
ការសម្ភា សរបសប់ងស្ស ីមី ពិស ី
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈរ ៉េន សារនិ ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ មី ពិសី 
 
ក៖ ចឹងមីងជាដំបូងខ្ញំសូមថ្លែងអំ្ណរេញណដលមី់ងថ្ដលបានឲ្យខ្ញំសម្ភា សពីត្បវរតិរបស់
មីង ឈ ើយការសម្ភា ស នឹងត្រូវបានឈរៀបចំឈោយសាកលវទិ្យាលយ័ថ្ដលម្ភនឈ ម្ ោះថា 
BYU ឈ ើយសាកលវទិ្យាល័យ នឹងឈៅអាឈមរកិ។ ចាស! ឈោលបំណងថ្ដលសាកល
វទិ្យាល័យចង់សម្ភា សត្បវរតិត្បជាជនថ្ខមរ េឺចង់រការទ្យញកត្បវរតិត្បជាជនថ្ខមរឈដើមបីឲ្យកូន
ឈៅជំនាន់ឈត្កាយ ោរ់អាចសាា ល់ពីត្បវរតិរបសដូ់នតា ឈ ើយឈរៀនអំ្ពីត្បវរតិរបស់ដូនតា
ោរ់ចឹងអី្ណាមីង។ ចាស! ឈ ើយចឹងឈពលថ្ដលខ្ញំសម្ភា សមីង នឹងខ្ញំនឹងោក់ការ
សម្ភា សរបស់មីងឈៅកនញងឈវបសាយរបស់សាលាថ្ដលម្ភនឈ ម្ ោះថា www.cambodia 
oralhistory.byu.edu ណាមីង។ ចឹងមីងយល់ត្ពមឲ្យខ្ញំោក់សម្ភា សរបសមី់ងចូលឈៅ
កនញងឈវបសាយរបស់សាលាឈដើមបីរកាទ្យញកឲ្យមីងឈទ្យ? 
ខ៖ ចាស! សម្ភា សឈៅ។ 
ក៖ ចាស! ចឹងមីងសត្ម្ភប់ថ្លៃថ្ខខ្ញំសម្ភា សមីង ឈៅថ្លៃទី្យ ២០ ថ្ខឈមសា ឆ្ន ំ ២០១៧ ឈ ើយ
ការសម្ភា សត្រូវបានឈ្វើឈ ើងឈៅភូមិថ្ត្ពសាវ យ ឃញំរងសី ស្សុកសថ្ងែ ឈខរតបារ់ដំបងណា   
មីង។ ចឹងខ្ញំជាអ្នកសម្ភា សបងឈ ម្ ោះថា ឈរ ៉េន សារនិ។ ចញោះមីងឈ ម្ ោះអី្ថ្ដរ? ឈ ម្ ោះឈពញ
ណា? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះ ភន ឈ ឿរ  នឹងឯង។ 
ក៖ ចញោះមីងម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ្យ។ 
ក៖ ពីរូចអី្ឈេអ្រ់ម្ភនឈៅឈទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ្យ។ 
ក៖ ឈរើមីងម្ភនអាយញប៉េញនាម នឈ ើយឆ្ន ំឈនោះ? 
ខ៖ ៤៥ ឆ្ន ំ។ 
ក៖ ចញោះមីងដឹងថាមីងឈកើរឈៅថ្លៃណាថ្ខណាឆ្ន ណំាឈទ្យ? 
ខ៖ ថ្លៃឈៅរ ៍ថ្ខប៉េញនាម នអ្រ់ចាំឈទ្យ ថ្រចាថំាឆ្ន ំខាល។ 



ក៖ ថ្លៃថ្ខកំឈណើ រឆ្ន សំកលចាំឈទ្យមីង? 
ខ៖ មិនចាឈំទ្យទាល់ថ្រឈមើល អ្រតសញ្ញា ណប័ណណ ឈៅថ្លៃទី្យ០២ ថ្ខមិនា ឆ្ន  ំ១៩៧៥។ 
ក៖ ចញោះមីងឈកើរឈៅកថ្នែងណាថ្ដរមីង ភូមអី្ ឃញំអី្ ស្សុកអី្ថ្ដរមីង? 
ខ៖ ឈៅភូមិដូនទាវ មិនចាំឃញអីំ្ឈទ្យ។ 
ក៖ ដូនទាវឈៅណាវញិមីង? 
ខ៖ ដូនទាវឈៅឈត្កាមកតញល ទាល់ថ្រថ្ម៉េឈនាោះម្ភនោរ់ដឹង ោរ់ត្បាប់ថាឈកើរឈៅដូនទាវ ររ់
ពីឈនោះឈៅឈៅឈកើរឈៅ នងឹថ្ម៉េោរ់ត្បាប់។ 
ក៖ ចញោះមីងម្ភនបងបអូនទាំងអ្ស់ប៉េញនាម ននាក់ថ្ដរ? ទាំងរស់ទាំងសាែ ប់ទាំងអ្ស?់ 
ខ៖ ១២នាក់ ។ 
ក៖ ឈ ើយប៉េញនាម នត្បសុប៉េញនាម នមីង? 
