
ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង ទន់ ចាន់លី 
 
ក៖ អ្នកសម្ភា ស ឡេង ធាវ ី   ខ៖ អ្នកត្រវូឡេសម្ភា ស ទន់ ចាន់ល ី
 
ក៖ នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអ្ុំណរេញណម្ភ៉ា ក់ថ្ែលបានឱ្យនាងខ្ញុំសម្ភា សអ្ុំពីជីវត្រវរតិ។ នាងខ្ញុំ ឡ ម្ ោះ   
ឡេង ធាវ ីជាអ្នកសម្ភា សអ្ុំឡពើត្រវរតិ បានឡ្វើកាសម្ភា ស ឡៅថ្លៃទី១៣ ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០១៦ ឡ ើយ
ការសម្ភា សឡនោះ ត្រូវបានឡរៀរចុំឡេើងឡោយសាកលវទិាល័យ ឡៅត្រឡទសអាឡមរកិថ្ែលម្ភន
ឡ ម្ ោះថា BYU សាលាឡនោះម្ភនកមមវ ិ្ ីឡែើមបសីម្ភា សអ្ុំពីជីវត្រវរតិត្រជាជនថ្ខមរ ឡែើមបីឡពលអ្នាេរ
ឡៅមញខទញកអាចឱ្យកូនឡៅបានែឹងពីជីវត្រវរតិ និង ែុំឡណើ រឡរឿង។ អ្ញ្ច ឹង ឡរើម្ភ៉ា ក់អ្នញញ្ញា អាចឱ្យខ្ញុំឡ្វើ
រទសម្ភា សឡៅកាន់ម្ភ៉ា ក់បានឥេវូ នងឹ បានឬអ្រ់  ឡែើមបីឡ្វើការោក់ចូលឡៅកនញងឡវសាយអ្រ់? 
ខ៖ យល់ត្ពមឱ្យោក់ចូលផ្សាយ។   
ក៖ ថ្ែលឡវរសាយឡនោះម្ភនឡ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu អ្ញ្ច ឹងនាងខ្ញុំសូមឡ្វើ
ការចារ់ឡផ្សតើមសម្ភា សឡនោះ។ អ្ញ្ច ងឹម្ភ៉ា ក់អាចត្បារ់ឡ ម្ ោះឡពញមកខ្ញុំមតងឡទៀរបានឬឡទមីង? 
ខ៖ ឡ ម្ ោះ ទន់ ចាន់ល។ី 
ក៖ ចញោះម្ភ៉ា ក់ម្ភនឡ ម្ ោះឡៅឡត្ៅថ្ែរឬអ្រ់មីង?  
ខ៖ អ្រ់ម្ភនឡទ? 
ក៖ ឡរើម្ភ៉ា ក់ឡកើរឡៅថ្ខឆ្ន ុំណាថ្ែរមីង? 
ខ៖ ថ្លៃទី ៦ ថ្ខ ឡមសា ឆ្ន ុំ១៩៦៥។   
ក៖ ឡ ើយឡរើទីកថ្នែងកុំឡណើ រឡៅណាថ្ែរ? 
ខ៖ ឡៅភូមិែុំណាក់ត្ពីង ឃញុំមហាលាភ ស្សុកឡកាោះសូរទិន ឡខរតកុំពង់ចាម។ 
ក៖ ឡរើម្ភ៉ា ក់ម្ភនឆ្ន ុំកុំឡណើ រជាសរវអ្វីថ្ែរ? 
ខ៖ មីងម្ភនឆ្ន ុំកុំឡណើ រជាសរវពស់។ 
ក៖ ឡរើមីងម្ភនរងរអួនត្រុសស្សរី៉ាញនាម នអ្នកថ្ែរ? 
ខ៖ ម្ភនថ្រពីរនាក់ឡទ ឡ ើយស្សីទុំងពីរនាក់។ 
ក៖ ឡរើម្ភ៉ា ក់ជាកូនទីរ៉ាញនាម ន? 
ខ៖ ជាកូនទីមួយ។ 
ក៖ ឡរើឥេូវ នឹងរងរអូនម្ភ៉ា ក់ឡៅរស់ទុំងអ្ស់ថ្ែរឬឡទ? 
ខ៖ ឡៅរស់ទុំងអ្ស។់ 
ក៖ ឡ ើយពួកគារ់ឡៅណាថ្ែរ?   

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


ខ៖ ឡៅស្សុកកុំឡណើ រភូមិែុំណាក់ត្ពីង ឃញុំមហាលាភ ស្សុកឡកាោះសូទិន ឡខរតកុំពង់ចាម។ 
ក៖ ឡរើម្ភ៉ា ក់ម្ភនឪពញកឡ ម្ ោះអី្? 
ខ៖ ឪពញកឡ ម្ ោះ ឈឺន ទន់។ 
ក៖ ឡរើគារ់ឡៅថ្ខឆ្ន ុំណា? 
