
ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង អោ អ្ូន 

គាត់នៅភូមិច្រលក ឃ ុំគគី ស្រុកនគៀនស្វា យ នេតដកណ្ដដ ល។ ការរម្ភា សននេះនើ្ាន ្ងនៅថ្ងៃទី
១៥ ខែ៥ ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

ក៖ អ្នកសម្ភា សន ម្ េះ រ ិន បញ្ញា     េ៖អ្នកច្តវូបាននគសម្ភា ស  នោ អូ្ន 

 

ក៖ ជាដុំបូងេ្ ុំរូមជម្រម្ភបរួរ! េ្ ុំបាទន ម្ េះ រ ិន បញ្ញា ។ េ្ ុំរ ុំសម្ភា សជីវច្បវតដិរបរ់អ្នកមីង 
ទ កឱ្យកូននៅជុំនាន់នច្កាយស្វដ ប់ និង ថងរកាជីវច្បវតដិដូនតារបរអ់្នកមីង នេលថដលេ្ ុំ
សម្ភា សហ្នឹងនើ្ាន ្ងនោយ ស្វលា ប ី វ៉ាយ យ ូនៅោនមររិ។ នត្អ្នកមីងយល់ច្េមឱ្យេ្ ុំយក 
រម្លេងននេះោក់រូលឱ្យស្វលា ប ី វ៉ាយ យូ បាននទ? 

េ៖ ចារ បាន! នៅអ្ត់មានរអីនទ ច្គាន់ថតឱ្យនគស្វដ ប់នត្ហីអ្ត់មានពាក់េនធ័ននោបាយអី្នទ។ 

ក៖ គឺឱ្យនកមងជុំនាន់នច្កាយបានស្វដ ប់បានស្វា លជី់វច្បវតដិមីង ឆ្លងកាត់អ្ាីេលេះ? នហ្យការរម្ភា ស
ននេះហ្នឹងងនើ្ាន ្ងនៅថ្ងៃទី១៥ ថេ៥ ឆ្ន ុំ២០១៨។ 

ក៖ នត្អ្នកមីងមានន ម្ េះអ្ាីថដរ? 

េ៖ ន ម្ េះរបរ់េ្ ុំគឺ នោ អូ្ន ហ្នឹងនហ្យ។ 

ក៖ នត្អ្នកមីងមានន ម្ េះរហរ័នាមនច្ៅនទៀតនទ? 

េ៖ អ្ត់នទមាន ថតប៉ា ណ្ណឹ ង។ 

ក៖ រឹងអ្នកមីងមានោយ ប៉ា នាម នឆ្ន ុំននេះនហ្យ? 

េ៖ េ្ ុំមានោយ ៥៦ឆ្ន ុំនហ្យ។ 



ក៖ រឹងអ្នកមីងដឹងថានក្តនៅកន ងអ្ុំ  ងឆ្ន ុំណ្ដនទ? 

េ៖ អ្ត់ដឹង ដឹងថតឆ្ន ុំ  ដឹងថតឆ្ន ុំនថាេះហ្នឹងម៉ាង ប ៉ុនដឹងឆ្ន ុំអី្ៗអ្ត់ដឹងផង កាលហ្នឹងមិនដឹង 
ច្បថហលជាឆ្ន ុំ១៩៦២ ហ្នឹងនហ្យ។ 

ក៖ រឹងនប្និោយេីទីកថនលងកុំន ្តអ្នកមីងនក្តនៅឯណ្ដថដរ? 

េ៖ េ្ ុំនក្តនៅភូមិហ្នងឹថតមដង។ 

ក៖ នៅភូមិហ្នឹងថតមដង នគនៅភូមិអី្នគ។ 

េ៖ នគនៅភូមិច្រលក ឃ ុំគគី ស្រុកនគៀនស្វា យ នេតដកណ្ដដ ល។ 

ក៖ នប្និោយេីរមាជិកច្គួស្វរ នត្អ្នកមីងមានបងបអូនរុំនួនប៉ា នាម ននាក់? 

េ៖ បងបអូននប្ដឹងថា១០នាក់ ប ៉ុនថាស្វល ប់អ្រ់នហយ្ ស្វល ប់េីោេតនច្រ្ន ហ្នឹងនហយ្ ស្វល ប់េី 
ោេតនច្រ្នហ ីដល់ថតមកនៅកាលនៅេីរងាមហ្នឹងនៅ៤នាក់ ឥឡូវស្វល ប់នៅថត២នាក់នទៀត 
អូ្ នៅ៣នាក់។ នៅកន ងរងាមហ្នឹង៥នាក់ហារ ឥឡូវស្វល ប់អ្រ់២នាក់ នៅនៅ៣នាក់រេាថ្ងៃ
ហ្នឹង បងបអូនហ្នឹងនហ្យ។ 

ក៖ រឹងអ្នកមីងជាកូនទីប៉ា នាម ននៅកន ងច្គួស្វរ? 

េ៖ េ្ ុំជាកូននៅនគបងអរ់។ 

ក៖ រឹង នត្បងបអូនអ្នកមីងមានន ម្ េះអ្ាីេលេះថដរ? អ្នកមីងចាុំនទ? 

េ៖ ចាុំនត្ គឺន ម្ េះ អ្ងារមួយ ន ម្ េះគីមមួយ ន ម្ េះលីម ន ម្ េះលាង ន ម្ េះន ង ន ម្ េះប៉ាូរ  
ន ម្ េះនអ្្យ ន ម្ េះងន ន ម្ េះវន ន ម្ េះរន នហ្យេ្ ុំនៅនគ។ 

ក៖ នត្អ្នកមីងរងចាុំេីស្វរ់នរឿងបងបអូនរបរ់អ្នកមីងនទ? 



