កិច្ចសម្ភាសរបស់ ញ

ម
៉ែ សុគន្ធា ពីច្ំណាប់អារមមណ៍ និង បទពិសោធន៍

ញែលគាត់ម្ភនទាក់ទងនឹងគសរម្ភងផ្ទាល់ម្ភត់របស់ជនជាតិញមមរ
ខ្ញុំឈ្មោះញ

៉ែម សញគន្ធា។ ខ្ញុំជាអ្នកដឹក ន្ធុំ Peer Leader សម្រាប់គឈម្រាង ម្របវត្តិផ្ទា ល់ាត្់របស់

ម្របជាជនកមពញជាអ្ស់រយៈឈេលបីឆ្នុំ។ ខ្ញុំ បានចូលរួម ជាមួយគឈម្រាងឈនោះភ្លាម បន្ធាប់ េីខញ ុំ្ម្រត្ឡប់
មកេីការបឈម្រមើ ជាអ្នកផ្សេវផ្ ាយសាសន្ធវ ិ

សម្រាប់សាសន្ធចម្រកននម្រេោះឈយសូវ ម្រគីសនា នេួ ក

បរ ិសញទ្ានងៃចញងឈម្រកាយ។ ដុំបូ ងខ្ញុំបានដឹង អ្ុំេីគឈម្រាងឈនោះេីអ្ន កផ្សេវផ្ាយសាសន្ធានក់ឈ្មោះ
Tyler Jorgensen ឈៅឈេលញដលគាត្់កុំេញងឈ្វើ ការឱ្យគឈម្រាងឈនោះឈៅម្របឈទ្សកមពញជា។

កនញងន្ធមជាអ្នកដឹ កន្ធុំ Peer Leader ានក់ ខ្ញុំឈៅសាាសម្របជាជនញខមរដូ ចជាបងបអូ នខ្ញុំ និង ឈេល
ខាោះអ្នកញដលខ្ញុំ មិនញដលសាាល់េីមញន មក។ ឈ

ោះជាយ៉ែ ងណាក៏ឈោយ ភ្លគឈម្រចើនខ្ញុំ ឈ្វើការ

សាាសអ្នកញដលខ្ញុំសាាល់ច ាស់ ដូចជាឪេញកាាយ បងម្របុសខ្ញុំ និងអ្នកញដលានបទ្េិឈសា្ន៍
ឈៅកនញងជីវ ិត្ឈម្រចើ នដូចជា ជីដូ នជីតា និង សាជិកម្រកុ មម្រគួសារេួ កគាត្់។ ខ្ញុំ េាយមរកាម្របវត្តិ
ម្រកុមម្រគួសាររបស់ខញ ុំផ្ទ
្ ា ល់សិ ន។ ឈម្រៅេី ការសាាស ខ្ញុំក៏វាយការសាាស

ុំងអ្ស់ឈន្ធោះឈៅជា

អ្ត្ថបទ្។

ឈម្រៅេីការងាររបស់ខញ ុំជា
្ អ្នក ដឹកន្ធុំ Peer Leader ខ្ញុំកុំេញងឈរៀនឈលងកូត្ វ ីយូឡង។
ខ្ញុំឈលងមិន
ញ
សូវលអឈទ្ឈ

