
កិច្ចសម្ភា សរបស ់ញ ៉ែម សគុន្ធា  ពីច្ំណាប់អារមមណ៍ និង បទពិសោធន៍
ញែលគាត់ម្ភនទាកទ់ងនងឹគសរម្ភងផ្ទា លម់្ភត់របសជ់នជាតិញមមរ 

  
ខ្ញ ុំឈ ម្ ោះញ ៉ែម សញគន្ធា ។ ខ្ញ ុំជាអ្នកដឹកន្ធុំ Peer Leader សម្រាប់គឈម្រាង ម្របវត្តិផ្ទា ល់ាត់្របស់
ម្របជាជនកមពញជាអ្ស់រយៈឈេលបីឆ្ន ុំ។ ខ្ញ ុំបានចូលរួមជាមួយគឈម្រាងឈនោះភ្លា ម បន្ធា ប់េីខ្ញ ុំម្រត្ឡប់
មកេីការបឈម្រមើជាអ្នកផ្សេវផ្ាយសាសន្ធវ ិ សម្រាប់សាសន្ធចម្រកននម្រេោះឈយស ូវម្រគីសាននេួក
បរសិញទ្ានងៃចញងឈម្រកាយ។ ដុំបូងខ្ញ ុំបានដឹងអ្ុំេីគឈម្រាងឈនោះេីអ្នកផ្សេវផ្ាយសាសន្ធាន ក់ឈ ម្ ោះ 
Tyler Jorgensen ឈៅឈេលញដលគាត់្កុំេញងឈ វ្ើការឱ្យគឈម្រាងឈនោះឈៅម្របឈទ្សកមពញជា។ 
 
កនញងន្ធមជាអ្នកដឹកន្ធុំ Peer Leader ាន ក់ ខ្ញ ុំឈៅសាា សម្របជាជនញខមរដូចជាបងបអូនខ្ញ ុំ និង ឈេល
ខាោះអ្នកញដលខ្ញុំមិនញដលសាា ល់េីមញនមក។ ឈ ោះជាយ៉ែងណាក៏ឈោយ ភ្លគឈម្រចើនខ្ញ ុំឈ វ្ើការ
សាា សអ្នកញដលខ្ញុំសាា ល់ចាស់ ដូចជាឪេញកាា យ បងម្របុសខ្ញុំ និងអ្នកញដលានបទ្េិឈសា្ន៍
ឈៅកនញងជីវតិ្ឈម្រចើនដូចជា ជីដូនជីតា និងសាជិកម្រកុមម្រគួសារេួកគាត់្។ ខ្ញ ុំេាយមរកាម្របវត្តិ 
ម្រកុមម្រគួសាររបស់ខ្ញ ុំផ្ទា ល់សិន។ ឈម្រៅេីការសាា ស ខ្ញ ុំក៏វាយការសាា ស ុំងអ្ស់ឈន្ធោះឈៅជា
អ្ត្ថបទ្។ 
 
