រសមុ៉លដវ។ី
១០    មនឈ្ម្រះជាផ្លូវការថារដ្ឋអីុស្រ្រអ្រលនៅក្នុងឆា្ន្រំ១៩៤៨ គឺជាប្រទ្រសមួយនៅអាសីុខាងលិចដ្រលមនទីតំង 

ស្ថិតនៅលើច្រ្រំងសមុទ្រទិសអាគ្ន្រយ៍ន្រសមុទ្រម្រឌីទ្ររា៉្រណ្រ និងឆ្ន្ររភាគខាងជើងន្រសមុទ្រក្រហម។
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 សំណាងល្អរបស់ខ្ញុចំាប់ផ្ដើមនៅព្រលដ្រលយើងបានទៅដល់អូសឈ្វចិ១១  
ដ្រលនៅទីនោះប្អនូស្រខី្ញុនិំងខ្ញុបំានរចួផុតពីការជ្រើសរសីដ្រលមនន័យថា
យើងបានគ្រចផុតពីការបញ្ជូនទៅបន្ទប់ផ្រស្រងពុល។ ហ្រតុការណ៍ច្រដន្រយ 
ល្អៗបានកើតឡើងជារឿយៗ នៅក្នុងអំឡុងព្រលដ្រលខ្ញុំត្រូវបានគ្រឃំុ 
ឃំងខ្លួន។ អ្វីដ្រលសំខាន់នោះ គឺខ្ញុំមិនត្រូវបានគ្របញ្ជូនទៅជំរំដ្រលមន
សា្ថ្រនភាពអាក្រក់ខា្ល្រំងនោះទ្រ។

 ពីអូសឈ្វចិ ខ្ញុតំ្រវូបានគ្របញ្ជនូទៅជំរបីំផ្រស្រងៗពីគ្ន្រដ្រលនៅទីកន្ល្រង 
នោះកិច្ចការរបស់យើងជាទូទៅ គឺត្រូវសម្អ្រតសំណង់បាក់ប្រក។ មនុស្រស
ជាច្រើនទៀតត្រូវបានដក់នៅក្នុងជំរំដ្រលពួកគ្រត្រូវធ្វីការផ្ល្រស់វ្រនគ្ន្រនៅ
ក្នុងរោងចក្រក្រ្រមដី អណ្ដូងរ៉្រ ឬក៏កន្ល្រងជីករ៉្រ។ ជាច្រើនដងមកហើយ
ដ្រលខ្ញុំបានស្ថិតនៅក្នុងសា្ថ្រនការណ៍មួយដ្រលខ្ញុំប្រ្រកដក្នុងចិត្តថាគឺជា
ព្រលវ្រលាចុងក្រ្រយន្រជីវិតរបស់ខ្ញុំ បុ៉ន្ត្ររឿងអ្វីមួយផ្រស្រងទៀតបានកើត
ឡើង ហើយខ្ញុំក៏បានរួចជីវិត។

 នៅក្នុងជំរំ យើងមិនអាចដឹងបានទ្រថា ការផ្ល្រស់ប្ដូរនឹងមនន័យថា 
ស្រចក្ដសីា្ល្រប់ឬរស់។ សូម្របតី្រព្រលខ្លះនៅក្នងុជីវតិប្រចាថំ្ង្រ ក៏យើងមិនអាច
ដឹងមុនបានទ្រថាតើជីវិតនឹងមនអ្វីកើតឡើងទ្រ ។ យើងរស់នៅក្នុងជីវិត 
មួយស្ងប់សា្ង្រត់ ហើយព្រលវ្រលាច្រះត្រកន្លងផុតទៅដោយយើងមិនបាន 
ចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីទាំងអស់។ ការផ្ល្រស់ប្ដូរកើតឡើងបន្តិចម្ដងៗរហូត 
ទាល់ត្ររំព្រចនោះវាបានបង្ហ្រញច្រញជារូបភាពយ៉្រងច្របាស់ក្រឡ្រតទើប 
យើងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថា តើរឿងន្រះអាចកើតឡើងបានដោយរបៀបណា?  
ជីវតិបានបង្រៀនយើងថាអ្វីៗ ទំាងអស់អាចផ្ល្រស់ប្ដរូបានក្នងុមួយប៉ប្រចិភ្ន្រក
ហើយយើងក៏មិនអាចដឹងមុនបានដ្ររថាការផ្ល្រស់ប្ដរូនោះនឹងនាយំើងឆ្ព្រះ
ទៅរកអ្វីមួយដ្រលកាន់ត្រល្អប្រសើរឬក៏កាន់ត្រអាក្រក់នោះទ្រ។

 ការបង្រៀនរបស់ខ្ញុនំៅក្នងុសាលារៀនជាធម្មតមន៣ផ្ន្រក ដ្រលផ្ដ្រត 
សំខាន់ទៅលើផ្ន្រកទី៣។ ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីការព្រយោយមបង្ហ្រញអំពីមនុស្រស 

១២, ១៣  គឺជាការធ្វើបាបយយីនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វហី្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសុ ី
របស់ហីុត្ល្ររចាប់តំងពីឆា្ន្រំ១៩៣៣ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយ 
ដើមន្រភាសាក្រិកមនន័យថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។

នាព្រលអតីតកាលនិងសា្ថ្រនភាពរស់នៅរបស់ពួកគ្រ ដ្រលជាចំណ្រកមួយ 
ធ្វើឱ្រយមនហូឡូខសន៍១២។ ក្រ្រយមកទៀត ខ្ញុំបន្តធ្វើបាឋកថានៅតម 
សាលារៀនជាមួយនឹងរឿងរា៉្រវន្របទពិសោធន៍ផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដ្រល 
ត្រងត្របញ្ចប់ជាមួយព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ឆ្លើយសំណួរសិស្រស។

 ខ្ញុំបានបញ្ជ្រក់ថាគ្ម្រនសំណួរណាជាសំណួរល្ងីល្ងើ ឬក៏ត្រូវហមឃត់ 
សួរនោះទ្រ ប៉ុន្ត្រសម្រ្រប់សំណួរខ្លះគឺគ្ម្រនចម្លើយត្រម្តង។ ឧទាហរណ៍គ ឺ
គ្ម្រនចម្លើយមួយណាច្របាស់លាស់នោះទ្រសម្រ្រប់សំណួរថា "ហ្រតុអ្វបីានជា 
ហូឡូខសន៍១៣ កើតឡើង?" ដល់អីុចឹងវាធ្វើឱ្រយសំណួរដ្រលពាក់ព័ន្ធជា 
ច្រើនទៀតកាន់ត្រមនសារសំខាន់ឡើង។

 ខ្ញុំបានប្រមូលសំណួរទូទៅដ្រលត្រូវបានសិស្រសសួរជាញឹកញប់មក 
ដក់ក្នុងសៀវភៅន្រះដើម្របីជួយដល់អ្នកដ្រលចង់ដឹងបន្ថ្រមអំពីការសម្ល្រប ់
រង្គ្រលនៅអឺុរ៉បុ។ ក្ដសីង្រឃមឹរបស់ខ្ញុគឺំថា សៀវភៅន្រះនឹងត្រវូបានអានព្រមទាងំ 
ផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់យវុវយ័សម័យបច្ចបុ្របន្ននិងជំនាន់ក្រ្រយៗតទៀត។

 គោលបំណងន្រសៀវភៅន្រះគឺដើម្របីបង្រៀនយើងឱ្រយជៀសវាងពី 
កំហសុប្រវត្តសិាស្រ្ត។ ខ្ញុសំង្រឃមឹថាសៀវភៅន្រះនឹងធ្វើឱ្រយអ្នកអានទាងំអស់ 
គ្ន្រដ្រលបានអានយលឃ់ើញថាយើងទាងំអសគ់្ន្រមនិត្រវូបានជោគវាសនា 
កំណត់ឱ្រយជាស្រ្រចថានឹងដើរតួជាឧក្រិដ្ឋជន ឬជាអ្នកដ្រលឈរមើល 
បំណាំនោះទ្រ។ ក្នុងនាមជាបុគ្គលម្ន្រក់ៗ យើងត្រូវមនឆន្ទៈនិងការទទួល
ខុសត្រូវ ហើយការចាប់យកការទទួលខុសត្រូវន្រះហើយដ្រលធ្វើឱ្រយយើង 
ទាំងអស់គ្ន្រអាចជៀសផុតពីប្រវត្តិសាស្រ្តច្រំដ្រលបាន។

ខ្រធ្នូ ឆា្ន្រំ២០១៦ ហ្រឌី ហ្រ្វាយ

១១  គឺជាក្រងុមួយនៅក្នងុប្រទ្រសបូ៉ឡូញភាគខាងត្របងូដ្រលគឺជាជំរបំ្រមូលផ្ដុធំំជាងគ្ររបស់របបណាហ្រសុកី្នងុអំឡងុ
សង្គ្រ្រម លោកលើកទីពីរ។
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 ប្រសិនបើអ្នកសួរខ្ញុំថា ហ្រតុការណ៍អាក្រក់មួយណាដ្រលបាន 

កើតឡើងចំពោះខ្ញុំ នោះខ្ញុំអាចឆ្លើយដោយប្រើត្រប្រយោគមួយវាគឺ 

ជាព្រលដ្រលខ្ញុំត្រូវបានបំប្រកច្រញពីឪពុកម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំ។

 បុ៉ន្ត្រខ្ញុំចង់ផ្ដល់ចម្លើយដ្រលវ្រងជាងន្រះ។ ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រ្រប់អ្នក 

អំពីរឿងរា៉្រវដ្រលបានកើតឡើង។ គម្រ្រងការរបស់អាល្លឺម៉ង់ដើម្របីសម្ល្រប ់

ផ្ដ្រច់ពូជជនជាតិជ្វីហ្វគឺជាដំណើរការមួយដ្រលយឺត ហើយត្រូវបានគិត 

គូរយ៉្រងល្អិតល្អន់។ អ្វីៗប្រៀបបានទៅនឹងភ្ន្រកទទ្រដ្រលមិនអាចសង្ក្រត 

ឃើញអំពីដំណើរការផ្ល្រស់ប្ដូររូបរាងរបស់ផ្ក្រដ្រលប្រ្រប្រួលច្រញពីពន្លក 

រហូតបានកា្ល្រយទៅជាផ្ក្រកុលាបក្រពំុមួយ។ យើងមិនបានកត់សម្គ្រល់ 

អំពីជំហនតូចៗ ដ្រលនាំឆ្ព្រះទៅរកភាពជោគជ័យដ្រលអ្នកមិនអាច 

ស្រម្រឃើញសូម្របីត្រនៅក្នុងក្ដីសុបិនក៏ដោយ។ គ្រ្រន់ត្រក្នុងមួយរំព្រច 

បុ៉ណ្ណ្រះ ការផ្ល្រស់ប្ដូរដ៏អាក្រក់បានកើតឡើង បុ៉ន្ត្រយើងអាចរស់នៅ 

ជាមួយនឹងការផ្ល្រស់ប្ដូរន្រះបាន។ យើងបានគិតថា ការផ្ល្រស់ប្ដូរន្រះនឹង 

រំលងផុតទៅ។ បុ៉ន្ត្រវាមិនបានរំលងផុតនោះទ្រ ហើយផ្ទុយទៅវិញការ 

ផ្ល្រស់ប្ដូរន្រះប្ររជាមនការផ្ល្រស់ប្ដូរថ្មីថ្រមមួយទៀត។ ជាថ្មីម្ដងទៀតយើង 

បានសង្រឃឹមថាការផ្ល្រស់ប្ដូរន្រះនឹងរំលងហួសទៅដោយរហ័ស។ យើង 

ក៏មិនអាចនឹកសា្ម្រនទាល់ត្រសោះថាជំហនបនា្ទ្រប់ទៀតគឺជាអ្វនីោះឡើយ។

 ទោះបីជាខ្ញុបំានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ា្រវទាងំអស់ន្រះក៏ដោយ ខ្ញុមំនសំណាង 

ល្អ។ រឿងដ៏អាក្រក់បំផុតដ្រលអាចកើតឡើងចំពោះមនុស្រសម្ន្រក់មិន 

បានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំនោះទ្រ។ ដំបូងឡើយខ្ញុំមិនត្រូវបានជាប់នៅក្នុង 

"តើហ្រតុការណ៍អាក្រក់ខា្ល្រំងមួយណាដ្រល
បានកើតឡើងចំពោះអ្នក?"

VAD ÄR DET 
VÄRSTA DU VARIT

MED OM?
 

What Is The 
Worst Thing That 

Has Happened 
To You?



7 8

សំណាញ់របស់អាល្លឺម៉ង់ទ្រ គឺរហូតទាល់ត្រជិតចុងបញ្ចប់ន្រសង្គ្រ្រម 

នារដូវផ្ក្ររីកក្នុងឆា្ន្រំ១៩៤៤ ដ្រលនៅព្រលនោះជនជាតិជ្វីហ្វនៅអឺុរ៉ុប 

ជាច្រើននាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកទោសបាត់អស់ទៅហើយ។ ខ្ញុកំើត 

នៅសុីហ្គ្រត១៤ គឺជាទីក្រុងតូចមួយនៅក្នុងប្រទ្រសរូម៉្រនីនៅភាគខាង 

ជើងន្រប្រទ្រសត្រង់សីុលវា៉្រនីនិងគឺជាតំបន់មួយដ្រលប្រទ្រសហុងគ្រី និង 

រូម៉្រនីបានវាយដណ្ដើមគ្ន្រអស់រយៈព្រលជាច្រើនសតវត្រសរ៍។ រហូតមក 

ទល់បច្ចុប្របន្ន ប្រទ្រសទំាងពីរក៏នៅត្រចាត់ទុកថាខ្លួនមនសិទ្ធិទៅលើ 

តំបន់នោះនៅឡើយ។ មុនសង្គ្រ្រមលោកលើកទី១ សុីហ្គ្រត គឺជា 

កម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទ្រសហុងគ្រី និងជាកម្មសិទ្ធិរបស់រាជាធិបត្រយ្រយអូស្រ្តូ- 

ហុងគ្រី។ ប៉ុន្ត្របនា្ទ្រប់ពីសន្ធិសញ្ញ្រទ្រីអាណុណ១៥ ក្នុងឆា្ន្រំ១៩២០ វាត្រូវ 

បានប្រគល់ឱ្រយប្រទ្រសរូម៉្រនី ហើយនៅព្រលដ្រលសង្គ្រ្រមលោកលើកទី២ 

ផ្ទុះឡើង អាល្លម៉ឺង់ បានដក់សម្ព្រធឱ្រយប្រគល់តំបន់ន្រះទៅឱ្រយហងុគ្រវីញិ។  

នៅក្នុងខ្រកញ្ញ្រឆា្ន្រំ១៩៤០ ហុងគ្រី បានសម្រុកចូលទៅ ត្រង់សីុលវ៉ា្រនី  

ខាងជើងហើយជោគវាសនារបស់យើងក៏ត្រូវបានកំណត់នៅព្រលនោះ។

 ច្របាប់ណូរ្រមបឺក១៦ មួយចំនួនត្រូវបានអនុវត្តភា្ល្រមៗដ្រលមនន័យ 

ថាសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនជាតិជ្វីហ្វក៏កាន់ត្រធា្ល្រក់ដុនដបជាងមុន។  

មន្ត្រីរាជការដ្រលជាជនជាតិជ្វីហ្វត្រូវបានបញ្រឈប់ពីការងរ។ វ្រជ្ជបណ្ឌិត  

និងម្រធាវី ដ្រលជាជនជាតិជ្វីហ្វត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយព្រយោបាល និងធ្វើ 

ជាតំណាងរបស់ជនជាតិជ្វីហ្វគ្ន្រឯងត្របុ៉ណ្ណ្រះ។ ឯអ្នកដ្រលមិនម្រន 

ជាជនជាតិជ្វីហ្វ មិនត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយទៅទិញអីវា៉្រន់នៅតមហងរបស់ 

ជនជាតិជ្វី្វហ្វទ្រ។ ហើយក្ម្រងៗជនជាតិជ្វីហ្វក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយ

១៤   បច្ចុប្របន្នហៅថាសីុហ្គ្រតូ ម៉្រម៉្រទៀគឺជាទីក្រុងតូចមួយដ្រលស្ថិតនៅក្នុងត្រង់សីុលវា៉្រនី និងកាន់កាប់ដោយប្រទ្រសរូម៉្រនី 
 បនា្ទ្រប់ពីសង្គ្រ្រមលោកលើក២បានបញ្ចប់ទៅ។ នៅក្នុងដើមឆា្ន្រំ១៩៤៤ ជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន១៤០០០នាក់ នៅក្នុងទីក្រុង 
មួយន្រះត្រូវបានបញ្ជូនទៅអូសឈ្វិច និងមនចំនួនត្រប៉ុនា្ម្រនរយនាក់ប៉ុណ្ណ្រះដ្រលរួចជីវិតបនា្ទ្រប់ពីចប់សង្គ្រ្រម។

១៥   គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទ្រសហុងគ្រីក្នុងឆា្ន្រំ១៩២០ ដ្រលបង្កើតឡើងដើម្របីបញ្ចប់ជា 
សា្ថ្រពរនូវសង្គ្រ្រមលោកលើកទី១។

១៦   គឺជាប្រមុខរដ្ឋមន្រ្តីរបស់ប្រទ្រសហុងគ្រីដ្រលកាន់តំណ្រងចាប់ពីខ្រមីនា ឆា្ន្រំ១៩២០ដល់ ខ្រតុលា ឆា្ន្រំ១៩៤៤។

ទៅសាលារៀនដ្ររ។ សា្ថ្រនភាព គឺពិតជាអាក្រក់ខា្ល្រំងណាស់ បុ៉ន្ត្រជីវិត 
របស់យើងមិនត្រូវបានគំរាមកំហ្រងឡើយ។ យើងអាចទម្ល្រប់ខ្លួនទៅនឹង
អ្វីៗគ្រប់យ៉្រងបាន។

 ម្ររៀនមួយដ្រលយើងអាចរៀនបានគឺ មិនត្រូវទម្ល្រប់ជាមួយនឹង 
ភាពអយុត្តិធម៌ទ្រ។ ភាពអយុត្តិធម៌ គឺប្រៀបបានដូចជាគ្រ្រប់ខ្រសាច់នៅ 
ក្នុងដ្រ យើងមិនអាចដឹងអំពីទម្ងន់របស់វាបានទ្រ។ បុ៉ន្ត្រភាពអយុត្តិធម៌ 
មនទំនោរក្នុងការកើនឡើង និងមនកាន់ត្រច្រើនឡើងៗ ហើយមិនយូរ 
មិនឆាប់អ្នកមិនអាចទ្រ្រំទ្របានទៀតទ្រ។ ក្នុងរយៈព្រលដ៏ខ្លីបុ៉ណ្ណ្រះ 
ដ្រលភាពអយុត្តិធម៌មួយទៀតនឹងកើតមនឡើង។

 យើងត្រវូត្រសម្របខ្លនួទៅតមកាលៈទ្រសៈរបស់យើង ហើយប្រសិន 
បើគិតទៅលើអ្វីៗ ដ្រលកំពុងត្រកើតឡើងនៅក្នុងប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ និង 
ពិភពលោកទាំងមូល យើងរីករាយដ្រលយើងនៅត្ររស់នៅដោយមិនមន 
គ្រ្រះថា្ន្រក់គំរាមកំហ្រងដល់ជីវិតរបស់យើង។ 

 បុ៉ន្ត្រ ហុីត្ល្ររ មិនអាចទទួលយកបានទ្រដ្រលហុងគ្រី-ជ្វីហ្វ ចំនួន 
៨០មឺុននាក់រស់នៅដោយសុខស្រួលហើយក៏បានទាមទារឱ្រយមនការ 
ផ្ល្រស់ប្ដរូឈ្លើយសឹកចំពោះអ្នកទាងំនោះ។ មុនដំបូងប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រមីីខលូស  
ហរហ្រសុី១៧ បានបដិស្រធ បុ៉ន្ត្រគត់ត្រូវបានគ្រចាប់ខ្លួនហើយអាល្លឺម៉ង់ក៏ 
បានត្រងតំងម្រដឹកនាំចលនារបស់ណាហ្រសីុឱ្រយធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួស 
វញិ។ ហ្វរឺ្រន សាឡាសីុ១៨  ក៏ជាអ្នកដ្រលមនបំណងចង់កំចាត់ជនជាតិជ្វហី្វ
ម្ន្រក់ដ្ររ ដូច្ន្រះហើយទើបនៅថ្ង្រទី១៩ ខ្រមីនាឆា្ន្រ១ំ៩៤៤ ព្របំ្រទល់ត្រវូបាន 
បើកឱ្រយកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ចូលលុក ឬ លុកលុយ។

១៧  មនតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រី និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទ្រសហុងគ្រីចាប់ពីខ្រតុលា ឆា្ន្រំ១៩៤៤ ដល់ខ្រមីនា ឆា្ន្រំ១៩៤៥ 
បនា្ទ្រប់ពីធ្វើការទម្ល្រក់ប្រមុខរដ្ឋមន្រ្តីមីខលូស ហរហ្រសុីច្រញពីតំណ្រង។

១៨  មនតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទ្រសហុងគ្រីចាប់ពីខ្រតុលា ឆា្ន្រំ១៩៤៤ ដល់ខ្រមីនា ឆា្ន្រំ១៩៤៥ 
បនា្ទ្រប់ពីធ្វើការទម្ល្រក់ប្រមុខរដ្ឋមន្រ្តីមីខលូស ហរហ្រសុី ច្រញពីតំណ្រង។
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 ចាប់តងំពីថ្ង្រនោះមក អ្វីៗ បានកើតឡើងយ៉្រងឆាប់រហស័។ ក្នងុមួយ 
រំព្រចជនជាតិជ្វីហ្វនៅក្នុងប្រទ្រស ហុងគ្រី ត្រូវបានបញ្ជ្រឱ្រយធ្វើផ្ក្រយ 
ពណ៌លឿង ហើយត្រវូពាក់ជាប់អាវរាល់ព្រលដ្រលច្រញទៅក្រ្រ។ ជនជាតិ 
ជ្វហី្វមនិត្រវូបានអនញុ្ញ្រតឱ្រយច្រញក្រ្រទ្រ លុះត្រ្រត្រត្រវូធ្វើភារកចិ្ចបនា្ទ្រន។់  
ជនជាតិជ្វីហ្វមិនអាចឈប់ហើយនិយយរកគ្ន្រតមផ្លូវ មិនអាចទៅរោង 
ភាពយន្ត មិនអាចបរិភោគនៅតមភោជនីយដ្ឋ្រន ហើយក៏មិនអាចដើរ 
ល្រងតមឧទ្រយោនបានដ្ររ។ ច្របាប់ទំាងអស់ន្រះត្រូវត្រគោរពតម ការមិន 
សា្ដ្រប់បង្គ្រប់នឹងត្រូវមនទោសសម្ល្រប់ចោល។ ជាថ្មីម្ដងទៀត ន្រះគឺគ្រ្រន់
ត្រជាជំហនមួយទៀតរបស់អាល្លឺម៉ង់ ហើយមនុស្រសគ្រប់ៗគ្ន្រក៏បានត្រឹម
ត្រសង្រឃឹមថាអ្វីៗនឹងមិនមនកើតឡើងបន្ថ្រមទៀតទ្រ។ ក៏បុ៉ន្ត្រអ្វីៗបាន 
បន្តកើតមនឡើងតទៅទៀត។

 សឹងត្រមិនបានបួនសបា្ដ្រហផ៍ង យើងត្រវូបានគ្រប្រ្រប់ថានៅថ្ង្របនា្ទ្រប់ 
ការរីទីលំនៅរបស់ជនជាតិជ្វីហ្វច្រញពីទីក្រុងទៅនៅកន្ល្រងផ្រស្រងនឹងចាប់ 
ផ្ដើម។ ជនជាតិជ្វីហ្វដ្រលរស់នៅក្នុងទីក្រុងទាំងអស់ ត្រូវរីច្រញពីមួយផ្លូវ 
ទៅមួយផ្លូវដើម្របីទៅហ្គ្រតូ១៩ ដ្រលនៅភាគខាងជើងន្រទីក្រុង។ ផ្លូវរបស់ 
យើងត្រវូបានរីច្រញមុនគ្រ។ យើងត្រវូបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយយកត្រសម្ភ្ររណា 
ដ្រលអាចយកទៅតមខ្លួនបាន និងរទ្រះរុញត្រប៉ុណ្ណ្រះ។

 អំឡុងព្រលដ្រលយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្ភ្ររ ខ្ញុំបានដើរជំុវិញផ្ទះ  
ហើយនិយយពាក្រយលាវត្ថទុាងំឡាយណាដ្រលខ្ញុមិំនអាចយកទៅតមខ្លនួ 
បាន។ មុនដំបូងខ្ញុបំានលាក់សៀវភៅកំណត់ហ្រតុរបស់ខ្ញុនំៅក្រ្រមដំបូល 
ផ្ទះ បនា្ទ្រប់មកខ្ញុំល្រងព្រយោណូជាលើកចុងក្រ្រយ ហើយក៏អង្អ្រលគម្រប 
ព្រលដ្រលខ្ញុំបិទ។ ខ្ញុំបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ទូរសៀវភៅរបស់ខ្ញុំ អង្អ្រល 
សៀវភៅដ្រលខ្ញុំស្រឡាញ់ ហើយក៏រត់ទៅក្រ្រយផ្ទះដើម្របីឱបឆ្ក្រយម 
ផ្ទះដ៏សោ្ម្រះត្រង់របស់យើងដ្រលមនឈ្ម្រះថាបតរី។ ខ្ញុំព្រយោយមរម្ង្រប់ 

អារម្មណ៍របស់ខ្ញុ ំ និងវាដោយគិតថាអ្នកជិតខាងរបស់យើងប្រ្រកដជា 

មិនភ្ល្រចមើលថ្រវាឡើយ។ត្រឡប់ចូលទៅក្នងុផ្ទះវញិ ខ្ញុបំានឈប់នៅពីខាង 

មុខរូបថតយយតរបស់ខ្ញុំហើយសុំឱ្រយពួកគត់ជួយមើលថ្ររក្រសាផ្ទះ 

របស់យើងព្រលដ្រលយើងមិននៅ។

 ខ្ញុំបានជឿជាក់ថាយើងនឹងត្រឡប់មកវិញ។ ការធ្វើសង្គ្រ្រមរបស់ 

អាល្លឺម៉ង់មិនបានដំណើរការល្អដូចពីមុនទៀតទ្រពីព្រ្រះរុស្រសុី នៅទីបំផុត 

មនកម្ល្រងំរងឹបឹុងមិនងយបំបាក់បានខុសពីការគិតទុកពីមុនមករបស់ពួក 

អាល្លម៉ឺង់។ ដោយមិនបានគិតដិតដល់ ខ្ញុគិំតថាអាល្លម៉ឺង់នឹងចាញស់ង្គ្រ្រម 

ឆាប់ៗន្រះ ហើយរូម៉្រនីនឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិទៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញ។  

អ្វីៗគ្រប់យ៉្រងនឹងអាចវិលត្រឡប់មកជាធម្មតវិញហើយខ្ញុំនឹងអាចទៅ 

រៀននៅមហវិទ្រយោល័យ។

 នៅព្រឹកថ្ង្របនា្ទ្រប់ ខ្ញុំបានដឹងច្របាស់អំពីការពិត។ បូ៉លីសបានមក 

ផ្ទះរបស់យើង ឪពុកខ្ញុំបានចាក់សោផ្ទះ ហើយទុកកូនសោនៅក្នុងហប៉្រ 

របស់គត់ បនា្ទ្រប់មកយើងក៏ចាកច្រញទៅហ្គ្រតូ។ ឥឡូវន្រះ ព្រលវ្រលា 

ដ្រលកាន់ត្រពិបាកបានចាប់ផ្ដើមហើយ។ ប៉ុន្ត្រម្ដងទៀត យើងត្រូវត្រ 

ទម្ល្រប់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រលវ្រលាន្រះ។ ក្ដីសង្រឃឹមថាសង្គ្រ្រមនឹងឆាប់រលត់

ទៅគឺនៅត្រមនបន្តជានិច្ច។

 ជាថ្មីម្តងទៀត មិនទាន់បានបួនសបា្ដ្រហ៍ផង នៅពីរខ្របនា្ទ្រប់ពី 

អាល្លឺម៉ង់បានចូលឈ្ល្រនពានយើងបានឮសំឡ្រងអ្នកគោះស្គរនៅកាច់ 

ជ្រុងផ្លូវស្រ្រកថា "យកចិត្តទុកដក់សា្ដ្រប់! យកចិត្តទុកដក់សា្ដ្រប់! ជនជាតិ 

ជ្វីហ្វទាំងអស់ត្រូវត្ររីច្រញពីទីន្រះ។ ពួកអ្នកអាចវ្រចអីវា៉្រន់យកតម 

ខ្លួន២០គីឡូក្រ្រម ក្នុងម្ន្រក់ហើយថ្ង្រស្អ្រកត្រូវត្រឈរនៅមុខរបងហ្គ្រតូ 

ដើម្របីត្រៀមខ្លួនច្រញដំណើរ"។

១៩    គឺជាន្ល្រងដ្រលបង្កើតឡើងដោយណាហ្រសុីនៅតមតំបន់តូចៗន្រទីក្រុងដើម្របីបំប្រក និងឃុំខ្លួនជនជាតិជ្វីហ្វ។
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 ទៅទីណា? គ្ម្រនអ្នកណាដឹងទ្រ។ ម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្ត 

ខា្ល្រំងណាស់។ "ពួកគ្រប្រ្រកដជាសម្ល្រប់យើងចោលជាក់ជាមិនខាន"  

ម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំនិយយបណ្ដើរយំបណ្ដើរ។

 ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកការចុះចាញ់របស់គត់បានទ្រ ហើយក៏បាន 

ឆ្លើយតបនឹងគត់ថា "ទ្រ, ហ្រតុអ្វបីានជាពួកគ្រត្រវូធ្វើប្របនោះ។ យើងមិន 

បានធ្វើអ្វីខុសទ្រ។ យើងនឹងត្រូវបានគ្របញ្ជូនទៅធ្វើការនៅតមចម្ក្ររ  

ពីព្រ្រះនៅទីនោះគ្រត្រូវការកម្ល្រំងដើម្របីសាបព្រួសគ្រ្រប់ពូជមុនរដូវធា្ល្រក់ 

ព្រិលមកដល់ រីឯមនុស្រសប្រុសនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅសមរភូមិ "។ 

 នៅព្រលដ្រលឮប្របន្រះ ម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំក៏រម្ង្រប់អារម្មណ៍។

 តើអ្នកនឹងយកអ្វីទៅតមខ្លួន ប្រសិនបើគ្រអនុញ្ញ្រតឱ្រយអ្នកយកបាន 

ត្រឹមត្រ ២០គីឡូក្រ្រម? ម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនវ្រចខ្ចប់អាហរ និងយក 

របស់ណាដ្រលអាចរក្រសាទុកបានយូរ។ យើងបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជា 

ច្រើនជាន់ និងពាក់ស្រប្រកជើងណាដ្រលរងឹម។ំ ចំណ្រកខ្ញុបំានរៀបចំកាបូប 

តូចមួយដ្រលមនខស្លបីមួយឆុត សៀវភៅកំណត់ហ្រតុរបស់ខ្ញុ ំនិងសៀវភៅ 

កណំាព្រយដោយកវមីយួរបូដ្រលខ្ញុចំលូចតិ្តមនឈ្ម្រះថា ចូស្រវ អាទីលឡា ។  

យើងមិនបាននឹកសា្ម្រនទាល់ត្រសោះថាសូម្របីត្រទ្រព្រយសម្របត្តិចុងក្រ្រយ 

របស់យើងក៏ត្រូវបានគ្រដកហូតដ្ររ។ នៅព្រឹកថ្ង្របនា្ទ្រប់ យើងឈរនៅ 

មុខរបងជាមួយអីវ៉ា្រន់របស់យើង។ យើងត្រូវបានគ្របង្គ្រប់ឱ្រយឈរជា៥ 

ជួរ ហើយបនា្ទ្រប់មកធ្វើដំណើរតមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងទៅកាន់សា្ថ្រនីយ 

រថភ្លើងដ្រលមនទូរថភ្លើងកំពុងរង់ចាំ។

 នៅលើជញ្ជ្រំងម្ខ្រងន្រទូរថភ្លើងមនសរស្ររពាក្រយថា "សម្រ្រប់ស្រះ 

៨ក្របាល" បនា្ទ្រប់មកពួកយើងត្រូវបានគ្ររុញប្រជ្រៀតគ្ន្រចូលទៅក្នុង 

ទូរថភ្លើងដោយក្នុងមួយទូមនមនុស្រសចំនួន១០០នាក់។ នៅខាងក្នុង 

ទូរថភ្លើងមនសភាពណ្រនផ្អឹះហើយងងឹតឈឹង។  មនត្រប្រហងតូច 

មួយបុ៉ណ្ណ្រះសម្រ្រប់ឱ្រយពន្ល ឺនិងខ្រយល់ច្រញចូល។ យើងខំប្រងឹប្រជ្រៀតគ្ន្រ 

បុ៉ន្ត្រនៅត្រគ្ម្រនកន្ល្រងគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ឱ្រយអ្នកទំាងអស់គ្ន្រអង្គុយទ្រ។  

នៅក្នុងទូរថភ្លើងមនធុងចំនួនពីរសម្រ្រប់ឱ្រយយើងបត់ជើង និងមន 

ធុងទឹកចំនួនពីរផ្រស្រងទៀត។ ទា្វ្ររត្រវូបានរញុបិតជិតហើយចាក់សោពីក្រ្រ 

បនា្ទ្រប់មករថភ្លើងក៏បានច្រញដំណើរ។ ការធ្វើដំណើរបានចំណាយអស់ 

រយៈព្រលបីថ្ង្របីយប់នៅក្នុងសា្ថ្រនភាពដ៏គួរឱ្រយខ្ពើមរអើម។ 

 រថភ្លើងបានឈប់នៅតមចំណតម្តងម្ក្រល ហើយក្លិនស្អុយ និងការ 

ស្រ្រកទឹកស្ទើរត្រមិនអាចធ្វើឱ្រយយើងទ្រ្រទំ្របាន។ យើងបានសំុអង្វរឱ្រយជួយ 

បុ៉ន្ត្រការអង្វររបស់យើង គឺគ្ម្រនប្រយោជន៍ទាល់ត្រសោះ ហើយសា្ថ្រនភាព 

ប្របន្រះបន្តរហូតដល់ថ្ង្រទី១៧ និងទី១៨ខ្រឧសភា។ នៅព្រលនោះគឺជា 

ព្រលដ្រលយើងបានទៅដល់អូសឈ្វិច។
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VARFÖR 
HATADE HITLER 

JUDARNA?
 

Why Did 
Hitler Hate The 

Jews?

 ខ្ញុំបានចងចាំកំប្ល្រងដ៏គួរឱ្រយស្អប់មួយ ដ្រលនិយយតៗគ្ន្រក្នុងអំឡុង 

ព្រលសង្គ្រ្រម។ ច្រកុប បានសួរ ដណ្រយ្រល ថា "អ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើម 

សង្គ្រ្រម?" ហើយ ដណ្រយ្រល បានឆ្លើយតបទៅវិញថា "ជនជាតិជ្វីហ្វ និង 

អ្នកជិះកង់"។ "ហ្រតុអ្វីបានជាអ្នកជិះកង់?" ច្រកុបសួរ "ហ្រតុអ្វីបាន 

ជាជនជាតិជ្វីហ្វ?" ដណ្រយ្រលឆ្លើយតប។

 ព្រលធំដឹងក្ដី ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីពិភពលោកដ៏ធំធ្រងដ្រលនៅ 

ក្រ្របន្ទប់តូចរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំដឹងថាក្ម្រងៗដទ្រទៀតរស់នៅក្នុងជីវភាពផ្រស្រង 

ពីខ្ញុំ។ មនុស្រសទាំងអស់មិននិយយភាសាដូចគ្ន្រនោះទ្រ ហើយមនុស្រស 

ទំាងអស់នោះក៏មិនទៅវិហរជ្វីហ្វដូចខ្ញុំដ្ររ។ ខ្ញុំយល់អំពីការសន្ទនារបស់ 

ឪពុកម្ដ្រយខ្ញុំបានច្រើន ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមនអារម្មណ៍ថាភ័យខា្ល្រច។  

តើមនរឿងអ្វីបានកើតឡើង? ឪពុកម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំបានពិភាក្រសាអំពីរឿង 

នយោបាយ អំពីការបោះឆ្ន្រតខាងមុខន្រះថ្រមទាំងគ្រ្រះថា្ន្រក់ដ្រលអាច 

នឹងកើតមនឡើងចំពោះយើងដ្រលជាជនជាតិជ្វីហ្វ ប្រសិនបើគណបក្រស 

ប្រឆាំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វឈ្នះឆ្ន្រត។ នៅព្រលនោះពួកស្ររីកំពុងត្រកាន់ 

កាប់អំណាចនៅឡើយ ហើយខ្ញុំក៏មនមទនភាពខា្ល្រំងដ្រលអ៊ំរបស់ខ្ញុំ គ ឺ

ជាសមជិកម្ន្រក់របស់រដ្ឋសភា។ ខ្ញុំក៏បានសា្ដ្រប់ពីការពិភាក្រសាអំពីប្រទ្រស 

អាល្លឺម៉ង់ដ្រលជាប្រទ្រសមួយដ្រលនៅឆា្ង្រយ ហើយបក្រសដ្រលធ្វើបាប 

យយីទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វ កំពុងត្រកាន់អំណាច។ "ហ្រតុអ្វី?" ខ្ញុំសួរ។

"ហ្រតុអ្វីបានជា ហុីត្ល្ររ ស្អប់ជនជាតិជ្វីហ្វ?"
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២៣   បុណ្រយអុីសស្ទឺ គឺជាពិធីបុណ្រយរបស់គ្រិស្តបរិស័ទដ្រលប្រ្ររព្ធឡើងដើម្របីអបអរការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយ្រស៊ូគ្រិស្ត។

 ឪពុករបស់ខ្ញុំបានប្រ្រប់ខ្ញុំអំពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមប្រឆំាងនឹងជនជាតិ 

ជ្វីហ្វ។ អំពីជំនឿរបស់មនុស្រសនៅទីក្រុងអឺរ២០ ទៅលើព្រះផ្រស្រងៗពីគ្ន្រកាល 

ពីជំនាន់មុន។ 

 នៅម្រសូប៉ូតមៀ២១ មនក្រុមកុលសម្ព័ន្ធតូចមួយដ្រលដឹកនាំ 

ដោយបុរសម្ន្រក់មនឈ្ម្រះថាថ្ររា ដ្រលជាជាងសូនរូបព្រះ។ បុ៉ន្ត្រកូន 

ប្រុសរបស់គត់ឈ្ម្រះ អាប្រ្រហម មិនជឿថារូបព្រះដ្រលសង់ពីដី 

ហើយគ្ម្រនជីវិតនោះអាចនឹងគ្រប់គ្រងពិភពលោកបានទ្រ។ គត់បាន 

ជឿជាក់ថាប្រ្រកដជាមនថាមពលខា្ល្រំងកា្ល្រជាងន្រះដ្រលមិនអាចមើល 

ឃើញបាន។ សាសនាថ្មីក៏បានករកើតឡើង ដ្រលជឿទៅលើព្រះត្រ 

មួយគត់ ហើយអាប្រ្រហម គឺជាសា្ថ្របនិក។ សាសនាន្រះត្រូវបានគ្រ 

ដក់ឈ្ម្រះថា សាសនាយូដ២២ ហើយត្រូវបានផ្រសព្វផ្រសាយពាសព្រញ 

ពិភពលោក។ បុ៉ន្ត្រមនុស្រសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកមិនអាចទទួល 

សា្គ្រល់សាសនាន្រះបាននោះទ្រ។ 

 បនា្ទ្រប់ពីការប្រសូតរបស់ព្រះយ្រសូ៊ ជំនឿទៅលើព្រះថ្មមួីយទៀតបាន 

ចាប់ផ្ដើមរីករាលដលហើយត្រូវបានគ្រសា្គ្រល់ថាជាសាសនាគ្រិស្ត។ ព្រះ 

យ្រសូ៊ផ្ទ្រល់ក៏ជាជនជាតិជ្វីហ្វ ដ្រលទ្រង់គឺជាគ្រូបុព្វជិតម្ន្រក់ក្នុងចំណម 

ក្រមុជនជាតិជ្វហី្វដ៏ទ្រទៀតដ្រលបង្រៀននិងផ្រសព្វផ្រសាយពីច្របាប់របស់ជ្វហី្វ។

 មិនយូរមិនឆាប់ មនុស្រសជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមជឿទៅលើព្រះយ្រសូ៊ 

ហើយកូនសិស្រសរបស់គត់ក៏បានច្រញទៅពិភពលោកខាងក្រ្រដើម្របីផ្ល្រស់ 

ប្ដូរអ្នកដ្រលមិនកាន់សាសនាឱ្រយជឿទៅលើព្រះ។ អ្នកបង្រៀនសាសនា 

គ្រិស្តក៏បានព្រយោយមបញ្ចុះបញ្ចូលជនជាតិជ្វីហ្វឱ្រយជឿទៅលើព្រះយ្រសូ៊  

បុ៉ន្ត្រនៅព្រលដ្រលជនជាតិជ្វីហ្វបដិស្រធយ៉្រងមឺុងម៉្រត់ ពួកគ្រប្ររជា 

ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថា បានសម្ល្រប់ព្រះយ្រសូ៊ទៅវិញ។ ការបៀតបៀន 

ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វក៏បានកើតឡើងយ៉្រងខា្ល្រំងនៅក្នុងទម្រង់មួយដ្រល 

មនត្រភាពស្អប់ខ្ពើម។

 ការចោទប្រកាន់ដ្រលគ្ម្រនភស្តុតងជាច្រើនបានរីករាលដល ហើយ 

ការតមចាប់រកធ្មប់ដ្រលជាជនជាតិជ្វីហ្វ នៅតមកន្ល្រងជាច្រីនបាន 

កា្ល្រយទៅជារឿងសាមញ្ញមួយដ្រលកើតឡើងតៗគ្ន្រជាច្រើនសតវត្រសរ៍។  

ការចោទប្រកាន់ពីរនៅត្រកើតមនឡើងរហូតមកទល់សព្វថ្ង្រ ទោះបីជា 

ការពិតត្រូវបានបញ្ជ្រក់ជាច្រើនដងថាការចោទប្រកាន់នោះគ្ម្រនភ័ស្តុតង 

ពិតប្រ្រកដណាមួយក៏ដោយ។

 ការចោទប្រកាន់មួយបាននិយយថា ជនជាតិជ្វីហ្វបានសម្ល្រប់ក្ម្រង 

តូចៗ ដើម្របីយកឈមរបស់ពួកក្ម្រងៗទាំងនោះមកដុតនំបុ័ងសំរាប់បុណ្រយ  

អុីសស្ទឺ២៣ ។ ពាក្រយចចាមអារា៉្រមន្រះបានរីករាលដលដំបូងនៅក្នុងមជ្រឈិម 

សម័យ នៅក្នុងភូមិមួយនៅប៉្រកខាងជើងន្រអុឺរ៉ុប។ នាថ្ង្រមួយនៅដើមរដូវ 

ផ្ក្ររីក ក្ម្រងប្រុសសាសនាគ្រិស្តម្ន្រក់បានបាត់ខ្លួន ហើយអ្នកដុតនំប័ុងជន 

ជាតិជ្វីហ្វម្ន្រក់ ត្រូវបានទទួលរងការចោទប្រកាន់ថាបានសម្ល្រប់ក្ម្រងប្រុស 

ម្ន្រក់នោះដើម្របយីកឈមមកដុតនំប័ុង អីុសស្ទ។ឺ សាក្រសកី្ល្រងកា្ល្រយជាច្រើន 

បានច្រញមុខ ហើយអះអាងថាខ្លួនបានឃើញហ្រតុការណ៍នោះផ្ទ្រល់។  

ការអះអាងន្រះ គឺគ្រប់គ្រ្រន់ក្នុងការធ្វើឱ្រយអ្នកភូមិទាំងអស់ដក់ដំបង 

តមខ្លួន និងបង្កើតចលនាមួយដើម្របីសម្ល្រប់ផ្ដ្រច់ពូជជនជាតិជ្វីហ្វ។

 បនា្ទ្រប់មក នៅព្រលដ្រលផ្ទ្រំងទឹកកកនៅលើទន្ល្រមួយនៅក្រប្ររភូមិ 

បានរលាយ សាកសពរបស់ក្ម្រងប្រសុម្ន្រក់នោះបានអណ្ដ្រតច្រញមក បុ៉ន្ត្រ 

វាមិនអាចជួយអ្វីបានទ្រ។ ភូមិដទ្រទៀតនៅត្រមនការចោទប្រកាន់ប្រប 
២០  គឺជាទីក្រុងសូ៊មឺរៀនបុរាណដ្រលធា្ល្រប់មនទីតំងនៅតមដងទន្ល្រយូ៊េហ្រ្វតនៅភាគខាងត្របូងប្រទ្រសអីុរ៉ា្រក់ដ្រល គឺជា 

ទីក្រុងមួយក្នុងចំណមទីក្រុងដ្រលចាស់ជាងគ្ររបស់ម្រសូប៉ូតមៀតំងពីសម័យសហស្រសវត្រសរ៍ទី៤ មុនគ.ស។
២១  គឺជាតំបន់បុរាណមួយនៅភាគខាងកើតន្រសមុទ្រម្រឌីទ្ររ៉ា្រណ្រ និងមនព្រំប្រទល់ភាគខាងជើងឆៀងខាងលិចជាប់ 

ភ្នំហ្រសាគ្រុសរីឯភាគអាគ្ន្រយ៍ជាប់ប្រទ្រសអុីរា៉្រន សុីរី និងតួគី។
២២ គឺជាសាសនាបុរាណមួយរបស់ជនជាតិជហ្វីហ្វដ្រលមនជំនឿទៅលើព្រះត្រមួយគត់។
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ន្រះនៅព្រលណាដ្រលមនក្ម្រងសា្ល្រប់ក្នងុភូមិ។ ការកាត់ក្ដលីើកចុងក្រ្រយ 
ទៅលើហ្រតុការណ៍ប្របន្រះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទ្រសហុងគ្រីអំឡុង 
ឆា្ន្រំ១៨៨៣។ ការចោទប្រកាន់គ្ម្រនមូលដ្ឋ្រនច្របាស់លាស់មួយទៀត គឺ 
ពិធីសាររបស់ក្រុមព្រឹទា្ធ្រចារ្រយហ្រសាយ៍អុ៊ន២៤ ដ្រលជារឿងប្រឌិតមនប្រភព 
ច្រញមកពីរាជវង្រសត្រសារន្រប្រទ្រសរុស្រសុី។ ការចោទប្រកាន់ន្រះគឺជារឿង 
ប្រឌិតឡើងថា ជនជាតិជ្វហី្វ បានកាន់អំណាចជាអ្នកដឹកនាំពាសព្រញ 
ពិភពលោក។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជំុមួយនៅចុងសតវត្រសរ៍ទី១៩ ពួកគ្រត្រូវ 
បានអះអាងថា បានរៀបចំផ្រនការលម្អិតមួយដើម្របីសម្រ្រចបាននូវផ្រន 
ការត្រួតត្រ្រពិភពលោក។ ហីុត្ល្ររ បានចាត់ទុករឿងព្រ្រងនិទានន្រះថាជា 
ការពិតដ្រលធ្វើឱ្រយគត់មនអារម្មណ៍ភ័យខា្ល្រចចំពោះជនជាតិជ្វីហ្វ ហើយ 
ក៏សម្ដ្រងច្រញនូវការស្អប់ខ្ពើម និងប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការសម្ល្រប់ផ្ដ្រច់ពូជជន 
ជាតិជ្វីហ្វ។

 ភាពស្អប់ខ្ពើមរបស់ហុតី្ល្ររចំពោះជនជាតិជ្វហី្វ គឺខា្ល្រងំកា្ល្រណាស់ រហតូ 
ដល់អ្នកអាចនិយយបានថា ហីុត្ល្ររ មិនម្រនធ្វើសង្គ្រ្រមប្រឆាំងនឹងក្រុម 
សម្ព័ន្ធមិត្តទ្រ បុ៉ន្ត្រគឺជាមួយនឹងជនជាតិជ្វីហ្វឯណះទៅវិញ។ ទោះបី 
ជាអាល្លឺម៉ង់គ្ម្រនរថភ្លើងគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ដឹកជញ្ជូនទាហនទៅកាន់ 
សមរភូមិយ៉្រងណាក៏ដោយ ក៏ហីុត្ល្ររនៅត្រខំប្រឹងប្រម្រប្រមូលរទ្រះដើម្របី 
ដឹកជនជាតិជ្វីហ្វទៅអូសឈ្វិចដ្ររ។

 ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ភាគច្រើនមិនម្រនជាអ្នកប្រឆាំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វ 
ទ្រ។ ដូច្ន្រះហើយទើបបានជាមនតម្រូវការខា្ល្រំងកា្ល្រមួយក្នុងការជំរុញ 
ឱ្រយមនការប្រឆាំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វនៅក្នុងចំណមប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់  
ចំណ្រកឯរដ្ឋមន្ត្រីឃសនារបស់ណាហ្រសុីដ្រលមនឈ្ម្រះថាហ្គូប្រល២៥   

២៤   មនឈ្ម្រះជាភាសាអង់គ្ល្រស The Protocols of the Elders of Zion គឺជាសៀវភៅដ្រលបោះពុម្ពឡើងនៅក្នុង ប្រទ្រសរុស្រសុី 
នៅចុងសតវត្រសរ៍ទី១៩ ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយប្រឆាំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វ។ នៅក្នុងសៀវភៅន្រះគឺបានប្រឌិតឡើងអំពីគម្រ្រង 
របស់ជនជាតិជ្វីហ្វក្នុងការគ្រប់គ្រងពិភពលោក។

២៥  ហ្គូប្រល (Goebbel) គឺជារដ្ឋមន្រ្តីឃសនារបស់ណាហ្រសុីចាប់តំងពីឆា្ន្រំ ១៩៣៣ ដល់ ១៩៤៥ ។ ហ្គូប្រលគឺជាអ្នកដ្រល 
ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងហុីត្ល្ររហើយក៏ជាអ្នកដ្រលគំទ្រហុីត្ល្ររខា្ល្រំងបំផុតដ្ររ។

ក៏មនភាពបិុនប្រសប់នឹងភារកិច្ចន្រះដ្ររ។ ខ្រស្រភាពយន្ត សិល្របៈ អក្រសរសិល្រប ៍ 

និង ការអប់រំ និងអ្វីៗផ្រស្រងទៀតសុទ្ធសឹងត្របានបង្ហ្រញតមរយៈគោល 

លទ្ធិប្រឆំាងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វ។ ការប្រកាន់ពូជសាសន៍ត្រូវបានផ្ដិតជាប់ 

យ៉្រងមំនៅក្នុងគំនិតរបស់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់។ ក្ម្រងៗជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ 

ត្រវូបានគ្របង្រៀនថាជនជាតិជ្វហី្វមិនម្រនជាមនុស្រសទ្រ យើងត្រវូត្រកំចាត់ 

ចោលពួកគ្រទំាងអស់នោះ។ ជនជាតិជ្វីហ្វ គឺជាសត្វល្អិតចង្រ្រដ្រលត្រូវ 

ត្រកំចាត់ចោល ហើយជនជាតិជ្វីហ្វក៏ជាម្ររោគមហរីកដ្រលកំពុងត្រ 

កកើតឡើងនៅលើរាងកាយសា្អ្រតរបស់ចក្រភពអាល្លឺម៉ង់ ហើយមហរីក 

ន្រះត្រូវត្រកំចាត់ចោល។

 ចម្លើយយ៉្រងសាមញ្ញបំផុតសម្រ្រប់សំណួរខាងលើគឺ ហីុត្ល្ររ ស្អប់ 

ជនជាតិជ្វីហ្វដោយសារត្រពួកគ្រគឺជា ជ្វីហ្វ ហ្នឹងឯង។
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HUR LEVDE NI 
FÖRE KRIGET?

 
What Was

Your Life Like
Before 

The War?

 ជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងតូចដ៏ស្ងប់សា្ង្រត់មួយនៅសីុហ្គ្រត មិនសូវមន 
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗកើតឡើងទ្រ។ ប្រជាជនចំនួន៣មឺុននាក់ ដ្រល 
រស់នៅទីក្រុងន្រះគឺសម្របូរទៅដោយជនជាតិភាគតិចផ្រស្រងៗគ្ន្រ ហើយ 
ភាគច្រើនគឺជាជនជាតិជ្វីហ្វ។ នៅព្រលដ្រលខ្ញុំគិតអំពីវា ខ្ញុំបាននឹក 
ឃើញអនុស្រសាវរីយ៍មួយចំនួនដ្រលអាចបង្ហ្រញឱ្រយឃើញថាជីវិតព្រលនោះ
មនលក្ខណៈប្របណា។

 នៅព្រលនោះខ្ញុំមនអាយុ៣ឆា្ន្រំ ហើយទើបត្រចាប់ផ្ដើមចូលរៀន 
ថា្ន្រក់មត្ត្រយ្រយសិក្រសា។ ព្រលនោះខ្ញុមំនអារម្មណ៍ថាខ្លនួឯងធំហើយ។ បុ៉នា្ម្រន 
ថ្ង្របនា្ទ្រប់មកខ្ញុំបានទាមទារមិនឱ្រយមននរណាទៅទទួលខ្ញុំពីសាលារៀន 
ទ្រពីព្រ្រះខ្ញុំចង់ដើរមកផ្ទះដោយខ្លួនឯង។ ម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំមិនចង់យល់ព្រម 
ទ្រ បុ៉ន្ត្រចុងក្រ្រយភាពចច្រសរឹងរូសរបស់ខ្ញុំក៏បានឈ្នះ។ នៅព្រលនោះ 
គឺម៉្រង១២ថ្ង្រត្រង់ ហើយក្ម្រងតូចៗ មួយក្រុមច្រញទៅខាងក្រ្ររបង
សាលាដើម្របីច្រញទៅផ្ទះហើយមនខ្ញុំនៅកណា្ដ្រលគ្រ។ អ្នកខ្លះទៅសា្ដ្រំ 
ឯអ្នកខ្លះទៀតទៅឆ្វ្រង។ ខ្ញុំរវល់ត្រយកចិត្តទុកដក់សា្ដ្រប់ការសន្ទនារបស់ 
ពួកម៉្រកដ្រលមនអាយុច្រើនជាង ក៏មិនបាននឹកគិតថានឹងទៅផ្ទះតមផ្លូវ 
ណា។ ដោយមិនបានសម្លងឹមើលជំុវញិខ្លនួ ខ្ញុក៏ំបានដើរតមពួកម៉្រករបស់
ខ្ញុំទៅខាងឆ្វ្រងដ្រ។

 នៅព្រលដ្រលយើងកំពុងត្រដើរ ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមិត្តរួមថា្ន្រក់របស់ 
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរទៅផ្លូវផ្រស្រងៗពីគ្ន្ររហូតសល់ត្រខ្ញុំនឹងពួកម៉្រករបស់ខ្ញុំម្ន្រក់ 
ទៀតដ្រលកំពុងត្រនិយយគ្ន្រ។ បុ៉ន្ត្រភា្ល្រមៗនោះពាក្រយដ្រលត្រូវនិយយ 
ទាំងបុ៉នា្ម្រនត្រូវបានគំងជាប់នៅព្រលដ្រលពួកម៉្រករបស់ខ្ញុំបានឈប់នៅ 

"តើជីវិតរបស់អ្នកមុនព្រលសង្គ្រ្រមមន
លក្ខណៈយ៉្រងដូចម្ដ្រចដ្ររ?"
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មុខរបងផ្ទះមួយ។ ខ្ញុំនៅត្រម្ន្រក់ឯងទ្រ។ ព្រលនោះហើយគឺជាព្រល 
ដ្រលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលជំុវិញខ្លួន ហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងនៅទីណានោះ 
ទ្រ។ ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ភ័យខា្ល្រចយ៉្រងខា្ល្រំងព្រលដ្រលដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងត្រ 
វង្វ្រងផ្លូវ។ ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយំយ៉្រងខា្ល្រំង។

 មនមនុស្រសស្រីម្ន្រក់បានអើតច្រញមកក្រ្របង្អួចហើយសួរថាហ្រតុ
អ្វីបានជាខ្ញុំយំ។ ខ្ញុំបានឆ្លើយប្រ្រប់គត់ថាខ្ញុំមិនសា្គ្រល់ផ្លូវទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំវិញ
នោះទ្រ។

"តើឯងឈ្ម្រះអ្វី?" គត់សួរ

"ហ្រឌី" ខ្ញុំឆ្លើយ។

"តើឯងជាកូនរបស់អ្នកណា?"

"ឪពុករបស់ខ្ញុំ"

"តើឯងរស់នៅឯណា?"