េ៖ បងបអូនអ្ត់អី្ផង បងបអូនេ្ ុំ។ 

ក៖ បាននើ្ាអី្ជាមួយគាន ជុំនាន់ហ្នងឹ។ 

េ៖ នអ្្កាលហ្នឹងបងៗ នគនើ្ារម្ភា រនើ្ាអី្េ្ ុំនៅថតផទេះ នៅតូរោយ ១២ឆ្ន ុំ នរៀន ហ្នងឹនហ្យនរៀន 
ប៉ា ថនដដូរថានរៀននៅកន ងរង្គ្រា មហារ នៅកន ងរង្គ្រា មមិនរូវបាននរៀននទ នៅនរៀនបានបនដិរ 
បនដួរអី្រឹងនៅ ដល់នេលនគបាញគ់ាន ច្គាប់នលល ងច្គាប់អី្នៅ នរេះថតរត់េួននៅ អ្ត់រូវបាននៅ 
នរៀនផង។ 

ក៖ រឹងនអ្្យនៅនេលអ្នកមីងនៅនកមងរូលរិតដនើ្ាអ្ាីជាមួយេួកគាត់? 

េ៖ េ្ ុំរូលរិតដនៅរម្ភា រ រម្ភា រនពាត រថ ដ តនយង្ រថ ដ តបាយរថ ដ តនេៀវ នយ្ងរូលរិតដ 
ខាងហ្នឹង នហ្យបថនលច្តរក់អី្រឹងនៅរូលរិតដខាងហ្នឹង។ 

ក៖ រឹងនអ្្យបងបអូនអ្នកមីងនៅររ់ប៉ា នាម ននាក់? 

េ៖ រេាថ្ងៃនៅថត៣នាក់ ច្បុរ១ ស្រី២ ហ្នឹងនហយ្។ 

ក៖ ឥឡូវេួកគាត់ររន់ៅកថនលងណ្ដថដរ? 

េ៖ បងេ្ ុំមួយនៅនលន្ៅេពាលថេហ េះ ហ្នឹងនហយ្ថបកគាន ។ 

ក៖ រឹងនត្េួកគាត់នើ្ាការររអី្ថដរឥ ូវ? 

េ៖ េួកគាត់ចារ់ៗអ្រ់នហ្យគាត់ោរនៅផទេះ ហ្នឹងនហ្យកូនៗនគរករ ីរិញ្ច ឹម។ 

ក៖ រឹង ប៉ា ថនដអ្នកមីងវញិអ្ត់នទ? 

េ៖ អ្ត់នទ គឺហត់រហូត។ 

ក៖ អ្ត់ដូរេួកគាត់នទ។ 



េ៖ អ្ត់ នច្ពាេះអី្នយ្ងគាត់ដូរថាគាត់មានជាងនយ្ង។ នយ្ងច្កនរេះថតថរាងរករ ីនៅនើ្ាការតិរ 
នៅ នប្គាត់អ្ត់ផង គាត់បានកូនៗគាត់នោង។ 

ក៖ រឹងអ្នកមីងរងចាុំន ម្ េះឪេ កមាដ យអ្នកមីងន ម្ េះអ្ាីនទ? 

េ៖ មាដ យេ្ ុំគាត់ន ម្ េះ ម ត រ៉ាត់។ 

ក៖ រ េះឪេ កវញិ? 

េ៖ ឪេ កគាត់ន ម្ េះ តា ម ត។ 

ក៖ អ្ត់នទ ឪេ ករបរ់អ្នកមីងហារ? 

េ៖ ឪេ ករបរ់េ្ ុំគាត់ន ម្ េះ តា នោ។ 

ក៖ រឹងគាត់ទុំង២មានោយ ប៉ា នាម ននហ្យ នប្គិតដល់ឥឡូវ? 

េ៖ នប្គិតដល់ឥឡូវរូលដល់៩០ឆ្ន ុំនហ្យ ហ្នឹងនហ្យគាត់ស្វល ប់េីោេត។ 

ក៖ រឹងអ្នកមីងចាុំនទគាត់នក្តនៅឆ្ន ុំណ្ដ? 

េ៖ អ្ត់ចាុំនទ អ្ត់ថដលចាុំផង។ 

ក៖ គាត់រឹងនអ្្គាត់េីនក្តនៅឯណ្ដថដរ? 

េ៖ នអ្្ឪេ កេ្ ុំគាត់នក្តនៅថច្េកច្ជូក នហ្យមាដ យេ្ ុំនៅហ្នឹងថតមដង នៅស្រកុហ្នឹង នហ្យឪេ ក 
េ្ ុំនៅទននលកន ងខាងថច្េកច្ជកូហារ។ 

ក៖ ឪេ កមីងនៅជុំនាន់រករ ីអ្ាីរិញ្ច ឹមមីង។ 

េ៖ កាលេីនដញេ្ ុំដឹងមកនៅ លន់ នល់ ហ្នឹងនហរ។ គាត់ោុំនពាតោុំរថ ដ ក និង គាត់អ្នក
ចម្ភា រ ហ្នឹងនហ្យ។ 



ក៖ គាត់ជាអ្នករម្ភា រ។ 

ក៖ នហ្យមាដ យដូរគាន ថដរ។ 

េ៖ ដូរគាន រឹង មាដ យេ្ ុំដូរគាន រឹងរករ ីរឹងដូរគាន ។ 

ក៖ នហ្យេួកគាត់ទុំងេីរមានររកិថបបណ្ដថដរ? 

