
ការសម្ភា សរបសល់ោក ហ ៊ុន លេង 
 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេង ធាវ ី  ខ៖ អ្នកត្រូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហ ៊ុន ឈេង 
េ៖ ញ ៉ែម ស៊ុេន្ធា  

 
 
ក៖ ខ្ញ ុំថ្លែងអុំណរគញណដល់ប៉ា  ថ្ដលឲ្យសម្ភា សអុំពីជីវប្រវត្តិ ។ ខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ ឈេង ធាវ ី
ជាអនកសម្ភា ស ។ ប៉ា ឈ ម្ ោះឈពញ ឈ ម្ ោះអីឈគ? 
 
ខ៖ ឈ ម្ ោះ ហ ញន ឈេង ។ ហ ញន ឈេង 
 
ក៖ ថ្លៃឈនោះខ្ញ ុំសម្ភា ស គឺឈៅកនញងថ្លៃទី១៣ ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០១៦ ។ ការសម្ភា សឈនោះប្តូ្វបនឈរៀរ 
ចុំឈេើងឈោយសាកលវទិាល័យឈៅប្រឈទសអាឈេរកិ ឈ ម្ ោះថា B.Y.U. ។ សាកលវទិាល័យ 
ម្ភនកេមវធីិឈដើេបីសម្ភា សអុំពីជីវប្រវត្តិររស់ប៉ា និងប្រជាជនថ្ខមរ ឈដើេបីឈពលអនាគត្ សម្ភា ស
អំ្ពី... ឈៅេញខ ឈៅកូនឈៅររស់ប៉ា  និងេនញសសជុំនាន់ឈប្កាយឲ្យដឹងពីជីវប្រវត្តិ និងដុំឈណើ រឈរឿង 
ឆ្កជីវតិ្ររស់ដូនតា ។ ឈត្ើប៉ាអនញញ្ញា ត្ឲ្យខ្ញ ុំោក់ ការសម្ភា សឈនោះចូលឈៅកនញងឈវរសាយររស់ 
សាកលវទិាល័យ B.Y.U. ថ្ដរឬឈទ? 
 
ខ៖ អនញញ្ញា ត្ឲ្យោក់បន អូឈខ! 
 
ក៖ ឈវរសាយឈនោះម្ភនឈ ម្ ោះថា www.cambodianoralhistory.byu.edu ។ 
ខ្ញ ុំសូេចារ់ឈ ដ្ើេឈធវើការសម្ភា សន៍ឈនោះ ។ ឈត្ើប៉ា ... សូេប្បរ់ឈ ម្ ោះឈពញេដងឈទៀត្ 
 
ខ៖ ឈ ម្ ោះ ហ ញន ឈេង 
 
ក៖ ឈត្ើប៉ាម្ភនឈគ...ម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈប្ៅថ្ដរឬឈទ? 



 
ខ៖ ម្ភនថ្ដរ ឈៅថាទញុំទាវ «ឈសើច» 
 
ក៖ ឈត្ើប៉ា ឈកើត្ឈៅថ្លៃទី... ថ្លៃណា ថ្ខណា ឆ្ន ុំណា? 
 
ខ៖ ឈកើត្ឈៅថ្លៃទី៣ ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ១៩៦១។ 
 
ក៖ ទីកថ្នែងកុំឈណើ ត្ររស់ប៉ា ឈៅឯណា? 
 
ខ៖ ឈៅឯភូេិប្កឡា ឃញុំអុំពិល ស្សុកកុំពង់ឈសៀេ ឈខត្តកុំពង់ចាេ។ 
 
ក៖ ឈត្ើប៉ា ឈកើត្ឈៅឆ្ន ុំហនឹង ប្តូ្វជាឆ្ន ុំសត្វអវី? 
 
ខ៖ ឆ្ន ុំសត្វឈោ ឆ្ន ុំឆ្ែូវ រញរាណថ្ខមរថាឆ្ន ុំឆ្ែូវ។ 
 
ក៖ ឈត្ើប៉ាម្ភនរងរអូនប្រុសស្សីរ៉ាញនាម ននាក់? 
 
ខ៖ ម្ភនរងរអូនទាុំងអស់៥នាក់ ស្សី២ ប្រុស៤ អូ ថ្ត្៦នាក់ ម្ភន៦នាក់ ប្រុស៤ ស្សី២... 
ប្ចេុំ...។ 
 
ក៖ ឈត្ើប៉ាជាកូនទីរ៉ាញនាម ន? 
 
ខ៖ ប៉ាជាកូនទី១ កូនចបងឈគ។ 
 
ក៖ ឈត្ើឥេូវឈនោះរងរអូនររស់ប៉ាទាុំងអស់រស់ឈៅទាុំងអស់ថ្ដរឬឈទ? 
 



ខ៖ ពួកោត់្រស់ឈៅទាុំងអស់ោន  រ៉ាញថ្នតរស់ឈៅថ្រកពីោន  ថ្រកពីប៉ា ឈហើយ ខែោះឈៅឯឈខត្តប្កឈចោះឈៅ 
ខែោះឈៅឯឈខត្តឈសៀេរារឈៅ ខែោះឈៅឯស្សុកកុំឈណើ ត្ ឈៅខែោះឈៅ។ 
 
ក៖ ឈត្ើឈោកតាឈ ម្ ោះអវី? 
 
ខ៖ ឈោកតាឈ ម្ ោះ ឈណា ហ ញន 
 
ក៖ ឈត្ើទីកថ្នែងកុំឈណើ ត្ោត់្ឈៅឯណា? 
 
ខ៖ ទីកថ្នែងកុំឈណើ ត្ោត់្ឈៅភូេិប្កឡា ឃញុំអុំពិល ស្សុកកុំពង់ឈសៀេ ឈខត្តកុំពង់ចាេហនឹង។ 
 
ក៖ ឈត្ើោត់្ឈកើត្ឈៅថ្លៃណា ថ្ខណា ឆ្ន ុំណា? 
 
ខ៖ អូ! ឈភែចបត់្ឈៅឈហើយ ថ្លៃកុំឈណើ ត្... សុំរញប្ត្កុំឈណើ ត្ោត់្ អីោត់្ អូ! េិនអាចចាុំបនឈទ 
កនញងឈនោះឈគម្ភនថ្ត្ឈ ម្ ោះឪពញកម្ភដ យ ប្ោន់ថ្ត្កនញងរញ្ជ ីជាតិ្ ឈគោក់ឈ ម្ ោះថា ឈណា ហ ញន ហនឹង 
ជាតិ្ថ្ខមរ ឈកើត្ឈៅឆ្ន ុំ១៩៣២។ 
 
ក៖ ឈត្ើប៉ាម្ភនការចងចាុំអវីខែោះជាេួយោត់្? 
 
ខ៖ អូ! ប៉ាចងចាុំជាេួយោត់្ គឺចងចាុំឈប្ចើន េិនអាចឈរៀររារ់ឈពលខែីបនឈទ ឈប្រោះថាឈយើងរស់ 
ឈៅជាេួយោត់្២០ឆ្ន ុំជាងឈណាោះ រ៉ាញនប៉ាចងចាុំជាងឈគគឺថាឪពញកដ៏លអ កាលហនឹង ឈៅប៉ាថា 
អាប្រុសៗរហូត្ តាុំងពីឈដើេេក ោត់្េិនថ្ដលបនវាយឈេ ោត់្ជាឪពញកដ៏លអេួយ 
ស្សោញ់កូនណាស់ ។ 
 
ក៖ ឈត្ើឆ្ន ុំកុំឈណើ ត្ោត់្ជាសត្វអវី? 
 