ខ៖ គារ់ម្ភនថ្ខឆ្ន ុំកុំឡណើ រអ្រ់ម្ភនោក់ផ្សងែឹងថ្រឆ្ន ុំ១៩៣៤។ 
ក៖ ឡរើគារ់ម្ភនឆ្ន ុំកុំឡណើ រជាសរវអី្? 
ខ៖ គារ់ម្ភនឆ្ន ុំកុំឡណើ រជាសរវកណតញ រ។ 
ក៖ ឡរើគារ់សាែ រ់ឬក៏រស់? 
ខ៖ គារ់ឡៅរស់ឡទសពវថ្លៃ? 
ក៖ ឡរើម្ភ៉ា ក់ម្ភនការចង់ចាុំអី្ខែោះជាមួយគារ់? 
ខ៖ ម្ភនការចងចាុំរស់ឡៅជាមួយគារ់សញខសរាយ ឡ ើយនិង គារ់ស្សឡាញកូ់នឡៅទុំងអ្ស់គាន  
 នឹងណាា៎។ 
ក៖ ឡរើម្ភត យររស់មីងម្ភនឡ ម្ ោះអី្ថ្ែរ? 
ខ៖ ម្ភត យម្ភនឡ ម្ ោះ ឃឹម ថ្េ។ 
ក៖ គារ់ឡកើរឡៅថ្ខណាឆ្ន ុំណាថ្ែរ? 
ខ៖ គារ់ឡកើរឆ្ន ុំ១៩៣០។ 
ក៖ ឡ ើយឡរើគារ់ម្ភនឆ្ន ុំកុំឡណើ រជាសរវថ្ែរ? 
ខ៖ ម្ភត យររស់ខ្ញុំម្ភនឆ្ន ុំកុំឡណើ រជាសរវសាវ ។ 
ក៖ ឡ ើយគារ់ឡកើរឡៅណាទីកថ្នែងកុំឡណើ រគារ់? 
ខ៖ ទីកថ្នែងកុំឡណើ រគារ់ឡកើរឡៅ ភូមិែុំណាក់ត្ពីង ឃញុំមហាលាភ ស្សុកឡកាោះសូរទិន ឡខរតកុំពង់  
ចាម។ 
ក៖ ឡរើគារ់សាែ រ់ឬក៏រស់? 
ខ៖ គារ់សាែ រ់គារ់ឆ្ន ុំឡៅឆ្ន ុំ២០១៤ ឡៅអាយញ៧១ឆ្ន ុំ។ 
ក៖ ឡរើមីងម្ភនការចង់ចាុំអ្វីខែោះជាមួយគារ់? 
ខ៖ ម្ភនគារ់ស្សឡាញកូ់នណាស ់ឡ ើយគារ់ថ្រងថ្រអ្រ់រ ុំកូនឱ្យបានលអ និង ថ្រងថ្រឡត្រៀនត្រឡៅ
កូនឡៅឱ្យឡ្វើថ្រអ្ុំឡពើលអ។ 
ក៖ ឡរើតាររស់ម្ភ៉ា ក់ម្ភនឡ ម្ ោះអី្? 
ខ៖ តាឡ ម្ ោះ ឡ ៉ា ឃឹម។ 
ក៖ គារ់ឡកើរឡៅថ្លៃណាថ្ខណាឆ្ន ុំណា? 
ខ៖ អ្រ់បានចាុំផ្សង ថ្លៃថ្ខគារ់ ថ្រចាុំថាគារ់ឡកើរឆ្ន ុំខ្លែ ។ 



ក៖ ឡរើគារ់ឡកើរឡៅណាថ្ែរ? 
ខ៖ គារ់ឡកើរឡៅ ភូមិែុំណាក់ត្ពីង ឃញុំមហាលាភ ស្សុកឡកាោះសរូទិន ឡខរតកុំពង់ចាម។ 
ក៖ ឡរើឥេូវ នឹងគារ់សាែ រ់ឬក៏រស់? 
ខ៖ គារ់បានសាែ រ់បារ់ឡ ើយ។ 
ក៖ ឡរើគារ់បានសាែ រ់ឡៅឆ្ន ុំណាថ្ែរ? 
ខ៖ អ្រ់បានចាុំឡទថាឡៅឆ្ន ុំណា។ 
ក៖ ឡរើមីងម្ភនការចង់ចាុំអ្វីខែោះជាមួយគារ់? 
ខ៖ បានចងចាុំថាបានរស់ឡៅជាមួយគារ់ និង គារ់ស្សឡាញ់ និង អ្រ់រ ុំកូនឡៅ និ ងែឹកនាុំកូនឡៅ
លអឱ្យឡចោះែឹង។ 
ក៖ ឡរើយាយររស់មីងម្ភនឡ ម្ ោះអី្ថ្ែរ? 
ខ៖ យាយឡ ម្ ោះ ឡសៀរ ណន។ 
ក៖ ឡរើគារ់ឡកើរឡៅថ្លៃថ្ខឆ្ន ុំណាថ្ែរ? 
