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“ភរិយាល្អ”
អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដី្្ីជាស្្តី និងផលប៉ះពាល់នន្តកម្មភាពនិយម្តិទ្ធិមនុ្ត្ស

របាយការណ៍ចេញខែវេិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៤



 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមយួនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទិ្ធ 
ននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ការ
នោរពសិទ្ធិទាងំនោះ ពីរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការោោ។ នដ្យបានកសាងនូវសមទិិ្ធផលល្អកនាុង 
អតីតកាល។ លីកាដូ បានបន្តនដើរតួោទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការឃ្លា នំមើលរាជរដ្្ឋ
ភបិាលតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីសិទិ្ធមនុស្សោោ ពីការោិល័យកណ្្ត លរបស់ខលាួននៅភនានំពញ និងនៅតាមសាខា 
ទូទាងំ១២ នខត្ត-រាជធានីនផ្សងនទៀត។ 

ឃ្លាំម�ើលកលាររំមលោភសិទិ្ធ�នុស្ស ដែលប្រប្រឹត្ិ មែោយ
អលាជ្លាធរ មលើកលាររំមលោភសិទ្ធិបស្រី និងកលាររំមលោភសិទ្ធិកុ�លារៈ 
បុគ្គលិកលីកាដូ ន្វើការនសីុបអនងកតនលើករណីរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
ដដលតបតពរឹត្ត នដ្យអាជាញា ្រ ចំនពាះការរនំោភបំពាននលើសស្តី និង 
កុរារ ន�ើយជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជងតាម 
រយៈការន្វើអន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តី 
តុោការ។

ជំនួយដ្នែកមេជ្ជសលាបស្ និងមសេលាក�្មសង្គ�កិច្ៈ
តករុមតគរូនពទ្យផ្តល់នសវានវជ្ជសាសស្តដល់ជនជាបឃុ់ំ និងមសន្តី 
ពន្ធោោរ ចំនួន១៤ កដនលាង ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
និងតគរួសារ ដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី។ តករុមការងារនសវា
សង្គមន្វើការវាយតមមលាពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ និងតករុមតគរួសារ 
របស់ពួកនគ ន�ើយផ្តល់ជំនួយ សរាភា រៈ និងម្ូបអាហារ 
រយៈនពលខលាី។

កលារឃ្លាំម�ើល្ន្ធនលាគលារៈ
អនាកតសាវតជាវពន្ធោោរ ន្វើការឃ្លា នំមើលពន្ធោោរចំនួន១៨ នដើម្ ី
ន្វើការវាយតមមលាអំពីសា្ថ នភាពនៅកនាុងពន្ធោោរ និងនដើម្ធីាោថា 
ជនជាបឃុ់ំ ទទួលបាននូវតំណ្ងដផនាកចបាប។់

កលារប្ររឹក្សលាដ្នែកច្លា្រ់ និងកិច្កលារ្លារដ្នែកច្លា្រ់ៈ
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការតបរឹកសាដផនាកចបាប ់ន�ើយចំនពាះ 
ករណីសំខាន់ៗ ទទួលបាននូវកិច្ចការពារដផនាកចបាប ់ដដលផ្តល់ជូន 
នដ្យតករុមតបរឹកសាដផនាកចបាប ់និងតករុមនមធាវកីារពារសិទ្ធិមនុស្ស។

ទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហគ�ន៍ៈ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលនសុីបអនងកត នដ្យអង្គការ

លីកាដូ  តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធទិននានយ័នដើម្ឲី្យរាន
ភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត ជា 

របាយការណ៍ជាតបចា ំ(ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និងរបាយ- 
ការណ៍នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិនផ្សងៗនទៀត។

កលារហ្រឹកហ្វឺនសហគ�ន៍ អ្រ់រំ និងកលារតស៊ូ�តិៈ
 អនាក�វរឹក�វឺន និងអនាកទាកទ់ាញមតិោតំទ ន្វើការអបរ់ដំល់តករុម
នោលនៅជាកោ់កម់យួចំនួន បណ្្ត ញោតំទកិច្ចការពារសិទិ្ធ

មនុស្សនៅថានា កម់ូលដ្្ឋ ន និងន្វើការតសូ៊មតិសតរាបក់ារផ្លា ស់ប្តូរ
សង្គម និងចបាប ់ជាមយួសស្តី យុវវយ័ និងកុរារ។

គលាំបទសហជរី្ បកុ�្លរែ្ឋ�ូលែ្ឋលាន និង 
្រណ្លាញនលានលាៈ 

ជួយ�ដល់ស�ជីព តករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍ដដល 
រងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារនសវាកម្មដផនាកចបាប ់តពមទាងំ

ជួយ�ពតងរឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកនគ កនាុងការន្វើយុទ្ធោការ 
និងការតសូ៊មតិអំពីសិទិ្ធមនុស្ស។

សប�លា្រ់្ត៌�លាន្រដនថែ� សូ�ទលាក់ទងៈ
នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក, តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ

ផ្ះនលខ ១៦ ផលាូវ៩៩ រាជធានីភនានំពញ កម្ុជា
ទូរស័ព្នលខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២

ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

អីុដមលៈ contact@licadho-cambodia.org
នគ�ទំពរ័ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

ក�្មេិធរីឃ្លាំម�ើល និងកលារ្លារសិទ្ធិ�នុស្ស ក�្មេិធរីមលើកក�្ពស់ និងកលារទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទ



សាវតា ទំពរ១័

លទ្ធផល ទំពរ៤័

សសចក្តីសន្និដ្ាន

អនុសាសន៍

ទំពរ១័៤

ទំពរ១័៥

គំរបមុខ៖ សកម្មជនសស្រីចូលរមួការទាមទារក្ុងទិវាសិទ្ិនារ រីអន្រជាតិ 
ក្ុងរាជធានរីភ្ពំេញ កាលេរីខខមរីនា ឆ្្២ំ០១៤

សស្តី ននិងភាពសកម្មននិយមដតីធ្តី
វិធតីសាសស្សនិក្ា

កំណត់សតាសលើលទ្ធផល

ការផ្ាស់ប្តូរ ននិងទំនាក់ទំនង
រវាងបុរស  ននិងសស្តី

ភាពតានតឹង ននិងអំសពើហនិង្ា
៤

១

៥

១
២

៧
៩
១០

ផលប៉ះពាល់ផផ្កសសដ្កនិច្ច
ការប៉ះពាល់ផផ្កសតនិអារម្មណ៍

ការស្្ើយតបរបស់សស្តីចំសពោះអំសពើហនិង្ា

មាតិកា



សាវតា
ស្រី្ដ និង ភាព្កម្មនិយមដរីធ្រី
 ក្ុងអំឡុងពេល ១០ឆ្្ចុំងព្កាយ ្បជាេលរដ្ឋកម្ុជារាបម់ុនឺ 
នាក់្ តរូវបានបព ដ្េ ញពចញេរីទរីលំពៅដ្្ឋ ន និងដរីខ្សរបស់អ្កទាងំ
ពនាះពដ្យការបង្ិតបង្ំ ព�ើយអ្កខ្ះពទៀតទទួលរងការគំរាមកំខ�ង
ឲ្យផ្្ស់ទរីលំពៅ។ ក្ុងករ រ្ី ភាគព្ចើន អាជាញា ធរមានការជាបព់ាកេ់ន័្ 
ពៅក្ុងជពម្ាះដរីធ្រី ពដ្យតាមរយៈការផដេល់ដរីសម្បទាន ឬការព្បើ្បាស់ 
កងកម្ាងំរបស់រដ្ឋពដើម្ប រីបំភយ័្បជាេលរដ្ឋ និងបព ដ្េ ញេួកគាតព់ចញ 
េរីដរីធ្រីរបស់េួកគាត ់ព�ើយនិងបំផ្ិចបំផ្្ញផ្ះសំខបងពទៀតផង។១

 ពដើម្ប រីព្្ើយតបពៅនឹងបញ្ហា ពនះ ស�គមនរ៍ងព្គាះជាព្ចើន
បានកសាងពរៀបចំខ្ួន ពដើម្ប រីទបទ់ល់ពៅនឹងការបព ដ្េ ញពចញ ឬក ៏ 
ពដើម្ប រីខសវែងរកសំ្ងខដលសម្សបពៅនឹងអវែរីខដលេួកគាតប់ានបាត់
បង។់ សសដេរីខខ្មរបានបង្ហា ញខ្ួនពៅជួរមុខននយុទ្នាការទាងំពនះ ខដល  
ក្ុងពនាះ មានសសដេរីជាព្ចើននាកប់ានក្ាយខ្ួនពៅជាអ្កដឹកនា ំ
ស�គមន ៍និងអ្កតសូ៊មតិសិទ្មនុស្សដម៏ាន្បសិទ្ភាេ ។

 អង្គការលរីកាដូ ពធវែើការយ៉ា ងជិតស្ិតជាមយួនិងស�គមន៍
ជាព្ចើនពាកេ់ន័្ក្ុងវវិាទដរីធ្រី។ អង្គការលរីកាដូ គាំ្ ទស�គមនទ៍ាងំ 
ពនាះក្ុងការពធវែើការតសូ៊មតិរបស់អ្កទាងំពនាះ ពដ្យតាមរយៈការផដេល់
ជំនួយខផ្កសមាភា រៈ និងធនធានពផ្សងៗ ព�ើយអង្គការលរីកាដូ កប៏ាន 
ផដេល់ពៅពសវាជំនាញពផ្សងៗ ដូចជាពសវាកម្មខផ្កចបាប ់ ខផ្កការង្រ 

សង្គម និងខផ្កពសវាពេទ្យ។ ទាងំអស់ពនះ គឺពដើម្ប រីធានាថាស�គមន៍
ទាងំពនាះពៅខតអាចបន្ភាេសកម្មនិយមរបស់អ្កទាងំពនាះបានពៅ
ពេលខដលមានបញ្ហា ពកើតពឡើង។

 ជាលទ្ផលននការង្រពនះ អង្គការលរីកាដូ មានទំនាកទ់ំនង 
ពទៀងទាត ់ និងជិតស្ិតជាមយួនឹងសសដេរីសកម្មជនដរីធ្រី ព�ើយដូពច្ះ 
អង្គការលរីកាដូ កប៏ានដឹងេរីឧបសគ្គជាព្ចើនខដលអ្កទាងំពនះជួប 
្បទះ។ អ្កទាងំពនាះមនិ្តឹមខតទទួលរងការគំរាមកំខ�ង និងការ 
បំភយ័េរីរាជរដ្្ឋ ភបិាល និងការព្បើ្បាស់កម្ាងំព�ើយនិងចបាបជ់ា 
ញឹកញាបព់ៅពលើេួកគាតប់៉ាុព ណ្ ះពទ អ្កទាងំពនាះខែមទាងំកំេុងខត 
ខរកបន្ុកឥតឈបឈ់រ ននអនាគតមនិចបាស់លាស់មយួ សំរាបអ់្ក 
ទាងំពនាះ និង្គរួសាររបស់អ្កទាងំពនាះពទៀតផង។

វិធរី្ាស្្ដ្ិក្ា
 កិច្ចសន្នាជាមយួនឹងសសដេរីសកម្មជនដរីធ្រីក្ុងអំឡុងពេលការ
ង្ររបស់អង្គការលរីកាដូ បានបង្ហា ញពអាយព�ើញថា អ្កទាងំពនាះ  
បានចំ្យតនម្របស់ខ្ួនយ៉ា ងព្ចើន ស្មាបភ់ាេសកម្មនិយម 
របស់អ្កទាងំពនាះ គឺការរងទុក្យ៉ា ងធ្ងនធ់្ងរមនិ្តឹមខតខផ្កពសដ្ឋកិច្ច 
និងការប៉ាះទង្គិចខផ្កសតិអារម្ម្៍ប៉ាុព ណ្ ះពទ អ្កទាងំពនាះជាញឹក  
ញាប ់ កខ៏ែមទាងំទទួលរងទុក្េរីអំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារ និងការ 
ខបកបាក់្ គរួសារផងខដរ។ ពដើម្ប រីខសវែងយល់ពអាយកានខ់តចបាស់អំេរី 
ផលប៉ាះពាល់ននភាេសកម្មនិយមសិទ្ដរីធ្រីពៅពលើសសដេរី និងជាេិពសស

១ សនៅផែសមសា ្្ាំ២០១៤ លតីកាដូបានសចញផ្ាយទនិន្ន័យផដលបង្ាញថាសនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងសបសទសផដលសនៅសសកោមការសតួតពនិននិត្យរបស់អង្គការ លតីកាដូ ចំនួនសប
ជាជនផដលប៉ះពាល់សដោយសារវិវាទដតីធ្តីផដលពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ាធររដ្ បានឈានសទៅដល់កន្ះលាននាក់ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=342

Tower and walls of a Cambodian prison,  2010 សកម្មជនសស្រីបងួសួងក្ុងពេលតវា៉ា ពៅដងផ្ូវ ក្ុងរាជធានរីភ្ពំេញ កាលេរីខខមរីនា ឆ្្២ំ០១៤

“ភរយិល្អ”៖ របាយការ្៍លរីកាដូ១



២ សនៅរាជធានតីភ្ំសពញ អ្កសសាវសជាវបានសម្ាសន៍ជាមួយសស្តី ៥នាក់ មកពតីសហគមន៍បុរីកតីឡា ៦នាក់មកពតីសហគមន៍បឹងកក់ ននិង១នាក់មកពតីសហគមន៍ថ្មសគោល។ 
សនៅសសុកបន្ាយសសតី សែត្សសៀមរាប អ្កសសាវសជាវបានសម្ាសន៍សស្តី ១២នាក់។ សស្តីទាំងអស់សតូវបានសម្ាសជាបុគ្គលដាច់ៗពតីគ្ា សហើយការសម្ាសន៍សបសពឹត្សឡើងសនៅក្នុង
ផែមនិថុនា ននិងផែកក្កដា ្្ាំ២០១៤។

គឺទំនាកទ់ំនងរវាងភាេសកម្មនិយម និងអំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារព�ើយ
និងការខបកបាក់្ គរួសារ អង្គការលរីកាដូ បានពធវែើការសមាភា សនជ៍ាមយួ 
សសដេរីចំនួន ២៤នាក ់  ខដលពាកេ់ន័្ពៅក្ុងយុទ្នាការ្បឆ្ងំនឹងការ 
បព ដ្េ ញពចញ និងការរពំលាភយកដរីធ្រី។ ចំនួនពាកក់ ដ្េ លននសសដេរី 
ទាងំពនាះ គឺមកេរីស�គមនជ៍នបទ និងពាកក់ ដ្េ លពទៀតមកេរីរាជ
ធានរីភ្ពំេញ។ អ្កទាងំអស់គ្ា គឺធ្ាបប់ានចូលរមួពៅក្ុងយុទ្នាការ 
អស់រយៈពេលជាព្ចើនឆ្្ ំព�ើយក្ុងពនាះសសដេរី ៨នាក ់គឺមានភាេសកម្ម 
យ៉ា ងខ្្ងំក្ា និងបច្ចុប្បន្កំេុងពធវែើការពស្ើរខតពេញពមា៉ា ងជាអ្កពធវែើ 
យុទ្នាការ។ សសដេរីមយួចំនួនក្ុងចំពនាមសស្រីទាងំអស់ ្តរូវបានចាបខ់្ួន 
ព�ើយ្តរូវបាន�ុំខ្ួនពៅក្ុងេន្នាគារ ពដ្យសារខតភាេសកម្មនិយម 
របស់អ្កទាងំពនាះ។

 អ្កចូលរមួបទសមាភា សន៍្ តរូវបានព្ជើសពរ ើស ពដ្យខផ្អកជា 
ចំបងពៅពលើបទេិពសាធន ៍ ននការធ្ាប់្ ្ងកាតអ់ំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារ 
ឬការខបកបាក់្ គរួសារ ប៉ាុខនដេពទាះបរីជាយ៉ា ង្ កម៏និខមនេឹងខផ្អកពលើ
ករ រ្ី ពនះទាងំ្សរុងពនាះពទ។ ដូពច្ះអ្កចូលរមួបទសមាភា សនម៍និខមន
តំ្ងពអាយស�គមនទ៍ាងំមូលរបស់អ្កទាងំពនាះពនាះពទ។

