
ការសម្ភា សរបសល់ោកពូ តន យ នូ 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ គង់ សីហា        ខ៖ អ្នកត្រវូឈគសម្ភា សឈ ម្ ោះ រន យ ៉ូន 

 
ក៖ បាទ! ស៉ូជម្រម្ភរាបសួរឈោកព៉ូ ឈ ើយស៉ូមអ្រគុណឈោកព៉ូដែលបានផ្ដល់ឈពលឈវោែល់ខ្ុុំ ឈែើមបីពួកខ្ុុំ 
អាចបានសម្ភា សឈោកព៉ូចឹង។ ឈ ើយការសម្ភា សត្រូវបានឈ្វើឈ ើង ឈោយសារសាោឈរៀនមួយឈៅស រែឋ 
អាឈមរចិ ដែលពួកឈគមានត្បូត្កាមមួយដែលពួកឈគចង់ចងត្កងត្បវរតិត្បជាជនដខមរឈៅស្សុកដខមរឈយើង ឈែើមបីឲ្យ 
ក៉ូនឈៅពួកឈយើងឈៅជុំនាន់ឈត្កាយ អាចមានពរជ័យជាឈត្ចើន និង អាចបានសាដ ប់អ្ុំពីជីវត្បវរតិឪពុកមាដ យ ឬ ក៉ូន 
ឈៅចឹងណាឈោកព៉ូ។ ចឹងឈ ើយបានជាខ្ុុំមកឈ្វើការសម្ភា សទុំងអ្ស់ហ្នឹង ឈ ើយឈៅឈពលដែល ខ្ុុំសម្ភា ស
ចប់ ខ្ុុំនឹងយកសម្លេងឈនោះឈៅោក់ឈៅកនុងឈវបសាយរបស់សាោឈរៀនរបស់ខ្ុុំ។ ឈៅឈពលដែលខ្ុុំសុុំោក់ហ្នឹង 
ឈរើឈោកព៉ូអាចអ្នុញ្ញា របានឬឈទ? 
 
ខ៖ បានឈរើ។ 
 
ក៖ អ្រគុណឈត្ចើនឈោកព៉ូ ចឹងសម្រម្ភប់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ុុំជាអ្នកអ្នកមានឈ ម្ ោះថា គង់ សីហា ឈ ើយឈោកព៉ូមាន 
ឈ ម្ ោះអ្វីដែរ? ឈ ម្ ោះឈពញរបស់ឈោកព៉ូ? 
 
ខ៖ ខ្ុុំមានឈ ម្ ោះថា រន យ ៉ូន។ 
 
ក៖ ឈ ើយការសម្ភា សហ្នឹងឈ្វើឈ ើងឈៅថ្ងៃទី៤ ដខ៨ ឆ្ន ុំ២០១៦ ឈោយឈៅដត្ពក ៉ូរលិច សង្កា រ់ដត្ពក ៉ូរ ត្កុង 
តាឈមម ។ ការសម្ភា សឈនោះបានឈ្វើឈ ើងឈៅផ្ទោះឈោកព៉ូ ចឹងឈៅឈពលដែលខ្ុុំសម្ភា សឈោកព៉ូរួចឈ ើយ ខ្ុុំនឹង 
បញ្ច៉ូ លសម្លេងឈនោះឈៅកនុងឈវបសាយរបស់ពួកឈយើង។ ឈ ើយបនាទ ប់មក ពួកខ្ុុំនឹងបញ្ច ប់ឈៅកនុងឌីស ឈ ើយជ៉ូន 
ឈោកព៉ូមួយដែរ ឈែើមបីឈោកព៉ូអាចបានសាដ ប់ឈៅថ្ងៃឈត្កាយចឹងណា។ ឈ ើយឈវបសាយដែលពួកឈយើងមាន
ហ្នឹង គឺមានអ្ស់មួយជីវរិដរមដងែល់ក៉ូនឈៅរបសពួ់កឈយើង ពួកឈគអាចសាដ ប់បានថា ជីវត្បវរតិរបសឪ់ពុក 
មាដ យឈគយ ងឈម ចដែរ ច៉ូលឈៅពួកគារ់អាចសាដ ប់បាន។  
 
ខ៖ ចឹងពីមុនចាប់ឈផ្ដើម ខ្ុុំចង់សួរឈ ម្ ោះឈពញរបស់ឈោកព៉ូមដងឈទៀរ ឈ ម្ ោះឈពញ និង ឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅ ឈរើ 
ឈោកព៉ូមានឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ?  



 
ក៖ អ្រ់មានឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ ពីឈែើមមកមានដរឈ ម្ ោះ រន យ ៉ូន ហ្នឹងមករ ៉ូរដរមដង។  
 
ខ៖ ចឹងឈ ម្ ោះរបស់ឈោកព៉ូឈពញមានឈ ម្ ោះអ្វីដែរ? 
 
ក៖ គឺឈ ម្ ោះ រន យ ៉ូន រ ៉ូរ អ្រ់មានែ៉ូរត្រក៉ូលឈទ។ 
  
ខ៖ ឈ ើយឈោកព៉ូបានឈកើរឈៅថ្ងៃដខឆ្ន ុំណាដែរ? 
 
ក៖ ខ្ុុំបានឈកើរឈៅដខ១ ឆ្ន ុំ១៩៦៦។  
 
ខ៖ ឈរើឈោកព៉ូឈៅចាុំពីឈៅកដនែងកុំម្ ើ ររបស់ឈោកព៉ូដែរឬឈទ? 
 
ក៖ ខ្ុុំបានឈកើរឈៅភ៉ូមិសាមគគី ឃុុំដត្ពកែុំបង ស្សកុមុខកុំពូល ឈខរតកណាដ ល។  
 
ខ៖ ឈរើឈោកព៉ូមានធ្លែ ប់បានឈរៀន ភាសាឈផ្េងឈត្ៅពីភាសាដខមរដែរឬឈទ? 
 
ក៖ ខ្ុុំអ្រ់មានឈរៀនឈទ ពីឈត្រោះឆ្ន ុំ៨៥ ដខ៦ ខ្ុុំត្រូវឈចញឈៅឈ្វើជាទហាន ឈៅកងពល។  
 
ខ៖ ចឹងសម្រម្ភប់ភាសាដខមរវញិ ឈរើឈោកព៉ូមានឈរៀនត្រឹមថាន ក់ទីប ុនាម នដែរ? 
 
ក៖ ខ្ុុំបានឈរៀនត្រឹមថាន ក់ទី៣ឈទ។ 
 
ខ៖ ឈ រុអ្វីបានជាឈោកព៉ូឈរៀនបានត្រឹមថាន ក់ទី៣? 
 
