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ស ៀវសៅជាភាសាខ្មែរសរោមចណំងស ើងថា «សាា នោរណ៍នសោបាយសៅកមពុជា 
“ោរពរងឹងនីតិរដ្ឋនិងដ្សំណើ រោរលិទ្ធិររជាធិរសតយយ” » និងឯកសារជាភាសាអង់សលេ  
«CAMBODIA Stability and Development First» ខ្ដ្លររររលរ់រលងភ្នសំពញបានសចញ 
ផ្សាយសៅកនុងខ្មកុមភៈសនេះ បានទាញអារមែណ៍ររ ់ម្ុ សំ ព្ េះសៅររសោមសោក Nineteen 
Eighty-Four ឬ «ដ្រ់របារួំន-ខ្រ៉ែត ិររួន» ខ្ដ្លបាននិពនធស ើងសោយអនករេិះលន់ជាតិ 
អង់សលេ ម្នន ក់ស ែ្ េះសោក ហ្ចរច៍ អ័រខ្វល George Orwell (១៩០៣-១៩៥០) ខ្ដ្លម្នន 
ស ែ្ េះសដ្ើមជា សអរកិ អាធ័រ ខ្រេរ Eric Arthur Blair ។ សោកសកើតសៅរដ្ឋរឹងហ្គា ល់ ររសទ្  
ឥណ្ឌា សៅកនុង ម័យចរកភ្ពអង់សលេ ជាអាណ្ឌនិលមកនុងរាខ្ដ្លឪពុកររ ់សោកសៅសធវើ
ជាមន្តនរីថាន ក់ទារម្នន ក់ននស វាកមែ ីុវលិអង់សលេ  ។  ឪពុកម្នរ យររ ់កុម្នរ សអរកិ ជាអនកមិន 
 ូវម្ននរទ្ពយ មបតរិសទ្ ខ្ត សអរកិ ម្នន ណំ្ឌងបានសៅសរៀនសៅសាកលវទិ្ាល័យ អីុតុន 
Eton សៅររសទ្ អង់សលេ  ។ សោលលឺសៅសាា រ័ន ិកាស េះសហ្ើយខ្ដ្ល សអរកិ អាធ័រ ខ្រេរ 
បានសរករ ញ្ជ ក់ឧតរមលតិនិងសាលោរណ៍ស រនិីយមនិង ងាមនិយមខ្ដ្លបានរសងកើត 
ជាទ្ សនៈនសោបាយររ ់ហ្ចរច៍ អ័រខ្វល ។ 

                           លោក មហាតមះ គនធី 
                                          សមដ្ឹក នំសោបាយឥណ្ឌា  ១៨៦៩-១៩៤៨   
                    «អ្នកអាចដាក់ប្ចវាក់ខ្ញាំ អ្នកអាចល្វើទារ ញណកមមខ្ញាំ 
                                 អ្នកអាចទាាំងបាំផ្លា ញរបូកាយខ្ញាំល ៀត  
                   ក៏ប៉ែញបនែអ្នកលៅបតមិនអាចដាក់គញកខួរកាលខ្ញាំរនល ើយ» ។ 



