
    គាំ ទិវា

 ជា មួយ សេច ក្តី បេ ថ្នា ដើមីេប រកេសា ភា- សា ខ្មេរ   និង ភាព 
សេ ឡាញ់ វិស័យវិ ទេយាសាសេ្ត ព័ត៌ មាន  យុវ សិសេស មួយ រូប 
រៀន ថ្នាក ់ទ ី១០ នេ វទិេយា លយ័ សន្ធរ ម៉កុ    ទេព    ស ុវចិតិេ  មនិ 
អាច រង់ ចំា បាន យូរ ទេ ដើមីេប ផេសារ ភា្ជាប់ ខ្លួន ទៅ ក្នុង ការ បក 
បេ បេ ព័ន្ធ   Software   និង កម្ម វិ ធី កុំា ពេយូ ទ័រ   ពី ភា សា អង់ 
គ្លេស ទៅ ភាសាខ្មេរ ។  

ចប ់តំាង ព ីគ្មាន កម្ម វធិ ីកុំាពេយទូរ័   នងិ Software  ចេើនជា 
ភា សា ខ្មេរ យុវសិសេស សុ វិចិតេ  បាន ចំា ណាយ ពេល វេ លា 
ទំា នេរ ធ្វើ ការ បកបេ កម្ម វធិ ីជា ចេើន តេ មា្នាក ់ឯង  នងិ សកិេសា 
វា ដោយ ខ្លួន ឯងផ្ទាល់ ពីបេព័ន្ធ អីុន ធឺ ណិត ។ 

យុវ សិសេស បាន ឲេយ ដឹង ថ ៖  «ខ្ញុំា មាន អារម្មណ៏ ថ ខ្មាស 
ណាស់ ដេល បេ ទេស ជិត ខង ដូច ជា បេ ទេស ថេ  និង វៀត- 
ណាម មាន   Software   ជា ចេើន   និង កម្ម វិ ធី កុំា ពេយូ ទ័រ ជា 
ចេើន នៅ ក្នងុ ភា សា របស ់គេ ។  ខ្ញុំា ចង ់ឃើញ ភា សា ខ្មេរ មាន 
នៅ ក្នុង   Software   និង កម្ម វិ ធី កុំា ពេយូ ទ័រ ដេរ » ។ 

 យុវ សិសេស     វិចិតេ   និ យាយ ថ ៖   « ពេល ខ្ញុំា ស្ថិត នៅ លើ 
បេ ព័ន្ធ អីុន ធឺ ណិត  ខ្ញុំា ឃើញ មាន គេ ហ ទំា ព័រ ជា ចេើន ដេល 
ផ្តល់ នូវ    Software   និង   កម្ម វិ ធី កុំា ពេយូ ទ័រ ជា ចេើន សមេប់ 
មនុសេស បក បេ ។  ខ្ញុំា បាន សុំា ការ អនុញ្ញាតពី អ្នក ទំាង  
នោះ » ។  គត់ បាន បន្ថេម ថ     គត់ ចប់ ផ្តើម បក បេ កម្ម  
វិ ធី តូច ៗ   និង បោះ ពុម្ព នៅ ក្នុង ប្លុក របស់ គត់ ។  ចំា ណេក ឯ 
បេ ជា ពល រដ្ឋ ក៏ ចប់ អារម្មណ៏ ចំាពោះ ការ ងារ នេះ ដេរ ។ 
ដូច្នេះ   គត់ សមេច ចិត្ត ថ   រៀប ចំា កេុម មួយ   និង អញ្ជើញ 
បេ ជា ពល រដ្ឋ ឲេយ ចូលរួម ។ 