ក៖ ពីឈត្រោះអី្ កាលឈនាោះបអ៉ូនឈរៀនឈលើសខ្ុុំ ឈ ើយវាត្បឡងច៉ូលគីឈលស ឈ ើយគីឈលសហ្នឹងអ្រ់មានលុយត្គូ 
ថាែល់ដរសម័ត្គចិរតឈ្វើជាទហាន ឈទើបបានបអ៉ូនឈរៀនបនតឈទៀរ។  



 
ខ៖ ែល់ឈពលចឹងឈទើបឈោកព៉ូសឈត្មចចិរតឈៅឈ្វើជាទហាន ឈែើមបីឲ្យបអ៉ូនបានឈរៀន។  
 
ក៖ បាទ! ចឹងឈទើបបអ៉ូនបានបនតការសិកាវញិ បអ៉ូនរបស់ខ្ុុំឈ ម្ ោះ រន ឈសងឈ ៀង។  
 
ខ៖ អ្រគុណឈត្ចើនឈោកព៉ូ ឈ ើយឥឡូវហ្នឹងឈោកព៉ូមានអាយុប ុនាម នឆ្ន ុំឈ ើយ? 
 
ក៖ គិរឈៅ ប៉ូកតាុំងឆ្ន ុំ១៩៦៦ហ្នឹង។ 
 
ខ៖ មកែល់ឥឡូវចឹង៥៥ឆ្ន ុំឈ ើយ។ ឈ ើយឈោកព៉ូត្រូវជាឆ្ន ុំអ្វីដែរសរវអ្វីដែរ? 
 
ក៖ ឈទ អ្រ់ែឹងសរវអី្ឈទ ែ៉ូចជាឈភែចដែរហ្នឹងណា មិនែឹងជាមរមីឬមដមឈទ។ 
ខ៖ ែល់ឈពលចឹងខ្ុុំចង់សួរសុំ ួរមួយឈទៀរ ឈៅឈពលដែលឈោកព៉ូឈរៀបការ ឈោកព៉ូបានឈរៀបការប ុនាម នឆ្ន ុំ 
ឈ ើយ? 
 
ក៖ ខ្ុុំបានឈរៀបការឈៅឆ្ន ុំ១៩៩១ ដខ៣។  
 
ខ៖ ឈ ើយកាលឈោកព៉ូបានឈរៀបការហ្នឹងជាឈលើកទី១របស់ឈោកព៉ូឈណាោះ? 
 
ក៖ បាទ! ជាឈលើកទី១។  
 
ខ៖ ឈ ើយឈៅឈពលដែលបានឈោកព៉ូឈរៀបការហ្នងឹបានឪពុកមាដ យជាអ្នកផ្េុំផ្គុុំឲ្យ ឬក៏ឈោកព៉ូឈរៀបការឈោយ 
ចិរតខែួនឯង? 
 
ក៖ អ្រ់ឈទ គឺមាដ យជាអ្នកផ្េុំផ្គុុំ អ្រ់មានឪពុកឈទ ឈ ើយត្គួសាររបស់ខ្ុុំឈនោះអ្រ់មានក៉ូនកុំត្រឈទ ឪពុកចិញ្ច ឹម
ហ្នឹងឈៅឈពទយជ័យជលនះឈយើងឈនោះ។ 
 



ខ៖ ចឹងឈៅឈពលដែឈោកព៉ូបានឈរៀបការ ឈរើឈោកព៉ូមានបានផ្ដល់ជាចុំណងថ្ែ ឬជាបណាដ ការអ្វីឈៅែល់អ្នក 
មីងឈទ? 
 
ក៖ អ្រ់ឈទ ឈរឿងហ្នងឹគឺឈៅខាងមាដ យឈកមកទុំងអ្ស ់ខ្ុុំឈចញដរខែួន២នាក់បដីត្បពនធ ឈែើរបនាទ យទុំងអ្ស់។ 
 
ខ៖ រួចចុោះថ្ងែទឹកឈោោះ? 
 
ក៖ ថ្ងែទឹកឈោោះ គឺឲ្យលក់ឈមឈគាមួយ៣ជី កាលឈៅជុំនាន់ហ្នឹង។  
 
ខ៖ ឈ ើយខ្ុុំសួរសុំ ួរមួយឈទៀរថា ការមានទុំនាក់ទុំនងជាអ្នកមីង ឈរើឈោកព៉ូមានសាគ ល់អ្នកមីងតាមរឈបៀប 
ណាវញិ? បានជាសាគ ល់គាន រ ៉ូរែលថាន ក់ការចឹង។ 
 
ក៖ កាលជុំនាន់ឈនាោះ ខ្ុុំឈចញពីកងពលមកខ្ុុំឈរឈៅឈខរតកណាដ ល។ ឈៅឈពលឈៅែល់ឈខរតកណាដ លដម ឈកមក 
បានផ្េុំផ្គុុំឈ្វើជាក៉ូនត្បសារ ែល់ឈពលដែលឈយើងឈពញចិរតចឹងឈៅ ក៏ឈយើងសឈត្មចចិរតច៉ូលែ ដឹ ងឈៅ។ 
 
ខ៖ ឈ ើយែល់ឈពលចឹងឈៅ ឈរើឈោកព៉ូអ្នកមីងស្សឡាញ់ប ុនាម នឆ្ន ុំដែរឈទើបបានឈរៀបការ? 
 
ក៖ ត្បដ លជា៣ដខ ហ្នឹងឈ ើយ ប ុដនតអ្រ់មានប ោះរល់អី្ឈទ ឈគឈចញឈត្ៅខ្ុុំច៉ូលែល់ឈពលឈគច៉ូលខ្ុុំឈចញ។ ខ្ុុំ 
ឈៅដរឈត្ៅឈទ អ្រ់ឈៅឈែកឈៅកនុងបនាទ យឈទ ឈែកចងដរអ្ត្ងឹងឈៅឈត្កាយឈែើមត្រដបកហ្នងឹ។ 
 
ខ៖ ឈ ើយែល់ឈពលចឹងឈទោះបីឈោកព៉ូបានឈរៀបការ ឈរើឈៅឈពលដែលឈោកព៉ូបានឈរៀនការឈៅឯណាវញិ? 
ក៖ ខ្ុុំបានឈរៀបការឈៅែី ៉ូឈៅខាងឈត្កាយឈពទយជ័យជលនះហ្នងឹ។ ការរបស់ខ្ុុំ ុ្ំណាស់ែល់ឈៅ ៥០រុឈនាោះ 
កាលឈៅជុំនាន់ឈនាោះ។ 
 
ខ៖ ឈៅភនុំឈពញ? 
 
ក៖ អ្រ់ឈទ ឈៅែី ៉ូតាឈមម ឈៅឈត្កាយឈពទយជ័យជលនះ។ 



 
ខ៖ ចឹងឈរើឈោកព៉ូមានបងបអ៉ូនប ុនាម ននាក់ដែរ? 
 
ក៖ បងបអ៉ូនបឈងាើរមានទុំងអ្ស៨់នាក់ ប ុដនតសាែ ប់ឈៅជុំនាន់ដខមរត្ក មមួយ ចឹងឈៅសល់ដរ៧នាក់ឈទ។  
 
ខ៖ ឈរើឈោកព៉ូអាចជួយឈរៀបរាប់ឈ ម្ ោះរបស់ពួកគារ់ទុំងអ្ស់ែល់ខ្ុុំបានឈទ? ឈ ើយឈបើសិនជាឈោកព៉ូឈៅចាុំ 
អាយុរបស់ពួកគារ់ដែរក៏ររឹដរលអ? 
 
