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តើើការបំំផ្លែែងទ្ររង់់ទ្រាាយ និិងបដិិសេធអំំពីីហូូឡូូខសត៍៍ (HOLOCAUST) ជាអ្វីី�?
អំំពីកា
ី ារកំំណត់់និយ
ិ មន័័យនៃ�កាារបដិិសេ�ធន៍៍ និិងបំំផ្លែ�ង
ែ ទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយHolocaust ដោ�ោយសម្ព័័�ន្ធច
ធ ងចាំំ�Holocaustអន្តតរជាាតិិ (IHRA)

សមាាជិិកនៃ�សម្ព័័�ន្ធធចងចាំំ�Holocaustអន្តតរជាាតិិ (IHRA) ចំំនួួន៣១ប្រ�ទេ�ស បាានយល់់ព្រ�មកំំណត់់យកអត្ថថន័័យស្ដីី�ពីីកាារបដិិសេ�ធន៍៍ និិង
បំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យប្រ�ជុំំ�អង្គគរបស់់សម្ព័័�ន្ធធ IHRA នាាទីីក្រុ�ុងតូូរ៉៉ង់់តូូ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០១៣។
កាារឲ្យយនិិយមន័័យនេះ�ះ បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយក្រុ�ុមអ្ននកជំំនាាញរបស់់សម្ព័័�ន្ធធ IHRA នៅ�ៅក្នុុ�ងគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារស្ដីី�ពីីលទ្ធិិ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ
និិងកាារបដិិសេ�ធន៍៍Holocaust ដោ�ោយមាានកាារសហកាារជាាមួួយនឹឹងតំំណាាងរដ្ឋាា�ភិិបាាលនៃ�ប្រ�ទេ�សជាាសមាាជិិក ដើ�ើម្បីី�ប្រើ��ើជាាឧបករណ៍៍
កំំណត់់អត្ថថន័័យ។
កាារឲ្យយនិិយមន័័យនៃ�កាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ និិងបដិិសេ�ធអំំពីីHolocaust និិយមន័័យដែ�លកំំណត់់ឡើ�ើងនេះ�ះ គឺឺជាាកាារបង្ហាា�ញឲ្យយដឹឹងថាាកាារ
បដិិសេ�ធន៍៍ និិងបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយHolocaust ត្រូ�ូវតែ�ជំំទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ងក្នុុ�ងកម្រិ�ិតជាាតិិ និិងអន្តតរជាាតិិ និិងទាាមទាារកាារពិិនិិត្យយសិិក្សាាជាាលក្ខខណៈៈ
សកល។ ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ សម្ព័័�ន្ធធ IHRA កំំណត់់អត្ថថន័័យនៃ�កន្សោ�ោមពាាក្យយជាានិិយមន័័យសម្រា�ាប់់កាារប្រើ��ើប្រា�ាស់់ជាាឧបករណ៍៍ក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតន៍៍
ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ ដោ�ោយមិិនពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងផ្លូូ�វច្បាាប់់។
កាារបដិិសេ�ធន៍៍អំំពីីHolocaust គឺឺជាាកាារនិិយាាយ និិងឃោ�ោសនាាដែ�លបដិិសេ�ធនឹឹងកាារពិិតជាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត និិងបដិិសេ�ធចំំពោះ�ះ�កាារ
ប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ ដោ�ោយពួួកណាាហ្ស៊ីី�� និិងអ្ននកសមគំំនិិត នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងសង្រ្គា�ា�មលោ�ោកលើ�ើកទីី២ ដែ�លហៅ�ៅថាា Holocaust
ឬ Shoah។ កាារបដិិសេ�ធន៍៍អំំពីីHolocaust សំំដៅ�ៅជាាក់់លាាក់់ទៅ�ៅលើ�ើកាារប៉ុុ�នប៉៉ងណាាមួួយ ដែ�លអះះអាាងថាា Holocaust/Shoah
មិិនបាានកើ�ើតឡើ�ើង។
កាារបដិិសេ�ធន៍៍អំំពីីHolocaust អាាចមាានជាាកាារបដិិសេ�ធន៍៍ជាាសាាធាារណៈៈ ឬជាាកាារបង្កកមន្ទិិ�លចំំពោះ�ះ�កាារប្រើ��ើវិិធីីបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញ (ដូូចជាា បន្ទទប់់
ឧស្ម័័�នពុុល កាារបាាញ់់សម្លាា�ប់់ជាាក្រុ�ុម បង្អអត់់អាាហាារ និិងទាារុុណកម្មម) ឬចេ�តនាាប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ជាាជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ។
កាារបដិិសេ�ធន៍៍អំំពីីHolocaust ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងៗ គឺឺជាាកាារបង្ហាា�ញពីីកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ។ កាារប៉ុុ�នប៉៉ងបដិិសេ�ធអំំពីីកាារប្រ�ល័័យ
ពូូជសាាសន៍៍លើ�ើជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ គឺឺជាាកាារព្យាាយាាមដោះ�ះ�លែ�ងអ្ននកលទ្ធិិ�សង្គគមជាាតិិនិិយម និិងលទ្ធិិ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ ឲ្យយរួួចពីីទោ�ោសកំំហុុស
ឬកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ទៅ�ៅលើ�ើប្រ�ជាាជនជ្វីី�ហ្វវ។ ទម្រ�ង់់បដិិសេ�ធអំំពីីHolocaust រួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារបន្ទោ�ោ�ស
ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវពីីកាារបំំផ្លើ�ើ�ស ឬបង្កើ�ើ�តShoah ដើ�ើម្បីី�ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍នយោ�ោបាាយ ឬផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លហាាក់់ដូូច Shoah គឺឺជាា
លទ្ធធផលពីីកាារឃុុបឃិិតរៀ�ៀបចំំដោ�ោយជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ។ កាារធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� គឺឺជាាចេ�តនាាដែ�លមាានគោ�ោលដៅ�ៅដាាក់់កំំហុុសឲ្យយជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
លទ្ធិិ�ប្រ�ឆាំំ�ងជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ មាានលក្ខខណៈៈស្រ�បច្បាាប់់ម្ដដងទៀ�ៀត។
ជាាញឹឹកញាាប់់ គោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កាារបដិិសេ�ធន៍៍អំំពីីHolocaust គឺឺជាាកាារស្ដាា�រឲ្យយមាានឡើ�ើងវិិញដោ�ោយបើ�ើកចំំហរនូូវលទ្ធិិ�ប្រ�ឆាំំ�ងជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ និិង
ជំំរុុញនូូវមនោ�ោគមវិិជ្ជាា�នយោ�ោបាាយ និិងលក្ខខខណ្ឌឌនាានាា ដែ�លអំំណោ�ោយផលដល់់កាារផ្ដើ�ើ�មឲ្យយមាានព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍បដិិសេ�ធនោះ�ះ�។

កាារបំំផ្លែ�ែងអំំពីីHolocaust សំំដៅ�ៅលើ�ើ៖

១) កាារព្យាាយាាមប៉ុុ�នប៉៉ងដោះ�ះ�សាារ ឬសម្រា�ាលផលប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�Holocaust
ឬធាាតុុសំំខាាន់់ៗ ដែ�លមាានអ្ននកចូូលរួួមសហកាារ និិងសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តតរបស់់ណាាហ្ស៊ីី��
អាាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់។
២) កាារបន្ថថយចំំនួួនអ្ននករងគ្រោះ��ះ�ដោ�ោយHolocaust ទាំំ�ងអស់់ ដែ�លផ្ទុុ�យ
ខុុសពីីចំំនួួនដែ�លមាានប្រ�ភពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
៣) កាារប៉ុុ�នប៉៉ងទិះះ�ទៀ�ៀនបន្ទោ�ោ�សជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវថាាជាាអ្ននកបង្កកឲ្យយមាានអំំពើ�ើ
ប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ដោ�ោយខ្លួួ�នឯង។
៤) សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងកាារណ៍៍ដែ�លយល់់ថាាHolocaust ជាាព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍
ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តវិិជ្ជជមាានមួួយ។ សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងកាារណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារ
បដិិសេ�ធន៍៍អំំពីីHolocaust ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាប់់ទាាក់់ទងខ្លាំំ��ងតាាមទម្រ�ង់់
ជាាឬសគល់់នៃ�លទ្ធិិ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ ដែ�លអាាចនិិយាាយថាា
Holocaustមិិនបាានឈាានទៅ�ៅដល់់ថ្នាា�ក់់ សម្រេ��ចតាាមគោ�ោលដៅ�ៅគម្រោ��ោង
«ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយចុុងក្រោ��ោយពីីបញ្ហាា�ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ» នោះ�ះ�ទេ�។
៥) កាារប៉ុុ�នប៉៉ងបិិទបាំំ�ងកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើកាារបង្កើ�ើ�តជំំរុំំ�ប្រ�មូូលផ្ដុំំ�� និិងជំំរុំំ�
មរណៈៈ ដែ�លរៀ�ៀបចំំគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ដោ�ោយណាាហ្ស៊ីី��អាាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ ដោ�ោយដាាក់់
កំំហុុសទៅ�ៅលើ�ើជាាតិិសាាសន៍៍ ឬក្រុ�ុមជាាតិិពន្ធុុ�ដទៃ�។

តើ�ើកាារបដិិសេ�ធហូូឡូខសត៍
ូ
៍ជាាអ្វីី�?

កាារបដិិសេ�ធគឺឺជាាលក្ខខណៈៈទូូទៅ�ៅនៃ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។ ជនដៃ�ដល់់ខ្លួួ�នឯង ច្រើ��ើនតែ�ជាាអ្ននកដែ�លបដិិសេ�ធ ដោ�ោយសាារពួួកគេ�ព្យាាយាាម
លុុបបំំបាាត់់អំំពើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋឋរបស់់ខ្លួួ�ន។
«ឃ្លាំំ��មើ�ើលអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍» បាានបញ្ចូូ�ល «កាារបដិិសេ�ធ» ទៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ង១០នៃ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។ លោ�ោក
បាានសរសេ�រថាា៖

«កាារបដិិសេ�ធ គឺឺជាាដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់ ដែ�លមាានតាំំ�ងពីីដំំណាាក់់កាាលដំំបូូងរហូូតមក ហើ�ើយអំំពើ�ើប្រ�ល័័យ
ពូូជសាាសន៍៍តែ�ងតែ�កើ�ើតមាានបន្ទាា�ប់់ពីីនេះ�ះ។ កាារបដិិសេ�ធ គឺឺជាាសូូចនាាករដ៏៏ប្រា�ាកដមួួយដែ�លបញ្ជាា�ក់់យ៉ាា�ងច្បាាស់់អំំពីីកាារ
បន្តតសម្លាា�ប់់រង្គាា�លនៃ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។ ជនដៃ�ដល់់នៃ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ជីីកគាាស់់រណ្ដៅ�ៅ�សាាកសព ដុុត
សាាកសព ដើ�ើម្បីី�ព្យាាយាាមបិិទបាំំ�ងភស្តុុ�តាាង និិងគំំរា�មបំំភ័័យសាាក្សីី�។ ពួួកគេ�បដិិសេ�ធថាាមិិនបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋឋអ្វីី�
ឡើ�ើយ និិងតែ�ងតែ�បន្ទោ�ោ�សជនរងគ្រោះ��ះ�ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើង។ ពួួកគេ�រា�រាំ�ំងកាារស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតពីីបទល្មើ�ើ�ស និិង
បន្តតរហូូតទាាល់់បង្ខំំ�ឲ្យយចាាកចេ�ញ នៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�គេ�ចធ្វើ�ើ�និិរទេ�សខ្លួួ�នទៅ�ៅនៅ�ៅក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�ស។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�គ្មាា�ន
ទោ�ោស ដូូចជាា ប៉ុុ�ល ពត ឬ Adi Amin លុះះ�ត្រា�ាតែ�ពួួកគេ�ត្រូ�ូវចាាប់់ខ្លួួ�ន និិងបង្កើ�ើ�តុុលាាកាារដើ�ើម្បីី�កាាត់់ក្ដីី�ពួួកគេ�1?
ដូូចគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ ប្រ�ភពដើ�ើមនៃ�កាារបដិិសេ�ធអំំពីីហូូឡូូខស្តត អាាចរកឃើ�ើញក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជនដៃ�ដល់់ទាំំ�ងនោះ�ះ� គឺឺជាា ណាាហ៊្សីី��។ ពួួកគេ�ប៉ុុ�នប៉៉ង
លុុបបំំបាាត់់ភស្តុុ�តាាងនៃ�អំំពើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋឋរបស់់ពួួកគេ� នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លហូូឡូូខស្តត។ គ្មាា�នបទបញ្ជាា�សរសេ�រជាាលាាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរចេ�ញពីី
ហ៊ីី�ត្លែ�ែរ ឲ្យយសម្លាា�ប់់ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវឡើ�ើយ គឺឺពួួកជនដៃ�ដល់់ប្រើ��ើពាាក្យយសម្ងាា�ត់់ និិងឃ្លាា�សម្រា�ាយ
ដូូចជាា ដើ�ើម្បីី�បិិទបាំំ�ងកាារសម្លាា�ប់់នោះ�ះ�
"Aussiedlung" (ជម្លៀ�ៀ�ស) "Abschiebung" (បញ្ជូូ�នចេ�ញ) និិង "Endloesung" (ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយចុុងក្រោ��ោយ)។
ពួួកណាាហ៊្សីី�� បាានរៀ�ៀបចំំយុុទ្ធធនាាកាារសម្ងាា�ត់់កងសកម្មម ១០០៥ (Unit Action 1005) ពីីខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��១៩៤២ រហូូតដល់់ចុុងឆ្នាំំ��១៩៤៤
ដើ�ើម្បីី�បំំផ្លាា�ញភស្ដុុ�តាាងអំំពីីឃាាតកម្មមទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយធំំ ដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើងក្រោ��ោម «ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ រ៉ែែ�នហាាត» ក្នុុ�ងគោ�ោលដៅ�ៅសម្លាា�ប់់បំំបាាត់់ជន
ជាាតិិជ្វិិ�ហ្វវទាំំ�ងអស់់ដែ�លនៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�បខាាងកើ�ើត។ ពួួកគេ�បាានជីីកគាាស់់រណ្ដៅ�ៅ�និិងដុុតសាាកសព ព្រ�មទាំំ�ងបំំផ្លាា�ញជំំរំំមរណៈៈចោ�ោល ដែ�លបាាន
សាាងសង់់ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយងាាយស្រួ�ួលលុុបបំំបាាត់់វិិញ។
បន្ទាា�ប់់សង្រ្គា��មលោ
ា �ោកលើ�ើកទីី២ បាានបញ្ចចប់់ភ្លាា�ម កាារបដិិសេ�ធន៍៍អំំពីីហូូឡូូខស្តតបាានកើ�ើនឡើ�ើង ដោ�ោយឡែ�ក គឺឺក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអតីីតអ្ននកគាំំ�ទ្រ�
និិងអ្ននកចូូលរួួមនៃ�របបណាាហ៊្សីី�� និិងអ្ននកចូូលរួួមចលនាាសហកាារនៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�ប ដែ�លបាានបដិិសេ�ធ មិិនទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យ
ពូូជសាាសន៍៍។ កាារបដិិសេ�ធអំំពីីហូូឡូូខស្តត គឺឺជាាសំំណុំំ�រឿ�ឿងអះះអាាងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តដែ�លតំំណាាងឲ្យយរបបណាាហ៊្សីី�� និិងដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើង
ដោ�ោយសាារតម្រូ�ូវកាារនយោ�ោបាាយនៃ�ចលនាាគាំំ�ទ្រ�មនោ�ោគមណាាហ៊្សីី��ថ្មីី�
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លោ�ោក Gregory H. Stanton ជាាស្ថាា�បនិិកនៃ�អង្គគកាារ
(ទទួួលបាានពីី៖ អង្គគកាារឃ្លាំំ��មើ�ើលអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍)

តើ�ើជនបដិិសេ�ធហូូឡូខសត៍
ូ
៍អះះអាាងយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?

អ្ននកបដិិសេ�ធហូូឡូូខសត៍៍ (ឬកាារជំំទាាស់់) ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកជាាទម្រ�ង់់នៃ� «កាារកែ�តម្រូ�ូវប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត»2 ដ៏៏ខ្លាំំ��ងបំំផុុត ពាាក់់ព័័ន្ធធទៅ�ៅនឹឹងសង្រ្គា�ា�ម
លោ�ោកលើ�ើកទីី២។ ទោះ�ះ�បីីជាាមាានកាារទទួួលស្គាា�ល់់ទូូលំំទូូលាាយថាា កាារបដិិសេ�ធន៍៍អំំពីីហូូឡូូខស្តត និិងកែ�ប្រែ��និិយម ជាានីីតិិដាាច់់ដោ�ោយឡែ�ក
ពីីគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ជាារា�យៗ ពាាក្យយ «កាារកែ�តម្រូ�ូវហូូឡូូខសត៍៍» ត្រូ�ូវបាានប្រើ��ើនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិភាាក្សាាសាាធាារណៈៈ និិងកម្រិ�ិតសិិក្សាាផងដែ�រ។ ជន
បដិិសេ�ធចូូលចិិត្តតហៅ�ៅខ្លួួ�នឯងថាា «អ្ននកកែ�តម្រូ�ូវ» ក្នុុ�ងន័័យចង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្លួួ�នជាាអ្ននកត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ពូូកែ�សិិក្សាារៀ�ៀនសូូត្រ�និិងស្រា�ាវជ្រា�ាវ។
ពួួកអ្ននកបដិិសេ�ធយល់់ថាាហូូឡូូខស្តតមិិនដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងឡើ�ើយ វា�ជាារឿ�ឿងប្រ�ឌិិតទាំំ�ងស្រុ�ុង ត្រូ�ូវបាានតែ�ងឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជាាផលប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់
ប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិងក្រុ�ុមឃុុបខិិតជ្វីី�ហ្វវអន្តតរជាាតិិ។ ជនបដិិសេ�ធបន្ថថយតួួលេ�ខជនរងគ្រោះ��ះ� បន្ថែ�ែមលើ�ើកាារបដិិសេ�ធន៍៍អំំពីីវត្តតមាាននៃ�
គម្រោ��ោងកំំទេ�ច និិងកាារប្រើ��ើសាាលបន្ទទប់់បំំពុុលហ្កាា�ស់់ នៅ�ៅជំំរំំ អោ�ោស្វ៊ិិ��ច-បឺឺខឹឹណៅ�ៅ ដើ�ើម្បីី�បំំពុុលជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវឲ្យយសម្លាា�ប់់ក្នុុ�ងចំំនួួនយ៉ាា�ងច្រើ��ើន
បែ�បនេះ�ះ។ អ្ននកបដិិសេ�ធក៏៏បាានបន្ទាា�បចំំនួួននៃ�កាាររងទុុក្ខខនិិងកាារបំំផ្លាា�ញ ដោ�ោយសាារគោ�ោលនយោ�ោបាាយយរបស់់ណាាហ៊្សីី��នៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�ប ដោ�ោយ
អះះអាាងថាាវិិនាាសកម្មមទាំំ�ងនោះ�ះ� កើ�ើតឡើ�ើងពីីជំំលោះ�ះ�ប្រ�ដាាប់់អាាវុុធនិិងជំំងឺឺតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពួួកគេ�បដិិសេ�ធពីីកាារបំំបាាត់់ជនជ្វីី�ហ្វវអន្តតរជាាតិិ
ដោ�ោយរបបណាាហ៊្សីី�� និិងថែ�មទាំំ�ងអះះអាាងថាា ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវភាាគច្រើ��ើន ត្រូ�ូវបាានអនុុញ្ញាា�តឲ្យយធ្វើ�ើ�និិរប្រ�វេេស្តតទៅ�ៅសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក និិងថាា
សក្ខីី�កម្មមរបស់់អ្ននកដែ�លនៅ�ៅរស់់រា�នមាានជីីវិិត ត្រូ�ូវបាានបំំផ្លើ�ើ�ស។ ពួួកគេ�អះះអាាងថាា សៀ�ៀវភៅ�ៅកំំណត់់ហេ�តុុរបស់់ អាាន់់ ហ្រ្វែ��ែង ជាាសិិប្បបនិិម្មិិ�ត
ក្លែ�ែងក្លាា�យ។

ការប្ររកែករបស់់ពួកអ្ន
ួ ក
ន បដិិសេធ អាចបំំបាក់់ជម្នះះ�បានយ៉ាាងងាយស្រួល
ួ� តាមរយៈៈភស្តុុ�តាង
ខាងក្រោោម៖
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ណាាហ៊្សីី��បំំផ្លាា�ញចោ�ោល។ ឯកសាារទាំំ�ងនេះ�ះ រួួមមាាន របាាយកាារណ៍៍លម្អិិ�តអំំពីីកាារសម្លាា�ប់់ទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយធំំ និិងកាារបំំពុុលដោ�ោយ
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លួួចលាាក់់។ អ្ននករំំដោះ�ះ�ជំំរំំក៏៏បាានថតរូូបនិិងភាាពយន្តតដែ�រ។
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ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� គឺឺរួួមទាំំ�ងជ្វីី�ហ្វវដែ�លរស់់នៅ�ៅទូូទាំំ�ងទ្វីី�បអឺឺរ៉ុុ�បផងដែ�រ គឺឺមាានជនជាាតិិជ្វីហ្វវចំ
ី�
ំនួួនប្រ�មាាណប្រាំ�ំ�មួួយលាាននាាក់់ត្រូ�ូវ
បាានសម្លាា�ប់់។
កាារសម្លាា�ប់់ជនជ្វីី�ហ្វវទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយធំំដោ�ោយបំំពុុលហ្កាា�ស់់ Zyklon B ក្នុុ�ងជំំរំំមរណៈៈ បញ្ជាា�ក់់ដោ�ោយសក្ខីី�កម្មមពីីពួួក
ជនដៃ�ដល់់ដោ�ោយខ្លួួ�នឯង ព្រ�មទាំំ�ងអ្ននកទោ�ោស និិងសមាាជិិកនៃ�ក្រុ�ុម «Sonderkommando» ដែ�លត្រូ�ូវបង្ខំំ�ឲ្យយយក
សាាកសពចេ�ញបន្ទទប់់បំំពុុលហ្កាា�ស យកទៅ�ៅបោះ�ះ�ចោ�ោល។ ភស្ដុុ�តាាង ក៏៏ត្រូ�ូវបាានរកឃើ�ើញតាាមកាារកំំណាាយនៅ�ៅតាាម
ទីីកន្លែ�ែងដែ�លពួួកណាាហ្ស៊ីី�ធ្វើ�ើ
� �ជាាជំំរំំប្រ�មូូលផ្ដុំំ�� និិងជំំរំំមរណៈៈ។
អ្ននកជំំនាាញផ្នែ�ែកកោ�ោសល្យយវិិច័័យ និិងបុុរា�ណវិិទូូ ក៏៏បាានធ្វើ�ើ�កាារស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត ពិិនិិត្យយកន្លែ�ែងសម្លាា�ប់់ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ
ទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយធំំនៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�បខាាងកើ�ើត និិងទីីតាំំ�ងនៅ�ៅអតីីតសហភាាពសូូវៀ�ៀត ជាាកន្លែ�ែងដែ�លណាាហ៊្សីី��អាាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ច្រើ��ើនតែ�សម្លាា�ប់់
ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវនៅ�ៅនឹឹងកន្លែ�ែង (ដោ�ោយបាាញ់់សម្លាា�ប់់)។ រឿ�ឿងនេះ�ះក៏៏បាានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លជ្វីី�ហ្វវត្រូ�ូវដឹឹកបញ្ជូូ�នទៅ�ៅជំំរំំនៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សប៉ូូ�ឡូូញផងដែ�រ។
2 "Historical revisionism" គឺជាការបកស្្ររាយឡើ�ើងវិញអំពីទស្្សនៈដែលមានស្្ររាប់ ទៅ�ៅលើ�ើការញ៉ាំងលើ�ើកទឹកចិត្្ត ភស្្ដដុតាងនៃព្្ររឹត្្តតិការណ៍ប្្រវត្្តតិ
សាស្្រ្្តជាក់លាក់។
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Teachers resources "What is Holocaust Denial"
by Simon Wiesenthal Center
Prof. Deborah Lipstadt`s talk «Behind the Lies
of Holocaust Denial» (video)
The United States Holocaust Memorial Museum`s
materials about Holocaust denial
What is Holocaust denial? by the Auschwitz-Birkenau Memorial Museum

សំំណួួរសម្រា�ាប់់គិិតពិិចាារណាា៖

១) តើ�ើកាារបដិិសេ�ធន៍៍ចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ អាាចជាាផលវិិបាាកអ្វីី�ខ្លះះ�?
២) តើ�ើវិិធីីសាាស្រ្ត�តបដិិសេ�ធចម្បបងរបស់់អ្ននកបដិិសេ�ធអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅ/ប្រ�ល័័យ
ពូូជសាាសន៍៍ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សរបស់់អ្ននក មាានវិិធីីតវ៉ា�� ប្រើ��ើយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តអ្វីី�ខ្លះះ� និិងធ្វើ�ើ�
ដូូចម្ដេ�េចខ្លះះ�?
(ឧ.ទ អំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងរ៉ូូ�ហ៊ីី�យ៉ាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សភូូមាា អំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅ
របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា អំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅនៅ�ៅប្រ�ទេ�សថៃ�) តើ�ើទង្វើ�ើ�
ទាំំ�ងនេះ�ះផ្ដដល់់ផលប៉ះះ�ពាាល់់អ្វីី�ខ្លះះ�មកលើ�ើសង្គគមសព្វវថ្ងៃ�ៃ?

