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Introduction

This story collection is a book of thirteen passages that illustrate 

how some individuals have transformed their experiences with 

conflict into motivation to build sustainable peace. It is the 

culmination of several interviews I conducted in the summer 

of 2011 on an undergraduate fellowship in Cambodia.  I had 

the wonderful opportunity to listen to the lives and advice of 

Cambodian peacebuilders, and their enthusiasm and willingness 

to share their history, feelings, and aspirations with me was 

more than I could have ever hoped for.  I found such insight in 

their advice that I struggled to convey concisely the beautiful 

and moving tales they gave me.  These writings are my attempt 

to share with others - Khmer, Khmer-Americans, and others 

interested - the lessons these peacebuilders shared with me and 

the realizations I had while listening.  Without their participation 

and support, I would not have learned about the conflicts 

facing Cambodia as a developing country nor gained a better 

understanding of my own family’s history.  This experience has 

been a transformation - thank you very much to the participants, 

the Haas Center for Public Service of Stanford University, the 

Centre for Peace and Conflict Studies, and my family for making 

it possible.  

Seng Sakara

រម្ភក
ក ងរ យ រណ៏ ំងអស់ក្នុង ៀវ ះ ឿង ល់របស់មនុស្ស 

១៣     ក់     ល ឧ ហរណ៏ប ក់អំពីបុគ្គលមួយចំនួន ល ះ ្នបទ 
ពិ ាធន៏ពី រ ស់ ង ឲ្យ យ ចំណង់សំ ប់ក ងសន្តិ ពឲ្យ ន 
និរន្ត។   ះ ៀវ លចង ងពីសំ ស ល ងខ្ញុំ ន ្វើ ក់ 

ក ្ខល ំ  ២០១១   សកម្ពុ   ប ប់ពី នទទួល រអនុ ្ញតិពី 
ម វិទ ល័យ ងខ្ញុំ   សហរដ្ឋ រិក។  ខ្ញុំ នឱ សដ៏ល្អពិ ស ាយ 
ន ប់អំពីជីវិតនឹងដំបូ នរបស់ ្មរអ្នកក ងសន្តិ ព ំង  ១៣   ក់   

ចំណង់ដ៏ ំង របស់ ត់នឹង រសុខចិត្ត ករំ ក វត្តិរូបម ាស ្ចត  
នឹងមហិច្ឆិ មួយខ្ញុំ   លខ្ញុំមិន ន ន ល់ ាះ។  ខ្ញុំ ើល ើញទស្សនះ

ក្នុងដំបូ នរបស់ ត់ ំងអស់ លខ្ញុំខំចំលង ាយផ្ចិតផ្ចង់នូវ វត្តិ ល 
ត់ នបក យ ប់ខ្ញុំ។  អត្ថបទ ះ បំណងរបស់ខ្ញុំក្នុង រជួយផ្សប់ផ យ

ឲ្យ ន ដល់ ្មរ ំងអស់   ្មរ រិ ំងនឹងអ្នក ំងអស់ ល ប់ រម្មណ៏
ក្នុង ឿង ះ  អំពី ៀនអ្នកក ងសន្តិ ព ំង ះ នបក យឲ្យខ្ញុំនឹង 
រយល់ដល់របស់ខ្ញុំ ល ន ប់ ត់។   ើ ត់ ំងអស់មិន នចូលរួមនឹង
ំ ខ្ញុំមិន ច ៀនសូ អំពីទំ ស់ ល សកម្ពុ នឈមមុខក្នុង 
នះ ស លកំពុងអភិវឌ្ឍ   ើយក៏ខ្ញុំមិន ចយល់ដឹងឲ្យពិត កដអំពី
វត្តិរបស់ រ ល់របស់ខ្ញុំ រ។  បទពិ ាធន៏ ះ នប ត់ខ្ញុំពីអ្វី លខ្ញុំ

មិន នយល់ពីមុន  ខ្ញុំសូមអរគុណចំ ាះអ្នកចូលរួម ំងអស់ចំ ាះ   
The Haas Center   ម វិទ ល័យ  Stanford  នឹង  the Center for Peace and  

Conflict  Sudies ម ំង រខ្ញុំ ល ្វើឲ្យគំ ាង រ ះសំ ច ន ាយ 
ាគជ័យ។

ង     ៉



4

For Vannath, neither her extensive activism for democracy nor her 
leadership in Cambodian civil society was part of any plan.  Growing 
up in a devout Buddhist family, she was taught early on that change 
is the only certainty.  She did not dream of her future and says simply, 
“dreaming and planning is not my type…I choose day by day.”

Vannath has spent almost 20 years helping to reconstruct and 
rehabilitate her war-torn country. As president of the Coalition for Free 
and Fair Elections in the early 90s, she monitored election processes in 
order to improve transparency. Then, as president of Cambodian Social 
Development from 1996-2006, she helped establish the first series of 
public forum debates on national issues, as well as the first national 
survey on corruption and the first national curriculum on transparency 
and accountability. As a testament to her dedication, she was one of 
1000 women nominated for the Nobel Peace Prize in 2005. 

Although her accomplishments speak to her focus and ability, 
Vannath remembers her struggle to become the activist  she is known 
as today.   She recalls, “When I arrived in the [refugee] camps, they 

[fellow refugees] looked at me like I was their savior.” She explains 
that because she was one of few surviving members of the educated 
class, they expected her to be a leader.  But being a leader was not 
her disposition.  In her time, Cambodian women were not vocal.  
They were not involved in the greater community, and neither was 
she.  When asked what made her  decide to become an activist, she 
says,  “my awakening was seeing Khmer wander from the tombs like 

living ghosts…” Her experiences with suffering were her motivation. 
“Although it went against my culture, I decided to be involved.”

ាក ីវ ត   ន រ ព    
ំងសកម្ម ព ាក ី ង ្នកលទ្ធិ - 
ធិប យ្យ   ងំជំហ៊រដឹក ំ ាក ីក្នុង  

សង្គមពលរដ្ឋ ្មរគឺមិន ន ចំ ក  
ន រ មួយ ។    រស់ ក្នុង រ  
ាក ី ល នជំ ឿស៊ប  ់ ក្នុង ះ  

ពុទ្ធ ស    ាក ី វ ន ៀន ំងពី  
ល ាក ី តូច   រ ស់ប្តូរគឺ   
ព មួយគត់ លពិត កដ។  

ាក ី  មិន លរំពឹងគិតដល់អ គត ាក ី ីយ   ីយនិ យ ាយ យ  
ួល   " ររំពឹងគិតឬ រ ាងទុក មុនមិន ន លក្ខណះរបស់ខ្ញុំ ...ដល់ ្ង  
សឹម ្ងនឹង"។

ាក ីវ ត   នចំ យ លជិត ្ភ ំក្នុង រជួយក ង សកម្ពុ ។ 
  ក្នុង នះ ន គណះក ធិ រ ីម្បីេ ះ ្នាត ាយ រីនឹងយុត្តិធម៌   

សកម្ពុ   ទសវត្សរ៍១៩៩០   ាក ី ន ម នដំ ីរ រ រ េ ះ ្នាត      
ីម្បី   លំអរដំ ីរ រ ះឲ្យ ន ន់ ឹម វ ីង។  ក្នុង នះ ន  

មជ្ឈមណលអភិវឌ្ឍន៏សង្គមពី ំ១៩៩៦  ដល់   ំ២០០៦   ាក ី   ន ្វីឲ្យរីកចំ ីន  
ក្នុង រទទួលខុស វ  នឹង រចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសកម្ម ព  សង្គម ។     ើ 

កអន្តរ តិ ាក ី ្តី ក់ក្នុងចំ ាម ្តី ំង  ១០០០   ក់   ល វ ន ីស  
ីស អ្នក ចទទួលរ ន់ណ ល ំ  ២០០៥។

ថ្វី ើជ័យជំនះ នមកពី រយកចិត្តទុក ក់  នឹង របិុន សប់របស់ ាក ីក៏
ាយ   ាក ីវ ត   នឹក ដល់ រ ឹង ងតស៊ូរបស់ ាក ី   ើម្បីឲ្យ  
យ សកម្មជន ល ន វ ទទួល ល់ដល់សព្ទ ្ង ះ។

Chea Vannath  វ ត
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For the future generation, Vannath reminds them that life is a struggle 
for balance.  Each person balances between physical and mental 
growth, family and work.  “Cambodia must balance between national 

growth and the dignity of the people.”  She explains, “I am not so naïve 

as to think I can change the country, but I continue fighting for the 

struggle.”  As long as the struggle exists, she believes the freedom to 
make change is possible.  In her dedication, Vannath strives to ensure 
that young leaders have the freedom of choice to build a balanced 
future.

ាក ី  នឹក ីងវិញ  " លខ្ញុំ នមកដល់ជំរុំ ៀសខ្លួន (ជន ៀសខ្លួន) ីល 
មកខ្ញុំ អ្នកមកស ះ ំងអស់ ។"   ាក ីពន្យល់   ពី ាះ ាក ី ជន  

ក់ក្នុងចំ ាមអ្នក រស់ សសល់ពី ប់ដ៏តិចតួច លឋិត ក្នុងសង្គមអ្នក ះ 
ដឹង។   ំង ាះ  សង្ឃឹម ាក ី វ ្វើ អ្នកដឹក ំ។    ប៉ុ ្ត អ្នកដឹក ំ  មិន ន  
និ រ ាក ី ។   ល ាះ     ្តី ្មរមិន ន អ្នកប ្ចាញមតិ ីយ   
្តី ្មរមិន ក់ទងនឹងសង្គមធំៗ   ីយ ាក ីក៏ដូច ្តីឯ ៀតៗ រ។   លសួរ   
តុអ្វី ាក ីសំ ចចិត្ត ្វើ សកម្មជន   ាក ី ្លីយ   " រ ក់  រលឹករបស់ខ្ញុំគឺ
ាយ រ ីញ ្មរ ក់ដូ ខ្ម      ាចរស់ ើរវ ្វងរ ីរ យ ញពី  ផ្នូរ"។  បទពិ ាធន៏ 
ាក ី មួយ រ ទ    នជំរុញចិត្ត ាក ីឲ្យ ្វើ។  " ាះដឹង    រ ្វើ ះ  មិន 

ទំនងនឹងវប្បធម៏ ្មរក្តី            ខ្ញុំ សំ ចចិត្តជួយបំ ីសង្គម"។

ចំ ាះអ្នកជំ ន់់ ាយ   ាក ីវ ត សូមរំលឹកអ្នក ំងអស់   ជីវិត  
រតស៊ូ ើម្បឲី្យ នលំនឹងតុល្យ ព។  មនុស្ស ក់ៗ វតស៊ូ ើម្បីរក លំនឹងរ ង 
រលូត ស់ ង យនឹង រតី,  រ ង រលូត ស់ ក្នុងរង្វង់ រនឹងរង្វង់ 
រ រ។ "កម្ភុ វ ្វើ រថ្លងឹ ្លងរ ង ររីកចំ   េរីន តិនឹង ចក្តៃីថ្លថ្នរូ មនុស្ស"។ 
ក ីពន្យល់  "ខ្ញុំមិន ល្ងង់រហូត  គិត ខ្ញុំ ច ្ន ស ន   ប៉ុ ្តខ្ញុំ 

បន្ត រ យុទ្ធតស៊ូ"។     ើ ន រតស៊ូ   ក ី ឿ គឺនឹង   ន រី ព 
ក្នុង រ ីស ីស។  ចំ ាះរូប ាក ី ល់   ក ី    វ ត   នពុះ រ ើម្បីឲ្យ 
ន រ កដ   យុវជន ន់ ាយ លនឹងដឹក ំ ស តិនឹង ន រី ព 

ក្នុង រ ីស ីស ើម្បី ប អ គត ល នលំនឹងតុល្យ ព ំមួន។
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Sokha was eager to share his journal.  In it was an  assortment of quotes 
that he has been collecting for over 20 years.  He said that he doesn’t 
recall specific teachers who showed him how to be a leader or what 
to value in life, but that words from various books, politicians, and 
scholars are his guide.  When he was younger, he loved reading novels 
about protagonists who were “brave” and “fought for the people.” 
They became his role models. 

At ten years old, Sokha survived the Khmer Rouge years. He grew up 
during the civil war, in an environment where guns were the solution 
and the roads were dangerous. When asked if today he feels anger or 
bitterness towards the KR, he said he does not. 

“Who wanted to live in the jungle hungry, mosquito-bitten, and with no 

shelter from the rain and wind?  No one. If the man quit, he would be 

accused of betrayal then killed.  If he ran away, the army would catch 

and kill him. They were only motivated by their stomachs. I am not 

angry with the soldiers.  They were victims, too.”

In 1989 at the age of 18, Sokha ventured from his home province of 
Takeo to get a higher education in Phnom Penh.  He explained that 
the most difficult part was arriving in Phnom Penh at midnight, a poor 
farmer’s son who knew nobody and had no place to sleep.  Five years 
later, he left the capital with a bachelor’s degree in Psychology and 
Pedagogy from the Royal University of Phnom Penh and began his 
career as a teacher.