ក៖ ខ្ុុំអ្រ់ចាុំអាយុឈទ ពីឈត្រោះបងខ្ុុំបងអស់គារ់សាែ ប់តាុំងពីឆ្ន ុំ៧៦ សាែ ប់ឈៅជុំនាន់ជាមួយឪពុករបស់ខ្ុុំហ្នឹង 
ណា ឈៅជុំនាន់ដខមរត្ក មហ្នឹងណា ឈ ើយឈៅសល់បងត្បុសមួយ ប ុដនតអ្រ់ចាុំអាយុដែរឈទ ហ្នងឹគារ់រស់ឈៅ 
ររនគិរ។ី ឈ ើយរាល់ថ្ងៃបងស្សីរបស់ខ្ុុំមួយឈទៀរ ឈមមា យដែលត្រវូពស់ខាុំហ្នងឹឈៅឈខរតជាមួយមាដ យរបស់ខ្ុុំ។  
 
ខ៖ ចឹងពួកគារ់មានឈ ម្ ោះអ្វីដែរឈោកព៉ូ? 
 
ក៖ បងឈគសាែ ប់បារ់ឈ ើយមិននិយយឈទអី្។ ទី១ឈ ម្ ោះ រន ស្សីប ី ឈ ើយបនាទ ប់មក រន  ន់ បនាទ ប់មក 
សាែ ប់មួយឈទៀរ រន សីឈ ៀន មួយឈទៀរឈ ម្ ោះ រន ឈ ើន បនាទ ប់ពី រន ឈ ើន មក រន យ ៉ូនគឺជាខ្ុុំហ្នឹង។ 
ឈ ើយបនាទ ប់មកឈទៀរ រន សី ុ ីឈ ើយបនាទ ប់មកឈទៀរ រន សីហាន បនាទ ប់មកឈទៀរ រន ស្សីឈៅ ហ្នឹងមាន 
ដរប ុណណឹ ង។ 
 
ខ៖ ឈរើឈោកព៉ូជាក៉ូនទីប ុនាម នដែរ? 
 
ក៖ ខ្ុុំជាក៉ូនទី៤។  
 
ខ៖ សពវថ្ងៃហ្នឹងពួកគារ់រស់ឈៅទីឈនោះជុុំគាន  ឬក៏រស់ឈៅដបកដែរឈ ើយឈោកព៉ូ? 
 
ក៖ សុទធដរមានត្គសួារអ្ស់ឈ ើយ មួយឈៅឈខរតកុំពង់ចាម ខែោះឈៅឈៅខាងវហិារសគ៌ួចឹងឈៅណា។  
 



ខ៖ ឈ ើយខ្ុុំចង់និយយពីឪពុកមាដ យរបស់ឈោកព៉ូ ឈរើឈោកព៉ូមានបានចាុំអ្ុំពីជីវត្បវរតិរបស់ពួកគារ់ឈទ? 
 
ក៖ ឈរឿងជីវត្បវរតិហ្នឹងសួរពីជុំនាន់មុនមកត្រូវឈទ? 
 
ខ៖ អ្ុំពីឪពុកមាដ យរបស់ឈោកព៉ូ ឈរើឈោកព៉ូមានបានចាុំអ្វីខែោះអ្ុំពីពួកគារ់? 
 
ក៖ ខ្ុុំចាុំពីជុំនាន់លន់នល់ គឺគារ់ឈៅឯឈមហាខនងឈគឈនាោះ ៥០ខនង។ គារ់ឈៅនាក់ឈៅឈនាោះ ែល់ឈពលដែល 
ោច់លន់នល់ច៉ូលឆ្ន ុំ៧៥ ឆ្ន ុំ៧៦ហ្នឹងឈគយកឪពុកខ្ុុំឈៅវាយឈចាល។ 
 
ខ៖ ឈ រុអ្វី បានជាឈគសមាែ ប់ឪពុករបសឈ់ោកព៉ូចឹង? 
 
ក៖ ខ្ុុំអ្រ់ែឹងដែរ កាលឈនាោះឈមា ង១២យប់ ខ្ុុំដស្សកយុំទុំងយប់ដរមដងជាមួយមាដ យរបសខ់្ុុំ។  
 
ខ៖ ឈ ើយចឹងឪពុករបស់ឈោកព៉ូឈ្វើជាត្គប់ត្គង៥០ខនងហ្នឹងឈៅខាងអី្ឈគវញិឈោកព៉ូ? 
 
ក៖ ឈបើមកែល់សពវថ្ងៃឈយើងវញិ ែ៉ូចដែលឈគឈៅថាជាឈមភ៉ូមិចឹងណា។  
 
ខ៖ ឈ្វើែ៉ូចជាឈមភ៉ូមិ ឈមត្កុមអី្ចឹងណាណ កាលឈនាោះសម័យប ុលពរ ឈបើឈគែឹងថាឈយើងឈ្វើការង្ករអ្ស់ហ្នឹង ឈគ 
យកឈយើងឈៅសមាែ ប់ឈចាលឈ ើយ។  
 
ក៖ កាលឆ្ន ុំ៧៥ ោច់ច៉ូលឆ្ន ុំ៧៦ហ្នឹង ឈគមកឈៅទុំងយប់ថាបងឲ្យឈៅជួប ក៏យកគារ់ឈៅបារ់ែុំបងឈៅ 
សមាែ ប់ឈចាលដរមដងឈៅ។  
 
ខ៖ គារ់មានទីកដនែងកុំម្ ើ រឈៅឯណាវញិឈោកព៉ូ? 
 
ក៖ ស្សុកកុំម្ ើ ររបស់គារ់ឈៅឈខរតកុំពង់ចាម ស្សុកកងមាស ឈកាោះត្រឈកាល។ 
 



ខ៖ ឈ ើយែល់ឈពលចឹង ពីមុនគារ់ឈ្វើជាឈម៥០ខនង គារ់មានបានឈ្វើអ្វីដែរ?  
 
ក៖ អ្រ់ឈទ អ្រ់មានឈ្វើអី្ឈទៀរឈទ។ 
 
ខ៖ ចឹងបានន័យថាគារ់ឈ្វើជាឈម៥០ខនងហ្នឹង ៉ូរច៉ូលែល់សម័យប ុលពរដរមដង។  
 
ក៖ មកែល់ប ុលពរឈគយកគារ់ឈៅសមាែ ប់ឈចាលដរមដង។  
 
ខ៖ ឈៅឈពលដែលគារ់សាែ ប់ហ្នងឹឈោកព៉ូមានចាុំឈទថាគារ់មានអាយុប ុនាម នឆ្ន ុំដែរ? 
 
ក៖ ឪពុកខ្ុុំត្បដ លជាមានអាយុ៥០ឆ្ន ុំហ្នឹង។  
 
ខ៖ ចុោះសម្រម្ភប់អ្នកមីងវញិពីមុនសម័យប ុលពរ ឈរើគារ់ឈ្វើការង្ករអ្វីដែរ? 
 