"នៅក្នុងផ្ទះដ្រលមនរបងពណ៌ក្រហម"។

"កំុយអីំហ្រឌី" គត់បាននិយយបន្ត "ខ្ញុនឹំងជូនឯងទៅផ្ទះ" ។ ទកី្រងុដ្រលខ្ញុ ំ
រស់នៅមនទំហំតូចល្មមដ្រលអាចធ្វើឱ្រយគត់ចំណំាខ្ញុបំាន ពីព្រ្រះខ្ញុមំនមុខ 
មត់ដូចឪពុករបស់ខ្ញុំ។

 មនុស្រសជាច្រើននៅសីុហ្គ្រតសា្គ្រល់គ្ន្រទោះបីជាពួកគ្រមិនដ្រលមន 
ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្ន្រក៏ដោយ។ ជីវិតរស់នៅក៏ទៅតមរបៀបស្រដៀងគ្ន្រ 
រវាងប្រជាជននៅក្នុងក្រុមផ្រស្រងៗពីគ្ន្រហើយការប្រងច្រកជាក្រុម គឺសំដៅ 
ទៅលើវណ្ណៈជាជាងតមជាតិសាសន៍។ មនអ្នកដ្រលក្រខា្ល្រងំនិងអ្នកដ្រល 
មនជាង។ ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺនៅក្នុងក្រុមដ្រលជាអ្នកមនជាង។  
អ្នកទាំងអស់គ្ន្រដ្រលនៅក្នុងក្រុមន្រះមនអ្នកជំនួយតមផ្ទះឬសព្វថ្ង្រន្រះ
គ្រហៅថាអ្នកបម្រើ។

 អាន់ណា អ្នកបម្រើរបស់យើងក្រ្រកពីដំណ្រកនៅម៉្រង៦ព្រឹក  
ហើយអុជភ្លើងចង្ក្រ្រនដើម្របីកុំឱ្រយយើងភា្ញ្រក់ពីគ្រងនៅក្នុងបន្ទប់ដ្រល 
ត្រជាក់ខា្ល្រំង។ អាន់ណា ត្រូវលួងលោមយើងឱ្រយភា្ញ្រក់ពីគ្រងរាល់ព្រឹក  
ពីព្រ្រះត្រយើងរងហើយមិនចង់ក្រ្រកច្រញពីគ្រ្រ បនា្ទ្រប់មកគត់ស្លៀក 
សម្លៀកបំពាក់ឱ្រយពួកយើង បញ្ចុកអាហរព្រលព្រឹករួចមកទើបនាំយើង 
ទៅសាលារៀន។ បនា្ទ្រប់ពីន្រះទើបឪពុកម្ដ្រយរបស់យើងក្រ្រកពីដំណ្រក។  
បនា្ទ្រប់ពីអាហរព្រលព្រឹករួចឪពុករបស់ខ្ញុំទៅធ្វើការ រីឯម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំទៅ 
ផ្រសារដើម្របីទិញអីវា៉្រន់។
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NÄR FÖRSTOD
DU ATT DIN

FAMILI  
VAR I FARA?

 
When Did You 
Realise That 

Your Family Was 
In Danger?

 ខ្ញុំមិនអាចចាំបានទ្រថានៅព្រលណាដ្រលខ្ញុំដឹងថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ 
មនគ្រ្រះថា្ន្រក់។ ប៉ុន្ត្រនៅព្រលដ្រលខ្ញុំដឹង ខ្ញុំដឹងថានោះគឺជាគ្រ្រះថា្ន្រក់ 
ដ្រលជនជាតិជ្វីហ្វទាំងអស់ជួបប្រទះមិនម្រនមនត្រគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទ្រ។  
គំនិតប្របន្រះប្រ្រកដជាមននៅក្នុងខួរក្របាលរបស់ខ្ញុំយូរមកហើយមុន 
ព្រលដ្រលវាចាប់ផ្ដើមពញ្ញ្រក់សា្ម្ររតីរបស់ខ្ញុំនៅព្រលវ័យជំទង់។

 វាចាប់ផ្ដើមនៅព្រលដ្រលខ្ញុំមនអាយុ១៤ឆា្ន្រំ ហើយបានស្រឡាញ់ 
បុរសម្ន្រក់ដ្រលធ្វើការនៅក្នុងការិយល័យប្រ្រសណីយ៍មួយ។ ពាក្រយចចាម 
អារា៉្រមអំពីសង្គ្រ្រមបានផ្រសព្វផ្រសាយ ហើយសាលារៀនបានបង្ហ្រត់បង្រៀន 
មនុស្រសវ័យក្ម្រងឱ្រយច្រះជួយគ្ន្រនៅព្រលណាដ្រលជម្ល្រះផ្ទុះឡើង។ យើង 
ត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយជ្រើសរីសមុខជំនាញដ្រលយើងចង់រៀន។ អ្នកខ្លះ 
ជ្រើសរីសយកមន្ទីរព្រទ្រយដើម្របីរៀនធ្វើជាគិលានុបដ្ឋ្រយិកា រីឯខ្លះទៀត 
ជ្រើសរីសនគរបាល ចំណ្រកឯខ្ញុំជ្រើសយកការិយល័យប្រ្រសណីយ៍។

 យើងមនគ្ន្រ៦នាក់ដ្រលដឹកនំាដោយគ្រូសិល្របៈបានដើរចូលទៅ 
ក្នុងការិយល័យប្រ្រសណីយ៍។ ខ្ញុំសប្របាយចិត្តនិងរំភើបយ៉្រងខា្ល្រំង។  
ខ្ញុំនឹងបានជួបបុរសដ្រលខ្ញុំស្រលាញ់ ហើយព្រមទាំងអាចរៀនអំពីល្រខ 
កូដសម្ង្រត់ម៉ស២៦ ដ្រលខ្ញុំចូលចិត្ត។ យើងត្រូវបានប្រធានប្រ្រសណីយ៍ 
ផ្តល់ការសា្វ្រគមន៍យ៉្រងអធិកអធម បនា្ទ្រប់មកគត់បានពន្រយល់យើងអំពី 
ភាពមិនច្របាស់លាស់របស់សា្ថ្រនភាពនយោបាយ និងសារសំខាន់របស់ 
ស្រវាប្រ្រសណីយ៍នៅក្នុងព្រលន្រះ។ គត់ក៏បានរៀបរាប់អំពីកិច្ចការ 
ដ្រលបានធ្វើឡើងនៅការិយល័យប្រ្រសណីយ៍...មកដល់ទីន្រះគត់បាន 

២៦   ល្រខកូដសម្ង្រត់ម៉ស គឺជាមធ្រយោបាយទំនាក់ទំនងដោយប្រើសម្ល្រងវ្រងឬខ្លីដ្រលតំណាងឱ្រយអក្រសរឡាតំង នីមួយៗ 
និងល្រខ។ សារសម្ង្រត់ន្រះជាទូរទៅគឺផ្ញើតមទូរល្រខអគ្គិសនី។ 

"តើនៅព្រលណាដ្រលអ្នកដឹងថាគ្រួសារ
របស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងគ្រ្រះថា្ន្រក់?"
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កើតឡើងមកលើខ្លនួ។ ឯខ្ញុចំង់ជឿទៅលើពាក្រយរបស់កងការពារណាហ្រសុ២ី៧  
ដ្រលបានប្រ្រប់ឪពុករបស់ខ្ញុំថាអ្វីៗ ដ្រលបានឮអំពីការធ្វើបាបយយី
ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វ គឺគ្រ្រន់ត្រជាពាក្រយចចាមអារា៉្រមត្របុ៉ណ្ណ្រះជនជាតិ 
អាល្លឺម៉ង់គឺជាពលរដ្ឋដ្រលមនអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់។

 ព្រលខ្លះខ្ញុំគិតអំពីអ្វីដ្រលម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំបាននិយយអំពីការសម្រប 
ខ្លួនហើយតើវាមនភាពងយស្រួលយ៉្រងណា។

 ខ្ញុំគ្ម្រនថ្ង្រអាចសម្របខ្លួនបានទ្រ ខ្ញុំបាននិយយប្របន្រះបុ៉ន្ត្រនៅ 
ព្រលដ្រលខ្ញុតំ្រឡប់មកមើលអ្វដី្រលបានកើតឡើងម្ដងទៀត ការសម្របខ្លនួ 
គឺជាអ្វដី្រលខ្ញុបំានធ្វើ។ ឆន្ទៈរបស់មនុស្រសដើម្របរីស់មនភាពខា្ល្រងំកា្ល្រណាស់ 
ដ្រលមិនងយនឹងចុះចាញ់ លុះត្រ្រណាត្រមនអារម្មណ៍ថាមនចុងកំបិត 
នៅនឹងបំពង់ក។ មកដល់ព្រលន្រះគ្រប្រហ្រលជាល្រងអើពើហើយក៏គិតថា  
"វាល្រងសំខាន់ទៀតហើយ គ្រ្រន់ត្រឱ្រយវាឆាប់ចប់ទៅ"។ ន្រះគឺជាអ្វីដ្រល 
ខ្ញុំបានគិតនៅព្រលដ្រលខ្ញុំទៅដល់អូសឈ្វិច ហើយមនអ្នកជាប់ទោស 
បុរសម្ន្រក់បានប្រ្រប់ខ្ញុំថាយើងបានចូលមកដល់ជំរំសម្ល្រប់។ ដូចន្រះ 
មនន័យថា "មនត្រស្រចក្ដីសា្ល្រប់ហើយម្រនទ្រ ដ្រលកំពុងត្ររង់ចាំ?  
បើដូច្ន្រះឱ្រយវាឆាប់ចប់ទៅ"។ នៅព្រលដ្រលខ្ញុំត្រូវបានគ្របំប្រកច្រញ 
ពីម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ថាធូរចិត្ត។ ខ្ញុំដឹងថាក្ម្រងៗនឹងមិនត្រូវបាន 
គ្រសម្ល្រប់ទ្រ។ បុ៉ន្ត្រនៅព្រលនោះដ្ររខ្ញុំក៏មនទុក្ខព្រួយយ៉្រងខា្ល្រំង " តើ 
នឹងមនរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំ?" មកដល់សព្វថ្ង្រន្រះខ្ញុំនៅ
ត្រមិនហ៊្រនសន្និដ្ឋ្រនការគិតមួយនោះទ្រ។

 ភាពអយុត្តិធម៌ត្រូវត្រលុបបំបាត់។ នៅអាល្លឺម៉ង់ប្រតិកម្មតបទៅនឹង 
អំពើអយតុ្តធិម៌គួរត្រចាប់ផ្ដើមមនតងំពីដើមឆា្ន្រ១ំ៩៣០ មកម៉្ល្រះ។ ទើបត្រ 
ចាប់ផ្ដើមមនបនា្ទ្រប់ពីអ្វីៗ គ្រប់យ៉្រងបានកើតឡើង គឺហសួព្រលទៅហើយ។

២៧  គឺជាក្រុមកងការពារដ្រលបកប្រ្រពីភាសាអាល្លឺម៉ង់ថា ហ៊្រសូត សា្ត្រហ្វ្រល (Schutzstaffel) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងជា 
អង្គរក្រសផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ ហុីត្ល្ររ។ ក្រ្រយមកកងការពារន្រះបានកា្ល្រយទៅជាកងការពារឆា្ម្រំរបស់ហុីត្ល្ររ និងអនុវត្តរាល់ 
ភារកិច្ចទាំងអស់ដ្រលទាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខដោយមិនគិតអំពីផ្លូវច្របាប់។ 

ឈប់និយយហើយសម្លឹងជំុវិញបនា្ទ្រប់មកក៏សួរថា "ខ្ញុំចាត់ទុកថាអ្នក 
នៅទីន្រះទាំងអស់គឺជាជនជាតិ រូម៉្រនី?"

 គ្រូបានមើលមកខ្ញុំហើយឆ្លើយយ៉្រងសា្ទ្រក់ស្ទើរថា "អត់ទ្រមិនម្រន 
ទាំងអស់គ្ន្រទ្រ"។

 ប្រធានប្រ្រសណីយប៍ានដក់ក្រដសនៅក្នងុដ្រគត់ចុះ ហើយនិយយ 
ថា "ប្រសិនបើប្របន្រះ យើងមិនអាចបន្តបានទៀតទ្រ"។ យើងទាំងអស់ 
គ្ន្រត្រវូត្រឡប់ទៅផ្ទះវញិ។ ខ្ញុតំ្រឡប់មកផ្ទះវញិ ហើយយយំ៉្រងខា្ល្រងំ។ ម្ដ្រយ 
របស់ខ្ញុំគត់ខា្ល្រចណាស់ គត់គិតថារឿងអាក្រក់បានកើតឡើងមកលើរូប 
ខ្ញុំ។ "តើមនរឿងអ្វីកើតឡើង?" គត់សួរហើយសួរទៀត។ ខ្ញុំបានត្រឹម 
ត្រយំ។ ចុងក្រ្រយខ្ញុក៏ំប្រ្រប់គត់។ ខ្ញុពិំតជាខឹង និងអាម៉្រស់ខា្ល្រងំណាស់។ 
ខ្ញុំចង់ឱ្រយម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំសន្រយោថាយើងនឹងចាកច្រញពីប្រទ្រសមួយន្រះ។ ខ្ញុំ 
មិនអាចរស់នៅក្នងុកន្ល្រងដ្រលមើលងយខ្ញុ ំហើយចាត់ទុកខ្ញុជំាអនុប្រជាជន 
នោះទ្រ។ ទន្ទឹមនឹងនោះដ្ររ ឪពុករបស់ខ្ញុំបានមកផ្ទះដើម្របីពិសាអាហរ 
ថ្ង្រត្រង់ ហើយគត់ទាំងពីរក៏ព្រយោយមលួងលោមឱ្រយខ្ញុំផ្ល្រស់ប្ដូរចិត្ត។ ឪពុក 
ម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំបានព្រយោយមពន្រយល់ថា យើងមិនមនកន្ល្រងដ្រលត្រូវទៅ 
ទ្រ ហើយការប្រឆាំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វ កើតមនឡើងគ្រប់កន្ល្រងទាំងអស ់
នៅក្នុងពិភពលោក ដរាបណាយើងគ្ម្រនប្រទ្រសដ្រលជារបស់យើងៗ 
គ្ម្រនជម្រើសនោះទ្រ យើងត្រវូត្រសម្របខ្លនួ។ ខ្ញុមិំនចង់សម្របខ្លនួទ្រ ហើយ 
ក៏មិនចង់ទទួលសា្គ្រល់ហ្រតុការណ៍ទាំងអស់ន្រះដ្ររ បុ៉ន្ត្រចុងក្រ្រយខ្ញុំ 
បានរម្ង្រប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯង។ ន្រះគឺប្រហ្រលជាការភា្ញ្រក់ខ្លួនដំបូង 
របស់ខ្ញុំ។

 ព្រលវ្រលាបានកន្លងផុតទៅ ការគំរាមកំហ្រងក៏កាន់ត្រខិតជិតចូល 
មកដល់។ ខ្ញុំមិនអាចចងចំាអំពីអារម្មណ៍ភ័យខា្ល្រចបានទ្រ។ អ្វីៗប្រៀប 
បានដូចជាអារម្មណ៍មួយដ្រលពិបាកនឹងពន្រយល់ដូចជាសម្ព្រធមួយនៅក្នុង 
ដើមទ្រូងរបស់ខ្ញុំ ព្រលខ្លះវាខា្ល្រំង ឯព្រលខ្លះទៀតវាខ្រសាយ ប៉ុន្ត្រវាមិនដ្រល 
បាត់ទៅណាទ្រ។ មនុស្រសទូទៅមិនដ្រលចង់ជឿទ្រថារឿងមិនល្អអាចនឹង 
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BAKOM HITLER?
 

How Could An 
Entire People 
Get Behind 

Hitler?

 ការប្រកាន់ជាតិសាសន៍ដ្រលបណា្ដ្រលឱ្រយមនការសម្ល្រប់រង្គ្រលន្រះ 

មនប្រភពយរូណាស់មកហើយ។ វាគឺអំពីការបណ្ដុរំបស់មនុស្រសដ្រលមន 

ជាតិសាសន៍ដូចគ្ន្រ ភាពលោភលន់ និងភាពភ័យខា្ល្រច។ ទាងំអស់ន្រះគឺជា 

អ្វីដ្រល ហុីត្ល្ររ បានយកមកប្រើជាយុទ្ធសាស្រ្តដើម្របីជ្រើសរីសសមជិក 

ថ្មីសម្រ្រប់បក្រសរបស់ខ្លួន។

 សុន្ទរកថាដ៏រំជើបរំជួលរបស់ហីុត្ល្ររបានអំពាវនាវឱ្រយមនសាមគ្គីភាព 

គ្ន្ររវាងសាសន៍អាល្លឺម៉ង់ដ៏អសា្ច្ររ្រយ ការសា្ដ្ររឡើងវិញនូវទឹកដីដ្រលបាន 

បាត់បង់ ហើយនិងភាពភ័យខា្ល្រចចំពោះផ្រនការរបស់ជនជាតិជ្វីហ្វក្នុងការ 

គ្រប់គ្រងពិភពលោកដ្រលរាប់បញ្ចលូទាងំមូលធននិយម និងកុម្មយុនីស្ត។  

នៅព្រលនោះប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់មិនសប្របាយចិត្តជាមួយនឹងសា្ថ្រនភាព 

ប្រទ្រសរបស់ខ្លួន ដ្រលមនអ្នកនយោបាយទន់ខ្រសាយ និងអត្រ្រអ្នកអត់ 

ការងរធ្វើខ្ពស់នោះទ្រ។ ហុីត្ល្ររ បានប្រើប្រ្រស់អារម្មណ៍ដ្រលត្រូវបានគ្រ 

ក្របត់របស់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី១ ភាព 

អាម៉្រស់របស់បូរណភាពទឹកដី ហើយនិងការរងទុករបស់ប្រជាជនមក 

ទាមទារឱ្រយមនសំណង។ ហុីត្ល្ររអំពាវនាវឱ្រយមនភាពរួបរួមជាតិព្រមទាំង

សន្រយោឱ្រយនំបុ័ងនិងការងរធ្វើ។

 នៅដើមឆា្ន្រំ១៩៣០ ណាហ្រសុីមិនសូវមនអ្នកគំទ្រច្រើនទ្រ។ បុ៉ន្ត្រ 

ដោយសារត្រភាពអង់អាច និងរបៀបន្រការនិយយស្ដីដ៏ល្អរបស់ហុីត្ល្ររ 

មនសុ្រសជាច្រើនចាបផ់្ដើមចលូរមួគទំ្របក្រសរបសគ់ត ់នងិមនគ្របស់្រទាប់ 

វណ្ណៈទំាងអស់ដូចជាអ្នកធ្វើជំនួញ និងអាជីវកម្មធំៗដ្រលគិតថាខ្លនួនឹងអាច 

ទទួលបានផលចំណ្រញពីគោលនយោបាយរបស់ហីុត្ល្ររ នាយទាហន 

"តើប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ទាំងអស់គំទ្រហុីត្ល្ររ
បានដោយរបៀបណា?"
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ដ្រលចូលចិត្តគំនិតប្រកាន់ជាតិសាសន៍និយមរបស់ហុីត្ល្ររ មនុស្រសសាមញ្ញ 

ដ្រលធុញទ្រ្រន់នឹងភាពក្រីក្រ ហើយនិងមនុស្រសស្រីដ្រលលង់នឹងភាព 

ទាក់ទាញរបស់ហីុត្ល្ររ។ ហីុត្ល្ររ មនកម្ល្រំងមួយដ្រលអាចសណ្ដំមនុស្រស 

ស្រីឱ្រយកា្ល្រយទៅជាអ្នកដ្រលគំទ្រគត់យ៉្រងសោ្ម្រះស្ម័គ្រ។ ត្រង់ចំណុចន្រះ

គឺហក់បីដូចជាចម្ល្រកខា្ល្រំងណាស់ពីព្រ្រះចំពោះ ហុីត្ល្ររ តួនាទីរបស់ស្រ្តីគឺ 

អាចសង្ខ្របបានដោយត្រឹមត្រអក្រសរ ខ្រ(K) ខ្រ(K) ខ្រ(K) ឬ ភាសាអាល្លឺម៉ង់  

ឃីនដឺ (Kinder), ឃូហ្រស៊្រ (Küche), ឃឺហ្រស៊្រ (Kirche)២៨ ដ្រលមនន័យថា  

កុមរ ចង្ក្រ្រនបាយ វិហរ។

 ហុីត្ល្ររមនអ្នកជំនាញជាច្រើនចាំជួយគត់។ មុខសញ្ញ្ររបស់ពួកគ្រ  

គឺមនុស្រសវ័យក្ម្រង និងការបង្កើតគម្រ្រងឃសនាមនោគមន៍វិជា្ជ្រដ៏មន 

ឥទ្ធិពលតមរយៈខ្រស្រភាពយន្ត អក្រសរសិល្រប៍និងសិល្របៈ។ ជនជាតិជ្វីហ្វ ត្រូវ 

បានចាត់ទុកថាគឺជាសត្វល្អិតចង្រ្រ។ ការឃសនាប្រឆំាងនឹងជនជាតិ 

ជ្វីហ្វ គឺសំដៅទៅលើគ្រប់ស្រទាប់អាយុទាំងអស់របស់ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់។  

ការចាប់ផ្ដើមដំបូង គឺសំដៅលើកុមរតូចៗ បនា្ទ្រប់មកតមរយៈសៀវភៅ 

នៅសាលារៀន និងតមអក្រសរសិល្រប៍ និងភាពយន្តរបស់មនុស្រសព្រញវ័យ។ 

រហូតមកទល់សព្វថ្ង្រន្រះ ភាពយន្តរបស់ ល្រនី រៀហ្វ្រនសា្ត្រល់ “Triumph  

of The Will”២៩ នៅត្រជាគំរូដ្រលមនប្រសិទ្ធភាពសម្រ្រប់ការឃសនាម

នោគមន៍វិជា្ជ្រ។

 នៅក្នុងសៀវភៅសិក្រសា មនការផ្រសព្វផ្រសាយឃសនាមនោគមន៍វិជា្ជ្រ 

នៅតមគ្រប់មុខវិជា្ជ្រទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ លំហត់គណិតវិទ្រយោ នៅក្នុង 

២៨  គឺជាពាក្រយសោ្ល្រករបស់ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ដ្រលយកមកប្រើប្រ្រស់ដំបូងក្នុងអំឡុងឆា្ន្រំ១៨៨៩ ដល់ឆា្ន្រំ១៩១៨ ដើម្របីដក់ 
កំហិតទៅលើតួនាទីរបស់ស្ត្រីជនជាតិអាល្លឺម៉ង់។ ពាក្រយសោ្ល្រកន្រះ ត្រូវបានយកមកប្រើជាមនោគមន៍វិជា្ជ្ររបស់ណាហ្រសុី 
ដើម្របីឱ្រយស្រ្តីជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បង្កើតកូនឱ្រយបានច្រើន។

២៩   គឺជាខ្រស្រភាពយន្តឃសនាមនោគមន៍វជិា្ជ្ររបស់ណាហ្រសុកី្នងុឆា្ន្រ១ំ៩៣៥ ដ្រលដឹកនំាផលិតក្រសម្រលួនិងសហនិពន្ធដោយ 
ល្រនី រៀហ្វ្រនសា្ត្រល់។ ខ្រស្រភាពយន្តន្រះបង្ហ្រញអំពីសមជគណបក្រសណាហ្រសុីក្នុងឆា្ន្រំ១៩៣៤ នៅក្នុងទីក្រុងណូរ្រមបឺក 
ដ្រលចូលរួមដោយអ្នកគំទ្រណាហ្រសុីជាង ៧០មុឺននាក់។

៣០  គឺជាអង្គភាពយុវជនរបស់គណបក្រសណាហ្រសុីដ្រលបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆា្ន្រំ ១៩២២ ហើយដក់ឈ្ម្រះថាហីុត្ល្ររជូយ្រន៍ 
នៅក្នុងឆា្ន្រំ១៩២៦។

៣១  គឺជាក្រមុក្ម្រងស្រនី្រចលនាយវុជនរបស់គណបក្រសណាហ្រសីុដ្រលបានបង្កើតឡើងក្នងុឆា្ន្រ១ំ៩៣០ ហើយគឺជាអង្គភាពយវុនារ ី
ត្រមួយគត់នៅក្នុងអាល្លឺម៉ង់។ សមជិកក្នុងក្រុមន្រះត្រូវត្រមនជាតិសាសន៍អាល្លឺម៉ង់ និងមិនមនជំងឺតំណពូជ។

សៀវភៅសិស្រសវិទ្រយោល័យដ្រលបានបោះពុម្ពក្នុងឆា្ន្រំ១៩៣៥ មួយមន 

សំណួរថា "តើមនប្រ្រក់កម្ចីរបស់រដ្ឋបុ៉នា្ម្រនដ្រលអាចផ្ដល់ឱ្រយអ្នកដ្រល 

ទើបត្ររៀបការ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រ្រក់ដ្រលរដ្ឋ្រភិបាលចំណាយទៅ 

លើជនពិការ ឧក្រិដ្ឋជន និងមនុស្រសវិកលចរិត?"

 ណាហ្រសុីបានផ្ដ្រតសំខាន់ខា្ល្រំងទៅលើការអប់រំរបស់មនុស្រសវ័យក្ម្រង 

ដ្រលត្រូវបានពង្រឹងទាំងផ្លូវកាយ និងសតិអារម្មណ៍។ ពួកគ្រត្រូវបាន 

ជ្រើសរីសឱ្រយចូលក្នុងហុីត្ល្ររជូយ្រន៍ឬយុវជនរបស់ហុីត្ល្ររ៣០ ដ្រល 

ជីវិតនៅក្នុងជំរំ និងសាមគ្គីភាពប្រ្រកា្ល្រយឱ្រយអ្នកទាំងនោះកា្ល្រយទៅជាអ្នក 

បម្រើដ៏សោ្ម្រះត្រង់។

 នារីក៏មនក្រុមសម្រ្រប់ខ្លួនដ្ររ គឺមនឈ្ម្រះថាសម្ព័ន្ធន្រក្ម្រងស្រី 

អាល្លឺម៉ង់៣១ ដ្រលនៅក្នុងក្រុមន្រះនារីត្រូវបានបង្ហ្រត់បង្រៀនឱ្រយកា្ល្រយ 

ទៅជាប្រជាពលរដ្ឋគំរូ និងកា្ល្រយទៅជាមតរបស់កុមរជាច្រើននាក់នា 

ព្រលអនាគត។

 ទោះបីជាមនការកើនឡើងន្រអ្នកគទំ្រក៏ដោយ ក៏ប្រជាជនមួយចំនួន 

ធំមិនម្រនជាអ្នកដ្រលប្រឆំាងនឹងជនជាតិជ្វហី្វទ្រ និងមួយចំនួនតូចគឺដោយ 

សារត្រជឿលើការឃសនាមនោគមនវ៍ជិា្ជ្រ។ អ្នកខ្លះចលូបក្រសគដឺោយសារ 

ត្រអ្នកទំាងអស់នោះចង់សាកល្របងអ្វដី្រលថ្មីៗ  ឯអ្នកខ្លះទៀតដោយសារត្រ

មនសម្ព្រធពីមិត្តភក្តិ។

 បុរសវ័យក្ម្រងដ្រលជានិស្រសិតច្របាប់ម្ន្រក់បានពន្រយល់ប្រ្រប់ថាមិត្តភក្តិ 

ជិតស្និទ្ធរបស់គត់២នាក់ និងមិត្តរួមការងររបស់គត់ដ្រលធា្ល្រប់ត្រប្រឆំាង 

នឹងហីុត្ល្ររបានផ្ល្រស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងៗ។ ក្នុងចំណមនោះមនម្ន្រក់បាន 
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និយយថាបក្រសទំាង៥៤នោះ គឺគ្ម្រនមួយណាដ្រលមនដំណះស្រ្រយទៅ 

នឹងនយោបាយ និងសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថដុ្រលធា្ល្រក់ចុះដុនដបនោះទ្រ។ ឯអ្នក 

ខ្លះទៀតត្រូវបានអូសទាញដោយសារត្រកំណើនន្រចំនួនមនុស្រសដ្រល 

បានចូលរមួបក្រសហើយក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថា "មហជនមិនអាចខុសបានទ្រ"។  

និស្រសិតដ្រលបាននិយយអំពីរឿងន្រះមិនដ្រលឱ្រយខ្លួនគត់ចុះចាញ់ក្រ្រម 

ឥទ្ធពិលមនោគមន៍វជិា្ជ្ររបស់ណាហ្រសុនីោះទ្រដោយ គត់បានប្ដរូទៅរស់នៅ 

ក្រ្រប្រទ្រសវិញ។ ព្រលវ្រលាកាន់ត្រកន្លងផុតទៅ ហើយអ្នកដ្រលប្រឆំាង

ក៏មនកាន់ត្រតិចទៅៗ។

VARFÖR  
GIORDE NI INTE 
MOTSTÅND?

 
Why Did 

You Not Fight 
Back?
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 ការប្រឆាងំតបតទៅវញិដោយប្រើអំពើហងិ្រសានៅក្នងុឆា្ន្រ ំ១៩៤៤ ប្រៀប 

បានដូចជាការធ្វើអត្តឃតខ្លួនឯង។ ការតសូ៊ប្របន្រះគួរត្រមនតំង 

ពីមុនព្រលដ្រលណាហ្រសុីឡើងកោ្ដ្របកា្ដ្រប់អំណាចមកម៉្ល្រះ។ បុ៉ន្ត្រទោះ 

បីជាយ៉្រងណាក៏ដោយការតសូ៊ដោយអហងិ្រសានៅត្របន្តមននៅសុហី្គ្រត។  

លទ្ធិកុម្មុយនីស្តមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉្រងសម្ង្រត់។ វាពិតជាសម្ង្រត់ 

ណាស់ហើយខ្ញុំដ្រលជាសមជិកក្ម្រងជាងគ្រត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយចូលរួម 

ត្រវគ្គបណ្ដុះបណា្ដ្រលមនោគមន៍វិជា្ជ្របុ៉ណ្ណ្រះ។ ខ្ញុំបានអានសៀវភៅរបស់ 

កាល់ម៉្រក្រស៣២ និងហ្រ្វាយរីជ៍អ្រនហ្គល្រស៣៣ មិនយូរប៉ុនា្ម្រនខ្ញុំក៏បានកា្ល្រយ 

ជាអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីស្តយ៉្រងសោ្ម្រះស្ម័គ្រ ហើយជំនួសឱ្រយការសូត្រ 

ពាក្រយអធិដ្ឋ្រននៅព្រលលា្ង្រចដ្រលលោកតរបស់ខ្ញុបំានបង្រៀន ឥឡូវខ្ញុបំ្ររ 

ជាច្រៀងបទ ”The internationale”៣៤ ទៅវិញ។ នៅក្នុងលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត អ្នក 

ដ្រលអាចជួយឱ្រយយើងរចួផុតពីណាហ្រសុបីានព្រមទំាងយវុជនដទ្រទៀតបាន 

រត់ឆ្លងប្រទ្រសទៅសហភាពសូវៀតជាមួយក្ដីសង្រឃឹមថានឹងអាចមនអ្នក 

ជួយបាននៅទីនោះ ហើយក៏មនក្ដីសង្រឃឹមដ្ររថានឹងអាចប្រឆាំងជាមួយ 

អាល្លឺម៉ង់បានតមរយៈសហភាពសូវៀត។ ថ្ង្រមួយនៅចុងទសវត្រសរ៍ឆា្ន្រំ 

១៩៤០ បនា្ទ្រប់ពីសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់ទៅ កណ្ដងឹផ្ទះរបស់ខ្ញុនំៅអាស្ពដិុន៣៥  

ប្រទ្រសសុយអ៊្រត៣៦ បានបន្លឺសំឡ្រងរោទ៍។ ខ្ញុំបើកទា្វ្ររផ្ទះហើយក៏បាន 

៣២  កាល់ម៉្រក្រស គឺជាទស្រសនវទូិជនជាតិអាល្លម៉ឺង់ម្ន្រក់ដ្រលទ្រសឹ្តដ៏ីល្របលី្របាញរបស់គត់អំពីសង្គមស្រដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយត្រវូ 
បានគ្រសា្គ្រល់ជាទូទៅថាជាម៉្រក្រសសីុហ្រសឹម។ នៅក្នុងទ្រឹស្ដីម៉្រក្រសសីុហ្រសឹមគឺ ប្រកាន់ខា្ជ្រប់ថាសង្គមមនុស្រសគឺវិវដ្តតមរយៈ
ការតស៊ូវណ្ណៈ។

៣៣  ហ្វ្រ្រយរជ៍ី អ្រនហ្គល្រសក៏ជាអ្នកទស្រសនាវទូិជនជាតិអាល្លម៉ឺង់ម្ន្រក់ដ្ររ។ គត់និងកាល់ ម៉្រក្រសធ្វើការរមួគ្ន្រក្នងុការបង្កើតទ្រសឹ្ដី
ម៉្រក្រសសុីហ្រសឹម។

៣៤  គឺជាបទចម្រៀងរបស់លទ្ធិកុម្មុយនីស្ត។
៣៥  គឺជាសង្ក្រត់មួយនៅជាយក្រុងភាគខាងត្របូងន្រទីក្រុងស្តុកខុល ន្រប្រទ្រសស៊ុយអ្រត។
៣៦  មនឈ្ម្រះជាផ្លូវការថាព្រះរាជាណាចក្រសុ៊យអ្រត ស្ថិតនៅក្នុងអឺុរ៉ុបភាគខាងជើង និងមនព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទ្រស 

ហ្វ្រំងឡង់ ន័រវ្រស និងដណឺម៉្រក។

"ហ្រតុអ្វបីានជាអ្នកមិនប្រឆំាងតបតទៅវិញ?" ជួបយុវជនពីរនាក់ដ្រលខ្ញុំមិនបានចំណំាមុខ។ យុវជនពីរនាក់នោះបាន 

ណ្រនំាខ្លនួឯងថាជា មយសីុ កោមម៉្រន់ និងដ្រវដី ស្ទនឺ អតីតមិត្តរមួការងរ 

របស់ឪពុកខ្ញុនំៅឯរោងចក្រក្រដសកាតុង។ ខ្ញុចំំណំាគ្ន្រ គត់ម្ន្រក់។ គត់គឺ 

ជាអ្នកដ្រលបានរត់ទៅសហភាពសូវៀត។ ខ្ញុំត្រងត្រច្រណ្រននឹងគត់ 

ដ្រលហ៊្រនរត់គ្រចខ្លួន ហើយបានរួចផុតពីហូឡូខសន៣៍៧។ ប៉ុន្ត្រឥឡូវន្រះ 

ខ្ញុំបានសា្ដ្រប់រឿងដ្រលខុសគ្ន្រទំាងស្រុងអំពីអ្វីដ្រលខ្ញុំបានដឹង។ នៅយប់ 

មួយ គត់ហើយនិងមិត្តរបស់គត់បានឡើងទៅសូឡូវា៉្រនដ្រលជាជើងភ្នំ 

ខាផធៀន៣៨ ដើម្របីជួបជាមួយអ្នកនំាផ្លូវម្ន្រក់ដ្រលអាចជួយឱ្រយពួកគត់ 

ឆ្លងទៅសហភាពសូវៀតបាន។ បនា្ទ្រប់ពីបង់ប្រ្រក់ដ្រលជាលុយសន្រសំចុង 

ក្រ្រយរបស់ខ្លួន ពួកគត់ក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រ្រដ្រលងងឹតសូន្រយឈឹង។  

ពួកគត់លាក់ខ្លួននៅព្រលថ្ង្រហើយដ្រកត្របុ៉នា្ម្រនម៉្រងបុ៉ណ្ណ្រះ បនា្ទ្រប់ 

មកក៏បន្តដំណើរនៅព្រលយប់។ បនា្ទ្រប់ពីធ្វើដំណើរអស់រយៈព្រលបីថ្ង្រ  

ពួកគត់បានទៅដល់ព្រំប្រទល់។ ទៅដល់ទីនោះ អ្នកនាំផ្លូវបានណ្រនាំ 

ឱ្រយពួកគត់ធ្វើដំណើរបន្តដោយខ្លួនឯង។ ចាប់ពីទីកន្ល្រងនោះមក ពួកគត ់

ត្រវូត្រស្វ្រងរកផ្លវូដោយខ្លនួឯងដើម្របទីៅដលជ់្រលងភ្ននំៅខាងក្រ្រមដ្រល 

នៅទីនោះពួកគត់នឹងទទួលបានស្ររីភាព។ពួកគត់នៅត្របន្តដំណើរ 

ទៅមុខទៀត បុ៉ន្ត្រព្រ្រឈើហក់បីដូចជាគ្ម្រនទីបញ្ចប់សោះ។ បនា្ទ្រប់មក 

ពួកគត់បានវង្វ្រងផ្លូវ និងអស់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់អាហរ បុ៉ន្ត្រនៅត្រមិនទាន់ 

ឃើញសូម្របីត្រស្រមលមនុស្រសម្ន្រក់ផង។ បុ៉នា្ម្រនថ្ង្របនា្ទ្រប់មក ពួកគត់ 

ត្រូវបានអ្នកត្រួតពិនិត្រយនៅតមព្រំដ្រនឃត់ខ្លួន ហើយបានសួរសំណួរ 

ជាច្រើន បនា្ទ្រប់មកក៏ចាប់ខ្លនួពួកគត់ដក់គុក។ ទោះបីជាពួកគត់ព្រយោយម 

ពន្រយល់ថាខ្លនួ គឺជាជនជាតិជ្វហី្វ ហើយជាអ្នកកាន់លទ្ធកុិម្មយុនីស្តយ៉្រងណា 

៣៧  គឺជាការធ្វើបាបយយនិីងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វហី្វ៦លាននាក់ ដោយរបបណាហ្រសុរីបស់ហីុត្ល្ររចាប់តំង 
ពីឆា្ន្រំ១៩៣៣ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រម លោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិកមនន័យថា 
"បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។

៣៨  គឺជាជួរភ្នំមួយដ្រលមនប្រវ្រងប្រហ្រល ១៥០០គីឡូម៉្រត្រស្ថិតនៅទ្វីបអុឺរ៉ុបភាគកណា្ដ្រលនិងខាងកើត។
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៣៩  គឺជាទីក្រុងរុករករ៉្រធ្រយូងថ្មមួយនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកូមិន្រប្រទ្រសរុស្រសុី។
៤០ មនឈ្ម្រះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋហ្វ្រំងឡង់ស្ថិតនៅ អុឺរ៉ុបខាងជើង ។
៤១  គឺជាទីក្រុងរបស់ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត។
៤២ ត្រូវបានគ្រហៅថារដ្ឋបា៉្រឡ្រស្ទីន មនព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទ្រសអ្រហ្រសុីប អុីស្រ្រអ្រល និង ប្រទ្រសហ៊្រសកដនី។

៤៣  គឺជាជំរំសម្ល្រប់របស់ណាហ្រសុីនៅក្នុងសង្គ្រ្រមលោកលើកទី២ដ្រលមនទីតំងស្ថិតនៅជិតភូមិសូបី៊ប័រនៅភាគខាងកើតន្រ
ស្រុកលូប្លីនប្រទ្រសបូ៉ឡូញ។ ជំរំន្រះមនចម្ង្រយ៥គីឡូម៉្រត្រពីទន្ល្របាក់ដ្រលសព្វថ្ង្រន្រះជាព្រំដ្រនរវាងប្រទ្រសបូ៉ឡូញ
និងអ៊ុយក្រ្រន។

៤4  គឺជាទីក្រុងដ្រលធំបង្អស់នៅក្នុងប្រទ្រសប៉ូឡូញ។
៤៥  គឺជាអង្គភាពដ្រលបង្កើតឡើងដោយអ្នកទោសជំរសំម្ល្រប់របស់ណាហ្រសុ។ី អង្គភាពន្រះជាទូទៅគឺប្រមូលផ្ដុដំោយអ្នកទោស 

ជនជាតិជ្វីហ្វដ្រលត្រូវបានបង្ខំនិងគំរាមកំហ្រងឱ្រយធ្វើការងរដ្រលទាក់ទងនឹងការដុតឬបំផ្ល្រញសាកសពជនរងគ្រ្រះ 
ដ្រលសា្ល្រប់ដោយសារបន្ទប់ផ្រស្រងពុល។

ក៏ដោយ ក៏អ្នកយមទាងំនោះមិនជឿពួកគត់ទ្រ។ ជនជាតិរសុ្រសុទីាងំនោះគិត

ថាពួកគត់គឺជាអ្នកសុើបការណ៍របស់អាល្លម៉ឺង់។ ដោយគ្ម្រនការបកស្រ្រយ 

ច្របាស់លាស់ពីអ្នកយម ពួកគត់ត្រូវបានគ្រនាំខ្លួនទៅដក់ក្នុងរថភ្លើង 

ជាមួយនឹងមនុស្រសរាប់រយអ្នកផ្រស្រងទៀត ហើយបនា្ទ្រប់ពីធ្វើដំណើរអស់ 

រយៈព្រលជាច្រើនសបា្ដ្រហ៍ក៏ត្រវូបានគ្រយកទៅទម្ល្រក់ចោលនៅក្នងុវរគុត៣៩  

ន្រទីក្រុងសុីប៊្ររី ។ បនា្ទ្រប់ពីរងទុក្ខលំបាកអស់ជាច្រើនឆា្ន្រំ ពួកគត់បានរត់ 

គ្រចខ្លួនច្រញពីជំរំ។ មកដល់ប្រទ្រសហ្វ្រំងឡង់៤០ ទើបពួកគត់ដឹងថា 

សង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់បាត់ទៅហើយ។ បនា្ទ្រប់មកទើបពួកគត់បានធ្វើដំណើរ 

ទៅប្រទ្រសសុ៊យអ្រត ហើយសព្វថ្ង្រន្រះកំពុងរស់នៅក្នងុទីក្រងុស្តកុខុល៤១  

ដើម្របីបន្តដំណើរទៅទឹកដីបា៉្រឡ្រស្ទីន៤២។ ក្នុងព្រលដ្រលមនុស្រសមួយ 

ចំនួនរត់ទៅសហភាពសូវៀត អ្នកមួយចំនួនទៀតធ្វើការប្រឆំាងដោយ 

អហិង្រសាដ្រលបានគ្រចទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំ។ ហើយក៏មនអ្នកមួយ 

ចំនួនទៀតដ្រលព្រយោយមលាក់ខ្លួនបន្តនៅសីុហ្គ្រត បុ៉ន្ត្រមិនបានសម្រ្រច 

ពពី្រ្រះពកួគ្រត្រវូបានបកអាក្រ្រតដោយអ្នកប្រឆាងំនងឹជនជាតជិ្វហី្វ ដោយ 

សារត្រអ្នកទាងំនោះយល់ឃើញថានឹងអាចរកប្រ្រក់កម្រ្របានតមរយៈការ 

បកអាក្រ្រតន្រះ។ នៅព្រលដ្រលយើងបានទៅដល់ជំរំ គ្ន្រយើងមួយចំនួន 

ធំមិនបានចាប់អារម្មណ៍អើពើនឹងការតសូ៊នោះទ្រ។ គ្ម្រននរណាម្ន្រក់ 

មនកម្ល្រងំក្នងុការគិតនោះទ្រ យើងបានត្រមឹត្រចាសំា្ដ្រប់បញ្ជ្រត្របុ៉ណ្ណ្រះ។ 

 យើងត្រវូត្រប្រងឹរស់ ទោះបីជាស្ថតិនៅក្នងុសា្ថ្រនភាពពិបាកយ៉្រងណា 

ក៏ដោយ។ អ្វីៗនៅត្របន្តប្របន្រះ រហូតទាល់ត្រអ្នកទោសមួយចំនួន 

គិតថាសា្ថ្រនភាពន្រះពិតជាគ្ម្រនសង្រឃឹមទៀតនោះទ្រដ្រលមុននឹងក្រ្រយ 

គង់ត្រអស់ជីវិតទើបអ្នកទោសទំាងនោះសម្រ្រចចិត្តធ្វើការប្រយុទ្ធតបត 

វញិ។ អ្នកទោសនៅសូបីប័រ៤៣ បានបុ៉នប៉ងរត់ច្រញពីជំរ។ំ ពួកគ្រមិនទទួល 
បានជោគជ័យទំាងស្រងុទ្រ។ អ្នកទោសមួយចំនួនបានរត់គ្រចខ្លនួចំណ្រក 
ឯអ្នកមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបាញ់សម្ល្រប់ ឬសា្ល្រប់នៅក្នុងព្រ្រ។

 នៅវា៉្រសវូ៤ី៤ ជនជាតិជ្វហី្វដ្រលនៅតមជំរទំាងំអស់នឹងត្រវូសម្ល្រប់ចោល 
ហើយគ្ម្រននរណាម្ន្រក់អាចជៀសផុតពីការបញ្ជូនទៅក្នុងបន្ទប់ផ្រស្រងពុល 
នោះទ្រ។ ដោយមនការជួយពីចលនាតសូ៊របស់បូ៉ឡូញក្នុងការនំាយក 
អាវុធទៅឱ្រយអ្នកទោសក្នុងជំរំ អ្នកទោសទាំងនោះអាចតសូ៊បានរយៈព្រល 
៤០ថ្ង្រ។ ឯមួយចំនួនទៀតបានរត់គ្រចខ្លួនទៅតមលូទឹក។ ទីបញ្ចប់កង 
ការពារណាហ្រសុីបានប្រើភ្លើងដុតជំរំហើយមនអ្នករួចជីវិតត្រ ២០នាក់
ត្របុ៉ណ្ណ្រះដ្រលត្រូវបានគ្រនាំច្រញមកខាងក្រ្រ។ នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ 
អំឡុងឆា្ន្រំ១៩៤៤ សនដឹកកូម៉្រន់ដូ៤៥ ដ្រលជាក្រុមអ្នកទោសធ្វើការនៅ 
ឈបនដ្ឋ្រន៣ និង៤ នៅអូសឈ្វិច បានសម្រ្រចចិត្តដក់គ្រ្រប់ប្រកក្នុង 
អគរពីព្រ្រះអ្នកទាងំនោះដឹងច្របាស់ថាទោះបីជាយ៉្រងណាក៏ដោយខ្លនួនឹង 
ត្រូវបានបញ្ជូនទៅបន្ទប់ផ្រស្រងពុល។ អ្នកដ្រលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមសនដឹក 
កូម៉្រន់ដូ គឺត្រូវបានផ្ល្រស់ប្ដូរក្នុងរយៈព្រល៦ខ្រម្ដង ដោយពួកគ្រត្រូវបាន 
ណាហ្រសុយីកទៅសម្ល្រប់ចោលពីព្រ្រះអ្នកទាងំនោះដឹងរឿងច្រើនព្រកដ្រល 
មិនអាចទុកជីវិតឱ្រយបានទ្រ។ មនថ្ង្រមួយអ្នកទោសមួយក្រុមបានទាក់ទង 
ក្ម្រងស្រីប្រ្រំមួយនាក់ដ្រលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រគ្រ្រប់រំស្រវ ហើយបាន 
ឱ្រយក្ម្រងស្រទំីាងនោះលួចយករសំ្រវផ្ទុះចូលទៅក្នងុគុក។ ការដក់គ្រ្រប់ប្រក 
ន្រះទទួលបានជោគជ័យ ហើយអាល្លម៉ឺង់បានខឹងសម្របាយ៉្រងខា្ល្រងំ។ អ្នកទោស 
បុរសទាងំនោះត្រវូបានយកទៅសម្ល្រប់នៅក្នងុបន្ទប់ផ្រស្រងពុលហើយចំណ្រក 
ឯក្ម្រងស្រីត្រូវបានយកទៅព្រយួរកនៅពីមុខអ្នកទោសក្នុងជំរំទាំងអស់។
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VAD MINNS DU 
FRÅN ANKOMSTEN
TILL AUSCHWITZ?

 
What Do You 

Remember From 
Your Arrival

 At Auschwitz?

 ព្រលនោះគឺជាពាក់កណា្ដ្រលយប់នៅថ្ង្រទី១៧និងថ្ង្រទី១៨ ខ្រឧសភា 
ឆា្ន្រ១ំ៩៤៤។ បនា្ទ្រប់ពីធ្វើដំណើរអស់រយៈព្រលជាច្រើនថ្ង្រ ទូរថភ្លើងដ្រលព្រញ 
ទៅដោយជនជាតិហុងគ្រី-ជ្វីហ្វចំនួន ៣០០៧នាក់ មកពីទីក្រុងសុីហ្គ្រត 
និងប្រទ្រសត្រង់សុីលវា៉្រនី បានទៅដល់ចំណតមួយដ្រលមនផ្ល្រកសរស្ររ 
ថាអូសឈ្វិច។

 ទា្វ្ររទូរថភ្លើងត្រវូបានទាញបើកយ៉្រងខា្ល្រងំ ពន្លក៏ឺបានជះចំាងភ្ន្រករបស់ 
យើងហើយក៏មនសំឡ្រងរញ៉្ររញ៉្របន្លឺមក។ សំឡ្រងស្រ្រករបស់កង 
ការពារណាហ្រសុ ីលាយឡជំាមួយនឹងសំឡ្រងឆ្ក្រព្រសុ និងសំឡ្រងក្ម្រងយំ។ 
យើងត្រូវចុះច្រញពីទូរថភ្លើងឱ្រយបានលឿនដោយមនុស្រសប្រុសត្រូវចុះទៅ 
ខាងសា្ដ្រំ រីឯមនុស្រសស្រីត្រូវចុះទៅខាងឆ្វ្រង ហើយអ្វីៗដ្រលយើងយកមក 
ជាមួយត្រូវទុកចោលមួយកន្ល្រង។ ក្រុមបុរសពាក់អាវក្រឡាឆ្នូតដ្រលមន 
កាន់ដំបងបូ៉លីសបានមកជួយកងការពារណាហ្រសុីដើម្របីជម្លៀសយើង 
ច្រញពីទូរថភ្លើង។ ពួកគ្រស្រ្រកភាសាអាល្លម៉ឺងថា Schnell! Schnell! (ស្ន្រល! 
ស្ន្រល!)  គឺមនន័យថាលឿនឡើង លឿនឡើង។ គ្រសួារខ្លះឈរឆ្កងឹនៅមួយ 
កន្ល្រងដោយសារត្រមិនចង់ប្រកច្រញពីគ្ន្រ។ កងការពារណាហ្រសុីគ្រវីដំបង 
របស់ខ្លនួហើយស្រ្រកសម្ដធីានាអះអាងថាគ្រសួារនឹងបានជួបជំុគ្ន្រម្ដងទៀត 
នៅថ្ង្រស្អ្រក ព្រមទំាងបញ្ជ្រក់ថាអីវ៉ា្រន់ទាងំអស់នឹងបញ្ជនូទៅម្ច្រស់ដើមវញិ។  
បនា្ទ្រប់មកយើងត្រូវបានគ្រដ្រញឱ្រយចុះមកឈរនៅច្រកច្រញចូល។ ឪពុក 
របស់ខ្ញុនិំងខ្ញុ ំនៅធ្មងឹមួយកន្ល្រង។ តើយើងបានមកដល់ទីណា? យើងមិន
បានឃើញកងការពារណាហ្រសុនីៅក្នងុទូរថភ្លើងទ្រ ឪពុករបស់ខ្ញុសួំរទៅកាន់
បុរសពាក់អាវឆ្នតូម្ន្រក់ដ្រលមនមុខមត់ដូចជាជនជាតិជ្វហី្វ។ បនា្ទ្រប់ពីបាន 
ក្រឡ្រកមើលជំុវិញខ្លួនបុរសម្ន្រក់នោះក៏បានខ្រសឹបប្រ្រប់យើងថា “Vernich-

"តើអ្នកបានចងចាំអ្វីខ្លះអំពីការទៅដល់
របស់អ្នកនៅអូសឈ្វិច?"
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Tungslager(វនីឺស្តងុសា្ល្រកឺ)” គឺមនន័យថាជំរសំម្ល្រប់។ នៅព្រលនោះហើយ
ទើបធ្វើឱ្រយខ្ញុដឹំងថាម្ដ្រយរបស់ខ្ញុបំ្រហ្រលជាដឹងថាប្រ្រកដជាមនរឿងអ្វមួីយ
កើតឡើងនៅព្រលដ្រលគត់និយយថា "ពួកគ្រប្រ្រកដជាសម្ល្រប់យើង" ។

 នៅក្រ្រមសំឡ្រងស្រ្រកបញ្ជ្រនិងជ្ររប្រទ្រចផ្ដ្រសារបស់អាល្លឺម៉ង់  
អ្នកដ្រលកំពុងត្រយំ និងវង្វ្រងវង្វ្រន់ក៏បានប្រញប់ប្រញល់ចុះច្រញពីលើ
ទូរថភ្លើងដើម្របីជៀសវាងពីការវាយដំ។ សមជិកគ្រួសារបានប្រកបាក់គ្ន្រ 
ដោយមិនបាននិយយពាក្រយលាគ្ន្រនោះឡើយ។ លឿនឡើង លឿនឡើង, 
ខ្ញុំក៏បានហក់ចុះទៅលើច្រកច្រញចូលហើយឈរនៅពីមុខអ្នកកាត់ក្ដីរបស់ 
ខ្ញុំ។ ខ្ញុំហក់ចុះពីលើទូរថភ្លើង ហើយក៏បានដកដង្ហើមយ៉្រងជ្រ្រ។ បនា្ទ្រប់ពី 
រយៈព្រលបីថ្ង្រនៅក្នុងរថភ្លើងដ្រលចង្អៀតផ្អឹះ និងមនក្លិនស្អុយគឺពិតជា 
ធូរស្របើយណាស់ដ្រលបានដកដង្ហើមស្រួលទោះបីជាធំខ្លិនមិនសូវល្អក៏
ដោយ។ អំពូលភ្លើងបានជះពន្លនឺៅព្រលយប់ដោយពន្លភឺ្លបឹភ្ល្រតៗ។ វាបាន 
បញ្ច្រញពន្លទឺៅលើហ្វងូមនសុ្រសដ្រលមនទកឹមខុស្រងតូស្រងតទ់ៅលើផ្លវូ 
រថភ្លើង និងកំាភ្លើងរបស់កងការពារណាហ្រសុ។ី ដោយមនម្ដ្រយនៅកណា្ដ្រល 
ខ្ញុំនិងប្អូនស្រី យើងដើរតមជួរមនុស្រសស្រីដ្រលសំដៅទៅរបងបនា្ល្រលួស។  
គ្រូព្រទ្រយដ៏អាក្រក់ឈ្ម្រះថា ដុកទ័រម៉្រនជីលី៤៦ គឺជាអ្នកដ្រលបានបំប្រកខ្ញុំ 
និងប្អូនស្រីខ្ញុំឱ្រយទៅខាងឆ្វ្រងហើយម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំទៅខាងសា្ដ្រំ។

 យប់នោះគឺជាយប់ដ្រលខ្ញុំបានបាត់បង់ឪពុកម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំ។ ពួកគត ់
ត្រូវបានគ្របោកប្រ្រស់ឱ្រយជឿថាពួកគត់នឹងត្រូវបាននំាទៅបន្ទប់ងូតទឹក  
ប៉ុន្ត្រជំនួសឱ្រយទឹកវាគឺជាហ្រសុីក្លូនប៊ី៤៧ ទៅវិញទ្រដ្រលត្រូវបានចាក់បំព្រញ
នៅក្នុងបន្ទប់នោះ។

 ខ្ញុំមិនបាននិយយពាក្រយថាលាទៅកាន់ឪពុកម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំនោះទ្រ 
ហើយខ្ញុំក៏មិនបានឱបពួកគត់ជាលើកចុងក្រ្រយដ្ររ។

៤៦  គឺជាគ្រពូ្រទ្រយជនជាតិអាល្លម៉ឺង់នៅក្នងុជំរសំម្ល្រប់ អូសឈ្វចិ ដ្រលមនក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះអាក្រក់ដោយសារត្របានធ្វើការពិសោធន៍ 
ដ៏ព្រ្រផ្រស្រជាច្រើនទៅលើអ្នកទោស ហើយក៏ជាសមជិកក្រុមគ្រូព្រទ្រយដ្រលជ្រើសរីសជនរងគ្រ្រះឱ្រយទៅសា្ល្រប់នៅក្នុង 
បន្ទប់ផ្រស្រងពុល។

៤៧ គឺជាសារធាតុគីមីដ្រលណាហ្រសុីប្រើសម្រ្រប់សម្ល្រប់អ្នកទោសនៅក្នុងបន្ទប់ផ្រស្រងពុល។

VAD BETYDDE 
DET ATT HA  

SIN SYSTER MED I 
LÄGREN?

 
What Did It  

Mean To Have 
Your Sister 

With You In The 
Camps?
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 បនា្ទ្រប់ពីត្រូវបានបំប្រកច្រញពីឪពុកម្ដ្រយ ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្ម្រះ លីវី 

ហើយនិងខ្ញុំបានកាន់ដ្រគ្ន្របន្តដំណើរទៅមុខទៀត។ ព្រលន្រះយើងមន 

គ្ន្រត្រ២នាក់ទ្រ។ ឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំប្រកច្រញពីយើងតំងពីនៅក្នុង 

ទូរថភ្លើងហើយព្រលន្រះម្ដ្រយរបស់ខ្ញុ.ំ..ខ្ញុមិំនហ៊្រនគិតអំពីអ្វដី្រលកើតឡើង

ទៅលើពួកគត់ទ្រ។ ប្រះដូងរបស់ខ្ញុសំ្ទើរត្រលោតច្រញមកខាងក្រ្រ។ ឥឡវូ 

ន្រះខ្ញុនំៅសលប់្អនូស្រមី្ន្រកត់្រប៉ណុ្ណ្រះ។ ខ្ញុកំានដ់្រប្អនូស្រជីាប។់ ខ្ញុមំនិទាន ់

ដឹងទ្រថាតើវាសំខាន់យ៉្រងណាដ្រលយើងមនគ្ន្រពីរនាក់។ វានឹងកាន់ត្រ 

បង្ហ្រញយ៉្រងច្របាស់នៅព្រលដ្រលព្រលវ្រលាដើរទៅមុខបន្តទៀត។ ចាប់តំង

ពីព្រលនោះមកយើងនៅស្អតិជាប់គ្ន្ររហតូ។ យើងមិនដ្រលល្រងដ្រគ្ន្រនោះ

ទ្របើម្ន្រក់មិនទៅ ម្ន្រក់ទៀតក៏មិនទៅដ្ររ។ យើងត្រងត្រដ្រកនៅជិតគ្ន្រ។

 ក្រឡ្រកមើលទៅក្រ្រយវិញអ្វីៗប្រៀបបានដូចជាការផ្ល្រស់ប្ដូរដ៏គួរឱ្រយ 

កត់សម្គ្រល់មួយ។ ស្ទើរត្រព្រញមួយជីវិត យើងប្រៀបបានដូចជាសត្វឆ្ក្រ 

និងឆា្ម្រ មនទាំងការច្រណ្រន មនទាំងការវាយដំគ្ន្រ ហើយខ្ញុំមិនដ្រលចង់

មនប្អនូស្រនីៅក្រប្ររខ្លនួទ្រ។ បុ៉ន្ត្រខ្ញុបំានដឹងអំពីការទទួលខុសត្រវូក្នងុនាម 

ជាបងស្រីម្ន្រក់ព្រលដ្រលនៅក្នុងជំរំ។ ខ្ញុំនឹងការពារប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំអំពីអ្វីៗ

ទាំងអស់។ បុ៉ន្ត្រមនព្រលជាច្រើនដងដ្រលប្អូនស្រីទ្រគឺជាអ្នកដ្រលបាន

ជួយជីវិតខ្ញុំទៅវិញ។

 នៅអូសឈ្វិចមនមនុស្រសជាច្រើនណាស់ដ្រលច្រណ្រននឹងយើង 

ដ្រលមនគ្ន្រពីរនាក់។ អ្នកទោសដ្រលនៅទីនោះយរូបាននិយយថាអ្នកដ្រល 

ឯកោបានបាត់បង់ឆន្ទៈក្នងុការរស់នៅ។ ឱកាសគឺជាអ្វីៗ ដ្រលគ្រប់គ្រងជីវតិ 

" តើមនន័យយ៉្រងដូចម្ដ្រចទៅ ព្រលដ្រល
មនប្អូនស្រីរស់នៅក្នុងជំរំជាមួយគ្ន្រ?"

