
ការសម្ភា សរបស ់ម ៉ី សគុន្ធា រ ី
ក៖ អ្នកសម្ភាសឈ ម្ ោះ ឡេង ភកដ ី  ខ៖អ្នកត្រូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ម ៉ី សុគន្ធារ ី

 

ក៖ ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរឈ ម្ ោះឈេញរបស់អ្នកមីងមានឈ ម្ ោះអី្ខលោះដែរតាម តាមអ្ត្តសញ្ញា ណប័ណណ?  

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈៅេីតូ្ចហ្ន៎?  

ក៖  អ្ត់្ឈេ!ឈ ម្ ោះតាមអ្ត្តសញ្ញា ណប័ណណ? 

ខ៖  ឈ ម្ ោះខ្ញុំតាមអ្ត្តសញ្ញា ណប័ណណគឺ មញី សញគន្ធា រ។ី  

ក៖ ម ៉ី សញគន្ធា រហី្ន!៎ ឈហ្ើយចញោះអ្នកមីងឈគឈៅ ធមមតាឈគឈៅឈ ម្ ោះអី្ដែរ? ឈ ម្ ោះឈគឈៅហ្ន៎? 

ខ៖  ឈ ម្ ោះឈគឈៅឈ ម្ ោះ អឺ្...ឈេលចូលសាសន្ធចក្កដាក់ឈ ម្ ោះឈសេង។ 

ក៖ អ្ត់្ឈេឈ ម្ ោះឈគឈៅឈៅសទោះឈ ម្ ោះអី្ដែរ? 

ខ៖  ឈគឈៅថាណារ។ី 

ក៖ ឈ ម្ ោះណារហី្ន!៎ មានឈ ម្ ោះឈៅឈក្ៅអី្ឈេៀត្ឈេហ្ន៎? 

ខ៖  ឈ ម្ ោះឈៅឈក្ៅឈៅតូ្ចឈ ម្ ោះថារ។ី 

ក៖ ឈៅតូ្ចឈ ម្ ោះថារ ីហ្ន?៎ 

ខ៖ ហ្ឺ...អ្ត្តសញ្ញា ប័ណណឈ ម្ ោះ មញ ីសញគន្ធា រ។ី 

ក៖ អូ្ឈខ!  

ខ៖ ឈហ្ើយឈេលចូលសាលន្ធចក្កឈ ម្ ោះ មញី សញណារ។ី 

ក៖ ឈហ្ើយចញោះអ្នកមីង... អឺ្...មានឈរៀនភាសាអី្ឈក្ៅេីភាសាដខមរអ្ត់្?  

ខ៖  អ្ត់្បានឈរៀនសងទុំងេីតូ្ចមក។ 



ក៖ អ៎ូ្! អ្ញ្ជ ឹងហ្ន៎ឈហ្ើយចញោះអ្នកមីងឈចោះអាន សរឈសរអ្កេរដខមរឈហ្ន?៎ 

ខ៖  ឈចោះសរឈសរតិ្ចតួ្ច..... 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ្ន៎? អូ្ឈខ! ឈហ្ើយអ្នកមីងែូចជាមានស្សកុកុំឈណើ ត្ឈៅឯណាដែរ? 

ខ៖  ស្សុកកុំឈណើ ត្ឈៅឈខត្តព្ក្េដវង។ 

ក៖ ភូមិ? 

ខ៖ ភូមិល្វា  ឃញុំល្វា  ស្សុកកុំេង់ក្ត្ដបក។ 

ក៖ ឈខត្តព្ក្េដវង? 

ខ៖ ឈខត្តព្ក្េដវង… ភូមិល្វា  ឃ ុំល្វា  ស្សុកក្េោះឈសេច ឈខត្តព្ក្េដវង។ 

ក៖ ឈហ្ើយអ្នកមីងឈកើត្ឈៅឆ្ន ុំណាដែរ?  

ខ៖  ឈកើត្ឈៅឆ្ន ុំណាសង!ឈក្រោះអី្ដបក៧៥ (សម័យប ញលេត្ឈៅ១៩៧៥) អាយញ៧ឆ្ន ុំ។  

ក៖ អូ្ឈខ...អ្ញ្ច ឹងចុំឈមើលអ្ត្តសញ្ាប័ណណ? 

