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ស្ត្រីដ�ើម្ រី 

ការផ្លា ្តប់្តូរ

ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មាន

អំ្រីគដពមាង “ការផ្លភ់ា្អង់អាច  
�លស់្ត្រី ដ�ើម្ រីការផ្លា ្តប់្តូរ” (WEST)

កក្កដា-តុលា ២០២០
អត្ថបទពី ខេត្តបន្ទេយមានជ័យ

ក្រោមរោរគាំ្ ្រពីកម្មវធិី VOICE  តាមរយៈអង្គរោរ OXFAM អង្គរោរ              
កម្ពុជាក�ើម្ជីួយ�ស្ត្ីមានវបិត្ិ (CWCC) កំពពុងអនពុវត្គក្មាងមយួ

 
ក ្្ម ោះថា  “រោរផ្ល់ភាពអងអ់ាច�ល់ស្ត្ី  ក�ើម្រីោរផ្លា ្់តប្តូរ (WEST)” 

 
ក�កុពុង្្តុកកគាលក�ចំនួន៣  នាក�ត្បនាា យមានជយ័  ដែ�លរមួមាន  
្្តុកមង្គលបតូរ ី អតូរក្� និងស្វាា យកចក។ គក្មាង WEST គឺជាកម្មវធិ

 ី
ត្៊តតូមតិ    ដែ�ល្តរូវបានអនពុវត្ក�ើម្ផី្ល់ភាពអងអ់ាច      និងកស្វាង 
្រំនពុកចិត្�ល់ស្ត្ី    និងកក្មង្្ីតរងក្គាោះននអំកពើហិងសាទាក្់រងកយនឌរ័

 
(រោររកំោភផលាតូវកភ្រ     រោរជួញ�តូរ/រោរកកញ្បវញ័្ច    និងអំកពើហិងសាកុពុង

 ្គរួស្វារ)  ស្ត្ី និងកក្មង្្ីតដែ�លមានពិរោរភាព    ស្ត្ីវយ័ចំណា្់តដែ�ល
 

កតូនៗកធាើចំណាក្្តុកកៅកធាើរោរក�្បក្រ្តនៃ  និងស្ត្ីពលករចំណាក 

្្តុក ក�ើម្ឲី្យពួកគាតអ់ាចបង្ហា ញនតូវក្តចក្ី្តរូវរោរ   និង្រ្រួលបាន្ិត្រ្ិ 
 

កុពុងរោរ្រ្រួលបានក្តវាកម្មកផសេងៗ     ដែ�លពួកគាត់្ តរូវរោរ។    មក�ល់ 
បច្ចពុប្នុកនោះ    គក្មាងកនោះ្តរូវបានបកងកើត      និងកស្វាង្តមត្ថភាព�ល់ 
្កុមគាំ្ ្រស្ត្ីចំនួន១២្កុម     ដែ�លមាន្តមាជិក១៨០នាក ់  បណ្ាញស្ត្ី 
ថុាកក់�ត្មយួ្កុម      និង្រតូត្តពុឆនាៈ្តង្គមចំនួន៦នាក ់         ក�ើម្កីធាើ 
រោរបញ្ចពុ ោះបញ្ចតូ លអុកផ្ល់ក្តវាកម្ម     កុពុងរោរចតូលរមួកោោះ្ស្វាយត្មរូវរោរ

 
រប្់តស្ត្ី និងកក្មង្្ីតដែ�លង្យរងក្គាោះ។



ចា្តជ់រា ក៏៏មតិនឯដកា

�ំក�ើ រវវិឌឍនម៍និឈបឈ់រននពិភពកោក បានជ្មុញឲ្យមានភាពដែ្ប 
្បរួលខ្លាំលា ងំ�ល់ដែផន�ី និងមនពុ្តសេ ទាងំវ្័ិតយនក�បាយ ក្ត�ឋកិច្ច 
និង្តង្គម។ បច្ចពុប្នុ តំបនជ់នប្រក�កម្ពុជា កគក្ចើនដែតក�ើញដែតមនពុ្តសេ