ឈម្រៅេីការងាររបស់ខ្ញ ុំជាអ្នកដឹកន្ធុំ Peer Leader ខ្ញ ុំកុំេញងឈរៀនឈលងកូត្វយូីឡញង។ ខ្ញ ុំឈលងមិន
សូវលអឈទ្ឈ ើយគិត្ថាការឈលងវយូីឡញងេិបាក ប៉ែញញនតខ្ញ ុំឈៅញត្ចូលចិត្តឈលងវា។ ឈម្រៅេីឈរៀនឈលង
កូត្វយូីឡញង ខ្ញ ុំក៏ចូលចិត្តឈៅឈលងចាា រផ្ងញដរ ឈ ើយានកាីស្សនម៉ែថានងៃណាមួយចង់ាន
ចាា រខាួន ឈ ើយោុំឈដើមញផ្ាឈ ើ ូបញផ្ា និង រញកខជាតិ្ជាឈម្រចើន ជាេិឈសស ខ្ញ ុំចង់ោុំញផ្ាឡាឈមើ 
ឈោយសារវាឆ្ៃ  ់ ឈ ើយមនញសសឈៅជញុំវ ិេិភេឈោក ឈគចូលចិត្តញញ ុំញផ្ាមួយ នឹង។ កញនាង
ញដលខ្ញុំចូលចិត្តឈៅឈលងគឺឈខត្តមណ្ឌ លគិរ ីឈោយសារវាជាឈខត្តមួយញដលសាអ ត្ ឈ ើយាន ក់ៗ
ចូលចិត្តឈៅឈលងឈខត្ត នឹង ឈោយសារវាាននម្រេ ានភនុំឈម្រចើនញមនញទ្ន។ កញនាងញដលខ្ញុំចង់ោុំ
ដុំណាុំ គឺមិនញមនឈៅឈៅ នឹង ញត្ឈៅកញនាងញដលានឈទ្សភ្លេស្សឈដៀងឈៅទី្ នឹងញដរ។ 
សម្រាប់ការងារសាា ស ខ្ញ ុំធ្លា ប់ញត្សាា សអ្នកឈ វ្ើញស្ស ប៉ែញញនាមិនញដលធ្លា ប់បានសាា សអ្នកចាា រ
ឈទ្ ប៉ែញនខ្ញ ុំបានគិត្ជាយូរមកឈ ើយថាានបុំណ្ងចង់សាា សអ្នកឈ វ្ើចាា រោុំម្រគាប់សាវ យចនាី



ញដលខ្ញុំបានសាា ល់។ េួកគាត់្ានបទ្េិឈសា្ន៍ឈម្រចើនឈៅកនញងជីវតិ្។ អ្ញ្ជ ឹងខ្ញ ុំានបុំណ្ងថានឹង
សាា សេួកគាត់្។ 
  
ខ្ញ ុំធ្លា ប់ានបទ្េិឈសា្សាា សមនញសសជាឈម្រចើន ជាេិឈសសចាស់ៗញដលគាត់្ធ្លា ប់ឆ្ាងកាត់្ការ
លុំបាកឈម្រចើនជាឈយើង ឈ ើយេួកគាត់្បានឈ ើ េនាឺនងៃមញនឈយើង។ សម្រាប់ម្របជាជនញខមរ អ្នក
ញដលចាស់ៗ គាត់្បានឆ្ាងកាត់្នូវសង្រ្ងាា ម សាា ស ១០០ ន្ធក់ គាត់្បានឆ្ាងកាត់្សង្រ្ងាា ម ុំង
១០០ន្ធក់ឈ ើយ។ អ្ញ្ជ ឹងជីវតិ្របស់គាត់្  គាត់្បានឆ្ាងកាត់្នូវឈរឿងរ៉ែ វឈម្រចើនញមនញទ្ន គាត់្បាន
ម្របាប់ខ្ញ ុំនូវដុំឈណ្ើ រឈរឿងននជីវតិ្ េីការត្ស ូេាយមឈៅកនញងជីវតិ្របស់េួកគាត់្ ទ្ម្រាុំគាត់្បានរស់
មកដល់សេវនងៃ នឹង។ សម្រាប់ឈកមងៗជុំន្ធន់ឈម្រកាយ ឈយើងបានរស់ឈៅជាមួយឪេញកាា យ ាន
េួកគាត់្ជាអ្នកទ្ុំនញកបម្រមុង ផ្ជញងឈផ្ាើម ប៉ែញញនាចាស់ៗជុំន្ធន់មញនញដលរស់ឈៅកនញងសង្រ្ងាា មមិនបាន
រស់ឈៅជាមួយឪេញកាា យ ឈ ើយេួកគាត់្មិនានអ្វីឈដើមបីជួយឈទ្។ ឈបើឈយើងឈម្របៀបឈ្ៀបជីវតិ្
ឈយើងជាមួយេួកគាត់្ ឈយើងរស់ានភ្លេងាយស្សួលជាងេួកគាត់្ខ្ា ុំងញមនញទ្ន។ េួកគាត់្រស់
ឈៅឈោយមិនានសិទ្ាិឈសរភី្លេអ្វីឈសាោះ។ េួកឈគរស់ឈៅកនញងសង្រ្ងាា ម ានការទ្ាា ក់ម្រគាប់ញបក 
ន្ធុំគាន រត់្ឈគចេីម្រគាប់ញបក ពាកយញខមរនិយយថា រស់ឈៅ ញភនកឈៅកញ្ជ ឹងក ានន័យថាេួកគាត់្
រស់ឈៅឈោយានភ្លេភ័យខ្ា ច ខ្ា ចថាខាួននឹងអាចសាា ប់ម្រគប់ឈេលឈវោបាន ុំងអ្ស់ ឈោយ
ការទ្ាា ក់ម្រគាប់ញបក។ 
 