ខ៖ អ្រ់បានចាុំផ្សងថ្លៃថ្ខឆ្ន ុំគារ់។ 
ក៖ ឡរើគារ់ឡកើរឡៅកថ្នែងណា? 
ខ៖ យាយគារ់ឡកើរឡៅ ភូមិឡកាោះសូរទិន ឃញុំឡកាោះសូរទិន ស្សកុឡកាោះសរូទិន ឡខរតកុំពង់ចាម។ 
ក៖ ឡរើឆ្ន ុំកុំឡណើ រគារ់ជាឆ្ន ុំសរវអ្វី? 
ខ៖ ឆ្ន ុំកុំឡណើ រគារ់េឺជាសរវត្ជកូ។ 
ក៖ ឡរើឥេូវគារ់សាែ រ់ឬក៏រស់? 
ខ៖ ឥេូវ នឹងគារ់បានសាែ រ់បារ់ឡ ើយ។ 
ក៖ គារ់សាែ រ់ឡៅឆ្ន ុំណាថ្ែរ? 
ខ៖ អ្រ់បានចាុំឡទ ឡភែចឡ ើយឡត្រោះអី្យូរណាសម់កឡ ើយ។ 
ក៖ ឡរើមីងម្ភនការចង់ចាុំអ្វីខែោះជាមួយគារ់ថ្ែរអ្រ់? 
ខ៖ ការចងចាុំម្ភន គារ់ស្សឡាញ់កូនឡៅគារ់ទុំងអ្ស់ នឹងណាា៎  ឡ ើយគារ់ថ្រងថ្រអ្រ់រ ុំឡត្រៀរ
ត្រឡៅឱ្យឡយើងឡ្វើជាមនញសសលអឡៅកនញងសងគម នឹងណាា៎។ 
ក៖ ឡរើឪពញកម្ភត យជីែូនជីតាររស់មីងម្ភនថ្ែរធាែ រ់ឡៅរស់ឡៅស្សកុឡត្ៅអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់ឡទ មិនថ្ែលធាែ រ់ម្ភនឡៅរស់ឡៅត្រឡទសឡត្ៅឡទ ឡរើធាែ រ់ថ្ររស់ឡៅស្សុកថ្ខមរ។ 
ក៖ ឡរើម្ភ៉ា ក់ធាែ រ់បានឡរៀនែល់ថាន ក់ទីរ៉ាញនាម នថ្ែរ? 
ខ៖ ឡរៀនបានត្រឹមថ្រថាន ក់ទីពីរ នងឹ ឡ ើយឡរៀនឡៅសាលាកាលពីជុំនាន់ រ៉ាញល ពរ  នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភ៉ា ក់ចាុំថាឡរើឡរៀនឡៅសាលារឋមសិកាអី្អ្រ់? 



ខ៖ ឡរៀនឡៅសាលារឋមសិកាភូមិែុំណាក់ត្ពីង និង ឃញុំមហាលាភ ស្សុកឡកាោះសូរទិន ឡខរតកុំពង់
ចាម ។ 
ក៖ កាលឡពលម្ភ៉ា ក់ឡៅពីរូចម្ភ៉ា ក់ម្ភនថ្ែលធាែ រ់ស្សថ្ម៉ាអ្រ់ថាចង់កាែ យឡៅជាអី្អ្រ់? 
ខ៖ មិនថ្ែលធាែ រ់បានស្សថ្ម៉ាអី្ផ្សង ឡត្រោះអី្ឡរៀនសូត្រមិនបានឡចោះែឹងអី្ឡត្ចើនផ្សង នងឹ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឡរើម្ភ៉ា ក់ធាែ រ់បានឡ្វើថ្ស្ស និង ចម្ភា រអី្អ្រ់? 
ខ៖ ធាែ រ់បានឡ្វើចម្ភា រឡ ើយឡ្វើថ្ររនតិចចនតួច នងឹ វាមិនម្ភនអី្ ុ្ំែញុំអី្ឡទ ត្គាន់ថ្របានចិញ្ច ឹមជីវរិ
ត្កុមត្េួសារ នឹងណាា៎។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងត្កុមត្េួសារររស់ម្ភ៉ា ក់ម្ភនជាអ្នករកសញអីី្អ្រ់? 
ខ៖ ម្ភនថ្រជាអ្នកឡ្វើចម្ភា រ និងជាអ្នករុំបាញត្កម្ភអី្ នឹង មិនម្ភនអ្នករកសញី្ ុំែញុំអី្ឡទ។ 
ក៖ ឡ ើយឡរើមីងឡរៀរការឡៅថ្លៃណាថ្ខណាឆ្ន ុំណាថ្ែរ? 
ខ៖ មិនែឹងឆ្ន ុំណាឡទ ែូចជាថ្លៃទី១៦ ថ្ខមិនា ឆ្ន ុំ១៩៨៧។ 
ក៖ ឡ ើយឡរៀរការឡៅណាថ្ែរ? 
