
  ការសម្ភា សរបសអ់្នកមីង ទុយ  ណាត 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា          ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស ទុយ ណារ 

 

ក៖ គៅគេលគ េះន្ធងខ្ុុំសូមញលែងអ្ុំណរគុណដល់អ្នកមីងញដលបា អ្ ុញ្ញា រិឱ្យន្ធងខ្ុុំបា គ្វើការ
សម្ភា សអ្ុំេីជីវត្រវរតិ ិងដុំគណើ រគរឿង ិងឆាកជីវរិររស់អ្នកមីង។គ ើយន្ធងគ ម្ េះ ញ ៉ែម សគុន្ធា  
ញដលជាអ្នកសម្ភា សអ្នកមីង គរើអ្នកមីងម្ភ គ ម្ េះគេ ថាអី្ញដរមីង? 
ខ៖  គ ម្ េះទុយ ណារ ។ 
ក៖  អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងរងរអូ រគងកើរជាមួយអ្ ុ៊ុំញម ? 
ខ៖ អ្រ់គទរងរអូ ជីដូ មួយ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសុទាញរជាញខែស្សឡាយគណាេះមីង ចាសអ្ញ្ច ឹងថ្លៃគ េះខ្ុុំគ្វើការសម្ភា សអ្នកមីងគៅ
ថ្លៃទី១៦ ញខសហីា ឆាន ុំ២០១៦។ការសម្ភា សត្រូវបា គ្វើគ ើងគោយសកលវទិាល័យគៅស រដឋ
អាគមរចិញដរម្ភ គ ម្ េះថា រ ី វ៉ែយ យូ សកលវទិាល័យម្ភ កមមវ ិ្ ីគដើមបីសម្ភា សអ្ុំេីជីវត្រវរតិ
ត្រជាជ ញខមរគដើមបីគេលអ្ន្ធគរគៅមុខទុកអាចឱ្យកូ គៅររស់អ្នកមីងក៏ដូចជាម ុសែជុំន្ធ ់
គត្កាយបា ដឹងេីជីវត្រវរតិ ិងដុំគណើ រគរឿង ិងឆាកជីវរិររស់ដូ តាអ្នកមីងផងញដរ។ គរើអ្នកមីង    
អ្ ុញ្ញា រិអាចឱ្យន្ធងខ្ុុំបា ោក់ការសម្ភា សចូលគៅកនុងគវរសាយររស់សកលវទិាលយ័រ ី វ៉ែយ 
យូ បា ញដរឬគទ? 
ក៖ ញដលគវរសាយ នឹងម្ភ គ ម្ េះថា  www.cambodiaoralhistory.byu.edu អ្ញ្ច ឹងខ្ុុំចារ់គផតើមគ្វើ
ការសម្ភា សគៅអ្នកមីងផ្ទា ល់ញរមតង អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសូមជួយត្បារ់គ ម្ េះគេ មតងគទៀរបា គទ? 
ខ៖ គ ម្ េះ ទុយ ណារ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភ គ ម្ េះគៅគត្ៅគទ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភ គទ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភ ញរមួយ នឹងគទ។ 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងគកើរគៅថ្លៃញខឆាន ុំណាញដរមីង? 

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


ខ៖ អឺ្...ឆាន ុំ១៩៦២។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើមីងអ្រ់ចាុំញខមីងគកើរគទ? 
ខ៖ ញខត្បាុំរី ។ 
ក៖ ចុេះថ្លៃវ ិ? 
ខ៖ មិ ចាុំគទ ។ 
ក៖ មិ ចាុំថ្លៃគទ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើទីកញ ែងកុំគណើ ររស់អ្នកមីងគកើរគៅណាវ ិញដរអ្នកមីង? 
ខ៖ គៅ ឹងគៅគកាេះកុំេង់ត្ររុំ នឹង។ 
ក៖ ចុេះស្សរកវ ិ? 
ខ៖ កុំេង់គសៀម។ 
ក៖ គខរតកុំេង់ចាម នងឹចាស អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភរ់ឆាន ុំញខមរអ្នកមីងគកើរជាសរវអី្ញដរ? 
ខ៖ សរវទ ាយ។ 
ក៖ ទ ាយចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងម្ភ រងរអូ ត្ររសស្សីរ៉ែុន្ធម  ន្ធក់ញដរ? 
ខ៖ ខ្ុុំម្ភ រងត្ររសខ្ុុំ២ន្ធក់។ 
ក៖ ចុេះស្សីវ ិ ? 
ខ៖ ស្សីញរខ្ុុំម្ភន ក់ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងជាកូ គៅស្សីញរមីងម្ភន ក់ នឹងគទ? 
ខ៖ ៣ន្ធក់ នឹងគទ។  
ក៖ ៣ន្ធក់ នឹងចាស អ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងរងរអូ ញដរគៅរស់ គរើសេវថ្លៃ នឹងគរើេួកគៅណាខែេះញដរមីង? 
ខ៖ គៅរស់ម្ភន ក់គៅគសៀមរារ ម្ភន ក់គទៀរគៅកា ់ណាោ។ 
ក៖ យី...សុទាញរម្ភ រងរអូ គៅកា ់ណាោគទៀរគណាេះមីង? ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើឪេុកអ្នកមីង
ម្ភ គ ម្ េះអី្គគញដរ? 
ខ៖ គ ម្ េះទុយ អ្  ។ 
ក៖ ទុយ អ្  ចាសគរើមីងចាុំគទថាគរើទីកញ ែងកុំគណើ រររស់ឪេុកមីងគៅណាញដរមីង?  
ខ៖ គៅ នងឹញដរ ។ 
ក៖ គកាេះកុំេង់ត្ររុំ នឹងញដរ ចាសអ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងញដរ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើឥ ូវ នងឹគរើគារ់អ្ ិចចកមមឬក៏
គមតចញដរ? 