ជាការេិត្ណាស់េិភេឈោក ុំងមូលបានដឹងេីម្របវត្តិសាស្រសតរបស់ម្របឈទ្សកមពញជាថាវាាន
ភ្លេសាហាវប៉ែញណាា  សាា ប់មនញសសឈោយការបងអត់្អាហារ  សាា ប់ឈោយអាករនឹងធ្លងឈតាន ត្ 
ឬក៏វាយនឹងគល់។ េួកឈគអាចឈ ើ ថា អ្នកចមាុំងបានឈម្របើ ធ្លងឈតាន ត្មញត្ ឈដើមបអីារបុំេង់ក
ឈោយវាយនឹងគល់ឫសសទី្ាា ក់ចូលរឈដា ឱ្យសាា ប់។ ខ្ញ ុំបានជួបាន ក់ញដលគាត់្ម្រតូ្វឈគវាយសាា
បឈបាោះចូលរឈដា  ញត្មិន ន់សាា ប់ ឈ ើយឈេលញដលគាត់្ដឹងខាួនឈឡើងវ ិ គាត់្បានឈៅកនញង
រឈដា ញដលឈពារឈេ ឈៅឈោយសាកសេ ឈ ើយេាយមវារឈច េីរឈដា  ឈ ើយញស្សករកឱ្យ
ឈគជួយ។ ឈេលញដលដឹងេីឈរឿងរបស់គាត់្ ឈ វ្ើឱ្យខ្ញ ុំានការអ្និចាា  និងអាណិ្ត្គាត់្ខ្ា ុំងញមន   
ញទ្ន។ បទ្េិឈសា្ន៍ឈនោះជាអ្វីមួយញដលខ្ញុំចងចាុំមិនឈភាច។ អ្វីញដលសុំខ្ន់ ខ្ញ ុំអាចយល់េីទ្ញក
លុំបាករបស់េួកគាត់្ឈេលញដលខ្ញុំបានឮឈរឿងេីភ្លេលុំបាកន្ធនរបស់េួកគាត់្។ ឈេលញដលខ្ញុំ



សាា ស ខ្ញ ុំចូលចិត្តសួរឈម្រចើនអ្ុំេីបទ្េិឈសា្ន៍េួកគាត់្ឈៅកនញងសម័យសង្រ្ងាា មខ្ា ុំងជាងឈគ 
ឈោយសារខ្ញុំានអារមមណ៍្ថាវាអ្យញត្តិ្ម៌ខ្ា ុំងញមនញទ្នសម្រាប់ជនជាតិ្ញខមរ ឈោយសារជា
មនញសស និង ជាតិ្សាសន៍ដូចគាន  ឈ ត្ញអី្បានម្រតូ្វកាប់សាា ប់គាន ញបបឈនោះ? 
 