ខ៖ ឡរៀរការឡៅផ្សទោះភូមិែុំណាក់ត្ពីង នឹង។ 
ក៖ ឡពលថ្ែលម្ភ៉ា ក់បានឡរៀរការជាមួយសាវ មីម្ភ៉ា ក់ ឡរើជាការឡរៀរចុំឡោយស្សឡាញ់គាន  ឬក៏ឪពញក
ម្ភត យមីងជាអ្នកឡរៀរចុំទញកោក់? 
ខ៖ មីងឡរៀរការឡោយឪពញកម្ភត យឡរៀរចុំឱ្យ។ 
ក៖ ឡ ើយម្ភ៉ា ក់ជួរសាវ មីម្ភ៉ា ក់ឡពលែុំរូងឡៅឡពលណាថ្ែរ? 
ខ៖ ជួរឡៅឡពលកុំពញងថ្ររាញត្កម្ភឡៅឡត្កាមផ្សទោះ។ 
ក៖ ឡ ើយឡរើមីងម្ភនចាុំថ្លៃ នឹងអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនចាុំផ្សង។ 
ក៖ ឡ ើយឡរើឡពលមីងឡរៀរមងគលការ ឡរើម្ភនឡត្េឿងរណាត រការអី្អ្រ់? 
ខ៖ ម្ភនរណាត លការរនតិចរនតួច នឹង ខ្លងត្រុសឡេជាអ្នកជួន មិនម្ភនអី្ ុ្ំែញុំឡទត្គាន់ថ្រម្ភនភូមិឃញុំ
អី្ឡេែឹងឮ នឹង និងចាសទ់ញុំទុំងសងខ្លងឡេែឹងឮ នឹងណាថ្ររួនែរ់ថ្មារញ នងឹ។ 
ក៖ ឡ ើយឡរើជីវរិររស់ម្ភ៉ា ក់ពីឡពលមញន និង ឥេវូខញសគាន ឡមតចខែោះ? 
ខ៖ ឡពលមញនឡយើងឡៅជាមួយឪពញកម្ភត យ ថ្រឥេូវឡយើងម្ភនត្េសួារឡ ើយបានថ្រកឡចញពីគារ់
ឡ ើយេឺឡយើងត្រវូខិរខុំត្រឹងថ្ត្រងរកសញឡីែើមបីចិញ្ច មឹកូន។ 
ក៖ ឡ ើយឡរើមីងចូលចិរតមញខមហូរអី្ជាងឡេ? 
ខ៖ មហូរសាម្ភម ញែូចជាមហូរថ្ខមរឡយើងអី្ នឹង។ 
ក៖ ឡ ើយឡរើមីងឡចោះឡ្វើមហូរអ្រ់? 



ខ៖ ឡចោះឡ្វើមហូរសាមញ្ា មហូរថ្ខមរឡយើង នឹងណាឡត្រោះម្ភ៉ា ក់េឹជាអ្នកោុំសែឱ្យកូនជាឡរៀងរាល់ថ្លៃ នងឹ
ណាា៎។ 
ក៖ ឡ ើយមីងឡចោះឡ្វើមហូរ នឹងមកពីណាថ្ែរ? 
ខ៖ ឡចោះពីម្ភត យ នងឹណាា៎  ឡត្រោះបានគារ់ នឹងថ្ែលជាអ្នករង្ហហ រ់រឡត្ងៀនឱ្យឡចោះ។ 
ក៖ ឡ ើយឡពលទុំឡនរម្ភ៉ា ក់ចូលចិរតឡ្វើអ្វីថ្ែរ? 
ខ៖ ឡពលទុំឡនរចូលចិរតឡ្វើការង្ហរផ្សទោះ។ 
ក៖ ចញោះឡពលទុំឡនរ ឡរើមីងចូលចិរតកុំសានតឡៅណាថ្ែរ? 
ខ៖ មិនថ្ែលឡៅណាឡទ ឡៅថ្រផ្សទោះ ទុំឡនរឡៅផ្សទោះអ្រ់រ ុំកូនឡៅ នឹងណាា៎។ 
ក៖ ឡ ើយមីងចូលចិរតសាត រ់ចឡត្មៀងថ្ររណាថ្ែរ? 
ខ៖ ចូលចិរតសាត រ់រទអី្មិនអាឡេអាេូ និង សញភាពរារសារ។ 
ក៖ ឡ ើយអ្ញ្ច ឹងម្ភ៉ា ក់ជួយឡរៀររារ់ជីវរិររស់ម្ភ៉ា ក់ កាលឡៅសម័យរ៉ាញលពរ ឡរើម្ភ៉ា ក់បានជួរឡរឿងអី្
ខែោះ? 