សៅ ន្  ំ១៩២២ ហ្ចរច៍ អ័រខ្វល បានសធវើោរជានលរបាលអធិរា ឥណ្ឌា សៅររសទ្ ភូ្ម្ន 
ខ្តបានោខ្លងឈរ់ពីតខំ្ណងរបា ំ្ ន សំរោយមកសរោេះសោកមិនចូលចិតរនឹងចរកពតរិ 
និយមអង់សលេ  ។ សៅ ន្ ១ំ៩៣៦ សោកបានសៅររសទ្ សអ ប៉ែញ សហ្ើយសោកសមើលស ើញ 
ថាជាររសទ្  ងាមនិយមពិតរបាកដ្ខ្មន ។ សោកក៏ចូលរួមកនុងោរត  ូររ្ងំនឹង 
លណៈរកសហ្គវ  ីុ  ខ្តសៅមិនបានយូរ សោកក៏រត់សចញសោយសារម្ននោរសោទ្ររោន់ថា 
ពួកអនកត  ូលឺជាពួករសំរ ើហ្គវ  ីុ សៅវញិ ។ កនុង ន្  ំ១៩៤១ សោកបានចូលសធវើោរសៅសា ីវ 
កមែផ្សាយររ ់អង់សលេ មួយស ែ្ េះ British Broadcasting Company ខ្តសោយមិន របយ 
ចិតរនឹងកិចចោរខ្ដ្លសលតរមូវឱ្យសោកសធវើោរផ្សសពវផ្សាយសោ  សៅោន់អាណ្ឌនិលម 
អង់សលេ  សោកក៏ោឈរ់ពីតខំ្ណងពីរ ន្ សំរោយមក ។ សៅកនុង ន្តរា មសោកសោកទី្២ 
(១៩៣៩-១៩៤៥ ) អ័រខ្វល បានារំទ្សោក វនិ រុន ឆឺ សឈៀល សៅកនុង ន្តរា មររ្ងំ 
ហីុ្តខ្តេរ សហ្ើយបាន ុចូំលរសំរ ើកនុង ួរកងទ្ព័ ខ្តសលមិនទ្ទួ្លាត់សោយសារ ុមភាព 
ររ ់ាត់មិនរលរ់រាន់ ។ 
សោក ហ្ចរច៍ អ័រខ្វល រតូវបានសលទ្ទួ្លសាា ល់ថាជាអនកររ្ងំនឹងរររផ្តរ ច់ោរ អនការំទ្ 
ោ៉ែ ងមឺុងម្ន៉ែ ត់នូវលទ្ធិ ងាមនិយមររជាធិរសតយយ អនកយល់ដឹ្ងចប ់អពីំភាពអយុតរិធម៌កនុង 
 ងាម និងជាអនក រស រអកសរសាន្ត ររេិះលន់ខ្ររកណំ្ឌពយ សរឿងររឌិត និង ន្តរា មបា៉ែ កោ ។ 
សោករតូវបានសលទ្ទួ្លសាា ល់ោ៉ែ ងលបលីបញកនុងសោកសោយសារសោកបាននិពនធរូបាទិ្
ោឋ ន ឬស ចកដីអធិរបយសោយសររៀរសធៀរ allegory ររសោមសោកមួយសរោមចណំងស ើង 
ថា «ក ិោឋ ន តវសោក» Animal Farm ខ្ដ្លជាសរឿងររសោមសោកនឆនររឌិតឆេុេះរញ្ច ងំ 
អពីំរពឹតរិោរណ៍ខ្ដ្ល សំៅដ្ល់ម្ននោររដិ្វតរន៍រុ សុ ី្ ន ១ំ៩១៧សហ្ើយខ្ដ្លខ្កខ្ររ ហ្ 
ភាព ូសវៀតពី ងាមក ិករសៅជាអណំ្ឌចឧ ាហ្កមែនិងសោធាសៅសរោមោរដឹ្ក សំោក
សារ លីន សមដឹ្ក ផំ្តរ ច់ោរខ្ដ្លសររើសភ្រវកមែកនុងោររលរ់រលងអណំ្ឌចខ្ដ្លរណ្ឌរ លឱ្យ 
ពលរដ្ឋរារ់ោន ក់សាេ រ់ ។ សោក អ័រខ្វល បានស ឿជាក់ថា  ហ្ភាពភាព ូសវៀតបាន 