ខ៖ តា ឈរើខ្ញ ុំគិត្ពីឆ្ន ុំកុំឈណើ ត្ោត់្ ប៉ាចាុំថាដូចជាឆ្ន ុំ សត្វសាវ  ឆ្ន ុំវក។ 
 
ក៖ ឈត្ើតាោត់្សាែ រ់ឬក៏រស់? 
 
ខ៖ ោត់្សាែ រ់ឈហើយ ោត់្សាែ រ់ឈៅកនញងអាយញ៧៤ឆ្ន ុំ ឈៅឆ្ន ុំ២០០៦ោត់្សាែ រ់។ 
 
ក៖ ឈត្ើយាយម្ភនឈ ម្ ោះអវី? 
 
ខ៖ យាយម្ភនឈ ម្ ោះថា ប្គី ឃីម។ ោត់្ម្ភនឆ្ន ុំកុំឈណើ ត្ឈៅឆ្ន ុំ១៩៣០ ។  
 
ក៖ ប៉ាចាុំថាោត់្ឈកើត្ឈៅកថ្នែងណា? 
 
ខ៖ ប៉ា េិនចាុំចាស់ណាឈទ ោត់្ឈកើត្ រ៉ាញថ្នតថាឈកើត្... ធុំឈេើងជាេួយោត់្ឈៅឯ... ឈគឈៅថាភូេិ 
េួយឈនាោះ ឈគឈៅថាភូេិប្ទាន ឃញុំប្ទាន ស្សុកកុំពង់ឈសៀេ ឈខត្តកុំពង់ចាេ។  
 
េ៖ ចញោះឈៅកនញងសុំរញប្ត្កុំឈណើ ត្ឈគោក់ថ្ងៃណាវញិឈោកពូ? 
 
ខ៖ កនញងសុំរញប្ត្កុំឈណើ ត្ឈនោះឈគោក់ឈៅកនញងស្សុកកុំឈណើ ត្ខាងប៉ាហនឹង កាលហនឹងប៉ែូលីសឈគឈចោះ 
ថ្ត្ចញោះឈៅ េិនបនរ៉ែយរា៉ា ប់អីណាឈយើងប្បរ់អីចាស់ោស់ផងហនឹង។ ឈ ោះញរចញោះតាេៗោន ឈៅ 
ពួករ៉ាូលីសហនឹងហហ៎។ 
 
ក៖ ឈត្ើោត់្ម្ភនឆ្ន ុំកុំឈណើ ត្ជាសត្វអវី? 
 
ខ៖ យាយ ឈរើតាេប៉ាចាុំ ោត់្ម្ភនឆ្ន ុំកុំឈណើ ត្ដូចជាឆ្ន ុំ...អីឈេឈេើល...ឆ្ន ុំកញរយ៉ែង... ឆ្ន ុំប្ជូក។ 
 
ក៖ ឈត្ើោត់្សាែ រ់ឬក៏រស់? 



 
ខ៖ ឥេូវហនឹងោត់្សាែ រ់ឈហើយ។ ោត់្សាែ រ់កនញងអាយញ៨១ឆ្ន ុំ ស្លា ប់ឈៅឆ្ន ុំ២០១៣ ឹងឈហើយ 
កាលណ៊ុ ង។ បទ! ហនឹង២០១៣  ឹងឈហើយ។ 
 
ក៖ ឈត្ើប៉ាម្ភនការចងចាុំអីខែោះជាេួយយាយ? 
 
ខ៖ អូ! យាយ ចងចាុំលអណាស់ជាេួយោត់្ ឈប្រោះថាឈយើងរស់ឈៅជាេួយឪពញកម្ភដ យ ម្ភដ យសនិរ
សាន លជាងឪពញក។ ម្ភដ យោត់្... ោត់្អឺ្...គារ់អាញែងរស់ឈៅជាេួយឈយើងយា៉ាងជារ់ោរ់ ឈហើយ 
ោត់្ស្សោញ់ឈយើង ថាន ក់លនេឈយើង ោត់្េិនថ្ដលឲ្យឈយើងពិបកចិត្តឲ្យោត់្ឈទ ោត់្ជាម្ភដ យ 
េួយដ៏លអ ងវីត្បិត្ញរោត់្េិនបានទទួលការអរ់រ ុំឈរៀនសូប្ត្បនឈប្ចើនថ្េន រ៉ាញថ្នតោត់្ម្ភនេឹកចិត្ត 
ជាម្ភដ យលអ  វឈិសសវសិាលេួយ ។  
 
ក៖ ឈត្ើតាររស់ប៉ា ឈ ម្ ោះអវី? 
 
ខ៖ តាររស់ប៉ា ឈ ម្ ោះោត់្ឈៅថា ភឹង ឈណា។ ឈ ម្ ោះ ក៊ុង(តា) ឈណា ឈៅឈប្ៅ។ 
 
ក៖ ឈត្ើោត់្ឈកើត្ឈៅថ្លៃ ថ្ខ ឆ្ន ុំណា? ប៉ាចាុំឈទ? 
 
ខ៖ អូ! ប៉ា េិនចាុំឈទ ឈែឿងថ្លៃ ថ្ខ ឆ្ន ុំកុំឈណើ ត្ររស់ ក៊ុង ឈណា ហនឹងហហ៎ ឈប្រោះប៉ា ឈកើត្េកោត់្ 
ចាស់ឈហើយណ៊ុ ង។ 
 
ក៖ ឈត្ើប៉ាម្ភនសាា ល់កថ្នែងទីកុំឈណើ ត្ររស់ោត់្ឈទ? 
 
ខ៖ ទីកុំឈណើ ត្ររស់ោត់្ឈៅស្សុក ភូេិប្កឡា ឃញុំអុំពិល ស្សុកកុំពង់ឈសៀេ ឈខត្តកុំពង់ចាេ 
ឈពលរចចញរបននហនឹង។ អាហនឹងគឺស្សុកកុំឈណើ ត្ខាងកញង ហ ញនហនឹង ឈហើយនិង ក៊ុង ឈណាហនឹងឯង។ 
ោត់្រស់ឈៅហនឹង។ 



 
ក៖ ប៉ាចាុំថាោត់្ឆ្ន ុំអី សត្វអី? 
 
ខ៖ អត់្ចាុំឈទ ឈប្រោះប៉ា ឈៅតូ្ចកាលណ៊ុ ងហហ៎។ 
 
ក៖ ឈហើយោត់្សាែ រ់ឬក៏ោត់្រស់ឥេូវហនឹង? 
 
ខ៖ ោត់្សាែ រ់ឈហើយ សាែ រ់តាុំងពីឆ្ន ុំ១៩៧៧ឈេ៉ាោះ សាែ រ់កនញងសេ័យ រ៉ាញល ពត្ ។ សាែ រ់យា៉ាង... 
ឈៅថាអាឈណា អាធេមឈៅកនញងសេ័យ រ៉ាញល ពត្ ឈប្រោះថាវាសាែ រ់ ឈៅកនញងអាថ្រងឈៅថា... 
ឈៅថារររប្រល័យពូជសាសន៍។ 
 
ក៖ ឈហើយប៉ាម្ភនការចងចាុំអីជាេួយោត់្ឈនោះ? 
 