Cheang Sokha

សុ ន រ ប់ រម្មណ៍  និង ើក 
ចិត្ត ង៉ទូ យក្នុង រ ករំ កពីបទ 
ពិ ធន៍  និងជីវិតតស៊ូរបស់ ត់ចំ ះខ្ញុំ។  
សម្តីរបស់ ត់ រ ញ យខ្លឹម 

រ លប ញពី រ ះដឹង យ ន
រដក ង់អត្ថបទ ញពីអ្នកនិពន្ធ  
ីន លសុ ន មូលទុកក្នុងរយៈ 
ល ង២០ ំកន្លងមក ះ។  

ត់និ យ   "ស ប់ ត់  មិន ន ប ៀន ក់ ក់ ក់ ល ន
ំ  ឬប ៀន ើគួរ ្វើដូច ្តច ើម្បីដឹក ំជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យ ន គជ័យ 

ឬប ញពីអ្វី ត ្ល ជីវិតរបស់ខ្លួន ះ ើយ"   ះបី ៉ង ក៏ យ  
ំងអស់  និងឪពុក យរបស់ ត់ នជួយ ៀបចំខ្លួន ត់ឲ្យ នមូល ន ឹះ 

ក្នុង រ ៀបចំជីវិត។   ើសពី ះ ៀត  អ្វី ល នឥទ្ធិពលសំ ន់មក ើ ត់គឺ
គំនិតអប់រំ លដក ង់ ញពី ៀវ របស់អ្នកន យ  និងបញ្ញវន្ត
ន យ អ្នកដឹក ំ  និង មគ្គុ ស ស យផ្លូវដ៏ ើរស ប់អ គត 

របស់ ត់។  ក្នុងវ័យកុ រ ព  សុ ចូលចិត្ត ន ៀវ ម ក ីន
លនិ យអំពីតួឯក ន   ន ្វើ រ យុទ្ធ ើម្បី ជន   ើយតួឯក  

ក្នុង ម ក ំង ះ ន យ ជនគំរូស ប់ ត់។

សុ នរំលឹក ើងវិញ ំងទឹកមុខ ៀម ំ    ត់មិន ប់ ល់ ពរីក យ 
ក្នុង ព កុ រដូច ្មងៗបច្ចុប្បន្ន ះ ើយក្នុង លៈ ស ល ុក សជួប 

ទះវិបត្តិស ្គាម ្ទក្នុង  និង រ ប់ស ប់ តិ សន៍ឯង របប ្មរ ហម 
លយកចុង ណុង ំ ្លើង  និងហិង ដំ ះ យ។   ត់តស៊ូ ើម្បីរស់រហូត 

ដល់ យុ  ១០ ំ   ើបរបបដ៏ ងងឹង ះ វ នដួលរលំ។   លសួររំលឹកពីរបប 
ះ   ត់    ត់ នកំហឹង  និងចងគំនុំចំ ះអ្នក ើរ មរបប ្មរ ហម ើយ 

ង          សុ
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យយល់ ពួក ក៏ ជនរង ះដូច ត់ រ  ប៉ុ ្តអ្នកដឹក ំរបប ះ វ  
ទទួល រ ត់ ស មច ប់ឧ ិដ្ឋកម្ម ំងនឹងមនុស្ស តិ។  សុ ពន្យល់ ៀត 
   ំ១៩៩៤   ត់ នជួប មួយ ន ្មរ ហម លរស់ ក្នុង  
ត្តស្ទឹង ង។   ន ព ះ ន ្វើឲ្យ ត់គិត   មិន ននរ ក់ លចង់ 

រស់ ក្នុង ឲ្យមូស ំ   យ នជំរក   វ ្លៀង   វខ្យល់  និងមិន ន រ ប់ 
ន់ ះ ើយ។    ផ្ទុយ វិញ ើអ្នក ះមិន ម ្វើ មប   នឹង វ ទ 
ជនក្បត់ ល វ យក កំ ច   ើយ ើ នលួចរត់ ញ  ពួក ននឹង 

ម ប់ខ្លួនរួចស ប់ លដូច ។  ដូច ះពួក នជំ ីសអ្វី ពី ប់ប    
ើម្បី ះ យប ពះ  និង យុជីវិតរបស់ ៀងៗខ្លួន ះ ។   ះមិន 
ន នន័យ   សុ ំ ចំ ះ ដឹក ំ ្មរ ហម ល ន ប់ស ប់មនុស្ស 
៉ងរ ល  និងដឹក ំ ស ះ រកវិ សកម្ម ះ ើយ។  

Sokha is currently the Executive Director of the Youth Resource 
Development Program,  a well-established, local NGO that offers free 
courses to university students to develop critical thinking skills and 
social responsibility. He strongly believes that receiving an education 
means receiving not a certificate, but rather the tools and ability 
to respond to changing situations. Today Cambodia is undergoing 
change unlike any in its history.   Sokha is determined to arm the next 
generation with the intelligence and conscience to create a peaceful 
future.   

“There are no limitations to the mind except for those we 

acknowledge.” – Napoleon Hill
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ក្នុង ំ១៩៨៩   ល យុ ន១៨ ំ  សុ នផ្សង ង យ ក ញពី ុក 
កំ ើត ត្ត វ បន្ត រសិក ទី ុងភ្នំ ញ។   ត់ ន ៀប ប់    
ឿង ល ត់ មិន ចបំ ្លច ន ះ  គឺជីវិតសិក ទី ុង។  សុ ន ក 
ញពី ុកកំ ើតមកដល់ភ្នំ ញដំបូង ំងក ្ខលអ្រ ្រត មរយៈរថ ្លើង 
ើយ ម ំងមិន ល់ទី ុង  និងមិនដឹង វ ក់ ក ្លង ៀត។   ត់រស់
ក្នុងជីវិត ល រ ញ យ រតស៊ូព មអស់រយៈ លបួន ំ   ើម្បី

បញ្ចប់ រសិក ម វិទ ល័យ។  ៥   ំ យមក  សុ ន ក ញពី ជ នី 
ប ប់ពី នទទួលបរិ ្ញប ្នកចិត្តវិទ ពី កលវិទ ល័យភូមិន្ទភ្នំ ញ   ើយ 
ប់ ្តើមជីវិត ប ៀន មជ្ឈមណលគរុ សល្យភូមិ គ ត្តស្ទឹង ង។

សព្វ ្ង ះ  សុ យក តិបត្តិ អង្គ រកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធន នយុវជន 
ល អង្គ រក្នងុ កុមួយ ្វើ រ តសំ ន់ ើយុវជន មម វិទ ល័យ 

និង កលវិទ ល័យ យបណ្ណុះប ្ខលពួក ើជំ ញគិតពិ រ  
សុីជ   និងមនសិ រសង្គម។  សុ    នជំ ឿ ង៉មុត ំ    ន រអប់រំ ល 

កប យគុណ ពប៉ុ ះ ល ចជួយដឹក ំខ្លួនឯង  និងសង្គមឲ្យរីកច ីន 
ន។  ក្នុងន័យ ះ   ត់យល់ ើញ    រអប់រំ ល នគុណ ពមិន នសំ ន់ 
ក្នុង រទទួល ននូវស ្ញប ះ   ប៉ុ ្តសំ ន់គឺយកអ្វី ល នសិក មក 

អនុវត្ត សកម្ម ព   ើម្បី ្វើឲ្យ ន រ ស់ប្តូរ វិជ្ជ ន ន ព ររស់
ល់ខ្លួន  និងសង្គម។

បច្ចបុ្បន្ន ះ  កម្ពុ កំពុង បន្តវិវឌ្ឍន មុខ   ើយយុវជន វ ន ើល ើញ 
ក ំងចលករ  ឬ ក់ រ ល ំឲ្យ ន រ ស់ប្តូរសង្គម។  សុ    ្ត នឹង   

បន្តបណ្ណុះប ្ខលយុវជនឲ្យ នគុណ ព  និង ើកទឹកចិត្តដល់ពួក ឲ្យព ឹង 
មនសិ រសង្គម  និង នទំនួលខុស វចំ ះ ស អ គតរបស់ខ្លួន   រនិងសង្គម  
ំងមូល   មរយៈ រ រព ឹងនូវជំ ញ រគិតពិ រ សុីជ    ើម្បីឲ្យពួក   
ច ្វើ រវិ គពីប សង្គម  និងជំរុញឲ្យពួក នចូលរួម ៉ងសកម្មក្នុង រក ង 

វប្បធម៌សន្តិ ព  យុត្តិធម៌  និង រអភិវឌ្ឍ កប យចីរ ព កម្ពុ ។

" របស់មនុស្សពុំ ន នកំណត់    ៀរ ង ើងទទួល ល់ ន"
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By 1970, Thavory could not remember how many times she had 
taken refuge in trenches to escape the American bombs. She turned 
15 that year and the Khmer Rouge revolution had just reached 
her village in Kampong Thom. They recruited her and other village 
youth to help further the movement: “At night I traveled to give 

speeches at surrounding villages.  I spoke about the injustice of the 

carpet bombing, about the capitalists taking all the money while the 

farmers did the work, and how we should rise against Lol Nol and 

the capitalist suppressors.” Thavory became disenchanted with the 
movement when the KR mobilization began - when child soldiers 
were sent to the front lines of the fighting and her 16-year-old 
younger brother, a KR soldier, died of malaria.  

She had lived in Phnom Penh for only one year before the KR 
overran the capitol.  Thavory was evacuated with the rest of the 
population and sent to work in the mobile youth units digging 
irrigation dams: “Working under the hot sun led to skin diseases.  

Sometimes I thought I would rather die than suffer through the 

[incessant] itching.” When the country came under Vietnamese 
control, she explained how violence echoed throughout 
communities: “Some students carried guns to schools to show off 

their family status. Men would fight over traffic accidents. No one felt 

safe.” 

Her experiences led her to join the Working Group for Weapons 
Reduction in 2001. With them, she helped write a national 
curriculum on peace and disarmament and travelled across the 
country to train teachers on weapons law and methods to teach 
young people about the dangers of small arms. This work also led 

មកដល់ ំ១៩៧០  ថាវរី ងនឹក ីញ    ើ ងរត់ចូល ណ នប៉ុ នដង   
ើម្បី ច ៀសពី ប់ ក រិ ំង។   ល ង ន យុ  ១៥   ំ   រ ្វើបដិវត្តន៏  

របស់ ្មរ ហម   ន លឆ្លងមកដល់ភូមិរបស់ ងក្នុង ត្តកំពង់ធំ។     ងនិងយុវជន 
ឯ ៀត ក្នុងភូមិ វ ន ីស ីសឲ្យ ជួយប ្កើនចល ្មរ ហម។    
" លយប់ខ្ញុំ ្វើដំ ើរ   និ យ មភូមិជិត ង។    ខ្ញុំនិ យអំពីអំ ើអយុត្តិធម៍ 
ពី រទំ ក់ ប់ ករបស់ រិ ងំ   រជិះ ន់ ាយអ្នកមូលធន   មូលយក ក់  
ពីកសិករ ើង   ល អ្នក ្វើ រ  និងពី រ ្វើដូ ្តច ីម្បី ើបឈរ ើង ំងនឹង
លន់ណុល  និងពួកមូលធននិយម"។  ថាវរី ង ប់ រម្មណ៏ មួយចល ្មរ ហម

ល ្មរ ហម ប់ ្តើម ន ន ្មងៗឲ្យ ច ំង សមរភូមិមុខ   ើយប្អូន 
ុស ង ល ន ្មរ ហម រ ន វ ប់ ាយ ាគ ុន ញ់ យុ  

១៦ ំ។

ងរស់ ក្នុងទី ុងភ្នំ ញ នបួន ំមុន ្មរ ហមលុកលុយរដ្ឋ នី។   វរ ី
វ ជំ ៀស ញ មួយ ជនឯ ៀត   ីយ វ ជំរុញឲ្យ ្វើ រ មួយ 

Huot Thavoryហ  ួត    ថាវរី
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កងចល័តជីក យទឹក។     ្វើ រ ាមកំ ះ ទិត្យ  និងកង្វះអ ម័យ ្វើឲ្យ វរី
ើតជម្ងឺ ើ ្បក។     លខ្លះខ្ញុំនឹក សុខចិត្ត ប់ ងទទួលទុក្ខ ទ    ាយ ន 

ជម្ងឺរ ស់(មិនឈប់)។   ងពន្យល់ពីអំ ើ ារ ល ើត ើងក្នុងសហគមន៏។ 
យរបប ្មរ ហមដួលរលំ   ។

"ដូច និស្ិសតខ្លះយក ំ ្លើង    ើម្ីបសំ ងឲ្យ ដឹងពី នះ រ ។ 
មនុស្ស ្លាះ ពី ាះ ាះ ក់ច ចរបន្តចិបន្តចួ។   ើង ន រម្មណ៏    កុ ស 

ន្ត ណ ន  ប៉ុ ្ត នសុវត្តិ ព ើយ"។

បទពិ ាធន៏ ំង ះ   ំ ងឲ្យ ចូល បុគ្គលិក ុម រ រ ើម្បី ត់បន្ថយ 
វុធ  (the  Working  Group  for  Weapon  Reduction,  WGWR)   ំ  ២០០១។     មួយ ុម 
រ រ ះ ង នជួយសរ រកម្មវិធីសិក ស្តីពី រអប់រំសន្តិ ព   រដកហូត វុធ  
ើយ ន ្វើដំ ើរទូ ំង ស ប ត់ ប ៀនអំពីកិច្ច រដកហូត វុធ  

រអប់រំសន្តិ ព  និងអំពី ាះ ក់ វុធតូច។   រ រ ះ ំ ងរហូត ដល់ 
សឯ ៀតៗដូច    រ៉ូ   ល់ នី  និង   ស ឡឺម៉ង់   ីម្បី ករំ ក 

បទពិ ាធន៏របស់ ងអំពី រ ស់ប្តូរពីអំឡុង លស ្គាម រប ប់ស ្គាម។

បច្ចបុ្បន្ន ះ   វរី យក ត្តបិត្តិ ្មរអហិង ល អង្គ រ រ ភិ ល 
្វើ រព ឹងដំ ាះ យទំ ស់ មវិធី ្តអហិង   ។   មរយះ រអប់រំ ាយ
ន រពិ គ   ស្តីពីហិង ក្នុង ររហូត ដល់ទំ ស់កម្មសិទ្ធិដី   វរីសង្ឃឹម
នឹងជួយបន្ធូរចំណង់ រក រ ារ ល ង នជួប ទះពីមុន។     ើឱ ស 

ហុចឲ្យ ីម្បីផ្តល់ឱ ទចំ ាះ ្មង ន់ ាយ   វរី ្លើយ   "ជីវិត ខួបវិលចុះវិល 
ើង   ើ ្ង ះពិ ក   ្ង ្អកនឹង ណុក   ើ ្ង ះ ណុក ្ង ្អកនឹងពិ ក។ 

អ្នក វ ះអត់ធ្មត់  និងព មពី ាះអ្វីៗ ំងអស់មិន ៀង ត់។  អ្វីៗ ំងអស់ 
ពិត ច ស់ប្តូរ"។

her to countries such 
as Peru, Albania, and 
Germany to share her 
experiences with her 
transition from war to 
post-war.

