
ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង យ ៉ែម សអំ្ឺន 
 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា   ខ៖ អ្នកញែលត្រវូគគសម្ភា ស ញ ៉ែម សំអឺ្ន 
     គ៖ កូនត្រសុ 
 
ក៖ ជាែំរូងន្ធងខ្ុំសូមថ្លៃងអំ្ណរគុណែល់អ្នកមីងញែលបានឱ្យន្ធងខ្ុំបានគ្វើរទសម្ភា សអំ្ពី
ជីវត្រវរតិររស់អ្នកមីង។ន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ ញ ៉ែម សគុន្ធា  ជាអ្នកសម្ភា សអំ្ពីជីវត្រវរតិររស់អ្នកមីងថ្លៃ
គនោះ។អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើគ ម្ ោះគព ររស់អ្នកមីងម្ភនគ ម្ ោះអី្ញែរ? 
ខ៖ គ ម្ ោះ ញ ៉ែម សំអឺ្ន។ 
ក៖ ចាសថ្លៃហ្នឹងពួកគ ើងគ្វើការសម្ភា សអ្នកមីងគៅកនុងថ្លៃទី១៨ ញខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ការ
សម្ភា សគនោះត្រូវបានគ្វើគ ើងគោ ការគរៀរចំពីសកលវទិាល ័គៅសហ្រែឋអាគមរកិញែល
ម្ភនគ ម្ ោះថា រ ី វ៉ែ   ូ គោ សកលវទិាល័ គនោះម្ភនកមមវ ិ្ ីសម្ភា សអំ្ពីត្រវរតិត្រជាជន
ញខមរគ ើងគែើមបីឱ្យអ្ន្ធគរគៅឱ្យកូនអ្នកមីងក៏ែូចជាកូនគៅជំន្ធន់គត្កា ឱ្យគារ់ែឹងអំ្ពីជីវត្ររតិ
និងែំគណើ រគរឿងឆ្កជីវរិពីត្រវរតិែូនតាររស់អ្នកមីង គហ្ើ ខ្ុំសូមទទួលការអ្នុញ្ញា រិគែើមបោីក់
ការសម្ភា សគនោះោក់ចូលគវរសា ររស់សកលវទិាល័ រ ី វ៉ែ    ូបានញែរឬគទអ្នកមីង? 
ខ៖ ចាស ល់ត្ពមឱ្យោក់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងញែលគវរសា ហ្នឹងម្ភនគ ម្ ោះថា  www.cambodiaoralhistory.byu.edu    
អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសមូជួ ត្បារ់គ ម្ ោះគព មតងគទៀរបានគទ? 
ខ៖ ខ្ុំគ ម្ ោះ ញ ៉ែម សអឺំ្ន។ 
ក៖ អ្នកមីងម្ភនគ ម្ ោះគៅគត្ៅគទ? 
ខ៖ គគគៅគត្ៅថាភាគគត្ចើនគគគៅញរស្សីអូ្នៗ។ 
ក៖ ស្សីអូ្នៗ។ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភនថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ រថ្លៃណាញែរ? 
ខ៖ គកើរគៅ៧៩។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹ១៩៧៩ញរគោ សារញរសរុំត្រកំគណើ រអ្នកមីងម្ភនអ្ញ្ច ឹងជួ ឱ្យកូនអ្នកមីងជួ 
អានអ្ញ្ច ឹង។ 
គ៖ ថ្លៃទី៥ ញខរុលា ឆ្ន ំ១៩៧៩។ 

http://www.cambodiaoralhistory.byu.edu/


ក៖ គៅភូមិអី្ញែរ? 
គ៖ គៅភូមិអូ្ពីរ ឃុំែងកាត រ ស្សុកសទឺងត្រង់ គខរតកំពង់ចាម ត្រគទសកមពុជា។ 
ក៖ ចាសអ្រគុណអូ្ន។អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងម្ភនរងរអូនត្រសុស្សីរ៉ែុន្ធម នអ្នកញែរមីង? 
ខ៖ រងរអូនខ្ុំរគងកើរម្ភន៩ន្ធក់ ។ 
ក៖ ស្សីរ៉ែុន្ធម ន ត្រសុរ៉ែុន្ធម នញែរមីង? 
ខ៖ ត្រុសញរ១គទ ស្សីទំងអ្ស់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភនឆ្ន ំកំគណើ រជាសរវអី្ញែរមីង? 
ខ៖ សរវសាវ ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងជាកូនទីរ៉ែុន្ធម នញែរគៅកនុងត្គួសារមីង? 
ខ៖ ជាកូនទី៣។ 
ក៖ កូនទី៣។គរើឥ ូវរងរអូនមីងគៅរសទ់ំងអ្សអ់្រ់? 
ខ៖ គារ់សាៃ រ់មួ ។ 
ក៖ សាៃ រ់មូលគហ្រុអី្ញែរមីង? 
ខ៖ គារ់សាៃ រ់តាំងពីគារ់គៅរូចគោ សារគារ់ម្ភនជមៃឺលារ់កញ្ចញ្ច ិល។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងរងរអូនមីងញែរគៅរស់គារ់គៅណាវ ិឥ ូវ? 
ខ៖ គារ់គៅអូ្រពីរ។ 
ក៖ គៅណាវ ិគៅអូ្រពីរ? 
ខ៖ គៅស្សុកកំគណើ រ។ 
ក៖ ចាសែូចបានត្បារ់មិ  ចុោះអ្នកមីងគរើអ្នកមីងម្ភនឪពុកគ ម្ ោះអី្ញែរ? 
ខ៖ គារ់គ ម្ ោះ យ៉ែន  ីម។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងត្រញហ្លជាឱ្យកូនអ្នកមីងត្បារ់ពីថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ រររស់តាគហ្ើ អូ្នអាចអានមក
ហ្នឹងទីកញនៃងកំគណើ រផងញែរណា? 
គ៖ តាគកើរគៅឆ្ន ំ១៩៥៤ គៅភូមិលមី ឃុំទឺកឆ្ ស្សកុថ្ត្ពឈរ គខរតកំពង់ចាម។ 
ក៖ ចាសអ្រគុណញមនញទន អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងចាំគទថាគារ់ឆ្ន ំញខមរសរវអី្ញែរ? 
ខ៖ គារ់គកើរឆ្ន ំពស។់ 
ក៖ ចាសសរវពស ់អ្ញ្ច ឹងគរើគារ់គៅរសឬ់សាៃ រ់គហ្ើ អ្នកមីង? 



ខ៖ គារ់សាៃ រ់គហ្ើ ។ 
ក៖ គារ់សាៃ រ់គៅឆ្ន រំ៉ែុន្ធម នវ ិ? 
ខ៖ គារ់សាៃ រ់តាំងពី ូរគហ្ើ ត្រញហ្លតាំងពី២០០០ែឺង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនការចងចាំអ្វីខៃោះជាមួ គារ់ញែរអ្រ់មីង? 
ខ៖ ខ្ុំែូចជាមិនសូវចាំគរឿងររសគ់ារ់ផងហ្នងឹត្គាន់ញរចាំថាគារ់សាៃ រ់តាំងពីឆ្ន ំ២០០០។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភនអ្នុសាវរ ី៍អី្ខៃោះជាមួ គារ់ញែរមីង? 