 បទសមាភា សនទ៍ាងំអស់ ចាបព់ផដេើមជាមយួនឹងសំនួរពបើកមយួ
អំេរីថាពតើជពម្ាះដរីធ្រី បានពធវែើពអាយមានផលប៉ាះពាល់យ៉ា ងដូចពមដេចពៅ 
ពលើជរីវតិរបស់អ្កទាងំពនាះ។ ក្ុងករ រ្ី ភាគព្ចើន សំនួរពនះបាននាំ
ពអាយឈានពៅដល់ការេិភាកសាដទូ៏លំទូលាយមយួអំេរីផលប៉ាះពាល់
ពផ្សងៗ ខដលរមួមានដូចជាផលប៉ាះពាល់ពៅពលើ្គរួសារ និងពេលខ្ះ 
អំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារពទៀតផង។ វាកប៏ាន្គបដ ដ្េ បព់ៅពលើផល 
ប៉ាះពាល់ននការបព ដ្េ ញពចញ និងការបាតប់ងដ់រីធ្រី ព�ើយកដូ៏ចជាផល
ប៉ាះពាល់ជាកល់ាកម់យួចំនួនននភាេសកម្មនិយមរយៈពេលខវង។ អ្ក 
ទាងំពនាះ មនិបានខបងខចកផលប៉ាះពាល់ទាងំពនាះជា្បពភទពផ្សងៗ
គ្ាពទ ព�ើយេួកគាតខ់តងខតេន្យល់ថាផលប៉ាះពាល់ទាងំពនាះមាន 
ទាកទ់ងគ្ាពៅវញិពៅមក។ ពដើម្ប រីពធវែើការទំនាកទ់ំនងជាមយួនិងភាេ
ស្មុកសា្ម ញ និងភាេធ្ងនធ់្ងរននផលប៉ាះពាល់ននវវិាទដរីធ្រី របាយការ្៍
ពនះមានរមួបញ្ចូ លការេិភាកសាននផលប៉ាះពាល់ទាងំអស់ ខដលបាន
ពលើកពឡើងពដ្យសសដេរីខដល្តរូវបានសមាភា សនទ៍ាងំពនាះ ព�ើយផលប៉ាះ
ពាល់ទាងំពនាះមនិខមនរមួមាន្តឹមខតអំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារ និងការ 
ខបកបាក់្ គរួសារ និងមនិខមនមានខតផលប៉ាះពាល់ននភាេសកម្ម 
និយមពនាះពទ។

កំណត់សតាល�ើ�ទ្ធផ�
 មានភាេដូចគ្ារវាងបទេិពសាធនរ៍បស់សសដេរី ខដលទទួលការ 
សមាភា សនទ៍ាងំអស់ ប៉ាុខនដេមានសារៈសំខ្នក់្ុងការកតសំ់គាល់ថាផល
ប៉ាះពាល់ននវវិាទដរីធ្រីមានភាេខុសៗគ្ា ពដ្យខផ្អកពៅពលើកាលៈពទសៈ
ននស�គមនព៍ផ្សងៗគ្ាទាងំពនាះ។ បទេិពសាធនរ៍បស់ស�គមន ៍  
ទរី្ករុង ខុសខប្កេរីបទេិពសាធនរ៍បស់ស�គមនព៍ៅតំបនជ់នបទ  
ព�ើយស�គមនខ៍ដល្តរូវបានបព ដ្េ ញពចញទាងំពនាះ ជួប្បទះភាេ 
លំបាកធ្ងនធ់្ងរជាងស�គមន ៍ ខដលពៅខតបន្រស់ពៅក្ុងលំពៅដ្្ឋ ន 
របស់គាត ់ ឬកព៏ៅខតកានក់ាបដ់រីខ្សចំការរបស់េួកគាត។់ 
កាលៈពទសៈ ជាកល់ាកព់កើតពឡើងមុនពេលជពម្ាះដរីធ្រីរបស់សសដេរីម្ាក់ៗ  

កម៏ានភាេខុសខប្កគ្ាខដរ  ព�ើយវាមានឥទ្ិេលពៅពលើរពបៀបខដល 
ជពម្ាះដរីធ្រីប៉ាះពាល់ពៅពលើអ្កទាងំពនាះ។ អ្កខដលរស់ពៅក្ុង     
ស�គមនទ៍រី្ករុងជាទូពៅមានសាថា នភាេល្អជាង មានការអបរ់ពំ្ចើន 
ជាង និងមនិមានភាេឯពកាព្ចើនដូចអ្កខដលរស់ពៅក្ុងស�គមន ៍
ជនបទពនាះពទ។ ភាគព្ចើនននអ្កខដល្តរូវបានសមាភា សន ៍ ខដលរស់ 
ពៅតំបនជ់នបទ គឺកំេុងខតរស់ពៅក្ុងសាថា នភាេលំបាកធ្ងនធ់្ងររចួពៅ
ព�ើយ មុនពេលខដលជពម្ាះដរីធ្រីរបស់េួកគាតព់កើតពឡើង។ អ្កទាងំ 
ពនាះមនិ្តឹមខត្ករី្កពនាះ ប៉ាុខនដេជានិច្ចជាកាលខតងខតទទួលរងផលប៉ាះ
ពាល់ពដ្យសារេិការភាេ ការពញៀន្សា និងអំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារ
ខដលមានេរីមុនមកពៅព�ើយ។ ការរកព�ើញខ្ងព្កាមនឹងេយាយម 
្្ុះបញ្្ច ំងអំេរីភាេខុសខប្កទាងំពនះខ្ះៗ ព�ើយទន្ឹមនឹងពនះក ៏       
េយាយមទាញពសចកដេរីសន្ិដ្្ឋ ន អំេរីភាេដូចគ្ារវាងបទេិពសាធន ៍   
របស់សសដេរីខដលទទួលការសមាភា សនទ៍ាងំអស់។

សស្រីជាកម្មករចូលរមួក្ុងទិវាសិទ្ិនារ រីអន្រជាតិ ក្ុងរាជធានរីភ្ពំេញ 
កាលេរីខខមរីនា ឆ្្២ំ០១៤

“ភរយិល្អ”៖ របាយការ្៍លរីកាដូ ២



ករណតីសនិក្ា៖ សកម្មជនដតីធ្តីសនៅទតីសកុង
ក្នុងនាមជាសកម្មជន ននិងជាអ្កដឹកនាំសហគមន៍ ជាកនិច្ចការលំបាក 

សសមាប់ែ្នុំ សសពោះស្ាមតីរបស់ែ្នុំមនិនចង់ឲ្យែ្នុំសធ្ើការសនះសទ សហើយវាផតងផតសធ្ើ 
ឲ្យសយើងមានជសម្ោះជាមួយគ្ា។ មុនសពលែ្នុំចាប់សផ្ើមសធ្ើជាសកម្មជន ជតីវិត 
របស់ពួកសយើងសប្ាយរីករាយ សហើយសយើងមានសពលសវលាបន្ាប់ពតីសធ្ើ 
ការងារសដើម្តីននិយាយគ្ា ននិងរីករាយជាមួយគ្ា សហើយននិងសសមាក ឬសដើរ 
សលង សនៅចុងសប្ាហ៍។ អ្តីៗបានផ្ាស់ប្តូរ។ 

មុនសពលមានជសម្ោះ ែ្នុំជាសមផ្ះដ៏ល្អ។ ែ្នុំបានសធ្ើម្តូប ននិងសមើលផថរក្ា 
កូនសសតីរបស់ែ្នុំ សហើយសធ្ើអ្តីៗបានល្អ។ ប៉ុផន្សនៅសពលផដលែ្នុំចាប់សផ្ើមសធ្ើ 
យុទ្ធនាការ ែ្នុំបានឈប់សធ្ើកនិច្ចការសស្ើរ ផតទាំងអស់ ដូចសនះគាត់បានសចញពតី 
សកុមសគួសារ សហើយឈប់ជួយជាថវិកាដល់ែ្នុំ ននិងកូនសសតីែ្នុំ សហើយសយើងជួប 
សបទះ សពលសវលាដ៏លំបាក។

ហនិង្ាក៏សកើតមានផងផដរ សហើយគាត់បានបំផ្ាញសទព្យសម្ត្និសនៅក្នុង 
ផ្ះ។ អំសពើហនិង្ា បានសកើតសឡើងសបផហលបួនដង សហើយវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់។ 
គាត់សធ្ើឲ្យែ្នុំឈឺចាប់រាងកាយ។ វាសកើតសឡើងសដោយសារស្ាមតីរបស់ែ្នុំសធ្ើ 
ការងារ សហើយសតឡប់មកផ្ះវិញសដោយហត់សនឿយ ប៉ុផន្ែ្នុំមនិនមានសពល 
សរៀបចំម្តូបអាហារ ននិងសធ្ើកនិច្ចការជាសស្តីសមផ្ះដ៏ល្អ។ សហើយក៏សដោយសារគាត់ 
ជាសយោធា គាត់មនិនចង់ឲ្យែ្នុំចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការសនះសទ។ ជាធម្មតា សនៅ 
សពលគាត់សហៅែ្នុំ ែ្នុំកំពុងសនៅសសកៅសធ្ើយុទ្ធនាការ។ សនះក៏សសពោះផតែ្នុំមនិនសតឹម
ផតសធ្ើសំរាប់សហគមន៍ែ្នុំប៉ុសណណោះសទ ផតែ្នុំក៏ជួយសធ្ើសសមាប់សហគមន៍ 
សផ្ងសទៀតផដរ ដូចសនះគាត់ែឹងនឹងែ្នុំអំពតីសរឿងសនះ។ គាត់បានដាក់លក្ខែណ្ឌ 
សលើែ្នុំ    សហើយបានននិយាយថាែ្នុំគួរសធ្ើជាសស្តីសមផ្ះដ៏ល្អ សហើយសនៅផ្ះ ននិង 
សរៀបចំផ្ះសផម្ង។ ែ្នុំមនិនអាចទទួលបានលក្ខែណ្ឌសនះសទ ដូចសនះគាត់ 
បានចាកសចញ។ គាត់បានននិយាយថា សបសនិនសបើែ្នុំមនិនផ្ាស់ប្តូរគំននិតរបស់
ែ្នុំសទ សហើយសនៅផតបន្ភាពសកម្មននិយមរបស់ែ្នុំ ថថ្ងណាមួយគាត់នឹងសម្ាប់ 
ែ្នុំសសពោះគាត់ មនិនអាចសទាំបានសទ ដូចសនះគាត់ក៏ចាកសចញពតីែ្នុំ។ វាសកើតសឡើង 
ជនិតបតី្្ាំកន្ងមកសហើយ។

ស្ានភាពសសដ្កនិច្ចរបស់ែ្នុំ សសកោយសពលផដលស្ាមតីរបស់ែ្នុំចាកសចញពតី
ែ្នុំ គឺមានការលំបាកយ៉ាងែ្ាំង។ ែ្នុំមនិនបានសទៅសធ្ើការ សហើយគាត់ឈប់ជួយ 
ពួកសយើង សសពោះគាត់ព្យាយាមដាក់សំពាធដល់ែ្នុំឲ្យឈប់សធ្ើយុទ្ធនាការ។ ែ្នុំ
មនិនបានសទៅរកអាជ្ាធរឲ្យជួយសទ។ ែ្នុំមនិនបានទុកចនិត្សលើអាជ្ាធរក្នុងតំបន់
សទ សសពោះពួកសគព្យាយាមឃ្ាំសមើល ននិងតាមដានែ្នុំ ដូចសនះែ្នុំមនិនសជឿទុកចនិត្ 
ពួកសគសទ។ ែ្នុំដឹងថាពួកសគមនិនជួយែ្នុំសទ។ ពួកសគសប្ាយចនិត្សបសនិនសបើែ្នុំ
មានបញ្ា។ ប៉ុផន្ែ្នុំបានសទៅរកអង្គការមនិនផមនរដ្ាភនិបាល សដើម្តីជួបសមធាវី 
បន្ាប់ពតីមានអំសពើហនិង្ាធ្ងន់ធ្ងរ សសពោះសយើងមានសនិទនិ្ធរួមសលើផ្ះ សហើយស្ាមតី 

របស់ែ្នុំបានននិយាយថា សបសនិនសបើែ្នុំផលងលះគាត់ ែ្នុំនឹងបាត់បង់ផ្ះ។ 
ែ្នុំសួរសមធាវីអំពតីសរឿងសនះ សហើយគាត់ននិយាយថាសរឿងសនះមនិនសតឹមសតូវសនោះ
សទ។ 

ែ្នុំមនិនបានដាក់ពាក្យផលងលះសទ សសពោះែ្នុំដឹងថាវាជាកំហុសែ្នុំ សហើយែ្នុំ 
មនិនផមនជាសស្តីសមផ្ះដ៏ល្អ សហើយែ្នុំមនិនបានស្ាប់ស្ាមតីរបស់ែ្នុំ។ សបថពណតី 
របស់សយើងននិយាយថាសយើងគួរផតស្ាប់ស្ាមតីរបស់សយើង។ ែ្នុំបានសសសមច 
ចនិត្ សសជើសសរើសសហគមន៍ សហើយបន្ភាពសកម្មននិយមរបស់ែ្នុំ សហើយគាត់ 
ឈឺចាប់សដោយសារសរឿងសនះ។

ឥឡតូវែ្នុំបានសសុះសសួលជាមួយស្ាមតីែ្នុំ។ គាត់សតឡប់មកវិញសបផហល 
មួយផែមកសហើយ។ មនិត្ភក្និរបស់គាត់ផដលសធ្ើការងារសង្គម បានព្យាយាម 
ពន្យល់គាត់ ថាវាល្អផដលមានភរិយាជាសកម្មជន ននិងែ្ាំង សហើយគាត់ 
ព្យាយាមសសមបសសមួលពួកសយើង។ ដូចសនះឥឡតូវស្ាមតីរបស់ែ្នុំននិយាយថា 
មនិនអតីសទក្នុងការសធ្ើយុទ្ធនាការ កុំឲ្យផតវាជាសរឿងនសយោបាយ។

ឥឡតូវសនះែ្នុំសតូវជាមួយស្ាមតីែ្នុំវិញសហើយ ប៉ុផន្ែ្នុំមនិនច្ាស់ពតីអនាគតសទ 
សសពោះែ្នុំសនៅបន្សធ្ើយុទ្ធនាការ។ ែ្នុំបានចូលរួមតវ៉ាម្និលមនិញ សហើយស្ាមតី    
របស់ែ្នុំមានការសពួយបារម្អំពតីសរឿងសនះ ប៉ុផន្វាពនិបាកក្នុងការមនិនចូលរួម។ 

មុននឹងែ្នុំចាប់សផ្ើមសធ្ើយុទ្ធនាការ ែ្នុំសនៅកផន្ងងងឹត។ ែ្នុំមនិនដឹងអ្តីទាំង 
អស់សនៅក្នុងសង្គម សហើយននិងបញ្ាក្នុងសង្គម។ ប៉ុផន្ឥឡតូវ ែ្នុំសនៅកផន្ងភ្ឺ 
សសពោះែ្នុំដឹងសសចើន សហើយែ្នុំបានទទួលការបណ្នុះបណ្ាលអំពតីច្ាប់ ននិងការ
តស៊ូមតនិពតីអង្គការមនិនផមនរដ្ាភនិបាលជាសសចើន។ ដូចសនះែ្នុំមានចំសណះដឹង 
សសចើន សហើយវានឹងសធ្ើឲ្យែ្នុំសប្ាយចនិត្សសពោះែ្នុំដឹងសសចើនអំពតីបញ្ាផដលសកើត
មានក្នុងសង្គម។ ែ្នុំមនិនសសោកស្ាយអំពតីភាពសកម្មននិយមរបស់ែ្នុំសទ។ ផ្នុយ 
សទៅវិញ ែ្នុំសប្ាយចនិត្ សសពោះែ្នុំបានជួយសង្គម ននិងសហគមន៍សផ្ងសទៀត
សដើម្តីសធ្ើឲ្យអ្កទាំងសនោះែ្ាំង សហើយបានផចករំផលកចំសណះដឹង ដូចសនះ 
សយើងអាចសសកោកឈរទាំងអស់គ្ា សហើយែ្នុំមានអារម្មណ៍ថាែ្នុំបានចូលរួម 
ចំផណកសនៅក្នុងសង្គម។ រាជរដ្ាភនិបាលនឹងភ័យែ្ាច សសពោះសបជាពលរដ្ 
ទាំងអស់នឹងរួមសាមគ្គតីគ្ា សហើយសយើងនឹងជួយគ្ាសទៅវិញសទៅមក។

សកម្មជនសស្រីបឹងកក ់្បមូលផ្ុ ំក្ុងសន្ិសរីទសារេត័ម៌ាន ក្ុងរាជធានរីភ្ពំេញ កាលេរីខខសរីហា ឆ្្២ំ០១៤

"សសកោយអំសពើហនិង្ា ែ្នុំមនិនបានសទៅរកអាជ្ាធរឲ្យ
ជួយសទ។ ែ្នុំមនិនបានទុកចនិត្សលើ អាជ្ាធរក្នុង 

តំបន់សទ សសពោះពួកសគព្យាយាមឃ្ាំសមើល 
ននិងតាមដានែ្នុំ ដូចសនះែ្នុំមនិនសជឿទុក ចនិត្ពួកសគសទ។ 
ែ្នុំដឹងថាពួកសគ មនិនជួយែ្នុំសទ។ ពួកសគសប្ាយចនិត្ 

សបសនិនសបើែ្នុំមានបញ្ា។"