ក៖ មាដ យរបស់ខ្ុុំអ្រ់មានឈ្វើអី្ឈទ គារ់ឈគឈត្បើឲ្យទញរហាត់ទឹក រហាត់ទឹកដែលឈយើងោក់ដស្ស ោក់ស្សូវ 
ហ្នឹងណា ឈ ើយខ្ុុំក៏ឈៅជួយមាដ យរបស់ខ្ុុំដែរ។ 
 
ខ៖ ឈ ើយចឹងសម្រម្ភប់ជីវភាពរបស់ពួកគារ់យ ងឈម ចឈៅសម័យឈនាោះ? 
 
ក៖ កាលឈៅសម័យឈនាោះ គឺថាលុំបាកបុំផុ្រ ឈ្វើឈែើមឈចករប៉ូងហ្នឹងណា ទញទឹកហ្នឹងមកឈបើកបបរឈ ើយ។ 
បបរឈយើងហ្នឹងបានដរ៣ដវកឈទណា ឈបើកឲ្យមាដ យអី្ចឹងឈៅបអ៉ូនឈៅផ្ទោះចឹងឈៅ។ 
 
ខ៖ ចុោះឈោកព៉ូ ឈៅទន់សម័យប ុលពរដែរឈណាោះ? 
 
ក៖ ខ្ុុំទន់យ៉ូរឈ ើយ តាុំងពីជុំនាន់លន់នល់ឈនាោះ។ 
 
ខ៖ ចឹងឈោកព៉ូ អាចជួយឈរៀបរាប់ពីជុំនាន់លន់នល់បានឈទ ថាវាមានលកខណៈឈម ចដែរ? 



 
ក៖ កាលជុំនាន់លន់នល់ហ្នឹង ឪពុកមាដ យឈត្បើឲ្យឈៅទិញអ្ុំបិល សករជុំនាន់ឈគទមាែ ប់ត្គាប់ដបកហ្នងឹល៉ូនឈៅ    
ទិញឈ ើយ។ ល៉ូនឈៅទិញប ីម្េង ឲ្យមាដ យសករឈ ើយ ឈ ើយឪពុកមាដ យឈៅត្រង់ឈសកាលជុំនាន់ឈគឈៅចឹង 
ឈៅកនុងែីឈទ។ ឈពលដែលឈគបាញគ់ាន  ឈយើងមិនត្រវូច៉ូលឈៅកនុងត្រង់ឈសហ្នឹងអ្រ់ដែលបានឈ ើងមកឈលើឈទ។ 
 
ខ៖ ឈ ើយមកែល់សម័យប ុលពរវញិ ខ្ុុំចង់ឲ្យឈោកព៉ូជួយត្បាប់អ្ុំពីជីវត្បវរតិ ឈៅឈពលដែលឈោកព៉ូច៉ូល 
ឈៅកនុងសម័យប ុលពរហ្នឹងណា។ ឈរើមានផ្លលុំបាកអ្វីខែោះផ្លលអអ្វីខែោះ? ឈ ើយបានជួបអ្វីខែោះឈៅកនុងសម័យ 
ប ុលពរហ្នឹង? 
 
ក៖ កាលឈៅសម័យប ុលពរហ្នងឹ ឈគចារ់ឲ្យខ្ុុំែឹកទឹកោក់ជ៉ូនស ករ កនុងមួយថ្ងៃហ្នងឹឈ្វើយ ងឈម ចឲ្យបាន៨ 
ឈជើង ឈ ើយែឹក៨ឈជើង ហ្នឹងឈ ើយ យកឈគាែឹកឈៅត្បដលងឲ្យសុឈីមម  ឃ្វវ លឈគាចឹងឈៅណា។ 
 
ខ៖ ឈ ើយបនាទ ប់មកយ ងឈម ចឈទៀរដែរឈោកព៉ូ? ឈគឲ្យឈោកព៉ូឈ្វើអ្វីឈទៀរដែរ? 
 
ក៖ អ្រ់មានឈ្វើអី្ឈទៀរឈទ ចប់ពីែឹកទឹកហ្នឹងឈៅជុំនាន់ឈនាោះខ្ុុំនិយយឲ្យអ្ស់គឺឲ្យខ្ុុំឈប់ែឹកទឹកោក់ស ករ 
ឈគឲ្យខ្ុុំឈ្វើជី ឲ្យឈ្វើជីហ្នឹង គឺឈគាឈៅែឹកែដែល ែឹកឈៅតាមបងគន់ោមកហ្នឹងណាជាមួយរងសារឈយើងហ្នឹង 
ឈៅែឹកអាចល៍ ោក់ោយជាមួយនឹងែីែុំប៉ូក ោយរួចឈ ើយឲ្យខ្ុុំភែក់ឈទៀរ សាបឬមួយក៏ថ្ត្បចាញឈ់បាកឈគ។ 
ខ៖ ឈ ើយបនាទ ប់ពីហ្នងឹឈោកព៉ូមានឈ្វើអី្ឈទៀរឈទ? 
 
ក៖ អ្រ់មានឈ្វើអី្ឈទ ែល់ឈពលដែលឈ្វើជីហ្នឹងឈ ើយ ែល់ឆ្ន ុំ៧៩ឈយើងហ្នឹងដបក។  
 
ខ៖ កាលឈៅសម័យប ុលពរ ឈោកព៉ូមានអាយុប ុនាម នដែរ? 
 
ក៖ ខ្ុុំែ៉ូចជាអ្រ់ចាុំដែរ អ្រ់ចាុំអាយុឈទ ត្បដ លជាខទង់១៥ឆ្ន ុំអី្ហ្នឹង។ 
 
ខ៖ ចឹងឈៅឈពលដែលប ុលពរនិយយថាយកត្កមុត្គួសារឈោកព៉ូឈៅសមាែ ប់ហ្នឹង ឈរើឈពលឈនាោះឈោកព៉ូ 
មានអារមមណ៏យ ងឈម ចដែរ? ឈោយែឹកថាខែួនឯងនឹងសាែ ប់។ 



 
ក៖ ខ្ុុំមានអារមម ៍ឈពលឈនាោះបងបអ៉ូនខ្ុុំមីឈៅវាឈទើបដរឈចោះឈតាកសាម រមាដ យឪពុក ហ្នឹងឈ ើយ ែល់ឈពលឈមា ង 
១២យប់។ ខ្ុុំែឹងដែរ ប ុដនតមិនអាចជួយគារ់បានឈទ ត្គាន់ដរឈគឈៅឈចញឈៅថាជួបបងមួយដភែរ ែល់ឈចញ 
ឈៅឈគថាឈោោះត្កមា មក។ ឪពុករបស់ខ្ុុំឈសែៀកដរឈខាខែីឈៅឈទ ឈគចងគារ់ឈៅយកឈៅដរមដង បារ់តាុំងពីឈពល 
ឈនាោះដរមដងមាដ យរបស់ខ្ុុំក៏យុំ ខ្ុុំក៏យុំដែរ ឈ ើយយយខ្ុុំគារ់និយយថាយយប ៉ូគារ់បាននិយយថា “ឈៅ 
ឈអ្ើយ! ការ់ចិរតឈៅ”។ 
 
ខ៖ ឈ ើយឈៅឈពលឈនាោះឈោកព៉ូឈៅជាមួយនឹងអ្ ុ៊ុំស្សី ជាមួយនឹងក៉ូនប ុនាម ននាក់ដែរ? ឈៅជាមួយគាន ទុំងអ្ស់ 
ឈណាោះឈោកព៉ូ? 
 