ខ៖  អ្ត្តសញ្ាប័ណណដាក់សាម នហ្នឹង។ 

ក៖ អ្ត់្អី្ឈេ អ្ញ្ច ងឹ... ឈហ្ើយតាមឆ្ន ុំប ញន្ធម នដែរដែលអ្នកមីងឈរៀបការ?  

ខ៖  ២០០៧!  

ក៖ ២០០៧ហ្ន៎? ឈហ្ើយឈៅឈេលហ្នឹងឪេញកមាេ យមីងជាអ្នកឈរៀបចុំឲ្យឬយ ងឈម ច?  

ខ៖ ែូចជាក្កុមជុំន ុំ។  

ក៖ ក្កុមជុំន ុំ អ្នកឈរៀចចុំឲ្យហ្ន៎! ឈហ្ើយមួយឈេៀត្ឈត្ើអ្នកមីងមានបងបអូនក្បុសស្សីប ញន្ធម នន្ធក់ដែរ?  

ខ៖ បងបអូនមាន៤ន្ធក់ ក្បុស៣ ស្សមីីងមួយហ្នងឹ។  

ក៖ ឈហ្ើយអ្នកមីងកូនេីប  ន្មម នដែរ? 



ខ៖  ខ្ញុំជាកូនេី៤។  

ក៖ កូនឈៅឈគហ្ន៎! ឈហ្ើយចញោះបងបអូនហ្នឹងក្បាប់មួយៗគាត់្មានអាយញប ញន្ធម នដែរ? 

ខ៖ បង..បងឈគបងអស់ប ញលេត្សមាល ប់ មិនែឹងអាយញប ញន្ធម នឈេ។ ដបក៧៥មិនែឹងមានមានដម អី្ 
ក្បាប់សង។ ឈហ្ើយបន្ធទ ប់មកបងេី២ ក្បដហ្លជាអាយញ៥០យឺយ ង។ 

ក៖ គាត់្ឈៅរស់សេាព្ងៃ? 

ខ៖ គាត់្ឈៅរស់ ឈៅមណឌ លគីរ។ី ឈហ្ើយមួយឈេៀត្ (បងេី៣) បា សញខនីនបានសាល ប់ឈដាយសារ 
ជមៃឺឈេៀចេឹក។  

ក៖ បន្ធទ ប់មកបានអ្នកមីងហ្ន៎?  

ខ៖ ចស៎!  

ក៖ ឈហ្ើយែូចជាអ្នកមីងអាចក្បាប់ខ្ ុំបានតិ្ចតួ្ចអ្ុំេីេួកគាត់្។ គាត់្ចូលចិត្តឈធាើអី្កាលឈៅតូ្ច 
ឈលងជា មួយគាន យ ងឈម ច ជាមួយបងបអួនហ្នឹង? 

ខ៖  េួកគាត់្ចូលចិត្តទត់្បាល់ ហ្នឹងហ្ន៎...ហ្ន៎...គាត់្ចូលចិត្តឈលងទត់្បាល ់អ្ត់្សូវចូលចិត្ត 
សិកា ឈហ្ើយមីងចូលចិត្តសិកា។ 

ក៖ ឈហ្ើយអ្ឈញ្ច ក ឈត្ើអ្នកមីងមានែឹងឪេញកមាេ យរបស់អ្នកមីងហ្នឹងគាត់្ឈកើត្ឈៅណាអ្ត់្? 

ខ៖  ឈអ្ើយ...មា ក់...មា ក់របស់មីងគាត់្កូនកុំក្រ ប ញដនតស្សុកកុំឈណើ ត្គាត់្ឈៅបាត់្ែុំបង។ មាេ យ
ហ៎ស។ 

ក៖ មាេ យគាត់្ឈ ម្ ោះអ្ាីដែរ?  

ខ៖  គាត់្ឈ ម្ ោះលួន អួ្ន ឈហ្ើយឪេញកឈកើត្ឈៅព្ក្េដវង  គាត់្ឈ ម្ ោះអ្ ូយ ជា។  

ក៖ ឈហ្ើយសេាព្ងៃគាត់្មានអាយញប ញន្ធម នឈហ្ើយ? 