ើយ គិត្ថាការឈលងវ ីយូឡញ ងេិបាក ប៉ែញញ នតខញ ុំ្ឈៅញត្ចូ លចិត្តឈលងវា។ ឈម្រៅេី ឈរៀនឈលង

កូត្វ ីយូឡង
ញ ខ្ញុំក៏ ចូលចិត្តឈៅឈលងចាារផ្ងញដរ ឈ
ចាារខាួន ឈ

ើយ ោុំឈដើមញផ្ាឈ

ឈោយសារវាឆ្ៃ

់ឈ

ើ

ើ យានកាីស្ សនម៉ែថានងៃ ណាមួយចង់ាន

ូបញផ្ា និង រញកខជាត្ិ ជាឈម្រចើន ជាេិឈសស ខ្ញុំ ចង់ោុំញផ្ា ឡាឈមើ

ើយមនញសសឈៅជញុំវ ិ

េិភេឈោក ឈគចូល ចិត្តញ
ញ ញុំ ផ្ា មួយ

ឹង
ន ។ កញនាង

ញដលខ្ញុំចូលចិត្តឈ ៅឈលងគឺឈ ខត្តមណ្ឌលគិរ ី ឈោយសារវាជាឈខត្តមួយញដលសាអត្ ឈ
ចូលចិត្តឈៅឈលងឈខត្ត

ដុំណាុំ គឺមិនញមនឈៅឈៅ

ើ យានក់ៗ

ឹង
ន ឈោយសារវាាននម្រេ ានភនុំឈម្រចើនញមនញទ្ន។ កញនាងញដលខ្ញុំចង់ោុំ
ឹង
ន ញត្ឈៅកញនាងញដលានឈទ្សភ្លេស្សឈដៀងឈៅទ្ី

ឹង
ន ញដរ។

សម្រាប់ការងារសាាស ខ្ញុំ ធ្លាប់ញត្សាា សអ្នកឈ្វើញស្ស ប៉ែញញនាមិន ញដលធ្លាប់ បានសាា សអ្នកចាារ
ឈទ្ ប៉ែញនខ្ញុំបានគិ ត្ជាយូរមកឈ

ើយថាានបុំណ្ងចង់សាាសអ្នកឈ្វើចាារោុំម្រគាប់សាវយចនាី

ញដលខ្ញុំបានសាាល់។ េួកគាត្់ានបទ្េិ ឈសា្ន៍ឈម្រចើនឈៅកនញងជីវ ិត្។ អ្ញ្ជឹ ងខ្ញុំានបុំ ណ្ងថានឹង
សាាសេួកគាត្់ ។

ខ្ញុំធ្លាប់ានបទ្េិ ឈសា្សាាសមនញសសជាឈម្រចើន ជាេិឈសសចាស់ៗញដលគាត្់ធ្លាប់ឆ្ាង កាត្់ការ
លុំបាកឈម្រចើនជាឈយើង ឈ

ើយ េួកគាត្់បា នឈ

ើ

េនាឺនងៃមញនឈយើ ង។ សម្រាប់ម្របជាជនញខមរ អ្នក

ញដលចាស់ៗ គាត្់បានឆ្ាង កាត្់នូវសង្រ្ងាាម សាាស ១០០ ន្ធក់ គាត្់បានឆ្ា ងកាត្់សង្រ្ងាាម
១០០ន្ធក់ឈ

ុំង

ិ របស់គា ត្់ គាត្់បានឆ្ាងកាត្់នូវ ឈរឿងរ៉ែ វឈម្រចើ នញមនញទ្ន គាត្់បាន
ើយ ។ អ្ញ្ជឹងជីវ ត្

ិ េីការត្សូេាយមឈៅកនញងជីវ ិត្របស់េួក គាត្់ ទ្ម្រាុំគា ត្់បានរស់
ម្របាប់ខញ ុំ្នូវដុំឈណ្ើរឈរឿងននជីវ ត្
មកដល់សេវនងៃ

ឹង
ន ។ សម្រាប់ឈកមងៗជុំ ន្ធន់ឈម្រកាយ ឈយើងបានរស់ឈៅជាមួយឪេញក ាាយ ាន

េួកគាត្់ជាអ្នកទ្ុំ នញកបម្រមុង ផ្ជញងឈផ្ាើម ប៉ែញញ នាចាស់ៗជុំ ន្ធន់មញនញដលរស់ឈៅកនញ ងសង្រ្ងាាមមិនបាន