ខ៖ មិនសូវម្ភនអ្នុសាវរ ីអី៍្ជាមួ គារ់គទគត្រោះអី្គត្ចើនគារ់អ្នកហ្ូរស្សាញរររ់គគចពីគារ់
គត្រោះអី្គារ់ញរងញរគ្វើបារគ ើងគន្ធោះអ្ញ្ច ឹងមិនសូវបានគៅជិរគារ់គទ ជួនមកពីគ្វើការវ ិ      
អ្ញ្ច ឹងគារ់គត្ចើនញរគ្វើបាររកគរឿងអ្ញ្ច ងឹររ់គគចរហ្ូរហ្នឹង។ 
ក៖ ររ់រហ្រូអ្ញ្ច ឹង?ចាសញរគារ់អ្រ់ញែលស្សលា ់មីងអី្គទអ្ញ្ច ងឹ? 
ខ៖ គារ់ស្សលា  ់ថាគៅមួ រងរអូនទំងអ្សគ់ារ់ស្សលា ់ខ្ុំជាងគគញរគារ់មិនញែលវ អី្
គទញរខ្លៃ ចគារ់គពលគារ់រកគរឿងញម៉ែអ្ញ្ច ឹងខ្ុំខ្លៃ ចអ្ញ្ច ឹងខ្ុំររ់គោ សារញរគារ់រកគរឿងញម៉ែអ្ញ្ច ឹង
ខ្ុំខ្លៃ ចគហ្ើ ក៏គចោះញរររ់គៅ កូនៗគារ់មិនសូវវ គទញរគារ់រកគរឿងញម៉ែគពលគារ់ផឹកស្សា       
អ្ញ្ច ឹងគារ់គជរគហ្ើ ែល់ញរកូនៗមកពីគ្វើការមកក៏ខ្លៃ ចរហ្ូរែលញ់រ្ំៗក៏ែឹងញែរថាគារ់គៅ
ញរផឺកស្សារហ្ូរែល់គារ់ឈឺគហ្ើ ក៏គារ់គៅញររកគរឿងញម៉ែគទៀររហ្ូរទល់ញរគារ់សាៃ រ់ហ្នឹង
ែល់អ្ញ្ច ឹងអ្រ់សូវបានម្ភនភាពសនិទាសាន លជាមួ គារ់បានគត្ចើនគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភត  មីងម្ភនគ ម្ ោះអី្ញែរ? 
ខ៖ ម្ភត  ខ្ុំគារ់គ ម្ ោះ គង់ អី្ម។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអូ្នជាអ្នកអានថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ រនិងទីកញនៃងកំគណើ រយ មកណា? 
គ៖ យ គកើរគៅឆ្ន ១ំ៩៦០ គៅភូមិលមី ឃុំទឹកឆ្ ស្សុកថ្ត្ពឈរ គខរតកំពង់ចាម។ 
ក៖ ចាសអ្រគុណ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងឆ្ន ំញខមរកំគណើ រម្ភត  មីងជាសរវអី្ញែរ? 
ខ៖ ឆ្ន ំញម៉ែខ្ុំជាសរវច។ 
ក៖ ចាសឆ្ន ំច ចុោះអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងចងចាំអី្ជាមួ ម្ភត  មីងញែរ? 
ខ៖ ចងចាំជាមួ ម្ភត  ខ្ុំែូចថាគារ់ជាអ្នកពិបាក គារ់ជាអ្នកគមើលញលកូនរហ្រូគហ្ើ ខ្ុំក៏
សនិទាសាន លជាមួ គារ់ញែរ គត្រោះខ្ុំញរងញរជួ គ្វើការងារគារ់រហ្ូរហ្នឹងគោ សារញរពុកគ្វើ
បារអ្ញ្ច ឹងបានជួ គារ់។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើជីែូនជីតាខ្លងឪពុកមីងគារ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្ញែរ? 
ខ៖ ជីតាខ្លងឪពុកខ្ុំគារ់គ ម្ ោះតាយ៉ែន់ រ៉ែុញនតន្ធមត្រកូនខ្ុំមិនសវូចាំគទ គហ្ើ គរើយ គ ម្ ោះ
យ  លាភ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងែឹងតាអ្នកមីងខ្លងឪពុកហ្នឹងគកើរថ្លៃណាញខណាឆ្ន ណំាអ្រ់? 
ខ៖ គារ់មិនែឹងថាគកើរគៅឆ្ន ណំាគទគត្រោះគភៃចគហ្ើ ណាមួ គោ សារគ ើងគៅញរកពីគារ់
ហ្នឹងណា។ 
ក៖ គហ្ើ គកើរទន់គារ់អ្រ់មីង? 
ខ៖ ទន់គារ់ រ៉ែុនត្គាន់ថាគ ើងញរកពីគារ់ ូរ គៅឆ្ៃ  ពីគារ់ ូរគហ្ើ រាល់ថ្លៃហ្នឹងជីតាគារ់
សាៃ រ់គហ្ើ គៅញរជីែូនមួ មិនែឺងថាគារ់គៅឯគខរតត្ពោះវហិារមិនែឹងគៅថ្រ៉ែលិនមិនែឺងអ្រ់
គន្ធោះគទគត្រោះគោ សារញរគារ់កូនគត្ចើន អ្ញ្ច ឹងមិនែឹងគារ់គៅគៅជាមួ កូនមួ ណាគទ
គហ្ើ គោ សារញរញម៉ែជាកូនត្រសារអ្ញ្ច ឹងគារ់មិនមកគៅជាមួ គទ គារ់គៅជាមួ កូនគារ់
រគងកើរអ្ញ្ច ឹងណា អ្ញ្ច ឹងគារ់គែើរគៅគៅគន្ធោះរនតិច គនោះរនតិចអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងយ គៅរស់សពវថ្លៃ? 
ខ៖ យ គៅរស ់ គារ់អា ុត្រញហ្លជាគៅជាងគហ្ើ គោ សារញរគារ់រាងរ ីរ ័រគហ្ើ 
ហ្នឹងគារ់ចាស់គហ្ើ ហ្នឹង។ 
ក៖ ចុោះស្សុកកំគណើ រគលាកតាគលាកយ វ ិគារ់ទំងពីរន្ធក់អ្នកគៅណាវ ិ? 
ខ៖ ស្សុកកំគណើ រគារ់ខ្ុំមិនសូវែឺងញែរហ្នឹង ញរត្រញហ្លជាគៅខ្លងទគនៃខ្លងជីញហ្គកាោះសូទិន
គ ើងគនោះត្រញហ្ជាគារ់គៅគៅខ្លងហ្នឹង។ 
ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើ  ចុោះមីងគរើការចងចាំររស់មីងគមតចញែរជាមួ យ ររស់អ្នកមីងគារ់ធ្លៃ រ់
បានគ្វើអី្ជាមួ មីងគទ? 
ខ៖ គារ់ែូចជាមិនសូវែូចថាគនោះគទគោ សារញរគារ់ម្ភនគៅគត្ចើនញែរ ែលគ់ពលគៅគារ់
គត្ចើនអ្ញ្ច ឹងគារ់មិនជាសូវជាម្ភនភាពសនិទាសាន លជាមួ គ ើងគទគហ្ើ គារ់សនិទាសាន លញរជា   
មូ គៅគារ់ខ្លងកូនស្សីគ ើងគទ គហ្ើ ែល់គ ើងជាគៅកូនត្រសុអ្ញ្ច ឹងអ្រ់សូវស្សលា ់មិន
សូវសនិទាសាន លគទណា កូនគៅគារ់គត្ចើនផងអ្ញ្ច ឹងគារ់មិនសូវជាបានស្សលា ់ទំងអ្ស់គាន
គន្ធោះគទគហ្ើ គារ់មិនែឹងថាត្រូវស្សលា ់មួ ណាទុកមួ ណាគទ។ 
ក៖ ចុោះសត្ម្ភរ់ជីែូនជីតាខ្លងអ្នកមីងវ ិគារ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្ញែរ? 



