
ឪពុកមា� យរបស់គាតគិ់តថា គាត ់គា� ន តៃម�  ស្រមាប ់
្រគ�សរ េ្រពះគាត់ពិករេជើងមា� ង។ មូល  េហតុ េនះ 
េហើយ  អ�ក្រសីហំ េផាច មិន    បាន ទទួល ករេរៀន 
សូ្រតដូចបង ប�ូន  ដ ៃទ ក�ុង ្រគ�សររបស់គាត់។ គាត ់
មានអរម�ណ៍ថាខ�ួ នឯងគា� ន្របេយាជន៍ និង 
គា� នចំេណះ ែដលនាឲំ្យគាតប់៉ុនបង៉សមា� បខ់�ួនម�ង 
កលេពលអយុបាន២០ឆា�  ំ ប៉ុែន�បង្រសីគាតប់ាន 
ជយួជវីតិគាត ់េដយបាននាេំទមន�រីេពទ្យទនេ់ពល។ 
េរឿងេនះេធ�ើឲ្យហំេផាចគិតថា គាតគ់ួរេធ�ើខ�ួនឲ្យមាន 
តៃម�ជាងមុន។

អ�ក ្រសីគិតថា គាតច់ងរ់ស់េនក�ុងជីវតិ ែដល ្របេសើរ 
ជាង មុន ដូេច�ះអ�ក្រសីបាន េទ េនជាមួយពូេន្រប 
េទស ៃថ េហើយ ក ៏បាន េរៀប ករជាមយួបុរសជនជាតិ 
ៃថ មា� ក។់ អ�ក្រសី បាន េរៀនេចះភាសៃថនឹងក� យជា 
អ�ក បក ែ្រប េន ក�ុងេរងច្រកេកសូ៊មយួ។ អ�ក្រសីបាន 
សន្ស ំ្របាក ់អំឡុងេពលេធ�ើករេន្របេទសៃថ រចួ មក  
ក៏បានទិញដីេន្រស�កកំេណើ តរបស់ខ�ួន និង ចប់ 
េផ�ើម ជីវតិេន្របេទសកម�ុជា។ សំណាង មិនល� ប�ី 
របស់អ�ក្រសីចូលចិត�ផឹក្រស េលង ែល្បង និង េ្របើ 
្របាស់ ថា� ំេញ�ន ែដល បណា� ល េអយគាត់ ស� ប់ 
កលពី១៦ឆា� មំុន និង បំផា� ញ្រទព្យអស់ជាេ្រចើន 
បាន បន្សល់ ទុកកូន្រប�សពី រនាក់ ែដល ជា 
បន�ុកែដលេធ�ើេអយ អ�ក្រសីមិនមានលទ�ភាព  
េធ�ើករេពញ េលញដូចអ�កដៃទ។ េ្រកយមកអ�ក 
្រសីក៏សេ្រមចចិត� េរៀប ករម�ងេទៀត និង សង្ឃមឹថា 
មាន អ�កជួយេ្រជាមែ្រជង ្រគ�សរ េដយេហតុថា អ�ក 
្រសីមនិអចេធ�ើែ្រសចំករបាន។ អ�ក ្រសី ប�� ក់ថា 
«េដើរេលើដីែ្រសអតេ់កើត េដើរ ដួលៗ េជើងេយើងអតេ់ស�ើ 
េហើយដីវរដិបរដុប   េមា�៉ ះេហើយ្រត�វករអ�កជួយេធ�ើ 

ែ្រស។»  បនា� ប់ពីេរៀបកររួចអ�ក្រសីក៏ មាន កូន 
មា� ក់េទៀត េហើយ ប�ីអ�ក្រសីក៍បានជួយេធ�ើករងរ 
ែ ្រសចមា� រ។ ្របមាណ ជាមួយឆា� ំេ ្រកយមក 
ប�ី េ្រកយក៏មិនខុសពីប�ីមុន ែដល ែតង ែតផឹក 
េ្រគ�ង   ្រសវងឹ  េហើយបង�ជេមា� ះ ក�ុង ្រគ�សរ និង  
មាក់ងយដល់អ�ក្រសី ែដល  ពិករ េជើង មិន 
អចេធ�ើអ�ីបាន។ េដយ មនិ អច្រទនំឹងករ េមើល ងយ 
ពី ប�ី អ�ក ្រសី ែលងលះ េហើយមនិចងេ់រៀប ករ ម�ង េទៀត 
េឡើយ។ អ�ក្រសីបានសេ្រមចចិត�យក កូន ទងំ បី មក 
ចិ�� ឹមេដយខ�ួនឯង។  

អ�ក្រសី បានេទេរៀនេធ�ើកេរម៉ពីពូរបស់គាត់ េន   
េខត� ្រពះវហិរ និងចប់េផ�ើមលក់កេរម៉ចិ�� ឹម 
ជីវតិ ជាមួយកូនទំងបីនាក់។ មកដល់ែខេមស 
ឆា�  ំ ២០១៨ អ�ក ្រសីក៏បានស� ល់ អង�ករកម�ុជា 
េដើម្ប ីជួយ �ស�ីមានវបិត�ិ តមរយៈករចូល រមួ ជា 
សមាជិក្រក�ម�ស�ី។ ក�ុង អំឡុងេពលេនាះ អ�ក្រសី 
បាន  សិក្សោ និងែស�ងយល់អំពី ករជួយខ�ួនឯង និង  
ករករពរ�ស�ី រមួជាមួយមុខជំនាញ មួយ ចំនួន 
ក�ុង ជីវតិរស់េន្របចំៃថ�។ បនា� ប់ពីបានចូលរមួ 
្របជំុបានបីេលើករចួមក អ�ក្រសីក៍បានចប់ េផ�ើម 
បេង�ើត ទំនុកចិត� និងក�ីសង្ឃមឹក�ុងជីវតិ។ អ�ក 
្រសីបាន ែស�ង យល់ អំពី សិទ�ិ�ស�ី និង បាន ចូល រមួ 
ែចករែំលកបទពិេសធន៍  និង ែស�ងយល់អំពី ទុក� 
លំបាករបស់�ស�ីដូចគា� ែដល ស�ិត ក�ុង សមា ជិក ្រក�ម។

ហំ េផាច បាន និយាយ លយ ឡំ នឹង  ទឹកែភ�កថា 
«ក�ុង ជាតិេនះ ខ�ុ ំ  ស� ល់ ករ ឈឺចប់អស់េហើយ 
គា� ន អ�ក ណា េ្រក  ពីខ�ួនេយើងេទ ែដល  អច ជួយ  
េយើងបានតំងពី ខ�ុ ំ  េនតូចរហូតដល់មានកូនបី 

នាក។់»   ករ ឈ ឺចបែ់ដលអ�ក�ស�ីបានឆ�ង កត ់ បាន 
ក� យជាដំេបែដលេមើលមនិជា  ប៉ុែន� ចំេពះ អ�ក ្រសី    
ែដលបានចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លរចួមក បានគតិថា 
វជាេមាទនភាព ស្រមាបអ់�ក្រសីែដលមានសមត�ភាព 
ចិ�� ឹមជីវតិខ�ួនឯងបានេដយមិនពឹង អ�កដៃទ 
េបើេទះបីជាខ�ួនពិករេជើងកេ៏ដយ។

អ�ក្រសី មានបំណងចង់លក់ដីែ្រស េដើម្ប ីព្រងីក 
អជីវកម�របស់ខ�ួន េបើក តូបលក ់កេរម៉េន ជិត សល 
េរៀន េហើយអចឲ្យកូន របស់ខ�ួន ចូលេរៀននឹងេគ។ អ�ី 
ែដលជំរុញ អ�ក្រសេអយពុះព ឧបសគ�េនាះគឺ  
កូនៗ  របស់អ�ក្រសី េបើេទះបីជា      មាន អ�ក  
ដៃទ មាកង់យអ�ក�ស�ី យ៉ាងណាកេ៏ដយ។ អ�ក 
�ស�ី បាននិយាយថា៖ «ខ�ុ ំ្រកមិន ែមន មកពីខ�ុ ំពិករ      
េនាះេទគឺ  ពី េ ្រពះខ�ុ ំមិន បាន េ រ ៀនសូ្រតនឹងេគ។ 
ដូេច�ះេហើយ ខ�ុ ំ ្រត�វ  ែតជំរុញឲ្យកូនខ�ុ ំបានេទសល                                                                              
នឹងេគេបើ េទះបីជាខ�ុ ំ អត ់ លុយ យ៉ាងណាកេ៏ដយ»។

