
ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង ត្រោក សវុណ្ណា រ ី
 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា   ខ៖ អ្នកញែលត្រវូគគសម្ភា ស ត្រសុ សុវណ្ណា រ ី
 
ក៖ ជាែំបូងន្ធងខ្ុំសមូញលែងអំ្ណរគុណែលអ់្នកមីងញែលបានឱ្យន្ធងខ្ុំគ្វើការសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិ
របស់អ្នកមីង ន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ ញ ៉ែម សុគន្ធា ជាអ្នកសម្ភា សគៅកនុងថ្លៃគនោះគរើគ ម្ ោះគព របស់អ្នក
មីងម្ភនគ ម្ ោះអី្ញែរ? 
ខ៖ គ ម្ ោះ  សុវណ្ណា រ ី។ 
ក៖ ចាសថ្លៃគនោះន្ធងខ្ុំបានគ្វើការសម្ភា សអ្នកមីងគៅថ្លៃទី១៨ ញខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ការសម្ភា ស
គនោះត្រូវបានគ្វើគ ើងគោយការគរៀបចំគោយសកលវទិាល័យគៅសហរែឋអាគមរកិញែលម្ភន
គ ម្ ោះថាប ី វ៉ែយ យ ូគោយសកលវទិាល័យគនោះម្ភនកមមវ ិ្ ីសម្ភា សអំ្ពីត្បវរតិរបស់អ្នកមីងផ្ទា ល់ក៏
ែូចជាត្បជាជនញខមរគយើងគែើមបីន្ធគពលអ្ន្ធគរគៅឱ្យកូននិងគៅរបស់អ្នកមីងក៏ែូចជាកូនគៅ
ជំន្ធន់គត្កាយអាចញសវងយល់អំ្ពីជីវត្បវរតិនិងែំគណើ រគរឿងឆ្កជីវរិនិងក៏ែូចជាឆ្កជីវរិអ្ញ្ច ឹង
ហនឹងណ្ណ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងអាចអ្នុញ្ញា រិគែើមបីោក់ការសម្ភា សគនោះោក់ចូលគវបសាយរបស់
សាលាបានញែរឬគទអ្នកមីងបានញែរឬគទ? 
ខ៖ យល់ត្ពម! 
ក៖ ញែលគវបសាយគនោះម្ភនគ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu គហើយឥ ូវហនឹងន្ធង
ខ្ុំនឹងគ្វើការចាប់គ្តើមសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់មីង គហើយអ្ញ្ច ឹងសូមអ្នកមីងជួយត្បាប់គ ម្ ោះ
គព មកខ្ុំមតងគទៀរបានគទ? 
ខ៖ គត្ោក សុវណ្ណា រ ី។ 
ក៖ ម្ភនគ ម្ ោះគៅគត្ៅអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ រថ្លៃណ្ណញែរ? 
ខ៖ គនោះគមើលគៅគៅកនុងហនឹងម្ភនគរើ ែូចជាថ្លៃ១ ញខ៤ញខ។ 
ក៖ គោយសារអ្នកមីងគកើរគៅកនុងញខញចត្រម្ភត យរបស់អ្នកមីងត្បាប់ខ្ុំ គហើយឆ្ន ំ១៩៦៨ចាសហនឹង
គហើយោមអ្រតសញ្ញា ប័ណាបានត្បាប់។ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភនកញនែងកំគណើ រគៅឯណ្ណញែរមីង? 
ខ៖ គៅគខរតោញកវ ។ 
ក៖ គៅគខរតោញកវ ។ 
ខ៖ គនោះគៅគខរតោញកវ ស្សកុគិរវីងស ភូមិកំគណើ រណ្ណភូមិោអូ្ ស្សុកគិរវីសស គខរតោញកវ។ 

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


ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភនឆ្ន ំកំគណើ រជាសរវអី្គគវ ិញែរមីង? 
ខ៖ ឆ្ន ំមមី ។ 
ក៖ ចាសឆ្ន ំមមី អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនបងបអូនត្បសុស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរ? 
ខ៖ បងបអូនត្បុសស្សមី្ភន៦ន្ធក់ ។ 
ក៖ ស្សីប៉ែុន្ធម ន ត្បសុប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរមីង? 
ខ៖ ស្សី៤ ត្បុស២ ។ 
ក៖ ត្បុស២ ចាសអ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងជាកូនទីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរមីង? 
ខ៖ អូ្...ស្សី៥គទខ្ុំត្ចលំគទ ។  
ក៖ គហើយអ្នកមីងជាកូនទីប៉ែុន្ធម នញែរមីង? 
ខ៖ ខ្ុំកូនបងគគ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងបងគគបងអស់ គៅរស់ទំងអ្ស់ឬក៏គមតចញែរមីង? 
ខ៖ គៅរស់ទំងអ្សហ់នឹង ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងពួកគារ់ទងំអ្ស់រស ់គៅណ្ណញែរមីង? 
ខ៖ គៅគខរតណគៅថ្ប៉ែលិន គៅភនំគព  គៅកំពង់ចាម គៅកំពង់ចាម៣ន្ធក់ អ្រ់ម្ភនគទម្ភនញរ   
ម្ភត យគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើឪពុកអ្នកមីងម្ភនគ ម្ ោះអី្ញែរ? 
ខ៖ ត្រុស យិន ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភនចាំថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ រគារ់ញែរឬគទ?គរើគារ់ឆ្ន ំណ្ណញែរអ្នកមីង? 
ខ៖ ឆ្ន ំ១៩៣៦គនោះ។ 
ក៖ អ្រ់គទ១៩៣៩ អ្នកមីងគារ់គកើរគៅភូមិឃុំអី្គគញែរ? 
ខ៖ គៅភូមិរគលៀក ឃុំោអូ្រ ស្សុកគិរវីងស គខរតោញកវ។ 
ក៖ អ្នកមីងចាំឆ្ន ំញខមរគារ់ញែរឬគទឪពុកអ្នកមីងគកើរឆ្ន ំសរវអី្ញែរគទ? 
ខ៖ គារ់សរវពស់ ឆ្ន ំមា ់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងម្ភនចាែូំចជាម្ភនការចងចាំអ្វីខែោះជាមួយឪពុករបស់មីងញែរឬគទមីង?
ែូចជាម្ភនអ្នុសាវរយី៍អ្វីខែោះជាមួយគារ់ណ្ណមីង? 
