
ការអំពាវនាវរបស់ អ.វ.ត.ក ស ំឲ្យចូលរួមជាគំនិត សម្រាប់ការផ្តួចផផ្តើមទាក់ទងជនរងផម្ររោះ សតូប

រំលឹកផៅកនុងទីម្រកុងភ្នំផេញ ផោយានផ ម្ ោះជនរងផម្ររោះដែលស្លា ប់ ផោយស្លរអំផេើម្របល័យរបស់

ដមមរម្រកហម 

Nathan J. CHAN 

១. គនំតិ៖ស្តបូរំលឹក ដូចជាផ្ទ ំងថ្មបញ្ឈ ឬជញ្ជ ងំ (ប ៉ុន្នតមិនចបំាច់ជាវតថមុានលកខណៈសាស្នាឡ ើយ1) ឡោយ

មានឡ ម្ ោះជនរងឡ្រោះ2 ន្ដលបានសាា ប់ឡោយសារអំឡ ើ្បល័យ ូជសាស្ន៍របស្់ន្មមរ្កហម។ 

២. ឡហត៉ុផល/អតថ្បឡោជន៖៍ 

 ក. ជនរងឡ្រោះននរបបន្មមរ្កហម បានទទួលការឈឺចប់ធ្ងន់ធ្ងររួចឡហើយ ម៉ុនឡ លបាត់បង់ជីវិត។ 

ឡោយ្តូវបានឡគបំឡលាចឡចញ ី្បវតតិសាស្តស្ត ឬ្តូវបានឡគចងចំ្ តឹមជាទិននន័យ (ដូចជាចំនួន្បជាជនន្ដល

សាា ប់ស្រ៉ុប) គឺជាភា អាមា ស្់ន្ដលអាចឡជៀស្វាងបាន។ 

 ម. មឡនាគមន៍វិជាជ ន្មមរ្កហមគឺថា ្គប់រន ្តូវន្តដូចរន  មិនមានវណណ ៈឡៅកនុងស្ងគម គឺ្កី្កនិងអវិជាជ

ដូចរន ទងំអស្់។  ួកឡគផតល់តនមាតិចតួចបំផ៉ុត ចំឡ ោះជីវិតរបស្់មន៉ុស្ស ដូឡចនោះឡហើយ ួកឡគមិន ិបាកអវី កនុងការ

ស្មាា ប់នរណាមាន ក់ឡ ើយ រួមទងំទរកនិងក៉ុមារ។ ទងំអស្់ឡនោះឡហើយន្ដលនាឡំៅដល់ការបាត់បង់លកខណៈ

 ិឡស្ស្របស្់ជនរងឡ្រោះមាន ក់ៗ។ ស្តបូរំលឹកឡនោះគឺជាមឡធ្ោបាយ ន្ថ្រកាជនរងឡ្រោះទងំអស្់ឡនោះ ឡៅកនុង

្បវតតិសាស្តស្ត ឡហើយោ ងឡោចណាស្់ក៏ជួយសាត រនូវលកខណៈជាប៉ុគគលរបស្់ ួករត់ តាមរយៈលកខណៈ

 ិឡស្ស្ ននការកំណត់អតតស្ញ្ា ណោ ងសាមញ្ាបំផ៉ុត គឺឡ ម្ ោះរបស្់ ួករត់។ 

 គ. សាច់ញាតិឡកមងៗរបស្់្ប នធម្ុំន្ដលជាជនជាតិន្មមរជាឡ្ចើន កមួយ្បុស្ កមួយ្ស្ីរបស្់ឡយើង និង   

ស្ូមបបីអូនជីដូនមួយឡកមងៗមាោះ ក៏មិនបានដឹងស្ូមបីថា ដូនតារបស្់ ួកឡគផ្ទ ល់មួយចំនួន គឺជាជនរងឡ្រោះននរបប