ោេ យសៅជារររផ្តរ ច់ោរដ៏្សាហ្គវសោរសៅក៏មកពីោរកសាងោរសារពរុលាលភាព cult of 
personality និងអសំពើសភ្រវកមែ  កនុងោររលរ់រលង ។ សោកបានសារភាពថា ររសោម 
សោក «ក ិោឋ ន តវសោក» ជាសរឿងទិ្ទានសដ្ៀលតែេះដ្ល់សមផ្តរ ច់ោរ សារ លីន ខ្ដ្លសោក 
ររ្ងំ -- អាករបកិរោិខ្ររសនេះបានដុ្េះសចញពីរទ្ពិសសាធន៍ររ ់សោកកនុងអ ុំង 
 ន្តរា ម ីុវលិសៅររសទ្ សអ ប៉ែញ ។ សលបានសបាេះពុមពផ្សាយ «ក ិោឋ ន តវសោក» 
កនុង ន្ ១ំ៩៤៥ សហ្ើយររសោមសោកដ្ខ្ដ្លសនេះរតូវបាន រស រចងរកងស ើងសៅចស េ េះ 
ន្ ១ំ៩៤៣និង១៩៤៤ សៅសពលចរកភ្ពអង់សលេ  ាិតសៅកនុង មព័នធភាព ម័យ ន្តរា ម 
ជាមួយ ហ្ភាព ូសវៀត សហ្ើយររជារាន្ត រនិងរញ្ញវនរអង់សលេ ទ្ទួ្លសាា ល់សោកសារ លីន 
កនុងភាពនលេលនូ រខ្ដ្លសោកអ័រខ្វល អរ់សមពើមជាទី្រផុំ្សត ។ 
ស ៀវសៅររសោមសោកមួយសទ្ៀតស ែ្ េះថា «Nineteen Eighty-Four » ឬ «ដ្រ់របារួំន-
ខ្រ៉ែត ិររួន» ខ្ដ្លសលនិយមសៅជាសលម 1984 រតូវបានសបាេះពុមពផ្សាយសៅ ន្ ១ំ៩៤៩ 
សហ្ើយ ពវនលៃសនេះបានសៅជារ់សលមសរៀងជាស ៀវសៅខ្ដ្លលក់ោច់ជាងសលសៅកនុងពិភ្ព 
សោក ។ 

ររធានសរឿងផ្សងទាងំឡាយខ្ដ្លសោក អ័រខ្វល បានសលើកមក រស រជាង៧០ ន្ មំកសហ្ើយ 
(រពមទាងំោររពួយបារមភររ ់សោកអពីំអ លតររ ់ពិភ្ពសោក ) រតូវបានសលសមើលស ើញ 
ថាវាបានសកើតម្ននដូ្ចសោកថាខ្មនសហ្ើយវាសៅខ្តម្ននជារនររហូ្តដ្ល់រចចុរបននោលសនេះ ។  

សោក អ័រខ្វល បានខ្លេងថា សៅកនុងោរ រស រររ ់សោក សោក «ខ្ វងរកោរពិត» ។ 
សលបាន សងកតស ើញថា ោរ់តងំពី អ័រខ្វល ោរ់សផ្សរើម រស រសៅអាយុ ២៤ ន្ មំក សោក 
ខ្តងខ្តរបាថាន  រស រររា ញោរពិតននោរត  ូររ ់មនុ ស សហ្ើយសោកខ្ វងរកអតារ  
កនុងចសំណ្ឌមមនុ សខ្ដ្លម្នន ណំ្ឌងតិចតួច សដ្ើមប ីរស រសរឿងរា៉ែ វទាងំឡាយររ ់សល ។ 
សោក អ័រខ្វល បានអេះអាងថា សោក រស រពីសរោេះវាម្ននោរភូ្តកុហ្កសរចើនណ្ឌ ់ខ្ដ្ល 
សោករតូវខ្តររា ញោរពិត ។ សលបាន សងកតស ើញកនុងររសោមសោក 1984 សោរសពញ 



សៅសោយសាលរណំងនសោបាយ អតាន័យ និងោរ រីរពម្នន ។ សលបាន សងកតស ើញថា 
 ូមបខី្តសៅកនុងោរ រស រររឌិតររ ់សោក ក៏សោកបានរសញ្ចញធាតុពិតននពិភ្ពសៅ ុ ំ
វញិមេួនសោកអពីំ ន្តរា មនិងោរត  ូខ្ដ្លសោកបានស ើញផ្តា ល់ខ្ភ្នក អពីំធមែជាតិនសោ 
បាយលួរឱ្យភ័្យខ្លេ ច និងអពីំភាពលួរឱ្យខ្ ង្ខ្លេ ចននរររផ្តរ ច់ោរខ្ដ្ល ិេះជាន់ញញីំសលើ 
សាែ រតីររ ់មនុ សសោក ។ 