“ភរយិល្អ”៖ របាយការ្៍លរីកាដូ៣



លទ្ធផល
ការផ្ា្់ប្ដដូរទំនាក់ទំនងរវាងបុរ្ និងស្្ដរី
 ពស្ើរខតទាងំអស់ននសសដេរីខដល្តរូវបានសមាភា សន ៍បាននិយយ 
ថាវវិាទដរីធ្រី និងការចូលរមួរបស់េួកគាតព់ៅក្ុងការពធវែើយុទ្នាការ    
បាននាមំកនូវការផ្្ស់បដេូរមយួ ពៅក្ុងទំនាកទ់ំនងរបស់អ្កទាងំពនាះ
ជាមយួនឹងសាវែ មរីរបស់អ្កទាងំពនាះ និងចំពពាះករ រ្ី ខ្ះ គឺសាចញ់ាតិ 
របស់អ្កទាងំពនាះ។ ភាេសកម្មនិយម 
របស់អ្កទាងំពនាះ គឺមាននយ័ថាេួក 
គាត ់ ជាញឹកញាបប់ានចូលរមួការ្បជំុ 
និងការតវា៉ាអស់រយៈពេលព្ចើនឆ្្ ំខដល 
ពធវែើឲ្យកាតប់នថាយពេលពវលា ខដលគាត ់
្តរូវចំ្យពៅផ្ះ ឬ ពេលពវលា ខដល 
គាត់្ តរូវផដេល់ ពអាយ្គរួសាររបស់អ្កទាងំ 
ពនាះ។    សសដេរីខដល្្ងកាតក់ារផ្្ស់បដេូរច ្
ពរ ើនជាងពគ គឺជាអ្កដឹកនាសំ�គមន ៍
ខដលយុទ្នាការ របស់អ្កទាងំពនាះពស្ើរ 
ខតក្ាយពៅជាសកម្មភាេពេញពមា៉ា ង
ពៅព�ើយ។ សសដេរីជាព្ចើននាកប់ាន 
សពង្បអំេរីផលប៉ាះពាល់ននយុទ្នាការ របស់គាតព់ៅពលើជរីវតិខ្ួនគាត ់
ពដ្យនិយយថាមុនពេលខដលេួកគាតច់ាបព់ផដេើម េួកអ្កទាងំពនាះគឺ 
ជា “ភរយិល្អ” ប៉ាុខនដេឥឡូវពនះគាតម់ានពេលតិចតួចសំរាបច់ំអិនមហាូប 
អាហារ សំអាតផ្ះ និងពមើលខែរកសា្ករុម្គរួសាររបស់អ្កទាងំពនាះដូច
តាមរពបៀប្បនេ រ្ី  ព�ើយដូពច្ះគាតម់និអាចបន្ពៅខ្ួនឯងថាជា 
“ភរយិល្អ” បានពទៀតពទ។
ការបាតប់ងស់មតថាភាេរបស់សសដេរី ក្ុងការបំពេញតួនាទរីជាភរយិតាម 
្បនេ រ្ី  គឺជា្បភេមយួននភាេតានតឹងពៅក្ុង្គរួសាររបស់សស្រី     
ខដលទទួលការសមាភា សនព៍ស្ើរខតទាងំអស់ ព�ើយគាតប់ានេិេ្៌នា

ថាេួកគាត់្ តរូវ្បឈមមុខការពដ្ះ្សាយ ជាមយួនឹងការត្អូញខត្អរ      
្សពដៀងៗគ្ាេរីសាវែ មរីរបស់អ្កទាងំពនាះ។

 ជាដំបូងបង្អស់ សាវែ មរីេួកគាតម់ានការតឹងខតង អំេរីពេល 
ពវលាពលើសលុប ខដលេួកគាតច់ំ្យពៅខ្ងព្រៅផ្ះ និងការេិត 
ខដលគាតម់ាន ពេលពវលាតិចតួច ពដើម្ប រីពមើលខែរកសា្ករុម្គរួសាររបស់

អ្កទាងំពនាះ។ ការរះិគនជ់ាទូពៅ 
និងជាកល់ាកម់យួ គឺការខកខ្ន 
ក្ុងការពរៀបចំអាហារ។ ពនះ គឺជា 
្បភេមយួដសំ៏ខ្នន់នភាេ តានតឹង 
និងការពឈ្ាះ្បខកក ខដលពៅពេល 
បុរស្តលបម់កេរីពធវែើការ ជាញឹក 
ញាបគ់ាតព់�ើញថា ភរយិរបស់គាត ់
ពៅខ្ងព្រៅផ្ះពៅពឡើយ ព�ើយមនិ
មានអវែរីទាល់ខតពសាះសំរាបគ់ាត ់
បរភិាគ។

 សសដេរីមយួចំនួនបានបង្ហា ញថា
សាវែ មរីរបស់គាតក់ប៏ានបពញ្ច ញកំ�ឹងផងខដរចំពពាះការអនចិ់ត្ខផ្កផ្ូវ
ពភទ។ ជាការេិតសសដេរីទាងំពនះ ខតងខតពចញេរីផ្ះរ�ូតដល់យបព់្រៅ 
និង្តលបម់កវញិអស់កម្ាងំ មាននយ័ថាេួកគាតម់និមានអារម្ម្៍ 
ផ្ូវពភទសំរាបស់ាវែ មរីរបស់គាត ់ ដូចខដរគាតធ្់ាបម់ានេរីមុនមក។ ពនះ 
បានពធវែើពអាយមានភាេតានតឹង ពៅក្ុងទំនាកទ់ំនងរបស់សសដេរីជាព្ចើន
នាកខ់ដល្តរូវបានសមាភា សន ៍ព�ើយសសដេរី ៣ ឬ ៤ នាក ់បាននិយយថា 
បដេរីេួកគាតម់និ្តឹមខតបង្ហា ញភាេអាកអ់នច់ិត្ចំពពាះពរឿងពនះពទ ប៉ាុខនដេ
ខបបជាពចាទ្បកានគ់ាតថ់ាមានមតិ្្បរុស និងពចាទថាអ្កទាងំពនាះ
ថាមនិនិយយការេិតអំេរីពរឿងពចញេរីផ្ះពៅពធវែើយុទ្នាការ។

"មុនមានជសម្ោះ ែ្នុំគឺជាសមផ្ះល្អ។ 
ែ្នុំសរៀបចំម្តូប ផថទាំកូនសសតី ននិងសធ្ើអ្តី 

បានយ៉ាងល្អ។ ប៉ុផន្សនៅសពលែ្នុំបានចាប់សផ្ើម
តវ៉ា ែ្នុំសធ្ើការងារទាំងសនោះមនិនបានដនិតដល់ 
ដូសច្ះសហើយគាត់បានចាក សចោលសគួសារ 

ននិងឈប់ផ្គត់ផ្គង់ែ្នុំ ននិងកូនសសតី។"

សកម្មជនដតីធ្តីសនៅទតីសកុង

្បជាេលរដ្ឋមកេរីពខត្្កពចះ ពដើម្ប រីដ្កញ់្ញ ត្ិជូននាយករដ្ឋមសន្រី ក្ុងរាជធានរីភ្ពំេញ កាលេរីខខសរីហា ឆ្្២ំ០១៤

“ភរយិល្អ”៖ របាយការ្៍លរីកាដូ ៤



 សសដេរីភាគព្ចើនបាននិយយថា តួនាទរីរបស់អ្កទាងំពនាះពៅក្ុងការសំពរចចិត្ពៅក្ុង 
្គរួសារកម៏ានការផ្្ស់បដេូរផងខដរ បន្ាបេ់រីេួកគាតប់ានចាបព់ផដេើមចូលរមួពៅក្ុងភាេសកម្មនិយម 
របស់ស�គមន ៍ ព�ើយពនះគឺជាអវែរីមយា៉ាងខដលសាវែ មរីរបស់េួកគាតេ់ិបាកទទួលយក។ អ្កទាងំពនាះ 
បានេន្យល់ថា កាលេរីមុនគាតព់គារេតាមរាល់ការសព្មចចិត្របស់សាវែ មរីគាតព់ទាះបរីជាសស្រីទាងំ 
ពនាះមនិយល់្សបកព៏ដ្យ។ បច្ចុប្បន្ េួកគាតប់ពញ្ចញគំនិតរបស់គាតព់ដ្យមនិខ្្ចបង្ហា ញការ 
មនិយល់្សបជាមយួនិងសាវែ មរីរបស់គាតព់ទ ព�ើយគាតព់ធវែើការសព្មចចិត្ពដ្យខ្ួនឯងព្ចើនជាង 
មុនពទៀតផង។

 ពៅក្ុងស�គមនម៍យួ អ្កដឹកនាជំាព្ចើននាកប់ានទទួលពជាគជយ័ក្ុងការទាមទារប្ង ់
កម្មសិទ្ដរីធ្រី ប៉ាុខន្អ្កទាងំពនាះបានសព្មចចិត្បន្ពធវែើយុទ្នាការរ�ូតដល់មនុស្ស្គបគ្់ាពៅក្ុង 
ស�គមនទ៍ទួលបានប្ងក់ម្មសិទ្ដរីធ្រីខដរ។ ពដ្យសារខតមូលព�តុពនះ សាវែ មរីរបស់អ្កទាងំពនាះនិង 
សមាជិក្គរួសារដន៏ទពទៀតបានពចាទ្បកានថ់ាេួកគាតក់ំេុងខតពេញចិត្ ពៅនិងការចាបអ់ារម្ម្៍ 
និងពករ ដេិ៍ពឈា្ម ះខដលជាលទ្ផលបានមកេរីភាេសកម្មនិយមរបស់េួកគាត ់ ព�ើយបានពចាទ្បកាន់
ថាេួកគាតប់ានទុកពចាល្គរួសារពដើម្ប រីបន្ទទួលបាន្បជា្បិយភាេទាងំពនះ។

ភាពតានតឹង និងអំលពើហិង្ា
 ពស្ើរខតទាងំអស់ននសសដេរី ខដល 
្តរូវបានសមាភា សន ៍បាននិយយថា
តួនាទរីែ្មរីរបស់អ្កទាងំពនាះ និងការ
ផ្្ស់បដេូរពៅក្ុងទំនាកទ់ំនង របស់
គាតជ់ាមយួនឹងសាវែ មរីបាននាពំអាយ
ឈានពៅដល់ ការពឈ្ាះ្បខកក 
គ្ា។ ក្ុងពនាះសសដេរី ៥នាកប់ាន        
និយយថា ការពឈ្ាះ្បខកកគ្ា   
ទាងំពនះបានឈានពៅដល់ការព្បើ
អំពេើ�ិងសា ខដលេួកគាតប់ាន   
សពងកេតព�ើញថា ជាលទ្ផលផ្្ល់ 
ខដលពកើតពឡើងមកេរីតួនាទរី របស់ 
គាតជ់ាអ្កពធវែើយុទ្នាការ។ ៤នាក ់

ក្ុងចំព្ម្សរីដេ ៥នាក ់គឺជាអ្កដឹកនាសំ�គមន ៍ព�ើយបាននិយយថាសាវែ មរីរបស់គាតប់ាន្បាប់
គាតថ់ា គាត់្ តរូវខតព្ជើសពរ ើសរវាង្គរួសារ និងស�គមន។៍ អំពេើ�ិងសាចាបព់ផដេើមពៅពេលខដលេួក
គាតម់និ្េមបបពា្ឈបភ់ាេសកម្មនិយមរបស់អ្កទាងំពនាះ។ អ្កដឹកនាសំ�គមនទ៍ាងំ៤នាក ់បាន

្បជាេលរដ្ឋមកេរី�ុំជរីខពលើ តវា៉ា ្បឆ្ងំ្ករុម�ុ៊នសកេរអំពៅ ក្ុងពខត្ពកាះកុង 
កាលេរីខខតុលា ឆ្្២ំ០១៤

ករណតីសនិក្ា

ែ្នុំផតងផតចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ។ ែ្នុំបាន 
ចាប់សផ្ើមសនៅ្្ាំ២០០២។ ែ្នុំបានមក 
រាជធានតីភ្ំសពញ សដើម្តីសធ្ើយុទ្ធនាការ។   
ស្ាមតីរបស់ែ្នុំ បានចូលរួមជាមួយែ្នុំសនៅ 
សលើកដំបូង ប៉ុផន្បន្ាប់ពតីសនោះមានផតែ្នុំ
សទ។ គាត់មនិនបានផ្ល់ការគាំសទសនោះសទ 
ជាពនិសសសសនៅសពលែ្នុំសទៅភ្ំសពញ។ គាត់
ស្តីបសន្ោសែ្នុំថាែ្នុំសទៅសដើរសលង ប៉ុផន្ែ្នុំសនៅ 
ផតសទៅ។ គាត់បានននិយាយថា ែ្នុំសគាន់ផត
សទៅសដើម្តីសប្ាយែ្លួនឯង សហើយថាែ្នុំមនិន
ែ្ល់ពតីសគួសារសនោះសទ។ គាត់សប្ាយចនិត្
សនៅសពលែ្នុំបានដតីធ្តីមកវិញ ប៉ុផន្គាត់មនិន 
បានសសសើរែ្នុំ នូវអ្តីផដលែ្នុំបានសធ្ើសនោះ 
សទ។

គាត់បានសសបើហនិង្ាផ្តូវកាយមកសលើែ្នុំ ជា 
សសចើនដង សហើយជាសសចើន្្ាំចាប់តាំងពតី 
មានកូនដំបូង។ ជាធម្មតា គាត់វាយក្ាល 
ននិងមុែែ្នុំ។ ្ ្ាំមុន គាត់វាយដំែ្នុំយ៉ាងែ្ាំង 
ពតីរដង ម្ងសដោយសសបើបន្ះប្ស្តីវាយសលើ 
ក្ាលែាងសសកោយ សហើយម្ងសទៀតសដោយ
សសបើដំបងសឈើវាយមកសលើែ្នុំ រហូតដល់ែ្នុំ 
សន្ប់។ គាត់ក៏វាយដំកូនផងផដរ។ ែ្នុំ 
មានកូន៤នាក់ បងសគអាយុ១៦្្ាំ សហើយ 
សពៅសគអាយុ៩្្ាំ។ អំសពើហនិង្ាបានសកើត 
សឡើង មុនសពលមានជសម្ោះដតីធ្តីបានចាប់
សផ្ើម ប៉ុផន្សនៅសពលជសម្ោះបានចាប់សផ្ើម 
គាត់បានសដញែ្នុំសចញពតីផ្ះ សហើយ 
ននិយាយថា ផ្ះ ដតី ននិងកូនជារបស់គាត់ 
ទាំងអស់។ 

ឥឡតូវ សយើងរស់សនៅក្នុងផ្ះដផដលម្ង 
សទៀត ប៉ុផន្ែ្នុំបានននិយាយសទៅកាន់សមភូមនិ
អំពតីសរឿងផលងលះ។ សមភូមនិបានននិយាយ 
ថា វាមនិនល្អសទក្នុងការផលងលះ ប៉ុផន្ 
សបសនិនសបើសយើងចង់ សទព្យសម្ត្និនឹងសតូវ 
ផបងផចក។ សបសនិនសបើែ្នុំផលងលះ ែ្នុំមនិន 
ដឹងថាែ្នុំនឹងសទៅទតីណាសទ សហើយមនិនដឹង
ថាសតើកូនរបស់ែ្នុំនឹងសទៅជាមួយែ្នុំផដរឬ
សទ។ 

ឥឡតូវែ្នុំមនិនែ្ាចក្នុងការចូលរួមជាមួយ 
អ្កភូមនិសផ្ងសទៀត ននិងយុទ្ធនាការទប់ 
ទល់នឹងអាជ្ាធរសនោះសទ។ ែ្នុំដឹងថាស្ាមតី 
របស់ែ្នុំែុស ប៉ុផន្ែ្នុំមនិនហ៊ានជាមួយគាត់ 
សទ សហើយក៏មនិនហ៊ានសប្ាំងនឹងគាត់ផដរ។

សកម្មជនដតីធ្តីសនៅជនបទ

"គាត់មនិនបានផ្ល់ការគាំសទសនោះសទ 
ជាពនិសសសសនៅសពលែ្នុំសទៅភ្ំសពញ។ គាត់ស្តីប
សន្ោសែ្នុំថាែ្នុំសទៅសដើរសលង ប៉ុផន្ែ្នុំសនៅ ផតសទៅ។ 

គាត់បានននិយាយថា ែ្នុំសគាន់ផតសទៅសដើម្តី 
សប្ាយែ្លួនឯង សហើយថាែ្នុំមនិនែ្ល់ពតី 

សគួសារសនោះសទ។ គាត់សប្ាយចនិត្សនៅសពល
ែ្នុំបានដតីធ្តីមកវិញ ប៉ុផន្ គាត់មនិនបាន 

សសសើរែ្នុំ នូវអ្តីផដលែ្នុំបានសធ្ើសនោះសទ។"