ន្មមរ្កហម។ ការចងចនិំងការយល់ដឹងអំ ីជនរងឡ្រោះទងំឡនាោះ ្បន្ហលជា្តូវបាត់បង់ឡៅកនុងជំនាន់ន្ដល

ឡកើតម៉ុនរបប្បល័យ ូជសាស្ន៍ ឬឡកើតឡ្កាយភាា មៗននរបបឡនាោះ។  

                                                           
1 https://www.phnompenhpost.com/7days/memorial-plan-prompts-debate-about-victims-and-perpetrators-genocide.   
2 ឧទហរណ៍ https://www.vvmf.org/About-The-Wall/; https://www.911memorial.org/visit/memorial/names-911-

memorial; https://rivcoda.org/victim-services/victims-memorial-wall.   



 ឃ. ស្តបូសាធារណៈមិនគិតនថ្ា គឺជាមឡធ្ោបាយលអបំផ៉ុត ឡដើមបបីង្ហា ញឡ ម្ ោះជនរងឡ្រោះ ឡោយសារ

ន្តមន៉ុស្សទូឡៅ ្បន្ហលជាមិនន្ស្វងរក ័ត៌មានន្បបឡនោះ ឡោយមាួនឯងផ្ទ ល់ឡនាោះឡទ។ 

៣. ជនរងឡ្រោះន្ដល្តវូកត់្ តា៖ 

 ក. ឡ លឡវលាបាតប់ងជ់ីវតិ៖ 

  ១. ឡោយស្កមមភា ន្មមរ្កហម ចប់ ីនថ្ងទី១៧ ន្មឡមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ដល់នថ្ងទី៧ ន្មមករា ឆ្ន ំ

១៩៧៩ 

  ២. ភាា មៗបនាទ ប់ ីន្មមរ្កហមឡ ើងកាន់អំណាច ជាលទធផលផ្ទ ល់ននសាថ នភា  ឡៅកនុងឡ ល

កានអ់ំណាចឡនាោះ (ដូចជា របួស្ ការឡធ្វើការបាក់កមាា ំង កងវោះអាោរូបតថមភ) 

 ម. ទកីន្នាងន្ដលបាតប់ងជ់ីវតិ៖ ន្តឡៅទីកន្នាងណាន្ដល អ.វ.ត.ក បានស្ឡ្មចថាមានការ្ប្ ឹតត

ឧ្កិដឋកមម្ បឆំ្ងមន៉ុស្សជាតិ ឧ្កិដឋកមមស្ស្តង្ហគ ម ឧ្កិដឋកមម្ បល័យ ូជសាស្ន៍ ជាឡដើម។ ឡោយសារន្ត អ.វ.

ត.ក អន៉ុវតតនូវគំនតិផតួចឡផតើម ទកទ់ងជនរងឡ្រោះទងំអស្់ឡនោះ ស្តបូរំលឹកឡនោះ គួរឡររ តាមនីតិរដឋឡោយ្តូវ

្ស្បតាមសាលដីការបស្់ត៉ុលាការ។ 

  ១. ឧទហរណ៍ ឡៅកនុងស្ណំ៉ុំឡរឿង ០០២/០១ អងគជនំ៉ុំជ្មោះត៉ុលាការកំ ូល ស្ឡ្មច្តឹមន្ត

ថា ឧ្កិដឋកមម្ បឆំ្ងមន៉ុស្សជាតិ ននការស្មាា ប់មន៉ុស្ស ្បន្ហលជា្តូវបាន្ប្ ឹតតឡ ើងឡៅឡលើអនករដឋការនិង

ទោន លន់ នល់ ជាង ២៥០ នាក់ ឡៅទួលឡ ធ្ិ៍ន្ជ ឡៅច៉ុងន្មឡមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ដូឡចនោះ អនករដឋការនិងទោន

ទងំអស្់ឡនាោះ ន្ដល្តូវបានស្មាា ប់ឡៅទីតាងំឡនាោះ មិនគួរ្តូវបានចត់ទ៉ុកថាជា “ជនរងឡ្រោះ” ស្្មាប់ឡរល