នៅក្នុងជំរំ។ ភាពភា្ញ្រក់ផ្អើលកើតមនឡើងជារៀងរាល់ថ្ង្រ។ យើងមិនអាច 

ដឹងបានទ្រថាថ្ង្រមួយយើងធ្វើការធម្មតហើយក្នុងមួយរំព្រចសោះអាចត្រូវ 

បានផ្ទ្ររទៅជំរំមួយផ្រស្រងទៀត។ ថា្ន្រក់ដឹកនាំមិនចង់ឱ្រយយើងមនអារម្មណ៍ 

ជិតស្នទិ្ធទៅនឹងកន្ល្រងណាមួយនោះទ្រ។ អាល្លម៉ឺង់ប្រហ្រលជាភ័យខា្ល្រចថា 

យើងនឹងបង្កើតចំណងមិត្តភាពដ្រលអាចជួយឱ្រយយើងធ្វើការបះបោរនា 

ព្រលណាមួយ។ នៅក្នងុអំឡងុព្រលន្រះដ្ររ មិត្តភក្តអិាចនឹងត្រវូបានបំប្រក 

ច្រញពីគ្ន្រហើយន្រះ គឺជាអ្វីដ្រលបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ និងលីវី នៅក្នុង 

អូសឈ្វិច ខណៈព្រលដ្រលក្រុមការងរត្រូវបានប្រងច្រកផ្រស្រងៗពីគ្ន្រ។ 

ខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរីសឱ្រយទៅជំរំផ្រស្រង ហើយប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុង 

ជំរំដដ្រល។ ប្រឆាំងនឹងអ្វីៗទាំងអស់ ខ្ញុំបានលួចរត់ត្រឡប់មកជំរំដ្រល 

ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំរស់នៅវិញ។ សំណាងល្អដ្រលយើងមិនត្រូវបានបំប្រក 

ច្រញពីគ្ន្រម្ដងទៀត។
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HUR VAR 
DET ATT LEVA 

I LÄGREN?
 

What Was It 
Like To Live In 
The Camps?

 មនុស្រសជាច្រើនបានគិតទៅដល់ អូសឈ្វិច នៅព្រលណាដ្រលគ្រសួរ 
សំណួរន្រះ។ ប៉ុន្ត្រគឺមនភាពខុសគ្ន្រយ៉្រងខា្ល្រំងរវាងសា្ថ្រនភាពនៅក្នុង 
ជំរំសម្ល្រប់និងជំរំពលកម្ម។ ជំរំប្រមូលផ្ដុំមិនបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយ
អាល្លឺម៉ង់នោះទ្រ។ ចក្រភពអង់គ្ល្រស មនជំរំប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងប្រទ្រស 
ឥណា្ឌ្រទាំងមុននិងអំឡុងព្រលសង្គ្រ្រម។ នៅទីនោះពួកគ្របានប្រមូលផ្ដុ ំ
ប្រជាជនពីប្រទ្រសដ្រលជាសត្រូវរបស់ខ្លួនដោយសារត្រភាពភ័យខា្ល្រច 
របស់ពួកគ្រថានឹងអាចមនអំពើចារកម្មកើតឡើង។ នៅក្នុងករណីន្រះមន 
ន័យថាជំរំប្រមូលផ្តុំគឺជាតំបន់ដច់ស្រយលមួយដ្រលអ្នកទាំងនោះត្រូវ
បានឃុំឃំងដោយមិនត្រូវបានគ្រធ្វើបាបយយីនិងត្រូវបានរំដោះបនា្ទ្រប់
ពីសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់។

 ជំរំប្រមូលផ្ដុរំបស់អាល្លម៉ឺង់ផ្ទយុទៅវិញ ត្រវូបានសាងសង់ឡើងសម្រ្រប់ 
មនុស្រសដ្រលត្រូវបានគ្រដក់គុកដោយគ្ម្រនការកំណត់ដោយសារត្រជាតិ 
សាសន៍ ជំនឿ ឬផ្លូវភ្រទរបស់ពួកគ្រ។ មនុស្រសទាំងន្រះត្រូវបានប្រើ និង 
រំលោភបំពាន ហើយចុងបញ្ចប់គឺត្រូវបានគ្រកម្ច្រត់ចោល។ មនជំរំសម្ល្រប ់
មនុស្រសចំនួន៦ ដ្រលមនឡសម្រ្រប់ដុតសាកសព ដូចជានៅអូសឈ្វិច, 

ត្របា្ល្រំងកា៤៨,ប្រលជ្រក៍៤៩,សូប៊ីប័រ៥០,ឆ្រលណូ៥១ និងម៉្រជ៍ដណ្រក៥២ ។  

៤៨   គឺជាជំរំសម្ល្រប់របស់ណាហ្រសុីនៅក្នុងសង្គ្រ្រមលោកលើកទី២ដ្រលមនទីតំងស្ថិតនៅជិតភូមិសូបី៊ប័រនៅភាគខាងកើតន្រ
ស្រុកលូប្លីនប្រទ្រសបូ៉ឡូញ។ ជំរំន្រះមនចម្ង្រយ៥គីឡូម៉្រត្រពីទន្ល្របាក់ដ្រលសព្វថ្ង្រន្រះជាព្រំដ្រនរវាងប្រទ្រសបូ៉ឡូញ
និងអ៊ុយក្រ្រន។ 

៤៩ គឺជំរំសម្ល្រប់ដ្រលស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទ្រសប៉ូឡូញនៅក្នុងសង្ក្រត់លូប្លីន។
៥០  គឺជាជំរំសម្ល្រប់របស់ណាហ្រសុីនៅក្នុងសង្គ្រ្រមលោកលើកទី២ដ្រលមនទីតំងស្ថិតនៅជិតភូមិសូបី៊ប័រនៅភាគខាងកើតន្រ

ស្រុកលូប្លីនប្រទ្រសបូ៉ឡូញ។ ជំរំន្រះមនចម្ង្រយ៥គីឡូម៉្រត្រពីទន្ល្របាក់ដ្រលសព្វថ្ង្រន្រះជាព្រំដ្រនរវាងប្រទ្រសបូ៉ឡូញ
និងអ៊ុយក្រ្រន។

៥១  គឺជាជំរំសម្ល្រប់ដំបូងបង្អស់របស់ណាហ្រសុីបនា្ទ្រប់ពីឈ្ល្រនពានប្រទ្រសបូ៉ឡូញបានជោគជ័យ។ ជំរំន្រះមនចម្ង្រយ៥០ 
គីឡូម៉្រត្រពីភូមិឆ្រលណូ។

៥២  គឺជាជំរំប្រមូលផ្ដុំនិងសម្ល្រប់របស់ណាហ្រសុីនៅជាយទីក្រុងលូប្លីន។

"តើជីវិតនៅក្នុងជំរំមនលក្ខណៈ
យ៉្រងដូចម្ដ្រចដ្ររ?"
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នៅទីនោះការសម្ល្រប់ប្រៀបបានដូចជាប្រតិបត្តិការឧស្រសាហកម្មមួយដ្រល 

មនុស្រសរស់ចូលទៅទីនោះហើយច្រញមកវិញកា្ល្រយជាផ្រះ។ ជំរំទាំងន្រះ 

ស្ថិតនៅលើទឹកដីប៉ូឡូញឬអ៊ុយក្រ្រនពីមុន។ ទាំងនោះគឺជាជំរំសម្ល្រប់ក្នុង 

គោលបំណង គឺដើម្របីកុំឱ្រយមននរណាម្ន្រក់អាចរួចផុតជីវិតច្រញមកបាន។

 ជរំបំ្រមលូផ្ដុដំចូជាបជឺនិ-ប្រលសនិ៥៣ នងិថ្ររ៉្រសុនីសា្ដ្រដ៥៤ មនិមនឡ 

សម្រ្របដ់តុសាកសពទ្រ។ អ្នកទោសមនិត្រវូបានគ្រសម្ល្របដ់ោយប្រើប្រ្រស ់

ផ្រស្រងពុល ដូច្ន្រះហើយជំរំទាំងន្រះមិនម្រនជាជំរំសម្ល្រប់ទ្រ។ ប៉ុន្ត្រវាមន 

លក្ខណៈអមនុស្រសធម៌ស្មើគ្ន្រ។ មនុស្រសជាច្រើនបានសា្ល្រប់ដោយសារភាព 

អត់ឃ្ល្រន ជំងឺ និងការធ្វើបាប។

 អំឡុងព្រលដ្រលយើងនៅអូសឈ្វិច ពួកគ្របានយកអ្វីៗគ្រប់យ៉្រង

ដ្រលយើងមនសូម្របីត្រសម្លៀកបំពាក់របស់យើង។ ប៉ុន្ត្រយើងនៅត្រមន 

កម្ល្រំងដើម្របីធ្វើការងរ។ រោងចក្រឧស្រសាហកម្មត្រូវការកម្ល្រំងពលកម្ម  

ហើយបុរសទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសមរភូមិ។ ដូច្ន្រះហើយទើបជំរំ 

ការងរជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទូទាំងប្រទ្រស។ ក្នុងជំរំទាំងន្រះ 

អ្នកទោសត្រវូធ្វើការងរដ្រលមនលក្ខណៈអមនុស្រសធម៌ជាច្រើនខណៈព្រល 

ដ្រលទទួលរងនូវការធ្វើបាបនិងកង្វះស្របៀងអាហរ។

 បុ៉ន្ត្រដូចដ្រលខ្ញុំបានលើកឡើង មនុស្រសជាច្រើនដ្រលសួរសំណួរន្រះ

ចង់ដឹងអំពីអ្វីដ្រលកើតឡើងនៅអូសឈ្វិច។

 ជាខ្លយីើងអាចនិយយបានថា វាប្រៀបបានដូចជាការរស់នៅក្នងុពពុះ

សាបូ៊ពណ៌ប្រផ្រះមួយ។ ដីមនពណ៌ប្រផ្រះដោយធូលី ជំរដំ្រលយើងរស់នៅ

ពោរព្រញទៅដោយពណ៌ប្រផ្រះ សម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកទោសមនពណ៌ 

ប្រផ្រះ ហើយម្រឃមនពណ៌ប្រផ្រះដោយសារត្រផ្រស្រង។ វាគឺជាជីវិត 

៥៣   គឺជាភូមិមួយនៅប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ ស្ថិតនៅខាងជើងហណូវីដ្រលគឺជាជំរំប្រមូលផ្ដុំរបស់ណាហ្រសុីក្នុងអំឡុងសង្គ្រ្រម 
លោកលើកទី២។

៥៤   ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយណាហ្រសុីសម្រ្រប់ធ្វើជាជំរំប្រមូលផ្ដុំនិងហ្គ្រតូក្នុងឆា្ន្រំ១៩៤១នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឆ្រក។ ៥៥    គឺជាម្របញ្ជ្រការផ្ន្រកវាយប្រហរជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកដឹកនាំការសម្ល្រប់រង្គ្រលនៅអុឺរ៉ុប។

មួយដ្រលមនត្រភាពច្របូកច្របល់ ដោយមិនមនព្រលវ្រលាច្របាស់ 

លាស់។ អ្នកមិនអាចដឹងបានទ្រថាតើអ្នកបាននៅទីនោះអស់រយៈព្រល 

មួយថ្ង្រ មួយឆា្ន្រំ ឬព្រញមួយជីវិតរបស់អ្នក...

 ខ្ញុំសូមដកស្រង់ពាក្រយរបស់អ្នករស់រានមនជីវិតម្ន្រក់ឈ្ម្រះថា យ្រ 

ហ្រល ដ្រណ័រ ដ្រលបានធ្វើជាសាក្រសីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្ដីរបស់អាដុលហ្វ ៍ 

អាយខា្ម្រន់៥៥។ គត់បាននិយយថា អូសឈ្វិច គឺជាភពមួយផ្រស្រងទៀត។  

ព្រលវ្រលាកន្លងផុតទៅតមមត្រដ្ឋ្រនដ្រលខុសពីផ្រនដី។ គ្ម្រនក្ម្រងដ្រល 

កើតនៅទីនោះ ហើយក៏គ្ម្រនអ្នកដ្រលកើតចាស់ឈឺសា្ល្រប់។ ឪពុកម្ដ្រយ 

គ្ម្រនកូន, កូនគ្ម្រនឪពុកម្ដ្រយ។

 គោលបំណងន្រការមិនសម្ល្រប់អ្នកទោសមួយចំនួនដោយប្រើផ្រស្រង 

ពុល គឺដោយសារត្រពួកគ្រនឹងត្រូវយកទៅលក់នៅរោងចក្រដ្រលពួកគ្រ 

ត្រូវធ្វើពលកម្មរហូតដល់ល្រងមនកម្ល្រំងគ្រប់គ្រ្រន់។ ការដោះដូរប្របន្រះ 

បានកើតឡើងជាញឹកញប់ បនា្ទ្រប់ពីការជ្រើសរីសអ្នកដ្រលត្រវូបានជ្រើស 

រីសនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំរំការងរផ្រស្រងៗពីគ្ន្រដ្រលនៅជាប់ជាមួយ 

រោងចក្រ។ ឯអ្នកដ្រលនៅសល់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅបន្ទប់ផ្រស្រងពុល។

 ដោយសារត្រអាល្លឺម៉ង់ មិនមនបំណងក្នុងការទុកយើងទំាងអស់គ្ន្រ 

ឱ្រយមនជីវិតរស់នៅបានយូរ របបអាហរក៏ត្រូវបានតម្រូវទៅតមន្រះដ្ររ។  

របបអាហរត្រូវបានបា៉្រន់សា្ម្រនឱ្រយសមល្មមសម្រ្រប់ចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្រសត្រ 

ម្ន្រក់ក្នងុរយៈព្រល៣ខ្រត្របុ៉ណ្ណ្រះ។ នំប័ុងពណ៌ខ្ម្រទម្ងន់ប្រហ្រល៣ខំាដ្រល 

ភាគច្រើនធ្វើមកពីអាចម៍រណា គឺជាអាហរសម្រ្រប់រយៈព្រលព្រញមួយ 

ថ្ង្រដ្រលព្រលខ្លះនំប័ុងន្រះលាយជាមួយនឹងប័រម៉្រហ្ក្ររនីទម្ងន់៥ខំា ហើយជួន 

កាលលាបជាមួយដំណាប់ផ្ល្រឈើឬ សាច់ក្រកមួយដំុ។ លើសពីន្រះក៏មន

កាហ្វ្រដ្រលមនអត្ថប្រយោជន៍ត្រមួយគត់គឺវាក្ដ្រ។
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 នៅអូសឈ្វិច យើងទទួលបានកាហ្វ្រក្ដ្រនៅព្រលព្រឹក ហើយនៅ

ថ្ង្រត្រង់យើងទទួលបានស៊ុបដ្រលមនរូបរាងដូចជាភក់ពណ៌ត្ន្រតដ្រល 

ធ្វើមកពីឫសបន្ល្រនិងសំបកដំឡូង ហើយជួនកាលមនឆ្អឹងមួយដុំ។ នៅ 

ក្នុងជំរំពលកម្ម យើងក៏ទទួលបានកាហ្វ្រនៅព្រលព្រឹក ហើយស៊ុបនៅ 

ព្រលលា្ង្រចដ្ររ។ អ្នកទោសមួយចំនួនបានសន្រសំសំច្រដោយប្រងច្រក 

នំបុ័ងជា៣កំណាត់។ ធ្វើដូចន្រះទើបវាអាចស្រសសល់បានសម្រ្រប់អាហរ 

៣ព្រល។ ឯអ្នកខ្លះទៀត រមួទាងំខ្ញុ ំមនិអាចហមឃតខ់្លនួឯងមនិឱ្រយបរភិោគ 

វាអស់បនា្ទ្រប់ពីបានច្រកភា្ល្រមៗនោះទ្រ។ យើងដ្រកនៅលើគ្រ្រដ្រកតូចៗ 

ដ្រលមនជាច្រើនជាន់ ហើយជារៀងរាល់ថ្ង្រយើងត្រូវបានរំខានឥត 

ឈប់ឈរដោយ សំឡ្រងស្រ្រករាប់ចំនួនអ្នកទោស។ ន្រះក៏ជាមធ្រយោបាយ 

មួយផ្រស្រងទៀតរបស់ណាហ្រសុី ដើម្របីធ្វើទារុណកម្មមកលើយើងដ្ររ។  

ទោះបីជានៅក្នុងអាកាសធាតុប្របណាក៏ដោយ ក៏យើងត្រូវបានគ្រដ្រញ 

ឱ្រយទៅខាងមុខជំរំហើយឈរតម្រង់ជា៥ជួរ ដើម្របីរង់ចាំការរាប់ចំនួនអ្នក 

ទោស។ ជារឿងរាល់ថ្ង្រ យើងត្រូវបានគ្រដស់ឱ្រយក្រ្រកតំងពីព្រឹកព្រលឹម 

ដោយក្ម្រងស្រីជនជាតិប៉ូឡូញ ឬ ឆ្រក ដ្រលទទួលបន្ទុកច្រញបញ្ជ្រនៅ 

ក្នុងជំរំ។ នាងបានដើរចូលមកបើកភ្លើងដោយប្រញប់ប្រញល់ ហើយ 

ស្រ្រកជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ថា Aufstehen (អ័ហ្វស្ទៀន)! ដ្រលមនន័យ 

ថាដល់ព្រលក្រ្រកហើយ។ ជាមួយនឹងពាក្រយជ្ររប្រទ្រចនាងដ្រញយើង 

ឱ្រយទៅក្នុងបន្ទប់ទឹក។ យើងត្រូវត្រប្រញប់ប្រញល់ពីព្រ្រះដល់ព្រល 

រាប់ចំនួនអ្នកទោសហើយ។ យើងត្រូវឈរឱ្រយត្រង់ជួរក្នុងរយៈព្រលជា 

ច្រើនម៉្រងស្របព្រលដ្រលអ្នកយមកំពុងរាប់ចំនួនអ្នកទោស។

 ការរាប់ចំនួនអ្នកទោសបានបន្តទោះបីជាយើងឈឺក៏ត្រូវត្រឈរឱ្រយ 

ត្រង់ ហើយប្រសិនបើមនអ្នកសា្ល្រប់នៅព្រលយប់ គ្រនឹងយកសាក 

សពច្រញទៅក្រ្រ។ អ្នកដ្រលត្រួតពិនិត្រយតមក្រុមត្រូវត្រប្រ្រកដថា 

មនចនំនួច្របាសល់ាស ់ហើយបញ្ជនូបាយការណទ៍ាងំនោះឱ្រយទៅកងការពារ 

ណាហ្រសុី។ ព្រលនោះ ពួកគ្រនឹងពិនិត្រយការរាប់ ហើយព្រលខ្លះមនការ 

រាប់ចំនួនម្ដងទៀតមុនព្រលដ្រលម្របញ្ជ្រការជំរំបានមកដល់។ នៅព្រល 

ដ្រលម្របញ្ជ្រការជំរំទទួលបានរបាយការណ៍ រួចហើយទើបយើងអាច 

ត្រឡប់ទៅកន្ល្រងរបស់យើងវិញ។ ដល់ព្រលនោះយើងទាំងអស់គ្ន្រ 

ស្រ្រកឃ្ល្រន អស់កំលាំង និងរងរយ៉្រងខា្ល្រំងហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំការ 

ច្រកកាហ្វ្រក្ដ្រ ។
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VAR MAN  
HUNGRIG HELA 

TIDEN?
 

Were 
You Always 
Hungry?

 យើងបានមកដល់ អូសឈ្វចិ បនា្ទ្រប់ពីអត់អាហរ និងទឹកអស់រយៈព្រល 

បីថ្ង្រ។ ភាពភ័យខា្ល្រចដ្រលបានគ្របដណ្ដប់ប្រះដូងរបស់ខ្ញុំបានរារំាងមិន 

ឱ្រយខ្ញុចំាប់អារម្មណ៍ថា ខ្លនួឃ្ល្រនខា្ល្រងំយ៉្រងណានោះទ្រ។ ខ្ញុបំ្រៀបបានដូចជា 

យនយន្តដ្រលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកដទ្រ ហើយត្រងត្រធ្វើអ្វីដ្រល 

គ្របានបញ្ជ្រ។

 ព្រតឹ្ដកិារណ៍ផ្រស្រងៗបានកើតឡើងជាហរូហ្រ។ អ្វីៗ គ្រប់យ៉្រងបានកើត 

ឡើងយ៉្រងឆាប់រហស័ រហតូធ្វើឱ្រយខ្ញុមិំនបានកត់សម្គ្រល់ឃើញពីព្រះអាទិត្រយ 

រះឡើយ។ យើងឈរនៅក្រ្រមទឹកផ្ក្រឈូក ហើយព្រលខ្លះខ្ញុបំានព្រយោយម

លិឍដំណក់ទឹកដ្រលបានស្រក់ចុះមក។

 បនា្ទ្រប់ពីយើងត្រវូបានបញ្ជនូទៅជំរ ំស្របៀងអាហរក៏បានមកដល់ដ្រល 

មននំប័ុងខ្ម្រមួយដំុ។ នៅព្រលនោះ ខ្ញុនំៅត្រមនអារម្មណ៍តក់ស្លតុចំពោះ

ហ្រតុការណ៍ដ្រលបានកើតឡើងកាលពីយប់ម្រសលិមិញ ហើយនឹងក្ដបីារម្មណ៍

ចំពោះឪពុកម្ដ្រយរបស់ខ្ញុ។ំ ខ្ញុមិំនអាចល្របអ្វចូីលទៅក្នងុពោះបានទ្រ។ ខ្ញុំ

បានឱ្រយនំប័ុងនោះទៅប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំរួចក៏បន្តធ្វើប្របន្រះអស់រយៈព្រលជា

ច្រើនថ្ង្រ។ ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបរិភោគនំបុ័ងនៅព្រលដ្រលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភា្ញ្រក់ខ្លួនដឹង 

ថាប្រសនិបើខ្ញុំចង់មនជីវិតរស់នៅបន្តទៀតខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលនូវអ្វី

ដ្រលខ្ញុំមនដ៏តិចតួចន្រះទ្រ។

 ពួកខ្ញុំមិនដ្រលបានបរិភោគឆ្អ្រតនោះទ្រ។ ព្រលខ្លះនំប័ុងដ្រលគ្ម្រន 

រសជាតិទាំងន្រះមិនបានដុតឱ្រយឆ្អិនល្អផង។ វាគ្រ្រន់ត្រជាម្រសៅគ្រើមៗ 

ពណ៌ខ្ម្រមួយ និងគ្រ្រន់ត្រមនកាឡូរីគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីកំុឱ្រយយើងសា្ល្រប់ត្រ 

បុ៉ណ្ណ្រះ បុ៉ន្ត្រនំប័ុងនោះគឺតិចតួចណាស់ដើម្របីបន្តជីវិតរបស់យើង។ 

"តើអ្នកត្រងត្រឃ្ល្រនម្រនទ្រ?"
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នៅព្រលដ្រលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហូប ទើបធ្វើឱ្រយខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងឃ្ល្រនខា្ល្រំងយ៉្រង

ណា។ វាប្រៀបបានដូចជាមនប្រហងទទ្រមួយនៅក្នងុពោះរបស់ខ្ញុដំ្រល 

ត្រងត្របើកចំហ។ ចំណិតនំប័ុងតូចទាំងន្រះមិនអាចបំព្រញប្រហងនៅ

ក្នុងពោះខ្ញុំបានទ្រ ផ្ទុយទៅវិញគឺប្ររជាធ្វើឱ្រយខ្ញុំចង់បានច្រើនទៀត។ ព្រល 

វ្រលាច្រះត្រកន្លងផុតទៅ ហើយភាពស្រ្រកឃ្ល្រនសឹងត្រហ្រកពោះវៀន 

របស់ខ្ញុំ។ ន្រះគឺជាភាពស្រ្រកឃ្ល្រនរួមគ្ន្រ។ យើងក្ម្រងស្រីៗបុ៉នា្ម្រននាក់

គឺជាពោះមួយដ្រលស្រ្រកឃ្ល្រនរួមគ្ន្រ យើងមិនដ្រលនិយយអំពីអ្វីផ្រស្រង 

ទ្រ។ យើងនិយយត្រអំពីអ្វីដ្រលអាចបន្លប់ស្រចក្ដីស្រ្រកឃ្ល្រនរបស់យើង

ត្រប៉ុណ្ណ្រះ។

 បនា្ទ្រប់ពីយើងបានមកដល់ជំរំពលកម្ម ភាពស្រ្រកឃ្ល្រនបានកា្ល្រយទៅ 

ជារឿងមួយដ្រលយើងអាចទម្ល្រប់បាន។ អារម្មណ៍ដ្រលឃ្ល្រនបានកា្ល្រយ 

ទៅជារឿងធម្មត។ ជារឿយៗ ពោះរបស់ខ្ញុំបានបះបោរហើយក៏ចាប់ផ្ដើម 

មនអារម្មណ៍ឈចឺាប់ ក៏បុ៉ន្ត្រនៅព្រលដ្រលអារម្មណ៍នោះកើតឡើងខ្ញុតំ្រង 

ត្រទំពារទឹកមត់របស់ខ្ញុំដើម្របីបញ្ឆ្រតក្រពះរបស់ខ្ញុំថា ខ្ញុំកំពុងត្របរិភោគ 

អាហរ។ យើងក៏អាចបញ្ឆ្រតក្រពះរបស់យើងដោយនិយយអំពី ការចម្អនិ 

អាហរ របូមន្តអាហរនិងមុខម្ហបូផ្រស្រងៗរហតូដល់ហៀរទឹកមត់។ ការគិត

ចុងក្រ្រយរបស់ខ្ញុំមុនព្រលដ្រលខ្ញុំចូលគ្រងនៅព្រលលា្ង្រច ជាញឹកញប់គឺ 

នំបុ័ងតូចមួយដ្រលខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅព្រលព្រឹក។ យ៉្រងហចណាស់វា

អាចរម្ង្រប់ភាពអត់ឃ្ល្រនរបស់ខ្ញុំសម្រ្រប់ព្រលន្រះបាន។

 យើងត្រងត្រព្រយោយមរកអ្វីដ្រលអាចបរិភោគបាន។ វាសំខាន់ណាស់

ក្នុងការរាប់អានជាមួយក្ម្រងស្រីៗដ្រលធ្វើការនៅក្នុងចង្ក្រ្រនបាយ។ ព្រល 

ខ្លះពួកគ្របានលួចដំឡូងនិងនំប័ុងដើម្របីយកមកលើកទឹកចិត្តមិត្តភក្តិ។  

ភាពសប្របាយរីករាយក៏អាចកើតឡើងពីការដើរទៅធ្វើការនៅតមចម្ក្ររ 

ដំណំាហើយក៏ជាកន្ល្រងដ្រលខ្ញុំប្រថុយប្រថាននឹងការវាយដំដើម្របីលួចស្ព្រ 

មួយដើមឬពីរដើម។ នៅព្រលនោះ ភាពអត់ឃ្ល្រនគឺខា្ល្រងំកា្ល្រជាងការភ័យខា្ល្រច 

ចំពោះការដក់ទណ្ឌកម្មទៅទៀត។ ខ្ញុតំ្រវូបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយបរភិោគឆ្អ្រតត្រមឹ 

ត្រមួយដងបុ៉ណ្ណ្រះ។ ក្រុមរបស់យើងត្រូវបានបំប្រកច្រញពីគ្ន្របនា្ទ្រប់ពី 

ការបំផ្ទុះនៅឃ្ល្រំងស្តុកប្រ្រង។ នៅព្រលដ្រលមនសញ្ញ្រប្រ្រប់ពីអាហរថ្ង្រ

ត្រង់ ទឹកសុ៊បរបស់យើងក៏គួរត្រចាប់ផ្ដើមច្រកឱ្រយគ្រប់គ្ន្របុ៉ន្ត្រយើងប្ររជា

ត្រូវបានគ្រនាំទៅអាហរដ្ឋ្រនទៅវិញ។ តុអាហរជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំ

ឡើងដោយមនកន្ត្រកនំប័ុងធំមួយនៅចំកណា្ដ្រល។ ខ្ញុំមិនហ៊្រនសូម្របីត្រ 

គិតពីការប៉ះនំបុ័ងនោះរហូតដល់អ្នកយមបានទទូចប្រ្រប់ថាមិនអីទ្រ។ ខ្ញុំ 

ភា្ញ្រក់ផ្អើលយ៉្រងខា្ល្រងំពីព្រ្រះយើងត្រវូបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយបរភិោគតមចិត្តចង់។  

នៅព្រលដ្រលកន្រ្តកនោះទទ្រយើងបានថ្មមួីយទៀត។ វាពិបាកក្នងុការស្វ្រង 

យល់អំពីអ្វីដ្រលកំពុងត្រកើតឡើង វាប្រៀបបានដូចជាមនក្រណាត់កម្ញី

ដ្រលទន់ល្មើយមួយនៅលើពោះដ្រលឈឺរបស់ខ្ញុ។ំ ខ្ញុហំបូហើយហបូទៀត 

ហបូហើយហបូទៀត។ ខ្ញុពិំតជាសប្របាយចិត្តណាស់។ ខ្ញុមិំនដ្រលដឹងទ្រថា

នំប័ុងអាចធ្វើឱ្រយខ្ញុសំប្របាយចិត្តប្របន្រះបាន។ តងំពីព្រលនោះមកខ្ញុសឹំងត្រ

គោរពនំប័ុងនិងដំឡូងជាសាសនារបស់ខ្ញុ។ំ សម្រ្រប់ខ្ញុ ំគ្ម្រនអាហរណាដ្រល 

អាចហៅបានថាជាអាហរទ្រប្រសិនបើមិនម្រនជានំប័ុង។ ភាពសប្របាយ 

រកីរាយបានកន្លងផុតទៅយ៉្រងឆាប់រហស័។ ខ្ញុគិំតថាប្រ្រកដជាមននរណា

ម្ន្រក់បានធ្វើអ្វខុីស។ ន្រះគ្រ្រន់ត្រជាព្រតឹ្តកិារណ៍មួយដ្រលកើតឡើងត្រមួយ 

ព្រលបុ៉ណ្ណ្រះ ហើយបនា្ទ្រប់ពីថ្ង្រដ្រលយើងបានបរិភោគឆា្ង្រញ់នោះមក  

អារម្មណ៍ស្រ្រកឃ្ល្រនក៏កាន់ត្រមនខា្ល្រំងឡើងៗ នៅព្រលដ្រលពោះរបស់ 

យើងបង្រួមតូចមកវិញ។ ព្រលន្រះយើងគ្រ្រន់ត្របន្តល្របទឹកមត់និង 

ព្រយោយមស្រម្រថាយើងមិនឃ្ល្រននោះទ្រ។

 យើងរស់នៅប្របន្រះរហូតដល់ថ្ង្ររំដោះ។ នៅព្រលដ្រលកងទ័ព 

អង់គ្ល្រសបានជួបយើង និងឃើញសភាពរបស់យើងដ្រលមនភ្ន្រកខូង 
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VILKA SPRÅK 
PRATADES I 

AUSCHWITZ?
 

What languages 
were spoken 
in Auschwitz?

ហើយស្រអាប់ កងទ័ពទំាងនោះចង់ជួយយើង ហើយក៏បានច្រករំល្រក 

អាហរកំបុ៉ងរបស់គ្រឱ្រយមកយើងដ្ររ។ យើងភាគច្រើនបរិភោគអាហរ 

កំបុ៉ងនោះយ៉្រងតក់ក្រហល់ ដោយមិនបានគិតថាវាអាចធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់

ជីវតិ ពីព្រ្រះត្រក្រពះរបស់យើងមិនអាចរលំាយអាហរបានទាន់ព្រល។ ខ្ញុំ

សំណាងល្អណាស់ដ្រលមិនបានបរភិោគ។ ប្រសិនបើមនអ្នកណាម្ន្រក់ឱ្រយ 

ខ្ញុំប្រហ្រលជាបរិភោគដ្ររ។ ប៉ុន្ត្រពីព្រ្រះត្រសំណាងល្អរបស់ខ្ញុំៗ បានជួប

អ្នកដ្រលឱ្រយដំឡូងខ្ចីពីរមើម។
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"តើភាសាអ្វីដ្រលត្រូវបានប្រើប្រ្រស់
នៅក្នុងជំរំអូសឈ្វិច?"

 អូសឈ្វិច គឺជា ប៉មបាបិល៥៦ ដ្រលអាចឮគ្រប់ភាសារបស់អឺុរ៉ុប។ 

ប៉ុន្ត្រភាសាចម្របង គឺភាសាអាល្លឺម៉ង់ ហើយប្រសិនបើយើងមិនយល់ភាសា

នោះទ្រយើងនឹងជួបបញ្ហ្រអាក្រក់។

 ន្រះគឺជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតសំរាប់ជនជាតិ អុីតលី ដ្រលមនមនុស្រស 

តិចតួចណាស់អាចនិយយភាសាអាល្លឺម៉ង់បាន។ កងការពារ ណាហ្រសុី  

មិនបានខ្វល់ទ្រថាយើងមួយចំនួនមិនយល់ពីភាសារបស់ខ្លនួ និងបានចាត់ 

ទកុថា គជឺាការមនិសា្ដ្របប់ង្គ្របន់ៅព្រលដ្រលយើងមនិបានធ្វើតមបញ្ជ្រ។  

ខ្ញុំចំាថាមនស្ត្រីជនជាតិក្រិក ដ្រលមនរាងតូចម្ន្រក់មកពីកោះរូដស៍៥៧  

នាងបាននិយយអំពីការវាយដំលើរូបរាងកាយរបស់នាងនៅព្រលដ្រល 

នាងសា្ដ្រប់មិនយល់ពីអ្វីដ្រលគ្របានបញ្ជ្រ។ អ្នកដ្រលមិនយល់ពីបទបញ្ជ្រ 

មិនដ្រលមនជីវិតរស់បានយូរនោះទ្រ ហើយជនជាតិក្រិក និងអីុតលី 

ភាគច្រើនត្រូវបានសម្ល្រប់ដោយសារមូលហ្រតុទាំងន្រះ។

 ជនជាតជិ្វហី្វ នៅអុរឺ៉បុខាងជើងមនសណំាងជាងជនជាតដិទ៏្រទៀត។  

ដោយសារត្រអ្នកទាំងនោះអាចនិយយភាសាយីដីស៥៨ និងយល់អំពីបទ 

បញ្ជ្រ។ ដូច្ន្រះហើយទើបអ្នកទំាងនោះមិនងយធា្ល្រក់ខ្លួនទៅជាជនរង 

គ្រ្រះដូចជាជនជាតិអីុតលី។ ខ្ញុក៏ំមនចំណ្រះដឹងខ្លះអំពីភាសាយដីីសដ្ររ 

៥៦  នៅក្នងុព្រះគុម្ព១ី១: ១-៩បានបកស្រ្រយថាប៉មបាបិលគឺជាទ្រវកថាដ្រលពន្រយល់អំពីមូលហ្រតុធ្វើឲ្រយមនុស្រសក្នងុពិភពលោក 
និយយភាសាផ្រស្រងៗពីគ្ន្រ។

៥៧  គឺជាកោះមួយនៅក្នុងប្រទ្រសក្រិក។
៥៨   ភាសាមួយក្នុងចំណមភាសាអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនដ្រលត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ដោយជនជាតិអាសក្រណាហ្រសុីកជ្វីហ្វឬក៏ 

ជ្វីហ្វ-អាល្លឺម៉ង់ ពីព្រ្រះនៅក្នុងសម័យរ៉ូមុ្រំងធា្ល្រប់មនជនជាតិជ្វីហ្វរស់នៅក្នុងតំបន់មួយដ្រលបច្ចុប្របន្នន្រះជារបស់ 
ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់។ ៥៩  មនឈ្ម្រះជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ថា Blockova (ប្លក់កូវា៉្រ) គឺជាអ្នកដ្រលមើលខុសត្រូវនៅតមជំរំប្រមូលផ្ដុំរបស់ណាហ្រសុី។

ពីព្រ្រះឪពុកម្ដ្រយរបស់ខ្ញុំត្រងត្រនិយយភាសាន្រះនៅព្រលដ្រលពួក 

គត់មិនចង់ឱ្រយកូនៗសា្ដ្រប់យល់អំពីអ្វីដ្រលពួកគត់និយយ។ ជាងន្រះ 

ទៅទៀត ខ្ញុំធា្ល្រប់បានរៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់នៅតមសាលារៀនរបស់ខ្ញុំ។  

ដូច្ន្រះហើយវាធ្វើឱ្រយខ្ញុំមនប្រៀបជាងអ្នកដទ្រ។

 នៅក្នុងជំរំអូសឈ្វិច-បឺកខិណូ មនុស្រសដ្រលមកពីសញ្ជ្រតិផ្រស្រងពីគ្ន្រ 

មិនសូវមនទំនាក់ទំនងជាមួយគ្ន្រទ្រ។ ដូច្ន្រះហើយខ្ញុក៏ំមិនមនឱកាសច្រើន 

ដើម្របសីា្ដ្រប់ភាសាដ្រលនិយយខុសគ្ន្ៗរ ទំាងអស់នោះដ្ររ។ កន្ល្រងត្រមួយ 

គត់ដ្រលយើងអាចជួបអ្នកដ្រលមកពីក្រមុផ្រស្រងគ្ន្របានគឺនៅក្នងុបន្ទប់ទឹក។ 

នៅទីនោះខ្ញុំព្រយោយមបង្កើតសន្ទនាខ្លះៗជាមួយក្ម្រងស្រីឯទៀត។

 ក្រ្រពីស្រ្តីដ្រលជាជនជាតិក្រិកនោះ ខ្ញុំក៏បានជួបរ៉ូសដ្រលជាក្ម្រង 

ស្រីតូចម្ន្រក់មកពីប្រទ្រសហូឡង់។ នាងនិយយភាសាអាល្លឺម៉ង់ បុ៉ន្ត្រខ្ញុំ 

សា្ដ្រប់នាងមិនសូវយល់ទ្រ ព្រ្រះត្ររបៀបបញ្ច្រញសំឡ្រងរបស់នាង។  

ប៉ុន្ត្រសំណាងល្អដ្រលកងការពារណាហ្រសុី នៅត្រយល់អំពីអ្វីដ្រលនាង 

និយយ ហើយនាងក៏បាននិយយប្រ្រប់ខ្ញុំអំពីការដ្រលបានត្រងតំងឱ្រយ 

ធ្វើជាប្លក់កូវា៉្រ៥៩  ដ្រលបានធ្វើឱ្រយនាងទទួលអត្ថប្រយោជន៍បន្ថ្រមដូចជា 

មនអាហរល្អ សម្លៀកបំពាក់ល្អ និងមនស្ររីភាពច្រើនជាងមុន។



57 58

VAD HIÄLPTE 
DIG ATT 

ÖVERLEVA?
 

What helped 
you to survive?

 មនុស្រសជាច្រើននាក់មិនដ្រលជឿលើឱកាសនោះទ្រ ប៉ុន្ត្រប្រសនិបើខ្ញុំ
ត្រូវឆ្លើយសំណួរថា តើអ្វីដ្រលបានជួយឱ្រយខ្ញុំរួចជីវិត គឺខ្ញុំបានត្រឹមត្រឆ្លើយ 
ថានោះគឺមកពីឱកាស។ ប្រសិនបើគ្ម្រនឱកាសនោះទ្រអ្វីៗផ្រស្រងទៀតក៏ 
មិនអាចជួយបានដ្ររ។ នៅក្នុងជំរំគឺគ្ម្រនហ្រតុនិងផលទ្រ។ យើងមិនអាច 
ដឹងបានទ្រថាយើងគួរត្រនៅកន្ល្រងណា ឬក៏មិនគួរនៅកន្ល្រងណាដើម្របីឱ្រយ 
បានរួចជីវិត។ យើងអាចនឹងត្រូវកងការពារណាហ្រសុី សម្ល្រប់សម្រ្រប់ការ 
ល្រងសើចសប្របាយរបស់ពួកគ្រក៏មន។ អំពើល្អដ្រលកងការពារទំាងនោះ
ធ្វើមកលើយើងក៏អាចមនន័យថាបនា្ទ្រប់មក គឺជាស្រចក្ដសីា្ល្រប់។ ឧទាហរណ៍ 
វ្រជ្ជបណ្ឌិតម៉្រនជីលី ត្រូវបានគ្រសា្គ្រល់ថា ត្រងត្រឱ្រយស្ករគ្រ្រប់ទៅក្ម្រងណា
ដ្រលគត់នឹងយកទៅធ្វើពិសោធន៍។

 " តើអ្នកអាចសម្របខ្លនួបានដោយរបៀបណា?"  មនសិស្រសជាច្រើន 
បានសួរប្របន្រះមកខ្ញុំ។ "ប្រសិនបើជាខ្ញុំ ខ្ញុំអាចនឹងសា្ល្រប់" ។ 

 អ្នកអាចគិតប្របន្រះបាន បុ៉ន្ត្រស្រចក្ដីសា្ល្រប់គឺមិនងយស្រួលដូច
អ្វីដ្រលនិយយនោះទ្រ។ ការរស់នៅអាចពិបាក ប៉ុន្ត្រយើងគ្ម្រនជម្រើស 
ផ្រស្រងទៀតឡើយ យើងនឹងខិតខំត្រដររស់នៅរហូតដល់ទីបញ្ចប់ន្រជីវិត 
របស់យើង។

 ជាច្រើនយប់ បនា្ទ្រប់ពីធ្វើការងរហត់នៅព្រលថ្ង្រ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាច 
បន្តជីវិតរស់ទៅថ្ង្រមុខបានទៀតទ្រ។ ប៉ុន្ត្រនៅព្រលដ្រលខ្ញុំភា្ញ្រក់ឡើង ខ្ញុំក ៏
កា្ល្រយទៅជាកូនចៀមដ្រលចាំសា្ត្រប់បង្គ្រប់ ធ្វើភារកិច្ចដ្រលគ្របានបញ្ជ្រដូច 
កាលពីម្រសលិមិញម្ដងទៀត ដោយក្ដសីង្រឃថឹាដរាបណាខ្ញុធំ្វើអ្វដី្រលពួកគ្របាន
បញ្ជ្រ។ ពួកគ្រនឹងមិនបាញ់សម្ល្រប់ខ្ញុទំ្រ។ ដរាបណាដ្រលយើងនៅមនជីវតិ 
យើងចង់រស់បន្តទោះបីជាមនរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ។ យើងជាច្រើន 
នាក់ត្រូវបានគ្រធ្វើទារុណកម្ម បុ៉ន្ត្រនៅត្រមិនបោះបង់ចោលក្ដីសង្រឃឹម។  

"តើអ្វីដ្រលបានជួយអ្នកឱ្រយរួចជីវិត?"
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ខ្ញុំក៏សង្រឃឹមដ្ររថាខ្ញុំនឹងនៅត្រត្រដររស់នៅក្នុងសា្ថ្រនភាពប្របនោះ បុ៉ន្ត្រ 
យើងក៏មិនអាចដឹងបានដ្ររថាយើងនឹងធ្វើអ្វីបនា្ទ្រប់មកទៀតនោះទ្រ។

 នៅអូសឈ្វិច ព្រលខ្លះខ្ញុំគិតដោយក្ដីអស់សង្រឃឹម "មិនអាចមន 
ថ្ង្រមួយទៀតបានទ្រ ថ្ង្រស្អ្រកខ្ញុំនឹងលោតចូលបនា្ល្រលួសអគ្គិសនី" បុ៉ន្ត្រក៏ 
មនគំនិតថ្មីមួយទៀតល្រចឡើងថា "ការសម្ល្រប់ខ្លួននោះនឹងធ្វើឱ្រយសម
ចិត្តពួកណាហ្រសុី ព្រ្រះអ្វីដ្រលពួកគ្រចង់បានគឺការកំចាត់យើងចោល" ។ 

 អ្វដី្រលការពារខ្ញុពីំគំនិតដ៏អាប់អួទាងំន្រះគឺប្អនូស្ររីបស់ខ្ញុ។ំ ភាពទទួល 
ខុសត្រូវចំពោះគ្ន្រទៅវិញទៅមក ធ្វើឱ្រយមនអត្ថន័យចំពោះជីវិតដ្រលគ្ម្រន 
ន័យរបស់យើង។ ប្រសិនបើប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្ត ខ្ញុំជួយផ្ដល់កម្ល្រំង 
ចតិ្តដល់នាង។ ប្រសិនបើខ្ញុមំនិសប្របាយចិត្ត ប្អនូស្ររីបសខ់្ញុនំយិយកបំ្ល្រង
ឱ្រយខ្ញុសំា្ដ្រប់។ ប្រសិនបើយើងគ្ម្រនគ្ន្រពីរនាក់ចំាជួយគ្ន្រទៅវញិទៅមកនោះទ្រ
យើងប្រ្រកដជាមិនអាចរស់រានមនជីវិតបានឡើយ។

 ភាពសាមគ្គីនិងរង្វង់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមក៏មនអត្ថន័យយ៉្រង
ខា្ល្រំងណាស់ដ្ររ។ នៅព្រលលា្ង្រច យើងអង្គុយជំុគ្ន្រដើម្របីព្រយោយមបំបាត់ 
គំនិតមិនល្អដោយនិយយអំពីរឿងចាស់និងថ្មីអំពីកំណាព្រយនិងរូបមន្តធ្វើ 
ម្ហូប។ យើងព្រយោយមបំបាត់ភាពស្រ្រកឃ្ល្រនដោយ "ធ្វើម្ហូប" ដ្រលជាការ 
ពន្រយល់ឱ្រយបានក្របាះក្របាយអំពីរបៀបធ្វើម្ហបូរហតូទាល់ត្រយើងសឹងត្រអាច
ធំក្លិនស្ព្រញត់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រ្រំនិងប្រហិត។

 មនរឿងផ្រស្រងៗជាច្រើនទៀតដ្រលមនសារសំខាន់ដល់ការរស់រានមន 
ជីវតិរបស់យើងទំាងអស់គ្ន្រដ្រលមកពីប្រទ្រសហងុគ្រ។ី អ្វដី្រលសំខាន់នោះ 
គឺយើងមិនត្រវូបានចាប់ខ្លនួឱ្រយកា្ល្រយទៅជាអ្នកទោសរហតូដល់ឆា្ន្រ ំ១៩៤៤។  
វាមនន័យថាយើងបានចំណាយព្រលមិនដល់១ឆា្ន្រំផងនៅក្នុងជំរំ ដ្រល 
មិនដូចអ្នកដទ្រទៀតដ្រលរងទុក្ខវ្រទនាអស់រយៈព្រលជាច្រើនឆា្ន្រំ។

 ការខិតខំត្រដររស់ដើម្របបី្រ្រប់អំពីរឿងរា៉្រវគ្រប់យ៉្រងដ្រលបានកើតឡើង 
ចំពោះយើងគ្រប់គ្ន្របនា្ទ្រប់ពីសង្គ្រ្រមបានរលត់ទៅត្រងត្រមននៅក្នុងផ្នត់ 
គំនិតរបស់យើងជានិច្ច។ បុ៉ន្ត្រនៅព្រលនោះយើងទំាងអស់គ្ន្របានសង្រសយ័
ថាគ្ម្រននរណាម្ន្រក់ចង់សា្ដ្រប់រឿងរា៉្រវរបស់យើងទ្រ។
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 អ្នកប្រហ្រលជាគិតថាពីព្រ្រះត្រជោគវាសនាដ្រលដូចគ្ន្ររបស់យើង 

នឹងអាចធ្វើឱ្រយយើងច្រះសាមគ្គីគ្ន្រ។ បុ៉ន្ត្រការពិតអ្វីៗដ្រលបានកើតឡើង 

គឺមិនម្រនជាការសាមគ្គីគ្ន្រនោះទ្រ។

 ជាញកឹញប់នៅព្រលដ្រលក្រមុការងរមួយបានបង្កើតឡើង ក្រមុតូចៗ 

នៅក្នុងនោះក៏បានបង្កើតឡើងដ្ររ។ ក្ម្រងស្រីៗដ្រលមកពីប្រទ្រសដូចគ្ន្រ 

រស់នៅជាមួយគ្ន្រយ៉្រងជិតស្និទ្ធហើយក៏មនការរីសអើងគ្ន្រដ្ររ។ ក្ម្រង 

ស្រីជនជាតិជ្វីហ្វ-បូ៉ឡូញ បានចាត់ទុកថាខ្លួនឯងល្អជាងជនជាតិហុងគ្រី  

ហើយជនជាតិហុងគ្រីគិតថាខ្លួនឯងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងជនជាតិបូ៉ឡូញ។ នៅ 

ក្នុងក្រុមដ្រលមកពីប្រទ្រសហុងគ្រី ក៏មនការប្រកាន់បក្រសពួកដោយសារ

ត្រអ្នកដ្រលមកពីទីក្រុងដូចគ្ន្រគឺរាប់អានត្រជាមួយអ្នកដ្រលមកពីទីក្រុង

ដូចគ្ន្រត្រប៉ុណ្ណ្រះ។

 អ្នកដ្រលមកពីទីកន្ល្រងដូចគ្ន្រឬនៅលើទូរថភ្លើងដូចគ្ន្រ ជួយយកអាសា

គ្ន្រទៅវញិទៅមកដោយអស់ពីចិត្ត។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើនរណាម្ន្រក់ត្រវូ

បានចាត់តងំឱ្រយធ្វើការងរដូចជានៅក្នងុផ្ទះបាយគឺអាចធ្វើឱ្រយអ្នកទាងំនោះ

ច្រករបបអាហរច្រើនទៅមិត្តភក្តរិបស់ខ្លនួ។ ក្ម្រងស្រីៗ ទំាងនោះច្រករលំ្រក 

អត្ថប្រយោជន៍ជាមួយក្រុមរបស់ខ្លួននិងត្រងត្រឱ្រយអាទិភាពគ្ន្រទៅវិញទៅ

មក។ នៅព្រលដ្រលទទួលរបបអាហរ គឺសំខាន់ណាស់ចំពោះការទទួល

បានទឹកសុ៊បដ្រលដួសមកពីបាតឆា្ន្រំង ព្រ្រះន្រះគឺជាផ្ន្រកដ្រលមនបន្ល្រ 

ជួនព្រលខ្លះមនកម្ទ្រចសាច់ទៀតផង។ យើងទាងំអស់គ្ន្រដ្រលឈរតម្រង់

ជួរចាំទឹកសុ៊បសម្លឹងមើលទៅកាន់វ្រកដួសដោយក្ដីច្រណ្រន។ តើវ្រកដួស 

សម្លនោះបានទម្ល្រក់ចុះទៅដល់បាតឆា្ន្រំងដ្ររឬទ្រ?ឬក៏វ្រកដួសសម្លនោះ 

ដួសបានត្រមឹត្រទឹកសុ៊បទ្រសម្រ្រប់ថ្ង្រន្រះ? ប្រធានក្រមុចាត់ច្រងនីមួយៗ 

"តើនៅក្នុងជំរំមនសាមគ្គីភាពគ្ន្រដ្ររឬទ្រ?" ចង់បង្ហ្រញអំពីភាពស្មើគ្ន្រនៅព្រលដ្រលច្រកទឹកសុ៊ប ដូច្ន្រះហើយទើប 

ប្រធានក្រុមទំាងនោះមិនងើយមើលមុខអ្នកដ្រលឈរតម្រង់ជួរទ្រ ដើម្របី 

បង្ហ្រញថាវ្រកដួសសម្លនឹងទម្ល្រក់ឱ្រយទៅដល់បាតឆា្ន្រំងសម្រ្រប់អ្នករាល់គ្ន្រ 

ដ្ររ។ បុ៉ន្ត្រប្រធានក្រុមទាំងនោះបានដឹងច្របាស់ថាក្រុមរបស់ខ្លួនឈរនៅ 

ត្រង់កន្ល្រងណាមិនថាជួរមុខ កណា្ដ្រល ឬចុងក្រ្រយគ្រ។ នៅព្រលដ្រល 

ដល់វ្រនក្រុមរបស់ខ្លួន នោះវ្រកដួសសម្លនឹងទម្ល្រក់ចុះដល់បាតឆា្ន្រំង។

 ការចង់មនជីវិតរស់នៅបន្តគឺខា្ល្រំងកា្ល្ររហូតដល់អាចធ្វើឱ្រយអ្នកខ្លះ 

លួចនំប័ុងពីសាច់ញតិរបស់ខ្លួន កូនលួចពីម្ដ្រយ រីឯបងប្អូនលួចពីគ្ន្រទៅ 

វិញទៅមក។ មនអ្នកខ្លះទៀតលះបង់អាហរខ្លួនទៅឱ្រយអ្នកដទ្រ បុ៉ន្ត្រ 

ហ្រតុការណ៍ន្រះមិនសូវកើតឡើងជាញឹកញប់នោះទ្រ។ នៅក្នុងក្រុម 

របស់ខ្ញុំមនមនុស្រសស្រីម្ន្រក់ត្រូវបានគ្រសា្គ្រល់ថាគឺជាមនុស្រសដ្រលមនចិត្ត 

កំណាញ់និងអាត្ម្រនិយម។ បុ៉ន្ត្រនាងបានប្រ្រទៅជាមនុស្រសដ្រលច្រះ 

លះបង់និងមនសណា្ដ្រនចិត្តល្អ។ នាងត្រងត្រជួយឱ្រយអស់ពីសមត្ថភាព 

របស់ខ្លួន ហើយក៏លះបង់អត្ថប្រយោជន៍របស់នាងទៅអ្នកដ្រលមន 

ស្រចក្ដីត្រូវការខា្ល្រំងជាង។

 ការប្ដងឹនិងរិះគន់ដោយចំហ មិនម្រនជារឿងដ្រលកម្រកើតមនឡើង 

នោះទ្រ។ ដើម្របីបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថ្រមគឺមនអ្នកខ្លះហ៊្រនរាយការណ៍ប្រ្រប់ 

ពីមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួន។ រឿងរា៉្រវទំាងន្រះ បានកើតឡើងមកលើរូបខ្ញុំផ្ទ្រល់។  

ខ្ញុគឺំជាអ្នកដ្រលនៅក្នងុចំណមមនុស្រសមួយចំនួនដ្រលច្រះភាសាអាល្លម៉ឺង់ 

ហើយក៏មនកម្ពស់ខ្ពស់ជាងអ្នកដទ្រទៀត។ ដូច្ន្រះព្រលដ្រលយើងទៅ 

ធ្វើការនៅអ្រដ្រលស្ដ្រតខ្ញុំត្រូវបានចាត់តំងឱ្រយធ្វើជាការប៉ូ។ នៅព្រលកា្ល្រយ 

ខ្លួនទៅជាកាបូ៉ គឺមនន័យថា យើងគឺជាដ្រជើងរបស់កងការពារណាហ្រសុី

ហើយមនតួនាទីក្នុងការមើលខុសត្រូវថាតើសមជិកនៅក្នុងក្រុមបានខិត 

ខំប្រងឹប្រ្រងធ្វើការងរដ្ររឬទ្រ។ ការងរន្រះធ្វើឲ្រយយើងទទួលបានទឹកសុ៊ប 
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បន្ថ្រមមួយចានទៀត។ យើងមិនអាចបដិស្រធការត្រងតំងន្រះបានទ្រ  

បុ៉ន្ត្រយើងអាចបំផ្ល្រញការងរន្រះបាន។ បនា្ទ្រប់ពីធ្វើដំណើរបានបន្តចិ យើង 

បានមកដល់រោងចក្រទ្រឌុទ្រ្រមមួយ ដ្រលការងររបស់យើងគឺត្រវូសម្អ្រត 

កំទ្រចថ្ម។ យើងត្រូវឈរជាជួរៗហើយហុចថ្មទៅម្ខ្រងទៀតដើម្របីដក់ជា 

គំនរឱ្រយមនរបៀប។ កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុគឺំត្រវូមើលក្ម្រងស្រីៗ ទាងំនោះឱ្រយធ្វើ 

ការងរឱ្រយអស់ពីសមត្ថភាព បុ៉ន្ត្រផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំប្ររជាជួយឃ្ល្រំមើល និង

ចាំប្រ្រប់ក្ម្រងស្រីៗទាំងនោះនៅព្រលណាដ្រលកងការពារណាហ្រសុីដើរ 

មកក្រប្ររ។ ក្ម្រងស្រីៗ ទំាងនោះអាចធ្វើការបានតមសម្រលួរហតូទាល់ត្រខ្ញុំ

ឱ្រយសញ្ញ្រទើបអ្នកទាំងនោះចាប់ផ្ដើមខិតខំធ្វើការងរវិញ។

 ពីរថ្ង្រមិនទាន់បានរលំងផុតទៅផង ខ្ញុក៏ំត្រវូបានរាយការណ៍ដោយក្ម្រង 

ស្រីជនជាតិបូ៉ឡូញម្ន្រក់។ ចំពោះក្ម្រងស្រីម្ន្រក់នោះត្រឹមត្រទឹកសុ៊បបន្ថ្រម

មួយចានសោះគឺអាចធ្វើឱ្រយនាងហ៊្រនធ្វើប្របន្រះបាន។

HUR VAR  
DET ATT VARA 

KVINNA  
I LÄGREN?