Today, Thavory is the 
executive director 
of Khmer Ahimsa, a 
non-governmental 
organization advocating 
non-violent resolutions to 
local conflicts. Through 
conducting workshops 
on issues ranging from 
domestic violence to land 
advocacy, Thavory hopes 
this type of education 

might undo the tendencies towards violence that she has long 
witnessed. If given the opportunity to advise the young generation, 
Thavory says, “Life is a cycle. If today is hard, tomorrow will be easy, 

and if today is easy, tomorrow will be hard.  You must be patient 

because everything impermanent. Things can always change.”
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For ten years, Romduol has been working to strengthen 
communication between government officials, citizens, community 
leaders, and NGO staff. Through looking at local case studies, her 
workshops use points of disagreement as places to develop problem 
solving and communication skills. She focuses on helping participants 
explore their own issues of trust and understanding.  Romduol is 
a senior program officer and training team leader for Working for 
Peace (WFP), a social development program under the Cambodian 
Development Resource Institute.  She has dedicated herself to the 
program’s success and continuation, explaining that, “Cambodians 
must be able to communicate across divides. That way we can 
strengthen relief, advocacy, and peace work.” 

When asked why she has spent her career in social development, she 
said, “I was needed to help the country. I was more educated than 

many. I do this because I love my country.”

As a young woman in 1972, Romduol was sent to Phnom Penh to 
further her education.  However, after one year of university study, 
the money her parents mailed stopped arriving.  The capital was 
cut off from Battambang province, as National Road 5 became 
the frontline of the fighting between the government army and 
the Khmer Rouge; land travel became too dangerous and mail 
was impossible to send.  Romduol quit school and found herself 
a job as a stewardess aboard Air Cambodge, flying the skies over 
Cambodia, Vietnam, and Thailand while the fighting progressed on 
the ground.  “When I flew I didn’t think about things a lot. Just work 

and earning money. I was very lucky.”  In 1975 she was caught up in 
the whirlwind of the Khmer Rouge. 

ក្នុងរយះ លដប់ ំ      រំដួល ន ្វើ រ 
ើម្បីព ឹង រ ក់ទងរ ងម ្តីក្នុងរ - 

ភិ ល   ជន  អ្នកដឹក ំសហគមន៏ ំង 
អស់នឹងបុគ្គលិកអង្គ រ រ ភិ ល។ 
មរយះ រវិ គពីករណីក្នុង ុក  កម្មវិធី 

សិក របស់រំដួល   ន ញយក តុផល 
ទំ ស់ ប ្កើត កម្មវិធីសំ ប់ដំ ាះ 

យ ប   នឹងសំ ប់ រជំ ញ ង រ ក់ទង ។     ត់យកចិត្តទុក ក់ក្នុង រ
ជួយអ្នកចូលរួមឲ្យ វ វ ាយខ្លួនឯងពី ឿង រទុកចិត្ត   នឹង រ ាគយល់ ។  
រំដួល អ្នក ស់ទុំ  នឹង អ្នកដឹក ំ ង រអប់រំចំ ាះ រ ្វើ រ ើម្បីសន្តិ ព ល
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៏ សង្គម ាម រ ប់ ងរបស់វិទ នអភិវឌ្ឍន៏នឹងធន ន 

កម្ពុ ។   ត់ ន ្វើ រតស៊ូ ើម្បី ាគជ័យនឹង ើម្បីបន្តកម្មវិធី ះ   ីយពន្យល់   
"កម្ពុ វ ្វើឲ្យ ន រ ក់ទង ពី ប់ ន់ ក់។    រ ៀប ះ ីយ ល ើង

ចព ឹង រជំនួយ រតស៊ូនឹងកិច្ច រសន្តិ ព"។

លសួរ    តុអ្វី ាក ី នចំ យ ល ើម្បីកិច្ច រ ងអភិវឌ្ឍន៏សង្គម 
ត់ ្លើយ   "ខ្ញុំ វ សំណមពរឲ្យជួយ ស តិ។    ខ្ញុំ ន ៀនសូ ខ្ពស់ ងអ្នកឯ
ៀតដ៏ ីន។    ខ្ញុំ ្វើ ះពី ាះខ្ញុំ ញ់ ស តិខ្ញុំ"។

ក្នុង នះ ្តី ្មង ក់  ក្នុង ំ១៩៧២  រំដួល ន ស់ ុងភ្នំ ញ   ើម្ប ី
បន្ត រសិក ។  ប ប់ពី នចូលសិក នមួយ ំក្នុងសកលវិទ ល័យមក ត់ឈប់ 
ន  ទទួលលុយពីឱពុក យ ត់។  រដ្ឋ នី វ ន ត់ ច់ពី ត្ត ត់ដំបង ាយ រ 

ផ្លូវ តិ ខ៥ យ សមរភូមិមុខ ស ្គាមរ ង នរ ភិ លនឹង ្មរ ហម  
រ ្វើដំ ើរ មផ្លូវ ន ាះ ក់ ំង   ើយមិន ច ្ញើសំបុ ញចូល ន ៀត
ើយ។ 

 

Huy Romduolហ៊ុយ    រំដួល
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  រំដួលឈប់ ៀន   ើយរក ន រ ្វើ អ្នកបំ ី មយន្ត ាះ ្មរ សចរ  
ាះ ស ្មរ   ស ៀត ម  នឹង ស    ល ស ្មរកំពុង 
នស ្គាម។    " លខ្ញុំ ើ សខ្ញុំមិនសូវគិតគូរពី ឿងអ្វី   គិត ពី ្វើ រ 
ើម្បី នលុយ។    ខ្ញុំ នសំ ងល្អ ស់"។   ំ  ១៩៧៥   ត់ នយល់ ន់នូវ 

សកម្ម ពរបស់ ្មរ ហម

ពី ើកិច្ច រ សកម្មជន  រំដួល យរបស់កូនពីរ ក់៖  "គឺ ន រអស់ 
កំ ំង ំង  បុ៉ ្តខ្ញុំ វ ្វើ"។    រំដួលយល់ រកិច្ចរបស់ ត់នឹង រចិញ្ចឹមកូន 
ត់  គឺសំ ន់ដូច   គឺដូច រជួយក ង ស តិក្នុងបច្ចុប្បន្ន ល ន 

ាជន៏ពី ាះនឹង នអ្នក ករ ាយ ំទទួលមរតក ះ។

On top of being a peace activist, Romduol is a working mother of 
two: “it is tiring, but I have to do it.” Romduol understands that 
her responsibility to her work and to raise her children are equally 
important, as helping rebuild Cambodia in the present is only 
worthwhile because there is a future generation to inherit it.   
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“All news stopped coming out of Cambodia when the border was sealed 

toward the end of May [1975],”  Thida recalled of her experience living 
in Thailand while Cambodia fell to communism. “I lost contact with 

my family two months before that and had no idea of the cruelty they 

were living through.”  In 1979, Thida began working for the refugee 
service in the American Embassy in Bangkok, Thailand, hoping to find 
her family.She dedicated her efforts to convincing the Thai government 
to end the forceful return of Cambodian refugees back into Cambodia. 
By distributing the names of refugees with family in other countries, 
her team worked to convince embassies to acknowledge the 
magnitude of the issue and take action.

“I remember seeing my family among the other refugees. I was shocked 

that there was no difference between them and other people – all had 

big stomachs, dirty clothes, red hair from malnourishment, and were 

very skinny.  In that camp, I realized that we are all human, we are 

the same…the other refugees became my extended family.”  Thida 
explained that she used to think people were poor because they were 
lazy, but the sameness that she saw taught her that there are things 
much greater than a person’s work ethic that determine their situation 
in life.

After her return to Cambodia in 1992, Thida initiated a volunteer 
program to address the severe lack of human resources for Cambodia’s 
reconstruction.  She brought Cambodian American volunteers to teach 
skills for rebuilding the country’s institutions; they helped manage civil 
society groups, develop curriculum for the university, and organize 
government ministries. In the 1990s, she advocated for non-violent 

" នដំណឹងអ្វី ញពី ុក ្មរ ៀត 
ើយ  ប ប់ពី បិត ំ ទល់   ន  

ចុង ឧស    ំ១៩៧៥"  ាក ីធី  
រំលឹកពីជីវ ពរស់ ក្នងុ ស ល 

សកម្ពុ ក់ក្នុង  អំ ចកុម្មុនីស្ត។  
"ខ្ញុំ ង នទទួលដំណឹងពី រខ្ញុំពីរ  
មុន ាះ   យីមិន លនឹក ន រ 
ខ្ញុំ វរស់ ក្នុងរបប ារ ដូ ្នះ 

ើយ"។    ំ ១៩៧៩   ាក ធីី ប់ 
្តើម ្វើ រ ្នក ងជន ៀសខ្លួន មួយ 

នទូត រិក ំ ុង ងកក   ស   ក្នុង រសង្ឃឹម នឹងរក ើញ រ
ាក ី ើងវិញ។   ាក ីខំខ្នះ ្នងបព្ចុាះបព្ចូាលរ ភិ ល ឲ្យឈប់ប ្ណញ 
ជន ្មរ ៀសខ្លួន ស ្មរវិញ។    ក្នុង រផ្សប់ផ យ ្មាះរបស់ជន ៀស 

ខ្លួន រ ស ្សងៗ ៀត   ុមរបស់ ាក ីខំ ្វើ របព្ចុាះបព្ចូាល ន
ទូត ងំអស់ឲ្យទទួល ល់ទំហំ៊របស់កិច្ច រ ះ  នឹងឲ្យ ត់ ង ប់ ្តើម សកម្ម ព 

ើង ម។

"ខ្ញុំ ំ ើញ រខ្ញុំ មួយជន ៀសខ្លួនឯ ៀត។  ខ្ញុំ នតក់ស្លុត ាយ   
ើញ ពដូច រ ង រខ្ញុំនឹងជន ៀសខ្លួន ំងអស់   ាះ ាះអ្នក ំងអស់  
ើងធំ   ា វ ខ្វក់  សក់ ើង ហម ាយ រ រខ្វះជីវ តិ   យីស្គម ន ន។ 

     ក្នុងជំរំុ ះ  ខ្ញុំ ប់ ្តើមយល់    ីង ំងអស់ មនុស្ស   ើង ំងអស់ ដូច  
...ជន ៀសខ្លួនឯ ៀត យ អ្នក ក្នុងចំ ាម រខ្ញុំ"។   ាក ីធី  

ពន្យល់ ាក ី ប់យល់ អ្នក ល ពី ាះ ខ្ជិល  ប៉ុ ្ត ពដូច ល 
ាក ី ន ើញ   នប ៀន ាក ី    នអ្វីៗឯ ៀត លសំ ន់ ង រព
មខំ ្វើ រ ើម្បី ន ព ជីវិត។

Khus Thidaធី     ឃិះ
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action, serving as advisor to Ponleu Khmer to oversee the celebrated 
Dhammayietra (nation-wide peace marches), andin 1998 as the 
national coordinator for the Methathor coalition, shemobilized support 
for peaceful elections.Currently she is the founder and executive 
director of SILIKA, a non-governmental organization that continues the 
capacity building work she began from the start.

When asked why she chose to pursue this type of work, Thida 
explained that she did not live through the labor camps, but that 
she has lived and is living through its consequences.“Whether or not 

I was involved, the decision of policy makersaffected my life. I was 

not exempt…”  Today her work is more than a job, it is a way to 
determine her own future.To the younger generation, Thida advises 
them to be reflective, to not be afraid of questioning and changing 
their assumptions.  She says that it is important they consider their own 
perspective –it is a necessary part of understanding their situation in 
life and making dreams for the future.