េ៖ អ្ត់អី្នទ! គាត់រលូតហ្នឹង ឪេ កេ្ ុំរលូត មិនថដលមានឮមានមាត់មានក៏អី្នទ នច្ពាេះអី្កាល 
ននាេះេ្ ុំនទ្បថតមានោយ ១២ឆ្ន ុំដឹងថាជួបម េឪេ កមាដ យននាេះ។ គាត់មិនថដលការ់មិនថដលអី្ 
ផង។ 

ក៖ រឹងអ្នកមីងរងចាុំេីស្វរ់នរឿងអ្ាីេលេះេីឪេ កមាដ យរបរ់អ្នកមីងនទ? 

េ៖ រងចាុំម្ល ច? 

ក៖ េីជុំនាន់គាត់នើ្ាអ្ាីេលេះរករ ជួីបឧបរគាអ្ាីេលេះ? 

េ៖ រករ ខីាងគាត់។ គាត់រករ ីខាងេីថដងោុំរម្ភា រដុំណ្ដុំហ្នឹងនទ ជួបគាត់ដឹងថតមករករ ីរឹង 
មកនពាត រថ ដ ករម្ភា រហ្នឹងម៉ាង អ្ត់ថដលនឃ្ញគាត់នើ្ាអី្ាផង។ 

ក៖ រ េះគាត់មានថដលច្បាប់េីជីវតិគាត់កាលនៅនកមងអី្នទ? 

េ៖ ឪេ កេ្ ុំគាត់ធ្លល ប់ច្បាប់ថាគាត់នៅេីនកមងមក គាត់ជានកមងកុំច្ពាមាដ យ។ គាត់តាុំងេីោយ ១០
ឆ្ន ុំថដរ កុំច្ពាមាដ យឪេ កតាុំងេីោយ ១០ឆ្ន ុំ ដលគ់ាត់មកដល់ននេះនៅ គាត់មកដ ដឹ ងច្បេនធ 
ខាងហ្នឹងជួបថម៉ាេ្ ុំរឹងនៅ បានេ្ ុំដឹងន ្ងថាគាត់នើ្ារម្ភា រហ្នឹងម៉ាង់។ 

ក៖ រឹងច្កមុច្គួស្វរអ្នកមីងគឺបានររ់នៅកន ងភូមិននេះយូរនហ្យ? 

េ៖ េ្ ុំររ់នៅភូមិននេះយូរនហយ្កុំន ្តនក្តជានៅហ្នឹងនហ្យ។ 



ក៖ រឹងអ្នកមីងមានស្វរ់ញាតិណ្ដនៅនច្ៅច្បនទរនទ? 

េ៖ អ្ត់នទ អ្ត់មាន។ 

ក៖ រឹងនិោយេីជីវតិោពាហ៍េិពាហ៍អ្នកមីង នត្ស្វា មីរបរ់អ្នកមីងមានន ម្ េះអ្ាីថដរ? 

េ៖ បដីេ្ ុំគាត់ន ម្ េះរទិធ រ ផល ។ 

ក៖ រឹងអ្នកមីងនរៀបការនៅនេលណ្ដអ្នកមីង? 

េ៖ ដូរជាឆ្ន ុំប៉ា នាម ននទ េ្ ុំអ្ត់ចាុំថដរ ទល់ថតរួរគាត់បានចាុំេ្ ុំគាម ននរេះចាុំអី្នទ។ 

ក៖ េ្ ុំរួរគាត់នហ្យអ្ត់អី្នទ។ រឹងោពាហ៍េិពាហ៍ននេះច្តូវបាននរៀបរុំន ្ងនោយឪេ កមាដ យ 
អ្នកមីងថមននទ? 

េ៖ គឺបងនទ នហយ្បងហ្នឹងញាតិជិតខាង។ 

ក៖ ឪេ កមាដ យស្វល ប់អ្រ់។ 

េ៖ ឪេ កមាដ យស្វល ប់អ្រ់េីោេត។ 

ក៖ រឹងជុំនាន់ហ្នឹង គាត់បរា ប់ជុំនូនប៉ា នាម ន? 

េ៖ គាត់េីកាលហ្នឹងប៉ា នាម ននទ េ្ ុំនច្ពាេះអី្អ្ត់បានមាននោងមានអី្នទ គឺមានថតនលាកមានថត 
នដញោចារយនោងមានកាលជុំនាន់មានថតបា៉ាតង់អី្នៅជួលនគយកមកោក់អ្ត់បានដូរថានយ្ង
េសត់នេាយ អ្ត់មានឪេ កមាដ យរឹងនៅច្គប់ច្គងបានថតច្តឹមលួយនដញ  មានោចារយ  មាន 
នលាក     មាននោង  មានញាតិជិតខាងជួយវអ្ត់បានត បានអី្ហកឺហេះ ដូរនយ្ង ឥឡូវហ្នងឹ 
មានផនួងនទ បានថតនៅនើ្ារក់នៅផារអី្មកវញិនយ្ងោរនរេះថតនរៀបថានើ្ាម្ល ចក ុំឱ្យនយ្ង 
វដូរថាអ្ត់នស្វេះហារ នរៀបបានលួយគួររម មិនថមនដូររម័យឥឡូវ នម្លកូនេ្ ុំហារ វ 
មានោរឹងៗហារ ហ្នឹងនហ្យ កាលេ្ ុំអ្ត់បានរឹងនទ។ 



ក៖ រឹងអ្នកមីងោរច្បាប់េីដុំបូងជួបបដីរបរអ់្នកមីងនៅនេលណ្ដ? 