ររសោមសោក 1984 ជាសរឿងររឌិតអពីំកខ្នេង dystopia (កខ្នេងខ្ដ្លមវេះ ីលធម៌និងសោរ 
សពញសៅសោយោរសររើអណំ្ឌចផ្តរ ច់ោរសកៀរ ងកត់ ) មួយសៅតរំន់ អូស អានី សៅកនុងអតីត 
ចរកភ្ពអង់សលេ  ។ សៅកខ្នេងស េះ ពលរដ្ឋរ ់សៅជា នរងសរាេះនន ន្តរា មអចិនន្តនរយ៍ 
សៅសរោមោរោេ សំមើលររ ់ររររលរ់រលងសៅរលរ់ទី្កខ្នេង និងជាកខ្នេងសោរសពញសៅ 
សោយោរអនុវតរន៍ឧបាយកលសបាករសញ្ោ តសាធារណៈ ។ សៅតរំន់ អូស អានី ម្ននខ្ត 
«លណៈរកសកនុង» សទ្ខ្ដ្លម្ននឯក ិទ្ធិ សហ្ើយម្នន «រ៉ែូលី លតិ» ខ្ដ្លម្ននភារៈោក់សទា  
មនុ សពីរទ្ «រុលាលនិយម» និង «លនិំតឯករា យ» មិនចុេះ រមុង ខ្ដ្លរររោត់ទុ្កថាជា 
«រទ្ឧរកិដ្ឋលតិ» ។ 

ោរសកៀរ ងកត់សនេះរតូវបានរលរ់រលងស ើងសោយអនកដឹ្ក ដ៏ំ្អាល៌កបំាងំនិងដ៏្ខ្លេ ងំោេ ម្នន ក់ 
ខ្ដ្លសលសៅថា «រងធ»ំ Big Brother ។ សៅអូស អានី លណៈរកសោរ់អារមែណ៍ខ្តសៅ 
សលើអណំ្ឌចររ ់រកស និង «ខ្ វងរកអណំ្ឌច រម្នរ់ផ្សលររសោ ន៍ផ្តា ល់មេួនទាងំរ ុង» ។ 

តួឯកននររសោមសោក 1984  លឺសោក វនី រុន  ែុ ី ត៍ Winston Smith ខ្ដ្លសៅសរៅន  
សវៀនលណៈរកស ខ្តជារុលាលម្នន ក់សធវើោរឱ្យ «រក ួង ចចៈ» Ministry of Truth (Minitrue) 
ននររររលរ់រលង ទ្ទួ្លមុ រតូវកនុងោរសោ  និងោរខ្កខ្ររររវតរិសាន្ត រជាលែីស ើងវញិ ។ 
មុមររររ ់  ែុ ី ត៍ លឺ រស រស ើងជាលែីវញិនូវអតារទ្ោ ់ៗខ្ដ្លម្ននបានផ្សាយសៅកនុង 
ោខ្ ត សដ្ើមបខី្កខ្ររកណំត់រតររវតរិសាន្ត រឱ្យារំទ្រសរៀរវារៈនិងនសោបាយររ ់ 
លណៈរកសកនុងជាដ្រារ ។ ររររលរ់រលងបានរបារ់រុលាលិកសធវើោរទាងំអ ់ថា មេួនកពុំង 



រសំពញភារៈកិចច ខំ្លន់ណ្ឌ ់ ខ្កតរមូវកណំត់ខ្ដ្លបានចុេះផ្សាយឥតរតឹមរតូវ ខ្តតម 
ោរពិតរុលាលិកទាងំស េះកពុំងខ្ត រស រព័ត៌ម្ននខ្កេងោេ យ នួំ ករណីពិត សហ្ើយរក ួង 
Minitrue បានរផំ្តេ ញសោលនូវោរររខ្ក រមួលពីមុនផ្សងសទ្ៀតសដ្ើមបរីបំាត់ភ្ រុតងនន 
ោរសរ ៀតខ្រ កររ ់រោឋ ភិ្បាល ។ 