 ចា្់តជរា និងកក្មងតតូចៗ ក្�ោះមនពុ្តសេកពញកមាលា ងំ បានចាកកចញកៅរក 
រោរង្រកធាើ ក�តំបន្់រី្កុង និងក�្បក្រ្តជិតខ្លាំង ក្តាើស្វាា តភ់តូម។ិ     គក្មាង 
“ផ្ល់ភាពអងអ់ាច�ល់ស្ត្ីក�ើម្ ី រោរផ្លា ្់តប្តូរ” ននកម្មវធិីវយ៉ (VOICE)

 
តាមរយៈ OXFAM CAMBODIA ដែ�លអនពុវត្កោយ អង្គរោរ 
កម្ពុជាក�ើម្ជីួយស្ត្ីមានវបិត្ិ (CWCC) បានរមួចំដែ�កផ្ល់ភាពអងអ់ាច 

 �ល់មនពុ្តសេចា្់ត តួរ�៉ងអនកស្រី�ីចក់ �ំអាត ឲ្យក�ដែតមានភាព្តកម្ម 
កុពុងរោរកស្វាង្តហគមនរ៍ប្់ត�លាួន�ដែ�ល។ 

កុពុង្តភាពវយ័ចំណា្់ត មានជមាឺ្ បចារំោយ  រមួជាមយួនឹងភារៈកិច្ច ដែ�ល
 

កតូនៗ្រមាលា កប់នាពុកឲ្យកមើលដែៃក�តតូចៗចំនួន២នាកផ់ងកនាោះ  អុក្្ីតដែតងដែត 
ជួប្ប្រោះនឹងរោរលំបាកមយួចំនួន។ 

គាតដ់ែតងនិ�យ្បាប ់ ្តមាជិក្កុម ថា “រោរកមើលដែៃទាកំ� មនិដែមន 
ជារោរង្យ្្តរួល�តូចរោរកមើលដែៃទាកំតូនកនាោះក្រ”។ ប៉ពុដែន្ កនោះគឺជាកលោយ 
ននជីវតិ។  ក�ៗ កប៏ានផ្ល់នតូវភាពរកីរាយ ដែ�លជួយបំបាត ់ ភាពហត ់
កនឿយបានម្ងមាក លដែ�រ។ 

ចាបត់ាងំពីកពល ដែ�លអុក្្ីត បានចតូលរមួកុពុងគក្មាង រោរផ្ល់ 
ភាពអងអ់ាច�ល់ស្ត្ី អុក្្ីត មានរោរយល់�ឹងរោនដ់ែតចោ្់តតាមរយៈ 
រោរចតូលរមួរោរ្បជពុំ្កុមស្ត្ី។ បញ្ហាហា រប្់តអុក្្ីត ្តរូវបានដែចករដំែលក និង 
្រ្រួលបានរោរកោោះ្ស្វាយ។ រោរកលើក្ឹរកចិត្ពី្តមាជិក្កុម បានកធាើឲ្យ

 អុក្្ីតយល់ក�ើញថា គាតម់និ្តរូវបានកគបំកភលាចកចាលកនាោះក្រ។

អនកស្រី�ី ចក់ �ំអាត មានអាយពុ ៦៥ឆុ្នាំ ំ បច្ចពុប្នុរ្់តក� ភតូមកិគាកកួួច 
 

�ពុំបនាា យនាង ្្តុកមង្គលបតូរ ី ក�ត្បនាា យមានជយ័ និងជា្តមាជិក្កុម 
ស្ត្ីមុាកក់ុពុងចំកណាម្តមាជកិ្កមុស្ត្ីចនំនួ១៥កុពុង ភតូមកិគាកកួួច។ រោលពី

 កពុមារភាព កោយស្វារដែតជីវភាព្គរួស្វារ្កី្ក និងបញ្ហាហា ្បក្រ្តជាតិជួបវបិត្
 ិ

្តសង្្គ មរាពុ នំរ ៉អុក្្ីតករៀនបាន្តឹមថុាក្់រី២ដែតប៉ពុកណាះ ោះ។ អុក្្ីតបានករៀបរោរ 

កលើក្ីរ១ក�អាយពុ១៧ឆុ្នាំ ំបកងកើតបានកតូន្បុ្ត១នាក។់ ជីវតិ្គរួស្វារមានបញ្ហាហា   
កោយស្វារម្ាយកក្មក  រហតូត្តក្មចចត្ិដែចកផលាតូវគុា។   អុក្្ីត ករៀបរោរជាកលើក្រ២ី 