ខ៖ គារ់អ្ ិចចកមមគ ើយ។ 
ក៖ គារ់សាែ រ់គៅឆាន ុំណាញដរមីង ?  
ខ៖ គទដូចជាឆាន ុំមា ់ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងរ៉ែុន្ធម  ឆាន ុំគ ើយអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ មា  ់មមី មញម រីឆាន ុំគ ើយ ។ 
ក៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹងលមីៗគ េះ២០១៣ នងឹញដរ នឹងគណាេះ គារ់គទើរញរសាែ រ់គទអ្ញ្ច ឹងចាសអ្ញ្ច ឹងគារ់
សាែ រ់អាយុម្ភ៉ែ ញដរអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ៨៧ ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងដកគៅដឹងញរគារ់ នឹងគកើរគៅឆាន ុំណាគ ើយអ្ញ្ច ឹងគន្ធេះ ចាស នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹង
អ្នកមីងម្ភ ការចងចាុំអី្ខែេះជាមួយ ឹងឪេុកររសមី់ងញដរ មីងគរើអ្នកមីងម្ភ ការចាុំងចាុំអ្វីខែេះញដរ
ជាមួយគារ់ នឹងណា? 
ខ៖ មិ ជាចងចាុំអី្រ៉ែុន្ធម  គទជាមួយគារ់គន្ធេះ មិ ម្ភ អី្គទត្គា ់ញរគេលញដលម្ភត យខ្ុុំគារ់សាែ រ់
គៅរួចគារ់គៅរស់គៅអី្គសៀមរារ នឹងគៅ នឹងណា ញដលដល់គេលញដលគារ់មកគេលញដល
ចាស់គារ់ក៏មកឈឺសាែ រ់គៅជាមួយ ឹងខ្ុុំ នឹងគៅ នឹងណា ចាសបា ញរអ្ញ្ច ឹង នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងចូលមកដល់អ្នកម្ភត យររសមី់ងវ ិ គរើគារ់ម្ភ គ ម្ េះអី្ញដរអ្នកមីង? 
ខ៖ លា ់ មិច។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើមីងម្ភ ចាុំគទថាគរើគារ់ម្ភ ថ្លៃញខឆាន ុំកុំគណើ រណាញដរ? 
ខ៖ មិ ចាុំគទគត្រេះគារ់សាែ រ់តាុំងេីខ្ុុំគៅអាយុ៧ ៨ឆាន ុំគណាេះ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើគេលញដរគារ់សាែ រ់ នឹង គរើគារ់ម្ភ អាយុរ៉ែុន្ធម  ឆាន ុំញដរមីង? 
ខ៖ គារ់ញររត្រញ លជាសារជាងគ ើយគមើលគៅ គរើខ្ុុំ៨ឆាន ុំ នឹង។ 
ក៖ ចាសចាុំគមើលណាគរើមីង៨ឆាន ុំ អ្ញ្ច ងឹគារ់បា ៣៥ឆាន ុំ គារ់សាែ រ់អ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងគកើរគៅឆាន ុំ
១៩៦២អ្ញ្ច ឹងគារ់សាែ រ់គៅឆាន ុំ១៩៧០ នឹងអ្ញ្ច ឹងគណាេះ។ 
ខ៖ គទដូចជាមិ ញម ១៩៧០គទ ដូចជា ុកជាងគទ។ 
ក៖ ចុេះគោយសារញរមីងត្បារ់ខ្ុុំថាមីងគកើរគៅឆាន ុំ១៩៦២ អ្ញ្ច ឹងមីងគទើរញរបា អាយុ៨ឆាន ុំអ្ញ្ច ងឹ
ឆាន ុំ១៩៧០ នឹងគ ើយចាស។ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងចងចាុំអ្វីខែេះជាមួយ ឹងម្ភត យររស់អ្នក
មីងណា មីងគៅគេលញដលមីងគៅរូចគៅជាមួយម្ភត យររស់អ្នកមីង នឹងណា។  



ខ៖ គៅរូច នឹងណា ម្ភ អី្គទខ្ុុំគៅរូចម្ភត យខ្ុុំគារ់សាែ រ់គៅជីដូ យកមកចិញ្ច ឹម នងឹណាយក  
មកចិញ្ច ឹមទាល់ញរបា គរៀរការ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងស្សរកកុំគណើ រម្ភត យររស់អ្នកមីងគៅណាវ ិញដរមីង? 
ខ៖ គៅ នងឹញដរ គៅគកាេះកុំេង់ត្ររុំ នឹងញដរ។ 
ក៖ ចាស នងឹគ ើយគៅភូមិញរមួយ នឹងគណាេះ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភរ់ចូលដល់ជីដូ ជីតាខាងឪេុក
ររស់អ្នកមីងវ ិគរើគារ់ម្ភ គ ម្ េះអី្ញដរ? 
ខ៖ ជីដូ ជីតាខាងឪេុកជាមួយគាន  នឹងញដរ នឹងណា។ 
ក៖ គារ់គ ម្ េះអី្គគញដរមីង គ ម្ េះតាអី្យាយអី្ញដរ? 
ខ៖ អូ្...ឪេុកខាងរតីខាងគ េះ នឹងញម ? 
ក៖ មិ ញម គទតាយាយខាងឪមីង នឹងណា?  
ខ៖ តាយាយខាងឪេុកខ្ុុំ នឹងគណាេះ គ ម្ េះទុយ យាយរា៉ែវ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងចាុំគទថាគរើទីកញ ែងកុំគណើ រគារ់គៅណាវ ិញដរមីង? 
ខ៖ គៅ នងឹញដរ ខ្ុុំមិ ទាុំងគកើរទា ់គារ់ផង នឹងណា មិ ទា ់គារ់គទជីដូ ខ្ុុំ នឹងគន្ធេះ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគកើរមិ ទា ់គារ់គទអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ទា ់ញរក៏វគៅរូចៗញដរ។ 
ក៖ ចាសគៅភូមិគកាេះកុំេង់ត្ទរង នឹងញដរគណាេះ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភរ់ជីដូ ជីតាខាងម្ភត យវ ិគរើ
គារ់ម្ភ គ ម្ េះអី្ញដរអ្នកមីង? 
ខ៖ អ្រ់គទចុេះបា ខ្ុុំគទើរញរអាយុ២ ៣ឆាន ុំអី្ នឹងណា។ 
ក៖ ចុេះអ្ញ្ច ឹងឪេុកគារ់មិ ញដរបា ត្បារ់អី្គទអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ អ្រ់គទចុេះគរើគទើរញរអាយុ២ ៣ឆាន ុំ នងឹណា គ ើយក៏គារ់មិ ញដលបា ត្បារ់អី្ញដរ ចុេះគរើគារ់់
គៅរស់គៅញរគៅគសៀមរារ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ម្ភ បា ដឹងអី្េីតាយាយខាងឪេុកគទគណាេះ? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយមិ ញដរបា ដឹងគទគត្រេះគៅរូច គារ់មិ ញដលបា ត្បារ់ផង នងឹណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភរ់ជីដូ ជីតាខាងម្ភត យវ ិ? 
ខ៖ ខ្ុុំគៅជាមួយ ឹងគារ់ នឹងឯង ចារ់តាុំងេីម្ភត យខ្ុុំសាែ រ់មកគារ់យកខ្ុុំ នឹងណា គៅចិញ្ច ឹម
រ ូរដល់ញរខ្ុុំ នឹងម្ភ រតី។ 



ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគរើគារ់ម្ភ គ ម្ េះអ្វីខែេះញដរអ្ញ្ច ឹងមីង? 
ខ៖ គារ់គ ម្ េះតារង់ យាយផ  គារ់ជាអ្នកចិញ្ច មឹខ្ុុំ នឹងគៅ នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងទីកញ ែងកុំគណើ រគារ់គៅណាវ ិញដរមីង? 
ខ៖ គៅ នងឹញដរ នឹងណា គៅ នឹងញរទាុំងអ្ស់គាន  នឹងណា។ 
ក៖ គៅ ឹងកុំេង់ត្ររុំទាុំងអ្ស់ នឹងគណាេះ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើមីងម្ភ ចាុំបា គទថាគរើគារ់គកើរគៅថ្លៃ
ញខឆាន ុំណាញដរឬគទមីង? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងគទគត្រេះខ្ុុំគៅរូចៗមិ ចាុំគទថាថ្លៃអី្ញខអី្គទ ចាុំញខឆាន ុំញខមរញដរ នឹងណា ឆាន ុំមា ់។ 
ក៖ ចាសគារ់គកើរឆាន ុំមា ់យាយឬមួយក៏តាញដរ? 
ខ៖  នឹងគ ើយមា ឬ់ក៏មមីឬក៏មញមគទ ខ្ុុំមិ បា ចាុំផង នឹងណា ខាែ ចថាគៅវខុសដូចជាឆាន ុំ
មា ់គទអី្គ ៀក។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភ ចងចាុំអ្វីខែេះគទជាមួយតា ិងយាយ នឹងណា? 
ខ៖ ម្ភ ចងចាុំអី្គទគរើគារ់ជាអ្នកចិញ្ច ឹមខ្ុុំចារ់តាុំងេីម្ភត យខ្ុុំសាែ រ់មករ ូរមកដលជ់ុំន្ធ ់រ៉ែុល 
េរ គៅគៅវកមែរ់ណាស់ជុំន្ធ ់ នឹង ម្ភ ញររ៉ែុណណឹ ងគទ រួចរន្ធា រ់េីរួចផុរេីជុំន្ធ ់ នឹងមកគារ់
ក៏បា សាែ រ់បារ់គៅចាស ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគេលញដលគារ់សាែ រ់អាយុរ៉ែុន្ធម  ញដរ? 
ខ៖ យាយដូចជាញរ៉ែរជាង។ 
ក៖ ញរ៉ែរជាងគ ើយគណាេះ ចាសគ ើយអ្ញ្ច ឹងគរើគារ់សាែ រ់គៅកនុងឆាន ុំណាវ ិញដរ? 
ខ៖ គភែចបារ់គៅគ ើយ នឹងណា។ 
ក៖ គេល នឹងញរកអាេរគៅអ្ញ្ច ឹង ញរកអាេរគៅគ ើយអី្មីងបា គារ់សាែ រ់? 
ខ៖ ចាស ! 
ក៖ ញរកអាេរបា រ៉ែុន្ធម  ឆាន ុំញដរមីងបា ជាគារ់សាែ រ់? 
ខ៖ ៨៤។ 
ក៖ ឆាន ុំ១៩៨៤គណាេះ អាយ?ុ 
ខ៖ ចាសអ្ញ្ច ឹង នឹងគ ើយ ៨៤គារ់សាែ រ់។ 
ក៖ គ ើយញរកអាេរមកបា រ៉ែុន្ធម  ឆាន ុំញដរមីង? 
ខ៖ ដូចជា៥ ៦អី្ នឹង អូ្...អ្រ់គទដូចជាគមើល៧៩មកដល់៨០ចាស។ 



ក៖ ញរ៉ែរសិរដូចជាគារ់គៅរស់គទអី្? 
ខ៖ ចាុំគមើលចារ់តាុំងេី៧៥ដល់៧៩មកដល់៨០។ 
ក៖ ញរ៨០គារ់គៅរស់គទគណាេះ? 
ខ៖ ចាស៨៣បា គារ់សាែ រ់ ៨៣ ៨៤គារ់សាែ រ់គៅគ ើយ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស នងឹគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគារ់សាែ រ់គៅឆាន ុំ១៩៨៤គណាេះ?ចាសអ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងសត្ម្ភរ់រងរអូ 
ជីដូ ជីតាគរើម្ភ អ្នកណាធ្លែ រ់គៅរស់គៅស្សរកគត្ៅញដរឬគទមីង? 
ខ៖ មិ ម្ភ គទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភ ញរគៅស្សរកញខមរគទគណាេះ ? 
ខ៖ ម្ភ ញរម្ភ ញររងខ្ុុំមួយ នឹងណា ញរគារ់ នឹងណាេិការគទៀរផង នងឹណាម្ភ បា រកសុីអី្
គទ ញរកូ ៗ នឹងគគជាអ្នកចិញ្ច ឹម នងឹណាគត្រេះគារ់េិការគជើង នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចូលមកដល់ការសិកាវ ិគរើអ្នកមីងគរៀ បា ដលថ់ាន ក់ទីរ៉ែុន្ធម  ញដរមីង? 
ខ៖ មួយជុំន្ធ ់ នឹងណា ខ្ុុំមកដល់អាយ៥ុ៤ម្ភ បា គរៀ អី្ណាគទគរៀ ញរគៅអាេរ នងឹណា។ 
ក៖ ចាសគ ើយគរៀ ម្ភ បា គចេះគមើលអ្កែរអី្គទ? 
ខ៖ អូ្...ម្ភ អី្ត្គា ់ញរបា គមើលោច់។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងសាលាញដលមីងគរៀ  នងឹម្ភ គ ម្ េះអី្គគញដរមីង? 
ខ៖ ម្ភ ណាសាលាគៅជុំន្ធ ់អាេរ នឹងណា គៅ ឹងគកាេះកុំេង់ត្ររុំ នឹងណា គ ើយគរើ ិយាយេី
ត្គូវ ិ ត្គូរគត្ងៀ គៅជុំន្ធ ់អាេរគទណាមីង។ 
ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងគេល នឹងគគឱ្យគរៀ ញដរគណាេះមីងការគេល នឹងណាមីង? 
ខ៖ ចាសគគឱ្យគរៀ គរើ។ 
ក៖ ញរគរៀ  នឹងក៏គរៀ បា រ តិចរ តួចញដរគណាេះមីង? 
ខ៖ ម្ភ អី្គរៀ បា ញរគមើលអ្កែរោច់ញដរ នឹងណា រូកគលខគុណគលខមួយត្គា ់ញដរ នឹងណា
គេលជុំន្ធ ់ នឹងណាមិ ជាអ្រ់រ៉ែុន្ធម  ញដរ នឹងណាត្គា ់ញដរ នងឹណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងម្ភ បា គរៀ ភាសាអី្ខាងគត្ៅញដរឬគទអ្នក
មីង? 
ខ៖ អី្ម្ភ គទគរៀ ញរភាសាញខមរ នឹងណា។ 
ក៖ អ្រ់ម្ភ ភាសាអី្គផែងគទៀរគទគណាេះ? 



ខ៖ គៅជុំន្ធ ់អាេរ នឹងគរៀ ភាសាអី្។ 
ក៖ ចាស នងឹគ ើយយា៉ែរ់ណាស ់ចាសអ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងសត្ម្ភរ់កតីស្សថ្ម៉ែររសអ់្នកមីងវ ិគេលញដល
អ្នកមីងគៅេីគកមងមុ មិ ទា ់ម្ភ សង្គ្រា ម គសចកតីស្សថ្ម៉ែមីងគេលញដលមីង ុ្ំគ ើងគរើមីងចង់គ្វើអី្
គគញដរមីង?គត្រេះគៅេីគកមងញរងញរម្ភ គ ើយណាកតីស្សថ្ម៉ែគរើមីងចង់គ្វើជាអី្វ ិញដរមីង?គទាេះជា
ម្ភ រញ្ញា អី្េិបាកក៏គោយម ុសែម្ភន ក់ៗម្ភ ញដរថាចង់កាែ យគៅជាអី្ នឹងណាមីង? 
ខ៖ មិ ម្ភ ចង់គ្វើអី្ គទចង់បា ញររស ់នឹងណា គៅជុំន្ធ ់អាេរ នឹងឱ្យញរបា មកដលស់ម័យ
គយើង នឹងដូចជាអ្រណាស់គ ើយ នឹងណា ម្ភ អី្ម្ភ អី្អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណាមិ ម្ភ កតីស្សថ្ម៉ែអី្គទ
ថាចង់គ្វើការអី្គទគ ើយគ្វើញរញស្ស ិងចម្ភក រ នឹងណា រកសុីរកអី្ៗអ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណាចាស      
 នឹងគ ើយអ្ញ្ច ងឹគរើ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងញដលគ្វើរររញស្សចម្ភក រអី្គទមីង? 
ខ៖ ញដលគរើ ោុំថាន ុំគ្វើញស្សគ្វើអី្ នឹងណា គ្វើគររគ្វើសញណត កអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណា។ 
ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងលទាផលញដលទទួលបា គមតចញដរអ្ញ្ច ឹងមីង? 
ខ៖ អ្រ...ជុំន្ធ ់ នឹងម្ភ អី្គទ បា ញរមួយរស់ៗ នឹងណាវមិ បា សល់អី្គទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចូលដល់គេលញដលមីងគរៀរការវ ិណាមីង គរើមីងគរៀរការគៅជុំន្ធ ់ណា
ញដរមីង? 
ខ៖ គៅជុំន្ធ ់៨១។ 
ក៖ ឆាន ុំ១៩៨១គណាេះ អ្ញ្ច ងឹញរកអាេរគៅគ ើយគណាេះបា គរៀរការ?  
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយ ញរកចរ់អាេរគ ើយ? 
ក៖ ញខរ៉ែុន្ធម  ញដរមីង មីងម្ភ គៅចាុំញដរឬគទមីង? 
ខ៖ ដូចជាគភែចបារ់គៅគ ើយ នងឹណា ចាុំញរឆាន ុំ៨១ នឹងគទណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើមីងម្ភ ចាុំគទថាគរើមីងគរៀរការគៅណាវ ិញដរមីង? 
ខ៖ គៅ នងឹ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងគរៀរការគោយឪេុកម្ភត យជាអ្នកគរៀរចុំឱ្យឬក៏ស្សលា ់គាន គោយចិរតឯង
ញដរមីង? 
ខ៖ ឪេុកម្ភត យជាអ្នកគរៀរចាុំឱ្យមួយជុំន្ធ ់ នងឹវគាម  គទអាស្សលា ់គាន ចិរតឯង នឹងគន្ធេះ មិ 
ម្ភ គទមិ ដូចជាគកមងឥ ូវ នឹងគទ វគត្ចើ ញរអ្ញ្ច ឹងម្ភ ញរញម៉ែឪគរៀរចុំទុកោក់ឱ្យ នឹងគៅ។ 



ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ញ្ច ឹងគេលញដលបា ជួរគាន ដុំរូងជួរគាន គៅណាវ ិញដរមីង? 
ខ៖ គៅអី្...។ 
ក៖ រងរអូ គាន ញដរអ្រ់? 
ខ៖  នឹងគ ើយជារ់សាច់្មញដរគរើ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយមិ ឱ្យញរកត្ទេយគទគណាេះ? 
ខ៖  នឹងគ ើយមិ ឱ្យញរកត្ទេយគទ ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគរើសាវ មីអ្នកមីង នឹងណាម្ភ រណាត រការអី្ឱ្យញដរឬគទអ្នកមីងញដល
ខាងត្ររសឱ្យគៅខាងស្សី នងឹណា ជា្មមតាញខមរគយើងគរៀរការអ្ញ្ច ឹងមិ ម្ភ ជាគត្គឿងរណាត រការ
ដូចជាលុយអី្អ្ញ្ច ឹង នឹងណា ិងដូចជាត្ទេយសមបរតិអី្អ្ញ្ច ឹងគន្ធេះ?អ្ញ្ច ឹងគារ់ម្ភ ឱ្យអី្គទ? 
ខ៖ ឱ្យញរគរៀរការឱ្យញររួចៗ នឹងណា ឱ្យញររកសុអីី្ នឹងណាមិ ម្ភ ឱ្យសអីគទ។                        
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ម្ភ ឱ្យផាេះមួយខនងអី្គទគណាេះ ? 
ខ៖ អ្រ់គទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើជីវរិររស់អ្នកមីងគៅគេលអ្រីរកាលគ ើយ ឹងគត្រៀរគ្ៀរ ិងរចចុរប ន 
កាលគរើវម្ភ ភាេខុសគាន គមតចខែេះញដរមីង? 
ខ៖ រចចុរប នមកដលស់ម័យឥ ូវ នឹងវគជឿ គលឿ  សម័យមុ វដូចជាគរើ ិយាយេីកូ វ ិគៅ
គរៀ មិ ទាុំងចង់ឱ្យលុយគាន គៅគរៀ ផង នឹងណា វញររ៉ែុណណឹ ងញរមកដល់សម័យឥ ូវ នឹងវសុខ
សរាយរ ូរអ្ញ្ច ឹងគៅ នងឹណា។ 
ក៖ ចាស នងឹគ ើយវម្ភ ញរសុខសរាយរ ូរគៅ នឹងណា ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចុំណង់ចុំណូល
ចិរតររស់អ្នកមីងវ ិមតង គរើអ្នកមីងចូលចិរតេិសារមាូរអី្ខាែ ុំងជាងគគញដរមីង? 
ខ៖ ម្ភ អី្គទស្សរកញស្សចម្ភក រម្ភ ញរមជូរត្រគ ើរ កកូរ ិងឆា នឹងណាម្ភ ញររ៉ែុណណឹ ងគៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ ។ 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយរញ ែគយើងោុំ នឹងគៅណា គចេះញរ ូរៗគៅ នឹងណា ណាមួយវគាម  ជារិគិមី
ផង នឹងណា គចេះញរ ូរៗគៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងគចេះគ្វើមាូរទាុំងអ្ស់ នឹងញដរឬគទមីង? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយគចេះគរើ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងគចេះគ្វើមាូរទាុំងអ្ស់ នងឹមកេីណាញដរមីង? 



ខ៖ អឺ្...គចេះញរគរៀ តាមចាស់ៗេីគដើមគារ់សែរគយើងគចេះញរគរៀ គៅតាមគារ់ នឹងគៅ នឹងណាគចេះ
ញរគមើលគៅគៅគរៀ តាមគារ់អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគចេះញរគរៀ រៗេីគាម  អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណាចាស។ 
ខ៖  នឹងគ ើយគចេះរៗេីគាន  នងឹណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភរ់គេលទុំគ រវ ិគរើអ្នកមីងចូលចិរតគ្វើអ្វីញដរមីង? 
ខ៖ ម្ភ អី្គទគេលទុំគ រ នឹងគចេះញរអ្ងាុយជញជកគាន គលង នឹងគៅ នឹងណា។ 
ក៖  ិយាយគាន ជាមួយ ឹងចាស់ៗ គលងអ្ញ្ច ងឹគៅគណាេះ។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងទីកញ ែងកមា ត នឹងណា គរើអ្នកមីងចូលចិរតគៅកមា តគៅណាវ ិញដរមីង
ជាងគគញដរមីង? 
ខ៖ ម្ភ ញដរ មិ ដឺងថាចូលចិរតគៅណាគទមិ ញដលគដើរផង នឹងណា ម្ភ អី្គទវត្គា ់ញរគេល
ទុំគ រគៅគសៀមរាររ តិចគៅ រន្ធា យម្ភ ជ័យរ តិចគៅ ថ្រ៉ែលិ រ តិចគៅ ត្គា ់ញរគដើរគលងបា 
ញរមួយញភែរៗអ្ញ្ច ឹងញដរ នងឹណា។  
ក៖ ចាស នឹងគ ើយឱ្យសរាយគដើមបីកុំដរជីវរិររស់អ្នកមីង នងឹគណាេះ គោយសារញរម ុសែ    
ម្ភន ក់ៗញរងគទម្ភ កមា តខែេះគ ើយគណាេះមីង។ 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយ ។ 
ក៖ ចាស នងឹគ ើយគរើសិ ជាគៅញរផាេះរ រូវអ្រ់សរាយចិរតគទ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីង
ចូលចិរតសាត រ់រទចគត្មៀងញដរឬគទមីង? 
ខ៖ ចូលចិរតគរើ។ 
ក៖ ចូលចិរតលកខណៈគមតចញដរអ្នកមីងរទអី្រទអ្នកណាញដរ? 
ខ៖ ចាសគរើសិ ជាគគោក់រទញាក់ក៏គចេះញរសាត រ់គៅណា រទអី្រទគៅ នឹងណាគចេះញរសាត រ់ៗ
គៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឺងម្ភ ញដររាុំគទគេលញដរគគចាក់រទចគត្មៀង នឹង? 
ខ៖ អ្រ់គទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកចគត្មៀងមួយណាញដលអ្នកមីងចូលចិរតសាត រ់ជាងគគ? 
ខ៖ សម័យឥ ូវឬក៏សម័យមុ ? 