ខ៖ សាៃ រ់អ្ស់គហ្ើ រ៉ែុញនតម្ភត  ខ្ុំគារ់ែំណាលនិយ ថាយ គារ់ម្ភនតាគត្កា គហ្ើ ជីតា
គត្កា ហ្នឹងគារ់គ ម្ ោះតាគង់គហ្ើ យ គ ម្ ោះយ សាំង។ 
ក៖ ចុោះែល់យ តារគងកើរររស់មីងវ ិ? 
ខ៖ ឮញម៉ែខ្ុំត្បារ់ខ្ុំថាគារ់គ ម្ ោះតាមុ  រ៉ែុញនតខ្ុំមិនញែលបានគឃើ មុខគារ់គទគត្រោះគារ់សាៃ រ់
តាំងពីម្ភត  ខ្ុំគៅរូចគន្ធោះ គហ្ើ តាគត្កា ហ្នឹងក៏ខ្ុំមិនែឹងថាតាគត្កា ញែរគត្រោះគារ់
ស្សលា ់ម្ភត  ខ្ុំែូចកូនរគងកើរអ្ញ្ច ឹង គពលហ្នឹងក៏ខ្ុំមិនែឹងញែរគទើរញរែឹងឥ ូវហ្នងឹញែរគទ 
ែល់ញរម្ភនត្គសួារអី្ញែរគទបានែឹងថាតាហ្នឹងតាគត្កា គន្ធោះគហ្ើ ស្សលា ់ញម៉ែខ្ុំហ្នងឹខ្លៃ ំង
ណាស់ ញម៉ែខ្ុំគៅគៅណាអ្ញ្ច ឹងគៅគៅតាមជាមួ គៅគមើលែលគ់ពលអ្ញ្ច ងឹអ្រ់ែឹងតាគត្កា 
អី្គទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភនចាំថាស្សកុកំគណើ រពួកគារ់គៅណាគទតាយ ណា? 
ខ៖ តាយ ស្សុកកំគណើ រគារ់គៅទឹកឆ្ហ្នងឹញែរ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង តាយ មីងគកើរទន់គទ? 
ខ៖ ទន់! 
ក៖ ម្ភនអ្នុសាវរ ីអី៍្ជាមួ យ ញែរគទ? 
ខ៖ យ ម្ភនអ្នុសាវរ ី៍ជាមួ យ គត្ចើន គោ សារយ ខ្ុំគារ់ម្ភនផទោះគៅទឹកឆ្
គហ្ើ ខ្ុំឧសាហ្៍មកគលងជាមួ គារ់ណាស់ គហ្ើ គារ់ស្សលា ់គៅណាស់គហ្ើ ចូលចិរត
ន្ធំគៅគែើរគលង និយ រួមគៅយ គារ់ស្សលា ់គៅណាស់គត្រោះកូនគារ់រិចអ្ញ្ច ឹងគារ់
ស្សលា ់គៅណាស់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឥ ូវគារ់រស់ឬសាៃ រ់គហ្ើ មីង? 
ខ៖ គារ់សាៃ រ់គហ្ើ ។ 
ក៖ ឆ្ន ណំាញែរ? 
ខ៖ សាៃ រ់គិរគៅតាំងពីចូល២០ឆ្ន ំជាងគហ្ើ  គរើឆ្ន ំញខមរវ ិែូចជាឆ្ន ំឆ្ៃូវ ឆ្ន ំគនោះខ្ុំមិនសវូែឹង
គទ។ 
ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើ កាលគារ់សាៃ រ់អា ុរ៉ែុន្ធម នញែរមីង? 
ខ៖ យ គារ់សាៃ រ់ហ្ុកជាងគហ្ើ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភរ់ជីែូនជីតាែូនតាអ្នកមីងអី្គារ់ធ្លៃ រ់បានគៅរស់គៅស្សុកគត្ៅគទមីង? 



ខ៖ អ្រ់ម្ភនគទ។ 
ក៖ អ្រ់គទគៅញរស្សុកញខមរហ្នឹងគទ។អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភរ់ការសិការរស់មីងវ ិគរើអ្នកមីងគរៀនែល់
ថាន ក់ទីរ៉ែុន្ធម នញែរមីង? 
ខ៖ ខ្ុំអ្រ់បានគរៀនគទគោ សារញរពីមុនគៅខ្លងស្សុកហ្នឹងវស្សុកថ្ត្ពអ្រ់ម្ភនសាលាគទែល់
គពលម្ភនសាលាគរៀនអាចគ្វើការបាន ែល់គពលចូលគរៀនចូលបានញររ៉ែុន្ធម នញខឈឺៗគៅស្សុក
ថ្ត្ពវត្គុនចា ណ់ា ឈឺ ូរអ្ញ្ច ឹងញម៉ែរកត្គូញខមរគមើលលិចគមើលគកើរញរគៅញរមិនបាន្ូរអ្រ់ជា  
អ្ញ្ច ឹងណាវគចោះញរ្ៃន់គៅៗអ្ញ្ច ឹងណា ែល់គពលមកគពទយកំពង់ចាមវអ្រ់ម្ភន្មអ្ញ្ច ឹង
គទគហ្ើ ែល់គពលម្ភនម្ភត  ខ្ុំក៏គាម នលុ គទ ែល់គពលអ្រ់ល ុកំពង់ចាមវអ្រ់ម្ភន្ម  
អ្ញ្ច ឹងគទគហ្ើ ែល់គពលម្ភនម្ភត  ខ្ុំក៏គាម នលុ គទ ែល់គពលអ្រ់លុ អ្ញ្ច ឹងរងខ្ុំទីមួ 
ហ្នឹងម្ភន្មត្រគភទែូចខ្ុំអ្ញ្ច ឹងគហ្ើ គពទយសខុចិរតរូម្មឱ្យមួ គលៃ កហ្នឹងោក់ឱ្យខ្ុំ
ហ្នឹងឈឺរហ្ូរគៅញលងឮ ែល់គពល្ំគៅចូលគរៀនអ្រ់សូវគចោះអី្គទគោ សារញរខ្លម សគគ       
អ្ញ្ច ឹងជួ គ្វើការញម៉ែគៅ គ្វើគនោះគ្វើគន្ធោះអ្ញ្ច ឹងគៅចម្ភក រគៅ គៅជត្មោះគៅសុឈីនួលគគជួ គ្វើ
ញស្សគ្វើចម្ភក រគគគៅ គោ សារញរញម៉ែគារ់កូនគត្ចើនគហ្ើ ពុកគារ់មិនបានជួ ញម៉ែគទគារ់ញមន
គ្វើមិនគកើរគទញរគារ់គាម នកម្ភៃ ំងញរហ្មង អ្ញ្ច ឹងគារ់សងឃឹមញរញម៉ែអ្ញ្ជ ឹងគារ់ពិបាកញរែល់បាន
កូនៗ្ំរនតិចបានកូនជួ គ្វើការញម៉ែអ្ញ្ច ឹងគៅណា គហ្ើ គ ើងអាណិរគារ់អ្ញ្ច ងឹគចោះញរជួ 
គ្វើគនោះគ្វើគន្ធោះ គារ់គៅសុឈីនួលគគជត្មោះចម្ភក រគគគៅអ្ញ្ច ឹងសុគំគគៅជាមួ គៅបានម្ភឌៗ    
អ្ញ្ច ឹងណាគគជួ ជំនួសអ្ញ្ច ឹងគៅ គហ្ើ គៅឆ្ៃ  ពីភូមិបាន កគៅកនុងភូមិគគមិន កគទ
គោ សារញរគ ើងរូចជាងគគអ្ញ្ច ឹងណា សុំគគគ្វើគៅគគបានរីរន់គ ើងបានញរមួ រន់ត្បាំ
អី្គទកនុងមួ ថ្លៃអ្ញ្ច ឹងគ ើងបានញររីរន់គទគត្រោះគោ សារញរគគគឃើ រងរអូនគត្ចើន   អ្ញ្ច ឹង
គៅគគអាណិរហ្នឹងណាបានជាគគឱ្យគ្វើហ្នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងញែលធ្លៃ រ់ម្ភនកតីស្សថ្ម៉ែអី្ខៃោះអ្រ់កាលមីងគៅពីរូចថាចង់គ្វើអី្គគអ្រ់? 