 បានកតូន្បុ្តចំនួន២នាក។់ កោយស្វារជីវភាព្គរួស្វារ�ាោះខ្លាំត ពីរនាកប់្ ី
្បពន្បាននាគុំាកធាើចំណាក្្តុកកៅ្បក្រ្តនៃ កធាើរោរង្រ្ំត�ងដ់ែត្រ្រួល 
បានកន្ម្គានច់ាយវាយ្បចានំៃាប៉ពុកណាះ ោះ មនិបាន្តល់ក្ចើនកនាោះក្រ គឺ 
រកមយួនៃាចាយមយួនៃា។ មនិយតូរប៉ពុនា្ម នប្ីរប្់តអុក្្ីត បានបាតប់ងជ់ីវតិ 
កោយស្វារជំងឺផ្ា ល់�លាួន។ កពលកនាោះអុក្្ីត កប៏ាន្តលប ់មក្្តុកកំក�ើ ត 
វញិ។ អុក្្ីត គិតថា�លាួនឯង្ត្ថិតកុពុងភាពងងឹត  គា្ម នពនលាឺននជីវតិ អ្់ត

 ្តងឹមឹ និងបាក្់រឹកចិត្ខ្លាំលា ងំបំផពុត។ បនាា បព់ីកធាើបពុ�្យប្ីចបរ់ចួរាល់ អុក្្ីត
 ក៏្ តលបក់ៅកធាើរោរក�្បក្រ្តនៃវញិ តាមរយៈរោរកធាើលិ�ិតឆលាងដែ�នពពុំមាន
 

្រិោឋ រោររោរង្រ   កោយ្តរូវកចញចតូល្តលបម់កបន្្ិរោឋ រោរក�្ពំដែ�នកម្ពុជា 
វញិរយៈកពល១៤នៃាម្ង។ 

កោយរោរចំណាយកពលកវោ លពុយរោកក់ុពុងរោរកធាើ�ំក�ើ រ និងរកកន្ម មនិ
 

បាន្តល់្ស្វាបផ់ង កហើយកតូនៗកក៏ពញវយ័ករៀបរោរអ្់តកហើយដែ�រ ណាមយួ 
អាយពុកក៏្ចើនដែ�រ អុក្្ីត  ក្៏តក្មចចិត្មករ្់តក�្្តុកកំក�ើ តវញិ។

 
កុពុងរោររ្់តក�ជាវយ័ចំណា្់តអុក្្ីត បាន្រ្រួលបនាពុកកុពុងរោរកមើលដែៃទាំ

 ក�ៗចំនួន០២នាក ់បដែន្ថមក្រៀត។ 

កុពុងឆុ្នាំ២ំ០១៨ អុក្្ីត ្តរូវបានក្ជើ្តករ ើ្តឲ្យចតូលកុពុង្តមាជិក្កុមស្ត្ី
 មុាកក់ុពុងចំកណាម១៥នាក ់ រប្់តគក្មាង “រោរផ្ល់ភាពអងអ់ាច�ល់ស្ត្ី  

ក�ើម្ផី្លា ្់តប្តូរ្តង្គម” ក្រោមរោរគាំ្ ្រពីកម្មវធិីវយ៉ (VIOCE) តាមរយៈអង្គរោរ 
 

OXFAM CAMBODIA ដែ�លអនពុវត្ គក្មាងកោយអង្គរោរ កម្ពុជាក�ើម្ជីួយ 
ស្ត្ីមានវបិត្ិ (CWCC)។

កុពុងវយ័ ៦៥ ឆុ្នាំ ំ អនកស្រី�ី �ំអាត ចតូលរមួ�៉ង្តកម្មកុពុងរោរចតូលរមួ 
រោរ្បជពុំ និងវគ្គប�ួពុ ោះបណ្ាលកផសេងៗ ចតូលរមួកម្មវធិីវ្ិរ្យពុ និង្តកម្មភាព