តើ�ើកាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយហូូឡូូខសត៍៍ជាាអ្វីី� ហើ�ើយហេ�តុុអ្វីី�វា�ខុុសពីីកាារបដិិសេ�ធន៍៍?

នៅ�ៅកាារបដិិសេ�ធន៍៍អំំពីីហូូឡូូខសត៍៍ គឺឺជាាកាារបដិិសេ�ធនូូវកាារពិិតទាំំ�ងស្រុ�ុងនូូវអំំពើ�ើហូូឡូូខសត៍៍ដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើង។ ចំំណែ�កកាារបំំផ្លែ�ែង
ទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ គឺឺមាានភាាពសាំំ�ញ៉ាំំ��ជាាងនេះ�ះ និិងពិិបាាកយល់់ ឬស្គាា�ល់់។ វា�គឺឺជាាកាារក្រ�ឡាាបំំផ្លៃ�ៃ និិងប៉ិិ�នប្រ�សព្វវបំំផ្លែ�ែងកាារពិិតនៃ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត។
កាារវែែកញែ�កនិិងល្បិិ�ចរបស់់អ្ននកបំំផ្លែ�ែង អាាចមាានលក្ខខណៈៈផ្សេ�េងៗគ្នាា�នៅ�ៅតាាមប្រ�ទេ�ស អាាស្រ័�័យលើ�ើប្រ�វត្តិិ� សង្គគម នយោ�ោបាាយ និិង
បទពិិសោ�ោធន៍៍របស់់ប្រ�ទេ�សនីីមួួយៗ នៅ�ៅអំំឡុុងពេ�ល និិងក្រោ��ោយពេ�លសង្រ្គា�ា�មលោ�ោកលើ�ើកទីីII គឺឺថាា តើ�ើវា�ជាារដ្ឋឋគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយជនដៃ�ដល់់?
គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយពួួកណាាហ្ស៊ីី�� ឬសមាាជិិកសម្ព័័�ន្ធធ អាាក់់ស៊ីី�ស? ជាារដ្ឋឋអព្យាាក្រិ�ិត្យយ ឬរដ្ឋឋមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តត?
កាារលេ�ងសើ�ើចអំំពីីហូូឡូូខសត៍៍គឺឺជាាទម្រ�ង់់មួួយនៃ�កាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ។ មាានន័័យថាាកាារប្រើ��ើប្រា�ាស់់ពាាក្យយហូូឡូូខសត៍៍ រូូបសញ្ញាា� ដើ�ើម្បីី� ១)
កាារប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបហូូឡូូខសត៍៍ណាាតហ្ស៊ីី�� ទៅ�ៅនឹឹងព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ដែ�លមិិនសូូវធ្ងងន់់ធ្ងងរ ឬព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងធម្មមតាា ២) កាារកាាត់់បន្ថថយអ្ននកតស៊ូូ�
នឹឹងហូូឡូូខសត៍៍ ឬអ្ននកទាំំ�ងឡាាយដែ�លបាានជួួយសង្រ្គោះ��ះ��ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ ទៅ�ៅនឹឹងកាារស្នេ�េហាាជាាតិិ ឬកាារដាាក់់ថាាឲ្យយពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណង
មនោ�ោគម/ជាាតិិនិិយម ៣) និិយាាយពិិពណ៌៌នាាបញ្ហាា�អាាកប្បបកិិរិិយាា ឬឥរិិយាាបថមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវណាាមួួយ ថាាដូូចទៅ�ៅនឹឹងណាាហ្ស៊ីី�� ឬដើ�ើម្បីី� ៤)
បន្ថថយសាារសំំខាាន់់នៃ�ហូូឡូូខសត៍៍ និិងបន្ទាា�បពីីចំំណែ�កដ៏៏សំំខាាន់់ចំំពោះ�ះ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តសកលលោ�ោក និិងរបស់់ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវសម័័យទំំនើ�ើប។
កាារប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបអំំពើ�ើហូូឡូូខសត៍៍ និិងអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅរបស់់ណាាហ៊្សីី��ជាាមួួយនឹឹងជម្លោះ�ះ��នៅ�ៅបជ្ឈិិ�មបូូព៌ាា� គឺឺជាាឧទាាហរណ៍៍មួួយនៃ�កាារបំំផ្លែ�ែង
ទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយហូូឡូូខសត៍៍។ ជាាញឹឹកញាាប់់ កាារបៀ�ៀបធៀ�ៀបនេះ�ះ កើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយនិិន្នាា�កាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ (កាារស្អអប់់ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ និិង
កាារដែ�លថាាប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លជាារដ្ឋឋជ្វីី�ហ្វវ) និិងអាាចបណ្ដាា�លមកពីីកង្វះះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីហូូឡូូខសត៍៍ និិងបរិិបទ។ ក្នុុ�ងករណីីមួួយចំំនួួន
អាាចហៅ�ៅថាាជាាកាារប្រៀ��ៀបបញ្ច្រា�ា�ស់់ហូូឡូូខសត៍៍ ដែ�លចោ�ោទប្រ�កាាន់់ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវជាាអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹង ឬធ្ងងន់់ធ្ងងរខ្លាំំ��ង
ជាាងហូូឡូូខសត៍៍ទៅ�ៅវិិញ។
កាារផលិិត និិងលក់់វត្ថុុ�អនុុស្សាាវរីីយ៍៍អំំពីីហូូឡូូខសត៍៍ដើ�ើម្បីី�ចំំណេ�ញជាាផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ ក៏៏ជាាកត្តាា�គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់មួួយនៃ�កាារធ្វើ�ើ�អាាជីីវកម្មម និិងមិិន
អើ�ើពើ�ើចំំពោះ�ះ�ស្មាា�រតីីហូូឡូូខសត៍៍ដែ�រ។
សិិក្សាាបន្ថែ�ែមអំំពីីបញ្ហាា�នេះ�ះ និិងកាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយផ្សេ�េងទៀ�ៀត តាាមរយៈៈ IHRA publication

ខណៈៈដែ�លបញ្ហាា�ហូូឡូូខសត៍៍នៅ�ៅភាាគខាាងលិិចត្រូ�ូវបាានលើ�ើកមកពិិភាាក្សាាច្រើ��ើន តាំំ�ងពីីទសវត្សសឆ្នាំំ��១៩៧០ បញ្ហាា�នេះ�ះបាានក្លាា�យជាាឧបសគ្គគ
ថ្មីី�នៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�បកណ្ដាា�លនិិងខាាងកើ�ើត បន្ទាា�ប់់ពីីប្រ�ព័័ន្ធធកុុម្មុុ�យនីីស្តតដួួលរលំំ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� កាារសិិក្សាាស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីីអតីីតកាាល ត្រូ�ូវបាានអមដោ�ោយ
បក្សសភាាពជនរងគ្រោះ��ះ� និិងប្រ�ភេ�ទបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ រា�ក់់កំំផែ�លផ្សេ�េងៗនៃ�ហូូឡូូខសត៍៍ ដែ�លបំំពេ�ញចន្លោះ�ះ��តម្រូ�ូវកាារក្រោ��ោយពីីគ្មាា�នកាារប
ញ្រ្ចៀ��ៀ�បអំំពីីអតីីតកាាលនៃ�កាារបរិិយាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តជាាតិិ។

រូូបថត៖ សាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យយ ម៉ៃ�ៃខល ស្សាាហ្វីី�រ (Michael Shafir) គឺឺជាាអ្ននកសិិក្សាា
ឈាានមុុខស្ដីី�ពីីកាារប្រ�ឆាំំ�ងជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ និិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនៃ� ហូូឡូូខសត៍៍ នៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�ប
កណ្ដាា�ល និិងអឺឺរ៉ុុ�បខាាងកើ�ើត
(ប្រ�ភពយោ�ោងពីី៖eurolibera.org)

លោ�ោកសាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យយ ម៉ៃ�ៃខល ស្សាាហ្វីី�រ សរសេ�រអំំពីីកាារមាានទូូទៅ�ៅនៃ�ជម្រើ��ើសជំំទាាស់់ "selective negationism" ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លបាាន
សហកាារជាាមួួយអាាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ អ៊ីី�ត្លែ�ែរ (ឧ.ប្រ�ទេ�សរ៉ូូ�ម៉ាា�នីី) ឬត្រូ�ូវបាានកាាន់់កាាប់់ដោ�ោយណាាហ្ស៊ីី�� នៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�បកណ្ដាា�ល និិងអឺឺរ៉ុុ�បខាាងកើ�ើត គឺឺកាារតស៊ូូ�មតិិ
របស់់វា� «មិិនបដិិសេធថាហូូឡូូខសត៍៍កើើតឡើើងនៅកន្លែែងផ្សេេង ប៉ុុ�ន្តែែមិិនរាប់់បញ្ចូូ�លដែលចូូលរួួមជាសមាជិិករបស់់ជាតិិខ្លួួ�ន ឬ
បានបន្ទាាបបន្ថថយទៅកម្រិិ�តតិិចបំំផុុត»។ ទម្រ�ង់់មួួយទៀ�ៀតដែ�លលោ�ោកបាានកំំណត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់នោះ�ះ� គឺឺរបៀ�ៀបប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបរា�ក់់កំំផែ�ល
"comparative trivialisation" អំំពីីហូូឡូូខសត៍៍ ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងបង្ហាា�ញថាា «ហូូឡូូខសត៍៍មិិនមែនជាការប្ររល័័យពូូជសាសន៍៍ថ្មីី�
ក្នុុ�ងប្ររវត្តិិ�សាស្រ្តត� ហើើយក៏៏មិិនមែនការសម្លាាប់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរជាងគេនៅក្នុុ�ងចំំណោមអំំពើើឃោរឃៅនៅសតវត្សសរ៍៍ទីី២០ដែរ»។
� ំពីីកាារធ្វើ�ើ�រា�ក់់កំផែំ �លចំំពោះ�ះ�ហូូឡូូខសត៍៍ គឺឺកាារបៀ�ៀបធៀ�ៀបពីីកាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញរបស់់ណាាហ៊្សីី��ទៅ�ៅលើ�ើ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមឧទាាហរណ៍៍ថ្មីី�នេះ�ះ ស្ដីីអំ
ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ ជាាមួួយវិិធាានកាារកាារពាារទប់់ស្កាា�ត់់ជំំងឺឺកូូវីីត ដោ�ោយអ្ននកតវ៉ា��មិិនចាាក់់វ៉ា��ក់់សាំំ�ង និិងកាារប្រើ��ើប្រា�ាស់់សញ្ញាា�ហូូឡូូខសត៍៍ ដូូចជាា ផ្កាា�យ
ដេ�វីីតពណ៌៌លឿ�ឿង ដែ�លជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវនៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�បត្រូ�ូវពួួកណាាហ្ស៊ីី��បង្ខំំ�ឲ្យយពាាក់់ ដើ�ើម្បីី�បង្អាា�ប់់ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអាាម៉ាា�ស់់មុុខ។ ពួួកគេ�ហៅ�ៅសញ្ញាា�នេះ�ះថាាជាា
សញ្ញាា�នៃ� «កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញ» ចំំពោះ�ះ�អ្ននកមិិនចាាក់់វ៉ា��ក់់សាំំ�ង នៅ�ៅទូូទាំំ�ងពិិភពលោ�ោក។

អនុុសាាសន៍៍សម្រា�ាប់់កាារអាាន៖

អាានអត្ថថបទរបស់់អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវឈាានមុុខអំំពីីហូូឡូូខសត៍៍ និិងជាាប្រ�ធាានកិិត្តិិ�យសនៃ�សម្ព័័�ន្ធធចងចាំំ�ហូូឡូូខ
សត៍៍អន្តតរជាាតិិ គឺឺសាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យយ Yehuda Bauer ក្នុុ�ងអត្ថថបទដែ�លលោ�ោកបាានសរសេ�រពិិភាាក្សាាពីីទស្សសននៃ�កាារប្រើ��ើ
អតីីតកាាល និិង មុុខងាារគាំំ�ទ្រ�លទ្ធិិ�ជាាតិិនិិយម៖ កាារបង្កើ�ើ�តអតីីតកាាល «ដែ�លអាាចប្រើ��ើប្រា�ាស់់បាាន»៖ ស្ដីី�ពីីកាារបដិិសេ�ធន៍៍
អំំពីីហូូឡូូខសត៍៍និិងកាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ។ លោ�ោកសាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យយ Bauer លើ�ើកឡើ�ើងអំំពីីលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�រវា�ងកាារ
បដិិសេ�ធន៍៍និិងកាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ ឫសគល់់ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តនៃ�កាារបដិិសេ�ធន៍៍។ សាាវតាាចាំំ�បាាច់់ដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យយ
ូ
៍ គឺឺ«កាារកើ�ើតឡើ�ើងនៃ�របបអំំណាាចផ្ដាា�ច់់កាារនិិយម ប្រ�ជាានិិយម ជាាតិិនិិយម និិង
កើ�ើតមាានកាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយហូូឡូខសត៍
កាារប្រ�ឆាំំ�ងសេ�រីីនិិយម ដែ�លបាានកំំពុុងកើ�ើតឡើ�ើងលើ�ើពិិភពលោ�ោកអស់់រយៈៈពេ�លប្រ�ហែ�លពីីរទសវត្សសរ៍៍កន្លលងមក»។
	សិិក្សាាបន្ថែ�ែមពីីឧទាាហរណ៍៍នៃ�កាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយហូូឡូូខសត៍៍ តាាមរយៈៈ Understanding Holocaust
Distortion - Contexts, Influences and Examples.

ឧទាាហរណ៍៍ទីី១៖ កាារប្រើ��ើសញ្ញាា�ផ្កាា�យលឿ�ឿងដេ�វីីត ពីីសម័័យហូូឡូូខសត៍៍
ដែ�លជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវនៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�បត្រូ�ូវណាាហ្ស៊ីី��បង្ខំំ�ឲ្យយពាាក់់ ដោ�ោយអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងតវ៉ា��
មិិនចាាក់់វ៉ា��ក់់សាំំ�ង (ប្រ�ភព៖ ADL.org)

សំំណួួរពិិចាារណាា៖

១) តើ�ើកាារស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់ចំំពោះ�ះ�ទស្សសនៈៈជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយនៃ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តជាាតិិ អាាចជាាទម្រ�ង់់មួួយនៃ�កាារបដិិសេ�ធន៍៍អំំពើ�ើ
ប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍/ហូូឡូខសត៍
ូ
៍ឬទេ�?
២) តើ�ើលក្ខខណៈៈអ្វីី�ខ្លះះ� ដែ�លសម្គាា�ល់់ពីីភិិនភាាគ/កាារតវ៉ា��នៃ�អ្ននកបដិិសេ�ធអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ និិងហូូឡូខសត៍
ូ
៍?
៣) តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាតួួនាាទីីរបស់់មនោ�ោគមជាាតិិនិិយមនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបដិិសេ�ធន៍៍និិងបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍?

ឧទាាហរណ៍៍ទីី២៖ កាារយកហូូឡូូខសត៍៍ធ្វើ�ើ�ជាារឿ�ឿងទូូទៅ�ៅ
ពែ�ងតែ� មាានរូូប Marek Edelman ដែ�លជាារូូបសញ្ញាា�មួួយនៃ�
កាារបះះបោ�ោររបស់់ជ្វីី�ហ្វវនៅ�ៅទីីក្រុ�ុងវ៉៉ស
(ប្រ�ភព៖ ប័័ណ្ណណសាារដ្ឋាា�ន NEVER AGAIN)

កាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយហូូឡូខសត៍
ូ
៍នៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�បខាាងកើ�ើត
ការជជែកពិិចារណាទៅលើើសៀៀវភៅរបស់់ Jan T. Gross
ដើ�ើមទសវត្សសឆ្នាំំ��២០០០

តួួនាាទីីសំំខាាន់់មួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយនឹឹងអតីីតកាាល និិងកាារប្រ�ឈមនឹឹងភាាពបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយហូូឡូូខសត៍៍ ត្រូ�ូវបាានប្រ�វត្តិិ�វិិទូូ
និិងសាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យយជនជាាតិិអាាមេ�រិិកាំំ�ងប៉ូូ�ឡូូញមួួយរូូប នៅ�ៅសកលវិិទ្យាាល័័យ ព្រី�ីនស្តុុ�ន គឺឺលោ�ោក ជេ�ន ធីី ហ្ក្រូ�ូ�ស្សស យកមកសិិក្សាា ហើ�ើយ
សៀ�ៀវភៅ�ៅរបស់់គាាត់់ដែ�លមាានចំំណងជើ�ើងថាា «អ្ននកជិិតខាាង។ កាារបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញនៃ�សហគមន៍៍ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវនៅ�ៅ Jedwabne ប្រ�ទេ�ស
ប៉ូូ�ឡូូញ» (Princeton, 2001) សៀ�ៀវភៅ�ៅ «កាារភ័័យខ្លាា�ច៖ កាារប្រ�ឆាំំ�ងជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សប៉ូូ�ឡូូញបន្ទាា�ប់់ពីជំ
ី ំរំំអោ�ោស្វ៊ិិ��ច»
(Random House 2006) និិង សៀ�ៀវភៅ�ៅ "Golden Harvest: Events at the Periphery of the Holocaust" (coauthored with Irena Grudzinska-Gross, Oxford University Press, 2012) ជេ�ន ធីី ហ្ក្រូ�ូ�ស្សស បាានស្រា�ាវជ្រា�ាវទៅ�ៅលើ�ើ
ប្រ�ធាានបទដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានយកចិិត្តតដាាក់់កាាលពីីមុុនៗមក។ សៀ�ៀវភៅ�ៅនីីមួួយៗបង្ហាា�ញពីីមជ្ឈឈដ្ឋាា�នជុំំ�វិិញកាារជជែ�កវែែកញែ�កតាាមវគ្គគ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅបោះ�ះ�ពុុម្ពពលើ�ើកទីី១ជាាភាាសាាប៉ូូ�ឡូូញ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០០០ និិងឆ្នាំំ��បន្ទាា�ប់់ ជាាភសាាអង់់គ្លេ�េស គឺឺសៀ�ៀវភៅ�ៅដែ�លមាានចំំណងជើ�ើង
ថាា «អ្ននកជិិតខាាង» លោ�ោកក្រូ�ូស្សស បាានសរសេ�រអំំពីីចលនាាសម្លាា�ប់់បំំបាាត់់ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��១៩៤១
នៅ�ៅ Jedwabne ជាាទីីក្រុ�ុងតូូចមួួយស្ថិិ�តនៅ�ៅភាាគខាាងកើ�ើតប្រ�ទេ�សប៉ូូ�ឡូូញ។ អ្ននកភូូមិិជាាជនជាាតិិប៉ូូ�ឡូូញនិិងអ្ននកនៅ�ៅជិិតខាាងនោះ�ះ� បាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មប្រ�មូូលជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវនៅ�ៅទីីក្រុ�ុងនោះ�ះ�ឲ្យយទៅ�ៅទីីប្រ�ជុំំ�ជននៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សាារ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវត្រូ�ូវបាានគេ�វា�យដំំ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
អាាម៉ាា�ស់់ មួួយចំំនួួនត្រូ�ូវបាានគេ�សម្លាា�ប់់។ ក្រោ��ោយមក ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវដាាក់់នៅ�ៅម្ដុំំ��ផ្សាារដដែ�លនោះ�ះ� ត្រូ�ូវបញ្ជូូ�នទៅ�ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងជង្រុ�ុក
តែ�មួួយ ស្រោ��ោចដោ�ោយប្រេ��ងប៉ាា�រ៉ា��ហ្វីី�ន និិងត្រូ�ូវដុុតសម្លាា�ប់់។ ជនជាាតិិអាាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងនោះ�ះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបាានចូូលរួួមដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារសម្លាា�ប់់នោះ�ះ�ទេ�។
តាាមរយៈៈសៀ�ៀវភៅ�ៅរបស់់លោ�ោក ប្រ�វត្តិិ�វិិទូរូូ ប
ូ នេះ�ះ បាានញ៉ាំំ��ងឲ្យយមាានកាារចាាប់់ផ្ដើ�ម
ើ� ពិិភាាក្សាាជាាលក្ខខណៈៈជាាតិិដ៏ធំ
៏ មួ
ំ យ
ួ
ស្ដីីអំ
� ពីីទំ
ំ នា
ំ ាក់់ទំន
ំ ងរវា�ង
ជនជាាតិិជ្វីីហ្វវ
ិ
ាសនិិក កាារប្រ�ឆាំំ�ងជនជាាតិិជ្វីីហ្វវ
� និិងអ្ននកជិិតខាាងរបស់់ពួកគេ
ួ �ដែ�លជាាគ្រិ�ស្គគសា
�
អំំពើ�ើហិង្សា
ិ ាប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងជនជាាតិិជ្វីីហ្វវក្នុុ
�
ង
� ពេ�ល
សង្គ្រា�ា�មនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សប៉ូូឡូ
� ញ
ូ
និិងនៅ�ៅប្រ�ទេ�សនៅ�ៅអឺឺរ៉ុប
ុ� ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លណាាហ្ស៊ីី�កា
� ាន់់កាាប់់។ សៀ�ៀវភៅ�ៅនោះ�ះ� បាានទាាញចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍
ទៅ�ៅលើ�ើរឿ�ឿងរ៉ា��វរបស់់សហគមន៍សា
៍ ាមញ្ញញមួួយ ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈនៃ�សង្រ្គា��ម
ា កាារបំំផ្លិិ�ចបំផ្លាា�
ំ ញ និិងភាាពឃោ�ោរឃៅ�ៅ (សង្គគមប៉ូូឡូ
� ញ
ូ
ខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់ ត្រូ�ូវបាានកាាន់់កាាប់់ដោ�ោយយង់់ឃ្ននងដោ�ោយពួួកណាាហ្ស៊ីី�អា
� ាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ នៅ�ៅអំំឡុុងពេ�លសង្រ្គា��មលោ
ា �ោកលើ�ើកទីី២)។ នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល
មាានកាារជជែ�កពិិភាាក្សាានេះ�ះ សង្គគមប៉ូូឡូ
� ញ
ូ ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�ង ដោ�ោយមាានទាំំ�ងប្រ�តិិកម្មមវិជ្ជជមា
ិ ាននិិងអវិិជ្ជជមាានចំំពោះ�ះ�សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ។