ក៖ ឈៅជាមួយគាន ទុំងអ្ស់ ឈពលយកឪពុកខ្ុុំឈៅឈ ើយបានមួយអាទិរយឈទៀរ យកបងខ្ុុំបឈងាើរឈៅឈទៀរ។ 
  
ខ៖ ឈម ចចឹងឈោកព៉ូ ឈម ចបានជាឈគយកឈៅឈទៀរ? 
 
ក៖ ោក់រឈទោះឈសោះ មិនែឹងជាឈម ចឈគកាលឈៅជុំនាន់ឈនាោះសាែ ប់បងបឈងាើរមួយឈទៀរ។ ឈរឿងឃ្វែ ុំងពួក ស ករ
ហ្នឹងគឺអ្រ់មានអី្សុីដរដមនដទន មានកណដុ រខាុំថ្ែឈចញ្ម។  
 
ខ៖ ចឹងបនាទ ប់ពីសម័យប ុលពរហ្នឹងឈៅ ឈៅសម័យប ុលពរហ្នឹងឈគោក់ឈោកព៉ូឈៅដរមួយកដនែង ឬក៏បដ៉ូរ 
ឈោកព៉ូឈៅកដនែងឈផ្េងៗឈទៀរអី្? 
 
ក៖ អ្រ់បដ៉ូរឈទ។ 
 
ខ៖ ឈៅដរមួយកដនែងឈទឈណាោះឈោកព៉ូ។  
 
ក៖ ឈ ើយបនាទ ប់ពីសម័យប ុលពរហ្នឹងឈរើឈោកព៉ូមានបានឈៅកដនែងណាដែរ? 
 
ខ៖ ចាប់ពីឆ្ន ុំ៧៩ឈៅ ខ្ុុំរកសុីចិញ្ច ឹមបអ៉ូន ឈៅលីអ្ងារឈៅឯស្សុកឆ្ៃ យឈនាោះ។  



 
ក៖ ឈោកព៉ូឈ្វើការង្ករលីអ្ងារឈនោះបានប ុនាម នឆ្ន ុំដែរ? ឈោកព៉ូអាចជួយត្បាប់អ្ុំពីត្បវរតិឈៅឈពលឈនាោះបនតិច 
បានឈទឈោកព៉ូ? 
 
ខ៖ ខ្ុុំបានរកសុីចិញ្ច មឹបអ៉ូនពីឆ្ន ុំ៧៩ រ ៉ូរមកែលឆ់្ន ុំ៨៥ ៨៦។ ឈរៀនបានត្រឹមថាន ក់ទី៣ គឺបអ៉ូនត្បឡងជាប់គឺថា 
អ្រ់មានលុយគឺធ្លែ ក់ ែល់ចឹងខ្ុុំក៏សមត័្គចិរតឈ្វើជាទហានឈៅ។  
 
ក៖ ឈពលឈោកព៉ូឈ្វើការចាប់ពីសម័យប ុលពរហ្នងឹ ឈោកព៉ូមានបានឈ្វើអ្វីវញិ? 
 
ខ៖ ផុ្រទីប ុលពរមកមានឈ្វើអី្មានដរបម្ម្រលើឈគហ្នងឹ ែឹកទឹកឈ្វើជីអាចល៍ហ្នងឹ ជញ្ច រ្ ាំគល់ធាងឈចកហ្នងឹ។ 
  
ក៖ បនាទ ប់ពីប ុលពរមកណាឈោកព៉ូ? 
 
ខ៖ ដបកពីប ុលពរមក រកសុចិីញ្ច ឹមបងបអ៉ូន។ 
 
ក៖ រកសុអីី្ឈគវញិឈៅ ឈោកព៉ូ? 
 
ខ៖ រកសុ ីឈៅផ្ទោះមីងឈៅកាប់អ្ុំឈៅចឹងឈៅយកឈៅែ៉ូរជាស្សូវជាអ្ងារឈៅ ឈ ើយទ៉ូឈែើរឆ្ែងែរសុំណាប់ឈយើង
ហ្នឹង ពួកមា កវាសាគ ល់ែរសុំណាប់ហ្នឹង ទ៉ូឈែើរមកហ្នឹង។ កាលឈនាោះមានលុយឯណា ចាយដរលុយកាក់ ឈ ើយ 
បាញ់ដឆ្វអី្ចង់សុីចឹងទល់ដរយកអ្ងារែ៉ូរឈគ។  
 
ក៖ ឈ ើយបនាទ ប់ពីឈោកព៉ូឈ្វើអ្ស់ហ្នឹងឈ ើយ ឈទើបឈោកព៉ូបានឈៅឈ្វើជាទហាន។  
 
ខ៖ ឈៅឈ្វើជាទហានឈៅឯណាវញិ? 
 



ក៖ ឈៅឆ្ន ុំ១៩៨៥ ដខ៦ ខ្ុុំសម័ត្គចិរត វកឹ វឺនឈៅជិរសាោឈកៀនសាវ យ ែល់ វឹក វឺនឈៅសាោឈកៀនសាវ យ 
ឈ ើយ។ ឈគក៏បញ្ច៉ូ លឈៅតាមកងពល ខ្ុុំក៏សម័ត្គចិរតឈៅកងពលឈទៀរ ឈៅកងពល S6 ណាបសារឈខរតបារ់ 
ែុំបង។ 
  
ខ៖ ឈ ើយឈោកព៉ូឈៅឈ្វើឈៅទីឈនាោះបានរយៈឈពលប ុនាម នឆ្ន ុំដែរ? 
 
ក៖ ខ្ុុំឈៅឈ្វើឈៅឈនាោះបាន ៣ឆ្ន ុំ ខ្ុុំឈចញពីកងពលមកវញិ ឈៅឈ្វើជាទហានឈៅឈខរតកណាដ លឈទៀរឈៅត្កុង 
តាឈមម ឈយើងហ្នឹង។  
 
ខ៖ ឈរើឈោកព៉ូអាចជួយត្បាប់អ្ុំពីបទពិឈសា្ន៍ កាលដែលឈោកព៉ូបានឈ្វើជាទហានឈៅទីឈនាោះបានឈទ 
ឈោកព៉ូ? មានបទពិឈសា្ន៍ជួបអ្វីខែោះ ឈៅទីឈនាោះដែរ? 
 
ក៖ កាលឈៅកងពលអ្រ់ស៉ូវមានសង្រ្ង្កគ មឈទ ឈពលដែលខ្ុុំមកែល់ឈខរតកណាដ ល ខ្ុុំបានឆ្ែងការ់ឈៅសង្រ្ង្កគ ម 
ឈៅកុំពង់សពឺ។ កុំពង់សព ឺស្សុកឈរលដសក ភនុំស្សួច ស្សុកពិសី កាលឈនាោះឈគចាប់ឈផ្ដើមវាយឈ ើយ។  
 
ខ៖ កាលឈៅសម័យឈនាោះ ឈគឈៅវាយអី្ឈទៀរដែរឈោកព៉ូ? 
 