ខ៖ កាលសម័យ រ៉ាញល ពរ ពួកវាបានឱ្យម្ភ៉ា ក់ឡៅឡ្វើការង្ហរឡៅឆ្ៃ យពីឪពញកម្ភត យ ម្ភ៉ា ក់ត្រវួឡៅរស់
ឡៅកនញងកងចលរ័កញម្ភរ។ 
ក៖ ឡ ើយឡពលជុំនាន់ រ៉ាញល ពរ  នឹង ឡរើមីងបានជួរត្ពឹរតិការណ៍អ្វីខែោះថ្ែរ? 
ខ៖ ែូចជាមិនថ្ែលបានជួរត្ពឹរតិការណ៍អី្ផ្សងត្គាន់ថ្រឡរឿង្មមតា នឹង។ 
ក៖ ឡ ើយឡត្កាយពីថ្រកកឡចញពីជុំនាន់ រ៉ាញល ពរ មក ឡរើមីងឡៅសល់រងរអូនចុំនួនរ៉ាញនាម ននាក់
ថ្ែរ? 
ខ៖ ឡៅសល់ថ្រពីរនាក់។ 
ក៖ ឡ ើយម្ភនឡៅសល់សាច់ញារិខ្លងណាខែោះថ្ែរ? 
ខ៖ សាច់ញារិ និង រងរអូនឡៅសល់ឡត្ចើនខ្លងជីែូនជីតាអី្ នឹង។  
ក៖ ឡ ើយរនាទ រ់ពីជុំនាន់ រ៉ាញល ពរ មកឡរើមីងត្រករមញខរររអី្ឡេថ្ែរ? 
ខ៖ រនាទ រ់ពីមិនបានត្រករមញខរររអី្ឡទត្គាន់ថ្រឡៅផ្សទោះោុំបាយោុំទឹកឱ្យកូនឡៅ នឹង។ 
ក៖ ចារ់តាុំងពីរូចរ ូរែល់ចាស់ ឡរើអ្វីថ្ែលម្ភ៉ា ក់ចងចាុំជាឡេឡៅកនញងជីវរិម្ភ៉ា ក់? 
ខ៖ អ្វីថ្ែលចងចាុំជាងឡេេឺបានរស់ឡៅជាមួយត្កុមត្េួសារឪពញកម្ភត យថ្ែលលអកូន នឹងឡ ើយ 
ថ្ែលបានចងចាុំជាងឡេ។ 
ក៖ ឡពលឡរៀរការឡ ើយ ឡរើម្ភ៉ា ក់ម្ភនកូនរ៉ាញនាម ននាក់ថ្ែរ? 
ខ៖ ម្ភ៉ា ក់ម្ភនកូន៥នាក់។ 
ក៖ ម្ភនឡ ម្ ោះអី្ខែោះ? 



ខ៖ កូនរងឡ ម្ ោះ ឡេង ភកតី ត្រសុ កូនទីពីរស្សឡី ម្ ោះ ឡេង ធារ ី កូនទីរីស្សីឡ ម្ ោះ ឡេង ធាវ ី
កូនទីរួនត្រុសឡ ម្ ោះ ឡេង ោរា៉ា  កូនទីត្បាុំឡ ម្ ោះ ឡេង ពរជ័យ ត្រសុ ស្សពីីរត្រុសរី។ 
ក៖ ឡ ើយម្ភ៉ា ក់ម្ភនកូនចិញ្ច ឹមអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនឡទកូនចិញ្ច ឹមឡនាោះ ចិញ្ច ឹមថ្រកូនរឡងាើរមិនចង់រស់ផ្សង នឹង ម្ភនមកពីណាកូនចិញ្ច ឹម
ឡនាោះ។ 
ក៖ ឡរើសាវ មីម្ភ៉ា ក់ម្ភនឡ ម្ ោះអី្ថ្ែរ? 
ខ៖ ឡ ម្ ោះ   ញន ឡេង។ 
ក៖ ឡ ើយឡរើគារ់ម្ភនចរកិថ្ររណាថ្ែរ? 
ខ៖ គារ់ម្ភនចរកិសែរូរូរត្រឹមត្រូវ គារ់ជាមនញសសលអណាស់ មិនថ្ែលឡកាងកាចអី្ឡទ។ 
ក៖ ឡ ើយឥេូវ នឹងគារ់ត្រករមញខរររអី្ថ្ែរ? 
ខ៖ គារ់លក់ែូររនតិចរនតួចឡទេឺលក់ទឹកសថ្ណត កឡែើមបីចិញ្ច ឹមកូនឡែើមបីបានលញយឱ្យកូនឡៅឡរៀន។ 
ក៖ ឡរើម្ភ៉ា ក់ម្ភនវ ិ្ ីណាឡែើមបីចិញ្ច ឹមកូននិងអ្រ់រ ុំកូន? 