ខ៖ មិនចាឈំទ្យ។ 
ក៖ មីងជាកូនទី្យប៉េញនាម នថ្ដរមីង? 
ខ៖ កូនទី្យ ៤។ 
ក៖ មីងអាចឈរៀបរាប់ឈ ម្ ោះរបស់បងបអូនទាំងអ្សរ់បស់មីងបានឈទ្យ? 
ខ៖ អាឈ ម្ ោះងាប់ៗ មីងមិនសូវចាំឈទ្យឈត្រោះអាខែោះឈទ្យើបថ្រឈកើរមកសាែ ប់វញិ។ 
ក៖ ចឹងមីងឈៅចាំឈ ម្ ោះោរ់ប៉េញនាម នអ្នកថ្ដរមីង? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះ  ៊ញន  ៊ន  ំ ឈ ង បានដល់ឈ ឿរ  នឹងបងៗឈ ើយ។ 
ក៖ ចញោះបអូនមីងវញិ? 
ខ៖ ហ៊ន ឈ ៀរ អ្នកសាែ ប់ឈនាោះមិនដឹងថាឈ ម្ ោះអី្ខែោះឈទ្យ។ 
ក៖ ចឹងម្ភនចាំអ្នញសាវរយី៍អី្មួយពួកោរ់ឈទ្យ? ដូចជាបានឈ្វើអី្ខែោះមួយពួកោរ់ បាន
ឈលងអី្ខែោះមួយោរ់ចឹងណាមីង? 
ខ៖ មិនថ្ដលឈលងអី្ផង។ 
ក៖ អ្រ់ធ្លែ ប់ឈលងបាយ ញកបាយ  ឬ ក៏ឈដើរឈលងឈៅណាមួយោន ឈទ្យមីង? 
ខ៖ អាឈលងបាយ ញកបាយ  នឹងយកមកនិយាយថ្ដរ? 
ក៖  នឹងជាអ្នញសាវរយី៍ថ្ដលមីងម្ភនជាមួយោរ់។ 



ខ៖  នឹងធ្លែ ប់ឈលងជាមួយបងៗ ជាមួយទី្យ៣ ឈលងឈ្វើការឈ្វើអី្ចឹងឈៅ វាខញសពីឥ ូវពី
មញនជិរត្កមញំអ្សឈ់ ើយឈៅថ្រឈលងបាយ ញកបាយ ឈៅឈ ើយ មិនដូចឈកមងសម័យឈនោះ
ឈទ្យ ដឹងឈរឿងឈសនហមិនដូចឈយើងជំនាន់មញនឈទ្យ ្ំៗអ្ស់ឈ ើយឈៅថ្រឈលងបាយ ញក
បាយ ។ 
ក៖ ឈលងថ្របាយ ញកបាយ  នឹងឈទ្យ អ្រ់ម្ភនឈលងឈបាោះអ្ងាញញ ទាញត្ព័ត្រជាមួយោរ់
ឈទ្យ? 
ខ៖ ឈលងឈរើ ឈពលចូលឆ្ន ំឈលងឈចាលឈូង ទាញត្ព័ត្រ ឈបាោះអ្ងាញញអី្ចឹងឈៅ។ 
ក៖ ចឹងមីងធ្លែ ប់ម្ភនត្បវរតិជូរចរ់អី្ជាមួយនឹងបងបអូនរបស់មីងឈទ្យ? 
ខ៖ មិនថ្ដលជូរចរ់ មិនថ្ដលម្ភនបងបអូនណាឈ្វើឲ្យពិបាកចិរតផងមិនថ្ដលឈ ែ្ ោះោន អី្
ផង? 
ក៖ ចញោះធ្លែ ប់ឈៅឈមើលឈោ ឈមើលត្កបីអី្មួយោរ់ឈទ្យមីង? 
ខ៖ ឈៅឈមើលថ្រជាមួយបអូន មិនថ្ដលបានឈៅឈមើលជាមួយបងៗឈទ្យ បអូនទី្យ៥ ទី្យ ៦ អាមញនៗ
សាែ ប់ នឹងមិនដឹងទី្យប៉េញនាម នឈទ្យ។ 
ក៖ ចញោះឈៅឈពលមីងឈៅឈកមងមីងចូលចិរតឈ្វើអី្ឈេជាមូយពួកោរ់ខែោះមីង? 
ខ៖ មិនឈ្វើអី្ឈទ្យ មកពីឈរៀនម្ភនថ្រទូ្យលអ្ញសទូ្យលអី្ ឈមើលស្សា ឈមើលឈោអី្ចឹងឈៅមិនថ្ដល
បានទំ្យឈនរ នឹងឈេផង មិនដូចឈកមង ូវឈេស្សណញ កមិនសួវបាន រ់ដូចឈយើង។ 
ក៖ ចញោះបងបអូនរបស់មីងឈៅណាខែោះ ឈ ើយពួកោរ់ឈ្វើការអី្ថ្ដរ? 
