
ការសម្ភា សរបស ់ទូច ធ ឿម 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ស ៊ុន ភានិច        ខ៖អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ទូច ឈ ឿម 
 

ក៖ ចាស! ចឹងខ្៊ុុំអ្រេ៊ុណយាយដែលបានផ្តល់ឈេលឈវលាែ៏ម្ភនរម្មៃឈែើមបីចូលរួមសម្ភា សជា 
មួយយាយម្ងៃហ្នងឹចឹង ឈហ្ើយការសម្ភា សមួយឈនោះ េឺជាឱកាសឈែើមបីឈរៀនសូត្រឈត្ចើនេីត្កុម
ត្េួសាររបស់យាយ និង ឈែើមបីដសែងរកអ្ែីដែលេួរឱយចាប់អារមមណ៍េីជីវរិរបស់យាយផ្ទា ល់
សត្ម្ភប់ឈៅៗឈៅកាន់េួកគារ់ និង កូនៗឈៅៗយាយជុំនាន់ឈត្កាយហ្នឹងណាយាយ ឈហ្ើយ     
សត្ម្ភប់មួយឈនោះ េឺឈេបឈងកើរឈ ើងឈោយសាកលវទិាល័យមួយឈេឈៅ BYU ឈៅកន៊ុងត្បឈទស
អាឈមរកិ អ្ញ្ច ឹងយាយឈហ្ើយឈេបឈងកើរឈ ើងឈែើឈមបើជួយត្បជាជនដខមរ ឈយើងឱយម្ភនត្បវរតផ្ទា ល់
ខៃួនឈែើឈមបើដចកចាយឈៅកាន់កូនៗជុំនាន់ឈត្កាយរបស់យាយ ឈោយសារឈេលខៃោះយាយអ្រ់
អាចចាុំឈ ម្ ោះតាទួររបស់យាយដមនឈទយាយ ប ៊ុដនតឈេលឈនោះយាយម្ភនឱកាសឈែើឈមបើត្បាប់
ឈ ម្ ោះរបសយ់ាយក៏ែូចជាឈ ម្ ោះម្ភត យរបស់យាយ ឈហ្ើយនិង អ្នកណាដែលយាយចាុំឈែើឈមបើ
េួកគារ់ឈៅដរចងចាុំេីយាយចឹង ឈហ្ើយការសម្ភា សឈ ែើឈ ើងឈៅម្ងៃទី២១ ដខ៤ ឆ្ន ុំ២០១៧ 
ឈហ្ើយសម្ភា សឈោយខ្៊ុុំផ្ទា ល់ ស ៊ុន ភានិច ឈរើយាយអាចជត្ម្ភបឈ ម្ ោះឈេញរបស់យាយបាន
ឈទ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ទូច ឈ ឿម។ 

ក៖ ឈត្ៅេីឈ ម្ ោះឈ ឿម ម្ភនឈ ម្ ោះឈទៀរឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទៀរឈទ។ 

ក៖ ម្ភនដរឈ ម្ ោះមួយហ្នឹងឈទ? 

ខ៖ ម្ភនដរឈ ម្ ោះមួយប ៊ុណណឹ ងឯង។ 



ក៖ យាយឆ្ន ុំឈនោះអាយ៊ុប ៊ុនាម នឈហ្ើយ? 

ខ៖ ៦៥ ឆ្ន ុំឈហ្ើយ។ 

ក៖ យាយឈកើរឈៅកន៊ុងឆ្ន ុំណាដែរ? 

ខ៖ ១៩៥២។ 

ក៖ យាយឈកើរឈៅឆ្ន ុំ១៩៥២ ច៊ុោះឆ្ន ុំដខមរឈយើងវញិយាយ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំមាញ់។ 

ក៖ ច៊ុោះទីកដនៃងកុំឈណើ ររបស់ឈលាកយាយឈៅឯណាវញិ? 

ខ៖ ឈៅភូមិសដត្ង។ 

ក៖ ឈៅភូមិសដត្ងឈយើងហ្នឹង? 

ខ៖ ឈៅែីឈនោះ។ 

ក៖ ឈៅហ្នងឹឈេញមួយជីវរិ? 

ខ៖ ែីដមនដទនឈៅឈនាោះ ឈនោះែីទិញ។ 

ក៖ ឈរើយាយម្ភនបងបអូនប ៊ុនាម នអ្នកដែរ? 

ខ៖ បងបអូន៨នាក់។ 

ក៖ េួកគារ់៨នាក់ឈៅរស់ទុំងអ្ស់គាន ? 

ខ៖ ឈៅរស់៤នាក់ (ត្បុស១ ស្សី៧) 

ក៖ អូ្! ម្ភនដរត្បសុមួយ (ស្សីឈ ើងមួយេឈគាក)។ 



 

ខ៖ ត្បុសដរមួយក៏មិនបានរេូជ រេងសហ្នឹងឈេក៏ងាប់បារ់ឈៅ កាលអាយ៊ុ២០ឆ្ន ុំឈឺងាប់ គារ់
ឈមើលអ្រ់ជា។ 

ក៖ ចាស! ឈហ្ើយឈលាកយាយជាកូនទីប ៊ុនាម នឈៅកន៊ុងត្កុមត្េួសារដែរ? 