ខ៖ ខ្ុំែូចជាតាំងពីរូចមកែូចមិនែឹងជាគិរថាខៃូនឯងថាអ្ន្ធគរគៅមុខគៅចង់គ្វើគទចុោះ
គោ សារញរគៅខៃួនគ ើងគៅអាភាពពិបាកអ្ញ្ច ងឹគៅែូចថាមិនគិរថាចង់រកសុីគ្វើការអី្ឱ្យ
ម្ភនែូចគគវគិរមិនគច ។ 
ក៖ គិរអ្រ់គច ញរហ្មងគណោះ? 



ខ៖ គិរមិនគច ញរហ្មងហ្នងឹមកពីគោ សារញរគ ើងគិរថាខៃួនគ ើងវត្កវអ្រ់អ្ញ្ច ឹងមិនែឹង
គិរលុោះគៅែល់ណាគទ គិរមិនគច គិរអ្រ់គកើរ។ 
ក៖  ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងគរៀរការគៅថ្លៃញខឆ្ន ណំាញែរ? 
ខ៖  អ្រ់ែឹងថាញខឆ្ន ំណាញែរគទែូចជាគភៃចគហ្ើ ។ 
ក៖ ែូចជា៩០ឬក៏៨០? 
ខ៖ ែូចជា១៩៩៥ គត្រោះកាលហ្នឹងខ្ុំែូចជាគចាលគរោះបានញររ៉ែុន្ធម ននូវខ្ុំម្ភនអារា៉ែន់អា ុ១៩
គហ្ើ គិរគៅអ្ញ្ច ឹងត្រញហ្លជា២០ឆ្ន ំគហ្ើ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងត្រញហ្លជា១៩៩៥ហ្នងឹគហ្ើ អ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើ គត្រោះអី្លូរកូនខ្ុំអា ុ១៩ឆ្ន ំគហ្ើ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងកាលមីងការ គរៀរការមីងការគៅភូមិណាញែរមីង? 
ខ៖ គៅខ្លងភូមិអូ្រពីរហ្នឹង។ 
ក៖ គៅថ្ត្ពឈរហ្នឹង? 
ខ៖ អ្រ់គទគៅសទឹងត្រង់។  
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងឆ្ៃ  ណាស ់ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងស្សលា ់គាន ជាមួ ពូគោ ចិរតឯងឬក៏ឪពុកម្ភត  
ជាអ្នកគរៀរចំឱ្យញែរមីង? 
ខ៖ ថាគៅកាលហ្នឹងស្សលា គ់ាន គហ្ើ ពុកញម៉ែគារ់ក៏គព ចិរតអ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ គ ើងគាម នអ្នកណារងខំគ ើងគទគត្រោះគ ើងមិនញមនចិរតឯងគទគោ សារញរគ ើងស្សលា ់
គាន គហ្ើ ពូកគារ់ក៏បានែឺងញែរ គហ្ើ គៅញម៉ែឪគារ់ែឹងឮគៅគារ់ក៏បានគរៀរចំឱ្យញែរ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគពលញែលមីងជួរគាន ែំរូងជាមួ រតីអ្នកមីងគៅណាវ ិញែរ? 
ខ៖  គោ សារញរខ្ុំនិងគារ់ហ្នឹងជារងរអូនជីទួរមួ ែល់គពលហ្នឹងយ គារ់សាៃ រ់គៅរុណយ
ក៏ជួរគាន ។ 
ក៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹងក៏បានជួរគាន ពីគពលហ្នឹងមកគៅ។ 
ខ៖ ចាសគោ សាររងរអូនជីទួរមួ គន្ធោះញម៉ែគារ់គហ្ើ នឹងញម៉ែខ្ុំហ្នឹងរងរអូនជីែូនមួ នឹងគាន
អ្ញ្ច ឹងខ្ុំក៏ត្រូវជារងរអូនជីទួរមួ ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគពលគរៀរការគគម្ភនរណាត រការឱ្យខ្លងស្សីគទអ្នកមីង? 



ខ៖ កាលហ្នងឹគគមិនម្ភនរងាា រ់ជាលុ អី្ែូចគ ើងឥ ូវហ្នឹងគទ ត្គាន់ញរថាែូចគ ើងម្ភន
រងាា រ់ែូចជាម្ភសមរ៉ែុន្ធម ន៥ជី ក៏៣ជីអ្ញ្ច ឹងគៅណាវមិនម្ភនជាទឹកល ុសអីគទជំន្ធន់ហ្នឹង
គត្រោះវ ូរញែរគហ្ើ  គហ្ើ ណាមួ គៅស្សុកហ្នឹងវសុទាញរថ្ត្ពហ្មងគហ្ើ កាលជំន្ធន់ហ្នឹងវ
ម្ភនអាពរវម្ភនអី្ហ្នឹងវមិនទន់ចូលស្សុកអ្សណ់ាកាលគៅអី្ស្សុកហ្នឹង គទើរញរឥ វូគទវ
ម្ភនផទោះ្ំៗហ្នឹងគន្ធោះរចួម្ភនត្រជាជនគគគៅគត្ចើន ពីមុនមិនសូវម្ភនគទម្ភនត្រជាជនរិច
ត្រញហ្លជា២០ខនងអី្គទភូមិមួ ្ំរ៉ែុនណាណីហ្នងឹ មកឥ ូវគត្ចើនណាស់ឥ ូវគ ើងញណនញរ
ហ្មង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងជីវរិអ្នកមីងគត្រៀរគ្ៀរពីអ្រីរកាលនិងរចនុរបននកាលគរើម្ភនភាពខុស
គាន គមតចខៃោះញែរមីង? 