ខ៖ ឈៅភូមិឈនោះទាំងអ្ស ់ អូ្ឈៅស្សុកឈលើឈនាោះមួយបងទិ្យរយ ឈៅឈនោះទាំងអ្ស់ឈៅឈនោះ ៤
ឈៅថ្លមួយ។ 
ក៖ ពួកោរ់ឈ្វើការងារអី្ថ្ដរមីង? 
ខ៖ ឈេឈៅរកសញីឈៅថ្លមួយ ឈៅឈនោះឈេត្បកបមញខរបរឈ្វើថ្ស្សចម្ភែ រឈៅ ខែោះក៏សញីឈនួលឈេអី្
ខែោះឈៅណា ណាឈៅហ៊នទំ្យឈនរខាែ ចអ្រ់លញយចាយ ថ្រទំ្យឈនរោច់លញយោច់កាក់ចាយ
ឈ ើយឈយើងមិនថ្មនអ្នករកសញីចឹង។ 
ក៖ ចញោះម្ភត យរបសមី់ងោរ់ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដរមីង? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះស្សី  ួន។ 
ក៖ ចញោះឪពញកវញិ? 



ខ៖ ភូ ភន ។ 
ក៖ ោរ់ទាំងពីរនាក់អាយញប៉េញនាម នឈ ើយ មីងដឹងឈទ្យ? 
ខ៖ ឪអាយញ ៧៧ ចូល ៧៨ឆ្ន  ំឆ្ន ំលមីឈនោះឈ ើយ។ 
ក៖ ចញោះម្ភត យវញិមីង? 
ខ៖ ថ្ម៉េត្បថ្ លជា ៧៣-៧៤ឆ្ន ំ មិនបានសួរោរ់។ 
ក៖ ចញោះមីងម្ភនឆ្ន ំថ្ដលោរ់ឈកើរឈទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ ចាំថាឪឈកើរឆ្ន ំឈរាង ឈ ើយថ្ម៉េឈកើរឆ្ន មំថ្ម ។ 
ក៖ ចញោះោរ់ទាំងពីរនាក់ោរ់ឈកើរឈៅឯណាមីងដឹងឈទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងឈទ្យឈត្រោះោរ់ផ្លែ សទី់្យលំឈៅឈត្ចើនឈពក។ 
ក៖ ចញោះឪពញកមីងោរ់ត្បកបមញខរបរអី្ថ្ដរសត្ម្ភប់ចិញ្ច ឹមជីវរិណាមីង? 
ខ៖ ឪពីសម័យមញនឈនោះចាប់ពីត្រឹមឈយើងឈឃើញមកោរ់ឈ្វើរាល់កិនអ្ងែរ រាល់បញក
រាលកិន ឈ ើយថ្ម៉េឈ្វើស្សាឈ្វើថ្ស្សចិញ្ច មឹកូនឈៅចិញ្ច ឹមជីវរិត្េសួារោរ់ ោរ់រករ ូរ
មិនថ្ដលខានឈទ្យ។ 
ក៖ ចញោះឪពញកមីងោរ់ជាមនញសសឈម៉េចថ្ដរ? 
ខ៖ ោរ់មនញសសលអ មនញសសត្រឹមត្រូវោរ់មិនថ្ដលឈៅសមដីឈកាងកាចោក់អ្នកណាឈ ើយ
ោរ់ក៏មិនថ្ដលឈៅឈ្វើបាយអ្នកណាថ្ដរ សូមបីថ្រកូនខែួនឯងក៏ោរ់មិនថ្ដលវាយអី្ផង។ 
ក៖ ចញោះម្ភត យរបសមី់ងោរ់ឈ្វើអី្ថ្ដរ ឈ ើយោរ់ជាមនញសសឈម៉េចថ្ដរ? 
ខ៖ ឈ្វើថ្រស្សា និង ថ្ស្ស លក់កណតញ រ និយាយរមួឈៅោរ់ពីរនាក់ នឹងដូចថាមា៉េងម្ភន ក់
ោរ់មិនថ្ដលខវល់ពីឈរឿងអ្នកដ៏ថ្ទ្យអី្ចឹងណា ប៉េញថ្នតដូចថាអ្នកអ្រ់ឃ្លែ នអី្ចឹង ដូចសម័យ
មញនឈេអ្រ់ម្ភនអី្ ូបចឹង។ ឈពលោរ់កិនអ្ងែរកិនអី្បានចឹងឈៅោរ់យកឈៅថ្ចកឈេខែោះ 
ថ្រសម័យឈនោះោរ់រកអី្ថ្លងបានឈ ើយោរ់ចាស់ឈ ើយ។ 
ក៖ ចញោះមីងម្ភនចាំសាច់ឈរឿងអី្ឈេជាមួយោរ់ឈទ្យមីង ដូចជាអ្នញសាវរយី៍ជាមួយឪពញក    
ម្ភត យ។ 
ខ៖ អា នងឹេួរនិយាយអ្រ់? 