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



65 66

 នៅព្រលដ្រលនិយយអំពីទង្វើដ្រលបានប្រព្រឹត្តិទៅលើអ្នកទោស គឺ

គ្ម្រនភាពខុសគ្ន្ររវាងស្រ្តីនិងបុរសទ្រ។ ស្រ្តីក៏ត្រូវបានប្រើឱ្រយធ្វើការងរធ្ងន់

ហើយក៏ត្រូវបានដក់ទោសយ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្ន្រដ្ររ។ កងការពារណាហ្រសុី 

មិនបានចាត់ទុកយើងជាស្រ្តនីោះទ្រ គឺយើងគ្រ្រន់ត្រជាវត្ថដុ្រលត្រវូបានប្រើ

ប្រ្រស់ឱ្រយធ្វើការងរត្រប៉ុណ្ណ្រះ។ ស្ត្រីជាពិស្រស ស្ត្រីវ័យក្ម្រងបានព្រយោយម 

រក្រសាភាពជាស្រ្តរីបស់ខ្លនួសូម្របតី្រនៅក្នងុសា្ថ្រនភាពដ្រលស្ទើរត្រមិនអាចទ្រ្រំ

ទ្របានយ៉្រងណាក៏ដោយ។ នៅព្រលដ្រលយើងទៅដល់ជំរំពលកម្មហើយ

បានជួបអ្នកទោសសង្គ្រ្រមបារំាងដ្រលធ្វើការនៅកន្ល្រងជាមួយគ្ន្រ យើងបាន 

ព្រយោយមស្វ្រងរកក្រ្រមលាបមត់ឬម្រសៅលាបមុខនៅតមសំណង់បាក់ប្រក។ 

យើងចាប់ផ្ដើមចង់តុបត្រងខ្លនួសារជាថ្មមី្ដងទៀត ហើយយើងចង់ធ្វើឱ្រយខ្លនួ

យើងមនភាពទាក់ទាញចំពោះបុរសវយ័ក្ម្រងដ៏ស្រស់សង្ហ្រទាងំនោះ។ រឿង 

រា៉្រវស្ន្រហដ្រលបរសិទុ្ធកប៏ានកើតឡើង មនិយរូប៉នុា្ម្រនក្ម្រងស្រនីៅទនីោះក៏

ចាប់ផ្ដើមមនបុរសបារាំងដ្រលជា "របស់នាង" ។

 យើងត្រវូបានហមផ្ដ្រច់មិនឱ្រយមនទំនាក់ទំនងជាមួយគ្ន្របុ៉ន្ត្រនៅក្នងុ

ព្រលដ្រលគ្ម្រនអ្នកណាត្រតួពិនិត្រយមើលបុរសបារំាងទំាងនោះនឹង "ទម្ល្រក់" 

កាដូតូចមួយនៅមុខក្ម្រងស្រដី្រលខ្លនួចាប់អារម្មណ៍ ខណៈព្រលដ្រលនាង 

ដើរឆ្លងកាត់ ហើយក្ម្រងស្រីនោះនឹង "ទម្ល្រក់" សំបុត្រដ្រលមនពាក្រយ 

អរគុណពីរឬបីម៉្រត់ត្រឡប់ទៅវិញ។ យើងត្រូវត្រប្រុងប្រយ័ត្នថានឹងគ្ម្រន 

កងការពារណាហ្រសុ ីនៅជតិនៅព្រលណាដ្រលយើងធ្វើរឿងប្របនោះឡើង  

ពីព្រ្រះទង្វើប្របន្រះនឹងត្រូវបានដក់ទោសយ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរ។ ការដក់ទោស 

"តើក្នុងនាមជាស្ត្រីម្ន្រក់ដ្រលរស់នៅក្នុងជំរំ
មនលក្ខណៈប្របណាដ្ររ?"

យ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរក៏អាចអនុវត្តនៅព្រលណាដ្រលបុរសនិងនារីត្រូវចាប់បានថា 

នៅជាមួយគ្ន្រដ្ររ។ ប៉ុន្ត្រតមអ្វីដ្រលខ្ញុំចាំបានហ្រតុការណ៍ទាំងន្រះ គឺមិន

បានកើតឡើងនៅជំរដំ្រលខ្ញុរំស់នៅទ្រ។ ដោយឡ្រកហ្រតុការណ៍ទាងំន្រះ

បានកើតឡើងនៅ អូសឈ្វិច ។

 នៅអូសឈ្វចិ យើងរស់នៅក្នងុជំរធំំ ដ្រលមនមនុស្រសចំនួន៥០០នាក់។  

យើងត្រូវបានត្រួតត្រ្រដោយម្រក្រុមម្ន្រក់ឈ្ម្រះថា អ៊ីតកា ដ្រលជាក្ម្រងស្រី 

ជនជាតិបូ៉ឡូញម្ន្រក់។ នាងមនជំនួយការ ដ្រលត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់នាង

មនឈ្ម្រះថា អ្រលសា។ ក្ម្រងស្រីទំាងពីរនាក់ន្រះមកពីប្រទ្រសបូ៉ឡូញ  

ហើយបានរស់នៅក្នុង អូសឈ្វិច អស់រយៈព្រលពីរឆា្ន្រំមកហើយ។ ពួកគ្រ 

ទាងំពីរ គឺមនមុខមត់ស្រស់សា្អ្រតណាស់ និងមនរបបអាហរបរភិោគគ្រប់ 

គ្រ្រន់។ អ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយរក្រសាសក់ដ៏ស្រស់សា្អ្រតរបស់ខ្លួន 

ថ្រមទំាងមនសម្លៀកបំពាក់ធម្មត និងទទួលបានរបបអាហរច្រើនជាងអ្នក 

ដទ្រ។ មនថ្ង្រមួយ យើងមិនឃើញ អ្រលសា ទ្រ ហើយនៅព្រលដ្រលនាង 

បង្ហ្រញខ្លួន សក់ក្របាលរបស់នាងត្រូវបានកោរ ហើយភ្ន្រកនាងហើមស្ពីង។ 

យើងឆ្ងល់ថា តើមនរឿងអ្វីបានកើតឡើងចំពោះនាង។ ក្រ្រយមកនាងក៏ 

បានប្រ្រប់យើងទំាងអស់គ្ន្រអំពីដំណាលរឿងថា មនបុរសម្ន្រក់ដ្រលធ្វើ 

ការងរនៅក្នុងឈបនដ្ឋ្រនបានទៅរកនាងដោយសម្ង្រត់ ហើយប្រគល់ឱ្រយ

នាងនូវវត្ថុចាំបាច់មួយចំនួន។ ជាធម្មត អារម្មណ៍ផ្លូវភ្រទក៏បានកើតឡើង 

រវាងអ្នកទាងំពីរ។ អ្រលសា បានធា្ល្រក់ក្នងុអន្លង់ស្ន្រហបុ៍រសម្ន្រក់នោះ។ ខ្ញុមិំន 

បានដងឹទ្រថារឿងរា៉្រវបានបន្តរហតូដលព់្រលណាប៉នុ្ត្រថ្ង្រមយួ គសូ្ន្រហម៍យួ

គូន្រះត្រវូចាប់បានដោយកងការពារ ណាហ្រសុ។ី អ្រលសាត្រវូបានកងការពារ 

ណាហ្រសុីវាយដំ និងកោរសក់ក្របាលហើយអត្ថប្រយោជន៍បន្ថ្រមរបស់នាង

ក៏ត្រូវបានដកហូត។ បុរសម្ន្រក់នោះត្រូវបានគ្រវាយ និងទំនងជាមិនអាច

នឹងរួចផុតជីវិតនោះទ្រ។
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HUR VAR DET 
ATT HA MENS?

 
What was 

it like to have 
your period?

"តើយ៉្រងដូចម៉្រចទៅនៅព្រលដ្រល
អ្នកមនរដូវ?"

 ស្រ្តីៗ បានយកសំឡអីនាម័យទៅតមខ្លនួនៅព្រលច្រញដំណើរដោយ 

មិនបានសង្រសយ័ថានឹងមិនត្រវូបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយយកអីវា៉្រន់ឬក៏សំឡអីនាម័យ 

ទាំងនោះតមខ្លួនទ្រ។ បុ៉ន្ត្រជាក់ស្ដ្រងសំឡីទាំងនោះគ្ម្រនប្រយោជន៍អ្វី 

សម្រ្រប់យើងទ្រ។ ខ្ញុំមនរដូវបានប្រហ្រលជាមួយឬពីរដងប៉ុណ្ណ្រះហើយ 

ក្នងុព្រលនោះគឺពិតជាលំបាកខា្ល្រងំណាស់។ គ្ម្រនអ្វដី្រលអាចទប់ឈមរបស់ 

យើងបាននោះទ្រ។ ប្រសិនបើយើងសំណាងល្អ ក្ម្រងស្រីដ្រលជាម្រក្រុម 

របស់យើងអាចនឹងឱ្រយក្រណាត់កន្ទបមកខ្លះ។ ព្រលខ្លះយើងប្រថុយប្រថាន 

នឹងការដក់ទោសដោយហ្រកសម្លៀកបំពាក់ដ្រលនៅនឹងខ្លួនយកទៅប្រើ

ប្រ្រស់ បុ៉ន្ត្រជារឿយៗយើងត្រវូដើរទៅណាមកណាដោយមនឈមប្រឡាក់ 

ឬមនឈមហូរតមជើង។ នៅព្រលនោះគឺសំខាន់ណាស់ដ្រលយើងមិន 

ដើរជួបជាមួយកងការពារណាហ្រសុី បើមិនដូច្ន្រះពួកគ្រនឹងជ្រប្រទ្រចយើង 

ថា Dreckige Judesau (ដ្រិចហ្កីកឺ យូដ្រសោ) ដ្រលមនន័យថាជ្រូកជ្វីហ្វ 

សោ្ម្រគគ្រ្រគ ដ្រលមិនច្រះថ្ររក្រសាអនាម័យខ្លនួឯង ហើយក៏វាយយើងរហតូ 

ដលជ់ាពំ្រញខ្លនួ។ នៅថ្ង្រមយួមតិ្តភក្ដរិបសខ់្ញុឈំ្ម្រះថា ដរូា៉្រ បានកតស់ម្គ្រល ់

ថានាងគួរត្រមនរដូវតំងពីបីថ្ង្រមុនមកម៉្ល្រះ។ នាងគិតថាវាពិតជាចម្ល្រក

ណាសព់្រ្រះនាងមិនដ្រលបាននៅជាមួយបុរសណាម្ន្រក់នោះទ្រ។ បនា្ទ្រប ់

មកគ្ន្រយើងជាច្រើននាក់ទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមជួបរឿងប្របន្រះដ្ររ។ មនមនុស្រស 

ស្រីត្របុ៉នា្ម្រននាក់បុ៉ណ្ណ្រះដ្រលមនរដូវបនា្ទ្រប់ពីមកដល់ជំរំប្រមូលផ្ដុំបាន 

បុ៉នា្ម្រនសបា្ដ្រហ៍។ ក្ម្រងស្រមួីយចំនួនគិតថាខ្លនួមនផ្ទ្រពោះ បុ៉ន្ត្របន្តចិក្រ្រយ 



69 70

មកទើបយើងដឹងថាវាមិនម្រនជាសញ្ញ្រដ្រលមនផ្ទ្រពោះនោះទ្រ។ ការមន 

រដូវគឺបានឈប់ដោយឯកឯង។ មនពាក្រយចចាមអារ៉ា្រមថាន្រះគឺដោយសារ 

ត្រសារធាតុប្រូមីន៦០ ដ្រលមននៅក្នុងនំប័ុងបុ៉ន្ត្ររឿងន្រះមិនត្រូវបាន 

បញ្ជ្រក់ឱ្រយបានច្របាស់លាស់នោះទ្រ។ វាគឺជាការពិតដ្រលរដូវអាចឈប់ 

ដោយសារត្ររបបអាហរមិនល្អដូចគ្ន្រទៅនឹងអ្នកដ្រលមនជំងឺធុញនឹង 

អាហរ បុ៉ន្ត្រមូលហ្រតុន្រះមិនអាចយកមកពន្រយល់នៅក្នងុករណីរបស់យើង 

បានទ្រ។ យើងប្រ្រកដជាត្រូវបានឱ្រយអ្វីដ្រលអាចប៉ះពាល់ដល់អ័រម៉ូនរបស់

យើងជាក់ជាមិនខាន។

 យើងទាំងអស់គ្ន្រខា្ល្រចថារដូវនឹងមិនមកម្ដងទៀតទ្រហើយនៅព្រល 

អនាគត យើងនឹងមិនអាចមនកូនបានទ្រ។ បុ៉ន្ត្រសំណាងល្អដ្រលរឿងន្រះ 

មិនបានកើតឡើង។ រដូវបានមកទៀងទាត់វិញនៅព្រលដ្រលយើងទទួល 

បានរបបអាហរគ្រប់គ្រ្រន់។ បនា្ទ្រប់ពីសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់ មនស្រ្តមួីយចំនួន 

សម្រ្រចចិត្តមិនយកកូនពីព្រ្រះភាពភ័យខា្ល្រចរបស់អ្នកទាងំនោះដ្រលបាន 

គិតថាអ្វីៗ គ្រប់យ៉្រងដ្រលខ្លនួបានឆ្លងកាត់អាចនឹងកើតមនឡើងម្ដងទៀត។  

បុ៉ន្ត្របនា្ទ្រប់មក នៅព្រលដ្រលស្រ្តទំីាងនោះមនវយ័ចំណាស់ទៅ ពួកគ្របាន

សោកសា្ដ្រយដ្រលមិនមនក្រមុគ្រសួារសម្រ្រប់ខ្លនួឯង។ អ្នកទំាងនោះមន 

អារម្មណ៍ឯកោយ៉្រងខា្ល្រំង។

៦០  គឺជាសារធាតុគីមីដ្រលមនពណ៌ក្រហមក្រមៅហើយរលាយនៅក្នុងទឹក។

BLEV NI  
VÅLDTAGNA?

 
Were you 
raped?
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 អំពើរំលោភស្រពសន្ថវៈត្រងត្រត្រូវបានប្រើជាវិធីសាស្រ្តមួយសម្រ្រប់ 

ភាគីម្ខ្រងក្នុងការបំពានលើ "ទ្រព្រយសម្របត្តិ" របស់ភាគីម្ខ្រងទៀត ដ្រលក្នុង 

ករណីន្រះគឺសំដៅទៅលើមនុស្រសស្រ។ី នៅអាល្លម៉ឺង់ហ្រតុការណ៍ន្រះមិនបាន 

កើតឡើងទ្រ។ សម្រ្រប់ពួកណាហ្រសុ ីរលំោភស្រពសន្ថវៈត្រវូបានដក់ចូលក្នងុ 

គោលការណ៍ហមឃត់ពីព្រ្រះទំនាក់ទំនងរវាងជាតិសាសន៍ខុសគ្ន្រគឺត្រវូ 

បានហមឃត់ដោយច្របាប់។ ក៏បុ៉ន្ត្រ នៅក្នងុការអនុវត្តជាក់ស្ដ្រងគឺមនភាព 

ខុសគ្ន្រទំាងស្រុង។ សំណាងល្អដ្រលគ្ម្រននរណាម្ន្រក់នៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំ

ត្រូវបានគ្រចាប់រំលោភ ហើយអស់រយៈព្រលជាយូរខ្ញុំមិនបានដឹងថារឿង

ន្រះបានកើតឡើងនៅក្នុងជំរំផ្រស្រងទៀតនោះទ្រ។ ខ្ញុំបានដឹងអំពីរឿងន្រះ

បនា្ទ្រប់ពីសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់ទៅ។ ខ្ញុបំានជួបនារមី្ន្រក់ដ្រលបានប្រ្រប់រឿងរា៉្រវ 

អាក្រក់ទំាងន្រះមកខ្ញុ។ំ ដើម្របកីារពារសីលធម៌ក្នងុចំណមទាហនណាហ្រសុ ី 

ផ្ទះបនត្រូវបានបង្កើតឡើងដ្រលមនដូចជាផ្ទះបនសម្រ្រប់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ 

និងផ្ទះបនសម្រ្រប់នាយទាហន។ ក្ម្រងស្រជីនជាតិជ្វហី្វត្រវូបានបញ្ជនូទៅ 

ទីនោះ ហើយប្រសិនបើយើងចង់មនជីវិតរស់ យើងត្រូវត្រសា្ដ្រប់បញ្ជ្រ។ 

បនា្ទ្រប់ពីធ្វើការងរដ្រលលំបាកអស់រយៈព្រលព្រញមួយថ្ង្រ ក្ម្រងស្រីដ្រល

មនរូបរាងស្រស់សា្អ្រតត្រូវបានគ្រមកយកទៅផ្ទះបននៅព្រលលា្ង្រច ហើយ 

នឹងបញ្ជូនត្រឡប់មកធ្វើការវិញនៅព្រលព្រឹក។

 ឯអ្នកខ្លះទៀតត្រូវចាំបម្រើនៅទីនោះគ្រប់ព្រលវ្រលា។ ក្ម្រងស្រីទាំង

នោះមិនអាចមនជីវតិរស់នៅបានយរូនោះទ្រ។ បុ៉ន្ត្រមនក្ម្រងស្រដី្រលមន 

សំណាងល្អមួយចំនួនបានធ្វើឱ្រយទាហនអាល្លឺម៉ង់ធា្ល្រក់ក្នុងអន្លង់ស្ន្រហ៍ 

ហើយក្ម្រងស្រីនោះនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតដ្រលសមរម្រយជាមួយទាហនរបស់ 

នាង។ ជាពិស្រសប្រសិនបើទាហននោះមនតំណ្រងខ្ពស់នៅក្នុងជំរំ។

"តើអ្នកត្រូវបានចាប់រំលោភដ្ររឬទ្រ?"  កងការពារណាហ្រសុីដ្រលមនតំណ្រងខ្ពស់អាចជ្រើសរីសក្ម្រងស្រី 

ដើម្របីគ្រប់គ្រងកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្លួនបាន ហើយនាងនឹងត្រូវបានលើក 

ល្រងមិនឱ្រយធ្វើការងរធ្ងន់នៅខាងក្រ្រផ្ទះឡើយ។ បុ៉ន្ត្រទោះបីជានៅក្នុង

លក្ខខណ្ឌនោះក៏ដោយ ក៏មិនអាចធានាបានដ្ររថាក្ម្រងស្រីនោះនឹងអាច 

រួចជីវិតនៅក្នុងពិភពលោកដ្រលមិនច្របាស់លាស់ និងខ្វះវិចារណញ្ញ្រណ 

របស់ពួកណាហ្រសុីនោះទ្រ។
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VAR DU RÄDD 
FÖR DÖDEN?

 
Were you afraid 

of death?

 ស្រចក្ដសីា្ល្រប់មិនម្រនជាអ្វដី្រលខ្ញុខំា្ល្រចនោះទ្រ។ អ្វដី្រលកាន់ត្រអាក្រក់ 
ជាងន្រះគឺភាពមិនប្រ្រកដប្រជា ការរង់ចាំដ្រលគ្ម្រនទីបញ្ចប់ និងស្រចក្ដី 
បារម្ភទៅវិញទ្រ។ ស្រចក្ដីបារម្មណ៍គឺត្រងត្រមននៅក្នុងចិត្តខ្ញុំជានិច្ច។  
ស្រចក្ដបីារម្មណ៍ប្រៀបបានដូចជាសម្ល្រងរហមឹៗនៅពីខាងក្រ្រយ នឹងបាត់ 
ទៅវិញលុះត្រ្រត្រនៅព្រលណាដ្រលខ្ញុំមនអារម្មណ៍ភ័យខា្ល្រចចំពោះការ 
គំរាមកំហ្រងអាយុជីវិតដ្រលខិតជិតចូលមកដល់។

 អ្វីដ្រលខ្ញុំខា្ល្រចគឺថាតើស្រចក្ដីសា្ល្រប់នឹងមកដល់តមរបៀបណា។ មិន
មនជីវិតបន្តទៀតគឺជាបំណងប្រ្រថា្ន្រដ៏ធំបំផុតសម្រ្រប់យើងទាំងអស់គ្ន្រ  
បុ៉ន្ត្រផ្លវូដ្រលនំាយើងទៅដល់ទីនោះទ្រដ្រលធ្វើឱ្រយយើងភ័យខា្ល្រច។ ភាពកាច 
សាហវឃរឃៅរបស់ណាហ្រសុីអាចធ្វើឱ្រយមនការឈឺចាប់យ៉្រងខា្ល្រំងមុន
ព្រលដ្រលស្រចក្ដីសា្ល្រប់ចូលមកដល់។ នោះហើយគឺជាអ្វីដ្រលខ្ញុំខា្ល្រច។ 
ខ្ញុចំាបំានថា នៅព្រលដ្រលខ្ញុកំ្រ្រកឡើងខ្ញុបំានគិតថា "តើខ្ញុអំាចឆ្លងផុតថ្ង្រ
ន្រះបានដ្ររឬទ្រ?" ប៉ុន្ត្រខ្ញុំគ្ម្រនព្រលក្នុងការសញ្ជឹងគិតនោះទ្រ។ សម្ល្រង
ស្រ្រករបស់កងការពារនារីណាហ្រសុី បានធ្វើឱ្រយខ្ញុំស្ទុះច្រញពីគ្រ្រហើយមើល 
កិច្ចការត្រូវធ្វើដ្រលកំណត់នៅក្នុងរបៀបវារៈដូចជាធ្វើគ្រ្រចំបើង ទៅបន្ទប់ 
ទឹក និងការរាប់ចំនួនរបស់អ្នកទោស។ បនា្ទ្រប់មកយើងទាំងអស់គ្ន្រក៏ចាប់
ផ្ដើមដើរទៅធ្វើការងរហើយរហូតទាល់ត្រខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនៅព្រលយប់ 
ទើបខ្ញុំមនកម្ល្រំងដើម្របីគិត។

 ថ្ង្ររបស់ខ្ញុំបញ្ចប់ដោយខ្ញុំរំឭកពីកំណាព្រយមួយដ្រលនិពន្ធដោយជន 
ជាតិហុងគ្រី ម្ន្រក់ឈ្ម្រះថាអារា៉្រណី ហណុស ដ្រលបកប្រ្រជាត្រួសៗថា៖

 អរគុណព្រះជាម្ច្រស់

 សម្រ្រប់ការវិលត្រឡប់មកវិញន្រព្រលលា្ង្រច

 ផ្រនដីដ្រលរងទុក្ខសោក

 ឥឡូវន្រះអាចសម្រ្រកបានដោយស្ងប់សា្ង្រត់។

" តើអ្នកខា្ល្រចស្រចក្ដីសា្ល្រប់ដ្ររឬទ្រ?"
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HUR VAR NI 
KLÄDDA?

 
How were you 

dressed?

 នៅព្រលដ្រលយើងមកដល់ អូសឈ្វិច យើងទាំងអស់គ្ន្រគឺត្រូវ 

អាក្រ្រតកាយ។ យើងត្រូវទុកសម្លៀកបំពាក់របស់យើងក្នុងមួយគំនរ 

ហើយស្រប្រកជើងរបស់យើងចងជាប់គ្ន្រដក់ក្នុងមួយគំនរផ្រស្រងទៀត។ 

ខ្ញុំបានគិតដោយសា្ង្រត់ៗថា តើអ្នកទាំងអស់គ្ន្រនឹងរកសម្លៀកបំពាក់របស់ 

ខ្លនួវញិបានដោយរបៀបណា? ចុងក្រ្រយទើបខ្ញុដឹំងថា សម្លៀកបំពាក់ទាងំ 

អស់នោះនឹងត្រវូបញ្ជនូទៅប្រទ្រសអាល្លម៉ឺង់ បនា្ទ្រប់ពីកម្ល្រងំការងរបានប្រង 

ច្រកវត្ថណុាដ្រលមិនអាចប្រើការបានច្រញអស់ជាមុន។ សម្លៀកបំពាក់ណា 

ដ្រលមិនត្រូវបានបញ្ជូនច្រញទៅប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់នឹងត្រូវយកទៅសម្អ្រត  

សម្ល្រប់ម្ររោគ ហើយលាបឈើឆា្ក្រងពណ៌លឿងពីលើដើម្របឱី្រយអ្នកទោសប្រើ 

ប្រ្រស់។ យើងត្រូវបានគ្រឱ្រយអាវដ្រវ្រងពណ៌ប្រផ្រះដ្រលមនប្រវ្រងខុស 

គ្ន្រនិងខអាវក្នុងដ្រលមនរូបរាងអាក្រក់ ធ្វើមកពីក្រណាត់គ្រើមៗ។ ខ្ញុំ 

មិនចាំបានទ្រថាយើងត្រូវបានគ្រឱ្រយស្រ្រមជើងឬក៏អត់ បុ៉ន្ត្រយើងទទួល 

បានកន្រស្រងបង់កមួយដ្រលយើងយកមកគ្របក្របាលត្រងោលរបស់យើង។  

នៅព្រលដ្រលយើងត្រវូបានជ្រើសរីសឱ្រយធ្វើការងរ យើងត្រវូប្តរូទៅស្លៀក 

សម្លៀកបំពាក់ "សីុវលិ"  ដ្រលមនលាបឈើឆា្ក្រងពណ៌លឿងពីលើ ដើម្របកំុី 

ឱ្រយច្រឡំជាមួយអ្នកដ្រលមិនត្រូវបានជ្រើសរីស។ សម្លៀកបំពាក់ន្រះត្រូវ

បានប្ដរូនៅព្រលខ្លះ។ នៅព្រលដ្រលអាកាសធាតុត្រជាក់ខា្ល្រងំ យើងទទួល 

បានសម្លៀកបំពាក់បន្ថ្រមដ្រលគ្រហៅថា "សម្លៀកបំពាក់កក់ក្ដ្រ" ។ ខ្ញុំ 

បានអាវក្រ្រមួយទោះបីជាអាវនោះស្ដើងក៏ដោយ ចំណ្រកឯ លីវី បាន 

អាវចាក់ដ្រវ្រងមួយ។ ដើមឡើយអាវនោះ គឺជារបស់ប្អូនស្រីជីដូនមួយ 

ឈ្ម្រះថា ដីតសុី ដ្រលលីវីចូលចិត្តជាងគ្រ។ 

"តើអ្នកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យ៉្រងដូចម្ដ្រច?"
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 ដោយសារត្រប្របន្រះហើយ ទើបយើងដឹងថាប្អនូស្រជីីដូនមួយក៏បាន

ធ្វើការងរនៅក្រ្រមផ្ល្រកសរស្ររថា  "អាបាយ មហ៍ ហ្រ្វាយ៍ Arbeit macht 

frei” ការងរធ្វើឱ្រយអ្នកមនស្ររីភាព ដូចគ្ន្រដ្រលជាផ្ល្រកចំអកព្រយួរនៅលើ 

ច្រកចូលទៅអូសឈ្វិច។ "សម្លៀកបំពាក់កក់ក្ដ្រ" ត្រូវប្រគល់ត្រលប់ទៅ 

វិញនៅរដូវផ្ក្ររីក ហើយអ្វីផ្រស្រងៗទៀតយើងទុករហូតដល់ថ្ង្រដ្រលត្រូវបាន 

គ្ររំដោះ។ បនា្ទ្រប់ពីការរំដោះ យើងចង់កម្ច្រត់សម្លៀកបំពាក់ន្រះចោលឱ្រយ 

បានឆាប់បំផុត និងរកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីទៀតមកជំនួសវិញ។ នៅព្រលខ្លះ 

យើងទទួលបានអំណយពីទាហនអង់គ្ល្រស ឬយើងត្រូវច្រញទៅខាង 

ក្រ្រដើម្របីស្វ្រងរកសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់នោះដោយខ្លួនឯង។ យើងអាច 

"ស្វ្រងរកឃើញ" សម្លៀកបំពាក់ហលនៅលើស្នួ ហើយក៏បានលួចយក 

មកដោយពំុទៀងត្រង់ បុ៉ន្ត្រអាល្លឺម៉ង់ បានយកទៅពីយើងច្រើនជាងអ្វី 

ដ្រលយើងបានលួចយកមកន្រះណាស់។ ន្រះមិនម្រនហៅថាជាចោរនោះ 

ទ្រ បុ៉ន្ត្រហៅថា "ការរៀបចំសារជាថ្មមី្ដងទៀត" ទៅវញិទ្រ។ នាព្រលនោះដ្ររ 

គ្រត្រវូការក្ម្រងស្រដី្រលពូក្រដ្ររជាច្រើនអ្នក។ ភួយនិងកម្រ្រលជាច្រើនត្រវូ 

បានប្រ្រកា្ល្រយឱ្រយទៅជាសម្លៀកបំពាក់នៅក្រ្រមម្រ្រមដ្រដ៏រហ័សរហនួរបស់ 

ពួកគ្រ។ ក្ម្រងស្រទំីាងនោះបានក្រប្រ្រភួយនិងកម្រ្រលឱ្រយកា្ល្រយទៅជា សំពត់ 

អាវក្រ្រ និងរ៉ូបជាដើម។ ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មនរ៉ូបមួយដ្រលធ្វើមកពីក្រណាត់ 

វំាងននពណ៌ប្រតងនិងបាន "ស្វ្រងរកឃើញ" ខទាហនកងនាវពីណ៌ខៀវ

មួយគូដ្រលធ្វើពីរោមសត្វ។ ខ្ញុសំ្លៀកខមួយនោះព្រលដ្រលយើងធ្វើដំណើរ 

មកកាន់ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត។ នៅទីក្រុងលូប្រក យើងនិងសម្លៀកបំពាក់ 

ត្រូវបានយកទៅសម្ល្រប់ម្ររោគ ហើយមនក្ម្រងស្រីមួយចំនួនអាចរក្រសាទុក 

សម្លៀកបំពាក់ដ្រលខ្លនួអាចពាក់បាន។ ចំណ្រកខ្ញុបំានរក្រសាទុកខទាហន 

៦១   គឺជារូបិយប័ណ្ណផ្លូវការរបស់ប្រទ្រសស៊ុយអ្រត (១គ្រណរស្មើលុយខ្ម្ររ៤០០រៀល)។

កងនាវពីណ៌ខៀវនោះ និងបានពាក់វាម្ដងទៀតទៅកន្ល្រងធ្វើការដំបូងរបស់

ខ្ញុំនៅទីក្រុងស្តុកខុល ។

 សម្រ្រប់ប្រ្រក់ខ្រដំបូងរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានទិញរ៉ូបពណ៌ខ្ម្រមួយធ្វើពីរោម 

សត្វដ្រលមនតំល្រ១០០ គ្រណរ៦១ ដ្រលស្មើនងឹប្រ្រកខ់្រខ្ញុមំយួខ្រព្រញ។ 

រ៉ូបនោះពិតជាសាកសមនឹងតម្ល្រណាស់។ នៅទីបំផុតខ្ញុំអាចពាក់អ្វីមួយ 

ដ្រល " ថ្ល្រថ្នូរ " ហើយធ្វើឱ្រយខ្ញុំមនទំនុកចិត្តព្រលដ្រលខ្ញុំច្រញទៅជួប 

មិត្តភក្តិនៅហងកាហ្វ្រនាព្រលរសៀលក្នុងថ្ង្រអាទិត្រយ។
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BLEV NI 
SIUKA?

 
Did you get 

sick?

 នៅព្រលនោះគឺសំខាន់ណាស់ដ្រលយើងមិនត្រូវមនជំងឺ។ យើង 

អាចរួចជីវិតបានយូរដរាបណាយើងអាចធ្វើការបានត្របុ៉ណ្ណ្រះ។ ប្រសិន 

បើយើងឈឺ យើងនឹងមិនមនប្រយោជន៍សម្រ្រប់ពួកគ្រទៀតទ្រ។ យើង 

ដឹងថាប្រសិនបើយើងត្រវូបានចាត់ទុកថាគ្ម្រនប្រយោជន៍គ្រនឹងបញ្ជនូយើង 

ទៅបន្ទប់ផ្រស្រងពុល។ ដូច្ន្រះហើយ យើងកម្រនឹងឈឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់។ គ្ន្រ 

យើងមួយចំនួនដ្រលធា្ល្រប់ត្រឈឺរុា្រំរ៉្រ ភា្ល្រមៗនោះក៏ជាសះស្របើយអស់ពី 

ជំងឺ។ គ្ម្រនអ្នកឈកឺ្របាល ហើយក៏គ្ម្រនជំងឺដំបក្រពះទៀតដ្ររ។ ជួនកាល  

យើងមនជំងឺតិចតួច ហើយនៅព្រលនោះយើងត្រូវទៅមន្ទីរព្រទ្រយដ្រល 

ត្រូវបានគ្រហៅថា "រ្រវីអឺ"៦២។ គ្រូព្រទ្រយនៅទីនោះក៏ជាអ្នកទោសម្ន្រក់ដ្ររ 

ហើយនាងមិនមនថា្ន្រំអ្វីច្រើនដើម្របីបំបាត់ការឈឺចាប់របស់យើងទ្រ។ ថា្ន្រំ 

លាបដ្រលមនឈ្ម្រះថា " អិចធ្រយុលី "៦៣  ត្រវូបានយកមកប្រើសម្រ្រប់ការឈឺ 

បំពង់កនិងពងប្រក។ ភាពធូរស្រ្រលត្រមួយគត់ដ្រលបានមកពីការទៅ 

មន្ទីរព្រទ្រយនោះគឺ ព្រលវ្រលាដ្រលបានសម្រ្រកនិងពាក្រយលួងលោមមួយ 

ចំនួន។ ប្រសិនបើនរណាម្ន្រក់មនជំងឺគ្រនុក្ត្រ ឬឈខឺា្ល្រងំធ្ងន់ធ្ងររហតូដល់

មិនអាចធ្វើការបាន យើងព្រយោយមការពារអ្នកនោះ។ យើងជួយធ្វើការរបស់

គតហ់ើយឱ្រយគតទ់ៅសម្រ្រកនៅជ្រងុមយួ នងិមនអ្នកចាឃំ្ល្រមំើលថានងឹ

មិនមនកងការពារណាហ្រសុីរកឃើញគត់នោះទ្រ។ ជួនកាលម្របញ្ជ្រការ 

មនសណា្ដ្រនចិត្តល្អក៏បានឱ្រយគត់អង្គុយសម្រ្រកនៅក្នុងរោងការងរ និង 

ជួយការពារគត់ពីកងការពារណាហ្រសីុ ដោយនិយយកុហកថាគត់កំពុងជួយ 

" តើអ្នកមនជំងឺដ្ររឬទ្រ? "

៦២   ពាក្រយអាល្លម៉ឺង់ Revier (រ្រវអឺី) មនន័យថាជាតំបន់ឬដ្រនដីដ្រលបានកំណត់។ រឯីសម្រ្រប់ណាសីុ វាមនន័យថាជាកន្ល្រង 
សម្រ្រប់អ្នកទោសក្នុងជំរំដ្រលមនជំងឺ។ 

៦៣  មនឈ្ម្រះជាភាសាអង់គ្ល្រសថា Ichthyol (អិចអ្រយុល) គឺជាប្រភ្រទថា្ន្រំដ្រលយកមកព្រយោបាលបញ្ហ្រស្រប្រកដូចជារលាក 
ភ្លើង, សត្វ ល្អិត, ជំងឺត្រអកឬស្រប្រកមុខមុន។ 
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ធ្វើការងរនៅខាងក្នុង។ ប្រសិនបើកងការពារនោះមនអារម្មណ៍ល្អ គ្រ 

ប្រហ្រលជាឱ្រយគត់នៅ បើមិនដូចោ្ន្រះទ្រគ្រនឹងដ្រញគត់ច្រញ។ នៅ រ្រវីអឺ 

មនគ្រ្រជាច្រើន ដូច្ន្រះអ្នកជំងឺអាចនៅទីនោះដោយមិនចំាបាច់ច្រញទៅ 

ខាងក្រ្រដ្រលមនអាកាសធាតុត្រជាក់នោះទ្រ។ ហ្រតុផលដ្រលធ្វើឱ្រយ 

យើងមនភាពភ័យខា្ល្រចក្នងុការសា្ន្រក់នៅទីនោះ គឺយើងមិនអាចដឹងបានទ្រ 

ថានៅព្រលណាដ្រលគ្រូព្រទ្រយណាហ្រសុីដើរចូលមកដល់។ នៅព្រលគ្រូ 

ព្រទ្រយណាហ្រសីុចូលមកដល់ អ្នកជំងឺត្រូវតម្រង់ជួរដោយអាក្រ្រតកាយដើម្របី 

ឱ្រយព្រទ្រយត្រួតពិនិត្រយមើល ហើយប្រសិនបើនរណាម្ន្រក់មនរូបរាងស្គមព្រក 

នោះគឺជាហ្រតុផលគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របកីាត់ទោសប្រហរជីវតិ។ គ្រពូ្រទ្រយដ្រល 

ចង់ជួយសង្គ្រ្រះក្ម្រងស្រីដ្រលមនជំងឺអស់ទំាងនោះគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបាន

ច្រើនទ្រ។ បុ៉ន្ត្រខ្ញុំដឹងពីករណីមួយដ្រលគ្រូព្រទ្រយម្ន្រក់បានលាក់ក្ម្រងស្រី 

ដ្រលមនជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងសន្លប់បានយ៉្រងបិុនប្រសប់រហតូដល់នាងមិនត្រវូ 

បានគ្រពូ្រទ្រយណាហ្រសីុរកឃើញ។ ក្ម្រងស្រមី្ន្រក់នោះបានជាសះស្របើយហើយ 

ក៏ចាកច្រញពីរ្រវីអឺ។ ករណីដ៏គួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍មួយទៀត គឺនៅព្រល 

ដ្រលគ្រូព្រទ្រយណាហ្រសុី បានស្រឡាញ់ក្ម្រងស្រីដ៏ស្រស់សា្អ្រតម្ន្រក់ដ្រលដ្រក 

ឈឺនៅក្នុង រ្រវីអឺ។ គ្រូព្រទ្រយនោះមិនបានកាត់ទោសប្រហរជីវិតក្ម្រងស្រី 

ម្ន្រក់នោះទ្រ ផ្ទុយទៅវិញគ្របានបញ្ជូននាងឱ្រយទៅព្រយោបាលនៅក្នុងរ្រវីអឺ 

របស់ទាហនណាហ្រសុ។ី រឿងរា៉្រវដ្រលកើតឡើងបនា្ទ្រប់ពីនោះ ខ្ញុមិំនបានដឹង 

ទ្រហើយខ្ញុក៏ំមិនដ្រលបានឃើញនាងម្ដងទៀតដ្ររ។ ខ្ញុខំ្លនួឯងធា្ល្រប់បានទៅ 

រ្រវីអឺ បុ៉នា្ម្រនដងដ្ររ នៅព្រលដ្រលជើងរបស់ខ្ញុំកើតដំបធំមួយនៅព្រល 

ដ្រលអាកាសធាតុត្រជាក់ខា្ល្រំងពីព្រ្រះត្រស្រប្រកជើងរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនដឹង

ទ្រថាគឺព្រ្រះត្រថា្ន្រំលាបដ៏អសា្ច្ររ្រយនៅក្នុងរ្រវីអឺនោះឬក៏មកពីរដូវផ្ក្ររីកដ្រល 

ជិតនឹងមកដល់នោះទ្រ ប៉ុន្ត្រដំបនោះក៏ជាសះស្របើយទៅវិញ។

FANNS 
DET SNÄLLA 
SS-SOLDATER

 
Were there 

kind SS 
soldiers?
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 ខ្ញុមិំនដ្រលបានជួបកងការពារណាហ្រសុណីាម្ន្រក់ដ្រលចិត្តល្អនោះទ្រ។ 

អ្នកយមរបស់យើងមិនដ្រលចាប់អារម្មណ៍ពីយើងទ្រ។ អ្នកយមទាងំនោះ

គ្រ្រន់ត្រធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លនួ ហើយប្រសិនបើកិច្ចការទំាងនោះទាក់ទងនឹងការ 

វាយដំអ្នកទោស អ្នកយមទាងំនោះនឹងប្រើដំបង។ អ្នកយមខ្លះត្រវូបានគ្រ

សា្គ្រល់ថាចិត្តអាក្រក់ខា្ល្រំងចំណ្រកឯខ្លះទៀត "គ្រ្រន់ត្រ" ចិត្តអាក្រក់ ហើយ 

ខ្លះទៀតអាចធ្វើបាបយើងដោយគ្ម្រនមូលហ្រតុអ្វីទាល់ត្រសោះ។ អ្នកមិន 

អាចនិយយបានទ្រថាខ្ញុំធា្ល្រប់បានទទួលអំពើល្អមួយយ៉្រងពិតប្រ្រកដ។  

កងការពារណាហ្រសុតី្រវូបានហ្វកឹហត់ឱ្រយមនត្រភាពឃរឃៅ និងមិនមន 

មនោសញ្ច្រតនាអ្វីទាំងអស់។

 នៅក្នុងសុន្ទរកថាដ្រលមនឈ្ម្រះអាក្រក់ និងត្រូវបានដកស្រង់ជា 

រឿយៗរបស់ហុីមឡឺ៦៤ បានសរសើរអំពីភាពឃរឃៅរបស់អ្នកបាញ់ 

សម្ល្រប់ជនជាតិជ្វីហ្វ ដោយបានលើកឡើងថា "បានឆ្លងកាត់រឿងទាំង 

អស់ន្រះ ហើយនៅត្រមនចិត្តនឹងនរ វាបានធ្វើឱ្រយយើងខា្ល្រំងកា្ល្រ។ ន្រះគឺជា 

ទំព័រដ៏រុងរឿងមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់យើង"។ កងការពារណាហ្រសុី 

ក៏ដូចជាយើងទំាងអស់គ្ន្រដ្ររ គឺមនទាំងភាពល្អនិងភាពអាក្រក់នៅក្នុង 

ខ្លនួរបស់គ្រ បុ៉ន្ត្រពួកគ្រប្ររជាជ្រើសរីសយកភាពអាក្រក់ទៅវញិ។ ក្រ្រយ 

មកទើបចាប់ផ្ដើមប្រក្រកដោះសាថាខ្លួនបាញ់ប្រហរមនុស្រសដោយសារត្រ 

ខ្លួនត្រូវត្រធ្វើប្របនោះ។ បុ៉ន្ត្រការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវបានបង្ហ្រញឱ្រយឃើញ 

៦៤   គឺជាសមជិកកងការពារណាហ្រសុី និងជាសមជិកឈនមុខគ្រន្រគណបក្រសណាហ្រសុី។ ហុីមឡឺនៅក្នុងចំណមអ្នកដ្រល
មនអំណាចបំផុតនៅក្នុងណាហ្រសុីនិងក្នុងចំណមអ្នកដ្រលទទួលខុសត្រូវធំបំផុតចំពោះការសម្ល្រប់រង្គ្រលនៅអុឺរ៉ុប។

៦៥  មនឈ្ម្រះជាភាសាអង់គ្ល្រសថា “ Ordinary Men” (បុរសសាមញ្ញ) គឺជាសៀវភៅសរស្ររអំពីរឿងពិតន្រការបាញ់ 
សម្ល្រប់ទ្រង់ទ្រ្រយធំមួយទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វដោយកងវរស្រនាតូចបូ៉លីសបម្រុង១០១របស់បូ៉លីសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុង 
ប្រទ្រសប៉ូឡូញក្នុងឆា្ន្រំ១៩៤២។

"តើមនកងការពារណាហ្រសុីណាមួយ
ដ្រលចិត្តល្អដ្ររឬទ្រ?"

ថារឿងរ៉ា្រវវាមិនម្រនប្របន្រះរហូតនោះទ្រ។ នៅក្នុងសៀវភៅដ្រលមន 

ចំណងជើងថា "បុរសសាមញ្ញ"៦៥  អ្នកប្រវត្ដិវិទូ លោកគ្រីស្តូហ្វ័រប្រ្រននីង 

បានចង្អលុបង្ហ្រញថា មនមនុស្រសពីរឬបីនាក់ត្របុ៉ណ្ណ្រះ ដ្រលបានដកខ្លនួ 

ច្រញបើទោះបីជាអ្នកទំាងអស់នោះត្រវូបានប្រ្រប់ថាពួកគ្រនឹងត្រវូបានលើក 

ល្រងទោសប្រសិនបើមនសិការរបស់ខ្លួនមិនអនុញ្ញ្រតឱ្រយសម្ល្រប់មនុស្រស។  

ជំនួសដោយការជ្រើសរសីសម្រ្រប់ខ្លនួឯង អ្នកទំាងនោះបានធ្វើតមសម្ព្រធ 

ពីមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួន។ ដូចគ្ន្រន្រះដ្ររ ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដ្រលល្អត្រឹមត្រូវក៏

អាចជ្រើសរីសធ្វើរឿងអាក្រក់នៅក្រ្រមកាលៈទ្រសៈណាមួយបានដ្ររ។ 

យើងទាំងអស់គ្ន្រសុទ្ធត្រមនជម្រើស។ អ្នកយមរបស់យើងគឺជាទាហន

ណាហ្រសុវីយ័ក្ម្រងដ្រលបានស្របថស្រប្រយ៉្រងមឺុងម៉្រត់ដើម្របសីា្ដ្រប់បង្គ្រប់ ការពារ 

ព្រមទាងំរស់នៅនិងសា្ល្រប់ដើម្របមី្រដឹកនារំបស់ខ្លនួ។ ការអប់ររំបស់ណាហ្រសុី

ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមតំងពីវ័យក្ម្រងនៅព្រលដ្រលពួកគ្រងយស្រួលនឹងលត់

ដំ។ យូរៗម្ដងទើបមនអ្នកយមដ្រលជាទាហននៅក្នងុកងទ័ពធម្មត ដ្រល 

ជាបុរសវយ័ចំណាស់ៗដ្រលណាហ្រសុបីានក្រណ្ឌឱ្រយធ្វើជាកងទ័ព។ មនភាព 

ខុសគ្ន្រយ៉្រងខា្ល្រងំរវាងទាហនពីរក្រមុន្រះ គឺក្រមុទាហនក្នងុកងទ័ពធម្មត 

មនអត្តចរិតស្លូតជាងពីព្រ្រះត្រចិត្តគំនិតរបស់ពួកគ្រមិនទាន់ត្រូវបាន

គ្របញ្ចុះបញ្ចូលឱ្រយជឿលើមនោគមន៍វិជា្ជ្រទាំងស្រុងនោះទ្រ។ មនថ្ង្រមួយ 

នៅព្រលដ្រលយើងដើរទៅកន្ល្រងធ្វើការ យើងមិនបានអមដោយកង 

ការពារណាហ្រសុីវ័យក្ម្រងដ្រលកាន់ដំបងនោះទ្រ បុ៉ន្ត្រគឺជំនួសទៅដោយ 

ក្រុមទាហនដ្រលមនសា្ព្រយកាំភ្លើងនៅលើខ្នង។ ន្រះគឺជាលើកទីមួយ 

និងត្រម្ដងគត់ដ្រលអ្នកយមនិយយជាមួយយើងធម្មត និងមិនស្រ្រក 

បញ្ជ្រមកយើង។ មនទាហនម្ន្រក់ឈ្ម្រះថា ហឺម៉្រន់ ហក់បីដូចជាមន 
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ការងឿងឆ្ងល់ច្រើន ហើយដោយសារត្រខ្ញុំជាមនុស្រសម្ន្រក់ក្នុងចំណម 

មនុស្រសមួយចំនួនតូចដ្រលច្រះនិយយភាសាអាល្លឺម៉ង់ គត់ក៏បានដើរមក

ក្រប្ររខ្ញុនំៅព្រលដ្រលយើងកំពុងដើរជាប្រ្រជួំរ។ គត់បានចាប់ផ្ដើមនិយយ

ជាមួយខ្ញុំនិងសួរខ្ញុំថាតើឯងជាអ្នកណាហើយមកពីកន្ល្រងណា។ គត់បាន

ប្រ្រប់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចអំពីការលំបាកមួយចំនួនរបស់គត់។ គត់មនកូនស្រី

ម្ន្រក់ដ្រលមនអាយុស្របាលខ្ញុំ ហើយប្រហ្រលជាប្របន្រះហើយបានជា

គតម់ករកខ្ញុបំ៉នុា្ម្រនដងនៅព្រល ដ្រលក្រមុទាហនរបសគ់តស់ា្ន្រកន់ៅក្នងុ 

ជរំំ។ ព្រលខ្លះគត់យកផ្ល្របោ៉្រមឬដំឡូងមកឱ្រយខ្ញុំ។ ប៉ុន្ត្រគត់ក៏មនអាហរ 

ត្របន្តចិបន្តចួដូចគ្ន្រនឹងខ្ញុដំ្ររ។ ភាពរាក់ទាក់របស់គត់គឺជាពន្លពឺ្រះអាទិត្រយ 

នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដ្រលពោរព្រញទៅដោយភាពងងឹត។ បុ៉ន្ត្រអ្វីៗគឺមន 

រយៈព្រលមួយភ្ល្រតត្របុ៉ណ្ណ្រះ។ មិនយូរបុ៉នា្ម្រនកងការពារណាហ្រសុីវ័យ

ក្ម្រងដ្រលវាយដំយើងដោយគ្ម្រនប្រណីម្រត្ដ្រប្រសិនបើនរណាម្ន្រក់ដួល

ឬច្រញពីជួរបានវិលត្រឡប់មកយមវិញ។ មនព្រលខ្លះយើងដើរកាត់ 

សួនបន្ល្រដ្រលទើបត្រប្រមូលផលបានដូចជា សណ្ដ្រកប្រូស្រល ខាត់ណា 

និងបន្ល្រជាច្រើនទៀត។ នៅព្រលណាដ្រលយើងឃើញបន្ល្រដ្រលស្រស 

សល់ដុះច្រញពីក្នងុភក់ យើងក៏ស្ទុះទៅដកវាច្រញមកបើទោះបីជាប្រឈម 

នឹងការវាយដំក៏ដោយ ពីព្រ្រះន្រះគឺជាការបន្ថ្រមដ៏មនតម្ល្រទៅនឹងរបប

អាហរដ៏ក្រខ្រសត់របស់យើង។ ជាពិស្រសចំពោះអ្នកដ្រលឈឺហើយត្រូវ

បង្ខំខ្លួនទៅធ្វើការងរ។ អ្រលីហ្រសាប្រត ដ្រលជានារីជនជាតិហុងគ្រី-ជ្វីហ្វ

ដ៏ស្រស់សា្អ្រតម្ន្រក់មនជំងឺយ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរហើយបាត់បង់សា្ម្ររតី។ នាងត្រូវ

បានគ្របញ្ជូនទៅមន្ទីរព្រទ្រយ។ នៅថ្ង្របនា្ទ្រប់គ្រូព្រទ្រយណាហ្រសុីបានមកដល់ 

ហើយដើរពិនិត្រយតមគ្រ្រអ្នកជំងឺគ្រប់ៗគ្ន្រ និងឱ្រយគ្រូព្រទ្រយនៅ រ្រវីអឺ ដឹងពី 

ការសម្រ្រចចិត្តរបស់គត់តមរយៈការងក់ក្របាល។ មកដល់គ្រ្ររបស់ 

អ្រលីហ្រសាប្រត គត់សួរអំពីជំងឺរបស់នាង។ គត់បានហៅនាងជាមួយនឹង 

ពាក្រយទន់ភ្លន់ថា " ហើយចុះឯង ក្ម្រងស្រីតូចតើឯងឈឺអ្វី?" នាងឆ្លើយថា 

" ខ្ញុចុំករោយគ្រប់កន្ល្រងទំាងអស់ ខ្ញុមិំនម្រនជាក្ម្រងទៀតទ្រ ខ្ញុធំា្ល្រប់បានរៀន 

អំពីប្រភ្រទថា្ន្រំព្រទ្រយម្ដងហើយ "។ 

 ព្រទ្រយណាហ្រសុីបនា្ទ្រប់មកបញ្ជ្រថា នាងគួរត្របញ្ជូនទៅជំរំមួយទៀត។ 

នៅទីនោះនាងបានវិលត្រឡប់មកមនសុខភាពដូចធម្មតវិញ។ មនុស្រស 

ដដ្រល ដ្រលគ្ម្រនមនសិការបន្តិចណាសោះនៅព្រលបញ្ជូននរណាម្ន្រក់ 

ឱ្រយទៅសា្ល្រប់ ឥឡូវបានសង្គ្រ្រះជីវិតអ្នកផ្រស្រងម្ន្រក់ទៅវិញ ។ យើងព្រល 

ខ្លះក៏ជួបរឿងដ្រលស្មុគសា្ម្រញប្របន្រះនៅក្នុងសង្គម។

 មនថ្ង្រមួយទៀត មិត្តរបស់ខ្ញុំឈ្ម្រះ លីលី បានសន្លប់។ យើងទំាង 

អស់គ្ន្រមនទុក្ខព្រយួយ៉្រងខា្ល្រងំនៅព្រលដ្រលនាងត្រវូបានបញ្ជនូទៅ រ្រវអឺី។ 

បនា្ទ្រប់ពីបុ៉នា្ម្រនថ្ង្របានកន្លងផុតទៅហើយនៅត្រមិនទាន់បានឃើញនាង 

វិលត្រលប់មកវិញទៀត យើងទាំងអស់គ្ន្របានសន្និដ្ឋ្រនថាយើងនឹងមិន 

អាចឃើញនាងម្តងទៀតនោះទ្រ។ បុ៉ន្ត្រក្នងុមួយរពំ្រចសោះ នាងប្ររជាកំពុង 

ត្រឈរក្នងុអំឡងុព្រលរាប់ចំនួនអ្នកទោសទៅវញិ។ នៅព្រលដ្រលយើងសួរ 

នាងថាតើមនរឿងអ្វបីានកើតឡើង នាងបាននិយយថានាងចំាបានមិនសូវ 

ច្របាស់លាស់ទ្រថា ត្រវូបានគ្រយកទៅលាក់នៅក្នងុប្រអប់តូចមួយរាល់ព្រល 

ដ្រលគ្រពូ្រទ្រយណាហ្រសុ ីដើរចូលមកដើម្របតី្រតួពិនិត្រយ។ បុគ្គលិកនៅក្នងុ រ្រវអឺី 

ក៏ជាអ្នកទោសដូចជាយើងដ្ររ ហើយភាពឃរឃៅរបស់កងការពារណាហ្រសុ ី

អាចព្រលខ្លះកាត់បន្ថយបានដោយភាពសាមគ្គីរវាងអ្នកទោសដូចគ្ន្រ។

 សារា៉្រ ដ្រលជាអ្នកទោសម្ន្រក់មកពីប្រទ្រសបូ៉ឡញូបានប្រ្រប់ខ្ញុថំា មុន 

ព្រលចាប់ខ្លួន គត់បានលាក់ខ្លួននៅកន្ល្រងដ្រលគត់ជឿជាក់ថាមន 

សុវត្ថិភាព។ បុ៉ន្ត្រគត់ត្រូវត្រប្រ្រប់នរណាម្ន្រក់អំពីគម្រ្រងន្រះដើម្របីឱ្រយ

ប្ដីរបស់គត់អាចរកគត់ឃើញ។ គត់បានជ្រើសរីសប្រ្រប់អ្នកជិតខាង 

ម្ន្រក់ឈ្ម្រះថា អ្រន ដ្រលត្រងត្រមនសណា្ដ្រនចិត្តល្អចំពោះគ្រួសារគត់។ 

ថ្ង្របនា្ទ្របម់កប៉ូលសីបានមករកសារា៉្រ ហើយនៅព្រលនោះហើយដ្រលគត់
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ដឹងថាស្រចក្ដសីប្របរុសធម៌របស់អ្នកជិតខាង គឺត្រងត្រមនកម្រតិរបស់វា។ 

សព្វថ្ង្រន្រះខ្ញុំត្រងត្រគិតថា តើខ្ញុំនឹងធ្វើប្របណាប្រសិនបើខ្ញុំអ្នកដ្រល

បានកើតក្នុងឆា្ន្រំ១៩២៤ នៅទីក្រុងសុីហ្គ្រត បានឃើញពន្លឺថ្ង្រជានារីជន 

ជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្ន្រក់នៅប្ររឡាំងវិញនោះ។ ខ្ញុំប្រ្រកដជាត្រូវបានទទួលការ 

បញ្ចុះបញ្ចូលឱ្រយប្ដូរគំនិតនៅក្នុងសមគមសម្រ្រប់ក្ម្រងស្រីអាល្លឺម៉ង់ដ្រល 

ដូចគ្ន្រទៅនឹងសមគមរបស់ក្ម្រងប្រុសអាល្លឺម៉ង់ដ្ររ។

 ខ្ញុំប្រហ្រលជាកា្ល្រយទៅជាកងការពារនារីណាហ្រសុី។ ពួកគ្រក៏មិនល្អ 

ប្រសើជាងខាងបុរសបុ៉នា្ម្រនដ្ររ។ តើខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉្រងណា? តើខ្ញុំអាចវាយ 

អ្នកទោសដ្ររឬទ្រ? ជួយអ្នកទោសដ្ររឬទ្រ? ប្រសិនបើខ្ញុមំនឪពុកម្ដ្រយ

ដ្រលមនក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ក្នងុការចិញ្ចមឹបីបាច់កូនដ្រលអាចទប់ទល់នឹង

មនោគមន៍វិជា្ជ្រនៅក្នុងសម្ព័ន្ធន្រក្ម្រងស្រីអាល្លឺម៉ង់បាន ខ្ញុំប្រហ្រលអាចជា 

ទាហនម្ន្រក់ក្នុងចំណមទាហន "ចិត្តល្អ" ក្នុងទាហនណាហ្រសុី។ ខ្ញុំបាន 

ត្រមឹត្រសង្រឃមឹ។ ប្រសិនបើមនុស្រសម្ន្រក់ដឹងថាខ្លនួមនជម្រើស នោះក៏អាច

មនន័យដ្ររថាគ្រមនឱកាសក្នុងការជ្រើសរីសអំពើល្អ។

 ប៉ុន្ត្រខ្ញុំអាចប្រ្រប់អ្នកអំពី ណូអា ដ្រលមនអាយុ១២ឆា្ន្រំ ថា ណូអា  

បានមនប្រតិកម្មប្របណានៅព្រលដ្រលគ្រផ្ដល់ជម្រើសឱ្រយគត់។ គត់ 

រស់នៅក្នុងហ្គ្រតូ ដ្រលមនត្រភាពអត់ឃ្ល្រន។ អ្នករាល់គ្ន្រនៅទីនោះ 

ព្រយោយមស្វ្រងរកអាហរដើម្របីបរិភោគតមរយៈការលួច។ កុមរគឺជាអ្នក 

ដ្រលមនជំនាញលួចជាងគ្រ។ កុមរទាងំនោះលួចច្រញពីហ្គ្រតូជាមួយនឹង 

អ្វីដ្រលអាចប្ដូរយកអាហរបាន។ ជាញឹកញប់កុមរទាំងនោះបានត្រឡប់

មកវិញជាមួយនឹងដំឡូងឬ ឆ្រថាវ។

 មនថ្ង្រមួយណូអាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងការពារណាហ្រសីុ ហើយ 

ចង់ដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រ្រយរឿង "ច្រញទៅក្រ្រ" ន្រះ។ ណូអា 

បានបដិស្រធមិនឆ្លើយសំណួរ។ កងការពារណាហ្រសុី បានល្របួង ណូអា 

ដោយនិយយថា ណូអា អាចរក្រសាទុកដំឡូងដ្រលលួចយកមកបាន  

ហើយនិងទទួលបានបន្ថ្រមមួយទៀតព្រមទាងំអាចបានត្រងតងំឱ្រយទៅជា 

បូ៉លីសហ្គ្រតូ។ បូ៉លីសហ្គ្រតូ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថ្រមព្រមទំាង 

ទទួលបានម្ហូបអាហរជាច្រើន ខណៈព្រលដ្រលអ្នករស់នៅទីនោះកំពុង 

ត្រស្រ្រកឃ្ល្រន។ ណូអា បានបដិស្រធយ៉្រងមឺុម៉្រត់ក្នុងការធ្វើជាអ្នកផ្តល់ 

ព័ត៌មនឱ្រយកងការពារណាហ្រសុី ទោះបីជាដឹងថាខ្លួននឹងត្រូវបានកងការពារ

ណាហ្រសុីវាយដំ ព្រ្រះត្រការមិនគោរពកោតខា្ល្រចយ៉្រងណាក៏ដោយ។
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DRÖMDE NI PÅ 
NÄTTERNA?