ខ៖ ែូចថាគាម នអ្នុសាវរយី៍អី្គទញរែូចថាខ្ុំបានអាយុកាលជំន្ធន់៧ឆ្ន ំ ៨ឆ្ន ំខ្ុំបានញបកម្ភត យខ្ុំ
កាលជំន្ធន់ប៉ែុលពរែល់អាយុថ្មាជាងបានខ្ុំគៅរស់គៅជាមួយគារ់វ ិ។ 

ក៖ ញរអ្ញ្ច ឹងែូចជាឪពុករបស់អ្នកមីងណ្ណគរើគារ់បានចិញ្ច មឹបីបាច់ញលរកាអ្នកមីងបានលអញែរ
ឬគទ? 
ខ៖ ម្ភនអី្លអគរើ ។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើគារ់ជាឪពុកយ៉ែងគមតចញែរ? 
ខ៖ គារ់គឺជាឪពុកែល់លអគចោះញលរកាកូនស្សលា ់កូន។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ម្ភត យរបស់អ្នកមីងម្ភនគ ម្ ោះអី្គគញែរ? 
ខ៖ គារ់គ ម្ ោះសាវ យ គអ្ន។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើគារ់ថ្លៃញខឆ្ន កំំគណើ រគារ់ គហើយនិងគារ់គកើរគៅណ្ណវ ិញែរមីង? 
ខ៖ គារ់គកើរគៅភូមិអាគលៀកញែរ ឃុំោអូ្រ ស្សុកគីរវីងស គខរតោញកវញែរ។ 
ក៖ ចាសចុោះសត្ម្ភប់ថ្លៃញខឆ្ន កំំគណើ រវ ិណ្ណមីង? 
ខ៖ ឆ្ន ំគារ់គកើរគនោះឆ្ន ំ១៩៤៧គនោះ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ឪពុកម្ភត យរបស់អ្នកមីងគរើពួកគារ់រស់គៅទំង២ន្ធក់ញែរឬអ្រ់? 
ខ៖ គារ់គៅទំង២ន្ធក់គរើ។ 
ក៖ ចាសៗអ្នកមីង អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្នកម្ភត យរបសអ់្នកមីងគរើគារ់គកើរឆ្ន ំសរវអី្ញែរមីង? 
ខ៖ គារ់ឆ្ន ំគគា។ 
ក៖ គារ់ម្ភនអ្នុសាវរនិីងការចងចាំអ្វីខែោះញែរជាមួយនឹងម្ភត យរបស់មីងណ្ណ? 
ខ៖ គារ់ជាមនុសសលអគារ់គចោះស្សលា ់ខ្ុំគារ់ការឱ្យខ្ុំគហើយគារ់បានញចកត្ទពយសមបរតិឱ្យខ្ុំ
យ៉ែងគត្ចើន គហើយគារ់ម្ភនជំគនឿគជឿគលើត្ពោះកាលពីមុនគារ់បានគៅត្ពោះវហិារជាមួយខ្ុំគហើយខ្ុំ
បានឱ្យែំណឹងគៅែល់ត្ពោះណ្ណខ្ុំគហើយបានគៅត្ពោះវហិារជាមួយនឹងខ្ុំបានមតងចាសហនឹងគហើយ
គហើយម្ភត យឪពុកខ្ុំគារ់ថាមិនចូលសាសន្ធគនោះសាសន្ធគន្ធោះគទគហើយគារ់ត្បាប់ខ្ុំថាគបើសិន
ណ្ណជាកូនចង់គែើរគលើ្ែូវហនងឹគហើយកូននឹងគែើរគៅ គារ់បានត្បាប់ខ្ុំអ្ញ្ច ឹងហនឹងណ្ណគារ់អ្រ់ម្ភន
ឃារ់ឃាំងអី្គទ ញម៉ែឪខែោះមិនបានគទឃារ់ឃាងំគយើងមិនឱ្យគយើងចូលគហើយថាឱ្យគយើងអ្គញ្ច ោះ      
អ្ញ្ចុ ោះឥ ូវហនឹងគហើយ ញរម្ភត យឪពុកខ្ុំវ ិអ្រ់គទពួកគារ់ម្ភនចិរតទូលាយណ្ណស់្ែូវណ្ណញែលលអ
គយើងគែើរគៅញរគបើ្ែូវមិនលអសូវកំុគែើរអី្។ 
ក៖ ចាសលអញមនញទនអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់ជីោខាងឪពុករបស់អ្នកមីងវ ិគរើគារ់ម្ភនគ ម្ ោះអ្វី
ញែរ? 
ខ៖ គារ់ម្ភនគ ម្ ោះថា ត្រសុ យុនគនោះគមើលគ ម្ ោះគារ់គៅគនោះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើគារ់គកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ំណ្ណញែរមីងគហើយគៅស្សុកណ្ណញែរមីង? 
ខ៖ គារ់គកើរឆ្ន ំ១៩១៩។ 
ក៖ គៅភូមិឃុំអី្ញែរមីង? 
ខ៖ គៅភូមិឃុំែូចគាន គនោះភូមិរគលៀក ឃុំោអូ្រ ស្សកុគិរវីងស គខរតោញកវែូចគាន ហនឹង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើជីោអ្នកមីងគារ់គៅរស់ឬក៏សាែ ប់គហើយអ្នកមីង? 
ខ៖ គារ់សាែ ប់គហើយ។ 



ក៖ គារ់សាែ ប់យូរគៅអ្នកមីង? 
ខ៖ សាែ ប់ឆ្ន ំ១៩៨៨។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងគកើរទន់ពួកគារ់ញែរឬគទអ្នកមីង? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អ្នកមីងគកើរទន់ជីោខាងឪពុកអ្នកមីងញែរឬគទ ទន់គារ់អ្រ់គហើយម្ភនញែលបានគឃើ មុខ
គារ់ញែរអ្រ់គទគពលញែលគារ់គៅរសណ់្ណ? 
ខ៖ គឃើ គរើគារ់ជាមនុសសលអ។ 
ក៖ គារ់បាន្តល់គសចកតីស្សលា ់ឱ្យអ្នកមីងគត្ចើនអ្រ់គទ? 
ខ៖ ហនឹងគហើយញរគារ់កាន់សាសន្ធត្ពោះពុទា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ជីែូនខាងឪរបស់អ្នកមីងវ ិគរើគារ់ម្ភនគ ម្ ោះអ្វីញែរ? 
ខ៖ ជីែូនខាងឪពុកហនឹងគារ់គ ម្ ោះ គៅ គ ៉ែរ។ 
ក៖ ហនឹងគហើយមីងគមើលោមសបុំត្រ អ្ញ្ច ឹងគរើគារ់គកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ំណ្ណញែរមីង? 
ខ៖ គនោះគារ់គកើរគៅឆ្ន ំ១៩២១។ 
ក៖ គៅភូមិឃុំស្សុកណ្ណគខរតណ្ណញែរមីង? 