Professor Jan Tomasz Gross
(credit: Princeton University)

កាារសរសេ�រប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងលោ�ោក ហ្ក្រូ�ូ�ស្សស មាានរា�ប់់រយច្បាាប់់ ត្រូ�ូវបាានចេ�ញផ្សាាយនៅ�ៅឆ្នាំំ��បន្ទាា�ប់់មកនោះ�ះ�។ អ្ននកបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយបាាន
ចោ�ោទប្រ�កាាន់់លោ�ោក ហ្ក្រូ�ូ�ស្សស ពីីកាារដាាក់់សន្មមតទូូទៅ�ៅ បំំផ្លើ�ើ�សកាារពិិត ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងប៉ូូ�ឡូូញ និិងមិិនមាានលក្ខខណៈៈសិិក្សាារៀ�ៀនសូូត្រ�។ ពួួកគេ�បាាន
បង្ហាា�ញពីីកាារអះះអាាង ជនរងគ្រោះ��ះ� competitive victim បញ្ជាា�ក់់ពីីកាារពិិតនៃ�កាាររងទុុក្ខខរបស់់ប្រ�ជាាជនប៉ូូ�ឡូូញខ្លួួ�នឯង នៅ�ៅអំំឡុុងពេ�ល
សង្រ្គា�ា�មលោ�ោកទីី២ ដោ�ោយបាានបដិិសេ�ធពីីកាារចូូលរួួមរបស់់ជនជាាតិិប៉ូូ�ឡូូញ នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំពើ�ើហិិង្សាាប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ ហើ�ើយបាានផ្ដោ�ោ�ត
លើ�ើតែ�កំំហុុសរបស់់អាាល្លឺឺ�ម៉៉ងនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសម្លាា�ប់់រង្គាា�លនៅ�ៅក្រុ�ុង Jedwabne (selective negation)។ នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមាានកាារ
ជជែ�កពិិភាាក្សាានេះ�ះ សង្គគមប៉ូូ�ឡូូញត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�ង ដោ�ោយមាានទាំំ�ងប្រ�តិិកម្មមវិិជ្ជជមាាននិិងអវិិជ្ជជមាានចំំពោះ�ះ�កាារសម្លាា�ប់់បំំបាាត់់ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវនៅ�ៅ
ក្រុ�ុង Jedwabne (selective negation)។
ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងណាា រដ្ឋាា�ភិិបាាលប៉ូូ�ឡូូញបាានចាាត់់តាំំ�ងឲ្យយមាានកាារស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតមួួយ ដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយវិិទ្យាាស្ថាា�នជាាតិិចងចាំំ� (IPN) ដែ�លបាាន
បញ្ជាា�ក់់ថាាជនជាាតិិប៉ូូ�ឡូូញបាានចូូលរួួមក្នុុ�ងចលនាាសម្លាា�ប់់បំំបាាត់់ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវនោះ�ះ�។

អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានជនជាាតិិប៉ូូ�ឡូូញ ឈ្មោះ�ះ�� អាានណាា ប៊ិិ�កុុន បាានធ្វើ�ើ�កាារស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតដោ�ោយខ្លួួ�នឯង និិងសម្ភាា�សប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្រុ�ុង
Jedwabne។ ក្រោ��ោយមក នាាងបាានបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយសៀ�ៀវភៅ�ៅចំំណងជើ�ើងថាា My z Jedwabnego ("Jedwabne: Battlefield
of Memory") នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០០៤។

បូូជនីីយដ្ឋាា�ន នៅ�ៅក្រុ�ុង Jedwabne (ប្រ�ភព៖ Wikimedia Commons)

Anna Bikont (ប្រ�ភព៖ Wikimedia Commons)
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ល្ខោ�ោ�នរឿ�ឿង "Nasza klasa/Our Class" និិយាាយអំំពីីមិត្ត
ិ រួត មថ្នាា�ក់
ួ
មួ
់ យ
ួ ក្រុ�ុម និិងអ្ននកជិិតខាាងនៅ�ៅក្រុ�ុង Jedwabne មាានប៉ូូឡូ
� ញ
ូ និិងជ្វីី�ហ្វវ
ពីីឆ្នាំំ��១៩២៥ មកទល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ត្រូ�ូវបាាននិិពន្ធធដោ�ោយ Tadeusz Slobodzianek និិងលេ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងរោ�ោងល្ខោ�ោ�នប៉ូូឡូ
� ញ
ូ ។ នេះ�ះជាារឿ�ឿង
សម្ដែ�ង
ែ ដំំបូង
ូ ដែ�លនិិយាាយអំំពីីអំពើ�ើឃោ
ំ �ោរឃៅ�ៅនៅ�ៅក្រុ�ុង Jedwabne ដោ�ោយញ៉ាំំ��ងពីីសៀ�ៀវភៅ�ៅ «អ្ននកជិិតខាាង» របស់់ ជេ�ន ធីី ហ្ក្រូ�ូ�ស្សស។

2012

សៀ�ៀវភៅ�ៅដែ�លមាានចំំណងជើ�ើងថាា «អ្ននកជិិតខាាង» របស់់លោ�ោក ជេ�ន ធីី ហ្ក្រូ�ូ�ស្សស បាានជំំរុុញឲ្យយមាានកាារពិិភាាក្សាាប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា�នេះ�ះ
នៅ�ៅតាាមភូូមិិភាាគផ្សេ�េងៗនៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�បខាាងកើ�ើត ដូូចជាាប្រ�ទេ�សរ៉ូូ�ម៉ាា�នីី ម៉ូូ�ឡូូវ៉ា�� ឬលីីទុុយអាានីី ទោះ�ះ�បីីជាាបរិិបទប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តរបស់់ពួួកគេ�មាានភាាព
ខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ។ ឧទាាហរណ៍៍ នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០១២ អ្ននកនិិពន្ធធជនជាាតិិម៉ូូ�ឡូូវ៉ា�� ឈ្មោះ�ះ�� Nicoleta Esinencu ដែ�លបាានរៀ�ៀនសូូត្រ�អំំពីី
ហូូឡូូខសត៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកំំណើ�ើតរបស់់នាាង គឺឺប្រ�ទេ�សអាាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ កាាលពីីនាាងមាានអាាយុុជាាងម្ភៃ�ៃឆ្នាំំ�� បាានសរសេ�រ និិងបង្ហាា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារសម្ដែ�ែងរបស់់នាាងឈ្មោះ�ះ�� "Clear History" អំំពីីជនផ្ដាា�ច់់កាាររ៉ូូ�ម៉ាា�នីី និិងសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តតរបស់់អ៊ីី�ត្លែ�ែរ Ion Antonescu និិងវា�សនាាដ៏៏អ
ណោ�ោចអធមរបស់់ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ និិងរ៉ូូ�ម៉ាា� ក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ជនផ្ដាា�ច់់កាារនេះ�ះ។
ប្រ�វត្តិិ�វិិទូូម៉ូូ�ឡូូវ៉ា�� ឈ្មោះ�ះ�� Diana Dumitru ដែ�លបាានសរសេ�រសៀ�ៀវភៅ�ៅអំំពីីតួួនាាទីីរបស់់អ្ននកក្នុុ�ងស្រុ�ុកនៅ�ៅក្នុុ�ងហូូឡូូខសត៍៍នៅ�ៅប្រ�ទេ�សរ៉ូូ�ម៉ាា�នីី
មាានចំំណងជើ�ើងថាា "The State, Antisemitism, and Collaboration in the Holocaust: The Borderlands of
Romania and the Soviet Union" (2018) បាាននិិយាាយថាានាាងមាានគំំនិិតសរសេ�រនេះ�ះ កើ�ើតចេ�ញតាាមរយៈៈសៀ�ៀវភៅ�ៅឈ្មោះ�ះ��
«អ្ននកជិិតខាាង» របស់់ ជេ�ន ធីី ហ្ក្រូ�ូ�ស្សស។

កូូនសិិស្សសសាាលាាប៉ូូ�ឡូូញ (ជ្វីី�ហ្វវ និិងគ្រិ�ិស្គគសាាសនិិក) ថតជាាមួួយគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនរបស់់ពួួកគេ�
នៅ�ៅក្រុ�ុង Jedwabne ប្រ�ទេ�សប៉ូូ�ឡូូញ ឆ្នាំំ��១៩៣៣។
(ប្រ�ភព៖ Wikimedia Commons, source: Jewish Historical Institute)

ប្រ�ភព៖ ប័័ណ្ណណសាារដ្ឋាា�ន ល្ខោ�ោ�ន "Spalatorie", Chisinau, ប្រ�ភម៉ូូ�ឡូូវ៉ា��

នៅ�ៅប្រ�ទេ�សលីីទុុយអាានីី មាានអ្ននកប្រ�មាាញ់់ពួួកណាាហ្ស៊ីី��ដ៏៏ល្បីី�ម្នាា�ក់់ និិងជាាកូូនចៅ�ៅជំំនាាន់់ក្រោ��ោយរបស់់អ្ននករងគ្រោះ��ះ�ហូូឡូូខសត៍៍ ឈ្មោះ�ះ��
Efraim Zuroff និិងអ្ននកនិិពន្ធធឈ្មោះ�ះ�� Ruta Vanagaite ជាាអ្ននកជំំនាាន់់ក្រោ��ោយរបស់់អ្ននកសហកាារជាាមួួយណាាហ្ស៊ីី�� បាានរួួមគ្នាា�ស្រា�ាវជ្រា�ាវ
និិងបោះ�ះ�ផ្សាាយសៀ�ៀវភៅ�ៅមួួយ មាានចំំណងជើ�ើងថាា «ប្រ�ជាាជនរបស់់យើ�ើង។ កាាររកឃើ�ើញពីីអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងហូូឡូូខសត៍៍របស់់ប្រ�ទេ�សលីីទុុយអាានីី»
បាាននិិយាាយអំំពីីតួួនាាទីីរបស់់អ្ននកក្នុុ�ងភូូមិិស្រុ�ុក នៅ�ៅពេ�លមាានកាារសម្លាា�ប់់រង្គាា�លទៅ�ៅលើ�ើជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ និិងបាានសរសេ�រថាា មន្ត្រី�ី�លីីទុុយអាានីី
បាានព្យាាយាាមលាាក់់បាំំ�ងពីីកាាររួួមគំំនិិតចូូលដៃ�របស់់អ្ននកនៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិជាាមួួយនោះ�ះ�។
នៅ�ៅក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅទីី២ ចំំណងជើ�ើងថាា "Fear. Anti-Semitism in Poland Shortly After the War" លោ�ោក ហ្ក្រូ�ូ�ស្សស បាាន
សរសេ�រឲ្យយដឹឹងពីីកាារសម្លាា�ប់់ដ៏ឃោ៏ �ោរឃៅ�ៅមួួយទៀ�ៀត ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្រុ�ុង Kielce ប្រ�ទេ�សប៉ូូឡូ
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់
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ូ យកកាាន់់កាាប់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។ ប្រ�ជាាជនជ្វីី�ហ្វវត្រូ�វូ បាានចោ�ោទប្រ�កាាន់់ពីីកាារធ្វើ�ើពិ
� ធីីបូ
ិ ជា
ួ �វិិញ ដែ�លភាាគច្រើ��ើនត្រូ�ូវបាានជនជាាតិិប៉ូឡូ
ូ� ញ
ូ ាឈាាម
ត ាកចេ�ញពីីប្រ�ទេ�សប៉ូូឡូ
� ញ
ូ ជាា
ដោ�ោយសម្លាា�ប់់ក្មេ�េងប្រុ�ុស (blood libe3l) អ្ននកខ្លះះ�ត្រូ�ូវបាានវា�យសម្លាា�ប់់ ហើ�ើយអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត បាានសម្រេ��ចចិិត្តចា
ា ។
រៀ�ៀងរហូូត។ សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះបាានលើ�ើកពីីបញ្ហាា�កំំណត់់គំរូំ តួ
ូ យ៉ាា�
ួ ង កាារប្រ�ឆាំំ�ងជនជាាតិិជ្វីីហ្វវ
� និិងភាាពឃោ�ោរឃៅ�ៅក្រោ��ោយសង្រ្គា��ម
សិិក្សាាបន្ថែែមអំំពីីការសម្លាាប់់បំំបាត់់ពូូជនៅ Kielce ៖
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នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១៧ សមាាគម NEVER AGAIN រួួមសហកាារជាាមួួយដៃ�គូូ បាានបកប្រែ�� និិងបោះ�ះ�ពុុម្ពពសៀ�ៀវភៅ�ៅ "Golden Harvest:
Events at the Periphery of the Holocaust" (2011) របស់់ ជេ�ន ធីី ហ្រ្កូ�ូ�ស្សស ជាាភាាសាាសូូវៀ�ៀត និិងជាាភាាសាារ៉ូូ�មាានីី (ដោ�ោយ
ផ្នែ�ែក)។ សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ
ការប្ររឆាំំងនឹឹងជនជាតិិជ្វីី�ហ្វវ និិងភាពលោភលន់់។ អានបន្ថែែម៖ NEVER AGAIN support Holocaust awareness
in Eastern Europe.
សៀ�ៀវភៅ�ៅដែ�លបាានបកប្រែ�� ត្រូ�ូវបាានសម្ភោ�ោ�ធនៅ�ៅម៉ូូ�ឡូូវ៉ា�� ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងជំំរុុញទឹឹកចិិត្តតសាាធាារណជនម៉ូូ�ឡូវ៉ា��
ូ ឲ្យយមាានកាារពិិចាារណាាពិិភាាក្សាា
អំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តរបស់់ខ្លួួ�ន។
3សូូមសន្ទាា�នុុក្រ�ម

Jan T. Gross ប្រ�ភពកំំពុុងចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ោធន៍៍ស្ដីី�ពីីកាារតស៊ូូ�មតិិប៉ូូ�ឡូូញ និិងនិិស្សិិ�តម៉ូូ�ឡូូវ៉ា�� និិងសង្គគមស៊ីី�វិិលៈៈ Chisinau,
2017. កម្មមវិិធីីជាាច្រើ��ើនបាានរៀ�ៀបចំំដោ�ោយសមាាគម NEVER AGAIN ជាាមួួយកាារគាំំ�ទ្រ�ពីី Friedrich Ebert Stiftung ម៉ូូ�ឡូូវ៉ា��
(ប្រ�ភព៖ សមាាគម NEVER AGAIN)

Nicoleta Esinencu is a Moldovan playwright and theatre
founder and director (Credit: Spalatorie)

ស្ដាាប់់ការបង្រៀៀ�នរបស់់ ជេន ធីី ហ្ក្រូូ��ស្សស នៅសកលវិិទ្យា�ល័័យ (ជាភាសាអង់់គ្លេេស)៖ Lecture of Jan T. Gross at
Moldova State University (with introduction of Rafal Pankowski),
មើ�ើលបទបង្ហាា�ញរបស់់ ជេ�ន ធីី ហ្ក្រូ�ូ�ស្សស នៅ�ៅសន្និិ�សិិទ្ធធរៀ�ៀបចំំដោ�ោយ សាារមន្ទីី�រ Liberation War Museum (ប្ររទេសបង់់ក្លាាដេស) និិង
សមាគម NEVER AGAIN:

ហេ�តុុអ្វីី�កាារជជែ�កវែែកញែ�កអំំពីីសៀ�ៀវភៅ�ៅរបស់់ ហ្រ្កូ�ូ�ស្សស មាានសាារសំំខាាន់់?

កាារជជែ�កវែែកញែ�កនោះ�ះ� បាានបង្ហាា�ញពីីសំំណុំំ�ស្មុុ�គស្មាា�ញនៃ�ហូូឡូូខសត៍៍ ដែ�លអាាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់បាានបញ្រ្ជា�ា�បចូូលដល់់ដីី
ប៉ូូ�ឡូូញ នៅ�ៅពេ�លប្រ�ជាាជនប៉ូូ�ឡូូញមាានឥរិិយាាបថផ្សេ�េងៗគ្នាា� ចំំពោះ�ះ�វា�សនាារបស់់ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ គឺឺមាានពីីកាារអាាណិិតមេ�ត្តាា�
ទៅ�ៅកាារព្រ�ងើ�ើយមិិនអើ�ើពើ�ើ រហូូតដល់់មាានទាំំ�ងកាារស្អអប់់។
បាាននិិយាាយអំំពីីកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទស្សសនៈៈយល់់ឃើ�ើញអំំពីីសង្រ្គា�ា�មរបស់់ប៉ូូ�ឡូូញ និិងតម្រូ�ូវកាារសង្គគម ដែ�លត្រូ�ូវចងចាំំ�អំំ
ពីីហូូឡូូខសត៍៍ ដោ�ោយពិិនិិត្យយទស្សសនៈៈជនអ្ននករងគ្រោះ��ះ�។
បាានជួួយនាំំ�ឲ្យយកាារផ្សះ�ះផ្សាារវា�ងជនជាាតិិប៉ូូ�ឡូូញនិិងជ្វីីហ្វវ
� នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សប៉ូូ�ឡូូញក្រោ��ោយពេ�លរបបកុុម្មុុ�យនីីស្តត។
ប្រ�ជាាជនប៉ូូ�ឡូូញ បាានចាាប់់ផ្ដើ�ម
ើ� ពិិនិិត្យយមើ�ើលដោ�ោយល្អិិ�តល្អអន់់ទៅ�ៅលើ�ើទស្សសនៈៈមួួយចំំនួួនទាាក់់ទងនឹឹងអតីីតកាាល និិង
អត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ខ្លួួ�ន។
បាានបង្កើ�ើ�តកាារចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ និិងអ្ននកផ្ដួួ�ចផ្ដើ�មដឹ
ើ� ឹកនាំំ�កសាាងពហុុនិិយម និិងសង្គគមប្រ�កបដោ�ោយស្មាា�រតីី
មាានមនសិិកាារ ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សប៉ូូ�ឡូូញ។

សំំណួួរពិិចាារណាា៖

១) តើ�ើទំំនាាក់់ទំំនងមនុុស្សសផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�ររបៀ�ៀបណាា នៅ�ៅពេ�លសង្រ្គា�ា�ម ហើ�ើយតើ�ើមាានផលប៉ះះ�ពាាល់់អ្វីី�ខ្លះះ�ទៅ�ៅលើ�ើ
ជនជាាតិិភាាគតិិច?
២) តើ�ើកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវថ្មីី�អាាចជួួយក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារប្រ�ឈមនឹឹងអតីីតកាាលបាានយ៉ាា�ងណាា និិងចូូលរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងកាារ
ជជែ�កវែែកញែ�ករបៀ�ៀបណាា? អ្វីី�ទៅ�ៅដែ�លអាាចជាាកាារប្រ�ឈម?
៣) តើ�ើកាារជជែ�វែែកញែ�កដូូចនេះ�ះ មាានន័័យដូូចម្ដេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ប្រ�ទេ�សភូូមាា និិងប្រ�ទេ�សថៃ� ដែ�លមាាន
ប្រ�ជាាជនចម្រុះ�ះ�ផ្សេ�េងៗគ្នាា� ហើ�ើយដែ�លមាាន «អ្ននកជិិតខាាង» ជាាច្រើ��ើនផងនោះ�ះ�?
៤) តើ�ើកាារជជែ�កវែែកញែ�កបែ�បនេះ�ះ អាាចឆ្លើ�ើ�យតបតនឹឹងកាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយហូូឡូូខសត៍៍ និិងអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត
បាានឬទេ�?

នៅ�ៅក្នុុ�ងរូូប៖ Natalia Caraion ជាាគ្រូ�ូប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តម៉ូូ�ឡូវ៉ា��
ូ មកពីីភូូមិិ កំំពុុងប្រ�គល់់ផ្កាា�
ឲ្យយទៅ�ៅសាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យយ ហ្ក្រូ�ូ�ស្សស អំំឡុុងពេ�លកាារធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញអំំពីីសៀ�ៀវភៅ�ៅរបស់់លោ�ោក។
(ប្រ�ភព៖ សមាាគម NEVER AGAIN)

តើ�ើអាាចប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបហូូឡូូខសត៍៍បាានទេ�? តើ�ើយើ�ើងអាាចជៀ�ៀសវា�ងកាារមិិនអើ�ើពើ�ើចំំពោះ�ះ�ជនរងគ្រោះ��ះ�
កាារចាាត់់ទុុកជាារឿ�ឿងតូូចតាាច ធ្វើ�ើ�ជាាឧបករណ៍៍ ក្នុុ�ងកាារប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?