ក៖ េួរ។ 



ខ៖ ម្ភនអី្ឈរឿងឈសនហ ោរ់ឧសា ៏និយាយឲ្យសាត ប់ចឹងណាោរ់ត្បច័ណទ ោន ោក់អ្នក
ឈនោះអ្នកឈនាោះចឹង ឈ ើយថ្ម៉េឈកមកោរ់មិនឈពញចិរតឈ ើយោរ់ររ់តាមោន  មិនឈពញចិរតមិន
ស្សឡាញ់កូនត្បសារ មិនចូលចិរតថ្ម៉េខ្ញំត្បពនធឪ នឹង ដល់ឈពលឈៅក៏ោរ់ស៊ូត្ទាំចឹងឈៅ 
ឈ្វើរ ូរទាល់ថ្រថ្ម៉េឈកមកឈពញចិរត ត្បឹងរ ូរទាល់ថ្រយកឈនោះចិរតថ្ម៉េឈកមកចឹងណា ស៊ូ
ត្បឹងឈទាោះោច់កថ្ដឈចាលោរ់កាប់ោស់ថ្ស្សភែឺឈ្វើស្សូវឈ្វើថ្ស្សបានឈៅោរ់រកម្ភនបាន
របស់ោរ់ឈៅ ថ្ម៉េឈកមកក៏ចូលចិរតោរ់ឈៅ ចឹងោរ់ក៏ស្សុោះស្សួលោន សញខសានតដល់សពវថ្លៃ
ឈៅ ោរ់មិនថ្ដលថ្បកបាក់ោន មិនថ្ដលទំ្យនាសអី់្ជាមួយោន ទំ្យនាស់ថ្រឈពលបានលមីៗចឹង
ណាឈពលោរ់ខំរកចឹងឈៅក៏ោរ់។ 
ក៖ កាល នឹងោរ់មិនសូវម្ភនថ្មនមីង?   
ខ៖ ពីដំបូងត្បថ្ លជាោរ់មិនសូវម្ភនថ្ដរ ្មមតាមនញសសស្សីឈយើងថ្ដលររ់តាមឈេមិន
ថ្ដលលអឈទ្យដូចថាឈយើងអ្រ់ជាងឈេចឹងណា ដូចថាថ្ម៉េឪឈេមិនឈពឈញចិរតោន ឈយើងស្សឡា- 
ញ់ោន ឈយើងឈ ើយថ្រថ្ម៉េឪឈេមិនសូវឈពញចិរតឈយើង។ 
ក៖ ចញោះមីងឪពញកម្ភត យរបស់មីងោរ់ធ្លែ ប់និយាយឈរឿងរា៉េ វកាលពីោរ់ឈៅរូចៗត្បាប់មីង
ឈទ្យ? ថាោរ់ធ្លែ ប់ឈ្វើអី្ពិបាកខែោះ ឈម៉េចខែោះត្បវរិតរបស់ោរ់ចឹងណាមីង? 
ខ៖ ោរ់ថាកាលពីោរ់ឈៅត្កមញំ ម្ភនថ្រពីរនាក់បងបអូនោរ់អ៊្ញ៊ុំមួយឈទ្យៀរឈនាោះ ោរ់ រ់
ជាងឈេ។ ោរ់មិនថ្ដលបានទំ្យឈនរឈទ្យឈ្វើថ្ស្សឈ្វើអី្រាល់ឆ្ន ំ ោរ់ រ់កាប់ោស់ថ្ស្សភែឺភជួរដី
មិនថ្ដលបានទំ្យឈនរឈទ្យ រ ូរដលម់្ភនបតីក៏មិនថ្ដលបានទំ្យឈនរឈទ្យៀរ មិនថ្ដលបាន
ស្សណញ ករ ូរដល់ចាស់ឈដើរថ្លងរួច។ 
ក៖ ចញោះមីងម្ភនចងចាំឈ ម្ ោះជីដូនជីតាខាងម្ភត យឈទ្យមីង? 
ខ៖ ចាំថ្រតាស្សី យាយ ឺសណឹងខាងថ្ម៉េ។ 
ក៖ ចញោះខាងឪពញកវញិមីង? 
ខ៖ ចាថំ្រឈ ម្ ោះឈទ្យ ថ្រមញខម្ភរ់ោរ់ឈយើងមិនថ្ដលបានឈឃើញឈទ្យខាងឪ យាយ មញច តា
ភូ។ 
ក៖ មីងដឹងថាោរ់ឈកើរឈៅណា? ឈ ើយឆ្ន ំអី្អ្រ់ដឹងឈទ្យណមីង? 
ខ៖ កាន់ថ្រឈៅឈទ្យៀរឈ ើយ អ្រ់ដឹងឈទ្យ។ 
ក៖ ចញោះម្ភត យមីងធ្លែ ប់និយាយពីឈរឿងជីដូនជីតាត្បាប់មីងឈទ្យ? 