 
Did you dream 

at night?”

 ភា្ល្រមៗនោះ ខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាទ្រ។ បុ៉ន្ត្រអ្វីៗមិនត្រងត្រដូចគ្ន្រទាំងអស់ 

ទ្រ អ្វីទាំងអស់ផ្ល្រស់ប្ដូរអាស្រ័យទៅតមកន្ល្រងដ្រលយើងរស់នៅ។

 នៅ អូសឈ្វិច យើងដ្រកបានតិចម៉្រងណាស់ ហើយយើងដ្រក 

ដូចជាមនុស្រសសន្លប់ បនា្ទ្រប់ពីត្រូវបានវាយ១ដំុថ្ម។ នោះគឺជាការដ្រកលក់ 

ភ្លឹងដោយមិនមនសុបិនអំពីអ្វីទំាងអស់។ នៅក្នុងជំរំពលកម្មអ្វីៗ គឺខុស 

គ្ន្រ។ ទោះបីជាម៉្រងដ្រករបស់យើងមិនមនរយៈព្រលយូរក៏សុបិនគឺត្រង 

ត្រកើតមនជានិច្ច។ ជាធម្មតយើងសុបិនថាយើងកំពុងត្រនៅក្នុងផ្ទះជា 

មួយនឹងក្រុមគ្រួសារ នៅព្រលនោះភា្ញ្រក់ពីសុបិន គឺមនការឈឺចាប់ខា្ល្រំង 

ណាស់។ ខ្ញុំសុបិនថាខ្ញុំកំពុងដើរកាន់ដ្រជាមួយឪពុករបស់ខ្ញុំនៅលើវាល 

ស្ម្រក្រ្រមពន្លពឺ្រះអាទិត្រយ ហើយគត់កំពុងត្រប្រ្រប់ខ្ញុអំំពីរឿងមួយបុ៉ន្ត្រនៅ

ព្រលដ្រលពន្លភឺ្លើងបានបើកសំឡ្រងឪពុករបស់ខ្ញុបំានប្ដរូទៅជាសំឡ្រងកាច 

អាក្រក់របស់អាល្លឺម៉ង់ទៅវិញ អ័វហ្វ្រហិន (Aufwachen)  ភា្ញ្រក់ឡើង! ស្ន្រល 

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

 ខ្ញុំបានព្រយោយមស្រម្រថា ក្ដីសុបិនគឺជាការពិត ចំណ្រកឯការងរ 

ប្រចាំថ្ង្ររបស់ខ្ញុំ គឺគ្រ្រន់ត្រជាក្ដីសុបិនអាក្រក់មួយបុ៉ណ្ណ្រះ...ខ្ញុំព្រយោយម 

រក្រសាភាពនឹងនរនៅក្នុងការពិតដ៏ឃរឃៅមួយន្រះជាមួយនឹងការស្រមើ 

ស្រម្ររបស់ខ្ញុំ។

" តើអ្នកធា្ល្រប់សុបិននៅព្រលយប់ដ្ររឬទ្រ? "



91 92

VAD VAR 
DET BÄSTA?

 
What was 

the best?”

 ល្អបំផុត? តើមនអ្វីទៅដ្រលអាចហៅបានថាល្អបំផុត? នៅព្រល

ដ្រលខ្ញុំទទួលបានសំណួរមួយន្រះខ្ញុំស្រឡាំកាំង។ គ្ម្រនអ្វីដ្រលល្អនោះទ្រ 

បុ៉ន្ត្រមនព្រលខ្លះដ្រលយើងអាចបំភ្ល្រចបានថាយើងនៅទីកន្ល្រងណា

ព្រមទំាងអាចសើចសប្របាយបាន។ ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ល្អនៅព្រលយប់វា 

គឺជាព្រលដ្រលការងរនឿយហត់ទាំងបុ៉នា្ម្រនបានចប់សព្វគ្រប់ទៅ ហើយ 

ខ្ញុអំាចសណ្ដកូជើងដ្រលចកុរោយនៅលើគ្រ្រដរ៏ងឹរបសខ់្ញុបំាន។ យើងបាន 

រួចជីវិតមួយថ្ង្រទៀតហើយ។ ខ្ញុំដឹងថា ព្រលយប់មនរយៈព្រលខ្លីណាស់

ហើយខ្ញុំនិងមិនមនព្រលសម្រ្រកច្រើននោះទ្រ បុ៉ន្ត្រទោះបីជាយ៉្រងណា

ព្រលនោះគឺខ្ញុំមនអារម្មណ៍ល្អ។

 មុនព្រលចូលដ្រក ក្រុមមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានអង្គុយនៅលើគ្រ្រមួយ 

ជំុគ្ន្រហើយបាន "បើកហង អក្រសរសាស្រ្ត" មួយ។ យើងសូត្រកំណាព្រយ 

អានរឿង ហើយសួរថាតើនរណាអាចចងចាំអំពីអ្វីខ្លះឬក៏ព្រលខ្លះយើង 

ទាំងអស់គ្ន្រ "ចម្អិនអាហរ" ផ្ល្រស់ប្ដូររូបមន្តធ្វើម្ហូប និងនិយយអំពីមុខម្ហូប 

ឆា្ង្រញ់ៗដ្រលយើងចង់បរិភោគ។ ខ្ញុំមនបទពិសោធន៍ដ៏ពិស្រសមួយនៅ 

អូសឈ្វចិ ដ្រលបានផ្តល់ពន្លខឺ្លះមកក្នងុជីវតិដ្រលពោរព្រញទៅដោយភាព

ខ្ម្រងងឹតរបស់យើង។ មនព្រឹកមួយកងការពារណាហ្រសុីបានចូលមកក្នុង 

បនា្ទ្រយហើយសួរកអ្នកស្មគ័្រចិត្តពីរនាក់ដើម្របទីៅធ្វើការ។ មិត្តរបស់ខ្ញុឈំ្ម្រះ 

ថាអុលហ្គ្រ និងខ្ញុំបានស្ម័គ្រចិត្ត។ បនា្ទ្រប់មកកងការពារណាហ្រសុីដ្រលមន

សា្ព្រយកាភំ្លើងនៅលើខ្នងនោះនំាយើងច្រញទៅ។ យើងបានឆ្លងកាត់ពីតំបន់ 

មួយទៅតំបន់មួយទៀតដ្រលហ៊ុមព័ទ្ធជំុវិញទៅដោយរបងបនា្ល្រលួសរហូត 

យើងបានមកដល់កន្ល្រងមួយដ្រលមនបនា្ទ្រយតូចជាងជំរំរបស់យើង។ 

ន្រះគឺជាជំរទំាហន ហើយយើងត្រវូបានបញ្ជ្រឱ្រយបោសសម្អ្រតនិងដុសខាត់ 

"តើអ្វីទៅដ្រលល្អបំផុត?"
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ឥដ្ឋ។ នៅព្រលដ្រលយើងទៅជិតដល់បនា្ទ្រយដើមឈើពណ៌ប្រតងស្រស់ 

បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំយ៉្រងខា្ល្រំង។ ន្រះប្រៀបបានដូច 

ជាអព្ភូតហ្រតុមួយនៅព្រលដ្រលយើងបានឃើញរុក្ខជាតិពណ៌ប្រតង 

ប្របន្រះបនា្ទ្រប់ពីរស់នៅក្នុងអូសឈ្វិចដ្រលមនត្រពណ៌ប្រផ្រះ។ នៅ 

ខាងក្រ្រគឺមនជីវិតស្រស់បំព្រង អ្វីៗមិនបានបាត់បង់នោះទ្រ។ អុលហ្គ្រ 

និងខ្ញុំបានត្រឹមត្រឈរសម្លឹងមើលជំុវិញ។ មុនដំបូងយើងសម្លឹងមើល 

ទៅដើមឈើបនា្ទ្រប់មកមើលមុខគ្ន្រទៅវិញទៅមក ហើយដោយមិនចាំ 

បាច់ប្រើពាក្រយនិយយ យើងក៏អាចដឹងបានដ្ររថាម្ន្រក់ទៀតកំពុងត្រគិត 

អំពីអ្វី។ យើងទាំងពីរនាក់បានសម្រ្រចចិត្តលួចយកស្លឹកឈើខ្លះចូលទៅ 

ក្នងុជំរដំើម្របឱី្រយមិត្តគ្រប់គ្ន្របានឃើញដ្ររ។ ទាហនបានបង្ខឱំ្រយយើងប្រញប់ 

ប្រញល់ដើរចូលក្នុងជំរំដើម្របីចាប់ផ្ដើមធ្វើការងរ។ គ្របញ្ជ្រយើងឱ្រយយក 

ធុងដ្រលមនទឹកត្រជាក់និងក្រណាត់កន្ទបដើម្របីសម្អ្រតឥដ្ឋ។ វាបាន 

កា្ល្រយទៅជាការងរមួយដ្រលលំបាក។ ដើម្របីធ្វើឱ្រយឥដ្ឋកខ្វក់នោះសា្អ្រត 

បន្តិចយើងត្រូវការម្រកឈើមួយចំនួនដើម្របីឆ្កឹះដីកខ្វក់ច្រញពីឥដ្ឋ។ នៅ 

ក្រ្រមការស្រ្រកជ្ររប្រទ្រចដ៏គួរឱ្រយរំខានរបស់ពួកទាហនយើងត្រូវធ្វើ 

កិច្ចការយ៉្រងលំបាកនោះដោយប្រើម្រកឈើព្រមទាំងក្រញរដ្រ និងក្រចក 

របស់យើងដើម្របីដុសសម្អ្រតឥដ្ឋនោះឱ្រយបានសា្អ្រត។

 នៅព្រលដ្រលមនសញ្ញ្រប្រ្រប់ថាព្រលវ្រលាធ្វើការងរបានបញ្ចប់  

យើងអាចដកដង្ហើមបានស្រួលម្ដងទៀត។ "ហ្វឺយ៉្រអាបិន Feuerabend” 

ទាហនបាននិយយថាដល់ព្រលលា្ង្រចហើយ។ យើងត្រូវត្រឡប់ទៅជំរំ 

វិញដើម្របីឈររង់ចាំការរាប់ចំនួនអ្នកទោស។ ខ្ញុំបានលួចប្រះស្លឹកឈើមួយ 

ចនំនួ ប៉នុ្ត្រនៅតមផ្លវូត្រឡបម់កវញិខ្ញុភ័ំយខា្ល្រចខា្ល្រងំណាស ់តើខ្ញុអំាចលចួ

យកវាចូលទៅក្នុងជំរំបានដោយជោគជ័យដ្ររឬទ្រឬយើងទំាងពីរនាក់នឹង 

ត្រូវបានគ្រឆ្រកឆ្ររខ្លួន។ ការនំាយកស្លឹកឈើជាច្រើនចូលក្នុងជំរំត្រូវបាន 

គ្រហមឃត់យ៉្រងតឹងរឹុងបំផុត។ ខ្ញុំបានលាក់ម្រកឈើនៅក្នុងសម្លៀក 

បំពាក់របស់ខ្ញុំ និងបានដក់ស្លឹកឈើនៅក្នុងមត់។ អុលហ្ក្រ ក៏បានធ្វើប្រប 

ន្រះដ្ររ។ ដោយប្រះដូងញប់ញ័រ យើងបានដើរហួសអ្នកយមរបង 

ហើយយើងក៏បានរួចខ្លួន។ បុ៉ន្ត្រជើងរបស់យើងនៅត្រញ័រនៅព្រលដ្រល

យើងឈរង់ចាកំាររាប់ចំនួនអ្នកទោសឱ្រយដល់ទីបញ្ចប់។ បនា្ទ្រប់មកនៅព្រល 

ដ្រលយើងចូលទៅដល់ក្នុងជំរំ ហើយបង្ហ្រញស្លឹកឈើនោះទៅមិត្តភក្តិ 

ពួកគ្រមនស្រចក្ដរីកីរាយយ៉្រងខា្ល្រងំ។ ក្ដសីង្រឃមឹមួយបានកើតមនឡើងនៅ

ក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្ន្រ ដ្រលគឺជាក្ដីសង្រឃឹមមួយថាអនាគតដ៏ត្រចះ

ត្រចង់មួយកំពុងត្ររង់ចាំ។
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NÄR FÖRSTOD 
DU ATT 

DET PÅGICK ETT 
FOLKMORD?

 
When did you  

realise that there  
was a genocide 
happening?”

៦៦  យោងតមមត្រ្រទី២ន្រអនុសញ្ញ្រអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីការបង្ក្ររ និងការផ្តនា្ទ្រទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យ 
ពូជសាសន៍ក្នងុឆា្ន្រ១ំ៩៤៨ បានកំណត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ថាគឺជា " អំពើណាមួយដ្រលមនគោលបំណងលុបបំបាត់ 
ទាងំស្រងុឬដោយផ្ន្រកន្រជាតិសាសន៍ ឬក្រមុសាសនា ដ្រលមនដូចជា ការសម្ល្រប់សមជិកន្រក្រមុ បង្កឱ្រយមនគ្រ្រះថា្ន្រក់ 
ដល់រូបរាងកាយឬផ្លូវចិត្តរបស់សមជិកន្រក្រុម ការដក់លក្ខខណ្ឌនានាទៅលើជីវិតរបស់ក្រុម ដ្រលដោយច្រតនា គឺ 
ដើម្របីបំផ្លិចបំផ្ល្រញជីវិតក្រុមទាំងមូលឬមួយផ្ន្រក ការដក់វិធានការបង្ក្ររកំណើតទារកនៅក្នុងក្រុមហើយការផ្ទ្ររកុមរ 
ដោយបង្ខំពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយទៀត"។

 ក្នុងអំឡុងព្រលសង្គ្រ្រមលោកលើកទី២ពាក្រយថា "អំពើប្រល័យពូជ 

សាសន៍"៦៦  មិនមនទ្រ ហើយក៏មិនមននៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់នរណា 

ម្ន្រក់ដ្ររ។ ខ្ញុំបានឃើញច្របាស់អំពីការសម្ល្រប់រង្គ្រលនៅព្រលដ្រលខ្ញុំនៅ 

ក្នងុជំរ ំអូសឈ្វចិ។ កន្លងមក មិនមនមនុស្រសជាច្រើនទ្រដ្រលយល់ថាន្រះ 

គឺមិនម្រនគ្រ្រន់ត្រជាការសម្ល្រប់បុគ្គលខ្លះនោះទ្រ បុ៉ន្ត្រគឺសំដៅទៅលើ 

មនុស្រសទាំងអស់ដ្រលនឹងត្រូវសម្ល្រប់ចោលច្រញពីលើពិភពលោកន្រះ។

" តើអ្នកដឹងនៅព្រលណាថា
អំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានកើតឡើង? "
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HUR TÄNKTE 
DU ATT DITT LIV 
SKULLE BLI EFTER 

KRIGET?
 

How did you 
picture your 
life after the 

war?”

 ខ្ញុំមិនបានគិតដិតដល់នោះទ្រ។ អាល្លឺម៉ង់នឹងចាញ់សង្គ្រ្រមគឺជាអ្វី 

ដ្រលខ្ញុំជឿជាក់យ៉្រងខា្ល្រំង ខ្ញុំមិនបានដឹងថាអ្វីៗគ្រប់យ៉្រងមិនអាចវិល 

ត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញបានទ្រ។ ខ្ញុំជឿថាបនា្ទ្រប់ពីសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់ 

ទៅ ត្រង់សីុលវា៉្រនី នឹងកា្ល្រយទៅជាផ្ន្រកមួយន្រប្រទ្រស រូម៉្រនី ម្តងទៀត។  

ក្តីសុបិនក្នុងវ័យជំទង់នៅត្រមននៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំជានិច្ច។ ខ្ញុំនឹងត្រលប់ 

មករៀនមុខវិជា្ជ្រព្រទ្រយ និងហ្វឹកហត់ជាវ្រជ្ជបណ្ឌិតឯកទ្រសជំងឺកុមរ។ ខ្ញុំ 

នឹងទៅប្រទ្រសអាហ្វ្រ៊ិកដើម្របីព្រយោបាលជំងឺ។

 ខ្ញុំមិនអាចស្រម្រដឹងទ្រថា ទោះបីជាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានឈ្នះសង្គ្រ្រម

ក៏ដោយ ក៏គ្ម្រនអ្វីដ្រលអាចវិលត្រឡប់ទៅដូចកាលពីមុនបានដ្ររ។

 តើយើងមិនបានសិក្រសាអំពីប្រវត្តិវិទ្រយោនៅក្នុងសាលារៀនទ្រឬ? យើង 

បានសិក្រសា បុ៉ន្ត្រភាគច្រើនគឺអំពី ថ្ង្រខ្រ ឆា្ន្រំ ឈ្ម្រះរបស់អ្នកដ្រលកាន់ 

អំណាចនិងសមរភូមិត្របុ៉ណ្ណ្រះ។ ន្រះគឺជាការរៀនសូត្រដ្រលមិនដិត 

ជាប់អារម្មណ៍របស់យើង ហើយនិងត្រវូបានបំភ្ល្រចចោលយ៉្រងឆាប់រហស័។ 

ខ្ញុមិំនបានត្រៀមខ្លនួនោះទ្រ។ ខ្ញុមិំនបានយល់ទ្រថាជីវតិមិនអាចវលិត្រឡប់ 

ទៅដូចកាលពីមុនបានទ្រ។ ទោះបីជាខិតខំប្រឹងប្រ្រងខា្ល្រំងបុ៉នណា ក៏ខ្ញុំ 

មិនអាចស្រម្រមើលឃើញនូវអ្វដី្រលកើតឡើងក្រ្រយពីសង្គ្រ្រមបានឡើយ។

"តើអ្នកស្រម្រឃើញជីវិតបនា្ទ្រប់ពីសង្គ្រ្រម
បានយ៉្រងដូចម្ដ្រច?"
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VAD HÄNDE MED 
DIN SYSTER?

 
What 

happened to 
your sister?”

 លីវីបានជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជំរំ បឺជិន-ប្រលសិន។ ក្នុងអំឡុង 

ព្រលចលាចលបនា្ទ្រប់ពីការរំដោះ ខ្ញុំក្ដ្រខ្លួនយ៉្រងខា្ល្រំង ហើយបានសន្លប់ 

បាត់បង់សា្ម្ររតី។ លីវី បានរកឃើញគ្រូព្រទ្រយម្ន្រក់ក្នុងចំណមអ្នកទោស 

រំដោះ ដ្រលព្រលនោះគត់ក៏ហក់បីដូចជាត្រូវការគ្រូព្រទ្រយដើម្របីព្រយោបាល 

ខ្លួនឯងដ្ររ។ ខ្ញុំចាំមុខរបស់គត់បាននៅព្រលដ្រលគត់និយយថា "ត្រូវ 

ហើយអ្នកមនជំងឺ ហើយអ្នកដ្រលឈឺភាគច្រើនសា្ល្រប់នៅទីន្រះ" ។ ព្រល 

នោះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំប្រ្រកដជាសា្ល្រប់ដ្ររហើយ។ ខ្ញុំបានចុះចាញ់លើជោគ 

វាសនារបស់ខ្លួន ខ្ញុំបិទភ្ន្រក ហើយបនា្ទ្រប់មកខ្ញុំនឹកចាំអ្វីផ្រស្រងទៀតមិន 

បានទ្រ រហូតដល់ខ្ញុំបើកភ្ន្រករបស់ខ្ញុំម្ដងទៀត។ ខ្ញុំឃើញ លីវី កំពុងត្រ 

ឈរក្រប្ររគ្រ្ររបស់ខ្ញុំ។ បនា្ទ្រប់មកខ្ញុំក៏បានដឹងថា ខ្ញុំត្រូវរៀនពីរបៀបដើរ 

ម្ដងទៀត។ ខ្ញុំបានសន្លប់អស់រយៈព្រលជាច្រើនសបា្ដ្រហ៍ ហើយ លីវី គឺជា 

អ្នកដ្រលចាំមើលថ្ររក្រសាខ្ញុំឱ្រយមនជីវិតសាជាថ្មីឡើងវិញ។

 នៅក្នុងរដូវក្ដ្រឆា្ន្រំ១៩៤៥ យើងបានសម្រ្រចចិត្តធ្វើដំណើរមក 

ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត យើងទាំង២នាក់ក៏រស់នៅទីន្រះរហូតមក។ លីវី បាន 

រៀបការនៅព្រលដ្រលនាងមនអាយុវ័យក្ម្រងនៅឡើយ។ នាងមនអាយុ 

ត្រឹមត្រ១៧ឆា្ន្រំ ព្រលដ្រលនាងបានជួបលោកហន របស់នាងដ្រលមន 

អាយុ២៧ឆា្ន្រំទៅហើយ។ គត់ក៏គ្រ្រន់ត្រជាកុមរម្ន្រក់នៅព្រលដ្រលគត់ 

ត្រូវចាកច្រញពីឪពុកម្ដ្រយរបស់គត់ដ្រលនៅក្នុងប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ ដើម្របី 

ជួយសង្រ្គោះជីវិតខ្លួនឯង។ គត់បានទៅប្រទ្រសដណឺម៉្រក ហើយពី 

ទីនោះមកគត់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទ្រសស៊ុយអ្រត ជាមួយក្រុមសង្រ្គោះ 

" តើមនរឿងអ្វីបានកើតឡើងទៅលើ
ប្អូនស្រីរបស់អ្នក?"
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៦៧  បច្ចុប្របន្នន្រះ (ឆា្ន្រំ២០១៩) លីវី មនអាយុ៩០ឆា្ន្រំ។ គត់និងហ្រឌី រស់នៅផ្ទះជិតគ្ន្រនៅក្នុងទីក្រុងស្ដុកខុលន្រប្រទ្រស 
ស៊ុយអ្រត។ 

ដណឺម៉្រក។ ពួកគ្រទាំងពីរនាក់មនកូនដំបូងនៅព្រលដ្រល លីវី មន 

អាយុ១៩ឆា្ន្រំ ហើយបនា្ទ្រប់មកមនកូនពីរនាក់ថ្រមទៀត។ ហន បាន 

សា្ល្រប់នៅក្នុងឆា្ន្រំ២០០០ ដោយសារត្រជំងឺវង្វ្រងវង្វ្រន់។

 សព្វថ្ង្រន្រះ លីវី ហើយនិងខ្ញុំ រស់នៅក្រប្ររគ្ន្រ។ នៅព្រលដ្រលយើង 

នៅវ័យក្ម្រង យើងឃើញមុខគ្ន្រជារៀងរាល់ថ្ង្រ។ បច្ចុប្របន្នន្រះយើងទាំងពីរ 

នាក់មនភាពលំបាកក្នុងការដើរ ដូច្ន្រះហើយទើបយើងនិយយគ្ន្រតម 

ទូរស័ព្ទជំនួសវិញ។ នៅរៀងរាល់ព្រឹកម៉្រង៩ យើងត្រងត្រទូរស័ព្ទរកគ្ន្រ 

និងនៅព្រលខ្លះទៀត យើងក៏ព្រយោយមជួបមុខគ្ន្រជាញឹកញប់តមដ្រល 

អាចធ្វើបាន។ លីវី មនអាយុជិត៩០៦៧ ឆា្ន្រំហើយ ប៉ុន្ត្រនាងនៅត្រទៅ 

សាលារៀនផ្រស្រងៗ ដើម្របីនិយយអំពីរឿងរា៉្រវជីវិតរបស់យើង។

HUR MÅNGA 
FRÅN DIN HEMS-
TAD ÖVERLEVDE 

KRIGET?
 

How many people 
from your home-
town survived 

the war?”
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 ន្រះគឺជាសំណួរដ្រលមិនអាចឆ្លើយបាន។ អ្នកដ្រលបានរួចជីវិត 

បានទៅរស់នៅកន្ល្រងផ្រស្រងៗពីគ្ន្រ។ មិនមនមនុស្រសច្រើនបុ៉នា្ម្រនទ្រដ្រល 

វិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញ។ 

 យើងមនគ្ន្រប្រុសស្រីនិងកុមរចំនួន៣០០៧នាក់ ត្រូវបានទាហន 

ណាហ្រសុីយកទៅផ្ទុកនៅ ក្នុងទូរថភ្លើងនៅព្រឹកថ្ង្រទី១៦ ខ្រឧសភា ឆា្ន្រំ 

១៩៤៤។ នៅព្រលដ្រលក្រុមស្ត្រីរបស់យើងត្រូវបានគ្ររាប់ចំនួន បនា្ទ្រប់

ពីការជ្រើសរីសនៅយប់ដ្រលយើងបានទៅដល់អូសឈ្វិចនៅថ្ង្រទី១៧ 

ខ្រឧសភា យើងមនគ្ន្រចំនួន ៤៨៦នាក់។ តួល្រខអាចនឹងស្រដៀងគ្ន្រ 

ជាមួយខាងបុរសដ្ររ។ ប្រសិនបើយើងសន្មតថាតួល្រខទាំងន្រះពិតជា 

ដូចគ្ន្រជាមួយនឹងរថភ្លើង៥ផ្រស្រងទៀត គឺអាចមនន័យថា៣ភាគ៥ន្រ 

តួល្រខទាំងនោះបានរួចផុតជីវិតពីការជ្រើសរីសដំបូង។ បុ៉ន្ត្រតើមន 

ចំនួនបុ៉នា្ម្រនអ្នកដ្រលបានសា្ល្រប់បនា្ទ្រប់ពីនោះ គឺគ្ម្រននរណាម្ន្រក់អាច 

ដឹងបានឡើយ។ 

 នៅក្នុងចំណមសមជិកគ្រួសារចំនួន ៣១នាក់ របស់ខ្ញុំដ្រលរស់ 

នៅសុីហ្គ្រត មនចំនួន១០នាក់ត្របុ៉ណ្ណ្រះដ្រលរស់រានមនជីវិត។ បនា្ទ្រប់ 

ពីសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់ អ្នកមួយចំនួនដ្រលចង់វិលត្រឡប់មកវិញបានជួប

ប្រទះការលំបាកយ៉្រងខា្ល្រំង ពីព្រ្រះមិនមនបណា្ដ្រញដឹកជញ្ជូនណាដ្រល 

មនដំណើរការល្អនោះទ្រ។ ដូច្ន្រះមនុស្រសភាគច្រើនធ្វើដំណើរដោយ 

ថ្មើរជើង សំុជិះរថយន្ត ឬហក់ឡើងជិះរថភ្លើងណាដ្រលខ្លនួបានជួបប្រទះ។

តើមនមនុស្រសប៉ុនា្ម្រននាក់ដ្រលមកពី
ស្រុកកំណើតរបស់អ្នកបានរួចជីវិតបនា្ទ្រប់
ពីសង្គ្រ្រម?

 សានយី ដ្រលជាប្អូនប្រុសពៅរបស់ឪពុកខ្ញុំបានរួចជីវិត។ គត់ធ្វើ 

ការនៅកន្ល្រងដុតនំប័ុងនៅក្នុងជំរំ អូសឈ្វិច ដូច្ន្រះហើយគត់មននំប័ុង 

សម្រ្រប់បរិភោគបានគ្រប់គ្រ្រន់។ គត់សង្រឃឹមថានឹងអាចរកឃើញប្រពន្ធ 

របស់គត់ឈ្ម្រះថា ហ្រឡ្រន។ នៅព្រលដ្រលសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់ គត់បាន 

ច្រញដំណើរទៅសុីហ្គ្រត ដោយថ្មើរជើង។ បនា្ទ្រប់មកហ្រតុការណ៍ដ្រល 

អសា្ច្ររ្រយក៏បានកើតឡើង។ នៅព្រលដ្រលគត់ទៅដល់ទីក្រុងប្រ្រក៦៨ និង 

កំពុងដើរនៅតមផ្លូវគត់បានជួប ហ្រឡ្រន។ ហ្រឡ្រន ក៏ត្រូវបានរំដោះ 

ច្រញពីជំរំពលកម្មដូចគ្ន្រដ្ររ ហើយក៏កំពុងត្រធ្វើដំណើរទៅសុីហ្គ្រត  

ដើម្របីស្វ្រងរក សានយី។

 ន្រះគឺជាការជួបជំុមួយក្នុងចំណមការជួបជំុដ្រលរីករាយដ៏ទ្រទៀត 

ពីព្រ្រះមនមនុស្រសជាច្រើន ដ្រលមិនអាចរកឃើញសូម្របីត្រមនុស្រសម្ន្រក់ 

ផងនៅព្រលដ្រលពួកគ្រត្រឡប់ទៅសុីហ្គ្រតវិញ។ ក្នុងករណីជាច្រើន  

សូម្របីត្រផ្ទះរបស់ពួកគ្រក៏មិននៅស្រសសល់ដ្ររ។ សានយី និងហ្រឡ្រន 

មនសំណាងល្អម្ដងទៀត ពីព្រ្រះផ្ទះរបស់ពួកគ្រគឺស្ថិតនៅដូចដើម។  

ពួកគ្រអាចចាប់ផ្ដើមជីវិតសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទីនោះ។ បុ៉ន្ត្រពួកគ្រមិន 

បានរស់នៅទីនោះយូរទ្រ។ សីុហ្គ្រត ត្រូវបានរំដោះដោយទាហនរុស្រសុី 

នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះក្នុងឆា្ន្រំ១៩៤៤ ហើយប្រជាជនត្រូវរស់នៅក្រ្រម 

របបកុម្មុយនីស្តដ៏តឹងរឹុង។ សានយីនិងហ្រឡ្រន បានចាកច្រញពី រូម៉្រនី 

យ៉្រងឆាប់រហ័ស ហើយចុងក្រ្រយពួកគ្រក៏បានតំងទីលំនៅក្នុងទីក្រុង 

ឡូសអាន់ជើឡ្រស៦៩។

៦៨   គឺជាទីក្រុងធំជាងគ្ររបស់សាធារណរដ្ឋឆ្រក។
៦៩    គឺជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉្រន្រប្រទ្រសសហរដ្ឋអាម្ររិក។
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JUBLADE 
DU NÄR NI 

BEFRIADES?
 

Were you  
jubilant  

when you were 
liberated?”

 យើងត្រូវបានគ្ររំដោះខណៈព្រលដ្រលភ្លើងសង្គ្រ្រមកំពុងត្រឆ្រះ 

ឆួលយ៉្រងខា្ល្រំង។ កងទ័ពអង់គ្ល្រសនៅតមផ្លូវរបស់ពួកគ្រទៅទីក្រុង 

ប្ររឡាំង៧០ បានរំដោះយើងច្រញពីជំរំបឺជិន-ប្រលសិន នៅថ្ង្រទី១៥ខ្រ 

ម្រសា ក្នងុឆា្ន្រ១ំ៩៤៤។ អ្នកប្រហ្រលជាគិតថាខ្ញុរំកីរាយណាស់ បុ៉ន្ដ្រនៅព្រល 

នោះខ្ញុមំនសុខភាពខ្រសាយ ហើយមិនបានចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វទំីាងអស់។  

ខ្ញុំស្ទើរត្រមិនមនអារម្មណ៍សប្របាយរីករាយ។ គំនិតត្រមួយគត់របស់ខ្ញុំគឺ 

នៅថ្ង្របនា្ទ្រប់ខ្ញុនឹំងទៅជំរបុំរស ហើយចាប់ផ្តើមស្វ្រងរកឪពុករបស់ខ្ញុ។ំ អស់ 

រយៈព្រលជាច្រើនថ្ង្របានកន្លងផុតទៅទើបខ្ញុអំាចអបអរនឹងស្ររភីាពបាន។

 ខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ប៉ុន្ត្រការអបអរន្រះត្រូវការកម្ល្រំងកាយ ហើយ

ខ្ញុំត្រូវការព្រលវ្រលាដើម្របីឱ្រយមនកម្ល្រំងឡើងវិញ។

  ខ្ញុំមនអារម្មណ៍សប្របាយរីករាយ ដំបូងគឺនៅព្រលដ្រលយើងទៅ 

ដល់ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត។ នៅព្រលនោះខ្ញុំនិងប្អូនស្រីបានដើរឆ្លងកាត់ 

សា្ព្រនវា៉្រស្ទឺប្រុន ដ្រលជាសា្ព្រនមួយនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកខុល។ នៅព្រលដ្រល 

ខ្ញុងំកមើលទៅខាងក្រ្រយខ្នងរបសខ់្ញុ ំគមឺនិមនកងការពារណាហ្រសុទីៀត 

នោះទ្រ។ ខ្ញុក៏ំមិនឮសំឡ្រងឆ្ក្រព្រសុដ្ររ ហើយជំនួសទៅវញិអ្វដី្រលខ្ញុឃំើញ 

គឺក្រុមគ្រួសារសុ៊យអ្រតមួយដ្រលពោរព្រញទៅដោយស្រចក្ដីសុខ ហើយ 

កំពុងត្រជិះកង់យ៉្រងសប្របាយរីករាយនៅក្រ្រមពន្លឺព្រះអាទិត្រយនារសៀល 

ថ្ង្រអាទិត្រយ។ លីវី និងខ្ញុំគិតដូចគ្ន្រ។ យើងមើលមុខគ្ន្រទៅវិញទៅមកហើយ

ក៏ចាប់ផ្ដើមរាំនៅកណា្ដ្រលសា្ព្រន។

៧០   គឺជាទីក្រុងរបស់ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់។

"តើអ្នករីករាយទ្រនៅព្រលដ្រល
ត្រូវបានរំដោះ?"
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VARFÖR VALDE 
DU SVERIGE?

 
Why did 

you choose 
Sweden?”

 ជាធម្មតខ្ញុំត្រងត្រនិយយថាប្រទ្រសសុ៊យអ្រត ជ្រើសរីសយកខ្ញុំ។ 

នៅព្រលដ្រលសង្គ្រ្រមជិតបញ្ចប់ អាល្លឺម៉ង់ បានយល់ថាការបរាជ័យជិត 

មកដល់ ដូច្ន្រះអ្វីៗគ្រប់យ៉្រងនិងមនុស្រសគ្រប់រូបដ្រលអាចធ្វើជាសាក្រសីន្រ 

ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគ្រត្រូវបានបំផ្ល្រញ។ ទាហនអាល្លឺម៉ង់ ត្រូវត្រសម្ល្រប់ 

អ្នកនៅក្នុងជំរំទំាងអស់។ នៅព្រលនោះ ប្អូនស្រីនិងខ្ញុំកំពុងត្រនៅក្នុងជំរំ 

ពលកម្មនៅជិតទីក្រុងហ្រមបឺក៧១។ 

 ថ្ង្រមួយនៅដើមខ្រម្រសា យើងដ្រលមនគ្ន្រចំនួន២០០នាក់ បាន 

ទទួលបញ្ជ្រឱ្រយប្រមូលផ្ដុំគ្ន្រនៅក្នុងបន្ទប់មួយនៅក្នុងជំរំ។ បុ៉ន្ត្រន្រះគឺគ្ម្រន 

អ្វីដ្រលគួរឱ្រយកត់សម្គ្រល់ទ្រ ប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដ្រល 

បានកើតឡើងបនា្ទ្រប់។ កងការពារនារីណាហ្រសុីចិត្តអាក្រក់ដ្រលយើងហៅ

ថា "អាណាធាត់" បានបញ្ជ្រឱ្រយយើងស្រ្រតសម្លៀកបំពាក់។ "កន្ល្រងដ្រល 

ពួកឯងទៅគឺមិនត្រូវការសម្លៀកបំពាក់ទ្រ" នាងនិយយបន្ថ្រម។ យើង 

បានដោះសម្លៀកបំពាក់ច្រញនិងអង្គុយនៅទីនោះ ដោយរាងកាយញ័រ 

ពីព្រ្រះភាពរងរនិងភាពភ័យខា្ល្រច។ បនា្ទ្រប់មកម្របញ្ជ្រការជំរំបានដើរ 

កាត់និងសម្លឹងមើលមកយើងដោយភាពងឿងឆ្ងល់ ហើយបានសួរថាហ្រតុ

អ្វីបានជាយើងអង្គុយនៅទីន្រះដោយអាក្រ្រតកាយ។ នៅព្រលដ្រលគត់ 

ឮថាយើងបានធ្វើតមបញ្ជ្ររបស់ "អាណា" គត់បានមើលទៅនាងដោយ 

មិនព្រញចិត្ត ហើយបនា្ទ្រប់មកក៏ឱ្រយយើងប្រញប់ប្រញល់ស្លៀកសម្លៀក 

បំពាក់វិញ។ យើងអាចដកដង្ហើមវិញបានស្រួលបន្តិច បុ៉ន្ត្រនៅត្រមិនដឹង 

៧១   គឺជាទីក្រុងធំទី២នៅក្នុងប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ដ្រលមនប្រជាជនរស់នៅជាង១លាននាក់។

"ហ្រតុអ្វីបានជាអ្នកសម្រ្រចចិត្តជ្រើសរីស
យកប្រទ្រសស៊ុយអ្រត?"
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ថាមនរឿងអ្វីបានកើតឡើង។ យើងនៅត្រមនអារម្មណ៍ភ័យខា្ល្រច។ 

បនា្ទ្រប់ពីស្លៀកពាក់រួចយើងត្រូវបានគ្រនាំទៅសា្ថ្រនីយរថភ្លើង ទៅដល់ 

ទីនោះខ្ញុំមនញ្ញ្រណទី៧ ពីព្រ្រះជាថ្មីម្ដងទៀតយើងត្រូវបានគ្រយកទៅ 

ដក់នៅក្នុងទូរថភ្លើងជាមួយនឹងធុងទឹកពីរ និងធុងមួយទៀតសម្រ្រប់ 

ឱ្រយយើងធ្វើជាបង្គន់និងគ្ម្រនអាហរនោះទ្រ។ តើយើងទៅទីណា? ទៅជំរំ 

អូសឈ្វិចវិញ? នៅព្រលនោះជំរំអូសឈ្វិច ត្រូវបានរំដោះរួចទៅហើយ 

ប៉ុន្ត្រយើងមិនបានដឹងអំពីរឿងនោះទ្រ។

 រថភ្លើងបានធ្វើដំណើរដោយល្របឿនយឺតក្នុងរយៈព្រលបីយប់បីថ្ង្រ 

វាបានបោះពួយទៅមុខ ហើយឈប់រង់ចំានៅផ្លវូមួយចំហៀងទៀតនៅព្រល

ណាដ្រលរថភ្លើងទាហនបានឆ្លងកាត់ បនា្ទ្រប់មកទើបធ្វើដំណើរបន្តទៀត។ 

យប់មួយ នៅព្រលដ្រលយើងកំពុងឈរស្ងៀម យើងបានឮសំឡ្រងបើក 

ទា្វ្ររនិងសូរសំឡ្រងកំាភ្លើង។ ព្រលនោះយើងជឿជាក់ថាព្រលវ្រលាចុង 

ក្រ្រយរបស់យើងបានមកដល់ពិតប្រ្រកដណាស់។ យើងទំាងអស់គ្ន្រ 

នឹងត្រូវបានគ្រប្រហរជីវិត។ ខ្ញុំរង់ចាំសូរសំឡ្រងបាញ់បនា្ទ្រប់ដោយភ័យ 

ខ្លួនយ៉្រងខា្ល្រំង។ មិនយូរមិនឆាប់ទា្វ្រររថភ្លើងរបស់យើងនឹងត្រូវបានបើក 

ហើយវានឹងដល់វ្រនរបស់យើងជាមិនខាន។

 ប្រៀបបានដូចជារូបចម្ល្រក់មួយ ខ្ញុំច្របាច់ដ្ររបស់ លីវី ហើយនៅ 

ស្ងៀមធ្មឹងដោយសឹងត្រមិនហ៊្រនដកដង្ហើមផង។ ប៉ុន្ត្រមិនមនរឿងអ្វីបាន 

កើតឡើងបនា្ទ្រប់នោះទ្រ។ មួយនាទីកន្លងផុតទៅ ពីរនាទី បីនាទី បួននាទី 

បនា្ទ្រប់មកទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមម្ដងទៀត។ ខ្ញុំមិនដ្រលបានដឹងថា

អ្នកណាត្រូវបានបាញ់សម្ល្រប់ ហើយព្រ្រះត្រហ្រតុអ្វីនោះទ្រ ប៉ុន្ត្របនា្ទ្រប់

ពីបុ៉នា្ម្រនម៉្រងក្រ្រយមក រថភ្លើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរម្ដងទៀត ក្រ្រយ

មកយើងក៏ត្រូវបានគ្រយកទៅទម្ល្រក់ចោលនៅវាលមួយដ្រលព័ទ្ធជំុវិញ

ដោយរបងបនា្ល្រលួស។ មនមនុស្រសស្រីម្ន្រក់ឈរក្រប្រររបង ខ្ញុំក៏បានសួរ 

នាងថាតើយើងបានមកដល់ទីណា។ នាងបានឆ្លើយប្រ្រប់ថា "ប្រលជិន-

បឺសិន" ហើយក៏បន្ថ្រមទៀតថា "មនការងរត្រូវធ្វើ គ្ម្រននំបុ័ង គ្ម្រនផ្រស្រង 

ពុល"។ ខ្ញុំធូរចិត្តបន្តិច ហើយក៏បានគិតថា "ខ្ញុំនៅមនកម្ល្រំងធ្វើការ 

បានខ្ញុំប្រហ្រលជាអាចទ្រ្រំទ្របានមួយរយៈព្រល ទោះបីជាគ្ម្រននំបុ័ងក ៏

ដោយ អ្វីដ្រលសំខាន់គឺមិនមនបន្ទប់ផ្រស្រងពុលទ្រ។ បនា្ទ្រប់មកទើបខ្ញុំ 

ដឹងថាព្រលនោះគឺថ្ង្រទី៧ ខ្រម្រសា ឆា្ន្រំ១៩៤៥។

 យើងត្រូវបានគ្រដក់ឱ្រយសា្ន្រក់នៅក្នុងជំរំសា្អ្រតមួយ។ បនា្ទ្រប់ពីបាន 

រំដោះទើបខ្ញុំយល់ថា តើយើងមនសំណាងល្អយ៉្រងណា នៅព្រលដ្រលខ្ញុំ 

បានឃើញអំពីសា្ថ្រនភាពអាក្រក់របស់ជំរំផ្រស្រងទៀត។ ជនជាតិជ្វីហ្វមួយ 

ក្រុមត្រូវបានយកទៅឃំុឃំងនៅទីនោះមុនយើង ដើម្របីរង់ចំាការផ្ល្រស់ប្តូរ 

ជាមួយនឹងអ្នកទោសអាល្លឺម៉ង់។ យើងបានជួបជាមួយពួកគ្រនៅព្រល 

ដ្រលយើងបានមកដល់ជំរំ ហើយពួកគ្រកំពុងត្រដើរសំដៅទៅរថភ្លើង។

 មិនត្រមឹត្រនំប័ុងនោះទ្រដ្រលមិនមន សូម្របតី្រទឹកក៏មិនមនផឹកដ្ររ។ 

យើងមនត្រកាហ្វ្រដ្រលជួយឱ្រយយើងបន្តរស់រានមនជីវតិបាន។ ទឹកពណ៌ 

ខ្ម្រនោះត្រូវបានផ្ដល់អោយក្នុងរយៈព្រលពីរដងក្នុងមួយថ្ង្រ។ យើងដ្រក 

នៅលើគ្រ្រតូចរបស់យើង ដោយកាន់ត្រមនសុខភាពខ្រសាយទៅៗ និង 

គ្ម្រនចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីទំាងអស់ហើយរង់ចាំត្រស្រចក្ដីសា្ល្រប់បុ៉ណ្ណ្រះ។  

មិនយូរប៉ុនា្ម្រនក៏មនសំឡ្រងអ៊ូអរច្រញមកពីខាងក្រ្រ។ ទាហនអង់គ្ល្រស 

ដ្រលកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប្ររឡាំង បានរកឃើញជំរំរបស់យើង 

ហើយក៏សម្រ្រចចិត្តចូលមករដំោះយើង។ នៅព្រលនោះគឺថ្ង្រទី១៥ ខ្រម្រសា 

ឆា្ន្រំ១៩៤៥។

 ខ្ញុំមនការចងចាំស្រព្រចស្រពិលអំពីអ្វីដ្រលបានកើតឡើងបនា្ទ្រប់។ 

អ្វដី្រលខ្ញុចំាបំានគ ឺខ្ញុបំានធា្ល្រកខ់្លនួឈយឺ៉្រងខា្ល្រងំ។ ខ្ញុកំើតជងំគឺ្រនុពោះវៀន 

ពីព្រ្រះត្រខ្ញុំបានរត់ទៅគ្រប់កន្ល្រងដ្រលមនរបងបនា្ល្រលួសហ៊ុមព័ទ្ធដើម្របី 
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រកមើលឪពុករបស់ខ្ញុំ។ លីវី បានមើលថ្រខ្ញុំ ហើយខ្ញុំត្រូវអរគុណប្អូន 

ដ្រលបានជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ បុ៉នា្ម្រនខ្រកន្លងផុតទៅ គណៈប្រតិភូរបស់ 

ប្រទ្រសស៊ុយអ៊្រត បានមកជំរំប្រលជិន-បឺសិន ជាមួយនឹងប្រសកកម្មក្នុង 

ការនំាជនរងគ្រ្រះចំនួន១មឺុននាក់ ទៅប្រទ្រសសុ៊យអ្រតក្នុងរយៈព្រល 

៦ខ្រដើម្របីព្រយោបាលជំងឺ។ លីវី និងខ្ញុំ គឺនៅក្នុងចំណមមនុស្រសទំាងអស់ 

នោះ។ បនា្ទ្រប់ពីធ្វើដំណើរតមរថភ្លើង និងធ្វើការសម្ល្រប់ម្ររោគនៅទីក្រុង 

លូប្រក យើងត្រូវបានដក់នៅលើទូកសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់ដើម្របីបន្តដំណើរទៅ 

ទីក្រងុម៉្រលមូ៉ក្នងុប្រទ្រសសុ៊យអ្រត។ ការធ្វើដំណើរមួយនោះនិងអារម្មណ៍

ន្រស្ររីភាពមួយនោះ ខ្ញុំគ្ម្រនថ្ង្រអាចបំភ្ល្រចបាននោះទ្រ។

HUR BLEV 
NI MOTTAGNA 
I SVERIGE?
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 ទូកដ្រលនាយំើងទៅដល់ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត មនឈ្ម្រះថា រ៉នូសា្ក្ររ៉ា្រន់ 

ហើយគឺជាទូកដឹកទំនិញដ្រលបានក្រប្រ្រឱ្រយទៅជាទូកសង្រ្គោះបនា្ទ្រន់។  

នោះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រ្រប់ខ្ញុំ ពីព្រ្រះខ្ញុំមិនដ្រលបានធ្វើដំណើរ 

តមទូកនោះទ្រ ហើយក៏មិនដ្រលបានឃើញសមុទ្រដ្ររ។ ព្រលនោះ 

ខ្ញុំត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយឡើងទៅជាន់លើដើម្របីស្រូបខ្រយល់អាកាសសមុទ្រ  

ហើយខ្ញុំមនអារម្មណ៍រីករាយយ៉្រងខា្ល្រំងជាមួយទ្រសភាពសមុទ្រដ៏ស្រនធំ 

ទូលាយនោះ។ ខ្ញុរំកីរាយនឹងការធ្វើដំណើរមួយន្រះ។ យើងទំាងអស់គ្ន្រមន 

ក្ដីរំពឹងទុកមួយយ៉្រងខា្ល្រំង។ អ្នកធ្វើដំណើរមកជាមួយដទ្រទៀត ព្រមទាំង 

ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ថា យើងត្រូវបានជ្រើសរីសសម្រ្រប់ជីវិតថ្មីមួយដ្រលយើង 

នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភ្ញៀវពិស្រស ហើយគ្រនឹងបំព្រញគ្រប់តម្រូវការ 

ទាំងអស់របស់យើង។ គ្រ្ររបស់យើងនៅលើទូកនោះក្រ្រលដោយកម្រ្រល 

ពណ៌ស ហើយត្រងត្របន្លឺសំឡ្រងរាល់ព្រលដ្រលខ្ញុំធ្វើចលនា។ វាធ្វើឱ្រយ 

ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ពិស្រស ប្រៀបបានដូចជាខ្លួនឯងគឺជាស្ករសណ្ដ្រកដីមួយ 

គ្រ្រប់ដ្រលខ្ចប់ដោយថង់ពណ៌ប្រ្រក់។ បីយប់បីថ្ង្របានរំលងផុតទៅយ៉្រង 

ឆាប់រហ័ស យើងទាំងអស់គ្ន្រមនអារម្មណ៍សប្របាយរីករាយនៅព្រលដ្រល

បានទៅដល់ទីក្រងុម៉្រលមូ៉៧២។ យើងបានជួបជាមួយឡូតូដ្រលជាសមជិក 

របស់កងកម្ល្រងំនារបី្រដប់អាវធុន្រប្រទ្រសសុ៊យអ្រត៧៣ ដ្រលបានយកទឹក 

កាកាវនិងសាំងវិចអោយយើងបរិភោគ។ យើងគិតថាខ្លួនឯងបានមកដល់

៧២   គឺជាទីក្រុងធំទី៣របស់ប្រទ្រសស៊ុយអ្រត។
៧៣   ជាភាសាអង់គ្ល្រស The Women’s Wing of the Swedish Home Guard គឺជាផ្ន្រកនារនី្រកងកម្ល្រងំបម្រងុយោធារបស់កងកម្ល្រងំ

ប្រដប់អាវុធប្រទ្រសស៊ុយអ៊្រតដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ង្រទី២៩ខ្រឧសភាឆា្ន្រំ១៩៤០។ ៧៤  គឺជារថភ្លើងមួយប្រភ្រទដ្រលដើរដោយកម្ល្រំងអគ្គិសនីខ្រស្រកាបនិងរត់នៅលើផ្លូវដ្រកនៅតមដងផ្លូវសាធារណៈ។

"តើអ្នកត្រូវបានទទួលនៅប្រទ្រសស៊ុយអ្រត
យ៉្រងដូចម្ដ្រច?"

ឋានសួគ៌ហើយមិនដ្រលឆ្អ្រតជាមួយនឹងសាន់វិចព្រមទំាងទឹកកាកាវដ្រល 

ល្អវិស្រសនោះទ្រ។ ចាប់តំងពីព្រលនោះមកទឹកកាកាវប្រៀបបានដូចជា 

និមិត្តសញ្ញ្រដ្រលបញ្ជ្រក់អំពីអំពើល្អរបស់ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត។ ពីកំពង់ផ្រ 

មក យើងធ្វើដំណើរតមរថអគ្គីសនី៧៤ ទៅសាលារៀនលីនៀអឺស គឺជា 

កន្ល្រងដ្រលគ្របានទទួលយើងឱ្រយសា្ន្រក់នៅ។ អ្វីដ្រលខ្ញុំចងចាំជាងគ្រគឺ 

មុខម្ហូបនៅទីនោះ។ អាហរដ៏ឆា្ង្រញ់ គឺសាច់គោផ្រសំជាមួយនឹងរំដ្រងនិង 

អាហរចម្ល្រក ក៏បុ៉ន្ត្រមនរស់ជាតិឆា្ង្រញ់ដូចគ្ន្រហៅថា បង្អ្រមសង់ខ្រយោរ 

ពណ៌ខ្ម្រជាមួយនឹងលីនង៉នបឺរី។ យើងបរិភោគហើយបរិភោគទៀតត្រ 

យើងមិនដ្រលឆ្អ្រតទាល់ត្រសោះ។ អាហរ គឺជាពន្លឺមួយនៅក្នុងជីវិត 

របស់យើង ហើយយើងរីករាយនឹងវាយ៉្រងខា្ល្រំង។ គ្រផ្ដល់អាហរឱ្រយយើង 

មួយថ្ង្រប្រ្រំដង បុ៉ន្ត្រយើងត្រងត្រខា្ល្រចថាវានឹងមិនគ្រប់គ្រ្រន់នោះទ្រ។  

គ្ន្រយើងមួយចំនួនធំបានលួចយកអាហរពីសាលបរិភោគអាហរហើយ 

លាក់ទុកនៅក្រ្រមខ្នើយដ្រក។ ទោះបីជាគ្រអនុញ្ញ្រតឱ្រយយើងបរិភោគ 

សាន់វិចក្នុងចនោ្ល្រះព្រលអាហរ ឬពាក្រយធានាយ៉្រងអត់ធ្មត់ពីក្រុមការងរ 

ថានឹងត្រងត្រមនអាហរគ្រប់គ្រ្រន់យ៉្រងណាក៏ដោយក៏មិនអាចបញ្រឈប់

យើងបានដ្ររ។ ក្នុងករណីន្រះខ្ញុំអាចប្រ្រប់អ្នកបានថា ស្រចក្ដីស្រ្រកឃ្ល្រន 

បានប៉ះពាល់យើងអស់មួយជីវិត។ អ្នករស់រានមនជីវិតមួយចំនួនមន 

ជំងឺមិនឃ្ល្រនអាហរ។ បុ៉ន្ត្រទោះបីជាយ៉្រងណាក៏គ្ន្រយើងមួយចំនួនធំគឺ 

ត្រងត្រទិញអាហរយ៉្រងច្រើនលើសលុបដក់នៅក្នុងទូរទឹកកក។

 អ្នកនៅតំបន់នោះបានឈរផ្ដុំគ្ន្រនៅក្រ្ររបងសាលារៀនដើម្របីរង់ចាំ 

មើលអ្នកដ្រលរចួរានមនជីវតិពីជំរបំ្រលជិន-បឺសិន បុ៉ន្ត្រយើងត្រវូបានហម 

ឃត់មិនឱ្រយទៅជិតអ្នកទាំងនោះទ្រ។ យើងត្រូវបានដក់ឱ្រយនៅដច់ដោយ 
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VAR DET SVÅRT 
ATT ANPASSA SIG 
TILL ATT LEVA I 

SVERIGE?
 

Was it difficult 
to adapt to life 

in Sweden?