ខ៖ អូ! ពីតូ្ច ប៉ាធាែ រ់ឈដើរជាេួយោត់្ឈៅឯខទមថ្ស្ស។ ោត់្អនកពូថ្កឈធវើការណាស់ កិចចការងារ 
ភជួររាស់ថ្ស្សចម្ភា ែ កិចចការងារអីោត់្អនកឆ្ែ ត្ថ្វ ៉ែកនញងកិចចការណាស់។ ោត់្ពូថ្កណាស់ ឈហើយ 
ោត់្ម្ភនចិត្តស្សោញ់កូនឈៅទាុំងអស់ោន  ។  
 
ក៖ ចញោះឈត្ើយាយររស់ប៉ា ឈ ម្ ោះអី? 
 
ខ៖ អូ! យាយររស់ប៉ាហនឹង ប៉ា ឈកើត្េិនទាន់ឈទ ោត់្សាែ រ់តាុំងពីអាថ្រងអាយញ...តាុំងពីប៉ា  ក៊ុង 
ហ ៊ុនហនឹងឈៅអាយញប្រថ្ហលជាត្បំាពីែ ត្បំាបីឆ្ន ុំអីឈេ៉ាោះ សាែ រ់ឈៅយូរឈហើយ យាយហនឹង។ ប៉ា  
ឈកើត្េកទាន់ឈឃើញថាឈប្កាយ យាយឈប្កាយ ឈគឈៅប្រពនធឈប្កាយររស់កញងហនឹងឈទ។ ត្បពនា
ោត់្ហនឹងឈ ម្ ោះ យាយ លីន។ រ៉ាញនឥេូវោត់្ៗសាែ រ់អស់ឈហើយ! ចាស់ៗអស់ឈហើយ។ 
 
ក៖  ៊ុោះប៉ាម្ភនសាា ល់ថ្លៃ ថ្ខ ឆ្ន ុំកុំឈណើ ត្ោត់្ឬក៏ោត់្ឈកើត្ឆ្ន ុំសត្វអី? 
 



ខ៖ ប៉ា េិនអាចសាា ល់បនឈទ ឈែឿងឆ្ន ំកុំឈណើ ត្ោត់្ ឈប្រោះពួកឈយើង អត់្បនចារ់អារេមណ៍ នឹក
ន្ធអីឈៅរកោត់្ផងហនឹង។ ឈយើងប្ោន់ថ្ត្ជាការរស់ឈៅជាេួយោត់្ ធាែ រ់ឈដើរឈហើែអី្ជាេួយោត់្ 
ធាែ រ់ឈធវើការ ជួយឈធវើការអីោត់្ហនឹងហ្ហហ ស។ 
 
ក៖ ឈហើយប៉ាម្ភនការចងចាុំអីខែោះជាេួយោត់្អត់្? 
 
ខ៖ ប៉ា ត្គាន់ញរចងចាុំថាជីដូនជីតាខាងកញងហនឹងក៏ជាេនញសសគួរឲ្យស្សោញ់ណាស់។ 
ោត់្ស្សោញ់កូនឈៅ ោត់្ពូថ្កឈធវើការងារ ោត់្ឧសាហ៍ េិនថ្ដលហា នខជិលអីឈទ 
ថ្ត្ឈយើងោស់ឈត្ឿនកូនឈៅហនឹងឲ្យប្រឹងថ្ប្រងឈធវើការងារ រកស៊ុីចិញ្ច ឹេជីវតិ្ហនឹង។ 
 
ក៖ អញីចឹងទាុំងតា ទាុំងយាយ ទាុំងកញងទួត្ យាយទួត្អី ថ្ដលធាែ រ់ឈៅឈៅប្រឈទសឈប្ៅអត់្? 
 
ខ៖ «ឈសើច»  ឈសើចេួយ ៊ុោះ ឈសើ ឱ្យរនធូរររយិាកាសតានតឹ្ងឈហើយនិងនឹកឈឃើញដល់អតី្ត្ 
កាល។ ពួកោត់្េិនថ្ដលឈៅរស់ឈៅប្រឈទសឈប្ៅអី្ឈទ។ ោត់្រស់ឈៅថ្ត្ស្សុកកុំឈណើ ត្ោត់្ហនឹង 
អស់កា ់ឈហើយោត់្េកឈលងទីរួេឈខត្តអីហនឹង ឈហើយក៏ឈៅឈលងភនុំឈពញអី្ហហស៎ប៉ែ៊ុណណឹ ង។ ោត់្ 
រស់ឈៅថ្ត្កនញងប្រឈទសថ្ខមរហនឹង។ ចារ់ពីឈដើេគារ់េិនសូវសមប៊ុែអាថ្រងឈរឿងេឈធាបយឈធវើ 
ដុំឈណើ រ ោត់្ឈប្ចើនថ្ត្រស់េីណាគារ់ឈៅេីណ៊ុ ង។ ទាល់ញរកូនឈៅឈគ ឈៅឈៅក៏ម្ភនរវល់ កិចច 
ការអី្ បនោត់្រកអាថ្រងឈធវើដុំឈណើ រឈៅឆ្ៃ យៗឈៅ តាេេឈធាបយឡានឈ្នួលអីចឹងឈៅ។  
 
ក៖ កាល... ឥេូវប៉ា ឈរៀនថាន ក់ទីប៉ែ៊ុន្ធម នអី្? កាលឈែៀន ឈែៀនដល់ថ្នន ក់េីប៉ែ៊ុន្ធម នបា៉ែ ?  
ខ៖ ឈបើនិយយពីត្បវរតិឈែៀនសូត្រែបស់ប៉ា  ប៉ា ឈរៀនចរ់អត់្ចរ់សាោរឋេផងហនឹង។ 
ទទួលសេ័យស្សុកសង្គ្ងាា េ ឈគចាុំងោន  ឈគជឈមាៀសប្រជាជនឈចញពីទីលុំឈៅ ពួក រ៉ាញល ពត្ 
ហនឹងឈគឈកៀរអញីចឹងឈៅ សាោឈរៀនត្រូវរិទទាវ រ ត្បឈេសជារិ ត្រូវធាែ ក់ឈៅកនញងសង្គ្ងាា េពីម្ភា ងឈៅ 
ឈ ា្ ោះទាស់ញេង ត្បញជងដឈណដើ េទឹកដីោន  ដូឈចនោះឈយើងអត់្បនឈរៀនឈទ។ ឈប្កាយពីសេ័យ 
សង្គ្ងាា េហនឹងេក សេ័យ រ៉ាញល ពត្ហនឹង ប៉ា ឈរៀនបនថ្ត្ប្រថ្ហលជាកនែោះឆ្ន ុំអីឈទៀត្ ឈគថាឈយើង 
ធុំឈហើយ ឈយើងលមេឈៅឈធវើការ ឈកើបអា ម៍ឈោអី កងកញម្ភរអញីចឹងឈៅ កូនចល័ត្អញីចឹងឈៅ 



ឈរៀនរហូត្ អឺ្ឈធវើការរហូត្ ម្ភនបនឈរៀនអី។  
 
ក៖ អញីចឹង កាលប៉ាឯងឈរៀន ឈរៀនឈៅសាោរឋេសិកាអីឈគ? 
 