អ្វីមួយញដលខ្ញុំចងចាុំឈន្ធោះគឺឈរឿងអ្ ញ៊ុំម្របុស ុំងេីររបស់ខ្ញ ុំ ឈេលញដលខ្ញុំបានសាា ប់ឈរឿងរបស់គាត់្ ខ្ញ ុំ
េិត្ជាចង់យុំ ឈោយសារវាានភ្លេកមសត់្ញមនញទ្ន។ េួកគាត់្ជាបងម្របុសរបស់ឪេញកខ្ញ ុំ គាត់្
ានម្របេនាញដលកុំេញងញត្ាននផ្ាឈពាោះ ឈ ើយាន ក់ឈទ្ៀត្ានកូនេីរន្ធក់ឈ ើយ េួកប៉ែញលេត្ បាន
យកេួកគាត់្ឈៅសាា ប់ឈចាល ុំងអ្ស់ ឈ ោះម្របេនាកុំេញងាននផ្ាឈពាោះ។ ឪេញកញម៉ែខ្ញ ុំបានម្របាប់
ថា េួកគាត់្ជាអ្នកឈចោះដឹង ឈ ើយប៉ែញលេត្បានចាប់េួកគាត់្យកឈៅោក់កនញងម្រទុ្ងមួយ វាដូចជា
គញកអី្ចឹង ឈ ើយានាន ក់ ខ្ញ ុំមិនថាជាបងបអូន ឬក៏អី្ឈទ្ ឈេលញដលគាត់្ឆ្ាងកាត់្កញនាង នឹង គាត់្
ានសមាឹងឈមើលចញងកនាញយញភនក ឈ ើយបានដឹងថាជាអ្ ញ៊ុំខ្ញ ុំញដលឈៅកនញងម្រទុ្ង នឹង។ ឈេលខ្ញុំបាន
សាា ប់នូវឈរឿងមួយ ននឹង ខ្ញ ុំបានគិត្ស្សនម៉ែេីរបូភ្លេ នឹង ឈ ើយឈ វ្ើឱ្យខ្ញ ុំអ្និចាា  និង ឈខ្ា ចចិត្ត
ខ្ា ុំងបុំផ្ញត្ ឈ វ្ើឱ្យខ្ញ ុំបានគិត្ថា ឈត្ើេួកគាត់្ានការលុំបាកខ្ា ុំុំងប៉ែញណាា ឈៅ ឈេលញដលេួកគាត់្
ជួបឈរឿងញបប នឹង ឈគយកឈៅោក់កនញងគញកឈដើមបីនឹងសាា ប់ ឈ ើយម្របេនាកុំេញងញត្េរឈពាោះឈទ្ៀត្។ 
អ្ញ្ជ ឹងឈរឿន នឹង ាន ក់ញដលឈ ើ បានយកឈរឿងឈៅម្របាប់ជីតាខ្ញុំ ឈ ើយម្រកុមម្រគួសារខ្ញ ុំាន
អារមមណ៍្ថាទ្ទួ្លយកអ្ត់្បាន។ ាា យខ្ញុំគាត់្េិបាកអ្ត់្ឃ្លា ន ឈ ើយឪេញកខ្ញ ុំគាត់្សាមខ្ា ុំងញមន
ញទ្ន។ ឈេលញដលខ្ញុំឈៅស្សុកបាទី្ ញដលជាស្សុកកុំឈណ្ើ ត្របស់ឪេញកាត យខ្ញុំ ញដលជាកញនាងខ្ញ ុំ
ឈៅឈលងរល់ឆ្ន ុំ មួយឆ្ន ុំឈៅេីរបីដង។ ខ្ញ ុំបានឈ ើ ឈដើមឈ ើ ុ្ំៗេីរ ឈៅកញនាងឈគបូជាយយខ្ញុំ 
គាត់្សាា ប់ឈោយសារការអ្ត់្ឃ្លា ន ញងម ុំងឈគយកកូនៗគាត់្ឈៅសាា ប់ឈចាលអ្ស់។ ខ្ញ ុំវាជា
ឈរឿងមួយញដលគួរឱ្យអ្ឈណាចអ្្មខ្ា ុំង។ 
 