ខ៖ ខ្៊ុុំជាកូនទី៥។ 

ក៖ ឈរើឈលាកយាយ ម្ភនឈៅចងចាុំឈ ម្ ោះរបស់បងបអូនឈលាកយាយដែរអ្រ់? 

ខ៖ ខ្៊ុុំឈៅចាុំ។ 

ក៖ សូមឈលាកយាយជួយជត្ម្ភបរិចមក? 

ខ៖ កូនទី១ឈ ម្ ោះ ឆូ ផ្រ កូនទី២ឈ ម្ ោះ ឆូរ ឈភឿរ កូនទី៣ឈ ម្ ោះ ឆូរ ឈញ ង កូនទី៤ឈ ម្ ោះ ឆូរ 
ងន កូនទី៥េឺជាយាយ កូនទី៦ ឆូរ ឈ ឿម កូនទី៧ ឆូរ ងម កូនទី៨ ឆូរ ញ ៊ុច យាយជាកូនទី៦ 
ត្ចលុំទី៥។  

ក៖ ឈហ្ើយេួកគារ់រស់ឈៅជាមួយ ឈលាកយាយដែរអ្រ់រាល់ម្ងៃឈនោះ? 

ខ៖ សេែម្ងៃឈៅញ ៊ុចគារ់មកឈៅទីឈនោះឯងសេែម្ងៃ គារ់មកឈៅរកស៊ុីដរគារ់ គារ់មកេីកូនគារ់
ឈៅឈៅ។ 

ក៖ បអូនឈៅរបស់ឈលាកយាយ គារ់ម្ភនអាយ៊ុប ៊ុនាម នឈហ្ើយយាយ? 

ខ៖ វាម្ភនអាយ៊ុ ៥៩ឆ្ន ុំឈហ្ើយ។ 

ក៖ គារ់ម្ភនអាយ៊ុ ៥៩ជិរ ៦០ឆ្ន ុំឈហ្ើយ? 

ខ៖ ជិរ៦០ឈហ្ើយ។ 



ក៖ ចាស! ចឹងឈលាកយាយម្ភនឈៅចងចាុំឈរឿឈៅេីឈកមងៗដែរឈទយាយ? 

ខ៖ ចងចាុំអី្ យាយកាលឈៅេីឈកមងម្ភនដរឃ្វែ ងឈគាហ្នឹង ឈ ែើដស្សចិញ្ច ឹមជីវរិម្ភនឈ ែើអី្ផ្ង។ 
េលកមមសម័យប ៊ុលេរ ោច់មកេីសម័យប ៊ុលេរ ឈគាឈេយកមកោក់រួមអ្ស់។ ឈេេលកមម   
ប ៊ុលេរក៏ោច់មករកស៊ុីចិញ្ច ឹមជីវរិសេែម្ងៃ ចិញ្ច ឹមកូន ចិញ្ច ឹមឈៅ ចិញ្ច មឹកមួយៗ។ ចិញ្ច ឹមឈៅ 
ម្ភនកូនមកេីណាយាយអ្រ់ម្ភនបដីឈទ ចិញ្ច ឹមកមួយ ចិញ្ច ឹមឈៅបីរុំណឈហ្ើយ។ 

ក៖ អូ្! ឈលាកយាយអ្រ់ម្ភនកូនឈទ ឈហ្ើយម្ភដ យរបស់ឈលាកយាយ គារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអ្ែីដែរ
យាយ? 

ខ៖ ម្ភដ យរបស់ខ្៊ុុំម្ភនឈ ម្ ោះ បា ក់ ភួក។ 

ក៖ គារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអ្ែីដែរឈលាកយាយ? 

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះបា ក់ ភក់។ 

ក៖ ច៊ុោះឪេ៊ុករបស់ឈលាកយាយ ឈរើគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអ្ែីដែរ? 

ខ៖ ឈបើឪេ៊ុករបស់យាយ គារ់ម្ភនឈ ម្ ោះ ហ្ ៊ុន ឆូរ។ 

ក៖ ឈហ្ើយេួកគារ់ទុំង២នាក់ បានទទួលមរណៈភាេតាុំងេីឆ្ន ុំណាដែរយាយ? 

ខ៖ ម្ភដ យរបស់យាយ គារ់ទទួលមរណៈភាេឈៅកន៊ុងឆ្ន ុំ១៩៧២។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ហ្នឹងយាយភក់ ឈបើតាឆូរវញិ គារ់សាៃ ប់តាុំងេីយាយឈៅរូចៗឈមៃ ោះ មិនទន់បានសាា ល់ម៊ុខ
គារ់ចាស់ផ្ង។ 

ក៖ ឈហ្ើយសត្ម្ភប់េួកគារ់ទុំង២នាក់ ឈរើឈលាកយាយម្ភនឈៅចាុំម្ងៃដខឆ្ន ុំកុំឈណើ រគាន ឈទ? 