េ៖ កាលជួបហ្នឹងនោយស្វរេួកមា៉ាក េួកមា៉ាកេ្ ុំស្រីគឺវមានបដីហារ មានបដីេិការ េិការដល ់
នហ្យ។ វនាុំមកេ្ ុំអ្ត់បានជួបអី្ផងនាុំមកថាមកនម្លេ្ ុំ នហយ្នៅេ្ ុំក៏ថាអ្ត់ច្េមថដលនរេះ 
ថតថាយកនៅ។ នយ្ងនៅមាន ក់ឯងរឹងច្គាន់បានជាគាន    បាននគមានច្បាក់ថេច្បាក់អី្ជួយ 
នយ្ងេលេះ នហ្យរឹងនៅេ្ ុំក៏ច្េមនច្េៀងនៅនគមករួរមកនាុំរឹងនៅ។ 

ក៖ រឹងអ្នកមីងធ្លល ប់នរៀនភាស្វ ដូរជាអ្នកមីងនរេះោននរេះររនររភាស្វរថេមរបានលអនទ? 

េ៖ នរៀន! នរៀនៅោេតហារ នរៀននៅេីរងាមអ្ត់រូវបាននទ។ នគនៅថាថាន ក់តូរជាងនគទុំង 
អ្រ់ ដូរនយង្រេាថ្ងៃថាន ក់ទីមួយទីេីររឹងហារ  ថតនយ្ងនរេះថតរត់  ដល់នេលរត់នៅ មាន 
បាននរៀនអី្ដលើ់ុំ។ នយង្រប់មក នគនប្កអ្កខរកមមថដរ  នប្កហ្នឹងនរៀនើមមតា  នយ្ងអ្ត់មានថម៉ា 
ឪ នយ្ងមិនរូវបាននៅេាោម នយ្ងនរេះថតរករ ីនើ្ាការរឹងនៅនរៀនបានេលេះ  អី្បានេលេះរឹង 
ថដលហ្នឹងហារ  ប ៉ុនេីម នមករប់នហ្យ នយ្ងនរេះរងចាុំអ្កសរដល់ឥឡវូនយ្ងនរេះ គិតនច្រ្ន 
គាម នរងចាុំអី្នទគិតថតនរឿងអ្ត់ហ្នឹងនហយ្ គិតថតេីនរឿងច្ក។ 

ក៖ រឹងជុំនាន់ហ្នឹងមីងអ្ត់បាននរៀនភាស្វអី្នផសងនទៀតនទ? 

េ៖ អ្ត់ គាម ននទ។ 

ក ៖រឹងរមូអ្នកមីងច្បាប់េ្ ុំនេលអ្នកមីងើុំធ្លត់ន ្ង? រឹងអ្នកមីងបាននរៀនកម្រលិតថាន ក់ទីមួយ 
ថមននទ? 

េ៖ ហ្នឹងនហ្យ ថាន ក់ទីមួយេីរងាម។ 

ក៖ រឹងរប់េីទីមួយមកឈប់នរៀនថតមដង។ 

េ៖ េីរងាមនគនិោយថាន ក់ទីមួយទីេីរ នគនៅថាន ក់អ្ងារតាន់។ 



ក៖ ជាភាស្វបាោុំងនគនៅ។ 

េ៖ ហ្នឹងនហ្យ ដល់ឥឡូវននេះនគនៅថាន ក់ទី១។ 

ក៖ កាលមីងនរៀនហ្នងឹនៅស្វលាណ្ដ? 

េ៖ ស្វលាស្វល កថកកនយ្ង ហ្នឹងនហ្យ។ 

ក៖ នហ្យជុំនាន់នរៀនមានមិតដភកភ័រនិតស្វន លអី្នទ? 

េ៖ មានថដលជិតៗខាង ប ៉ុនដូរថាវមិនបានជួបគាន  វថបកគាន េីោេត ោេលេះស្វល ប់អី្អ្រ់នៅ
ណា៎។ 

ក៖ រឹងមីងរងចាុំន ម្ េះេួកគាត់នទ?  

េ៖ នរេះថតរងចាុំនហ្យថតនគស្វល ប់នៅននេះអ្រ់នហ្យហ្នឹង។ 

ក៖ មានរងចាុំន ម្ េះេួកគាត់អី្េលេះនទ? 

េ៖ នៅឯណ្ដស្វលាហ្នឹងចាុំនរេះ  ថតនហ្យនៅនគតាមជួរងនល់ថដរហ្នឹង អ្ត់រងចាុំនច្ពាេះអី្នយ្ង 
េួកមា៉ាកមិតដនច្រ្នដូរនយ្ងនៅនរៀនរឹងជួបេួកងនល់អី្រឹងនៅ។ 

ក៖ េួកគាត់នៅររ់េលេះ។ 

េ៖ អ្ត់នទតាមនម្លនៅអ្ត់នឃញ្ផង។ 

ក៖ រឹងគាត់ស្វល ប់កន ងរបបហ្នឹងរឹងនអ្្យ។ ជុំនាន់ហ្នឹងមីងមានថតរម្ភា ររអ្ត់មានថស្រនទ។ 

េ៖ កាលហ្នឹងមាននត្រម្ភា រថស្រទននលអី្រឹងនៅនរេះថតនៅនើ្ានៅ។ 

ក៖ រឹងអ្នកមីងមាននើ្ាការអី្នផសងនទៀតនទ។ 



េ៖ រេាថ្ងៃហ្នឹងនហរ។ រេាថ្ងៃហ្នឹងអ្ត់ នច្ពាេះអី្នយ្ងអ្ត់មានទឹកដីផង មានប ៉ុណ្ណឹ ងម្ម្ភ េ ោះ 
នហ្យនរេះថតនើ្ាការ នគោល់ថ្ងៃរឹងរួរនគមិនថដលនៅផទេះផងនៅនើ្ាការនគោល់ថ្ងៃនដ្លបីរិញ្ច ឹម 
ច្គួស្វរ។ 

ក៖ រឹងនត្េីវយ័នកមងរហូតដល់នេលននេះជីវតិអ្នកមីងមានលល រ់បដូរអី្បនដិរនទ? 