 កផសេងក្រៀតដែ�លអង្គរោរបានករៀបចំ។ កោក្្ីត ដែចករដំែលកប្រពិកស្វាធន ៍
�្៏តម្តូរដែបបរប្់ត�លាួន �ល់្តមាជិក្កុមស្ត្ីជួយ�លាួនឯង ដែ�លជា

 មនពុ្តសេជំនានក់្រោយ។



អនកស្រី�ីហែ�ម រីីណា ជាភរ�ិរប្់តអុកកបើកតាក្់តពុី�ឹកអុក�ំក�ើ រ មាន 
អាយពុ៣០ឆុ្នាំ ំ រ្់តក� ភតូមភិុធំំត្តូង �ពុំអតូរ្បាស្វា្រ ្្តុកមង្គលបតូរ ី ក�ត ្
បនាា យមានជយ័។ ្គរួស្វារកនោះ មានកតូនចំនួន៣នាក ់ ្បុ្ត២នាក ់ និង 
្្ីត១នាក។់ អនកស្រី�ីរីីណា កធាើរោរក�ផាោះនិងដែៃទាកំតូនៗកោយលពុយរោក ់
តិចតួច ដែ�លប្ីផ្ល់ឲ្យ។

ក�ឆុ្នាំ២ំ០០៦ ត្មរូវរោរចំណាយកុពុង្គរួស្វាររោនដ់ែត�្្់ត។ ្កុម្គរួស្វារកនោះ  
បាន្តក្មចចិត្កធាើចំណាក ្្តុកកៅរកលពុយក�្បក្រ្តនៃកលើក្ីរមយួ  
តាមវធិីមនិ្្តបចោប។់  រោរកធាើ�ំក�ើ រ លំបាកខ្លាំលា ងំកោយ ្តរូវកគចពី

 
ប៉តូលី្តនៃ កហើយឡានមយួជិោះគុាក្ចើននាកអ់ង្គពុយពីកលើគុា ក�ើរឆលាងរោត់

 ន្ពជាក្ចើននៃា។ អុក្្ីត បាន្រ្រួល រោរង្រកុពុង ករាងច្កអំកបាោះ ្រ្រួល 
បាន្បាកដ់ែ�ជា្បចានំៃាចំនួន ១៥០បាត (្បដែហលជា២០.០០០ករៀល)។ 
៧ដែ�ក្រោយមក គាត ់និង្គរួស្វារ ្តរូវប៉តូលី្តនៃចាបប់ានោកព់ន្ធនាគារ 
រយៈកពល ៧នៃា មពុននឹងបញូតូ ន្គរួស្វារកនោះមក្បក្រ្តកម្ពុជាវញិ។ 

កុពុងឆុ្នាំ២ំ០១៤ ្គរួស្វារកនោះ កធាើចំណាក្្តុកជាកលើក្ីរ២ កៅកធាើរោរង្រ
 ្ំត�ងក់�្បក្រ្តនៃ។ កលើកកនោះ បាន្តឹមដែត១ដែ�គត ់ ពួកគាត ់ ក៏្ តរូវ 

បានទាហាននៃចាបប់ញូតូ ន្តលបម់កមាតពុភតូមវិញិជាៃ្មីក្រៀត។ 

កុពុងឆុ្នាំ២ំ០១៨  អនកស្រី�ីរីីណា បាន្រ្រួលពត័ម៌ានអំពីគក្មាងរប្់តអង្គរោរ 
កម្ពុជាក�ើម្ជីួយស្ត្ីមានវបិត្ិ (CWCC) ពី ្កុម្បឹកសា�ពុំអតូរ្បាស្វា្រ កហើ
យបានចតូលរមួកធាើជាភុាកង់្រននរោរផ្លា ្់តប្តូរ (AGENT OF CHANGE) 
ក�កុពុង្កុមគាំ្ ្រស្ត្ី តាមរយៈជាអុកដែ�នា ំក្រោយពីបានចតូលរមួជាមយួ 
គក្មាង“ ព្ងឹងភាពអងអ់ាច�ល់ស្ត្ី ក�ើម្រីោរផ្លា ្់តប្តូរ“ ។ អុក្្ីតរណីា 