ខ៖ យាយអ្រ់ចាុំឈទ េីឈត្រោះអី្អាយ៊ុរបស់េួកគារ់ជិរ១០០ឆ្ន ុំឈៅឈហ្ើយ។ 

ក៖ អូ្! ចឹងឈលាកយាយអ្រ់ចាុំម្ងៃដខឆ្ន ុំកុំឈណើ ររបស់េួកគារ់ឈទ។ 

ខ៖ អាយ៊ុេួកគារ់១០០ឆ្ន ុំជាងឈហ្ើយ កាលគារ់សាៃ ប់ឈនាោះត្បដហ្លជាអាយ៊ុ៧៥ឆ្ន ុំអី្ហ្នឹង។ 

ក៖ អាយ៊ុេួកគារ់១០០ជាង? 

ខ៖ ឈៅឯងេិរឈមើល ឈបើសិនដរជាយាយឈនាោះ តាឈនាោះគារ់សាៃ ប់តាុំងេីយាយឈៅរូចៗ យាយ
ប ៊ុនឈៅឯងអី្ហ្នងឹ។ 

ក៖ ចាស! ហ្នឹងឈហ្ើយ។ ឈហ្ើយឈៅឈេលដែលេួកគារ់ឈៅរស់ ឈរើេួកគារ់ឈ ែើអ្ែីឈែើមបីចិញ្ច ឹមជីវរិ
ដែរយាយ?  

ខ៖ ឈ ែើដស្ស ឈ ែើនុំ ឈ ែើនុំបញ្ច៊ុ នលក់ចិញ្ច មឹជីវរិ ឈ ែើដស្សបនតិចបនតួចឈោយសារដរឈយើងអ្រ់។ អ្រ់
ម្ភនឪេ៊ុកម្ភដ យវាត្កលុំបាកណាស់ បានបនតិចបនតួចមកក៏ចិញ្ច ឹមជីវរិ វាមិនត្កប់ដែរណាឈៅ 
បានដរមួយរស់ឈៅដរខែោះែដែល។  

ក៖ ចឹងឈលាកយាយ សត្ម្ភប់ម្ភដ យរបសឈ់លាកយាយ គារ់េឺជាមន៊ុសសយា ងឈម ចដែរ? ឈរើគារ់
កាចដែរឬឈទ? 

ខ៖ ឈទ គារ់មិនដែលកាចមិនដែលអី្ឈទ ចិញ្ច ឹមកូនទុំងបដីងាប់ឈចាល តាុំងេីកូនឈៅរូចៗ ប ៊ុនៗ
ឯងឈនោះ ចិញ្ច ឹមកូនឈ ើងបានម្ភនជីវរិរស់រានែល់ឥលូវ។ 

ក៖ ច៊ុោះឪេ៊ុករបស់ឈលាកយាយវញិ? 

ខ៖ ឪេ៊ុករបស់ខ្៊ុុំហ្នឹងមិនដែលកាចឈទ គារ់ហ្នឹនឹងសៃូរណាស់ ទិញត្ជូកដសង ដសងយកឈៅ
លក់ឈៅផ្ារឈសៀមរាបឈយើងហ្នឹង។ ដសងឈៅយករកស៊ុីចិញ្ច ឹមកូន ចិញ្ច ឹមត្បេនធ ដរគារ់ែល់



ឈេលធ្លៃ ក់្មក៏ងាប់ ងាប់ឈោយសារដរធ្លៃ ក់្ម។ និយាយឈៅបងរទិធអី្ថាគារ់នឹងធ្លៃ ប់
្ម ប ៊ុនអី្ឈនោះឯងមីងមិញឈនោះនិយាយ យាយឈចោះញ ៊ុចឈទើបឈចោះវា (គារ់ក៏បីេីឈនាោះ)។ 

ក៖ ម្ភដ យសាអ រ។ 

ខ៖ មីណ៊ុ ង ណ៊ុ ងឈអ្ើយ ដង ងឈៅឈមើលបាយយាយងម ម្ភនោុំឱយឈជៀកតាហ្ូប តាឃ្វៃ នឈវ៊ុ ើយ។ 
ម្ភនបាយម្ភនអី្ហ្ូបយកមក ឈៅេិរឈៅឈវ៊ុ ើយគារ់ឈៅឈៅ យាយគាម នអី្បាន យាយហ្ូបបបរ។ 
ឈនាោះឈអាយឈៅឈមើលបាយ បាយគារ់ម្ភនជាងឈយើងឈនាោះ  ឈមើលបាយឆ្ន ុំងឈភៃើងឈេឈនាោះ គារ់
យកឈៅលក់ឯឈនោះ ខ្៊ុុំឈែញយកឈៅលក់ឯឈណាោះ។  

ក៖ ចឹងេួកគារ់ទុំង២នាក់ ជាអ្នកភូមិស្សដងទុំង២នាក់ដមនឈទឈលាកយាយ? 

ខ៖ េួកគារ់ជាអ្នកភូមិស្សដងទុំង២នាក់។ 

ក៖ ច៊ុោះសត្ម្ភប់ឈ ម្ ោះខាងតាយាយឈៅខាងម្ភដ យ ឈរើឈលាកយាយម្ភនឈៅចងចាុំដែរឈទ? និង
ខាងឪេ៊ុករបស់ឈលាកយាយផ្ងដែរ? 