ករណ�ស�ក�៖ �ស��ែដលបាន

ព�យាមជំនះព�ការភាពរបសខ់�ួន 

េដ�ម្ប�្រគ�សាររបសគ់ាត់

ជា�ស�ីេពះម៉ាយ ែដលមានកូនបីនាក់ និងមានពិករភាពយ៉ាងណាក៏េដយ អ�ក្រសី ហំ 
េផាច េន ែត ខិត ខំបេង�ើនជំនាញ របស់ខ�ួន េដើម្បែីស�ងរកលុយចិ�� ឹមកូនរបស់ខ�ួន។ ក�ុង 
អំឡុងរបបកម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ (ពលពត) េពលែដលគាត់មានអយុ្របែហល ៨ឆា� ំ ហំ 
េផាច េដើរធា� ក់រេណ� េដយមិនដឹងខ�ួន ែដល េធ�ើ  ឲ្យ កេជើងរបស់គាត់េថា� ះ។ េដយេហតុ 
ថាមិនមាន្រគ�េពទ្យព្យោបាល្រតឹម្រត�វ កេជើងរបស់ហំ េផាច មិន្រត�វបានព្យោបាល េហើយ វ
េធ�ើឲ្យគាត់មិនអចេដើរបានដូចអ�កដៃទ។ 

េនះជាេរឿងពិតរបស់�ស�ីពិករមា� ក់េនក�ុងេខត�បនា� យមាន
ជ័យ ែដល្រត�វបានឪពុកមា� យេរ ើសេអើង និងបានេរៀបករជាមួយ 
ស� មីែដលចូលចិត�េ្របើអំេពើហិង្សោ

គឺជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលក�ង្រស�ក ែដលមនិរក្របាក ់
ចំេណញនឹងមនិពកព់ន័�និងនេយាបាយ។ អង�ករ 
េនះ្រត�វបានបេង�ើតេឡើង និងចុះេឈ� ះក�ុង្រកសួងមហៃផ� 
ក�ុងឆា� ១ំ៩៩៨ជាមយួនឹងេគាលេដដ ៍ សម��មយួគឺ        
េដើម្បជីួយ�ស�ីេអយ�ស�ីជួយខ�ួនឯង។  អស់រយៈេពលជាង 
២ទសវត្សៃនករចបដំ់េណើ រករ      អង�ករកម�ុជាេដើម្ប ី
ជួយ�ស�ីមានវបិត�ិ ្រត�វបានទទួលស� ល់ពីសំណាក ់
ស� បន័រដ� ភបិាល អង�ករសង�មសីុវលិ និងភា� កង់រ    
អន�រជាតិនានាថាជាអង�ករ�ស�ីែដល ឈនមុខេគ       
ខងែស�ងរកមតិគា្ំរទចំេពះសិទ�ិ�ស�ី និងកុមារ, គា្ំរទ 
ែផ�កយុត�ិធមេ៌យនឌរ័ និង លុបបំបាតរ់ល់ទ្រមងៃ់នអំេពើ 
ហឹង្សោ្របឆាងំ�ស�ី និងកុមារ ។ 

អង��រកម���េ�ើម��ីជួយ�ស�ី�នវិបត�ិ
ជួយ�ស�ី េដើម្បេីអយ�ស�ីជួយខ�ួនឯង 

មថុិនា ២០១៨

សទិ�ិ�ស�ជីាសទិ�ិមនុស្ស
្រក�ម�ស�ីជួយខ�ួនឯង ចំនួន១២្រត�វបានបេង�ើត ក�ុង្រស�កចំនួន៣ ក�ុងេខត�បនា� យមានជយ័     
េហើយពួកេគកំពុងសហករគា� យ៉ាងសកម�ក�ុងករេលើកយកប�� នានាទក់ទងនឹង�ស�ីក�ុង 
សហគមនរ៍បស់ពួកេគមកេដះ្រសយ។

អង�ករ កម�ុជា េដើម្ប ីជួយ �ស�ី មាន វបិ ត�ិ បាន  និង 
កំពុងអនុវត� គេ្រមាង េលើកម�ស់សិទ�ិ �ស�ីេដើម្ប ីករ 
អភវិឌ្ឍនស៍ង�ម  និង េធ�ើ  ករ  យ៉ាង ជិត  ស�ិទ� ជាមយួ ្រក�ម 
�ស�ី េគាល េដរមួ មាន  �ស�ី   និង  េក�ង ្រសី ែដល រង  េ្រគាះ 
េដយ អេំពើ ហងិ្សោ ទក ់ទង ែយនឌរ័ (រេំលភ េសពសន�វៈ 
ជញួ ដូរ មនុស្ស ជិះ ជាន ់កលំំង ពល កម�   និង អេំពើ ហងិ្សោ 
ក�ុង ្រគ�សរ) �ស�ី  វយ័   ចណំាស់   ែដល កពុំ ង េមើល ែថ កូនៗ   
របស់  ជន   េធ�ើ  ចំណាក  ្រស�ក េទ ្របេទស ៃថ និងជាចុង 
េ្រកយ គឺ ្រក�ម �ស�ី ែដល មាន ពិករ ភាព។

្រក�មេគាលេដែដលជា�ស�ីនិងេក�ង្រសី របស់ អង� 
ករ CWCC  ែដល   កំពុង   រស់   េន  េខត�  បនា� យ មាន 
ជយ័ ជាទូេទ ្របឈម នឹង កររេំលភសិទ�ិ ដូច  ជា 
អំេពើរេំលភ េសព សន�វៈ ករ ជិះ ជាន ់ កមា� ងំពលកម� 
និង  ជួញ  ដូរ មនុស្ស និង អំេពើ ហិង្សោក�ុង្រគ�សរ  េដយ 
កត�  តំបន ់រស់ េន ឆា� យ ដច ់្រសយាល។  ប�� រេំល
ភបំពនហិង្សោក�ុង្រគ�សរ និង ករ  មនិ  េអើ េពើ ទងំ េនះ 
េធ�ើឲ្យជីវតិ�ស�ីទងំេនាះ មាន ភាព អនថ់យ។ គេ្រមាង 
WEST ្រត�វ បាន បេង�ើត េឡើង េដើម្ប ីេលើក ពីប��  
ខងេលើជា មយួ  េគាល បំណងជំរញុ្រក�ម�ស�ីទងំេនាះ 
បេង�ើត  ជា  ភា� ក ់ងរ េដើម្បេីអយមានករផា� ស់ប�ូរ  តម 
រយៈ  ករដកប់��ូ ល សកម�ភាពចូលេទក�ុងែផនករ 
ថា� ក់េ្រកមជាតិ េដើម្បជីំរុញេអយអជា� ធរមាន 
សម ត�កិច� និងអ�កបេង�ើតច្បោប់េដះ្រសយ  នូវ 
ប�� របស់ពួកេគ។  តំបនេ់គាល េដ របស់ គេ្រមាង  

េនះ មាន ក�ុង្រស�កចំនួន៣ ក�ុង   េខត�  បនា� យ  
មាន  ជយ័ (២ឃុំ ក�ុង្រស�កនិមយួៗ) មង�ល     
បុរ ីម៉ាៃឡ និងអូេ្រជ។ គេ្រមាងេផា� តេទ េលើ 
ក រ ក សងសមត�ភាព និង ភាព េជឿជាករ់បស់   
្រក�ម �ស�ីក�ុង ករ បេង�ើត  ជា ្រក�ម �ស�ី ជួយខ�ួនឯង 
បណា� ញ �ស�ី  ថា� ក ់  េខត� និង អ�ក តំណាង សង�ម 
េដើម្ប ីរយ   ករ  ណ៍ពី អេំពើ ហងិ្សោ និង ករ េរ ើសេអើង 
ក ៏ដូច  ជា េលើកេឡើង    នូវ ត្រម�វ ករ របស់  ពួក េគ   
ដល់អជា� ធរមានសមត�កិច�េដើម្បេីអយមាន 
ករផ�ល់េសវ ។

បនា� ប់ មកេទៀត ពួកេគនឹងក� យជាអ�ក 
តសូ៊ម តិថា� ក់សហគមន៍ េដើម្ប ីេលើក  កម�ស់ 
ចំេណះ ដឹង អំពីសិទ�ិ�ស�ី និង សម ភាព 
ែយនឌ័រ។ ក�ុងេពលដែដលេនាះ គេ្រមាង 
បាន    និងកំពុងកសងសមត�ភាព អជា�  
ធរ មាន   សមត�កិច� ទក់ ទង នឹង សិទ�ិ �ស�ី   ជា 
សកល និងសមភាពែយនឌរ័ (េដយ  មាន  
ករ ចូលរមួពីមា� ស់ជំនួយេផ្សងៗេទៀត) េដើម្ប ី
ធានា  ថា  ពួក េគអចផ�ល់ឪកសហស្រមាប ់
�ស�ី េដើម្បនីិយាយ និងបេ�� ញមតិ អំពី ប��  
និង ត្រម�វ ករ របស់ ពួក េគ។

េសវកម�ែដលេយ�ងផ�ល់ជូន�ស�ី និងកុមា�រ� 

ែដលរងេ្រគា�ះេដយអំេព�ហិង្សោមា�នដូចជ៖
  • ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមូលដ� ន
  • ករពិេ្រគាះេយាបល់ែផ�កច្បោប ់និងេមធាវ ី
  • មណ� លកែន�ងស� កេ់នរយៈេពលខ� ីនងិមណ� លសុវត�ភិាព
  • ករផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លជំនាញវជិា� ជីវៈ
  • ករេធ�ើសមាហរណកម�



ករយិាលយ័កណា� ល៖

ផ�ះេលខ ១៣C, ផ�ូវ ៣៣១ បឹងកក២់ ទួលេគាក 
្រក�ងភ�េំពញ, ទូរស័ព�េលខ៖ ០២៣ ៩៩៧ ៩៦៧

ករយិាលយ័ភ�េំពញ៖

ផ�ះេលខ ៤២F, ផ�ូវ៤៨៨ ផ្សោរេដើមថ�ូវ ចំករមន 
្រក�ងភ�េំពញ, ទូរស័ព�េលខ៖ ០២៣ ៩៨៧ ១៥៨

បនួ្ាយមានជយ័៖

សមគ�ីមានជយ័ េប៉ាយែបត៉ ្រក�ងេប៉ាយែបត៉ 
ទូរស័ព�េលខៈ ០៨៨ ៣៦៤ ១៦ ២១

ករយិាលយ័េខត �េសៀមរប៖

ស� យដង�ំ ស� យដង�ំ ្រក�ងេសៀមរប
ទូរស័ព�េលខ៖ ០៦៣ ៩៦៣ ២៧៦

ករយិាលយ័េខត �កពំងធ់៖ំ

ដំរជីានខ់�  ស�ឹងែសន េខត�កំពងធ់ំ
ទូរស័ព�េលខ៖ ០៦២ ២១០ ៥១៥

               ស្រមាបក់ររយករណ៍បនា� ន់
    ករណីរេំលភបំពនកុមារទូរស័ព�េលខ
 
                       ស្រមាបក់ររយករណ៍
     ករណីករជួញដូរមនុស្សទូរស័ព�េលខ

េទះបីជាប�ីរបស់អ�ក្រសីេ្របើ្របាស់អំេពើ ហិង្សោ ផ�ូវ  ចិត�  
និង មិនទទួលខុស្រត�វក�ុងករែថរក្សោ្រក�ម ្រគ�សរ 
ផល�  នូវែតមានជំហររងឹមាងំេដើម្បផី�ត ់ផ�ង្់រគ�សរ។ 
ផល� េរៀបករេនអយុ១៨ឆា�  ំ និងបានសេ្រមច 
ចិត� េទេធ�ើករេន្របេទសៃថ ជាមយួប�ីរបស់អ�ក្រសី 
ែដល  ជាកម�ករសំណង។់ ផល� រកបាន២២០បាត 
េហើយ  ប�ី របស់គាត់បាន២៨០បាតក�ុងមួយៃថ�។ 
ផល�  និងប�ីបាន សន្ស ំ្របាក់ បនា� ប់ ពី  េធ�ើករ 
អស់រយៈេពល២ឆា�  ំេហើយ បាន មក ្រប េទស កម�ុជា វញិ 
នងិបានទិញម៉តូូេដើម្បសី្រម�លករងរ ្រប ចៃំថ�។ មនិ យូ
រប៉ុនា� ន្រគ�សររបស់អ�ក្រសីមានករេឈ� ះ្របែកក គា�  
ជាញឹកញយ េហើយប�ីរបស់អ�ក្រសីចបេ់ផ�ើម ផឹក្រស 
និងមកផ�ះេពលយប់េ្រជ។ ផល� ទទួលស� ល់ ថា 
អ�ក្រសី  ចូលចិត�និយាយចំៗ និងេ្របើពក្យខ� ងំៗដក ់
ប�ី របស់ គាត ់ ប៉ុែន�វមនិមាននយ័ថា គាត្់រត�វទទួល      
រង អំ េពើ ហិង្សោពីប�ីរបស់គាតវ់ញិដូេច� ះេទ។ 
     
ចំេពះអំេពើហិង្សោ្រត�វបានអ�ក្រសី ផល�  គិត ថា ជា  
េរឿង   ទូេទ  ែដលេកើតមាន្រគប្់រគ�សរ  េទើប  អ�ក្រសី 
មិន    ្របាប់  េរឿងេនះដល់អ�កណាេឡើយ។ មួយ 
វញិ  េទៀត អ�ក្រសីមានអរម�ណ៍ ខ� ស់  អ�ក ជិត 
ខង  និងបងប�ូនក�ុងករ្របាប់េរឿងេនះ។ ក�ុង ែខ 
េមស ២០១៨ ផល� បានចប់ អរម�ណ៍ សកម� 
ភាព   មិន្រប្រកតីរបស់ប�ីអ�ក្រសី ែដលែតងែត 
ចំណាយ េពលជាេ្រចើនេម៉ាងនិយាយទូរស័ព�។ 
រល់ េពលែដលផល� សួរថា អ�កណាេគ ប�ី របស់ 
គាត់េឆ�ើយថា និយាយជាមួយពូ។ អ�ក្រសី បាន   
ដឹងថាប�ីនិយាយជាមយួ្រសីេផ្សង  េដយ  គាត ់បាន  
លួច ស� ប់ ។ បនា� ប់ មក ប�ី របស់  ផល�  សេ្រមច 
ចិត� េចញពីផ�ះ េដយយកលុយ ៣០មឺុនេរៀល និង 
៥ពនប់ាត ជាមយួ ម៉ូតូ ែដលពួកេគខំសន្សកំលពីេធ�ើ
ករេន្របេទស  ៃថ េហើយបានចកេចញពីផ�ះ។  េ្រកយ  
េពល្របមាណ១០ៃថ� ប�ី របស់ ផល�  បាន  ្រតឡប ់មក 
វញិ  េដយគា� នសល់អ�ីជាបខ់�ួន។ របស់ របរ  និង ្របាក ់
ែដលបាន េរៀបរប ់ខង េលើ សុទ� សឹងែត ជា របស់ ែដល 
្រគ�សរ ផល� មាន េហើយ្រត�វបានបំផា� ញេដយប�ីរប
ស់ខ�ួន។ 
ផល� មានអរម�ណ៍ថាខ�ួ ន មិនសល់អ�ីទំង 
អស់ ខណៈេពលែដល អ�កជុំវញិ ខ�ួន កំពុងែត 
និយាយអ្រកក់ពីខ�ួន េធ�ើឲ្យផល�  ទទួល រងរបួស 
ផ�ូ វចិត�ជាទម�ន់។ ផល� បានប�� ក់ថា ្របសិន 
េបើគា� នកូនែដល្រត�វេមើលែថ ខ�ុ ំ េលប ថា� ំ សមា� ប់  
ខ�ួន បាត់ េហើយ។ ផល� បានេទប�ឹងេមភូមិ និង 
ទម ទរករែលងលះ។ ដូចករណីេផ្សងៗ េមភូមិ
បាន្របាបផ់ល� េអយចបីំៃថ� េទើប េម ភូម ិសេ្រមច 
ឲ្យបាន េ្រពះ ផល� អចនឹងប�ូ រចិត�។ េដយ មិន 
ដឹងថានឹង្រត�វេធ�ើដូចេម�ច េទៀត េហើយ ប�ី របស់ ផល�  

សន្យោ ជាេ្រចើនដងថា នឹងរក្របាក់ែដល ខ�ួនបាន 
េធ�ើ  ឲ្យបាត់បង្់រតឡប់មកវញិ។ ផល� បាន ផ�ល់ 
ឱកសដល់ប�ីរបស់ខ�ួន ប៉ុែន�គាតក់ម៏និរពំឹងថា ស� ន 
ភាព្រគ�សរនឹង្របេសើរេនាះេឡើយ។
សព� ៃថ�  ផល� ្រត�វ េមើលែថមា� យែដលពិករ 
ែភ�ក ទំងពីរ កូន្រប�ស ក�ួយ ែដលឪពុក មា� យ 
េធ�ើចំណាក្រស�កេទ្របេទសៃថ  និងប�ូន្រប�សមា� ក។់ 
អ�ី ែដលពិបាកេទៀតេនាះ អ�ក ្រសី មិន មានដី 
េធ�ើ ែ្រសចំករនឹងេគ។ ផល� អច រក ្របាក់ កៃ្រម 
បានេនេពលែដលមានេគ្រត�វករកមា� ងំ ជួយ េធ�ើ 
ចំករ  របស់េគ ែដល ទទួល បាន ្របាកក់ៃ្រម្របមាណ 
១៥០០០ េទ ២០០០០េរៀលក�ុងមយួៃថ�។ ប�ីរបស់ 
គាតប់ានេទេធ�ើករេនតម្រពំែដន េធ�ើជា អ�ក សីុ ឈ�ួល 
កមា� ងំ ពលកម� និង្រតឡបម់កផ�ះ ពីរ ឬបីែខម�ង។
ក�ុងែខឧសភា ឆា� ំ២០១៨ ផល�  បាន ស� ល់ 
អង�ករ កម�ុជាេដើម្បជីួយ�ស�ីមានវ ិបត�ិ តម រយៈ 
ករ ចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� ល ែដលបានេរៀបចំ ក�ុង 
ភូមរិបស់គាត។់ ផល� បានចូលរមួចំនួនបីេលើក តងំ 
ពី ែខឧសភាមក និងបានសិក្សោអំពីសិទ�ិមនុស្ស និង 
ករ េធ�ើចំណាក្រស�កសុវត�ិភាព។ េលើសពីេនះ ផល�  
ក៏បានេរៀនអំពីវធិីស�ស�ក�ុ ងករទប់ស� ត់មិនឲ្យ 
មានអំេពើហិង្សោ និងរេបៀបែស�ងរកេសវសង�ម 
ែដល ផល� ប�� ក់ថា ទំងអស់េនះជាេមេរៀនថ�ី 
និងេទើបែតដឹង។ 