ឡ្រកពីគ្រដើម្របីការពាររោគឆ្លងអស់រយៈព្រលប្រ្រំមួយសបា្ដ្រហ៍ បនា្ទ្រប់ 

មកទើបត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយមនទំនាក់ទំនងជាមួយជនជាតិសុ៊យអ្រត 

នៅខាងក្រ្រ។ ជនជាតិសុ៊យអ្រតទំាងនោះ មនចិត្តល្អនិងមនការងឿង 

ឆ្ងល់ច្រើន។ អ្នកខ្លះឱ្រយកាដូយើងបន្តិចបន្តួច ប៉ុន្ត្រគ្រមិនចង់ដឹងរឿងរបស ់

យើងទ្រ។ យើងត្រូវបានទទួលសា្វ្រគមន៍យ៉្រងកក់ក្ដ្រ។ នៅព្រលនោះគឺ 

មិនទាន់ជាព្រលវ្រលាសមស្របមួយសម្រ្រប់មនុស្រសដើម្របីបង្ហ្រញអំពីការ 

ប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់ខ្លនួ ការរៀនសូត្រតមណាហ្រសុ ីឬក៏ការប្រឆាងំនឹង 

ជនជាតិជ្វីហ្វនោះទ្រ។ ទាំងអស់ន្រះត្រូវបានគ្របំភ្ល្រចចោល។ រហូតមក 

ដល់ទសវត្រសរ៍ឆា្ន្រំ១៩៨០ ទើបណាហ្រសីុនិយមបានរីករាលដលម្ដងទៀត។ 

នៅព្រលដ្រលខ្ញុំគិតអំពីសព្វថ្ង្រន្រះ ខ្ញុំនៅត្រអាចឃើញគំរូន្រះដដ្រល។ 

មនុស្រសមនចិត្តអាណិតអាសូរ ចង់ជួយ ចង់ច្រករំល្រកភាពបរិបូណ៍ ប៉ុន្ត្រ 

នៅព្រលណាដ្រលមនសំណួរទាក់ទងអំពីការលះបង់ ឬក៏លះបង់ព្រល 

វ្រលារបស់នរណាម្ន្រក់ ការជួយគ្ន្រទៅវញិទៅមកបានកា្ល្រយទៅជារឿងមួយ

ដ្រលពិបាកធ្វើទៅវិញ។

 យើងមនអារម្មណ៍សា្វ្រគមន៍នៅក្នុងប្រទ្រសស៊ុយអ្រត។ ប៉ុន្ត្របនា្ទ្រប់ 

ពីស្រចក្ដីរីករាយបានបញ្ចប់ទៅ ហើយយើងបានជួបប្រទះការលំបាកជា 

លើកដំបូង លីវីនិងខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការចាកច្រញពីប្រទ្រសមួយ

ន្រះ។ បុ៉ន្ត្រយើងចាប់ផ្ដើមទម្ល្រប់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទ្រសសុ៊យអ្រតទៅ 

ហើយដូចគ្ន្រទៅនឹងប្រទ្រសសុ៊យអ្រតដ្រលកំពុងត្រចាប់ផ្ដើមទទួលសា្គ្រល់ 

យើង។ យើងដឹងថាគ្ម្រនឋានសួគ៌ពិតនៅលើពិភពលោកន្រះទ្រ។ នៅ 

ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត ក៏ដូចជាប្រទ្រសដ៏ទ្រទៀតដ្ររ មនរឿងខ្លះល្អ ឯរឿង 

ខ្លះទៀតអាក្រក់។ បុ៉ន្ត្របច្ចុប្របន្នន្រះ ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដ្រដូចជានៅ

ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន។
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 សំណួរមួយដ្រលខ្ញុំត្រូវបានសួរជាច្រើនឆា្ន្រំគឺ តើវាចំណាយអស់រយៈ

ព្រលយូរដ្ររឬទ្រដើម្របីរៀនអំពីរបៀបរបបរបស់ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត?។ 

ការសន្និដ្ឋ្រនរបស់ខ្ញុំគឺ មិនមនអ្វីដ្រលហៅថាគុណតម្ល្ររបស់ប្រទ្រស 

សុ៊យអ្រតទ្រ។ នៅប្រទ្រសសុ៊យអ្រតខ្ញុំបានឃើញអំពីគុណតម្ល្រដ្រល 

ខ្ញុបំានដឹងពីស្រកុកំណើតរបស់ខ្ញុនិំងពីប្រទ្រសប្រជាធិបត្រយ្រយដ៏ទ្រទៀត។ 

គោលការណ៍ចម្របងនោះ គឺមិនឱ្រយមនឃតកម្ម មិនឱ្រយមនការលួច មិនត្រវូ 

ធ្វើអ្វីទៅលើអ្នកដទ្រនូវអ្វីដ្រលអ្នកមិនចង់ឱ្រយអ្នកដទ្រធ្វើមកលើអ្នក ហើយ

គោលការណ៍ទាងំន្រះអាចរកឃើញនៅក្នងុពាក្រយខុសៗគ្ន្រ និងភាសាខុសៗ 

គ្ន្រនៅគ្រប់សាសនាទាំងអស់ក្នុងពិភពលោក។

 សញ្ញ្រណន្រ "គុណតម្ល្រ" គឺទូលំទូលាយណាស់ហើយជាញឹកញប់ 

ត្រូវបានយល់ច្រឡំជាមួយ " វប្របធម៌ " ។ ខ្ញុំមកពីវប្របធម៌ដ្រលពោរព្រញ 

ទៅដោយភាពអាម៉្រស់ ហើយនៅក្នុងឆា្ន្រំ១៩៤៥ ខ្ញុំបានជួបនឹងប្រទ្រស 

សុ៊យអ៊្រត ដ្រលកសាងឡើងនៅលើវប្របធម៌ដ្រលមនពិរុទ្ធភាពមួយ។ ខ្ញុំ

យល់ដឹងច្រើននៅព្រលមនសកម្មភាពមួយចំនួនត្រូវបានគ្របញ្ច្រញមតិ 

ដោយពាក្រយថា "យើងមិនធ្វើប្របន្រះនៅក្នុងប្រទ្រសសុ៊យអ្រតទ្រ"។  

ផ្ក្រដ្រលដុះតមរបងរបស់អ្នកជិតខាងគឺមិនត្រូវប្រះទ្រ នៅព្រលណាដ្រល 

យើងត្រូវបានគ្រអញ្ចើញឱ្រយទៅញុំាអាហរព្រលលា្ង្រច គឺយើងមិនអាចទៅ 

យឺតបានទ្រ មិនអាចចូលផ្ទះដោយមិនដោះស្រប្រកជើងទ្រ ហើយនៅមន 

ជាច្រើនបន្តទៀត។ នៅព្រលដ្រលបានមកដល់ប្រទ្រសសុ៊យអ្រតលើក 

ដំបូង មនរឿងច្រើនណាស់ដ្រលខ្ញុំពុំបានដឹងព្រមទាំងទាល់គំនិត។ ប៉ុន្ត្រ

"តើមនការលំបាកក្នុងការសម្របខ្លួនទៅ
នឹងជីវិតនៅប្រទ្រសស៊ុយអ្រតដ្ររឬទ្រ?"

ន្រះគឺជាផ្ន្រកមួយន្រវប្របធម៌ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត ហើយគឺមិនម្រនជាគុណតម្ល្រ 

របស់ប្រទ្រសស៊ុយអ្រតនោះទ្រ។ 

 អ្វីដ្រលខ្ញុំពិបាកយល់ជាងគ្រនោះគឺ នៅព្រលដ្រល "បាទ/ចាស" 

មនន័យថាប្រហ្រលជា ហើយ "ប្រហ្រលជា" មនន័យថា "ទ្រ"។ ខ្ញុចំងចំា 

អំពីកំហុសដំបូងរបស់ខ្ញុំ ហើយនោះគឺជាបទល្មើសទៅលើវប្របធម៌ជាជាង

ការរំលោភបំពានទៅលើគុណតម្ល្រ។ ទម្ល្រប់នៅលើតុអាហរក៏ខុសគ្ន្រពី 

អ្វីដ្រលខ្ញុំបានដឹង។

 ថ្ង្រមួយខ្ញុតំ្រវូបានគ្រអញ្ចើញឱ្រយទៅញុំាអាហរព្រលលា្ង្រច។ ខ្ញុបំានច្រញ 

ពីផ្ទះមុនព្រលកំណត់ ហើយបានដើរទៅដើរមកនៅមុខផ្ទះរបស់គ្ររហូត 

ទាល់ត្រកណ្ដងឹរបស់វិហរឱ្រយសញ្ញ្រថាម៉្រង៦។ ខ្ញុមិំនហ៊្រនចូលទៅមុនម៉្រង 

នោះទ្រ។ នៅព្រលដ្រលម្ច្រស់ផ្ទះបានឱ្រយចានអាហរមកខ្ញុំ ខ្ញុំយកត្របន្តិច 

បន្តួចត្រប៉ុណ្ណ្រះដើម្របីបង្ហ្រញអំពីអាកប្របកិរិយល្អ ព្រ្រះខ្ញុំយល់ថាជា 

ធម្មតម្ច្រសផ់្ទះគរួត្រទទចូឱ្រយអាហរមកខ្ញុជំាច្រើនដង ហើយព្រលខ្លះទៀត 

ក៏គួរត្របង្ខំដ្ររ។ ប៉ុន្ត្រនៅប្រទ្រសសុ៊យអ្រត គ្រមិនបង្ខំភ្ញៀវឱ្រយហូបអាហរ 

ទ្រ។ ដូច្ន្រះហើយខ្ញុំក៏ចាកច្រញពីតុអាហរទាំងពោះមិនទាន់ឆ្អ្រត។

 នៅប្រទ្រសសុ៊យអ្រត ខ្ញុំបានរៀនពីការឈប់ឆ្លើយតបជាមួយនឹង 

ពាក្រយថា "អរគុណ"  ដោយអៀនខា្ម្រសនៅព្រលដ្រលគ្រអោយអ្វមួីយ។ គឺត្រវូ 

ត្រជា "ចាស" ឬ "អត់ទ្រ"។

 នៅព្រលដ្រលខ្ញុំមនភ្ញៀវ ខ្ញុំមនការភា្ញ្រក់ផ្អើលយ៉្រងខា្ល្រំងនៅព្រល 

ដ្រលខ្ញុំឮគ្រប្រើពាក្រយថា "មនមនុស្រសចម្ល្រកចូលមកក្នុងផ្ទះ"។ ហ្រតុអ្វី 

បានជាជនជាតិស៊ុយអ្រតហៅមិត្តរបស់ខ្លួនថាជាមនុស្រសចម្ល្រក? តើន្រះឬ

គឺជាគុណតម្ល្ររបស់ប្រទ្រសស៊ុយអ្រត?
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 ក្នុងរដូវក្ដ្រមួយ ខ្ញុំបានធ្វើការនៅលើនាវាទ្រសចរណ៍មួយដ្រលធ្វើ 

ដំណើរទៅតមប្រជុំកោះ។ ភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំ គឺសម្អ្រតបន្ទប់របស់នាយនាវា 

និងបម្រើអាហរនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋ្រនរបស់នាវា។ ខ្ញុំបានខំប្រឹងធ្វើការឱ្រយ

បានល្អបំផុតតមដ្រលខ្ញុអំាចធ្វើទៅបាន។ បុ៉ន្ត្រនៅព្រលចុងខ្រ ខ្ញុមិំនបាន 

ទទួលប្រ្រក់ឈ្នួលរបស់ខ្ញុំទ្រ ហើយប្ររជាទទួលនូវពាក្រយពន្រយល់មួយថាខ្ញុំ 

គឺជាអ្នកសម្អ្រតដ្រលធ្វ្រសប្រហ្រស។ ន្រះគឺជាការពិត ហើយខ្ញុំមនការ 

អៀនខា្ម្រសយ៉្រងខា្ល្រងំ ប៉នុ្ត្រប្រសនិបើព្រលនោះខ្ញុតំ្រវូបានគ្ររិះគនខ់្ញុបំ្រហ្រល 

ជាព្រយោយមខា្ល្រំងជាងន្រះ។ នៅព្រលដ្រលខ្ញុំលើកឡើងអំពីចំណុចន្រះ  

ចៅហ្វ្រយរបស់ខ្ញុំបាននិយយថា នៅប្រទ្រសសុ៊យអ្រត យើងមិនរិះគន់ 

បុគ្គលិកនោះទ្រ។ អ្នកដ្រលមិនបានបំព្រញការងររបស់ខ្លនួឱ្រយបានល្អត្រមឹ

ត្រូវគឺមិនទទួលបានប្រ្រក់ខ្រទ្រ។

 ខ្ញុំបានចំណាយអស់រយៈព្រលជាច្រើន ដើម្របីរៀនរស់នៅក្នុងវប្របធម៌ 

របស់ប្រទ្រសស៊ុយអ៊្រត ប៉ុន្ត្រខ្ញុំបានយកគុណតម្ល្រមូលដ្ឋ្រនមួយមក 

ជាមួយខ្ញុ។ំ ជាច្រើនឆា្ន្រមំកន្រះមនការហរូចូលន្រជនអនោ្ត្រប្រវ្រសន៍ជាច្រើន 

ហើយយើងក៏អាចតមដនការផ្ល្រស់ប្តូរវប្របធម៌តមរយៈន្រះបានដ្ររ។  

ប្រទ្រសសុ៊យអ្រតបានបើកនិងផ្ដល់ឱកាសឱ្រយជនអនោ្ត្រប្រវ្រសន៍ ហើយ 

អ្នកទាំងនោះបានសម្របខ្លួនទៅតមមជ្រឈដ្ឋ្រនថ្មីមួយនោះដ្ររ។ ជនអនោ្ត្រ 

ប្រវ្រសន៍ទាំងនោះបានទទួលយកវប្របធម៌របស់ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត ក្នុង 

ខណៈព្រលដ្រលប្រទ្រសសុ៊យអ្រត កាន់ត្ររីកចម្រើនដោយសារត្រការ 

ចូលរួមអភិវឌ្រឍន៍របស់ជនបរទ្រសទាំងអស់នោះ។

 ន្រះគឺមិនម្រនជាគុណតម្ល្ររបស់ជនជាតិស៊ុយអ្រតទ្រ ដ្រលធ្វើឱ្រយវិធី

ន្រការធ្វើសមហរណកម្មទទួលបានជោគជ័យ បុ៉ន្ត្រគឺជាសំណួរដ្រលចោទ 

ទៅលើគោលបំណងល្អរបស់មនុស្រសទៅវញិទ្រ។ ទំាងន្រះមិនអាចកើតឡើង

បានដោយឆាប់រហស័ទ្រ ជាពិស្រសនៅព្រលដ្រលដំណើរការរបស់អាជា្ញ្រធរ

មនភាពយឺតយ៉្រវនៅឡើយ។ ដូច្ន្រះហើយទើបមនសារសំខាន់ខា្ល្រងំណាស់ 

ក្នុងការកាត់បន្ថយរយៈព្រលរង់ចំានិងបង្កើនឱកាសសម្រ្រប់ប្រជាជន 

សុ៊យអ្រត និងជនអនោ្ត្រប្រវ្រសន៍វ័យក្ម្រងជួបជំុគ្ន្រនិងទទួលសា្គ្រល់គ្ន្រទៅ 

វិញទៅមកនៅក្រ្រមកាលៈទ្រសៈមួយដ្រលសប្របាយរីករាយ។

 ការខិតខំប្រឹងប្រ្រងនីមួយៗជាធម្មត គឺត្រងត្រផ្ដល់ផលប្រយោជន៍

ដល៏្អប្រសើរមយួ។ ប្រទ្រសស៊យុអ្រតក៏អាចកា្ល្រយទៅជាទកីន្ល្រងមយួដ្រល 

ប្រមូលផ្ដុំដោយជាតិសាសន៍ជាច្រើនប្រសិនបើរដ្ឋ្រភិបាលបង្កើតកិច្ចខិតខំ 

ប្រឹងប្រ្រងដ្រលអាចប្រមូលផ្ដុំជនអនោ្ត្រប្រវ្រសន៍ និងជនជាតិសុ៊យអ្រត 

តមរយៈសកម្មភាពកម្រសាន្តជាច្រើន។
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HUR HANTERADE 
DU DINA 

TRAUMAN?
 

How did you 
deal with your 

trauma?

 ខ្ញុ ំសំណាងល្អដ្រលអាចមកប្រទ្រសស៊ុយអ្រត នៅរដូវក្ដ្រក្នុងឆា្ន្រំ 

១៩៤៥។ ប៉ុន្ត្រវានៅត្រជាព្រលវ្រលាមួយដ្រលលំបាក។ ខ្ញុំឈឺចាប់ដោយ

សារត្របានបាត់បង់គ្រួសារមួយទាំងមូលលើកល្រងត្រប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ។  

ខ្ញុបំានទទួលរងទារណុកម្មផ្លវូចិត្តពីព្រ្រះខ្ញុគិំតអំពីឪពុកម្ដ្រយរបស់ខ្ញុ ំដ្រល 

ត្រវូបានគ្រសម្ល្រប់ក្នងុអំឡងុព្រលដ្រលខ្ញុរំចួជីវតិ។ តើមនបុ៉នា្ម្រនអ្នកដ្រល 

អាចរស់រានមនជីវិតនៅក្នុងចំណមសមជិកគ្រួសារទាំង៥៦នាក់ របស ់

ខ្ញុំ? ពាក្រយថា "ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត" ត្រូវបានគ្រសា្គ្រល់មិនច្របាស់លាស់ទ្រ 

ហើយគ្ម្រននរណាម្ន្រក់បានដឹងអំពីដំណើរការន្រ "ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត" 

នោះដ្ររ។ ការយល់ដឹងថាមនុស្រសម្ន្រក់អាចរងទុក្ខពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត 

បានយរូអង្វ្រងត្រវូបានគ្រចាប់អារម្មណ៍នៅព្រលដ្រលអ្នករស់រានមនជីវតិ 

កាន់ត្រច្រើនបានចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អ្ររអំពីបញ្ហ្រសុខភាព។ ក្នុងអំឡុងព្រល 

សង្គ្រ្រមលោកលើកទី១ ទាហនមួយចំនួនបានរងទុក្ខដោយសារត្រអ្វីៗ 

ដ្រលខ្លួនបានជួបប្រទះនៅក្នុងសង្គ្រ្រម។ បុ៉ន្ត្រអស់រយៈព្រលជាយូរ ការ 

រងទុក្ខន្រះមិនត្រវូបានចាត់ទុកថាជាជំងឺផ្លវូចិត្តនោះទ្រ។ វាត្រវូបានគ្រហៅ 

ថា "ភាពភា្ញ្រក់ផ្អើល" ហើយទាហនត្រូវបានបញ្ជូនទៅសមរភូមិដូចធម្មត

វិញ។ នៅព្រលដ្រលរោគសញ្ញ្រទាំងនោះវិលត្រឡប់មកវិញ ទាហនទាំង

នោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាធ្វើពុតជាឈឺ។

"តើអ្នកដោះស្រ្រយជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិច
ផ្លូវចិត្តបានដោយរបៀបណា?"
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VAD FICK 
DIG ATT BÖRIA 

FÖRELÄSA?
 

What made 
you start 
lecturing?

 ទីបំផុតខ្ញុំបានយល់ថា ខ្ញុំរស់រានមនជីវិតពីព្រ្រះត្រខ្ញុំដឹងថាត្រូវត្រ 

មននរណាម្ន្រក់មនជីវិតដើម្របីប្រ្រប់អំពីរឿងរា៉្រវដ្រលបានកើតឡើងនៅ 

ហូឡូខសន៍៧៥។ ប្រសិនបើគ្ម្រននរណាម្ន្រក់និយយអំពីអ្វីដ្រលបានកើត

ឡើងនៅហូឡូខសន៍ទ្រនោះ អ្វីៗនឹងត្រូវបានបំភ្ល្រចចោល ហើយអ្វីដ្រល

ត្រវូបានបំភ្ល្រចចោលហើយនោះអាចនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតបានយ៉្រងងយ 

ស្រួល។ ប្រសិនបើហូឡូខសន៍សាបរលាបបាត់ដោយគ្ម្រននរណាម្ន្រក់ចង

ចាំ ជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ និងកុម្មុយនីស្តជាច្រើននាក់ ព្រមទាំង 

អ្នកដ្រលស្រឡាញ់ភ្រទដូចគ្ន្រ មនុស្រសពិការ ជនជាតិរ៉មុូ្រងំ និង អ្នកដទ្រទៀត 

ដ្រលត្រវូបានចាត់ទុកថាមិនមនតំល្រស្មើនឹងមនុស្រសនោះ នឹងបាត់បង់ជីវតិ

ដោយគ្ម្រននរណាម្ន្រក់ចងចាំអំពីពួកគ្រឡើយ។

 លើកទី១ដ្រលខ្ញុំដឹងគឺនៅព្រលដ្រលមនគ្រូម្ន្រក់បានហៅខ្ញុំឱ្រយទៅ 

និយយនៅសាលារបស់គត់។

 នៅព្រលដ្រលខ្ញុចូំលនិវត្តន៍ នៅដើមឆា្ន្រ១ំ៩៨០ ខ្ញុបំានចាប់ផ្ដើមសរស្ររ 

សៀវភៅអំពីអ្វដី្រលបានកើតឡើង។ សៀវភៅដំបូងគឺ ដំណើរទៅអូសឈ្វចិ៖ 

បំណ្រកន្រជីវិត (បកប្រ្រជាភាសាអង់គ្ល្រសដោយ ម្រឃ្រល ម្រយឺ) ។

 ចាប់តំងពីព្រលនោះមក ខ្ញុំបានបង្រៀនអស់រយៈព្រលជាច្រើនឆា្ន្រំ  

ហើយខ្ញុំធ្វើដូច្ន្រះដោយសារត្រមូលហ្រតុពីរគឺប្របន្រះឈ្ម្រះ ហ្វ្រីដ ឃ្ល្រន  

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

ត្រមនក្នុងការចងចាំ ហើយដូច្ន្រះអ្នកជំនាន់ក្រ្រយអាចយកម្ររៀនរបស ់

៧៥     គឺជាការធ្វើបាបយយីនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វហី្វ ចំនួន៦លាននាក់ ដោយរបបណាហ្រសុរីបស់ហុតី្ល្ររ
ចាប់តំងពីឆា្ន្រ១ំ៩៣៣ រហតូដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍ គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រកិមនន័យ

 ថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។ 
៧៦     ឈ្ម្រះម្ដ្រយឪពុករបស់ហ្រឌី ហ្រ្វាយ។

"តើអ្វីដ្រលជម្រុញឱ្រយអ្នកចាប់ផ្ដើមបង្រៀន?"
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KÄNNER DUDIG 
SVENSK?

 
Do you feel 
Swedish?

ហូឡូខសន៍ដក់ក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្លួនទើបអ្នកទាំងនោះនឹងមិនមនបទ 

ពិសោធន៍ដូចអ្វីដ្រលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់។

 ក្ម្រងជំទង់ជារឿយៗមនការលំបាកនៅព្រលដ្រលជួបសំណួរអំពី 

អត្ថន័យន្រជីវតិរបស់ខ្លនួ។ អ្នកខ្លះជួបរឿងប្របន្រះដោយព្រលខ្លះសូម្របតី្រ

មិនធា្ល្រប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រ្រមនិងការធ្វើបាបយយីក៏ដោយ។ ខ្ញុំសូមបក 

ស្រ្រយពាក្រយអ្នកនិពន្ធជនជាតិសូម៉្រលីម្ន្រក់ដ្រលមនឈ្ម្រះថា ណូរូឌីន 

ហ្វ្ររ៉ា្រ។ គត់បាននិយយថា អត្ថន័យន្រជីវិត គឺធ្វើអំពើល្អនិងជួយអ្នក 

ជិតខាងព្រ្រះវាក៏ធ្វើឱ្រយអ្នកមនអារម្មណ៍ល្អដូចគ្ន្រដ្ររ។

 សម្រ្រប់ខ្ញុំៗជឿថា អត្ថន័យន្រជីវិត គឺជីវិតនោះឯង។
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 សំណួរដ្រលសួរថា តើខ្ញុំមនអារម្មណ៍ថាជាជនជាតិសុ៊យអ្រតដ្ររ 

ឬទ្រ គឺពិតជាស្មគុសា្ម្រញណាស់។ វាលើកឡើងនូវសំណួរជាច្រើនទៀតថាតើ 

ខ្ញុជំាអ្នកណា? តើកន្ល្រងណាដ្រលខ្ញុមំនអារម្មណ៍ថាគឺជាផ្ទះ? តើខ្ញុគួំរត្រ 

នៅកន្ល្រងណា? តើវាគឺជាកន្ល្រងដ្រលខ្ញុំកើតឬក៏ជាកន្ល្រងដ្រលខ្ញុំធំធាត់?  

តើវាគឺជាកន្ល្រងដ្រលខ្ញុំមនគ្រួសារ ការងរ  ឬតើវាទាក់ទងនឹងសញ្ជ្រតិ 

ជាតិសាសន៍ ឬក៏សាសនាដ្រលខ្ញុំគោរព? ដើម្របីឈនទៅដល់ការឆ្លើយ

សំណួរទាំងន្រះគឺត្រូវការព្រលវ្រលាជាច្រើន។

 ខ្ញុំកើតនៅក្នុងប្រទ្រសរូម៉្រនី ក្នុងគ្រួសារជនជាតិជ្វីហ្វមួយ ដ្រល 

និយយភាសាហុងគ្រី។ ជាកូនក្ម្រងម្ន្រក់ វាគឺជារឿងធម្មតនោះទ្រដ្រល 

ក្ម្រងៗដទ្រទៀតនិយយភាសាផ្រស្រងពីខ្លនួ បរភិោគម្ហបូអាហរផ្រស្រង ហើយ 

ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ផ្រស្រង។ យើងល្រងជាមួយគ្ន្រហើយយោគយល់គ្ន្រទៅ

វញិទៅមក។ នៅព្រលដ្រលខ្ញុទំៅសាលារៀនទើបខ្ញុដឹំងថា ក្រមុខ្លះត្រវូបាន

ចាតទ់កុថាល្អជាងក្រមុដទ៏្រទៀត។ យើងត្រវូបានគ្រដកទ់ោសដោយសារ

ត្រយើងនិយយភាសាផ្រស្រងទៀតក្រ្រពីរមូ៉្រនី។ ថ្ង្រដំបូងនៅសាលារៀន ខ្ញុំ

ត្រូវបានគ្រូវាយដ្រលធ្វើឱ្រយមនសា្ន្រមក្រហមលើបាតដ្ររបស់ខ្ញុំព្រ្រះត្រខ្ញុំ 

និយយភាសាផ្រស្រងទៀត។ ក្នងុរយៈព្រលបុ៉នា្ម្រនឆា្ន្របំនា្ទ្រប់មក ខ្ញុបំានជៀស 

ផុតពីការត្រូវរំពាត់បានច្រើនក៏ពិតម្រន បុ៉ន្ត្រជារឿយៗប្រ្រក់ប្រចាំសបា្ត្រហ ៍

របស់ខ្ញុតំ្រវូបានបាត់បង់ពីព្រ្រះខ្ញុតំ្រវូបង់ប្រ្រក់នៅព្រលណាដ្រលខ្ញុតំ្រវូចាប់ 

បានថានិយយភាសាហុងគ្រី។ យើងត្រូវបានពិន័យ ១ ឡ្រអូ៊៧៧ ក្នុង 

មួយពាក្រយ។ គោលបំណងរបស់ប្រទ្រសរូម៉្រនីគឺប្រើខ្រស្រតីដើម្របីធ្វើឱ្រយក្រុម 

៧៧ រូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទ្រសរូម៉្រនី (១ឡ្រអ៊ូមនតម្ល្រស្មើនឹង១០០០រៀលលុយខ្ម្ររ)។

"តើអ្នកមនអារម្មណ៍ថាជាជនជាតិ
ស៊ុយអ្រតដ្ររឬទ្រ?"

ជនជាតិភាគតិចទាងំអស់ កា្ល្រយទៅជាជនជាតិរមូ៉្រនីព្រញល្រញ។ នៅក្នងុ 

ផ្ន្រកខ្លះ វិធីន្រះទទួលបានជោគជ័យ។ នៅព្រលហុងគ្រីបានចូលមក 

ត្រង់សុីលវា៉្រនី ក្នុងឆា្ន្រំ១៩៤២ ខ្ញុំគឺជាអ្នកជាតិនិយមរូម៉្រនី ព្រញទំហឹង 

បាត់ទៅហើយ។ ព្រលនោះប្រទ្រសហុងគ្រី ចង់ឱ្រយយើងប្រ្រទៅជាអ្នក 

ជាតិនិយមហុងគ្រីវិញ ពួកគ្រថ្រមទំាងបានប្រើឧបករណ៍ដូចគ្ន្រទៀតផង 

ហើយនោះគឺ ខ្រស្រតី។ 

 នៅព្រលដ្រលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទ្រសសុ៊យអ្រតដំបូង ខ្ញុំមិនបានដឹង 

ថាតើខ្ញុំជាអ្នកណានោះទ្រ។ ខ្ញុំមកពីពិភពមួយដ្រលយើងមិនត្រូវបានគ្រ 

រាប់បញ្ចលូថាជាមនុស្រស។ អ្វដី្រលគួរឱ្រយកត់សម្គ្រល់នោះ គឺភាពងយស្រលួ 

ក្នុងការមើលខ្លួនឯងតមរយៈខ្រស្រភ្ន្រករបស់អ្នកដ៏ទ្រ។ ប្រសិនបើអ្នកដទ្រ 

គិតថាខ្ញុំល្អ ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ល្អ ប្រសិនបើអ្នកដ៏ទ្រគិតថាខ្ញុំមិនល្អ ខ្ញុំមន 

អារម្មណ៍មិនល្អ។ ដូចជាអ្នកដ៏ទ្រដ្ររ ខ្ញុតំ្រវូការឃើញភាពអះអាងតមរយៈ 

ខ្រស្រភ្ន្រករបស់ជនជាតិសុ៊យអ្រតជាមុនសិន មុននឹងខ្ញុអំាចឆ្លើយតបបានថា 

តើខ្ញុំជាអ្នកណា។ ខ្ញុំមកពីត្រង់សីុលវា៉្រនីដ្រលព្រលនោះគឺជាផ្ន្រកមួយ 

របស់ប្រទ្រសហងុគ្រ។ី ដូច្ន្រះហើយបានជាខ្ញុតំ្រវូបានចាត់ទុកថាជាជនជាតិ 

ហុងគ្រី-ជ្វីហ្វ។ ប៉ុន្ត្រប្រទ្រសហុងគ្រីនោះហើយគឺជាព្រជ្រឈឃតរបស់យើង 

ទៅវិញទ្រ។ ប្រទ្រសហុងគ្រីបានបញ្ជូនយើងទៅឱ្រយប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់។  

ដូច្ន្រះហើយបានជាខ្ញុំមិនចង់ប្រកាសថាខ្លួនឯងគឺជាជនជាតិហុងគ្រី-ជ្វីហ្វ 

នោះទ្រ។

 កាលពីក្ម្រងខ្ញុចំង់ចាត់ទុកខ្លនួឯងថាគឺជាជនជាតិរមូ៉្រនី។ បុ៉ន្ត្រអ្វដី្រលខ្ញុ ំ

ទទួលបានគឺមនត្រការបដិស្រធតមរយៈខ្រស្រភ្ន្រករបស់អ្នកជិតខាងយើង 

ដ្រលជាជនជាតិរូម៉្រនី។ ខ្ញុក៏ំមិនបានកា្ល្រយទៅជាជនជាតិហុងគ្រនីៅព្រលដ្រល 

ខ្ញុមំកដល់ប្រទ្រសហងុគ្រដី្ររ។ ខ្ញុបំានជួបការបដិស្រធនោះដដ្រល ទោះបី

ជាខ្ញុំប៉ងប្រ្រថា្ន្រយ៉្រងណាក៏ដោយ។ នៅព្រលដ្រលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទ្រស 



129 130

សុ៊យអ្រតខ្ញុំមិនម្រនជាអ្វីទំាងអស់។ តើខ្ញុំនឹងអាចកា្ល្រយទៅជាជនជាតិ 

សុ៊យអ្រតដ្ររឬទ្រ? ខ្ញុំសង្រឃឹមថាដូច្ន្រះ។ ដរាបណាខ្ញុំរៀនភាសាហើយ 

រកការងរបានធ្វើ ខ្ញុ ំគិតថាខ្ញុំប្រហ្រលជាអាចកា្ល្រយទៅជនជនជាតិ 

ស៊ុយអ្រតបាន។ 

 អារម្មណន៍្រការទទួលសា្គ្រល់កើតមនឡើងដោយសារត្រទំនាក់ទំនង 

រវាងការទទួលសា្គ្រល់យ៉្រងបើកចំហពីសហគមន៍និងឆន្ទៈក្នុងការសម្រប 

ខ្លួន។ ឆន្ទៈក្នុងការសម្របខ្លួនមននៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំតំងពីដំបូង។ វា 

គឺពិតជាអសា្ច្ររ្រយណាស់ដ្រលបានទទួលសា្វ្រគមន៍ពីសង្គមសុ៊យអ្រតនៅ 

ព្រលយើងទៅដល់ទីក្រងុម៉្រលមូ៉ បុ៉ន្ត្រគួរឱ្រយសោកសា្ដ្រយដ្រលអារម្មណ៍ប្រប 

ន្រះមិនមនរយៈព្រលយូរ។ ព្រលវ្រលាកន្លងផុតទៅទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបាន 

យល់ច្រឡំស្រចក្ដីអាណិតពីបុគ្គលម្ន្រក់ៗថាគឺជាការសា្វ្រគមន៍ទៅវិញ។ ខ្ញុំ 

បានចំណាយអស់រយៈព្រលជាច្រើនឆា្ន្រទំើបខ្ញុបំានយល់ដឹងច្របាស់។ មកដល់ 

ព្រលនោះខ្ញុំមនការងរធ្វើនិងបានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាសុ៊យអ្រត បុ៉ន្ត្រខ្ញុំ

នៅត្រត្រូវបានគ្រចាត់ទុកថាជាជនបរទ្រសនិងនៅត្រជាប់ឈ្ម្រះប្របន្រះ

រហូតទាល់ត្រខ្ញុទំទួលបានសញ្ជ្រតិព្រញល្រញ។ ខ្ញុដឹំងថាខ្ញុមិំនម្រនជាជន

ជាតិសុ៊យអ្រតនោះទ្រ ប្រសិនបើមិនមនសញ្ជ្រតិព្រញល្រញ។ ខ្ញុតំ្រវូរង់ចា ំ

រយៈព្រល៧ឆា្ន្រជំាមុនសិនមុននឹងទទួលបានសញ្ជ្រតិជាជនជាតិសុ៊យអ្រត។

 ជាច្រើនឆា្ន្រំបានកន្លងផុតទៅ ខ្ញុំរៀបការហើយមនកូន៣នាក់។ 

មកដល់ព្រលន្រះខ្ញុំមនកន្ល្រងជាក់លាក់និងមនផ្ទះជារបស់ខ្លួននៅក្នុង 

ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត ហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមចាត់ទុកថាខ្លួនឯងគឺជាជន 

ជាតសុ៊ិយអ្រតម្ន្រក។់ ប៉នុ្ត្រសង្គមស៊យុអ្រតនៅត្រមនគនំតិផ្រស្រង ខ្ញុនំៅត្រ 

ជាជនអនោ្ត្រប្រវ្រសន៍ម្ន្រក់។ ខ្ញុនិំងប្ដរីបស់ខ្ញុដំ្រលមកពីតំបន់ផ្រស្រងពីគ្ន្របាន

ខិតខំប្រងឹប្រ្រងធ្វើការនិងចូលរមួអភិវឌ្រឍន៍សង្គមរបស់ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត។

 មកដល់សព្វថ្ង្រន្រះ ខ្ញុំបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាជនជាតិសុ៊យអ្រត 

បុ៉ន្ត្រខ្ញុំមិនហ៊្រននិយយឱ្រយឮខា្ល្រំងនៅចំពោះមុខអ្នកដ្រលខ្ញុំមិនសា្គ្រល់នោះ

ទ្រ។ ដោយសារត្រភាពឈឺចាប់យ៉្រងខា្ល្រំងប្រសិនបើគ្របដិស្រធជាមួយ 

នឹងទឹកមុខដ្រលបង្ហ្រញថា "អ្នកមិនម្រនជាជនជាតិរបស់យើងនោះទ្រ អ្នក 

គឺជាជនអនោ្ត្រប្រវ្រសន៍ហើយយើងអាចទទួលអ្នកថាជាជនអនោ្ត្រប្រវ្រសន៍

នៅក្នុងប្រទ្រសស៊ុយអ្រតបាន" ។

 ទោះបីជាយ៉្រងណាក៏ដោយ អ្វីៗ បានប្រ្រប្រលួបន្តចិបន្តចួតងំពីព្រល 

ដ្រលយើងមកដល់ប្រទ្រសសុ៊យអ្រតលើកដំបូង។ ឥឡូវន្រះមនុស្រសកាន់ 

ត្រច្រើនបានមករកខ្ញុដំោយមិនមនទឹកមុខសង្រសយ័ដ្រលបង្ហ្រញថា "តើអ្នក 

ជាអ្នកណា អ្នកមិនម្រនជាជនជាតិរបស់យើងទ្រ?" មនុស្រសជាច្រើនបាន 

ចាប់ផ្ដើមបោះបង់ចោលបុរ្រវនិិច្ឆយ័របស់ខ្លនួ ហើយខ្ញុសំង្រឃមឹថានឹងមិនមន 

បន្តទៀតនោះទ្រ។ ប្របន្រះអាចធ្វើឱ្រយប្រទ្រសសុ៊យអ្រត កា្ល្រយទៅជា 

ប្រទ្រសមួយដ្រលបានបោះបង់ចោលនូវការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដ្រលរារំាង 

ការទទួលសា្គ្រល់ដោយសោ្ម្រះត្រង់ចំពោះអ្នកដទ្រ។ ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត 

នឹងអោបក្រសោបអ្នកដ្រលរួចផុតពីការលិចលង់នាវា ព្រមទាំងរាប់បញ្ចូល

អ្នកទាំងអស់នោះទៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួន។ ប្រសិនបើជនអនោ្ត្រប្រវ្រសន៍ 

និងជនជាតិសុ៊យអ្រតសហការគ្ន្រទៅវិញទៅមក យើងនឹងរីកចម្រើន 

ទាំងអស់គ្ន្រ។
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KÄNNER DU IGEN 
DIG I DAGENS 
FLYKTINGAR?

 
Do you see your-
self in today

,
s 

refugees?

 ខ្ញុំបានមកដល់ប្រទ្រសសុ៊យអ្រតនៅរដូវក្ដ្រក្នុងឆា្ន្រំ១៩៤៥ តម 

រយៈការសន្រយោដ៏សប្របុរសធម៌របស់រដ្ឋ្រភិបាលប្រទ្រសសុ៊យអ្រត ក្នុងការ 

ទទួលយកអ្នករស់រានមនជីវតិដ្រលមនជំងឺចំនួន១មឺុននាក់ ដើម្របពី្រយោបាល 

ជំងឺក្នុងរយៈព្រល៦ខ្រ។ បុ៉ន្ត្រ៦ខ្រនោះបានប្រ្រទៅជាមួយជីវិតដ្រលពោរ

ព្រញទៅដោយការតស៊ូរួមទាំងភាពបរាជ័យ និងភាពជោគជ័យ។ 

 យើងគឺជាជនភៀសខ្លួនច្រញពីអតីតកាលនិងបានដឹងគុណចំពោះ

សប្របុរសធម៌ដ្រលបានធ្វើមកលើយើង។ ដើម្របីទទួលបាននូវស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ 

មកវិញ យើងចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងរឱ្រយបានឆាប់នៅព្រលណាដ្រលមន

កម្ល្រំងភា្ល្រមៗ។ ការងរអ្វីគឺមិនសំខាន់នោះទ្រ យើងទទួលយកអ្វីទាំងអស ់

ដ្រលគ្រឱ្រយធ្វើ។ យើងបានគិតថាប្រសិនបើរៀនច្រះភាសា យើងនឹងអាច 

សម្រ្រចក្ដបំីណងដ៏ធំបំផុតដើម្របឱី្រយខ្លនួ យើងកា្ល្រយទៅជាពលរដ្ឋដ្រលមន 

ប្រយោជន៍ម្ន្រក់។ យើងដឹងច្របាស់ថា យើងមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទ្រស 

របស់ខ្លួនវិញនោះទ្រ ដូច្ន្រះហើយយើង គឺមិនខុសគ្ន្រពីជនភៀសខ្លួនសព្វ

ថ្ង្រន្រះនោះទ្រ។ អ្វីដ្រលខុសគ្ន្រនោះគឺយើងមិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញ បុ៉ន្ត្រ 

ពួកគ្រគឺមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញ។

 នៅព្រលដ្រលខ្ញុំឃើញរូបភាពរន្ធត់របស់អាគរដ្រលទ្រុឌទ្រ្រម និង 

ទូកដ្រលណ្រនតន់តប់ដោយមនុស្រសនៅលើសមុទ្រម្រឌីទ្ររា៉្រណ្រ ខ្ញុំអាច 

ស្រម្រឃើញខ្លួនឯងកំពុងត្រអង្គុយនៅទីនោះ។ ខ្ញុំក៏ប្រហ្រលជាឡើងទៅ 

លើទូកនោះដ្ររទោះបីជាមនក្ដីសង្រឃឹមតិចតួចក្នុងការរស់រានមនជីវិត 

ក៏ដោយ។ មនុស្រសទាំងអស់នោះដឹងថាខ្លួននឹងមិនត្រូវបានទទួលសា្វ្រគមន ៍

"តើអ្នកអាចស្រម្រឃើញខ្លួនឯងដូចជា 
ជនភៀសខ្លួនសព្វថ្ង្រន្រះដ្ររឬទ្រ?"
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នៅទីកន្ល្រងណានោះទ្រដូចដ្រលយើងបានដឹងដ្ររថាជនជាតិជ្វីហ្វមិន 

ត្រូវបានទទួលសា្វ្រគមន៍នោះទ្រនៅក្នុងអំឡុងឆា្ន្រំ១៩៣៨។ ទោះបីជា 

បនា្ទ្រប់ពីឆា្ន្រំ១៩៤៥ ក៏ដោយ ក៏នៅត្រមិនប្រសើរឡើងដ្ររ បុរ្រវិនិច្ឆ័យគឺ 

នៅត្រមនជាប់ជានិច្ច។

 បុរ្រវិនិច្ឆ័យបានចាប់ផ្តើមកា្ល្រយទៅជាការសា្ថ្របនាសង្គមមួយដ្រល 

ស្វ្រងរកការអះអាង។ គឺប្រៀបបានដូចជាទំនាយមួយដ្រលឆ្លើយតបសំណួរ 

ដោយខ្លនួឯងហើយក៏កា្ល្រយទៅជាដំណើរវលិជំុដ៏កាចសាហវមួយ។ ទោះបី 

ជាយ៉្រងណាក៏ដោយ ប្រទ្រសសុ៊យអ្រត បានបើកទទួលយ៉្រងហចណាស់ 

យើងទាំងអស់គ្ន្រចំនួន១មុឺននាក់។ 

 នៅព្រលដ្រលខ្ញុំមើលទៅជនភៀសខ្លួនសព្វថ្ង្រន្រះ ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ 

របសអ់្នកដ្រលបាតប់ងក់្ដសីង្រឃមឹទាងំនោះដ្រលជម្រើសត្រមយួគតស់ម្រ្រប ់

ឱ្រយពួកគ្រជៀសផុតពីស្រចក្ដីសា្ល្រប់បាននោះ គឺការធ្វើដំណើរដ្រលប្រឈម 

មុខនឹងគ្រ្រះថា្ន្រក់ទៅទីកន្ល្រងដ្រលគ្ម្រននរណាម្ន្រក់ដឹង។ ជំនួសទៅដោយ 

ការជួយយកអាសារ អ្នកទាំងនោះប្ររជាជួបជាមួយនឹងជញ្ជ្រំងខ្ពស់និង 

មនុស្រសព្រងើយកន្តើយដ្រលបានបាត់បង់ស្រចក្ដីករុណាទៅវិញ។ ខ្ញុំមើល 

ឃើញភាពអាត្ម្រនិយមនិងភាពមិនទទួលខុសត្រវូដូចដ្រលមននៅក្នងុដើម

ទសវត្រសរ៍ឆា្ន្រំ១៩៣០ដដ្រល។ ក៏ប៉ុន្ត្រវាគឺមនកាន់ត្រខា្ល្រំងឡើងៗ។

 កាលពីមុនដូចជាបច្ចុប្របន្នន្រះដ្ររ មិនមនមនុស្រសជាច្រើនទ្រដ្រល 

អាចស្រម្រឃើញថានឹងមនរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះខ្លួន។ បុព្វជិត 

ប្រូត្រស្តង់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់លោក ម៉្រទីន ម័រលឺ ក៏មិនបានជឿដូចគ្ន្រពី 

ព្រ្រះត្រ ហុីត្ល្ររ មុនដំបូងមិនបានប៉ះពាល់វិហរប្រូត្រស្តង់នោះទ្រ។  

ក្រ្រយមកនៅព្រលដ្រលត្រូវបានចាប់ដក់ពន្ធនាគរ បុព្វជិតនោះបាន 

និយយថា "ដំបូងពួកគ្របានមករកអ្នកកាន់លិទ្ធិកុម្មុយនីស្ត ខ្ញុំមិនបាន 

និយយអ្វនីោះទ្រពីព្រ្រះខ្ញុមិំនម្រនជាកុម្មយុនីស្ត ។ បនា្ទ្រប់មកពួកគ្របាន 

មករកជនជាតិជ្វីហ្វ ហើយខ្ញុំក៏មិននិយយអ្វីដ្ររពីព្រ្រះខ្ញុំមិនម្រនជាជន 

ជាតិជ្វហី្វ។ បនា្ទ្រប់មកពួកគ្រមករកខ្ញុ ំហើយនៅព្រលនោះគឺគ្ម្រនស្រសសល់ 

នរណាម្ន្រក់ដ្រលអាចនិយយការពារខ្ញុំនោះទ្រ"។

ហ្រតុការណ៍ដ្រលអាក្រក់បំផុតអាចកើតឡើងចំពោះយើងគ្រប់រូបទោះបី

ជាយើងព្រយោយមប្រ្រប់ខ្លួនឯងយ៉្រងណាក៏ដោយ។ យើងនៅមិនទាន់អាច 

មើលឃើញទីបញ្ចប់ន្រវិបត្តិអនោ្ត្រប្រវ្រសន៍ដ្រលកំពុងកើតមនឡើងសព្វ

ថ្ង្រន្រះទ្រ ហើយក៏មិនអាចនិយយបានដ្ររថាថ្ង្រណាមួយយើងនឹងមិនត្រវូ 

ផ្ល្រស់ទីកន្ល្រងហើយស្វ្រងរកផ្ទះថ្មីម្ដងទៀតឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកធា្ល្រប់ឆ្លង

កាត់ម្តងហើយអ្នកនឹងដឹងថាវាអាចកើតឡើងម្តងទៀតបាន។
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HAR DU VARIT 
UTSATT FÖR 

NYNAZISTER?
 

Have you been 
threatened by 

neo-Nazis?

 កាលពី៣០ឆា្ន្រំមុន ខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីអ្នកកាស្រតម្ន្រក់ដ្រលចង់ 

ពិភាក្រសាជាមួយខ្ញុំអំពីហូឡូខសន៍៧៨ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្រសន៍ជាមួយនឹង 

អតីតម្រដឹកនំាណាហ្រសុមី្ន្រក់។ គ្រគឺជាអ្នកដ្រលមិនយល់ព្រមទទួលសា្គ្រល់ថា

ហូឡខូសន៍ពិតជាបានកើតឡើងម្រន ហើយទើបនឹងត្រត្រវូបានដោះល្រង 

ពីពន្ធនាគរ។ ខ្ញុបំានបដិស្រធ។ ខ្ញុអំាចនិយយត្រអំពីអ្វដី្រលខ្ញុបំានឆ្លងកាត់ 

ខ្ញុមិំនអាចបញ្ចុះបញ្ចលូអ្នកដ្រលមិនជឿខ្ញុទំ្រ។ នៅព្រលដ្រលពួកគ្រប្រក្រក

ថាគ្ម្រននរណាម្ន្រក់បានឃើញបន្ទប់ផ្រស្រងពុលពីខាងក្នងុនោះ ខ្ញុបំានត្រមឹត្រ

យល់ស្របត្របុ៉ណ្ណ្រះ។ ពីព្រ្រះន្រះគឺជាការពិត មិនមននរណាម្ន្រក់ធា្ល្រប់

ឃើញបន្ទប់ផ្រស្រងពុលពីខាងក្នងុនោះទ្រ ពីព្រ្រះគ្ម្រននរណាម្ន្រក់ដ្រលបាន

ចូលទៅក្នងុបន្ទប់ផ្រស្រងពុលនោះហើយមនជីវតិច្រញមកខាងក្រ្រនោះទ្រ។

 វាគឺពិតជាមនការលំបាកក្នងុការផ្ល្រស់ប្ដរូផ្នត់គំនិតរបស់ណាហ្រសុនិីយម 

បុ៉ន្ត្រអ្វដី្រលសំខាន់នោះគឺការអប់រយំវុវយ័មុនព្រលដ្រលពួកគ្រធា្ល្រក់ចូលទៅ

ក្នុងមនោគមន៍វិជា្ជ្រន្រការស្អប់ខ្ពើម។ អប់រំអ្នកដ្រលចូលរួមជាមួយណាហ្រសុី

ព្រ្រះគិតថាគឺជាគំនិតមួយដ្រលសប្របាយ។ តើយវុវយ័អាចទទួលយកអ្វដី្រល 

បានកើតឡើងនៅហឡូូខសន៍មកដក់ក្នងុប្រះដូងរបស់ខ្លនួដ្ររឬទ្រ? តើវា 

អាចរារំាងពួកគ្រមិនឱ្រយចូលរួមជាមួយក្រុមណាហ្រសុីដ្រលទាក់ទាញពួកគ្រ 

តមរយៈវធីិផ្រស្រងៗដូចជា ចម្រៀងតន្ត្រ ីស្រ្រនិងដំណើរផ្រសងព្រ្រងដ្ររឬទ្រ?

៧៨  គឺជាការធ្វើបាបយយីនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសុីរបស់ហីុត្ល្ររ
ចាប់តំងពីឆា្ន្រំ១៩៣៣រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិកមនន័យ
ថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។

"តើអ្នកត្រូវបានគំរាមកំហ្រង
ដោយណាហ្រសុីថ្មីដ្ររឬទ្រ?"
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 ដើម្របីលើកជាឧទាហរណ៍ថាការអប់រំអ្នកដ្រលបានចូលរួមជាមួយ 

ណាហ្រសុីយ៉្រងសោ្ម្រះស្ម័គ្រ ម្ន្រក់មនការលំបាកយ៉្រងដូចម្ដ្រច ខ្ញុំនឹងប្រ្រប់ 

អំពីរឿងរបស់ជូឌីត អ្នករស់រានមនជីវិតម្ន្រក់ដ្រលបានជួបជាមួយនឹង 

ជនអនាមិកណាហ្រសុីក្ម្រងខ្ចីម្ន្រក់ដ្រលបានដើរច្រកខិត្តប័ណ្ណសរស្ររថា   

"អូសឈ្វិច មិនដ្រលកើតឡើងនោះទ្រ" ។ ជូឌីត បានដើរទៅរកក្ម្រងម្ន្រក់

នោះហើយសួរថា តើក្ម្រងម្ន្រក់នោះអាចដឹងបានដោយរបៀបណាពីព្រ្រះ 

គ្រមនវ័យក្ម្រងណាស់នៅព្រលដ្រលរឿងនោះបានកើតឡើង។ ណាហ្រសុី 

ក្ម្រងខ្ចីម្ន្រក់នោះឆ្លើយថាខ្លួនបានឮវាមកពីសាស្ត្រ្រចារ្រយល្របីឈ្ម្រះម្ន្រក់។  

ជូឌីត បានលាត់ដ្រអាវរបស់ខ្លនួដើម្របបីង្ហ្រញល្រខសាក់នៅលើដ្រ A-51792។  

ក្ម្រងណាហ្រសុីម្ន្រក់នោះសើចហើយនិយយថា ជូឌីត អាចធ្វើប្របន្រះ 

ដោយខ្លួនឯងបាន។

 ខ្ញុំបានជួបណាហ្រសុីថ្មីនៅដើមទសវត្រសរ៍ឆា្ន្រំ១៩៩០ នៅព្រលដ្រលគ្រ 

ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបរិហក្ររ្តិ៍។ បុរសម្ន្រក់នោះបានសរស្ររសំបុត្រ 

ស្អប់ខ្ពើមផ្ញើទៅអ្នករស់រានមនជីវតិជាច្រើននាក់រមួទាងំខ្ញុទំៀតផង។ ខ្ញុតំ្រវូ 

បានតុលាការកោះហៅដើម្របធី្វើជាសាក្រស ីហើយបានស្នើឱ្រយនិយយអំពីរឿង 

រា៉្រវផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ។ បុរសម្ន្រក់នោះត្រូវបានកាត់ទោសឱ្រយជាប់ពន្ធនាគរ  

បុ៉ន្ត្រសូម្របីត្រនៅទីនោះក៏គ្រនៅត្របន្តផ្ញើសំបុត្រស្អប់ខ្ពើមនោះមកខ្ញុដំដ្រល។  

ខ្ញុបំានប្រគល់សំបុត្រនោះឱ្រយទៅបូ៉លីស។ អ្វដី្រលកើតឡើងបនា្ទ្រប់ខ្ញុមិំនបាន 

ដឹងនោះទ្រ។ នាយកសាលារៀននៅទីក្រងុតបី៊៧៩ បានហៅខ្ញុឱំ្រយទៅបង្រៀន 

នៅទីនោះពីព្រ្រះត្រមនក្ម្រងខូចៗដ្រលវាយតប់គ្ន្រនិងបានគូររូបសញ្ញ្រ

ណាហ្រសុីនៅលើជញ្ជ្រំងសាលារៀន។ បនា្ទ្រប់ពីការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំដ្រល 

ជារឿងធម្មតដ្រលក្ម្រងប្រុសៗទាំងនោះមិនមកចូលរួម មនក្ម្រងស្រីមួយ 

ចំនួនបានមករកខ្ញុហំើយនិយយអរគុណខ្ញុ។ំ ក្ម្រងស្រទីាងំនោះគិតថាគឺពិត 

៧៩ គឺជាឈ្ម្រះទីក្រុងមួយនៅក្នុងប្រទ្រសស៊ុយអ្រត។

ជាមនសារសំខាន់ ខា្ល្រងំណាស់ក្នងុការសា្ត្រប់អំពីរឿងរ៉ា្រវរបស់ខ្ញុហំើយឥឡវូ 

ន្រះពួកគ្រនឹងមិនទៅល្រងជាមួយក្ម្រងប្រុសទាំងនោះទៀតនោះទ្រ។ នៅ 

ព្រលដ្រលក្ម្រងប្រុសទំាងនោះបានបាត់បង់ការគំទ្រ សាលារៀនបានវិល 

ត្រឡប់ទៅរកភាពស្ងប់សា្ង្រត់វិញ ហើយរូបសញ្ញ្រណាហ្រសុីក៏បាត់ទៅ 

ជាមួយដ្ររ។ ខ្ញុំបានទទួលរងការប្រមថនិងសំបុត្រគំរាមកំហ្រងជាច្រើន

ឆា្ន្រមំកហើយ។ ជាធម្មតខ្ញុតំ្រងត្រ ប្រគល់សំបុត្រទំាងនោះទៅឱ្រយបូ៉លីស។ 

សំបុត្រទាងំនោះមិនអាចបំភ័យខ្ញុបំានទ្រ។ គោលបំណងរបស់អ្នកសរស្ររ

សំបុត្រទាំងនោះគឺគ្រ្រន់ត្រដើម្របីបង្កើតឱ្រយមនភាពភ័យខា្ល្រចត្រប៉ុណ្ណ្រះ។
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HATAR 
DU TYSKARNA?

 
Do you hate 

the Germans?