ខ៖ ប៉ា ឈរៀន ឈរៀនឈៅសាោរឋេសិកា ទីេួយស្សុកកុំឈណើ ត្ហនឹង ឈៅថាភូេិប្កឡាហនឹង 
អារឋេសិកាភូេិប្កឡាហនឹង ឃញុំអុំពិល ស្សុកកុំពង់ឈសៀេ ឈខត្តកុំពង់ចាេហនឹង។ដល់ឆ្ន ុំវា 
ឈកើត្សង្គ្ងាា េហនឹង ប៉ាបនេកឈរៀនឈៅសាោដីដញោះ កុំពង់ចាេឈនោះបនេួយឆ្ន ុំថ្ដរ ប្ោន់ថ្ត្កនញង 
សាោរឋេសិកាដីកដញោះត្កុងកុំពង់ចាេឈនោះ បនេួយឆ្ន ុំហនឹង ឈហើយក៏សង្គ្ងាា េឈកើត្ដល់ 
ក៏ឈកៀរឈចញពីស្សុកភូេិអស់ឈៅ។ ដូឈចនោះការឈរៀនសូប្ត្ររស់ប៉ាបនអត់្ចរ់សាោរឋេ្ង។ 
 
ក៖ កាលប៉ាឯងឈៅតូ្ច ធាែ រ់ស្សថ្ម៉ែចង់កាែ យជាអីញដែឈពលអនាគត្? 
 
ខ៖ ប៉ា ឈៅពីតូ្ច ប៉ា េិនថ្ដលនឹកស្សថ្ម៉ែអីធុំដញុំឈទ ប៉ា ប្ោន់ថ្ត្នឹកស្សថ្ម៉ែថា ឈកើត្េកជាតិ្ 
ហនឹងដូចចង់ឈធវើឈពទយ ឈរើសិនជាឈរៀនសូប្ត្ឈចោះដឹងអីចង់ឈធវើឈពទយ រ៉ាញថ្នតវាេិនបនឈរៀនសូប្ត្ 
ឈចោះដឹង េិនបនឈធវើឈពទយ វាបនប្តឹ្េឈធវើថ្ត្ជាអនករកស៊ុីធេមតា ដូចរស្រសដដថ្ទឈទៀត្ហនឹង។ 
 
ក៖ អញីចឹង ប៉ាឯងធាែ រ់ឈធវើថ្ស្ស ឬធាែ រ់ឈធវើ ម្ភា រអីថ្ដរ? 
 
ខ៖ ឈែឿងថ្ស្សចម្ភា រ ដូចធាែ រ់ជួយឈធវើតាុំងពីតូ្ចៗេកឈេ៉ាោះ ឈត្រោះថ្នឈយើងវាឈកើត្ជាកូនអនកថ្ស្ស 
ធាែ រ់ជួយឈធវើតាុំងពីឪពញកម្ភដ យឈយើង កាលឈយើងឈៅតូ្ចៗហនឹង ប៉ាធាែ រ់ឈ វ្ើថ្ស្សចម្ភា រ រ៉ាញថ្នតេិន 
បនឈប្ចើនរារ់ហិ តានឹងឈេឈេ ប្ោន់ថ្ត្ថាវាបនចិញ្ច ឹេប្កុេប្គួសារ។ 
 
ក៖ អញីចឹងប៉ាម្ភនប្កុេប្គួសារថ្ដលជាអនករកស៊ុីញដរអត់្? 
 
ខ៖ ប្កុេប្គួសារខាងប៉ា  ឈរើថ្ខសខាងក៊ុងប្កឡាហនឹងវញិ អនកថ្ស្ស អ្រ់ម្ភនអនក ជុំនួញជួញដូរ 
លក់អី្ារនឹងឈេឈេ។  អនកថ្ស្សឈធវើចម្ភា ែអញីចឹងឈៅ ចម្ភា ែតូ្ចតិ្ចតូ្ច ោុំឈរត្ ោុំរថ្នែអញីចឹងឈៅ 



ឈហើយចិញ្ច ឹេឈោ ចិញ្ច ឹេប្ករីអីប៉ែ៊ុណណឹ ង។  
 
ក៖ អញីចឹង ឈពលប៉ាឯងការ ការឈៅថ្លៃណា ថ្ខណា ឆ្ន ុំណា? ចាុំ? 
 
ខ៖ អូ! កាលប៉ាការដូចជាឆ្ន ុំ...ឈេើល... ថ្លៃ១៦ ថ្ខ៣ ឆ្ន ុំ១៩៨៧ ។  
 
ក៖ ការឈៅណា? 
 
ខ៖ ការឈៅខាង ទ្ោះខាងប្រពនធ ឈគឈៅថាភូេិដុំណាក់ប្ពីង ឃញុំេហាោភ ស្សុកឈកាោះសូទិន 
ឈខត្តកុំពង់ចាេ។  
 
ក៖ ឈពលប៉ាឯងការហនឹង ការឈោយស្សឡាញ់ោន ឬក៏ឪពញកម្ភដ យអនកឈរៀរចុំឱ្យ? 
 
ខ៖ កាលសេ័យណ៊ុ ង ឈរើសិនជាវាឈយើងនិយាយពីឈរឿងការឈរៀរការ អនកខែោះឈគឈរៀរការ 
ឈោយស្សឡាញ់ោន ឈៅ។ អនកខែោះឈគឈរៀរការឈោយឪពញកម្ភដ យ ឈគ្សុំផ្៊ុ ំឱ្យ ឈរៀរចុំឱ្យចឹង 
ឈបើប៉ា ចូលឈៅខាងប្រឈភទចាស់ៗ ឪពញកម្ភដ យឈរៀរចុំឱ្យ។ ប៉ាអត់្ថ្ដលសាា ល់ថ្េ៉ាពីេញនេក ផង
ហនឹង ឈទើរញរសាា ល់ថ្លៃការថ្ត្ម៉ែងណ៊ុ ង។ 
 
ក៖ អញីចឹង ប៉ាឯងជួរថ្េ៉ាឈលើកដុំរូងថ្លៃការហមងចឹង ឬក៏េញនៗការហនឹងបនជួរោន  
ជួរោន ឈលើកដុំរូងថ្លៃណា? 
 
ខ៖ ឈហហ៎! ជួរឈលើកដុំរូងដូច...ដូចជាចាស់ៗឈៅឈៅឈលងស្សុកខាងណ៊ុ ងេដង ែួ ប៉ាម្ភនគិត្ 
ចារ់អារេមណ៍ឈេើលថាឈៅ...អី ឈៅឈលងណ៊ុ ង ដល់ឈពលឈៅបនឈគនិយាយពីឈរឿង ឈរៀរចុំសដី
ដណដឹ ង ឈរៀរចុំេងាលការអីក៏... យល់ប្ពេឈៅតាេចាស់ៗឈៅ។  
 
ក៖ អញីចឹងឈពលប៉ាឯងការម្ភនបណាដ ែការអីឈៅឈដស? 