ខ៖ វខុសគាន គោ សារឥ ូវគនោះនិយ រួមគៅពីមុនរឹងញរងវមិនែូចឥ ូវអ្ញ្ច ឹងហ្នឹងណា
ឥ ូវវម្ភនជីវភាពរាង្ូរធ្លរជាមុនរួចក៏វមិនខវោះខ្លរែូចពីមុន ពីមុនពិបាកខ្លៃ ងំណាស់ែល់
គពលញែលខ្ុំចារ់ចូលសាសន្ធហ្នឹងមកខ្ុំ្ូរគត្ចើនគោ សារកាលខ្ុំមិនទន់ចូលសាសន្ធខ្ុំ
ពិបាកគត្ចើនណាស់គោ សារចូលសាសន្ធមកម្ភនគគអាណិរគគឱ្យលុ គ ើងខចីទិ ែីទិ 
ផទោះគ្វើគៅបានែូចរាល់ថ្លៃអ្ញ្ច ឹង ពីមុនៗគ ើងខវល់ខ្លវ  ថាគ ើងពិបាកកូនគ ើង៣ ៤ន្ធក់
គហ្ើ អ្រ់ម្ភនផទោះគៅខៃួនឯងលុ រនតិចរនតួចមកគ ើងឱ្យញរថ្លៃឈនួលផទោះគគ មកថ្លៃទឹកគភៃើងវ
មិនម្ភនអ្រ់ម្ភនែូចថាខវោះខ្លរខ្លៃ ំងអ្ញ្ច ឹងណាែល់គពលឥ ូវមកវ្ូរគត្ចើន។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងទទួលបានពរជ័ គត្ចើន។ចាសអ្ញ្ច ងឹចូលែល់ចំណង់ចំណូលចិរតគរើអ្នកមីងចូល
ចិរតពិសារមហូរអី្ជាងគគញែរ? 
ខ៖ គរើតាមមហូរសាមញ្ញា ៗនិងមហូរគ ើង្មមតាគទគោ សារញរជីវភាពគ ើងមិនសូវជា្ូរធ្លរ
គ ើងហ្ូរមហូរសាមញ្ញា អ្រ់ម្ភនែូចថាមហូរអី្លអៗែូចគគគទ។ 
ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគពលទំគនរអ្នកមីងចូលចិរតគ្វើអី្ជាងគគ? 
ខ៖ គពលទំគនរគៅផទោះវ ិចូលចិរតញរគចរចុរៗហ្នងឹគចោះញរគ្វើគៅែឹងសអីខៃោះគទឱ្យញរទំគនរ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងគពលញែលអ្នកមីងទំគនរពីការងារផទោះ គរើអ្នកមីងចូលចិរតគៅកញនៃង
កមានតណាញែរជាមួ ត្កុមត្គួសារអ្នកមីងញែរ? 
ខ៖ ភាគគត្ចើនមិនញែលគៅកមានតគៅណាផងហ្នងឹ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគៅញរផទោះហ្នឹង? 



ខ៖ គៅញរផទោះហ្នឹង គរៀរចំគមើលគនោះគមើលគន្ធោះកំគរ៉ែកកំរុកអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងញែលគៅអ្ងាុ គលងម្ភរ់ទគនៃរម្ភរ់អី្នឹងគគគទ? 
ខ៖ គរើសិនជាម្ភនគពលទំគនរអី្លាៃ ចគ ើងអ្ផសុកកូនៗវមិនញែលបានសូវគែើរគទគោ សារ
គៅគនោះម្ភនមនុសសអ្ ូអ្រ អ្ញ្ច ងឹគមើលគគគមើលឯងគៅគោ សារគៅគនោះមិនញែលម្ភនមនុសស
គត្ចើនអ្ញ្ច ឹងលាៃ ចអី្អ្ញ្ច ឹងគរើអាចទំគនរអី្អាចឧសាហ្៍អ្ញ្ច ឹងញែរ គៅម្ភរ់ទគនៃគៅគត្កាមសាព ន
គត្កាមអី្អ្ញ្ច ឹងញែរគៅហ្នឹងណា។ 
ក៖ ហ្នឹងអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងចូលចិរតសាត រ់រទចគត្មៀងអី្គទ? 
ខ៖ អ្រ់ចូលចិរតគទ។ 
ក៖ ចាសគហ្ើ ក៏អ្រ់គចោះគត្ចៀងញែរណាោះ? 
ខ៖ អ្រ់គទគពលកូនគរើកសាត រ់មតងៗរអ្ ូគហ្ើ ្ុ វគរើក។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគោ សារអ្នកមីងគកើរកនុងជំន្ធន់រ៉ែុល ពរអ្ញ្ច ឹងញរកគៅមីងកាល
ហ្នឹង? 
ខ៖  ត្រញហ្លជាគៅគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹអ្នកមីង ម្ភត  អ្នកមីងម្ភនញែលត្បារ់គទថាកាលពីអ្នកមីងគកើរមកគរើកាលពីជំន្ធន់    
រ៉ែុល ពរហ្នងឹត្ពឹរតិការណ៍អ្វីខៃោះកនុងជីវរិមីងខៃោះញែរ? 
ខ៖ គារ់អ្រ់ញែលនិយ ត្បារ់អី្ខៃោះផងហ្នងឹត្គាន់គទែឹងថាគកើរជំន្ធន់ហ្នឹងគារ់មិនញែល
និយ ថាពិបាកអី្ផង គោ សារកាលហ្នឹងពុកខ្ុំគារ់គ្វើការកនុងគន្ធោះញែរគារ់ែូចជាឆ្ៃរអី្     
អ្ញ្ច ឹងណាែល់គពលអ្ញ្ច ឹងគារ់អ្រ់ខវោះខ្លរអី្គទគារ់មិនអ្រ់ឃ្លៃ នែូចថាខវោះមហូរ ហ្ូរមិនត្គរ់
ត្គាន់បា អី្គន្ធោះគទម្ភនហ្ូរត្គរ់ត្គាន់ែល់អ្ញ្ច ងឹគារ់មិនពិបាកអី្គទ ។ 
ក៖ ឆ្ៃរហ្នងឹែូចជាអ្នកលួចគមើលអ្នកអី្អ្ញ្ច ឹងណាមីង? 
ខ៖ ែូចជារគរៀរអ្នកន្ធំសារន្ធំអី្អ្ញ្ច ឹងហ្នឹងណា ម្ភត  ខ្ុំគារ់និយ ថាកាលជំន្ធន់រ៉ែុល ពរ
គារ់មិនអី្ហ្ូរគោ សារគារ់ថាជួនកាលគារ់ម្ភនម្ភន់សាៃ រម្ភនអី្អ្ញ្ច ឹងហ្រូញែរហ្នឹង រ៉ែុញនតក៏
មិនញមនគសាៃ រឱ្យគគែឹងអី្ញែរ គសាៃ រោក់គៅកនុងកំគសៀវគ្វើែូចោទឹំកគទោក់គសាៃ រកនុងកំគសៀង    
ហ្នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគទៀរឪពុកគ្វើគនោះគហ្ើ ហ្នឹង? 



ខ៖ ចាសគៅញរខ្លៃ ចគោ សារញរខ្លៃ ចគគគ្វើបារពុក គោ សារខ្លៃ ចគគថាគ ើងសំត្គលំគាន អី្  
អ្ញ្ច ឹងហ្នឹងណាគហ្ើ និយ គៅជំន្ធន់ហ្នឹងគគគ្វើបារញរមតង។ 
ក៖  អ្ញ្ច ឹងសល់ពីជំន្ធន់រ៉ែុល ពរមកគរើរងរអូនមីងម្ភនណាគគគកើរមុនជំន្ធន់រ៉ែុល ពរហ្នឹង
អ្រ់? 