ខ៖ គនោះគៅែូចញរគាន ហនឹងណ្ណ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើគពលញែលគារ់សាែ ប់ គារ់សាែ ប់គៅគពលណ្ណញែរ? 
ខ៖ សាែ ប់គៅឯបារ់ែំបងគណ្ណោះ។ 
ក៖ ឆ្ន ណំ្ណញែរមីង? 
ខ៖ ឆ្ន ំ២០១២ចាសហនឹងគហើយ។ 
ក៖ មីងគរើមីងម្ភនអ្នុសាវរអី្វីខែោះជាមួយយយញែរ? 
ខ៖  យយហនឹងគារ់យយចុងណ្ណ គហើយយយបគងកើរគន្ធោះគារ់សាែ ប់យរូគហើយខ្ុំមិនញែលសាា ល់
្ងហនឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងអ្រ់ែឹងគទអី្? 
ខ៖ ចាសខ្ុំមិនែឹងគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹចូលែលជី់ែូនជីោខាងម្ភត យរបសមី់ងវ ិមតង?អ្ញ្ច ឹងគរើជីោខាងម្ភត យរបស់មីងវ ិ
មតងគរើគារ់ម្ភនគ ម្ ោះអ្វីញែរមីង? 
ខ៖ គ ម្ ោះ សាវ យ ឃុរ។ 
ក៖ ចាសគរើគារ់គកើរឆ្ន ំណ្ណញែរ? 
ខ៖ គារ់គកើរឆ្ន ំមញម ឆ្ន ំ១៩៥៩។ 
ក៖ ចាសគកើរណ្ណអ្នកមីងយយអ្នកមីងណ្ណ អូ្...ជីោអ្នកមីងណ្ណខាងម្ភត យ? 



ខ៖ ហនឹងគហើយ១៩៥៩និង។ 
ក៖ ១៩១៩គទអី្? 
ខ៖ អ្រ់គទ១៩៦៩។ 
ក៖ អ្រ់គទមិនញមនគទអី្គោយសារញរគបើ១៩៦៩បអូនអ្នកមីង្ងគទអី្ ខ្ុំគិរថាឆ្ន ំ១៩០៩គទឬក៏
១៩១៩។ 
ខ៖ ៦០ក៏៥០គទគនោះ។ 
ក៖ ខ្ុំគិរថា១៩១៩គទមិនែឹងជាគមតចបានជាគគោក់អ្ញ្ច ឹងគបើអ្ញ្ច ឹងញមនបអូនទំងអ្នកមីងហនងឹ
គហើយញរណ្ណបអូនអ្នកមីងគកើរគន្ធោះ។ 
ខ៖ ចាសហនឹងគហើយញមនហនឹងត្បញហលជាគគសរគសរត្ច ំគហើយអ្ញ្ច ឹងគន្ធោះ អ្ញ្ច ឹងត្បញហលខាង់
រយជាងគហើយអ្ញ្ច ឹងគារ់គបើគារ់សាែ ប់ោំងពីជំន្ធន់ប៉ែុលពរមកគមែ៉ែោះគណ្ណោះ ញរគារ់សាែ ប់អ្គញ្ច ក
ោំងពីហុកជាងគណ្ណោះហនឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង១៩១៩ហនងឹគហើយ អ្ញ្ច ឹងគន្ធោះញមនគទមីង? 
ខ៖ អឺ្...អ្ញ្ច ឹងោក់អ្ញ្ច ឹងគៅអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ គារ់គកើរគៅភូមិឃុំណ្ណញែរមីងគារ់គកើរណ្ណមីង? 
ខ៖ គកើរគៅភូមិគលៀកហនឹង ស្សុកគិរវីងសហនឹងែូចញរគាន ហនឹងណ្ណ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងគកើរទន់យយោខាងម្ភត យអ្នកមីងញែរឬគទ? 
ខ៖ ខ្ុំគកើរទន់គរើ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងទន់គពលញែលគារ់ទទួលមរណៈភាពឆ្ន ំណ្ណញែរមីង? 
ខ៖ ឆ្ន ំ១៩៦៦គនោះ។ 
ក៖ ឆ្ន ំ១៩៧៦ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនអ្នុសាវរយី៍អ្វីខែោះញែរជាមួយនឹងោខាងម្ភត យហនឹងណ្ណ
អ្នកមីង? 
ខ៖ ម្ភនអី្ម្ភនញែរគរើអ្នុសាវរយី៍ជាមួយគារ់គារ់ស្សលា ់គយើងចាសគហើយគារ់ជាមនុសសលអ។ 
ក៖ ចុោះអ្នកមីងអ្ញ្ច ងឹគយើងចូលែល់យយមតង គរើយយគារ់ម្ភនគ ម្ ោះអ្វីញែរមីង? 
ខ៖ យយគ ម្ ោះម្ភស ស្ស។ី 
ក៖ ចាសគរើគារ់គកើរគៅកនុងថ្លៃញខឆ្ន ំណ្ណញែរមីង? 
ខ៖ ឆ្ន ំ១៩៧២។ 
ក៖ អឺ្...១៩៧២ណ្ណគកើរគទមីងគគករ់ខុសគទអី្។ 
ខ៖ អ្រ់ែឹងញែរគបើគគករ់មកអ្ញ្ច ងឹញែរហនឹងណ្ណ។ 
ក៖ ចាស អ្ញ្ច ឹងគបើឆ្ន ំ១៩៧២ហនឹងគារ់មិនបអូនទងំអ្នកមីងគទៀរគៅគហើយគទអី្? 
ខ៖ គមើលហនឹងគហើយគារ់អាយុស្សករនឹងសគមតចណ្ណ យយខ្ុំហនឹងណ្ណ។ 



ក៖ ចាសហនងឹគហើយបានត្រូវ ញរគបើសិនជាគារ់គៅអាយុត្បញហលជាអាយុ៩០ជាងគហើយអ្ញ្ច ឹងឆ្ន ំ
ហនឹងត្បញហលជាឆ្ន ំខុសគទចុោះអ្នកមីងែឹងញែរគទថាគារ់សាែ ប់គៅឆ្ន ំណ្ណញែរអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ សាែ ប់គៅកនុងឆ្ន ំ១៩៨៨។ 
ក៖ គារ់សាែ ប់អាយុប៉ែុន្ធម នវ ិញែរមីង? 
ខ៖ គារ់សាែ ប់អាយុ៦៩ហនឹងណ្ណ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគយើងែកោមហនឹងគៅ អ្ញ្ច ឹងគៅគយើងគឃើ គហើយអ្ញ្ច ឹងគន្ធោះ។អ្ញ្ច ឹងគរើគារ់គកើរគៅ
ភូមិឃុំណ្ណញែរមីង? 