ឡៅននស្តបូរំលឹកឡនោះឡ ើយ។ 

៤. លទធភា នន្បល ន្ស្វងរកឡ ម្ ោះជនរងឡ្រោះ៖ 

 ក. កំណត់្តាន្មមរ្កហម ដូចជាឡៅទួលន្ស្ាង (មនទីរស្-២១) កំណត់្តាស្នតិបាល3។ 

 ម. កំណត់្តា អ.វ.ត.ក 

                                                           
3 https://gsp.yale.edu/read-instructions-tuol-sleng-image-database   



 គ. មជឈមណឌ លឯកសារកមពជុា 

 ឃ. សាធារណជនទូឡៅ (ស្ំខាន់បំផ៉ុត)៖ 

  ១. ផស វផាយការអំ វនាវស្៉ុំឡ ម្ ោះ តាមមឡធ្ោបាយន្ដលអាចឡធ្វើបាន ដូចជាផាយឡលើ

Facebook និងឡគហទំ ័ររោឋ លិបាល ការផាយ ណិជជកមមតាម្ប ័នធទូរទស្សន៍និង វិទុុ ការ្បកាស្ឡោយ

សាថ នឯកអគគរាជទូតកមពជុា អាជ្ាធ្រច៉ុោះឡៅដល់ឃ៉ុំ/ស្ង្ហា ត់/លូមិ ជាឡដើម។ 

  ២. ផតល់ឡ លឡវលាដល់សាធារណជនចំនួន៦ន្ម ឡដើមបបីញ្ជូនឡ ម្ ោះសាច់ញាតិរបស្់ ួកឡគ 

ន្ដលជាជនរងឡ្រោះ។ 

  ៣. បឡងាើតឡគហទំ ័រ និងមជឈមណឌ លទទួលទូរស្័ ទ ឡោយមានប៉ុគគលរង់ចទំទួលឡ ម្ ោះ។ 

  ៤. បញ្ា ធំ្មួយគឺការឡផទៀងផ្ទ ត់យថាភា នន ័ត៌មានអំ ីជនរងឡ្រោះន្ដលបានបញ្ជូនមក។ 

 វិធានការ្គប់្ គងគ៉ុណភា អាចមាន៖ 

   . ត្មូវឲ្ុមានអនកបញ្ជូលឡ្ចើននាក់ ស្្មាប់ឡ ម្ ោះជនរងឡ្រោះនីមួយៗ ឡដើមបឲី្ុមាន

ការរំ្ ទឡ្ចើនបន្នថម។ 

   . ត្មូវឲ្ុអនកបញ្ជូនឡ ម្ ោះ ផតល់នូវ ័ត៌មានផ្ទ ល់មាួនដូចជា ឡលមអតតស្ញ្ា ណប័ណណ

ស្ញ្ជ តិន្មមរ។ 

   . កំណត់ ឡហើយផតល់ ័ត៌មានដល់អនកបញ្ជូន អំ ីការ ិន័យស្្មាប់ការបញ្ជូន ័ត៌មាន

មិន ិត។ 

៥. ការកសាងស្តបូរលំកឹ៖ 

 ក. អនកសាងស្ង់៖ ្បគល់ជូនអនកឡៅរស្់ ីអំឡ ើ្បល័យ ូជសាស្ន៍ ន្ដលមានជំនាញ្គប់្ រន់ ឬកូន

ឡៅឡៅរស្់របស្់ជនរងឡ្រោះ ន្ដលការឡនោះនឹងជួយផតល់កិតតិយស្ផងន្ដរដល់ជនរងឡ្រោះ 



 ម. ទីតាងំ៖ ឡៅរាជធានលីនំឡ ញ ប ៉ុន្នតមិនន្មនឡៅទួលន្ស្ាង (មនទីរស្-២១) ឡជើងឯក (វាល ិឃាត) ឬទី