ក៖ ឈៅវាយជាមួយដខមរត្ក មហ្នឹង។ 
 
ខ៖ ចឹងបានន័យថា ឈនាោះសម័យឈនាោះមិនទន់អ្រ់ដខមរត្ក មឈទ? 
 
ក៖ ឈៅមានដខមរត្ក មឈរើ។ 
 
ខ៖ ចឹងឈៅឈពលដែលឈោកព៉ូបានមកែលត់ាឈមម ឈនោះឈ ើយ ឈោកព៉ូក៏ឈៅវាយ។ ឈោកព៉ូឈៅវាយអ្ស់រយៈ 
ឈពលប ុនាម នដែរ ឈទើបឈោកព៉ូបានឈប់ការង្ករអ្ស់ទុំងហ្នឹង? 
 
ក៖ ខ្ុុំឈប់ឈ្វើត្រឹមឆ្ន ុំ១៩៩៥ ពីឈត្រោះជីវភាពលុំបាកឈពក គឺខ្ុុំឈប់ដរមដងឈៅ។ 



  
ខ៖ បនាទ ប់ពីឈោកព៉ូឈប់ឈ្វើជាទហានហ្នឹងឈៅ ឈរើឈោកព៉ូឈៅឈ្វើអ្វីវញិ? 
 
ក៖ ឈៅឈែើរឈ្វើសុំណង់វញិ មានដរប ុណណឹ ងឈៅឈ្វើសុំណង់ ចប់ពីសុំណង់ហ្នឹងមកឈយើងបានការង្ករឈ្វើឈៅមារ់ 
ទឈនែហ្នឹង។ ឈៅឈ្វើជាអ្នកអ្នាម័យឈៅ ឈែើរឈបាសសុំរាមចឹងឈៅ យកលុយមកចិញ្ច ឹមក៉ូន ចិញ្ច មឹអី្ចឹងឈៅ។  
 
ខ៖ ឈៅឈពលដែលឈោកព៉ូឈ្វើការសុំណង់ឈៅមដុុំណាដែរ? 
 
ក៖ ខ្ុុំសុំណង់ទ៉ូឈៅ ខ្ុុំឈ្វើត្គប់កដនែងចឹងដរមដង ឈគឈៅឈៅឈ្វើឈៅកដនែងណា។ 
 
ខ៖ បនាទ ប់ពីឈោកព៉ូឈ្វើការសុំណង់ ឈ ើយឈៅឈ្វើការឈៅតាមសួនចារចឹង ឈរើឈោកព៉ូមានភាពលុំបាកខាែ ុំង 
ឈទ? 
 
ក៖ អ្រ់អី្ឈទ អ្រ់លុំបាកប ុនាម នឈទ វាបាន ៉្ូររិច។ 
 
ខ៖ ឈៅតាមមារ់ទឈនែហ្នឹង ឈោកព៉ូបានឈ្វើអី្ខែោះដែរឈោកព៉ូ? 
 
ក៖ ខ្ុុំឈបាសសុំរាម ត្បពនធរបស់ខ្ុុំក៏ឈបាសសុំរាម ប ុដនតឈៅឈពលោៃ ចឈ ើងយមឈៅសួនចឹងឈៅណា 
ឈមើលឈគហារ់ត្បាណចឹងឈៅ។  
 
ខ៖ កាលឈៅសម័យឈនាោះ ឈោកព៉ូបាននិយយថា ឈោកព៉ូមានជីវភាពលុំបាកដមនដទន។ ចឹងចាប់ពីមុនរ ៉ូរ 
មកែល់ឥឡូវ ឈោកព៉ូគិរថាមានភាពខុសដភែរអ្វីខែោះ? 
 
ក៖ ឥឡូវអ្រ់អី្ឈទ វាត្គាន់ដរថាឈៅដរលុំបាកដរត្គាន់ដរ ៉្ូរជាងមុន។ 
 
ខ៖ ពីមុនឈោកព៉ូឈៅផ្ទោះជួលឈគ ឬក៏ឈៅផ្ទោះជារបស់ខែួនឯង? 
 



ក៖ ពីមុនមក តាុំងពីឈនោះមក និយយរួមឈៅមិនដែលថាបានឈៅខាងមាដ យណាឈទ ឈៅខាងមាដ យឈកមកក៏មិន 
បានឈៅខាងមាដ យបឈងាើរក៏មិនបានឈៅ។ ជុំនាន់ឈនាោះ ឈៅផ្ទោះជួលផ្ង កាលឈៅឈ្វើជាទហានត្បពនធខ្ុុំឈែក 
តាមបនាទ យ ខ្ុុំឈៅបនាទ យណាត្បពនធខ្ុុំឈែកឈៅបនាទ យឈនាោះ។ ខ្ុុំឈៅឈកៀនសាវ យគារ់ក៏ឈៅឈកៀនសាវ យ កាល 
ឈៅផ្ទោះជួលត្បពនធខ្ុុំឈៅឈ្វើឈៅឈរាងចត្កណា។ ជួលផ្ទោះអ្រ់ដែលបានឈៅជាមួយមាដ យឈទ ែឹងដរការឈ ើយឈែើរ 
តាមខ្ុុំរ ៉ូរដរមដង។ 
 
ខ៖ មកែល់សម័យឥឡូវ ខ្ុុំបានឈឃើញថាឈោកព៉ូមានរកីចម្ម្រលើនឈត្ចើនជាងណាឈោកព៉ូ។ ឈ ើយែល់ឈពល 
ចឹង ខ្ុុំចង់សរួឈោកព៉ូឈទៀរថា កាលឈោកព៉ូពីឈកមងវញិ ឈរើឈោកព៉ូមានកដីស្សមល៉ៃអ្វីឈទ? 
 
ក៖ កាលឈៅពីឈកមងហ្នឹងនិយយរួមឈៅគឺកដីស្សថ្មរបស់ខ្ុុំចង់ឈ្វើដរទហានម ង។  
 
ខ៖ ចឹងឈៅឈពលដែលឈោកព៉ូ ុ្ំឈ ើងបានឈ្វើែ៉ូចជាឈគាលបុំណង។  
 
ក៖ ឈ ើយឈៅឈពលដែលច៉ូលទហានហ្នឹង គឹែ៉ូចជាមាននិស័េយមានត្ពោះជួយចឹងឈៅណា ឈៅែល់ភាែ មគឺឈគ 
ស្សឡាញ់ខ្ុុំដរមដងឈៅកងពល។ ឈបើឈគមិនស្សឡាញ់ខ្ុុំ ែឹងដរខ្ុុំឈែើរឈចញឈ ើយ ែឹងដរឈមឈគឈែើរឈចញមកែឹង 
ដរឈ្វើជានាសារឈគ។ ឈ្វើជានាសារបាន៥ដខ ឈគដរងតាុំងខ្ុុំឈ្វើជាត្បធ្លន “ខ”។ 
 
ខ៖ ត្បធ្លន “ខ” នឹងឈម ចវញិឈៅឈោកព៉ូ? 
 