ក៖ សម័យណាក៏បា ញដរឱ្យញរអ្នកមីងស្សលា ?់ 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយ ឥ ូវខ្ុុំគត្ចើ ញរសាត រ់រទ ុមឹ សុីវ ។  
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគរើឥ ូវ នឹងគរើអ្នកមីងគចេះគលងឧរករណ៍រង្គ្ តីអី្អ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់គទ។ 
ក៖ អ្រ់គទគណាេះ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងខ្ុុំចង់ឱ្យអ្នកមីងគរៀររារ់េីជីវរិអ្នកមីងេីសម័យសង្គ្រា មរ៉ែុល 
េរណាគរើអ្នកមីងជួរគរឿងអ្វីខែេះញដរឬក៏គៅសម័យ ល ់  ល់ គរើអ្នកមីងម្ភ បា ជួរគៅសាា  
ភាេអី្ខែេះញដរអ្នកមីង គរើអ្នកមីងអាចគរៀររារ់ឱ្យគកាេះកាយអ្ុំេីដុំគណើ រជីវរិររសមី់ង នឹងណា
គមតចខែេះញដរ៣ឆាន ុំ៨ញខ២០ថ្លៃ នឹងវជួរគរឿងអី្ខែេះគៅកនុងជីវរិររសមី់ង នឹងណា? 
ខ៖ អឺ្...គៅេីជុំន្ធ ់ល ់  ល់ឆាន ុំ៧៣ នឹងន្ធុំគាន ររ់អ្ញ្ច ឹងគៅដូចថាទាហា វគ ើងអី្ខាងរូរណ៍
អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណា ដល់ញរផុរ នឹងមកវចូលមកដល់ជុំន្ធ ់អាេរ នឹងណាគទ កាល នងឹខ្ុុំក៏វ
គៅរូចៗញដរ នងឹវមិ ទា ់ ុ្ំគទ ខ្ុុំ នឹងណាគ ើយគ ើ ញរេិបាកអឺ្...គ ើ ញដរ នឹងណាគេល
ញដលគគយកម ុសែគៅវយគចាល នងឹណា គេល នឹងម្ភ អារមមណ៍ថាភ័យខាែ ចអ្ញ្ច ឹងញដរ នឹង
ណាគរើគគជគមែៀសគៅគ្វើអី្គៅគ្វើចលរ័គ្វើអី្ នឹង។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ ។ 
ខ៖ គគឱ្យគៅញរកដីគៅញរកទុំ រ់អី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើជុំន្ធ ់រ៉ែុល េរគរើអ្នកមីងជួរគរឿងអី្ខែេះវ ិញដរ? 
ខ៖ អឺ្...មិ ម្ភ ជួរគរឿងអី្ម្ភ ញរគគន្ធុំម ុសែគៅសម្ភែ រ់អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណា រចួគ ើយគយើងក៏ន្ធុំ
គាន ភ័យអ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណា ម្ភ ញររ៉ែុណណឹ ងកាលជុំន្ធ ់អាេរ នងឹណា កាល នឹងគៅរូចដូចជា
គាម  អី្គទដូចជាសរាយញររ ូរ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភរ់គេលជុំន្ធ ់រ៉ែុលេរ នឹង គរើអ្នកមីងជួរគរឿងអី្ខែេះញដរអ្នកមីង? 
ខ៖ ម្ភ ជួរគរឿងអី្គទ ជួរញរគរឿងអ្ញ្ច ឹង នងឹណា គ ើ គគសម្ភែ រ់ម ុសែគយើងន្ធុំញរគាន ភ័យអី្    
អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណា ចាស នឹងគ ើយវមិ ម្ភ អី្គទគរើសិ ជាវមិ សម្ភែ រ់វ ិណាគាម  គៅភ័យអី្
គទ។ 
ក៖ ចាស នងឹគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភរ់ការ ូរចុកររស់អ្នកមីងវ ិណា គរើគេលជុំន្ធ ់រ៉ែុល
េរ នឹងគមតចញដរអ្នកមីង? 