 ក្រុមការងររបស់យើងទើបត្រត្រឡប់មកជំរំវិញបនា្ទ្រប់ពីច្រញទៅ

ធ្វើការនៅក្រ្រមភ្លៀងដ៏ធំ មួយនៅតមសំណង់បាក់ប្រក។ ស្រប្រកជើង 

គ្ន្រយើងមួយចំនួនមនសភាពចាស់និងដច់រហ្រក។ នៅព្រលនោះមន 

ពាក្រយចចាមអារា៉្រមថាមនកប៉ា្រល់ដឹកអីវា៉្រន់ថ្មបីានចូលមកដល់។ តើអ្នកណា 

អាចយកបានអីវា៉្រន់ថ្មនីោះ? ឃ្ល្រនហើយរងជាមួយនឹងជើងដ្រលសើមនៅ

ក្នុងស្រប្រកជើងដ្រលមនត្រឈ្ម្រះ នោះខ្ញុំបានដើរទៅរកប្រធានជំរំ ហើយ 

សួរថាតើខ្ញុអំាចបានស្រប្រកជើងថ្មមួីយគូដ្ររឬទ្រ។ ប្រធានជំរបំានសម្លងឹមើល 

មកខ្ញុដំោយទឹកមុខចំអកឡកឡើយ ហើយទះកំភ្លៀងខាងឆ្វ្រងរបស់ខ្ញុយំ៉្រង 

ខា្ល្រងំរហតូដល់ខ្ញុហឹុំងស្លកឹត្រចៀក។ ខ្ញុសំ្ទើរត្រដួលទៅហើយនៅព្រលដ្រល 

មួយកំភ្លៀង ក្រ្រយទៀតមកលើថា្ព្រល់សា្ដ្ររំបស់ខ្ញុដំ្រលជំនួសឱ្រយខ្ញុមំនលំនឹង 

ឡើងវិញ វាបានធ្វើឱ្រយខ្ញុំដួលទៅលើដី។ ការឈឺចាប់ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ 

ដោយការស្អប់ខ្ពើម ខ្ញុំចង់ហក់ទៅរកប្រធានជំរំនោះហើយវាយគ្រម្ដង 

ហើយម្ដងទៀត។ ប៉ុន្ត្រខ្ញុំមិនហ៊្រននោះទ្រ។ គ្រមនអំណាចជាងខ្ញុំ។

 មកពីប្រទ្រសហុងគ្រី ខ្ញុំមនគោលដៅចំនួនពីរ នោះគឺស្អប់ជនជាតិ 

អាល្លឺម៉ង់និងជនជាតិហុងគ្រី។ ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គឺជាអ្នកដ្រលធ្វើ 

ទារុណកម្មយើង បុ៉ន្ត្រជនជាតិហុងគ្រី គឺជាអ្នកដ្រលបានប្រគល់យើងឱ្រយ

ទៅឃតករ។ បនា្ទ្រប់ពីសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់ ខ្ញុំបានចំណាយអស់រយៈព្រល

ជាច្រើនដើម្របីបញ្រឈប់ការស្អប់មួយន្រះ។ គួរឱ្រយចម្ល្រកដ្រលខ្ញុំស្អប់ជនជាតិ 

ហុងគ្រយូីរជាងព្រលដ្រលខ្ញុសំ្អប់ជនជាតិអាល្លម៉ឺង់។ របូភាពន្រមួកក្រណាត់

របស់បូ៉លីសហងុគ្រនឹីងតមលងបនា្ល្រចនៅក្នងុសុបិនអាក្រក់របស់ខ្ញុជំានិច្ច។ 

"តើអ្នកស្អប់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដ្ររឬទ្រ?"
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 ខ្ញុអំាចរចួផុតពីសុបិនអាក្រក់ន្រះបានដោយសារត្រជនអនោ្ត្រប្រវ្រសន៍ 

ជនជាតិហុងគ្រីម្ន្រក់ដ្រលខ្ញុំបានជួបកាលពីប៉ុនា្ម្រនឆា្ន្រំមុន។ គត់បានប្រ្រប់ 

ខ្ញុំថា គត់បានកើតនៅភូមិតូចមួយនៅ ហុងគ្រី-ភូសា្ត្រ៨០ ហើយគត់មិន 

ដ្រលបានឃើញជនជាតិជ្វីហ្វទ្រ រហូតទាល់ត្រគត់បានមកដល់ប្រទ្រស 

សុ៊យអ្រត។ បុ៉ន្ត្រគត់បានដឹងថាជនជាតិជ្វីហ្វ គឺត្រូវត្រស្អប់ខ្ពើមព្រ្រះ 

ពួកគ្របានធ្វើឱ្រយព្រះយ៉្រស៊ូសា្ល្រប់។ គត់បានរៀនអំពីរឿងន្រះមុនគត់ច្រះ

អានអក្រសរទៅទៀត។ គត់រៀនអំពីរឿងន្រះមកពីបុព្វជិតគ្រិស្តសាសនា 

ម្ន្រក់នៅសាលារៀនរៀងរាល់ថ្ង្រអាទិត្រយ។

 ខ្ញុំបានសញ្ជឹងគិត ហើយទីបំផុតអាចមើលឃើញជ្រុងម្ខ្រងទៀតន្រ 

កាក់។ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមដឹងថា គឺមិនម្រនជាប្រទ្រសជិតខាងរបស់យើងនៅ 

សុីហ្គ្រតនោះទ្រដ្រលបាននាំយើងទៅរកទូរថភ្លើង បុ៉ន្ត្រគឺជាបូ៉លីសវ័យ 

ក្ម្រងទៅវិញទ្រដ្រលចិញ្ចឹមនិងបណ្ដុះនូវគំនិតស្អប់ខ្ពើម។ អ្នកដទ្រទៀត 

ដ្រលរស់នៅសុីហ្គ្រត ប្រហ្រលជាមិនមនអារម្មណ៍រីករាយក្នុងការកម្ច្រត់ 

យើងចោលនោះទ្រ។ អ្នកជិតខាងរបស់យើងខ្លះបានព្រយោយមជួយយើង។ 

ជាងកាត់សក់ម្ដ្រយរបស់ខ្ញុបំានប្រឆាងំនឹងការហមឃត់មិនឱ្រយចូលមកក្នងុ

ហ្គ្រតូដោយបានមកសួរសុខទុក្ខយើងនិងយកគ្រឿងទ្រសមួយចំនួនមកឱ្រយ។

 ស្រចក្ដីស្អប់ខ្ពើមគឺជាប្រតិកម្មស្វ័យប្រវត្តិមួយនៅព្រលដ្រលនរណា 

ម្ន្រក់ធ្វើទង្វើមិនល្អអ្វីមួយទៅលើនរណាម្ន្រក់ផ្រស្រងទៀត។ បុ៉ន្ត្រយើងមិន 

អាចទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងស្រចក្ដសី្អប់ខ្ពើមនោះទ្រ ពីព្រ្រះឥទ្ធពិល 

របស់វាអាចវាយបកត្រឡប់មកវញិបាន។ ស្រចក្ដសី្អប់ខ្ពើមមិនបានប៉ះពាល់

ដល់អ្នកដ្រលត្រវូគ្រស្អបន់ោះទ្រ ប៉នុ្ត្រអ្នកដ្រលស្អបគ់្រទៅវញិទ្រដ្រលមន

អារម្មណ៍មិនល្អ។ ន្រះបង្កឱ្រយមនអារម្មណ៍សងសឹកគ្ន្រទៅវញិទៅមកហើយ

៨០  មនឈ្ម្រះជាភាសាអង់គ្ល្រសថា Hungry Puszta (ហុងគ្រី ភូសា្ត្រ) គឺជាវាលស្ម្រដ៏ធំមួយនៅអុឺរ៉ុបដ្រលមនសត្វព្រ្ររបស់
ប្រទ្រសហុងគ្រីរស់នៅ តំបន់នោះត្រូវបានដក់បញ្ចូលជាប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងឆា្ន្រំ១៩៩៩។

នៅព្រលនោះអ្នកដ្រលស្អប់គ្រនឹងត្រវូបានគ្រស្អប់វញិហើយវានឹងកា្ល្រយទៅ

ជាវដ្តន្រការស្អប់ខ្ពើមដ្រលគ្ម្រនទីបញ្ចប់។ យើងត្រវូការព្រលវ្រលាមុនព្រល 

ដ្រលយើងអាចលះបង់ស្រចក្ដីស្អប់ខ្ពើមបាន យើងត្រូវសញ្ជឹងគិតអំពីអ្វី 

ដ្រលបានកើតឡើងដើម្របីបញ្ចប់ការស្អប់ខ្ពើមនោះ។ បនា្ទ្រប់មកទើបយើង 

អាចរស់នៅក្នងុជីវិតមួយដ្រលគ្ម្រនភាពជូរចត់បាន។ ន្រះគឺមិនម្រនជាសំណួរ 

អំពីការអត់ឱននោះទ្រ។ ខ្ញុំមិនអាចអត់ទោសជំនួសអ្នកដ្រលត្រូវបានគ្រ 

សម្ល្រប់នោះទ្រ ដូចដ្រលអ្នកប្រមញ់ណាហ្រសុីដ៏ល្របីល្របាញលោក សាយមុ៉ន  

វៀស្រនសាល បាននិយយដូច្ន្រះដ្ររ។ ប៉ុន្ត្រយើងអាចរៀនរស់នៅជាមួយ 

អ្វីដ្រលកើតឡើងបាន។ យើងអាចរស់នៅជាមួយអតីតសត្រូវ ហើយ 

ទទួលសា្គ្រល់គ្ន្រទៅវញិទៅមក។ យើងគួរយល់ដឹងឱ្រយបានច្របាស់ថា យើងនឹង 

មិនអាចដឹងបានទ្រថាខ្លួនឯងនឹងមនប្រតិកម្មយ៉្រងណាក្នុងសា្ថ្រនភាព 

ដ្រលងយធ្វើឱ្រយឈចឺាប់។ ព្រលដ្រលខ្ញុនំៅក្នងុជំរ ំខ្ញុសំ្អប់ជនជាតិអាល្លម៉ឺង់ 

ទាំងអស់ ខ្ញុំមនអារម្មណ៍សងសឹក។ ប្រសិនបើខ្ញុំមនឱកាសខ្ញុំប្រហ្រល 

អាចនឹងធ្វើការសងសឹក។ បុ៉ន្ត្របនា្ទ្រប់ពីការរំដោះ ខ្ញុំនិងអ្នកដទ្រទៀត 

ជាច្រើនបានយល់ថាការសងសឹកនឹងធ្វើឱ្រយយើងមនកម្រិតស្មើគ្ន្រទៅ 

នឹងឃតករ។ បនា្ទ្រប់ពីការរំដោះនៅប្រលជិន-បឺសិន ទាហនអង់គ្ល្រស 

បានប្រមូលអតីតអ្នកយមរបស់យើងដក់នៅលើឡានហើយបានបើក 

ជំុវិញជាមួយពាក្រយប្រកាសថា "នៅទីន្រះមនឃតកររបស់អ្នកៗ អាចធ្វើ 

តមចិត្តរបស់អ្នកបាននិងធ្វើការសងសឹក" ។ មិនមនមនុស្រសជាច្រើនទ្រ 

ដ្រលធ្វើដូច្ន្រះ។ ភាគច្រើនគឺគ្រ្រន់ត្រដើរច្រញឆា្ង្រយហើយសប្របាយចិត្ត 

ដ្រលដឹងថាអ្នកយមទាំងនោះមិនអាចគ្រប់គ្រងលើយើងទៀតនោះទ្រ។

          សម្រ្រប់យើងទាំងអស់គ្ន្រការសងសឹកនោះគឺ យើងដ្រលត្រូវបាន 

សន្មតថានឹងត្រូវសម្ល្រប់ចោល នៅត្របន្តរស់រានមនជីវិតនិងមនក្រុម 

គ្រួសារថ្មី។ ការសងសឹករបស់យើង គឺណាហ្រសីុនាព្រលអតីតកាលបាន 
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បាត់បង់ទៅហើយ។ សព្វថ្ង្រន្រះកូនចៅរបស់ពួកគ្រកាន់ត្រច្រើនបាន 

សា្ត្រប់អំពីរឿងរា៉្រវរបស់យើងហើយក៏កំពុងត្រធ្វើសកម្មភាពផ្រស្រងៗដើម្របី 

ឱ្រយប្រ្រកដថាហូឡូខសន៨៍១ នឹងមិនកើតឡើងម្តងទៀត។

 សព្វថ្ង្រន្រះខ្ញុំមនមិត្តភក្តិជាច្រើនដ្រលជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ និងជន 

ជាតិហុងគ្រីដ្រលភាគច្រើនជាកូនៗរបស់ជនល្មើសអ្នកទាំងនោះមន 

គោលដៅដូចខ្ញុំដ្ររ។

 ជាអកុសល ជួនកាលខ្ញុំនៅត្រជួបមនុស្រសមួយចំនួនដ្រលជាថ្មីម្ដង 

ទៀតបានជឿងប់ងល់ទៅលើមនោគមន៍វិជា្ជ្រន្រការស្អប់ខ្ពើម។ អ្នកទំាង 

នោះមិនសា្ត្រប់រឿងរា៉្រវរបស់ខ្ញុំនោះទ្រ ពួកគ្រគ្រ្រន់ត្រនិយយឡើងវិញនូវ 

ឃ្ល្រដ្រលពួកគ្រព្រយោយមផ្រសព្វផ្រសាយនៅក្នងុចំណមមនុស្រសវយ័ក្ម្រង។ ក្រមុ 

ណាហ្រសុីថ្មីទាំងន្រះត្រូវត្របំប្រកច្រញឱ្រយឆា្ង្រយដើម្របីបង្ក្ររកុំឱ្រយមនអ្នកចូល

រួមកាន់ត្រច្រើនឡើង។

 នៅព្រលខ្លះមនមនុស្រសមួយចំនួនដ្រលនៅក្នងុរង្វង់អ្នកសា្គ្រល់គ្ន្របាន

និយយដោយមនបុរ្រវិច្ឆ័យអំពីរឿងដ្រលបានកើតឡើង។ នៅព្រលនោះ  

ខ្ញុំពិតជាចង់សួរថាតើពួកគ្រសំអាងលើអ្វី? ខ្ញុំចង់ឱ្រយអ្នកទាំងនោះពិនិត្រយ 

ពិច័យលើមតិរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទ្រឡើងវិញនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយ 

ខ្លួនឯងម្ដងទៀតអំពីការពិត។ ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្រសាដ្រលមិនអាច 

មនលទ្ធផលភា្ល្រមៗបុ៉ន្ត្រប្រសិនបើមនការលើកឡើងជាច្រើនដងខ្ញុំអាច

សង្រឃឹមបានថានឹងមនការផ្ល្រស់ប្តូរមួយ។

៨១  គឺជាការធ្វើបាបយយីនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសុីរបស់ហីុត្ល្ររ
ចាប់តំងពីឆា្ន្រំ១៩៣៣រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិកមនន័យ
ថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។

HAR DU 
TRÄFFAT EN 
FÖRÖVARE?

 
Have you met a 
perpetrator?
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 បនា្ទ្រប់ពីសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់ទៅភាពស្អប់ខ្ពើមរបស់ខ្ញុំចំពោះជនជាតិ 

អាល្លឺម៉ង់នៅត្រមន។ ខ្ញុំបានចំណាយព្រលអស់ជាច្រើនដើម្របីលះបង់ 

វាចោល។ អ្វីដ្រលនៅត្រមននោះគឺភាពភ័យខា្ល្រចដោយមិនដឹងខ្លួន។ នៅ

ក្នុងរយៈព្រលពីរទៅបីឆា្ន្រំបនា្ទ្រប់ពីសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់ ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរ 

តមរថភ្លើងនៅព្រលយប់ដ្រលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ ហើយ

ក៏បានភា្ញ្រក់ដឹងខ្លួនដោយប្រកញើសជោគពីសុបិនអាក្រក់មួយថាជនជាតិ

អាល្លម៉ឺង់ហៀបនឹងព្រយរួកខ្ញុ។ំ ខ្ញុភំា្ញ្រក់ឡើងដោយភ័យស្លន់សោ្ល្រ។ ខ្ញុចំំណាយ 

ព្រលមួយភ្ល្រតទើបដឹងថាវាគឺគ្រ្រន់ត្រជាសុបិនមួយដ្រលបណា្ដ្រលមកពីរ៉បូ

ដ្រកយប់ដ្រលព័ទ្ធរុំករបស់ខ្ញុំ ។

 មុនដំបូងខ្ញុំបានបដិស្រធមិននិយយភាសាអាល្លឺម៉ង់ឬក៏ធ្វើដំណើរ 

ទៅប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់នោះទ្រ។ ក្រ្រយមកនៅព្រលដ្រលខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុន 

តូចមួយ ខ្ញុំគ្ម្រនជម្រើសច្រើនទ្រហើយកាន់ត្រមនភាពពិបាកថ្រមទៀត។  

ខ្ញុបំានសង្ក្រតមើលទៅមនុស្រសគ្រប់គ្ន្រដ្រលមនអាយុដំណាលខ្ញុឬំចាស់ជាង 

ខ្ញុ ំហើយក៏បានចាត់ទុកអ្នកទំាងនោះថាគឺជាជនល្មើស។ ខ្ញុមិំនដ្រលអនុញ្ញ្រត 

ឱ្រយខ្លនួឯងចូលរមួ នៅក្នងុសន្ទនាណាដ្រលមនលក្ខណៈជាឯកជនជាមួយ 

អ្នកទាងំនោះទ្រ។ ប្របន្រះគឺជាការដក់ទោសដោយមិនទាន់បានកាត់ក្ដ។ី 

ខ្ញុបំានចំណាយអស់រយៈព្រលជាច្រើនឆា្ន្រមុំនព្រលដ្រលខ្ញុយំល់ថា ន្រះគឺជា 

ការរីសអើងដ្រលខ្ញុំយល់ឃើញថាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ទាំងអស់គឺជាជន 

ល្មើស។ បុ៉ន្ត្រទីបញ្ចប់ ខ្ញុំបានដោះល្រងខ្លួនឯងអំពីការសង្រស័យ និងការ 

ស្អប់ខ្ពើមទាំងនោះ។ ច្រើនឆា្ន្រំកន្លងផុតទៅ ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលការអញ្ជើញ

"តើអ្នកធា្ល្រប់បានជួបជាមួយ
ជនល្មើសដ្ររឬទ្រ?"

ទៅកម្មវធីិជាច្រើននៅក្នងុប្រទ្រសអាល្លម៉ឺង់ ហើយក៏ឃើញថាគឺកាន់ត្រមន 
ភាពងយស្រលួក្នងុការទាក់ទងជាមួយជនជាតិអាល្លម៉ឺង់។ ខ្ញុថំ្រមទំាងបាន 
ធ្វើមិត្តភក្តជិាមួយពួកគ្រទៀតផង។ ក្នងុចំណមនោះ គឺមនកូនប្រសុរបស់ 
ជនល្មើសឈ្ម្រះថា ម៉្រទីន បូម៉្រន់ ដ្រលជាដ្រសា្ដ្រំរបស់ហុីត្ល្ររ។ មិត្តម្ន្រក់ 
នោះក៏មនឈ្ម្រះថា ម៉្រទីនដ្ររ។ ដូចជាយុវវ័យដ៏ទ្រទៀតដ្ររ គត់ក៏ធា្ល្រប់ 
ជាសមជិករបស់ ហុីត្ល្ររជូយ្រន៍ ហើយនៅព្រលដ្រលសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់  
គត់កំពុងត្រធ្វើការប្រយុទ្ធនៅក្នងុសមរភូមិនៅឡើយ។ គត់មនភាពលំបាក

វ្រទនាណាស់នៅព្រលដ្រលហីុត្ល្ររចុះចាញស់ង្គ្រ្រម។ គត់មនគម្រ្រងធ្វើ 
អត្តឃត ហើយក៏ដើរចូលទៅក្នងុព្រ្រជាមួយនឹងកំាភ្លើងមួយដើម និងដោយ 
គ្ម្រនអាហរបរិភោគអស់រយៈព្រលជាច្រើនសបា្ដ្រហ៍។ បុ៉ន្ត្រស្រចក្ដីស្រ្រក
ឃ្ល្រនបានធ្វើឱ្រយគត់សម្រ្រចចិត្តគោះទា្វ្ររផ្ទះស្របូវមួយ។ នោះគឺជាផ្ទះរបស់
បុព្វជិតគ្រិស្តសាសនាម្ន្រក់។ មិត្តរបស់ខ្ញុំបានប្រ្រប់ឈ្ម្រះផ្រស្រងរបស់ខ្លួន 
ហើយបានសុំអាហរដើម្របីបរិភោគ។ នៅព្រលដ្រលបុព្វជិតគ្រិស្តសាសនា 
ម្ន្រក់នោះសួរនាំ ម៉្រទីនបានឆ្លើយប្រ្រប់ថាឪពុករបស់គត់បានសា្ល្រប់នៅ 
ក្នងុសមរភូមិ ចំណ្រកឯម្ដ្រយរបស់គត់បានបាត់ខ្លនួ។ បុព្វជិតនោះមនចិត្ត 
អាណិតអាសូរគត់ ហើយក៏អនុញ្ញ្រតឱ្រយគត់សា្ន្រក់នៅទីនោះអស់រយៈ 
ព្រលជាច្រើនឆា្ន្រំ។ នៅព្រលនោះហើយគឺជាលើកដំបូងដ្រលគត់បាន 
សា្គ្រល់អំពីស្រចក្ដីស្រឡាញ់ ហើយវាបានដក់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ 
គត់ជារៀងរហូត។ គត់បានដឹងពីភាពខុសគ្ន្ររវាងជីវិតពីរផ្រស្រងគ្ន្រ 
ដ្រលគត់បានរស់នៅ ហើយក៏សម្រ្រចចិត្តច្រកចាយក្ដីស្រលាញ់ទៅ 
អ្នកដទ្រទៀត។ 

 ម៉្រទីនមិនម្រនជាមនុស្រសត្រម្ន្រក់ដ្រលបានដកខ្លួនច្រញឆា្ង្រយច្រញ 
ពីអតីតកាលរបស់ខ្លួននោះទ្រ។ ខ្ញុំបានជួបជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើននាក់ 
ដ្រលខុសប្ល្រកពីជំនាន់ឪពុកម្ដ្រយរបស់ពួកគ្រ ហើយអ្នកទំាងនោះមន 

គោលបំណងក្នុងការក្រប្រ្រកំហុសខុសឆ្គងរបស់ឪពុកម្ដ្រយខ្លួន។
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 ចៅគីម គឺជាអ្នកជំនួញវ័យក្ម្រងម្ន្រក់ដ្រលរឿងរ៉ា្រវជីវិតរបស់គត់បាន

ធ្វើឱ្រយខ្ញុំរំជួលចិត្តយ៉្រងខា្ល្រំង។ គត់គ្ម្រនឪពុកនោះទ្រហើយបានជឿជាក់ថា

ឪពុករបស់គត់បានសា្ល្រប់នៅក្នុងសមរភូមិដូចជាអ្នកដ៏ទ្រទៀតដ្រលនៅ 

ក្នុងជំនាន់នោះដ្ររ។ ម្ដ្រយរបស់គត់បានរៀបការជាមួយអតីតទាហន 

ម្ន្រក់ ហើយមិនយូរបុ៉នា្ម្រនក៏មនកូនទៀតផង។ គត់ធំធាត់ឡើងនៅក្នុង 

មជ្រឈដ្ឋ្រនដ្រលពោរព្រញទៅដោយស្រចក្ដីស្រឡាញ់បុ៉ន្ត្រត្រូវបានលាប 

ពណ៌ដោយគំនិតណាហ្រសុីនិយមដ្រលនៅត្រមនឥទ្ធិពលនៅក្នុងគ្រួសារ 

របស់គត់ជានិច្ច។ គត់ចងចំាពាក្រយជីដូនរបស់គត់ដ្រលបាននិយយថា 

"ទោះបីជាយ៉្រងណាក៏ដោយកំុរៀបការជាមួយជនជាតិជ្វីហ្វ"។ គត់មិន 

អាចចាបំានទ្រថានៅព្រលណាដ្រលគត់បានឮជាលើកដំបូងថាឪពុករបស់ 

គត់គឺជាជនល្មើស។ គត់បានសួរជីដូនរបស់គត់ដ្រលជាអ្នកបញ្ជ្រក់ 

អំពីទំនាក់ទំនងរបស់ឪពុកគត់ជាមួយណាហ្រសុី ដ្រលនៅព្រលនោះគឺជា 

តម្រូវការសម្រ្រប់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ទាំងអស់។ បុ៉ន្ត្រជីដូនរបស់គត់មិន 

ចង់សារភាពថាឪពុករបស់គត់បានប្រព្រតឹ្តបទល្មើសណាមួយនោះឡើយ។ 

នៅព្រលធំដឹងក្ដឡីើងគត់បានសា្ដ្រប់ឮការចោទប្រកាន់ជាញឹកញប់ថាឪពុក 

របស់គត់គឺជាឧក្រដិ្ឋជនណាហ្រសុមី្ន្រក់ដ្រលបានរត់គ្រចខ្លនួច្រញពីសំណាញ់ 

យុត្តិធម៌បនា្ទ្រប់ពីសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់។ គត់បានគិតថានោះគឺគ្រ្រន់ត្រជា 

ការកុហកហើយបានជួលម្រធាវមី្ន្រក់ដើម្របបីង្ហ្រញភស្តតុងឱ្រយច្របាស់លាស់។  

ម្រធាវបីានសុើបអង្ក្រត ហើយអ្វដី្រលធ្វើឱ្រយគត់អស់សង្រឃមឹខា្ល្រងំ គឺនៅព្រល 

ដ្រលម្រធាវីបានបញ្ជ្រក់ថាការចោទប្រកាន់នោះគឺជាការពិត។ ឪពុករបស ់

គត់ធា្ល្រប់ជាមន្ត្រីកាន់តំណ្រងធំម្ន្រក់ដ្រលទទួលមើលការខុសត្រូវចំពោះ 

ការសម្ល្រប់ជនជាតិជ្វីហ្វនៅព្រំប្រទល់នៅប្រទ្រសអុ៊យក្រ្រន។ នៅព្រល 

សង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់ គត់បានជំនួយពីវិហរកាតូលិកមួយហើយបាន 

រត់គ្រចខ្លួនទៅប្រទ្រសអីុតលីដើម្របីរង់ចាំទិដ្ឋ្រការចូលទៅក្នុងប្រទ្រស 
៨២  មនឈ្ម្រះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋអាហ្រសង់ទីនគឺជាប្រទ្រសមួយដ្រលមនទីតំងស្ថិតនៅភាគខាងត្របូងន្រទ្វីបអាម្ររិក

ខាងត្របូង។

អាហ្រសង់ទីន៨២។ នៅព្រលដ្រលគត់បានដឹងអំពីរឿងទំាងអស់ន្រះ គត់ 

បានកាត់ផ្ដ្រច់ទំនាក់ទំនងទំាងអស់ជាមួយក្រុមគ្រួសារ ហើយបានប្ដ្រជា្ញ្រ 

ចិត្តប្រើជីវិតរបស់គត់ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងណាហ្រសុីនិយម។ 

 ខ្ញុំបានជួបបុរសវ័យក្ម្រងម្ន្រក់ឈ្ម្រះថាហ្វ្រ្រយរីជ នៅព្រលដ្រលខ្ញុំ 

ធ្វើដំណើរទៅសន្និសីទស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្រសមួយ។ អំឡុងព្រលដ្រលយើង 

កំពុងសន្ទនាគ្ន្រ គឺបានបង្ហ្រញយ៉្រងច្របាស់ថាគត់ធា្ល្រប់ជាសមជិកម្ន្រក់របស់ 

ហុតី្ល្ររជូយ្រន៍។ នៅព្រលន្រះគត់កំពុងព្រយោយមស្វ្រងយល់អំពីអតីតកាល 

របស់ខ្លួនដើម្របីទទួលបានចម្លើយឱ្រយច្របាស់ពីមូលហ្រតុដ្រលធ្វើឱ្រយគត់មិន 

ដ្រលគិតអំពីខ្លួនឯង ហើយត្រងត្រសា្ដ្រប់បង្គ្រប់និងធ្វើតមអ្វីដ្រលគ្របាន 

បញ្ជ្រ។ គត់បានសួរអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំហើយមនការភា្ញ្រក់ផ្អើលយ៉្រង 

ខា្ល្រំងនៅព្រលដ្រលគត់ដឹងថាខ្ញុំធា្ល្រប់នៅក្នុងជំរំប្រមូលផ្ដុំ។ ខ្ញុំមិនចង់ដឹង 

បន្ថ្រមអំពីអតីតកាលរបស់គត់ថា តើគត់ធា្ល្រប់ទៅទីណា? ហើយតើគត់

ធា្ល្រប់បានធ្វើអ្វខី្លះនោះទ្រ។ បច្ចបុ្របន្នគត់បានចូលរមួធ្វើកិច្ចការដូចជាខ្ញុដំ្ររ 

ដូចន្រះអតីតកាលមិនសំខាន់នោះទ្រ។ លុះត្រ្រណាត្រអតីតសត្រូវអាច 

ផ្រសះផ្រសានិងធ្វើការរមួគ្ន្រសម្រ្រប់គោលដៅត្រមួយ ទើបយើងអាចសង្រឃមឹថា 

នឹងមនអនាគតមួយដ៏ល្អប្រសើរដ្រលជាអនាគតនៅក្នុងសង្គមប្រកប 

ដោយភាពថ្ល្រថ្នូរនិងជីវិតដ្រលគ្ម្រនភាពស្អប់ខ្ពើមឬការសងសឹក។
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KAN DU 
FÖRLÅTA?

 
Are you able 
to forgive?

 ន្រះគឺជាសំណួរមួយដ្រលខ្ញុំត្រងត្រគិតដល់រហូតទាល់ត្រខ្ញុំដឹងថា 

ខ្ញុំមិនចំាបាច់គិតអំពីវានោះទ្រ។ អ្វីដ្រលកើតឡើងហើយមិនអាចក្រប្រ្រ 

បានទ្រ។ ព្រលវ្រលាក៏មិនអាចវិលត្រឡប់ក្រ្រយបានដ្ររ ចំណ្រកឯ 

អ្នកដ្រលបានសា្ល្រប់ហើយក៏មិនអាចមនជីវិតវិញបានដ្ររ។ ថ្ង្រន្រះគឺ 

សម្រ្រប់អនាគតកាល។ អ្វីដ្រលយើងអាចធ្វើថ្ង្រន្រះបាន គឺធ្វើកិច្ចការ 

ណាដ្រលមិនធ្វើឱ្រយព្រឹត្តិការណ៍ន្រះកើតឡើងបានម្ដងទៀត។

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

 
Have you 
travelled 

back to your 
hometown?”

 ខ្ញុំត្រូវសូ៊ទ្រ្រំជាមួយនឹងសុបិនអាក្រក់របស់ខ្ញុំអស់រយៈព្រលយ៉្រងយូរ 

អង្វ្រង។ នៅព្រលដ្រលខ្ញុរំៀបការហើយមនកូន ខ្ញុបំានយល់សប្ដថិាខ្ញុកំំពុង 

ត្រនៅសុីហ្គ្រតឯក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅទីក្រុងស្ដុកខុល។ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹង 

មិនហ៊្រនត្រឡប់ទៅទីនោះម្ដងទៀតទ្រ។ បុ៉ន្ដ្រព្រលវ្រលាបានកន្លងផុតទៅ

ហើយនៅព្រលដ្រលកូនៗរបស់ខ្ញុំបានធំដឹងក្ដី ពួកគ្រចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរ 

ជាច្រើននៅព្រលដ្រលបានដឹងអំពី រឿងរា៉្រវដ្រលកើតឡើងមកលើគ្រួសារ 

របស់យើង។ យ៉្រងណាមិញ កូនៗរបស់ខ្ញុមិំនមនជីដូនជីត អំ៊ មីង ឬគ្រសួារ 

ដ្រលអាចចំណាយព្រលវ្រលាជាមួយនៅព្រលវិសម្រសកាលដូចជាមិត្តរួម 

ថា្ន្រក់ដ៏ទ្រទៀតរបស់ខ្លួននោះទ្រ។ ពួកគ្រក៏មិនមនថ្ង្រឈប់សម្រ្រកដ្រល 

គ្រួសារទាំងមូលបានជួបជុំគ្ន្រដ្ររ។ នៅព្រលដ្រលកូនៗរបស់ខ្ញុំឈនចូល 

វ័យជំទង់ ខ្ញុំបានសម្រ្រចចិត្តថាយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅសុីហ្គ្រតម្ដងទៀត។ 

ធ្វើប្របន្រះពួកគ្រអាចនឹងមនអារម្មណ៍ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដើមកំណើត 

របស់ខ្លួនហើយអាចយល់ដឹងទាំងអស់គ្ន្រអំពីសា្ថ្រនភាពរបស់យើង។

 នៅព្រលដ្រលធ្វើដំណើរ គឺពិតជាមនភាពពិបាកខា្ល្រំងណាស់ក្នុងការ 

ប្រ្រប់កូនៗរបស់ខ្ញុអំំពីសមជិកគ្រសួារដ្រលយើងបានបាត់បង់។ ខ្ញុមិំនចង់

ឱ្រយពួកគ្រឃើញថាខ្ញុំពិបាកចិត្តនោះទ្រ។ ដូច្ន្រះហើយទើបខ្ញុំនិយយហក ់

បីដូចជាខ្ញុំជាអ្នកទ្រសចរណ៍ម្ន្រក់ដ្រលមកធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅបរទ្រស។  

ខ្ញុំមិនបានអនុញ្ញ្រតអោយខ្លួនឯងមនអារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់។ ខ្ញុំមិនទាន់ 

យល់ច្របាស់ថាការរៀបរាប់អំពីការពិតផ្តល់ចំណ្រះដឹងត្រផ្ន្រកបញ្ញ្រដ្រល 

អាចជ្រ្របដល់ត្រឹមត្រសា្ម្ររតីរបស់មនុស្រសម្ន្រក់ៗត្រប៉ុណ្ណ្រះ។

"តើអ្នកបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅ
ស្រុកកំណើតវិញដ្ររឬទ្រ?"
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សម្រ្របក់ារយលដ់ងឹច្របាស់ដោយអារម្មណរ៍ឿងរា៉្រវទាងំនោះត្រវូត្រជ្រ្របឱ្រយ

ដល់ប្រះដូងរបស់មនុស្រសម្ន្រក់ៗ។ កូនៗរបស់ខ្ញុបំានចម្លើយសម្រ្រប់សំណួរ 

របស់ខ្លួន បុ៉ន្ត្រខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីអ្វីដ្រលពួកគ្របានគិតនោះទ្រ។ ខ្ញុំគ្ម្រន 

បទពិសោធន៍ពិតប្រ្រកដអំពីការទៅល្រងផ្ទះកុមរភាពរបស់ខ្លួននោះទ្រ។ 

ហើយនោះគឺជាមូលហ្រតុដ្រលខ្ញុំបានសម្រ្រចចិត្តធ្វើដំណើរទៅទីនោះ 

ម្តងទៀត។ ដើម្របីធ្វើធម្មយត្រ្រជាមួយប្អូនស្រីខ្ញុំនិងទៅទស្រសនាកន្ល្រង 

ទាងំអស់ដ្រលមនសារសំខាន់ចំពោះយើងដើម្របឱី្រយអារម្មណ៍ទាងំនោះអោប 

ក្រសោបយើងហើយធ្វើឱ្រយយើងយំច្រញមកក្រ្រ។ នៅរដូវក្ត្របនា្ទ្រប់យើង 

ក៏បានច្រញដំណើរ។ ដំណើរកំសាន្តលើកដំបូងរបស់យើងគឺទៅផ្ន្រក 

កណា្ដ្រលន្រទីក្រុងដ្រលឧទ្រយោនត្រូវបានជំនួសទៅដោយហងទំនិញជា 

ច្រើន។ ន្រះហក់បីដូចជាការចូលរោងភាពយន្តដើម្របីមើលការសម្ដ្រង 

ដ្រលខ្ញុំធា្ល្រប់បានឃើញម្ដងរួចទៅហើយ។ ទ្រសភាពគឺនៅដដ្រលបុ៉ន្ត្រ 

តួអង្គទាំងអស់ត្រូវបានផ្ល្រស់ប្តូរ។ ឆាកតន្រី្តនៅក្នុងឧទ្រយោននៅត្រមនបុ៉ន្ត្រ 

ត្រវូបានកសាងថ្ម។ី ផ្ល្រកនៅខាងក្រ្រហងទំនិញត្រវូបានផ្ល្រស់ប្ដរូ។ ជំនួស 

ទៅដោយឈ្ម្រះរបស់ជនជាតិជ្វីហ្វ ឥឡូវន្រះគឺពោរព្រញទៅដោយឈ្ម្រះ 

ជនជាតិរូម៉្រនី។ ខ្ញុំបានដើរចូលទៅក្នុងហងមួយដ្រលពីមុនធា្ល្រប់ជា 

កម្មសិទ្ធរិបស់ពូខ្ញុ។ំ នៅព្រលន្រះវាគឺគ្រប់គ្រងដោយម្ច្រស់ដ្រលខ្ញុមិំនសា្គ្រល់

និងលក់ក្រណាត់ដូចដ្រលខ្ញុំធា្ល្រប់បានជ្រើសរីសនៅក្នុងហងរបស់ពូខ្ញុំ។  

ខ្ញុំដើរជំុវិញទីក្រុងហើយបានឃើញមីងរបស់ខ្ញុំនៅជ្រុងម្ខ្រងន្រផ្លូវបុ៉ន្ត្រ 

ព្រលខ្ញុំដើរទៅរកគត់ៗគឺជាមនុស្រសផ្រស្រងទៅវិញទ្រ។

 ផ្ទះចាស់របស់យើងនៅដដ្រល បុ៉ន្ត្រម្ច្រស់ផ្ទះបានមើលមកយើង 

ដោយសង្រស័យនៅព្រលដ្រលយើងនិយយថាធា្ល្រប់រស់នៅទីន្រះក្នុងអំឡុង 

ព្រលកុមរភាពរបស់យើង។ ពួកគ្រភ័យខា្ល្រចថាយើងចង់យកផ្ទះវិញ  

បុ៉ន្ត្រពួកគ្រនៅត្រអនុញ្ញ្រតឱ្រយយើងចូលទៅក្នុងនិងដើរមើលជំុវិញ។ នៅ

ខាងក្នុងខ្ញុំមិនបានឃើញអ្វីដ្រលនៅចំពីមុខខ្ញុំនោះទ្រ។ ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបាន 

ឃើញបន្ទប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដ្រយខ្ញុំដូចដ្រលនៅព្រលនោះ។ នៅក្នុងបន្ទប់ 

របស់ខ្ញុំៗបានឃើញវត្ថុដ្រលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគ្រ គឺព្រយោណូនិងសៀវភៅ។ 

ខ្ញុំស្ទើរត្រអាចឮសម្ល្រងឆ្ក្ររបស់យើងព្រុសនៅខាងក្រ្រទីធា្ល្រ។ លីវីនិងខ្ញុំ

បានស្រក់ទឹកភ្ន្រកជាច្រើន។ យើងប្រៀបបានដូចជាកុមរដ្រលបានចាក

ច្រញពីផ្ទះដោយគ្ម្រនការអនុញ្ញ្រត ហើយឥឡូវន្រះគឺកំពុងត្រភ្លក់រសជាតិ

ន្រផលវិបាកបនា្ទ្រប់ពីនោះ។

 ការធ្វើដំណើរន្រះនំាមកនូវផលវជិ្ជមនជាច្រើន។ សុបិនអាក្រក់របស់ 

ខ្ញុបំានកាត់បន្ថយ។ ទោះបីជាសុបិនអាក្រក់ទំាងនោះមិនបានបាត់ទៅណា  

បុ៉ន្ត្រជារឿយៗខ្ញុំឈប់ភា្ញ្រក់ឡើងដោយប្រកញើសជោគខ្លួននិងជាមួយ 

អារម្មណ៍ថាកូនរបស់ខ្ញុំកំពុងនៅប្រទ្រសសុ៊យអ្រតហើយខ្ញុំនៅឆា្ង្រយពីពួក

គ្រនិងមិនអាចឃើញពួកគ្រម្តងទៀតទ្រ។ ន្រះធ្វើឱ្រយខ្ញុំយល់ថា មនុស្រសគឺ

ត្រូវត្រប្រឈមមុខនឹងភាពភ័យខា្ល្រច។ មនត្រប្របនោះទ្រទើបយើងអាច

យកឈ្នះភាពភ័យខា្ល្រចរបស់ខ្លួនបាន។
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HUR OFTA TÄNK-
ER DU PÅ TIDEN I 

LÄGRET?
 

How often do 
you think about 
your time in the 

camps?”

 ខ្ញុំបានបង្រៀនអំពីព្រលដ្រលខ្ញុំនៅតមជំរំផ្រស្រងៗគ្ន្រស្ទើរត្រជារៀង 

រាល់ថ្ង្រចាប់តងំពីអំឡុងទសវត្រសរឆ៍ា្ន្រ១ំ៩៨០ហើយរាល់ព្រលដ្រលខ្ញុនិំយយ

អំពីវា ខ្ញុមំនអារម្មណ៍ថាធូរចិត្ត។ ទោះបីជាពិបាកខា្ល្រងំបុ៉ន្ត្រវាបាននាទំៅរក 

អ្វីដ្រលល្អនិងបានកា្ល្រយទៅជាវិធីមួយសម្រ្រប់ការជាសះស្របើយអំពីការប៉ះ

ទង្គចិផ្លវូចិត្តរបស់ខ្ញុ។ំ អ្នករស់រានមនជីវតិភាគច្រើនមនការពិបាកក្នងុការ 

និយយអំពីអ្វដី្រលបានកើតឡើងចំពោះខ្លនួ។ ដូច្ន្រះហើយវាបានកា្ល្រយទៅ

ជាស្រចក្ដឈីចឺាប់មួយដ្រលមិនអាចប្រ្រប្រលួបាន។ ពីព្រ្រះត្រខ្ញុធំ្វើការជា

រៀងរាល់ថ្ង្រដោយនិយយអំពីវានិងសរស្ររសៀវភៅអំពីវាៗមិនមនតទៅ

ទៀតទ្រនៅព្រលដ្រលខ្ញុំឈប់ធ្វើការ។ ស្រចក្ដីឈឺចាប់ទាំងនោះមិនមន 

វត្តមននៅក្នុងសា្ម្ររតីរបស់ខ្ញុំទៀតនោះទ្រ ទោះបីជានៅត្រកប់នៅក្នុងដួង 

ចិត្តរបស់ខ្ញុហំើយអាចល្រចច្រញមកក្រ្រម្ដងទៀតគ្រប់ព្រលណាក៏ដោយ។

 ប្រសិនបើខ្ញុ ំកំពុងត្រដើរតមផ្លូវហើយឮសំឡ្រងឆ្ក្រព្រុសនៅពី 

ក្រ្រយខ្ញុំៗនឹងមនអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងបានវិលត្រលប់ទៅជំរំវិញភា្ល្រមៗ 

ដ្រលមនក្រុមក្ម្រងស្រីដើរជាប្រ្រំជួរនៅតមផ្លូវទៅធ្វើការងរ និងមន 

កងការពារណាហ្រសុីដើរពីខាងក្រ្រយជាមួយសត្វឆ្ក្រ។ ប្រសិនបើមន 

នរណាម្ន្រក់ដួលច្រញពីជួរ កងការពារណាហ្រសុីនោះនឹងឱ្រយឆ្ក្រហក់មកខាំ 

អ្នកនោះ។ ខ្ញុំនៅត្រអាចចងចាំអំពីអារម្មណ៍ភ័យខា្ល្រចនិងខ្រយល់បក់ត្រជាក់ 

ដ្រលប៉ះសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្ដើងរបស់ខ្ញុំនិងអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅលើជើង 

ដ្រលបណា្ដ្រលមកពីស្រប្រកជើងរបស់ខ្ញុំ។ នៅព្រលខ្លះទៀតខ្ញុំស្រម្រ 

"តើអ្នកបានគិតអំពីព្រលវ្រលានៅក្នុងជំរំ
ជាញឹកញប់ដ្ររឬទ្រ?"
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ឃើញបំពង់ផ្រស្រងហើយមនអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅព្រលដ្រលខ្ញុំដឹងថា 

បំពង់ផ្រស្រងនៅក្នុងអូសឈ្វិចនោះគ្រប្រើសម្រ្រប់ធ្វើអ្វី។

 ព្រលខ្ញុរំស់នៅជាមួយប្អនូស្រ ីយើងកម្រនិយយគ្ន្រអំពីហឡូខូសន៍៨៣ 

ណាស់។ បុ៉ន្ត្រអ្វីដ្រលធ្វើឱ្រយខ្ញុំនឹកគិតឃើញអំពីអតីតកាល វាក៏ប្របនោះ 

សម្រ្រប់នាងដ្ររ។ យើងគ្រ្រន់ត្រមើលមុខគ្ន្រទៅវិញទៅមកត្របុ៉ណ្ណ្រះ 

ដើម្របីដឹងថាយើងទាំងពីរនាក់កំពុងគិតអំពីអ្វី។

HUR KÄNNS 
DET ATT 

BLI GAMMAL?
 

How does it 
feel to grow 

old?

៨៣  គឺជាការធ្វើបាបយយីនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសុីរបស់ហីុត្ល្ររ
ចាប់តំងពីឆា្ន្រំ១៩៣៣រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិកមនន័យ
ថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។



159 160

 មនយប់មួយនោះខ្ញុភំា្ញ្រក់ដឹងខ្លនួហើយសប្របាយចិត្តពីព្រ្រះជើងយន្ត

ហះហើររបស់ខ្ញុតំ្រវូបានពន្រយោរព្រល។ ខ្ញុនំៅត្រមិនយល់ថាតើទំាងអស់ន្រះ

គឺជាក្តសុីបិនឬថាតើខ្ញុពិំតជាកំពុងត្រជិតចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរនោះទ្រ។ បុ៉ន្ត្រ

ដោយសារត្រជើងយន្តហះហើរត្រូវបានពន្រយោរព្រល ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ល្អ 

ហើយខ្ញុំអាចទន្ទឹងរង់ចាំថ្ង្រនិទាឃរដូវថ្មីមួយទៀត។ 

 តើខ្ញុំកំពុងត្រយល់សុបិន ឬតើន្រះគឺជាការពិត?

 នៅក្នុងជំរំ ខ្ញុំបានព្រយោយមស្រម្រថា សុបិនគឺជាការពិតហើយព្រល

ថ្ង្រគឺជាក្តីសុបិនទៅវិញ។ តើឥឡូវន្រះគឺដូចដ្រលព្រលនោះដ្ររឬទ្រ?  

តើអ្វទីៅជាការលំបាកដ្រលខ្ញុកំំពុងត្រជួបប្រទះសព្វថ្ង្រន្រះ? ចម្លើយគឺច្របាស់ 

ណាស់គឺវ័យចំណាស់។

 តើនៅព្រលមួយណាដ្រលមនុស្រសចាប់ផ្តើមមនវ័យចំណាស់? ថ្ង្រ

ន្រះវាបានចាប់ផ្តើមហើយបន្តពីមួយថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រទៀត។ សព្វថ្ង្រន្រះយើង 

និយយអំពីនិវត្តជនវ័យក្ម្រងដ្រលកំពុងនៅមនកម្ល្រំង។ បុ៉ន្ត្រកម្ល្រំងនោះ 

នឹងកាន់ត្រថយចុះទៅតមព្រលវ្រលា ហើយមនុស្រសវ័យចំណាស់ដ្រល 

ក្ម្រងជាងគ្រក៏កា្ល្រយទៅជាមនុស្រសវ័យចំណាស់ដ្រលចាស់ជាងគ្រ។ ន្រះគឺ 

ជារឿងបុគ្គលមួយយ៉្រងពិតប្រ្រកដ។ អាយុជីវសាស្រ្តរបស់មនុស្រសម្ន្រក់ៗ 

មិនត្រងត្រដូចគ្ន្រនឹងអាយុដ្រលមនុស្រសម្ន្រក់គិតអំពីនោះទ្រ។ ខ្ញុំខ្លួនឯង 

ក៏មិនបានគិតអំពីអាយុរបស់ខ្ញុំដ្រររហូតទាល់ត្រដល់ថ្ង្រខួបកំណើត ៨២ 

ឆា្ន្រំរបស់ខ្លួន។ នោះហើយគឺជាព្រលដ្រលខ្ញុំភា្ញ្រក់ផ្អើលថាខ្ញុំចាស់ហើយ 

ខ្ញុំមនអាយុ៨២ឆា្ន្រំហើយ។ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមគិតល្រខហើយភា្ល្រមៗនោះខ្ញុំ 

បានដឹងថាខ្ញុំមនវ័យចំណាស់ចាប់តំងពីខ្ញុំមនអាយុ២៨ឆា្ន្រំមកម៉្ល្រះ។ 

"តើអ្នកមនអារម្មណ៍ប្របណាដ្ររនៅព្រល
ដ្រលមនវ័យចំណាស់ទៅ?"

វយ័ចំណាស់មនគុណសម្របត្តនិិងគុណវបិត្តរិបស់វា។ រឿងដ្រលពិបាកបំផុត 

គឺការរៀនទទួលសា្គ្រល់អំពីការបាត់បង់សមត្ថភាពបន្តិចម្ដងៗរបស់មនុស្រស 

ម្ន្រក់ដ្រលចាប់ផ្តើមពីការលំបាកក្នងុការមើលឃើញនិងការសា្ត្រប់ហើយបន្ត 

ជាមួយកំហុសឆ្គងផ្ន្រករាងកាយនិងផ្លូវចិត្តផ្រស្រងៗទៀត។ អ្វីៗគ្រប់យ៉្រង 

ថយចុះចំណ្រកឯចលនារបស់យើងក៏កាន់ត្រយឺតយ៉្រវហើយសកម្មភាព 

របស់យើងគឺកាន់ត្រដុនដប។ យើងមិនគួរបន្តបើកបរទៀតនោះទ្រ។ មុន

ដំបូងខ្ញុំខឹងខ្លួនឯងដ្រលមិនមនកម្ល្រំងគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីធ្វើអ្វីមួយដូចកាល 

ពីមុនទៀត បុ៉ន្ត្របន្តិចម្ដងៗខ្ញុំបានយល់ថាខ្ញុំត្រូវត្រទទួលសា្គ្រល់ការពិត 

ហើយរៀនបន្ថយល្របឿនរបស់ខ្លួន។ ដំបូងឡើយខ្ញុំបានព្រយោយមសង 

ការខាតបង់របស់ខ្លួនឯងដោយធ្វើអ្វីមួយដោយយកចិត្តទុកដក់ឱ្រយបាន 

កាន់ត្រច្រើនជាងមុននិងអត់ធ្មត់ថ្រមទៀត។ បុ៉ន្ត្រចុងក្រ្រយខ្ញុំបានត្រឹម 

ត្រសន្និដ្ឋ្រនថាវាមិនអាចជួយអ្វីបានច្រើននោះទ្រ។ ការចងចាំរយៈព្រល 

ខ្លីរបស់យើងក៏បានបាត់បង់ទៅដ្រលធ្វើឱ្រយកាន់ត្រមនភាពពិបាកក្នុងការ 

ចងចាំឈ្ម្រះរបស់មនុស្រសម្ន្រក់។ ន្រះគឺហក់បីដូចជាខ្ញុំបានបាត់បង់ការ 

ផ្រសារភា្ជ្រប់ទៅនឹងខួរក្របាលរបស់ខ្លួនដ្រលមិនចង់ឱ្រយចម្លើយដ្រលត្រឹមត្រូវ 

នោះទ្រទោះបីជាខ្ញុំខំប្រឹងយ៉្រងណាក៏ដោយ។

 ខ្ញុំកត់សម្គ្រល់ឃើញថាអ្វីៗដ្រលធា្ល្រប់ត្រមនសារសំខាន់បំផុតចំពោះ

ខ្ញុំបានបាត់បង់សារសំខាន់របស់វា។ បុ៉នា្ម្រនឆា្ន្រំមកន្រះ ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ថា

ដូចជាការឡើងភ្នមួំយដ្រលនៅព្រលដ្រលយើងឡើងទៅដល់កំពូលភ្នយំើង 

អាចឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់នៅខាងក្រ្រមកាន់ត្រតូចទៅៗ រហូតទាល់ត្រ

យើងមិនអាចមើលឃើញអ្វីបានទៀតនោះទ្រ។

 ខ្ញុំឈប់ខឹងអំពីរឿងតូចតចទៀតហើយ។ ខ្ញុំអាចអត់ឱនដល់ការ 

និយយដ្រលឆតល្ងង់និងទទួលយកការចោទប្រកាន់មិនយុត្តិធម៌ដើម្របី 

ជៀសវាងពីជម្ល្រះ។ ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនមនអារម្មណ៍ថាមនសារសំខាន់ 



161 162

EFTER ALLT 
DETTA, TROR DU 

PÅ GUD?
 

After 
everything, 

do you believe 
in God?

ទៀតនោះដ្ររ។ ជារៀងរាល់ព្រឹកខ្ញុំសប្របាយរីករាយនឹងថ្ង្រថ្មីការផ្ល្រស់ 

ប្តូរន្ររដូវកាលថ្មី និងសប្របុរសធម៌ពីមនុស្រសដទ្រទៀត។ វាក៏កាន់ត្រមន 

សារសំខាន់ក្នុងការជួបជាមួយមនុស្រសដទ្រទៀតដ្ររ។ ខ្ញុំដ្រលធា្ល្រប់ត្រជា 

ចចកឯកោម្ន្រក់នៅព្រលន្រះគឺសប្របាយរកីរាយដ្រលមនមិត្តរាប់អានច្រើន។ 

នៅព្រលដ្រលខ្ញុបំានធ្វើការស្រ្រវជ្រ្រវទៅរកការវវិត្តន្រអាយ ុខ្ញុចំាប់ផ្តើមយល់ 

អំពីខ្លួនឯងបានច្របាស់ជាងមុន។ ជីវិតផ្ល្រស់ប្តូរគ្រប់ព្រលវ្រលាហើយយើង

ស្ទើរត្រមិនអាចដឹងបានទ្រថានៅព្រលណាដ្រលយើងឆ្លងកាត់ពីដំណាក់

កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយទៀត។ ទារកធំលូតលាស់ទៅជាក្ម្រងតូច 

ឯកុមរទៅជាក្ម្រងជំទង់។ មនុស្រសស្រឆី្លងកាត់ការអស់រដូវហើយស្រចក្ដសីា្ល្រប់ 

គឺជាដំណាក់កាលចុងក្រ្រយ។ ស្រចក្ដីសា្ល្រប់គឺជាអ្វីដ្រលកំពុងរង់ចាំយើង 

ទាងំអស់គ្ន្រ បុ៉ន្ត្រនិយយអំពីវាគឺជាបម្រ្រមហមឃត់មួយទៅវញិ។ រាងកាយ 

ដ្រលធា្ល្រក់ចុះទ្រុឌទ្រ្រមត្រៀមលក្ខណៈសម្រ្រប់ស្រចក្ដីសា្ល្រប់។ ន្រះហើយ 

គឺជាអ្វដី្រលអ្នកវទិ្រយោសាស្ត្រកំពុងត្រហៅថាជាការវវិត្តន្រអាយ។ុ ការគិតអំពី 

ស្រចក្ដីសា្ល្រប់កាន់ត្រខិតជិតជាងមុនហើយបានបង្ហ្រញឱ្រយឃើញកាន់ត្រ 

ច្របាស់នៅក្នុងសុបិនដ្រលកាន់ត្របង្ហ្រញឱ្រយឃើញអំពីចលនា អំពីការធ្វើ 

ដំណើរនិងអំពីអ្វីដ្រលមនុស្រសម្ន្រក់បានភ្ល្រចយកទៅជាមួយ។

 ស្រចក្ដសីា្ល្រប់មិនអាចបនា្ល្រចខ្ញុបំានទ្រ។ ខ្ញុមំនជីវតិរស់នៅយរូណាស់ 

មកហើយ យូរជាងអ្វីដ្រលខ្ញុំបានស្រម្រទៅទៀត ហើយព្រលខ្លះអ្វីៗទាំង 

អស់នឹងបានបញ្ចប់ទៅ។ អ្នកចាស់ចាកច្រញពីយើងទៅហើយអ្នកថ្មីផ្រស្រង

ទៀតចូលមកដល់។ ខ្ញុំដឹងថាមិនមនការពន្រយល់មួយណាដ្រលអាចបក 

ស្រ្រយបាននោះទ្រថាហ្រតុអ្វីបានជាយើងរស់នៅលើពិភពលោកន្រះ។  

អ្វដី្រលសំខាន់នោះគឺថាតើយើងនឹងរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ង្រន្រះដោយរបៀប

ណាទើបអ្នកដ្រលកើតមកបនា្ទ្រប់ពីយើងអាចរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយ 

ដ្រលល្អប្រសើរជាងពិភពលោកដ្រលយើងកំពុងត្ររស់នៅ។
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 តើអាចទៅរចួដ្ររឬទ្រដ្រលជឿទៅលើព្រះបនា្ទ្រប់ពីអ្វីៗ ដ្រលបានកើត 

ឡើងនៅហូឡូខសន៍៨៤? ន្រះគឺជាសំណួរដ្រលអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកទស្រសនវទូិ 

ជាច្រើនបានគិតនិងសរស្ររអំពីវា។ ប្រសិនបើអ្នកសួរទៅអ្នកដ្រលរស់ 

រានមនជីវតិ អ្នកនឹងសង្ក្រតឃើញថាមនុស្រសម្ន្រក់ៗនឹងមនប្រតិកម្មខុសៗ 

គ្ន្រ។ មនុស្រសមួយចំនួនធំដ្រលមនជំនឿទៅលើព្រះយ៉្រងខា្ល្រំងមុនព្រល 

សង្គ្រ្រមកើតឡើងបាននិយយថា "ប្រសិនបើរឿងន្រះអាចកើតឡើង 

បាន ខ្ញុំមិនជឿលើព្រះទៀតទ្រ"។ ខ្ញុំចងចំាស្ត្រីកាន់សាសនាម្ន្រក់នៅក្នុង 

ទូរថភ្លើងនៅតមផ្លូវទៅកាន់អូសឈ្វិចដ្រលបានសួរអ្នកជិតខាងថាតើ 

នាងអាចសំុបរភិោគសាច់ជ្រកូបន្តចិបានទ្រ។ ម៉្រយោងវញិទៀត មនអ្នកដ្រល 

មិនជឿថាមនព្រះជាច្រើននាក់បានកាន់សាសនាយ៉្រងខា្ជ្រប់ខ្ចួនបនា្ទ្រប់ពី

សង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់ទៅ។ ពួកគ្របានជឿជាក់យ៉្រងខា្ល្រំងថាព្រះគឺជាអ្នក 

ដ្រលបានជួយពួកគ្រឱ្រយរួចជីវិត។

 ស្រ្តីកាន់សាសនាគ្រិស្តជាច្រើននាក់ដ្រលនៅក្នុងជំរំជាមួយខ្ញុំប្រកាន់ 

វិន័យចាស់យ៉្រងខា្ច្រប់ខ្ជួន និងមិនដ្រលបាត់បង់ជំនឿរបស់ខ្លួននោះទ្រ។  

មនថ្ង្រមួយពួកគ្របានត្រឡប់មកពីធ្វើការងរនៅក្នុងសំណង់បាក់ប្រក 

វិញដោយក្ដីសប្របាយរីករាយ ពីព្រ្រះត្របានរកឃើញសៀវភៅអធិដ្ឋ្រន 

មួយក្របាល។ ពួកគ្របានអធិដ្ឋ្រនជារៀងរាល់ព្រកឹនិងយប់។ ពួកគ្រជឿជាក់ 

យ៉្រងព្រញល្រញនិងយ៉្រងមុតមំថា "ព្រះបានជួយពួកគ្រឱ្រយគ្រចពីបន្ទប់

៨៤  គឺជាការធ្វើបាបយយីនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសុីរបស់ហីុត្ល្ររ 
ចាប់តំងពីឆា្ន្រំ១៩៣៣ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិកមន 
ន័យថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។

"បនា្ទ្រប់ពីអ្វីៗដ្រលបានកើតឡើងមក
តើអ្នកជឿទៅលើព្រះដ្ររឬទ្រ?"