ទោះ បី ជា គត់ នៅ វ័យ ក្មេង   គត់ អាច បង្កើត កេុម មួយ 
ហៅ ថ « កេុម ខ្មេរ អ្នក ស្ម័គេ ចិត្ត »    កាល ពី ខេ តុលា ឆ្នាំា មុន    
KVTT មាន ស មា ជិក  ១១  នាក់   គត់ជាអ្នកដឹកនាំា 
ដេលមាន វ័យ ក្មេង ជាង គេ  ។   សុវិចិតេ និ យាយ ថ  ស មា- 
ជកិ ទំាង អស ់នៅ ក្នងុ កេមុ បាន ទក ់ទង គ្នា   នងិ ចេក រលំេក 
ការ ងារ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក តម រយៈ អីុមេល។  

យវុ សសិេស របូ នោះ បាន ឲេយ ដងឹ ទៀត  ថ ៖   « យើង សុំា អន ុ
ញ្ញាត ពី មា្ចាស់ កម្ម វិធី  បើ សិន ជា យើង អាច បក បេ កម្ម វិធី 
ទំាង នោះ ទៅ ជា ភា សា ខ្មេរ ។   បនា្ទាប ់ព ីការ បក បេ រចួ   យើង 
បោះ ពុម្ព វា នៅ លើ ប្លុក របស់ យើង  ហើយ ផ្ញើ វា ទៅ មា្ចាស់ 
ដើម វិញ ដើមីេប បញ្ចូល វា ទៅ ក្នុង កម្ម វិ ធី » ។   ចប់ តំាង ពី  
មា ន ការ បង្កើត កេុម នេះ មក  KVTT   បាន បក បេ កម្ម វិធី  
៥ ដចូ ជា ការ ត បណា្តាញ   ច រា ចរ   អ្នក តេតួ ព ិនតិេយ   (NTM)   
Skype   នៅ លើ   Linux   និង  Opera   10.6 ។ 

 យុវ សិសេស     ទេព  សុ វចិតិេ   បាន ឲេយ ដងឹ ទៀត ថ   នេះ គេន ់
តេ ជា ការ ចប់ ផ្តើម ប៉ុណ្ណោះនេ កេុម គត់  ប៉ុន្តេ កម្ម វិ ធី ជា 
ចេើន ផ្តល ់ជនូ ដោយ ឥត គតិ ថ្លេ នៅ លើ កេមុ ប្លកុ របស ់គត ់  
ដេល មាន កញ្ចប់   Software  ជា ភា សា ខ្មេរ ។   កម្ម វិ ធី 

ខ្លះមានបេ ជាពល រដ្ឋ  ៤០  នាក់ ចម្លង ចេញ ។   គត់ និ យាយ  
ថ ៖   « បេ ជា ពល រដ្ឋ ជា ចេើន គំា ទេ  និង កោត សរសើរ ការ 
ងារ របស ់យើង ។   ពួក គេ ចេក រំ លេក គំានិត នៅ លើ ប្លកុ  ហើយ 
កម្ម វិ ធី របស់ យើង តេូវ បាន ចម្លង យក ទៅ បេើ បេស់ »។  

ទោះ ប ីវា ជា ការ ងារ ស្មគ័េ ចតិ្ត   ហើយ គត ់ជាប ់ម មា ញកឹ 
ការ សិកេសា នៅ ឯ សាលាក៏ ដោយ  គត់តេង តេ ចំា ណាយ 
ពេល វេ លា ជា មួយ កេុម បក បេ ជា មួយ ទិស ដៅ ដូច គ្នា ។ 

យវុសសិេសរបូនេះបាន ឲេយ ដងឹ ទៀត ថ៖  «មាន បេ ជា ពល 
រដ្ឋ មួយ ចំា នួន  ដេល មិន សូវ ចេះ ភា សា អង់ គ្លេស ក៏ អាច 
ចូល ទៅ កាន់ កម្ម វិ ធី ទំាង នោះ បាន ដេរ ។   វា អាច ជួយ 
ឲេយអ្នក ដេល រស ់នៅ ទ ីជន បទណា ដេល មនិ អាច ន ិយាយ 
ភា សា អង់ គ្លេស ក៏អាច ឲេយ  បេើ បេស់ កម្ម វិ ធី ទំាង នោះ 
បានដេរ» ។ 