ជាាញឹឹកញាាប់់ ហូូឡូូខសត៍៍ ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាាជាាអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍គំំរូូ ដែ�លអាាចជួួយគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន និិងកូូនសិិស្សស ឲ្យយយល់់ពីីអំំពើ�ើ
ប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍
និិងអំំពើ�ើសាាហាាវឃោ�ោរឃៅ�ៅផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
វា�ត្រូ�ូវបាានប្រើ��ើជាាចំំណុុចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដើ�ើម្បីី�ពិិភាាក្សាាអំំពីីកាាររំំលោ�ោភបំំពាាន
សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស ឬបញ្ហាា�ប្រ�កាាន់់ផ្សេ�េងៗក្នុុ�ងសម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ អ្ននកសិិក្សាាស្រា�ាវជ្រា�ាវឈាានមុុខមួួយរូូប ជាាសាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យយ Yehuda Bauer បាាន
វែែកញែ�កថាាហូូឡូូខសត៍៍គឺឺជាាព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ដោ�ោយឡែ�កមិិនអាាចបៀ�ៀបមួួយ និិងមិិនមាានពីីមុុនមក ទោះ�ះ�បីីជាាវា�មាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�ខ្លះះ�ទៅ�ៅនឹឹង
ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ដទៃ� ដូូចជាា «អំំណាាចមជ្ឈិិ�មប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ អំំណាាចយោ�ោធាា ស្ថាា�នភាាពសង្រ្គា�ា�ម និិងកាារ

ធ្វើ�ើ�ប្រ�យោ�ោជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពីីទាាសករជាាជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ នៅ�ៅមុុនពេ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�វិិសាាសសាាបសូូន្យយ»។ សាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យយ Bauer
ពន្យយល់់ពីីមូូលហេ�តុុ៖
ជាាលើ�ើកទីី១ហើ�ើយដែ�លរោ�ោងចក្រ�ទាំំ�ងនោះ�ះ� ត្រូ�ូវបាានសាាងសង់់ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ផលិិតសាាកសព ក្នុុ�ងករណីីហូូឡូូខសត៍៍
ហើ�ើយមិិនដែ�លមាានរោ�ោងចក្រ�បែ�បនេះ�ះពីីមុុនមកឡើ�ើយ។ គោ�ោលដៅ�ៅរបស់់រោ�ោងចក្រ�ទាំំ�ងនោះ�ះ�គឺឺសម្លាា�ប់់ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ។
	ហើ�ើយពួួកណាាហ្ស៊ីី��ក៏៏មាានគោ�ោលបំំណងសម្លាា�ប់់ជ្វីហ្វវគ្រ
ី� �ប់់រូូបនៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោក។
	វា�ជាាលើ�ើកដំំបូូងបង្អអស់់ដែ�លអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ត្រូ�ូវបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ើងដោ�ោយសាារតែ�ទស្សសនៈៈមនោ�ោគម។ 		
មនោ�ោគមវិិជ្ជាា�ដែ�លជំំរុុញឲ្យយសម្លាា�ប់់ជនជាាតិិជ្វីហ្វវដោ�ោយមិ
ី�
ិនសមហេ�តុុផល។ វា�មិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�ហេ�តុុផលសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
ឡើ�ើយ។

សាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យយ Bauer បាាននិិយាាយទៀ�ៀតថាា ហូូឡូូខសត៍៍ជាាអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍មួួយ ត្រូ�ូវតែ�បៀ�ៀបធៀ�ៀបជាាមួួយឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ល័័យ
ពូូជសាាសន៍៍ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ហើ�ើយគ្រ�ប់់គ្នាា�គួួរតែ�បាារម្ភភពីីវិិសាាលភាាពសកលនៃ�ទំំហំំប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប។
ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នកាារប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប នោះ�ះ�ពុំំ�មាានកាារយល់់ដឹឹងពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ដទៃ�ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ កាារបៀ�ៀបធៀ�ៀបអាាចជួួយឲ្យយ
ស្គាា�ល់់ពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមិិនទាាន់់ដឹឹង ឧទាាហរណ៍៍ កាារប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ទៅ�ៅលើ�ើពួួករ៉ូូ�ហ៊ិិ�ងយ៉ាា� ឬកាារ
ប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍បង់់ក្លាា�ដេ�ស នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៧១។
វា�ក៏៏មាានសាារសំំខាាន់់ក្នុុ�ងកាារយល់់ដឹឹងថាា ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមមិិនមែ�នកើ�ើតឡើ�ើងតែ�ចំំពោះ�ះ� «យើ�ើង»នោះ�ះ�ទេ�។ ទស្សសនៈៈគួួរឲ្យយយល់់បាាន ចំំពោះ�ះ�
អ្ននករងគ្រោះ��ះ�ដោ�ោយអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍យល់់ថាាបទពិិសោ�ោធន៍៍របស់់ពួួកគេ�ខុុសប្លែ�ែកពីីអ្ននកដទៃ�។
អ្ននករងគ្រោះ��ះ�ដោ�ោយអំំពើ�ើប្រ�ល័័យ
ពូូជសាាសន៍៍ មិិនមែ�នជាាក្រុ�ុមមហាាជនអាានាាមិិក ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាបុុគ្គគលិិកដែ�លមាានរឿ�ឿងរ៉ា��វរបស់់ពួួកគេ�ម្នាា�ក់់ៗរៀ�ៀងខ្លួួ�ន។
ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាា
កាារប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបអាាចជាាគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបពីីទំំហំំនៃ�ភាាពរងទុុក្ខខ ឬចំំនួួនអ្ននករងគ្រោះ��ះ� ក្នុុ�ង
គោ�ោលបំំណងបង្ហាា�ញពីីកម្រិ�ិតនៃ�កាារឈឺឺចាាប់់ (កាារប្រ�ជែ�ងពីីសេ�ចក្តីី�ទុុក្ខខ)។ តួួលេ�ខមិិនគួួរជាាចំំណុុចចម្បបងសម្រា�ាប់់បញ្ជាា�ក់់ក្នុុ�ងឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម
ឡើ�ើយ។
Konstanty Gebert ជាាបញាាវន្តតជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវប៉ូូ�ឡូូញ និិយាាយថាា អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នីីមួួយៗ មាានឈ្មោះ�ះ��ដែ�លបង្ហាា�ញពីីលក្ខខ
ណៈៈខុុសៗគ្នាា�របស់់វា�។ ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ គឺឺជាាហេ�តុុកាារណ៍៍ផ្សេ�េងៗគ្នាា� និិងមាានលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកពីីគ្នាា� ឧទាាហរណ៍៍ Shoah
គឺឺជាាឈ្មោះ�ះ��សម្រា�ាប់់ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ជ្វីី�ហ្វវ ហើ�ើយ Parajamos ជាាឈ្មោះ�ះ��នៃ�កាារប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ពួួករ៉ូូ�ម៉ាា�4។
4 See Glossary

សាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យយ Yehuda Bauerគឺឺជាាអ្ននកជំំនាាញហូូឡូូខសត៍៍ និិងជាាប្រ�ធាានកិិត្តិិ�យស
របស់់អង្គគកាារ IHRA (ប្រ�ភព៖.Yad Vashem)

មើើលការបង្រៀៀ�នរបស់់

Konstanty Gebert រៀ�ៀបចំំដោ�ោយសហគម Never Again (ជាា
ភាាសាាអង់់គ្លេ�េស)៖ The Holocaust and Other Genocides. Is
Comparison Possible?
	សិិក្សាាបន្ថែ�ែមអំំពីីហូូឡូូខសត៍៍ និិងអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ផ្សេ�េងទៀ�ៀត៖
https://www.holocaustremembrance.com/resources/
educational-materials/holocaust-and-other-genocides
	សិិក្សាាពីីលទ្ធធផលនៃ�កាារស្ទាា�បស្ទទង់់់�មតិិ ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងពីីវិិធីីសាាស្រ្ត�តអនុុវត្តត
កាារបង្រៀ��ៀនពីីហូូឡូូខសត៍៍នៃ�ស្ថាា�ប័័នផ្សេ�េងៗ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារងាារទាាក់់ទងនឹឹងអំំពើ�ើ
ប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ និិងអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅ៖ A Matter of Comparison:
The Holocaust, Genocides and Crimes against
Humanity

សំំណួួរសម្រា�ាប់់គិិតពិិចាារណាា៖

១) ហេ�តុុអ្វីី�យើ�ើងចាំំ�បាាច់់ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបហូូឡូូខសត៍៍និិងអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត?
២) ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នីីមួួយៗមាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�?

តើ�ើយើ�ើងអាាចទប់់ទល់់នឹឹងអ្ននកបដិិសេ�ធហូូឡូខសត៍
ូ
៍ដោ�ោយវិិធីីណាា?

នៅ�ៅប្រ�ទេ�សជាាច្រើ��ើនដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងទ្វីី�បអឺឺរ៉ុុ�ប មាានច្បាាប់់ហាាមឃាាត់់ពីីបដិិសេ�ធនូូវហូូឡូូខសត៍៍ ហើ�ើយក៏៏មាានប្រ�ទេ�សជាាច្រើ��ើនទៀ�ៀតបង្កើ�ើ�តច្បាាប់់
និិតិិកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាារប្រ�កាាន់់ពូូជសាាន៍៍រហូូតដល់់កាារហាាមប្រា�ាមចំំពោះ�ះ�កាារស្អអប់់ជាាតិិពន្ធុុ�។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងកាារបដិិសេ�ធន៍៍ច្បាាស់់លាាស់់អំំពីីហូូឡូូ
ខសត៍៍ អាាចងាាយស្រួ�ួលនឹឹងផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោស កាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយហូូឡូូខសត៍៍ និិងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយរា�ក់់កំំផែ�ល គឺឺជាាកត្តាា�ប្រ�ឈមខ្លាំំ��ង ដោ�ោយសាារតែ�
ត្រូ�ូវស្គាា�ល់់ពីីទម្រ�ង់់ច្រើ��ើនបែ�បរបស់់វា�ជាាមុុនសិិន។ ម្យ៉ាា�ងទៀ�ៀត វា�ត្រូ�ូវបង្ហាា�ញចេ�ញតាាមវិិធីីដែ�លមិិនអាាចឲ្យយច្បាាប់់ដាាក់់ទោ�ោសបាាន ឬដោ�ោយ
វិិធាានកាារប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�ល។ វា�មាានកាារទាាក់់ទាាមដោ�ោយឡែ�កសម្រា�ាប់់នៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�បកណ្ដាា�ល និិងអឺឺរ៉ុុ�បខាាងកើ�ើត ដែ�លសង្គគមកំំពុុងប្រ�ឈមនឹឹង
បញ្ហាា�ពីីអតីីតកាាលរបស់់ពួួកគេ� និិងស្វែ�ែងរកកាារបញ្ចេ�េញបង្ហាា�ញថ្មីី� ស្ដីីអំ
� ំពីីកាារចងចាំំ�រួួមរបស់់ជាាតិិ។ កាារជជែ�កតវ៉ា��អំំពីីកាារសើ�ើរើើ�កែ�ប្រែ��ហូូឡូូ
ខសត៍៍ «ជួួយ» ពួួកគេ�ឲ្យយទទួួលអាារម្មមណ៍៍នៃ�កំំហុុសតាាមតួួនាាទីីផ្សេ�េងៗគ្នាា�របស់់ពួួកគេ� ដែ�លមាាននៅ�ៅអំំឡុុងពេ�លហូូឡូូខសត៍៍។ មាានប្រ�កាារ
គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់មួួយ គឺឺថាានីីតិិដើ�ើមដំំបូូងស្ដីី�ពីីកាារបដិិសេ�ធហូូឡូូខសត៍៍ ដែ�លកាារពាារកាារប្រើ��ើប្រា�ាស់់ខុុសនូូវប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តពិត
ិ កំំពុុងត្រូ�ូវរដ្ឋាា�ភិិបាាល
ធ្វើ�ើ�វិិសោ�ោធនកម្មមសរសេ�រឡើ�ើងវិិញ ដើ�ើម្បីី�កាារពាារប្រ�ទេ�សជាាតិិទាាក់់ទងនឹឹងរឿ�ឿងរ៉ា��វហូូឡូូខសត៍៍5។
កាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយហូូឡូូខសត៍៍ អាាចរកឃើ�ើញតាាមរយៈៈកាារជជែ�កវែែកញែ�កស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ ដូូចជាាកាារវែែកញែ�កទៅ�ៅលើ�ើសៀ�ៀវភៅ�ៅរបស់់ ជេ�ន ធីី
ហ្រ្កូ�ូ�ស្សស ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តនូូវកាារគិិតពិិចាារណាា ព្រ�មទាំំ�ងគាំំ�ទ្រ�កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីីហូូឡូូខសត៍៍ និិងអ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវនៅ�ៅកន្លែ�ែងដែ�លហេ�តុុកាារណ៍៍
បាានកើ�ើតឡើ�ើង និិងកាារស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតពីីបញ្ហាា�ពីីមុុនដែ�លមិិនបាានយកចិិត្តតទុុកដាាក់់។ កាារអប់់រំំ និិងយុុទ្ធធនាាកាារបង្កើ�ើ�នកាារយល់់ដឹឹង ស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹង
សកម្មមភាាពដែ�លសហគម NEVER AGAIN បាានធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ក៏៏មាានសាារសំំខាាន់់ផងដែ�រ។
សិិក្សាាបន្ថែែមអំំពីីកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹឹ�ងប្រែែងទប់់ទល់់នឹឹងការដិិសេធន៍៍
និិងការបំំផ្លែែងទ្ររង់់ទ្រាាយហូូឡូូខសត៍៍
នៅលើើគេហទំំព័័ររបស់់
អង្គគការ IHRA៖: https://www.holocaustremembrance.com/task-force-against-holocaust-denial-anddistortion
5 https://www.holocaustremembrance.com/news-archive/holocaust-denial-laws-effective-tool-or-trojan-horse, retrieved on 17.01.2022.

សាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យយ Deborah Leipstadt សាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យយ Dorot នៃ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តជ្វីី�ហ្វវទំំនើ�ើប
និិងកាារសិិក្សាាហូូឡូូខសត៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិទ្យាាស្ថាា�ន Emory`s Tam ដើ�ើម្បីី�សិិក្សាាពីីជ្វីី�ហ្វវ និិង
នាាយកដ្ឋាា�នផ្នែ�ែកសាាសនាា និិងអ្ននកប្រា�ាជ្ញញនៃ�ហូូឡូូខសត៍៍ និិងកាារប្រ�ឆាំំ�ងជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ
សម័័យទំំនើ�ើប (ប្រ�ភព៖ Wikipedia Commons)(Credit: Wikimedia
Commons)

IRVING TRIAL

នៅ�ៅឆ្នាំំ��១៩៩៨ អ្ននកបដិិសេ�ធហូូឡូខ
ូ សត៍៍ដែ�លគេ�ស្គាា�ល់ច្រើ��ើន
់
ឈ្មោះ�ះ�� David Irving បាានប្ដឹឹ�ងអ្ននកសិិក្សាាជនជាាតិិអាាមេ�រិិក ឈ្មោះ�ះ�� Deborah
Lipstadt និិងរោ�ោងពុុម្ពព Penguin ដោ�ោយអះះអាាងថាា ពួួកគេ�បង្ខូូ�ចកេ�រ្ត៍៍ឈ្មោះ�ះ�
�
�របស់់គាាត់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅ "Denying the Holocaust"។
លោ�ោកបាានប្រើ��ើច្បាាប់់បង្ខូូ�ចកេ�រ្ត៍៍ឈ្មោះ�ះ�
�
�របស់់ប្រ�ទេ�សអង់់គ្លេ�េស យកមកប្ដឹឹ�ងពីីបទធ្វើ�ើឲ្យ
� យអាាប់់ឱនកិិត្តិិ�យស។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅរបស់់ Lipstadt បាាន
ំ ចំំពោះ�ះ�កាារបដិិសេ�ធន៍៍ហូឡូ
ចោ�ោទប្រ�កាាន់់ Irving ពីីកាារបង្ហាា�ញភស្តុុ�តាាងខុុស និិងបាានសរសេ�រថាា «អ្ននកនាំំ�ពាាក្យយដ៏៏គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់បំផុុត
ូ ខ
ូ សត៍៍»។ នាាង
ក៏៏បាានចង្អុុ�លបង្ហាា�ញពីីកាារទាាក់់ទងរបស់់លោ�ោកជាាមួួយនឹឹងអង្គគកាារ និិងអ្ននកនិិយមលទ្ធិិ�ណាាហ្ស៊ីី�ថ្មីី
� ។
� គោ�ោលដៅ�ៅរបស់់ David Irving គឺឺបំបិ
ំ ទ
ិ
កាាររិះ��គន់់ និិងផ្សសព្វវផ្សាាយជាាសាាធាារណៈៈពីីគំំនិត
ិ របស់់ខ្លួួន
�
តាាមរយៈៈតុុលាារកាារ។ អ្ននកបដិិសេ�ធហូូឡូខ
ូ សត៍៍ប្ដឹឹ�ងតវ៉ា��ដល់់បញ្ហាា�សេ�រីីភាាពក្នុុ�ងកាារ
និិយាាយស្ដីី� ក្នុុ�ងករណីីដែ�លបដិិសេ�ធមិិនបង្ហាា�ញ និិងពិិភាាក្សាាពីីគំំនិត
ិ របស់់ពួកគេ
ួ � នៅ�ៅលើ�ើជំំហរដូូចគ្នាា�នឹឹងអ្ននកដទៃ�។ តាាមសេ�ចក្ដីីសម្រេ�
�
�ចដែ�ល
ចេ�ញជាាលទ្ធធផល គឺឺស្នាា�ដៃ�កាារងាាររបស់់ Lipstadt និិងអ្ននកប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តផ្សេ�េងទៀ�ៀត ធ្វើ�ើឲ្យ
� យបណ្ដឹឹ�ងរបស់់ Irving ត្រូ�ូវបាានច្រា�ានចោ�ោល។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ខែ�វិិច្ឆិកា
ិ� ា ឆ្នាំំ��២០០៥ David Irving ត្រូ�ូវបាានចាាប់់ខ្លួួន
� នៅ�ៅពេ�លគាាត់់ទៅ�ៅបង្រៀ��ៀនក្រុ�ុមនិិស្សិិ�តនិិយមស្ដាំំ��ជ្រុ�ុល នៅ�ៅប្រ�ទេ�សអូូទ្រី�ីស។ លោ�ោកត្រូ�ូវ
បាានចោ�ោទប្រ�កាាន់់ពីីបទបដិិសេ�ធថាាមិិនមាានបន្ទទប់់ឧស្ម័័�ន នៅ�ៅជំំរំំ Auschwitz នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីីរ� បស់់លោ�ោក និិងបទសម្ភាា�សន៍នៅ៍ �ៅប្រ�ទេ�សអូូទ្រី�ីស
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៨៩។ គាាត់់បាានជាាប់់ពន្ធធនាាគាារនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�រយៈៈពេ�លមួួយឆ្នាំំ�� មុុននឹឹងទទួួលបាានកាារដោះ�ះ�លែ�ង។
មើើលភាពយន្តតជីីវប្រវរ ត្តិិ� ឆ្នាំំ២
� ០១៦ មានចំំណងជើើងថា «បដិិសេធ» ដែលដឹឹកនាំំដោយ Mick Jackson និិងនិិពន្ធដោ
ធ យ David
Hare ផ្អែែកតាមសៀៀវភៅរបស់់ Deborah Lipstadt ឆ្នាំំ២
� ០០៥ ដែលមានចំំណងជើើងថា «History on Trial: My Day in
Court with a Holocaust Denier”។ សៀៀវភៅនេះះ សរសេរពីីករណីី Irving និិង Penguin Books Ltd ដែលក្នុុង
� នោះះ
Lipstadt ជាអ្ននកសិិក្សាាពីីហូូឡូខ
� ពីីបទបង្អាាប់ប
់ ង្ខូូ�ចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
ូ សត៍៍ត្រូវូ� បានអ្ននកបដិិសេធហូូឡូខ
ូ សត៍៍ ឈ្មោះះ� David Irving ប្ដឹឹង
៍�
�ះ ៖
https://bleeckerstreetmedia.com/denial

រូូបថត៖ David Irving នៅ�ៅតុុលាាកាារកាាត់់ទោ�ោស នៅ�ៅទីីក្រុ�ុង វីីយេ�ន ឆ្នាំំ��២០០៦។
(Wikimedia Commons)

សំំណួួរសម្រា�ាប់់ពិិចាារណាា៖

១) តើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សរបស់់អ្ននក អ្ននកមាានដឹឹងពីីឧទាាហរណ៍៍នៃ�កាារប្រ�ឈមនឹឹង
កាារបដិិសេ�ធន៍៍ និិងកាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយនៃ�បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋឃោ�ោរឃៅ�ៅឬទេ�?
២) តើ�ើបញ្ហាា�ប្រ�ឈមចម្បបងក្នុុ�ងកាារទប់់ទល់់នឹឹងកាារបដិិសេ�ធន៍៍មាានអ្វីី�ខ្លះះ� ហើ�ើយ
អាាចដោះ�ះ�ស្រា�ាយតាាមវិិធីីណាា?
៣) តើ�ើវិិធីីដោះ�ះ�ស្រា�ាយរបស់់អ្ននកមួួយណាាដែ�លអ្ននកនឹឹងប្រើ��ើក្នុុ�ងកាារប្រ�ឈមនឹឹង
កាារបដិិសេ�ធន៍៍ និិងកាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ?

David Irving met with outrage in Poland. "Searchlight", 10.2010
Irving Leads Death Camp Tours

តាារា�ងអង្គគហេ�តុុប្រ�ទេ�ស
(ជីីវប្រ�វត្តិិ�សង្ខេ�េប)

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� ា

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១៥ បូូជនីីយដ្ឋាា�នមួួយបាានសាាងសង់់ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�រំំឭកកាារចងចាំំ�ចំំពោះ�ះ�អ្ននករងគ្រោះ��ះ�
ដែ�លត្រូ�ូវស្លាា�ប់់នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខ ស-២១។
(Credit: NEVER AGAIN Association, Wikimedia Commons)

១) ប្រ�វត្តិិ�សង្ខេ�េប និិងបរិិបទ
ហេ�តុុកាារណ៍៍ពិត
ិ ជាាមូូលដ្ឋាា�នអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តសម័័យទំនើ�ើ
ំ ប និិងករណីីចម្បបងនៃ�អំំពើ�ើហិង្សា
ិ ាទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយធំំ

ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�មករា� ឆ្នាំំ��១៩៧៩៖ របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា៖ កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខ
បុុកម្នេ�េញ និិងសម្លាា�ប់់ជនជាាតិិភាាគតិិចខ្មែ�ែរ វៀ�ៀតណាាម ចាាម(មូូស្លីី�ម) ជនជាាតិិភាាគតិិចផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិងជនបរទេ�ស។
រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�ឆ្នាំំ��បន្ទាា�ប់់ពីីសង្រ្គា�ា�មស៊ីី�វិិល គឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៧៥ ចលនាាខ្មែ�ែរក្រ�ហមដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយ ប៉ុុ�ល ពត បាានកាាន់់អំំណាាចនៅ�ៅ
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា និិងបាានបង្កើ�ើ�តរបបផ្ដាា�ច់់កាារហៅ�ៅថាាកម្ពុុ�ជាាប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី� ពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាានបំំបាាត់់កម្មមសិិទ្ធិិ�ឯកជន
ទីីផ្សាារ វប្បបធម៌៌ និិងវិិទ្យាាស្ថាា�នអប់់រំំ និិងនយោ�ោបាាយ ហើ�ើយបាានបង្ខំំ�ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងឲ្យយទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារងាារកសិិកម្មមក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌដ៏៏ពិិបាាក
យ៉ាា�ប់់យឺឺនបំំផុុត។ របបពិិឃាាតបាានជម្លៀ�ៀ�សបញ្ជូូ�នប្រ�ជាាជន៖ កាារផ្លាា�ស់់ទីីទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយធំំ និិងឆាាប់់រហ័័ស ពីីទីីក្រុ�ុង និិងទីីប្រ�ជុំំ�ជនទៅ�ៅកាាន់់ទីី
ជនបទ។ អំំឡុុងពេ�លដំំណាាក់់កាាលទីីមួួយនៃ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាានបែ�ងចែ�កនិិងចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់សង្គគមទៅ�ៅជាា «ពួួកគេ�»
និិង «ពួួកយើ�ើង»។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាានបង្កើ�ើ�តជំំនឿ�ឿនៃ�ខ្មាំំ��ងខាាងក្នុុ�ង និិងខ្មាំំ��ងខាាងក្រៅ��ៅ ដែ�លត្រូ�ូវមាានដូូចជាា ភាាពមិិនបរិិសុុទ្ធធ ខុុសគ្នាា� និិង
បរទេ�ស និិងអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវចោ�ោទប្រ�កាាន់់ថាាក្បបត់់ និិងគំំរា�មកំំហែ�ងដល់់«អង្គគកាារ»។ តាាមរយៈៈកាារដាាក់់បែ�ងចែ�កក្នុុ�ងសង្គគម ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក៏៏បាាន
បំំផ្លាា�ញរា�ល់់ចំំណងសាាមគ្គីី�ភាាពក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជន បង្កើ�ើ�តបរិិយាាកាាសពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយភាាពភ័័យខ្លាា�ច និិងកាារសង្ស័័�យ។
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លដ៏៏ខ្លីី� ប្រ�ជាាជនជិិតពីីរលាាននាាក់់ត្រូ�ូវស្លាា�ប់់បាាត់់បង់់ជីីវិិត ដោ�ោយសាារធ្វើ�ើ�កាារងាារធ្ងងន់់ កេ�ងប្រ�វ័័ញ្ចច កាារអត់់អាាហាារ និិងនៅ�ៅកន្លែ�ែង
កំំទេ�ច ដូូចជាា មន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខ ស-២១ (បច្ចុុ�ប្បបន្នន សាារមន្ទីី�រឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ទួួលស្លែ�ែង (Tuol Sleng Genocide Musseum) ព្រ�មទាំំ�ងទីីតាំំ�ងផ្សេ�េងទៀ�ៀត នៅ�ៅវា�លពិិឃាាដ។
សូូមមើ�ើល៖ Chronology of key events

សំំណួួរសម្រា�ាប់់ត្រិះ�ះ�រិះ��ពិិចាារណាា៖

១) តើ�ើលក្ខខណៈៈទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយចម្បបងនៃ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ជាា
អ្វីី�ខ្លះះ�?
២) តើ�ើអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាាត្រូ�ូវបាានដឹឹងឮ និិងទទួួលស្គាា�ល់់ជាា
អន្តតរជាាតិិឬទេ�?