ខ៖ ម្ភនថ្រសតីត្រឡៅរាល់អ្វីថ្ែលសងគមសអរ់ឡខពើម និង ថាកញុំឱ្យឡ្វើនូវអ្វីទុំងអ្ស់ និង ែឹកនាុំវាឡៅកញុំ
ឡអាយវាឡ្វើខញសឆ្គងឡផ្សសង។ 
ក៖ ឡរើមីងម្ភនបានឱ្យកូនឡៅទទួលការសិកាថ្ែរឬឡទ? 
ខ៖ ឱ្យឡរើឡៅរាល់ថ្លៃឡែើមបីទទួលបានចុំឡណាោះឡចោះែឹងខែួនឯងរឡៅថ្លៃអ្នាេរ។ 
ក៖ ឡ រញអី្បានជាមីងរញ្ជូ នកូនកូនឱ្យឡៅឡរៀន? 
ខ៖ ឡត្រោះថាម្ភត យវាមិនជាសូវឡចោះែឹង អ្ញ្ច ងឹឡ ើយចង់ឱ្យកូន នឹងម្ភនចុំឡណោះវជិាជ ជារ់ខែួនឡៅ
ឡែើមបីង្ហយស្សលួត្រកររររឡផ្សសងៗ កញុំឱ្យកូនពិបាកែូចម្ភត យ  ណាមួយឥេូវឡេត្រូវការថ្រមនញសស
ឡចោះែឹកឡទ។ 
ក៖ ឡរើមីងឡ្វើថ្ររណាឡែើមបីឱ្យត្កុមត្េួសារម្ភ៉ា ក់ម្ភនសញភមងគល? 
ខ៖ ត្រូវឡចោះស្សឡាញ់អ្រ់រ ុំកូនឱ្យបានលអអ្ញ្ច ឹងបានត្កុមត្េួសារម្ភនសញភមងាល។ 
ក៖ ចញោះឡពលត្កុមត្េួសារម្ភ៉ា ក់ម្ភនរញ្ញហ  ថាឡរើម្ភ៉ា ក់ម្ភនវ ិ្ ីអ្វីខែោះត្រូវឡោោះស្សាយ? 
ខ៖ ឡោោះស្សាយែូចជាសត្មោុះសត្មួរលួគាន ឱ្យបានលអឡចោះអ្រ់រ ុំកូន នឹង ឱ្យឡចោះស្សឡាញគ់ាន កនញង
ត្េួសារ នឹង។ 
ក៖ ឡរើត្េសួារម្ភនអ្រថន័យអ្វីខែោះចុំឡរោះម្ភ៉ា ក់? 
ខ៖ ត្េួសារម្ភនអ្រថន័យ ុ្ំឡ្ងណាស់សត្ម្ភរ់ម្ភ៉ា ក់ឡៅកនញងជីវរិ ឡ ើយក៏គាម នអ្វីម្ភនអ្រថន័យជាង
ឡនោះថ្ែរ។ 
ក៖ ឡរើមីងម្ភនរទពិឡសា្ន៍កនញងជីវរិលអអ្វីខែោះថ្ែលទញកសត្ម្ភរ់ថ្ចករ ុំថ្លកែល់កូនឡៅឡៅជុំនាន់
ឡត្កាយ? 



ខ៖ ម្ភនរទពិឡសា្ន៍េឺែឹកនាុំឱ្យកូនឡ្វើលអអ្រ់រ ុំកូនឡៅ ឱ្យបានលអកញុំឱ្យឡែើរផ្សែូវខញសឡ ើយខុំឡ្វើថ្រ
អ្ុំឡពើលអឡៅ សាត រ់ែុំរូនាម នឪពញកម្ភត យឡលាកត្េអូ្នកត្េូអី្ នឹង។ 
ក៖ ឡ ើយថាឡរើម្ភ៉ា ក់ម្ភនែុំរូនាម នអ្វីខែោះសត្ម្ភរ់ថ្ចករ ុំថ្លកែល់កូនឡៅជុំនានឡត្កាយ? 
ខ៖ ផ្សតលែ់ុំរូនាម នថា ត្រូវខិរខុំត្រឹងថ្ត្រងសិកាឡរៀនសូត្រយកចុំឡណាោះឡចោះែឹងទញកែល់ថ្លៃមញខទញក
សត្ម្ភរ់រររចិញ្ច មឹជីវរិររស់ខែួនឯង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភ៉ា ក់ ខ្ញុំសូមរកមកឡត្កាយរនតិចវញិ ថាឡរើការ ូរចញកររស់ម្ភ៉ា ក់កាលឡពលឡៅសម័យ
រ៉ាញលពរឡនាោះឡមតចថ្ែរមីង? 
ខ៖ កាលសម័យឡនាោះការ រូចញកម្ភនថ្ររររឡទ មិនម្ភនអ្វីត្េរ់ត្គាន់សត្ម្ភរ់ ូរចញកអី្ឡនាោះឡទ
ឡ ើយឡេមិនឱ្យឡយើង ូរត្េរ់ត្គាន់ សមែអី្វញិត្រីរូចៗ មិនម្ភនអ្វីសពវត្េរ់ែូចឥេូវឡនាោះឡទ។ 
ក៖ ឡ ើយឡពលថ្ែលម្ភ៉ា ក់បានរចួផ្សញរពីជុំនាន់ រ៉ាញល ពរ មីងម្ភនអារមមណ៍ែូចឡមតចថ្ែរ? 