ខ៖ សាា លដ់រខាងតា ដរអ្រ់សាា ល់ខាងម្ភដ យឈទ ខាងយាយទូរក៏អ្រ់សាា ល់ដែរ។ សាា ល់ដរតា
ប ោះយាយអឹ្ប តាហ្ ៊ុនយាយឈរៀន សាា ល់ដរប ៊ុណណឹ ងឯង ែល់តាយាយឈនាោះអ្រ់សាា ល់ឈទ។ អ្រ់
សាា ល់ឈទ ឈហ្ើយក៏អ្រ់ដែលបានឈ ើញឈទៀរ ឈ ម្ ោះរបសយ់ាយតាឈនាោះក៏មិនដែលបានសាា ល់
ឈទៀរ ឮដរឈ ម្ ោះ អឺ្ម សាា ល់ដរយាយអឹ្បមួយហ្នងឹ។ យាយឈរៀនក៏មិនដែលបានសាា ល់ យាយ
ហ្ ៊ុនតាហ្ ៊ុនក៏មិនដែលបានសាា ល់ យាយៗតាប ោះក៏មិនដែលបានសាា ល់។ សាា ល់ដរយាយអឹ្ប
ដែលគារ់រស់រានម្ភនជីវរិ ជាមួយគារ់យាយឈែកឱបគារ់តាុំងេីរូចៗ។  

ក៖ សូមបីដរខ្៊ុុំ ធ្លៃ ប់ឮដរឈ ម្ ោះរបស់េួកគារ់ ចឹងឈលាកយាយឈកើរទន់គារ់ដែរ? 

ខ៖ ទន់ កាលឈនាោះយាយម្ភនអាយ៊ុប៊ុិនៗឯងហ្នងឹ ឈនោះយាយឈែើរឃ្វែ លឈគា ឈមើលម្ភនអី្ហ្ូប
ឈែស ែួសឈអាយតាហ្ូបរិចមកឈៅ លាងម្ែ។ 



ក៖ ឈែើរឃ្វែ លឈគា ច៊ុោះសត្ម្ភប់ត្កុមត្េសួាររបស់ឈលាកយាយ ឈត្ៅេីឈៅកន៊ុងឈខរតឈសៀមរាប គារ់
ម្ភនឈៅរស់ឈៅឈខរតឈត្ៅឈទឈលាកយាយ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទឈៅ។ 

ក៖ ឈរើឈលាកយាយរស់ឈៅឈខរតឈសៀមរាបរយៈឈេលប ៊ុនាម នឆ្ន ុំ? ៦៥ឆ្ន ុំឈហ្ើយ? 

ខ៖ យាយរស់ឈៅទីឈនោះជិរអ្ស់មួយជីវរិឈហ្ើយ តាុំងេីយាយឈកើរមក។  

ក៖ ច៊ុោះែូចជាឈលាកយាយម្ភនសាច់ញារិឈផ្សងឈទៀរ ដែលរស់ឈៅឈត្ៅត្បឈទសដែរឈទ? 

ខ៖ យាយអ្រ់ម្ភនឈទ។ 

ក៖ ឈហ្ើយឈលាកយាយអ្រ់ម្ភនសាមីឈទ? ត្កម៊ុុំចាស់ចិញ្ច ឹមឈៅ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនសាមីឈទ រស់ឈៅចិញ្ច ឹមដរឈៅ ចិញ្ច ឹមដរកមួយ។ 

ក៖ និយាយចឹង ឈលាកយាយឈត្ៅេីភាសាដខមរ ឈលាកយាយអាចអាន និង អាចសរឈសរភាសា
ដខមរបានដែរឈទ? 

ខ៖ យាយអ្រ់បានដែលឈរៀនឈសាោះ អ្រ់យាយឈរៀនដរកនា៊ុយឈគា និង ឃ្វែ លឈគាហ្នងឹ។ 

ក៖ អ្រ់ដែលបានឈរៀន ចឹងឈត្ៅេីភាសាដខមរឈយើងហ្នឹង ឈលាកយាយអ្រ់ឈចោះភាសាអ្ែីឈផ្សងឈទៀរ
ឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ទុំងអ្ស់ គាម នបានឈរៀនអី្ឈទ។ 

ក៖ ឈៅេីរូចៗអ្រ់បានឈរៀនចឹង បានឈរៀនអ្កខរកមមអី្ឈទយាយ? 

ខ៖ អ្កខរកមមហ្នឹងក៏ឈរៀនមិនទន់ឈចោះអី្រិចដែរ ឈេឈប់ឈរៀន។  

 



ក៖ ចាស!  

ខ៖ បានសាា ល់ដរអ្កសរ អ្ អា អ្រ់ដែលបានឈរៀនឈទៀរឈទ។ 

ក៖ ឈហ្ើយឈរើឈលាកយាយបានឈ ែើដស្សអ្ស់រយៈឈេលប ៊ុនាម នឆ្ន ុំដែរ? 