សោក វនី រុន  ែុ ី ត៍ ជាមនុ សឧ ាហ៍្សហ្ើយសធវើោរររពូខ្កសទ្ៀត ។  ែុ ី ត៍ ខ្ដ្លបាន 
ស ើញអសំពើកមវក់ររ ់រកសក៏ោរ់សផ្សរើមលួច អរ់រកស រពមទាងំលួចរ នមលិតលូររកផ្សេូ វសធវើោរ 
ររ្ងំនឹង «រងធ»ំ ។  ែុ ី ត៍ បានសមើលស ើញភារៈកិចច «រក ួង ចចៈ» លឺ «រតួតពិនិតយ 
ោរពិត» reality control ។  ែុ ី ត៍ សលរមិនចូលសសាេះនូវរញ្ជ ពីរកសឱ្យពលរដ្ឋរដិ្ស ធ 
សទាេះសរើជាបានសមើលស ើញនឹងខ្ភ្នកឬសារ រ់ឮនឹងរតសចៀកនូវភាពមិនលអររ ់រកសក៏សោយ 
ពីសរោេះ «រងធ»ំ ម្ននវតរម្ននសៅរលរ់ទី្កខ្នេង សហ្ើយលណៈរកសមិនសចេះភាន់រច សំទ្ ។ 
 ែុ ី ត៍ររោន់ សំនឿថា ម្នន «ោរពិត» សៅកនុងសោកសនេះ លឺថា ដុ្លំែវារងឹ សភ្េៀងវាទ្ទឹ្ក សហ្ើយ 
ស រភីាពម្ននន័យថា សោកអាចនិោយបានសោយស រថីា ២+២=៤ សទាេះរីរកសតរមូវឱ្យថា 
២+២=៥ ក៏សោយ ។ 

 ែុី ត៍ ក៏ោរ់សផ្សរើមសធវើ កមែភាពលួចររ្ងំ ោរ់ពីរកាទ្ ំក់ទ្នំងផ្សេូ វសភ្ទ្  ិច  ុយខ្អល 
ជាមួយ ង  ូលីោ៉ែ  ខ្ដ្លសធវើោរសៅ យកោឋ នររឌិតសរឿងររ ់រក ួង ចចៈ ។ អនកទាងំពីរ 
 ក់ ួលរនារ់ ណំ្ឌក់មួយពីសោក ្រនិតុន ជាម្នច  ់ហ្គង ។  

សៅនលៃមួយ  ែុ ី ត៍ បានទ្ទួ្លស ៀវសៅមួយកបលពី ម្ន ិកម្នន ក់ននលណៈរកសកនុង ស ែ្ េះ 
អូរបាយ័ន ខ្ដ្លបានរងករ់មេួនសៅកនុងរកុមខ្មវងមតិ ។ អូរបាយ័ន បានរញ្ជ ក់របារ់  ែុ ី ត៍ 
ោ៉ែ ងលអិំតអពីំភាពកមវក់ររ ់លណៈរកសកនុង លែមឱ្យ ែុ ី ត៍ទុ្កចិតរអូរបាយ័នទាងំរ ុង 
រហូ្តដ្ល់នលៃខ្ដ្លអូរបាយ័នសចញមុមោរ់មេួន  ែុ ី ត៍ និង  ង  ូលីោ៉ែ  យកសៅោក់លុក ។ 
សរោយមក  ែុ ី ត៍ បានដឹ្ងថា អូរបាយ័ន និង ្រនិតុន ជាភាន ក់ររ «រ៉ែូលិ លតិ» ខ្ដ្លផ្សរ ា  
សទា អនករររពឹតរ   «រទ្ឧរកិដ្ឋលតិ » ។ 



 ែុី ត៍ រតូវបានទ្ទួ្លទារុណកមែជាសរចើនររសភ្ទ្ ម្ននោរ ុោំងំសៅកនុងរនារ់មួយសៅថា 
រនារ់១០១ ខ្ដ្លបានសធវើឱ្យាត់ភ័្យរនធត់សរោេះាត់ភ័្យខ្លេ ច តវកណរុ រសៅកនុងរនារ់ស េះ ។ 
 ែុ ី ត៍ រតូវបានសលរងខឱំ្យសារភាពទ្ទួ្លកហុំ្ ផ្សងទាងំឡាយ ។ សៅកនុងសពល ុោំងំស េះ 
សលបានសររើវធីិោង អំាតមួរកបល  ែុ ី ត៍ ។ 