េ៖ គិតនៅពីតូចមកធ្លល ប់នៅជាមួយឪេ កមាដ យនៅរម្ភា រថដលដល់នេលរប់មកវញិ នៅជាមួយ 
បងរម្ភា រហូតដល់ជួបជាមួយច្គួស្វរហ្នឹង ចាប់នផដ្មលក់ដូរកុំប៉ុិកកុំប៉ា ក ដូរនយ្ងថាមានកូនតូរ  
អ្ត់ទន់មានកូនើុំៗរឹងហារ លក់កុំប៉ុិកកុំប៉ា ក រឹងដល់ថតនេលកូនើុំៗរឹងនៅ វរប់ច្តឹម 
នលល េះ។ វអ្រ់ល យអ្រ់អី្ លក់ច្បាក់ថេច្បាក់ថ្ងៃអី្រឹងឱ្យនគរបរ់របរនយ្ងលក់។ វអ្រ់នោយ 
ស្វរកូនវឈ ឺនហ្យទឹកនគាវនៅផងក៏រប់ច្តឹមនលល េះេីហ្នឹងនៅចាប់នផដ្មនើា្ការឱ្យនគរឹងរហូត 
ដល់រេាថ្ងៃហ្នឹង។ 

ក៖ រឹងនប្និោយេីមហូបវញិមីងរូលរិតដមហូបអី្ថដរ? 

េ៖ មហូបនយ្ងអ្នកច្ករូលរិតដថតរមលសាំឡក់ មជូរហ្នងឹថតប៉ា  ណឹ ង  នហ្យច្បហ កអី្ហ្នងឹរូលរិតដថត 
អ្ញ្ច ឹង េីនច្ពាេះអី្នយង្អ្ត់រូវមានល យដូរថាទិញ ស្វរ់ទិញអី្ហ្នឹង នគហារនរេះថតហបូរឹង 
រេាថ្ងៃ អ្ត់រូវមានអី្នទ ថ្ងៃណ្ដមានល យនៅនយ្ងទិញស្វរ់អី្មដងលួយោម  រឹងនៅមិន 
ថមនថតច្បហ កអ្ុំបិលមជូររមលសាំឡក់ រហូតនទណា៎។ វមាននេលថដលនយង្នស្វៃ រ នយ្ងេ 
នហ្យនយ្ងច្បឡាក់រឹងថដរហ្នឹង។ 

ក៖ រឹងនិោយេីថលែងច្បជាច្បិយ រូលរិតដនលងនបាេះអ្ងា ញ នចាលឈូងអី្រូលឆ្ន ុំអី្នទ? 

េ៖ េីរប់នហ្យកាលេីនៅនកមងអី្រូលរិតដ ោនម្លនគទញម្រព័ម្រត នគនបាេះអ្ងា ញអី្នរេះថតរូល 
នលងហ្នឹងនគនៅណា៎។ ថតឥឡូវចារ់នហ្យអ្ររ់បាយនហ្យ។ 

ក៖ មីងនៅនកមងរូលរិតដនច្រៀងរម្ម្រលៀងអី្នលងនទ? 



េ៖ អ្ត់ថដលរូលរិតដផង។ 

ក៖ រឹងអឺ្ច្គួស្វរអ្នកមីងរូលរិតដនលងនភលងអី្នទ? 

េ៖ អ្ត់នទ គាម ននរេះនទ។ 

ក៖ ផទេះអ្នកមីងមានលកខ ៈោ៉ាងម្ល រថដរ តាុំងេីនកមងរហូតដល់ឥឡូវ។ 

េ៖ ផទេះណ្ដផទេះហ្នឹងនហអ។ 

ក៖ ផទេះេីកុំន ្ត។ 

េ៖ ផទេះេីកុំន ្តមកឥឡូវ បងេ្ ុំនគរ េះនើ្ាងមីអ្រ់នហ្យហ្នឹង នល្កម នមិនតូរណ្ដរណ់្ដប៉ា នាម ន 
នទ។ ផទេះឪេ កេ្ ុំវោងចារ់ថដរ នើ្ាតាុំងេីរងាមមកដល់ឥឡូវហ្នឹងនគោររ េះនើ្ាស្វងមីនហ្យណា៎ 
និងនហ្យនគនើា្ស្វរងមីគឺើុំរបរ់នគថដរ។ 

ក៖ ជុំនាន់ហ្នឹងអ្ត់នើ្ាផទេះេលួនឯងនទគឺនៅជាង។ 

េ៖ េ្ ុំអ្ត់ដឹងថដរ នច្ពាេះេ្ ុំនក្តមកនឃញ្មានផទេះនៅហ្នឹង ឪេ កមាដ យេ្ ុំគាត់នើ្ា។ 

ក៖ ជុំនាន់ហ្នឹងជួលជាងមកនើ្ា។ 

េ៖ គាត់ជួលជាងមកនើ្ាដូរថតគាន ហ្នឹង គាម ននើ្ាេលួនឯងណ្ដ នប្នើ្ាេលួនឯងអ្ត់នក្តនទ។ អ្ត់ 
នយ្ងើមមតានើ្ាផទេះ នយ្ងមិនថមនជាងនយ្ងច្តូវថតរកជាងនហ្យ ហ្នឹងនហយ្មិនថដលនើ្ាេលួន 
ឯង។ 