កាារសរសេ�រប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត៖ គោ�ោលគំំនិិត និិងធាាតុុសំំខាាន់់ៗនៃ�កាាររំំឭកចង់់ចាំំ�

នៅ�ៅក្រោ��ោយពេ�លរបបប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាបាានប្រែ��ក្លាា�យអតីីតទីីតាំំ�ងបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញ ដូូចជាាមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខ ស-២១ (បច្ចុុ�ប្បបន្នន
សាារមន្ទីី�រឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ទួួលស្លែ�ែង) និិងវា�លពិិឃាាតនៅ�ៅជើ�ើងឯក ទៅ�ៅជាាទីីកន្លែ�ែងរំំឭកកាារចងចាំំ�រួួមក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។ ទួួលស្លែ�ែង
និិងវា�លពិិឃាាតជើ�ើងឯក ជាាភស្ដុុ�តាាងសក្ខីី�កម្មមដ៏៏ពិិសេ�សមួួយ។
ទោះ�ះ�បីីជាាកំំណត់់ហេ�តុុស្វ័័�យជីីវប្រ�វត្តិិ�របស់់លោ�ោក ប៉ាា�ន់់ រិិទ្ធីី� ដែ�លមាានចំំណងជើ�ើងថាា «កាារលុុបបំំបាាត់់» (The Elimination) បាានផ្ដោ�ោ�ត
លើ�ើរស់់រា�នមាានជីីវិិតពីីស្ថាា�នភាាពដ៏៏អាាក្រ�ក់់ហួួសនិិស្ស័័�យក្រោ��ោមរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ បាានបង្ហាា�ញនូូវសាារសំំខាាន់់ជាាសកលពីីកាារ
រងទុុក្ខខរបស់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា។ ភាាពយន្តតឯកសាាររបស់់លោ�ោក ស្ដីីពីីអំ
� ំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា រួួមមាាន ស-២១៖ ម៉ាា�ស៊ីី�នពិិឃាាត
របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិង មនុុស្សសបាាយ (S-21: The Khmer Rouge Killing Machine and Rice People) គឺឺជាាភាាពយន្តត
កម្ពុុ�ជាាដំំបូូងដែ�លត្រូ�ូវបាានជ្រើ��ើសតាំំ�ងឈរឈ្មោះ�ះ��សម្រា�ាប់់ពាាន់់រង្វាា�ន់់ អូូស្កាា� (Oscar)។ ខ្សែ�ែភាាពយន្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងនេ�តហ្លិិ�ក (Netflix) របស់់តាារា�
ភាាពយន្តតហូលីីវូ
ូ ូត និិងជាាសកម្មមជនសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស អេ�នចេ�ល្លីី�ណាា ចូូលីី ដែ�លមាានចំំណងជើ�ើងថាា មុុនដំំបូូងខ្មែ�ែរក្រ�ហមសម្លាា�ប់់ប៉ាា�ខ្ញុំំ� ត្រូ�ូវបាាន
ផ្អែ�ែកលើ�ើសក្ខីី�កម្មមភស្តុុ�តាាងរបស់់ លឿ�ឿង អ៊ុុ�ង ដែ�លបាានរស់់រា�នមាានជីីវិិតពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម នៅ�ៅពេ�លមាានអាាយុុចន្លោះ�ះ��ពីីប្រាំ�ំ�ឆ្នាំំ��ទៅ�ៅ១០ឆ្នាំំ��។
ភាាពយន្តតនេះ�ះបាាននាំំ�យកសាាច់់រឿ�ឿងរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងរបបពិិឃាាតរបស់់វា� ទៅ�ៅបង្ហាា�ញដល់់ទស្សសនិិកជនទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោក។
មាានទីីតាំំ�ងបូូជនីីយដ្ឋាា�នជិិត៨០កន្លែ�ែងត្រូ�ូវបាានសាាងសង់់ឡើ�ើង។
រក្សាាទុុក។

រណ្ដៅ�ៅ�សាាកសពជាាង២០.០០០

និិងសំំណុំំ�ធាាតុុអ្ននកស្លាា�ប់់ត្រូ�ូវបាាន

អ្ននករងគ្រោះ��ះ�ដែ�លនៅ�ៅរស់់បាានប្រ�ឈមនឹឹងអតីីតកាាលនៃ�ភាាពឃោ�ោរឃៅ�ៅ និិងកាារចងចាំំ�ដោ�ោយកាារនិិយាាយជាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តផ្ទាា�ល់់មាាត់់ ក៏៏ដូូចជាា
តាាមទម្រ�ង់់សិិល្បៈៈ� កំំណាាព្យយ និិងកាារសម្ដែ�ែងសិិល្បៈៈ�ល្ខោ�ោ�ន។

នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១៥ បូូជនីីយដ្ឋាា�នមួួយបាានសាាងសង់់ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�រំំឭកកាារចងចាំំ�ចំំពោះ�ះ�
អ្ននករងគ្រោះ��ះ�ដែ�លត្រូ�ូវស្លាា�ប់់នៅ�ៅមន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខ ស-២១។
(ប្រ�ភព៖ សមាាគម NEVER AGAIN, Wikimedia Commons)

លោ�ោក ប៉ាា�ន់់ រិិទ្ធីី� និិងសហស្ថាា�បនិិកសមាាគម NEVER AGAIN លោ�ោក Rafal
Pankowski នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ភាាពយន្តតរឿ�ឿង «រូូបភាាពដែ�លបាាត់់បង់់៖ កាារគិិតគូូរ
ឡើ�ើងវិិញអំំពីីកាារសិិក្សាាអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ និិងកាារកាារពាារ» ដែ�លរៀ�ៀបចំំដោ�ោយ
សមាាគមអ្ននកសិិក្សាាពីីអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍អន្តតរជាាតិិ ភ្នំំ�ពេ�ញ ឆ្នាំំ��២០១៩
(ប្រ�ភព៖ សមាាគម NEVER AGAIN)។

បន្ទទប់់ឃុំំ�ឃាំំ�ង និិងធ្វើ�ើទា
� ារុុណកម្មម មន្ទីី�រសន្តិិ�សុុខ ស-២១ ទួួលស្លែ�ែង។
(ប្រ�ភព៖ សមាាគម NEVER AGAIN, Wikimedia Commons)

រូូបភាាពខាាងលើ�ើ គឺឺ លោ�ោក ជុំំ� ម៉ីី� និិងសហស្ថាា�បនិិកសមាាគម NEVER AGAIN។
លោ�ោក ជុំំ� ម៉ីី� គឺឺជាាអ្ននករស់់រា�នមាានជីីវិិតម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកនៅ�ៅរស់់តែ�មួួយចំំនួួនតូូច
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លជាាប់់ទោ�ោសនៅ�ៅមន្ទីី�រ ស-២១ ដែ�លមាានអ្ននកទោ�ោសរា�ប់់ពាាន់់នាាក់់។ ជុំំ� ម៉ីី�
គឺឺជាាជាាងមេ�កាានិិក នៅ�ៅមុុនពេ�លជាាប់់គុុក។ គាាត់់នៅ�ៅរស់់ដោ�ោយសាារខ្មែ�ែរក្រ�ហមត្រូ�ូវកាារប្រើ��ើ
គាាត់់ឲ្យយជួួសជុុលម៉ាា�ស៊ីី�នអង្គុុ�លីីលេ�ខ ប្រើ��ើសម្រា�ាប់់កត់់ត្រា�ាកាារសួួរចម្លើ�ើ�យ។ ទួួលស្លែ�ែង
ឆ្នាំំ��២០១៨ (ប្រ�ភព៖ សមាាគម NEVER AGAIN)

កាារផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មដ៏៏មាានតម្លៃ�ៃ បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�រំំឭកដល់់វិិញ្ញាា�ណក្ខខន្ធធ
ចម្រៀ��ៀង។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមព្យាាយាាមបំំផ្លាា�ញបទភ្លេ�េងនិិងរបាំំ�ប្រ�ពៃ�ណីីខ្មែ�ែរ។

កាារចងចាំំ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា

តាាមរយៈៈបទភ្លេ�េង

ប្រ�ពៃ�ណីីទាំំ�ងនោះ�ះ� ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត និិងប្រា�ារព្ធធឡើ�ើងវិិញតាាមស្នាា�ដៃ�កាារងាាររបស់់សិិល្បៈៈ�ខ្មែ�ែរអមតៈៈ ដែ�លកសាាងដោ�ោយលោ�ោក អាាន ចនផន
ជាាកុុមាារបាានរស់់រា�នមាានជីីវិិតពីីអំពើ�
ំ ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍៖ https://www.youtube.com/watch?v=UHd8-zseEaU

Arn Chorn-Pond, a Khmer Rouge survivor
and cofounder of Cambodian Living Arts
(Credit: VOA/Irwin Loy, Wikimedia commons)

កាាក់់ ចន្ធីី� (ប្រ�ភព៖ Julien Poulson, ភម្រោ��ោងកម្ពុុ�ជាា Space Project)
ក្រុ�ុមរ៉៉ក់់ ជាាគម្រោ��ោងរបស់់កម្ពុុ�ជាា Space Project បាានខិិតខំំស្ដាា�រនិិងរំំឭកឡើ�ើងវិិញនូូវអនុុកាារចងចាំំ�នៃ�តន្រ្តី�ី� រ៉៉ក់់ អេ�ន រ៉ូូ�ល និិងទស្សសនីីយភាាព
តន្រ្តី�ី� ប៉ុុ�ប ដែ�លពេ�ញនិិយមខ្លាំំ��ងកាាលពីីនៅ�ៅក្នុុ�ងទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំំ��១៩៦០ និិង១៩៧០ ដោ�ោយបាានរួួមបញ្ចូូ�លឥស្សសរជនល្បីី�ៗដូូចជាា តាារា�អ្ននកនាាង
រស់់ សេ�រីីសុុធាា ដែ�លបាានស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ តាារា�ចម្រៀ��ៀងនាំំ�មុុខរបស់់ Cambodian Space Project អ្ននកនាាង កាាក់់ ចាាន្ធីី�
បាានរងគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់បាាត់់បង់់ជីីវិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១៨។ មរតករបស់់នាាងនៅ�ៅតែ�មាាន។
ចូូលទៅ�ៅស្ដាា�ប់់ The Cambodian Space Project: https://www.youtube.com/watch?v=noM82VINHRE

តួួនាាទីីរបស់់កម្ពុុ�ជាានៅ�ៅក្នុុ�ងសង្រ្គា�ា�មលោ�ោកលើ�ើកទីីពីីរ៖ តើ�ើមាានទេ�? ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាាអ្វីី�?

ចាាប់់ពីីចុុងសតវត្សសរ៍៍ទីី១៩
រហូូតដល់់ពាាក់់កណ្ដាា�លសតវត្សសរ៍៍ទីី២០
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយអាាណាានិិគមបាារាំ�ំង។
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លសង្រ្គា�ា�មលោ�ោកលើ�ើកទីីពីីរ របប Vichy របស់់បាារាំ�ំង (ដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��ោមបង្គាា�ប់់របស់់ណាាហ្ស៊ីី��អាាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់) បាានបន្តតកាារត្រួ�ួតត្រា�ា
លើ�ើប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា និិងប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅឥណ្ឌូូ�ចិិន other parts of Indochina។ ពេ�លនោះ�ះ� អាាជ្ញាា�ធរអាាណាានិិគមបាារាំ�ំងបាាន
នាំំ�ចូូលចលនាានយោ�ោបាាយលទ្ធិិ�ហ្វាា�ស៊ីី�សមកប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ ហ្វាា�ស៊ីី�សនិិយមមាានអ្ននកគាំំ�ទ្រ�ជាាអ្ននកសកម្មមជនកម្ពុុ�ជាាដែ�លមើ�ើលឃើ�ើញលទ្ធិិ�
នោះ�ះ�ថាាជាាទស្សសនៈៈបែ�បសម័័យទំំនើ�ើប។ អភិិបាាលជនជាាតិិបាារាំ�ំង ឈ្មោះ�ះ�� Jean Decoux បាានដឹឹកនាំំ�ឲ្យយបង្កើ�ើ�តចលនាាយុុវជនខ្មែ�ែរ យុុវ៉ា��
ន់់ (Yuvan) (ផ្នែ�ែកលើ�ើទ្រឹ�ឹស្តីី�គំំរូូអឺឺរ៉ុុ�ប បំំពេ�ញដោ�ោយនិិមិិត្តតសញ្ញាា�ដូូចជាា «Roman salute»)។ កាារដកជ្វីី�ហ្វវពីីអាាណាានិិគម ត្រូ�ូវបាានអម
ដោ�ោយកាារផ្សសព្វវផ្សាាយនូូវកាារឃោ�ោសនាាប្រ�ឆាំំ�ងជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ
ដែ�លបញ្ជាា�ក់់ពីីវិិបស្សសនាាស្ដាំំ��និិយមជ្រុ�ុលរបស់់អាាណាាព្យាាបាាលបាារាំ�ំងនៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សក្រោ��ោមអាាណាានិិគម។
បន្ទាា�ប់់ពីីកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់អាាណាានិិគមបាារាំ�ំងត្រូ�ូវបាានជប៉ុុ�នមកបន្តត ចលនាាជាាតិិជ្រុ�ុលនិិយមក៏៏បាានកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយក្រ�សោ�ោបយកឱកាាស
រីីកដុះះ�ដាាល។ ចលនាាគាំំ�ទ្រ�ជប៉ុុ�នជ្រុ�ុលនិិយមនេះ�ះ ក៏៏បាានពង្រី�ីកឥទ្ធិិ�ពលរបស់់ខ្លួួ�ន និិងធ្វើ�ើ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារនៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��១៩៤៥។ ពួួកគេ�
បាានបន្តតកាាន់់អំំណាាចរហូូតដល់់ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��១៩៤៥ នៅ�ៅពេ�លបាារាំ�ំងមកគ្រ�ប់់គ្រ�ងឡើ�ើងវិិញ។ នេះ�ះគឺឺជាាករណីីពិិសេ�សមួួយនៃ�ចលនាាគាំំ�ទ្រ�
ហ្វាា�ស៊ីី�ស តាាមកាាន់់អំំណាាចក្នុុ�ងរយៈៈកាាលចុុងក្រោ��ោយនៃ�សង្រ្គា�ា�មលោ�ោកលើ�ើកទីីពីីរ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា មិិនសូូវមាានកាារចងចាំំ�ទូូលំំទូូលាាយអំំពីីសង្រ្គា�ា�មលោ�ោកលើ�ើកទីីពីីរទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនមាានបូូជនីីយដ្ឋាា�ន ឬទីីសក្កាា�ររំំឭក
ពីីសម័័យនោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�រ។ ឧទាាហរណ៍៍មួួយដែ�លត្រូ�ូវបាានស្គាា�ល់់ពីីកាាររំំឭកនៃ�ជម្លោះ�ះ��នេះ�ះ គឺឺកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពកំំណត់់ហេ�តុុរបស់់ អាាន់់
ហ្វ្រែ��ែង ជាាភាាសាាខ្មែ�ែរ។

សមាាជិិករបស់់អង្គគកាារយុុវជន យុុវ៉ា��ន់់ ដើ�ើរក្បួួ�នធម្មមយាាត្រា�ាគាំំ�ទ្រ�រដ្ឋាា�ភិិបាាល Vichy
នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សបាារាំ�ំង។ (John Tully ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តខ្លីី�ស្ដីី�ពីីកម្ពុុ�ជាា៖ ពីីសម័័យ
អាាណាាចក្រ� ទៅ�ៅដល់់កាាររស់់រា�ន។ ឆ្នាំំ��២០០៦) Allen & Unwin)

បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត កាារចងចាំំ�ពីីសង្រ្គា�ា�មលោ�ោកលើ�ើកទីីពីីរ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ត្រូ�ូវបាានលុុបបំំបាាត់់ដោ�ោយព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារសោ�ោកនាាដកម្មមផ្សេ�េងៗ៖
សង្រ្គា�ា�មស៊ីី�វិិលកម្ពុុ�ជាា និិងអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ យោ�ោងតាាមកំំណត់់ប្រ�វត្តិិ�របស់់ព្រះ�ះមហាាក្សសត្រ� នរោ�ោត្តតម សីីហនុុ ដែ�លបាានចេ�ញផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៨០ បាានឲ្យយដឹឹងថាា មេ�ដឹឹកនាំំ�
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ប៉ុុ�ល ពត បាានបង្ហាា�ញពីីភាាពឈ្លលក់់វង្វេ�េងនឹឹង អាាដាាហ្វវ ហ៊ីី�ត្លែ�ែរ នៅ�ៅក្នុុ�ងសន្ទទរកថាារបស់់ខ្លួួ�ន និិងក្នុុ�ងកាារនិិយាាយស្ដីី�ជាាសម្ងាា�ត់់។

សំំណួួរសម្រា�ាប់់ត្រិះ�ះ�រិះ��ពិិចាារណាា៖

មើ�ើលរូូបថតបូូជនីីយដ្ឋាា�នពីីរ៖ រូូបសំំណាាកជនរងគ្រោះ��ះ�នៅ�ៅគុុកទួួលស្លែ�ែង ជាាស្នាា�ដៃ�របស់់សិិល្បបករខ្មែ�ែរកាាត់់បាារាំ�ំង Sera
Ing និិងរូូបសំំណាាករង្វវង់់មូូលស្ដីី�ពីីកាារផ្ដួួ�លរលំំខ្មែ�រក្រ�
ែ ហមដោ�ោយវៀ�ៀតណាាម។ តើ�ើបូូជនីីយដ្ឋាា�នទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ មាានតួួនាាទីីអ្វីី�
ក្នុុ�ងកាារកសាាងកាារចងចាំំ�ជាាសហភាាពរួួមអំំពីីខ្មែ�ែរក្រ�ហមនិិងអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅរបស់់វា�?

រូូបសំំណាាករបស់់ជនរងគ្រោះ��ះ�នៅ�ៅគុុលស្លែ�ែង ស្នាា�ដៃ�ដោ�ោយសិិល្បបករកម្ពុុ�ជាាបាារាំ�ំង Sera
Ing និិងរូូបសំំណាាករង្វវង់់មូូលអបអរដល់់កាារដួួលរលំំនៃ�របបខ្មែ�ែរក្រ�ហម សាាងសង់់ដោ�ោយ
វៀ�ៀតណាាម (ប្រ�ភព៖ Wikimedia Commons)

ទស្សសនៈៈសង្គគមចម្រុះ�ះ�ភាាពខុុសគ្នាា� ក្រុ�ុមជនជាាតិិភាាគតិិចសំំខាាន់់ៗនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស ករណីីនៃ�កាារ
ធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញក្រោ��ោយឆ្នាំំ��១៩៤៥

ទោះ�ះ�បីីជាាវត្តតមាានរបស់់ក្រុ�ុមជនជាាតិិភាាគតិិចមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សក៏៏ដោ�ោយ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាភាាគច្រើ��ើនជាាអ្ននកកាាន់់សាាសនាាព្រះ�ះពុុទ្ធធ។ ក្រុ�ុម
ជនជាាតិិភាាគតិិចដែ�លច្រើ��ើនជាាងគេ�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា គឺឺសហគមន៍៍ចាាមមូូស្លីី�ម ចិិន និិងវៀ�ៀតណាាម ព្រ�មទាំំ�ងក្រុ�ុមជនជាាតិិដើ�ើមតូូចៗ
មួួយចំំនួួនទៀ�ៀត ដូូចជាាខ្មែ�ែរក្រោ��ោម និិងកួួយ។ នៅ�ៅក្រោ��ោមរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ជនជាាតិិចាាម និិងវៀ�ៀតណាាម ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ជាាគោ�ោលដៅ�ៅសម្លាា�ប់់។
នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១៨ ខៀ�ៀវ សំំផន ជាាមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចុុងក្រោ��ោយដែ�លនៅ�ៅរស់់ ត្រូ�ូវបាានតុុលាាកាារអន្តតរជាាតិិកាាត់់ក្ដីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម កាាត់់ទោ�ោសពីី
បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ទៅ�ៅលើ�ើចាាមមូូស្លីី�ម និិងជនជាាតិិភាាគតិិចវៀ�ៀតណាាមនៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា។
ស្វែ�ែងរកព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែម៖ Minorities and indigenous people in Cambodia

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាមាានមស្ចិិ�តចំំនួួន៨៨៤ និិងសាាលាាសាាសនាាឥស្លាា�មចំំនួួន៣១៤កន្លែ�ែង
(រូូបថតដោ�ោយ៖ សើ�ើសាាយ្យាាណាា)

សំំណួួរសម្រា�ាប់់ត្រិះ�ះ�រិះ��ពិិចាារណាា៖

1 តើ�ើសង្រ្គា�ា�មអាាចប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់ក្រុ�ុមជនជាាតិិភាាគតិិចដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើ
ពួួកគេ�ជាាក្រុ�ុមដែ�លងាាយរងគ្រោះ��ះ�រងឬ?
2 តើ�ើមាានវិិធាានកាារបង្កាា�រអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លអាាចកាារពាារក្រុ�ុមភាាគតិិចនៅ�ៅពេ�លមាាន
ជម្លោះ�ះ��?