យូរសរោយមក  ែុ ី ត៍ និង  ង  ូលីោ៉ែ  រតូវបានសលសោេះខ្លងពីលុក ុោំងំររ ់ 
«រក ួងស នហ្គ» Ministry of Love (Miniluv) ឱ្យរត រ់សៅរ ់សៅកនុង ងាមវញិ។ សៅសពល 
អនកទាងំពីរបាន ួរាន ស ើងវញិ  ង  ូលីោ៉ែ  បានរបារ់  ែុ ី ត៍ ថា  ងក៏រតូវបានទ្ទួ្ល 
ទារុណកមែសផ្សសងៗខ្ដ្រ ។ 
អនកនិពនធររសោមសោក សោក ហ្ចរច៍ អ័រខ្វល បានរញ្ច រ់សរឿងរា៉ែ វសោក វនិ រុន  ែុ ី ត៍ 
សោយររា ញ  ែុ ី ត៍ កពុំងអងាុយសមើលោរររា ញអពីំ «រចចុរបននភាពសោធា» ខ្ដ្លបាន 
រញ្ច ងំសៅសលើកញ្ច ក់សអ ិចរតូណិច សតសលន្ត ាីន សហ្ើយ  ែុ ី ត៍ ហ្គក់ដូ្ចជាម្ននអារមែណ៍ 
លួច រស ើរ «រងធ ំ» ខ្ដ្រ -- ខ្ដ្លអាចជាលទ្ធផ្សលននទារុណកមែនិងោរោង អំាតមួរ ។ 

សរឿងររសោមសោក «Nineteen Eighty-Four» ឬ «ដ្រ់របារួំន-ខ្រ៉ែត ិររួន»  រី អពីំ ីវតិ 
 ាិតសៅសរោមអណំ្ឌចផ្តរ ច់ោររតូវបានសាកលវទិ្ាល័យអាសមរោិងំ  តរមូវឱ្យនិ ិសត 
ថាន ក់ទី្មួយអានកនុងកមែវធីិ ិកា ។ ទាងំសៅកនុងនិងទាងំសៅសរៅថាន ក់សរៀន សយើងអាច សងកត 
ស ើញម្ននោរសររើលុណ ម Orwellian សៅសពលនិោយអពីំឥរោិរលនិងសាល 
នសោបាយខ្ដ្លរលរ់រលងសោយោរសររើភាសាលែី ោរសោ   ោរលួចោេ សំមើល 
ោរផ្សរល់ព័ត៌ម្ននសបាករញ្ោ ត ោររដិ្ស ធោរពិត ោរខ្កខ្ររររវតរិសាន្ត រ ោររលរ់រលង 
លនិំតនិងរញ្ចុ េះរញ្ចូ លលនិំតលែី ោរអនុវតរន៍អណំ្ឌចផ្តរ ច់ោរ ។ ោកយលនេឹេះនិងលនិំតជាសរចើន 
សចញពីររសោមសោក 1984 រតូវបានសលយកមកសររើសៅ ពវនលៃសនេះ ដូ្ចជាោកយ «រងធ»ំ 
(Big Brother)  «លនិំតសទ្វរដ្ង» (doublethink --  អរ់សមពើមរររសៅកនុងលនិំត ខ្តសារពសោត 
ខ្លេ ចជាសាធារណៈ) «រទ្ឧរកិដ្ឋលតិ» (thoughtcrime) «រ៉ែូលី លតិ» (thought police) ។ល។ 
និង ។ល។ 