ខ៖ ជុំន្ធ ់រ៉ែុល េរ នឹងេិបាកគ ើយគត្រេះគគញចករររគាន  នឹងណា មួយញវកៗម្ភន ក់ នឹងណាគរើ
សិ ជាមិ ញអអរគទន្ធុំគាន គដើរគៅរកសែឺកគឈើសែឹកថ្ត្េអី្រញ ាមគទៀរគៅ។ 
ក៖ ចុេះគរើគយើងគដើររក ូររញ ាមគទៀរ នងឹណា គេលញដលគគគ ើ  នឹងគមតចញដរ នឹងណាមីង? 
ខ៖ ដូចជាមិ អី្ញដរគត្រេះគយើងគចេះញរលួចលាក់គៅ នឹងណា គមើលញរជិរគៅ ូរបាយអ្ញ្ច ឹងគៅ
ណាទា សាែ រត្រ ទា ញរចា គៅអ្ងកុយ ូរគ្វើមិ ដឹងគៅ នងឹណា រួចលួចខចរ់រ តិចៗគៅ
 នឹងណារួចយកគៅលាយអ្ញ្ច ឹងគៅ  នឹងគ ើយណាគ្វើគមតចកុុំឱ្យគគគ ើ គៅ នឹងណា។ 
ក៖ អូ្...ចាសអ្ញ្ច ឹងគេល ូរ នឹងគរើម្ភ គមគគគដើរេិ ិរយញដរគទៀរគទ? 
ខ៖ គអ្...គមគគឧសារ ៍គដើរេិ ិរយញដរគរើតាមជួរៗ ិងរុៗញដរគរើ។ 
ក៖ ចុេះអ្ញ្ច ឹងគរើគយើងម្ភ អី្ោក់ ូរញ ាមអ្ញ្ច ឹងគៅមិ គគគ ើ គ ើយអ្ញ្ច ងឹ? 
ខ៖ ម្ភ អី្គទម្ភ ញរគេល រូអ្ញ្ច ឹងគគថាឱ្យគយើងញរគយើង នងឹគយើងលចួលាក់អ្ញ្ច ងឹគៅ នឹង
ណាគ្វើញរមិ ដឹងគៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចុេះដល់គេលញដរគគទា ់វ ិអ្ញ្ច ឹងគគថាឱ្យគយើង នឹងយា៉ែងគមតចញដរគៅអ្ញ្ច ឹងគរើររស់គយើង
គសាេះ នឹងណា? 
ខ៖ អា នឹងគរើសិ ជាគគទា ់គគយកគៅវយគចាលគៅ នឹងណា គ ើយគគថាគយើង នងឹ ូរវ
គលើសរររអ្ញ្ច ងឹគៅ នឹងណា គត្រេះគគឱ្យ រូញរររររ៉ែុណណឹ ងគទណា អ្ញ្ច ឹងគយើងគៅញលមអី្    
គទៀរ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើសិ ជាគិរឱ្យដល់គៅដូចជា សូគ រុគេកគ ើយណាគួរឱ្យខឹងណាស់។ 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយវ ូសគ រុគេកគ ើយ នងឹណា គួរឱ្យខឹង នឹងគ ើយចាសម្ភ អី្គទជុំន្ធ ់
អាេរ នឹងណា ចង់គៅដល់ណាក៏វញររ៉ែុណណឹ ងញដរ នឹងណា គត្រេះវដូចញរគាន  នឹងណាគត្រេះមិ 
បា  ូរគៅសមបូរ ូរគ ៀរឯណា រុំណាច់ញរោុំគររខែួ គយើងគៅគ ើយគៅកាច់គ ើយសុទាញរ
គសៀរលួចោក់គៅកនុងអាវគ ើយរក់អាវ នឹងអាវឱ្យ ុ្ំៗគៅបា ោក់គៅកនុងចគរក េះសុំេរ់អី្បា 
 នឹងណារួចគទើរបា យកមកលីង ូរគៅ នឹងណា ម្ភ អី្គទម្ភ ញររ៉ែុណណឹ ងគទណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងេួកគារ់ នឹងណាខាងរ៉ែុល េរ នឹងណាគឺថាញភនកេួកគារ់ នឹងណាគឺដូចជាម្ភន ស់
អ្ញ្ច ឹងញរមតងគៅ នឹងណា? 
ខ៖  នឹងគ ើយម្ភ ត្រធ្ល កងម្ភ ត្រធ្ល ត្ករមអី្អ្ញ្ច ឹងគៅចាស។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងចុេះអ្នកញដល ុ្ំជាងគគ នឹងញរមតង នឹងណាមីង គរើមីងម្ភ ញដរបា គ ើ គារ់
គទមីង? 
ខ៖ គគគត្ចើ ញរមកត្រជុុំគទអ្នក ុ្ំៗ នឹងគន្ធេះ ញរគគមកត្រជុុំ នងឹសាៃ រ់ត្ជារគ ើយ នងឹណាមិ 
ហា  គទ ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយមិ ដឹងជាអាួរអី្គទបា ជាកគកើរមកអ្ញ្ច ឹង នឹង មិ ដឹងជាអកូរ រ់អី្គទបា 
រគងកើរម្ភ រររអកួរអ្ស់ទាុំង នឹងមកគួរឱ្យសអរ់គខពើមខាែ ុំងណាស់។ 
ខ៖ មិ ដឹងសអីគទ។ 
ក៖ បា ជាមកគ្វើឱ្យត្រជាជ សាែ រ់គេ ទឹកគេ ដី មិ សមគ រុផល នងឹណា ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នក
មីងរន្ធា រ់េីរួចផុរេីរររ នងឹមកវ ិ គរើមីងម្ភ គៅសល់សាច់ញារិណាខែេះញដរមីង? 
ខ៖ ម្ភ គៅសល់អី្គទ ម្ភ ញររងរអូ គយើងជិរខាង នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងេួកគារ់ នងឹគមតចញដរ នឹងណា គរើេួកគារ់ នឹងម្ភ គរឿងដូចជាអ្នកមីងញដរឬគទមីង? 
ខ៖ អឺ្...វដូចញរគាន  នងឹណា គមើលដូចម្ភត យមីងខ្ុុំអី្ នឹងណាគគន្ធុំគាន យកត្គសួារគារ់ នងឹណាគៅ
សម្ភែ រ់ទាុំងេូជចាស នឹងគ ើយអ្សទ់ាុំងេូជ នឹងគ ើយ មួយត្គួសារ នងឹណាអ្សម់្ភ អ្ស់រីរួ 
ន្ធក់ញដរទាុំងេូជ នឹងណា ទាុំងម្ភ អ្នកគរេះ ុ្ំគទៀរ នឹងណា វរត្មង់ជូរអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ នឹងណាអា
 នឹងញរស្សរកគយើងត្គា ់ញរគ ើ គគចង់គទចារ់គទញររ៉ែុណណឹ ងគទ ញរខាងស្សរកវហិារ ុ្ំវ ិណាខ្ុុំ
គ ើ គគរត្មង់ជួរយកគៅសម្ភែ រ់ញរមតង ដូចថាគគចារ់ចងអី្គៅគារ់។ 
ក៖ អាត្កក់ខាែ ងណាស់ណាមីងណ្ា ...? 
ខ៖  នឹងគ ើយ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើមីងម្ភ ញដលគ ើ គគយកម ុស្សគៅវយគចាលទាុំងញភនកស្សស់គទមីង? 
ខ៖ មិ ញដលគទ គេលគគវយគគមិ ញដលឱ្យគយើង នឹងគ ើ គទ សាកញរគយើងដឹងគយើងឮ នងឹ
វយកគយើងគៅវយគចាលញដរអី្ ូវ នងឹណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគេលញដលវយកម ុសែគៅវយគចាល នឹងណា គៅវយកគៅវយគចាលឆាៃ យេីញភនក
ម ុសែញដរគរើអី្? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយវយកគៅវយគចាល នងឹគៅអី្ចុងភូមិអី្គណាេះ នងឹណា ញរគេលញដលវ  
យកគៅវយ នងឹណា វន្ធុំគាន ចាក់គមត្កូអ្ញ្ច ឹងគយើងគមតច ឹងឮគៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគេលញដលគគវយគគអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ គគន្ធុំគាន ចាក់គមត្កួរុំរិទគៅឮណា។ 



ខ៖  នឹងគ ើយវចាក់គមត្កូរុំរិទគៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងវខាែ ចគយើង នឹងវដឹងថាវយកម ុសែគៅវយគចាលគណាេះ អ្ញ្ច ងឹក៏វន្ធុំគាន គ្វើ    
អ្ញ្ច ឹងគៅគណាេះ អ្ញ្ច ឹងគេល នងឹគរើេួកវន្ធុំគាន ចាក់រទគគអី្ញដរមីង? 
ខ៖ វគចេះញរចាក់គៅ នឹងណា ចាក់រទអី្ៗឱ្យឮៗគៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចាក់ចគត្មៀងឱ្យសាត រ់គទៀរខឹងណាស់មីង ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគត្កាយេីអែងការ់គៅររររ៉ែុល  
េរ នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណាអ្នកមីង គរើអ្នកមីងត្រកករររអី្ញដរអ្នកមីង? 
ខ៖ ោុំថាន ុំ ោុំគររអ្ញ្ច ឹងមកណា រន្ធា រ់មកក៏គ្វើញស្សអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណា ។ 
ក៖  នឹងគ ើយរៗមកអ្ញ្ច ឹងគៅគណាេះ ចាស នឹងគ ើយ ចុេះអ្វីញដលអ្នកមីងគៅកនុងជីវរិអ្នកមីង
ចងចាុំជាងគគរុំផុរគៅកនុងជីវរិររស់មីងណាមីង? 
ខ៖ ម្ភ អី្ញដលចងចាុំ នឹងគទណា ម្ភ ញរគេលញដលរួចផុរេីរ៉ែុល េរ នឹងមក នឹងណា វម្ភ អី្
គទវម្ភ ញររួចខែួ ចាស នងឹគ ើយ។ 
ក៖ ចាស នងឹគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគត្កាយគេលញដលអ្នកមីងគរៀរការគ ើយណា គរើអ្នកមីង
ម្ភ កូ ត្ររសស្សីរ៉ែុន្ធម  ន្ធក់ញដរមីង? 
ខ៖ កូ ត្ររស២ន្ធក់ ស្សី៣ន្ធក់។ 
ក៖ ចាសគ ើយេូកគារ់ម្ភ គ ម្ េះអី្ខែេះញដរអ្នកមីង? 
ខ៖ គ ម្ េះសុខ ី ណាក់ ហាុំ  ុំ ្ីតា ញររ៉ែុណណឹ ងចាស ។  
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងម្ភ កូ ចិញ្ច ឹមអី្ញដរគទមីង? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភ គទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងម្ភ ញរកូ រគងកើរញររ៉ែុណណឹ ងគទគណាេះ? 
ខ៖ ចាស!  
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង សាវ មីអ្នកមីងគរើគារ់ម្ភ គ ម្ េះអី្គគញដរមីង? 
ខ៖ គារ់គ ម្ េះមុរ គស្សឿ ។ 
ក៖ ចាសគរើគារ់គៅរស់អ្រ់គទមីង?  
ខ៖ គៅគរើគដើរមិ  នងឹណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើសាវ មីររស់អ្នកមីង នឹងណា គរើគារ់ម្ភ ចរកិលកខណៈញររណាញដរអ្នកមីង? 
ខ៖ ម្ភ អី្គទម្ភ ចរកិលកខណៈសែួររូរគរើ ចរកិ្មមតាៗ នឹងណា។ 