ខ៖ អ្រ់ឈទ្យោរ់មិនថ្ដលនិយាយពីឈរឿងតាទួ្យរអី្ផង ឈបើោរ់និយាយឈយើងឈចោះថ្រ ោរ់
ថ្រងថ្រនិយាយត្បាប់ឈរឿងកាលោរ់ឈៅពីត្កមញំ ឈពលឈរឿងជីដូនជីតាោរ់ ោរ់មិនថ្ដល
និយាយឈទ្យ ឈបើោរ់និយាយនិយាយត្រឹមថ្ម៉េឈកមកោរ់ ថ្ម៉េោរ់ឪោរ់អី្ចឹង។ 
ក៖ ចញោះថ្ម៉េឪោរ់ឈម៉េចថ្ដរមីងោរ់ម្ភននិយាយឈរឿងអី្ឈេខែោះត្បាប់មីងឈទ្យថាថ្ម៉េឪោរ់ឈម៉េច? 
ខ៖ ដូចមិនថ្ដលឮោរ់និយាយអី្ផង។ 
ក៖ ោរ់កាច ឬ សែូរអី្ោរ់មិនថ្ដលត្បាប់ឈទ្យមីង? 
ខ៖ អ្រ់ថ្ដលនិយាយ ឈបើយាយឈកមក នឹងោរ់កាច ថ្ម៉េខាងឪោរ់កាចឈត្រោះអី្ោរ់អ្រ់
ស្សឡាញ់កូនត្បសារោរ់កាច។ 
ក៖ ចញោះមីងរស់ឈៅឈខរតឈនោះយូរឈៅ? 
ខ៖ រស់ឈៅឈខរតបារ់ដំបងឈនោះយូរថ្ដរឈ ើយ តាំងពីឆ្ន ំ ១៩៧៩មក ត្បថ្ លជា ៣៩ ឬ 
៤០ឆ្ន ំឈ ើយ ឈត្រោះអី្កាល នឹងមីងឈៅឈកមងថ្ដរអាយញត្បថ្ ល ៤-៥ ឆ្ន ំថ្ដរ មក្ំឈៅឈនោះ
ត្បថ្ លជាអាយញ ៦ឆ្ន  ំដឹងខញសត្រូវរិចៗថ្ដរ។ 
ក៖ ចញោះមីងម្ភនសាច់ញារិថ្ដលរស់ឈៅឈត្ៅត្បឈទ្យសឈទ្យមីង? ឈត្ៅពីត្បឈទ្យសថ្ខមរ? 
ខ៖ ថ្ម៉េម្ភនឈរើ ថ្ម៉េបអូនោរ់ ២នាក់ ឈ ើយឪបអូនោរ់ ១នាក់។ 
ក៖ ឈៅត្បឈទ្យសណាថ្ដរមីង? 
ខ៖ ឈៅអាឈមរកិ ប៉េញថ្នតមិនថ្ដលបានឈផ្ើរអី្ឲ្យចាយដូចឈេដូចឯងឈទ្យម្ភនឈ ម្ ោះថ្រអាឈមរកិ 
ថ្រឈបើមកវញិជិរ២ឡានរកលញយឲ្យបងចាយមិនបានឈទ្យ បានយា៉េងឈត្ចើនណាស ់ ២០
ដញលាែ រ ៥០ដញលាែ រអ្ស់ឈត្ចើនឈ ើយ ឈត្រោះត្រូវចំណាយលញយឈត្ចើនថ្ដរមកឈលងបងបអូន។ 
ក៖ ចញោះសាវ មីរបសមី់ងោរ់ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដរមីង? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះយួង សាថ្វ ៉េន។ 
ក៖ មីងថាឈរើឈពលណាថ្ដលមីងបានឈរៀបការជាមួយោរ់ឈទ្យមីង? 
ខ៖ ឈរឿងឈរៀបការ នឹងវេាមញន ឈនោះឈរឿងវេាឈត្កាយមិនបានឈរៀបការឈទ្យ។ 
ក៖ មីងចាឆំ្ន ំណាឈទ្យ? 
ខ៖ ឆ្ន ំ ១៩៩៨។ 
ក៖ ចញោះអារ ៍ពិរ ៍ត្រវូបានឈរៀបចំឈោយម្ភត យឪពញករបស់មីង ឬ ក៏ឈរៀបចំឈ ើងឈោយ
ខែួនឯងមីង? 



ខ៖ ឈរៀបចំខែួនឯង។ 
ក៖ មីងម្ភនបានទ្យទួ្យលជំនួនពីពូឈទ្យ? 
ខ៖ ជំនួនអ្រ់ម្ភនឈទ្យអាវេាឈត្កាយ វេាមញនខចិលនិយាយ។ 
ក៖ ចញោះមីងអាចត្បាប់ខ្ញំបានឈទ្យពីឈពលថ្ដលមីងបានសាា ល់ពូ ឈ រញអី្បានជាមីងស្សឡា 
ញ់ោរ់ចឹងណា? ម្ភនអ្នញសាវរយី៍មួយោន អី្ខែោះ? 