 យា៉ាង ណា មិញ យុវ សិសេស   ទេព សុ វិចិតេ   ក៏ បាន បេប់ 
អ្នក យក ព័ត៌ មាន   Lift   ដេរ ថ  អំា ពី ផល វិ បាក ក្នុង ការ បក 
បេ  « ពេល ខ្លះ ក៏ មាន ភាព លំា បាក ក្នុង ការ បក បេ ពាកេយ 
សព័្ទ នេ វ ិទេយា សាសេ្ត ។ ខ្ញុំា តេវូ សើ រើ ពាកេយពេចន ៍ ទំាង នោះ ព ី
ភា សា អង់ គ្លេស ទៅ ជា ភា សា ខ្មេរ   ឆេក សៀវ ភៅ វចនា នុ 
កេម ជនួ   ណាត     នៅ ក្នងុ ភា សា ខ្មេរ  នងិ បោះ ពមុ្ព ពាកេយ ទំាង 
នោះ នៅ លើ កេមុ ព ិភាកេសា   Facebook  ដើមីេប សុំា យោ បល ់
ពី អ្នក ផេសេង ណា ដេល មាន ចំា ណេះ ដឹង ភា សា ខ្មេរ » ។ 

កេ ពី ធ្វើ ការ ងារ ជា មួយ កេុម របស់ គត់   យុវ សិសេស   
ទេព   សុ វិ ចិតេ  ដេល គិត មមេ ទៅ  តេ ជា មួយ កុំា ពេយូ ទ័រ   និង  
វិ ទេយា សាស្តេ តំាង ពី គត់ អា យុ បាន ៨ ឬ ៩ ឆ្នាំា មក ម្លេ៉ះ។   
គត់ តេង តេ ចូល រួម សន្និ សីទ  សិកា្ខា សា លា  និង កិច្ច បេ ជុំា 
ជា ចេើន ដេល ទក់ ទងនិង វិ ទេយា សាសេ្ត ព័ត៌ មាន ។   គត់ 
និយាយ ថ ៖  « ទៅ ចូល រួម ពិ ធី ស្តី ពី វិ ទេយា សាសេ្ត   ខ្ញុំា អាច 
ជបួ   នងិ សា្គាល ់អ្នក ធ្វើ ការ ខង វ ិសយ័ វ ិទេយា សាសេ្ត ជា ចេើន 
នាក់ និង ទទួល បាន នូវ ចំា ណេះ ដឹង ពី ពិ ធី នេះ ទៀត ផង » ។  

 ជាង នេះ ទៅ ទៀត   គត់ ក៏ បាន ជួយ មិត្ត ភក្តិ របស់ គត់ 
ដចូ ជា   លោក     ធមឹ   ចន ់រទិ្ធ ី ជា យវុ ជន បេ ចំា សបា្តាហ ៍មា្នាក ់
របស ់ទសេស នាវដ្ត ីLift   កាល ព ីលេខ មនុ    ដេល ជា អ្នក 
បង្កើត Software   ឬ កម្ម វិ ធី នៅ ក្នុង ការ បក បេ  
ហើយ ក៏ ជា អ្នក បក សេយ គេ ហ ទំា ព័រ ដេរ ។ 

 នៅ ថ្ងេ អនា គត   យុវ សិសេស   ទេព   សុ វិ 
ចតិេ   មាន សេច ក្ត ីបេថ្នា ថ  នងឹ បន្ត ការ 
សិកេសា របស់ គត់ ក្នុង ផ្នេក វិ ទេយា- 
សាសេ្ត ព័ត៌ មាន (IT)   និង អកេសរ 
សាសេ្ត ខ្មេរ  ដើ មីេប បក បេ   និង បង្កើត 
កម្ម វិ ធី ជា ចេើន ទៀត ទៅ ជា ភា សា ខ្មេរ  
ដេល នឹង អាច ចេក ចយ ទៅ អភិវឌេឍ វិ 
ស័យ វិទេយា សាសេ្ត   នៅ ក្នុង ពេះ រា ជា ណា 
ចកេ កម្ពុជា ៕  PV

With a desire to preserve the 

Khmer language and a 

love for information technology, Tep 

Sovichet, a grade 10 student at Santor 

Mok high school, cannot wait to get 

involved in translating software and 

computer programmes from English to 

Khmer.