ផ្រស្រងពុលនិងបន្តជួយពួកគ្រប្រសិនបើខ្លួនធ្វើតមបទបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់"។ 

ទោះបីជាមនការត្រួតពិនិត្រយជាញឹកញប់ក៏ដោយពួកគ្រនៅត្រអាចថ្រ 

រក្រសាសៀវភៅអធិដ្ឋ្រនរបស់ខ្លួនហើយធ្វើតមស្រចក្ដីបង្គ្រប់របស់សាសនា  

ទោះបីជាមនការលំបាកក៏ដោយ។ អ្នកទាំងនោះថ្រមទំាងអាចរៀបចំ 

គណនាថ្ង្រលាងបាប ដ្រលមនុស្រសម្ន្រក់ៗមិនត្រូវបរិភោគអាហរឬផឹកទឹក

ឡើយ។ ហើយក៏មិនចាំបាច់សួរដ្ររថាតើពួកគ្រនឹងបរិភោគអាហរដ្ររឬ

អត់នោះ។ ដោយក្រពះទទ្រសា្អ្រតសូម្របីត្រមិនទាន់លាងមត់របស់ខ្លួន ពួក 

គ្រចូលជួរដើម្របដីើរទៅកន្ល្រងធ្វើការងរ។ ដល់កន្ល្រងនោះ ពួកគ្រធ្វើការលើ

កបាវសុីម៉ងត៍ធ្ងន់ៗ ហើយសូម្របីត្រទឹកមិនផឹកផង។

 ជំនឿអាចមនផលប្រយោជន៍នៅក្នុងដំណើរជីវិតដោយមិនចំាបាច់ 

គិតអំពីសាសនាមួយណារបស់មនុស្រសឡើយ។ គ្រ្រះថា្ន្រក់អាចកើតមន

ឡើងនៅព្រលដ្រលជំនឿត្រូវបានជឿហួសឆា្ង្រយព្រកហើយមនុស្រសគិតថា

អ្នកដទ្រទៀតត្រូវត្រមនជំនឿដូចខ្លួនដ្ររ។ នោះហើយគឺជាព្រលដ្រល 

ជំនឿបានប្រ្រកា្ល្រយទៅជាជ្រុលនិយម ហើយបញ្ញត្តិន្រស្រចក្ដីស្រឡាញ់ 

ត្រូវបានប្រ្រកា្ល្រយទៅជាបទបញ្ញត្តិន្រស្រចក្ដីស្អប់ខ្ពើម។ នៅក្នុងជំរំមន 

អ្នកដ្រលមិនជឿទៅលើព្រះជាច្រើននាក់បានសើចចំអកដល់អ្នកដ្រល 

ជឿទៅលើព្រះក្នងុអំឡងុព្រលដ្រលពួកគ្រទាមទារឱ្រយមនការគោរពចំពោះ 

ការមិនជឿរបស់ខ្លនួ។ ពួកគ្រមនការលំបាកក្នងុការយល់ដឹងថាការទទួល 

សា្គ្រល់ត្រូវត្រស្របតមវិធីទាំងពីរ។ ខ្ញុំមិនអាចទាមទារឱ្រយមនការទទួល

សា្គ្រល់ចំពោះជំនឿរបស់ខ្ញុំទ្រ ប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចទទួលសា្គ្រល់ជំនឿរបស់

អ្នកបាន។ សម្រ្រប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទ្រល់ គ្ម្រនអ្វីផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយបថពីមុនរបស់ខ្ញុំនោះ

ទ្រ។ ខ្ញុំបានរក្រសាជំនឿដូចដ្រលខ្ញុំធា្ល្រប់មននៅមុនព្រលហូឡូខសន៍៨៥។  

៨៥  គឺជាការធ្វើបាបយយីនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសីុរបស់ហីុត្ល្ររ 
ចាប់តំងពីឆា្ន្រំ១៩៣៣ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិកមន 
ន័យថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។
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ខ្ញុបំានធំធាត់ឡើងជាជនជាតិជ្វហី្វ ហើយក៏នៅត្រជាជនជាតិជ្វហី្វដដ្រល។  

បុ៉ន្ត្រខ្ញុំមិនជឿថាព្រះរបស់ខ្ញុំវិស្រសវិសាលជាងគ្រនោះទ្រ។ ប្រសិនបើ 

មនព្រះនោះ គឺជាព្រះត្រមួយដ្រលយើងទំាងអស់គ្ន្រជឿទៅលើមិនថាព្រះ 

យ្រហូវា៉្រ ព្រះគ្រិស្ត ឬព្រះអាល់ឡាស់ ។ ខ្ញុំមិនជឿថាព្រះកំពុងគង់នៅលើ 

សា្ថ្រនសួគ៌ហើយមើលថ្ររក្រសាយើងម្ន្រក់ៗ និងប្រ្រប់យើងអំពីអ្វីៗគ្រប់ 

យ៉្រងដ្រលយើងគួរត្រធ្វើនោះទ្រ។ ព្រះគឺនៅក្នងុខ្លនួរបស់យើងគ្រប់ៗគ្ន្រ។  

គឺនៅក្នុងសីលធម៌ដ្រលជួយយើងឱ្រយដោះស្រ្រយអំពីបញ្ហ្រជីវិតបាន។

 ច្របាប់មួយបាននិយយថា "កំុធ្វើទៅលើអ្នកដទ្រនូវអំពើអ្វីដ្រលអ្នក 

មិនចង់ឱ្រយគ្រធ្វើមកលើអ្នក"។ ច្របាប់ន្រះអាចរកឃើញនៅគ្រប់សាសនានិង 

គ្រប់ភាសាទាងំអស់។ ប្រសិនបើមនុស្រសទាងំអស់ត្រវូបានដឹកនាដំោយច្របាប់ 

មួយន្រះ យើងនឹងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដ្រលកាន់ត្រប្រសើរឡើង។

HUR KAN SKOLAN 
BIDRA TILL ATT 
UNDVIKA NÅGOT 

LIKNANDE?
 

How can 
schools help us 
avoid something 

similar?
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 សំណួរមួយដ្រលខ្ញុតំ្រវូបានសួរជាញកឹញប់គឺថា "តើយើងអាចជៀស 

វាងពីការកើតឡើងនូវរឿងន្រះម្តងទៀតបានយ៉្រងដូចម្ត្រច?" ខ្ញុអំាចគិតឃើញ 

អំពីវធីិមួយបុ៉ណ្ណ្រះ។ វាគឺតមរយៈការប្រៀនប្រដៅកូនៗរបស់យើង។ ការ 

ប្រៀនប្រដៅទូទៅនិងការអប់រំជាពិស្រសនៅតមសាលារៀន គឺដើរតួនាទី

យ៉្រងសំខាន់ក្នងុការសម្រ្រចនូវអ្វដី្រលអាចនឹងកើតឡើងនៅថ្ង្រស្អ្រកបាន។

 មិនម្រនកុមរគ្រប់រូបទាំងអស់ធំធាត់ឡើងនៅក្នុងផ្ទះដ្រលមន 

សីលធម៌រឹងមំនោះទ្រ។ កុមរទាំងន្រះមនឱកាសក្នុងការជួបប្រទះពិភព 

មួយផ្រស្រងទៀតដូចជានៅក្នុងសាលារៀនពួកគ្រអាចជួបជាមួយគ្រូបង្រៀន 

ដ្រលអាចលើកឡើងនូវសំណួរមួយចំនួនដ្រលពួកគ្រមិនដ្រលគិតចង់ 

សាកសួរ។

 វានឹងមិនគ្រប់គ្រ្រន់នោះទ្រដ្រលចំណាយព្រលមួយម៉្រងឬពីរម៉្រង 

នៅក្នុងថា្ន្រក់ប្រវត្ដិសាស្ដ្រដើម្របីរៀនអំពីហូឡូខសន៍៨៦។ ការបង្រៀនគឺត្រូវ 

ត្រចាប់ផ្តើមឱ្រយបានឆាប់ជាងន្រះដូចជានៅក្នុងថា្ន្រក់មត្ត្រយ្រយជាដើម។  

សូម្របីត្រក្ម្រងតូចៗក៏អាចយល់អំពីរឿងអយុត្តិធម៌និងការរីសអើងបាន

ដ្ររប្រសិនបើយើងបង្រៀនស្របតមកម្រិតដ្រលពួកគ្រអាចទទួលយក 

បាន។ កុមរដ្រលមនអាយុចាប់ពី១០ទៅ១២ឆា្ន្រំជាធម្មតគឺជាអ្នក 

គទំ្រធំបំផុតនៅព្រលដ្រលខ្ញុទំៅបង្រៀននៅសាលារៀន។ កុមរទាងំនោះ 

ចង់ដឹងចង់ឃើញហើយចង់រៀន និងមនសំណួរសួរច្រើនទៀតផងដ្រល 

៨៦  គឺជាការធ្វើបាបយយីនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសុីរបស់ហីុត្ល្ររ 
ចាប់តំងពីឆា្ន្រំ១៩៣៣ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិកមន 
ន័យថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។

"តើសាលារៀនអាចជួយយើងឱ្រយជៀសផុតពី
រឿងដ្រលស្រដៀងន្រះបានយ៉្រងដូចម្ដ្រច?"

ខុសគ្ន្រពីក្ម្រងជំទង់ដ្រលព្រលខ្លះមនការពិបាកក្នុងការសួរសំណួរ។  

ហូឡូខសន៍បានកើតឡើង ហើយប្រសិនបើត្រូវបានបំភ្ល្រចចោលរឿង 

ន្រះអាចនឹងកើតឡើងម្តងទៀត។ នោះហើយជាមូលហ្រតុដ្រលសាលា 

រៀនត្រូវប្រ្រកដប្រជាថាក្ម្រងៗ បានដឹងអំពីប្រវត្ដិសាស្ដ្រយ៉្រងលម្អិត 

ចំពោះរឿងរា៉្រវដ្រលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ចាប់ពីឆា្ន្រំ 

១៩២០ដល់១៩៤៥។ ម្ររៀនប្រវត្ដិសាស្ដ្រត្រូវត្របង្រៀនអំពីអ្វីដ្រល 

បានកើតឡើងហើយទៅតមរបៀបមួយដ្រលអាចដិតជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ 

របស់កុមរទាំងនោះ។ អស់រយៈព្រលជាច្រើនឆា្ន្រំដ្រលមនុស្រសជាច្រើន 

បានគិតថាគឺមនសារសំខាន់ណាស់ដ្រលកុមរត្រូវរៀនអំពីកាលបរិច្ឆ្រទ 

និងឈ្ម្រះសំខាន់ៗន្រសមរភូមិ។ កុមរត្រូវបានបង្រៀនតមរបៀប "រៀន 

យ៉្រងវក់វី" ។ សិស្រសទាំងនោះបានកា្ល្រយទៅជាអ្នកស្វ័យប្រវត្តិកម្មដ្រល 

អាចរៀបរាប់បានអំពីព្រឹត្ដិការណ៍ដ្រលបានកើតឡើង ដោយមិនបានយល់

ដឹងច្របាស់អំពីអ្វីទាំងអស់ ។

 ដើម្របីសម្រ្រចបាននូវការយល់ដឹងដ៏ត្រឹមត្រូវនិងជ្រ្រជ្រះមួយ ការ 

អប់រំត្រូវត្រជ្រ្របឱ្រយដល់ប្រះដូងរបស់សិស្រសទំាងនោះ។ វិធីបង្រៀនដ្រល 

មនតមរយៈការបង្ហ្រញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដ្រលកើតឡើងនៅក្នុង 

ពិភពលោកតូចមួយដោយយករឿងរា៉្រវជីវិតបុគ្គលម្ន្រក់ៗ ជាចំណុចចាប់ 

ផ្តើមដើម្របីពណ៌នាអំពីសម័យកាលមួយ។ ម្ររៀនត្រូវត្រចាប់ផ្តើមនៅ 

ក្នុងព្រលឥឡូវន្រះ។ ស្វ្រងរកព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ ដ្រលងយស្រួលក្នុង 

ការផ្រសារភា្ជ្រប់ទៅនឹងអតីតកាលនិងបង្កើនការយល់ដឹងចំពោះរឿងរា៉្រវដ្រល

ងយនឹងកើតឡើងនៅព្រលអនាគតកាល។ មនុស្រសម្ន្រក់ៗត្រូវត្រចង្អុល 

បង្ហ្រញអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្ន្រក់ចំពោះខ្លួនឯងនិងសង្គម  

ព្រមទាំងបង្ហ្រញថាតើវាមនគ្រ្រះថា្ន្រក់យ៉្រងណានៅព្រលដ្រលយើងនៅ
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HUR SER DU PÅ 
FRAMTIDEN?

 
What is your 
view of the 

future?

ស្ងៀមសា្ង្រត់។ គឺមនសារសំខាន់ខា្ល្រំងណាស់ដ្រលរឿងរា៉្រវហូឡូខសន៍៨៧ 

ត្រូវបានដក់បញ្ចូលនៅក្នុងគ្រប់មុខវិជា្ច្រទាំងអស់ ចាប់ផ្ដើមពីសាសនានិង 

ភូមិសាស្ត្រការអប់រំកាយនិងគីមីវិទ្រយោ។ វាក៏មនសារសំខាន់ខា្ល្រំងណាស់

ដ្ររដ្រលគ្រូបង្រៀនទំាងអស់ដឹងនិងនិយយប្រ្រប់សិស្រសរបស់ខ្លួនថា តើ 

មុខវិជា្ជ្ររបស់ពួកគ្រត្រូវបានប៉ះពាល់ខា្ល្រំងយ៉្រងណាបនា្ទ្រប់ពីអ្វីដ្រលបាន 

កើតឡើងនៅព្រលនោះ។ ការអប់រំក៏គួរត្រកើតឡើងដោយ "ការធ្វើ"។  

ឧទាហរណ៍នៅក្នុងថា្ន្រក់សិល្របៈគួរត្រមនឱកាសសម្រ្រប់ឱ្រយសិស្រសបង្ហ្រញ 

អំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួន ពង្រឹងនូវអ្វីដ្រលពួកគ្របានរៀននិងដឹងអំពី 

អារម្មណ៍របស់ពួកគ្របនា្ទ្រប់ពីរៀនម្ររៀនរួច។ បនា្ទ្រប់ពីអានសៀវភៅ 

ដ្រលសមស្របសិស្រសអាចធ្វើសកម្មភាពជាមួយដីឥដ្ឋ គំនូរ រូបភាពរចនា 

ដោយក្រដសគំនូរសិល្របៈដ្រលទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ពួកគ្រ។ 

 ជាទូទៅ គ្រូបង្រៀនត្រងត្រមនគំនិតច្ន្រប្រឌិត ហើយការប្រជំុ 

ពិគ្រ្រះយោបល់អាចពង្រីកវិធីសាស្រ្ដបង្រៀនអំពីហូឡូខសន៍៨៨ បាន។  

គ្រូបង្រៀនល្អអាចកា្ល្រយទៅជាគំរូរបស់សិស្រសបាន។ នៅក្នុងសា្ថ្រនភាពវិបត្ត ិ

ដ្រលត្រងត្រមននៅលើវិថីជីវិតរបស់មនុស្រសគ្រប់រូប គ្រូបង្រៀនអាច 

ធ្វើឱ្រយមនការផ្ល្រស់ប្ដូរដ៏ធំមួយបាន។

៨៧,៨៨  គឺជាការធ្វើបាបយយីនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វហី្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសុរីបស់ហីុត្ល្ររ 
ចាប់តំងពីឆា្ន្រំ១៩៣៣ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិកមន 
ន័យថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។
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 ខ្ញុំមិនជឿថាទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំខុសពីអ្នកដទ្រនោះទ្រ នៅព្រលដ្រលគិត 

អពំពីភិពលោកសព្វថ្ង្រន្រះ។ ខ្ញុមំើលឃើញនយោបាយដ្រលវលិត្រឡបទ់ៅ

រកការប្រឆាំងនឹងការក្រទម្រង់ថ្មី ការកើនឡើងន្រការប្រឆាំងជនជាតិជ្វីហ្វ  

ការស្អប់ខ្ពើមជនបរទ្រស និងការបំផ្លិចបំផ្ល្រញបរិសា្ថ្រន។ សម្រ្រប់ខ្ញុំការ 

បើកទពំរ័កាស្រតអានជារៀងរាលព់្រលព្រកឹ គជឺាបទពសិោធនដ៍រ៏ន្ធតម់យួ។

 ទោះបីជាប្របន្រះហើយ ខ្ញុំនៅត្រមនស្រចក្ដីសង្រឃឹម។

 ក្រឡ្រកមើលទៅសតវត្រសរ៍កន្លងមកចាប់តំងពីដើមដំបូង យើង 

ឃើញថាសន្តិភាពនិងវិបុលភាពជារឿយៗបានកើតឡើងបនា្ទ្រប់ពីជម្ល្រះ។  

មននយ័ថា គមឺនដណំើរការទៅមខុ កប៏៉នុ្ត្រគទឺៅតមរបូរាងដចូគទូខ្រយង។  

នៅព្រលន្រះយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងកន្ល្រងដ្រលល្អនោះទ្រប៉ុន្ត្រអ្វីៗនឹង 

ផ្ល្រស់ប្ដូរ ហើយមិនយូរប៉ុនា្ម្រនយើងនឹងមនដំណើរការទៅមុខម្តងទៀត។

 នៅព្រលដ្រលខ្ញុំមើលទៅយុវវ័យសព្វថ្ង្រន្រះ ខ្ញុំមនអារម្មណ៍សុទិដ្ឋិ 

និយម។ ពួកគ្របានកា្ល្រយទៅជាមនុស្រសដ្រលដឹងអំពីខ្លួនឯង និងមន 

ចំណ្រះដឹងខ្ពស់ ហើយមនការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើពិភពលោក 

ជាងព្រលដ្រលយើងមនអាយុស្របាលពួកគ្រ។ ខ្ញុំមនជំនឿយ៉្រងមុតម ំ

ថាយុវវ័យសព្វថ្ង្រន្រះមនឆន្ទៈ និងសកា្ត្រនុពលក្នុងការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ

នាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។

 នៅព្រលដ្រលខ្ញុំជួបជាមួយយុវវ័យបច្ចុប្របន្នន្រះ ខ្ញុំមនការភា្ញ្រក់ 

ផ្អើលយ៉្រងខា្ល្រំងចំពោះការផ្ល្រស់ប្ដូររបស់ពួកគ្រក្នុងអំឡុងព្រលជាច្រើន 

ឆា្ន្រដំ្រលខ្ញុបំានបង្រៀន។ ពកួគ្របានផ្ល្រសប់្ដរូពកីារបង្ហ្រញចណំាបអ់ារម្មណ ៍

"តើអ្នកមនទស្រសនៈយ៉្រងណា
ចំពោះអនាគតកាល?"

បន្តិចបន្តួចទៅជាការចាប់អារម្មណ៍កាន់ត្រច្រើនឡើងៗ។ ពួកគ្រចាប់ផ្ដើម 

សរួសណំរួបន្ថ្រម នងិទទលួយកចណំ្រះដងឹដ្រលជ្រ្របដលស់ា្ម្ររតពី្រមទាងំ 

ប្រះដូងរបស់ខ្លួន។ ការយល់ដឹងរបស់យុវវ័យទាំងនោះគឺតមរយៈបញ្ញ្រ

និងសតិអារម្មណ៍។

 នាចុងបញ្ចប់ន្រការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំ មនសិស្រសមួយចំនួនបានប្រ្រប់

ខ្ញុំថា "កុំបារម្ភ យើងនឹងច្រកចាយអំពីអ្វីដ្រលអ្នកបានប្រ្រប់យើង ពីព្រ្រះ 

យើងមិនចង់ឱ្រយវាកើតឡើងម្តងទៀតនោះទ្រ" ។

 ខ្ញុំក៏ជឿជាក់ដ្ររថា អ្នកគ្រប់គ្រងសាលារៀនបានចាប់ផ្តើមយល់ 

អំពីសារសំខាន់ក្នុងការបន្តតស៊ូប្រឆាំងអំពីការបំភ្ល្រច ហើយន្រះគឺជា 

សញ្ញ្រដ៏ល្អមួយ។ ប្រសិនបើមនុស្រសគ្រប់ពណ៌សម្របុរគ្រប់សាសនា ជាត ិ

សាសន៍ និងគ្រប់អាយុទាំងអស់ ក្រ្រកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងអ្នកដ្រលមិន 

យល់ថា តើពួកគ្ររស់នៅដោយសុខសាន្តក្រ្រមលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ 

របស់យើងយ៉្រងដូចម្ដ្រចនោះ។ យើងនឹងអាចប្រកាន់បាននូវជំហរ 

ដ្រលយើងមន។
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VAD KAN VI 
LÄRA OSS AV 
FÖRINTELSEN?

 
What can we 

learn from the 
Holocaust?

 ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ា្រវជាច្រើន បុ៉ន្ត្រនៅត្រអាចមនជីវិតបានយូរ 
រហូតអាចឈនដល់វ័យចំណាស់។ ខ្ញុំនិពន្ធសៀវភៅ អត្ថបទកាស្រត និង 
បានបង្រៀនអស់រយៈព្រល៣០ឆា្ន្រំមកហើយ។ អ្វីដ្រលខ្ញុំត្រងត្រចង់ 
និយយនិងនៅត្រធ្វើ គឺរៀនអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនិងអ្នកដ៏ទ្រ។ ន្រះគ ឺ
ជាការលំបាក បុ៉ន្ត្រក៏ជាមធ្រយោបាយត្រមួយគត់ដើម្របីគ្រចផុតពីការឈឺ 
ចាប់ដ្រលយើងបានទទួលរងនៅក្នុងហូឡូខសន៨៍៩។

 ខនទ្រស៍ម្ន្រក់៩០ ដ្រលជាកូនស្រីរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ្រស្រប៉ា្រញ  
ដ្រលផ្ទះរបស់គត់ធា្ល្រប់ជាកន្ល្រងជួបជំុរបស់គូប្រជ្រងហីុត្ល្ររបាននិយយ 
នៅក្នុងឆា្ន្រំ១៩៤៨ ថាពិភពលោកមិនបានរៀនអ្វីសោះពីឃតករ ជនរង 

គ្រ្រះ ឬអ្នកដ្រលបានត្រឹមត្រឈរមើលបំណំាឡើយ។ ព្រលវ្រលារបស់ 
យើងគឺប្រៀបបានដូចជាការរំារ្រកជាមួយនឹងស្រចក្ដីសា្ល្រប់ ហើយមន 
មនុស្រសតិចណាស់ដ្រលយល់ពីចង្វ្រក់ដ៏ចម្ល្រករបស់វា។

 ពាក្រយន្រះគឺត្រឹមត្រូវណាស់សម្រ្រប់ធ្វើការបកស្រ្រយអំពីសា្ថ្រនភាព 
សព្វថ្ង្រន្រះ។ បុ៉ន្ត្រយើងមិនត្រូវទទួលយកឬអនុញ្ញ្រតឱ្រយខ្លួនយើងរស់នៅ 
សុខសាន្តជាមួយនឹងវាឡើយ។ យើងមិនត្រវូបោះបង់ចោលការតសូ៊នោះទ្រ  
យើងត្រូវត្របន្តផ្រសព្វផ្រសាយចំណ្រះដឹងដើម្របីជួយដល់យុវវ័យជំនាន់ថ្មី 
ឱ្រយយល់ដឹងច្របាស់អំពីចង្វ្រក់របស់វា ហើយជៀសវាងកំហសុឆ្គងរបស់មនុស្រស 

កាលពីជំនាន់មុន។ 

៨៩  គឺជាការធ្វើបាបយយីនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសីុរបស់ហីុត្ល្ររ 
ចាប់តំងពីឆា្ន្រំ១៩៣៣ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិកមន 
ន័យថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។

៩០  ជាងររបស់ស្ត្រីដ្រលមនឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមឬភរិយរបស់អ្នកអភិជន។

"តើយើងអាចរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះ
អំពីហូឡូខសន៍?"



175 176

 តើចង្វ្រក់ន្រះគឺជាអ្វ?ី នោះគឺជាម្រដឹកនាដំ្រលមនកលល្របចិទាញយក 

ផលប្រយោជន៍ពីការមិនសប្របាយចិត្តរបស់ប្រជាជនជាមួយកាលៈទ្រសៈ 

បច្ចបុ្របន្នមកធ្វើជាប្រយោជន៍ផ្ទ្រល់ខ្លនួ។ ម្រដឹកនំាទំាងនោះផ្តល់ចម្លើយងយៗ 

ចំពោះសំណួរស្មុគសា្ម្រញ និងសន្រយោឱ្រយប្រជាជននូវអនាគតន្រសុភមង្គល 

ជានិរន្តរដ្រលហួសវិស័យ។ ព្រយោការីក្ល្រងកា្ល្រយទាំងន្រះងយនឹងធ្វើឱ្រយ 

ប្រជាជនជឿ ហើយធ្វើឱ្រយមនភាពងយស្រលួក្នងុការធា្ល្រក់ក្នងុអំពើអាក្រក់។  

លុះយូរបន្តិចក្រ្រយមក ទើបមនអ្នកកត់សម្គ្រល់ថា ការសន្រយោទាំងន្រះគ ឺ

មនផលអវិជា្ជ្រមន។ ស្រចក្តីសង្រឃឹមមិនត្រូវបានបំព្រញហើយយើងបាន 

បាត់បង់ស្ររីភាព និងផ្ទះរបស់ខ្លួន។ អ្វីដ្រលយើងមនអារម្មណ៍មិនព្រញ 

ចិត្តជាមួយពីកាលដំបូងបានកា្ល្រយទៅជាអ្វីមួយដ្រលយើងកំពុងត្រចង់ 

បានយ៉្រងខា្ល្រំង។

 ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់បានផ្ល្រស់ប្តូរសាធារណរដ្ឋវៀម៉្រ៩១ ដើម្របីក្ដីសុបិន 

ពាន់ឆា្ន្ររំបស់ ហុតី្ល្ររ ដ្រលនាឱំ្រយប្រទ្រសនោះសល់ត្រភាពវនិាសហិនហច។ 

ងកត្រឡប់ទៅឆា្ន្រ១ំ៩១៤វញិ យើងឃើញថាយវុជនវយ័ក្ម្រងរបស់ប្រទ្រស 

អាល្លឺម៉ង់ និងប្រទ្រសបារំាង បានសម្រុកចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រ្រម 

យ៉្រងស្វិតសា្វ្រញ។ យុវជនវ័យក្ម្រងទាំងនោះវិលត្រឡប់មកវិញបនា្ទ្រប់ពី 

៤ឆា្ន្រំ មកក្នុងប្រទ្រសអឺុរ៉ុបដ្រលខូចខាតខ្ទ្រចខា្ទ្រំជាមួយនឹងពាក្រយវិប្របសារី 

ថា "គ្ម្រនសង្គ្រ្រមទៀតទ្រ" ។ បច្ចុប្របន្នន្រះជាថ្មីម្ដងទៀត យើងមិន 

សប្របាយចិត្តជាមួយនឹងសា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របន្ន។ តើវានឹងនាំយើងទៅរកអ្វី? 

តើវានិងចាប់ផ្តើមនៅទីណានិងព្រលណា?

 នៅព្រលដ្រលយើងក្រឡ្រកមើលទៅក្រ្រយវិញ ខណៈព្រលដ្រល 

ប្រវត្ដិសាស្ដ្រចាប់ផ្ដើមដំបូង។ យើងឃើញថា បនា្ទ្រប់ពីសង្គ្រ្រម គឺត្រងត្រ 

មនភាពស្ងៀមសា្ង្រត់ ជាព្រលវ្រលាដ្រលភ្លឺច្រងចាំង បនា្ទ្រប់មកក៏ងងឹត 

៩១  គឺជាឈ្ម្រះមិនផ្លូវការរបស់ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ចាប់ពីឆា្ន្រំ១៩១៨ដល់១៩៣៣។

ម្តងទៀត ហើយក៏បញ្ចប់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រ្រមមួយទៀត។ តើយើងរក 

ឃើញប្រភពដើមន្រគំរូន្រះទ្រ?

 ខ្ញុំគិតថាវាបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រលដ្រលមនហ្រតុផលដំបូងក្នុងការ 

ប្រើប្រ្រស់ទស្រសនវិស័យន្រ "ពួកយើង"  និង "ពួកគ្រ" ។ 

 ជាមួយនឹងទស្រសនៈន្រះ យើងសាកល្របងវិលត្រឡប់ទៅមនុស្រស 

យុគសម័យដំបូងដ្រលបានបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មដំបូងបង្អស់។ ក្រុម 

គ្រួសារនីមួយៗរស់នៅដច់ដោយឡ្រកពីគ្ន្រដោយគ្ម្រនទំនាក់ទំនងអ្វី 

ទាំងអស់ ហើយនៅព្រលដ្រលសមជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនកើនឡើងនិង 

ចាប់ផ្ដើមមនអារម្មណ៍ថាត្រូវការទីធា្ល្របន្ថ្រម ពួកគ្របានក្រឡ្រកមើលទៅ 

សហគមន៍ជិតខាង។ ដោយការយកឈ្នះលើដីរបស់ "ពួកគ្រ"  "ពួកយើង" 

មនទីធា្ល្រដើម្របដីកដង្ហើម ហើយមនភាពស្ងបស់ា្ង្រតម់យួគ្រ្រមនុព្រលដ្រល 

សង្គមចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនសារជាថ្មមី្តងទៀត។ មនុស្រសមននិស្រស័យអាត្ម្រ 

និយមដ្រលដំបូងឡើងមន "ខ្ញុំ" បនា្ទ្រប់មកមន "យើង" ហើយអ្នក 

ផ្រស្រងទៀតគឺ "គ្រ" ព្រមទំាងជនបរទ្រសដ្រលយើងមិនសា្គ្រល់ និងអ្នក 

ដ្រលគ្ម្រនអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយយើង។

 ច្រើនឆា្ន្រំកន្លងផុតទៅ ចំនួនប្រជាជននៅលើផ្រនដីបានកើនឡើង 

ហើយស្របព្រលដ្រលខួរក្របាលរបស់មនុស្រសបានវិវឌ្រឍន៍ ឥរិយបថរបស់ 

យើងគឺនៅត្រដូចដើម។ ជាមួយនឹងព្រលវ្រលា ការកើនឡើងនូវតម្រូវការ 

ន្រកន្ល្រងរស់នៅ បានធ្វើឱ្រយមនអាណានិគមនិយម ដ្រលរីករាលដល 

កាន់ត្រច្រើនឡើងៗ។ ដើម្របីសម្រួលមនសិការរបស់ជនជាតិស្រប្រកស 

ចំពោះការដក់អាណានិគម ទ្រឹស្តីន្រពូជសាសន៍បានផ្រសព្វផ្រសាយដ្រលក្នុង

នោះយើងអាចយកដំណើរស្វ្រងរករបស់អ្នកវិទូឈ្ម្រះដវីន អំពីក្រុមសត្វ

មកធ្វើជាគំរូដើម្របីបកស្រ្រយ។
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 តើខ្ញុំបានរៀនអំពីអ្វីខ្លះដ្រលខ្ញុំចង់ច្រករំល្រកបន្ត? ដំបូងនិងសំខាន់ 
បំផុតនោះមនុស្រសគឺដូចគ្ន្រទំាងអស់។ ខ្ញុបំានរៀនអំពីវាតមរយៈបទពិសោធន៍ 
ផ្ទ្រល់ខ្លួន។ ព្រលដ្រលខ្ញុំនៅក្ម្រង សម្រ្រប់ខ្ញុំគឺជារឿងធម្មតដ្រលមនអ្នក 
អភិជននិងអ្នកបម្រើ។ យើងមិនម្រនជាអ្នកមនស្ដុកស្ដម្ភទ្រ បុ៉ន្ត្រយើងក៏ 
មនអ្នកបម្រើដ្រលចាំជួយធ្វើការងរផ្ទះដ្ររ។ អ្នកបម្រើរបស់យើងត្រងត្រ 
ក្រ្រកពីព្រលឹមដើម្របីបង្ក្រត់ភ្លើង ដើម្របីកំុឱ្រយយើងរងនៅព្រលបរិភោគ 
អាហរព្រលព្រកឹ។ ខ្ញុនំៅត្រអាចស្រម្រឃើញទឹកកកនៅលើបង្អចួដ្រលចាប់ 
ផ្ដើមរលាយសន្រសឹមៗ ខណៈព្រលដ្រលអ្នកបម្រើស្លៀកពាក់ឱ្រយខ្ញុំយ៉្រងទន់ 
ភ្លន់។ ខ្ញុំនៅត្របន្តប្រើនាងដដ្រល ទោះបីជាខ្ញុំបានកា្ល្រយទៅជាក្ម្រងជំទង់ 
ហើយយ៉្រងណាក៏ដោយ។ ព្រលវ្រលានៅក្នុងជំរំបានបង្រៀនខ្ញុំថា ន្រះគឺ 
ជាទង្វើមួយដ្រលខុសឆ្គង ហើយយើងមិនត្រវូឱ្រយវាកើតឡើងម្ដងទៀតនោះ
ទ្រ។ គ្ម្រននរណាម្ន្រក់គួរមនអំណាចទៅលើមនុស្រសម្ន្រក់ទៀតទ្រ ហើយ
លុយនិងពូជសាសន៍ក៏មិនម្រនជាហ្រតុផលសមស្របមួយក្នុងការធ្វើទង្វើ
មិនល្អទៅលើមនុស្រសដទ្រទៀតដ្ររ។ ជាច្រើនសតវត្រសរ៍កន្លងមកមនុស្រស 
មួយចំនួនបានទិញដីបន្ថ្រមដ្រលធ្វើឱ្រយពួកគ្រមនអំណាចកាន់ត្រខា្ល្រំង 
ឡើងៗ។ អ្នកមនអំណាចត្រួតត្រ្រលើអ្នកក្រីក្រ និងអ្នកទន់ខ្រសាយជាង  
ហើយជាលទ្ធផលមនុស្រសត្រូវបានគ្រប្រងច្រកតមប្រភ្រទដ្រលប្រសើរ 
ជាងនិងអន់ជាង។ នៅដើមសតវត្រសទី១៩ ការយល់ច្រឡំថាដ្រលមនុស្រស 
ជាតិអាចប្រងច្រកបានទៅតមជាតិសាសន៍ខុសៗគ្ន្រ បានចាប់ផ្តើមរកីរាល 
ដល។ ន្រះបានកា្ល្រយទៅជាបុរ្រវិនិច្ឆ័យមួយ ដ្រលយើងនៅត្រឃើញមន 
នាសព្វថ្ង្រន្រះ។ បុរ្រវិនិច្ឆ័យ គឺពិបាកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង ហើយភាព 
អាត្ម្រនិយមរបស់មនុស្រសមនន័យថា យើងទំាងអស់គ្ន្រចង់មនអារម្មណ៍ 
ថាខ្លួនឯងល្អប្រសើរជាងអ្នកដទ្រ។ មនជនជាតិស៊ុយអ្រតជាច្រើនដ្រល 
មនមទកភាពក្នុងការចាត់ទុកខ្លួនឯងជាពួកអារីយ៉្រន៩២ នៅព្រល 

ដ្រលហុីត្ល្ររ បានអះអាងថាសាសន៍ណ័រឌីក-អាល្លឺម៉ង់ គឺល្អអសា្ច្ររ្រយជាង 

សាសន៍ដទ្រទៀត។

 ជនជាតិជ្វហី្វ និងជនជាតិរ៉មូ ត្រវូបានគ្រប្រកាន់ពូជសាសន៍ចាប់តំងពី 

ការចាប់ផ្តើមន្រព្រលវ្រលាដំបូង។ ធំធាត់ឡើងខ្ញុំត្រូវត្ររស់នៅជាមួយការ 

ប្រកាន់ពូជសាសន៍ដ្រលប្រឆាំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វ ហើយនៅព្រលជាមួយ 

គ្ន្រនោះដ្ររ វាក៏ជារឿងធម្មតសម្រ្រប់ខ្ញុដំ្រលជនជាតិរ៉មូ គឺជាជនជាតិដ្រល 

អន់ជាងយើង។ ខ្ញុំបានចំណាយព្រលអស់ជាច្រើនដើម្របីយល់ដឹងអំពី 

ការរសីអើងរបស់ខ្លនួ។ នៅព្រលនោះ ខ្ញុបំានរស់នៅក្នងុប្រទ្រសសុ៊យអ្រត 

នៅទីក្រុងដឡាណា ហើយមនកូនតូចចំនួន៣នាក់រួចទៅហើយ។ ថ្ង្រ

មួយកូនប្រុសអាយុ២ឆា្ន្រំរបស់ខ្ញុំបានបាត់ខ្លួន ហើយទោះបីជាខ្ញុំខំប្រឹងរក 

យ៉្រងណាខ្ញុំនៅត្រមិនអាចរកវាេឃើញឡើយ។ ខ្ញុំមនការព្រួយបារម្ភ 

យ៉្រងខា្ល្រំង ហើយបានទៅរកអ្នកជិតខាងម្ន្រក់ដ្រលបាននិយយប្រ្រប់ខ្ញុំ 

ថា៖ "មនក្រុមជីបសីុ៩៣ បានឆ្លងកាត់ប្រហ្រលជាពួកគ្រចាប់យកកូន 

អ្នកទៅ" ។ ខ្ញុំបានជឿនាង។ ត្រនៅព្រលដ្រលកូនរបស់ខ្ញុំបង្ហ្រញខ្លួនច្រញ 

ពីគុម្ពផ្ល្រប្ល្រកបឺរី ខ្ញុំភា្ញ្រក់ខ្លួនថា ខ្ញុំគឺកំពុងត្ររីសអើងជាតិសាសន៍ដ្រល 

បង្កឱ្រយមនបញ្ហ្រនៅព្រលដ្រលខ្ញុំជឿពាក្រយអ្នកជិតខាងខា្ល្រំងព្រក។

 វាគឺមនសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការទទួលសា្គ្រល់ភាពលំអៀងរបស់ 

មនុស្រសម្ន្រក់ៗ។ វិធីមួយគឺនៅព្រលដ្រលអ្នកមនអារម្មណ៍មិនព្រញចិត្ត 

ចំពោះនរណាម្ន្រក់ សូមសួរខ្លួនឯងជាមុនសិនថាព្រ្រះត្រហ្រតុអ្វី? ដើម្របី 

ពិនិត្រយពិច័យខ្លួនឯង និងតមដនពីប្រភពដើមន្រអារម្មណ៍នោះ។ ការ 

ប្រកាន់ពូជសាសន៍ គឺជាមូលដ្ឋ្រនគ្រឹះន្រស្រចក្ដីស្អប់ខ្ពើមការប្រកាន់ 

ជាតិសាសន៍ ការប្រឆាំងនឹងជនជាតិជ្វីហ្វ ការប្រឆំាងនឹងជនជាតិរ៉ូម និង 

ការប្រឆំាងនឹងជនជាតិឥសា្ល្រម ច្រញមកពីអារម្មណ៍ដ្រលជួនកាលអាចកើត 

៩៣   គឺជាឈ្ម្រះរបស់ជនជាតិភាគតិចរបស់ប្រទ្រសរ៉ូមដ្រលមនដើមកំណើតមកពីអាសុីខាងត្របូង។៩២  សាសន៍អារីយ៉្រនគឺជាបណ្ដុំពូជសាសន៍របស់ឥណ្ឌូ-អឺុរ៉ុប ដ្រលកើតឡើងនៅចុងសតវត្រសរ៍ទី១៩ និងពាក់កណា្ដ្រល 
សតវត្រសរ៍ទី២០។ 
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ឡើងបនា្ទ្រប់ពីមននរណាម្ន្រក់នៅក្នងុក្រមុនោះធា្ល្រប់បង្កឱ្រយមនគ្រ្រះថា្ន្រក់ 
ដល់យើងកាលពីអតីតកាល។ បុ៉ន្ត្រយើងត្រូវត្រសា្គ្រល់មនុស្រសម្ន្រក់ឱ្រយបាន 
ច្របាស់ជាមុនសិន ដើម្របអីាចវនិិច្ឆយ័បុគ្គលនោះបាន។ យើងដោយសភាវគតិ 
ភ័យខា្ល្រចចំពោះភាពមិនច្របាស់លាស់ ហើយនោះគឺជាអារម្មណ៍កើតឡើង 
ដំបូងរបស់មនុស្រស។ នៅយុគសម័យដើមដំបូង មនុស្រសរស់នៅក្នុងក្រុម 
សហគមន៍កសិកម្មតូចៗ ហើយន្រះគឺជារបៀបន្រការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ 
មនុស្រសនៅសម័យនោះ សម្រ្រប់ពួកគ្រអ្វដី្រលមិនច្របាស់លាស់ អាចធ្វើឱ្រយ 
មនគ្រ្រះថា្ន្រក់។ ប៉ុន្ត្រនាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ គឺបានកា្ល្រយទៅជាផលវិបាក។

 យើងទាំងអស់គ្ន្រមនការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមដ្រលយើងរស់
នៅនិងចំពោះខ្លនួយើងផ្ទ្រល់។ មិនមនភាពខុសប្ល្រកគ្ន្រទ្ររវាងមនុស្រសនៅ 
ក្នុងទសវត្រសរ៍ឆា្ន្រំ១៩៣០ ឬឆា្ន្រំ១៩៤០ និងមនុស្រសសព្វថ្ង្រន្រះ។ ន្រះគឺត្រូវ
បានគ្រសង្ក្រតឃើញយ៉្រងល្អបំផុតនៅតមសាលារៀន។ មនអ្នកប្រព្រឹត្តិ 
បទល្មើសដ្រលជាអ្នកចូលចិត្តសម្លុតគ្រ  វាយគ្រ និងជនរងគ្រ្រះនិងអ្នក 
ដ្រលគ្រ្រន់ត្រឈរមើលដោយមិនបានចូលហមឃត់ដោយសង្រឃឹមថានឹង 
មនអ្នកផ្រស្រងទៀតចូលមកជួយជនរងគ្រ្រះ។ អ្នកមិនគួរធ្វើខ្លួនជាជន 
ល្មើស បុ៉ន្ត្រអ្នកក៏មិនគួរបានត្រឹមត្រឈរមើលបំណំាដ្ររ ពីព្រ្រះន្រះក៏ធ្វើ
ឱ្រយអ្នកមនកំហុសដ្ររ។ សព្វថ្ង្រន្រះយើងរស់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ 
មួយ។ ទោះបីជាមិនល្អឥតខ្ច្រះ បុ៉ន្ត្រក៏គ្ម្រនរដ្ឋ្រភិបាលណាផ្រស្រងទៀត 
ដ្រលប្រសើរជាងន្រះដ្ររ។ យើងត្រូវត្រតសូ៊ដើម្របីលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ 
របស់យើងប្រសិនបើយើងចង់រក្រសាឱ្រយបានល្អគង់វង្រស។ បើមិនដូច្ន្រះទ្រ 
វាអាចនឹងងយស្រួលដ្រលការមិនសប្របាយចិត្តជាមួយនឹងភាពអវិជ្ជមន 
របស់លទ្ធបិ្រជាធិបត្រយ្រយសព្វថ្ង្រន្រះនឹងបង្កឱ្រយអ្នកដឹកនំាអង់អាចម្ន្រក់ទៀត 
ធ្វើឱ្រយអឺុរ៉បុធា្ល្រក់ក្នងុគ្រ្រះថា្ន្រក់ម្តងទៀត។ យើងមិនត្រវូលិចលង់ចូលទៅក្នងុ 
ភាពបរាជ័យទ្រ យើងត្រូវត្របន្តប្រយុទ្ធទោះបីជាមួយនឹងរូបភាពអវិជ្ជមន
ដ្រលពិភពលោកកំពុងត្របង្ហ្រញសព្វថ្ង្រន្រះក៏ដោយ។
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 អ្វីដ្រលបានកើតឡើងម្តងហើយអាចនឹងកើតឡើងម្តងទៀត ទោះបី

ជាមិនទៅតមរបៀបដូចគ្ន្រក៏ដោយប៉ុន្ត្រលទ្ធផលគឺដូចគ្ន្រជានិច្ច។

 ប្រសិនបើយើងក្រឡ្រកមើលទៅដំណើរប្រវត្តសិាស្រ្តយើងអាចសន្នដិ្ឋ្រន 

បានថា ត្រមឹត្រមួយជំនាន់ គឺគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របបំីភ្ល្រចបទពិសោធន៍ពីអតីតកាល 

បាន ។ យើងដឹងថាហូឡូខសន៍៩៤ មិនម្រនជាការសម្ល្រប់រង្គ្រលលើក 

ដំបូងទៅលើ "មនុស្រសដ្រលអន់ជាង"  នោះទ្រ។ បុ៉ន្ត្រទោះបីជាយ៉្រងណាក៏

ដោយនោះគឺជាលើកដំបូងដ្រលត្រវូបានគ្រដក់ឈ្ម្រះឱ្រយថា "អំពើប្រល័យ 

ពូជសាសន៍" ហើយឃើញអ្នកដ្រលបានផ្តចួផ្តើមគំនិតត្រវូបានផ្តនា្ទ្រទោស។ 

នៅក្រ្រមអាណានិគមនិយម ការជឿទៅលើឧត្ដមភាពន្រជនជាតិស្រប្រកស

បានរីករាលដល ហើយការសម្ល្រប់ជនជាតិដើមភាគតិចដោយមិនបាន

ថ្ក្រលទោសជាមុនសិន គឺជាច្របាប់ជាជាងករណីលើកល្រង។ ការសម្ល្រប់

រង្គ្រលពិតប្រ្រកដបានកើតឡើងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្របូង- អាហ្វ្រិកខាងលិច 

(បច្ចុប្របន្នជាណាមីបី៊៩៥) នៅសតវត្រសរ៍ទី២០។ នៅព្រលដ្រលជនជាតិ 

អាល្លឺម៉ង់បានធ្វើអំពើយ៉្រងសាហវឃរឃៅដើម្របីកម្ច្រត់មនុស្រសជាង  

៨០% ន្រជនជាតិហឺរ៉ូ។ អ្នកវិទ្រយោសាស្ត្រជាច្រើនបានអះអាងថា ហីុត្ល្ររ  

ក្រ្រយមកបានចាត់ទុកថាការសម្ល្រប់ន្រះ គឺជាគំរូមួយសម្រ្រប់ការសម្ល្រប់

ដ៏ទ្រទៀត។ មនុស្រសជាច្រើនត្រូវបានធ្វើបាបយយីនិងសម្ល្រប់ដោយមិន

មនការថ្ក្រលទោសជាមុនសិន រហូតដល់ដើមសតវត្រសរ៍ទី២០ ទើបមន

៩៤  គឺជាការធ្វើបាបយយីនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសុីរបស់ហីុត្ល្ររ 
ចាប់តំងពីឆា្ន្រំ១៩៣៣ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិកមន 
ន័យថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។

៩៥   មនឈ្ម្រះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋណាមីប៊ី គឺជាប្រទ្រសមួយដ្រលស្ថិតនៅក្នុងអាហ្វ្រិកខាងត្របូង។

"តើអ្វីៗអាចនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតដ្ររឬទ្រ?" និស្រសិតផ្ន្រកច្របាប់ជនជាតិប៉ូឡូញវ័យក្ម្រងម្ន្រក់ឈ្ម្រះ រា៉្រហ្វ្រអ្រល ឡ្រមគីម 

បានគិតថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ គឺគួរត្រមនច្របាប់សម្រ្រប់កាត់ទោស។ 

 បុ៉ន្ត្រដំបូងគឺត្រូវត្រមនឈ្ម្រះសម្រ្រប់ហៅជាមុនសិន គត់បាន 

បង្កើតពាក្រយ "អំពើប្រល័យពូជសាសន៍" ពីភាសាក្រិកហៅថា "ឃតកម្ម 

មនុស្រស" ដ្រល “ជីនូស”  “genos” មនន័យថាមនុស្រស និងឡាតំង “សុីត”  

“cide” មនន័យថាឃតកម្ម។ គត់បានតសូ៊ព្រញមួយជីវតិរបស់គត់ដើម្រប ី

ឱ្រយសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលសា្គ្រល់ថា អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ គឺជាអំពើ 

ឧក្រិដ្ឋកម្ម។ បនា្ទ្រប់ពីហូឡូខសន៩៍៦ នៅក្នុងឆា្ន្រំ១៩៤៨ ទើបទស្រសនៈមួយ 

ន្រះត្រូវបានអនុម័តដោយមហសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដ្រល 

សព្វថ្ង្រន្រះប្រទ្រសចំនួន១៤៩ ជាសមជិកអនុសញ្ញ្រ។ ទោះបីជាយ៉្រងន្រះ 

ក្ត ីមិនយរូបុ៉នា្ម្រនអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ថ្មមួីយទៀតបានកើតឡើងនៅក្នងុ 

ប្រទ្រសរវា៉្រន់ដ៩៧ និងប៉ុនា្ម្រនឆា្ន្រំក្រ្រយមកទៀតនៅក្នុងប្រទ្រសស៊្រប៊៩ី៨។ 

ន្រះបានបង្ហ្រញយ៉្រងច្របាស់ថា ការគំរាមកំហ្រងអំពីការដក់ទណ្ឌកម្ម គឺមិន 

គ្រប់គ្រ្រន់ក្នុងការទប់សា្ក្រត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍មិនឱ្រយកើតឡើងម្តង 

ទៀតនោះទ្រ។ សព្វថ្ង្រន្រះយើងដឹងថាមនអ្វីផ្រស្រងទៀតដ្រលមន 

តម្រូវការចាំបាច់ ហើយនោះគឺជាការផ្ល្រស់ប្តូរអំពីរបៀបដ្រលយើងចិញ្ចឹម 

កូនៗរបស់យើង។ យុវវ័យជំនាន់ថ្មីត្រូវត្របន្តរំឭកអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលបាន 

កើតឡើង។ អ្នកទាំងឡាយណាដ្រលចិញ្ចឹមក្ម្រងៗជំនាន់ក្រ្រយឪពុក 

ម្ដ្រយនិងគ្រូបង្រៀន ត្រូវត្រផ្តល់ចំណ្រះដឹងន្រះដល់កូនៗ និងសិស្រសរបស់

ខ្លួនដោយមនជនំួយពសីៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រ បូជនីយសា្ថ្រននិងសារមន្ទីរ។  

៩៦  គឺជាការធ្វើបាបយយីនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសីុរបស់ហីុត្ល្ររ 
ចាប់តំងពីឆា្ន្រំ១៩៣៣ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិកមន 
ន័យថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។

៩៧   មនឈ្ម្រះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋរវា៉្រន់ដគឺជាប្រទ្រសដ្រលស្ថិតនៅក្នុងអាហ្រ្វិកកណា្ដ្រលនិងអាហ្វ្រិកខាងកើត។
៩៨  ជាប្រទ្រសដ្រលជាប់ព្រំដ្រនជាមួយប្រទ្រសហុងគ្រី រូម៉្រនី បុ៊លហ្គ្ររី ម៉្រស្រដូនី ក្រូអាសីុ បូស្នី ហឺហ្គ្រវីណា និង 

ម៉ុងត្រណ្រហ្គ្រោ។
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៩៩  គឺជាការធ្វើបាបយយីនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសុីរបស់ហីុត្ល្ររ 
ចាប់តំងពីឆា្ន្រំ១៩៣៣ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិកមន 
ន័យថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។

បុ៉ន្ត្រវិធីដ្រលត្រូវបានអនុវត្តក៏មនសារសំខាន់ខា្ល្រំងណាស់ដ្ររ ពីព្រ្រះ 

ប្រសិនបើចំណ្រះដឹងជ្រ្របទៅដល់ត្រឹមត្រគំនិតសា្ម្ររតី នោះនឹងអាចត្រូវ 

បានបំភ្ល្រចចោលបានយ៉្រងងយស្រួល។

 ការបង្រៀន គឺត្រូវត្រជ្រ្របឱ្រយដល់ប្រះដូងដើម្របីធ្វើឱ្រយក្ម្រងជំនាន់ 

ក្រ្រយមនអារម្មណ៍ចង់រៀនសូត្រអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះ។ មនសាក្រសី 

ជាច្រើនដ្រលអាចនិយយអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនផ្ទ្រល់។ យើងយល់ 

អំពីពិភពលោកដោយប្រើសតិអារម្មណ៍និងដួងចិត្ត។ ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវ 

ថ្មីៗ កន្លងមកន្រះក៏បានរាប់បញ្ចលូប្រះដូងជាមួយនឹងប្រ្រជា្ញ្រដ្រលអាចទទួល 

បានការបណ្ដុះបណា្ដ្រលដូចគ្ន្រទៅនឹងបញ្ញ្រខួរក្របាលដ្ររ។

 ន្រះគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយដ្រលឪពុកម្ដ្រយ និងគ្រូបង្រៀនអាចប្រៀន 

ប្រដៅក្ម្រងជំនាន់ថ្មឱី្រយអោបក្រសោបស្រចក្ដអីាណិតអាសូរ ស្រចក្ដសី្រឡាញ់ 

ដោយគ្ម្រនលក្ខខណ្ឌនិងពិភពលោកដ្រលគ្ម្រនភាពស្អប់ខ្ពើម។

 មិនយូរប៉ុនា្ម្រននឹងគ្ម្រនសាក្រសីរស់នៅស្រសសល់ទៀតទ្រ ហើយដើម្របី 

ព្រយោយមរារំាងអំពើអាក្រក់ទាំងន្រះកំុឱ្រយកើតមនម្តងទៀតនោះ គឺរឿងរា៉្រវ 

របស់យើងត្រូវត្របន្តច្រករំល្រក។ រឿងរបស់យើងអាចបង្ហ្រញតមរយៈ 

ដូចគ្ន្រទៅនឹងរឿងអំពីការចាកច្រញរបស់ប្រជាជនពីប្រទ្រសអ្រហ្រសុីបក្នុង

អំឡុងព្រលបុណ្រយជៀល (បុណ្រយចម្លង) របស់ជនជាតិជ្វីហ្វ។ អ្នកអាន 

គួរត្រអានរឿងនោះ ប្រៀបបានដូចជាខ្លនួឯងគឺជាតួអង្គនៅក្នងុរឿង។ ខ្ញុគិំត 

ថាវធីិន្រះក៏ល្អសម្រ្រប់ការប្រ្រប់រឿងរ៉ា្រវរបស់ហឡូខូសន៍៩៩ ដ្ររ។ ឥឡូវន្រះ 

យើងមនថ្ង្រន្រការចងចាំ គឺថ្ង្រទី២៧ ខ្រមករា។ ខ្ញុំសង្រឃឹមថារឿងន្រះនឹង 

វវិដ្ដទៅជាប្រព្រណីដ៏យរូអង្វ្រងមួយ ដ្រលក្ម្រងជំនាន់ក្រ្រយអាចច្រករលំ្រក 

រឿងរ៉ា្រវហើយប្រ្រប់តមរបៀបដ្រលអាចជ្រ្របដល់ដួងចិត្តរបស់អ្នកសា្ត្រប់បាន។

ដសចក្ីប ល្ែងអំណរគុណពីអ្កនិពន្ធដេឌី ហ្វ្រា យ 

 ខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់សិស្រសទាំងអស់ដ្រលបានសា្ដ្រប់ និងលើក 

ឡើងនូវសំណួរដ៏សំខាន់ទាំងអស់ន្រះ។ សំណួរពិតជាមនសារសំខាន់

ជាងចម្លើយ។ មនត្រតមរយៈការសួរសំណួរត្របុ៉ណ្ណ្រះទ្រដ្រលអាច 

ធ្វើឱ្រយយើងយល់អំពីអ្វីៗគ្រប់យ៉្រងបាន។

 យើងមិនអាចទទួលចម្លើយច្របាស់លាស់ណាមួយបានទ្រថាហ្រតុអ្វី 

បានជាហូឡូខសន៍១០០ កើតឡើង។ បុ៉ន្ត្រតមរយៈការចងក្រងអំពីព្រល 

វ្រលា និងអ្វីដ្រលបានកើតឡើងយើងអាចស្រម្រមើលឃើញអំពីរឿងរា៉្រវ 

ន្រអតីតកាលបាន។ 

 បនា្ទ្រប់ពីការបង្រៀនបានបញ្ចប់ អ្នកក្រ្រកឈរឡើងហើយសួរសំណួរ 

ន្រះ គឺមិនម្រនជារឿងមួយដ្រលងយស្រួលនោះទ្រ។ សំណួរដ្រលខ្ញុំចង់ 

សួរប្រហ្រលដូចជាឆតល្ងង់ដ្រលមនុស្រសជារឿយៗបានគិត ដូចន្រះដ្ររ 

ទើបពួកគ្រជៀសវាងពីការសួរសំណួរ។ បុ៉ន្ត្រសំណួរដ្រលឆតល្ងង់អាច

កា្ល្រយទៅជាសំណួរមួយដ្រលអាចនាំឱ្រយមនការយល់ដឹងកាន់ត្រច្រើន។

១០០  គឺជាការធ្វើបាបយយនិីងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិជ្វហី្វចំនួន៦លាននាក់ដោយរបបណាហ្រសុរីបស់ហុតី្ល្ររ 
ចាប់តំងពីឆា្ន្រំ១៩៣៣ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី២។ ហូឡូខសន៍គឺជាពាក្រយដើមន្រភាសាក្រិកមន 
ន័យថា "បូជាដោយភ្លើង" ឬ "បូជាភ្លើង" ។



មជ្រឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា បង្កើតឡើងនៅឆា្ន្រំ១៩៩៥ បនា្ទ្រប់ពីសភា 

សហរដ្ឋអាម្ររិកអនុម័តឲ្រយមន ច្របាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌សម្រ្រប់អំពើប្រល័យ 

ពូជសាសន៍ នៅខ្រម្រសា ឆា្ន្រំ១៩៩៤ ដ្រលចុះហត្ថល្រខាចូលជាធរមន  

ដោយប្រធានាធិបតី ឃ្លនីតុន។ រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុា បានគំទ្រមជ្រឈមណ្ឌល 

ឯកសារកម្ពុជាជាផ្លូវការ។ មជ្រឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា បានទទួលការ 

កោតសរសើរ និងម្រដយជាច្រើនសម្រ្រប់កិច្ចការគំទ្រឲ្រយមនការចងចាំ 

និងយុត្តិធម៌ សម្រ្រប់ជនរងគ្រ្រះន្រអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា។  

ក្នុងឆា្ន្រំ ២០១៧ ដដ្រលន្រះ មជ្រឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានទទួលពាន 

រង្វ្រន់សិទ្ធិមនុស្រស ជូឌីត លី ស្ត្រូណាច់ ពីមជ្រឈមណ្ឌលសម្រ្រប់ការទទួល 

ខុសត្រូវ និងយុត្តិធម៌។ ព្រះបាទសម្ត្រច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី  

ទ្រង់ព្រះរាជទានគ្រឿងឥស្រសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា ថា្ន្រក់ធិបឌិន្ទ  

ដល់លោក ឆាំង យុ ក្នុងការទទួលសា្គ្រល់សា្ន្រដ្រដ៏ល្របីល្របាញរបស់លោក 

នៅក្នងុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា។ នៅក្នងុឆា្ន្រ ំ២០១៨ មជ្រឈមណ្ឌលឯកសារ 

កម្ពុជា ក៏ជាអ្នកឈ្នះពានរង្វ្រន់ រា៉្រម៉ុន ម៉្រក់ស្រស្រ ដ្រលត្រូវបានចាត់ទុកថា 

ជាពានរង្វ្រន់ណូប្រលអាសុី សម្រ្រប់ការថ្ររក្រសាការចងចាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រ  

សម្រ្រប់ការព្រយោបាលរបួសផ្លូវចិត្ត និងយុត្តិធម៌។