ខ៖ យាយឈ ែើតាុំងេីរូច រហ្ូរែល់ ុំែឹងកដីមក ែល់ចាស់មិនដែលបានឈរៀនអី្ឈទ។ 

ក៖ តាុំងេីរូចរហ្ូរមកែល់ឥ វូ ឈហ្ើយែូចជារក់េ័នធឈៅនឹងការឈ ែើ ែូចជាឈ ែើសករឈតាន រ 
យាយឈចោះឈ ែើដែរឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ដែលឈទ អ្រ់ដែលម្ភនអ្នកណាែឹងឈ ើយ យាយែឹងដរឈ ែើនុំបញ្ច៊ុ កលក់ នុំកុំឈទចកុំទី នុំ
កូរសករ នុំឈចក នុំចាុំង។ យាយលក់ ឈ ែើលក់ខៃោះចឹងឈៅមកែល់សេែម្ងៃ យាយចង់ឈប់ឈ ែើក៏
ឈប់ឈ ែើឈៅ ែល់ម្ងៃណាដែលទុំឈនរ យាយក៏ឈចោះដរឈ ែើឈទៀរឈៅ ត្គាន់បានចិញ្ច ឹមជីវភាេត្បចាុំ
ម្ងៃដែរ។  

ក៖ ឈរើឈលាកយាយ ចិញ្ច ឹមនរណាឈេខៃោះកន៊ុងត្កុមត្េួសារដែរ? 

ខ៖ សេែម្ងៃឈនោះ ឈលើកទី១ចិញ្ច ឹមកមួយៗ បីបួននាក់ ត្បាក់អាក៊ុង អាសាយ ឈខាម ចអាមន ឈខាម ចកុំ
ឈេជយ ឈនោះកូនឈេជយជាឈៅទូរ ឈៅលូរ ឈៅលា។  

ក៖ ឈលាកយាយចិញ្ច មឹឈៅទូរដែរ? 

ខ៖ ឈហ្ើយឈនោះមិនដមនជាឈៅទូរឈទអី្។ 

ក៖ ឈលាកយាយម្ភនឈៅទូរប ៊ុនាម ននាក់ឈហ្ើយឥ ូវ? 

ខ៖ សេែម្ងៃដត្កងត្គាន់ឈហ្ើយឥ ូវឈហ្ើយ  ឈៅទូរ ឈៅឯណាឈទៀរកូនកមួយហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ការចិញ្ច ឹមេួកគារ់យា ងឈម ចដែរយាយ? 



ខ៖ ចិញ្ច ឹមេួកដេែល ់ុំ ឈេក៏ឈចញឈៅអ្ស់ឈៅ ឈេម្ភនមកចិញ្ច ឹមយាយវញិអី្។ 

ក៖ ឈលាកយាយឈ ែើអ្ែីឈែើមបីចិញ្ច មឹេួកគារ់ដែរ ឈេលគារ់ឈៅជាមួយយាយ? 

ខ៖ យាយឈ ែើដស្ស ឈ ែើនុំហ្នឹងណា។ 

ក៖ ឈលាកយាយឈ ែើដរដស្សឈទ? 

ខ៖ កាលណាដែលឈ ែើដស្សក៏ឈ ែើឈៅ កាលណាដែលឈប់ឈ ែើក៏ឈ ែើនុំលក់ ឈេលដែលឈ ែើដស្សក៏ឈ ែើ
ឈៅ។ ដរឈ ែើដស្សចិញ្ច ឹមជីវរិមិនបានត្េប់ បានដរមួយខែោះខាររិចរូចហ្នឹងណាឈៅ ដរឯងវាមិន
ត្េប់។ 

ក៖ ឈហ្ើយឈលាកយាយ ឈៅចងចាុំនូវឈរឿងទ៊ុកខលុំបាកអ្ែីខៃោះ ដែលឈលាកយាយបានជួប ឈរើឈលាក
យាយអាចជួយឈរៀបរាប់បានដែរឈទ? 

ខ៖ ឈៅឈហ្ើយនិយាយអ្ុំេីឈរឿងទ៊ុកខលុំបាក ទ៊ុកខលុំបាកត្រង់ខែោះខារហ្នឹងណា  ឈហ្ើយឈេលឈយើង
ឈកើរមកវាមិនដែលបានត្េប់ត្គាន់ឈទ។ ទ៊ុកចលុំបាករបស់ឈយើង េឺជាការឈោោះស្សាយជីវភាេហ្នងឹ
ណា មិនម្ភនទ៊ុកខលុំបាកអី្ឈទៀរឈទម្ភនដរប ៊ុណណឹ ងឯង។ ឈោោះស្សាយជីវភាេដែលឈយើងជួបលុំ 
បាក និង ខែោះខារ ឈយើងឈៅម្ភនម៊ុខរបរឯណាឈៅឈៅ ឈ ែើដស្សដរមួយម៊ុខវាមិនត្េប់ត្គាន់ឈទ។ 
វាក៏បានខៃោះដរឈៅដរខែោះខារឈទៀរ វាមិនបានសល់បានត្រឹមដរមួយរស់ឈទ ឈយើងម្ភនម៊ុខរបរ
ម្ភនសល់អី្ បានដរមួយរស់ៗចិញ្ច មឹជីវរិអ្ស ់ែល់បានម្ងៃណាមិនបានឈៅរកក៏អ្រ់។ 

ក៖ ឈហ្ើយច៊ុោះែូចជាឈត្ៅេីការឈ ែើដស្ស និងឈ ែើនុំឈលាកយាយម្ភនឈ ែើអ្ែីឈផ្សងឈទៀរឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទឈសាោះ សេែម្ងៃឈនោះសុំណង់ឈនោះឈៅឈ ែើណាឈកើរ ឈេឈម ចយកយាយឈបើយាយចាស់     
ចឹង។  

ក៖ អ្រ់ឈទ េីម៊ុនណាយាយ? 