ក៖ រឹងជុំនាន់ហ្នឹងគឺនគនច្ប្រម្ភា រៈមិនរូវទុំនន្បដូរនយ្ងឥឡូវនទ កាលេីជុំនាន់ហ្នងឹននេះផទេះ 
ប ោ ។ 

ក៖ នៅដល់ឥឡូវ។ 



េ៖ ផទេះេីប ោ មកម៉ាងផទេះននេះប ោ ថដលថតននេះនគថកថដរ ថតោហ្នឹងនៅប ោ រ ទធម៉ាង់ 

ហារ  ប៉ា នាម នផទេះថដលនៅប ោ ផទេះថដង មួយស្វៃ ត់ថ្ច្េនច្រ្នមួយហ្នឹង មួយអ្ត់ទន់គាន  
អ្ត់ននាេះមិនទន់បានថកក នអី្នទគាន អ្ត់ហ្នឹង។ 

ក៖ រ េះផទេះអ្  ៊ុំមួយថដលរងថេសនគាក៏ផទេះប ោ ថដរ ផទេះតា។ 

េ៖ រងថេសនគា អូ្ននាេះហ្នឹងនហ្យ ផទេះប ោ ថដលនៅទីហ្នឹងេីហារអី្នលមួ្យបី ហ្នឹងនហ្យ 
បី។ 

ក៖ រឹងមាដ យអ្នកមីងអ្ត់មានជុំនាញ ដូរជាកូររករនតាន តក៏នវញវលលិ៍អី្នទ? 

េ៖ អ្ត់នទ មាដ យេ្ ុំដឹងថតេីនើ្ារម្ភា រម៉ាង ហ្នឹងនហយ្។ 

ក៖ ខាងរិបែកមម គាត់អ្ត់នរេះនទ។ 

េ៖ អ្ត់! 

ក៖ រឹងអ្នកមីងោរច្បាប់េីបញ្ញហ ជីវតិថដលជួបការលុំបាកបុំផ តថដលឆ្លងកាត់មកេីប៉ា ល េត 
នត្មីងបាននើ្ាអី្េលេះជុំនាន់ហ្នឹង? 

េ៖ ជុំនាន់ ប៉ា ល េត េ្ ុំនគឱ្យថរកដីហ្នឹងនហ្យ  នប្ច្តូវថរក  នប្ច្តូវថរងបា៉ា គី គឺបា៉ា គីច្តូវកាប់នដ្ម 
ច្ទនថេននេះ កាប់ៗនៅច្តូវឱ្យនគហ េះច្រូតៗច្តូវរទងូៗដករុំណ្ដបនៅនររ្អ្ងករស្រូវ។ នបារ 
នមម  ចាុំចាប និោយនៅតាមថតនគោក់នៅ នៅលួយរប់ម៉ាង ហ្នឹងនហ្យនកមងៗ ហារលួយរប់ 
ច្តូវថាហ េះនៅនបារនមម ស្រូវនយ្ងនៅ នៅនគថាហ េះកងនៅថរកដីនៅតាមនគច្បាប់នយ្ងនើ្ាថត 
តាមនគរហូត ឆ្លងកាត់ននាេះអ្ត់ទុំងយប់ទុំងថ្ងៃហ េះ។ 

ក៖ ជុំនាន់ហ្នឹងមីងនៅតូរ? 

េ៖ នយ្ងនៅហ្នឹងោយ ១៣ឆ្ន ុំ ១៤ឆ្ន ុំដល់ថតនេលរប់មកវញិ ោយ ១៦ឆ្ន ុំ នហយ្ហ្នឹង 



ជិត១៧មកវញិ។ 

ក៖ នហ្យអ្នកមីងលអតិរឹងនគគិតអ្នកមីងនៅនកមងនៅន ្យ។ 

េ៖ នគឱ្យនៅនបារនមម និោយនៅតាមថតនគនច្ប្ម៉ាង។ 

ក៖ នគឱ្យនើ្ាការររើៃន់នទ? 

េ៖ នើ្ាថរកដីថដរហ្នឹងនហ្យ  នគឱ្យថរកច្តូវនគថាមួយច្កុមហ្នឹងច្តូវថតនៅថរកដីនឹងនគនៅ  នរេះ 
ថតនៅរកនៅោ៉ាងនមរក៏នោយនរេះថតនៅរកនៅ។ 

ក៖ ជុំនាន់ហ្នឹងកាលហូបរ កអ្ត់ច្គប់ច្គាន់នទថមននទ។ 

េ៖ អ្ត់នទ! ជួនកាលបបរកន ងមួយចានរឹងបានរុំរតិទឹកហ តអ្រប់ានកាកថតមួយស្វល បច្ពា 
នទ។ ហ្នឹងនហ្យ បានកាកថតមួយស្វល បច្ពា។ 