ក៖ ត្បធ្លន “ខ” ហ្នឹងគឺត្គប់ត្គងកងអ្នុឈសនារ៉ូចនឹងណា។  
 
ខ៖ ឈរើឈោកព៉ូមានចងចាុំឈទថា ជីវរិរបស់ឈោកព៉ូមានឈពលឈវោណា ដែលថាលុំបាកបុំផុ្រ?  
 
ក៖ ឈបើនិយយពីឈរឿងលុំបាក គឺឈៅជុំនាន់ដខមរត្ក មហ្នឹង មកែល់ឥឡូវឈនោះតាុំងពីសាគ ល់ត្ទង់មកគឹលអកាក់ 
កបរកអី្ក៏បានដែរ។  
 



ខ៖ ឈោយសារឈយើងបាននិយយអ្ុំពីទុកខលុំបាកអី្ឈត្ចើនមកឈ ើយ ឈយើងមកនិយយអ្ុំពីឈរឿងសបាយរកីរាយ 
របស់ឈយើងវញិមដង។ ចឹងភាគឈត្ចើនបនាទ ប់ពីឈោកព៉ូទុំឈនរពីការង្ករទុំឈនរពីអី្ឈផ្េងៗ ភាគឈត្ចើនឈោកព៉ូឈ្វើអី្ 
ឈគដែរ? 
 
ក៖ ឥឡូវហ្នឹង? 
 
ខ៖ បាទ! ែ៉ូចថាទុំឈនរពីការង្ករទុំឈនរមានឈែើរកុំសានតឈៅកដនែងណាឈផ្េងចឹងណា? 
 
ក៖ អ្រ់! មកឈ្វើមហ៉ូបអាហារឲ្យក៉ូន ៉ូបចុកអី្ចឹងឈៅ ោុំបាយសែរអី្ចឹងឈៅ។  
 
ខ៖ ចឹងឈោកព៉ូឈចោះឈ្វើមហ៉ូបដែរ? 
 
ក៖ ខ្ុុំឈចោះឈ្វើមហ៉ូបដែលឈរើ។ 
 
ខ៖ ឈោកព៉ូឈចោះឈ្វើមហ៉ូបអ្វីខែោះ? 
 
ក៖ មហ៉ូបអ្វីក៏ខ្ុុំឈចោះឈ្វើដែរ។ 
 
ខ៖ ចុោះមហ៉ូបដែលឈោកព៉ូច៉ូលចិរតឈ្វើជាងឈគ គឺជាមហ៉ូបអ្វីដែរឈោកព៉ូ? 
 
ក៖ ខ្ុុំច៉ូលចិរតឈ្វើសែរកក៉ូរ មជ៉ូរឈត្គឿង និងឈ ើយឈសាៃ រ។ 
 
ខ៖ ចុោះមហ៉ូបណាដែលឈោកព៉ូច៉ូលចិរតជាងឈគ និងឈពញចិរតជាងឈគ? 
 
ក៖ មហ៉ូបដែលខ្ុុំច៉ូលចិរតជាងឈគ គឺមជ៉ូរឈត្គឿងសែឹកមាា ក់។  
 
ខ៖ អ្៉ូ! ែ៉ូចជាខ្ុុំដែរ។  



 
ក៖ ឈ ើយចុោះឈោកព៉ូច៉ូលចិរតឈត្ចៀងដែរឬឈទ? 
 
ខ៖ សម្រម្ភប់ឈរឿងចម្ម្រលៀងហ្នឹង សពវថ្ងៃខ្ុុំក៏ឈលងឧបករ ៍បុរាណត្បថ្ពណីដខមរដែរ។  
 
ក៖ ចឹងឈៅកនុងត្បថ្ពណីដខមរ ឈោកព៉ូច៉ូលចិរតបទអ្វីជាងឈគ? 
 
ខ៖ ខ្ុុំឈត្ចៀងឈចោះទុំងអ្ស់ ដរឈគឲ្យខ្ុុំឈៅកាន់ត្ទឈសារ។ 
 
ក៖ ឈោកព៉ូឈចោះឈត្ចៀងឈទចឹង? 
 
ខ៖ ឈចោះឈរើ។ 
 
ក៖ ឈោកព៉ូអាចឈៅចាុំ ឈ ើយជួយបកស្សាយបទណាមួយខែីបានឈទឈោកព៉ូ? 
 
ខ៖ ខាម ស់ឈគណាស់។  
 
ក៖ ត្គាន់ដរចង់ទុកឲ្យក៉ូនឈៅរបស់ឈោកព៉ូ ឈៅជុំនាន់ឈត្កាយសាដ ប់។  
 
ខ៖ “ឈត្ចៀង” (26:09-26:27) 
 
ក៖ អ្រគុណឈត្ចើនឈោកព៉ូ ពិរជាពិឈរាោះដមនដទន។ ឈរើឈោកព៉ូឈចោះឈ្វើឧបករ ៍ទុំងអ្ស់ហ្នឹងឈទឈោកព៉ូ? 
 
ខ៖ ខ្ុុំឈចោះ ឲ្យដរមានឈឈើមានអី្ មានត្បោប់សម្ភា រៈ ខ្ុុំអាចឈ្វើែងត្ទអី្បាន មានឈឈើឈយើងថ្ឆ្នឈ្វើជាត្បណ៉ូ ស 
ឈ្វើអី្ចឹងណា ខ្ុុំឈចោះឈភែងហ្នឹងនិយយឈៅឲ្យអ្សពី់ត្បវរតិ តាឈមា នជាត្គូឈភែងតាុំងពីជុំនាន់រាស្រសតនិយម។ ខ្ុុំយក 
ឈែើមត្មានមួយហ្នឹងមកចាុំងឈៅកនុងកុំប ុងទឹកឈោោះឈគាឈយើង មាដ យខ្ុុំក៏និយយថា “ដ ង យកកម្នេលមួយឈៅ 
ត្កាលឈៅឈត្កាយឈែើមឈឈើឈៅ”។ តាថា កុុំឈែញវាទុកឲ្យខ្ុុំបឈត្ងៀនវា ចឹងខ្ុុំមកពីឈខាម ចតាមក។ 



 
ក៖ ចឹងបានន័យថា ការង្កររបស់ឈោកព៉ូមិនត្រឹមដរជាអ្នកឈមើលដងសួនឈទ ប ុដនតឈោកព៉ូក៏ឈចោះខាងឈភែងឈទៀរ 
ដែរ។ 
 
ខ៖ ខ្ុុំឈៅឈលងដររ ៉ូរហ្នឹង ឈៅឈលងែល់ភនុំឈពញ ឈៅឈលងែល់ខនល់ទទឹងឯឈណាោះ និង ែល់ឈរធិ៍ចិនរុង។  
 
ក៖ ឈ ើយបនាទ ប់ពីឈភែងការ ឈរើឈោកព៉ូមានឈចោះឈ្វើអ្វីឈផ្េងឈទៀរឈទ? 
 
ខ៖ មានអី្ ឈគឈៅជួសជុលបងគន់ ជួសជុលផ្ទោះហ្នងឹខ្ុុំឈចោះដរឈៅៗ។ 
 
ក៖ ឈ ើយឈោកព៉ូឈចោះឈ្វើការង្ករអ្ស់ហ្នងឹដែរ? 
 