ប ប់ពី ាក ី ន ឡប់មក ស ្មរវិញ  ក្នុង ំ១៩៩២   ាក ីធី   
ប់ ្តើមកម្មវិធីស្ម័ ចិត្តមួយ  ឲ្យគិតគូរអំពី រខ្វះ តដ៏ ំង ធន នមនុស្ស ើម្បី   

ក ង ស ្មរ។     ាក ី ំ ្មរ រិ ំងស្ម័ ចិត្ត  (Cambodian  American  
volunteers)  មកបណ្ណុះប ្ខលជំ ញសំ ប់ក ង ើងវិញនូវ ប័នរបស់ ស 
តិ  អ្នកស្ម័ ចិត្ត ំង ះ   នជួយ ៀបចំ ុមសង្គមសុីវិល  ជួយប ្កើនកម្មវិធីសិក

សំ ប់សកលវិទ ល័យ  នឹងជួយ ៀបចំ សួងរដ្ឋ ល។     ំ  ១៩៩០   ាក ីជួយ 
ព ឹងសកម្ម ពអហឹង   ទទួល រកិច្ច ទី ឹក របស់ពន្លឺ ្មរ ើម្បីទទួលខុស វ 
ក្នុងពិធីធម្ម   ( រ ្វើដំ ើរទូរ ំង ស ើម្បីសន្តិ ព)  នឹង ំ  ១៩៩៨  

ន រកិច្ច អ្នក ៀបចំ រប បប ម ធម៌ទូរ ំង ស   ាក ី ្វើ រ
មូលផ្តុំ រ ំ ើម្បី រេ ះ ្នាត ាយសន្តិ ព។  សព្ទ ្ង ះ   ាក ី  
បនិកនឹង យក ន តិបត្តិ សីល រ ល អង្គ រ រ ភិ ល   ល 

សំ ប់បន្តរកកិច្ច រ ល ាក ី ន ប់ ្តើម ំងពីដំបូង។

លសួរ    តុអ្វី ាក ី ីស ីសយកកិច្ច រ ះ   ាក ីពន្យល់   
ាក ីមិន នរស់ ក្នុងជំរុំ ៀសខ្លួន ន  ប៉ុ ្ត ាក ី នរស់ នឹងកំពុង 
រស់ មួយផលវិ ក ជំរុំ ៀសខ្លួន។  " ាះ ខ្ញុំ នចូលរួមឬមិន នចូលរួម 

ក៏ ាយ   រសំ ចចិត្ត ើ រប ្កើតច ប់ នឥទ្ទិពលមក ើជីវិតខ្ញុំ"។   មិន 
អនុ ្ញតឲ្យខ្ញុំ ពី ង ..." សព្ធ ្ង ះកិច្ច ររបស់ ាក ី ីន ងមុខ រ 
របស់ ាក ី ៀត  គឺ ន ព លកំណត់អ គតរបស់ ាក ី។    ចំ ាះ 
យុវជនជំ ន់ ាយ   ាក ីធី ផ្តល់ឱ ទឲ្យ ះពិ រ   កំុ ច  មិន នសួរ  នឹង
មិន ន ស់ប្តូរ រសន្និ នរបស់ខ្លួន។   ាក ីនិ យ រសំ ន់  យុវជន 
ជំ ន់ ាយ វគិតដល់ទស្សនះរបស់ខ្លួន   ះគឺ ររួមចំ កដ៏ ំ ច់   ើ រ 
យល់ដល់ ន ពរបស់ខ្លួនក្នុងជីវិតនឹង រផ្តល់ ចក្តី អ គត។
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Sokeo said that in many ways, it would have been easier to live inside 
the Cham community than outside it: “With other Cham feel safe 

to share my thoughts.  I can talk about my future, our community, 

our religion, and I do not feel threatened…outside it is different.” He 
explained that Cham Muslims, an ethnic and religious minority in 
Cambodia, live in peaceful communities and usually do not venture 
outside them to do business or get more schooling, many times 
because they face discrimination for their religious practices. Sokeo’s 
initial motivation to leave home was to get educated for an “easy” job, 
one that didn’t require hard labor.  What he found in the city though, 
was a love for different perspectives and cultures - an experience he 
wanted to share with others. 

Sokeo works to integrate Cham communities and individuals into the 
greater Cambodia: “We want to live in harmony.  If we live separately, 

without good relationships with others, there will beconflict because 

of misunderstandings.  It might be difficult for people meeting the first 

time to talk or share their perspectives, but they have to work through 

that. It gets easier.”

As the executive director for the Alliance for Conflict Transformation 
(ACT), Sokeo hopes to improve cooperation between civil leaders 
across religious, ethnic, and geographical divides. The Alliance for 
Conflict Transformation, a non-governmental organization established 
in 2002 to help facilitate sustained country development, focuses 
on building cooperative skills in civil leaders. In his ten years with 

សូ វនិ យ ើគិតឲ្យ ន ន
ររស់ ក្នុងសហគមន៏ ម ន រ យ  
ួល ង ររស់ ពីសហគមន៏ ះ៖ 

 " មួយ ជន មខ្ញុំ ន រម្មណ៏   ខ្ញុំ 
នសុវត្តិ ពក្នុង រប ្ចញ ាបល់។ 

ខ្ញុំ ចនិ យពីអ គតខ្ញុំពីសហគមន៏  េយីង 
ពី ស េយីង   ើយខ្ញុំមិន ន រភ័យ ចពី រគំ មគំ ង ើយ...   ើ ង

សហគមន៏ ះវិញ មិន ន ពដូច "។     ត់ពន្យល់ ជន តិ ្មរអីុ ម 
ុមជន តិនឹង ស គតិច សកម្ពុ   រស់ ក្នុងសហគមន៏ ល 

ារ ញ ាយសន្តិ ព   ើយ គ ីនមិន នគំ ាង រ ្វើ ជីវកម្មឬ
ៀនបន្ត ង សហគមន៏ ះ    គ ីនពី ាះ មិនចង់ ឈមមុខនឹង 
ររិះគន់   រអនុវត្ត ស ះ។     រជំរុញចិត្តរបស់សូ វឲ្យ ញពីផ្ទះគឺ 

ៀនសូ ើម្បីរក រ រ ល យ ួល   រ រ លមិន វ ីកំ ំង។    
អ្វី ល ត់រក ើញ ក្នុងទី ុងគឺ ចក្តី ញ់ ទស្សនះវិស័យនឹងវប្បធម៌  

ល នលក្ខណះខុសៗ    ល បទពិ ាធន៏ ល ត់ចង់ ករំ ក មួយ 
អ្នកឯ ៀត។

សូ វ ្វើ រ ើមបីរូមបញ្ចូលសហគមន៏ ម មួយនឹង ជនទូរ ក្នុង 
សកម្ពុ ដ៏ធំ ង។    " ើងចង់រស់ ក្នុង ពសមរម្យ   ើយ ើ ើងរស់

ាយ កៗពី ាយ នទំ ក់ទំនងនឹង ក្នុងសង្គម   គឺពិត ន រទំ ស់ដ៏
ធំ លនឹង ើត ន ើង ាយ រ រយល់ ឡំ។    គឺ ល ន រពិ ក

លមនុស្ស ក់ៗជួប ដំបូងក្នុង រនិ យឬ រប្តូរទស្សនះ បុ៉ ្ត វ
ន រព ម។     នឹង ន់ ួល ើង"  ។

Meas Sokeoស  សូែកវ
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ACT, Sokeo has been key 
to the programs’ expansion, 
overseeing its outreach 
to several of Cambodia’s 
provinces and maintaining its 
partnerships with the Ministry 
of Education and other 
institutions. He initiated the 
Inter-Ethnic Peacebuilding 
Project (IEPB) as a way to 
build respect and cultural 
awareness in civil society 
leaders.   

Because of his own 
experiences with ethnic and religious discrimination, he sees ACT 
as a “place where I can heal myself and do something for others, not 

only for my own community but also for other groups who suffer from 

discrimination.” When asked what he has learned from working with 
people of different faiths and backgrounds, Sokeo says, “Having to 

work closely with others, I think about showing respect differently.

I use the Buddhist way of greeting when I greet Buddhists – some saya 

Muslim should not do this, but I see it as a way of showing respect.” 
By practicing respect and open-mindedness, Sokeo sets an example for 
all Cambodians, young and old alike. 
 

ក្នុង នះ យក ន ត្តិបត្តិរបស់ ុម រ រ ើម្បី ាះ យទំ ស់ 
សូ វសង្ឃឹម   នឹង លំអសហ តិបត្តិ ររ ងអ្នកដឹក ំសីុវិល ស  
តិពន្ធនឹងតំបន់ ្សងៗ ំងអស់។     ុម រ រ ើម្បី ាះ យទំ ស់(ACT) 
អង្គ រ រ ភិ ល  ប ្កើត ើង ំ  ២០០២   ើមបីជួយសំរួល រ 

អភិវឌ្ឍន៏របស់ ស ល ន ាល រណ៏  ក្នុង រ ប ជំ ញ ងសហ
តិបត្តិ រ អ្នកដឹក ំសុីវិល។   ក្នុងរយះ ល  ១០   ំ មួយ ុមដឹក ំ ះ

សូ វ គន្លឹះសំ ន់ រព ីកកម្មវិធី រទទួល ើល រខុស វសកម្ម ព
ក្នុងសហគមន៏ ត្ត ីន ក្នុង សកម្ពុ នឹងរក មិត្ត ព មួយ សួង 
អប់រំនឹងវិទ នឯ ៀតៗផង។     ត់ អ្នក ្តើមប ្កើតគ ាង ប សន្តិ ព
រ ង តិពន្ធ ៗ  (the Inter-Ethnic Peacebuilding Project (IEPB)) ល  
ម ្យា យសំ ប់ប ្កើត រ ប់ រម្មណ៏ពី រ ារព  នឹងពីវប្បធម៌ អ្នកដឹក
ំសង្គមសុីវិល។

ពី ាះបទពិ ាធន៏ ល់របស់ ត់ មួយ ររិះគន់ តិពន្ធនឹង ស
ត់ ើល ើញ  ACT " ក ្លង លខ្ញុំ ចសំរួលចិត្តនឹង ្វើ រសំ ប់អ្នកឯ ៀត

មិន ន់ សំ ប់សហគមន៏ខ្ញុំ   ក៏ប៉ុ ្ត សំ ប់ ុម ្សងៗ ៀត លទទួល
រង ាះ ាយ រ ររិះគន់់"។   លសួរ ត់ ន ៀនសូ អ្វីខ្លះពី រ ្វើ រ
មួយ ជន ល នជំ ឿនឹង នបទពិ ាធន៏ខុសៗ   សូ វ ្លើយ    

" ន ្វើ រ ៉ងជិតស្និទ្ធ មួយអ្នកឯ ៀតខ្ញុំគិតពី រ ារព ខុសពីមុន។    ខ្ញុំ ី 
ក្យ គមន៏រ ៀបពុទ្ធ ស លខ្ញុំ គមន៏អ្នក ន់ ះពុទ្ធ ស   អ្នកខ្លះ 
អ្នក ន់ ស អុីុ មមិន វ ្វើដូ ្នះ   ប៉ុ ្តខ្ញុំ ើល ើញ ះ រ ៀប

មួយ ើមបីប ញ រ ារព "។   ាយអនុវត្ត រ ារព នឹង ាយ នចិត្ត 
ទូ យ  សូ វ នប ញ គំរូដល់ ្មរ ំងអស់   ្មងឬ ស់  ឲ្យ ្វើដំ ប់ ម។
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Sinthay began his work with weapons reduction in late 1998, doing 
fieldwork for a study on the feasibility of removing guns in Cambodian 
civil society. He says, “I joined the research because I was worried 

about the increase in gun-use in Cambodia.” He explains that it was 
especially apparent between1993 and 1998, the years between the 
UN sponsored elections and the coup d’etat, when armed robberies, 
brawls, and small conflicts would often end in bullet wounds. Sinthay’s 
participation in the study was crucial, as he was the mediator between 
arms dealers and the researchers: “I used my experience as a guerilla 

soldier to make them comfortable – I used the right terminology and 

we shared stories about war time and joked around. They did not feel 

threatened, and they told me information like how available certain 

weapons were and where they were coming from.”

Before he began his advocacy work, Sinthay was a teenage guerilla 
soldier fighting to liberate Cambodia from Vietnamese occupation. 
His experience with firearms and bombing missions motivated his 
extensive effort in weapons collection: “When I carried a gun, I 

could walk alone into the forest.  I made riskier decisions because it 

protected me.  Without my gun I did not walk alone.” Sinthay explains 
that possessing a gun can change a person’s thinking for the worse; 
considering Cambodia’s long history of war, he fears that without 
intervention, future generations will continue to resort to violent 
solutions.

