
ការសម្ភា សន៍របសម់ងីអ ៉េម សាមម៉េ 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេង សុវណ្ណនរនិទ    ខ៖ អ្នកត្រូវឈេសម្ភា សន៍ឈ ម្ ោះឈអ្៉េម សាមម៉េ 

ពរ៌ម្ភនសឈងេបរបស់មីងឈអ្៉េម សាមម៉េ 

មីងឈអ្៉េម សាមម៉េម្ភនអាយុ៥៦ឆ្ន ាំ ឈេើយឆ្ន ាំឈនោះ ឈេើយគារ់ជាអ្នកឈខរតឈសៀមរាបតាំងតរ 

ពីគារ់ឈកើរមកឈម្៉េោះ។ គារ់ម្ភនបងបអូនចាំនួន៤នាក់ ឈេើយគារ់ជាកូនទី៤ ឈៅកនុងត្កុមត្េ ួ

សារ។ គារ់ឆ្្ងការ់នូវការលាំបាកជាឈត្ចើន និងបានឈ្វើការជាឈត្ចើនឈៅសម័យប៉េុលពរ។ 

គារ់មិនសូវម្ភនឈពលឈលងសបាយជាមួយបងបអូនរបស់គារ់ឈទ កាលពីគារ់ឈៅឈកមង 

ឈត្រោះគារ់ឈៅរូចជាងបងៗគារ់ ឈេើយគារ់ត្រូវជួយការងារបងៗរបស់គារ់ឈត្រោះឪពុក 

ម្ភត យរបស់គារ់ឈៅឈចញឈនសាទត្រីឈ ើមបីចិញ្ច ឹមត្េួសារ។ 

 

 

 

ក៖ បាទ! ជា ាំបូងខ្ុាំសូមតល្ងអ្ាំណ្រេុណ្ ល់មីងត លបានឲ្យខ្ុាំសម្ភា សពីត្បវរតិរបស ់

មីងឈេើយការសម្ភា សេនឹង ត្រូវបានឈរៀបចាំឈោយសាកលវទិាលយ័មួយត លម្ភន

ឈ ម្ ោះថាត្ពីហាំយ៉េង់ត លឈៅឯសេរ ឋអាឈមរកិ។ បាទ! ឈគាលបាំណ្ងរបស់សាកល 

វទិាល័យ េឺចង់សម្ភា សត្បវរតិត្បជាជនតខមរ ឈ ើមបរីការទុកត្បវរតិត្បជាជនតខមរឈ ើមបីឲ្យ 

កូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយរបសពួ់កគារ់ អាចសាា លពី់ត្បវរតិរបស់ជី ូនជីតឈេើយឈរៀនអ្ាំពី



ត្បវរតិរបស់ពួកគារ់ណាមីង។ បាទ! ឈេើយចឹងឈៅឈពលត លខ្ុាំសម្ភា សមីងចប់ ខ្ុាំនឹង

ោក់ការសម្ភា សរបស់មីងេនឹងឈៅកនុងឈវបសាយរបស់សាលាត លម្ភនឈ ម្ ោះថា www. 

cambodiaoralhistory.byu.edu ណាមីង។ ចឹងឈរើមីងយល់ត្ពមឲ្យខ្ុាំោក់សម្ភា សរបស់

មីងចូលឈៅកនុងឈវបសាយរបស់សាលាឈទមីង? 

ខ៖ ោក់ក៏ោក់ចុោះម្ភនអី្និយាយពីត្បវរតិរបស់ឈយើងសម័យអាពរឈរើ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងសត្ម្ភប់មលៃតខត លខ្ុាំសម្ភា សឈនោះេឺ ឈៅមលៃទី០៧ តខសីហ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

ឈេើយការសម្ភា សឈនោះត្រូវបានឈ្វើឈ ើងឈៅភូមិចុងឈ្មៀស សងាា រ់ចុងឈ្មៀស ស្សឈុសៀម 

រាប ឈខរតឈសៀមរាប ឈេើយខ្ុាំជាអ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះឈេង សុវណ្ណនរនិទ។ ចុោះចង់សួរថាឈរើ

មីងម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីត រមីង?  

ខ៖ ខ្ុាំឈ ម្ ោះឈអ្៉េម សាមម៉េេនងឹឯង។ 

ក៖ ចុោះមីងម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ។ 

ក៖ ចុោះមីងចាាំមលៃតខឆ្ន ាំកាំឈណ្ើ ររបស់មីងឈទ? 

ខ៖ ចាាំឈរើ។ 

ក៖ មលៃណាត រមីង? 

ខ៖ មលៃទី៣០ តខ១០ ឆ្ន ាំ១៩៦៤។ 

ក៖ ចុោះឆ្ន ាំតខមរមីងចាាំឆ្ន ាំណាឈទ? 

ខ៖ ឆ្ន ាំឈរាង។ 

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


ក៖ ចុោះមីងម្ភនស្សកុកាំឈណ្ើ រឈៅឯណាត រមីង? 

ខ៖ ឈៅចុងឈ្មៀស អ្នកចុងឈ្មៀសសុទធសា្ អ្រ់ត លឈៅឯណាឯណី្ឈទ ចល័រជាំនាន់

អាពរមួយ ង មួយ ងអី្ចល័ររេរូចល័រពីខ្ុាំឈៅកុម្ភរត លអាពរចូលមកឆ្ន ាំ

១៩៧៥េនឹង។ ខ្ុាំឈៅត្បតេលជាអាយុ១២ឆ្ន ាំ ខ្ុាំឈៅឈកមងកុម្ភរឈៅឈ ើយ១២ឆ្ន ាំេនងឹ ជួន

អី្ឈេឲ្យមករាាំរបាាំឈៅមួយជួរឈនោះឯង ឈៅរូចៗឈៅខ្ុាំឈៅឈចោះរាាំរបាាំអី្ខ្ុាំមិន ឹងអាពរឈទ

ឈៅមុខឈៅឈត្កាយឈៅមុខឈៅឈត្កាយេនឹង។ 

ក៖ មីងម្ភនបងបអូនចាំនួនប៉េុនាម ននាក់ត រមីង? 

ខ៖ ៤នាក់។ 

ក៖ មីងជាកូនទីប៉េុនាម នត រ? 

ខ៖ កូនឈៅ។ 

ក៖ មីងអាចត្បាប់ឈ ម្ ោះទាំងអ្ស់របស់បងបអូនមីងបានឈទ? 

ខ៖ ទី១ឈ ម្ ោះឈអ្៉េម សាឈរឿន ទី២ឈ ម្ ោះឈអ្៉េម សារនួ ទី៣ឈអ្៉េម សាឈរ ៉េន ទី៤ខ្ុាំ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងម្ភនចាាំសាច់ឈរឿងអ្វីខ្ោះជាមួយបងបអូនរបស់មីង តាំងពីឈកមងៗមកឈទ  ូចជា

សាច់ឈរឿងទាំងសបាយទាំងកមសរ់ជាមួយបងបអូន? ធ្្លប់ម្ភនឈរឿងអ្វីឈកើរឈ ើងត រមីង? 

ខ៖ ពីរូចៗមិញខ្ុាំឈៅជុាំគាន ម្ភនតរបងត្បុសមួយគារ់ឈរៀនថាន ក់ ា្ំត រពីឈ ើមមិញ។ គារ់

ឈរៀនថាន ក់ទី៥ ថាន ក់ទី៥ ា្ំណាស់ ឈចោះបារាាំងឈេើយ  ល់គារ់ឈប់ឈរៀនថាន ក់ទី៥ឈៅ គារ់

ចូលបួស គារ់ចូលបួសខ្ុាំឈៅតរបីនាក់បងបអូនស្សីៗ ជាមួយពុកតម៉េ ប៉េុតនតខ្ុាំឈៅរូចជាងឈេ

ខ្ុាំឈៅត្បតេលអាយុ៤ ១០ឆ្ន ាំ ខ្ុាំនិយាយឈៅត្បវរតិវាឈត្ចើនណាស ់ ូចថា ា្ំ ឹងកតីឈ ើង



 ឹងតរម្ភនសង្គ្ងាា មបឈណាោ យ សង្គ្ងាា ម ា្ំ ឹងកតីមកររ់ត្គាប់តបក ផុរពីររ់ត្គាប់តបកមក

បានឈៅជាំនាន់់លន់នល ់ផុរពីជាំនាន់លន់នល់ឈៅបានឈៅជុាំតម៉េឪម្ភោ យរកសុីចិញ្ច ឹមឈយើង

ឈៅឈរៀន ប៉េុតនតខ្ុាំឈរៀនមិនបានប៉េុនាម នឈទ ឈទើបតរបានថាន ក់ទី១១ជាំនាន់សងាមលន់នល់ អា

ពរចូលមកមោង ឈេើយឈៅជាមួយបងបអូនសបាយ សបាយឈពលឈយើងឈៅឈកមង្មមត

របស់ឈយើងឈទណាា៎។ ចាស! តម៉េឪរកសុីចិញ្ច មឹកាលឈនាោះឈេើយនិងបង ល់ឈពលណាឆ្ន ាំ

១៩៧៥មក អាពរេនឹងវាយោច់ក៏ឈៅកុម្ភរឈេបញ្ជូ នចល័រឆ្ៃ យពីម្ភត យេនងឹឯង ចល័រ

ឈៅម្ភនទាំងេបូផទីឈនោះឈៅឈគាកពី យាយនឹងគារ់ឈកាងៗតរគារ់ខូចបារ់ឈេើយ ស្ាប់

 ូចជាកាលវាយោច់គារ់ឈៅរស់ឈទ។ ឈពលណាឈនោះឈេឲ្យគារ់បបរផទីលាយជាមួយ

បាយមួយត្គាប់ៗ។ ជួនកាលម្ភនឈឈ្ើងលាយមកជាមួយឈេើយនិងបបរឈមើមឈចកអា

េល់ឈចក។ ខ្ុាំសុទធតរម្ភនត្បវរិតយា៉េប់ៗឈៅក៏មិន ឹងឈ្វើឈម៉េចឈត្រោះបបរផទីរា៉េ វឈចោះតរេូបៗ

ឈៅមិន ឹងឈ្វើឈម៉េច រួចឈៅ ល់ឈពលលាៃ ចឈ ើងឈប់ឈ្វើការឈេឲ្យមកផទោះមកខ្ុាំឈៅរូច

ឈនាោះឈេឲ្យមកផទោះ ត្ពឹកឈ ើងក៏ឈៅៗមិន ឹងឈ្វើអី្ឈទ។ ឈេឲ្យអូ្សអាឈ ើមកង្គ្នតងឈលើក

អាចម៍ឈគាតរប៉េុណ្ណឹ ងឯងបងាីឈយើង  ល់ឈត្កាយមកឈទៀរផុរពីឆ្ន ាំ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ខ្ុាំ ា្ំ

ឈេើយ ា្ំឈេចាប់ខ្ុាំចាប់ខ្ុាំចល័រឈវ ើងឈចញចល័រឈវ ើង ូចជាអាយុ១៣ ១៤ឆ្ន ាំ ឈចញចល័រ

តបកពីតម៉េឈវ ើងឈនាោះឈៅ ល់ស្សុកឈលើ។ ឈេឈៅជប់រក់តសនងសុទធតរជារាំបន់ចាញ់ណា 

ចាញ់ខ្្ាំងណាណាស់ ខ្ុាំរូចជាងឈេកនុងចាំឈណាមេនឹងម្ភនតរខ្ុាំរូចជាងឈេ។ 

ក៖ ឈេឲ្យមីងឈ្វើអ្វីខោ្ះត រមីង? 



ខ៖ ឈៅឈបាចវល្ិ៍ ឈៅឈបាចវល្ិ៍ឈៅជាមួយឈេសុទធតរ ា្ំៗខ្ុាំរូចជាងឈេ ប៉េុតនតខ្ុាំឧសាេ៍

អ្រ់ត លថាខជិលឈទ ឈៅកនុងចាំឈណាមឈេ ា្ំៗឈេស្សឡាញ់ខ្ុាំណាស ់ស្សឡាញ់ខ្ុាំឈៅ ូច

ថាខ្ុាំរូចជាងឈេ  តរខ្ុាំវារឈវៀសឈៅក៏ចូលឈៅមត្ពឈចោះឈៅមួយកតន្ង២-៣នាក់ឈបាចវល្ិ៍   

វល្ិ៍តវងៗ វល្ិ៍ជុចវល្ិ៍អី្ ឈបាចឈៅ ល់មលៃណាមួយឈនាោះឯងឈ្ើញឈេថាខ្្ ខ្្ឈ ញ ខ្្

មត្ពឈ ញខ្ុាំមិន ឹងឯណាខ្្ររ់ឈ ើងឈបា៉េងសាំពរ់អ្ស់រលីង មិនឈស្ៀកឈខ្ឈស្ៀក តរសាំ 

ពរ់ឈមម អាវឈមម ររ់ឈ ើងឈបា៉េងនឹងឈេត រ អ្រ់ឈ្ើញខ្្ឯណាឈសាោះ ឈៅក ល់ឈត្កាយមក 

ឈទៀរត្រ ប់មកវញិទឹក ា្ំឆ្ន ាំេនឹងទឹក ា្ំតមនទឹកឈ ើងលិចអ្ស់ឈេើយជួរឈនោះ ទឹកលិច 

ខ្្ាំងណាស់ឈៅត្រ ប់មកវញិ។ ពួកខ្ុាំជិោះឡានការ់រាល់មលៃក៏ឈៅឈ កផទោះត្បតេលជា

បាន៤-១០មលៃ មិន ល់បានឈ កផទោះតរ១មលៃ២ឈទខ្ុាំចល័រឈទៀរ ចល័រឈៅឯណាឈចោះឈនោះ 

ចល័រឈៅឯឈសៀមរាប។ ឈយើងឈនោះឯងឈេឈៅរាំបន់៤ឈៅមួយជួរកតន្ងឈពទយកុម្ភរ មួយ

ជួរេនឹងឯង ប៉េុតនតអ្រ់ម្ភនឈពទយកុម្ភរឈទពីឈ ើមមិញឈៅត្រង់េនឹងឯងផទោះលមឈេមួយៗឈេឲ្យ 

ខ្ុាំឈៅកាប់សបូវ  ល់ចូលកាប់សបូវឈៅ  ូចខ្ុាំវាសាំណាងត រឈៅឈៅកនុងត្កមនារេីនឹង ឈេ

មិនត លឈ្វើបាបអី្ខ្ុាំឈទ។ ឈេអ្រ់ត លឈ្វើបាបឈទ ឈត្រោះអី្ឈយើងវារូចជាងតរឈយើងរឈវៀស 

ឈៅក៏ឈៅឈៅត្កមុណឹ្ងឯងឈៅកាប់ ប៉េុតនតខ្ុាំេួរឲ្យខ្្ចឈ ើរកាប់មុខេុក ា្ំឈយើងសពវមលៃ តរ

សពវមលៃឈនោះឈេឈ្វើសណាឋ គារឈេើយ េុកឈយើងឈៅឈេឈៅវរតសអីឈទត្រង់ឈេឈចោះ ឈមើលវរតអី្ 

េុកចាស់ពីសងាមមិញ។ សពវមលៃឈេឈ្វើសណាឋ គារឈ ើងខពស់ឈេឈៅសណាឋ គារអី្ឈទខ្ុាំ 

ឈភ្ចបានឈេើយមិន ឹងជាសុខ្ឬសអីឈទ ជិរវរតឈមើលជិរវរតសអីឈទខ្ុាំឈភ្ចបានឈេើយផ្ូវ 

ឈភ្ើងសតុបឈចោះមក ផ្ូវមួយឈៅផ្ូវឈៅបារ់ ាំបងសតបុមួយមកឯឈណាោះ។ អូ្េនឹងសខុ្ ឈៅក៏



ខ្ុាំឈ ើរការ់ត្រង់ឈនាោះឯងឈ្ើញតរឈេវាយ។ ខ្ុាំឈ ើងញ័រឈចោះឯងខ្ុាំវាភ័យឈពកោក់ឈប ឿកៗ 

ងាប់ឈេើយឈចញឯងវាយមនុសសឈោយគាម នេិរពិចារណាខ្ុាំេិរឈចោះឯងររ់វងឹ ឈត្រោះភ័យ 

ខ្្ច ឈៅក៏ឈេឲ្យឈៅខ្ងឈនាោះ ូចជាឈេឲ្យឈ្វើអី្ឈចោះ  ូចជាឈៅកាប់សបូវឈៅកាប់សបូវឲ្យ 

ឈេ អ្រ់ម្ភនអី្ផឹកក៏អាទឹកត្ក ុក ឈយើងតមចិឈញ្ច ើមលនល់ប៉េុនៗឈនោះឈៅ លឱ់នឈត្កបេនងឹ 

ឯង ចុោះម្ភនទឹកផឹកឯណានិយាយថាេុណ្ឈលាកជួយនិយាយឈៅទឹកឈនាោះវាឈចោះ លអៗ

ឈចោះតរផឹកឈៅណា  ល់ផុរពីឈនាោះវញិមកឈៅជាមួយតម៉េឈទៀរ។ ឈេឲ្យមកផទោះវញិឈទៀរ 

ផទោះវញិ ឈេើយឈេត្រូវ កពួកខ្ុាំឈៅឃ្្ាំងឈទៀរ ឈៅឃ្្ាំងឈទៀរអ្រ់ទន់ឈៅឃ្្ាំងឈទពួកខ្ុាំ 

ឈៅឈ្វើត្រីឈនោះឈ្វើត្រី ឈេឲ្យចុោះឈៅឈលើកសត្ម្ភស់និយាយថា អូ្នឈអ្ើយត្រីកនុងសត្ម្ភស ់

សមបូរណាស់។ 

ក៖ កាលពីមុនត្រីឈត្ចើនមីង? 

ខ៖ និយាយថាអ្សទ់ស់ឈេើយ ឈនោះសឹងតរនិយាយភរត្រីសណាត យត្បតវងៗឈនោះ ចុោះទឹក 

ពត្នាយឈចញមវ ៉េទឹកភ្ុងៗ  ល់ឈពលឈេេុាំឈេើយឈេឈលើកសបាយនិងត្រីឈៅក៏គារសាំ 

រាស់ឈៅឈ កតរណឹ្ងឯង ល់ឈប់ឈលើកសាំរាស់ឈេើយឈេឲ្យមកពុោះត្រីពុោះអី្ឈេឲ្យមក 

ហលត្រីឈៅឈកមង  ល់ឈពលណាឈេឲ្យគារត្រីអី្ឈេើយ ល់តខទឹកទឈន្ឈ ើងឈចោះឈេើយក៏ 

ឈយើងក៏ឈ ើងមកហលត្រីហលអី្ រចួឈេើយឈេ កឈយើងឈៅឈទៀរអ្រ់បានឈៅជាមួយ 

ម្ភត យរេូរឈទ តម៉េខ្ុាំឈៅតរចុងឈ្មៀសអ្រ់ឈៅណាឈទគារ់ឈៅជាមួយបងស្សីខ្ុាំគារ់ឈ្វើការ 

 ូចខ្ងឈសាៃ រ ទឹកត្រីខ្ុាំឈៅខ្ងឈនាោះមតងឈនោះឈៅតមនតទន ឈៅទល់តរឈវៀរណាមវាយ

ោច់ឈៅក៏តម៉េខ្ុាំគារ់ជឈម្ៀសឆ្ន ាំ១៩៧៩ គារ់ជឈម្ៀសឈៅបាន២តខ២៨មលៃគារ់ថាគារ់



ងាប់ឈេើយតម៉េខ្ុាំកុាំអី្ខ្ុាំត្រូវកាំត្រតម៉េកាំត្រឪបឈណាោ យ តរ ូចថាពួកខ្ុាំកុសលផលបុណ្យលអ

បា៉េ ឈោយគាម នអាពរយកមួយឈទឈៅទាំងអ្ស់បឈណាោ យ។ ឈបើបង ូចថាឈ្វើបុណ្យមក ូច

វាលអក៏គារ់ជឈម្ៀសឈៅឯឈណាោះបាន២តខ២៨មលៃ ឈៅឈវៀរណាមវាយោច់ខ្ុាំឈៅឯឈនោះ

បានថាឈេថាឈយើងលៃង់ឈពលឈេយកឈយើងឈៅ។ អូ្! ឈវៀរណាមជិរវាយោច់ឈយើងឈយើង

នាាំគាន ឈៅឈមើលកុនលៃង់ឈម៉េោះអ្រ់ ឹងអី្តក់រិច។ ឈបើឈេយកឈយើងឈៅវាយឈចាលក៏ឈយើង

អ្រ់ ឹងឈេថាឈៅឈមើលកុនក៏ឈៅនឹងឈេទាំងយប់សបាយនឹងឈេត រ ឈត្រោះឈៅឈកមងឈៅ

ឈមើលឈេើយឈេជូនមកវញិ ឈមើលឈ្ើញទាំងប៉េុលពរប៉េុលអី្ឈទៀរ អ្រមកវញិបានថាឈវៀរ

ណាមវាយោច់ មិន ឹងឈៅខ្ងណាឈទ ឈលាកឈអ្ើយខ្ុាំឆ្ៃ យតម៉េឆ្ៃ យឪតម៉េខ្ុាំមិន ឹងឈៅឯ

ណាឈយើងមិនម្ភនទូរស័ពទ ឈេឲ្យឈ ើរឈ ើងមកក៏ឈ ើរឈ ើងមកជាមួយនឹងឈេត រ អ្ាំណាច

តរចង់ឈ្ើញតម៉េឈ្ើញស្សុកឈ្ើញតស្សក៏ឈ ើរមកឈ ក៣យប់ ឈ ើរពីឃ្្ាំងមកឈ កនឹង

លនល់តបក  ាំត ក ឈ ក ាំត កមួយយប់ឈ កឈៅត្រង់ណាមួយមកយប់ឈទៀរឈ កឈនោះមួយ

យប់ឈទៀរបាន ល់ឈសៀមរាប ឈ កឈៅឈសៀមរាបេនឹង។ កាលឈនាោះឈ ើងសាៃ រ់ឈងឹអា

មួយជួរឈត្កាយកតន្ងណាឈចោះកតន្ងមួយជួរេ យុ គាាំងឈ កមួយជួរេនឹងឯងសុទធតរផទោះលម

ឈេសុទធតរផទោះលមឈេឈៅក៏ឈ កឈៅខ្្ចឈខ្ម ចផងគាន ឈត្ចើន ឈនាោះខ្្ចឈខ្ម ចផងអី្ផងឈៅក៏

ឈ កតរបាន២-៣យប់ ថាឈយើងចិរតអ្រ់ចង់បានអី្ឈទឈៅកាលេនឹងសាៃ រ់ឈឹងគាម នអី្ឈទ 

ថានាាំគាន ឈ កមិនតមនឈ កតរឯងឈទឈ កគាន ឈត្ចើន ឈ កឈៅក៏ឮ ាំណឹ្ងថាតម៉េមកឈេើយ 

ក៏នាាំគាន ឈ ើរមិនម្ភនអី្ជិោះឈ ើរតររេូរណា ឈ ើរេរូមក ល់ចុងឈ្មៀសបានជួបជុាំតម៉េឪ 

េនឹងឯង។ សបាយណាស់បានជួបជុាំគាន សាំណាងខ្ុាំណាស់ខ្ុាំអ្រ់បានជួបអាឈវទនាឈេ



វាយពួកខ្ុាំឈៅទឈន្ពួកខ្ុាំអ្រ់សូវឈេឈ្វើបាប ខ្្ាំងជាងឈេពួកត លឈៅឈេថាពួកត្បពនធ

ទហនត្បពនធសាវ យសាត នជាំនាន់ឈនាោះឈេឈៅសាវ យសាត នឈេយកឈៅ ឈេយកឈៅ ឹង

ឈម៉េចឈទ។ វាយសុទធ ល់ៗ ឈេើយ ប៉េុតនតអ្នកផទោះខ្ុាំអ្រ់ម្ភនអ្នកណាឈ្វើសាវ យសាត ន តម៉េឪខ្ុាំ

គារ់អ្រ់ម្ភនឈ្វើអី្ឈទ បានថាពួកខ្ុាំសាំណាងត រ ឈេើយបងខ្ុាំបានបតីឈៅគារ់បានកូនរូច

ត រមិនបានឈៅណាទាំងអ្ស់ បានថាខ្ុាំសាំណាង បានថាផលជួយតម៉េឪខ្ុាំគារ់ឈ្វើបុណ្យ

បានលអឈៅកូនក៏ឈៅឈត្ជាង ឈបើឈេបារ់អ្ស់គាម នសល់ឈទ ឈបើបារ់ បារ់ត្កុមត្េួសារឪពុក

ម្ភរម្ភត យមីងខ្ុាំបឈងាើរេនឹងគារ់បារ់មួយពូជបា៉េ ឈោយគារ់ទហនគារ់ឈប៉េអឹ្ម បារ់ឈៅ

តម៉េខ្ុាំគារ់ចង់និយាយថាឈចោះខ្ុាំឈៅត្រង់ឈនោះឈរើពីឈ ើមមិញ។ គារ់ថាតេអងកុាំឈៅឈ្វើអី្តេអង

ឈចញឈៅត្បឈទសឈត្ៅឈៅតេអងសាា លក់តន្ងណាសាា ល់ឈៅ។ តម៉េខ្ុាំណាឈត្រោះអី្អូ្នឯង

 ឹងឈទរិចឈទៀរ តខមរសម្្ភប់តខមរសាហវណាស។់ គារ់និយាយចឹងឯងអ្រ់ឈជឿឈទ គារ់

អ្រ់ឈជឿឈទថាបារ់មួយពូជថាមួយក៏គាម នសល់ត រ។ ពូខ្ុាំឈ្វើឈប៉េអឹ្មបានថាអូ្អាពរមិន្មម

តឈទត្បវរតិខ្្ាំងតមនតទន ខ្្ាំងអ្សទ់ស់។ 

ក៖ អ្រេុណ្ឈត្ចើងមីងត លត្បាប់ឈរឿងអាពរឈត្ចើនតមនតទន ។ ចឹងចង់សួរមីងថាកាលពី 

ឈៅឈកមងៗមីងចូលចិរតឈលងអ្វីត រជាមួយបងបអូនរបស់មីង? 

ខ៖ ខ្ុាំនិយាយការពិរខ្ុាំមិនសូវឈលងជាមួយបងបអូនឈទ ឈត្រោះបងខ្ុាំឈេ ា្ំជាងខ្ុាំ។ ខ្ុាំឈត្ចើន 

ឈលងបាយ ុកបាយ របស់កូនផទោះអី្រូចៗឈនាោះ តរទីបាំផុរមិនសវូបានឈលងឈត្ចើនតរ 

ជួយការងារបងបអូន បងោាំបាយបអូនលាងចានឈត្ចើនចឹងឯងមិនសូវបានឈលង តចកគាន  

ឈត្រោះឈយើងអ្រ់សូវម្ភនបងបអូនឈត្ចើន តម៉េឈៅរកសុកូីនរូចៗឈៅផទោះឈ្វើចឹងឯងជួយតម៉េ។ 



ក៖ ចឹងសពវមលៃបងបអូនរបស់មីងគារ់រស់ឈៅឯណាត រមីង? 

ខ៖ ឈៅចុងឈ្មៀសទាំងអ្ស់គាន េនឹងឯង។ 

ក៖ ចុោះពួកគារ់ត្បកបមុខរបរអ្វីត រមីង? 

ខ៖ បងត្បសុខ្ុាំមួយឈនាោះគារ់ឈៅខ្ងតលទាំសាលាឈរៀន ឈេើយបងស្សីមួយេនឹងគារ់ 

ចាស់ឈេើយគារ់ឈៅផទោះ។ ឈបើគារ់ឈៅរួចគារ់ឈៅលក់នាំត្េក់ឈលងៗឈៅណាចិញ្ច ឹមជីវរិ 

ជាមួយបតីត្បពនធរបស់គារ់ឈៅណា ឈេើយបងស្សមួីយឈទៀរឈេតបកឈៅឯវរតសាវ យ ឈេ

ឈៅវរតសាវ យបតីឈេចាស់ឈេើយ គារ់ក៏ចាស់ត រគារ់ ូចជាទិញឈអ្រចាយ។ 

ក៖ ចុោះម្ភត យរបសមី់ងគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីត រមីង? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុាំឈ ម្ ោះឈៅ រ។ី 

ក៖ ចុោះមីងចាាំមលៃតខឆ្ន ាំកាំឈណ្ើ រគារ់ឈទ? 

ខ៖ ខ្ុាំ ូចជាចាាំឈរើ ឈអ្អ្រ់ចាាំឈទគារ់អ្រ់ត លបានត្បាប់ខ្ុាំឈបើ តរខ្ុាំចាាំថាគារ់ឆ្ន ាំឈការ។ 

ក៖ ឈបើេិរមក ល់ឥ ូវគារ់ត្បតេលអាយបុ៉េុនាម នឈេើយមីង? 

ខ៖ តម៉េខ្ុាំត្បតេលជាង១០០ឈេើយ កាលគារ់ខូចអាយុ៧៤ឆ្ន ាំ កាលឈនាោះ ូចជាឈៅឆ្ន ាំ 

ប៉េុនាម នឈចោះ អ្រ់ ល់១០០ឈទ ត្បតេលជា៩០ឆ្ន ាំឈេើយ។ 

ក៖ ចុោះម្ភត យរបសមី់ងគារ់ម្ភនស្សុកកាំឈណ្ើ រឈៅឯណាត រមីង? 

ខ៖ គារ់ឈៅចុងឈ្មៀសឈនោះឯង។ 

ក៖ ចុោះម្ភត យរបសមី់ងគារ់ជាមនុសសតបបណាត រមីង? គារ់កាច ឬ គារ់ស្ូរ? 



ខ៖ តម៉េខ្ុាំគារ់កាចត រតរតម៉េខ្ុាំគារ់កាចរឈបៀបកាចគារ់ឈផសងណា មិនតមនអារឈបៀបកាច 

ឈឃ្រឈៅរឈទណា កាចជារឈបៀបជាម្ភត យ ូចថាម្ភត យវាយឈេើយសអាំកូនណាឈនាោះបាន

ឈៅកាចជាម្ភត យ មិនតមនវាយឈេើយឈចាលកូនេឺអ្រ់ឈទ េឺវាយកូនឈេើយរចួឈេើយបាន

លាបឈត្បងកូឡាសាន មលាបឲ្យកូនគារ់កាចតបបឈនាោះឯង មិនតមនកាចរឈបៀបអ្រ់ ឹងឈទ

ណា។ 

ក៖ ចុោះមីងត លត្រវូគារ់វាយអ្រ់? 

ខ៖ វាយត រឈរើ តម៉េខ្ុាំវាយខ្ុាំជាងឈេឈត្រោះខ្ុាំរពឹស វាយជាងឈេឈេើយក៏ស្សឡាញ់ជាងឈេ

ឈទៀរ។ 

ក៖ ចុោះមីងម្ភនចងចាាំសាច់ឈរឿងអ្វីខ្ោះពីម្ភត យរបសមី់ងឈទមីង។ 

ខ៖ តម៉េខ្ុាំឈនាោះ ខ្ុាំចងចាាំខោ្ះៗត រគារ់ម្ភនត្បវរតិលអៗ ត រ។ គារ់ធ្្លប់ឈ្វើសរមសជួនកាល 

ចាប់សរមសឲ្យឈេឈលខមួយឈេើយត្េសូរមស ឈថ្ាោះហ នធ្លនាឲ្យមួយឈលើកចាប់មួយ 

តភ្រជាបណាត យ។ តម៉េខ្ុាំឈេើយគារ់ធ្្លប់និយាយត្បវរតិគារ់បិុនណាស់ បិុននិយាយតាំង

ពីត្បវរតិ គារ់ចាាំណាស់ឈយើងមិនចាាំបានត្បតេលគារ់ឈទណា គារ់និយាយពិឈរាោះណាស់ 

ចាាំពីឈសៀមចូលស្សុក តាំងពីសអីជប៉េុនគារ់និយាយណា ត្បវរិតគារ់ឈៅត្កមុាំៗ គារ់ថា

ឈកមងសពវមលៃវញិ ឈបើឈៅជាំនាន់ឈសៀមអាមួយជាំនាន់មុន ូចឈៅឈយើងសពវមលៃឈនោះ។ ឈេចាប់ 

យកឈ្វើត្បពនធអ្ស់ឈេើយ គារ់និយាយត្បវរិតណាស តម៉េខ្ុាំគារ់ត្បវរតិគារ់បានលអណាស ់

មិនតមនឈចោះតរនិយាយឈទ តម៉េខ្ុាំសណាត នចិរតគារ់លអណាស់តរគារ់កាចតរចិរតលអ។ 

ក៖ ចុោះម្ភត យរបសមី់ងគារ់ត្បកបមុខរបរអ្វីត រឈ ើមបីចិញ្ច ឹមជីវរិត រមីង? 



ខ៖ ពីឈ ើមមិញោក់តរលបឈទ ោក់លប ា្ំៗ ចាស ល់មកសងាមរ ឋកមពុជាណឹ្ងគារ់ឈ្វើ 

រាយម៉េងប៉េុណ្ណឹ ងឯងអ្រ់ម្ភនឈ្វើអ្វីឈទ រួចឈេើយបានគារ់សុាំសីល សុាំសីលកាលពុកខ្ុាំគារ់ 

ខូចឈៅគារ់សុាំសីសបណាត យ។ 

ក៖ ចុោះឪពុករបសមី់ងគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីត រមីង? 

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះ ឈអ្៉េម ឈអ្ឿន។ 

ក៖ ចុោះមីងចាាំមលៃតខឆ្ន ាំកាំឈណ្ើ ររបស់គារ់ឈទ? 

ខ៖ ខ្ុាំមិនចាាំឈទ កាលឈនាោះអ្រ់បានសួរតម៉េ។ 

ក៖ ចុោះឆ្ន ាំតខមរវញិមីងចាាំឈទ? 

ខ៖ ខ្ុាំអ្រ់ ឹងឆ្ន ាំអី្ផង ខ្ុាំទយមិនត្រូវឈបើគារ់ឈៅ ល់សពវមលៃត្បតេលជា ខ្ុាំឮថាគារ់ 

បងតម៉េមួយជួរមិន ល់១០ឆ្ន ាំឈទ។ ត្បតេល ៥-៦ឆ្ន ាំ ឈបើគារ់ឈៅ ល់សពវមលៃត្បតេលជា 

ខទង់រយឈេើយ គារ់ខូចតាំងពី៦៩ឈម្៉េោះ។ 

ក៖ ចុោះឪពុករបសមី់ងគារ់ម្ភនស្សុកកាំឈណ្ើ រឈៅចុងឈ្មៀសឈនោះត រ? 

ខ៖ ស្សុកកាំឈណ្ើ ររបស់គារ់ឈៅពួកឈទ។ ចាស! តរគារ់បានត្បពនធឈៅចុងឈ្មៀស។ 

ក៖ ចុោះឪពុករបសមី់ងគារ់ត្បកបមុខរបរអ្វីត រ? 

ខ៖ គារ់ោក់លបេនងឹឯងពីសងាមមិញ  ល់មកសងាមរ ឋកមពុជា គារ់រាយម៉េងជាមួយតម៉េ 

ខ្ុាំ ប៉េុតនតឪពុកខ្ុាំមនុសសគារ់លអឈៅត្រង់ណាអ្នកណាក៏សាា ល់គារ់ ឈៅគារ់អឺ្តឈអ្ឿន អឺ្ 

គារ់លអណាស់ពុកខ្ុាំ គារ់មិនឈចោះកាចមិនឈចោះ ខ្ុាំនិយាយការពិរកត្មរកឪពុកបាន ូច 



ឪពុកខ្ុាំណាស់។ គារ់មិនត លឈចោះវាយកូនឈទ ឈបើខឹងកូនខ្្ាំងគារ់ឈៅមីកាំប៉េុរករតរ 

ប៉េុឈណាណ ោះឯង អ្រ់ត លវាយកូនមួយរ ាំររ់ឈទ ឈបើតម៉េម្ភនវាយឈបើពុកអ្រ់ឈសាោះ។ 

ក៖ ចុោះឪពុករបសមី់ងគារ់ធ្្លប់ត្បាប់សាច់ឈរឿងរបស់គារ់កាលពីឈៅឈកមងៗ ល់មីងឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ គារ់អ្រ់ត លត្បាប់។ 

ក៖ ចុោះមីងបានឈរៀនពីបទពិឈសា្ន៍ជីវរិអ្វីខ្ោះពីឪពុកម្ភត យរបស់មីងត រ? 

ខ៖ គារ់តរងតរបឈត្ងៀនឈយើងថាលុយមិនតមនររ់រកឈយើងឈទកូន។ គារ់បឈត្ងៀនេឺឈយើង

ររ់រកលុយ ឈបើលុយរកឈយើងស្សួលឈទ តរឈយើងររ់រកលុយខាំណាស់កូនខាំរកសុី អ្រ់

លុយឈេអ្រ់សាា ល់ឈយើងឈទ ឈបើម្ភនលុយបានឈយើង  ូចគារ់ថាចឹងមនុសសយឈយើងគារ់

និយាយត្បវរតិឲ្យឈយើង ឹង គារ់ឈចោះតរត្បឈៅឈយើង។ 

ក៖ ចុោះយាយខ្ងម្ភត យរបសមី់ងគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីត រមីង? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះយាយឥនទ មិន ឹងត្រកូលគារ់អី្ឈទសាា ល់តរឈ ម្ ោះយាយឥនទ។ 

ក៖ ចុោះមីងចាាំមលៃតខឆ្ន ាំកាំឈណ្ើ ររបស់គារ់ឈទ? 

ខ៖ គារ់ស្ាប់ឈចាលតាំងពីរូចខ្ុាំមិនត លឈ្ើញគារ់ផង។ 

ក៖ ចុោះគារ់ឈកើរឈៅកតន្ងណាត រមីង? 

ខ៖ យាយខ្ុាំស្សុកកាំឈណ្ើ រគារ់ឈៅកាំពង់ភ្ុក។ 

ក៖ ចុោះតវញិគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីត រ? 

ខ៖ តវញិ ឈ ម្ ោះតឈមច គារ់ឈៅកាំពង់ភ្ុកត រ។ 

ក៖ ចុោះយាយខ្ងឪពុកវញិគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីត រ? 



ខ៖ យាយខ្ុាំឈ ម្ ោះម្ភ៉េងាាំតរកាំពូលឪកាច កាចតម៉េឪអាកាចបណាត យ។ 

ក៖ ចុោះតវញិ? 

ខ៖ តមខ្ុាំឈ ម្ ោះតឈអ្៉េម។ 

ក៖ ចុោះមីងម្ភនចាាំសាច់ឈរឿងអ្វីខ្ោះពីតយាយរបសមី់ងឈទ? 

ខ៖ ខ្ុាំអ្រ់ចាាំឈទ។ ឈបើឈខ្ម ចយាយខ្ុាំឈខ្ម ចម្ភ៉េខ្ុាំចាាំឈត្រោះខ្ុាំឈកើរឈ ើងមកឈ្ើញម្ភ៉េ

បឈណាត យ តរតខ្ុាំអ្រ់ឈ្ើញឈទគារ់ខូចអ្ស់រលីង។ ឈបើបងស្សខី្ុាំបានគារ់ទន់ ម្ភ៉េខ្ុាំ

គារ់កាចណាស។់ 

ក៖ ចុោះមីងរស់ឈៅឈខរតឈនោះអ្រ់រយៈឈពលប៉េុនាម នឆ្ន ាំឈេើយមីង? 

ខ៖ ឈៅឈសៀមរាបតាំងពីឈកើរមក ៥៧ឆ្ន ាំឈេើយ។ 

ក៖ ចុោះមីងម្ភនបងបអូន ឬ សាច់ញារិត លរសឈ់ៅឈត្ៅត្បឈទសឈទមីង? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ។ 

ក៖ ចុោះសាវ មីរបសមី់ងគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីត រមីង? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះវង់ ខ្ាំ។ 

ក៖ ចុោះមីងបានឈរៀបការជាមួយសាវ មីឈៅឆ្ន ាំណាត រមីង? 

ខ៖  ូចជាខ្ុាំឈរៀប១៨ឆ្ន ាំឈេើយ ១៨ឆ្ន ាំឈេើយមិន ឹងឆ្ន ាំអី្ឈទ ឆ្ន ាំ១៩៩៩។ 

ក៖ មីងឈរៀបអារេណ៍្ពិរេណ៍្ឈៅឯណាត រមីង? 

ខ៖ ខ្ុាំឈរៀបការឈៅទឈន្។ 



ក៖ ឈរើការឈរៀបអារេណ៍្ពិរេ៍របស់មីងេនឹងឈរៀបចាំឈ ើងឈោយឪពុកម្ភត យ ឬ ឈរៀបចាំ

ឈ ើងឈោយចិរតខ្ួនឯងត រមីង? 

ខ៖ គារ់ចូលមក្មមតគារ់ឈរៀបតសន្មមតឈទ គារ់ចូលមក្មមតឈៅបងបអូនឈេឲ្យ 

ឈរៀបចាំ្មមតឈទ។ 

ក៖ ចុោះមីងអាចត្បាប់បានឈទពីឈពលឈវលា ាំបូងត លមីងជួបសាវ មីរបស់មីង? ថាជួបឈៅ

ឯណា? ឈេើយស្សឡាញ់គាន ឈោយរឈបៀបណាត រ?  

ខ៖ ស្សឡាញ់គារ់ខោ្ះត រ ជួបគាន  ូចថាឈពលជួបឈៅគារ់ឈៅបារ់ឈៅគារ់ឈៅឆ្ៃ យ 

េនឹង។ គារ់នឹកឈ្ើញឈម៉េចគារ់ត្រ ប់មករកខ្ុាំវញិ ត្គាន់តរនឹកឈ្ើញថាស្សឡាញគ់ាន

តរប៉េុណ្ណឹ ងឯង។ គារ់ឈៅបានឈៅខ្ុាំក៏េីឈៅ នឹកឈ្ើញឈម៉េចមករកខ្ុាំវញិស្សាប់តរ ណ្តឹ ង

ក៏ឈរៀបចាំបឈណាត យ។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនជួបគាន ឈៅឈពលចូលឆ្ន ាំ ឈពលឈ ើរឈលងអី្ឈទមីង? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! គារ់ធ្្លប់បួសឈរើគារ់បួសឈៅវរតឈត្កាម ឈៅឈខរតបារ់ ាំបងប៉េុតនតគារ់

កូនកាំត្រឪពុកគារ់ស្ាប់ ូចជាកាលជាំនាន់ឈវៀរណាមវាយោច់។ 

ក៖ ចុោះឈេរុអ្វីបានជាមីងឈត្ជើសឈរ ើសឈរៀបការជាមួយសាវ មីរបស់មីងត រ? 

ខ៖ គារ់លអ បតីខ្ុាំគារ់លអណាស់ ការពិរឈៅគារ់លអអ្រ់ត លថារកឈរឿងត្បពនធក៏មិនត ល 

ឈជរត្បពនធ ខ្ុាំបតីត្បពនធខ្ុាំចាប់ម គាន បាន១៨ឆ្ន ាំ បាន១៨ឆ្ន ាំឈេើយកូនអាទី១ តរខ្ុាំអ្រ់ត ល 

បានទស់ឈជរបឈចច គាន អ្រ់ឈសាោះ។ មីងខ្ុាំក៏មិនត លឈមើលងាយបឈចច រខ្ុាំអ្រ់ឈទ ជារិជា 

បតីត្បពនធខ្ុាំសរឈសើរ។ 



ក៖ ចុោះមីងឈចោះអាន និង ឈចោះសរឈសរអ្កសរតខមរឈទមីង? 

ខ៖ ខ្ុាំឈចោះឈរើឈចោះអាន សរឈសរបានរិចៗត រ ប៉េុតនតអានខ្ុាំឈចោះអានចាស់ឈៅជាសរឈសខ្ុាំ 

ចាញ់ឈេ។ 

ក៖ ចុោះកាលេនឹងមីងឈរៀនឈៅសាលាណាត រមីង? 

ខ៖ សាលាភនាំឈត្កាម ចាស! អ្រ់ម្ភនសាលាណាឈរៀនឈទម្ភនតរសាលាភនាំឈត្កាម។ 

ក៖ ចុោះមីងម្ភនឈចោះភាសាអ្វីឈផសងឈត្ៅពីភាសាតខមរឈយើងឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទខ្ុាំអ្រ់ឈចោះឈទ។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនឈចោះអ្ង់ឈេ្ស បារាាំងអី្ឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទមិនត លបានឈរៀន ខ្ុាំឈនឿយតររេូរឈនាោះតាំងពីឈវៀរណាមវាយមកខ្ុាំឈនឿយ

តររេូរម្ភនឈៅរកអី្បានម្ភនតរឈៅជាមួយបងជួយបង។ 

ក៖ ចុោះមីងម្ភនមិរតភកតិត ល ា្ំធ្លរ់មកជាមួយគាន ឈទមីង? 

ខ៖ ម្ភន! 

ក៖ ពួកគារ់ឈ ម្ ោះអ្វីត រមីង? មីងអាចត្បាប់ឈ ម្ ោះពួកគារ់បានឈទ? 

ខ៖ មួយេនឹងឈ ម្ ោះណ្ន ណ្នមកសនរិសាន លសពវមលៃម្ភនតរឈវ ៉េង អានមួយឈទ ត ល 

សនិរសាន លគាន ឈៅវញិឈៅវមករាល់មលៃ។ 

ក៖ ចុោះមីងម្ភនអ្នុសាវរយី៍អ្វីត រជាមួយពួកគារ់? 

ខ៖ ម្ភនឈរើ ម្ភនអ្នុសាវរយីឈ៍ៅមត្ពឈៅអី្ទាំងអ្ស់គាន  ឈៅមត្ពរាយម៉េងរាយអី្ យប់ត្ពប់

អី្ជាមួយគាន េនឹងឯង។ 



ក៖ ចុោះមីងធ្្លប់ឈ្វើតស្សចម្ភា រឈទមីង? 

ខ៖ ខ្ុាំសពវមលៃខ្ុាំឈ្វើបតីខ្ុាំឈ្វើជួលឈេឈ្វើប៉េុនអ្រ់បានចាំឈណ្ញឈទឆ្ន ាំឈនោះខ្រ ខ្រឲ្យតរឈ ើម 

ឈេមិនចង់ត្េប់។ 

ក៖ ចុោះមីងធ្្លប់ត្បកបមុខរបរលកេណ្ៈត្េួសារឈទមីង?  ូចជាចិញ្ច ឹមឈគា ចិញ្ច ឹមត្ជូក 

ចិញ្ច ឹមម្ភន់? 

ខ៖ ខ្ុាំចិញ្ច មឹតរម្ភន់ឈទ ឈគាខ្ុាំអ្រ់ត លចិញ្ច ឹម។ 

ក៖ ចុោះមីងធ្្លប់ត្បកបមុខរបរអ្វីត រឈ ើមបីរកត្បាក់ចិញ្ច ឹមជីវរិមីង? 

ខ៖ បតីខ្ុាំឈ្វើជាង តខរកត្រីរកអី្ឈៅរាយម៉េងរាយអី្ឈៅតខទឹកឈ ើងណា ឈមើលឆ្ន ាំឈនោះអ្រ់ 

ម្ភនអី្ឈ ើងឈសាោះ ទឹកអ្រ់មកឈេើយជាងក៏អ្រ់ម្ភនឈទៀរអ្រ់ម្ភនអ្រ់ម្ភនការងារឈ្វើ 

ក៏្ៃន់ពិបាកបងមល្បងខ្ងបតីខ្ុាំឈេឈផ្ើរលុយមកឲ្យចាយ ៤-១០មឺុនឈេជួយ អ្ងារមួយឈប 

ឈេជួយអ្រ់អី្ខ្ុាំអ្រ់បានរកអី្ឈ ើងបតីអ្រ់ម្ភនអី្រក២តខឈៅឈេើយ តាំងពីកូវរីមកឈប់ 

បឈណាត យ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុាំចង់សួរមីងថា ឈរើកនុងជីវរិបស់មីងឈពលឈវលាណា ត លមីងេិរថាជាឈពលឈវ 

លាពិបាកជាងឈេកនុងជីវរិរបស់មីង?  

ខ៖ ពិបាកជាងឈេ ា្ំបាំផុរេឺឈយើងអ្រ់ ឈយើងអ្រ់មលៃណាត លឈយើងអ្រ់ោច់លយុចាយ 

ឈយើងស្សក់ទឹកតភនកបា៉េ ឈោយខ្ុាំនិយាយការពិរអ្រ់និយាយឈលងឈសើចឈទ អ្រ់លុយចាយ 

អ្រ់ម្ភនសងឃឹមអី្ ពិបាកឈពកស្សក់ទឹកតភនកនិយាយអ្រ់ឈចញពិបាកឈពកស្សក់ទឹកតភនក 

ខ្ួនឯងបា៉េ ឈោយអាឈនាោះលាំបាកឈេើយលាំបាកខ្្ាំងតមនតទន ត្បវរតិខ្ុាំឈនោះតាំងពីឈៅឈ ើរ 



បានឈៅស្សួល ឈយើងឈៅឈកមងត្គាន់ឈៅម្ភ៉េសា ម្ភ៉េសាឈៅ ល់ឈយើងអ្រ់ម្ភនកម្្ភាំង 

ឈយើងឈប់ម្ភ៉េសាបឈណាោ យ កាលឈនាោះឈៅម្ភនកម្្ភាំងម្ភ៉េសាជាមួយពួកកូឈរ ៉េឈនាោះឯង 

 ល់ឈត្កាយមកឈទៀរមកខ្ុាំ ួលម៉េូរូឈៅឈឺឈជើងឈនោះឈឺឈជើងឈៅខ្ុាំត្ទអ្រ់រួច ចុោះម្ភ៉េសា 

 ឹងស្សាប់ឈេើយជងាង់ឈជើងវាឈ ើងចាំអាត្រង់ឈនោះឈភ្ៀវ ប៉េុតនតឈភ្ៀវស្សីចាំណាស់គារ់ឈនោះ 

ឯងឈៅក៏ខ្ុាំត្ទអ្រ់រួចខ្ុាំឈប់។ 

ក៖ ចុោះឈពលឈវលាណាត លមីងេិរថាជាឈពលឈវលាត លមីងសបាយចិរតជាងឈេ 

កនុងជីវរិ? 

ខ៖ ឈពលឈវលាណាត លឈយើងជួបជុាំត្កុមត្េសួារឈយើងម្ភន មិនម្ភនបរបូិណ៌្ឈទ 

តរមួយស្សួលខ្ួន។ អាេនឹងឈពលត លឈយើងជួបជុាំត្កុមត្េួសារេនឹងជាឈពលត ល 

ឈយើងសបាយចិរតឈេើយ ជួបកូនជួបឈៅជួបបតីឈយើងឈៅឈៅផទោះឈមើលឈៅ ូចម្ភន 

សុីម្ភនចុកត្េប់ត្គាន់អាេនងឹេឺឈយើងសបាយចិរត។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងតាំងពីឈកមងរេូរមក ល់ឈពលេនងឹមីងេិរថាជីវរិរបសមី់ងម្ភនការ 

ផ្្លស់បតូរអ្វីខ្ោះត រមីង? 

ខ៖ ម្ភនអី្ផ្្លស់បតូរ ផ្្លស់បតូរតរវាអ្រ់ម្ភន រកមិនបានតរប៉េុណ្ណឹ ងឯង  ូចថាឈយើងឈៅតរ 

ភាពត្កីត្កឈយើងអ្រ់ម្ភនឈ ើងរួចណា  ូចឈយើងឈៅលាំបាកឈៅឈ ើយណា ឈយើងម្ភន 

 ូចថាម្ភនសងឃមឹអី្វត លនឹងឲ្យឈយើងម្ភនអ្រ់ម្ភនគាម នសងឃឹមអ្វីឈសាោះឈ ើយម្ភនតរ 

ឈយើងបងបអូនឈយើងក៏អ្រ់ឈយើងក៏អ្រ់គាម នសងឃឹមអ្វីឈទ សងឃឹមតរកម្្ភាំងឈយើងរក ឈេើយ 



សពវមលៃសងឃឹមតរឈលើកម្្ភាំងបតី និង កម្្ភាំងកូន ខ្ុាំម្ភនត លឈៅរកអី្បានខ្ុាំឈឺឈជើងឈពក 

ឈៅមិនរួច។ 

ក៖ តាំងពីឈកមងមកឈរើមីងម្ភនកតីស្សមម៉េចង់ឈ្វើអ្វីឈទឈពល ា្ំឈ ើងមីង? 

ខ៖ ខ្ុាំពីឈ ើមមិញ ា្ំតរចង់ឈរៀនឈ រេនឹងឯង អ្រ់ម្ភនស្សមម៉េអី្ឈទស្សមម៉េតរចង់ឈចោះឈ រ។ 

ចាស! ឈចោះឈេើយតរអ្រ់ទន់ឈចោះការ់ឈរៀនអ្រ់បាន ឈត្រោះអី្តម៉េឪរវល់ឈពលឈៅឈចោះតរ

ជួយគារ់ឈៅ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមក ល់សពវមលៃឈនោះអ្រ់ទន់ឈចោះឈ រ ត រ? 

ខ៖ ឈ រឈចោះតរ ការ់អ្រ់ឈចោះ ឈ រឈៅផទោះប៉េោះឈខ្ឈ រឈខ្អាវឲ្យកូនឈ រអី្ អាវរតេកអាវអី្ 

ឈៅ សាឈរ ៉េឲ្យកូនឈស្ៀកបាន។ 

ក៖ ឈរើមីងចូលចិរតពិសារមហូបអ្វីជាងឈេត រមីង? 

ខ៖ មហូបចូលចិរតជាងឈេគាម នអី្ឈទម្ភនតរស្រមជូរ  ូចថាស្រមជូរឈយើងអាចទទួលបានរាល ់

មលៃ។ 

ក៖ ចូលចិរតត្បេុកឈទ? 

ខ៖ ត្បេកុចូលចិរតត រប៉េុតនតឈយើងេូបអ្រ់បានឈទខ្្ចឈឺ។ 

ក៖ ចុោះមីងចូលចិរតសាត ប់បទចឈត្មៀងឈទមីង? 

ខ៖ ចូលចិរតឈរើ ខ្ុាំចឈត្មៀង៩ឈេើយខ្ងសាត ប់។ 

ក៖ ចុោះបទណាត លមីងចូលចិរតជាងឈេត រ? 

ខ៖ បទមឈនាសឈញ្ច រនា។ 



ក៖ តរាចឈត្មៀងមួយណាត រមីង? 

ខ៖ តរាចឈត្មៀងអ្រ់ម្ភនថាមួយណាឈទ  ូចជាចត្មុោះបឈណាត យឲ្យតរពិឈរាោះខ្ុាំចង់សាត ប់ 

អ្នកឈនាោះឯង។ ឈបើត្បសុ ូចជាចង់សាត ប់ ណ្យ វា៉េន់ឈណ្រ ណ្យ វា៉េន់ឈណ្រ ពិឈរាោះណា

ស់។ 

ក៖ ចុោះមីងឈចោះឈលងឧបករណ៍្រង្គ្នតីអី្ឈទមីង ឬក៏ឈចោះរាាំរបាាំឈទមីង? 

ខ៖ ខ្ុាំអ្រ់ឈចោះឈទ។ 

ក៖ ចុោះឈៅកនុងត្េសួារមីងម្ភននរណ្ឈចោះឈទមីង? 

ខ៖ កូនខ្ុាំ ប៉េុតនតអ្រ់ឈចោះខ្ងេនឹងឈចោះតខមរឈភ្ងតខមរ វាឈរៀនឈទើបតរកូវរី ឈរើវាឈចោះឈេើយ 

វាឈៅឈលងបានលុយ ប៉េុតនតឈទើបតរកូវរីឈៅអ្រ់ម្ភនឈៅខ្ុាំឲ្យកូនឈៅឈ្វើការផ្លអ កមួយ 

រយៈឈៅ។  

ក៖ តាំងពីឈកមងមកមីងចូលចិរតឈលងតលបងត្បជាត្បិយតខមរអ្វីត រមីង? 

ខ៖ ចូលចិរតឈលងពីឈ ើមមិញចូលចិរតឈលង ឈលងពួនចាប់ឈម៉េចត្រង់ណា មិនត លឈលង 

អ្ ូរឈទ ឈលងអាឈចាលឈងូឈចោះឈៅ ឈបើចាញ់ខ្ុាំឈ្វើខ្ុាំឈេចូលចិរតឈលងចឹងឯង អ្រ់ឈឺឈលង 

អ្ងាុញឈឺខ្ុាំអ្រ់ឈចោះឈលងឈទ ឈេើយនិង ឈលងេក់ឈូងេក់អី្ឈៅឈឺ អាឈូងឈចាល 

ឈចាលចាំឈេើយឈ្វើខ្ុាំឈេឈេើយ។ 

ក៖ មីងចូលចិរតឈលងកីឡា  ូចឈលងបាល់ទរ់ បាល់ទោះឈទមីង? 

ខ៖ អ្រ់ចូលចិរតឈទឈឺ។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងចុងបញ្ច ប់ឈនោះ ឈរើមីងម្ភនអ្វីចង់ផ្លត ាំឈផ្ើរឈៅកាន់កូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយរបស់មីង 

ឈទមីង។ 

ខ៖ ចង់ផ្លត ាំឈផ្ើរឈៅកាន់កូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយឲ្យវាឈចោះរស ូឈេើយកុាំឲ្យឈភ្ចត្បមពណី្តខមរ 

ឈយើងឲ្យវាឈចោះចាាំឈៅអ្វីត រថាតម៉េឪលាំបាក  ូចថាកាលជាំនាន់អាពរឈ្វើបាបតម៉េឪឈម៉េច 

ឲ្យកូនម្ភនការចងចាាំថាអ្ញត្រូវម្ភនការចងចាាំបានតម៉េអ្ញលាំបាកសម័យប៉េុល ពរ 

សម្្ភប់យា៉េងឈម៉េច អាករយា៉េងឈម៉េចសូមឲ្យឈកមងជាំនាន់ឈត្កាយេនឹងឲ្យម្ភនការឈចោះ ឹង 

ថាអ្វីអាត្កក់អ្វីលអ ូចថាប៉េុលពរេនឹង។ វាសម្្ភប់ត្បជាជនឈត្ចើនណាស់ឲ្យវាម្ភនការ 

ចងចាាំថា ូចថាឈកមងសាឈត្កាយឈនោះឲ្យវាម្ភនេាំនិរមួយលអ ូចថា កុាំឲ្យ ូចថាចាស់ៗ 

ជាំនាន់មុន ឈេើយនិង កុាំឲ្យឈភ្ើរឈភ្ើនខុសត្បមពណី្ឈយើងម្ភនតរប៉េុណ្ណឹ ងឯង។ 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងខ្ុាំសូមអ្រេុណ្មីងត លបានអ្នុចា រឲ្យខ្ុាំសម្ភា សត លបានចាំណាយ 

ឈពលសម្ភា សជាមួយខ្ុាំ ឈេើយខ្ុាំសមូជូនពរឲ្យមីងម្ភនសុខភាពលអ និង ម្ភនសាំណាង 

លអ និង ម្ភនសុភមងាលណាមីងណា។ បាទអ្រេុណ្មីង៕ 

 

 