ក៖ ជុំនាន់ហ្នឹងនគឱ្យបាយញ៉ុ ាំតិរៗថមននទ។ 

េ៖ បាយ កាលនយ្ងនៅម នដុំបូងនគឱ្យនយ្ងហូបបាយយូរៗនៅក៏ហូបបបរខាប់  យូរៗនៅ 
បបរោវ ដលន់េលឆ្ន ុំណ្ដនគនើ្ាស្រូវបានរឹង  ច្រតូស្រូវនៅ នគឱ្យបាយវញិ ប ៉ុនបាយហ្នឹងមិនឱ្យ
នយ្ងដួរេលួនឯង។ បបូរបាយនគថរកជាថវករឹង នគោក់ឱ្យនៅេីថវកមួយចានអី្រឹងនៅណ្ដ  
ដល់ថតនេលច្រតូស្រូវអ្ររឹ់ង នគចាប់នផដ្មបបរខាប់ដល់ថតអ្រថ់មនថទននៅក៏ចាប់នផដ្មបបរ 
ោវ នអ្្យរ ទធថតទឹក។ ជួលកាលកន ងមួយចានមានថតច្គាប់នពាតច្កហមនយង្ហ្នឹង ១០ច្គាប់ 
ជួនកាលនៅមាននអ្្ហ តទឹកអ្រ់រម្រលិត បានកាកមួយស្វល បច្ពាអី្រឹងនៅ ដល់នេលណ្ដោរ់ 
នគច្បាប់ថាថ្ងៃហ្នងឹ  នអ្្ក មារអ្ត់មានអ្ងករបបរនទ នៅរករ ីេលួនឯងនៅនដ្រនៅរទូរស្រីអី្រឹង 
នៅ តាមបឹងតាមច្បឡាយរឹងនៅវនកមងៗ។ វនេញៗច្បឡាយ នយ្ងមាននៅយកនៅរទូរ 
បាននយ្ងដ តច្តី  នយ្ងនរេះថតហូបនៅហូបទនទ។ 

ក៖ ជុំនាន់មានមន រសប៉ា នាម ននាក់ថដរនៅច្កមុជាមួយមីង? 



េ៖ វមិនថមនច្កុមនទ  នគនៅម ឌ លក មារ វនច្រ្នហ្នឹងនហ្យ  ម ឌ លក មារនគហ្នឹងនច្រ្ន 
ណ្ដរ់ នច្រ្នរឹងដល់នៅនគរ ុំខលក  នគថ្ងៃណ្ដអ្ត់រឹងនគរ ុំស្វយថាក មារថ្ងៃហ្នឹងអ្ត់មានអ្ងករ 
បបរនទ។ ក មារឯងនៅរកអី្បានហបូនៅនរេះថតនាុំគាន បារស្វរ នៅោេលេះរទូរេលេះនៅអ្ញ្ញជ ត់េលេះ 
នទៀត នដ្រនររ្កាដ មចាប់កាដ មនររ្នចច នររ្អី្រឹងនៅនស្ររថតអ្នករុំណ្ងរឹងហារ។ 

ក៖ កាលជុំនាន់ហ្នឹងនគថាចាប់រតាកាដ មអី្ហ្នងឹ ជារបរ់អ្ងារការទុំងអ្រ់ នគរម្ភេ ប់នចាល។ 

េ៖ អ្ត់នទ! នេលច្បថលងរឹងនគអ្ត់រម្ភេ ប់នទ ក ុំឱ្យថតថានយ្ងរវល់នើ្ាការរឹង នយ្ងនៅរកអី្ 
រឹង ោហ្នឹងនគវាយនហយ្ននេះដល់នេលនគច្បខឡងហារ។ នគច្បាប់ថតមដងនគច្បាប់ថាថ្ងៃហ្នឹង
នៅរកអី្នៅរករ េះ។ នយ្ងនៅរកបាននហ្យ នប្ថាេីថ្ងៃហ្នឹងនយ្ងលួរលាក់ថានច្ៅនមា៉ាង នយ្ង 
មកនើ្ាការអី្រឹងនឃ្ញើលក់មួយថារង់នៅចាប់ច្តីហារ។ នយង្នៅលួរចាប់មួយខលេត នយ្ងមក 
វញិមក បានហូបនយ្ងនៅថាហកអ្ត់នើ្ាអី្ នគវាយនយ្ងរប់ម៉ាង។ 

ក៖ រឹងជុំនាន់នអ្្នគឱ្យនេលមួយថ្ងៃនទរម្រម្ភប់នើ្ាអ្ញ្ច ឹងោល់ថ្ងៃនទ? 

េ៖ អ្ត់នទ មួយថ្ងៃណ្ដថដលនគអ្ត់មានអ្ងករបបរអី្ នយ្ងហូបនគច្បខឡងបានមួយថ្ងៃហ្នឹងនៅ 
ហ្នឹងនហ្យ។ 

ក៖ មិនថមនជាញឹកញាប់នទ។ 

េ៖ អ្ត់នទ យូរៗអ្ត់មដង ប ៉ុនបបរេាោមោល់ថ្ងៃក៏អ្ត់ថដលបានលអបានថតទឹកៗ ហ្នងឹនហ្យ 
បានថតទឹក។ នគថរកហ្នងឹនហ្យនគឱ្យនយ្ងោក់ចានមួយចានរឹងហារ ោក់នៅនគនដ្រដួរឱ្យ
រឹងកន ងមួយចាន  នយ្ងហ តទឹកឱ្យអ្រ់ច្តឹមបានអ្ងករមួយស្វល បច្ពា បានច្តឹមជាបបរជាតិ មួយ 
ស្វល បច្ពាអី្រឹងនៅ នហយ្ហីនៅហ្នងឹនហ្យ  នយង្ហូបបានច្តឹមថតប ៉ុណ្ណឹ ងថតមួយស្វល បច្ពា 
នដញបបរ សម្រលូតទឹកនៅថតមួយចាន។ 



ក៖ នត្អ្នកមីងមានបទេិនស្វើន៍លអបាននរៀបរុំកូននៅោពាហ៍េិពាហ៍អី្រឹងមីងរបាយរិតដ 
នទ? 