Sinthay went on to work towards weapons education, collection, 
and law reform, becoming the director of the Working Group for 
Weapons Reduction.  There, he and a team lobbied the government to 

សុីនៃថ   ប់ ្តើម រ ររបស់ ត់ 
មួយ របន្ថយ វុឌ លចុង ំ 

១៩៩៨   ាយ ្វើ រក្នុងវិស័យ ះ ើម្បីសិ
ក អំពី ព ច ្វើ នក្នុង របន្ថយ វុ
ឌ ក្នុងសង្គមសុីវិល សកម្ពុ ។  
ត់ ន សន៏   "ខ្ញុំចូលរួមក្នុង រ 
វ វ ះ ាយ រខ្ញុំ ន រ រម្ភ 

អំពី ព ើន ើងនូវ រ ី ស់ វុឌ 
ក្នុង ស ្មរ"។     ត់ពន្យល់    រ ក់ ្តង ង គឺ ច ្លាះ ំ១៩៩៣   
១៩៩៨  គឺ ំ លអង្គ រសហ តិ ើល រខុស វ រ  េ ះ ្នាត  នឹង 
រដ្ឋ ល ល រប្លន់ ាយ វុឌជ ្លាះ យតប់   នឹង រ ្លាះ  
បន្តិចបន្តួច ល គ ីន ទីបញ្ចប់ ន ររបួស ាយ ប់ ំ ្លើង។

រចូលរួមរបស់សុីនៃថ  ក្នុង រសិក ពីប ះ  គឺ រសំ ន់បំផុតក្នុង នះ 
ត់ អ្នកសំរបសំរួលរ ងអ្នកលក់ដូរ វុឌនឹងអ្នក ្វើ រ វ វ។    "ខ្ញុំ ីបទ 

ពិ ាធន៏ លខ្ញុំ ន លខ្ញុំ ្វើ នទ័ព ប ្កើតឲ្យ ន រទុកចិត្ត  
វិញ មក។    ខ្ញុំ ី ក្យ ល ំ ច់   ើយនិ យអំពី ល នស ្គាមនឹង 
ឿងខ្លះ ល ឲំ្យ ើចរីក យ។     មិន ន រម្មណ៏ វ ន រគំ មកំ ង 
ើយ ប់ខ្ញុំពីដំណឹងដូច រ យរក ននូវ វុឌ ទខ្លះ   ើយ ើ វុឌ 
ាះ ញមកពី ភព "។

មុន ល ត់ ប់ ្តើម រតសូ៊មតិ ះ  សីុនៃថ   ្មងជំទង់ក្នងុទ័ព ្វើស ្គាម 
ើម្ីបរំ ាះ សកម្ពុ ពី រ ន់ ប់របស់ ស ៀត ម។  បទពិ ាធន៏ ត់ 

ពី ឿង វុឌ  នឹង សកកម្ម ក់ ប់ ក  ជំរុញឲ្យ ត់ ន រ ឹង ង ង៉ ំង 
ក្នុង រ មូល វុឌ៖  " លខ្ញុំ ន់ វុឌខ្ញុំ ច ើរ ក់ឯង ក្នុង ។    ខ្ញុំ ច ន 

Neb Sinthayប  សីុន
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acknowledge that the presence 
of weapons in the streets 
was impeding the country’s 
development; they pressured 
them to begin a weapons 
collection program.  In 1999, the 
Ministry of the Interior organized 
a nation-wide weapons 
collection procedure, and in 
early 2005, the national assembly 
passed an updated weapons 
law, clarifying the punishment 
for those who illegally use or 
produce guns and explosives. 
Sinthay notes, “Many weapons 

were collected, but it does not fix the problem.  Now there needs to be 

more funding to expand village militia, so villages are safe and people 

can trust the police and have no need to take up weapons again.” 

Sinthay is working to ease Cambodia’s transition from war to post-
war. He believes that the absence of weapons opens the doors for 
communication and is a starting point for building peace.  About his 
hope for the future, Sinthay says, “I want young Khmer to think less 

about who is right and who is wrong and more about compromise.  

That way conflicts can be negotiated rather than won and a peaceful 

solution can be made.”

ថុយ ន  ពី ាះ វុឌ ះ រ រខ្ញុំ   ើ ន ំ ្លើង ខ្ញុំមិន ើរ ក់ឯងក្នុង  
"។    សុីនៃថ  ពន្យល់    ន ំ ្លើង នឹងខ្លួន ច ្វើឲ្យគំនិតរបស់អ្នក ន់  
ក់ ន។     ើគិតអំពី វត្តិស មដ៏យូររបស់ សកម្ពុ    ត់ភ័យ    ើមិន 

្វើ រអន្ត គមន៏    ជនជំ ន់ ាយនឹងបន្ត រ ី ស់អំ ើហឹង ក្នុង រ 
រិះរកដំ ាះ យ។

សុីនៃថ   ្វើ រ ្ពាះ រក រសិក ង វុឌ   មូល វុឌ  នឹង រ ទំរង់ច ប់ 
ើយ ន យ យក មុ រ រ ង របន្ថយ វុឌ។   ក្នងុលក្ខណះ ះ 
ើយ ល ត់នឹង ុម ត់ នខំបញ្ចុះ  បញ្ចូលរ ភិ លឲ្យទទួល ល់ រ ន 
វុឌ មផ្លវូ ្វើឲ្យ ន របន្ថយ រលូត ស់របស់ ស។   ងំអស់ បង្ខំ 

រ ភិ លឲ្យ ប់ ្តើម  កម្មវិធី មូល វុឌ។   ១ំ៩៩៩   សួងម ្ទ ន ៀបចំ 
ទ ង់ រ មូល វុឌទូរ ំង ស   ើយ ក្នុង ំ២០០៥  រដ្ឋស តិ ន 

ញ ចក្តីកត់ ប ្ថមពីច ប់ វុឌប ក់ឲ្យច ស់ ស់នូវ រ ក ាស 
ចំ ាះជន ល ី វុឌ ាយខុសច ប់  ឬប ្កើត ំ ្លើងនឹង ឿងផ្ទុះ។   
សុីនៃថប ក់   " ន មូល ន វុឌ ីន  ប៉ុ ្ត រ មូល ះមិន ច ាះ

យប ះ ន   សព្ធ ្ង ះ ីង វ នមូលនិធិ   ម ៀត   ើម្បីព ីក
កងជីវពលក្នុងភូមិ ើម្បីសុវត្តិ ពរបស់ ជន   ើប ជន ចទុកចិត្តកងនគរ
ល ន   ើយមិន ច់ វ រឲ្យ ន វុឌ ៀត "។

សុីនៃថ  ខំ ្វើ រ ើម្បីជួយ រ ស់ប្តូរពីស ្គាម លប ប់ពីស ្គាម។  
ត់ នជំ ឿ    រលប់បំ ត់ ឿង វុឌ ច ើក រឲ្យ ន រ ះ ័យ  
ក់ទង   នឹងគឺ រ ប់ ្តើម ើម្បី ប សន្តិ ព។  អំពី ចក្តីសង្ឃឹមរបស់ 
ត់ អ គត  សុីនៃថនិ យ    "ខ្ញុំចង់ឲ្យកូន ្មរ ន់ ាយកុំគិត កពីអ្នក
វនឹងអ្នក ខុសប៉ុ ្ត វខំគិតពី រសំរបសំរួល ។    ដូច ះ ើយ ើង វ 
្វើ រចរ រពី រមិនចុះសំរុង ងដ ្ណើម យកឈ្នះ ្វើដូច ះ ើបសន្តិ ព 

នឹង ើត ន ើង ន"។
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Kassie pointed out the irony in how speaking English had been both 
a curse and a gift in his lifetime.  On one hand, it was the reason he 
was suspected of being CIA and tortured for confession during the KR 
era. On the other, it is the language he’s used to broadcast his story, 
traveling across the world to educate audiences about humanity and 
hope.  Kassie is the founder of the Cambodian Institute of Human 
Rights, a civil organization that has reached out to several provinces 
with workshops on human rights and made strides to include human 
rights education in the public school system.  Kassie is also an advocate 
of good governance and democracy. Between 1997 and 2002 he was 
the vice chairman of the national election committee advocating fair 
elections and in 2004, a secretary state of justice.  In 2006 he resigned 
from political life and returned to teaching English.  

Kassie finds a passion for teaching, for interacting with young 
Cambodians in a way that prepares them for the future.  He gets joy 
from seeing the students’ progress: “First they understand three or 

four words, then three or four sentences.  Then they make their own 

sentences!…They learn English from me, and maybe they will go study 

more abroad.  And then they might bring Cambodia up to speed with 

the rest of the world.” 

Kassie is one of few survivors of the KR interrogation system.  When 
asked what was the most important lesson he walked away with, he 
answered, “Never lose hope. I never lost hope for survival.  Hope kept 

my brain working…I was able to see opportunities, be creative, and find 

ways to help myself.” He recalled past times when he had managed 
to obtain tobacco to trade for traditional medicine, or when he 
persuaded his 14-year-old jailors to leave him leftover coconuts. From 

េ ក សុី    ចង្អុល ប់ពី រមិនសម  
នឹង ីត ន ីងនូវ រ ះនិ យ  
អង់ ្លសរបស់ ត់។   រ ះ  
អង់ ្លស ះ   នផ្តល់ឲ្យ ត់នូវ ពផ្ទុយ 
  គឺ ប ្ខលឲ្យ ត់ទទួល រុណកម្ម 

ក្នុងជីវិត  និងក៏ ព ាសល្បស ប់ 
បំ ីជីវិត ត់ រ។  ម ង៉គឺ មូល តុ  

ត់ ន វ សង្ស័យ បុគ្គលិក  សីុ យ    ើយ វ ្វើ រុណកម្មឲ្យ រ
ព លសម័យ ្មរ ហម។    ម ៉ង ៀតគឺ ល ត់ ីសំ ប់ផ្សប់ផ យ

ពីបទពិ ាធន៏ក្នុងជីវិត ត់ ាយ ្វើដំ ើរឆ្លង ត់ពិភព ាក ើម្បីអប់រំអ្នក 
ប់ ំងអស់អំពីមនុស្ស តិនិង ចក្តីសង្ឃឹម។     ាក សីុ អ្នកប ្កើតវិទ  
ន ្មរ ងសិទ្ធិមនុស្ស ល អង្គ រសីុវិល   ល នផ្សប់ផ យ ប់ ត្ត 

នូវ រប ត់ប ៀនពីសិទ្ធិមនុស្ស   ល នលូត ស់រហូតដល់ ន វបញ្ចូល
សិទ្ធិមនុស្សក្នុងកម្មវិធីសិក ក្នុង ៀន រណះ។   ាក សុី  ក៏ អ្នក ំ

ព ឹម វ កិច្ចអភិ លនិងលិទ្ធិ ធិប យ្យ។    ពី ំ  ១៩៩៧  ដល់ ំ  ២០០២  
ត់ អនុ ន គណះក ធិ រ តិ ង ះ ្នាត   ល ំ រ ះ ត 
ាយយុត្តិធម៍  និង ំ  ២០០៤   រដ្ឋ ធិ រ ងតុ រ។    ក្នុង ំ  ២០០៦ 
ត់ ងពីដំ ង ងន យ ើយ ឡប់ ប ៀន អង់ ្លស 

វិញ។

ាក សីុ   នចំណង់ក្នុង រប ៀននឹង ង រ ក់ទង មួយយុវជន ្មរ 
មផ្លូវម ៉ង   លផ្តួច ្តើម ំងអស់ ឲ្យ ចឈមមុខ ៀមខ្លួនស ប់ 

អ គត។   ត់រីក យ ល ើញកូនសិស្ស ត់ ន ររីកចំ ីន  "មុនដំបូង 
ពួក យល់  ៣     ៤   ក្យ  ប ប់មក  ៣     ៤      យីប ប់មក ៀត ះ 

ង ាយខ្លួនឯង!... ៀន អង់ ្លសពីខ្ញុំ   ីយ ល នឹង  

Neou Kassie   សីុ
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such experiences, he strongly believes that hope lead him to creativity 
while creativity led him to courage and initiative.

To young Cambodians, he explains that soon, the level of knowledge 
in the world will be much higher than it is today.  “It is not enough for 

students today to be satisfied with knowing as much as their teachers. 

They need know beyond what their teachers know.”  When asked 
about where he saw Cambodia in the future, Kassie says “Cambodia 

has many resources:  mountains for dikes, rivers for hydroelectricity, 

and much more.”  He admits that there is little left his generation can 
do and so looks to young Cambodians to use their energy and time 
to educate themselves and their country.  “The level of knowledge is 

always rising,” he says. “You have to orient yourself towards the future 

and aim high.