ក៖ ញលរត្គសូារបា លអគទអ្ញ្ច ឹងមីង? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយម្ភ អី្គមើលញលរកាបា លអគរើ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបា ជាអ្នកមីងស្សលា ់គណាេះ? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយស្សលា ខ់ាែ ុំងណាស់។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើកូ គៅអ្នកមីង នងឹណា គរើេូកគារ់ នឹងណាបា គដើរគោយតាមគ ែង
្ម៌ញដរឬគទអ្នកមីង? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយ ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយសុទាញរបា សាត រ់ដុំរូលន្ធម  ទាុំងអ្ស់ នងឹណា។ចាសអ្ញ្ច ឹងចាសអ្ញ្ច ឹង
សត្ម្ភរ់សេវថ្លៃ គរើឥ ូវ នឹងគរើអ្នកមីងត្រកររររលក់អី្គគខែេះញដរមីង? 
ខ៖ សេវថ្លៃឥ ូវ នឹងឈរ់គ្វើថាន ុំគ ើយឥ ូវ នឹងគន្ធេះ គឺគ្វើញរញស្សរ តិចៗសុី នឹងគៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសគ ើយអ្ញ្ច ងឹគរើដីញស្សអ្នកមីងគៅជិរផាេះ នឹងញដរឬគទ? 
ខ៖ ជិរ នងឹ គៅជារ់ៗ នឹង។ 
ក៖  ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើរគរៀរញដរអ្នកមីងចិញ្ច ឹម ិងអ្រ់រ ុំកូ  គរើមីងគ្វើដូចគមតចញដរ
អ្នកមីងគរើអ្នកមីងគ្វើគមតចញដរអ្នកមីង? 
ខ៖ គយើងម្ភ គ្វើគមតចគទ ម្ភ ញរគយើងខុំត្រឹងចិញ្ច ឹមវគៅ នឹងណាតាមគ ែង្ម៌អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹង
ណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងថាឱ្យគារ់គមតចញដរអ្ញ្ច ងឹមីង? 
ខ៖ ម្ភ អី្គរើវខុសគៅក៏គជររ តិចរ តួចអ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណា គរើមិ ខុសគទក៏មិ គជរញដរ ញរគរើស ិ
ជាគារ់គដើរផែូវខុស។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើស ិជាគារ់ខុស គរើអ្នកមីងត្បារ់គារ់ថាយា៉ែងគមតចញដរមីង? 
ខ៖ អឺ្...ត្បារ់ឱ្យវគដើរផែូវលអវ ិអ្ញ្ច ឹងមកណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយចាស ចាសអ្ញ្ច ងឹលអញម ញទ  ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងឱ្យកូ គៅគរៀ ទាុំងអ្ស់គាន
ញដរឬគទ? 
ខ៖ បា គរៀ  បា ឱ្យគរៀ គរើញរមីរងគរៀ បា ត្រឹមញរថាន ក់ទី១០គទ ទី១១ ទី១២ មីកណាត ល នឹង
អាមួយទី៩កាលេីជុំន្ធ ់ នងឹគយើងរកវមិ សូវបា សូវអី្បា ញដរ នឹង ណាមួយគយើងវខែរ់



គខាយញដរ នឹងណា ណាកូ គរៀ ផងគរៀ បា ត្រឹមញររ៉ែុណណឹ ងៗ បា មីមួយគៅគន្ធេះគរៀ បា    
រញ្ច រ់។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងម្ភ គ រុផលអី្ញដរបា ជាអ្នកមីងឱ្យកូ ៗអ្នកមីង នឹង
គៅគរៀ  នឹងណា គមតចញដរគមតចបា ជាអ្នកមីងឱ្យេួកគារ់គៅគរៀ ញដរ មកេីមូលគ រុអី្បា ជាង
អ្នកមីងឱ្យកូ គៅគរៀ ទាុំងអ្ស់គាន អ្ញ្ច ងឹ? 
ខ៖ ខាែ ចលៃង់ ចង់ឱ្យគចេះគៅ នឹង ជុំន្ធ ់ នឹងឱ្យញរបា មួយៗគចេះ នឹងគៅ នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងេូកគារ់សទុាញរគចេះទាុំងអ្សគ់ាន  នឹងគណាេះ គចេះអា អ្កែរអី្ទាុំងអ្ស់គណាេះ?
ចាសអ្នកមីង គរើអ្នកមីងយល់យា៉ែងណាញដរេីរថ្មែថ្ ការអ្រ់រ ុំម្ភ អ្រា ័យយា៉ែងណាញដរចុំគរេះអ្នក
មីងគៅកនុងជីវរិអ្ញ្ច ឹងណា គរើសិ ជាទទួលបា ការអ្រ់រ ុំម ុសែយា៉ែងគមតចញដរមីង? 
ខ៖ អ្រា ័យគមតចញដរ? 
ក៖ ដូចជារថ្មែ ័យការអ្រ់រ ុំ នឹងលអគមតចញដរ? 
ខ៖ អឺ្...ម្ភ អី្គទ ម្ភ ញរអ្រ់រ ុំវឱ្យបា អ្រ់រ ុំឱ្យបា លអគៅ នឹងណា ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងវម្ភ រថ្មែខាែ ុំងណាស ់ វលអយា៉ែងគមតចញដរញដលអ្នកមីងបា គ្វើអ្ញ្ច ឹង នឹងណា។ នឹង
គ ើយអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគដើមបីឱ្យត្គួសារអ្នកមីងម្ភ សុភមងាល គរើអ្នកមីងម្ភ វ ិ្ ីសាស្រសតញររណាញដរ 
អ្នកមីងគ្វើអី្គគខែេះមិ  នឹងគន្ធេះ ដូចជាអ្រ់រ ុំញលទាុំឬក៏ផតល់គសចកតីស្សលា ់ញររណាខែេះញដរ? 
ខ៖ ម្ភ គ្វើគមតចគទម្ភ ញរខុំត្រឹងគរៀរៗវ នឹងគៅ នឹងណា គគមកដណតឹ ង នឹងក៏គរៀរៗវ នឹងគៅ
 នឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើការរស់គៅសេវថ្លៃ នឹង គរើអ្នកមីងគ្វើគមតចខែេះញដរគដើមបីឱ្យត្គួសារអ្នក នឹងណា
សរាយ? 
ខ៖ ម្ភ អី្គទ ម្ភ ញរឱ្យវគដើរតាមគ ែង្ម៌ នងឹណាគៅ នឹងណាវបា សុខគ ើយកុុំឱ្យញរវគដើរ
ខុសចារ់។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងផតល់កតសី្សលា ់ឱ្យកូ បា គត្ចើ ញដរឬគទមីង? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយបា គត្ចើ គរើ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្រ់រ ុំញលរកាេួកគារ់ឱ្យបា លអអ្ញ្ច ឹងគៅគណាេះ? 
ខ៖ ចាស! 