ខ៖ គារ់គកើរគៅហនឹងញែ រភូមិឃុំហនឹងែញែលហនឹងណ្ណ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយភូមិោអូ្រហនងឹចាស អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចូលែលស់ត្ម្ភប់សណួំរបន្ធា ប់គរើបងបអូន
ឪពុកម្ភត យរបសមី់ងណ្ណម្ភនញែលម្ភនពីណ្ណគគធ្លែ ប់បានគៅរសគ់ៅត្បគទសគត្ៅអី្ញែរគទ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភន្ងហនឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងចូលែលក់ារសិការបស់មីងវ ិ គរើអ្នកមីងគរៀនបានថាន ក់ទីប៉ែុន្ធម នញែរមីង? 
ខ៖ ថាន ក់ទី៤។ 
ក៖ អ្នកមីងសិកាគៅបឋមសិកាណ្ណញែរ? 
ខ៖ គនោះគរៀនគៅភូមិលមី រការគយ គនោះបឋមសិកាគនោះ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងសាលាហនឹងគ ម្ ោះអី្គគវ ិញែរមីង? 
ខ៖ ភូមិលមីបឋមសិកាភូមិលមីគគោក់វរតភូមិលមីចាស។ 
ក៖ ចុោះអ្នុវទិាលយ័វ ិមីង? 
ខ៖ អ្នុវទិាល័អ្រ់គទ អ្រ់បានគរៀន្ងហនឹង។ 
ក៖ ចុោះអ្នកមីងការគពលញែរមីងគៅគរៀនណ្ណបំណងត្បាថាន របស់អ្នកមីងគៅថ្លៃអ្ន្ធគរគរើអ្នកមីង
ចង់គ្វើអ្វីញែរ? 
ខ៖ ចង់គ្វើជាត្គូជាអី្អ្ញ្ច ឹងញែរហនឹងណ្ណ ប៉ែុញនតគយើងវមិនម្ភនលទាភាពម្ភត យឪពុកគាម នលុយឱ្យ
គរៀនហនឹងណ្ណឱ្យខ្ុំមកគ្វើញស្សគ្វើចម្ភក រមករហូរហនងឹណ្ណ ខ្ុំគៅជាមួយគគមិនែូចញម៉ែឪគយើងគទែល់
ញរ្ំគហើយហនឹងបានជួបញម៉ែ បានគៅជួបញម៉ែអ្ញ្ច ឹងគៅបានគៅជួបជាមួយគារ់គហើយគៅជួបជាមួយ
គារ់បានញរ២ឆ្ន ំក៏ម្ភនបតីគៅ ការគហើយក៏វមិនជាសូវត្រូវគាន អ្ញ្ច ឹងគៅក៏ញបកបាក់គាន អ្ញ្ច ឹងគៅ
ណ្ណញបកបាក់គាន អ្ញ្ច ឹងគៅក៏បានត្បញហលជារយោះគពល៧ឆ្ន ំក៏ខ្ុំម្ភនបតីមួយគទៀរអ្ញ្ច ឹងគៅណ្ណ។ 
ក៖ ចុោះអ្នកមីងគរើអ្នកមីងគរៀបការគៅថ្លៃញខឆ្ន ំណ្ណវ ិញែរមីង? 
ខ៖ ខ្ុំគរៀបការគណ្ណោះ? 
ក៖ ចាស ! 
ខ៖ ខ្ុំគរៀបការគៅញខ្លាុនអាហនងឹបតីមុនគណ្ណោះ ។ 



ក៖ ចាស ! 
ខ៖ ញខ្លាុនឆ្ន ំ១៩៧៨ហនឹងគហើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើែូចជាសាវ មីគត្កាយរបស់អ្នកមីងគារ់គពលញែលគរៀបការៗគៅឆ្ន ណំ្ណញែរ? 
ខ៖ គត្កាយហនឹងគណ្ណោះឆ្ន ំ៩៦។ 
ក៖ ចាសឆ្ន ំ៩៦អ្នកមីងគរៀបការគៅណ្ណវ ិ? 
ខ៖ គៅហនងឹអូ្...អ្រ់គទគៅោញកវហនឹងគហើយអាហនងឹបតីគត្កាយណ្ណ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរៀបការនិងស្សលា ់គាន ចិរតឯងឬក៏ឪពុកម្ភត យជាអ្នកគរៀបចំឱ្យញែរ? 
ខ៖ ឪពុកម្ភត យជាអ្នកគរៀបចំឱ្យញែរ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគពលញែលអ្នកមីងគរៀបការហនឹង គរើម្ភនបណ្ណត រការខាងត្បុសអី្គគឱ្យគទ? 
ខ៖ ម្ភនឱ្យអី្គទគច មួយន្ធក់ពាក់កណ្ណត លគាន គសមើគច គសមើគាន ។ 
ក៖ ចាស ! 
ខ៖ គហើយកាលសម័យហនងឹគច គសមើៗ គាន ហនឹង ខាងស្សី២០រុខាងត្បសុក៏២០រុញែរ ហនងឹគហើយ   
អ្ញ្ច ឹងក៏គច លយុគសមើរគាន អ្ញ្ច ឹងគៅមិនញមនែូចឥ ូវគច ខាងត្បុសគត្ចើនៗគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើជីវរិរបស់អ្នកមីងកាលពីអ្រីរកាលគហើយនឹងបចនុបបននកាលគរើម្ភនភាពខុស
គាន ែូចគមតចខែោះញែរអ្នកមីង? 
ខ៖ ខុសគាន ។ 
ក៖ ខុសគមតចវ ិញែរអ្នកមីង? 
ខ៖ កាលពីមុនមកវពិបាកណ្ណស់គយើងមិនទន់បានគជឿគលើត្ពោះណ្ណគយើងស្សួលគហើយមិនគិរ
គៅអ្វីញែរមិនសូវជាពិបាកមិនសូវសមុកសាម  ែលម់កែល់គពលឥ ូវគយើងបានសបាយគត្ពាោះ
គយើងបានទទួលពរពីែំណឹងលអរបស់ត្ពោះគទៀរគហើយគយើងម្ភនវញិ្ញា របស់ត្ពោះគង់គៅជាមួយគទៀរ
ែឹកន្ធំគយើងឱ្យគ្វើលអមិនគៅគៅត្បត្ពឹរតិនូវអំ្គពើបាបគទៀរគទអាចឱ្យគយើងែឹងនិងយល់បានគត្ចើន
ណ្ណចាស ហនងឹគហើយកាលពីមុនគយើងអ្រ់គនោះគទសូវគនោះគទគឺត្បត្ពឹរតិញរអំ្គពើបាបគទខាែ ំងញរហមង
គ្វើញរគរឿងអាត្កក់ៗញរហមងញរឥ ូវហនងឹញត្បចិរតគយើងមកឱ្យគ្វើគៅញរអំ្គពើលអវ ិណ្ណហនងឹគហើយ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចូលែល់ចំណង់ចំណូលចិរតរបស់អ្នកមីងវ ិគរើមីងចូលចិរត
ពិសារមហូបអ្វីញែរមីង? 