ខ៖ ឈដើររកសញីឈ្វើការចញោះឈ ើងៗឈៅឈឃើញោរ់ចឹងឈៅ ឈមើលឈៅឈេអាចពឹងរក់បានឈេ
ស្សឡាញ់កូនឈយើងអី្ចឹងឈៅលមមថាឈយើងទ្យញកចិរតណា ឈមើលឈៅឈេមិនវាយកូនឈ្វើបាប
កូនឈយើងចឹងណា ឈ ើយឈមើលឈៅមនញសស នឹងងសែូរបូរថ្ដរ ឈមើលឈៅមិនឈកាងកាច
ណាស់ណាចឹង ឈយើងអាចពឹងរក់បានស្សលាញឈ់េឈៅយកឈេឈៅ។ 
ក៖ ចញោះមីងឈចោះអាន និង ឈចោះសរឈសរអ្កសថ្ខមរបានលអប៉េញណាណ ថ្ដរមីង? 
ខ៖ មិនបាន ៣០% ដឹងហ។ 
ក៖ មីងបានឈរៀនដលថ់ាន ក់ទី្យប៉េញនាម ន? 
ខ៖ ដលថ់ាន ក់ទី្យ ៤  នឹង។ 
ក៖ ឈរៀនឈៅសាលាណាវញិមីង? 
ខ៖ សាលារងសី ឲ្យឈៅត្ប ងត្េូដល់ឈពលឈរៀនៗររ់។ 
ក៖ ឈម៉េចបានររ់មីង? 
ខ៖ ត្ោប់ឈផ្លែ ងឈនាោះមិនឲ្យររ់ សម័យត្ោប់ឈផ្លែ ងឈរៀនៗររ់ឈរៀនៗររ់អ្រ់បានឈៅត្ប ង។ 
ក៖ មីងម្ភនឈចោះភាសាអី្ឈផសងឈត្ៅពីភាសាថ្ខមរឈទ្យ? 
ខ៖ ឈចោះភាសាថ្ល ឈចោះថ្រសាត ប់ឈេបាន ថ្រនិយាយវញិមិនសូវឈចោះប៉េញនាម នឈទ្យ មិនទាន់សរ
ឈសរអ្កសរនឹងឈេផងមកវញិបារ់ឈ ើយ ឈៅថ្រ ២-៣ ឆ្ន ំឈទ្យៀរឈចោះបារ់ឈ ើយ។ 
ក៖ ចញោះមីងម្ភនមិរតភិកតណាថ្ដលសនិរសាន លោន ឈ ើយ្ំធ្លរ់មកជាមួយោន ឈទ្យមីង? 
ខ៖ មិនថ្ដលម្ភនមិរតភិកតណាម្ភនថ្របងបអូនឯង។ 
ក៖ ចញោះមីងធ្លែ ប់ឈ្វើថ្ស្សចម្ភែ រ ឬ ឈ្វើការឈៅវាលថ្ស្សឈទ្យមីង? 
ខ៖ ធ្លែ ប់ឈរើ។ 
ក៖ ឈ្វើអី្ខែោះថ្ដរមីង? 
ខ៖ ឈ្វើថ្រថ្ស្សឈទ្យមិនថ្ដលឈ្វើចម្ភែ រឈទ្យ។ 



ក៖ ចញោះមីងធ្លែ ប់ត្បកបអាជីវកមម ចិញ្ច ឹមត្ជូក ចិញ្ច ឹមឈោ ឬក៏លក់ដូរអី្ឈទ្យមីង? 
ខ៖ ធ្លែ ប់ចិញ្ច ឹមថ្រឈោលក់ដូរមិនថ្ដលឈទ្យ។ 
ក៖ ចញោះមីងធ្លែ ប់ឈ្វើការងារអី្ខែោះឈៅកនញងជីវរិរបស់មីងឈដើមបីរកត្បាក់កថ្ត្ម? 
ខ៖ ឈដើរសញឈីនួលឈេឈៅត្បឈទ្យសថ្ល។ 
ក៖ ចាស! តាំងពីឈកមងរ ូរដលឈ់ពលឈនោះ ចឹងមីងឈឃើញថាជីវរិរបស់មីងម្ភនការផ្លែ ស់
បតូរអី្ឈេខែោះមីង? 
ខ៖ ត្ោន់ជាងមញនរិច ឈត្រោះឥ ូវឈយើងម្ភនការ ូបចញកអី្ត្ោន់បនដិច វាមិនដូចថាឈយើង
សល់ណាសណ់ាសត្ម្ភប់ឲ្យខែួនឈយើងរស់ឈោយមិនសូវ រ់មិនសវូឈទ្យ ប៉េញថ្នតឥ ូវវា រ់
ថ្រម្ភន ូបចញកត្េប់ត្ោន់ មិនដូចឈលើកមញនរកលាៃ ចខវោះត្ពឹករកត្ពឹកខវោះលាៃ ច។ 
ក៖ ចាស! ចញោះមីងចូលចិរតពិសារមហូបអី្ថ្ដរមីង? 