សកម្មជនដតីធ្តីសនៅជនបទ

“ភរយិល្អ”៖ របាយការ្៍លរីកាដូ៥



ខចកផ្ូវេរីសាវែ មរីរបស់អ្កទាងំពនាះ ពទាះជាមាន ម្ាកព់ទើបខតចាបព់ផដេើមរស់ពៅជាមយួសាវែ មរីរបស់ 
គាតវ់ញិ បន្ាបេ់រីមតិ្ភស័កដេម្ាកជ់ួយ�ស្មរុះស្មរួលអ្កទាងំេរីរ។ ចំពពាះសសដេរីទរី៥ ខដលមនិខមនជាអ្ក 
ដឹកនាសំ�គមន ៍ ប៉ាុខនដេនាងខតងខតចូលរមួក្ុងការតវា៉ា  គឺនាងមនិធ្ាបខ់ដលខបកពចញេរីសាវែ មរីរបស់
នាងពទ។ សសដេរីរបូពនះបានអធិបបាយថាែ្មរីៗពនះអំពេើ�ិងសាបានអនែ់យ ពដ្យសារខតនាងបានកាត ់
បនថាយការចូលរមួក្ុងសកម្មភាេរបស់យុទ្នាការ  េរីព្ពាះស�គមនប៍ានទទួលពជាគជយ័ក្ុងការ
ទាមទារដរីធ្រីរបស់ខ្ួនមកវញិមយួចំនួនព�ើយ។

 ពៅក្ុង ៦ករ រ្ី  ពផ្សងពទៀត អ្កទាងំពនាះបាននិយយថាេួកគាតប់ាន្្ងកាតប់ទ           
េិពសាធនអ៍ំពេើ�ិងសាពោរពៅពដ្យស្ានដសាវែ មរីអ្កទាងំពនាះ។ ប៉ាុខនដេវាមានការេិបាកក្ុងការកត់
សមា្គ ល់ព�តុផលននទំនាកទ់ំនងព�តុផលរវាងអំពេើ�ិងសា និងភាេសកម្មនិយមរបស់អ្កទាងំពនាះ 
េរីព្ពាះអំពេើ�ិងសាទាងំពនះពកើតមានពឡើងមុនវវិាទដរីធ្រីពៅពទៀត។ សសដេរី ៣នាក ់បានអធិបបាយថាអំពេើ 
�ិងសាចាបព់ផដេើមក្ុងអំឡុងពេលេួកគាតម់ានគតព៌លើកដំបូង ឬភ្ាមៗ បន្ាបេ់រីកូនដំបូងរបស់អ្កទាងំ 
ពនាះបានចាបក់ំព ើ្ ត។ ប៉ាុខន្សស្រីទាងំ ៦នាកប់ាននិយយថាអំពេើ�ិងសាកានខ់តធ្ងនធ់្ងរពឡើងចាប ់ 
តាងំេរីពេលខដលវវិាទដរីធ្រីចាបព់ផដេើម។ សស្រី ៤នាក ់បាននិយយថាសាវែ មរីអ្កទាងំពនាះកប៏ានព្បើអំពេើ 
�ិងសាពៅពលើកូនរបស់អ្កទាងំពនាះផងខដរ។ សសដេរីទាងំពនះបានពាកេ់ន័្ពៅក្ុងវវិាទដរីធ្រីអស់រយៈ 
ពេលជាព្ចើនឆ្្ ំព�ើយេួកគាតប់ាននិយយថា ភាេតានតឹង និងអំពេើ�ិងសាពៅក្ុង្គរួសារកានខ់ត
ធ្ងនធ់្ងរពឡើងៗ ពៅពេលខដលវវិាទដរីធ្រីបន្កានខ់តយូរពៅៗ។ សាវែ មរីអ្កទាងំពនាះកានខ់តអាកអ់នច់ិត្ 
ខ្្ងំពឡើងៗ ចំពពាះរយៈពេលខដលេួកគាតច់ំ្យពៅខ្ងព្រៅផ្ះ ពដ្យសារសាវែ មរីរបស់េួកគាត់
បានបាតប់ងក់ដេរីសង្មឹក្ុងការសព្មចនូវលទ្ផលដព៏ជាគជយ័មយួក្ុងជពម្ាះដរីធ្រី។ ដូពច្ះគាតប់ាន
ពចាទ្បកានភ់រយិរបស់គាតថ់ាខលងខវែល់ខ្វែ យេរី្គរួសារ។ សសដេរីទាងំអស់បានបង្ហា ញថាជព្មើស   
របស់អ្កទាងំពនាះក្ុងការបន្យុទ្នាការ គឺជាគន្ឹះមយួខដលនាពំអាយសាវែ មរីរបស់អ្កទាងំពនាះព្បើ
អំពេើ�ិងសា។

 ចំពពាះករ រ្ី ពផ្សងៗពទៀត ភាេតានតឹងរវាងសាវែ មរី និងភរយិខដលបងកេពឡើងពដ្យការផ្្ស់ 
បដេូរននតួនាទរីរបស់ភរយិ មនិបាននាមំកនូវអំពេើ�ិងសា ឬការខបកបាកទ់ំនាកទ់ំនងេួកគាតព់ឡើយ។   
សសដេរីមយួចំនួនបាននិយយថាវាមានភាេតានតឹងពៅពេលខដលេួកគាតច់ាបព់ផដេើមភាេសកម្មនិយម
របស់គាត ់េរីព្ពាះបដេរីរបស់គាតម់និសបបាយចិត្ជាមយួនិងតួនាទរីែ្មរីរបស់គាត ់ ព�ើយគិតថាគាតម់និ
បានពមើលខែរកសា្ករុម្គរួសារដូចខដលគាតគ់ួរពធវែើ។  កប៏៉ាុខន្ ព្កាយពេលពវលាកន្ងផុតយូរពៅ សាវែ មរី
អ្កទាងំពនាះបានខ្ប្បរួលពៅតាមបការផ្្ស់បដេូរពនះ ព�ើយបច្ចុប្បន្សាវែ មរីេួកគាតខ់ែមទាងំគាំ្ ទ 
ការង្ររបស់េួកគាត ់ និងយល់ព�ើញថាអវែរីខដលេួកគាតក់ំេុងពធវែើ គឺពដើម្ប រីផល្បពយជន៍្ គរួសារ។ 
ពៅក្ុងករ រ្ី មយួ បន្ាបេ់រីពកើតមានភាេតានតឹងខ្ះៗពៅពេលវវិាទដរីធ្រីចាបព់ផដេើម បដេរីនិងភរយិបាន
ផ្្ស់បដេូរតួនាទរីគ្ាទាងំ្សរុង ពដ្យភាគព្ចើនបដេរីពធវែើការង្រពមើលខែទាកូំន និងពមើលខែរកសាផ្ះសំខបង 
ខ្ៈពេលខដលភរយិរបស់ខ្ួនពធវែើការង្ររបស់នាងក្ុងនាមជាអ្កដឹកនាសំ�គមន ៍ និងអ្កពធវែើ 
យុទ្នាការ។ សសដេរីម្ាកព់នះបានទទួលសា្គ ល់ថាភាេតានតឹងពៅខតមាន ព�ើយនាងមនិដឹងថាអនាគ
តនឹងពៅជាយ៉ា ង្ពនាះពទ។ នាងមានអារម្ម្៍ថា ដរាប្ជពម្ាះបន្កានខ់តបន្យូរពៅ    
ឱកាសខដលទំនាកទ់ំនងរវាងនាងនិងសាវែ មរីរបស់នាង មានភាេកានខ់តេិបាកពៅៗ។

 ពៅក្ុងស�គមនជ៍នបទមយួ វាមានលក្្ៈធម្មតាខដលបុរស និងសសដេរីចូលរមួក្ុង 
យុទ្នាការ ព�ើយចំពពាះបដេរី  និងភរយិ គឺេួកគាតចូ់លរមួការតវា៉ាទាងំអស់គ្ា ឬេួកគាតខ់ចកពវនគ្ា 
ពដើម្ប រីចូលរមួ ពដ្យទុកម្ាកព់អាយពៅផ្ះពដើម្ប រីពមើលខែកូន។ ចំពពាះ្គរួសារខដលពរៀបចំខ្ួនេួកគាត់
ខបបពនះ ែវែរីពបើវាពៅខតមានភាេតានតឹងពកើតមានពឡើងពដ្យសារការគំរាមកំខ�ងននការបាតប់ងដ់រី
ធ្រីកព៏ដ្យ កភ៏ាេតានតឹងខដលជាលទ្ផលននការចូលរមួរបស់សសដេរីពៅក្ុងយុទ្នាការ គឺមានតិច 
តួច។

 សសដេរីជាព្ចើនបានទទួលសា្គ ល់ថា សាវែ មរីអ្កទាងំពនាះមានព�តុផលសម្សបខ្ះៗសំរាប់
ជំទាស់នឹងសកម្មភាេយុទ្នាការរបស់អ្កទាងំពនាះ។ ខ្ៈខដលអ្កទាងំពនាះយល់ថាការរះិគាន់
េរីសាវែ មរីេួកគាតជ់ាញឹកញាបម់និយុត្ិធម ៌និងមានសម្ាធដធ៏្ងនព់ៅពលើរបូគាត ់វាកម៏ានពេលខ្ះ ខដរ
ខដលគាតគិ់តថាការរះិគនទ់ាងំពនាះគឺសមព�តុផល។ េួកគាតប់ានពរៀបរាបថ់ាបដេរីេួកគាតជ់ាញឹក
ញាបខ់តងខតនិយយថាគាតម់និជំទាស់និងភរយិគាតចូ់លរមួក្ុងយុទ្នាការពនាះពទ ដរាប្ 
ខដលភរយិគាតម់និខមនជាអ្កដឹកនា ំ និងមនិឈរពៅជួរមុខពៅពេលពធវែើការតវា៉ា។ ពនះពកើតពឡើង  

ករណតីសនិក្ា
សនៅមុនសពលមានជសម្ោះ ជតីវិតគឺសប្ាយ 
សយើងមានជតីវភាពរស់សនៅសមរម្យ។ ស្ាមតី 
របស់ែ្នុំមានការងារសធ្ើ សហើយែ្នុំមានសពល
សវលាសមើលផថរក្ាសកុមសគួសារ ប៉ុផន្         
សសកោយមក ែ្នុំសតូវការចំណាយសពលសសចើន
សលើការសធ្ើយុទ្ធនាការ។ ដូចសនះែ្នុំបាន 
កាត់បន្យសពលសវលាសនៅផ្ះ។

ជសម្ោះបានសកើតសឡើង សលើសកុមសគួសារជា 
សសចើន។ សគួសារមួយចំនួនសនៅល្អនឹងគ្ា 
ប៉ុផន្មានការសឈ្ោះគ្ា ននិងភាពតានតឹង 
ជាសសចើន សទោះបតីជាទំនាក់ទំនងមនិនផបក 
បាក់ សសពោះសស្តីមនិនមានសពលសសមាប់សធ្ើ 
ម្តូប ននិងសមើលផថរក្ាកូន។

សសពោះផតយុទ្ធនាការ ែ្នុំមនិនបានចំណាយ
សពលជាមួយសកុមសគួសារែ្នុំសទ សហើយ 
ស្ាមតីរបស់ែ្នុំបានែឹង ននិងសបាប់ែ្នុំឲ្យឈប់ 
ប៉ុផន្វាលំបាកក្នុងការលាឈប់ សសពោះ 
សមាជនិកសហគមន៍មួយចំនួន មនិនទាន់
ទទួលបានប័ណណកម្មសនិទនិ្ធដតីធ្តី សនៅសឡើយ 
ដូចសនះែ្នុំមនិនអាចឈប់បានសទ។ គាត់   
ែឹងនឹងែ្នុំយ៉ាងែ្ាំង រហូតដល់មានអំសពើ 
ហនិង្ាផ្តូវកាយ។ មុនសពលមានយុទ្ធនាការ 
គាត់មនិនផដលសជរែ្នុំសទ។ ជាធម្មតាសនៅ 
សពល ែ្នុំសទៅសធ្ើយុទ្ធនាការគាត់សជរែ្នុំ 
សហើយសបាប់ែ្នុំឲ្យឈប់ សហើយគាត់បានសសបើ 
ហនិង្ា។ គាត់មនិនយល់ពតីែ្នុំសទ។ អ្កដឹកនាំ 
សហគមន៍បានព្យាយាមសសមបសសមួល
ពួកសយើង ប៉ុផន្វាអត់សបសយោជន៍ សសពោះ   
ស្ាមតីរបស់ែ្នុំបានឲ្យជសសមើសែ្នុំពតីរ ឈប់ 
សធ្ើយុទ្ធនាការ ឬមនិនឈប់។ ែ្នុំសសជើសសរើស 
យកសហគមន៍។

សនៅសពលសយើងទទួលបានប័ណណកម្មសនិទនិ្ធ
ដតីធ្តី ស្ាមតីរបស់ែ្នុំចង់ផលងលះ។ ដូចសនះ 
សយើងក៏ផលងលះ សហើយផបងផចកផ្ះជា 
ពតីរ។ ែ្នុំយកចំផណករបស់ែ្នុំសធ្ើបន្ប់ជួល 
សហើយសសបើសបាស់លុយសដើម្តីជួយផ្គត់ផ្គង់
ការអប់រំរបស់កូន។

ែ្នុំបានសធ្ើយុទ្ធនាការសដើម្តីដតីធ្តីសសមាប់កូន
របស់ែ្នុំ សសពោះែ្នុំសឃើញសហគមន៍សផ្ងៗ
សទៀតសនៅតំបន់តាំងទតីលំសនៅថ្មតី ែ្នុំបានសឃើ
ញពតីជតីវភាពរស់សនៅរបស់ពួកសគ។ ពួកសគ 
រស់សនៅលំបាកណាស់។ កូនៗមនិនបាន 
សស្ៀកពាក់សមរម្យ សហើយដូចជាស្ាប់ 
អញ្ឹង។ ែ្នុំគនិតថាស្ាប់សនៅទតីសនះល្អជាងផ្
លាស់ទតីលំសនៅសទៅទតីសនោះ ដូចសនះែ្នុំបន្ 
តស៊ូ។

ប៉ុផន្ការសធ្ើយុទ្ធនាការ បានជះឥទ្ធនិពល 
ដល់កូនៗផងផដរ។ ែ្នុំសពួយបារម្ សសពោះ 
ឥឡតូវកូនសនៅសក្មង សហើយការអប់រំសគមនិន 
ទាន់ចំណាយសសចើន ប៉ុផន្សនៅសពលពួកសគ 
ធំសឡើង ការអប់រំនឹងសតូវចំណាយសសចើន។

សកម្មជនដតីធ្តីសនៅទតីសកុង
“ភរយិល្អ”៖ របាយការ្៍លរីកាដូ ៦



ពចញមកេរីការភយ័ខ្្ចខដលភរយិរបស់អ្កទាងំពនាះអាចនឹងរងរបសួ ឬ្តរូវបានចាបខ់្ួន។ ពយង
តាម្បវត្ិសាសសដេននវវិាទដរីធ្រីពៅក្ុង្បពទសកម្ុជា ការភយ័ខ្្ចទាងំពនះគឺសមព�តុសមផល 
្ស់។ សសដេរីទាងំពនះកប៏ាននិយយខដរថា ការខវែល់ខ្វែ យរបស់បដេរីេួកគាតច់ំពពាះការែយចុះននការ 
យកចិត្ទុកដ្ករ់បស់អ្កទាងំពនាះចំពពាះការខែទាកូំន និង�ិរញ្ញ វតថាុ្គរួសារ គឺមនិខមនមនិសមព�តុ 
ផលទាងំ្សរុងពនាះពទ។ អ្កទាងំពនាះបានព�ើញថាវាបានដ្កប់ន្ុកពៅពលើសាវែ មរីេួកគាតធ់្ងនធ់្ងរជា
ងមុនពៅពទៀត ព�ើយវាគឺជា្បេភដេ៏ិត្បាកដមយួននភាេតានតឹងខផ្កអារម្ម្៍ (ពសស្ស/
STRESS) ចំពពាះេួកគាត។់ សសដេរី ២នាកប់ានអធិបបាយថាសាវែ មរីអ្កទាងំពនាះពធវែើការង្រពៅពយធា 
ដូពច្ះេួកគាត់្ េរួយបារមភាថាសាវែ មរី អ្កទាងំពនាះអាច្តរូវបាពគពរ ើសពអើងពៅកខន្ងការង្ររបស់គាត ់
ពដ្យសារខតភាេសកម្មនិយមរបស់ភរយិគាត។់ សសដេរីទាងំ ២នាកប់ានទទួលសា្គ ល់ថាមូលព�តុពនះ 
គឺជាការ្េរួយបារមភាដ៏្ តឹម្តរូវមយួ ប៉ាុខនដេវាមនិទាន់្ គប់្ គានព់ដើម្ប រីបញ្ចុ ះបញ្ចូ លគាតព់អាយបពា្ឈប ់
ភាេសកម្មនិយមរបស់អ្កទាងំពនាះ។