េ៖ េ្ ុំនឃញ្កូនេ្ ុំនរៀបរុំដូរថានេញម េនេញមាត់រឹងហាររបាយ។ 

ក៖ រឹងនៅនេលអ្នកនៅវយ័នកមងរងឃឹមរង់នើ្ាអ្ាីមួយនទនៅនេលអ្នកមីងើុំន ្ង? 

េ៖ អឺ្នៅនកមងហ្នឹងនច្ពាេះអី្នក្តរង្គ្រា ម មិនដឹងរងឃឹមបានអ្ាីផង េីនច្ពាេះរហូតអី្រង្គ្រា មរូល 
ដល់ ប៉ា ល េត ម៉ាង ម្ម្ភេ  ោះនហ្យអ្ត់មានរង់បានអ្ាីផងដល់ថតរូល ប៉ា ល េត ឪេ កក៏ស្វល ប់មាដ យ 
ក៍ស្វល ប់បងបអូនកមួយអី្បងថ្ងលអី្បងបនង្កតអី្ ស្វល ប់អ្រ់ មិនដឹងរង់បាន រអីរង់បានជីវតិររ់អ្ត់ 
ផង។ 

ក៖ មិនដឹងថាជីវតិអ្ថ ដ តនៅណ្ដនៅ ី។ 

េ៖ ហ្នឹងនហ្យអ្ត់ដឹងនទ។ 

ក៖ ស្វរ់ញាតិអី្ច្ពាត់អ្រ់។ 

េ៖ ស្វរ់ញាតិច្ពាត់អ្រ់។ 

ក៖ វេិបាកទម្រម្ភាំបានដល់ប៉ា ណ្ណឹ ង។ 

េ៖ ហ្នឹងនហ្យ! 

ក៖ គឺឆ្លងកាត់លុំបាកនច្រ្នណ្ដរ់ ច្គប់ជុំនាន់ថតមដង។ 

េ៖ នច្រ្នថតដល់ឥឡវូេ្ ុំក៏ោ៉ា ប់ថដរ។ 

ក៖ ច្គាន់ថតថាវមិនរូវោ៉ា ប់ដូរម ន។ 



េ៖ អ្ត់ខាល ុំងដូរោេត ោេតវខាល ុំងជាង។ ច្គាន់ថតមកនៅបានបាយអី្ ថឆ្អតរឹងនៅេីោេត 
នទេះបីនយ្ងមកថតបបរមួយចាន នគមិនថដលបានឱ្យនយ្ងថឆ្អតផង។ 

ក៖ រឹងជារ ងនច្កាយមីងមានពាកយអី្ថផដលដ ុំនៅនកមងជុំនាន់នច្កាយ? 

េ៖ លដ ុំដល់នកមងជុំនាន់នច្កាយបានរងាមនគលូតលារ់ នគអ្រគ  នកមងបានថឆ្អតបានលអបាន 
ដូរថាមហូបោហារ នេញនលញរុំនលៀកបុំពាក់អី្បាននដ្រនលងរបាយ របរនគបនង្កតរេាថ្ងៃ 
នគបនង្កតនោងរច្កអី្ជួយអ្រ។ 

ក៖ រ េះមីងរង់បថនែមនទៀតនទឱ្យនកមងជុំនាន់នច្កាយនជៀរវងនទ? 

េ៖ េ្ ុំបថនែមនទៀតថាក ុំឱ្យជក់មា៉ា   ន ល្ េះច្បថកកគាន  កាប់ចាក់គាន អី្ហ្នឹង រ ុំបិទោហ្នងឹនៅជក់មា៉ា  
អី្ហ្នឹងនច្ពាេះរេាថ្ងៃហ្នឹង ដូរឮនេញស្រុកនេញភូមិម៉ាង នគដូរថាស្វរ់្មអី្េលួនឯងមាន 
ច្បុរមានអី្រឹងហារ ដូរថានរេះថតឮថាោននេះជក់ោននាេះជក់ រ ុំបុំបិទឆ្កួតវនងាង េលេះថបកថាន ុំអី្ 
នដ្រោន ោ គឺាម នដឹងអី្នទ នម្លនៅេិបាកថភនកនម្លហា៎ស និង រមូឱ្យបិទោហ្នឹងនៅនច្ពាេះ 
អី្ហ្នឹងនហ្យ។ 

ក៖ រូមអ្រគ  អ្នកមីងថដលបានរុំណ្ដយនេល  ថដលបានេិភាគាេីជីវតិអ្នកមីងេីតូរ 
រហូត។  រូមជូនេរអ្នកមីងមានរ េភាេលអ នម្លកូននៅអ្នកមីងតនៅនទៀត។ រូមអ្រគ   
អ្នកមីងជម្រម្ភបលា៕ 

 

 

 

          ជីវៈច្បវតដិរនងខបរបរ់អ្នកមីង នោ អូ្ន 



អ្នកមីង នោអូ្ន 
ជាមន រសលអនហយ្គាត់មានបដីេិការនជ្ងគាត់េិបាករកល យថតមាន ក់ឯងនដ្មែរិីញ្ច ឹមច្គសួ្វររប
រ់គាត់នហ្យគាត់បាននើ្ាការររនច្រ្នផាតផាងជីវៈភាេច្គួស្វរ 