សម្រាប់បទ្េិឈសា្ន៍ញដលខ្ញុំានតាមរយៈការសាា សមនញសសដនទ្ វាជួយឱ្យខ្ញ ុំានឈសចកតី
ស្សឡា ់កាន់ញត្ឈម្រចើនចុំឈពាោះមនញសសដនទ្។ ជីវតិ្របស់មនញសសាន ក់ៗានត្នមាខ្ា ុំងញមនញទ្ន។ 
ឈ ើយគួបផ្សុំញដលខ្ញុំជាអ្នកកាត់្សាសន្ធម្រគីសា ឈ ើយក៏ធ្លា ប់ឈ វ្ើជាអ្នកអ្នកផ្សេវផ្ាយសាសន្ធ
ផ្ង វាឈ វ្ើឱ្យខ្ញ ុំរតឹ្ញត្ស្សឡា ់អ្នកដនទ្ញងមឈទ្ៀត្។ ឈេលញដលខ្ញុំឈៅម្រេោះវហិារ ខ្ញ ុំញត្ងញត្ញងាង
សកខីភ្លេេីកិចាការេងសម្របវត្តិ។ ដូនតារបស់ឈយើង ដូចថាគាត់្េិបាកឈៅកនញងសង្រ្ងាា មឈ ើយ



ឈ ើយ អ្ញ្ជ ឹងឈដើមបីកញុំឱ្យជីវតិ្េួកគាត់្េិបាកញងមឈទ្ៀត្ ឈយើងនឹងឈរៀបចុំឈ វ្ើកិចាការេងសម្របវត្តិ ឱ្យ
េួកគាត់្ឈៅម្រេោះវហិារបរសិញទ្ា ឈដើមបឱី្យគាត់្ស្សួល ុំងវ ិ ឈោយសារមញនគាត់្សាា ប់គឺគាត់្សាា ប់
ឈោយភ្លេសាហាវ ឈោយការឈ វ្ើ រញណ្កមម អាម្រកក់ញមនញទ្ន។ អ្វីញដលជួយគាត់្បានគឺការឈ វ្ើ
េិ្ីបញណ្យម្រជមញជទឹ្កឱ្យគាត់្ ឈ ើយនិងអាចឱ្យគាត់្ម្រជោះេីអ្ុំឈេើបាប ឈ ើយគាត់្អាចទ្ទួ្លយក
ដុំណឹ្ងលអឈៅនងៃខ្ងមញខឈទ្ៀត្ឈេលញដលម្រេោះយងមក។ ខ្ញ ុំានអ្ុំណ្រគញណ្ចុំឈពាោះគឈម្រាងឈនោះ
ញដលជួយរកាម្របវត្តិសាស្រសតកមពញជា ញដលឈយើងបានបាត់្បង់ឈៅកនញងសង្រ្ងាា ម។ ខ្ញ ុំស្សឡា ់ថា
ម្របវត្តិសាស្រសតឈនោះម្រតូ្វបានកត់្ម្រតាឈោយសឈមាង ឈោយសារញត្េីបញរណ្ ឈយើងមិនានជាការងត្
សឈមាង ានញត្ជាសិោចារកិ គមពីរ ញដលជាភ្លសាបញរណ្េិបាកនឹងយល់។ ឈៅឈេលខ្ញុំសាា ប់
ការសាា ស ុំងឈនោះ ខ្ញ ុំានបុំណ្ងម្របាថាន ឈកើនឈឡើងកនញងការឈរៀនសូម្រត្អ្ុំេីម្របវត្ាិសាស្រសារបស់
ម្របឈទ្សខ្ញុំ និងជួយជីដូនជីតារបស់ខ្ញ ុំ។ 