បនា� ប់ពីចូលរួមជាមួយ្រក�មជូយខ�ួនឯង ផល�  
មានភាពក� ហន និយាយ អំពី ប�� របស់ខ�ួន ជមយួ 
្រក�ម�ស�ី ែដលកពុំង ្របឈម ប�� ្រសេដៀងគា� ផងែដរ។ 
ផល�  មាន អរម�ណ៍ ្រគានេ់បើបន�ចិ និងមានភាពក� ហន 
រមួ ចំែណកករពរ�ស�ីដូចគា� ្របឆាងំអំេពើហិង្សោទក់ 
ទងែយនឌរ័។ តមរយៈេមេរៀនទងំេនាះ ផល� សន្យោ 
នងិព្យោយាម្រគប្់រគងកំហងឹនិងេ្របើវធិសី�ស�េដះ្រស
យប�� ជាជាងករេជរស�ី ដូចែដលគាតធ់ា� បេ់្របើពមីនុ។ 
សព�ៃថ� គាតម់ានទំនាកទ់ំនងជាមយួប�ី ដូចធម�ត 
ែដលគាត់កំពុងេធ�ើករេន្រពំែដន កម�ុជា-ៃថ។ 
គាតស់ង្ឃមឹថា ប�គីាតនឹ់ងែកខ�ួនដូចសន្យោ េហើយ្របឹង 
េធ�ើកររកលុយេដើម្ប្ីរគ�សរ។ ក�ី្របាថា� របស់ផា�  គឺទិញ 
ម៉ូតូមយួេ្រគ�ងេហើយអចឌុបកូនេទសល េដយ 
សរសលឆា� យពីផ�ះ។ គាតម់និចងេ់អយអនាគតរ
បស់កូនដូចគាតេ់នាះេឡើយ េហើយេនះជាអ�ីែដលគាត ់
ស� យេ្រកយបំផុត។

ពុះ�រ�រលំ�ក 
េដីម�ីកូន និង �គួ�រ 

ៃថ�ទី២០ ែខវចិ�ករ ឆា� ២ំ០១៧ អង�ករកម�ុជាេដើម្បជីួយ�ស�ីមានវបិត�ិ និង្រកសួងសង�មកិច�   បាន  ចុះ       
កិ ច�   ្រពម  េ្រព�ង ព្រងឹង កិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងករអនុវត�គេ្រមាង និងករវយតៃម�គេ្រមាង ែដល 
្រសប តម ែផន ករ សកម�ភាពជាតិ។ កិច�្រពមេ្រព�ងរមួមាន៤ជំពូក និង៣៦មា្រត ែដលនឹង ្រត�វ  
អនុ វត�            រហូត ដល់ ចុង  ឆា�  ំ២០២០។  ជាចម្បងអង�ករកម�ុជាេដើម្បជីួយ�ស�ីមានវបិត�ិ្រត�វអនុវត� 
គេ្រមាង តម រយៈ ១ ករពរជនរងេ្រគាះ េដយផ�ល់ជំនួយែផ�កច្បោប ់និងស្រមបស្រម�លពួកេគឲ្យ 
ទទួល បាន នូវករព្យោបាលរងកយនិងផ�ូវចិត� េដើម្បេីឆា� ះេទរកករេធ�ើសមាហរណកម�ែផ�ក         
េសដ� កិច�  និង សង�ម ២ ទបស់� តអ់ំេពើហិង្សោតមរយៈករចូលជាមយួសហគមន ៍អជា� ធរក�ុងតំបន ់
និង អ�ក អនុ វត� ច្បោប ់ ែដលជំរញុេអយសហគមនម៍ានសុវត�ិភាព ចូលរមួនិងករគា្ំរទ ៣ 
ែស�ងរកមតិគា្ំរទេដយផា� ល់ និងតមរយៈៃដគូ េដើម្បកីំែណទំរងែ់ផ�កច្បោប ់និងេគាលនេយាបាយ 
សំេដ េលើកកម�ស់សិទ�ិមនុស្សរបស់�ស�ីតមរយៈករអនុវត�ច្បោបដ់ត៏ឹងរងឹ។ ្រកសួងសង�មកិច� 
នឹង ជួយ ស្រមបស្រម�ល ករអនុវត�គេ្រមាង និងេដះ្រសយប�� នានា ក�ុងករអនុវត�គេ្រមាង 
តម រយៈករ បេង�ើត ទំនាកទ់ំនង េអយកនែ់តល�រវង CWCC និង មន�ីរែដលស�ិតេ្រកម 
្រកសួងសង�មកិច�។

១២៨០

១២៨៨គេ្រមាងេនះមានេគាលបំណងផ�ល់កែន�ងសិក្សោ   ែដលមានសុវត�ិភាពដល់្រគ� 
និងសិស្សជា ពិេសស េក�ង្រសី     ក�ុងសលបឋមសិក្សោសូរយិាថ�ី ែដលជំរញុេអយមាន 
គុណភាពក្រមតិអបរ់ដំល់សិស្ស ែដលកំពុងសិក្សោ និងសិស្សជំនានេ់្រកយៗ។

ទីតងំ៖   ភូមសូិរយិាថ�ី ឃុំកូប ្រស�កអូេ្រជ
កលបរេិច�ទ៖   រយៈេពលអនុវត�គេ្រមាង ៃថ�ទី១៥ ែខមនីា ដល់ ៃថ�ទី ៣១      
                                     ែខឧសភា  ឆា�  ំ២០១៨។ េដយមានសកម�ភាពករងរបេង�ើយ
   ប��បគ់េ្រមាងៃថ�ទី២១ ដល់ ៃថ�ទី២៥ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៨
   េដយបុគ�លិក SEACO
អ�កទទួល្របេយាជនផ៍ា� ល់៖ សិស្ស១៦៥ នាក ់(៦៤្រសី) ែដល កំពុង សិក្សោ េន សល 
   បឋម សិក្សោ សូរយិាថ�ី (ឆា� សិំក្សោ២០១៧-២០១៨) និង 
   ្រគ�បេ្រង�ន ៧នាក់
សមទិ�ិផលគេ្រមាង៖ អគារ២ខ�ង្រត�វបានជួសជុលជាស� ពរ និងសេមា� ធដកឲ់្យ 
   េ្របើ្របាស់ករជួសជុលរមួមាន ្របកដ់ំបូលអគារថ�ី ជួស ជុល 
   ជ�� ំង សីុមង៉ ់និងដកទ់� និងបង�ួចថ�ី និងលបពណ៍ជ�� ំងថ�ី
   េធ�ើបង�ន៣់ និងតុ និងេកអីសិស្ស ៤០
មា� ស់ជំនួយ៖   SEACO តមរយះ Action on Poverty
អនុវត�គេ្រមាងេដយ៖ អង�ករកម�ុជាេដើម្បជីួយ�ស�ីមានវបិត�ិ

គេ្រមាងេនះមានេគាលបំណងផ�ល់កែន�ងសិក្សោ   ែដលមានសុវត�ិភាពដល់្រគ� 

គេ្រមងជុសជុលអាគរសិក្សោសលបឋមសិក្សោសូរយិាថ�ីគេ្រមងជុសជុលអាគរសិក្សោសលបឋមសិក្សោសូរយិាថ�ីគេ្រមងជុសជុលអាគរសិក្សោសលបឋមសិក្សោសូរយិាថ�ី