 បាន្រ្រួលនតូវរោរប�្ពុ ោះបណួាល ក�ើម្កីស្វាង្តមត្ថភាពជាក្ចើន�ង 
 

ទាក្់រងនឹង  ្តមភាពកយនឌរ័ និងស្ត្ីកុពុងភាពជាអុក�ឹងនា ំ្ិត្រ្ិស្ត្ី និង
 អំកពើហិងសាដែផែកកលើកយនឌរ័ រោរត្៊តតូមតិ និងរោរចតូលរមួរប្់តស្ត្ីកុពុងដែផុក

 កគាលនក�បាយ ្ពមទាងំរោរកធាើចំណាក្្តុក កោយ្តពុវត្ថិភាព។ 

“មពុនកពលដែ�លនាង�ំពុ ំ បានចតូលរមួក�កុពុងគក្មាងកនោះ គឺ�ំពុ ំមនិបាន
 �ឹងអំពីអាីដែ�លក�ថា កយនឌរ័ ឬ កអ៏ំកពើហិងសាដែផុកកលើកយនឌរ័កនាោះក្រ។ �ំពុ ំ 

ក្រើបដែត�ឹង និងយល់ចោ្់តកពលកនោះ  កហើយ�ំពុ ំកម៏និដែ�លធ្លាលា បគ់ិតពីមពុនមក
 

�ំដ�ើ រឈានដ�ើង 
រប្តរ់ រីណា

ថាអំកពើហិងសា គឺបងកឲ្យបោ៉ះ�ល់�ល់្តង្គមកនាោះក្រ។ ពីមពុន�ំពុ ំ�ឹង្តឹមថា
 អំកពើហិងសា គឺជាបញ្ហាហា រប្់តបពុគ្គល ដែ�លក�កុពុង្គរួស្វារដែតប៉ពុកណាះ ោះ”  អនកស្រី� ី

រីីណា បានកលើកក�ើង។ 

បនាា បព់ីបានរោលា យជា ្រតូត្តពុឆនាៈ្តង្គម្បចា ំ “គក្មាងព្ងឹងភាពអងអ់ាច 
�ល់ស្ត្ីក�ើម្រីោរផ្លា ្់តប្តូរ” អនកស្រី�ីរីីណា មានរោរគិតវជិូមាន្ត្មាប�់លាួនឯង។  
គាត ់ កចោះផ្ល់ឱរោ្តឲ្យ�លាួនឯង កុពុងរោរ្តក្មចចិត្កុពុង កិច្ចរោរ្គរួស្វារ  និង
អាជីពរោរង្ររប្់តគាត។់ គាត ់ មានរោរតាងំចិត្�្្់ត កុពុងរោរកធាើរោរង្រ

 
មានរោរត្៊តតូ និងភាពរោលា ហាន រាល់្តកម្មភាព �តូចជា្ិរវានារអីន្រជាតិ៨មនីា 
កវ្រិរោ្តដែម្ងមតិថុាក់្ ្តុក រោរ្បជពុំបតូក្តរពុបល្រ្ផលរោរង្រ្បចាឆុំ្នាំ។ំ 

គាត ់ បានរោលា យជាអុករោនក់ម្មវធិីផលាតូវរោរ កផសេងៗ �តូចជា្ិរវា នារអីន្រជាតិ 
 កវ្រិរោ រ្តដែម្ង មតិថុាក់្ ្តុក និងកិច្ច្បជពុំ បណ្ាញស្ត្ីថុាកក់�ត្ជាក�ើម។ 
 

�ំបតូងក�ើយ គាតម់ានរោរភយ័ខ្លាំលា ច។ ប៉ពុដែន្ក្រោយមក អនកស្រី�ីរីីណា អាច 
កធាើបាន។ អនកស្រី�ីរីីណា និ�យកោយកមា្រនភាពថា៖  “កនោះជាកលើក្ីរមយួ 
កុពុងឆ្នាំកជីវតិរប្់ត�ំពុ ំ កុពុងរោរកធាើជាអុករោនក់ម្មវធិីធំៗរប្់តគក្មាង។ ទាងំកនោះ