ខ៖ បងគន់ឈ្វើខែួនឯង។ 
 
ក៖ ឈ ើយផ្ទោះរបសឈ់ោកព៉ូសពវថ្ងៃជាផ្ទោះរឈបៀបអ្វីដែរ? 
 
ខ៖ ផ្ទោះខ្ុុំឈចោះដរឈ្វើឲ្យដរបានដរឈៅឈទណា ឈែើរបុកកាលឈ ើងពកអ្ស់ឈ ើយ។ 
 
ក៖ ផ្ទោះឈោកព៉ូជាផ្ទោះឈឈើឈណាោះ? 
 
ខ៖ ជាផ្ទោះឈឈើ ស័ងគសី សសរងម។  
 
ក៖ ឈ ើយឈោកព៉ូរស់ឈៅទីឈនោះបានប ុនាម នឆ្ន ុំឈ ើយឈោកព៉ូ? 
 
ខ៖ បានយ៉ូរឈ ើយ ត្បដ លជា២០ឆ្ន ុំឈ ើយ។  
 
ក៖ ផ្ទោះឈោកព៉ូឈៅហ្នឹងជាផ្ទោះឈោកព៉ូផ្ទទ ល់ខែួនដរមដងឬក៏ឈម ចដែរ? 



 
ខ៖ ផ្ទោះជារបស់ខែួនឈយើង ប ុដនតែីឈនោះជារបស់រែឋែល់កាលណាឈគែកក៏ឲ្យឈគែកឈៅ ដរឈគែកហ្នងឹគឺឈយើងអ្រ់ 
ឈ ើយ។  
 
ក៖ ដរឈោកព៉ូអ្រ់មានគម្ម្រម្ភងឈៅរស់ឈៅឯណាឈផ្េងឈទៀរឈទ? 
 
ខ៖ មានដរជួលផ្ទោះឈៅដរមដងហ្នឹង មិនែឹងជាឈគែ៉ូរឈោោះឲ្យឈយើងយ ងឈម ចកុំពុងដរពិបាកចិរតដែរណា។  
 
ក៖ ចឹងសម្រម្ភប់ឈោកព៉ូមានធ្លែ ប់ឈរៀនភាសាឈផ្េងឈត្ៅពីភាសាដខមរដែរឬឈទ? 
 
ខ៖ អ្រ់ឈទ ខ្ុុំឈរៀនដរថាន ក់ទី៣ហ្នឹងក៏ឈៅឈ្វើជាទហានដរមដង។ 
 
ក៖ ឈ ើយឈោកព៉ូមានដែលធ្លែ ប់ឈែើរឈលង ឈៅត្បឈទសឈត្ៅឈទឈោកព៉ូ? 
 
ខ៖ អ្រ់ដែលមានផ្ង។ 
 
ក៖ ឈ ើយឈបើសិនជាឈៅថ្ងៃអ្នាគរ ឈគឲ្យឈោកព៉ូឈៅឈលងត្បឈទសឈត្ៅ ឈរើឈោកព៉ូចង់ឈៅត្បឈទសណាដែរ? 
 
ខ៖ ឲ្យដរឈគឲ្យឈយើងឈៅចង់ឈៅណាក៏ឈៅដែរ។  
 
ក៖ ចុោះឈបើឈៅស្សុកដខមរ ឈោកព៉ូឈែើរឈលងែល់ឈខរតណាខែោះឈ ើយ? 
 
ខ៖ តាមឈខរតហ្នឹង កាលឈ្វើជាទហានែឹងស្សាប់ឈ ើយ ឈែើរតាមដរឈខរតបារ់ែុំបង បនាទ យមានជ័យ ឈសៀមរាប 
អ្ងគរវរត។ ហ្នងឹឆ្ែងការ់អ្ស់ឈ ើយ ឈរធិ៍សារ់ បារ់ែុំបង កុំពង់សពឺ ឈែើរវាយឈទណាមិនដមនឈែើរឈលងឈទ ឈែើរ
វាយដខមរត្ក ម។  
 
ក៖ តាុំងពីឈោកព៉ូការជាមួយអ្នកមីងមកមានក៉ូនប ុនាម ននាក់ឈ ើយ? 



 
ខ៖ ឈបើនិយយសរុបឈៅក៉ូនសាែ ប់អ្ស់២នាក់ ឈៅសល់២នាក់ ទុំងអ្ស់៤នាក់ ៥នាក់ទុំងអាបងមួយឈទៀរ។ 
  
ក៖ ចឹងឥឡូវឈៅសល់ដរ៣នាក់ឈទ ក៉ូនរបស់ឈោកព៉ូទុំងអ្ស់មានឈ ម្ ោះអ្វីដែរ? 
 
ខ៖ ទី១ឈ ម្ ោះ យ ៉ូន ស្សីឈយឿន ប ុដនតអ្នកសាែ ប់មិនបាច់ត្បាប់ឈ ម្ ោះឈទអី្? 
 
ក៖ ត្បាប់ឈបើសិនជាមានឈ ម្ ោះពួកគារ់។  
 
ខ៖ យ ៉ូន ឈមឃ មួយឈទៀរឈនាោះអ្រ់ទន់បានោក់ឈ ម្ ោះឈទ ឈកើរមកសាែ ប់ដរមដងឈៅ ឈ ើយបនាទ ប់មកឈទៀរ 
យ ៉ូន ស្សីមានសុំណាង ឈ ើយយ ៉ូន ស្សីឈពត្ជហ្នឹង។ 
 
ក៖ បាទ! ឈោកព៉ូ ខ្ុុំស៉ូមអ្រគុណឈត្ចើនសម្រម្ភប់ថ្ងៃហ្នឹង ដែលឈោកព៉ូបានផ្ដល់ឱកាសសម្ភា សមកែល់ពួកខ្ុុំ 
ចឹងណា។ ឈ ើយខ្ុុំែឹងថាការសម្ភា សឈនោះគឺជាពរជ័យមួយសម្រម្ភប់ក៉ូនឈៅឈោកព៉ូឈៅជុំនាន់ឈត្កាយ ដែលពួក 
គារ់ចង់ែឹងអ្ុំពីជីវត្បវរតិឪពុកមាដ យែ៉ូចឈម ច។ ពួកគារ់អាចច៉ូលឈៅកនុងឈវបសាយឈែើមបសីាដ ប់ ពួកគារ់អាច 
សាដ ប់បានឈ ើយសាដ ប់ឈៅចម្ម្រលៀងដែលឈោកព៉ូឈត្ចៀងឈទៀរ។ ខ្ុុំស៉ូមដងែងអ្ុំណរគុណែល់ឈោកព៉ូ ឈ ើយពី 
មុនចប់ ខ្ុុំសុុំងររ៉ូបឈោកព៉ូផ្ងដែលឈែើមបីោក់ច៉ូលកនុងហ្នឹង ឈ ើយឈៅឈពលដែលខ្ុុំងរឈ ើយ ខ្ុុំសុុំោក់រ៉ូប 
ឈោកព៉ូ និង ការសម្ភា សអ្រ់អី្ឈទឈណាោះឈោកព៉ូ?  
 