បន្ត រសិក ស ។   យីប ប់មក ច ្វើឲ្យកម្ពុ ើរ ន់ ស 
្សងៗ ៀតក្នុងពិភព ាក"។

ាក សីុ     អ្នក រស់ដ៏តិចតួចក្នុងចំ ាមពួក ល វ នសួរចំ ើយ 
ពី ព័ន្ធ ្មរ ហម។           លសួរ   អ្វី ល ៀនសំ ន់បំផុត ល ត់ 
ន ៀនសូ    ត់ ្លើយ   "កុំ ះបង់ ចក្តី    សង្ឃឹម  ខ្ញុំមិន លអស់សង្ឃឹមក្នុង
ររស់    ចក្តីសង្ឃឹម ្វើឲ្យខួរក លខ្ញុំបន្ត ្វើ រ...ខ្ញុំ ច ើល ើញឱ ស 
លហុចឲ្យ ះ ្ន ឌិត   ើយ ះរក ើញម ្យា យជួយខ្លួនឯង"។   ត់រំលឹក 

ពីអតិត ល ល ត់ ះ ាះ យ   ាយយក ំជក់ ដូរយក ំ ទ្យឬក៏ ត់ 
ចបញ្ចះុបញ្ចលូ ្មង មគុក ក់ យុ  ១៤    ំ ឲ្យទុកដូង ល សល់ឲ្យ ត់។    

ពីបទពិ ាធន៏ ំង ះ   ត់ នជំ ឿដ៏ ំង ចក្តីសង្ឃឹម ំឲ្យ ត់ ះ ្ន ឌិត  
ីយ រ ្ន ឌិត ះ ំមកនូវ ព ន  នឹងគំនិត ើម។

ចំ ះយុវជន ន់ ាយ   ត់ពន្យល់   បន្តិច ៀតកំរិត ចំ ះវិ ក្នុង 
ពិភព ាកនឹង ន់ ខ្ពស់ ើង ងសព្វ ្ង។    គឺ រមិន ប់ ន់ សំ ប់         
និស្សិតឥឡូវ ះ ល ន ះដឹង ឺម កំរិតរបស់ ខ្លួនឯង។     វ ះឲ្យ  

ើសចំ ះ របស់ ។     លសួរ    ើ ត់យល់ ង៉ ពីអ គត ស  
កម្ពុ    ាក សីុ ្លើយ   "កម្ពុ នធន ន ីន ស់  ភ្នំ ើម្បីទំនប់ទឹក  ទ ្ល  

ើម្បីអគ្គីសនី  និងធន ន ីន ៀត"។     ត់ រ ព    ល នតិច ស់       
ចំ ះ ជន ករ ត់ ល ្វើ រ ន   ីយ ត់សង្ឃឹម ើយុវជន 
ន់ ាយឲ្យ ីកំ ំងនិង ល    ើម្បីប ៀនខ្លួនឯងនិង ស តិខ្លួន   

ឯង។    "កំរិត ចំ ះវិ ខ្ពស់ ើង និច្ច" ត់ ន សន៏    " ើង វ
ំខ្លួនឯង ្ពាះ អ គត   ើយ វ សំ រក ាលបំណង ល 

ខ្ពស់"។
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Sarom only knew of Cambodia through her teachers’ descriptions.  She 
had never seen its fields, flooded plains, or villages, but she’d heard it 
was beautiful.  Sarom was born in 1979 at Camp 007, a refugee center 
on the Cambodian-Thai border. Growing up she did not see class 
divisions.  Refugees had been given the same materials to build their 
house and the same portions to feed their children. As a child, she had 
enough to eat, plenty of other children to play with, and even a library 
that showed her a world outside the fence. “It was a good life.” 

Sarom saw Cambodia for the first time in 1993 when she was 14 as her 
family was repatriated to Battambang province. It was not as she had 
imagined.  Bomb-blasted roads led her to her new home; there were no 
food handouts; poor teachers accepted bribes from students; refugees 
were labeled as outsiders; fire fights were common and displaced people 
sheltered near her home  (neighboring province Pailin would remain 
a KR stronghold until 1998).  It was not beautiful. Sarom says the most 
difficult part was trying to get an education with no money, no role 
models, nor a system that rewarded honest work. 

In 1997, Sarom took a class about peace offered by an American at a 
local temple.  Although she was only looking to learn English, she found 
herself exposed to the lives of Aung Sang Suu Kyi, Martin Luther King Jr., 
Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, and Maha Ghosananda.  Inspired 
by these men and women, she began to apply their principles in her 
own life.  She looked around and saw suffering.  Saw corruption in the 
judicial system, where rich criminals could evade internment and poor 
criminals, often with less severe crimes, would be put in jail.  “If people 

do not believe peace is possible, it will never be possible.”  Rather than 
accept that peace in Cambodia would never come, Sarom decided that 

រំុ   ល់ ស ្មរ មរយះ រ  
ពិពណ៌ របស់ ាក ង។     ងមិន 

ល ីញ លចំ រទី លលិចទឹក  ឬ 
ភូមិ ៗេទ  ប៉ុ ្ត ងឮសូរ ុក ្មរ 

ត ស់។     ង ើត ំ  ១៩៧៩ 
ក្នុងជំរំុ០០៧  ជំរំុជន ៀសខ្លួន ម ំ ន 

្មរ- ។  ជីវិត ង ល ាះមិន ល
ល់ រ ង កវណ្ណះ ក្នុងសង្គម
ីយ។    ជន ៀសខ្លួន ល ាះ វ ន 

ទទួលសំ រះដូចៗ សំ ប់សង់ផ្ទះនឹង 
ទទួលម្ហូប រ ្មើ សំ ប់ចិ ិមកូន ្មង។     ល កុ រី ង នម្ហូប ប់ 

ន់សំ ប់ទទួល ន   ង ន ្មងៗឯ ៀត ីន ន់នឹង ង មួយ   ើយ 
ន ំងប ល័យ លប ញ ងឲ្យ ល់ពិភព ាក ជំរំុផង។  គឺ  

ជីវិតដ៏ល្អ ើរ។

រំុ   ន ល់ ស ្មរ ដំបូង ំ១៩៩៣   ល ង ន យុ  ១៤ ំ។ 
     រ ង ន ្វើ តុភូមិនិវត្តមក ត្ត ត់ដំបង។    គឺមិនដូចគំនិត ល ង ន 
នឹក ន ើយ។   មផ្លូវ ផ្ទះថ្មីរបស់ ង ារ ញ ាយផ្លូវ ល វខូច 
ត ាយ រ ប់ ក។     ននរ យកម្ហូប រមក កឲ្យ រ ង 
ៀត    ប ៀន ល ទទួលយកសំណកពីកូនសិស្ស   ីយ ក់ ្មាះជន 
ៀសខ្លនួ ជនក្បត់សង្គម។     រ ញ់ ចុះ ើង ល ាះគឺ រធម្ម    
ើយអ្នក លរត់ ញពីទីលំ ខ្លួនឯង ាយ រស ម នមក ក់ ស 
ញ ្បរផ្ទះរបស់ ង  (ភូមិ ល ជិតតំបន់ ៉លិន មូល នរឹង ំរបស់ 
្មរ ហមរហូតដល់ ំ១៩៩៨)។  គឺពិត មិន នក ្លងដ៏ល្អ ើរ ើយ។     រំ ុ

និ យ   ចំ ក លពិ ក ំង ង គឺ រ ្វងរក រសិក ាយ នលុយ

Sek Saromក   រុំ
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peace was possible, and that 
she would do her part to 
make it reality.  She would 
take on various opportunities 
including co-teaching and 
translating Buddhism in 
English at Preh Sihanouk Raja 
Buddhist University, teaching 
language at the Battambang 
Provincial Prison, establishing 
the Battambang Prison 
Library, organizing food 
collections during Pchum Bin 
to redistribute to the hungry, 
and all the while working 
side-jobs translating NGO 
reports for money to help 

her family.  As an activist for the Dhammayeitra movement, she helps 
provide services monks, youth, and prisoners. 

When asked about how she planned to support herself and her parents 
without a steady income, Sarom responded that her work was a daily 
challenge. “I want to see how far I can go as a volunteer.  It’s beautiful.  A 

lot of people don’t understand.  Here everything is about money.  Because 

they think money is the answer.  Money is important, but it is not the only 

answer.” 

ក់   នអ្នក ជនគំរូ  នឹង ន ពន័្ធ លផ្តល់រ ន់ចំ ាះ រ ្វើ រ ាយ
្មាះ ង់។

ក្នុង ំ  ១៩៩៧   រំុ ន ៀន ក់មួយអំពីសន្តិ ព ល នប ៀន ីង 
ាយជន តិ រិ ំង ក់   ក្នុងវត្តមួយក្នុង ុក ង។  គំនិត ងគឺ ន 

បំណងសំឡឹងរក ៀន អង់ ្លស ង នទទួលនូវបទពិ ាធន៏ពី 
ជីវិតរបស់  Aung Sann Suu Kyi, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, 

and MahaGhosananda.   វិញ។  អ្នក ំង ះ នជំរុញចិត្ត ងឲ្យយក  
ៀនសំ ប់ជីវិត ង ល់។   ង ីល ជំុវិញខ្លួន ង   ង ីញ រឈឺ 

ប់នឹងទុក្ខ ទ ។   ង ីញអំ ីពុករលួយ ក្នុង ព័ន្ធតុ    ាយជន ្មើ  
ច ប់ ល នលុយ ច ច ស រឃំុ ំង ន     ជន ្មើសច ប់ ល ន 
លុយ គ ីន ិត្តកំហុសតិច ង វ ប់គុក វិញ។    " ើមនុស្ស 
មិន ឿ សន្តិ ព ច ើត ន ើង  គឺ ពិត មិន ច ើត ើង ន ន"។    

លសួរ    ង នម ្យា យ ៉ង សំ ប់ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងនឹងឱពុក យ 
ង   ើ ង ន ក់ នឹងនរ។     រំុ ្លើយ   កិច្ច ររបស់ ងគឺ កិច្ច រ ល 
វពុះ រ ល់ ្ង។   "  ខ្ញុំចង់ដឹង   ខ្ញុំ ច ន ដល់កំរិត ក្នុង នះ អ្នក 

ស្ម័ ចិត្ត។     ះ រល្អ ស់។    មនុស្ស គ ីនមិនយល់ ល់ ាះ។     
ឥឡូវ ះអ្វីៗគឺ ឿងលុយពី ាះ យល់ លុយ ច ្លើយរបស់អ្វីៗ ំងអស់។    
លុយ រសំ ន់    ប៉ុ ្តលុយមិន ន ច ្លើយរបស់អ្វីៗ ំងអស់ ីយ"។
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She knew she was different from the other children.  She could not 
play like they played, and she did not look the same: she used her 
hands to help move through the house. “The most difficult part is 

feeling shy,” she explained.  “I don’t want people to look at me and see 

only my missing leg…I am more than that. I am the same as you.” 

Kosal was born in 1984, the fourth of six children in a rice farming 
family. When she was five, she was injured by a landmine while 
helping her mother in the rice fields. Her leg was amputated too high 
to allow her to use a prosthetic, and today she walks with a crutch. 
Years after the incident, a staff member of the international campaign 
to ban landmines (ICBL) noticed her at a Battambang clinic. In 1995, 
at the age of 12, Kosal joined ICBL as a representative of landmine 
victims around the world.  

“I can speak. I can be an example.  I have to do something while i have 

the chance to.”

ICBL is dedicated to eradicating the production and use of 
antipersonnel landmines. With the organization, Kosal has traveled 
across the continents to tell her story, gathering thousands of signatures 
to support the ban. The culmination of her and ICBL’s campaigning 
efforts came in 1997, when 122 countries signed the mine ban treaty 
agreeing to prohibit the use, stockpiling, production, and transfer of 
anti-personnel land mines.  Today, Kosal works full time as the ICBL 
youth ambassador, spreading awareness in order to help countries 
fund mine-clearance, improve victims’ assistance, and strengthen 
international cooperation. 

ង នដឹង    ង ្មងខុស នឹង  
្មងឯ ៀត។   ងពន្យល់    ងមិន ច  
ងដូច ្មងឯ ៀត ង     ីយ ង ន

លក្ខណះ ប់ ន់ដូច ្មងឯ ៀត   ងយក
ង ំងពីរសំ ប់ជួយ ងឲ្យ ីរក្នុង 

ផ្ទះ។  "ចំ ក លពិ ក ង គឺ 
រ ស់ "     ងពន្យល់។  "ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យ  
ីលមកខ្ញុំ   ីយ ីញ ពី ឿងខ្ញុំអត់
ន ីង...  ខ្ញុំ នលិទ្ធ ព ង ព 

ពិ ររបស់ខ្ញុំ។  ខ្ញុំដូច អ្នកឯ ៀត រ"  ។

កុសល   ីត ំ  ១៩៨៤   កូនទី  ៤  
ក្នុងចំ ាមកូន ំង  ៦   ក្នុង រអ្នកកសិករ។     ល យុ ន  ៥   ំ   ង វ 
ពិ រ ាយ ប់មីនផ្ទុះ ល ងជួយ ្វី រ យ ង ក្នុង ។   ីងរបស់ ង 
វ ត់ខ្ពស់ ក   តុ ះមិន ច ី ីង ក់ ន   ីយសព្វ ្ង ីរ ាយ
ី ត់សំ ប់មនុស្សពិ រ។    យូរប ប់ពី ាះ ក់មក  បុគ្គលិក ក់ កម្មវិធី 

អន្តរ តិ យុទ្ធ ករ ីម្បី មមិនឲ្យ ្វី ប់មីន  (ICBL)   នកត់សំ ល់ ីញ  
ង មន្ទីព្យ ល ាគ ត់ដំបង។     ំ  ១៩៩៥   ល យុ ន  ១២   ំ  

កុសល នចូល ្វី រ មួយ  ICBL  ក្នុង នះ តំ ងជនរង ាះ ាយ រ ប់ 
មីន ជុំវិញពិភព ាក។

"ខ្ញុំ ចនិ យ  ខ្ញុំ ច មនុស្សគំរូ។    ខ្ញុំ វ ្វីអ្វីមួយ លខ្ញុំ នលទ្ធិ ពនឹ
ង ្វី ន"។

ICBL   ្ថ នឹងលុបបំ ត់នូវ រផលិតនឹង រ ី ប់មីន លសំ ប់បំ ញ 
មនុស្ស ាក។     មូយកម្មវិធី ះ  កុសល ន ្វីដំ ីរឆ្លងទ្វីប ាក   ីម្បីនិ យ 