ខ៖ អូ្...ខ្ុំចូលចិរតពិសារែូចជាញុំសមែរមជូរែូចជាសមែរការញីរការពិរគៅខ្ុំមិនសូវជាអ្នកត្បកាន់អី្
គទអី្ក៏ហូបបានញែរហនឹងណ្ណសអីក៏ញុំញែរៗអ្រ់គចោះគរ ើសគទខ្ុំ។ 
ក៖ ចុោះអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគចោះសែរទំងអ្ស់គរើអី្? 
ខ៖ គចោះគរើ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើគពលទំគនរអ្នកមីងចូលចិរតគ្វើអ្វីញែរអ្នកមីង? 



ខ៖ គពលទំគនរខ្ុំចូលចិរតគមើលគមពីរចូលចិរតគត្ចៀងគលងអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើកញនែងកមានតញែលអ្នកមីងចូលចិរតគៅគលងគត្ៅពីគ្វើអ្វីៗគហើយទងំអ្ស់ហនឹង
គរើអ្នកមីងចូលចិរតគៅគលងគៅណ្ណជាងគគ? 
ខ៖ គៅគលងគៅម្ភរ់ទគនែ។ 
ក៖ គៅគលងញរគៅម្ភរ់ទគនែហនងឹមួយគទអ្ញ្ច ឹងគណ្ណោះ? 
ខ៖ ហនឹងគហើយគៅញរម្ភរ់ទគនែហនឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងចូលចិរតសាត ប់បទចគត្មៀងញែរឬគទ? 
ខ៖ ចូលចិរតសាត ប់ញែរគរើចូលចិរតសាត ប់បទចគត្មៀងត្ពោះចូលចិរតបទចគត្មៀងគលាកកិយអី្ញែរហនងឹ
ណ្ណ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចគត្មៀងត្បគភទែូចជាអ្វីញែរគហើយគរើអ្នកមីងម្ភនគចោះគលងឧបករណ៍រន្រនតីអី្ញែរ
ឬគទមីង? 
ខ៖ គទអ្រ់គចោះគលងអី្គទគចោះញរសាត ប់ហនឹង គចោះញរគពលទំគនរគចោះញរគត្ចៀងគលងអ្ញ្ច ងឹគៅគត្ចៀង
ចគត្មៀងត្ពោះ ចគត្មៀងគលាកកិយ រស់ សិរសិុទា អី្អ្ញ្ច ឹងគៅហនឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងអាចត្បាប់ជីវរិរបសអ់្នកមីងកាលពីសម័យសន្រ ា មណ្ណគរើអ្នកមីងឆ្ែង
ការ់នូវបញ្ញហ រអ្វីខែោះចូលអ្នកមីងគរៀបរាប់ឱ្យបានគកាោះគកាយ្ងណ្ណអ្នកមីង? 
ខ៖ ជំន្ធន់សន្រ ា មខ្ុំពិបាកខាែ ំងណ្ណស់គៅជាមួយគគៗគ្វើបាបខ្ុំគគមិនឱ្យខ្ុំសុីបាយគទគគឱ្យខ្ុំគ្វើ
ការរហូរគហើយគាម នគខាអាវគសែៀកពាក់គទ គសែៀកញរអាបាវអាគមរចិកាំងគន្ធោះគគយកមកឱ្យខ្ុំគសែៀក
ពាក់គន្ធោះគាម នទំងអាវពាក់្ងហនឹងគសែៀកពាក់គគវយ្ងអី្្ង។ 
ក៖ កាលហនឹងសម័យប៉ែុល ពរញមនមីង? 
ខ៖ ហនឹងគហើយកាលជំន្ធន់ប៉ែុល ពរហនឹងគគម្ភនអាវពាក់គហើយញរគាម នអី្គសែៀកពាក់សាអ រគទកាល
ហនឹងត្កណ្ណស់រស់គៅត្ទំពិបាកគគវយគគគ្វើបាបណ្ណស់ខ្ុំគវទន្ធណ្ណស់កាលហនឹងខ្ុំគៅជាមួយ
ម្ភត យចិញ្ច ឹមណ្ណ ម្ភត យចិញ្ច ឹមវយខ្ុំគ្វើបាបខ្ុំណ្ណស់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់កាលពីជំន្ធន់លន់ ណុល គរើអ្នកមីងម្ភនញែលបានគឃើ ែូចជាគគ
ទម្ភែ ក់ត្គាប់ញែរឬគទមីង? 
ខ៖ អូ្...កាលហនឹងញមនគឃើ ញែលគរើគពលញែលខ្ុំគែើរោម្ែូវមកខ្ុំគឃើ គគទម្ភែ ក់ត្គាប់គពល
ញែលជគមែៀសគច ពីភនំគព គឃើ គភែើងគឆ្ោះៗ្ាោះគឆ្ោះអី្ហនឹងណ្ណទម្ភែ ក់ត្គាប់ទម្ភែ ក់ហនងឹកាលគពល
ញែលគៅកនុងសន្រ ា មហនឹងគឃើ គរើ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពិបាកណ្ណស់។ចុោះការហូបចុកវ ិគមតចញែរមីងកាលពីសម័យប៉ែុលពរណ្ណមីងការ
ពិសារគមតចញែរ? 



ខ៖ អូ្...កាលហនឹងសុីញរបបរហនឹងគហើយ ខ្ុំខំត្បឹងញរកែីចង់ ប់គហើយហនឹងណ្ណកាលហនឹងខ្ុំគៅគកមង
អាយុ១២ឆ្ន ំហនឹងណ្ណ អូ្...អ្រ់គទអាយុ១០ឆ្ន ំគទញែលខ្ុំញរកែីចាក់្ាោះបាយហនឹងណ្ណ គហើយកាល
ហនឹងម្ភនកម្ភែ ំងណ្ណស់ណ្ណគហើយសុីបបរសុីអី្ហនងឹណ្ណ ឱ្យគយើងញរកែីញរកអី្ហនឹងញរកអាចម៍គគាគៅ
អាយុ១០ឆ្ន ំ ៩ឆ្ន ំអី្ហនឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងម្ភនញែលគគយកមនុសសគៅសម្ភែ ប់គចាលអី្ញែរគទអ្នកមីង? 
ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ញែលគឃើ គទត្គាន់ញរគឃើ ថាថ្លៃមុនគន្ធោះពួកម្ភ៉ែ ក់ខ្ុំហនងឹគគគៅចាចំាបជាមួយគាន
គហើយត្គួសារវជាពួកត្បឆ្ងំជាមួយនឹងពួក៧៥គន្ធោះ គហើយខ្ុំក៏គៅគៅវញរ្ាោះអ្រ់ម្ភនមនុសស
គសាោះ្ាោះហនឹងណ្ណសាៃ រ់ត្ជាប្ាោះហនឹងគហើយ គៅអ្នកជិរខាងគគត្បាប់ថាត្គួសារហនឹងគគយកគៅ
សម្ភែ ប់គចាលបារ់គហើយហនងឹ ត្គួសារហនឹងគន្ធោះរចួគៅខ្ុំក៏គៅវ ិមក ហនឹងគហើយខ្ុំក៏មិនែឹងថាគគ
ន្ធំគៅសម្ភែ ប់គៅណ្ណវ ិញែរ ហនឹងគហើយក៏មិនញែលគឃើ គគសម្ភែ ប់ផ្ទា ល់ញភនកញែរឮញរគគ
និយយមិនញែលគឃើ គោយផ្ទា ល់គទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើគពលហនឹងគរើអ្នកមីងសាួងស្សូវឬក៏គ្វើអ្វីខែោះញែរមីង? 
ខ៖ ខ្ុំចាចំាបគហើយខ្ុំសាួងស្សូវញរកែីអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 
ក៖ គលើកទំនប់គលើកអី្អ្ញ្ច ឹងគៅគណ្ណោះ? 
ខ៖ ចាសហនឹងគហើយគលើកទំនប់គលើកអី្ហនឹងអ្រ់ញែលគទ អូ្...ហនឹងគហើយញែលៗគរើ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងែូចជាកាលអ្នកមីងញបកពីម្ភត យរួចគហើយគរើអី្? 
ខ៖ ញបកគហើយញបកោំងពីឆ្ន ំ១៩៧៥។ 
ក៖ គហើយកាលហនឹងលីបានញបកញែរមីង? 
ខ៖ កាលហនឹងឪពុកម្ភត យ្ំខ្ុំហនឹងឪពុកម្ភត យ្ំថ្លែហនឹងគារ់គៅគលងគៅ្ាោះខ្ុំគារ់ថាគារ់សុំញម៉ែខ្ុំ
ថាអឺ្...កូវៗអឺ្...ខ្ុំសុំឱ្យមីរគីៅគលងគៅ្ាោះខ្ុំមួយថ្លៃ ពីរថ្លៃគហើយណ្ណរួចគហើយគារ់ក៏ឱ្យមកឱ្យមក
គៅទល់ញរគគវយគគអី្គាន គគគផ្ទែ ងោក់ភនំគព គហើយហនឹងណ្ណ គហើយោក់ត្គាប់គផ្ទែ ងមកក៏ន្ធំគាន
ររ់មកវ ិមកគហើយក៏ន្ធំគាន គច ពី្ាោះគៅភនំគព គៅកនុងយប់ហនឹងគៅណ្ណថ្លៃញែលខ្ុំគ្វើែំគណើ រ
មកជួបម្ភត យខ្ុំវ ិហនឹងក៏ញបករហូរមកទល់ញរឥ ូវហនឹងគៅគហើយក៏បានរស់គៅជាមួយគារ់វ ិ
គៅកនុងឆ្ន ំពីរពាន់ជាង អូ្...មិនញមនគទឆ្ន ំចិរជាងគទបានៗជួបគារ់វ ិហនឹងគន្ធោះឆ្ន ំ១៩៧៧បានៗ
ជួបគារ់វ ិគន្ធោះ។ 
ក៖ ឆ្ន ំ១៩៧៧ចូលគៅកនុងជំន្ធន់ប៉ែុល ពរគហើយហនឹងណ្ណ គហើយអាពរបានជួបឬក៏ជួបគៅកនុងអា
ពរមីង? 
ខ៖ ហនឹងគហើយ១៩៨៧ ហនឹងគហើយចាសត្ច ហំនងឹគហើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើម្ភនអ្នកណ្ណខែោះញែលបានរួចខែួនពីសម័យប៉ែុល ពរហនងឹណ្ណមីង។ 
ខ៖ រួចៗអ្ស់គហើយគរើគត្ពាោះបអូនៗខ្ុំគារ់គៅរូចៗហនឹងណ្ណម្ភនញរខ្ុំហនឹង្ំជាងគគ។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើបន្ធា ប់ពីរបបប៉ែុល ពរមកគរើអ្នកមីងរកសុីអី្គគញែរ? 
ខ៖ ចាស!  
ក៖ បន្ធា ប់ពីប៉ែុល ពរមកណ្ណគរើអ្នកមីងរកសុីអី្គគញែរ? 
ខ៖ គ្វើចម្ភក រគ្វើញស្សហនឹងណ្ណ។ 
ក៖ គ្វើញស្សចម្ភក រ ោំអី្គគខែោះញែរមីង? 
ខ៖ សាួងស្សូវ ោថំាន ំ ោំបញនែគប៉ែងគបាោះអី្ហនឹងណ្ណ។ 
ក៖ គពលញែលញបកមកគៅកំពង់ចាមហនឹងគណ្ណោះ? 
ខ៖ ចាសគនោះគៅភូមិលមីរកាគយគនោះ គៅហនឹងគ្វើញស្សគ្វើចម្ភក រ ោំគពារោំអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្វីញែលអ្នកមីងចងចាជំាងគគបំ្ុរអ្នកមីង? 
ខ៖ ចង់ចា?ំ 
ក៖ ចងចាបំំ្ុរមិនអាចនឹងបំគភែចបានអ្ញ្ច ងឹហនងឹណ្ណ? 
ខ៖ ចងចាបំំ្ុរមិនអាចនឹងបំគភែចបានម្ភនញរជំន្ធន់ប៉ែុល ពរហនឹងឯង។ 
ក៖ ចាសគហើយវយ៉ែងគមតចខែោះញែរ? 