ខ៖ មីងម្ភនអារមមណ៍ថាសរាយឡត្រកអ្រខ្លែ ុំងណាស់ ឡត្រោះអី្បានរស់ជញុំត្េួសារវញិ និង បាន រូ
ចញករររូិណ៍វញិ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងចូលមីងនិយាយឡរៀររារ់ឡេើងវញិបានអ្រ់ កាលពីឡពលថ្ែលមីងរស់ឡៅសម័យឡនាោះ 
ថាម្ភនភាពជូរចរ់ កមសរ់អ្វីខែោះ កាលឡពលឡៅសម័យ រ៉ាញល ពរ  នងឹឡរៀររារ់មក? 
ខ៖ ភាពជូរចរ់ នឹងេឺឡេឱ្យមីងឡចញពីត្កុមត្េសួារម្ភ៉ា ក់ឡៅឡៅឆ្ៃ យថ្រកពីឪពញកម្ភត យ ម្ភត យឡៅ
ឡោយម្ភត យកូនឡៅឡោយកូនឡៅ ថ្រកពីជីែូនជីតារស់ឡៅឡោយថ្េកពីគាន  ឡ ើយឡេឱ្យឡៅឡ្វើការ
ឡៅឆ្ៃ យឡៅ ការរស់ឡៅឡោយលវីងជូរចរ់ណាស។់ ឡេមិនឱ្យឡយើង នឹងជួរឪពញកម្ភត យឡទ។ 
ក៖ ចញោះជីវរិរស់ឡៅកាលសម័យ លន់ នល ់វញិឡមតចថ្ែរ? 
ខ៖ កាលពីជុំនាន់ លន់ នល់ ម្ភ៉ា ក់ឡៅរូចម្ភ៉ា ក់មិនសូវជាបានែឹងឡទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងកាលពីកូនររស់ម្ភ៉ា ក់ឡៅឡកមងៗ ឡរើអ្រតចរកិររស់ពួកគារ់ឡមតចថ្ែរ? 
ខ៖ កាលពីពួកគារ់ឡៅពីឡកមងរាងពិបាកថ្ែរ នងឹណាា៎  ពិបាកកនញងការអ្រ់រ ុំពួកគារ់ឡ ើយថ្ណនាុំពួក
គារ់កញុំឱ្យឡែើរឡលង ឡ ើយត្បារ់គារ់ឱ្យសាត រ់ែុំរូនាម នឪពញកម្ភត យអី្ នឹង ថ្រកូនត្រុសរងឡេ នឹងមិន
សូវឡចោះឡែើរឡលងឡទ។ 
ក៖ ចញោះកូនម្ភ៉ា ក់រងឡេឡ ម្ ោះភកតីឡៅពីរូចឡមតចថ្ែរ? 
ខ៖ ភកតីកាលគារ់ឡៅពីរូចគារ់ជួយឡ្វើការរកសញឪីពញកម្ភត យ ឡ ើយឱ្យថ្រឡត្រើែឹងថ្រពីឡៅមិនថ្ែល
ត្រថ្កកឡទ ជីវរិភកតីលុំបាក និង គារ់ម្ភនការរស ូណាស់ឡ ើយ រ់ឡនឿយជួយលក់ែូរឪពញកម្ភត យ
ឡត្រោះគារ់េឺជារងឡេ៕ 
ក៖ ចញោះកូនទីពីរវញិមីងឡមតចថ្ែរ? 
ខ៖ កូនទីពីរវញិក៏គារ់ រ់ឡនឿយថ្ែរ។ គារ់ជួយឡ្វើការង្ហរឪពញកម្ភត យរកលញយឡ ើយមកែល់ផ្សទោះ
ជួយការង្ហរផ្សទោះឡទៀរ។ 



ក៖ ចញោះកូនទីរី ទីរួន វញិ? 
ខ៖ កូនទីរីទីរួនក៏ជួយឡ្វើការថ្ែរ ត្គាន់ថ្រថាជីវភាពឥេូវ នឹងឡរៀង្ូរធាកូនមញនមញនរនតិច មិនែូច
កាលពីមញនថ្ែលម្ភ៉ា ក់ម្ភនជីវភាពត្កលុំបាកឡទ ពីមញនមកពីឡរៀនវញិ ជួយការង្ហរឪពញកម្ភត យឡៅ
ឡពលឡៅឡរៀនឡៅឡរៀនឡៅ។ 
ក៖ ចញោះកូនឡៅមីងឡត្កាយឡេវញិ? 