ខ៖ េីឈកមងមកយាយឈ ែើការការ់សាឹង សាងឹឈយើងហ្នងឹណា សាឹងអាឈមរចិកាុំងជួសជ៊ុល ោុំឈលៃ ោុំ
អី្ ជញ្ជូ នែីជញ្ជូ នោក់សាងឹណាឈៅ។ 

ក៖ កាលឈៅេីឈកមងៗ យាយឈ ែើការងារអី្ឈេខៃោះដែរ ឈត្ៅេីការសាងសង់?  

ខ៖ ម្ភនឈ ែើអី្ឈទឈៅ េីឈែើមអ្រ់ម្ភនឈទ ម្ភនដរឈ ែើដស្ស ជួលសាង់ជួលអី្ ម្ភននរណាឈេជួលឈៅ
ណា ឈោោះស្សាយជីវភាេឈយើងខែោះខារ ឈយើងមិនឈៅក៏អ្រ់។  

ក៖ ចឹងឈលាកយាយម្ភនដរឈ ែើដស្សចម្ភក រឈទ? ឈរើឈលាកយាយ ធ្លៃ ប់ទទួលបនា៊ុកែូចជា មកេីបង
បអូនបឈងកើររបសយ់ាយដែរឈទ? ឈរើយាយធ្លៃ ប់ទទួលបនា៊ុកឈមើលដងេួកគារ់ដែរឈទ? 

ខ៖ ធ្លៃ ប់ម្ភនកូនចបងឈឺដែរ ប ៊ុដនតយាយអាចឈោោះស្សាយបាន។  

ក៖ ឈលាកយាយជាអ្នកឈមើលដងផ្ទា ល់? 

ខ៖ កូនកមួយឈឺបនា៊ុកឈលើយាយឈហ្ើយ គារ់ឈឺឈេឈៅឈៅឈនាោះឯង យាយទូរេីណាមកឈោោះ
ស្សាយ មកេីម្ភនដរយាយជាអ្នកជួយ អ្រ់ឃ្វៃ នគាម នស៊ុី ឈចោះដររកឱយវាស៊ុីឈៅ។ 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ ច៊ុោះឈលាកយាយសត្ម្ភប់ការងារកន៊ុងផ្ាោះវញិ ការឈ ែើមហូបរបស់យាយ ឈរើឈលាក
យាយឈចោះឈ ែើមហូបតាុំងេីអាយ៊ុប ៊ុនាម នដែរ? 

ខ៖ យាយមិនដែលឈចោះឈ ែើអី្ឈទឈៅ ម្ភនដរមហូបត្បឈហ្ើរ បូរម្ែម្ភនម៊ុខអី្យាយអាយ៊ុប ៊ុនាម ន ឈចោះ
ដរ ុំែឹងកដីមក ក៏ោក់ោុំឈៅ ក៏ឈចោះសៃរមជូរ សៃរត្បឈហ្ើរឈោយម្ភនឈចោះឈត្ចើនម៊ុខអី្។ ឈយើងជាអ្នក
ដស្សឈៅម្ភនមហូបឯណាែូចឈេអ្នកផ្ារ ម្ភនដរសមៃមជូរត្បឈហ្ើរ ឈសាៃ របូរម្ែឈត្េឿងម្ត្េ ម្ភនែូច
ឈេមហូបផ្ារ ឈេម្ភនមហូបទុំឈនើប។ ឈយើងបានដរចិញ្ច មឹជីវរិ បានត្រឹមហ្ូបចិញ្ច ឹមជីវរិៗបានមហូបអី្
ឆ្ៃ ញ់នឹងឈេឱយដររស់មហូបឆ្ៃ ញ់ត្គាន់ដរមួយឈេល ក៏បួនត្បាុំម៊ុឺនដែរម្ភនឆ្ៃ ញអី់្ មហូបឈយើងសៃមជូរ
ត្បឈហ្ើរ េីរបីរន់បានស៊ុហី្នឹង។  



ក៖ ច៊ុោះយាយម្ភនធ្លៃ ប់ចងចាុំឈរឿងអ្ែីមួយ ដែលយាយចងចាុំមិនដែលឈភៃច ជាមួយម្ភដ យរបស់
យាយណា? 

ខ៖ ម្ភនចងចាុំអី្ឈៅម្ភនដរឪេ៊ុកម្ភដ យឈកើរមក ចិញ្ច ឹមកូនក៏ឈ ែើដស្សោុំបាយចិញ្ច ឹមជីវរិ ប៊ុរ
រាល ប៊ុរអ្ងករ ដរកទឹក ម្ភនម្ភ ស៊ុីនកិនស្សូវេីឈែើមឈ ើយ ម្ភនម្ភ ស៊ុីនកិនស្សូវណាឈៅ។ 

ក៖ ឈយើងត្រូវឈត្បើយកស្សូវមកកិន? 