ែស�ងយល់បែន�មអពំអីង�ករកម�ុជាេដើម្បជីយួ�ស�ីមានវបិត�៖ិ

www.cwcc.org.kh
facebook.com/CambodianWomenCrisisCentercwcc 

  ស្រមង់សម�ី ៖ អកប្បកិរយិា

របសអ់�កជាពិករភាពរបសខ់�ុំ

មាននយ័ថា
ពិករភាពគឺេនជាមយួសង�ម។ ដូេច�ះសង�ម 

្រត�វែត ែកែ្រប/ផា� ស់ប�ូរេដើម្បទីទួលជនែដលខ�ះ 

ខត/ទនេ់ខ្សោយកយសម្បទ េអយចូលរមួរល់ 

សកម�ភាពដូចអ�កដៃទ។  

េលក ្រសី វណ� ថុន 
នាយក្របច្ំរបេទស អង�ករេអឌីឌីអន�រជាតិកម�ុជា



ករយិាលយ័កណា� ល៖

ផ�ះេលខ ១៣C, ផ�ូវ ៣៣១ បឹងកក២់ ទួលេគាក 
្រក�ងភ�េំពញ, ទូរស័ព�េលខ៖ ០២៣ ៩៩៧ ៩៦៧

ករយិាលយ័ភ�េំពញ៖

ផ�ះេលខ ៤២F, ផ�ូវ៤៨៨ ផ្សោរេដើមថ�ូវ ចំករមន 
្រក�ងភ�េំពញ, ទូរស័ព�េលខ៖ ០២៣ ៩៨៧ ១៥៨

បនួ្ាយមានជយ័៖

សមគ�ីមានជយ័ េប៉ាយែបត៉ ្រក�ងេប៉ាយែបត៉ 
ទូរស័ព�េលខៈ ០៨៨ ៣៦៤ ១៦ ២១

ករយិាលយ័េខត �េសៀមរប៖

ស� យដង�ំ ស� យដង�ំ ្រក�ងេសៀមរប
ទូរស័ព�េលខ៖ ០៦៣ ៩៦៣ ២៧៦

ករយិាលយ័េខត �កពំងធ់៖ំ

ដំរជីានខ់�  ស�ឹងែសន េខត�កំពងធ់ំ
ទូរស័ព�េលខ៖ ០៦២ ២១០ ៥១៥

               ស្រមាបក់ររយករណ៍បនា� ន់
    ករណីរេំលភបំពនកុមារទូរស័ព�េលខ
 
                       ស្រមាបក់ររយករណ៍
     ករណីករជួញដូរមនុស្សទូរស័ព�េលខ

េទះបីជាប�ីរបស់អ�ក្រសីេ្របើ្របាស់អំេពើ ហិង្សោ ផ�ូវ  ចិត�  
និង មិនទទួលខុស្រត�វក�ុងករែថរក្សោ្រក�ម ្រគ�សរ 
ផល�  នូវែតមានជំហររងឹមាងំេដើម្បផី�ត ់ផ�ង្់រគ�សរ។ 
ផល� េរៀបករេនអយុ១៨ឆា�  ំ និងបានសេ្រមច 
ចិត� េទេធ�ើករេន្របេទសៃថ ជាមយួប�ីរបស់អ�ក្រសី 
ែដល  ជាកម�ករសំណង។់ ផល� រកបាន២២០បាត 
េហើយ  ប�ី របស់គាត់បាន២៨០បាតក�ុងមួយៃថ�។ 
ផល�  និងប�ីបាន សន្ស ំ្របាក់ បនា� ប់ ពី  េធ�ើករ 
អស់រយៈេពល២ឆា�  ំេហើយ បាន មក ្រប េទស កម�ុជា វញិ 
នងិបានទិញម៉តូូេដើម្បសី្រម�លករងរ ្រប ចៃំថ�។ មនិ យូ
រប៉ុនា� ន្រគ�សររបស់អ�ក្រសីមានករេឈ� ះ្របែកក គា�  
ជាញឹកញយ េហើយប�ីរបស់អ�ក្រសីចបេ់ផ�ើម ផឹក្រស 
និងមកផ�ះេពលយប់េ្រជ។ ផល� ទទួលស� ល់ ថា 
អ�ក្រសី  ចូលចិត�និយាយចំៗ និងេ្របើពក្យខ� ងំៗដក ់
ប�ី របស់ គាត ់ ប៉ុែន�វមនិមាននយ័ថា គាត្់រត�វទទួល      
រង អំ េពើ ហិង្សោពីប�ីរបស់គាតវ់ញិដូេច� ះេទ។ 
     
ចំេពះអំេពើហិង្សោ្រត�វបានអ�ក្រសី ផល�  គិត ថា ជា  
េរឿង   ទូេទ  ែដលេកើតមាន្រគប្់រគ�សរ  េទើប  អ�ក្រសី 
មិន    ្របាប់  េរឿងេនះដល់អ�កណាេឡើយ។ មួយ 
វញិ  េទៀត អ�ក្រសីមានអរម�ណ៍ ខ� ស់  អ�ក ជិត 
ខង  និងបងប�ូនក�ុងករ្របាប់េរឿងេនះ។ ក�ុង ែខ 
េមស ២០១៨ ផល� បានចប់ អរម�ណ៍ សកម� 
ភាព   មិន្រប្រកតីរបស់ប�ីអ�ក្រសី ែដលែតងែត 
ចំណាយ េពលជាេ្រចើនេម៉ាងនិយាយទូរស័ព�។ 
រល់ េពលែដលផល� សួរថា អ�កណាេគ ប�ី របស់ 
គាត់េឆ�ើយថា និយាយជាមួយពូ។ អ�ក្រសី បាន   
ដឹងថាប�ីនិយាយជាមយួ្រសីេផ្សង  េដយ  គាត ់បាន  
លួច ស� ប់ ។ បនា� ប់ មក ប�ី របស់  ផល�  សេ្រមច 
ចិត� េចញពីផ�ះ េដយយកលុយ ៣០មឺុនេរៀល និង 
៥ពនប់ាត ជាមយួ ម៉ូតូ ែដលពួកេគខំសន្សកំលពីេធ�ើ
ករេន្របេទស  ៃថ េហើយបានចកេចញពីផ�ះ។  េ្រកយ  
េពល្របមាណ១០ៃថ� ប�ី របស់ ផល�  បាន  ្រតឡប ់មក 
វញិ  េដយគា� នសល់អ�ីជាបខ់�ួន។ របស់ របរ  និង ្របាក ់
ែដលបាន េរៀបរប ់ខង េលើ សុទ� សឹងែត ជា របស់ ែដល 
្រគ�សរ ផល� មាន េហើយ្រត�វបានបំផា� ញេដយប�ីរប
ស់ខ�ួន។ 
ផល� មានអរម�ណ៍ថាខ�ួ ន មិនសល់អ�ីទំង 
អស់ ខណៈេពលែដល អ�កជុំវញិ ខ�ួន កំពុងែត 
និយាយអ្រកក់ពីខ�ួន េធ�ើឲ្យផល�  ទទួល រងរបួស 
ផ�ូ វចិត�ជាទម�ន់។ ផល� បានប�� ក់ថា ្របសិន 
េបើគា� នកូនែដល្រត�វេមើលែថ ខ�ុ ំ េលប ថា� ំ សមា� ប់  
ខ�ួន បាត់ េហើយ។ ផល� បានេទប�ឹងេមភូមិ និង 
ទម ទរករែលងលះ។ ដូចករណីេផ្សងៗ េមភូមិ
បាន្របាបផ់ល� េអយចបីំៃថ� េទើប េម ភូម ិសេ្រមច 
ឲ្យបាន េ្រពះ ផល� អចនឹងប�ូ រចិត�។ េដយ មិន 
ដឹងថានឹង្រត�វេធ�ើដូចេម�ច េទៀត េហើយ ប�ី របស់ ផល�  

សន្យោ ជាេ្រចើនដងថា នឹងរក្របាក់ែដល ខ�ួនបាន 
េធ�ើ  ឲ្យបាត់បង្់រតឡប់មកវញិ។ ផល� បាន ផ�ល់ 
ឱកសដល់ប�ីរបស់ខ�ួន ប៉ុែន�គាតក់ម៏និរពំឹងថា ស� ន 
ភាព្រគ�សរនឹង្របេសើរេនាះេឡើយ។
សព� ៃថ�  ផល� ្រត�វ េមើលែថមា� យែដលពិករ 
ែភ�ក ទំងពីរ កូន្រប�ស ក�ួយ ែដលឪពុក មា� យ 
េធ�ើចំណាក្រស�កេទ្របេទសៃថ  និងប�ូន្រប�សមា� ក។់ 
អ�ី ែដលពិបាកេទៀតេនាះ អ�ក ្រសី មិន មានដី 
េធ�ើ ែ្រសចំករនឹងេគ។ ផល� អច រក ្របាក់ កៃ្រម 
បានេនេពលែដលមានេគ្រត�វករកមា� ងំ ជួយ េធ�ើ 
ចំករ  របស់េគ ែដល ទទួល បាន ្របាកក់ៃ្រម្របមាណ 
១៥០០០ េទ ២០០០០េរៀលក�ុងមយួៃថ�។ ប�ីរបស់ 
គាតប់ានេទេធ�ើករេនតម្រពំែដន េធ�ើជា អ�ក សីុ ឈ�ួល 
កមា� ងំ ពលកម� និង្រតឡបម់កផ�ះ ពីរ ឬបីែខម�ង។
ក�ុងែខឧសភា ឆា� ំ២០១៨ ផល�  បាន ស� ល់ 
អង�ករ កម�ុជាេដើម្បជីួយ�ស�ីមានវ ិបត�ិ តម រយៈ 
ករ ចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� ល ែដលបានេរៀបចំ ក�ុង 
ភូមរិបស់គាត។់ ផល� បានចូលរមួចំនួនបីេលើក តងំ 
ពី ែខឧសភាមក និងបានសិក្សោអំពីសិទ�ិមនុស្ស និង 
ករ េធ�ើចំណាក្រស�កសុវត�ិភាព។ េលើសពីេនះ ផល�  
ក៏បានេរៀនអំពីវធិីស�ស�ក�ុ ងករទប់ស� ត់មិនឲ្យ 
មានអំេពើហិង្សោ និងរេបៀបែស�ងរកេសវសង�ម 
ែដល ផល� ប�� ក់ថា ទំងអស់េនះជាេមេរៀនថ�ី 
និងេទើបែតដឹង។ 