ផ�ប៉ះពា�់ផផនែកល្ដ្ឋកិច្ច
 ពៅក្ុងករ រ្ី ននសសដេរីទាងំអស់ខដលចូលរមួបទសមាភា សន ៍វវិាទដរីធ្រី និងការចូលរមួរបស់េួក
គាតព់ៅក្ុងយុទ្នាការបានពធវែើពអាយមានផលប៉ាះពាល់ពសដ្ឋកិច្ច ខដលពៅក្ុងករ រ្ី ខ្ះគឺមានភាេ
ធ្ងនធ់្ងរ។ ពៅស�គមនព៍ៅក្ុងទរី្ករុង សសដេរីរងទុក្ពដ្យការែយចុះនន្បាកច់ំ្ូល ខដលជា 
លទ្ផលននកតាដេ ចំបងេរីរ។ កត្ាទរី១ គឺមុនពេលមានវវិាទដរីធ្រី សសដេរីជាព្ចើននាកប់ានព្បើ្បាស់ផ្ះ 
របស់ខ្ួនពដើម្ប រីបពងកេើតចំ្ូល ពដ្យយកបន្ប ់១ ឬ ២ ពធវែើជាហាងកាព�វែ ឬហាងលកឥ់វា៉ានតូ់ចមយួ 
ឬកជ៏ួលបន្បព់នាះពអាយពៅពភញាៀវស្ាកព់ៅ។ ដូពច្ះអ្កខដលបាតប់ងផ់្ះរបស់ខ្ួន គឺក្ុងពេលជាមយួ
គ្ាកប៏ាតប់ង់្ បភេចំ្ូលដសំ៏ខ្នម់យួផងខដរ។ អ្កឯពទៀតបន្ពៅក្ុងផ្ះរបស់អ្កទាងំពនាះ    
ប៉ាុខនដេបានព�ើញថាមុខជំនួញរបស់េួកគាតម់និអាចបន្ដំព ើ្ រការពទៀតបាន ខដលពនះជាលទ្ផល
ននការបព ដ្េ ញពចញេរីផ្ះសំខបងជំុវញិអ្កទាងំពនាះ និងការបំផ្ិចបំផ្្ញននស�គមនរ៍បស់េួក 
គាត។់ កត្ាចំបងទរី ២ ននការបាតប់ងច់ំ្ូល គឺជាការចូលរមួរបស់សសដេរីពៅក្ុងយុទ្នាការ។ មុន 
ពេលមានវវិាទដរីធ្រី សសដេរីជាព្ចើនមានការង្រជា អ្កលក ់ ឬអ្កសំអាតពៅផសារ។ ប៉ាុខនដេពដ្យសារខត 
យុទ្នាការរបស់េួកគាត ់ខដល រមួមានការ្បជំុពទៀងទាត ់ការតវា៉ាតាម ដងផ្ូវ ព�ើយសំរាបស់សដេរីខ្ះ គឺ
គាត់្ តរូវបាន�ុំខ្ួនពៅក្ុងេន្នាគារ ដូពច្ះគាតម់និអាចបន្ពធវែើការង្រពអាយបានពទៀងទាតព់ទៀត
ពឡើយ។

 ពៅក្ុងស�គមនព៍ៅជនបទ ឥទ្ិេលនន 
ការពធវែើយុទ្នាការ គឺមានការកតស់មា្គ ល់តិចតួច 
ពដ្យសារសសដេរីចូលរមួក្ុងបទសមាភា សន ៍ ជាព្ចើន 
នាក ់ គឺមនិពៅពធវែើការង្រពទ ប៉ាុខនដេពដ្យខឡកេួក 
គាតព់ធវែើការពលើដរីរបស់េួកគាត។់ េួកគាតនិ់យយ 
ថា ចំ្ូលរបស់េួកគាតប់ានធ្ាកចុ់ះ ពដ្យសារេួ
កគាតឈ់បស់្មាកប៉ាុនា្ម ននែ្ង ពដើម្ប រី ចូលរមួការតវា៉ា  
ប៉ាុខនដេពដ្យសារខតេួកគាតម់និបាន បាតប់ងក់ារង្រ 
របស់គាត ់ ដូពច្ះការែយចុះនន្បាកច់ំ្ូល គឺមនិ 
មានភាេធ្ងនធ់្ងរ ដូចពៅស�គមនក៍្ុងទរី្ករុងពនាះពទ។ ពទាះជាយ៉ា ង្ក ៏ពដ្យ ស�គមនជ៍នបទ 
គឺមានភាេ្ករី្កខ្្ងំជាងស�គមនព៍ៅទរី្ករុង មុនវវិាទដរីធ្រីរបស់េួកគាត ់ចាបព់ផដេើមពៅពទៀត ពដ្យ
្គរួសារជាព្ចើនរស់ពៅក្ុងជរីវភាេខដល្តឹមខតរស់រចួមយួនែ្ងៗ។

 ការបាតប់ង់្ បាកច់ំ្ូល មានផលប៉ាះពាល់មយួចំនួនពៅពលើសសដេរីខដលចូលរមួក្ុងបទ 
សមាភា សន ៍និង្គរួសាររបស់េួកគាត។់ មុនពេលខដលវវិាទពកើតពឡើង មនិមានសសដេរី្ម្ាកម់ាន្ទេ្យ
សម្បត្ិសដេុកសដេម ប៉ាុខនដេសសដេរីភាគព្ចើនអាចពដ្ះ្សាយ្បាកច់ំ្យសំរាបជ់រីវភាេរស់ពៅ ព�ើយអាច 
ផដេល់ពអាយកូនរបស់េួកគាតប់ាន។ សសដេរីខ្ះបានកំេុងខតរស់ពៅពលើខខ្សបន្ាត់្ ករី្កខតបន្ិច 
ប៉ាុព ណ្ ះ។ ដូពច្ះការធ្ាកចុ់ះនន្បាកច់ំ្ូល គឺមានផលប៉ាះពាល់យ៉ា ងធ្ងនធ់្ងរពៅពលើេួកគាត។់
សសដេរីខ្ះបាននិយយថា បច្ចុប្បន្ពនះេួកគាតរ់កបាន្បាកតិ់ចតួចពដ្យពធវែើការង្រខដលេួកគាតម់និ
សូវពេញចិត្ ឧទា�រ្៍ដូចជាការ្បមូលសំរាម ខដលជាសកម្មភាេមយួខដលកូនរបស់េួកគាតក់៏
បានចូលរមួផងខដរ។ សសដេរីជាព្ចើននាកប់ាននិយយថាពដើម្ប រីបន្មានជរីវតិបាន េួកគាត់្ តរូវខ្ចរី្បាកេ់រី

ករណតីសនិក្ា

ការសធ្ើយុទ្ធនាការ បានបង្កជាបញ្ាជា 
សសចើនសនៅក្នុងសគួសាររបស់ែ្នុំ សសពោះវា 
ចំណាយសពលសសចើនថថ្ង ននិងសតូវចំណាយ 
សបាក់កាស សហើយែ្នុំមានកូន ៥នាក់។ 
ស្ាមតីរបស់ែ្នុំនឹងែឹង សបសនិនសបើែ្នុំសទៅសធ្ើ 
យុទ្ធនាការ សសពោះវាចំណាយលុយក្នុងការ
សធ្ើដំសណើរ សហើយពួកសយើងកំពុងជាប់ 
បំណុល ននិងមានកូនសសចើនផង។ គាត់សជរ 
ែ្នុំ សហើយវាយដំែ្នុំជាសសចើនដង។ គាត់វាយ 
ដំកូនៗផថមសទៀតផង។ អំសពើហនិង្ាបាន
សកើតសឡើងសនៅមុនសពលមានជសម្ោះដតីធ្តី។ 
វាចាប់សផ្ើមសកើតសឡើង សនៅសពលែ្នុំមានថផ្ 
សពោះជាសលើកដំបូង ប៉ុផន្បន្ាប់ពតីមាន 
ជសម្ោះដតីធ្តី អំសពើហនិង្ាបានសកើនសឡើង។

សនៅសពលគាត់សសបើអំសពើហនិង្ា ជាទូសទៅែ្នុំ
សគចសចញសទៅផ្ះអ្កជនិតែាង។ មានផតសព
លផដលែ្នុំសតូវបានគាត់វាយដំធ្ងន់ធ្ងរ សទើប 
ែ្នុំសទៅផ្ះសគួសារែ្នុំ។ ែ្នុំមនិនផដលប្ឹង 
នគរបាល អាជ្ាធរក្នុងតំបន់ ឬអង្គការមនិន 
ផមនរដ្ាភនិបាលឲ្យជួយែ្នុំសទ សដោយជា 
ទូសទៅគឺពឹងផតអ្កជនិតែាង។ ែ្នុំបាន 
រាយការណ៍វាសទៅសមភូមនិ។ គាត់បាន 
ននិយាយថាសនះជាសរឿងក្នុងសគួសារ ដូចសនះ 
គាត់មនិនសសជៀតផសជកសនោះសទ។ គាត់បាន 
សបាប់ែ្នុំ៖ "វាជាសរឿងថផ្ក្នុង អ្កនឹងសតូវគ្ា 
វិញសនៅថថ្ងផស្អក"។

សនៅសពលសនោះ ែ្នុំកំពុងស្ាក់សនៅ 
ជាមួយម្ាយរបស់ែ្នុំ ននិងកូនទាំង 
អស់ សហើយែ្នុំភ័យែ្ាច មនិនហ៊ាន 
សតលប់សទៅផ្ះសទ សបសនិនសបើគាត់ 
សនៅផតែឹង។ ែ្នុំសតូវការឳពុកម្ាយ 
ែ្នុំ សដើម្តីននិយាយជាមួយគាត់ ដូច 
សនះ ែ្នុំអាចសតលប់សទៅផ្ះវិញ 
សដោយសុវត្និភាព។ 

សនៅសពលែ្នុំសទៅសធ្ើយុទ្ធនាការ 
សហើយ សឃើញពលរដ្ក្ាហានជា 
សសចើន ែ្នុំមានជំសនឿចនិត្ ប៉ុផន្ជា 

មួយស្ាមតីរបស់ែ្នុំ ែ្នុំសនៅផតមនិនហ៊ានទុក 
ចនិត្។

សកម្មជនដតីធ្តីសនៅជនបទ

"ស្ាមតីរបស់ែ្នុំនឹងែឹង សបសនិនសបើែ្នុំសទៅសធ្ើ 
យុទ្ធនាការ សសពោះវាចំណាយលុយក្នុង 
ការសធ្ើដំសណើរ សហើយពួកសយើងកំពុង 

ជាប់ បំណុល ននិងមានកូនសសចើនផង។"

សកម្មជនដតីធ្តីសនៅជនបទ

“ភរយិល្អ”៖ របាយការ្៍លរីកាដូ៧



អ្កចងក់ារ្បាកព់្រៅផ្ូវការ ព�ើយឥឡូវពនះេួកគាតម់ានបំ្ុលដព៏្ចើនខដលេួកគាតគ់ា្ម នផ្ូវពដើម្ប រី
សងវា។ សសដេរី ២ ឬ ៣ នាកប់ាននិយយថាគាតស់ា្គ ល់អ្កដនទពទៀតខដលបានពធវែើជាសសដេរីពេសយាពដើម្ប រី 
រក្បាក ់ ប៉ាុខន្ពទាះជាយ៉ា ង្កព៏ដ្យមនិមានសសដេរី្ម្ាកចូ់លរមួក្ុងបទសមាភា សនប៍ាននិយយ
ថាេួកគាតធ្់ាបប់ានពធវែើខបបពនះពនាះពទ។

 សស្រីទាងំអស់បាននិយយថា ឥទ្ិេលននការបាតប់ង់្ បាកច់ំ្ូលពៅពលើកូនរបស់អ្ក 
ទាងំពនាះ ជាេិពសសពៅពេលខដលអ្កទាងំពនាះមនិអាច្ទ្ទងក់ារបងន់ែ្សាលាពរៀនកូនៗរបស់ 
េួកពគបាន ព�ើយក្ុងករ រ្ី មនិមានលទ្ភាេទិញថ្ាសំំខ្ន់ៗ បាន។ ឥទ្ិេលពនះ ជា្បភេនន    
ជពម្ាះនផ្ខ្ងក្ុងស្មាបស់ស្រីទាងំអស់ ពដ្យសារមូលព�តុចំបងរបស់អ្កទាងំពនាះក្ុងការចាប ់
តួនាទរីជាអ្កពធវែើយុទ្នាការ គឺពដើម្ប រីផ្ល់នូវជរីវតិដល៏្អមយួស្មាបកូ់នរបស់អ្កទាងំពនាះ ពដ្យធានា
ថាេួកពគមានផ្ះសខម្បងនាពេលឥឡូវ និងពេលអនាគត។ េួកពគទាងំអស់ទទួលសា្គ ល់ថាពដ្យ
សារលទ្ផលននជព្មើសពនះ េួកពគ្តរូវលះបងទ់ំ�ំជាកល់ាកម់យួននការខែរកសា និងអបរ់កូំនៗរបស់ 
េួកពគ។ ដូចពនះអ្កទាងំពនាះមានអារម្ម្៍ថាពទាះជាេួកពគមានពគាលបំ្ងល្អយ៉ា ង្ ក ៏
សកម្មភាេរបស់អ្កទាងំពនាះបានប៉ាះពាល់ដល់អនាគតរបស់កូនៗអ្កទាងំពនាះដខដល។

 ការបាតប់ង់្ បាកច់ំ្ូល គឺជាមូលព�តុដសំ៏ខ្នម់យួខដលបពងកេើតឲ្យមានភាេតានតឹង 
រវាងសាវែ មរី និងភរយិ ព�ើយជានិច្ចជាកាលវានាពំអាយឈានពៅដល់ការពឈ្ាះ្បខកកគ្ា។ ពៅ    
ពេលខដលសសដេរីរស់ពៅជាមយួ្គរួសារសាចញ់ាតិ ការែយចុះននជំនួយរបស់េួកគាតច់ំពពាះែវកិា 
្គរួសារទាងំមូល កជ៏ាបញ្ហា ផងខដរ។ ពៅក្ុងករ រ្ី ទាងំេរីរ សសដេរី្តរូវបានរះិគនច់ំពពាះការបន្ពធវែើយុទ្
នាការរបស់េួកគាត ់ ព�ើយេួកគាត់្ តរូវបានរងសម្ាធឲ្យលះបងភ់ាេសកម្មនិយមរបស់េួកគាត ់ 
ពដើម្ប រីពអាយេួកគាតអ់ាចរក្បភេចំ្ូលពទៀងទាតម់យួ។ ចំពពាះករ រ្ី ខដលមានអំពេើ�ិងសាពកើត 
ពឡើង សសដេរីបាននិយយថាវបិត្ិ�ិរញ្ញ វតថាុ និងជាេិពសសបំ្ុលខដលមាន្សាប ់គឺជាកត្ាដសំ៏ខ្ន់
មយួខដលជួយ�បងកេពអាយមានការពឈ្ាះ្បខកកគ្ាពកើតពឡើង។

 ការបាតប់ងច់ំ្ូលកប៏ាននាពំអាយឈានពៅដល់ការខបកបាក់្ គរួសារ ពៅក្ុង្គរួសារ 
ខដលគា្ម នអំពេើ�ិងសាពកើតពឡើងផងខដរ។ សសដេរី 3 ឬ 4 នាកប់ាននិយយថាបដេរី ព�ើយនិងកូនពេញវយ័ 
របស់េួកគាតប់ានចាកពចញេរីគាតព់ដើម្ប រីពៅរកការង្រពធវែើពៅឯពខត្ដនទពទៀត ឬពៅ្បពទសនែ។ 
ចំពពាះករ រ្ី ខ្ះ អ្កទាងំពនាះខដលបានផ្្ស់ទរីលំពៅពដើម្ប រីការង្របានពផញាើរ្បាកម់កផ្ះ ប៉ាុខនដេចំពពាះ 
ករ រ្ី ខ្ះ សសដេរីមនិបានលឺដំ្ឹងអវែរីពសាះ ព�ើយនិយយថាគាតម់និរេំឹងថានឹងព�ើញសមាជិក 
្គរួសាររបស់េួកគាតព់ទៀតពទ។