ខ៖ កិនឈៅក៏យកអ្ងករមកប៊ុរ យកមកោុំបាយហ្បូឈៅ ចុំដណកឪេ៊ុកម្ភនអី្េីឈែើមឈ ើយ ម្ភន
ដរប ៊ុណណឹ ងឯង។ មកេីដស្សមកេីភៃឺក៏អ្រ់ឈកើរ កិនឈៅ ក៏ប៊ុកឈៅ ក៏ោុំស៊ុឈីៅ ម្ភនឈ ែើអី្ម្ភនដរមក
ឈ ែើការងារកមមករ ឈចោះណាម្ភនដរបិទបាុំង។  

ក៖ ឈលាកយាយឈចោះោុំអ្ុំប៊ុកដែរឈទ? 

ខ៖ យាយឈចោះឈរើឈៅ។ 

ក៖ ច៊ុោះការរាញ់កឈនាលវញិ ឈលាកយាយឈចោះដែរឈទ? 

ខ៖ យាយឈចោះរាញ់ឈរើឈៅ។ 

ក៖ ច៊ុោះឈលាកយាយ សត្ម្ភប់ឈៅកន៊ុងត្កុមត្េួសាររបស់យាយ បងបអូនកូនកមួយរបសយ់ាយ េួក
គារ់ម្ភនអ្នកណាឈចោះឈលងឧបករណ៍ឈភៃងដែរឈទ? 

ខ៖ ឈៅកន៊ុងត្កុមត្េសួាររបស់យាយអ្រ់ម្ភនឈទឈៅ។ 

ក៖ ច៊ុោះការរាុំរបាុំវញិ? 

ខ៖ ក៏អ្រ់ម្ភនែូចគាន ដែរ។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនដែរ ច៊ុោះឈលាកយាយឈចោះសង់ខាម ែូចជាខាមរូចៗ ផ្ាោះរូចៗ អី្ចឹងដែរឈទយាយ?  



ខ៖ យាយឈ ែើខៃួនឯងឈនាោះ អ្រ់ឈចោះឈទយាយបានដរឈែើររកឈេជួយ យាយមិនដែលឈចោះឈទ។ 

ក៖ ច៊ុោះឈលាកយាយសត្ម្ភប់ខៃួនឈលាកយាយផ្ទា ល់ ឈរើយាយម្ភនជុំនាញផ្ទា ល់ខៃួនដែរឈទ? 

ខ៖ ជុំនាញ់អី្ ម្ភនដរជុំនាញចិ់ញ្ច ឹមជីវរិខៃួនឯង  ែូចជាឈ ែើនុំលក់អី្ហ្នឹង ឈបើយាយមិនឈ ែើម្ភនដរ
អ្ងា៊ុយអ្រ់។ ឈ ើញឈទឈបើយាយឈ ែើឈៅត្គាន់បានល៊ុយចាយរិចៗ ឈៅទិញមហូបស៊ុីអី្ចឹងឈៅ សេែ
ម្ងៃយាយឈ ែើមិនឈកើរ ម្ភនដរអ្ងា៊ុយម ង់ៗឈៅកូនឈៅឱយល៊ុយរិចរូច ក៏ទ៊ុកទិញអី្ស៊ុីឈៅ។ 

ក៖ ច៊ុោះសត្ម្ភប់ឈលាកយាយ ឈរើឈលាកយាយម្ភនេឈត្ម្ភងអ្ែីឈោយសារឥ ូវឈលាកយាយ
កាន់ដរចាស់ឈហ្ើយ? យាយម្ភនេឈត្ម្ភងអ្ែីេិរថា ឈបើសិនជាយាយឈ ែើដស្សអ្រ់ឈកើរ អ្រ់អាចឈៅ
ដស្សបាន អ្រ់អាចលក់នុំបាន ឈរើយាយម្ភនបុំណងចង់ឈ ែើអ្ែី ឈេលដែលយាយចាស់ឈៅ ឈែើមបី
រកត្បាក់ខៃោះៗែូចជាការោុំែុំណាុំចឹងណា? 

ខ៖ យាយអ្រ់ម្ភនចង់ឈ ែើអី្ឈទឈៅ យាយម្ភនឈ ែើអ្ែីៗឈកើរ ចង់ជាោុំែុំណាុំដរឈ ែើវាមិនឈកើរ ដរក
ទឹកក៏ឈ ែើវាមិនរួច យួរទឹកក៏មិនបានម្ភនដរវាមិនបានឈ ែើអី្ឈកើរ។ សេែម្ងៃឈឺផ្ង ទន់ម្ែ ទន់
ឈជើងអ្ស់ឈហ្ើយ ដរបាយហ្ូបមិនចង់ឈកើរផ្ងសេែម្ងៃ។ 

ក៖ ចឹងែូចជាខ្៊ុុំអ្រម្ភនអ្ែីសួរឈលាកយាយឈត្ចើនឈទៀរឈទ ប ៊ុដនតខ្៊ុុំម្ភនសុំណួរជាច៊ុងឈត្កាយ ចង់
សួរយាយែូចជាច៊ុងឈត្កាយ ខ្៊ុុំចង់ឱយយាយនិយាយផ្ទដ ុំខៃោះៗ ឈៅកាន់កូនឈៅជុំនាន់ឈត្កាយរបស់
យាយហ្នឹងណាែូចជាអ្ែីដែលយាយចង់និយាយ យាយអាចនិយាយបាន ែូចជាឈលើកទឹកចិរត
េួកគារ់ចឹងណា? 