ររធានសរឿងផ្សងទាងំឡាយខ្ដ្លសោក អ័រខ្វល បាន រស រជាង៧០ ន្ មំកសហ្ើយ 
(រពមទាងំោររពួយបារមភររ ់សោកចសំោេះអ លតពិភ្ពសោកខ្ដ្លសោកបានលិតថានឹង
មិនអាចសលចផុ្សតពី ន្ ១ំ៩៨៤កនេងសៅសនេះ ) រតូវបានសល ងកតស ើញថា វាបានសកើតម្នន 
ដូ្ចសោកបានទ្ សន៍ទាយខ្មន ខ្តវាសៅរនរម្ននរហូ្តរចចុរបននោល សហ្ើយមិនខ្មនរតឹមខ្ត 
សៅកនុងតរំន់ អូស អានី កនុងសរឿងសោក អ័រខ្វល បានររឌិតស េះសទ្ ខ្តសៅ ុវំញិពិភ្ពសោក 
សយើង ពវនលៃសនេះ ។ អនកត  ូមតិសៅស ាើររលរ់ររសទ្ បានយកររសោមសោក 1984 មកអាន 
សោយម្ននោរ រ់្ខ្ ង្នឹង មតាភាពសមើលស ើញខ្វង ៃ្ យររ ់ សោក អ័រខ្វល ។  

លួរកត់ ាំល់ខ្ដ្រថា រ ា រ់ពីសោក ដូ្ណ្ឌល់ រតមព៍ (សកើតសៅ ន្ ១ំ៩៤៦ សៅទី្រកុង 
ញ៉ែូ យ៉ែរក៍ ) បានជារ់ស ន្ តខ្ផ្សនក electoral college ស ើងជាររធា ធិរតីអាសមរោិងំទី្ ៤៥ 
សៅ ន្  ំ២០១៧ មក ររសោមសោក 1984 រតូវបានលក់ោច់ជាងសលសៅ ហ្រដ្ឋអាសមរកិ ។ 

រកុមខ្មែរអនកត  ូមតិខ្លងវ ័ិយលទ្ធិររជាធិរសតយយនិង ិទ្ធិមនុ សលួរលរបយីកររសោម 
សោក «Nineteen Eighty-Four » ឬ 1984 មកអាននិងសធវើោរ ញ្ជឹ ងលិតផ្សងខ្ដ្រ ។      
 
 

 

 

 

 

អពីំអនកនិពនធ៖ សោករណាិ ត ហ្គា ហ្គវ រ ោងសម៉ែត អតីតយុទ្ធ នកងទ្ព័ជាតិរសំោេះររជាពលរដ្ឋខ្មែរ 
( ន្  ំ១៩៨០-១៩៨៩) បានរសរងៀនវទិ្ាសាន្ត រនសោបាយចនួំន១៣ ន្ សំៅសាកលវទិ្ាល័យសោេះ Guam 
( ន្ ១ំ៩៩១-២០០៤) ។ សោកបានចូលនិវតរន៍កនុង ន្ ២ំ០០៤ សហ្ើយរចចុរបននសនេះរ ់សៅកនុង ហ្រដ្ឋអាសមរកិ។ 
សោកអនកអាចទាក់ទ្ងនឹងសោកបានតមរយៈសារសអ ិចរតូណិច (e-mail) peangmeth@gmail.com 

លោក ម៉ែ រ ៍ិន លលូ្ើរ ៍ឃងី Martin Luther King, Jr. 
សមដ្ឹក ចំល ត  ូ ិទ្ធិមនុ សជាតិអាសមរោិងំ (១៩២៩-១៩៦៨) 

«ការបកបប្បផ្លា សប់ែូរមនិបមនលចៀសមិនផញតល ើយរលមៀលចូលដូចតាមកង់រល ះល ះល  

គឺវាលកើតលចញមកពីការតស បូដលឥតឈប់ឈរ ។ 
               ដូលចនះចូរលយើងពប្ងឹងឆ្អឹងខនងលយើងឱ្យរនប្តង់ល ើង 

ល ើយល្វើសកមមភាពលដើមបលីសរភីាពរបសល់យើង ។ 

គ្មម នជនណាមន ក់អាចជិះលលើខនងលយើងរនល លញះប្តាណាបតខនងលយើងវាពត់លកាង » ។ 

mailto:peangmeth@gmail.com