Gathering of Muslim men in Cambodia (Credit: Sayana Ser)

ប្រ�ភេ�ទនៃ�កាារបដិិសេ�ធន៍៍ និិងបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយហូូឡូូខស៍៍ និិងអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍
អ្ននកពហុុបដិិសេ�ធ

វិិធីីសាាស្រ្ត�តរា�ក់់កំំផែ�លមួួយចំំនួួនរបស់់អ្ននកបដិិសេ�ធហូូឡូូខសត៍៍ មាានភាាពប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា�នឹឹងវិិធីីសាាស្រ្ត�តដែ�លប្រើ��ើដោ�ោយអ្ននកបដិិសេ�ធអំំពីីអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍កម្ពុុ�ជាា។ ក្នុុ�ងករណីីខ្លះះ� កាារបដិិសេ�ធន៍៍និិងបំំផ្លែ�ែង
ទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយទាំំ�ងពីីរនោះ�ះ� ត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើងដោ�ោយមជនតែ�មួួយ ដែ�លអាាចហៅ�ៅថាាជាាអ្ននកពហុុបដិិសេ�ធ។
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ខៀ�ៀវ សំំផន គឺឺជាាប្រ�មុុខរដ្ឋឋដែ�លជ្រើ��ើសតែ�ងតាំំ�ងក្នុុ�ងអំំឡុុងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ដែ�លក្រោ��ោយមក ត្រូ�ូវបាានកាាត់់ទោ�ោសពីីបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិ។ កាារសរសេ�ររបស់់ ខៀ�ៀវ សំំផន គឺឺជាាឧទាាហរណ៍៍គំំរូូមួួយស្តីី�ពីីកាារ
បដិិសេ�ធន៍៍អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ឬកាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ៖ សំំភាារៈ�ឯកសាារដែ�លអ្ននកនិិពន្ធធរូូបនេះ�ះប្រើ��ើប្រា�ាស់់ដើ�ើម្បីី�វែែកញែ�ក មាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�ខ្លាំំ��ងទៅ�ៅនឹឹងសម្ភាា�ររបស់់អ្ននកបដិិសេ�ធ ឬបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយហូូឡូូខសត៍៍
ប្រើ��ើនៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�បដែ�រ។ ខៀ�ៀវ សំំផន ច្រា�ានចោ�ោលកំំហុុស ដូូច Michael Shafir ក្នុុ�ងករណីីបដិិសេ�ធនិិងបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយហូូឡូូខសត៍៍ នេះ�ះជាាយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តមួួយដែ�លអ្ននកសិិក្សាាបាានកំំណត់់ឃើ�ើញ។ ខៀ�ៀវ សំំផន ប៉ុុ�នប៉៉ងរុុញ
ទម្លាា�ក់់កំំហុុសទៅ�ៅឲ្យយអ្ននកផ្សេ�េង ដូូចជាា ប៉ុុ�ល ពត និិង វៀ�ៀតណាាម ដោ�ោយអះះអាាងថាា ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមដ៏៏អាាក្រ�ក់់ និិងភាាពឃោ�ោរឃៅ�ៅទាំំ�ងនោះ�ះ� មិិនមែ�នខ្មែ�ែរក្រ�ហមជាាអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត ប៉ុុ�ន្តែ�ែ គឺឺជាាកងទ័័ពវៀ�ៀតណាាម។ កាាររុុញដាាក់់កំហុុស
ំ
នេះ�ះ ជាាលក្ខខណៈៈច្បាាស់់លាាស់់របស់់អ្ននកបដិិសេ�ធនិិងបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយហូូឡូូខសត៍៍នៅ�ៅអឺឺរ៉ុុ�ប។

សវនាាកាារដំំបូូងសំំណុំំ�រឿ�ឿង០០២ ខៀ�ៀវ សំំផន
(ប្រ�ភព៖ Wikimedia Commons)

ប្រ�មុុខរដ្ឋឋខ្មែ�ែរក្រ�ហម ខៀ�ៀវ សំំផន ឆ្នាំំ��១៩៧៨
(ប្រ�ភព៖ Wikimedia Commons)
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Jacques Verges ដែ�លមាានដើ�ើមកំំណើ�ើតជនជាាតិិថៃ� បាានកាារពាារជនជាាប់់ចោ�ោទជាាច្រើ��ើន ដូូចជាាឧក្រិ�ិដ្ឋឋជន និិងអ្ននកប្រើ��ើអំំណាាចផ្ដាា�ច់់កាារ។
ដូូចគ្នាា�នឹឹងជាាតំំណាាងឲ្យយមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម លោ�ោកក៏៏បាានកាារពាារ Klaus Barbie ដែ�លជាាឧក្រិ�ិដ្ឋឋជនឃោ�ោរឃៅ�ៅរបស់់ណាាហ្ស៊ីី��ផងដែ�រ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានចាាប់់ខ្លួួ�ននិិងកាាត់់ទោ�ោសនៅ�ៅក្នុុ�ងទសវត្សសឆ្នាំំ��១៩៨០ ពីីបទមាានតួួនាាទីីក្នុុ�ងកាារសម្លាា�ប់់បំំបាាត់់ជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវបាារាំ�ំង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារ
កាារពាារមេ�ដឹឹកនាំំ�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម លោ�ោក Verges បាានទាាញយកវិិធីីសាាស្រ្ត�តប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងកាារបដិិសេ�ធន៍៍អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ឬកាារ
បង្រួ�ួមឲ្យយស្រា�ាល និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយរា�ក់់កំំផែ�ល។
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Jan Myrdal គឺឺជាាអ្ននកនិិពន្ធធ សកម្មមជន និិងឥស្សសរជនស៊ុុ�យអែ�តមួួយរូូប បាានបង្ហាា�ញយ៉ាា�ងច្បាាស់់ពីីវិិសមាានចិិត្តតស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវ
និិងជាាពិិសេ�ស ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ លោ�ោកចាាប់់អាារម្មមណ៍៍នឹឹងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ហើ�ើយបាានចូូលរួួមពាាក់់ព័័ន្ធធជាាច្រើ��ើនឆ្នាំំ�� ក្នុុ�ងកាារបដិិសេ�ធ
កាារពិិតនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ព្រ�មទាំំ�ងបាានជំំរុុញឲ្យយមាានកាារប្រ�ឆាំំ�ងចលនាាកាារពាារនិិងអភិិវឌ្ឍឍជ្វីី�ហ្វវ ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់
ទ្រា�ាយហូូឡូូខសត៍៍ ដោ�ោយអះះអាាងថាាប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លកំំពុុងបំំផ្លើ�ើ�សពីីរឿ�ឿងហូូឡូូខសត៍៍ដើ�ើម្បីី�ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ខ្លួួ�នផ្ទាា�ល់់។

ថ្្ងងៃទី២១ ខែវិច្្ឆឆិកា ឆ្្ននាំ២០១១៖ លោ�ោក Jacques Verges មេធាវីអន្្តរជាតិការពារ
ខៀ�ៀវ សំផន អំឡុងពេល ថ្្ងងៃដំបូងនៃការបើ�ើកអង្្គសេចក្្តតីក្្ននុងសំណុំរឿ�ឿង០០២
(Credit: Wikimedia Commons)

Jan Myrdal (Credit: Wikimedia Commons)
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Israel Shamir មាានដើ�ើមកំំណើ�ើតជាាជ្វីី�ហ្វវរុុស្សីី� និិងបាានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សមួួយចំំនួួន រួួមមាានប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិងប្រ�ទេ�សស៊ុុ�យអែ�ត
គឺឺជាាគំំរូូតំំណាាងមួួយនៃ�ចលនាាប្រ�ឆាំំ�ងជនជាាតិិជ្វីី�ហ្វវក្នុុ�ងសម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។
លោ�ោកចោ�ោទប្រ�កាាន់់ជ្វីី�ហ្វវនិិងអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លថាាបំំផ្លើ�ើ�សពីីរឿ�ឿង
ហូូឡូូខសត៍៍ដើ�ើម្បីី�ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន។
លោ�ោកក៏៏បាានសរសេ�រអត្ថថបទអះះអាាងថាាឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំ�ងមនុុស្សសជាាតិិដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�ោយ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហម មិិនបាានកើ�ើតឡើ�ើងនោះ�ះ�ទេ�។ លោ�ោកនេះ�ះគឺឺជាាឧទាាហរណ៍៍ដ៏៏សំំខាាន់់មួួយនៃ�អ្ននកពហុុបដិិសេ�ធ ដែ�លមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ ឬសម្រា�ាល
កម្រិ�ិតអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ និិងកាាររំំលោ�ោភបំំពាានសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស ទាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លសង្រ្គា��មលោ
ា �ោកលើ�ើកទីីពីីរ និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុ�ជាា ក្នុុ�ងទសវត្សសឆ្នាំំ��១៩៧០។
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Naom Chomsky គឺឺជាាបញ្ញាា�វន្តតដ៏៏សំំខាាន់់មួួយរូូបនៃ�សម័័យនេះ�ះ។ លោ�ោកមិិនមែ�នជាាអ្ននកបដិិសេ�ធពីីអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងរបស់់លោ�ោកមួួយចំំនួួន ដែ�លលោ�ោកបាានលើ�ើកឡើ�ើងនៅ�ៅចុុងទសវត្សសឆ្នាំំ��១៩៧០ អាាចបកស្រា�ាយជាាកាារសម្រា�ាលកម្រិ�ិតឧក្រិ�ិដ្ឋឋ
កម្មមរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីនោះ�ះ�មក លោ�ោកបាានដកពាាក្យយសំំដីីមួួយចំំនួួនដែ�លបាានថ្លែ�ែង។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ តួួនាាទីីរបស់់
លោ�ោកនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងបញ្ហាា�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា នៅ�ៅតែ�ជាាបញ្ហាា� ដូូចគ្នាា�នឹឹងសេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងរបស់់លោ�ោកមួួយចំំនួួន
ទៀ�ៀត ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារបដិិសេ�ធន៍៍ពីីហូូឡូូខសត៍៍។ Chomsky បាានសរសេ�រអាារម្ភភកថាានៅ�ៅក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅមួួយដែ�លនិិពន្ធធដោ�ោយ Robert
Faurisson ជាាជនជាាតិិបាារាំ�ំងបដិិសេ�ធហូូឡូូខសត៍៍ ដែ�លត្រូ�ូវបាានបញ្ឈឈប់់ពីីមុុខងាារបង្រៀ��ៀននៅ�ៅសកលវិិទ្យាាល័័យ និិងត្រូ�ូវបាាននាំំ�ទៅ�ៅ
តុុលាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះពីីកាារបដិិសេ�ធថាាណាាហ៊្សីី��មិិនមាានឃ្លាំំ��ងឧស្ម័័�នដុុតមនុុស្សស។ Chomsky បាានអះះអាាងថាា លោ�ោកសរសេ�រសន្ទទរកថាា
នោះ�ះ� ក្នុុ�ងនាាមសេ�រីីភាាពនៃ�កាារបញ្ចេ�េញមតិិ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ លោ�ោកត្រូ�ូវបាានរិះ��គន់់យ៉ាា�ងធ្ងងន់់ទៅ�ៅលើ�ើកាារយល់់ស្រ�បឲ្យយមាានទម្រ�ង់់បដិិសេ�ធនិិងបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់
ទ្រា�ាយហូូឡូូខសត៍៍ ក៏៏ដូូចជាាអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា។

Naom Chomsky
(Credit: Augusto Starita / Ministerio de Cultura
de la Nacion/Wikimedia Commons)

សំំណួួរសម្រា�ាប់់ត្រិះ�ះ�រិះ��ពិិចាារណាា៖

តើ�ើបែ�បផែ�ននៃ�កាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ និិងបដិិសេ�ធអំំពីីអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍
អាាចនាំំ�ឲ្យយមាានទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតឬទេ�?
តើ�ើភាាពប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា�រវា�ងទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងៗនៃ�កាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ និិង
បដិិសេ�ធនូូវអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅលើ�ើពិិភពលោ�ោក មាានអ្វីី�ខ្លះះ�?

Israel Shamir (Credit: Wikimedia Commons)

សម្ភាា�រមូូលដ្ឋាា�នដែ�លកម្ពុុ�ជាាអាាចយកមកទប់់ទល់់នឹឹងកាារបំំផ្លែ�ែងទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ និិងកាារបដិិសេ�ធន៍៍៖ បញ្ហាា�ទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិងកាារតស៊ូូ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្មែ�រក្រ�
ែ ហម

តាាមរយៈៈដំំណើ�ើរស្មុុ�គស្មាា�ញទាាក់់នឹឹងកាារប្រ�ឈមនឹឹងអតីីតកាាល ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាអាាចនិិយាាយពិិភាាក្សាាពីីបញ្ហាា�លំំបាាកលំំបិិនដូូចជាា កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ក៏៏ដូូចជាាកាារតស៊ូូ�របស់់
ប្រ�ជាាជននៅ�ៅអំំឡុុងពេ�លអំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។
ភាាពធន់់របស់់អ្ននករស់់រា�នពីីហូូឡូូខសត៍៍ អាាចធ្វើ�ើ�ជាាសំំអាាង និិងកម្លាំំ��ងចិិត្តតដល់់ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាក្នុុ�ងកាារពុះះ�ពាារជំំនះះលើ�ើទុុក្ខខលំំបាាកអតីីតកាាលរបស់់ខ្លួួ�ន។
កាារតស៊ូូ�កើ�ើតមាានឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ហើ�ើយអ្ននកចំំនួួនមិិនព្រ�មនៅ�ៅស្ងៀ�ៀ�មឡើ�ើយ នៅ�ៅពេ�លមាានអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅទាំំ�ងនោះ�ះ�។ សូូមអាានរឿ�ឿងរ៉ា��វរបស់់ បុុប្ផាា�ណាា Bophana ជាាស្រ្តី�ី�វ័័យ២៥ឆ្នាំំ��មួួយរូូប ដែ�លបាាន
សរសេ�រសំំបុុត្រ� គេ�ហាាមឃាាត់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងគុុក និិងត្រូ�ូវបាានខ្មែ�ែរក្រ�ហមសម្លាា�ប់់។

បុុប្ផាា�ណាា (ប្រ�ភព៖ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលបុុប្ផាា�ណាា)

រឿ�ឿងរ៉ាវស្្តតីពីការតស៊ូ និងភាពធន់របស់ស្្រ្តតីជនជាតិភាគតិច នៅ�ៅក្រោមរបបខ្្មមែរក្្រហម

អ្្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្្មមែរក្្រហម ៧០%ជាស្្រ្តតី ភាគច្រើនជាស្្រ្តតីមេម៉ាយ។ ចាប់តាំងពីរបបខ្្មមែរក្្រហមដួលរលំក្្ននុងឆ្្ននាំ១៩៧៩ ស្្រ្តតី
គឺជារួបរួមសង្្គមដ៏សំខាន់ និងជាអ្្នកកសាងប្្រទេសជាតិ ដោ�ោយបង្កើតទម្្រង់សេដ្្ឋកិច្្ចឡើ�ើងវិញ នៅ�ៅអំឡុងពេលចលាចលក្្ននុងទសវត្្ស
ឆ្្ននាំ១៩៨០ និង១៩៩០ នៅ�ៅពេលសង្្រ្គគាមស៊ីវិលជាមួយខ្្មមែរក្្រហម និងទណ្្ឌកម្្មសេដ្្ឋកិច្្ចត្្ររូវបានរឹតបន្្តតឹងឱកាសអភិវឌ្្ឍ។
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត តាាមរយៈៈកាារប្រឹ�ឹងប្រែ��ងឥតរួួញរា�របស់់ស្រ្តី�ី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លនាំំ�ឲ្យយវប្បបធម៌៌ ប្រ�ពៃ�ណីីកម្ពុុ�ជាា និិងកាារអប់់រំំ
កកើ�ើតមាានឡើ�ើងវិិញនៅ�ៅក្នុុ�ងរចនាាសម្ព័័�ន្ធធសង្គគមជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ។ ស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាាលៈៈទេ�សៈៈលំំបាាកទាំំ�ងនេះ�ះ ស្រ្តី�ី�កម្ពុុ�ជាាបង្ហាា�ញនូូវភាាពធន់់ និិង
កម្លាំំ��ងដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ។
មាានរឿ�ឿងរ៉ា��វរបស់់ស្រ្តី�ី�កម្ពុុ�ជាាដែ�លនៅ�ៅរស់់រា�នមាានជីីវិិត ត្រូ�ូវប្រ�ឈមនឹឹងអតីីតកាាល កាារឈឺឺចាាប់់ ទុុក្ខខវេេទនាា និិងកាារបាាត់់បង់់។ នៅ�ៅទីីនេះ�ះ
គឺឺជាារឿ�ឿងរ៉ា��វរបស់់ស្រ្តី�ី�មេ�ម៉ាា�យពីីរនាាក់់ដែ�លបាានទទួួលរងទុុក្ខខយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងនៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម និិងបាានតស៊ូូ�រស់់ដោ�ោយដើ�ើម្បីី�កូូនៗ និិង
សាាច់់ញាាតិិរបស់់ពួួកគេ�។
សឹឹម ម៉ាា�រីីយ៉ាា�ស់់ (សែ�ម ម៉ាា�រីី) អាាយុុ ៧៣ឆ្នាំំ��
សឹឹម ម៉ាា�រីីយ៉ាា�ស់់ គឺឺជាាស្រ្តី�ី�មូូស្ល៊ីី��មកម្ពុុ�ជាាដែ�លមាានដើ�ើមកំំណើ�ើតជ្វាា�ម៉ាា�ឡេ�។ គាាត់់គឺឺជាាកូូនច្បបងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�ន១២នាាក់់ ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារឈ្មួួ�ញ
អ្ននកលក់់ដូូរ។ គាាត់់បាានរៀ�ៀបកាារជាាមួួយលោ�ោក ឡុុង សើ�ើ ជាាខ្មែ�ែរកាាត់់ចិិន និិងមាានកូូនប្រុ�ុសបួួននាាក់់ និិងកូូនស្រី�ីមួួយ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ម៉ាា�រីីយ៉ាា�ស់់ បាានប្ដូូ�រឈ្មោះ�ះ��ទៅ�ៅជាា សែ�ម ម៉ាា�រីី ដោ�ោយខ្លាា�ចត្រូ�ូវបង្ខំំ�ឲ្យយស៊ីី�សាាច់់ជ្រូ�ូក និិងត្រូ�ូវទទួួលរងកាារបង្ខិិ�តបង្ខំំ�
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាានដឹឹងថាាគាាត់់នៅ�ៅតែ�មាានជំំនឿ�ឿលើ�ើសាាសនាា។ គាាត់់ក៏៏ដូូចជាាស្រ្តី�ី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបនោះ�ះ�ដែ�រ គឺឺ
ត្រូ�ូវបង្ខំំ�ឲ្យយកាាត់់សក់់ខ្មៅ�ៅ�វែែងរបស់់គាាត់់។ ប្អូូ�នស្រី�ីៗរបស់់គាាត់់ដែ�លមាានវ័័យជំំទង់់ មាានអាាយុុ១៣ទៅ�ៅ១៨ឆ្នាំំ�� ត្រូ�ូវលាាក់់អត្តតសញ្ញាា�ណដោ�ោយ
កុុហកថាាពួួកគេ�បាានរៀ�ៀបកាារ ហើ�ើយប្ដីី�របស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបញ្ជូូ�នទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកងផ្សេ�េង។
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិនអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមាានជំំនឿ�ឿផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន និិងម្ចាា�ស់់កម្មមសិិទ្ធិិ�ឯកជន ឬទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�អ្វីី�ឡើ�ើយ គឺឺគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងជាារបស់់ អង្គគកាារ រួួមទាំំ�ង
កូូនក្មេ�េង។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅសហករណ៍៍ និិងវា�លស្រែ�� ជញ្ជូូ�នស្បៀ�ៀ�ងទៅ�ៅឲ្យយទាាហាាននៅ�ៅសមរភូូមិិមុុខ។ សិិទ្ធិិ�សេ�រីីភាាពរបស់់ពួួកគេ� ត្រូ�ូវ
ដកហូូត និិងបំំបែ�កចេ�ញពីីឳពុុកម្ដាា�យ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ម៉ាា�រីីយ៉ាា�ស់់ បាានប្ដូូ�រឈ្មោះ�ះ��ទៅ�ៅជាា សែ�ម ម៉ាា�រីី ដោ�ោយខ្លាា�ចត្រូ�ូវបង្ខំំ�ឲ្យយស៊ីី�សាាច់់ជ្រូ�ូក និិងត្រូ�ូវទទួួលរងកាារបង្ខិិ�តបង្ខំំ�
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាានដឹឹងថាាគាាត់់នៅ�ៅតែ�មាានជំំនឿ�ឿលើ�ើសាាសនាា។ គាាត់់ក៏៏ដូូចជាាស្រ្តី�ី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបនោះ�ះ�ដែ�រ គឺឺ
ត្រូ�ូវបង្ខំំ�ឲ្យយកាាត់់សក់់ខ្មៅ�ៅ�វែែងរបស់់គាាត់់។ ប្អូូ�នស្រី�ីៗរបស់់គាាត់់ដែ�លមាានវ័័យជំំទង់់ មាានអាាយុុ១៣ទៅ�ៅ១៨ឆ្នាំំ�� ត្រូ�ូវលាាក់់អត្តតសញ្ញាា�ណដោ�ោយ
កុុហកថាាពួួកគេ�បាានរៀ�ៀបកាារ ហើ�ើយប្ដីី�របស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបញ្ជូូ�នទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកងផ្សេ�េង។
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមិិនអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមាានជំំនឿ�ឿផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន និិងម្ចាា�ស់់កម្មមសិិទ្ធិិ�ឯកជន ឬទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�អ្វីី�ឡើ�ើយ គឺឺគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងជាារបស់់ អង្គគកាារ រួួមទាំំ�ង
កូូនក្មេ�េង។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅសហករណ៍៍ និិងវា�លស្រែ�� ជញ្ជូូ�នស្បៀ�ៀ�ងទៅ�ៅឲ្យយទាាហាាននៅ�ៅសមរភូូមិិមុុខ។ សិិទ្ធិិ�សេ�រីីភាាពរបស់់ពួួកគេ� ត្រូ�ូវ
ដកហូូត និិងបំំបែ�កចេ�ញពីីឳពុុកម្ដាា�យ។
ឳពុុករបស់់ម៉ាា�រីី បាានឈឺឺស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារគ្មាា�នកាារព្យាាបាាលក្នុុ�ងសម័័យខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ម៉ាា�រីីក៏៏បាានបាាត់់បង់់កូូនប្រុ�ុសពីីរនាាក់់ និិងកូូនស្រី�ីម្នាា�ក់់
ដោ�ោយជំំងឺឺ និិងខ្វះះ�ជីីវជាាតិិអាាហាារមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាានយក ឡុុង សើ�ើ ប្ដីី�របស់់គាាត់់ទៅ�ៅសម្លាា�ប់់នៅ�ៅក្បែ�ែររណ្ដៅ�ៅ�មួួយក្នុុ�ងខេ�ត្តត
កណ្ដាា�ល ដោ�ោយសាារគាាត់់ចុះះ�ខ្សោ�ោយអស់់កម្លាំំ��ងពីីកាារធ្វើ�ើ�កាារហួួសហេ�តុុនៅ�ៅវា�លស្រែ�� និិងសង់់ទំំនប់់ទឹឹក ប្រ�ព័័ន្ធធធាារា�សាាស្រ្ត�ត។
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមចាាត់់ទុុកអ្ននកណាាដែ�លទន់់ខ្សោ�ោយ ឬឈឺឺពេ�លធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅស្រែ�� ឬអ្ននកណាាដែ�លមិិនដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដាំំ�ស្រូ�ូវ គឺឺជាាអ្ននកទីីក្រុ�ុង គឺឺអ្ននកដែ�ល
មាានស្បែ�ែកស ឬពាាក់់វ៉ែែ�នតាា ត្រូ�ូវចាាត់់ទុុកថាាជាាដង្កូូ�វជន្លេ�េនសង្គគម ជាាពួួកមូូលធននិិយម ឬជាាខ្មាំំ��ង។