ខ៖   មុនទំងអ្ស់ មុន២ន្ធក់ គហ្ើ ជីវរិពួកគារ់ក៏សុទាញរជាអ្នកញែលលបំាកញែរជីវភាពគារ់
រាល់ថ្លៃនិយ គៅមិនសូវជាអី្គទគោ សារញរគគម្ភនខ្លងរែឋ ខ្លងអ្ងាការអី្គគឱ្យែូចជាម្ភន
ត្បាក់កមចីអ្ញ្ច ឹងគារ់អាចសងគៅគគវ ិរលួសៗគៅ គារ់ម្ភនលទាភាពគារ់អាចខចីគគមកទិ   
ម៉ែូរូទិ មកត្គាន់បាននឹងជិោះគៅសត្ម្ភរ់គៅកនុងត្គួសារ អ្ញ្ច ឹងែលគ់ពលអ្ញ្ច ងឹគៅគារ់អាច
សងគគបានរនតិចៗអ្ញ្ច ឹងគៅណាគោ សារគារ់គៅហ្នឹងសុទាញរជាអ្នកលំបាកគត្រោះគាម នញស្ស
គាម នចម្ភក រអី្គ្វើគទ ែល់គពលអ្ញ្ច ឹងគៅគារ់គ្វើការគោ កម្ភៃ ំងទំងអ្សគ់ាន ហ្នឹងសុឈីនួលគគ
ម្ភនគគជួលក៏ម្ភនលុ គៅគរើសិនជាញខរែូវការគាម នការងារគ្វើគទគគក៏អ្រ់ជួលក៏គាម នលុ គៅ
គោ សារគារ់គៅហ្នឹងអ្ញ្ច ឹងគារ់ពិបាកញែរហ្នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងតាំងពីញរកពីររររ៉ែុល ពរមក គរើត្គួសារអ្នកមីងឪពុកម្ភត  អ្នកមីងគ្វើការអ្វី
ញែរ? 
ខ៖ ឪពុកម្ភត  ខ្ុំគារ់គ្វើញរកសិករហ្នងឹ កាលគៅគនោះគារ់ោំសញណត កគសៀងសញណត កបា 
ភាគគត្ចើនគារ់ោំញរសញណត កគសៀងនិងសញណត កបា គទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្វីញែរអ្នកមីងចងចាំជាងគគគៅកនុងជីវរិររស់មីង? 
ខ៖ ចងចាំជាងគគកនុងជីវរិសពវថ្លៃហ្នងឹែូចជាមិនែឹងជា កកញនៃងណាចងចាំកញនៃងណាមុន
គទ។ 
ក៖ ជាការពិបាកឬក៏សរា អី្អ្ញ្ច ឹងណា? 
ខ៖ និយ គៅខ្ុំែូចជាមិនសូវម្ភនការសរា គសាោះគោ សារញរពិបាករហ្ូរែូចជាគ្វើ
ចម្ភក រអ្ញ្ច ឹងគៅជាមួ ម្ភត ហ្នឹង រហ្ូរកាលខ្ុំគៅពីគកមងគៅពីត្កមំុហ្នឹងខ្ុំជួ គារ់ែល់រាល់ថ្លៃ
គោ សាររងៗក៏ម្ភនត្គសួារអ្ស់ រអូនៗក៏ម្ភនត្គួសារអ្ស់ែល់គពលអ្ញ្ច ឹងគារ់ពិបាកនិង  
អាណិរញម៉ែអ្ញ្ច ងឹណាគារ់គៅរាល់ថ្លៃក៏ពិបាក។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងគត្កា ពីអ្នកមីងគរៀរការគហ្ើ គរើអ្នកមីងម្ភនកូនត្រុសស្សីរ៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរ? 
ខ៖ កូន៤។ 



ក៖ គារ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្គគខៃោះញែរមីង? 
ខ៖ កូនរងគ ម្ ោះ លី សារា៉ែន់ កូនទី២គ ម្ ោះ រមឹ សាគរ ៉ែរ។  
ក៖ គមតចត្រកូលខុសគាន អ្ញ្ច ឹងមីង? 
ខ៖ គោ សារកាលចុោះគ្វើគសៀវគៅត្គសួារែំរូងខ្ុំអ្រ់ែឹងបា៉ែ គគហ្នឹងោក់ត្រកូលជាមួ គគោក់
ត្រកូលែូចឪគគអ្ញ្ច ឹងគគោក់កូន លី សារា៉ែន់ ែល់គហ្ើ ែូចថាខចីែូចអ្ញ្ច ឹងណាគហ្ើ ក៏ជារ់
គ ម្ ោះគរៀនអ្ញ្ច ឹងរហ្ូរមកគៅក៏គត្រើគ ម្ ោះហ្នឹងរហ្ូរគៅគហ្ើ ចង់ែូរគគថាអ្ស់លុ អ្រ់កាក់
គត្ចើនក៏ជារ់អ្ញ្ច ងឹរហ្ូរញរហ្មងគៅ។ 
ក៖ ចុោះកូនទី៣គ ម្ ោះអី្ញែរមីង? 
ខ៖ កូនទី៣គ ម្ ោះ រមឹ សារាជ កូនស្សីគៅគ ម្ ោះ រមឹ ស្សីនូ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសាវ មីអ្នកមីងគារ់គ ម្ ោះអី្ញែរមីង? 
ខ៖ គារ់គ ម្ ោះ លី សាគរឿន។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគលាកពូម្ភនចរកិលកខណៈជារតីយ៉ែងគមតចញែរមីង? 
ខ៖ គារ់ចរកិលកខណៈគារ់លអ គារ់មិនញែលគ្វើបារអី្គហ្ើ ក៏មិនញែលខូចខិលហ្ូរស្សាហ្ូរអី្
ែូចគគគទនិយ រួមគៅគារ់អ្រ់ម្ភនគ្វើឱ្យគ ើងពិបាកគទគារ់លអ។ 
ក៖ ចាសចុោះឥ វូហ្នឹងមីងត្រកររររអី្ចិញ្ច ឹមជីវរិញែរមីង? 
ខ៖ រាល់ថ្លៃហ្នឹងគ្វើែូចជាអាគ្វើរាល់ថ្លៃហ្នឹងគគគៅអី្គគគៅ? 
ក៖ ែូចជាខ្លងសម្ភអ រត្កុងគណាោះ សម្ភអ រត្កុងកំពង់ចាមហ្នឹងគណាោះ? 
ខ៖ ហ្នឹងៗគហ្ើ  គ ើងជាអ្នកសម្ភអ រោក់ថាជាអ្ន្ធម័ កនុងអ្ញ្ច ងឹគៅ។ 
ក៖ ហ្នឹងគហ្ើ  ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងរគរៀរញែលមីងចិញ្ច ឹមនិងអ្រ់រកូំនណាគោ វិ្ ីណាញែរ? 