 
ខ៖ ឈអ្ើ! ឈពលការហនឹង វាេិនថ្េនជាធុំដញុំរឈរៀរដូចជាឧកញ៉ាអីឥេូវឈទ រ៉ាញថ្នតវាជាលកាណៈ ឈយើង 
ជាប្រជាជនសាេញ្ញ វាថ្ត្ងថ្ត្ម្ភនឈហើយ ដុំឈណើ រការជុំនូនជុំនួយ ឈលើកទឹកចិត្តអី 
ហនឹង។  វាេិនថ្េនថ្ដទឈទឈសាោះ ឈហើយក៏វាេិនថ្េនអីក៏ធុំដញុំថ្ដរ។  
 
ក៖ ឈហើយជីវតិ្ប៉ាតាុំងកាលពីអតី្ត្កាល ឈហើយនិងរចចញរបននហនឹង វាម្ភនលកាណៈខញសោន យា៉ាង 
ឈេ៉ាចថ្ដរ? 
 
ខ៖ ប៉ា គិត្ថាជីវតិ្កាលពីឈកមងឈយើងរស់ឈៅជាេួយឪពញកម្ភដ យ ឈប្កាេការដឹកនាុំររស់ឪពញកម្ភដ យ 
ថ្លរការរស់ឪពញកម្ភដ យ ក៏វាមួយញបបឈៅយា៉ាងសញខសរាយេា៉ាងឈៅ ឈហើយដល់ឈពលធុំឈេើង 
ក៏ឈយើងជួយឈធវើការងារោត់្ រកស៊ុីចិញ្ច ឹេប្កុេប្គួសារឈយើង ឹងឈៅ ដល់ឈពលឈយើងឈរៀរចុំការ ជា 
ម្ភនរដីប្រពនធឈហើយ ឈយើងឈៅរស់ឈៅថ្រកពីោត់្ ខិត្ខុំឈ វ្ើការរកស៊ុីឈោយខែួនឯង ឈហើយ ឈយើង 
ម្ភនជីវភាពរស់ឈៅជាលកាណៈប្គួសារេួយលមីឈទៀត្ ដូចជាេិនសូវអីពិបក ឈហើយក៏េិនសូវអី 
ងាយស្សួលរ៉ាញនាម នថ្ដរ មួយលមេដូចឈគ ដូចអនកឯង ឹង។  
 
ក៖ ប៉ា ចូលចិត្តេហូរអី? 
 
ខ៖ «ឈសើច» ឈបើចូលចិត្តឈែឿងេហូរ វាជាសាេញឈទ  ស៊ុីប្ោន់ថ្ត្ថាររស់េិនឆ្ៃ ញ់ក៏ស៊ុីបន 
ររស់ឆ្ៃ ញ់ក៏ស៊ុីបន ឲ្យថ្ត្ឈគស៊ុីឈកើត្ ប៉ាស៊ុីឈកើត្។ ឈរើថាឲ្យចូលចិត្ត ប៉ា ចូលចិត្តជាទូឈៅ  
ធេមតា។  
 
ក៖ អញីចឹងប៉ាឯងឈចោះឈធវើេហូរថ្ដរ? 
 
ខ៖ ថ្ត្េហូរ... ដូចថាធន់អន់ ប៉ា ឈធវើឈកើត្ រ៉ាញនឈរើ្ន់ហាង ឈៅថាលុំោរ់អី ឈភាជនីអាហារអីណា 
ឈភាជនីយោា នអី ប៉ាអត់្ឈចោះឈធវើឈទ រ៉ាញនឈរើថាលកាណៈប្គួសារ ប៉ា ឈធវើឈកើត្។ 
 



ក៖ អញីចឹងប៉ាឯងឈរៀនឈចោះឈធវើេហូរពីពីណាឈគ? 
 
ខ៖ ឈចោះទីេួយ ឈយើងឈៅជួយឪពញកម្ភដ យ ឈយើងឈចោះថ្ត្ឈចោះពីម្ភដ យ ឹងឈហើយ ដល់ឈពលប៉ា រស់ 
ឈៅថ្រកពីោត់្ឈៅ ឈយើងសួែអនកជិត្ខាងចាស់ៗអីថ្ដលឈគធាែ រ់ឈចោះឈធវើហនឹង ឈហើយឈយើងេិន 
ទាន់ឈចោះ ដូ ជាសេែរអី ម្ភន្សុំឈប្គឿងអញីចឹង ចាស់ៗជួយ រងាហ ត់្រងាហ ញឈយើងឈៅ អនកជិត្ខាង 
ហនឹង ។  
 
ក៖ ឈពលទុំឈនរប៉ាឯងចូលចិត្តឈធវើអី? 
 
ខ៖ ឈរើកាលពីឈកមង ឈប្ចើនម្ភនឈពលទុំឈនរ ប៉ា ចូលចិត្តសាដ រ់ឈភែង សាដ រ់ចឈប្េៀងអញីចឹង ឈេើលកញន 
អីអញីចឹងឈៅ។ ឈហើយដល់ឥេូវ ចាស់ឈហើយ ោម នឈពលទុំឈនរឈទ ទុំឈនរថ្ត្ឈពល ឈដកលក់ឈទ ។  
 
ក៖ ឈហើយប៉ាឯងចូលចិត្តឈៅឈលងកថ្នែងណាថ្ដរ? 
 
ខ៖ ឈែឿងចូលចិត្ត ប៉ាម្ភនរុំណងរីកាលពីេញនហហស ប៉ាថា ទីេួយចង់ឈៅឈលងអងារវត្ត ទីពីរ 
ចង់ឈៅឈលងឈៅទឹកសេញប្ទ ឈៅសេញប្ទ ទីរីចង់ជិោះកាបា៉ែល់ឈហាោះេដង។ដល់ឥេូវប៉ា  បនឈៅ 
ដល់អងារវត្តបនពីរដងឈហើយ ប៉ា េិនទាន់បនឈៅដល់សេញប្ទឈទ ឈហើយកកាបា៉ែល់ឈហាោះ បា៉ែ ក៏ 
េិនថ្ដលបនជិោះថ្ដរ ។  
 
ក៖ ឈត្ើប៉ា ចូលចិត្តថ្លបងប្រជាប្រិយអីឈគ? 
 
ខ៖ ថ្លបងប្រជាប្រិយ វាឈចោះថ្ត្ចូលចិត្តឈហើយ តាេលកាណៈជាតិ្ឈយើងពីេញនេក រ៉ាញថ្នតវាេិន 
ថ្ដលបនឈលងហនឹងឈគ ឈចោះថ្ត្បនឈេើលកនញងេូែទសសន៍អីហនឹង ឈគឈលងរបុំឈនោះ របុំឈនាោះ ឈប្ចៀង 
រាុំ អីចឹងឈៅ ឈគឈលងទាញប្ព័ប្ត្ ឈចាលឈូ្ងអី ប៉ា ចូលចិត្តណាស់។  
 
ក៖ ឈហើយប៉ាឯងចូលចិត្តចឈប្េៀងថ្ររណា? 



 
ខ៖ ឈែឿងចឈប្េៀងឈហហស? 
 
ក៖  ឈត្មៀង! 
 