ើយេួកគាត្់មិនានអ្វីឈដើមបីជួយ ឈទ្។ ឈបើឈយើ ងឈម្របៀបឈ្ៀបជីវ ិត្

រស់ឈៅជាមួយឪេញកាាយ ឈ

ឈយើងជាមួយេួក គាត្់ ឈយើងរស់ានភ្លេងាយស្សួ លជាងេួក គាត្់ខ្ាុំងញមនញទ្ន។ េួ កគាត្់រស់
ឈៅឈោយមិនានសិទ្ាិឈសរ ភ្ល
ី េអ្វីឈសាោះ។ េួកឈគរស់ឈៅកនញ ងសង្រ្ងាាម ានការទ្ាា ក់ម្រគាប់ញបក
ន្ធុំគានរត្់ឈគចេីម្រ គាប់ញបក ពាកយញខមរនិ យយថា រស់ឈ ៅ ញភនកឈៅកញ្ជឹងក ានន័យថាេួកគាត្់
រស់ឈៅឈោយានភ្លេភ័យ ខ្ាច ខ្ាចថាខាួននឹងអាចសាាប់ម្រគប់ឈេលឈវោបាន
ការទ្ាាក់ម្រគាប់ញ បក។

ជាការេិត្ណាស់េិភេឈោក

ុំងអ្ស់ ឈោយ

ុំងមូល បានដឹងេីម្រ បវត្តិសាស្រសតរបស់ម្របឈទ្សកមពញជាថាវាាន

ភ្លេសាហាវប៉ែញ ណាា សាាប់ មនញសសឈោយការបងអត្់ អាហារ សាាប់ឈោយអាករនឹងធ្លងឈតានត្
ឬក៏វាយនឹងគល់ ។ េួកឈគអាចឈ

ើ

ថា អ្នកចមាុំង បានឈម្របើ ធ្លងឈតានត្មញត្ ឈដើមបីអារបុំេង់ក

ឈោយវាយនឹងគល់ឫសសីទ្ ាាក់ចូលរឈដ
ា ឱ្យសាាប់។ ខ្ញុំបានជួ បានក់ញដលគាត្់ម្រត្ូវឈគវាយសាា
បឈបាោះចូលរឈដ
ា ញត្មិន
រឈដ
ា ញដលឈពារឈេ

ន់សាាប់ ឈ

ើយឈេលញដលគាត្់ដឹ ងខាួនឈឡើង វ ិ

ឈៅឈោយសាកសេ ឈ

ើយ េាយមវារឈច

គាត្់បា នឈៅកនញង

េីរឈដ
ា ឈ

ើយញស្សករកឱ្យ

ឈគជួយ។ ឈេលញដលដឹងេីឈរឿងរបស់គា ត្់ ឈ្វើឱ្យខ្ញុំ ានការអ្និ ចាា និងអាណ្ិត្គាត្់ខ្ាុំ ងញមន

ញទ្ន។ បទ្េិឈ សា្ន៍ឈនោះជាអ្វីមួយញដលខ្ញុំចងចាុំ មិនឈភាច។ អ្វីញដលសុំ ខ្ន់ ខ្ញុំអាចយល់េីទ្ញក

លុំបាករបស់េួក គាត្់ឈេលញដលខ្ញុំបានឮឈរឿងេីភ្ល េលុំបាកន្ធនរបស់េួក គាត្់។ ឈេលញដលខ្ញុំ

សាាស ខ្ញុំចូល ចិត្តសួរឈម្រចើន អ្ុំេីបទ្េិឈ សា្ន៍េួក គាត្់ឈៅកនញងសម័យសង្រ្ងាាមខ្ាុំងជាងឈគ

ឈោយសារខ្ញុំា នអារមមណ្៍ ថាវាអ្យញត្តិ ្ម៌ខ្ាុំងញមនញទ្នសម្រាប់ជនជាត្ិញ ខមរ ឈោយសារជា
មនញសស និង ជាត្ិ សាសន៍ដូ ចគាន ឈ

ត្ញអ្ី បានម្រត្ូវកាប់សាាប់ គានញបបឈនោះ?