តាងំ្បល័យ ូជសាស្ន៍ជាក់លាកដ់នទឡទៀតឡ ើយ ឡោយសារន្តស្តបូរំលឹកឡនោះ គឺស្្មាប់ជនរងឡ្រោះននអំឡ ើ

្បល័យ ូជសាស្ន៍ទងំអស្់ ឡៅទូទងំ្បឡទស្កមពជុា។ 

 គ. ្បស្ិនឡបើឡ ម្ ោះរបស្់ជនរងឡ្រោះ ្តូវបានឡរៀបចំតាមលំោបអ់កខរ្កម (ភាសាន្មមរ) គឺមានភា 

ង្ហយ្ស្ួលស្្មាប់ការន្ស្វងរក។ 

 ឃ. ឡដើមបងី្ហយ្ស្ួលកនុងការន្កស្្មួលស្តបូរំលឹកនាឡ លឡ្កាយ ស្្មាប់ការបន្នថមឡ ម្ ោះ ឡ ម្ ោះ

នីមួយៗអាចឆ្ា ក់ឡៅឡលើបនទោះមួយៗោច់ ីរន  ន្ដលអាចឡោោះឡចញបាន ឡធ្វើដូឡចនោះគឺង្ហយ្ស្ួលឡរៀបចំឡ ម្ ោះទងំ

ឡនាោះឡ ើយ វិញ (ឡទោះបីថាវាអាចមិនស្ម្ស្ប ឡោយសារន្តចំនួនដ៏ឡ្ចើនននជនរងឡ្រោះ)។ បនទោះទងំឡនាោះអាច

ភាជ ប់ឡោយឡចៅ /ដឡងាៀបជាឡដើម  ីខាងឡ្កាយ ឬបិទ ីឡលើឡោយបនទោះផ្ា ស្ទិកឬកញ្ៅក់ថាា  ីម៉ុម។ 

 ង. អាចមានការលំបាកកនុងការទទួលបាន ឬសាគ ល់ ័ត៌មានផ្ទ ល់មាួន ន្ដលអាចកំណត់បាន ីអតត

ស្ញ្ា ណជនរងឡ្រោះ ឡ្ៅ ីឡ ម្ ោះ ដូចជាទីកន្នាងកំឡណើត/សាា ប់ អាយ៉ុ ជាឡដើម ប ៉ុន្នតអាចទ៉ុកចឡនាា ោះតូចមួយ

ឡៅន្កបឡ ម្ ោះ ឡដើមបីោក់រូបថ្ត ្បស្ិនឡបើមាន (ដូចជាជនរងឡ្រោះឡៅទួលន្ស្ាង) 

 ច. ឡ ម្ ោះជនរងឡ្រោះ អាចោក់ជា្កុម ្បស្ិនឡបើមាន ័ត៌មាន្គប់្ រន់ អំ ីទីកន្នាង ួកឡគសាា ប់។ 

ការោក់ផ្ា ក្កុមក៏អាចជួយផងន្ដរ ដល់្កុមន្ដលមានភា ច្មូងច្មាស្់ ដូចជាកមាម លិបាលន្មមរ្កហម 

ន្ដល្តូវបានស្មាា ប់ឡៅកនុងឡ លឡបាស្ស្មាអ តនផទកនុង4។ 

 ឆ. ឡោយសារន្តមិនអាចសាគ ល់ឡ ម្ ោះជនរងឡ្រោះទងំអស្់ គួរន្តមានកន្នាងឡលចឡធាា មួយស្្មាប់ 

“ជនរងឡ្រោះន្ដលមិនសាគ ល់ឡ ម្ ោះ” ្បន្ហលរន នឹងស្តបូរំលឹក “ទោនមិនសាគ ល់ឡ ម្ ោះ” ន្ដរ។ 

                                                           
4 https://www.phnompenhpost.com/7days/memorial-plan-prompts-debate-about-victims-and-perpetrators-
genocide.   