ខ៖ ខ្ុំចិញ្ច ឹមពួកគារ់អ្រ់រគំារ់ឱ្យខំត្រឹងគរៀន ឱ្យពួកគារ់គចោះសាត រ់រងាា រ់គចោះជួ ការងារឪពុក
ម្ភត  អ្ញ្ច ឹងគៅណា រគត្ងៀនពូកគារ់ឱ្យខំគរៀនឱ្យបានគត្ចើនពួកគារ់ពឹងខៃួនឯងបានគៅណា
គៅថ្លៃអ្ន្ធគរគោ សារញរញម៉ែឪរាល់ថ្លៃពិបាកគហ្ើ ត្ក ែល់គពលអ្ញ្ច ឹងខំត្រឹងផតល់កម្ភៃ ំងចិរត
ឱ្យគារ់ខំត្រឹងគរៀន និយ អ្រ់រគំារ់ត្រឹងគរៀនឱ្យបានចរ់ឱ្យម្ភនការងារលអគ្វើគៅកំុឱ្យែូចញម៉ែឪ
អ្រ់គចោះ អ្រ់ម្ភនការងារអី្គ្វើសខុចិរតគៅគ្វើអ្ន្ធម័ ត្កុងសម្ភអ រគែើមបីចិញ្ច មឹពួកគារ់។ 
ក៖ សរវថ្លៃហ្នឹងអ្នកមីងម្ភនបានឱ្យកូនអ្នកមីងគៅគរៀនបានទំងអ្ស់គាន គទមីង? 



ខ៖ គរៀនទងំអ្ស់រ៉ែុញនត រា៉ែ ន់ ឥ វូគគគបាោះរង់ការគរៀនសូត្រគោ សារញរគារ់មិនែឹងជាគិរគមតច
គារ់គទគរៀនអ្ញ្ច ងឹគៅគារ់គចោះញរគែើរគៅគណោះគៅគណាោះអ្ញ្ច ឹងឱ្យគារ់ថាគរៀនមិនចូលគទគារ់
ថាចាំរកការងារគ្វើវ ិគហ្ើ ណាមួ គារ់គិរថាគារ់អា ុគត្ចើនគហ្ើ ឬក៏្ំគហ្ើ អ្ញ្ច ងឹណា
គរៀនបានញររនតិច។ 
ក៖ គពលឈរ់ថាន ក់ទីរ៉ែុន្ធន នញែរ? 
ខ៖ ថាន ក់ទី៩ រួចថាខ្ុំ្ំគហ្ើ ខ្ុំគៅគរៀនខ្លម សគគណាស់រួចគរើខ្ុំគរៀនមិនចូលម្ភ៉ែ ក់ឯងរ ុខ្ុំគៅគ្វើ
អី្គហ្ើ ខ្ុំវសាត  ឱ្យខំត្រឹងគរៀនគៅញរគគមិនត្ពមគទើរញរឈរ់ញែរហ្នឹងរួចមិនបានត្រលង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគ្វើែូចគមតចគែើមបីឱ្យត្គួសារអ្នកមីងម្ភនសុភមងាលញែរមីង? 
ខ៖ រាល់ថ្លៃខ្ុំខំត្រឹងញត្រងគែើមបីឱ្យពួកគគខំត្រឹងគរៀនឱ្យអ្ន្ធគរត្គសួារទំងអ្ស់ហ្នឹងគៅមុខគៅ
នឹង្ូរធ្លរអ្ញ្ច ឹងណា គ្វើគមតចខំផារ់ផាង់គារ់ខំញណន្ធំគារ់ឱ្យគារ់គ្វើលអគារ់ខំត្រឹងគរៀនសតូ្រគៅ
មុខគៅឱ្យវ្ូរធ្លរគៅកំុឱ្យែូចឥ ូវហ្នងឹ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងគរើគពលញែលត្គសួារមីងម្ភនរញ្ញហ អ្វីគរើមីងម្ភនវ ិ្ ីគោោះស្សា គមតចញែរ? 
ខ៖ គពលខ្ុំម្ភនរញ្ញហ គឺថាកូនម្ភនឈថឺាក រ់ហ្នឹងខ្ុំពិបាកគែើរ ញរគិរហ្នឹងគោ សារញរគ ើងចូល 
សាសន្ធហ្នឹងខំត្រឹងញរអ្្ិោឋ នែល់ត្ទង់ឱ្យត្ទង់ជួ កូនគៅត្កុមត្គួសារទំងអ្ស់ឱ្យម្ភន
ែំគណាោះស្សា អ្វីមួ ញែលលអគៅហ្នឹងណា ខ្ុំធ្លៃ រ់គែើរមកគមើលែីគៅផទោះហ្នឹងខ្ុំគាម នមួ គសាោះ
គហ្ើ ម្ភច ស់ល ុហ្នឹងគគថាគៅគមើលគៅឱ្យញរត្រូវគៅចាំត្បារ់គគ គហ្ើ ខ្ុំចាំគគរហ្ូរែល់
គហ្ើ ខ្ុំគត្កាកគ ើងខ្ុំអ្្ិោឋ នៗរហ្ូរែល់គពលែល់ខ្ុំបានសគត្មចម្ភច ស់ែីហ្នងឹគគឱ្យល ុខចី
ទិ ែីហ្នឹងរហ្ូរបានគៅែល់សពវថ្លៃហ្នឹង ខ្ុំសរា ចិរតណាស់ត្ពោះពិរជាជួ ញមនែល់គពល
អ្ញ្ច ឹងគៅគគអាណិរអ្ញ្ច ឹងហ្នឹងណាស់ គ ើងអ្រ់ម្ភនអី្គសាោះគគឱ្យល ុគ ើងខចីទិ ែីអ្ញ្ច ឹង
ណាគទើរញរទិ ែីគហ្ើ គគឱ្យគ ើងគរ ើសផទោះគទៀរគហ្ើ ឪវឱ្យគៅខចីលុ គគមួ រន់គៅ
គហ្ើ មុនហ្នឹងខ្ុំគៅខចីលុ គគហ្នឹងខ្ុំអ្្ិោឋ ន គហ្ើ គៅខចីគគគមើលគគឱ្យអ្រ់រចួគារ់ហ្នឹងលអញមន
ញទន កាលគរ ៉ែរឈឺក៏គារ់ឱ្យលុ ខ្ុំខចីញែរ បា៉ែ វឡានឱ្យគៅអ្ញ្ច ងឹណាគហ្ើ ែល់គពលគៅែល់
គារ់ថា កល ុគៅគ្វើផទោះគារ់ជួ គហ្ើ ត្គាន់ញរគារ់ហាម្ភរ់និយ គភៃៀមចង់ស្សក់ទឹក
ញភនកថាអ្រ់អី្គទ កគៅជួលជុលផទោះគន្ធោះ កាលខ្ុំអ្្ិោឋ នថាវពិរជាសកត័សិទាញមន គហ្ើ ខ្ុំក៏
ត្បារ់សុីសគសទើរថាខ្ុំមិនបានគៅត្ពោះវហិារអី្អ្ញ្ច ងឹណាគោ សារញរខ្ុំរវលខ់្លងសាលាត្កុងគគ
គៅគៅគ្វើពលកមមគន្ធោះគហ្ើ សុីសគសទើរមកគរៀនែល់ផទោះគភៃៀមថាឱ្យគរៀរកាលវភិាគថ្លៃសត្ម្ភក



គៅគហ្ើ ខ្ុំថាខ្ុំែឹងគហ្ើ សុីសគសទើរថាថ្លៃណាឈរ់សត្ម្ភកអ្ញ្ច ឹងគន្ធោះញរគគគៅខ្ុំគៅហ្នឹង
ខ្លនមិនបានគទគត្រោះខ្លៃ ចគគែកគច ហ្នឹងណា ញរឥ ូវត្ពឹកខ្ុំគៅគ្វើការគៅគន្ធោះគហ្ើ គពល