Since there are not many programmes 

or software available in Khmer, Tep 

Sovichet spends most of his free time 

translating programmes alone and 

learning by himself via the internet. 

“I feel ashamed that neighbouring 

countries like Thailand and Vietnam 

have a lot of software and computer 

programmes in their languages and I 

wanted to see Khmer language software 

and computer programmes as well,” he 

said.

“When I surfed the internet, I saw 

websites which provided software and 

computer programmes for people 

wanting to translate. I asked for 

permission from them,” he said, adding 

that he started translating small 

programmes and posted them on his 

blog. People then became interested in 

his work and he decided to organise a 

group and invite people to join. 

Even though he was only 15 years old, 

he started a group called Khmer 

Volunteer Translators Team, or KVTT, 

in October last year with 11 members. 

Tep Sovichet, the youngest 

of the group and the 

team leader, said 

team members 

contact each 

other and share 

tasks through 

emails, since 

most of them 

a r e  b u s y 

w o r k i n g  i n 

Cambodia or 

pursuing their studies abroad.  

“We ask permission from the owner 

of the programmes if we can translate 

those programmes into Khmer,” he 

said. “After translating, we post them 

on our group blog and send them to the 

owner to include them into their 

programme.” 

Since the establishment of the group, 

KVTT has translated about five 

programmes such as Network Traffic 

Monitor (NTM), Skype on Linux and 

Opera 10.6. 

Tep Sovichet said it is just the 

beginning for the team and the 

programmes are available free on his 

group’s blog, Khmer Language Package 

for Software. Up to 40 people have 

downloaded some of the programmes. 

“Many people support and admire our 

work. They post comments on our blogs 

and they get our programmes 

downloaded and use them,” he said. 

Although it is volunteer work and he 

is busy with his studies at school, Tep 

Sovichet always finds time for his 

group’s translation work. They all have 

the same goal, which is to have more 

software and computer programmes 

accessible for Cambodians.

“Some people who are not good at 

English will be able to access to these 

programmes. Also, they will help those 

who are living in rural areas or the 

provinces where not much English is 

spoken,” he said.

Tep Sovichet also told Lift about the 

difficulties with translations. “It is 

difficult to translate the terminology of 

technology and sometimes I have to 

check the words from English to Khmer, 

check the Choun Nat dictionary in 

Khmer and post the word on our 

Facebook group’s discussion page to 

ask for comments from other people 

who are knowledgeable of Khmer.”

Besides working with his group, Tep 

Sovichet, who has been obsessed with 

computers and technology since he 

was eight or nine years old, always 

attends conferences, seminars and 

meeting related to information 

technology. “Going to technology 

events, I can meet and know more 

people working in the technology 

industry and get more knowledge 

out of it,” he said. 

He has also helped his friends 

like Thim Chanrithy, one of 

Lift’s youths of the week, who 

is creating software or 

programmes and doing 

translating, decoding and 

websites. 

In the future, Tep Sovichet 

wants to pursue his studies in 

IT and Khmer Literature in 

order to translate and create 

more programmes in Khmer, 

which will contribute to the 

development of the technology 

sector in Cambodia. 
 

of theYouth   week
By Tivea Koam

Tep SovicheT ទេព សុវិចិតេ 

Here is the latest winner 
of a $50 gift certificate 
from Boston Books, 
which has given over 
$2,000 dollars to 
youth in Lift. Email 
lift@phnompenh
post.com to 
nominate youth 
that you know.
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