ខ៖ កូនឡៅឡត្កាយឡេឡនាោះវញិពិបាកណាស ់គារ់អ្រ់សូវែឹងអី្ អ្រ់សវូឡចោះ អ្រ់សូវឆ្ែ រគាម នរញ្ញា
ម្ភ៉ា ក់ឡមើលថ្លទុំគារ់រ ូរ ឡ ើយគារ់មិនបានជួយឡ្វើការង្ហរអី្ឡទ ឡពលគារ់ឡៅឡរៀនត្រូវជូនគារ់
ឡៅឡរៀនឡទៀរ ឡ ើយចាុំឡមើលគារ់ឡទៀរឡត្រោះគារ់អ្រ់សូវែឹងអី្ខ្លែ ចឡេវាយ និង ឡ្វើបារ។ 
ក៖ កនញងចុំឡណាមកូនររស់ម្ភ៉ា ក់ទុំង៥នាក់ នងឹ ឡរើមួយណាសាត រ់រង្ហគ រ់ម្ភ៉ា ក់ជាងឡេ? 
ខ៖ កូនទុំងអ្សស់ាត រ់រង្ហគ រ់មីងត្េរ់គាន  នឹង ថ្រកូនទី១កូនទី២ និង ទី៣ គារ់ឡរៀងសាត រ់មីងជាង
ឡេឡរើទី៤មិនសូវជាសាត រ់ឡទ។ 
ក៖ ឡ ើយកនញងចុំឡណាមកូនទុំង៥ នឹង មួយណាខូចជាងឡេ? 
ខ៖ េឺកូនទី៤ នឹងឡ ើយ ឡត្រោះែឹកនាុំគារ់ គារ់មិនសូវជាតាមឡទ។ 
ក៖ ឡរើជីវរិត្េួសារម្ភ៉ា ក់តាុំងពីម្ភ៉ា ក់ឡរៀរការរ ូរមកែល់ឥេូវថ្ែលជួររញ្ញហ អី្ ុ្ំែញុំ ឡ ើយឡរឿងអី្
ខែោះថ្ែរពិបាកឡត្ចើន? 
ខ៖ ចារ់តាុំងពីឡរៀរការមកែូចជាមិនសូវម្ភនឡរឿងអី្ពិបាកឡត្ចើនឡទ ថ្រត្កមុត្េួសារគារ់ឡចោះថ្រ
ម្ភនរញ្ញហ ឈឺឡត្ចើនថ្រមកែល់ឥេវូឡនោះគារ់មិនសូវឈឺឡទ ឡ ើយគារ់ឡចញឡៅរកសញីបាន ឡរើ
កាលពីម្ភនកូនមួយកូនពីរវញិឧសា ន៍ឈឺណាស់។ 
ក៖ ជាចញងឡត្កាយឡរើមីងម្ភនអី្ផ្ត ុំឡផ្ស្ើរែល់កូនឡៅជុំនាន់ឡត្កាយខែោះ? 
ខ៖ ជាចញងឡត្កាយ នឹងផ្ត ុំឡផ្ស្ើរថា ឱ្យកូនឡៅជុំនាន់ឡត្កាយខិរខុំសិកាឡរៀនសូត្រយកចុំឡណោះែឹង
ឡែើមបីកសាងអ្នាេរ ឡ ើយកញុំឡែើរសរាយឡភែើរឡភែើន ឡ្វើអ្ុំឡពើថ្ែលមិនេរបីថ្ែលសងគមឡេសអរ់   
ឡខពើម។ 
ក៖ ឡ ើយថាឡរើមីងចង់ឱ្យកូនឡៅឡេចផ្សញរពីផ្សែូវអ្វីខែោះថ្ែរ? 
ខ៖ ចង់ឱ្យកូនឡៅឡេចឡចញពីផ្សែូវថ្ែលមិនលអ ថ្ែលសងគមឡេសអរ់ឡខពើម ឡ ើយឡ្វើថ្រអ្ុំឡពើលអឡៅកញុំ
ឡែើរផ្សែូវថ្ែលសងគមឡេមិនចូលចិរត និង សអរ់ឡខពើម។  
ក៖ ខ្ញុំសូមថ្លែងអ្ុំណរេញណសត្ម្ភរ់ការសម្ភា សឡៅកនញងថ្លៃឡនោះ ឡ ើយអ្វីៗទុំងអ្ស់ថ្ែលបាន
សម្ភា សឡៅកនញងថ្លៃឡនោះ េឺទញកសត្ម្ភរ់កូនឡៅររស់ម្ភ៉ា ក់ឡៅជុំនាន់ឡត្កាយ ឱ្យគារ់បានែឹង បានឮពី
ត្រវរតិររស់ម្ភ៉ា ក់ ឡ ើយពួកឡយើងនឹងោក់ការសម្ភា ស នឹងចូលឡៅកនញងឡវរសាយខ្លងឡលើថ្ែលបាន
ត្បារ់ឡ ើយមក នឹង។ សូមអ្រេញណ៕ 
 



 