ថ្លៃខ្ុំនឹងគៅគបាសសំរាមគហ្ើ និងខ្ុំអ្្ិោឋ នថាកំុឱ្យការងារទំងពីរគនោះត្រឆ្ំងគាន អី្គរើខ្លង
សាលាត្កុងគៅខ្ុំអី្កំុឱ្យអ្នកគៅផទោះហ្នឹងគៅខ្ុំអី្កំុឱ្យត្រឆ្ំងគាន អី្ខ្លៃ ចែល់គពលគគមកអ្រ់
គឃើ គ ើងគៅកញនៃងអី្ហ្នងឹណា អ្ញ្ច ឹងែល់អ្នកគ្វើការត្ពោះវហិារគគអ្រ់ែឹងថាខ្ុំគ្វើការងារ
គបាសសំរាមអី្គទអ្រ់ែឹងគទគត្រោះរាល់ថ្លៃហ្នឹងខ្ុំបានត្ពោះជួ ណាស់ ខ្ុំម្ភនផទោះគៅម្ភនរុមឺ៉ែក់ររ់
កាលពីមុនខ្ុំម្ភនញរម៉ែូរូគទគហ្ើ ម៉ែូរូក៏មិនសាអ របាទអី្ញែរ ហ្នឹងរាល់ថ្លៃខ្ុំម្ភនផទោះគៅខ្ុំម្ភន      
រុមឺ៉ែក់ររ់ខ្ុំសរា ចិរតណាស់ខវល់ញរគរឿងថាខ្លៃ ចកូនអារងអា្ំហ្នឹងវគភៃើរគភៃើន ខវល់ញរមួ 
មុខហ្នឹងគទ ញរគរើថាគរឿងត្គសួារកូនអី្ខវល់ញរអារងមួ គទគហ្ើ ខ្លៃ ចវចូលផៃូវអាត្កក់អ្ញ្ច ឹង
បានជាខ្ុំថាជាគច ពីអាទិរយរួចគរើគារ់មកវ ិគហ្ើ គារ់ម្ភនរំណងគច គទៀរែល់ញរ២ឆ្ន ំ
គៅគណាោះគារ់ម្ភនមិរតភកតិអី្គចោះញរខ្លៃ ច អ្ញ្ច ងឹបានថាគរើគារ់ម្ភនរំណងចង់គច ខ្ុំនឹងឱ្យ
គារ់គច គទៀរកំុឱ្យវម្ភនរញ្ញហ គោ សារគារ់គែើរគលងអី្គត្រោះគកមងសម័ ឥ ូហ្នងឹវពិបាក
ញែរហ្នឹងណា សម័ ឥ ូវវគមើលមិនគឃើ ហ្នឹងណារ៉ែុញនតខ្ុំអ្្ិោឋ នញររហ្ូរហ្នឹងណា គរើសិន
ជាកូនខ្ុំចរ់គហ្ើ មកវ ិសូមឱ្យគារ់ញកចិរត ញកគំនិរគ្វើអី្ឱ្យលអគហ្ើ គរើគារ់ចង់គច គរស    
កមម២ឆ្ន ំ ខ្ុំនឹងឱ្យគារ់គច គៅគទៀរត្ពឹកមិ និយ ជាមួ គហ្ើ បា៉ែវជិោះម៉ែូរូរគណតើ រ
និយ ជាមួ រគណតើ រ ញរមកវ ិវគែើរគលងគទៀរគែើរគលងគហ្ើ អ្សកមមត្ពោះវហិារជាងមួ 
ញខកនៃោះណា ែល់និយ ញណន្ធំៗ គៅ គៅត្ពោះវហិារជារ់វ ិ ពីមុនអ្រ់គទត្គាន់ញរគគគៅផទោះ
យ គគគៅមតុំផទោះចាសហ់្នឹងនឹកគឃើ មកែលមួ់ ញភៃរគៅគទៀរគហ្ើ រួចែល់អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ខវោះ
អ្រ់យ ែល់អ្រ់យ វគចោះញរបានថ្ែ ញរឥ ូវគចោះញរនិយ ញណន្ធំៗគៅអ្រ់អី្គទគហ្ើ 
គៅត្ពោះវហិាររហ្ូរ គែើរក៏អ្រ់សវូគែើរញែរគៅញរផទោះគទត្គាន់ញរការអី្គារ់អ្រ់សវូជួ គទរ៉ែុញនតគារ់
គៅផទោះ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគិរថាត្គសួារម្ភនអ្រថន័ យ៉ែងែូចគមតចចំគរោះអ្នកមីងញែរ? 
ខ៖ ត្កុមត្គួសារខ្ុំរាល់ថ្លៃវម្ភនន័ ណាស់ចំគរោះខ្ុំ និយ គៅវមិនម្ភនលអក់កករអ្ញ្ច ឹង
ត្គួសារខ្ុំម្ភនន័ ណាសស់ត្ម្ភរ់ខ្ុំខ្លៃ ងំណាស់ស្សលា ់ពួកគារ់ខ្លៃ ំង។ 



ក៖ ចាសអ្នកមីងមួ គនោះគឺជាសំណួរចុងគត្កា ណាមីង គរើអ្នកមីងម្ភនរទពិគសា្ន៍អី្លអទុក
សត្ម្ភរ់ញចករញំលកែល់កូនគៅជំន្ធន់គត្កា ក៏ែូចជាែំរូលន្ធម នចុងគត្កា ខៃោះញែរអ្នកមីង
គហ្ើ កូនគៅអ្នកមីងនឹងឮសគមៃងមីងជាគរៀងរហ្រូរារ់រ ជំន្ធន់អ្ញ្ច ឹងណា? 
ខ៖ ខ្ុំគាម នអី្ញចកចា ពួកគារ់គទ ម្ភនញរឱ្យគារ់គ្វើអី្ញែរត្រឹមត្រូវគទគហ្ើ ឱ្យពួកគារ់ខំត្រឹង
គរៀនសូត្រ ករត្មិោះគែើមបិចិញ្ច ឹមត្គសួារររស់ពួកគារ់ គហ្ើ គរើពួកគារ់ជាសម្ភជិកររស់ត្ពោះ
សូមឱ្យគារ់ខិរខំគ្វើត្រឹមត្រវូ ឱ្យគារ់គែើរញរផៃូវលអររស់ត្ពោះគហ្ើ ខ្ុំគិរថាផៃូវររស់ត្ពោះវលអញមន
ញទនគហ្ើ ខ្ុំនឹងខិរខំែឹកន្ធំអូ្សទ គារ់ឱ្យគែើរផៃូវលអ ឱ្យគែើរផៃូវររស់ត្ពោះឱ្យគារ់ម្ភន
អ្ន្ធគរលអ ញរគរើខ្ុំសាៃ រ់ខ្ុំមិនែឹងគទញរគរើគៅម្ភនជីវរិខ្ុំនឹងខិរខំន្ធំគារ់គែើរផៃូវគនោះ។ 
ក៖ ចាសគត្រោះផៃូវគនោះន្ធមំនុសសឱ្យគែើរញរផៃូវលអគទ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំថាអ្នកមីងគ្វើៗទំងគនោះគឺអ្នកមីងចង់
ឱ្យកូនៗអ្នកមីងគែើរផៃូវញែលលអ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំនឹងោក់ការសម្ភា សចូលគៅកនុងគវរសា ញែលខ្ុំបាន
ត្បារ់មីងខ្លងគលើ សូមអ្រគុណគត្ចើនណាមីង៕ 
 