បនា� ប់ពីចូលរួមជាមួយ្រក�មជូយខ�ួនឯង ផល�  
មានភាពក� ហន និយាយ អំពី ប�� របស់ខ�ួន ជមយួ 
្រក�ម�ស�ី ែដលកពុំង ្របឈម ប�� ្រសេដៀងគា� ផងែដរ។ 
ផល�  មាន អរម�ណ៍ ្រគានេ់បើបន�ចិ និងមានភាពក� ហន 
រមួ ចំែណកករពរ�ស�ីដូចគា� ្របឆាងំអំេពើហិង្សោទក់ 
ទងែយនឌរ័។ តមរយៈេមេរៀនទងំេនាះ ផល� សន្យោ 
នងិព្យោយាម្រគប្់រគងកំហងឹនិងេ្របើវធិសី�ស�េដះ្រស
យប�� ជាជាងករេជរស�ី ដូចែដលគាតធ់ា� បេ់្របើពមីនុ។ 
សព�ៃថ� គាតម់ានទំនាកទ់ំនងជាមយួប�ី ដូចធម�ត 
ែដលគាត់កំពុងេធ�ើករេន្រពំែដន កម�ុជា-ៃថ។ 
គាតស់ង្ឃមឹថា ប�គីាតនឹ់ងែកខ�ួនដូចសន្យោ េហើយ្របឹង 
េធ�ើកររកលុយេដើម្ប្ីរគ�សរ។ ក�ី្របាថា� របស់ផា�  គឺទិញ 
ម៉ូតូមយួេ្រគ�ងេហើយអចឌុបកូនេទសល េដយ 
សរសលឆា� យពីផ�ះ។ គាតម់និចងេ់អយអនាគតរ
បស់កូនដូចគាតេ់នាះេឡើយ េហើយេនះជាអ�ីែដលគាត ់
ស� យេ្រកយបំផុត។

ពុះ�រ�រលំ�ក 
េដីម�ីកូន និង �គួ�រ 

ៃថ�ទី២០ ែខវចិ�ករ ឆា� ២ំ០១៧ អង�ករកម�ុជាេដើម្បជីួយ�ស�ីមានវបិត�ិ និង្រកសួងសង�មកិច�   បាន  ចុះ       
កិ ច�   ្រពម  េ្រព�ង ព្រងឹង កិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងករអនុវត�គេ្រមាង និងករវយតៃម�គេ្រមាង ែដល 
្រសប តម ែផន ករ សកម�ភាពជាតិ។ កិច�្រពមេ្រព�ងរមួមាន៤ជំពូក និង៣៦មា្រត ែដលនឹង ្រត�វ  
អនុ វត�            រហូត ដល់ ចុង  ឆា�  ំ២០២០។  ជាចម្បងអង�ករកម�ុជាេដើម្បជីួយ�ស�ីមានវបិត�ិ្រត�វអនុវត� 
គេ្រមាង តម រយៈ ១ ករពរជនរងេ្រគាះ េដយផ�ល់ជំនួយែផ�កច្បោប ់និងស្រមបស្រម�លពួកេគឲ្យ 
ទទួល បាន នូវករព្យោបាលរងកយនិងផ�ូវចិត� េដើម្បេីឆា� ះេទរកករេធ�ើសមាហរណកម�ែផ�ក         
េសដ� កិច�  និង សង�ម ២ ទបស់� តអ់ំេពើហិង្សោតមរយៈករចូលជាមយួសហគមន ៍អជា� ធរក�ុងតំបន ់
និង អ�ក អនុ វត� ច្បោប ់ ែដលជំរញុេអយសហគមនម៍ានសុវត�ិភាព ចូលរមួនិងករគា្ំរទ ៣ 
ែស�ងរកមតិគា្ំរទេដយផា� ល់ និងតមរយៈៃដគូ េដើម្បកីំែណទំរងែ់ផ�កច្បោប ់និងេគាលនេយាបាយ 
សំេដ េលើកកម�ស់សិទ�ិមនុស្សរបស់�ស�ីតមរយៈករអនុវត�ច្បោបដ់ត៏ឹងរងឹ។ ្រកសួងសង�មកិច� 
នឹង ជួយ ស្រមបស្រម�ល ករអនុវត�គេ្រមាង និងេដះ្រសយប�� នានា ក�ុងករអនុវត�គេ្រមាង 
តម រយៈករ បេង�ើត ទំនាកទ់ំនង េអយកនែ់តល�រវង CWCC និង មន�ីរែដលស�ិតេ្រកម 
្រកសួងសង�មកិច�។

១២៨០

១២៨៨គេ្រមាងេនះមានេគាលបំណងផ�ល់កែន�ងសិក្សោ   ែដលមានសុវត�ិភាពដល់្រគ� 
និងសិស្សជា ពិេសស េក�ង្រសី     ក�ុងសលបឋមសិក្សោសូរយិាថ�ី ែដលជំរញុេអយមាន 
គុណភាពក្រមតិអបរ់ដំល់សិស្ស ែដលកំពុងសិក្សោ និងសិស្សជំនានេ់្រកយៗ។

ទីតងំ៖   ភូមសូិរយិាថ�ី ឃុំកូប ្រស�កអូេ្រជ
កលបរេិច�ទ៖   រយៈេពលអនុវត�គេ្រមាង ៃថ�ទី១៥ ែខមនីា ដល់ ៃថ�ទី ៣១      
                                     ែខឧសភា  ឆា�  ំ២០១៨។ េដយមានសកម�ភាពករងរបេង�ើយ
   ប��បគ់េ្រមាងៃថ�ទី២១ ដល់ ៃថ�ទី២៥ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៨
   េដយបុគ�លិក SEACO
អ�កទទួល្របេយាជនផ៍ា� ល់៖ សិស្ស១៦៥ នាក ់(៦៤្រសី) ែដល កំពុង សិក្សោ េន សល 
   បឋម សិក្សោ សូរយិាថ�ី (ឆា� សិំក្សោ២០១៧-២០១៨) និង 
   ្រគ�បេ្រង�ន ៧នាក់
សមទិ�ិផលគេ្រមាង៖ អគារ២ខ�ង្រត�វបានជួសជុលជាស� ពរ និងសេមា� ធដកឲ់្យ 
   េ្របើ្របាស់ករជួសជុលរមួមាន ្របកដ់ំបូលអគារថ�ី ជួស ជុល 
   ជ�� ំង សីុមង៉ ់និងដកទ់� និងបង�ួចថ�ី និងលបពណ៍ជ�� ំងថ�ី
   េធ�ើបង�ន៣់ និងតុ និងេកអីសិស្ស ៤០
មា� ស់ជំនួយ៖   SEACO តមរយះ Action on Poverty
អនុវត�គេ្រមាងេដយ៖ អង�ករកម�ុជាេដើម្បជីួយ�ស�ីមានវបិត�ិ

គេ្រមាងេនះមានេគាលបំណងផ�ល់កែន�ងសិក្សោ   ែដលមានសុវត�ិភាពដល់្រគ� 

គេ្រមងជុសជុលអាគរសិក្សោសលបឋមសិក្សោសូរយិាថ�ីគេ្រមងជុសជុលអាគរសិក្សោសលបឋមសិក្សោសូរយិាថ�ីគេ្រមងជុសជុលអាគរសិក្សោសលបឋមសិក្សោសូរយិាថ�ី

ែស�ងយល់បែន�មអពំអីង�ករកម�ុជាេដើម្បជីយួ�ស�ីមានវបិត�៖ិ

www.cwcc.org.kh
facebook.com/CambodianWomenCrisisCentercwcc 

  ស្រមង់សម�ី ៖ អកប្បកិរយិា

របសអ់�កជាពិករភាពរបសខ់�ុំ

មាននយ័ថា
ពិករភាពគឺេនជាមយួសង�ម។ ដូេច�ះសង�ម 

្រត�វែត ែកែ្រប/ផា� ស់ប�ូរេដើម្បទីទួលជនែដលខ�ះ 

ខត/ទនេ់ខ្សោយកយសម្បទ េអយចូលរមួរល់ 

សកម�ភាពដូចអ�កដៃទ។  

េលក ្រសី វណ� ថុន 
នាយក្របច្ំរបេទស អង�ករេអឌីឌីអន�រជាតិកម�ុជា



ឪពុកមា� យរបស់គាតគិ់តថា គាត ់គា� ន តៃម�  ស្រមាប ់
្រគ�សរ េ្រពះគាត់ពិករេជើងមា� ង។ មូល  េហតុ េនះ 
េហើយ  អ�ក្រសីហំ េផាច មិន    បាន ទទួល ករេរៀន 
សូ្រតដូចបង ប�ូន  ដ ៃទ ក�ុង ្រគ�សររបស់គាត់។ គាត ់
មានអរម�ណ៍ថាខ�ួ នឯងគា� ន្របេយាជន៍ និង 
គា� នចំេណះ ែដលនាឲំ្យគាតប់៉ុនបង៉សមា� បខ់�ួនម�ង 
កលេពលអយុបាន២០ឆា�  ំ ប៉ុែន�បង្រសីគាតប់ាន 
ជយួជវីតិគាត ់េដយបាននាេំទមន�រីេពទ្យទនេ់ពល។ 
េរឿងេនះេធ�ើឲ្យហំេផាចគិតថា គាតគ់ួរេធ�ើខ�ួនឲ្យមាន 
តៃម�ជាងមុន។