Song Kosal សុង  កុសល
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ពី វត្តិ ល់របស់ ង   ីយ មូល នហត្ថ ប់ ន់ ក់   ីម្បី ំ រលប់ 
បំ ត់ ះ។     រ ្វី លសំ ន់បំផុតរបស់ ង មួយ  ICBL  គីលទ្ធផល រ ម 
រ  ំ ១៩៩៧   ល ស ងំ  ១២២   ម ៀងចុះហត្ថ សីន្ធសិ ្ញ 
ម ត់ រ ី ស់   រ មូលទុក  នឹង ររំ ក ក ប់មីន   លបំ ញ 

មនុស្ស ាក។    សព្វ ្ង ះ  កុសល ្វី រ ញ ា៉ង យុវវ័យតំ ង មផ្លវូ រ 
របស់  ICBL  ក្នុង រព ីកនឹងផ យ រ ប់ រម្មណ៏ ះ  សូមឲ្យ ជួយ លុយ 
ក់   ីម្បីសំ ប់ ាះមីនសំ ប់ជួយជនរង ាះនឹងសំ ប់ព ឹងសហ តិបត្តិ រ

អន្តរ តិ។

"អ្នក ក៏យំ  អ្នក ក៏ ីច"   ង ៀប ប់អំពី រអប់រំុ ាយ រពិ ក    
រ ងជនរង ាះ ាយ រ ប់មីន។    " ំងអស់ យំពី ាះ ំងអស់ អ្នក    

ីយ ពពិ ររបស់ ្វីឲ្យ ររកសីុចិ ិមជីវិត អ្នក ក្នុងភូមិ ន់ ពិ ក  
ីង ៀត។     ំងអស់ ីចពី ាះ ាះ អ្នក ំងអស់ មិន ល ល់ ក៏ 
ាយ    ក៏ ន រម្មណ៏ល្អ ាយ ននរ រិះគន់នរ ីយ ចប ា្ចញមតិ 
ល់ខ្លួន ន"។    កុសលពន្យល់   ជនពិ រ ីនរស់ ក្នុងសហគមន៏ ល ន 

ជំ ឿ ជន លពិ រមិន ច ្វី រ ន     ៉ អ្នកពិ រ ីន ន រ ៉សមុខ 
ស់    ៉។   រ ្លីយតបកុសល ្វី រ ំ សិទ្ធិ ំ ច់របស់ជនពិ រដូច សិទ្ធិ 

ក្នុង រសិក នឹងសិទ្ធិក្នុង រចូលរួមសកម្ម ពក្នុងសហគមន៏។

មរយះ រ ររបស់ ងនឹង របណ្ណុះប ្ខលវិ ជីវះរបស់  ICBL  ជនរង 
ាះ ីន ចឆ្លងផុត ព ស៉មុខ ះ ន។  ចំ ាះ ជន ន់ ាយ  

កុសលសង្ឃឹម    ្ងមុខ ន ្មង ី មួយនឹង វ ក់ ្មាះឲ្យ   "មីកំបុត" 
ៀត   មិន វប ៀនឲ្យ យតំ មនុស្ស មសំបក ីយគឺ វប ៀន  

អ្នកពិ រ ំង ាះក៏ដូចអ្នកឯ ៀត រ  គឺ នអ្នក ចកំណត់លិទ្ធិ ពរបស់
ន ីយ។

“Everyone is crying and smiling,” she said, describing a seminar 
attended by landmine victims. “They are crying because they are poor 

and their disability makes earning a living in the rice-farming villages 

very difficult.  They are smiling because although they are strangers, 

they feel safe from judgment [at the seminar] and able to share their 

feelings.” Kosal explained that many live in communities that assume 
people with disabilities are incapable of work: “many feel ashamed,” 

she said.  In response, Kosal advocates for the basic rights of disabled 
people, such as the right to accessible education and to be involved in 
the community.  

Through her work and that of IBCL’s vocational training program, many 
more are able to transcend the stigma. For future generations, Kosal 
hopes that no more children be labeled “mi-kombak,” no more be 
taught that they are defined by their limitations, but rather that they, 
like anyone else, have limitless possibilities.

*mi-kombak - a derogatory term for someone who is physically 
handicapped
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“In 2001, the former Khmer Rouge still dressed like Khmer Rouge.

They didn’t wear black anymore, but they wore shoes made from tires, 

carried things in backpack, and the girls kept their hair short. They did 

not talk to ordinary villagers because they believed those who were 

not like them were bad people - capitalists with the government.” That 
year, Varine was sent to Udor Mean Chey, a KR reconciliation zone 
where former KR had difficulty re-integrating with the village people.  
As an educator with the Cambodian Development Resource Institute’s 
(CDRI) social development program, she went to help facilitate 
reconciliation.

She arranged a meeting where villagers and former KR shared their 
thoughts and feelings: “At first the man [former KR] did not talk.  But 

after hearing villagers speak about their fears and suffering when the 

KR were in power, he shared his own.  He talked about how strongly 

he missed his wife and son when he was sent far away to fight.” These 
meetings allowed the communities to come together and focus on 
their similarities rather than their differences. “I wanted them to 

understand each other,” she said. According to Varine, listening to each 
other’s suffering showed the villagers and former KR their common 
humanity, a place to begin building trust and reconciliation.   

Varine has worked as an educator with CDRI for the past ten years 
because, “We’ve [Cambodians] seen war before, and we don’t want 

to meet it again.” Using case studies identified by CDRI’s research 
as significant issues affecting Cambodia, she teaches target groups 
skills to identify conflict, analyze its causes, and create strategies for 
its prevention and resolution. Topics range from water distribution to 

" ំ  ២០០១   ច សំ ល់ ជន 
ល អតីត ្មរ ហម ន"។     មិន 
្លៀក ក់ ដូចមុន       ប៉ុ ្ត ក់ 
្បក ើងកង់ ន ីសំ យ ើខ្នង  

( ដូ  )   ើយ ីៗ ទុកសក់ខ្លី។  ពួក
ះ មិនសូវ នទំ ក់ទំនងល្អ មួយអ្នក

ដ ល នអត្ដស ្ញណមិនដូច ុម 
របស់   ពី ះ នជំ ឿ ជនដ មិនចូលចិត្ដពួក     និង ត់ទុកពួក  

មនុស្ស រ ក្នុងសម័យ ្មរ ហម  ។    ឯ ងអតីត ្មរ ហមគិត ើ 
អ្នក ្សង ៀត ពួកមូលធន ពួក ល ននិ រន យខុសពីពួកខ្លួន។

                 ំ ះ ក ី រ់ីន វ នផ្ដល់វគ្គបណ្ណុះប ្ខលស្ដីពី   រក ងសន្ដិ ព  
ត្តឧត្តរ នជ័យ   ល ដំបន់ ្មរ ហម ើបនឹង ្វើស ហរណកម្ម មួយនឹង 

រ ភិ ល   ើម្បី ្វើ រផ្សះផ អតីត ្មរ ហម២ ុក  គឺ ុកអន្លង់ ង  និង ំង 
ទ លពីមុនរស់ ម រដឹក ំ  និង ប់ ងអំពីសំ ក់អ្នកដឹក ំ ្មរ 

ហម២រូបមិន ន ពចុះស ុង ។    ក្នុង នះ អ្នកអប់រំ មួយវិទ នបណ្ណុះ 
ប ្ខលនិង វ វ ើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ (CDRI) ្នកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៏សង្គម   ក

ី ន ជួយ ្វើ រស បស ល រផ្សះផ ះ។   ក ី ន ៀបចំវគ្គបណ្ណុះ
ប ្ខល យឱ្យ ធរមូល ន ំងពីរ ុក ះ   ល អតីត ្មរ ហម នឱ ស 
ជួបជុំ     រួម ើម្បី ស់ប្តូរគំនិតនឹង រម្មណ៏   មួយ វិញ មក  ។    " ដំបូង 
អតីត ្មរ ហម ក់មិននិ យអ្វី ើយ។  ប៉ុ ្តប ប់ពី ន ប់ ុមអ្នកស ប 
ស ល លមិន ន អតីត ្មរ ហមនិ យអំពី រភ័យ ចនឹង រឈឺ ប់  ក្នុង
អំឡុង ល ្មរ ហម ន់ ប់  អតីត ្មរ ហម ះក៏ ប់ ្តើមនិ យ ឿងរបស់ 
ត់   ប់មក ុមអ្នកស បស លវិញ រ។   ត់និ យអំពី រនឹករលឹកដ៏ ំងចំ
ះ ពន្ធនឹងកូន ុស ត់   ល បញ្ជូន ត់ ច ំង"។      វគ្គ ះ ន ្វើឱ្យអ្នកចូល

Touch Varineទូច   ៉រីន
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domestic violence and participating groups include commune officials, 
journalists, police, and more. By teaching participants to be critical of 
their own assumptions or to consider other people’s motivations, she 
hopes to build their capacity for non-violent problem solving. 

Varine works with individuals, and sometimes she feels the work “is 

small and may not make a big difference,” but she reminds herself 
that change on an individual level has an important role to play. “The 

actions of a person can become the actions of a group.” Varine believes 
that in order to build a country that can resolve its problems without 
resorting to force, a good place to start is with the perceptions and 
abilities of ordinary people.

រួម អតីត ្មរ ហម ំងអស់គិតពិ រ      ើយឲ្យ ្វើ រ ប់ រម្មណ៏ ើ 
ពដូច ង ពខុស របស់ ជន ុក ំងពីរ   ពិ ស ជនរស់  

ក្នុងសង្គម ្មរ ំងមូល។  "ខ្ញុំចង់ឲ្យ ំងសង ងយល់ វិញ មក  និងយល់អំពី 
ជន ្សង ៀត លមិន ន អតីត ្មរ ហម ន ុម ក ី អ្នកស ប 

ស លវគ្គសិក ះ ើម  "       ក ីប ក់។   ម រយល់របស់ ក ី ៉រីន  
រ ប់ អំពីទុក្ខ ទ ំងសង ង  ប ញអ្នករង ះសម័យ ្មរ ហម  នឹងអតីត 
្មរ ហមនូវមនុស្សធម៌រួម ល ចជំរុញឲ្យ ន រក ងទំនុកចិត្តនឹងផ្សះផ

វិញ មក។ 

                   ក ី ៉រីន   ្វើ រ អ្នកអប់រំ មួយ  CDRI   នដប់ ំ ើយ  ពី ះ  "   ើង 
( ជន ្មរ) ន ើញស មពីមុន   ើយ ើងមិនចង់ ើញស មម្តង ៀត 

"  ។   ង់ មករណីសិក រក ើញ ម រ វ វរបស់  CDRI       ល ប  
សំ ន់ ក់ទង នឹង សកម្ពុ    ក ីប ៀននិងផ្តល់ចំ ះដឹងជូនសិ ម 
ឲ្យ ះរក ើល ពខុស    ្វើ រវិ គរកមូល តុ  នឹងក ងយុទ្ធ ្ត ើម្បី រ 

រទំ ស់នឹងរកដំ ះ យ។     នបទរួម ន  ទំ ស់អំពី រ ប់ ងនិង ង 
កទឹក ក្នុងសហគមន៏កសិករ ី ស់ទឹក  និងអំ ើហិង ក្នុង រ ើម   ើយ 
ុមអ្នកចូលរួម នរួមបញ្ចូលម ្តី ជ រ មស ្កត់  អ្នក ត  នគរ ល  នឹង ុម 
្សងៗ ៀត។   យ រប ៀនអ្នកចូលរួមឲ្យ ន រ ុង យ័ត្នក្នុង រ យ ន 

របស់ខ្លួន   ើមនុស្ស ឯងក្នុងសង្្គមនឹងឲ្យ ះ ន រ គយល់ចំ ះបំណង 
របស់អ្នកឯ ៀត  ។   ក ីសង្ឃឹម នឹង ចក ងសមត្ថ ពក្នុង រ ះ យ 
ប យអហឹង     ។     ក ី រីន   ្វើ រ មួយមនុស្ស ក់ៗ     ើយជួន ល 

ក ី ន រម្មណ៏   កិច្ច រ ះ  " រតូច ច ើយ ល មិន នលទ្ធផល 
ធំដំុ   "    ក៏ប៉ុ ្ត ក ីរំលឹកខ្លួនឯង    រ ស់ប្តូរមនុស្ស ក់ៗ នមុខ រសំ ន់។ 
"  សកម្ម ព មនុស្ស ក់ៗ ច យ សកម្ម ពរបស់ ុមមួយ"។     ក ី 

៉រីន នជំ ឿ ើម្បីក ង ស ល ច ះ យប យមិនពឹងកំ ំង
អំ ច  ក ្លងល្អ ល វ ប់ ្តើមគឺ រ នជំ ឿ ើសមត្ថ ពរបស់ ជន ំង 
អស់របស់សង្គម។
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When asked why an education was important to him, Virak said, “It’s 

valuable because you can use it to make a living; you can sell your 

expertise or employ yourself…once you have an education, no one can 

take it from you.” Virak is the executive director of the Cambodian 
Legal Education Center (CLEC), a local NGO that provides legal 
information to the Cambodian public.  His dedication to building a 
more democratic Cambodia stems from his experiences as a young 
man living in the country during and after war. Virak recalls policies 
that had severe consequences for ordinary citizens who had no part 
in making them. He remembers arbitrary arrests, extra judicial killings, 
and a deep-seated fear of the police that led to mass intimidation 
and vulnerability.  Virak adds, “The more injustice people feel, the 

more they’re forced to look to violence to solve the problem…This is 

what I saw and that’s why I told myself we [Cambodians] need to do 

something.” 