ករណតីសនិក្ា

ចាប់តាំងពតីចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ សពល 
សវលាជាមួយកូនរបស់ែ្នុំ សតូវបានកាត់ 
បន្យសបផហល ៧០ ភាគរយ។ ែ្នុំកសម 
បានជួយពួកសគណាស់ គឺមានផតចុង 
សប្ាហ៍ប៉ុសណណោះ ដូចសនះពួកសគសតូវសចះ
សមើលផថរក្ាែ្លួនឯង សហើយរកអាហារ 
សដោយែ្លួនឯង។ សនៅសពលែ្នុំសតូវបានសគ 
ចាប់ែ្លួន ែ្នុំបាត់បង់ការងារសធ្ើ ននិងស្ាមតីរ
បស់ែ្នុំក៏បាត់បង់ការងារផងផដរ សសពោះ 
សកុមហ៊ុនរលំ។ សដោយសារសហតុសនះសហើយ 
កូនរបស់ែ្នុំសតូវពឹងសលើបងប្អតូនរបស់ែ្នុំ។  
ពួកសគមនិនសូវសប្ាយចនិត្ជាមួយែ្នុំសទ 
សសពោះែ្នុំមនិនមានការងារសធ្ើ សហើយស្ាមតី 
របស់ែ្នុំមនិនសប្ាយចនិត្នឹងែ្នុំ សសពោះែ្នុំមនិន 
មានសពលសមើលផថកូន។ សទោះបតីជាអ្កជនិត 
ែាងរិះគន់ែ្នុំ សហើយបានននិយាយថាែ្នុំសទៅ
សធ្ើយុទ្ធនាការ សនោះសដោយសារែ្នុំចង់ល្តី
សឈ្មោះប៉ុសណណោះសទ។ បងប្អតូនែ្នុំ បានសបាប់
ែ្នុំឲ្យសមើលផថរក្ាកូនសដោយែ្លួនឯង 
សហើយយកពួកវាសទៅសាលាសរៀន ដូចសនះ
ឥឡតូវែ្នុំបានលក់អ្តីៗរបស់ែ្នុំ សដើម្តីយក 
សបាក់បង់ថថ្សាលាសរៀនរបស់ពួកសគ។

ឥឡតូវ ែ្នុំហត់សនឿយ សហើយមនិនដឹងពតីវា 
សនារបស់សកុមសគួសាររបស់ែ្នុំសទ សហើយ 
ែ្នុំ មនិនដឹងថាអ្កណាជាអ្កសមើលផថរក្ា
កូនរបស់ែ្នុំសទៅថថ្ងអនាគតសនោះសទ។ 
ននិយាយសដោយសតង់ ែ្នុំចង់ឈប់សធ្ើយុទ្ធ 
នាការ ប៉ុផន្ែ្នុំមានអារម្មណ៍ថាសហគមន៍
សតូវបានសគសធ្ើបាប សហើយវាសធ្ើឲ្យែ្នុំពនិបាក 
ចនិត្ ដូចសនះែ្នុំក៏បន្សកម្មភាព។ ែ្នុំក៏ចង់ 
ជួយសង្គម ននិងសធ្ើការសដើម្តីពសងឹង 
សហគមន៍សផ្ងសទៀត ប៉ុផន្ែ្នុំមនិនដឹងថាែ្នុំ
មានកំលាំងផដរឬសទ។ កំលាំងរបស់ែ្នុំ 
កំពុងអស់សហើយ សហើយែ្នុំសពួយបារម្ 
ណាស់។ ថ្មតីៗសនះ ែ្នុំមានអារម្មណ៍បាក់ទឹ
កចនិត្យ៉ាងែ្ាំង។ ែ្នុំចង់ចូលក្នុងបន្ប់ 
ននិងទទួលទានដំសណកផតប៉ុសណណោះ។

ពតីមុន ែ្នុំសគាន់ផតជាអ្កលក់អាហារ ដូច
សនះែ្នុំមនិនដឹងថាសតូវសធ្ើយ៉ាងណាសពលមា
នបញ្ាសនោះសទ។ ឥឡតូវែ្នុំដឹងថាសតើគួរសទៅ 
សាលាសកុង ឬសកសួង ឬស្ាប័នណា 
មួយ។ ដូចសនះឥឡតូវ ែ្នុំមានជំសនឿចនិត្សសចើន 
ននិងយល់ដឹងសសចើនអំពតីតួនាទតី ននិងការ 
ទទួលែុសសតូវរបស់នគរបាល សហើយែ្នុំ
អាចអនុវត្សនិទនិ្ធរបស់ែ្នុំបានល្អជាងមុន។ 
ប៉ុផន្ចំនុចអវិជ្មាន គឺែ្នុំកាន់ផត្ាប់ស្វ 
្ាវសឡើងៗ ែ្នុំ្ាប់ែឹង។

ែ្នុំមានកូន បតីនាក់។ ឥឡតូវពួកសគមានអាយុ 
២០្្ាំ ១៦្្ាំ ននិង១០្្ាំ។ កូនសពៅសពួយ 
បារម្ ននិងសបាប់ែ្នុំថា គាត់មនិនចង់ឲ្យែ្នុំសតូវ

េលរដ្ឋននតំបនប់ព្្ញពចញបុរ រីករីឡា ក្ុងរាជធានរីភ្ពំេញ កាលេរីខខកុមភាះ ឆ្្២ំ០១៤

“ភរយិល្អ”៖ របាយការ្៍លរីកាដូ ៨



ផ�ប៉ះពា�់ផផនែក្តិអារម្មណ៍
 សសដេរីទាងំអស់បាននិយយថាការពធវែើយុទ្នាការអស់រយៈពេលជាព្ចើនឆ្្ ំ ការមន្ិល     
សង្សយ័មនិដឹងថាអវែរីនឹងពកើតពឡើងពៅពលើេួកគាត ់និងភាេតានតឹងក្ុង្គរួសារ បានដ្កទ់ម្ងនយ់៉ា ង 
ធ្ងនធ់្ងរពៅពលើសតិអារម្ម្៍របស់េួកគាត។់ សសដេរីព្ចើននាកប់ានេិេ្៌នាអំេរីពរាគសញ្្ញ ននជំងឺតាន
តឹងខផ្កអារម្ម្៍ (ពសស្ស/STRESS) ឬជំងឺបាកទ់ឹកចិត្ ដូចជាការមនិងងុយពដក ឬអវែរីខដលខ្្ងំ 
បំផុត គឺការចងព់ៅផ្ះ និងទទួលទានដំព្កពេញមយួនែ្ង។ សសដេរីមយួចំនួនបាននិយយថាជាញឹក
ញាបេ់ួកគាតខ់តងខតមានការខ្ប្បរួលអារម្ម្៍យ៉ា ងរ�័ស និងខ្្ងំក្ា ដូចជាអារម្ម្៍ពសាកពៅ 
យ៉ា ងខ្្ងំ ខដលបន្ពដ្យអារម្ម្៍សបបាយរ រីករាយ។ សសដេរីពស្ើរខតទាងំអស់បាននិយយថាេួកគាត់
ឥឡូវពនះឆ្បព់្វឆ្វព្ចើនជាងពេលមុន។ មាននយ័ថាជពម្ាះបន្ិចបន្ួចខតងខតបញ្ចបព់ដ្យការ 
ពឈ្ាះ្បខកកខដលមនិចាបំាច។់ សសដេរី ៣នាក ់ បាននិយយថា េួកគាតប់ានធ្ាបគិ់តេរីការពធវែើ          
អត្ោតជាព្ចើនពលើកក្ុងកំឡុងរយៈពេលប៉ាុនា្ម ន ឆ្្ពំនះ។ សសដេរីមយួចំនួនបាននិយយថា េួកគាត់
ពជឿជាកថ់ាអារម្ម្៍ដេ៏ិបាកទាងំពនះ នឹងរសាយបាត់្ បសិនពបើវវិាទដរីធ្រី្តរូវបានពដ្ះ្សាយ។      
ចំខ្កឯសសដេរីដន៏ទពទៀត បាននិយយថាេួកគាតម់ានអារម្ម្៍ថាការខ្បបលួទាងំឡាយខដលេួក 
គាត់្ ្ងកាត ់ គឺមានភាេអា្កកយ់៉ា ងធ្ងនធ់្ងរ ព�ើយវាទំនងជានឹងមានឥទ្ិេលពៅពលើគាតជ់ាពរៀង 
រ�ូត។

 ផលប៉ាះពាល់ខផ្កសតិអារម្ម្៍ គឺមានភាេអា្កកធ់្ងនធ់្ងរចំពពាះសសដេរីខដល្តរូវបាន 
បព ដ្េ ញពចញេរីផ្ះរបស់េួកគាត ់និងកំេុងរស់ពៅព្កាមទរីជំរកបព ដ្េ ះអាសន្។ ដូចគ្ាពៅនិងភាេ 
តានតឹងខដលពកើតពឡើងមកេរីការពធវែើជាសកម្មជន សាថា នភាេរស់ពៅខវែះខ្តរបស់េួកគាត ់ ព�ើយជា
េិពសសកងវែះទាងំ្សរុងននសិទ្ិឯកជន គឺបានផដេល់ផលេិបាកយ៉ា ងខ្្ងំបំផុតខដលេួកគាតម់និអាច
្ទាំ្ ទបាន។ សសដេរីទាងំអស់បាននិយយអំេរីការឈចឺាបឥ់តឈបឈ់រខដលបងកេពឡើងពដ្យការមនិ
អាចលាងសមា្អ តខ្ួន ឬមនិអាចពៅបន្បទ់ឹកជាឯកជនបាន។ េួកគាតប់ានេិេ្៌នាេរីអារម្ម្៍
ទាងំអស់ខដលបានពរៀបរាបខ់្ងពលើ ប៉ាុខន្អារម្ម្៍ទាងំពនះហាកប់រីដូចជាពធវែើពអាយគាតឈ់ចឺាប ់
យ៉ា ងខ្្ងំក្ាបំផុត ព�ើយេួកគាតជ់ាពរឿយៗខតងខតស្មកទឹ់កខភ្ក ឬចងស់្មកទឹ់កខភ្កពៅពេល
ខដលេួកគាតព់រៀបរាបអ់ំេរីអារម្ម្៍របស់េួកគាត។់

ករណតីសនិក្ា (ត)

បានសគចាប់ែ្លួនម្ងសទៀតសនោះសទ សសពោះវា
សធ្ើឲ្យគាត់ពនិបាកចនិត្សឃើញឳពុករបស់សគ
ចូលទទួលទានដំសណកសហើយយំ។  កូន
សសតីរបស់ែ្នុំក៏បានសបាប់ែ្នុំដូចគ្ាផដរ។ វា 
ពនិបាកសសមាប់ែ្នុំ សសពោះកូនសសតីែ្នុំធ្ាប់ជា
សនិស្ពូផក ប៉ុផន្សនៅសពលែ្នុំចូល 
ពន្ធនាគារ ការសនិក្ារបស់សគធ្ាក់ចុះ។ វា 
មានឥទ្ធនិពលប៉ះពាល់ដល់ែ្នុំ សដោយកូនរ
បស់ែ្នុំនឹងមនិនទទួលបានការអប់រំដ៏ល្អ។ 
សយើងជាសកម្មជន មនិនមានការសចះដឹង 
បានែ្ពស់សនោះសទ។ មនុស្មួយចំនួនក្នុង 
ចំសណោមពួកសយើង មនិនអាចនឹងសរសសរ
អក្រផែ្មរបានល្អសនោះផង។ ែ្នុំមនិនចង់   
បានស្ានភាពសនះ បន្សទៅសក្មងជំនាន់   
សសកោយ សដោយសារភាពសកម្មននិយម 
របស់សយើងសនោះសទ។

សកម្មជនដតីធ្តីសនៅទតីសកុង

្បជាេលរដ្ឋមកេរីពខត្កំេងស់្ឺ មកតវា៉ា ពៅមុខធានាគារ ANZ Royal ក្ុងរាជធានរីភ្ពំេញ កាលេរីខខសរីហា ឆ្្២ំ០១៤

“ភរយិល្អ”៖ របាយការ្៍លរីកាដូ៩



 សសដេរីខ្ះកប៏ានេិេ្៌នា េរីផលប៉ាះពាល់ពៅពលើរបូគាតន់នការប៉ាះទង្គិច�ិងសាជាព្ចើនដង 
និងញឹកញាបជ់ាមយួនឹងនគរបាល និងអាជាញា ធរពផ្សងៗពទៀត។ សសដេរីទាងំអស់ធ្ាបម់ានបទេិពសាធន៍
យ៉ា ងពហាច្ស់ ជាការ្បមាែពមើលង្យេរីអាជាញា ធរ ពៅពេលេួកគាតក់ំេុងខតពធវែើការតវា៉ា  និងសសដេរី 
ជាព្ចើននាកប់ានទទួលរងអំពេើ�ិងសាជានិច្ចជាកាល។ សសដេរីម្ាកប់ានបង្ហា ញេរីទំនាកទ់ំនងរវាងអំពេើ
�ិងសាខដលគាតធ្់ាបទ់ទួលរងពដ្យស្ានដរបស់អាជាញា ធរ និងភាេតានតឹងរវាងគាត ់និងសាវែ មរីរបស់ 
គាត។់ គាតប់ាននិយយថា ជាញឹកញាបគ់ាតប់ានព�ើញថាគាតម់ានអារម្ម្៍ព្វឆ្វចំពពាះសាវែ មរី 
គាត ់ ព�ើយមានពេលមយួគាតប់ាន្គវ រីកំបិតដ្កស់ាវែ មរីគាតព់ទៀតផង។ គាតនិ់យយថាគាតដឹ់ងថា 
ខុស ព�ើយគាតម់និចងព់ធវែើខបបពនាះពទ ប៉ាុខនដេពដ្យសារការទទួលរងអំពេើ�ិងសាេរីអាជាញា ធរញឹកញាប់
ពេក បានពធវែើពអាយគាតក្់ាយខ្ួនពៅជាមនុស្សព្វឆ្វជាងមុនខដល្គប់្ គងកំ�ឹងខ្ួនឯងបានតិច 
តួច។

 ែវែរីពបើខបបពនះកព៏ដ្យ សសដេរីទាងំអស់មានភាេវជិ្ជមានខ្ះពដើម្ប រីនិយយអំេរីថាពតើតួនាទរីរបស់
គាតជ់ាអ្កពធវែើយុទ្នាការបានជួយ�ដល់ការអភវិឌ្ឍនខ៍្ួនគាតផ្់្ល់យ៉ា ងដូចពមដេចខ្ះ។ េួកគាតប់ាន
និយយថាឥឡូវពនះេួកគាតម់ានភាេពគារេតិចតួច្ស់ចំពពាះអាជាញា ធរ ព�ើយែវែរីពបើេួកគាតធ្់ាប់
ទទួលរងអំពេើ�ិងសាពដ្យសារស្ានដអាជាញា ធរកព៏ដ្យ កេ៏ួកគាតម់ានការភយ័ខ្្ចតិចតួច្ស់ 
ចំពពាះអាជាញា ធរ។ េួកគាតប់ានេន្យល់ថា េួកគាតឥ់ឡូវពនះយល់ដឹងថាសិទ្ិរបស់គាតម់ានអវែរីខ្ះ 
ព�ើយេួកគាតម់និខ្្ចនឹងព្កាកឈរពដើម្ប រីសិទ្ិរបស់គាតព់នាះពទ។ សសដេរីជាព្ចើននាកប់ាននិយយ
ថាេួកគាតម់ានពមាទនភាេនឹងអវែរីខដលេួកគាតស់ព្មចបាន និងអវែរីខដលេួកគាតប់ានពរៀន ព�ើយែវែរី 
ពបើមានឧបសគ្គទាងំឡាយកព៏ដ្យ កេ៏ួកគាតម់ានអារម្ម្៍ថាេួកបានក្ាយជាមនុស្សរងឹបុឹងជាង
មុន ខដលពនះជាលទ្ផលននការពធវែើយុទ្នាការរបស់េួកគាត។់

ការល្្ើយតបរប្់ស្្ដរីចំលពោះអំលពើហិង្ា
 ពៅតំបនទ់រី្ករុង សសដេរីទាងំអស់បាននិយយថាការខសវែងរកជំនួយេរីអាជាញា ធរ្បពភទ្ក៏
ពដ្យដូចជានគរបាលជាពដើម គឺមានការេិបាក្ស់សំរាបេ់ួកគាតព់ដ្យសារខតមូលព�តុមយួ
ចំនួន។ ជាដំបូងបង្អស់ ពដ្យសារខតេួកគាតជ់ាសកម្មជនដរីធ្រី អាជាញា ធរចាតទុ់កេួកគាតថ់ាជាអ្ក 
បងកេបញ្ហា  ព�ើយដូពច្ះអាជាញា ធរមនិទំនងជាពធវែើអវែរីមយួពដើម្ប រីជួយ�េួកគាតព់នាះពទ។ សកម្មជនទាងំ 
ឡាយខដលមានពករ ដេិ៍ពឈា្ម ះល្ប រី បាននិយយថាេួកគាតភ់យ័ខ្្ចថា្បសិនពបើអាជាញា ធរបានដឹងអំេរី 
អំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសាររបស់េួកគាត ់អាជាញា ធរនឹងមនិ្តឹមខតមនិ្េមជួយ�េួកគាតព់ទ ប៉ាុខន្េួកពគអាច
នឹងព្បើេត័ម៌ានពនះពដើម្ប រីបង្ូចកត្ិយសរបស់េួកគាតព់ទៀតផង។ សសដេរីម្ាកក់្ុងចំព្មពនាះបាន    
និយយថានគរបាលមូលដ្្ឋ នរបស់គាតជ់ាញឹកញាបខ់តងខតតាមដ្នគាត ់ និង្តរួតេិនិត្យរាល់អវែរីៗ

នគរបាល រារាងំការពដើរក្បនួរបស់សកម្មជនសស្រី ក្ុងទិវាសិទ្ិនារ រីអន្រជាតិ 
ក្ុងរាជធានរីភ្ពំេញ កាលេរីខខមរីនា ឆ្្២ំ០១៤