ក៖ ចុេះគរើសិ ជាឧទា រណ៍ថាគរើសិ ជាត្គសួារររស់អ្នកមីងម្ភ រញ្ញា អ្វីមួយអ្ញ្ច ងឹគៅ នឹង
ណាគរើអ្នកមីងគត្រេះថាត្គួសារមួយៗមិ ញម អ្ងាុយញរម្ភ សុភមងាលរ ូរគទញម គទ មីងអ្ញ្ច ងឹ
គរើមីងម្ភ វ ិ្ ីយា៉ែងណាសត្ម្ភរ់គោេះស្សាយគៅគេលញដរត្គួសារររស់មីងម្ភ រញ្ញា  នងឹណា
មីង? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយវម្ភ ខុសវម្ភ ត្រូវ វម្ភ លអវម្ភ អាត្កក់គេលញដលអាត្កក់អ្ញ្ច ឹងគៅ
ម្ភ គទម្ភ ញរត្រញដត្រគៅឱ្យវគដើរផែូវលអ នឹង វម្ភ រកយលអរកយអាត្កក់ នឹងណា គ ើយញម៉ែឪ
ម្ភ គទម្ភ ញរត្រញដលត្រគៅកូ ៗឱ្យញរលអ នឹងណាណាម្ភ ញររ៉ែុណណឹ ងគទ ញម៉ែឪគន្ធេះគ ើយក៏
ត្គា ់ញម៉ែឪណាត្រញដត្រគៅឱ្យកូ ៗ នងឹវអាត្កក់វម្ភ ញររ៉ែុណណឹ ងគទគន្ធេះ គាម  ញម៉ែឪណាចង់ឱ្យ    
កូ ៗគដើរផែូវមិ លអគទណា ញម៉ែឪត្គារ់ញរគាន  នឹងណា ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងដូចជាអ្នកមីង គរើអ្នកមីងស្សលា ់េួកគារ់ទាុំងអ្ស់គាន ញដរឬគទមីង? 
ខ៖ ស្សលា ់កូ គៅណាមិ ស្សលា ់គន្ធេះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភរ់អ្នកមីងវ ិណាអ្នកមីង គរើអ្នកមីងយល់ថាត្គសួារម្ភ អ្រា ័យយា៉ែង
ណាខែេះចុំគរេះអ្នកមីងណាញដរសត្ម្ភរ់ជីវរិអ្នកមីង?គ ើយគរើអ្នកមីងអាចរស់គៅគោយខវេះេួក
គារ់បា ញដរឬគទ? 
ខ៖ អូ្...រតីខ្ុុំ នឹងគណាេះ ? 
ក៖ ទាុំងអ្ស់គាន  នឹងណា ទាុំងកូ ទាុំងរតីអី្ទាុំងអ្ស់ទាុំងមូលគរើ។ 
ខ៖ អឺ្...គរើគ ើ វលអអ្ញ្ច ឹងក៏សរាយរកីរាយអ្ញ្ច ឹង នឹងគៅ នងឹណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងម្ភ រទេិគសា្ ៍លអៗអ្វីខែេះសត្ម្ភរ់ញចកចាយជួ ដល់កូ ៗ
 ិងគៅមីងជុំន្ធ ់គត្កាយឱ្យគារ់គ្វើគមតចញដរ ត្រញដត្រគៅយា៉ែងគមតចញដរ?គរើអ្នកមីងឱ្យេួកគារ់គដើរ
គៅគលើផែូវយា៉ែងគមតចញដរ? 
ខ៖ ញចកចាយគមតចញដរ? 
ក៖ ដូចជាចង់ត្បារ់គៅដល់កូ គៅររស់មីង នឹងណា។ 
ខ៖ អឺ្...ត្រញដត្រគៅកូ ឱ្យវគដើរគលើផែូវញដលលអអ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណា ឱ្យវគដើរតាមគ ែង្ម៌តាមការ
ទូន្ធម  តាមចារ់រដឋ នឹងគៅ នឹងណា កុុំឱ្យវខុសេីចារ់រដឋ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងត្គួសារអ្នកមីងររស់ នងឹគមតចញដររស់គៅកនុងសងាម នឹងណាគមតចញដរអ្នកមីង? 
ខ៖ គដើរតាមគគារេចារ់អ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងណា កុុំគដើរគ ែងចារ់គន្ធេះវមិ លអគមើលគទ។ 



ក៖  នងឹគ ើយអ្ញ្ច ឹងមួយគ េះអ្នកមីងគឺជាសុំណួរមួយចុងគត្កាយគ ើយ អ្ញ្ច ងឹសគមែង នឹងកូ 
គៅអ្នកមីងទុកសត្ម្ភរ់ឱ្យកូ គៅអ្នកមីងជុំន្ធ ់គត្កាយបា សាត រ់ បា អាចរកាទុកបា យូរខាែ ុំង
ញម ញទ អ្ញ្ច ឹងណា គរើអ្នកមីងចង់ផ្ទត ុំគផ្ើរឱ្យកូ គៅអ្នកមីងគដើរគលើផែូវគមតចញដរ? 
ខ៖ ឱ្យគដើរតាមផែូវលអ កុុំឱ្យរ៉ែេះរល់គត្គឿងគ ៀ  កុុំឱ្យគដើរអក់រែ ់គគ អា នងឹត្រគៅញររ៉ែុណណឹ ងៗគទ
ឱ្យខុំត្រឹងគរៀ គៅ នឹងណា វគង់ញរបា សគត្មច គទកុុំត្រគៅកូ ញរអ្ញ្ច ឹង នឹងណាញរអ្ញ្ច ឹងគៅ
 នឹង។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយគោយសារញររកយគេច ៍ទាុំងអ្ស់ នឹងកូ គៅររស់អ្នកមីង ឹងសាត រ់ឮ ូវ
រកយទាុំងអ្ស ់នឹងគ ើយវអាចសាត រ់បា ជាគត្ចើ ជុំន្ធ ់រគៅគទៀរ។ 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើយត្រគៅឱ្យញរេួកវ នឹងគ្វើញរលអៗគទ នឹងណា។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើយលអញម ញទ  ចាសអ្រគុណមីងគត្ចើ គៅកនុងការសម្ភា ស នឹងជាមួយ ឹងេួក
គយើង  នងឹគ ើយអ្វីទាុំងអ្ស់ នងឹទុកសត្ម្ភរ់កូ គៅជុំន្ធ ់គត្កាយររស់មីងបា ដឹង ិងសាត រ់ញដរ
បា រកាទុកគៅកនុងគវសាខាងគលើររស់សកលវទិារ ី វ៉ែយ យ ូញដលខ្ុុំបា ត្បារ់មីងខាងគលើ នឹង 
អ្រគុណគត្ចើ ណាមីង ។ 
ខ៖ ចាសអ្រគុណ៕ 