អ�ក ្រសីគិតថា គាតច់ងរ់ស់េនក�ុងជីវតិ ែដល ្របេសើរ 
ជាង មុន ដូេច�ះអ�ក្រសីបាន េទ េនជាមួយពូេន្រប 
េទស ៃថ េហើយ ក ៏បាន េរៀប ករជាមយួបុរសជនជាតិ 
ៃថ មា� ក។់ អ�ក្រសី បាន េរៀនេចះភាសៃថនឹងក� យជា 
អ�ក បក ែ្រប េន ក�ុងេរងច្រកេកសូ៊មយួ។ អ�ក្រសីបាន 
សន្ស ំ្របាក ់អំឡុងេពលេធ�ើករេន្របេទសៃថ រចួ មក  
ក៏បានទិញដីេន្រស�កកំេណើ តរបស់ខ�ួន និង ចប់ 
េផ�ើម ជីវតិេន្របេទសកម�ុជា។ សំណាង មិនល� ប�ី 
របស់អ�ក្រសីចូលចិត�ផឹក្រស េលង ែល្បង និង េ្របើ 
្របាស់ ថា� ំេញ�ន ែដល បណា� ល េអយគាត់ ស� ប់ 
កលពី១៦ឆា� មំុន និង បំផា� ញ្រទព្យអស់ជាេ្រចើន 
បាន បន្សល់ ទុកកូន្រប�សពីរនាក់ ែដល ជា 
បន�ុកែដលេធ�ើេអយ អ�ក្រសីមិនមានលទ�ភាព  
េធ�ើករេពញ េលញដូចអ�កដៃទ។ េ្រកយមកអ�ក 
្រសីក៏សេ្រមចចិត� េរៀប ករម�ងេទៀត និង សង្ឃមឹថា 
មាន អ�កជួយេ្រជាមែ្រជង ្រគ�សរ េដយេហតុថា អ�ក 
្រសីមនិអចេធ�ើែ្រសចំករបាន។ អ�ក ្រសី ប�� ក់ថា 
«េដើរេលើដីែ្រសអតេ់កើត េដើរ ដួលៗ េជើងេយើងអតេ់ស�ើ 
េហើយដីវរដិបរដុប   េមា�៉ ះេហើយ្រត�វករអ�កជួយេធ�ើ 

ែ្រស។»  បនា� ប់ពីេរៀបកររួចអ�ក្រសីក៏ មាន កូន 
មា� ក់េទៀត េហើយ ប�ីអ�ក្រសីក៍បានជួយេធ�ើករងរ 
ែ ្រសចមា� រ។ ្របមាណ ជាមួយឆា� ំេ ្រកយមក 
ប�ី េ្រកយក៏មិនខុសពីប�ីមុន ែដល ែតង ែតផឹក 
េ្រគ�ង   ្រសវងឹ  េហើយបង�ជេមា� ះ ក�ុង ្រគ�សរ និង  
មាក់ងយដល់អ�ក្រសី ែដល  ពិករ េជើង មិន 
អចេធ�ើអ�ីបាន។ េដយ មនិ អច្រទនំឹងករ េមើល ងយ 
ពី ប�ី អ�ក ្រសី ែលងលះ េហើយមនិចងេ់រៀប ករ ម�ង េទៀត 
េឡើយ។ អ�ក្រសីបានសេ្រមចចិត�យក កូន ទងំ បី មក 
ចិ�� ឹមេដយខ�ួនឯង។  

អ�ក្រសី បានេទេរៀនេធ�ើកេរម៉ពីពូរបស់គាត់ េន   
េខត� ្រពះវហិរ និងចប់េផ�ើមលក់កេរម៉ចិ�� ឹម 
ជីវតិ ជាមួយកូនទំងបីនាក់។ មកដល់ែខេមស 
ឆា�  ំ ២០១៨ អ�ក ្រសីក៏បានស� ល់ អង�ករកម�ុជា 
េដើម្ប ីជួយ �ស�ីមានវបិត�ិ តមរយៈករចូល រមួ ជា 
សមាជិក្រក�ម�ស�ី។ ក�ុង អំឡុងេពលេនាះ អ�ក្រសី 
បាន  សិក្សោ និងែស�ងយល់អំពី ករជួយខ�ួនឯង និង  
ករករពរ�ស�ី រមួជាមួយមុខជំនាញ មួយ ចំនួន 
ក�ុង ជីវតិរស់េន្របចំៃថ�។ បនា� ប់ពីបានចូលរមួ 
្របជំុបានបីេលើករចួមក អ�ក្រសីក៍បានចប់ េផ�ើម 
បេង�ើត ទំនុកចិត� និងក�ីសង្ឃមឹក�ុងជីវតិ។ អ�ក 
្រសីបាន ែស�ង យល់ អំពី សិទ�ិ�ស�ី និង បាន ចូល រមួ 
ែចករែំលកបទពិេសធន៍  និង ែស�ងយល់អំពី ទុក� 
លំបាករបស់�ស�ីដូចគា� ែដល ស�ិត ក�ុង សមា ជិក ្រក�ម។

ហំ េផាច បាន និយាយ លយ ឡំ នឹង  ទឹកែភ�កថា 
«ក�ុង ជាតិេនះ ខ�ុ ំ  ស� ល់ ករ ឈឺចប់អស់េហើយ 
គា� ន អ�ក ណា េ្រក  ពីខ�ួនេយើងេទ ែដល  អច ជួយ  
េយើងបានតំងពី ខ�ុ ំ  េនតូចរហូតដល់មានកូនបី 

នាក។់»   ករ ឈ ឺចបែ់ដលអ�ក�ស�ីបានឆ�ង កត ់ បាន 
ក� យជាដំេបែដលេមើលមនិជា  ប៉ុែន� ចំេពះ អ�ក ្រសី    
ែដលបានចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លរចួមក បានគតិថា 
វជាេមាទនភាព ស្រមាបអ់�ក្រសីែដលមានសមត�ភាព 
ចិ�� ឹមជីវតិខ�ួនឯងបានេដយមិនពឹង អ�កដៃទ 
េបើេទះបីជាខ�ួនពិករេជើងកេ៏ដយ។

អ�ក្រសី មានបំណងចង់លក់ដីែ្រស េដើម្ប ីព្រងីក 
អជីវកម�របស់ខ�ួន េបើក តូបលក ់កេរម៉េន ជិត សល 
េរៀន េហើយអចឲ្យកូន របស់ខ�ួន ចូលេរៀននឹងេគ។ អ�ី 
ែដលជំរុញ អ�ក្រសេអយពុះព ឧបសគ�េនាះគឺ  
កូនៗ  របស់អ�ក្រសី េបើេទះបីជា      មាន អ�ក  
ដៃទ មាកង់យអ�ក�ស�ី យ៉ាងណាកេ៏ដយ។ អ�ក 
�ស�ី បាននិយាយថា៖ «ខ�ុ ំ្រកមិន ែមន មកពីខ�ុ ំពិករ      
េនាះេទគឺ  ពី េ ្រពះខ�ុ ំមិន បាន េ រ ៀនសូ្រតនឹងេគ។ 
ដូេច�ះេហើយ ខ�ុ ំ ្រត�វ  ែតជំរុញឲ្យកូនខ�ុ ំបានេទសល                                                                              
នឹងេគេបើ េទះបីជាខ�ុ ំ អត ់ លុយ យ៉ាងណាកេ៏ដយ»។