សែ�ម ម៉ាា�រីី និិងប្អូូ�នស្រី�ី សែ�ម សុុធាា រូូបថតនៅ�ៅមុុនរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៤ នៅ�ៅ
ហាាង «កម្ពុុ�ជាាថតរូូប» របស់់លោ�ោក អ៊ីី�វ៉ុុ�ង ហែ�ម នៅ�ៅមុុខផ្សាារថ្មីី�
(រូូបថតផ្ដដល់់ដោ�ោយ៖ សើ�ើ សាាយ្យាាណាា)

ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក៏៏ជិិតនឹឹងយកជីីវិិតរបស់់ម៉ាា�រីីទៅ�ៅដែ�រ នៅ�ៅពេ�លគាាត់់អង្វវរសុំំ�ពួួកគេ�ពីីដំំណឹឹងប្ដីី�របស់់គាាត់់។
«គេ�អូូសខ្ញុំំ�យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ដែ�រ។ ខ្ញុំំ��គិិតថាាខ្ញុំំ��ស្លាា�ប់់ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��ព្យាាយាាមសួួរពួួកវា�ពីីប្ដីី�ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែកូូនប្រុ�ុសតូូចៗរបស់់ខ្ញុំំ�ពីីរ
នាាក់់ អាាយុុ៦ឆ្នាំំ�� និិង៨ឆ្នាំំ�� យំំឱបជើ�ើងអង្វវរពួួកខ្មែ�ែរក្រ�ហមហ្នឹឹ�ងឲ្យយលែ�ងខ្ញុំំ�៖ «សូូមលែ�ងម្ដាា�យខ្ញុំំ��ទៅ�ៅ។ ប្រ�សិិនបើ�ើយកគាាត់់ទៅ�ៅ គ្មាា�នអ្ននកណាា
មើ�ើលថែ�ខ្ញុំំ��ទេ� សូូមអាាណិិតពួួកយើ�ើងផង...»។ ខ្មែ�ែរក្រ�ហមក៏៏បាានដោះ�ះ�លែ�ង ម៉ាា�រីី ដោ�ោយប្រ�មាាន និិងយកកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងវ៉ៃៃ�ក្បាាលរបស់់គាាត់់ឡើ�ើង
ចេ�ញឈាាម។ ឈ្លលបខ្មែ�ែរក្រ�ហមក៏៏បាានទាាញសក់់អូូសម៉ាា�រីីទៅ�ៅជិិតរណ្ដៅ�ៅ�ដែ�រ។
បន្ទាា�ប់់ពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួលរលំំ ម៉ាា�រីី បាានជួួបជុំំ�ជាាមួួយម្ដាា�យនិិងបងប្អូូ�ន និិងត្រូ�ូវមើ�ើលថែ�ចិិញ្ចឹឹ�មសមាាជិិកគ្រួ�ួសាារចំំនួួនប្រាំ�ំ�បួួននាាក់់ ដែ�ល
មាានម្ដាា�យមេ�ម៉ាា�យ កូូនប្រុ�ុសពីីរនាាក់់ ប្អូូ�នប្រុ�ុសម្នាា�ក់់ ប្អូូ�នស្រី�ីៗចំំនួួនបួួននាាក់់ និិងក្មួួ�យស្រី�ីតូូចម្នាា�ក់់ដែ�លកំំព្រា�ារឳពុុកម្ដាា�យដោ�ោយត្រូ�ូវ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមសម្លាា�ប់់។ ម៉ាា�រីី ខិិតខំំប្រ�កបរបរដើ�ើរលក់់ដូូរថ្នាំំ��ឫសឈើ�ើ និិងក្រ�ណាាត់់ខោ�ោអាាវ ដែ�លគាាត់់បាានរៀ�ៀនចេះ�ះពីីឳពុុករបស់់គាាត់់។ គាាត់់
ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅលក់់ដូូរតាាមខេ�ត្តតនាានាា ដោ�ោយដើ�ើរពីីផ្ទះះ�មួួយទៅ�ៅផ្ទះះ�មួួយ និិងសុំំ�ផ្ទះះ�អ្ននកភូូមិិគេ�ងស្នាា�ក់់ពីីរបីីយប់់។ ម៉ាា�រីីបាានជួួបនឹឹងកាារលំំបាាក
និិងទទួួលរងទុុក្ខខខ្លាំំ��ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាានព្យាាយាាមជំំនះះតស៊ូូ�នឹឹងឧបសគ្គគទាំំ�ងអស់់ ដើ�ើម្បីី�ថែ�រក្សាាគ្រួ�ួសាារមនុុស្សសជាាទីីស្រ�ឡាាញ់់ ដែ�លពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ
គាាត់់ ដោ�ោយសាារពួួកគេ�នៅ�ៅតូូចៗ និិងកំំព្រា�ារ។ កូូនប្រុ�ុសនិិងប្អូូ�នប្រុ�ុសរបស់់គាាត់់បាានរៀ�ៀននៅ�ៅសាាលាា និិងបញ្ចចប់់ថ្នាា�ក់់ឧត្តតមសិិក្សាា នៅ�ៅ
ក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�ស។ កាារខិិតខំំរបស់់គាាត់់បាានផ្ដដល់់ផលមកវិិញ ហើ�ើយប្អូូ�នស្រី�ីៗ និិងក្មួួ�យស្រី�ីក៏៏បាានរៀ�ៀបកាារមាានគ្រួ�ួសាាររៀ�ៀងខ្លួួ�ន។

ម៉ាា�រីី (ឆ្វេ�េង ទីី១) សុុធាា (ស្ដាំំ�� ទីី១) ថតជាាមួួយម្ដាា�យ និិងប្អូូ�នៗប្រុ�ុសស្រី�ីនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិធីីកាារ
ក្មួួ�យប្រុ�ុស។ (Credit: Family archive of Sayana Ser)

ទោះ�ះ�បីីជាាសព្វវថ្ងៃ�ៃ ម៉ាា�រីី កំំពុុងរស់់នៅ�ៅមាានសេ�រីីភាាពជាាមួួយគ្រួ�ួសាារកូូនប្រុ�ុសច្បបង កូូនប្រ�សាារស្រី�ី និិងចៅ�ៅៗក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ស្ថាា�នភាាពរា�ងកាាយ
សុុខភាាពផ្លូូ�វចិិត្តតរបស់់គាាត់់មាានលក្ខខណៈៈទន់់ខ្សោ�ោយ ដោ�ោយស្រ�មោ�ោលនៃ�កាាររងទុុក្ខខឈឺឺចាាប់់ពីីអតីីតកាាល នៅ�ៅតែ�ដាាមជាាប់់ក្នុុ�ងកាារចងចាំំ�របស់់
គាាត់់។
«ប្ដីី�ខ្ញុំំជា
� ាមនុុស្សសល្អអស្លូត
ូ� បូូត។ គាាត់់មាានស្បែ�ែកសស្អាា�ត ដោ�ោយសាារគាាត់់ជាាកូូនចៅ�ៅចិិន។ ពួួកយើ�ើងស្រ�ឡាាញ់់គ្នាា�ណាាស់់។ ទាាល់់រា�ល់់ថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះ ខ្ញុំំ��
យល់់សប្តិិ�ឃើ�ើញមុុខគាាត់់។ ខ្ញុំំ�ច
� ង់់ជួប
ួ គាាត់់ណាាស់់ ស្រ�មៃ�ឃើ�ើញមុុខគាាត់់ ជីីវិិតយើ�ើងមិិនដឹឹងប្រែ��ទៅ�ៅជាាយ៉ាា�ងម៉េ�ច
េ ប្រ�សិិនបើ�ើគាាត់់នៅ�ៅរស់់វិញ
ិ »។
ក្រោ��ោយពេ�លរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមបាានដួួលរលំំ ទីីរា�ម បាានជួួបជុំំ�ជាាមួួយនឹឹងបងប្អូូ�ន កូូនៗ និិងក្មួួ�យៗបាានខ្លះះ� ហើ�ើយបាានបន្តតស្វែ�ែងរកសមាាជិិក
គ្រួ�ួសាាររបស់់គាាត់់ទៀ�ៀត។ គាាត់់បាានចិិញ្ចឹឹ�មមើ�ើលថែ�ក្មួួ�យៗកំំព្រា�ារចំំនួួនប្រាំ�ំ�ពីីរនាាក់់ ដែ�លឳពុុកម្ដាា�យត្រូ�ូវខ្មែ�ែរក្រ�ហមយកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់។

ម៉ាា�រីី និិងចៅ�ៅៗ ថតនៅ�ៅមុុខផ្ទះះ�។ គាាត់់មាានជំំងឺឺសន្លាា�ក់់ និិងឈឺឺចង្កេះ�ះ�។
(Credit: Family archive of Sayana Ser)

ទីីរា�មបាានបាាត់់បង់់សមាាជិិកគ្រួ�ួសាារអស់់ជាាច្រើ��ើននាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។ ប្ដីី�របស់់គាាត់់គឺឺជាាមន្រ្តី�ី�រា�ជកាារ ត្រូ�ូវខ្មែ�ែរក្រ�ហមចោ�ោទថាាជាាជន
ក្បបត់់ និិងត្រូ�ូវបញ្ជូូ�នទៅ�ៅអប់់រំំ គឺឺមាានន័័យថាា យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់។ បងថ្លៃ�ៃប្រុ�ុសរបស់់ ទីីរា�ម គឺឺជាាមន្រ្តី�ី�គយនៅ�ៅក្នុុ�ងរបប លន់់ នល់់ ហើ�ើយត្រូ�ូវ
ខ្មែ�ែរក្រ�ហមសម្លាា�ប់់ទាំំ�ងពីីរនាាក់់ប្ដីី�ប្រ�ពន្ធធជាាបងស្រី�ីរបស់់ទីីរា�ម។ បន្សសល់់នៅ�ៅកូូនស្រី�ីកំំព្រា�ារពីីរនាាក់់។ បងប្អូូ�នរបស់់ទីីរា�ម បីីនាាក់់ទៀ�ៀត ដែ�ល
ជាាមន្រ្តី�ី�នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបចាាស់់ ក៏៏ត្រូ�ូវបាានខ្មែ�ែរក្រ�ហមតាាមដាានចាាប់់ រួួមទាំំ�ងប្អូូ�នប្រុ�ុសរបស់់ ទីីរា�ម ដែ�លជាានិិស្សិិ�តក៏៏ត្រូ�ូវចាាប់់យកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់
ដែ�រ។
ពាាក្យយស្លោ�ោ�ករបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហមមួួយនិិយាាយថាា «គ្មាា�នសញ្ញាា�បត្រ�ទេ� មាានតែ�សញ្ញាា�ឃើ�ើញ។ ប្រ�សិិនបើ�ើចង់់បាានសញ្ញាា�បត្រ� ត្រូ�ូវតែ�ទៅ�ៅយកនៅ�ៅ
ព្រែ��កជីីកទំំនប់់»។ ពាាក្យយស្លោ�ោ�កមួួយទៀ�ៀត និិយាាយថាា «កាារសិិក្សាាមិិនសំំខាាន់់ទេ�។ អ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់គឺឺកាារងាារនិិងបដិិវត្តតន៍៍»។ ដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះ
នៅ�ៅក្រោ��ោមរបបគ្រ�ប់់គ្រ�ង ផ្ដាា�ច់់កាារឃោ�ោរឃៅ�ៅរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម សាាលាារៀ�ៀនត្រូ�ូវបាានបិិទទាំំ�ងស្រុ�ុង។ របបនេះ�ះបាានប្រែ��ក្លាា�យសាាលាារៀ�ៀន
សាាធាារណៈៈ និិងវត្តតអាារា�ម ទៅ�ៅជាាកន្លែ�ែងឃុំំ�ឃាំំ�ង ក្រោ��ោលសត្វវ និិងឃ្លាំំ��ង។
ទីីរា�ម ត្រូ�ូវចិិញ្ចឹឹ�មមើ�ើលថែ�ក្មេ�េងប្រុ�ុសពីីរនាាក់់ និិងក្មេ�េងស្រី�ីប្រាំ�ំ�នាាក់់។ ក្មួួ�យស្រី�ីម្នាា�ក់់មាានជំំងឺឺគនិិងថ្លលង់់។ គាាត់់បាានឲ្យយពួួកគេ�ទៅ�ៅរៀ�ៀនចេះ�ះអាាននិិង
សរសេ�រគ្រ�ប់់គ្នាា�។ ចំំណែ�កគាាត់់តែ�ងតែ�ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅមកពីីផ្ទះះ�នៅ�ៅជាាយក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ និិងកន្លែ�ែងកាារងាារនៅ�ៅឆ្នុុ�កទ្រូ�ូ នៅ�ៅខេ�ត្តតកំំពង់់ឆ្នាំំ��ង។ គាាត់់
ជាាអ្ននកប្រ�មូូលទិិញលក់់ត្រី�ីទឹឹកសាាប និិងលៀ�ៀសខ្ចៅ�ៅ�នៅ�ៅបឹឹងទន្លេ�េសាាប។
ទីីរា�ម បាានខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរកស៊ីី�យ៉ាា�ងសស្រា�ាក់់សស្រាំ�ំ� ដើ�ើម្បីី�ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត និិងបំំពេ�ញជីីវផាាពរស់់នៅ�ៅឲ្យយក្មេ�េងៗដែ�លនៅ�ៅជាាមួួយគាាត់់។
ដោ�ោយសាារកាារងាារមមាាញឹឹកក្នុុ�ងមុុខរបរនេះ�ះ នាំំ�ឲ្យយគាាត់់ចូូលចិិត្តតទុុកសក់់ខ្លីី�ដូូចប្រុ�ុស និិងច្រើ��ើនតែ�ស្លៀ�ៀ�កតែ�ខោ�ោ។ តាាមសម្ដីី�បងប្អូូ�នរបស់់គាាត់់
បាានឲ្យយដឹឹងថាា ទីីរា�ម ធ្លាា�ប់់ជាាស្រ្តី�ី�ដ៏៏ស្អាា�តបាាតម្នាា�ក់់ មាានសម្បុុ�រស្បែ�ែកសជាាងគេ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�នទាំំ�ងអស់់ និិងមាានសក់់ខ្មៅ�ៅ�រលោ�ោងស្អាា�ត
ហើ�ើយធ្លាា�ប់់មាានរូូបរា�ងជាាលោ�ោកស្រី�ីថ្លៃ�ៃថ្នូូ�។

នាាក់់ ទីីរា�ម (ឆ្វេ�េង) និិងមិិត្តតស្និិ�ទ្ធធស្នាា�លដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ��ហៅ�ៅក្រៅ��ៅថាា ឡុុង យ៉ាា�ស់់
(Credit: Family archive of Sayana Ser)

បច្ចុុ�ប្បបន្នន ទោះ�ះ�បីីជាាក្មួួ�យៗកូូនកំំព្រា�ារទាំំ�ងអស់់បាានធំំពេ�ញវ័័យ រៀ�ៀបកាារមាានគ្រួ�ួសាារ មាានកូូនហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ (លើ�ើកលែ�ងក្មួួ�យស្រី�ីដែ�លគថ្លលង់់
កំំពុុងរស់់នៅ�ៅជាាមួួយបងស្រី�ីច្បបងរស់់នាាង) ទីីរា�ម នៅ�ៅតែ�បន្តតធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរប្រ�កបរបរកស៊ីី�នេះ�ះជាារឿ�ឿយៗ។ សុុខភាាពរបស់់គាាត់់ធ្លាា�ក់់ចុះះ�ខ្សោ�ោយ
និិងទ្រុ�ុឌទ្រោ��ោមខ្លាំំ��ងបន្ទាា�ប់់ពីីកើ�ើតស្រ្តូ�ូ�ក ដាាច់់សរសៃ�ឈាាម ដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យយគាាត់់វៀ�ៀចមុុខនិិងមាាត់់មួួយចំំហៀ�ៀង។ គាាត់់បាានខំំប្រឹ�ឹងធ្វើ�ើ�ចលនាា
ដោ�ោយប្រើ��ើកម្លាំំ��ងខ្លួួ�នឯង និិងឧស្សាាហ៍៍ព្យាាយាាមឥតសម្រា�ាក។
នៅ�ៅក្នុុ�ងរបបក្រ�ហម ទីីរា�ម អាាចទុុកបាានរបស់់ពីីរយ៉ាា�ងគឺឺ៖ ភួួយដែ�លគាាត់់ប្រើ��ើជាាខ្នើ�ើ�យ ឬជាាកម្រា�ាលក្រា�ាលលើ�ើដីីដើ�ើម្បីី�ដេ�កពេ�លយប់់ និិង
ស្លាា�បព្រា�ាមួួយដែ�លគាាត់់បាានចងពាាក់់នឹឹងកដើ�ើម្បីី�កាារពាារកុំំ�ឲ្យយត្រូ�ូវគេ�លួួច ឬបាាត់់។

នាាក់់ ទីីរា�ម ទៅ�ៅទីីក្រុ�ុងម៉ាា�កាាស និិងចៅ�ៅប្រុ�ុស រ៉ូូ�ហ្សាាក់់ ជូូនដំំណើ�ើរនៅ�ៅព្រ�លាានយន្តតហោះ�ះ�
អន្តតរជាាតិិភ្នំំ�ពេ�ញ។
(Credit: Family archive of Sayana Ser)

3. កាារផ្ដួួ�ចផ្ដើ�មរ
ើ� បស់់រដ្ឋឋ និិងស្ថាា�ប័ន
័ មិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិបា
ិ ាល ក្នុុ�ងកាារកាារពាារនិិងប្រ�ឈមនឹឹងកាារបដិិសេ�ធន៍៍
ឧទាាហរណ៍៍ខ្លះះ�ៗនៃ�កាារផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�ម៖
	តុុលាាកាារប្រ�ជាាជនបដិិវត្តតន៍៍ បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�ពីីរខែ� នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៧៩ ក្រោ��ោយរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហមដួួល
រលំំ ដើ�ើម្បីី�កាាត់់ទោ�ោស ប៉ុុ�ល ពត និិង អៀ�ៀង សាារីី ដោ�ោយកំំបាំំ�ងមុុខ ពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍។
ឯកសាារញត្តិិ�រណសិិរ្សស៖ ប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាាដែ�លនៅ�ៅរស់់រា�នមាានជីីវិិត បាានធ្វើ�ើ�ញត្តិិ�បណ្ដឹឹ�ងប្រ�ហែ�ល ១លាាន៦សែ�ន
នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ��១៩៨៣និិង១៩៨៤ ដើ�ើម្បីី�ជំំរុុញឲ្យយអង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិទទួួលស្គាា�ល់់ពីីអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅរបស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។
ញត្តិិ�ទាំំ�ងនោះ�ះ� ពិិពណ៌៌នាាពីីភាាពឃោ�ោរឃៅ�ៅប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតមកលើ�ើប្រ�ជាាជនកម្ពុុ�ជាា វិិធីីសម្លាា�ប់់និិងចំំនួួនមនុុស្សសដែ�លស្លាា�ប់់ ទីីតាំំ�ង
សម្លាា�ប់់ និិងកាាររងទុុក្ខខវេេទនាារបស់់ប្រ�ជាាជន។
	ទិិវា�ជាាតិិនៃ�កាារចងចាំំ� (២០ ឧសភាា) ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៨៤ ដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកនៅ�ៅរស់់ឲ្យយទទួួលនូូវ
កាារផ្សះ�ះផ្សាា និិងនិិយាាយពីីបទពិិសោ�ោធន៍៍ឈឺឺចាាប់់របស់់ខ្លួួ�ន។
សាារមន្ទីី�រ៊៊ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ទួួលស្លែ�ែង The Tuol Sleng Genocide Museum និិងវា�ល
ពិិឃាាតជើ�ើងឯក គឺឺជាាទីីតាំំ�ងនៃ�ភស្តុុ�តាាងនៃ�កាារសម្លាា�ប់់ និិងបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញ និិងជាាទីីកន្លែ�ែងដ៏៏សំំខាាន់់នៃ�កាារចងចាំំ�រួួម។
	អង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះវិិសាាមញ្ញញក្នុុ�ងតុុលាាកាារកម្ពុុ�ជាា (អ.វ.ត.ក) ឬតុុលាាកាារកាាត់់ក្ដីី�ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយ
រដ្ឋាា�ភិិបាាលកម្ពុុ�ជាា និិងអង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិ នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០០៣ ដើ�ើម្បីី�កាាត់់ទោ�ោសមេ�ដឹឹកនាំំ�ជាាន់់ខ្ពពស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម ពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋ
កម្មមដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំឡុុងពេ�លពួួកគេ�កាាន់់អំំណាាច។

Neak Ti Ream with her sister-in-law
(Credit: Family archive of Sayana Ser)

ភួួយរបស់់ នាាក់់ ទីីរា�ម នៅ�ៅសល់់ពីីសម័័យខ្មែ�ែរក្រ�ហម (រូូបថតផ្ដដល់់ដោ�ោយ៖ សើ�ើ សាាយ្យាាណាា) (Credit: Sayana Ser)

Neak Ti Ream (center) with Sayana Ser (first right)
and her family (Credit: Family archive of Sayana Ser)

ឧទាាហរណ៍៍នៃ�កាារផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មរបស់់អង្គគកាារសង្គគមស៊ីី�វិិល៖

កម្មមវិិធីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរក្រ�ហម The Khmer Rouge History Application បាានបើ�ើកឲ្យយដំំណើ�ើរកាារ
ប្រើ��ើប្រា�ាស់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�វិិច្ឆិិ�កាា ឆ្នាំំ��២០១៧ ដោ�ោយមជ្ឈឈមណ្ឌឌលបុុប្ផាា�ណាា។ កម្មមវិិធីីនេះ�ះអាាចមាានក្នុុ�ងឧបករណ៍៍ឆ្លាា�តវៃៃ ជួួយ
ឲ្យយប្រ�ជាាជនក្មេ�េងៗ សិិក្សាាពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តខ្មែ�ែរក្រ�ហម ប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌ សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស និិងសន្តិិ�ភាាពពីីអ្ននករស់់រា�នមាានជីីវិិត។
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Participants of the seminar about the Holocaust in Phnom Penh, coorganised
by the NEVER AGAIN Association and the Heinrich Boll Stiftung Cambodia, July
2019 (Credit: NEVER AGAIN Association)
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របៀ�ៀបណាា?