អ្វីមួយញដលខ្ញុំច ងចាុំឈន្ធោះគឺឈរឿងអ្ញ៊ុំម្របុ ស

ុំងេីររបស់ខញ ុំ្ ឈេលញដលខ្ញុំបា នសាាប់ឈរឿងរបស់គាត្់ ខ្ញុំ

ានម្របេនាញដលកុំេញងញត្ាននផ្ាឈពាោះ ឈ

ើយាន ក់ឈទ្ៀត្ានកូនេីរន្ធក់ឈ

េិត្ជាចង់យុំ ឈោយសារវាានភ្លេកមសត្់ញមនញទ្ន។ េួកគាត្់ ជាបងម្របុ សរបស់ឪេញ កខ្ញុំ គាត្់
យកេួកគាត្់ឈៅសាាប់ឈចាល
ថា េួកគាត្់ជាអ្ន កឈចោះដឹង ឈ
គញកអ្ីចឹង ឈ

ុំងអ្ស់ ឈ

ើយ េួក ប៉ែញលេត្ បាន

ោះម្របេនាកុំេញង ាននផ្ាឈពាោះ។ ឪេញកញម៉ែ ខញ ុំបា
្ នម្របាប់

ើយប៉ែញល េត្បានចាប់េួកគាត្់ យកឈៅោក់កញ ងម្រទ្ុ
ន
ងមួ យ វាដូចជា

ើយ ានានក់ ខ្ញុំ មិនថាជាបងបអូន ឬក៏អ្ី ឈទ្ ឈេលញដលគាត្់ឆ្ាង កាត្់កញនាង

ានសមាឹងឈមើល ចញងកនាញយញភនក ឈ
សាាប់នូវឈរឿងមួ យ

ើយ បានដឹងថាជាអ្ញ៊ុំខញ ុំ្ញដលឈៅកនញងម្រទ្ុ ង

ននឹង ខ្ញុំ បានគិត្ស្សនម៉ែេីរប
ូ ភ្លេ

ឹង
ន ឈ

ឹង
ន គាត្់

ឹង
ន ។ ឈេលខ្ញុំបាន

ើ យឈ្វើឱ្យខ្ញុំអ្ និចាា និង ឈខ្ាចចិត្ត

ខ្ាុំងបុំផ្ញត្ ឈ្វើឱ្យខ្ញុំបានគិត្ ថា ឈត្ើេួកគាត្់ានការលុំបាកខ្ាុំង ប៉ែញណាាឈៅ ឈេលញដលេួ កគាត្់
ជួបឈរឿងញបប
អ្ញ្ជឹងឈរឿន

ឹ នង ឈគយកឈៅោក់កញ ងគញ
ន
កឈដើមបីនឹង សាាប់ ឈ

ឹង
ន ានក់ញដលឈ

ើ

ើ យម្របេនាកុំ េញងញត្េរឈពាោះឈទ្ៀត្។

បានយកឈរឿងឈៅម្របាប់ជីតា ខ្ញុំ ឈ

អារមមណ្៍ថាទ្ទ្ួ លយកអ្ត្់ បាន។ ាាយខ្ញុំគាត្់េិបា កអ្ត្់ឃ្លាន ឈ

ើយម្រកុ មម្រគួសារខ្ញុំ ាន

ើយឪេញ កខ្ញុំគាត្់ស ាមខ្ាុំងញមន

ញទ្ន។ ឈេលញដលខ្ញុំឈៅស្សុ កបាទ្ី ញដលជាស្សុកកុំឈ ណ្ើត្របស់ ឪេញកាតយខ្ញុំ ញដលជាកញនាងខ្ញុំ
ឈៅឈលងរល់ឆ្នុំ មួយឆ្នុំឈៅេីរបីដង។ ខ្ញុំបានឈ
គាត្់សាាប់ឈោយសារការអ្ត្់ឃ្លាន ញងម