ករណ�ស�ក�៖ �ស��ែដលបាន

ព�យាមជំនះព�ការភាពរបសខ់�ួន 

េដ�ម្ប�្រគ�សាររបសគ់ាត់

ជា�ស�ីេពះម៉ាយ ែដលមានកូនបីនាក់ និងមានពិករភាពយ៉ាងណាក៏េដយ អ�ក្រសី ហំ 
េផាច េន ែត ខិត ខំបេង�ើនជំនាញ របស់ខ�ួន េដើម្បែីស�ងរកលុយចិ�� ឹមកូនរបស់ខ�ួន។ ក�ុង 
អំឡុងរបបកម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ (ពលពត) េពលែដលគាត់មានអយុ្របែហល ៨ឆា� ំ ហំ 
េផាច េដើរធា� ក់រេណ� េដយមិនដឹងខ�ួន ែដល េធ�ើ  ឲ្យ កេជើងរបស់គាត់េថា� ះ។ េដយេហតុ 
ថាមិនមាន្រគ�េពទ្យព្យោបាល្រតឹម្រត�វ កេជើងរបស់ហំ េផាច មិន្រត�វបានព្យោបាល េហើយ វ
េធ�ើឲ្យគាត់មិនអចេដើរបានដូចអ�កដៃទ។ 

េនះជាេរឿងពិតរបស់�ស�ីពិករមា� ក់េនក�ុងេខត�បនា� យមាន
ជ័យ ែដល្រត�វបានឪពុកមា� យេរ ើសេអើង និងបានេរៀបករជាមួយ 
ស� មីែដលចូលចិត�េ្របើអំេពើហិង្សោ

គឺជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលក�ង្រស�ក ែដលមនិរក្របាក ់
ចំេណញនឹងមនិពកព់ន័�និងនេយាបាយ។ អង�ករ 
េនះ្រត�វបានបេង�ើតេឡើង និងចុះេឈ� ះក�ុង្រកសួងមហៃផ� 
ក�ុងឆា� ១ំ៩៩៨ជាមយួនឹងេគាលេដដ ៍ សម��មយួគឺ        
េដើម្បជីួយ�ស�ីេអយ�ស�ីជួយខ�ួនឯង។  អស់រយៈេពលជាង 
២ទសវត្សៃនករចបដំ់េណើ រករ      អង�ករកម�ុជាេដើម្ប ី
ជួយ�ស�ីមានវបិត�ិ ្រត�វបានទទួលស� ល់ពីសំណាក ់
ស� បន័រដ� ភបិាល អង�ករសង�មសីុវលិ និងភា� កង់រ    
អន�រជាតិនានាថាជាអង�ករ�ស�ីែដល ឈនមុខេគ       
ខងែស�ងរកមតិគា្ំរទចំេពះសិទ�ិ�ស�ី និងកុមារ, គា្ំរទ 
ែផ�កយុត�ិធមេ៌យនឌរ័ និង លុបបំបាតរ់ល់ទ្រមងៃ់នអំេពើ 
ហឹង្សោ្របឆាងំ�ស�ី និងកុមារ ។ 

អង��រកម���េ�ើម��ីជួយ�ស�ី�នវិបត�ិ
ជួយ�ស�ី េដើម្បេីអយ�ស�ីជួយខ�ួនឯង 

មថុិនា ២០១៨

សទិ�ិ�ស�ជីាសទិ�ិមនុស្ស
្រក�ម�ស�ីជួយខ�ួនឯង ចំនួន១២្រត�វបានបេង�ើត ក�ុង្រស�កចំនួន៣ ក�ុងេខត�បនា� យមានជយ័     
េហើយពួកេគកំពុងសហករគា� យ៉ាងសកម�ក�ុងករេលើកយកប�� នានាទក់ទងនឹង�ស�ីក�ុង 
សហគមនរ៍បស់ពួកេគមកេដះ្រសយ។

អង�ករ កម�ុជា េដើម្ប ីជួយ �ស�ី មាន វបិ ត�ិ បាន  និង 
កំពុងអនុវត� គេ្រមាង េលើកម�ស់សិទ�ិ �ស�ីេដើម្ប ីករ 
អភវិឌ្ឍនស៍ង�ម  និង េធ�ើ  ករ  យ៉ាង ជិត  ស�ិទ� ជាមយួ ្រក�ម 
�ស�ី េគាល េដរមួ មាន  �ស�ី   និង  េក�ង ្រសី ែដល រង  េ្រគាះ 
េដយ អេំពើ ហងិ្សោ ទក ់ទង ែយនឌរ័ (រេំលភ េសពសន�វៈ 
ជញួ ដូរ មនុស្ស ជិះ ជាន ់កលំំង ពល កម�   និង អេំពើ ហងិ្សោ 
ក�ុង ្រគ�សរ) �ស�ី  វយ័   ចណំាស់   ែដល កពុំ ង េមើល ែថ កូនៗ   
របស់  ជន   េធ�ើ  ចំណាក  ្រស�ក េទ ្របេទស ៃថ និងជាចុង 
េ្រកយ គឺ ្រក�ម �ស�ី ែដល មាន ពិករ ភាព។

្រក�មេគាលេដែដលជា�ស�ីនិងេក�ង្រសី របស់ អង� 
ករ CWCC  ែដល   កំពុង   រស់   េន  េខត�  បនា� យ មាន 
ជយ័ ជាទូេទ ្របឈម នឹង កររេំលភសិទ�ិ ដូច  ជា 
អំេពើរេំលភ េសព សន�វៈ ករ ជិះ ជាន ់ កមា� ងំពលកម� 
និង  ជួញ  ដូរ មនុស្ស និង អំេពើ ហិង្សោក�ុង្រគ�សរ  េដយ 
កត�  តំបន ់រស់ េន ឆា� យ ដច ់្រសយាល។  ប�� រេំល
ភបំពនហិង្សោក�ុង្រគ�សរ និង ករ  មនិ  េអើ េពើ ទងំ េនះ 
េធ�ើឲ្យជីវតិ�ស�ីទងំេនាះ មាន ភាព អនថ់យ។ គេ្រមាង 
WEST ្រត�វ បាន បេង�ើត េឡើង េដើម្ប ីេលើក ពីប��  
ខងេលើជា មយួ  េគាល បំណងជំរញុ្រក�ម�ស�ីទងំេនាះ 
បេង�ើត  ជា  ភា� ក ់ងរ េដើម្បេីអយមានករផា� ស់ប�ូរ  តម 
រយៈ  ករដកប់��ូ ល សកម�ភាពចូលេទក�ុងែផនករ 
ថា� ក់េ្រកមជាតិ េដើម្បជីំរុញេអយអជា� ធរមាន 
សម ត�កិច� និងអ�កបេង�ើតច្បោប់េដះ្រសយ  នូវ 
ប�� របស់ពួកេគ។  តំបនេ់គាល េដ របស់ គេ្រមាង  

េនះ មាន ក�ុង្រស�កចំនួន៣ ក�ុង   េខត�  បនា� យ  
មាន  ជយ័ (២ឃុំ ក�ុង្រស�កនិមយួៗ) មង�ល     
បុរ ីម៉ាៃឡ និងអូេ្រជ។ គេ្រមាងេផា� តេទ េលើ 
ក រ ក សងសមត�ភាព និង ភាព េជឿជាករ់បស់   
្រក�ម �ស�ីក�ុង ករ បេង�ើត  ជា ្រក�ម �ស�ី ជួយខ�ួនឯង 
បណា� ញ �ស�ី  ថា� ក ់  េខត� និង អ�ក តំណាង សង�ម 
េដើម្ប ីរយ   ករ  ណ៍ពី អេំពើ ហងិ្សោ និង ករ េរ ើសេអើង 
ក ៏ដូច  ជា េលើកេឡើង    នូវ ត្រម�វ ករ របស់  ពួក េគ   
ដល់អជា� ធរមានសមត�កិច�េដើម្បេីអយមាន 
ករផ�ល់េសវ ។

បនា� ប់ មកេទៀត ពួកេគនឹងក� យជាអ�ក 
តសូ៊ម តិថា� ក់សហគមន៍ េដើម្ប ីេលើក  កម�ស់ 
ចំេណះ ដឹង អំពីសិទ�ិ�ស�ី និង សម ភាព 
ែយនឌ័រ។ ក�ុងេពលដែដលេនាះ គេ្រមាង 
បាន    និងកំពុងកសងសមត�ភាព អជា�  
ធរ មាន   សមត�កិច� ទក់ ទង នឹង សិទ�ិ �ស�ី   ជា 
សកល និងសមភាពែយនឌរ័ (េដយ  មាន  
ករ ចូលរមួពីមា� ស់ជំនួយេផ្សងៗេទៀត) េដើម្ប ី
ធានា  ថា  ពួក េគអចផ�ល់ឪកសហស្រមាប ់
�ស�ី េដើម្បនីិយាយ និងបេ�� ញមតិ អំពី ប��  
និង ត្រម�វ ករ របស់ ពួក េគ។

េសវកម�ែដលេយ�ងផ�ល់ជូន�ស�ី និងកុមា�រ� 

ែដលរងេ្រគា�ះេដយអំេព�ហិង្សោមា�នដូចជ៖
  • ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមូលដ� ន
  • ករពិេ្រគាះេយាបល់ែផ�កច្បោប ់និងេមធាវ ី
  • មណ� លកែន�ងស� កេ់នរយៈេពលខ� ីនងិមណ� លសុវត�ភិាព
  • ករផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លជំនាញវជិា� ជីវៈ
  • ករេធ�ើសមាហរណកម�


