
ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំស្សហីាក ់ពៅ 
ក៖ អ្នកធ្វើការសម្ភា សធ ម្ ោះ ធរ ៉េន សារនិ ខ៖ អ្នកត្រវូធេសម្ភា សធ ម្ ោះ ហាក់ ធៅ 
 
ក៖ ចឹងអ  ៊ុំជាដំបូងខ្ញំសូមថ្លែងអំ្ណរេញណដល់អ  ៊ុំ ថ្ដលបានឲ្យខ្ញំសម្ភា សពីត្បវត្តិរបស់អ  ៊ុំ 
ធ ើយការសម្ភា សហ្នឹងត្រូវបានធរៀបចំធោយសាកលវទិ្យាល័យ ថ្ដលម្ភនធ ម្ ោះថា 
BYU ធ ើយសាកលវទិ្យាល័យហ្នឹងធៅអាធមរកិ។ ចាស! ធោលបំណងថ្ដលសាកល 
វទិ្យាល័យចង់សម្ភា សត្បវត្តិត្បជាជនថ្ខមរ េឺចង់រការទ្យញកត្បវត្តិត្បជាជនថ្ខមរ ធដើមបីឲ្យកូន 
ធៅជំនាន់ធត្កាយ ោរ់អាចសាា ល់ពីត្បវត្តិរបសដូ់នតា ធ ើយធរៀនអំ្ពីត្បវត្តិរបស់ដូនតា 
ោរ់ចឹងអី្ណាអ  ៊ុំ។ ចាស!ធ ើយចឹងធពលថ្ដលខ្ញំ សម្ភា សអ  ៊ុំហ្នឹងខ្ញំនឹងោក់ការសម្ភា ស 
របស់អ  ៊ុំធៅកនញងធវបសាយរបស់សាលាថ្ដលម្ភនធ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory 
.byu.edu ណាអ  ៊ុំ។ ចឹងអ  ៊ុំយល់ត្ពមឲ្យខ្ញំោក់សម្ភា សរបស់អ  ៊ុំចូលធៅកនញងធវបសាយរបស ់
សាលាធទ្យអ្ ំ? 
ខ៖ ចាស យល់ត្ពម។ 
ក៖ ចាស! ចឹងអ  ៊ុំសត្ម្ភប់ថ្លៃថ្ខខ្ញំសម្ភា សបង ធៅថ្លៃទី្យ ២១ ថ្ខធមសា ឆ្ន  ំ២០១៧។ 
ធ ើយការសម្ភា សត្រូវបានធ្វើធ ើងធៅភូមិថ្ត្ពសាវ យ ឃញំរងស ីស្សុកសថ្ងែ ធខរតបារ់ដំបង 
ណាអ  ៊ុំ។ ចាស! ចឹងធ ម្ ោះរបស់អ  ៊ុំអី្ថ្ដរ ធ ម្ ោះធពញរបស់អ  ៊ុំណា? 
ខ៖ ធ ម្ ោះ ហាក់ ធៅ។ 
ក៖ ចាស! ចញោះអ  ៊ុំម្ភនធ ម្ ោះធៅធត្ៅធទ្យ? 
ខ៖ ម្ភន! 
ក៖ ធ ម្ ោះអី្ធេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ធ ម្ ោះ ទ្យន់។ 
ក៖ ម្ភនធ ម្ ោះអី្ធសសងធទ្យៀរធទ្យអ  ៊ុំ ម្ភនថ្រពីរហ្នឹងធទ្យ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អ  ៊ុំអាយញប៉េញនាម នធ ើយឆ្ន ំធនោះ? 
ខ៖ អាយញ ៥៤ឆ្ន ំ។ 
ក៖ ត្បសនិជាអ  ៊ុំអាយញ ៥៥ឆ្ន  ំអ្ ំធកើរធៅឆ្ន ំ ១៩៦៤។ 



ខ៖ ៥៥ ឆ្ន ំលមីធនោះ។ 
ក៖ ឆ្ន ំថ្ខមរ ៥៥ ចញោះអ  ៊ុំម្ភនចាំថាអ  ៊ុំធកើរធៅថ្លៃណា ថ្ខណា ឆ្ន ណំាធទ្យ? 
ខ៖ មិនដឹងធភែចអ្ស់ធ ើយ។ 
ក៖ ចញោះឆ្ន ំថ្ខមរឆ្ន ំអី្ធេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ឆ្ន ំថ្ខមរឆ្ន ំធថាោះហ្នឹងឯង មិនដឹងឆ្ន បំារងំអី្ធទ្យដឹងថ្រឆ្ន ំថ្ខមរ ថ្ខកត្តិក។ 
ក៖ ថ្លៃអី្អ្រ់ដឹងធទ្យអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្លៃត្ព សបរិ៍។ 
ក៖ ចាំឆ្ន ំថ្ខមរវញិអ  ៊ុំ ចញោះអ  ៊ុំធកើរធៅភូមិណា ឃញណំា ស្សុកណាថ្ដរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ធកើរធៅភូមិថ្ត្ពសាវ យ ឃញរំងសី ស្សកុសថ្ងែ ធខរតបារ់ដំបងធនោះឯង។ 
ក៖ អ  ៊ុំម្ភនបងបអូនចំនួនប៉េញនាម ននាក់អ  ៊ុំ? 
ខ៖ ម្ភន ៣នាក់។ 
ក៖ ទំងអ្ស់ណាអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ហ្នឹងធ ើយ ៣នាក់។ 
ក៖ ពួកោរ់ម្ភនធ ម្ ោះអី្ថ្ដរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ បងស្សីបងធេបងអស់ធ ម្ ោះហាក់ សញភី ហាក់សញសល ធ ើយនិងហាក់ ធៅ។ 
ក៖ ចឹងអ  ៊ុំជាកូនទី្យ ៣? 
ខ៖ អ  ៊ុំធៅធេ។ 
ក៖ អ  ៊ុំម្ភនចងចាំសាច់ធរឿងពីរូចៗធទ្យ? ដូចជាចាសំាច់ធរឿងជាមួបងបអូនរបសអ់  ៊ុំ? ថាធ្លែ ប់ 
ធ្វើអី្ជាមួយោន ? ម្ភនអ្នញសាវរយីអី៍្ខែោះមួយោន ចឹងណាអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ធ្វើថ្ស្សធ្វើចម្ភា រ រកសញីរិចរួច ម្ភនមញនរបរអី្ថ្ស្សអ្រ់ម្ភនធ្វើសង បងទី្យមួយអ្រ់ម្ភន 
ថ្ស្សចម្ភា រអី្ធ្វើទំងអ្ស់ ធ ើយបងទី្យ ២ម្ភនរកសញអីី្ធដើរលក់ឥវ៉េន់រិចរួចធៅសទោះហ្នឹង។ 
ក៖ កាលពីអ  ៊ុំធៅរូចៗធ្លែ ប់ម្ភនអ្នញសាវរយីអី៍្ធៅធមើលធោ ឬ ក៏ធៅធ្វើអី្ជាមួយោន ធទ្យ
អ  ៊ុំ? 
ខ៖ កាលធៅរូចៗម្ភនអី្ អ្រ់ថ្ដរធ្វើថ្រថ្ស្សចម្ភា រ។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំធពលថ្ដលអ  ៊ុំធៅធកមងៗអ  ៊ុំចូលចិរតធ្វើអី្ធេជាមួយនឹងបងបអូនរបស់អ  ៊ុំណា? ដូច 
ជាធលងបាយ ញកបាយ  ឬ ក៏ធ្វើអី្ជាមួយោន ចឹងណា? 



ខ៖ មិនថ្ដលធលងបាយ ញកបាយ អី្សង។ 
ក៖ ភាេធត្ចើនធ្វើអី្ធេអ  ៊ុំ កាលធៅរូចៗណា? 
ខ៖ ម្ភនធ្វើអី្ម្ភនថ្រធរៀនរិចរួច ធ ើយធមើលត្កបីជាមួយោន ។ 
ក៖ ចញោះឥ ូវបងបអូនអ  ៊ុំោរ់ធៅណា? ធ ើយោរ់ធ្វើការងារអី្ធេខែោះអ  ៊ុំ? 
ខ៖ បងបអូនធៅពីណាក់មួយ ធៅថ្ត្ពសាវ យមួយ ធ ើយធៅភនំបាធទ្យៀង ធនាោះមួយថ្បកទំង 
អ្ស់សញទ្យធថ្រធៅឆ្ៃ យៗពីោន ។ 
ក៖ ចញោះម្ភត យរបសអ់  ៊ុំោរ់ធ ម្ ោះអី្ថ្ដរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ធ ម្ ោះ ឈញ ំស ួម។ 
ក៖ ធ ើយឪពញករបសអ់  ៊ុំវញិ? 
ខ៖ ធ ម្ ោះទប ហាក់។ 
ក៖ ចញោះោរ់ទំងពីរនាក់អាយញប៉េញនាម នធ ើយអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្ម៉េោរ់អាយញ ៨៤ឆ្ន ំ។ 
ក៖ ោរ់ធកើរឆ្ន ំអី្អអ  ៊ុំដឹងធទ្យ? 
ខ៖ ោរ់ធកើរឆ្ន ំឆ្ែូវ ថ្រអ្រ់ដឹងធកើរឆ្ន ំបារងំឆ្ន ំអី្ធទ្យដឹងថ្រឆ្ន ំឆ្ែូវ ពញកជិោះខ្លែ  ធ ើយម ៉ែជិោះ 
ធោ។ 
ក៖ ឪពញកអ  ៊ុំឆ្ន ំខ្លល? 
ខ៖ ហ្នឹងធ ើយ ម្ភត យឆ្ន ំឆ្ែូវ។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំដឹងថាោរ់ធកើរធៅឯណាធទ្យអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ធកើរមកត្ោន់ថ្រដឹងថាោរ់ធកើរធៅថ្ត្ពសាវ យធនោះធកើរធៅឯណាមិនដឹងធទ្យ ដឹងថ្រ 
ដឹងកតីមកម ៉ែឪធៅថ្ត្ពសាវ យធនោះ។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំមិនថ្ដលសួរោរ់ថាស្សុកកំធណើ រអី្ធៅធទ្យហ្ន៎អ  ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្ម៉េោរ់ថាោរ់ធកើរធៅត្ពសាវ យថ្ដរ។ 
ក៖ ចញោះឪពញករបសអ់  ៊ុំវញិ អ  ៊ុំដឹងថាោរ់ធកើរធៅឯណាធទ្យ? 
ខ៖ ពញកធកើរធៅថ្ត្ពសាវ យធនោះថ្ដរ។ 
ក៖ ធ ើយឪពញកអ  ៊ុំោរ់ធ្វើអី្ថ្ដរសត្ម្ភប់ចិញ្ច មឹជីវរិថ្ដរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់សាែ ប់បារ់ធ ើយហ្នឹង? 



ក៖ កាលពីមញនណាអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់ធ្វើថ្រថ្ស្សប៉េញណណឹ ងឯង អ្នកថ្ស្សម្ភនធ្វើអី្។ 
ក៖ ចាស! ធ ើយោរ់អ្រ់ម្ភនរកសញីអី្ធសសងធទ្យអ  ៊ុំហ្ន៎? 
ខ៖ អ្រ់ធទ្យ។ 
ក៖ ោរ់ជាមនញសសធម៉េចថ្ដរអ  ៊ុំ? ោរ់កាច ឬ សែូរ ោរ់បានធ្វើអី្ខែោះថ្ដរចឹងណាអ  ៊ុំ? 
ខ៖ មិនសវូដឹងថ្ដរថ្រោរ់មិនថ្ដលកាចោក់អ  ៊ុំសង។ 
ក៖ ចញោះម្ភត យរបសអ់  ៊ុំវញិោរ់ធ្វើអ្វីថ្ដរធដើមបីចិញ្ច ឹមជីវរិ? 
ខ៖ ម្ភនធ្វើអី្បិរស្សា ចិញ្ច ឹមកូនោរ់ធមម្ភ៉េយតាំងពីយូរណាស់ធ ើយហ្នឹង។ ោរ់ធម 
ម្ភ៉េយតាំពីអាយញ៣០ឆ្ន ំធនាោះ ោរ់ម្ភនធ្វើបិរថ្រស្សា ចិញ្ច ឹមត្ជូកធៅចិញ្ច មឹកូនហ្នឹងឯង។ 
ក៖ ធ ើយោរ់ជាមនញសសធម៉េចថ្ដរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់ម្ភនធម៉េច ោរ់ជាមនញសស្មមតា? 
ក៖ កាច សែូរ ធ ើយោរ់ចូលចិរតធ្វើអី្ធេ? អ  ៊ុំសាា ល់អី្ធេខែោះអំ្ពីោរ់ណាអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់ម្ភនធ្វើអី្សង ោរ់មិនកាចសែូរោក់នរណាសង ោរ់មិនថ្ដលកាចោក់នរណា 
សង។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំម្ភនចងចាំសាច់ធរឿងអី្ជាមួយនឹងឪពញកម្ភត យរបស់អ  ៊ុំធទ្យ? 
ខ៖ មិនចាសំង ដឹងថ្រធកើរមក...មិនដឹងថាធម៉េចធទ្យ។ 
ក៖ ដូចជាម្ភនអ្នញសាវរយី៍ធៅណាមួយោរ់ ឬ ក៏ជួយអី្ខែោះធៅកាន់ោរ់អី្ចឹងណា 
ធពលោរ់ឈឺអ្ ំធ្វើអី្ខែោះចឹងណាអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ធពលឈឺកាលជំនាន់អាពរមកធមើលោរ់អី្ចឹងណា ធៅកងចល័រអី្ចឹងធៅជំនាន់ 
អាពរធនាោះម្ភនណាបានមកធមើលោរ់ រួចមកឆ្ន ំ ៧៩ហ្នឹងធៅ។ ធយើងធៅឯអូ្រធៅអី្ធៅ 
ធៅស្សុកថ្លប៉េញណណឹ ងឯងធៅរកធបើកអ្ងែរធបើកអី្ហ្នឹងធេថ្ត្កងលរបានអ្ងែរយកមកឲ្យថ្ម៉េ 
ថ្រកអ្ងែរមកឲ្យថ្ម៉េ កាលជំនាន់ធនាោះម្ភនអី្។ 
ក៖ ចញោះធពលថ្ដលអ  ៊ុំធៅរូចៗ ឬ ក៏ធពល្ំធ ើយណា ឪពញកម្ភត យរបស់អ  ៊ុំោរ់ម្ភនធ្លែ ប់ 
និយាយត្បវរតិកាលោរ់ធៅធកមងៗត្បាប់អ  ៊ុំ ោរ់ពិបាកធម៉េច ោរ់ជួបធរឿងអី្ធេខែោះធទ្យអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្ម៉េមញខថ្រពិបាកធ ើយោរ់ធមម្ភ៉េយយូរធ ើយ។ ោរ់ចិញ្ច មឹធយើងរកសញចិីញ្ច ឹមធយើង 
ោរ់ពិបាកថ្មន រកសញីខំចិញ្ច ឹមប៉េញណ្ណឹ ងឯង ឪោរ់សាែ ប់យូរធ ើយតាំងពីរូចមិនដឹងថ្ដរ។ 



ក៖ ចញោះអ  ៊ុំម្ភនចងចាំធ ម្ ោះជីដូនជីតារបស់អ  ៊ុំខ្លងម្ភត យធទ្យ ោរ់ធ ម្ ោះអី្ធេខែោះ? 
ខ៖ សាា ល ់ោរ់ធ ម្ ោះយាយ មួយ ធ ើយតាធ ម្ ោះតាឈញំ។ 
ក៖ ចញោះខ្លងឪពញកវញិ? 
ខ៖ តាទប យាយចូវ។ 
ក៖ ចញោះម្ភនចាំតាទួ្យរធទ្យៀរធទ្យអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ធទ្យ។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំដឹងថាោរ់ធកើរធៅឯណា ធ ើយឆ្ន ំណាថ្ដអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងមិនថ្ដលបានសួរោរ់។ 
ក៖ អ  ៊ុំដឹងថា ដូចជាយាយោរ់ធ្លែ ប់ត្បាប់អំ្ពីត្បវរតិរបស់ជីដូនជីតាអ  ៊ុំមកកាន់អ  ៊ុំធទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ធទ្យ! ោរ់មិនថ្ដលនិយាយត្បាប់សង។ 
ក៖ អ្រ់ទងំអ្ស់? ថាបា៉េោរ់ជាមនញសសធម៉េច? ោរ់ជួបធរឿងអី្ខែោះអ្រ់ថ្ដរហ្ន៎? 
ខ៖ អូ្! ធបើយាយខ្លងម្ភត យោរ់ធៅដំណាក់ដធងាែ រធ្វើថ្ស្សធ្វើអី្ធៅហ្នឹងឯង។ 
ក៖ ចាស! ចឹងោរ់ធ្លែ ប់ធៅដំណាក់ដធងាែ រថ្ដរ? 
ខ៖ ធ្លែ ប់ធៅ ធៅធ្វើថ្ស្សធៅហ្នឹងចញោះធ ើងមកថ្ត្ពសាវ យធៅ ធកើរមកទន់ធឃើញោរ់ធ្វើ 
ថ្ស្ស។ 
ក៖ ចាស! ចញោះត្កុមត្េួសាររបស់អ  ៊ុំធៅធខរតធនោះយូរធៅអ  ៊ុំ? រយៈធពលប៉េញនាម នឆ្ន ំ ធ ើយ 
ត្បថ្ លណាអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ធៅយរូថ្ដរធ ើយតាំងពីឆ្ន ំ១៩៧៩មករ ូរមកដល់ឥ ូវធនោះ ៣០-៤០ឆ្ន ំធ ើយ។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំម្ភនសាច់ញារិថ្ដលធៅធត្ៅត្បធទ្យសធទ្យអ  ៊ុំ? ដូចជាធត្ៅពីត្បធទ្យសថ្ខមរដូចជា
នៅធវៀរណាមធៅអាធមរកិ ធៅបារងំ ធៅថ្លអី្ម្ភនអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់ម៉េង។ 
ក៖ ចញោះសាវ មីរបសអ់  ៊ុំោរ់ធ ម្ ោះអី្ថ្ដរ? 
ខ៖ ធ ម្ ោះនូ អ្ញីន ។ 
ក៖ អ  ៊ុំម្ភនចាំថាធរៀបអាពាណ៍ពិពាហ្៍មួយោរ់ថ្លៃណាធទ្យ? 
ខ៖ ចាំធៅឆ្ន ំ ១៩៩០ជាង ត្បថ្ លជាឆ្ន ំ ៩៣ ឬ ៩៤។ 
ក៖ អាពា ៍ពិពា ៍អ  ៊ុំហ្នឹងធរៀបចំធ ើងធោយខែួនឯង ឬ ក៏ឪពញកម្ភត យជាអ្នកសសំសាញំណាអ  ៊ុំ? 



ខ៖ ថ្ម៉េឪសសំសាញំឲ្យ។ 
ក៖ ម្ភនថ្លែជំនួនធទ្យអ  ៊ុំ? 
ខ៖ បាន! 
ក៖ ប៉េញនាម នថ្ដរ? 
ខ៖ បានរិចរួច។ 
ក៖ ធ ើយអ  ៊ុំអាចធរៀបរប់ពីធពលដំបូងថ្ដលអ  ៊ុំបានជួបជាមួយនឹងអ  ៊ុំត្បុសបានធទ្យ ថា 
ធ រញអី្បានអ  ៊ុំស្សឡាញ់ោន  ធ រញអី្បានអ  ៊ុំសាា លោ់ន  ធ ើយសាា ល់ធៅឯណា? 
ខ៖ ធៅស្សុកភូមិជាមួយោន ។ 
ក៖ ធ ើយម្ភនលួចស្សឡាញ់ោន អ្រ់។ 
ខ៖ ស្សឡាញ់ហ្នឹងធ ើយបានយក ធបើមិនស្សលាញ់ថ្ដរយក។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំធចោះអាន និង ធចោះអ្កសរថ្ខមរបានលអប៉េញណាណ ថ្ដរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អ  ៊ុំមិនធចោះថ្ដរ អ  ៊ុំអ្រ់ធចោះអ្កសរសងហ្នឹង។ 
ក៖ អ  ៊ុំបានធៅធរៀនធទ្យ? 
ខ៖ ធរៀនបាន កាលធៅជំនាន់ធនាោះធរៀនបានរិចថ្ដរ ថ្ខមរត្ក មបាញ់ោន ររ់មិនបានធរៀន 
ធទ្យ អ  ៊ុំមិនសូវធចោះអ្កសរ។ 
ក៖ អ  ៊ុំបានចាំធ ម្ ោះសាលាអី្ថ្ដរអ  ៊ុំបានធរៀនធទ្យ? 
ខ៖ សាលាថ្ត្ពសាវ យ កាលធនាោះម្ភនត្ោប់ធលែ ងររ់។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំម្ភនធចោះភាសាអី្ធសសងធទ្យធត្ៅពីភាសាថ្ខមរធទ្យ? 
ខ៖ ធចោះថ្រថ្ខមរមួយមញខហ្នឹង។ 
ក៖ ថ្ល ចិន ធវៀរណាមអី្អ្រ់ធទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ធទ្យ។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំបានមិរតភិកតសនិរសាន លថ្ដលអ  ៊ុំសាា ល់ថ្ដល្ំធ្លរ់មកជាមួយោរ់ធទ្យ? 
ខ៖ អ  ៊ុំោម នមិរតភិកតអី្ធទ្យមួយជារិធនោះ មិរតភិកតពួកម្ភ៉េ ក់អី្ណឹងធេធទ្យ។ 
ក៖ អ  ៊ុំធ្លែ ប់បានធ្វើថ្ស្សចម្ភា រ ឬ ក៏ធ្វើអី្ធៅវលថ្ស្សធទ្យអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ធ្វើ ធ្វើចម្ភា ររិចរួចអ្រ់បានធ្វើថ្ស្សធទ្យ ធ្វើចម្ភា ររិចរួច។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំម្ភនដូចជាធ្វើអាជីវកមមលក់ដូរ ឬក៏ចិញ្ច មឹត្ជូក ចិញ្ច មឹម្ភន់អី្ធទ្យ? 



ខ៖ អ្រ់ថ្ដលធទ្យ ម្ភន់ចិញ្ច ឹមប៉េញថ្នត ត្ជូកអី្មិនថ្ដលចិញ្ច ឹមធទ្យ ធ្វើចម្ភា ររិចរួចធមើលកូន 
សញទ្យធថ្រពិការធៅណារួច។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំធ្លែ ប់ធ្វើការងារធសសងធត្ៅពីធ្វើថ្ស្សធ្វើចម្ភា រធ ើយនិងចិញ្ច ឹមសរវធទ្យអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់! កូនពិការ ធ ើយម្ភត យចាសមិ់នដឹងថាធៅណាឲ្យរួចនឹងធេធទ្យ។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំធ្លែ ប់ធ្វើការងារអី្ខែោះកនញងជីវរិរបស់អ  ៊ុំ ការងារអី្ខែោះថ្ដលអ  ៊ុំធ្លែ ប់ធ្វើ? 
ខ៖ ធ្វើចម្ភា រហ្នឹង សពវថ្លៃធ្វើថ្រចម្ភា រហ្នឹងឯងធ ើយចិញ្ច ឹមម្ភន់រិចរួច កូនពិការធ ើង 
ពីរនាក់ ធ ើយម្ភត យក៏ចាស់ ធ ើយបតីក៏ពិការធជើងថ្ដរ។ 
ក៖ ចាស! ចញោះអ  ៊ុំតាំងពីវយ័ធកមងរ ូរមកដល់ធពលធនោះធឃើញថាជីវរិអ  ៊ុំលែ ស់បតូរអ្វីខែោះអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ធពលចាស់ធ ើងធចោះថ្រឈឺធនោះឈធឺនាោះចឹងធៅ មិនដូចកាលធៅធកមងធទ្យ។ 
ក៖ ម្ភនអី្ធទ្យៀរថ្ដលលែ ស់បតូរធទ្យអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ម្ភនថ្រឈឺដៃ ឈឺធជើងចញកអ្ស់ធ ើយប៉េញណណឹ ងឯង។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំចូលចិរតពិសារមហូបអី្ថ្ដរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ចូលចិរតសមែរមជូរសមែរត្បធ ើរ ឆ្មិនសូវចូលចិរតធទ្យ។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំចូលចិរតធលងថ្លបងត្បជាត្បិយថ្ខមរអី្ខែោះថ្ដរអ  ៊ុំដូចជា ធចាលឈូង ទញព្រ័ព្ត្
ចឹងណាអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់មិនថ្ដលបានធៅធចញឈូងធលងអី្នឹងធេ ធៅឯណា ធបើសញទ្យធថ្រចឹងមិនបាន 
ធដើរធៅធលងណាសបាយនឹងធេធទ្យ។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំម្ភនចាំបទ្យចធត្មៀងណាថ្ដលអ  ៊ុំបានចាំធរៀនចាំពីធកមងមកធទ្យអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ ចឹងម្ភនន័យថាអ  ៊ុំអ្រ់ថ្ដលសាត ប់បទ្យចធត្មៀងអី្ថ្មនធទ្យ? 
ខ៖ សាត ប់ធរើសពវថ្លៃ។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំម្ភននរណាម្ភន ក់ថ្ដលធៅកនញងសទោះអ  ៊ុំ ឬក៏សាច់ញារិអ  ៊ុំ ោរ់ធចោះធលងឧបករណ៍ 
រន្រនតីថ្ខមរធភែងសម័យអី្ធទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនណាធចោះធទ្យ កូនៗសញទ្យធថ្រធៅធ្វើកមមករធេធៅស្សុកថ្លទំងអ្ស់។ 
ក៖ ចញោះសទោះអ  ៊ុំម្ភនលកខណៈថ្បបណាថ្ដរតាំងពីធកមងរបស់រ ូរដល់ធពលធនោះណា? 
ខ៖ ម្ភនអី្សទោះ្មមតា។ 



ក៖ ធពលសាងសង់សទោះហ្នឹង អ  ៊ុំសាងសង់ធោយខែួនឯង? 
ខ៖ សង់មកយូរធ ើយបាក់ពញកអ្ស់ធ ើយ ម្ភននរណាយាយក៏ចាស់ជរអ្ស់ធ ើយ 
ម្ភននរណាធ្វើឯងក៏វអ្ស់ថ្ដរកូនក៏អ្រ់ធ ើយម្ភត យក៏ចាស់ធ ើយ។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំម្ភនធចោះជំនាញអី្មួយពីជីដូនជីតារបស់អ  ៊ុំធទ្យ ឬក៏ធ្វើអី្មួយពីោរ់ចឹងណាដូច 
ជាកូរសែរ នវចវលែិ៍ ឬ អី្ថ្ដលជំនាញថ្ដលោរ់បានបធត្ងៀនអ  ៊ុំណា? 
ខ៖ អ្រ់ធទ្យ។ 
ក៖ ម្ភននរណាម្ភន ក់កនញងសទោះអ  ៊ុំធចោះធ្វើសទោះធទ្យអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់! ធ្វើថ្រចម្ភា ររិចរួច បតីពិការធជើង ចាស់ៗអ្ស់ធ ើយធៅរកសញីអី្ធកើរ។ 
ក៖ អ  ៊ុំអាចត្បាប់ខ្ញំបានធទ្យពីធពលណាថ្ដលអ  ៊ុំពិបាកធេកនញងជីវរិ? 
ខ៖ កញំនិយាយធរឿងពីធនាោះថាពិបាកធ ើយ ថ្សនពិបាកណាស់ ធយើងកូនសញទ្យធថ្រមិនត្េប់ 
ធ ើយធពលចាស់ធៅអ្រ់ពីម្ភត យធៅមិនដឹងថាម្ភននរណាធមើលវធយើងធចោះថ្រេិរធចោះ
ថ្រ ពិបាក។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំឆ្ែងការ់ការលំបាកហ្នឹងធោយរធបៀបណាថ្ដរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ស ូត្ទអំ្រ់ធៅ ថាធរឿងពិបាកណឹងពិបាកណាស់។ 
ក៖ ធ ើយធពលណាថ្ដលអ្ ំេិរថាអ្ ំសបាយចិរតជាងធេ? 
ខ៖ សបាយមួយថ្ភែរៗ ធ ើយអាធរឿងធកើរទ្យញកខធត្ចើនជាង។ 
ក៖ ចាស! ធពលណាថ្ដលអ  ៊ុំេិរថាសបាយថ្ដរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ធពលណាសបាយធៅៗថ្រកនញងចិរតពិបាករ រូ។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំធពលថ្ដលអ  ៊ុំធៅធកមងអ  ៊ុំធ្លែ ប់ម្ភនកតីស្សថ្ម៉េថាចង់ធ្វើអី្ធពល្ំធ ើងធទ្យ? 
ដូចជាធ្វើត្េូធពទ្យយ ធ្វើត្េបូធត្ងៀន ឬក៏ការ់ធដរអី្ចឹង អ  ៊ុំធ្លែ ប់ម្ភនអ្រ់ធទ្យ? 
ខ៖ ធចោះថ្រចង់ៗធ ើយ ថ្រធយើងមិនបានធរៀនមិនបានអី្មិនធចោះអ្កសរធៅធ្វើអី្ធកើរ។ 
ក៖ អ  ៊ុំចង់ធ្វើអី្ធេ? 
ខ៖ ឥ ូវវ ួសធពលធ ើយ បានថ្រធពលធយើងធៅពីធកមងធទ្យ។ 
ក៖ ចញោះអ  ៊ុំធបើសិនជាអ  ៊ុំអាចលត ំត្បាប់ធៅកាន់កូនធៅអ  ៊ុំជំនាន់ធត្កាយៗ។ ធរើអ  ៊ុំនឹងនិយាយ 
អី្ខែោះធៅកាន់ពួកោរ់ណាអ  ៊ុំ? ថាឲ្យោរ់រស់ធៅធម៉េច? ខិរខំរស ូធម៉េចខែោះចឹងណាអ  ៊ុំ? 



ខ៖ ឲ្យកូនធៅរកសញមី្ភនបាន កញំឲ្យអ្រ់ដូចម្ភត យ រស់សញីបានម្ភនធៅ កូនសញទ្យធថ្រធៅធ្វើ 
ពលករធេទំងអ្ស់អាមួយធៅធនោះ អាមួយធៅធនាោះធៅ។ 
ក៖ ចាស! ម្ភនអី្ថ្ដលអ  ៊ុំចង់លត ំធស្ើរធៅកាន់ពួកោរ់ធទ្យ? 
ខ៖ អ្ស់ធ ើយមិនម្ភនអី្ធទ្យៀរធទ្យ។ 
ក៖ ចាស! ចឹងសត្ម្ភប់ខ្ញំសូមអ្រេញណអ  ៊ុំធត្ចើនថ្ដលបានពិភាកា ឬក៏ថ្ចកចាយបទ្យពិ 
ធសា្ន៏របស់អ្ ំមកកាន់ខ្ញំ អ្រេញណអ  ៊ុំ៕ 
 