ខ៖ អូ! ចឈប្េៀង ប៉ា េិនចូលចិត្តអីឲ្យប្បកដប្រជា រ៉ាញនថាអីក៏ប៉ា ចូលចិត្តថ្ដរ ឱ្យញរវាម្ភន 
លកាណៈឈៅថាអរ់រ ុំ លកាណៈឈៅថាសែូត្រូត្ នាុំឲ្យចិត្តឈយើងសរាយ។ ប៉ា  ូលចិត្តថ្ត្ 
អាថ្រងឈរឿងចឈប្េៀងណា ឬក៏ឈរឿងណាថ្ដលនាុំចូលចិត្តឈយើងសរាយ ឲ្យម្ភនរញ្ញា តាេ ឈគហ្ហហ
ស។ 
 
ក៖ ខ្ញ ុំចង់ឱ្យប៉ា ឯងឈរៀររារ់ពីជីវតិ្ឈៅអាសេ័យជុំនាន់ រ៉ាញល ពត្? 
 
ខ៖ ជីវតិ្ជុំនាន់រ៉ាញលពត្គឺហាក់ដូចជាជីវតិ្េួយថ្ដលឈយើងេិនថ្ដលជួរប្រទោះ។ ឈរើឈយើង 
និយាយប្បរ់ឈកមងឥេូវ ក៏ឈគេិនសូវឈជឿថ្ដរ។ ជីវតិ្រស់ឈៅឈប្កាេឈៅថាការដឹកនាុំររស់ 
អងាការ។ វាេិនថ្េនជាម្ភច ស់ខែួនឈយើងឈទ អងាការឈគម្ភច ស់ឈលើឈយើង។ ឈគចង់ឲ្យឈយើងឈធវើអី 
ឈយើងឈធវើហនឹង ឈគចង់ឲ្យឈយើងបនហូរអី ឈយើងបនហូរអាហនឹង។ ឈគចង់ឲ្យឈយើងអត់្ ឈយើងអត់្ 
។ ឈយើងហាក់ដូចជាឧរករណ៍ររស់អងាការចឹង។ ឈយើងោម នឈសរភីាពកនញងការត្វា៉ា  ោម នឈសរភីាព 
អី ែកខញសប្តូ្វអីឈទ ថ្ត្ហា នត្ម្ភត់្ ត្...អាថ្រងកដីអីជាេួយអងាការ អងាការ យកឈៅសម្ភែ រ់ឈចាល 
ោម នឈេើលឈម្ភ៉ាងឈទ ។ ដូឈចនោះឈយើងេិនថ្េនជាម្ភច ស់ជីវតិ្ឈយើងឈទ អងាការឈគសឈត្មចឈជាគវាសនា 
ជីវតិ្ឈយើងឲ្យឈយើង ។ រ៉ាញនឈរើឈយើងនិយាយឈៅវាថ្វងឆ្ៃ យ វាេិនចង់និយាយ វារ៉ាោះរល់ដល់ឈគ 
ប្ោន់ថ្ត្ដឹងកន៊ុងឈរឿងចិត្តថា ហាក់ដូចជាទាសករេួយ រស់ឈៅកនញងរររេួយថ្ដលឈមម ងងឹត្  
ហនឹង។  
 
ក៖ ឈៅឈពលជុំនាន់រ៉ាញលពត្ហនឹង ប៉ាម្ភនជួរប្ពឹត្តិការណ៍អវីខែោះ? 
 
ខ៖ អូ! ឈរឿងប្ពឹត្តិការណ៍វាប្ពឹត្តិការណ៍រនធត់្ ត្ក់សែញត្ឈហើយ រ៉ាញថ្នតសុំណាងលអថ្ដរ បា៉ែ រស់ឈៅ 



េិនសូវជា ជួរប្រទោះធាែ ក់ឈៅកនញងអាថ្រងឈៅថាអុំឈពើភ័យ អុំឈពើយង់ឃនង ការ់សម្ភែ រ់អញីចឹង 
ដូចសញខសរាយេា៉ាងឈៅញដែ ឈយើងប្ោន់ថ្ត្វាឈនឿយហត់្កនញងកិចចការងារ ឈនឿយហត់្ឈៅកនញង 
ឈស្សកឃ្លែ ន ឈៅកនញងអាថ្រងឈៅថាេហូរអាហារអីរ៉ាញណណឹ ង។ កាលសេ័យហនឹងឈយើងេិនអាចរស់ 
ឈៅដូចសេ័យឈនោះឈទ ស៊ុីក៏េិនថ្ឆ្អត្ ឈដកក៏េិនឈពញថ្ភនក។  
 
ក៖ ចឹងឈប្កាយពីជុំនាន់រ៉ាញលពត្មក ប៉ាសល់សាច់ញតិ្ណាខែោះ? 
 
ខ៖ ឈប្កាយពីជុំនាន់រ៉ាញលពត្មកឈៅសល់សាច់ញតិ្ឈប្ចើនថ្ដរ ឈហើយអនកថ្ដលសាែ រ់ក៏សាែ រ់ 
ឈប្ចើនថ្ដរ វាដូចថា...ឈេើលឈៅសល់បនយាយឈប្កាយហនឹង ឈៅសល់ឪពញកម្ភដ យ ឈហើយរអូនៗ 
ទាុំងអស់ោន  ឈហើយពូេីងខែោះក៏ម្ភនឈៅសល់េួយពីរ ខែោះក៏សាែ រ់ឈៅ។  
 
ក៖ ចឹងឈប្កាយពីជុំនាន់រ៉ាញលពត្ហនឹង ប៉ាឯងប្រករេញខរររអី? 
 
ខ៖ ឈប្កាយពីជុំនាន់រ៉ាញលពត្េក ប៉ាម្ភនអាយញ១៩ឆ្ន ុំ។ ចូលឈរៀនវញិមួយស្លែឈទៀត្ក៏ដូចជា 
វាប្ជុល ឈហើយប្គួសារប្កីប្កឈយើងជួយឈធវើការឪពញកម្ភដ យឈៅ ដូចជាឈធវើថ្ស្សអញីចឹងឈៅ ថ្ខវសា។ 
ថ្ខប្បុំងឈយើងឈេើងឈតាន ត្ យកទឹកឈតាន ត្លក់ យកសករលក់អញីចឹងឈៅ ្សុំលញយទិញេហូរអាហារ 
ប្ទប្ទង់ឈសដាកិចចប្គួសារហនឹង។  
 
ក៖ ចឹងសប្ម្ភរ់ជីវតិ្ប៉ាឯងតាុំងពីឈកមងរហូត្ដល់ឥេូវ ម្ភនឈរឿងអីថ្ដលប៉ាចាុំជាងឈគ? 
 
ខ៖ ឈរឿងថ្ដលប៉ាចាុំជាងឈគេួយជីវតិ្ឈនោះគឺឈរឿងរួច ញ្ត្ពីររររ៉ាញលពត្។ ោៃ ចហនឹង ឈយើង... 
ដូចថាថ្លៃរ៉ាញនាម នឈទ...ថ្លៃហនឹងដូចជាថ្លៃ៥ េករាហនឹងឈហើយ ឈគរ ុំឈោោះទីរួេឈខត្តខាងកុំពង់ចាេ 
ទឹកដីខាងកុំពង់ចាេេញន។ ឈហើយពួករ៉ាញលពត្ហនឹងឈគរសាត់្បត់្ឆ្ៃ យ ឈគឈដញឈៅម្ភា ងឈៅ។ 
ប៉ាហាក់ដូចម្ភនអារេមណ៍ថាខែួនប៉ា ដូចស្សាល ដូចជាឈគឈោោះអ្ញត្មកឈចញពីសាម  ហាក់ដូចជា 
ថាឈយើងបនឈកើត្េដងឈទៀត្ រស់ឈៅ សាងជីវតិ្លមីេដងឈទៀត្។  
 



ក៖ ឈពលឈប្កាយពីការឈរៀរ...ប៉ា ឈរៀរការឈហើយ ម្ភនកូនប៉ែ៊ុន្ធម ននាក់? 
 