ខ៖ ចូលចិរតទឹ្យកអំ្បិលឈមទស បញកទឹ្យកឈត្េឿង។ 
ក៖ មីងម្ភនដូចជាចូលចិរតឈលងថ្លបងកំសានតត្បជាត្បិយថ្ខមរអី្ខែោះឈទ្យមីង? 
ខ៖ មិនថ្ដលឈលងសអផីង។ 
ក៖ មីងម្ភនចាំចឈត្មៀងថ្ដលមីងបានឈត្ចៀងកាលពីឈៅរូចៗឈទ្យ? 
ខ៖ ឈៅពីរូចមិនសូវបានឈត្ចៀងឈទ្យ ថ្រដល់ឈពលម្ភនកូន ៤ នាក់ឈ ើយឈទ្យបានឈត្ចើនខារា៉េ
អូ្ឈខឈៅថ្ល។ 
ក៖ មីងចូលចិរតបទ្យអី្ថ្ដរ? 
ខ៖ ចូលចិរតថ្របទ្យ ញឹម សញីវន ចូលចិរតបទ្យទ្យញកស្សបីតីត្ររ់ណឹងជាងឈេ ឈត្រោះអី្ឈយើងធ្លែ ប់
ត្ររ់បតីចឹងឈពញចិរតបទ្យ នងឹ។ 
ក៖ ចញោះឈៅកនញងត្កមុត្េួសាររបង់មីង បងបអូនរបស់មីងម្ភននរណាឈេឈចោះឧបរកណ៍ឈភែង
រន្តនតីថ្ខមរ ឈភែងសម័យអី្ឈទ្យមីង? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ្យអ្រ់ម្ភននរណាឈចោះឈទ្យ។ 
ក៖ ចញោះផទោះរបស់មីងម្ភនលកខណៈថ្បបណាថ្ដរ តាងំពីមីងឈៅរូចរ ូរមកដល់ឈពលឈនោះ
ណា? 
ខ៖ ពីឈដើមផទោះសបូវោច់រយីរយាកចឹងឈៅឈយើងរកត្ពឹកខែោះលាៃ ច ថ្រឈពលឥ ូវឈយើងម្ភន
ផទោះត្ោន់ឈបើជាងមញន ឈយើងម្ភន ូរត្ោន់អី្ចឹងវាត្ោន់ជាងមញនថ្រឲ្យសល់ ូរឈ ៀរឈនាោះ



វាមិនទាន់ឈទ្យ។ ឈយើងអាចម្ភនចាយមួយរស់ៗ ចឹងណាឲ្យសល់ទិ្យញរបស់របរម្ភសត្បាក់ 
អី្ម្ភនឈទ្យបានថ្រមួយចាយៗ។ 
ក៖ មីងឈ្វើផទោះ នឹងឈ ើងឈោយខែួនឯង ឬ មីងបានជួលឈេឈ្វើ? 
ខ៖ ជួលឈេទាំងអ្ស ់ទិ្យញឈឈើទាំងអ្ស ់ជួលឈេមួយសពវបឈណាដ យ។ 
ក៖ ឈរើមីងម្ភនឈចោះជំនាញណាមួយថ្ដលបានឈរៀនមកពីជីដូនទី្យតារបស់មីងឈទ្យ? ដូចជា
កូរសែរ វញិវលែិ៍អី្ឈទ្យមីង? ឈ្វើនំឈ្វើអី្? 
ខ៖ អ្រ់! ឈបើថាឈ្វើនំឈចោះ នំអី្ក៏ឈចោះថ្ដរ? 
ក៖ ឈចោះពីនរណាថ្ដរមីង? 
ខ៖ ឈចោះពីថ្ម៉េថ្រឈរឿងនំឈទ្យ ថ្រឈបើឈរឿងត្ទ្យូលបអី្ឈយើងអ្រ់ឈចញឈទ្យឈត្រោះអី្ឈយើងអ្រ់យកចិរត
ទ្យញកោក់។ 
ក៖ ចញោះមីងឈពលណាថ្ដលមីងេិរថាជីវរិរបស់មីងពិបាកជាងឈេ? 
ខ៖ ឈពលថ្ដលម្ភនកូនមួយអ្រ់ម្ភនអី្ឈសាោះឈវទ្យនាថ្មនថ្ទ្យនកាល នឹង ឈដើរកណតញ រ នឹង
ឯងឈដើមបីចិញ្ច ឹមកូន ត្ោន់បានកូន្ំៗឈ ើយបានបតីឈត្ៅក៏រកសញីមញខរបរឈៅរកឈៅថ្លក៏
ឈរៀងត្ោន់រិចមកវញិឈៅ។ 
ក៖ ឈៅឈពលថ្ដលមីងជួបការពិបាកឈនាោះ ឈរើមីងឈ្វើឈម៉េចឈដើមបីជមនោះការលំបាក នឹងថ្ដរ
មីង? 