Before the war, when he was in high school, Virak would visit the Royal 
University of Phnom Penh and imagine himself a university student. 
When the KR came to power in 1975, his dream was cut short. He 
survived the heavy labor, and when the Vietnamese came, he made his 
way to the capital. There he found the education and experience that 
led him to become the activist he is today.

As director of CLEC, Virak oversees the organization’s activities: 
promoting legal education, empowerment, and advocacy to target 
groups like union leaders, management, and citizens negatively 
affected by land concession practices. 

លសួរ    តុអ្វី រសិក  
រសំ ន់ចំ ាះ ត់  វីរះ ្លើយ   

" នតំ ពី ាះ ីង ចយក 
ចំ ះ ើង ្វើ រឲ្យ   ឬ  ក ៏
យកចំ ះ ើង ី រស ប់ 
ខ្លួនឯង... ល ើងមានចំ ះ  
ននរ ចដ ្ណើមយកចំ ះ 
ះ ញពី ើង ន "។    វីរះ  

យក ន តិបត្តិ មជ្ឈមណលអប់
រំច ប់ស ប់សហគមន៏  (CLEC) ល អង្គ រ រ ភិ ល ក្នងុ កុ   ល 
ស ប់ផ្តល់ដំណឹង ក់ទងនឹងច ប់ចំ ាះ   រណះជនកម្ពុ ។     រ ្ត របស់
ត់ក្នុង រក ងលិទ្ធិ ធិប យ្យរបស់ សកម្ពុ ឲ្យ ន ន់ ើរ
ើង លិទ្ធិផល  ពីបទពិ ាធន៏របស់ ត់ ំងពី ត់ ្មង  រស់ ក្នុង ស 

ក្នុង លស មនឹងប ប់ពីស ្គាម។    វីរះ នឹក ើញពីគំ ាង រ ល ចផ្តល់ 
ផលវិ កដ៏ ំងចំ ាះ ជនសមញ្ញ  ពី ាះ មិន នចូលរួមក្នុង រ ៀបចំ  
គំ ាង រ ាះ។   ត់ ំអំពី រ ប់ខ្លួន មអំ ើចិត្ត   រស ប់ លមិន ន

្វើ ើង មផ្លូវច ប់  នឹង រភ័យ ចចំ ាះកងនគរ ល លផ្តល់នូវ របំភិត 
បំភ័យនឹង រឈឺ ប់។    " ល រអយុត្តធិម៌ ន់ ន នី ើង រយកអំ ើ 
ហឹង ាះ យប ាក៏ ន់ ន នី ើង រ" ះ យី លខ្ញុំ ន ើញ 

ីយ តុដូ ្នះ ីយ ន ខ្ញុំ ប់ខ្លួនឯង    ីង  ( ជន ្មរ)   វ ្វើអ្វី 
មួយ។  

មុន លស ្គាម ល ត់ ៀនក្នុងវិទ ល័យ  វីរះ ន េលង ជសកល
វិទ ល័យ ភ្នំ ញ   ីយសង្ឃឹម នឹង យ និស្សិតសកលវិទ ល័យ ្ង
មុខ។     ល ្មរ ហម ើង ន់អំ ច   ំ  ១៩៧៥   រសង្ឃឹម ះក៏ វ ន ក

Yeng Virakេយ៉ង  វីរះ
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His commitment to Cambodia is also expressed by his role in civil 
society; as a civilian leader, Virak is known for his human rights 
advocacy. In 2005, he was jailed for his connection to banners that 
displayed criticisms of the Cambodian government. If not for the 
international protest that resulted from his arrest, Virak may have spent 
much longer in Prey Sar prison. He was released after eleven days, and 
in 2006, due in part to his advocacy and public pressure, Cambodia’s 
UNTAC law concerning criminal defamation was rewritten to exclude 
imprisonment as a lawful punishment.  Virak hopes his work helps 
establish a foundation of active citizenship for young people. He looks 
to build their capacity as civilians because he believes that for young 
people to determine the future, they have to be a part of the decisions 
that shape it.  

ាល។     ត់ ន រស់ប ប់ពីឆ្លង ត់ពលកម្មដ៏ពិ ក   ីយ លយួនចូល 
ីប ត់ នវិល ឡប់មករដ្ឋ នីវិញ។     ល ាះ ើយ ល ត់ នទទួលនូវ 
រសិក នឹងបទពិ ាធន៏   ល ្វើឲ្យ ត់ នលិទ្ធិ ពនឹង យ សកម្មជន 
ល់សព្វ ្ង ះ។

ក្នុង នះ យក   (CLEC)  វីរះ   អ្នក ើល រខុស វសកម្ម ពរបស់ 
អង្គ រ ះ មួយ នឹងកម្មវិធី ្សង ៀតដ៏ ីន   ល ំ រសិក ងច ប់   
ង រ គល់អំ ចនឹង ង រ ំ ុម ល ច ្វើ អ្នកដឹក ំសហ ព 

អ្នក ប់ ង  នឹង ង រ ំ ររង ាះ ាយ រ រអនុវត្ត ររិបអូសយកដី 
របស់ ជន។

រ ្ត ចិត្តរបស់ ត់  ចំ ាះ សកម្ពុ នប ក់ ើង មតួ ទីរបស់ 
ត់  ក្នុងកិច្ច រសង្គម    ក្នុង នះ អ្នកដឹក ំ ជន  វិរះ ន វ ទទួល ល់  
អ្នក ំ សិទ្ធិមនុស្ស។     ំ  ២០០៥   ត់ វ ប់ ក់គុកពី រទំ ក់ទំនង  

នឹង ក្យសរ រ ីទង់រិះគន់រ ភិ ល។     ើ ន រជំ ស់ពីអន្តរ តិ   វីរះ 
ល វ ប់គុកយូរ ង ះ ៀត គុក ស។   ត់ ប់ក្នុងគុកចំនួន  

១១   ្ង   ីយក្នុង ំ  ២០០៦  ច ប់របស់ ធរប ្ណាះ សន្ន អង្គ រសហ-
តិ កម្ពុ    វ នសរ រ ើងវិញ ាយបដិ ធមិនឲ្យ ក់គុកបទ 

្មើសពី របង្ខូច រ៏ ្មាះ។  វីរះសង្ឃឹម    រ ររបស់ ត់នឹងជួយប ្កើត    
មូល នរបស់ ជន ្មរ ន់ ាយ។   ត់នឹងខំព ឹងសមត្ថ ព ជន 
ពី ាះ ត់ នជំ ឿ    ើម្បីឲ្យ ជន ន់ ាយ ចសំ ចអ គតខ្លួនឯង 
ន   វ រួមចំ កក្នុង រប ា្ចញមតិ។
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In memory of running across provinces to escape American carpet 
bombs, his parents named him Khet.  Khet was too young to 
remember the KR times, but he grew up in its echoes. He recalled 
clearly his childhood in post-war Cambodia, where many children 
were orphans, violence was merely a way to get things done, and 
there was an immense sense of hopelessness. It was not until he 
studied at university that he began to better understand his life in 
connection to the country’s situation: “I talked with friends about 

the history we learned in class and the country’s situation…and how 

we who have an education can help…We were creating hope for 

ourselves [where before there wasn’t any].”

Khet is one of four founders of Youth For Peace (YFP), a non-
governmental organization established in 2001 to help Khmer 
students develop critical thinking skills. He explained that many 
individuals who survived Cambodia’s time of war passed the survival 
skills they learned to their children. He suggested behaviors like 
avoiding attention, following the leader, and not making long-term 
goals are part of the survival mindset that he sees continuing in the 
young generation: “They [survivors] teach their children how to survive 

in a repressive society…pretending to not hear or see anything, that’s 

part of the way they think, and it’s what they pass on. That’s why we 

have to work with young people to give them some sort of option, 

some way of critical thinking and self-expression to create a culture of 

democracy.” 

For the past ten years, he has helped provide a safe space for youth 
to not only identify and discuss issues in society, but also recognize 

ើម្បីរំលឹកដល់ ររត់លូនឆ្លង ត់ 
ត្ត ៗ   លរត់ ចពី រទំ ក់ 
ប់ ក   ាយសហរដ្ឋ រីក  ឱពុក 
យ ត់ក៏ ក់ ្មាះឲ្យ ត់ ត។ 
ត   ្មង ើយមិន ចចង ំ

អ្វីៗ ំងអស់ ល ើត ើងក្នុងរបប 
្មរ ហម ន   ថ្វីត្បិត ត់ នរស់ ក្នុងសម័យ ាះ។   ត់ ំ ៉ងច ស់អំពី 

កុ រ ព ល ាយស ម   ល លកុ រ គ ីន ្មងកំ    អំ ើ 
ារ គឺសឹង អំ ើ មួយគត់  សំ ប់ ាះ យប ា ្សងៗ   ើយ ក់ៗ 
ន រម្មណ៏ លអស់សង្ឃឹម ង៉ ង។    រហូតដល់ ល ត់ នចូល ៀន 

កលវិទ ល័យ   ើប ត់ ប់ ្តើមយល់ ងមុន  ពីជីវិតរបស់ ត់ ល ន 
ទំ ក់ទំនងនឹង ន ពរបស់ ស៖    "ខ្ញុំនិ យ មួយមិត្តឯ ៀតៗអំពី វត្តិ       

្ត ល ើង ន ៀនក្នុង ក់នឹង ន ពរបស់ ស  នឹងរ ៀប ល
ើងក្នុងលក្ខណះ អ្នក ះដឹង ចជួយ ន.... ើងខំ ្វើឲ្យក ើត ចក្តីសង្ឃឹម

សំ ប់ខ្លួន ើង(មុន ះគឺ ន រសង្ឃឹម ះ )"។

ត មនុស្ស ក់ក្នុងចំ ាមអ្នក ំងបួន   ល បនិក ុម រ រ        
យុវសន្តិ ព   ល អង្គ រ រ ភិ ល ើត ើង ំ២០០១  សំ ប់ជួយ            
និស្សិត ្មរឲ្យ ន ររីកចំ ីនពីជំ ញ ង ររិះគន់។   ត់ពន្យល់   មនុស្ស គ  

ីន ល រស់ពីស ្គាម ន កបទពិ ាធន៏ ះ កូនរបស់ ។     ត់ ្វើ  
សំ ើរ ឥរិ បថ  ដូច រ ៀស ៀង   រ ុង យ័ត្ន   រ ្វើ ម ដឹក នំឹង  
រមិនគិតដល់បំណង ្ងមុខ  គឺ ចំ ក កប្បកិរិ របស់មនុស្ស ល 

ពិ ក ស់ប្តូរ ល ត់ ើញ នបន្តក្នុងជំ ន់យុវជន ន់ ាយ៖    "អ្នក 
រស់ប ៀនកូនឲ្យ ះរស់ ក្នុងសង្គម លបំបិត រី ព...     ្វើ ើដូចមិនឮ 

Long Khetឡុង   ត
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their responsibility to be a part of the solution. Young Leaders for 
Peace, one of several programs under YFP’s direction, teaches 
community needs assessment and budget planning to prepare 
students for community development work. Apart from its courses, 
YFP accommodates a student center, a library, and a supportive staff 
to operate workshops in Phnom Penh, surrounding communities, and 
other provinces.

ឬមិន ីញអ្វី ាះ   ះ ចំ ក គំនិតរបស់    ើយគឺគំនិត ះ ើយ ល 
ប ៀនបន្ត។    ដូ ្នះ ីយ   ើង វ សហគម មួយ ជន ន់ ាយ   ើម្បី 

ផ្តល់ឲ្យ នូវអ្វីៗ ល គំនិតរិះគន់នឹង រប ញទស្សនះរបស់បុគ្គល ក់ៗ   ើម្បី 
ប ្កើតវប្បធម៍លទ្ធិ ធិ យ្យ  "។

ក្នុងរយះ លដប់ ំ ះ   ត់ នជួយផ្តល់ក ្លង ល នសុវត្ថិ ពដល់យុវជន 
ាយមិន ន់ ខំរក ើលនឹងពិ ក ប ក្នងុសង្គមបុ៉ ្ណាះទ  េបុ៉ ្ត ម ងំទទួល 
ល់ រទទួលខុស វ ៀងៗខ្លនួ   ើម្ីប ចំ ក ដំ ាះ យ។  យុវជន ដឹក ំ 
ើម្បីសន្តិ ព   កម្មវិធីមួយ ាម រដឹក ំរបស់យុវសន្តិ ពប ៀនសហគមន៏ 

ពី រ ៉ន់ ណ ចក្តី វ រ  នឹង រស បស លថវិ រ មជ្ឈ នរបស់ 
និស្ិសត  ប ល័យនឹងបុគ្គលិក   ើម្ីប ត់ ង ្វើ រប ត់ ភ្នំ ញ   ជុំវិញ0  
សហគមន៏នឹង ត្ត ៗ។
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The Centre for Peace and Conflict Studies is home 
to a range of interconnected programmes that 
promote the advancement of peace processes, 
research and learning. It creates opportunities for 
practitioners, students, academics and analysts to 
access information and resources that are 
contextually grounded.
                                               
www.centrepeaceconflictstudies.org