ករណតីសនិក្ា

ស្ាមតី ននិងសកុមសគួសាររបស់ែ្នុំមនិនចូលចនិត្
យុទ្ធនាការរបស់ែ្នុំសទ។ ពួកសគសពួយបារម្
អំពតីសុវត្និភាពរបស់ែ្នុំ សនៅសពលែ្នុំសចញសទៅ 
សហើយពួកសគក៏សពួយបារម្អំពតីកង្ះសបាក់
ចំណូលសសពោះសពលែ្នុំសចញសទៅសធ្ើយុទ្ធនា
ការ ែ្នុំមនិនអាចរកសបាក់បានសទ។

ស្ាមតីរបស់ែ្នុំមនិនចង់ឲ្យែ្នុំសទៅសទ។ គាត់ 
អនុញ្ាតឲ្យែ្នុំសទៅផតម្ងប៉ុសណណោះក្នុងដប់
សលើក ប៉ុផន្ែ្នុំមនិនសគោរពតាមគាត់សទសហើយ 
សនៅផតសចញសទៅ។ សនៅសពលែ្នុំសតឡប់មក 
វិញ ផតងផតមានការទាស់ផទងគ្ា ជា       
ពនិសសស បន្ាប់ពតីសយើងទទួលបានប័ណណ 
កម្មសនិទនិ្ធដតីធ្តី។ ប៉ុផន្ែ្នុំអាណនិតសហគមន៍ 
ដូចសនះ ែ្នុំក៏បន្សធ្ើយុទ្ធនាការ។ ស្ាមតី   
របស់ែ្នុំ ឲ្យែ្នុំសសជើសសរើសរវាងសកុមសគួសារ 
របស់ែ្នុំ ននិងសហគមន៍។ បន្ាប់ពតីមាន 
ជសម្ោះ ក៏បានសធ្ើឲ្យសយើងផចកផ្តូវគ្ា 
សហើយសនៅផែតុលា្្ាំមុន សយើងក៏ផលង 
លះគ្ា។ 

បញ្ាជាសសចើនផតងផតសកើតសឡើងសនៅ្្ាំមុន 
សនៅសពលែ្នុំចំណាយសពលសសចើន សលើ 
យុទ្ធនាការ សហើយែ្នុំធ្ាប់មនិនចូលផ្ះរហូត 
ដល់សម៉ោង ៩ ឬ ១០ យប់ សហើយស្ាមតី   
របស់ែ្នុំគនិតថាែ្នុំបានសធ្ើអ្តីែុស សហើយមាន 
ការសង្័យយ៉ាងែ្ាំង។ ែ្នុំបានសបាប់គាត់ 
ថា ែ្នុំសគាន់ផតសទៅសធ្ើការងារជាមួយសស្តី 
ននិងសពះសង្ឃ ប៉ុផន្គាត់មនិនសជឿែ្នុំសទ។    
គាត់ននិយាយថា ែ្នុំសសលាញ់ដតីសហគមន៍
សសចើនជាងសគួសារ។ គាត់ែឹងយ៉ាងែ្ាំងសនៅ 
សពលែ្នុំសតូវបានសគបាញ់ទឹកដាក់ សហើយ 
រលូតកូន។ គាត់ែឹងរហូតដល់សសបើសបាស់
អំសពើហនិង្ាសលើែ្នុំ។ គាត់ មនិនអាចទទួល 
យកបានតសទៅសទៀតសទ។ ពតីមុន គាត់មនិន
ផដលសសបើសបាស់អំសពើហនិង្ាសលើែ្នុំសទ សគាន់ 
ផតស្តីបសន្ោសប៉ុសណណោះ។

ែ្នុំមនិនបានទទួលជំនួយែាងសសកៅសទ សសពោះ
ែ្នុំគនិតថាវាជាកំហុសរបស់ែ្នុំ ផដលែ្នុំមនិន 
អាចផ្ល់ដល់សកុមសគួសារ។ ែ្នុំមាន        
អារម្មណ៍ែុស្្គង ផដលមនិនបានផ្ល់ដល់ 
កូនរបស់ែ្នុំ។ សហគមន៍បានជួយ ននិង 
យកែ្នុំសទៅមន្តីរសពទ្យ សនៅសពលែ្នុំរងរបួស
សពលមានអំសពើហនិង្ា។ ពួកសគជួយែ្នុំម្ង 
សនៅសពល ែ្នុំបានព្យាយាមសលោតពតីសលើ 
ស្ពាន។ ពួកសគបញ្ឈប់ែ្នុំ។ 

បញ្ាទាំងអស់ជះឥទ្ធនិពលដល់កូនរបស់
ែ្នុំយ៉ាងសសចើន។ ពួកសគធំល្មមនឹងយល់អ្តី
ផដលកំពុងសកើតសឡើងសនៅក្នុងសគួសារ។ 
ពួកសគសពួយបារម្អំពតីសុែភាព ននិងអំពតី 
សុវត្និភាពរបស់ែ្នុំ សនៅសពលែ្នុំសចញសទៅសធ្ើ

“ភរយិល្អ”៖ របាយការ្៍លរីកាដូ ១០



ខដលគាតព់ធវែើ ដូពច្ះគាតគ់ា្ម នជំពនឿថាអ្កទាងំពនាះនឹងជួយ�គាតព់នាះពទ។ សសដេរីម្ាកព់ទៀតខដលធ្ាប់្ ្ង 
កាតប់ទេិពសាធនអ៍ំពេើ�ិងសាពោរពៅពៅក្ុង្គរួសារ បាននិយយថាគាតព់ៅទរីបំផុតបានពៅសំុ 
ជំនួយេរីនគរបាល ប៉ាុខនដេេួកពគបាន្បាបគ់ាតថ់ាវាជាពរឿងរា៉ា វក្ុង្គរួសារ ព�ើយអ្កទាងំពនាះមនិបាន
ពធវែើសកម្មភាេអវែរីទាល់ខតពសាះពដើម្ប រីជួយ�គាត។់ ក្ុងចំព្មសសដេរីដនទពទៀត ខដលចូលរមួបទ 
សមាភា សន ៍ គា្ម នសសដេរី្ម្ាកប់ានពៅរកអាជាញា ធរពដើម្ប រីសំុជំនួយពនាះពទ។ ក្ុងចំព្មពនាះ សសដេរី 
២នាក ់ខដលទទួលរងអំពេើ�ិងសា បានឈានពៅដល់ការ្េមព្េៀងព្រៅផ្ូវការមយួជាមយួនឹងសាវែ មរី 
េួកគាត ់គឺការផ្ដេ ចទ់ំនាកទ់ំនងគ្ា ការខចករខំលក្ទេ្យសម្បត្ិ និងសិទ្ិពធវែើជាអា្េយាបាលរបស់
កូន។ អ្កទាងំេរីរបានពៅរកអង្គការមនិខមនរដ្្ឋ ភបិាលពដើម្ប រីសំុ្បឹកសាផ្ូវចបាបអ់ំេរីសិទ្ិរបស់េួក 
គាតក់្ុងការខលងលះ។

 សំរាបអ់្កខដលរស់ពៅស�គមនជ៍នបទ កងវែល់ដូចគ្ាអំេរីការទាកទ់ងអាជាញា ធរកម៏ានខដរ 
ប៉ាុខនដេសសដេរីខដល្តរូវបានសមាភា សន ៍ កប៏ាននិយយអំេរីឧបសគ្គមយួចំនួនបខនថាមពទៀតសំរាបគ់ាតក់្ុង 
ការខសវែងរកជំនួយ។ ជាទូពៅនគរបាលខតងខតពៅឆ្្ង យេរីភូម ិ ខដលសសដេរីរស់ពៅ ព�ើយសសដេរីមនិមាន   
្បាកព់ដើម្ប រីពធវែើដំព ើ្ រពៅជួបនគរបាល ជាងពនះពៅពទៀត គឺ្បាកព់ដើម្ប រីខសវែងរកប ដ្េឹ ងតាមផ្ូវចបាប ់
មយួចំពពាះសាវែ មរីរបស់អ្កទាងំពនាះ។ វាកេ៏ិបាកសំរាបេ់ួកគាតផ់ងខដរ ក្ុងការចាកព់ចញេរីសាវែ មរី 
របស់គាត ់ពដ្យសារខតមូលព�តុជាកខ់សដេង ដូចជាេួកគាតម់ាន្បាកត់ិចតួច និងជាធម្មតាមានកូន 
ព្ចើននាកខ់ដលគាត់្ តរូវពមើលខែ ព�ើយគាតគ់ា្ម នកខន្ង្ពដើម្ប រីពៅពនាះពទ។ េួកគាតក់ជ៏ួប្បទះ 
និងសំពាធសង្គមដខ្៏្ងំមយួផងខដរក្ុងការបន្អាពា�៍េិពា�៍។ ឧទា�រ្៍ សសដេរីជាព្ចើននាកខ់ដល 
ចូលរមួបទសមាភា សន ៍ បានសំុពអាយពមភូមរិបស់េួកគាតជ់ួយ�ពដ្ះ្សាយអំពេើ�ិងសារបស់សាវែ មរី 
េួកគាត។់ ជាទូពៅ ពមភូមិៗ ខតងខតនិយយថាអំពេើ�ិងសាពនះគឺជាបញ្ហា ក្ុង្គរួសារ ព�ើយេួកពគ 
នឹងមនិពធវែើអន្រាគមន ៍ឬកខ៏បរជានិយយថាការខលងលះគឺជាពរឿងអា្កក ់ព�ើយសសដេរីគួរខត្តលបព់ៅ
ផ្ះវញិពៅពេលខដលសាវែ មរីេួកគាតស់្ងបចិ់ត្។ ប៉ាុខនដេពៅពេលពមភូមជិួយ�អនដេរាគមនវ៍ញិ គឺវាខតងខត 
ពធវែើពឡើងពដើម្ប រីនាពំអាយសាវែ មរី និងភរយិ្សរុះ្សរួលគ្ាវញិ។ ចំពពាះករ រ្ី ខ្ះ អនដេរាគមនព៍នះ គឺរមួ  
មានការចុះ�តថាពលខ្របស់សាវែ មរី ពលើការ្េមព្េៀងថាគាតនឹ់ងមនិព្បើអំពេើ�ិងសាពៅពេល 
អនាគត។ ដូពច្ះពៅជនបទ សសដេរីទាងំអស់ខដលរងទុក្ពដ្យអំពេើ�ិងសាមានអារម្ម្៍ថាេួកគាត ់ 
គា្ម នជព្មើស្ព្រៅេរីពៅជាមយួសាវែ មរីេួកគាត ់ ពទាះបរីជាសសដេរីជាព្ចើននាកក់្ុងចំព្មពនាះបាន 
ទទួលសា្គ ស់ថា សាវែ មរីគាតម់និ្តឹមខតព្បើអំពេើ�ិងសាពលើគាតព់នាះពទ ប៉ាុខនដេកព៏្បើអំពេើ�ិងសាពលើកូន 
េួកគាតផ់ងខដរ។ ពនះហាកប់រីដូចជាមានភាេអតធ់្មតច់ំពពាះអំពេើ�ិងសា និងការទទួលយកថាអំពេើ 
�ិងសា គឺ្គានខ់តជាខផ្កមយួននអាពា�៍េិពា�៍។

ករណតីសនិក្ា (ត)

យុទ្ធនាការ ដូចសនះពួកសគស្អប់ 
សហគមន៍។ វាក៏មានឥទ្ធនិពលដល់ការ 
សនិក្ារបស់ពួកសគផងផដរ។ ពួកសគមនិនសទៅ 
សរៀនសទៀងទាត់សទ ដូចសនះែ្នុំមានអារម្មណ៍ 
ថា ែ្នុំមនិនបានបំសពញកាតព្កនិច្ចរបស់ែ្នុំជា
ម្ាយ ក៏សសពោះផតបញ្ាសនះ។ ែ្នុំពនិបាកចនិត្
សសពោះសដោយសធ្ើយុទ្ធនាការ ែ្នុំនឹងទទួល 
បានវត្នុមួយ ផតែ្នុំនឹងបាត់បង់វត្នុមួយ 
សផ្ងសទៀត។ ែ្នុំមានអារម្មណ៍ថា ែ្នុំគួរសធ្ើ 
ឲ្យបានល្អជាងសនះ សសមាប់សកុមសគួសារ 
របស់ែ្នុំ។ ជាមួយយុទ្ធនាការ សយើងសនៅមនិន 
ទាន់សសសមចសគោលសដៅរបស់សយើង សពញ 
សលញសនៅសឡើយ។ ប៉ុផន្ែ្នុំបានសដើរបាន 
ជាងពាក់កណ្ាលផ្តូវសហើយ ែ្នុំមនិនអាច 
សតឡប់សសកោយសទ។

សកម្មជនដតីធ្តីសនៅទតីសកុង

“ភរយិល្អ”៖ របាយការ្៍លរីកាដូ១១



ករណតីសនិក្ា៖  សកម្មជនដតីធ្តីសនៅជនបទ
ជសម្ោះបានចាប់សផើ្មសនៅ្្ាំ២០០២ ប៉ុផន្ែ្នុំមនិនចាំថាសពលណាែ្នុំចាប់ 

សផ្ើមសធ្ើយុទ្ធនាការសនោះសទ។ ជាលទ្ធផលថនយុទ្ធនាការ សយើងទទួលបានដតី
ធ្តីរបស់សយើងសតលប់មកវិញ ផតមនិនទាំងអស់សទ។ ែ្នុំបានចូលរួមក្នុង 
យុទ្ធនាការ ជាសសចើនដង។ សយើងបានព្យាយាមយ៉ាងែ្ាំង សដើម្តីទទួលបាន 
ដតីសតឡប់មកវិញ។ សយើងបានសទៅជាសសចើនកផន្ង ដូចជាសែត្សសៀមរាប ននិង 
រាជធានតីភ្ំ សព ញ សយើងក៏បានសសមាកសនៅមុែតុលាការសទៀតផង។ មានផត  
ែ្នុំសទ ផដ ល បានចូលរូមក្នុងយុទ្ធនាការ សហើយស្ាមតីរបស់ែ្នុំសនៅផ្ះជាមួយ 
កូនៗ។

ដំបូង គាត់គាំសទែ្នុំ ប៉ុផន្ជាសសចើនដងសសកោយៗមក សដោយមនិនមាន 
លទ្ធផល សហើយជាសសចើនយប់ សសចើនថថ្ង ្្ងាយពតីផ្ះ គាត់អស់សង្ឃឹម សហើយ
ឥឡតូវគាត់មនិនចង់ឲ្យែ្នុំសទៅសទៀតសទ។ មានភាពតានតឹងជាសសចើនសនៅក្នុង 
សគួសារ។ បញ្ាចំបងគឺ ស្ានភាពសសដ្កនិច្ចក្នុងសគួសារ សសពោះែ្នុំសទៅសធ្ើ 
យុទ្ធនាការ ដូចសនះ សយើងមនិនមានចំណូលសទ។ 

គាត់ចាប់សផ្ើមសសបើហនិង្ាមកសលើែ្នុំ បន្ាប់ពតីមានជសម្ោះដតីធ្តីបានចាប់ 
សផ្ើម។   គាត់នឹងែឹង បន្ាប់ពតីែ្នុំសតឡប់មកផ្ះពតីការសធ្ើយុទ្ធនាការ សហើយ 
សយើងបានសឈ្ោះគ្ា សហើយបន្ាប់មកគាត់បានសសបើហនិង្ាសលើែ្នុំ។ ឥឡតូវ អំសពើ 
ហនិង្ាបានថមថយបន្និច សសពោះចាប់តាំងពតីសយើងទទួលបានដតីពាក់ 
កណ្ាលសតលប់មកវិញ ែ្នុំសទៅសធ្ើយុទ្ធនាការតនិចជាងមុន សហើយឥឡតូវែ្នុំ 
អាចសធ្ើការបានសសចើន    ផដលសធ្ើឲ្យសយើងមនិនសូវសឈ្ោះគ្ាសសចើនសទៀតសទ។ 
ប៉ុផន្សពលែ្ះ គាត់សសវឹង សហើយសលើកសឡើងនូវបញ្ាចាស់ៗ បន្ាប់មកគាត់ 
ែឹង សហើយក៏សសបើហនិង្ាម្ងសទៀត។ ជាធម្មតាែ្នុំរត់សចញ សដើម្តីសជៀសពតីការ 
វាយដំ។ ែ្នុំស្ាក់សនៅផ្ះបងប្អតូន ឬផ្ះអ្កជនិតែាង។  គាត់មនិនសដញតាមែ្នុំសទ។ 
សពលែ្ះមនិត្ភក្និផ្ល់សយោបល់ដល់គាត់ឲ្យឈប់សសបើអំសពើហនិង្ា សហើយគាត់ 
ហាក់ដូចជាស្ាប់ ប៉ុផន្សនៅសពលគាត់សសវឹង គាត់សភ្ចអស់។