ខ៖ ក៏ឈយើងឈចោះថ្រស៊ូឈៅ ត្ទាំឈៅ ឈដើររកឈៅរកសញចិីញ្ច ឹមកូន ដូចជារកត្រីរកអី្ឈដើមបចិីញ្ច ឹម
កូនឈៅម្ភនការងារឈៅណាឈយើងឈចោះថ្រឈៅ នងឹឈៅ មិនថ្ដលហ៊នទំ្យឈនរឈទ្យខាែ ចកូនអ្រ់
អី្សញី។ 
ក៖ ចញោះឈពលឈវលាមួយណាថ្ដលសបាយជាងឈេកនញងជីវរិរបស់មីងថ្ដរ? 
ខ៖ ឈពលថ្ដលឈយើងឈឃើញកូនសបាយឈយើងក៏ម្ភនឈសចកតីសញខឈៅ ឈយើងមិនសូវឈវទ្យនា
ដូចឈលើមញនចឹងណាឈយើងចាប់ឈផតើមសបាយត្ោន់រិច មិនដូចឈលើកមញនថ្លៃណាក៏ឈយើង
ឈបៀមទ្យញកចឹងណាថ្រឥ ូវត្ោន់ម្ភន បូម្ភនចញកជាងមញនថ្រមិនធ្លរ់។ 
ក៖ ចញោះមីងធ្លែ ប់ម្ភនកតីស្សថ្ម៉េអី្ឈទ្យកាលពីមីងឈៅរូច ថាឈពល្ំឈ ើងមីងចង់ឈ្វើអី្ឈទ្យ? 
ខ៖ ត្ោន់ថ្រម្ភនបំណងចង់ឈ្វើថ្រកិចចការផទោះ ដល់ឈពលឈៅថ្លឈេឲ្យឈ្វើកិចចការផទោះថ្មន
ឈបាសសម្ភអ រផទោះសថ្មបង លាងចានឈលងឆ្ន ំង ជូរផទោះដញសផទោះមួយថ្លៃៗទ្យត្ម្ភំថ្របាន



លញយឈេ នឹងមិនបាច់ឈទ្យ ឈបាសជូរៗ ថ្មនដូចថាចិរតពីរូចចិរតចង់ឈ្វើដល់ឈពល្ំឈ ើង
មិនដឹងឈ្វើអី្ឈទ្យម្ភនថ្រឈ្វើឈមផទោះដ៏លអចឹងណា ចង់ឈ្វើការផទោះអី្ចឹងណាឈពលឈៅសញីឈនួល
ឈេបានឈ្វើការងារផទោះថ្មន។ 
ក៖ មីងត្បសិនឈបើមីងអាចផ្លត ំឈផ្ើរឈៅកាន់កូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយរបស់មីង ឈរើមីងនឹងនិ 
យាយអ្វីឈៅកាន់ពួកោរ់ថ្ដរ? 
ខ៖ ម្ភនត្បាប់ថាឈម៉េចម្ភនថ្រឲ្យកូនឈៅ នឹងខំរកសញីឲ្យម្ភនបានសមបូរសបាយឈៅ កញំឲ្យ
កមសរ់ដូចថ្ម៉េឪឈពកកាលពីជំនាន់មញនចឹងណា។ កញំឲ្យពិបាកឈៅជំនាន់ររ់លូនកមសរ់វា
អ្រ់អី្សញី។ ឥ ូវដូចថាម្ភនមញខរបរអ្ស់ឈ ើយឈេថាស្សុកឈទ្យសម្ភនភាពរកីចឈត្មើនចឹង 
ណា ឈពលម្ភនមញខរបរចឹងឈចោះថ្រនាំោន ខិរខំរកឈៅកញំឲ្យដល់ឈពលឈេខំរកឯងខំឈលង ខំ
ចាយដល់ឈពលរចួតាំងនិយាយថាោន សញីោម នចញក មកពីឈយើងអ្រ់បានរក ថ្រស្សកុឈទ្យស
ឈយើងស្សួលថ្ដរ ឈ ើយឈយើងនាោំន រកឈៅកញំឲ្យដូចថ្ម៉េឪជំនាន់មញនឈវទ្យនាណាស់ទ្យត្ម្ភំបាន
កូនឈៅ្ំៗ។ 
ក៖ ម្ភនអី្ឈទ្យៀរឈទ្យថ្ដលមីងចង់ផ្លត ំឈផ្ើរឈៅកាន់ពួកោរ់ណាមីង? 
ខ៖ មិនម្ភនអី្ឈទ្យៀរឈទ្យ មីងមិនសូវប៉េញន រូថ្ រ។ 
ក៖ ចាស! ចឹងមីងសត្ម្ភប់ខ្ញំសូមអ្រេញណមីងថ្ដលបានពិភាកាជាមួយខ្ញំអំ្ពីត្បវរតិរបស់
មីង ខ្ញំសូមអ្រេញណឈត្ចើនមីង៕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