 គឺ ជារោរដែកដែ្ប�ធ៏ំកធង្ត្មាប�់ំពុ ំ ដែ�លមនិធ្លាលា ប ់បាន គិតពីមពុនមក។”

កុពុងឆុ្នាំ២ំ០២០កនោះ កោយស្វារដែតរោរចតូលរមួរោរង្រកុពុង្តហគមន�៉៍ង 
្តកម្ម អនកស្រី�ីហែ�ម រីីណា ្តរូវបានកោក្បធ្លាន្កុម្បឹកសា�ពុំ ដែតងតាងំ 
ជា្តមាជិកភតូម ិ កុពុងភតូមភិុធំំត្តូង កោយកពញ្ិត្រ្ិ។ គក្មាង កនោះ  បាន

 កស្វាង ្រំនពុកចិត្  និងរោរចតូលរមួកុពុង្តង្គម�ល់អនកស្រី�ីរីីណា។ ឥ�តូវកនោះ 
អុក្្ីតរណីា មាន្បាកក់ន្ម្បចាដំែ�ក�៏ើ្តមរម្យ្ត្មាបផ់្គតផ់្គង់្ គរួស្វារ។ 

អនកស្រី�ីរីីណា គតូ្តបញូ្ហាកច់ោ្់តថា៖ “កោយស្វារដែតមានរោរចតូលរមួកុពុង 
គក្មាងរប្់ត អង្គរោរកម្ពុជា ក�ើម្ជីួយស្ត្ីមានវបិត្ិ ដែ�លគាំ្ ្រកោយ

 កម្មវធិីវយ៉ (VOICE) ក្រើប�ំពុ ំមាននៃាកនោះ។”  អនកស្រី�ីរីីណា នឹកស្វា្ម នមនិ 
�ល់ថា គាតអ់ាចដែកដែ្ប�លាួនពីស្ត្ីកមផាោះរោលា យជាស្ត្ីមុាក ់ ដែ�លមានរោរង្រកធាើ 
អាចរកចំ�តូ លជួយ្គរួស្វារបាន មានកគស្វា្គ ល់ក្ចើន និងមាន្រំនាក្់រំនងលែ 
កុពុង្តហគមន ៍�៉ង�តូកចុោះក្រ។ 



រោរ�ិល័យកណ្ាល
ផាោះកល�១៣ក្ត ផលាតូវ៣៣១ បឹងកក២់ ្រួលកគាក ្កុងភុកំពញ
្រតូរ្័តពា (៨៥៥ ២៣) ៩៩៧ ៩៦៧
អពុីដែមល៉៖   HOadmin@cwcc.org.kh
កគហ្រំពរ័៖ www.cwcc.org.kh

ភុកំពញ 
ផាោះកល�៤២កអហា ផលាតូវ៤៨៨ ផសារក�ើមៃកតូវ ចំរោរមន ្កុងភុកំពញ
្រតូរ្័តពា (៨៥៥ ២៣) ៩៨៧ ១៥៨
អពុីដែមល៉៖   PNPadmin@cwcc.org.kh
អពុីដែមល៉៖   PNPmanager@cwcc.org.kh

បនាា យមានជយ័
ផាោះកល� Z4 បពុរធីីធី ភតូមអិតូរក្� ្តង្ក តក់ប៉ាយដែបត៉ 
្កុងកប៉ាយដែបត៉ ក�ត្បនាា យមានជយ័
្រតូរ្័តពា (៨៥៥ ៧០) ៣២៣ ២៥៩
អពុីដែមល៉៖   BMCadmin@cwcc.org.kh
អពុីដែមល៉៖   BMCmanager@cwcc.org.kh

ក្តៀមរាប
ផលាតូវបាកដ់ែ�ង ភតូម/ិ្តង្ក តស់្វាា យ�ង្គំ ្កុងក្តៀមរាប
្រតូរ្័តពា (៨៥៥ ៦៣) ៩៦៣ ២៧៦
អពុីដែមល៉៖   SRPadmin@cwcc.org.kh
អពុីដែមល៉៖   SRPmanager@cwcc.org.kh