ខ៖ ឈប្កាយប៉ា ឈរៀរការឈហើយ វាកូនេដងេួយៗយូរៗឈៅ បូកសរញរឈៅ ៥នាក់ «ឈសើច» ស្សី២ 
ប្រុស៣ «ឈសើច» ។  
 
ក៖ ម្ភនឈ ម្ ោះអីខែោះ? 
 
េ៖ កូនទីេួយ ប្រុស ឈ ម្ ោះឈៅថា ឈេង ភកដី។ កូនទីពីរ ស្សី ឈ ម្ ោះ ឈេង ធារ ី។ កូនទី៣ 
ស្សី ឈេងធាវ ីថ្ដលកុំពញងថ្ត្សួរប៉ាហនឹងឈហើយ។ កូនទីរួនឈ ម្ ោះ ឈេង តារ៉ែ  ឈហើយកូនឈៅ 
ឈ ម្ ោះ ឈេង ពរជ័យ ។ «ឈសើច» 
 
ក៖ ប៉ាម្ភនកូនចិញ្ច ឹេអត់្? 
 
ខ៖ ប៉ាោម នកូនចិញ្ច ឹេ ោម នកូនធម៌អី្ឈទ ប៉ាម្ភនថ្ត្កូនរឈងកើត្៥នាក់ហនឹង។  
 
ក៖ ចឹងប្រពនធប៉ា ឈ ម្ ោះអី? 
 
ខ៖ ប្រពនធប៉ា ឈ ម្ ោះ ទន់ ចាន់លី ប៉ា ឈៅថាញរយយប៊ុិៗ។ «ឈសើច» 
 
ក៖ រួចថ្េ៉ាោត់្ម្ភនចរកិថ្ររណា? 
 
ខ៖ ថ្េ៉ាម្ភនចរកិថ្រររាង ជួនណាស្សួល ជួនណាេិនស្សួល ដូ ថ្នតាមែលកររយិាកាស។ 
«ឈសើច»  
 
ក៖ ឈហើយឥេូវថ្េ៉ាោត់្ប្រករេញខរររអី? 
 



ខ៖ ថ្េ៉ាោត់្ប្រករេញខរររោុំសែឈៅ ទ្ោះ ថ្លទាុំកូនឈៅ ការងារឈៅថ្ត្កនញង ទ្ោះហនឹង ោត់្េិនអាច 
ឈៅ...ឲ្យឈៅខាងឈប្ៅបនឈទ ឈប្រោះថា ទីេួយោត់្េិនសូវឈរៀនសូប្ត្បនឈប្ចើន។ ទីពីរឈយើង
ថ្ត្ម្ភន ទ្ោះ ម្ភនកូនអី្ ឹង វាជារ់ឈជើង ជារ់អីឈៅហនឹង ឈយើងេិនអាចឈៅណាេកណាតាេចិត្ត 
ឈយើងបនឈទ ។  
 
ក៖ ឈត្ើប៉ា ចិញ្ច ឹេនិងអរ់រ ុំកូនៗទាុំងអស់ឈោយរឈរៀរណា? 
 
ខ៖ ប៉ា ចិញ្ច ឹេកូន អរ់រ ុំកូនតាេរឈរៀរឈៅថា ែ្ូវកណាដ ល ។ ឈៅដ ក៏េិនឈៅដ  ប្ត្ជាក់ក៏េិនប្ត្ជាក់ 
ម្ភនន័យថាឈយើងេិនអាចឈប្រើអុំឈពើហិងាឈៅឈលើកូន ឈហើយក៏ឈយើងេិនអាច ឈៅថាលួងឈោេ 
កូនហនឹង ឈោយរកយសមដីថ្ អ្េថ្លហេហនឹងឈពក ក៏េិនថ្ដលក៏អញីចឹងឈៅ ក៏ឈយើង ដូចថា វាយ គ
ត្ម្ភេវាខែោះឈៅ តិ្ចតូ្ចឈៅ ឈោយរ ុំរត់្អីឈៅ។ 
 
ក៖ ប៉ា ... ឈត្ើប៉ាម្ភនឲ្យកូនឈៅទទួលការសិកាថ្ដរឬឈទ? 
 
ខ៖ អូ្! ឈរើនិយាយពីការទទួលសិកាហនឹងវាវឈិសសវសិាលឈហើយ ឈប្រោះថាសេ័យឈនោះវាម្ភន 
សនដិភាពឈៅកនញងប្រឈទស កូនឈកមងថ្ត្៦ឆ្ន ុំឈេើងប៉ាយកឈៅចូលសាោរឋេ ចូលសាោឈរៀន 
ឈហើយ។ េិនឲ្យម្ភនឈប្ៅសាោឈទ។ 
 
ក៖ ឈហត្ញអីបនប៉ារញ្ជូ នកូនៗទាុំងអស់ឲ្យឈៅឈរៀន? 
 
ខ៖ ឈប្រោះថាការឈរៀនសូប្ត្វាវឈិសសវសិាលសប្ម្ភរ់េនញសស។ កាលថ្ដលប៉ា ឈៅពីតូ្ចក៏ប៉ា ឈរៀន 
ដល់ធុំឈេើងអញីចឹងប៉ាម្ភនកូនឈៅ ក៏ប្តូ្វថ្ត្ឈៅឈរៀន ឈប្រោះការឈរៀនសូប្ត្គឺជាការ អាថ្រងអភិវឌ្ឍ 
ខែួនឈយើង ញកលេអខែួនឈយើង ឈៅថ្លៃអនាគត្ឈៅឈយើងឈគឈចោះដឹង ឈយើងវារស់ឈៅឈោយសញខ 
សរាយ ។  
 
ក៖ ឈត្ើឈៅឈពលថ្ដលប្កុេប្គួសារជួរឈៅ... អូ... ឈត្ើប៉ា ...ប៉ា ឈធវើឈេ៉ាចឈដើេបីឲ្យប្កុេប្គួសារម្ភន 



សញភេងាល? 
 
ខ៖ រកយថាសញភេងាលគឺឈសចកដីសញខ ឈស កដីចឈប្េើន។ ការរស់ឈៅលអ សញខសរាយ និងរកី 
ចឈប្េើន ឈហើយឈធវើការបនជ័យជុំនោះ។ ឈរើសិនជាឈយើងចង់បនឈសចកដីសញខ ឈស កដីចឈប្េើន ចង់ 
ឈធវើការបនជ័យជុំនោះ ឈយើងប្តូ្វថ្ត្ប្រប្ពឹត្តឈៅតាេអនកឈចោះដឹង ឈសពគរ់ជាេួយអនកឈចោះដឹង ម្ភន 
ន័យថាឈរើឈយើងឈដើរតាេអនកឈចោះ ឈយើងនឹងបនឈេើងតាេឈេអនកឈចោះ ។ ឈរើឈយើងឈដើរតាេ 
ជាេួយអនកលៃឹរលៃង់ ឬក៏ឈយើងវាអន់លយឈៅញដែ។ ដូឈចោះសុំខាន់ណាស់ ការឈរៀនសូប្ត្ 
េនញសសម្ភន ក់ៗប្តូ្វថ្ត្ឈរៀន កញុំថាចាស់ កញុំថាឈកមង។  
 
ក៖ ឈៅឈពលថ្ដលប្គួសារម្ភនរញ្ញហ  ឈត្ើប៉ាម្ភនវធីិអីខែោះឈដើេបីឈោោះស្សាយ? 
 