ឈរឿងមួយញដលគួ រឱ្យអ្ឈណាចអ្្មខ្ាុំ ង។

ើ

ឈដើមឈ

ើ ្ុំៗេីរ ឈៅកញនាងឈគបូ ជាយយខ្ញុំ

ុំងឈគយកកូនៗគាត្់ ឈៅសាាប់ ឈចាលអ្ស់ ។ ខ្ញុំវាជា

សម្រាប់បទ្េិឈ សា្ន៍ញដលខ្ញុំានតាមរយៈការសាាសមនញសសដនទ្ វាជួយ ឱ្យខ្ញុំានឈសចកតី
ស្សឡា
ឈ

ិ របស់មនញ សសានក់ៗានត្នមាខ្ាុំង ញមនញទ្ន។
់កាន់ញ ត្ឈម្រចើនចុំឈ ពាោះមនញស សដនទ្។ ជីវ ត្

ើយគួបផ្សុំញដលខ្ញុំជាអ្នក កាត្់សាសន្ធម្រគីស ា ឈ

ផ្ង វាឈ្វើឱ្យខ្ញុំរ ឹត្ញត្ស្សឡា

ើ យក៏ធ្លាប់ឈ ្វើជាអ្នកអ្នក ផ្សេវផ្ាយសាសន្ធ

់អ្នកដនទ្ញងមឈទ្ៀត្។ ឈេលញដលខ្ញុំឈៅម្រេោះវ ិហារ ខ្ញុំញត្ងញត្ញងាង

សកខីភ្លេេីកិចា ការេងសម្របវត្តិ។ ដូនតារបស់ឈយើង ដូ ចថាគាត្់េិ បាកឈៅកនញ ងសង្រ្ងាាមឈ

ើយ

ឈ

ើយ អ្ញ្ជឹងឈដើ មបីកញុំឱ្យជីវ ិត្េួកគាត្់េិ បាកញងមឈទ្ៀត្ ឈយើងនឹ ងឈរៀបចុំឈ្វើ កិចាការេងសម្របវត្តិ ឱ្យ

េួកគាត្់ឈៅម្រេោះវ ិហារបរ ស
ិ ញទ្ា ឈដើមបីឱ្ យគាត្់ស្សួ ល
ឈោយភ្លេសាហាវ ឈោយការឈ្វើ
េិ្ីបញណ្យម្រជមញជ ទ្ឹកឱ្យគាត្់ ឈ

ុំងវ ិ

ឈោយសារមញ នគាត្់សាាប់គឺគាត្់សាាប់

រញ ណ្កមម អាម្រកក់ញមនញទ្ន។ អ្វីញដលជួ យគាត្់បានគឺការឈ្វើ

ើយនិង អាចឱ្យគាត្់ ម្រជោះេីអ្ុំឈ េើបាប ឈ

ើ យគាត្់អាចទ្ទ្ួលយក

ដុំណ្ឹងលអឈៅនងៃ ខ្ងមញខឈទ្ៀត្ឈេលញដលម្រេោះយងមក។ ខ្ញុំ ានអ្ុំណ្រគញណ្ចុំឈពាោះគឈម្រាងឈនោះ
ញដលជួយរកាម្របវត្តិសាស្រសតកមពញជា ញដលឈយើងបានបាត្់បង់ឈ ៅកនញងសង្រ្ងាា ម។ ខ្ញុំស្សឡា

់ថា

ម្របវត្តិសាស្រសតឈនោះម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាឈោយសឈមាង ឈោយសារញត្េីបញរណ្ ឈយើងមិន ានជាការងត្
សឈមាង ានញត្ជាសិោចារ ក
ិ គមពីរ ញដលជាភ្លសាបញរណ្េិ បាកនឹងយល់ ។ ឈៅឈេលខ្ញុំសាាប់
ការសាាស

ុំង ឈនោះ ខ្ញុំា នបុំណ្ងម្របាថានឈកើនឈឡើងកនញងការឈរៀនសូម្រត្អ្ុំ េីម្របវត្ាិសាស្រសារបស់

ម្របឈទ្សខ្ញុំ និងជួ យជីដូនជី តារបស់ខញ ុំ។
្