ខ៖ ផ្ទដ ុំកូនឈៅជុំនាន់ឈត្កាយក៊ុុំឱយមក ខុំរកខុំឈ ែើក៊ុុំឱយអ្រ់េីយាយ ក៊ុុំឱយែូចជាយាយឈវទនា ុំ
ណាស់ឱយកូនឈៅជុំនាន់ឈត្កាយឈនោះ ខុំរកស៊ុមី្ភនបានឈៅ ក៊ុុំឱយខែោះខារ។ ឈយើងត្បឹងរកស៊ុ ីឈែើមបី
ឈយើងខែោះខារឈៅឈយើងបានស៊ុីបានច៊ុក ែូចជាយាយឈនោះខែោះ ុំណាស់ឈៅ ប ៊ុដនតយាយមិនែឹង
និយាយថាយា ងឈម ចឈទ ឈចោះដរត្ទុំអ្រ់ត្ទុំឃ្វៃ នឈៅឱយកូនឈៅរកស៊ុីម្ភនបានឈៅ។  



 

ក៖ ឈហ្ើយឈលាកយាយ ខ្៊ុុំអ្ស់ឈហ្ើយអ្រ់ម្ភនអី្និយាយឈត្ចើនឈទៀរឈទ ខ្៊ុុំែឹងថាការដែលយាយ
ផ្ដល់បទសម្ភា សម្ងៃឈនោះ ឈលាកយាយអាចជួយបឈត្ងៀនែល់ខ្៊ុុំក៏ែូចជាកូនឈៅយាយឈៅជុំនាន់
ឈត្កាយ។ 

ខ៖ សូមឱយរកស៊ុីម្ភនបានក៊ុុំឱយខែោះខារ ែូចយាយឈនោះត្បឹងដត្បងឈម ចក៏មិនបានស៊ុីមិនបានច៊ុក 
ឈត្រោះឈយើងរកស៊ុីនឹងកម្ភៃ ុំងណាឈៅ។ រកស៊ុនឹីងកម្ភៃ ុំងឈបើឈយើងគាម នរបរ អ្រ់ម្ភនរកស៊ុបីាន
ប ៊ុនាម នឈទ ដម ឪឈយើងខែោះខារដែលែល់កូនឈៅវាឈៅម្ភនអី្ ឈយើងឈចោះម្ភនម៊ុខរបររកស៊ុី ុំ ម្ភនដរ
ឈ ែើដស្សចម្ភក ររិចរួច ចិញ្ច ឹមជីវរិឈៅ។ សេែម្ងៃឈេឈ ែើការឈ ែើងារឈៅ េឺឈេម្ភនម៊ុខរបរឈេបានស៊ុី
បានច៊ុកស្សួល កមមករែូចឈយើងនឹង មិនងាយបានស៊ុីបានច៊ុកសបាយឈទ។ ឈៅម្ភនដរខែោះខារ 
ទត្ម្ភុំដរឈេឈបើកឈអាយឈ ែើ ឈយើងបានអី្មកេីឈហ្ើយឈ ែើការឈេមិនឈបើកឱយអ្រ់ ឈ ែើការឈនាោះអ្រ់បាន
ដរខចីល៊ុយឈេចាយរិចរូច។ ឈៅណាមិនដែលអ្រ់បានឈទ ដេឈចាលដរមដងចុំប៊ុីឈនោះ ដម មីឈនោះបី
បួនកដនៃងវាមិនត្បាប់ផ្ង វាមិនចង់ឈ ែើការផ្ង ឈទើបឈៅត្េឹកមិញឈនោះឈទៀរ។ 

ក៖ ចឹងខ្៊ុុំចង់សួរសុំណួរច៊ុងឈត្កាយយាយ ឈរើឈលាកយាយអាចអ្ន៊ុញ្ញា រឱយខ្៊ុុំោក់រូបងរ និង
បទសម្ភា សឈៅកន៊ុង ឈេហ្ទុំេ័ររបសស់ាលាត្េីកាុំយាុំង ឈយើងបានដែរឈទ? 

ខ៖ យកឈៅោក់ឈៅ វាមិនសមរមយឈទអី្។ 

ក៖ ខ្៊ុុំោក់បានដែរឈទ? 

ខ៖ ឈទឈៅៗោក់ឈៅវានិយាយមិនសមរមយ។ 

ក៖ ចាស! ខ្៊ុុំសូមអ្រេ៊ុណសត្ម្ភប់ការផ្ដល់បទសម្ភា សឈៅម្ងៃឈនោះ។ 

ខ៖ ចង់ោក់ក៏ោក់ឈៅ ឈៅមិនោក់យាយក៏មិនែឹងជាថាយា ងឈម ចដែរ។ 

ក៖ ឈលាកយាយជាអ្នកសឈត្មចចិរតចឹងណា។ 



ខ៖ ចឹងណាឈៅសឈត្មចចិរតោក់មកនិយាយមក ក៏ឈេេិរមិនសមយាយនឹងមិនសមរមយ
ឈសាោះ។ 

ក៖ ម្ភនណាយាយចឹងខ្៊ុុំម្ភនដរប ៊ុណណឹ ងឯង ឈហ្ើសត្ម្ភប់ការសម្ភា សឈៅម្ងៃឈនោះត្រូវបានបញ្ច
ប់៕ 