កំពងធ់ំ
ផលាតូវកល�៨ ភតូម�ិំរជីានខ់្លាំលា  ្តង្ក ត�់ំរជីានខ់្លាំលា   ្កុង្តាឹងដែ្តន ក�ត្កំពងធ់ំ 
្រតូរ្័តពា (៨៥៥ ៦២) ២១០ ៥១៥
អពុីដែមល៉៖   KPTadmin@cwcc.org.kh
អពុីដែមល៉៖   KPTmanager@cwcc.org.kh

អា្តយដ្ឋាា នទំំនាក៏់ទំំនង
អងគការក៏មុ�ជាដ�ើម្ រីស្ត្រីមានវិតិបត្តិ

គក្មាង “ផ្ល់ភាពអងអ់ាច�ល់ស្ត្ីក�ើម្រីោរផ្លា ្់តប្តូរ (WEST)” ននកម្មវធិីវយ៉ 
 (VOICE) ដែ�លអនពុវត្កោយ អង្គរោរកម្ពុជាក�ើម្ជីួយស្ត្ីមានវបិត្ិ (CWCC)
 បានរមួចំដែ�កកស្វាង្តពុភមង្គល កុពុង្គរួស្វារ លពុបបំបាតអ់ំកពើហិងសាកុពុង ្គរួស្វារ �តូច្គរួស្វារ អនកស្រី�ីចិនាេ ជាឧទាហរ�៍។ 

អំកពើហិងសាកុពុង្គរួស្វារ គឺជាបញ្ហាហា មយួ ដែ�លដែតងកកើតមានកុពុង្តង្គម។ មតិមយួ
 ចំនួន្រ្រតូចចងឲ់្យស្ត្ី ដែ�លជាភរ�ិ្បរោនឲ់្យបាននតូវកិរ�ិជា្ំតពតក់ុពុងផុត់
 រកសាភុកក់ភលាើងទាងំបី កោយក្ីពា�ម និងអតធ់្មតប់ំផពុត។ ប៉ពុដែន្ គក្មាង “ផ្ល់ 

ភាពអងអ់ាច�ល់ស្ត្ីក�ើម្ ី រោរផ្លា ្់តប្តូរ” ្បរោនន់តូវវធិីដែតមយួ គឺកស្វាង
 ភាព្តពុ��ពុម ដែ�លស្ត្ីនិងកពុមារ បាន្រ្រួលឧត្ម្បក�ជនជ៍ាងកគបំផពុត។

គួររលឹំកក�ើងវញិថា  អនកស្រី�ចីិនាេ ករៀបអា�ហ៍ពិ�ហ៍តាងំពីអាយពុ២០ឆុ្នាំ ំ
កស្វាង្គរួស្វារជាមយួស្វាា ម ី មានកតូនចំនួន៣នាក។់ រយៈកពល១៨ឆុ្នាំ ំ អុក្្ីត 
បានរ្់តកុពុងរក�្្រពុកខដែ�លកកើតកចញពីអំកពើហិងសាក�កុពុង្គរួស្វារ ដែ�លមាន

 បពុរ្តជាស្វាា ម ី ជាអុកបងកបកងកើតក�ើង។  ្បដែហលជាកោយស្វារដែត ឧត្មភាព 
ននបពុរ្ត ដែ�ល្តង្គមបានផ្ល់ឲ្យ ស្វាា មអីនកស្រី�ចីិនាេ ហ៊ានមាន្្ីតក្� ដែ�ល 
ជាក�ើមចមននជកមាលា ោះកុពុង្គរួស្វារ។ អាកប្កិរ�ិ បានដែ្បជាក�ក�ក�ើងៗ 

 កោយ្ំត�ីកជរក�ៀល គំរាម និងវាយ�ំរាងរោយ ្ពមទាងំបំផលាិចបំផ្លា ញ្្រព្យ 
រប្់តកុពុងផាោះ។  រោរ�តូចខ្លាំត មនិដែមនមានដែតរប្់តរបរដែតប៉ពុកណាះ ោះក្រ គឺវាបាន 
បោ៉ះ្រង្គិច�៉ងធានធ់ារ កលើផលាតូវចិត្រប្់តអនកស្រី�ីចិនាេ ្ពមទាងំកតូន្បុ្ត កតូន្្ីត  
ដែ�លមានវយ័�ឹងក្ី �ឹង�ពុ្ត�ឹង្តរូវ ដែៃមក្រៀតផង។  ្រីបំផពុត ករ�ីរប្់តអុក្្ីត 
បាន្រ្រួលអន្រាគមនព៍ីអង្គរោរ CWCC។ 