ខ៖ វគ្វើឱ្យគយើងរងទុកខហនឹងណ្ណ រងទុកខគវទន្ធខាែ ំងណ្ណស់គហើយគយើងែឹងពីគរឿងហនឹងអ្ញ្ច ឹងគយើង
គត្ចើនញរត្បាប់ែល់កូនគយើងជំន្ធន់គត្កាយអ្ញ្ច ឹងហនឹងណ្ណឱ្យចងចាំកាលពីជំន្ធន់ប៉ែុល ពរហនឹងគគ
គ្វើបាបគយើងគគមិនឱ្យគយើងហនឹងសុ ី គគឱ្យគយើងហនឹងគ្វើការ រ្ៃន់ៗមិនែឹងថាគយើងហនងឹគកមងែឹងអី្
ហនឹងណ្ណគហើយគគគត្បើឱ្យគយើងហនឹងញរកជី ញរកអាចម៍គគាអី្ហនឹងណ្ណោក់ញស្សយ៉ែងគវទន្ធអ្ញ្ច ឹង
ហនឹងណ្ណ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ ចុោះអ្នកមីងចាប់ោំងពីអ្នកមីងគរៀបការមកគរើអ្នកមីងម្ភនកូនប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរ? 
ខ៖ កូនញរ២ន្ធក់។ 
ក៖ គារ់គ ម្ ោះអី្គគខែោះញែរអ្នកមីង? 
ខ៖ គ ម្ ោះ សភីុ គ ម្ ោះ យិន សុភី គ ម្ ោះគម៉ែងហងុញរ២ន្ធក់ហនឹង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងម្ភនកូនចិញ្ច ឹមញែរឬគទ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនគទ។ 
ក៖ អ្រ់ម្ភនគទម្ភនញរកូន២ន្ធក់ហនឹងគទ។ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើសាវ មីអ្នកមីងម្ភនគ ម្ ោះអី្គគញែរ? 
ខ៖ រងឹ ហយ។ 
ក៖ ចាសគរើគលាកពូគមតចញែរអ្នកមីងជាសាវ មីែ៏លអអ្រ់មីង? 
ខ៖ ហនឹងគហើយកាលពីមុន កាលគារ់មិនទន់គជឿត្ពោះគារ់អាត្កក់ែលរហនឹងណ្ណែលគ់ារ់គជឿត្ពោះ
គារ់លអ កាលពីមុនគារ់គ្វើបាបខ្ុំរហូរហនងឹណ្ណោំងបានបងមកទឹកញភនកអូ្នហូររហូរហនឹងណ្ណ
ឥ ូវបានសាា លត់្ពោះអូ្នមិនសូវហូរគទអូ្នសបាយចិរតរហូរ។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងឥ ូវគរើអ្នកមីងត្បកបរបរអ្វីចិញ្ច មឹជីវរិញែរអ្នកមីង? 
ខ៖ លក់ញ្ែគ ើរាល់ញរថ្លៃហនឹងណ្ណ។ 
ក៖ គហើយលក់ោច់គទអ្នកមីង? 
ខ៖ ោច់ៗគួរសមត្គាន់បានមួយចាយៗញែលហនងឹណ្ណលក់កាគប៉ែកកាប៉ែុកហនងឹណ្ណ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងគរើរគបៀបញែលអ្នកមីងចិញ្ច ឹមបីបាច់ញលរកាកូននិងអ្ប់រកូំនគរើអ្នកមីងម្ភនអ្ប់រ ំ
ពួកគារ់គោយរគបៀបណ្ណញែរមីង? 
ខ៖ អ្ប់រគំោយទឹកចិរតលអគយើងសាងចិរតគយើងឱ្យលអអ្ប់រគំៅវគៅឱ្យសុភាពសែូរបូរឱ្យគចោះ
ស្សលា ់គាន កំុគ ែ្ ោះគាន អី្វ៉ែន់ហនឹងណ្ណ អ្ប់រគំត្បៀនត្បគៅវកំុឱ្យវម្ភនចិរតអាត្កក់ឱ្យវគសចកតីគជឿ
គៅគលើត្ពោះគហើយខ្ុំគត្ចើនញរគត្បៀនត្បគៅអ្ញ្ច ឹងកំុឱ្យវគែើរ្ែូវខុសគហើយក៏គាម ន្ែូវណ្ណញែលលអ
ជាង្ែូវរបស់ត្ពោះគទកូននឹងបានគសចកតីសគន្រ ា ោះគៅថ្លៃចុងគត្កាយអ្ញ្ច ឹងហនឹងណ្ណ ខ្ុំគត្បៀនត្បគៅ
អ្ញ្ច ឹងហនឹងណ្ណ គហើយការពិចារណ្ណថាកាលណ្ណកូនកាន់បានោមបញ្ញា រិតរបស់ត្ពោះកូននឹងម្ភន
ភាពរកីចគត្មើនគៅគលើញ្នែីនិងគៅគលើញ្នែីគហើយកូននឹងបានគសចកតីសគន្រ ា ោះគៅគវលាចុង     
គត្កាយ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនបានឱ្យកូនអ្នកមីងគៅគរៀនទំងអ្ស់គាន ញែរឬគទ? 
ខ៖ គរៀនៗអី្គគ? 
ក៖ គរៀនគៅទទួលការសិកាអ្ញ្ច ឹងណ្ណគរៀនគៅសាលាអ្ញ្ច ឹងណ្ណ។ 
ខ៖ គរៀនគៅសាលាឱ្យគរៀនគរើ។ 
ក៖ ឱ្យគរៀនទំងអ្ស់គាន ញែរឬគទ?ចុោះអ្នកមីងគហរុអី្បានជាអ្នកមីងឱ្យកូនមីងគៅទទួលការសិកា
ញែរមីង? 
ខ៖  គត្ពាោះអី្សងាមឥ ូវគគឱ្យគរៀន គបើគយើងលៃង់គគនិយយអី្គច មកគយើងមិនែឹងអី្គទអ្នកញែល
លៃង់ណ្ណញរគបើអ្នកគចោះែឺងគគនិយយអី្មកក៏ែឹងខុសែឹងត្រួវ។ 
ក៖ ចុោះអ្នកមីងគែើមបីឱ្យត្កុមត្គួសាររបស់អ្នកមីងម្ភនសុភមងាលអ្វីញែលមីងបានគ្វើខែោះគែើមបីជួយ
ត្កុមត្គួសាររបស់អ្នកមីងម្ភនភាពលាុំគលាើន? 
ខ៖ ែូចជាជួយឱ្យពួកគគហនឹងសាា ល់នូវែំណឹងរបស់ត្ពោះជាម្ភច ស់គៅគយើងនឹងម្ភនភាពរកីចគត្មើន
គបើគយើងមិនបានសាា ល់គៅគយើងនឹងែឹកន្ធំឱ្យគគសាា ល់ែំណឹងលអហនឹងគៅ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយគរើអ្នកមីងគៅគពលញែលត្កមុត្គួសាររបស់អ្នកមីងម្ភនបញ្ញហ អ្វីមួយគកើរគ ើង
គោយគយើងមិនែឹងអ្ញ្ច ឹងគៅគរើអ្នកមីងជួយែល់ត្គួសារយ៉ែងគមតចញែរ? 