ខ៖ អាហនឹងឈយើងឈេើលឈៅតាេទុំហុំវាណ៊ុ ងញដែ ឈរើស្លា នកាែហនឹងវាធៃន់ធៃរ សាា នការហនឹង វាធុំដញុំអី 
ឈយើងឈប្រើេឈធាបយប្ត្ជាក់ ឈហើយក៏ឈប្រើេឈធាបយឈៅដ  ក៏ឈប្រើតាេ...អី វាឈៅតាេរញ្ញហ ជាក់ 
ថ្សដង។ ឈយើងេិនអាចនិយាយបនថា អូ! ទាល់ថ្ត្ម្ភនលញយ អូ! ទាល់ថ្ត្ម្ភនកម្ភែ ុំង អូ! ទាល់ 
ថ្ត្ម្ភនរញ្ញា េិនថ្េនឈទ។ វាសាិត្ឈៅឈលើការសប្េរសប្េួល សាិត្ឈៅឈលើការ រត់្ថ្រន 
ឈៅតាេកាលឈទសហនឹង ។  
 
ក៖ ឈត្ើប្គួសារម្ភនអត្ាន័យយា៉ាងណាចុំឈរោះប៉ា ? 
 
ខ៖ អូ! ប្គួសារសុំខាន់សប្ម្ភរ់ជីវតិ្ប៉ា ។ ឈរើនិយាយឈៅវាជាត្ុំណពូជ តាុំងពីកញងប្កឡា េក 
ោត់្ស្សោញ់កូនឈៅ ឈហើយេកក៊ុង ហ ៊ុនហនឹង ក៏អញីចឹង។ ោត់្ស្សោញ់ប៉ា  េិនថ្ដលបនវាយ 
ប៉ាេដងឈសាោះ េិនថ្ដលបនឈជរប្រឈទចឈទ ប្ោន់ថ្ត្ម្ភនថ្ត្រកយអរ់រ ុំលអៗ រ៉ាញនវាសុំណាងលអថ្ដរ 
ប៉ា ...វាជាកូន ឈៅថាកូនសាដ រ់រងាា រ់រនតិច បនជាឪពញកស្សឡាញ់ ឈហើយបនជារស់ឈៅវាេិន 
សូវជួរត្បេោះរញ្ញហ  ទញកាលុំបកអី ។ ឈហើយដល់មកប៉ាម្ភនកូនឈៅ កូនឈប្កាយក៏អញីចឹង ក៏ 
ស្សឡាញ់ត្តាេោន ។ អរ់រ ុំវាឈៅតាេលកាណៈឈៅថា ការឈរៀនសូប្ត្ អរ់រ ុំវាឈៅតាេ សតិ្រញ្ញា  
ររស់ឈយើង ឲ្យវាឈដើរឈៅឈលើ ែ្ូវលអ ែ្ូវប្តូ្វហនឹង ។  



 
 
 
ក៖ ប៉ាម្ភនរទពិឈសាធន៍ថ្ដលលអៗ ឈៅកនញងជីវតិ្ចង់ថ្ចកចាយឲ្យកូនឈៅជុំនាន់ឈប្កាយបនដឹង 
ខែោះ? 
 
ខ៖ ប៉ា េិនសូវម្ភនការចងចាុំរទពិឈសាធន៍អីឈប្ចើនឈទ រ៉ាញនប៉ា ដឹងថា ឈរើសិនជាឈយើង... ថ្លៃ 
ឈប្កាយឈយើងចង់បនឈសចកដីសញខ បនឈសចកដីសរាយ ក៏ប្តូ្វថ្ត្... ឈយើងឈរៀន។ ទីេួយ ឈយើង 
ឈរៀនឈៅ ឈយើងសាា ល់ពីអវីឈៅជ៊ុំវញិខែួន អវីថ្ដលឈៅខាងេញខ អវីថ្ដលប្តូ្វឈធវើដុំឈណើ រឈៅ អវីថ្ដល 
ប្តូ្វឈជៀសវាង រ៉ាញណណឹ ងឈយើងអាចដឹងឈហើយថាឈសចកដីសញខ និងឈសចកដីចឈប្េើនវាឈៅប្ត្ង់ ណា 
ឈហើយថាឈសចកដីជុំឈនឿវាឈៅប្ត្ង់ណា។ 
 
ក៖ អញីចឹងឈត្ើប៉ាម្ភនដុំរូនាម នអីខែោះចង់ផ្ដ ុំឈ្្ើរដល់កូនឈៅជុំនាន់ឈប្កាយ? 
 
ខ៖ ប៉ា ត្គាន់ញរចង់និយាយថាសារសុំខាន់ថ្នប្គួសារគឺវាសុំខាន់ឈៅឈលើឪពញកម្ភដ យ ជីដូនជីតា
ហនឹងឯង ឈៅថាពូជហនឹង...រកយថ្ខមរឈេឈៅថាពូជ។ ឈរើសិនជាឈយើងប្រប្ពឹត្តលអ ដឹងគញណឪពញក 
ម្ភដ យ សាា ល់ខញសសាា ល់ប្តូ្វ កូនឈយើងេកក៏វាឈឃើញលកាណៈថ្ដលឪពញកម្ភដ យឈយើង ឈធវើក៏វាឈធវើ 
តាេហនឹងឈៅ។ ឈរើឈយើងប្រប្ពឹត្តអុំឈពើអ្បាយម៊ុខ កូនហនឹងវាក៏សាា ល់អុំឈពើអ្បាយហនឹងញដែ ធាែ ក់ 
ចូលឈៅកនញងហនឹង។ អញីចឹងបនថាឪពញកម្ភដ យជាគត្មូ បទ ឈហើយចុំថ្ណកកូនឈៅគឺជាអនកឈដើរ 
តាេឈប្កាយឈយើង អនកប្ត្ងត្តារ់ពីឈយើង។ ដល់េកឈយើងឲ្យឥទិធពលអវីឈៅោន  េឺោន ទទួលពី 
ឈយើងឈៅថ្ត្រ៉ាញនណ៊ុ ង។  
 
ក៖ ឈហើយឈៅចញងរញ្ច រ់ហនឹង ខ្ញ ុំសូេថ្លែងអុំណរគញណដល់ប៉ាសប្ម្ភរ់ការសម្ភា សឈៅកនញងថ្លៃឈនោះ 
ឈហើយអវីៗទាុំងអស់ឈនោះកូនឈៅររស់ប៉ាបនដឹងនិងបនឮឈៅប្រវត្តិសាស្រសដររស់ប៉ា  ឈហើយពួក 
ឈយើងនឹងោក់ចូលការសម្ភា សឈនោះឈៅកនញងឈវរសាយខាងឈលើ។ សូេអរគញណ ។  
 