្តមាជិក្កុម្បឹកសា�ពុំមុាក ់ ្រ្រួលបនាពុកកិច្ចរោរស្ត្ីនឹងកពុមារ (គ.ក.ន.ក) គឺ
 អនកស្រី�ី�ម �ំអាង ជា្តមាជិក្កុម្បឹកសា�ពុំ និងជាជនបកង្្គ លរប្់តអង្គរោរ 

CWCC បានជួយអន្រាគមន ៍ កោយជួយបកញូ�្តរតូបគាតព់ី អំកពើហិងសា 
្បចានំៃា មកសុ្វាកក់�កុពុងម�ឌ ល្តពុវត្ថិភាពរប្់ត អង្គរោរកម្ពុជាក�ើម្ជីួយ

 ស្ត្ីមានវបិត្ិ ក�ើម្កីរៀបចំ្ំត�ពុំ ករឿងក�ើងតពុោរោរ ្តពុំដែលងលោះប្ី។ ក�
 ឆុ្នាំ២ំ០១៦ អុក្្ីត្តរូវបានតពុោក�ត្បនាា យជយ័ ្តក្មចកចញស្វាល្កម 

ឲ្យអុក្្ីតដែលងលោះស្វាា មជីាស្វា្ថ ពរ។

ភាពឯរោពី្បពន្ និងកតូន អ្់តរយៈកពល២ឆុ្នាំ ំ បានផ្ល់កមករៀនជតូរចត�៉់ង 
ក្ចើន�ល់ បពុរ្ត ជាស្វាា មអីនកស្រី�ចីិនាេ។ ្រំបំផពុត គាតប់ាន្ំតករចចិត្ 
ចតូលមករមួរ្់តជួបជពុំ្គរួស្វារវញិ កោយ្តនា កបាោះបងក់ចាលរាល់្រកងាើ�ពុ្តឆ្គង 

កនលាងមក �តូចជា មាន្្ីត ផឹក្តពុី ក្គឿងកញ�ន និងអំកពើហិងសា្គបរ់តូបភាព។ 

កុពុងនាមជា្តមាជិកនន ្កុមស្ត្ីជួយ�លាួនឯង WSG អនកស្រី�ីចិនាេ ដែតងក្បើ 
កមករៀនពីវគ្គប�្ពុ ោះបណ្ាលនានា �តូចជា វគ្គ្ិត្រ្ិស្ត្ី និងអំកពើហិងសាដែផែក

 កលើកយនឌរ័ កៅដែ�នា ំ ពន្យល់្បាបប់ួីអុក្្ីត ជាករឿយៗ។ គួរឲ្យភំាកក់ផែើល 
ដែ�លស្វាា មអីុក្្ីតបានស្្វាប ់ កហើយ្បរោនអ់ាកប្កិរ�ិវជិូមាន រកសា

 ភាព្តពុ��ពុម ្ត្មាប់្ បពន្ និងកតូនៗ រហតូតមក។  បន្ិចម្ងៗ ស្វាា មអីុក្្ីត 
កប៏ានចតូលរមួ្តកម្មភាពនានា រប្់តគក្មាង “ផ្ល់ភាពអងអ់ាច�ល់ស្ត្ីក�ើម្ ី
រោរផ្លា ្់តប្តូរ” កោយកចញពីចិត្។

អនកស្រី�ចីិនាេ យល់ក�ើញថា៖ “ក�ើម្ឲី្យ្គរួស្វារមយួមាន្តពុភមង្គលបាន 
លពុោះ្តាដែត មានរោរចតូលរមួពី្តមាជិក្គរួស្វារ ក្រើបបាន” ។

ការអន្រាគមន៍ �៏ មាន
ពប្តតិទំធភា្