ខ៖ ជួយគរើែូចជាកូនខ្ុំហនឹងកាលមុនគគគបាកអ្ញ្ច ឹងគហើយគយើងក៏គៅជួយវគៅគយើងមិនញមនជួយ
បគន្ធា សគទគយើងជួយញណន្ធំគ្វើគមតចគយើងគមើលគឃើ មនុសសគយើងគន្ធោះគោយសារញរគត្គាោះមក
ែល់គយើងមិនែឹងមុនគទគហើយជួនកាលគត្គាោះគយើងគៅនឹងមុខគយើង មិនែឹងគទរួចគហើយគយើងមិន



បគន្ធា សវគទគហើយគយើង្តល់ជាលុយជាអី្ឱ្យវអ្ញ្ច ឹងគៅ ជួយវអ្ញ្ច ងឹគៅគហើយថ្លៃគត្កាយគយើង
កំុឱ្យវទុកចិរតមនុសសគលាកកិយអ្ញ្ច ឹងហនឹងណ្ណ កំុគឃើ គគលអញរខាងគត្ៅញរការពិរកនុងចិរតគគ
វ ិអាត្កក់ោក់គយើងកំុឱ្យគយើងខារបង់អី្ហនឹងណ្ណ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើត្គួសារម្ភនអ្រថន័យយ៉ែងណ្ណញែរចំគពាោះជីវរិរបស់អ្នកមីងណ្ណ? 
ខ៖ ត្គសួារគឺជាត្គសួាររបស់គយើងអ្ញ្ច ឹងគឺថាជាត្គួសារញែលម្ភនអ្រថន័យរុងគរឿងគចោះជួយគាន
គយើងអ្រ់ម្ភនភាពឯគការអ្ញ្ច ឹងហនឹងណ្ណ គយើងម្ភនគាន ្តល់កម្ភែ ងំចិរតឱ្យគាន គៅវ ិគៅមកអ្ញ្ច ឹង
ហនឹងណ្ណគហើយខំគលើកទឹកចិរតគាន គៅវ ិគៅមក្ង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងម្ភនបទពិគសា្ន៍លអៗអ្វីខែោះសត្ម្ភប់ញចកចាយជួនែល់កូនៗនិង
គៅមីងជំន្ធន់គត្កាយឱ្យគារ់គ្វើគមតចញែរត្បញែរត្បគៅយ៉ែងគមតចញែរ? 
ខ៖ ខ្ុំម្ភនបទពិគសា្ន៍ញែលថាចង់ឱ្យ ឧទហរណ៍ថាែូចថាគយើងធ្លែ ប់គជឿជាក់គលើត្ពោះញែល
គយើងចង់ត្បាប់ថាគបើសិនជាកូនស្សលា ់គគកូនត្រូវគត្ជើសគរ ើសយកគូរស្សករណ្ណញែលគជឿជាក់
គលើត្ពោះែូចគាន គទើបកូនម្ភនគសចកតីសុខគហើយគបើកូនជួបជាមួយគលាកកិយអី្វ ិថាឱ្យគយើងអ្ញ្ច ោឹះ
អ្ញ្ចុ ោះោមញរអំ្គពើចិរតរបស់គគគយើងគ្វើលអក៏គគថាគយើងអាត្កក់ញែរ គហើយសូមឱ្យកូនគត្ជើសគរ ើស
យកអ្នកណ្ណញែលគគគជឿជាក់គលើត្ពោះគៅបានកូនរស់គៅម្ភនសុភមងាលគៅកនុងត្គួសារនឹងមិន
គ ែ្ ោះទស់ញទ គាន អី្គហើយគគគមើលមកគិរញរគយើងហនឹងខុសរហូរហនឹងគទោះជាគយើងត្រូវក៏      
គោយ។ 
ក៖ មួយគនោះអ្នកមីងគឺជាសំណួរមួយចុងគត្កាយគហើយ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្នកមីងអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងចង់
ផ្ទត ំគ្្ើរឱ្យកូនគៅអ្នកមីងជំន្ធន់គត្កាយគនោះញែលគារ់មិនទន់គកើរនិងមិនទន់បានសាា ល់មុខមីង
គនោះគរើមីងម្ភនអី្ចង់ផ្ទត ំគ្្ើរគៅគារ់អ្រ់គរើមីងចង់ឱ្យពួកគារ់គែើរគលើ្ែូវគមតចញែរ? 
ខ៖ ចាសចង់ផ្ទត ំញរផ្ទត ថំាខ្ុំញរងញរគរគៅកូនៗខ្ុំថាកូនណ្ណគបើអ្រ់ពីម្ភ៉ែ ក់គៅណ្ណកូនត្រវូញររស់គៅ
កនុងែំណឹងលអរបស់ត្ពោះញត្កងគលាថ្លៃចុងគត្កាយកូនអាចគៅជួបជាមួយម្ភ៉ែ ក់វ ិគហើយខ្ុំបានសរ
គសរពាកយជាគត្ចើនថាត្បាប់គៅកូនខ្ុំថាគបើសំណ្ណងកូនទំងអ្ស់កូនគ្វើលអនឹងបានគៅជួបម្ភ៉ែ ក់
គទៀរគែើមបីគៅ្ារភាជ ប់ជាមួយនឹងម្ភ៉ែក់គទៀរនឹងឱ្យកូនគែើរគៅគលើ្ែូវលអរបស់ត្ពោះញែរអ្ញ្ច ឹងណ្ណ
ខ្ុំគត្ចើនញរោស់គរឿនគារ់អ្ញ្ច ឹងណ្ណខ្ុំញរងញរត្បាប់គារ់អ្ញ្ច ឹងរហរូហនឹង។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយលអញមនញទនចាសអ្រគុណមីងគត្ចើនគៅកនុងការសម្ភា សហនឹងជាមួយនឹងពួក
គយើងហនឹង គហើយអ្វីទំងអ្សហ់នឹងទុកសត្ម្ភប់កូនគៅជំន្ធន់គត្កាយរបស់មីងបានែឹងនិងសាត ប់
ញែលបានរកាទុកគៅកនុងគវបសាយខាងគលើរបសស់កលវទិាលយ័ប ី វ៉ែយ យូញែលខ្ុំបានត្បាប់
មីងខាងគលើហនឹង អ្រគុណគត្ចើនណ្ណមីង។ 
ខ៖ ចាសអ្រគុណ៕ 
 