កូនបានរត់សចញពតីផ្ះសនៅសពលគាត់ែឹង សហើយគាត់ចាប់សផ្ើមសជរកូន 
ទាំងសនោះ។ 

សលើកដំបូង សនៅសពលហនិង្ាបានសកើតសឡើង ែ្នុំបានរាយការណ៍សទៅសមភូមនិ 
ជាអ្កផដលមកននិយាយជាមួយគាត់ ប៉ុផន្សសកោយមកសទៀតែ្នុំមនិនបានសទៅ 
រំែានសទៀតសទ។ ែ្នុំបានព្យាយាមរត់សចញពតីគាត់ សហើយអត់ធ្មត់ជាមួយគាត់។ 
សបសនិនសបើហនិង្ាសកើតសឡើងសទៀត សហើយធ្ងន់ធ្ងរ ែ្នុំនឹងផស្ងរកការជួយពតី 
អង្គការមនិនផមនរដ្ាភនិបាល ផដលអាចផ្ល់សយោបល់ដល់គាត់ ឬអប់រំឲ្យគា
ត់ឈប់សសបើអំសពើហនិង្ា។ 

សដោយសារការសធ្ើយុទ្ធនាការ ែ្នុំមានភាពក្ាហានឥឡតូវសនះ។ សហគមន៍ 
ស្និតសសកោមការគាបសង្កត់រយៈសពលយូរ ដូចសនះសយើងសតូវជំនះ សហើយែ្នុំមនិន
ែ្ាចសទៀតសទសនៅសពលែ្នុំជំសនះជាមួយអ្កដថទសទៀត។ ែ្នុំដឹងថាែ្នុំមានសនិទនិ្ធ
សស្មើគ្ា ដូចសនះែ្នុំមនិនគួរទទួលរងទុក្ខសនោះសទ។ សហើយជាមួយស្ាមតីរបស់ែ្នុំ 
ែ្នុំមនិនែ្ាចគាត់ដូចមុនសនោះសទ។ សនៅសពលគាត់ែឹង សពលែ្ះែ្នុំតបតសទៅគាត់ 
សសពោះសបសនិនសបើែ្នុំស្ងាត់កាន់ផតែ្ាំង គាត់កាន់ផតគាបសង្កត់សលើែ្នុំ ដូសច្ះ 
សពលែ្ះែ្នុំននិយាយ។ ឥឡតូវសនះែ្នុំមនិនសូវែ្ាចគាត់សទ ប៉ុផន្មនិនផមនមនិនែ្ាច
ទាំងសសុងសនោះសទ។

"ែ្នុំមនិនផដលប្ឹង នគរបាល អាជ្ាធរ ក្នុងតំបន់   
ឬអង្គការមនិនផមនរដ្ាភនិបាលឲ្យជួយែ្នុំសទ    

សដោយជាទូសទៅ គឺពឹងផតអ្កជនិតែាង។ ែ្នុំបាន 
រាយការណ៍វាសទៅសមភូមនិ។ គាត់បាន ននិយាយថា 

សនះជាសរឿងក្នុងសគួសារ ដូចសនះ គាត់មនិន 
សសជៀតផសជកសនោះសទ។"

សកម្មជនដតីធ្តីសនៅជនបទ

“ភរយិល្អ”៖ របាយការ្៍លរីកាដូ ១២

សស្រីចូលរមួក្ុងការតវា៉ាឲ្យមានការពដ្ះខលងសកម្មជនកម្មករទាងំ២៣នាក ់ក្ុងរាជធានរីភ្ពំេញ 
កាលេរីខខឧសភា ឆ្្២ំ០១៤



សកម្មជនជាសស្រី ចូលរមួទាមទារឲ្យមានការពដ្ះខលងសកម្មជនដរីធ្រីខដលកំេុងជាប�ុ់ំ អ្ក្សរី ពយម បុបាផា  
ក្ុងរាជធានរីភ្ពំេញ កាលេរីខខឧសភា ឆ្្២ំ០១៤

“ភរយិល្អ”៖ របាយការ្៍លរីកាដូ១៣



សសចក្តីសន្និដ្ាន
 ការសិកសាពនះ េយាយមពដើម្ប រីខសវែងរកទំនាកទ់ំនងរវាងជពម្ាះ
ដរីធ្រី និងជាេិពសសភាេសកម្មនិយមរបស់សសដេរីខដលពាកេ់ន័្ក្ុង 
ជពម្ាះទាងំពនាះ ព�ើយនិងអំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារ និងការខបកបាក ់
្គរួសារ។ បទសមាភា សនទ៍ាងំពនះបានបង្ហា ញពអាយព�ើញថាវវិាទដរីធ្រី
មានផលប៉ាះពាល់ធំទូលាយពៅពលើសសដេរីសកម្មជន ទាងំខផ្ក�ិរញ្ញ វតថាុ 
សតិអារម្ម្៍ និង្គរួសារ ព�ើយចំពពាះករ រ្ី ភាគព្ចើន ផលប៉ាះពាល់
ទាងំពនាះបានផ្្ស់បដេូរជរីវតិរបស់សសដេរីទាងំពនាះយ៉ា ង្ជាលព្រៅ និងមនិ 
អាច្តលបព់ៅភាេពដើមបានពឡើយ។

 ចរតិលក្្ៈននការសិកសាពនះ មាននយ័ថាពយើងមនិអាចពធវែើ
ការសរបុេរីលទ្ផល ខដលបានរកព�ើញពៅពលើសសដេរីសកម្មជនដរីធ្រីទាងំ
អស់ពនាះពទ ប៉ាុខនដេវាគួរពអាយភាញា កព់ផ្អើលខដល ៥នាកក់្ុងចំព្មសសដេរី 
២៤នាកខ់ដល្តរូវបានសមាភា សន ៍ បានទទួលរងអំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារ 
បន្ាបេ់រីេួកគាតក្់ាយជាអ្កពធវែើយុទ្នាការ ខដលគាតម់និធ្ាបម់ានបទ 
េិពសាធនព៍នះេរីមុនទាល់ខតពសាះ។ ព�ើយសសដេរី ៦នាក ់ពផ្សងពទៀតខដល
ធ្ាបម់ានបទេិពសាធនអ៍ំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារ មុនពេលជពម្ាះដរីធ្រី 
របស់េួកគាតច់ាបព់ផដេើម បាននិយយថាអំពេើ�ិងសាពនះបានកានខ់ត  
អា្កកព់ឡើងចាបត់ាងំេរីពេលជពម្ាះដរីធ្រីចាបព់ផដេើម។

 សំរាបស់សដេរីខដល្តរូវបានសមាភា សន ៍ ទំនាកទ់ំនងរវាងជពម្ាះ 
ដរីធ្រី  និងបទេិពសាធនន៍នអំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារ ហាកប់រីដូចជាពកើត  
ពចញពឡើងេរីភាេសកម្មនិយមរបស់េួកគាត។់ ព�ើយភាេសកម្ម 
និយមពនះ បាននាគំាតព់អាយពចញេរី្បនេ រ្ី ខដលភរយិ្តរូវពៅផ្ះ 
ខដលជាតួនាទរីមយួខដលរងវែងម់ហាជនរេំឹងថាសសដេរីនឹងពគារេតាម។ 
សសដេរី ២ ឬ ៣នាក ់ បានបពញ្ចញពយបល់អំេរីបញ្ហា ពនះពដ្យខ្ួនគាត ់
ផ្្ល់ ពដ្យនិយយថា ដរាប្េួកគាតព់ធវែើអវែរីៗទាងំអស់ខដលសាវែ មរី
គាតច់ងប់ានពដ្យមនិ្បខកក ពនាះទំនាកទ់ំនងរបស់េួកគាតគឺ់ល្អ។ 
ពៅពេលខដលេួកគាតម់និបានពធវែើខបបពនះ ព�ើយខបរជាពធវែើអវែរីខដល  
សាវែ មរីគាតព់�ើញថាជាការព្ជើសពរ ើសស�គមនជ៍ាជាង្គរួសារ និង 
ការទទួលយកតួនាទរីជាសកម្មជនស�គមន ៍ ពនាះសាវែ មរីគាតន់ឹងមនិ
អាចទទួលយកតួនាទរីែ្មរីរបស់គាតប់ានពទ ព�ើយបដេរីគាតប់ានព្បើអំពេើ
�ិងសាចំពពាះគាត។់

 វាគួរពអាយបារម្ម្៍ខដលសសដេរី ៧នាក ់ ក្ុងចំពនាមសសដេរីខដល 
មានបទេិពសាធនអ៍ំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារ មនិបានពធវែើសកម្មភាេអវែរី  
ពឡើយ ពដើម្ប រីដកខ្ួនេួកគាតព់អាយពចញេរីសាវែ មរីដព៏ោរពៅរបស់អ្ក
ទាងំពនាះ ខតមានការពលើកខលងចំពពាះម្ាកខ់ដលចាកពចញេរីសាវែ មរី គឺ
គាតម់និខសវែងរកជំនួយេរីនគរបាលពនាះពទ។ ពទាះជាយ៉ា ង្ក ៏
ពដ្យ មានភាេដូចគ្ាពៅនឹងចំនួនភាគព្ចើនននជនរងព្គាះ ននអំពេើ 
�ិងសាក្ុង្គរួសារ ពៅក្ុង្បពទសកម្ុជា។  សសដេរីពៅក្ុងការសិកសាពនះ 
បានដឹងថាការពៅរកនគរបាល មនិទំនងជាអាចជួយ�ពអាយសាថា ន 
ភាេកានខ់ត្បពសើរពឡើងពនាះពទ ព�ើយគាតខ់ែមទាងំ្តរូវចំ្យ 
្បាកខ់ដលគាតគ់ា្ម ន ឬ មនិមានលទ្ភាេអាចចំ្យបាន។ 
ទាងំពនះ្តរូវបានផ្សពំឡើងពដ្យការេិត ខដលថាសសដេរីតិចតួច្ស់   
ខដលមានជព្មើសពផ្សងៗចំពពាះកខន្ងស្ាកព់ៅ ព�ើយការពធវែើជា       
អា្េយាបាលខតម្ាកឯ់ង អាចនឹងផដេល់ការលំបាក្ស់ដល់េួក 
គាតក់្ុងការចិញ្ច ឹមជរីវតិ។ ពដ្យសារខតមុខង្ររបស់អ្កទាងំពនាះជា
សកម្មជនដរីធ្រី ការភយ័ខ្្ចរបស់សសដេរីខដលថានគរបាលអាចនឹងមនិ 
ជួយ�គាត ់ និងអាចព្បើ្បាស់េត័ម៌ានពនះពដើម្ប រីពធវែើបាបគាត ់ បានខចក 
ករ រ្ី ទាងំអស់ពនះ ដ្ចព់ចញេរីករ រ្ី អំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារពផ្សងៗ 
ពទៀត ព�ើយការភយ័ខ្្ចពនះ គឺជាមូលព�តុដធ៏្ងនធ់្ងរខដលគួរពអាយ 
្េរួយបារមភា។

 អំពេើ�ិងសាពលើសសដេរី  និងការរពំលាភយកដរីធ្រី  គឺជាការបំពាន
សិទ្ិមនុស្សដធ៏្ងនធ់្ងរបំផុត និងមាន្ទង់្ ទាយធំបំផុតពៅក្ុង្បពទស 
កម្ុជា។ សំរាបស់សដេរីជាព្ចើននាកព់ៅក្ុងការសិកសាពនះ បញ្ហា ទាងំេរីរពនះ 
ជាបទ់ាកទ់ងគ្ា ព�ើយជរីវតិរបស់គាត់្ តរូវបានញាំញុរីពដ្យសារខត 
ជពម្ាះទាងំពៅសារធរ្ៈ និងពៅក្ុងទរីលំពៅដ្្ឋ ន។ ពរឿងរា៉ា វរបស់     
សសដេរីទាងំពនះបានបង្ហា ញពអាយព�ើញេរីពសចកដេរីក្ាហាន និងភាេអត ់
ធ្មតដ់អ៏សា្ច រ្យរបស់េួកគាត ់ ព�ើយវាបានពធវែើការលាត្តដ្ងនូវត្មរូវ
ការននការផ្្ស់បដេូរដេ៏ិត្បាកដមយួពៅពលើ្ន្ៈ និងពគាលនពយបាយ 
ខដលបញ្ហា ទាងំេរីរពនះគួរខត្តរូវពធវែើពឡើងពដ្យរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា។

៣ Katherine Brickell, Baureaksmey Prak & Bunnak Poch ច្ាប់ស្តីពតីការទប់ស្កាត់អំសពើហនិង្ាក្នុងសគួសារ  ននិងកនិច្ចការពារជនរងសសគោះ។ គម្ាតរវាតច្ាប់ ននិងការអនុវត្ន៍សនៅក្នុង 
សបសទសកម្ពនុជា ននិងអ្តីផដលអាចសធ្ើបាន, របាយការណ៍សសាវសជាវបឋម ្្ាំ២០១៤ ទំព័រ៣៦ http://www.katherinebrickell.com/katherinebrickell/wp-content/uploads/2014/01/
DV-Law-Prelim-Report-2014.pdf.
៤ ជនិត ៣៣% ថនបុរសផែ្មរផដលសតូវបានស្ង់មតនិ សតូវបានរាយការណ៍ថាពួកគាត់បានសបសពឹត្បទសល្មើសអំសពើហនិង្ាសលើរាងកាយ ឬអំសពើហនិង្ាផ្តូវសភទ ឬទាំងពតីរ៖ Partners for 
Prevention, Why Do Some Men Use Violence Against Women and How Can We Prevent It? Quantitative Findings from the UN Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific, 
September 3013, http://www.partners4prevention.org/node/515
៥ សូមសមើលកំណត់សំគាល់ែាងសលើ។
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អនុ្ា្ន៍
►►► ្តរូវធានាថានគរបាលនឹងពសើុបអពងកេតករ រ្ី អំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារទាងំអស់ពអាយបាន្គប់្ ជរុងព្ជាយ និង្តឹម្តរូវ ពដ្យមនិគិតេរី 
អត្សញ្្ញ ្របស់ជនរងព្គាះ ព�ើយ្តរូវធានាថាអាជាញា ធរមូលដ្្ឋ ន នគរបាល និងបុគ្គលិកតុលាការ ពធវែើការពដ្យឯករាជ្យ និងពដ្យយុត្ិធម ៌
ពដើម្ប រីការពារជនរងព្គាះទាងំអស់េរីអំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារ។

►►► ្តរូវផដេល់ែវកិាបខនថាមពៅដល់នគរបាល និងជាេិពសសនគរបាលពៅជនបទ សំរាបព់ធវែើការពសើុបអពងកេត និងការផ្ន្ាពទាសពលើករ រ្ី  
អំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារ។

►►► ្តរូវធានាថាអាជាញា ធរមូលដ្្ឋ ន នគរបាល និងបុគ្គលិកតុលាការ ដឹងថាអំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារមនិខមនជាបញ្ហា ឯកជន ឬបទពល្មើស 
្សាល និង្តរូវធានាថាអ្កទាងំពនាះយល់ដឹងអំេរីសារៈសំខ្នន់នការដ្កព់ទាសជនពល្មើសននអំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារចំពពាះសកម្មភាេរបស់ 
េួកពគ។

►►► បពងកេើនចំនួនននពសវាកម្មទរីជ្មក និងពសវាកម្មសង្គម សំរាបជ់នរងព្គាះននអំពេើ�ិងសាក្ុង្គរួសារ និងបពងកេើតនូវការផដេល់កម្មវធិរីប្ុ្ះ 
ប្្លវជិា្ជ ជរីវៈ។

►►► បពា្ឈបក់ារព្បើ្បាស់អំពេើ�ិងសា ពលើអ្កពធវែើយុទ្នាការដរីធ្រី និងអ្កតវា៉ា ពដ្យអ�ិងសាទាងំអស់។

►►► ពធវែើការបពា្ឈបដ់េ៏ិត្បាកដមយួ ចំពពាះការបព ដ្េ ញពចញពដ្យបង្ំ និង្តរូវផដេល់សំ្ងសម្សប និង្គប់្ គានព់ៅដល់អ្កខដល     
្តរូវបានផ្្ស់បដេូរទរីលំពៅពដ្យបង្ំរចួពៅព�ើយ ឬអ្កខដល្តរូវបានរបឹអូសយកដរីធ្រីពដ្យខុសចបាប។់

►►► ្បតិបត្ិនូវការពបើកចំ�រជាសាធារ្ៈ និងមានតម្ាភាេននការកំ្ត់្ េំខដន និងការខបងខចកដរីធ្រី ឲ្យបានកានខ់តឆ្ប ់ ព�ើយ្តរូវ 
ធានាថាកម្មវធិរីផដេល់ប្ងក់ម្មសិទ្ិដរីធ្រីពៅពេលអនាគតនឹង្តរូវពធវែើពឡើងព្កាមខដនសមតថាកិច្ចននសាថា បន័រដ្ឋមយួខដលសមរម្យ។
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