ផ្នែ�ែកក្រ�បខាាងមុុខនៃ�សៀ�ៀវភៅ�ៅកំំណត់់ហេ�តុុរបស់់ អាាន់់ ហ្រ្វែ��ែង ជាាភាាសាាខ្មែ�ែរ (ឆ្នាំំ��២០០២ និិង២០២០)
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ឈាមរបស់់ក្មេេងៗដែលមិិនមែនជាជនជាតិិជ្វីី�ហ្វវ ដើើម្បីី�ប្រាារព្ធធពិិធីី ហើើយ ជាទូូទៅប្រើើ�ឈាមរបស់់ក្មេេងជាគ្រិិ�ស្តតសាសនិិក។ ពាក្យយចចាមអារាម អំំពីីការប្ររមាថឈាម ត្រូូ�វបានផ្សសព្វវផ្សាាយ
ទូូលំំទូូលាយដោយពួួកណាតហ្ស៊ីី�� នៅអំំឡុុងពេលហូូឡូូខសត៍៍។ ឧទាហរណ៍៍នៃការប្ររឌិិតនេះះ អាចរកឃើើញនៅក្នុុ�ងសង្គគមបច្ចុុ�ប្បបន្ននផងដែរ។
់ ំជាងគេ នៅក្នុុ�ងសង្រ្គាា�� មលោកលើើកទីី២ (បច្ចុុ�ប្បបន្ននជាសារមន្ទីី�រ)។ បុុរស ស្រ្តីី�� កុុមារជាង ១,១លាននាក់់ ត្រូូ�វ
ជំំរំំសម្លាាប់់ Auschwitz–Birkenau៖ ជាជំំរំំប្ររមូូលផ្ដុំំ�� និិងសម្លាាប់ធំ
បាត់់បង់់ជីីវិិតនៅទីីនេះះ។ ចាប់់ពីីពេលនោះះមក វាបានក្លាាយជានិិមិិត្តតរូូបចម្បបងមួួួ�យរបស់់ ហូូឡូូខសត៍៍។
អំំណាចអាក់់ស៊ីី�ស៖ សម្ព័័�ន្ធធនយោបាយមួួយដឹឹកនាំំដោយអាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ អ៊ីី�តាលីី និិងជប៉ុុ�ន ដែលបានប្ររឆាំំងនឹឹងទ័័ពសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តត នៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេលសង្គ្រាា�មលោកលើើកទីី២។ សមាជិិកផ្សេេងទៀៀត
រួួមមាន ប្ររទេសហុុងការីី រ៉ូូ�ម៉ាានីី ស្លូូ�វ៉ាាគីី ប៊ុុ�លការីី ក្រូូ�អាត និិងហ្វាាងឡង់់។
អ្ននកឈរមើើល៖ អ្ននកដែលនៅអសកម្មម និិងប្ររងើើយកន្ដើើ�យចំំពោះះការធ្វើើ�ទុុកបុុកម្នេេញ ជនជាតិិជ្វីី�ហ្វវ នៅអំំឡុុងពេលសង្រ្គាា��មលោកលើើកទីី២ ដោយមូូលហេតុុផ្សេេងៗ។ អ្ននកឈរ មើើល
មានបំំណែកភាគច្រើើ�ននៅក្នុុ�ងសង្គគម។ បុុគ្គគល និិងក្រុុ�មទាំំងនេះះ មិិនចាំំបាច់់នៅក្នុុ�ង ប្ររភេទតែមួួយទេ នៅក្នុុ�ងហូូឡូូខសត៍៍ ពួួកគេមានជម្រើើ�សច្រើើ�នសម្រាាប់់ពួួកគេ។ ស្វែែងយល់់បន្ថែែម៖
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/bystanders
អ្ននកចូូលរួួមសហការ៖ ប្ររទេសនៅអ៊ឺឺ�រ៉ុុ�ប នៅក្នុុ�ងអំំណាចអាក់់ស៊ីី�ស បានសហប្ររតិបត្តិ
ិ ិ�ការជាមួួយរបបណាតហ្ស៊ីី��អាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ ដោយពង្រឹឹ�ងច្បាាប់់ប្ររឆាំំងជនជាតិិជ្វីី�ហ្វវ។ Vichy France ជា
ឈ្មោះះ�ដែលផ្ដដល់់ឲ្យយជាផ្លូូ�វការទៅរដ្ឋឋសេរីីបារាំំង ដឹឹកនាំំដោយ Marshal Philippe Pétain នៅអំំឡុុងពេល សង្រ្គាា��មលោកលើើកទីី២។ វាអនុុវត្តតតាមគោលនយោបាយសហការ ជាមួួយ
ណាតហ្ស៊ីី��អាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ ដែលកាន់់កាប់់នៅភាគខាងជើើង និិងខាងលិិច។ នៅក្នុុ�ងប្ររទេស ដែលកាន់់កាប់់ដោយអំំណាចអាក់់ស៊ីី�ស មានជាបុុគ្គគលខ្លះះ� និិងអង្គគការចំំនួួន ដែលជំំរុុញទឹឹក ចិិត្តត
ដោយលទ្ធិិ�ជាតិិនិិយម លទ្ធិិ�ប្ររឆាំំងជនជាតិិជ្វីី�ហ្វវ និិងលទ្ធិិ�ប្ររឆាំំងកុុម្មុុ�យនីីស្តត បានសហការជាមួួយណាតហ្ស៊ីី��។
ជំំរំំមរណៈៈ៖ ណាតហ្ស៊ីី��បានសាងសង់់ជំំរំំចំំនួួនប្រាំំ� នៅក្នុុ�ងប្ររទេសប៉ូូ�ឡូូញដែលខ្លួួ�ន កាន់់កាប់់ នៅចុុងឆ្នាំំ�១៩៤១ និិងដើើមឆ្នាំំ�១៩៤២ ក្នុុ�ងបំំណងសម្លាាប់់មនុុស្សសកម្រិិ�ត ឧស្សាាហកម្មម។ ជំំរំំ
Belzec, Chelmno, Sobibor, Treblinka, Maidanek និិង ជំំរំំ Auschwitz–Birkenau ត្រូូ�វបានសាងសង់់ដើើម្បីី�សម្លាាប់់មនុុស្សសរាប់់សែននាក់់ ដោយប្រើើ�ឧស្ម័័�នម៉ូូ�ណូូសាយ។ ជំំរំំទាំំង
នេះះ មានទីីតាំំងនៅក្នុុ�ងតំំបន់់ព្រៃៃក្រាាស់់ៗ ដាច់់ដោយឡែកពីីពិិភពខាងក្រៅៅ ប៉ុុ�ន្តែែជាប់់ផ្លូូ�វ រទេះះភ្លើើ�ង។

លទ្ធិិ�ហ្វាាស៊ីី�ស៖ មនោគមវិិជ្ជាានយោបាយ និិងចលនាប្ររមូូលផ្ដុំំ�� ដែលរីីករាលដាលនៅ ក្នុុ�ងបណ្ដាារប្ររទេសនៃទ្វីី�បអឺឺរ៉ុុ�បមួួយចំំនួួន នៅចន្លោះះ�ឆ្នាំំ�១៩១៩ និិង១៩៤៥។ វាបានជំំរុុញឲ្យយ មាន
លទ្ធិិ�យោធាជាតិិនិិយមហួួសហេតុុ វប្បបធម៌៌តែមួួយ និិងអរិិភាពចំំពោះះប្ររជាធិិបតេយ្យយ។
អំំពើើប្ររល័័យពូូជសាសន៍៍៖ មេធាវីី Rafael Lemkin បានណែនាំំពីីទស្សសនៈៈពាក្យយ «ប្ររល័័យពូូជសាសន៍៍» នៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៤៣។ ពាក្យយនេះះបានផ្អែែកជាចម្បបងទៅនយោបាយ របស់់ណាត
ហ្ស៊ីី�� ទៅចំំពោះះជ្វីី�ហ្វវ នៅអំំឡុុងពេលសង្រ្គាា��មលោកលើើកទីី២។ ទស្សសនៈៈនេះះ ត្រូូ�វបានប្រើើ�ប្រាាស់់នៅក្នុុ�ងអនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្ររជាជាតិិ ស្ដីី�ពីីការធ្វើើ�ទុុកបុុកម្នេេញ និិងទណ្ឌឌកម្មមពីីឧក្រិិ�ដ្ឋឋកម្មម
ប្ររល័័យពូូជសាសន៍៍ (១៩៤៨)។ ទស្សសនៈៈនេះះ បានបញ្ចូូ�លនូូវ អត្ថថន័័យទូូលំំទូូលាយជាងទស្សសនៈៈ «ហូូឡូូខសត៍៍» និិងធំំធេងជាងឧក្រិិ�ដ្ឋឋកម្មមសម្លាាប់់។ អំំពើើប្ររល័័យពូូជសាសន៍៍ គឺឺជាបំំផ្លាាញ
ដោយចេតនា និិងជាប្ររព័័ន្ធធ ទាំំងស្រុុ�ង ឬដោយផ្នែែក នៃក្រុុ�មជាតិិពន្ធុុ� ពូូជសាសន៍៍ សាសនា ជាតិិ ឬវប្បបធម៌៌ណាមួួយ។ វាគឺឺជាឧក្រិិ�ដ្ឋឋកម្មមប្ររឆាំំង មនុុស្សសជាតិិធំំបំំផុុត។
ហូូឡូូខសត៍៍៖ គីីជាការធ្វើើ�ទុុកបុុកម្នេេញជាប្ររព័័ន្ធធគាំំទ្ររដោយរដ្ឋឋប្ររទេស និិងសម្លាាប់់ជនជាតិិជ្វីី�ហ្វវនៅអឺឺរ៉ុុ�ប នៅចន្លោះះ�ឆ្នាំំ�១៩៣៣ និិង១៩៤៥ ដោយរបបណាតហ្ស៊ីី�� និិងទ័័ពសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តតដែល
កាន់់កាប់់នៅអឺឺរ៉ុុ�ប។ អ្ននកខ្លះះ�ឲ្យយនិិយមន័័យពាក្យយ «ហូូឡូូខសត៍៍» កាន់់តែទូូលំំទូូលាយ ដោយបញ្ចូូ�លអ្ននករងគ្រោះះ�ផ្សេេងទៀៀតគឺឺ៖ ប្ររជាជនពួួកអ្ននករ៉ូូ�ម៉ាា អ្ននកស្ររឡាញ់់ភេទដូូចគ្នាា ជនពិិការ
និិងក្រុុ�មមនុុស្សសផ្សេេងទៀៀត។ ពាក្យយនេះះ ត្រូូ�វបានប្រើើ� ដោយអ្ននករស់់រានមានជីីវិិតពីីហូូឡូូខសត៍៍ រ៉ូូ�មានីី ឈ្មោះះ� Elie Wiese នៅដើើមទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំំ� ១៩៦០ ជាពាក្យយប្រៀៀ�បធៀៀបតំំណាងឲ្យយ
ការដុុតបូូជាមនុុស្សសទាំំងស្រុុ�ង នៃជំំរំំមរណៈៈរបស់់ណាតហ្ស៊ីី��។ Shoah (ស្សូូ�អាហ៍៍) គឺឺជាឈ្មោះះ�ភាសា ហ៊ីី�ប្រឺឺ� សម្រាាប់់ ហូូឡូូខសត៍៍ និិងសំំដៅតែទៅលើើការសម្លាាប់់ជនជាតិិជ្វីី�ហ្វវតែប៉ុុ�ណ្ណោះះ�។
បដិិសេធហូូឡូូខសត៍៍៖ ជាបណ្ដុំំ�នៃការអះះអាងខុុស ថាហូូឡូូខសត៍៍មិិនដែលកើើតមាន និិងថាជារឿឿងប្ររឌិិតឡើើងទាំំងស្រុុ�ង។ សូូមមើើល International Holocaust Remembrance
Alliance (IHRA) Working Definition of Holocaust Denial and Distortion.
ការបំំផ្លែែងហូូឡូូខសត៍៍៖ ជាការបង្ខូូ�ចទ្ររង់់ទ្រាាយ និិងប្រើើ�ល្បិិ�ចទាញប្ររយោជន៍៍ពីីព្រឹឹ�ត្តិិ�ការណ៍៍ប្ររវត្តិិ�សាស្រ្តត�ហូូឡូូខសត៍៍។ វាមានច្រើើ�នប្ររភេទ រួួមមានការយល់់ថាហូូឡូូខសត៍៍ ជារឿឿង
ឥតប្ររយោជន៍៍ គ្មាានតម្លៃៃខ្លឹឹ�មសារ និិងមិិនមានសារសំំខាន់់។
សម្ព័័�ន្ធធចងចាំំហូូឡូូខសត៍៍អន្តតរជាតិិ (IHRA)៖ ត្រូូ�វបានស្គាាល់់ថាជា កងកម្លាំំ�ងកិិច្ចច សហការអន្តតរជាតិិ ស្ដីី�ពីីការអប់់រំំអំំពីីហូូឡូូខសត៍៍ ការចងចាំំ និិងការស្រាាវជ្រាាវ (the ITF) រហូូតដល់់
ខែមករា ឆ្នាំំ�២០១៣។ អង្គគការអន្តតររដ្ឋាាភិិបាលមួួយនេះះ បានបង្កើើ�តឡើើងក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ១៩៩៨ ដែលប្ររផ្ដុំំ�ដោយរដ្ឋាាភិិបាល និិងអ្ននកជំំនាញ រួួមគ្នាាដើើម្បីី�ពង្រឹឹ�ង និិងលើើកកម្ពពស់់ការ អប់់រំំអំំពីីហូូឡូូខ
សត៍៍ ការស្រាាវជ្រាាវ និិងការចងចាំំទូូទាំំងសកលលោក និិងដើើម្បីី�រក្សាាការ ប្ដេេជ្ញាាគាំំទ្ររដល់់សេចក្ដីី�ប្ររកាសនៃកិិច្ចចប្ររជុំំ�អន្តតរជាតិិស្ដីី�ពីីហូូឡូូខសត៍៍ នៅទីីក្រុុ�ងស្តុុ�កខូូម។
� សង្គគមជាតិិនិិយម (ភាសាអាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់៖ Nationalsozialismus) គឺឺជាមនោគមវិិជ្ជាា និិងការអនុុវត្តតន៍៍ទាក់់ទងនឹឹងអាដូូហ្វវអ៊ីី�ត្លែែរ និិង គណៈៈបក្សសណាត
លទ្ធិិ�ណាតហ្ស៊ីី��និិយម/ណាតហ្ស៊ីី�៖
ហ៊្សីី�� នៅអាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ណាហ្ស៊ីី�� (១៩៣៣-១៩៤៥)។ វាជាទម្ររង់់មួួយរបស់់ ហ្វាាស៊ីី�សនិិយម ដែលប្ររឆាំំងនឹឹងប្ររជាធិិបតេយ្យយសេរីី និិងប្ររព័័ន្ធធរដ្ឋឋសភា។ លទ្ធិិ�នេះះ រួួម បញ្ចូូ�លនូូវការប្ររឆាំំង
ពូូជសាសន៍៍ជនជាតិិជ្វីី�ហ្វវ ប្ររឆាំំងកុុម្មុុ�យនីីស្តត និិងប្ររកាន់់ពូូជសាសន៍៍ បែបវិិទ្យា�សាស្រ្តត�។
ចលនាណាតហ្ស៊ីី��ថ្មី៖
ី� គឺឺជាចលនាយោធា សង្គគម និិងនយោបាយ នៅក្រោោយពេល សង្រ្គាា��ម ដែលកោតសរសើើរអ៊ីី�ត្លែែរ និិងស្វែែងរកការស្ដាារលទ្ធិិ�ណាតហ្ស៊ីី��ឡើើងវិិញ។ ចលនា ណាតហ្ស៊ីី��ថ្មីី�
ជំំរុុញការស្អអប់់ និិងលើើកតម្កើើ�ងពីីឧត្ដដមភាពរបស់់ស្បែែកស។ វាគាំំទ្ររការវាយ ប្ររហារផ្នែែកពូូជសាសន៍៍ និិងជនជាតិិភាគតិិច រួួមមាន ជនជាតិិជ្វីី�ហ្វវ រូូម៉ាានីី និិងមូូស្លីី�ម។ ចលនានេះះ អាច
រកនៅក្នុុ�ងគ្ររប់់តំំបន់់នៃពិិភពលោក។
តុុលាការ Nuremberg៖ ធ្វើើ�ឡើើងនៅចន្លោះះ�ពីីឆ្នាំំ�១៩៤៥ និិងឆ្នាំំ�១៩៤៦ កាត់់ក្ដីី�ជនដៃ ដល់់របស់់ណាតហ៊្សីី��ចំនួ
ំ ួន២៤រូូប ពីីបទឧក្រិិ�ដ្ឋឋកម្មមប្ររឆាំំងនឹឹងសន្តិិ�ភាព ឧក្រិិ�ដ្ឋឋកម្មមសង្រ្គាា��ម និិង
ឧក្រិិ�ដ្ឋឋកម្មមប្ររឆាំំងនឹឹងមនុុស្សសជាតិិ។ វាគឺឺជាតុុលាការអន្តតរជាតិិដំំបូូងដែលធ្វើើ�ឡើើងដោយ ប្ររទេសសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តត និិងតំំណាងប្ររទេសដែលកាន់់កាប់់ដោយណាតហ្ស៊ីី�� ដើើម្បីី�ប្រើើ�ជាយន្តតការ ក្រោោយ
សង្រ្គាា��ម ដើើម្បីី�នាំំយកមេដឹឹកនាំំជាតិិមកកាត់់ទោស ដោយការដាក់់ពន្ធធនាគារ ឬកាត់់ ទោសប្ររហារជីីវិិត។

Porajamos៖ ជាភាសារ៉ូូ�មានីី សម្រាាប់់ការប្ររល័័យពូូជសាសន៍៍ដោយពួួកណាតហ្ស៊ីី�� ទៅ លើើប្ររជាជនរ៉ូូ�ម៉ាានីី និិងស៊ិិ�នទីី។ វាគឺឺជាពាក្យយបង្កើើ�តថ្មីី�ដែលបកប្រែែថា «លេបត្ររបាក់់» ឬ «បំំផ្លិិ�ច
បំំផ្លាាញ»។ ពួួកណាតហ្ស៊ីី��បានចាត់់ទុុក ប្ររជាជនរ៉ូូ�ម៉ាា និិងស៊ិិ�នទីី ជាអ្ននកពូូជសាសន៍៍អន់់ និិងប្ររឆាំំងសង្គគម។ យល់់ដឹឹងបន្ថែែម៖
https://www.romarchive.eu/en/voices-of-the-victims/genocide-holocaust-porajmos-samudaripen
ប្ររតិិបត្តិិ�ការ Reinhard៖ គឺឺជាផែនការរបស់់ណាតហ៊្សីី�� ក្នុុ�ងការបំំបាត់់ប្ររជាជនជ្វីី�ហ្វវនៅ ប្ររទេសប៉ូូ�ឡូូញ។ យល់់ដឹឹងបន្ថែែម៖ https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/
article/operation-reinhard-einsatz-reinhard
សញ្ញាា Swastika៖ ធ្លាាប់់ប្រើើ�ជានិិមិិត្តតសញ្ញាានៅក្នុុ�ងសាសនាព្រះះ�ពុុទ្ធធ និិងហិិណ្ឌូូ�។ វាត្រូូ�វបានប្ររដូូចនឹឹងលទ្ធិិ�ណាតហ្ស៊ីី�� និិងហូូឡូូខសត៍៍។
សុុចរិិតត្រឹឹ�មត្រូូ�វក្នុុ�ងចំំណោមប្ររជាជាតិិ៖ គឺឺជាអ្ននកមិិនមែនជ្វីី�ហ្វវដែលជួួយជនជាតិិ ជ្វីី�ហ្វវ ហើើយត្រូូ�វបានពួួកណាតហ្ស៊ីី��ធ្វើើ�បាបក្នុុ�ងអំំឡុុងពេលសង្រ្គាា��មលោកលើើកទីី២។ អ្ននក ជួួយសង្រ្គោះ���ះ
ជ្វីី�ហ្វវ អាចទទួួលបានឋានៈៈជាមនុុស្សសសុុចរិិតក្នុុ�ងចំំណោមប្ររជាជាតិិ (the Righteous Among the Nations) ពីីមជ្ឈឈមណ្ឌឌល Yad Vashem នៅក្នុុ�ងប្ររទេសអ៊ីី�ស្រាាអែល។
អ្ននកក្រោោកឈរ (Upstanders)៖ គឺឺជាអ្ននកដែលតស៊ូូ�ទប់់ទល់់នឹឹងសកម្មមភាពរបស់់ ជនដៃដល់់ និិង/ឬ បានជួួយអ្ននករងគ្រោះះ�នៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេលសង្រ្គាា��មលោកលើើកទីី២។ ពាក្យយនេះះ អាច
ប្រើើ�ចំំពោះះស្ថាានការណ៍៍ផ្សេេងៗទៀៀត រួួមទាំំងពិិភពសហកាល។
យុុទ្ធធនាការយើើងចងចាំំ (WeRemember Campaign)៖ អង្គគការសហប្ររជាជាតិិ បានរៀៀបចំំតាក់់តែងដាក់់យក ថ្ងៃៃទីី២៧ ខែមករា ជាទិិវាចងចាំំអំំពីីហូូឡូូសត៍៍។ វាគឺឺជាថ្ងៃៃដែលជំំរំំ
មរណៈៈធំំជាងគេ Auschwitz–Birkenau និិងជំំរំំប្រមូ
រ ូលផ្ដុំំ�� ត្រូូ�វបានរំំដោះះ។ សមាជប្ររជុំំ�ជ្វីី�ហ្វវ ពិិភពលោក បានចាប់់ផ្ដើើ�មដំំណើើរការយុុទ្ធធនាការ WeRemember ប្ររចាំំឆ្នាំំ� ដើើម្បីី�រំំឭកដល់់
ជន រងគ្រោះះ� ដោយកាន់់សញ្ញាាដែលអានថា ‘#WeRemember’ (យើើងចងចាំំ) និិងដាក់់រូូបភាពរ បស់់ពួួកគេនៅក្នុុ�ងបណ្ដាាញសង្គគម។
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