ខ៖  អ្ត់្ែឹងដែរ គាត់្ដបក៧៥ កាលឈៅេីតូ្ច អ្ត់្ែឹងអាយញប ញន្ធម ន? គាត់្សាល ប់ឈៅណា? ឈបើ
ឪេញកែឹងថាគាត់្ឈឺជមៃឺឈលើស្ម គាត់្សាល ប់ឆ្ន ុំ១៩៨៣ មាេ យដបក៧៥ អ្ត់្ែឹងសាល ប់ ឫ រស់ 
ឈេ? 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងមានន័យថាអ្ង្កា ល់ដខមរក្កហ្មវាយដបកេីក្កុងភនុំឈេញឈៅឆ្ន ុំ១៩៧៥។ គាត់្រត់្ឈចញ 
េីភនុំឈេញឈៅក៏បាត់្េីមាេ យឈៅអ្ត់្ែឹងគាត់្ឈៅណាឈេ?  

ខ៖  ច៎ស! រហ្ូត្ែល់សេាព្ងៃឈនោះ។ អ្ត់្ែឹងសាល ប់ឫក៏រស់ឈេ។  

ក៖ ឈហ្ើយអ្នកមីងមានែឹងងឪេញកមាេ យរបសអ់្នកមីងឈកើត្ឆ្ន ុំអ្ាីឈេ? 

ខ៖  អ្ត់្ែឹងសង ឈក្រោះឈយើងឈៅតូ្ចឈហ្ើយសម័យប ញលេត្ ជម្ភា សឈចញឈយើងដបកក្កមុក្គួសារ 
អ្ស់ អ្ត់្ែឹងថាក្បវត្តិឈម ចសង។ 

ក៖ ឈហ្ើយមួយឈេៀត្អ្នកមីង ហ្ន៎អ្នកមីងមានចុំថាឈល្វកតាឈល្វកយយរបសអ់្នកមីង មាន 
ឈ ម្ ោះអី្ខលោះដែរ? 

ខ៖ ថាឈម ច? 

ក៖ ឈល្វកតាឈល្វកយយមានឈ ម្ ោះអី្ខលោះដែរ? 

ខ៖ ឈល្វកតាឈ ម្ ោះ… 

ក៖ ឈល្វកតាខាងណាដែរ? 

ខ៖ ឈល្វកតាខាងមា ក់ ែូចអ្ត់្ែឹងក្បវត្តិឈក្រោះអី្គាត់្កូនកុំក្រ ដម ឪខាងបា គាត់្ឈ ម្ ោះ គួយ យ 
ហ្ន ៎ ... អ៎ា.....សអីឈេ?... អឺ្... ឈ ម្ ោះសអីគួយឈហ្ន៎… មីុញ គួយ ឈហ្ើយក្បេនាគាត់្ឈ ម្ ោះអឺ្...យយ មញី 
ក្បេនា២ ហ្នស៎ យយម ៉ី ឈហ្ើយ យយសនួ។  

ក៖ តាមខាងឪេញក អឺ្...អ៎ូ្!មួយឈេៀត្ទក់េងនឹងស្សុកកុំឈណើ ត្របស់ឪេញកមាេ យរបស់អ្នកមីង 
ឈត្ើអ្នកមីងសាា លឈ់ ៎ស? ឪេញកមាេ យរបស់អ្នកមីងហ៎? 

 ខ៖  អូ្ដន! មា ក់គាត់្ឈកើត្ឈៅបាត់្ែុំបង ស្សុកកុំឈណើ ត្ឈៅបាត់្ែុំបង ែឹងដត្ឈខត្តបាត់្ែុំបង.... 



ក៖ អូ្ឈខ! បនេឈៅឈេៀត្ឈហ្ើយែូចជាអ្ឈញ្ច ោះអ្នកមីងមានែឹងថាក្កុមក្គួសាររបស់អ្នកមីងហ្នងឹ 
ដែលមានឪេញក និង មាេ យហ្នឹងកាលឈៅឈកមងគាត់្រស់ឈៅស្សុកដខមរហ្នឹងតាុំងេីេួកគាត់្ឈកើត្ 
ដត្ងមេង?  

ខ៖ ហ្នឹងឈហ្ើយតាុំងេីឈកើត្មកឈម ស។ 

ក៖ ចឹងគាត់្ែល់ឈេលអ្នកមីងធុំឈឡើងែឹងកេីឈៅឈខត្តណាដែរ?  

ខ៖ កាលេមីងឈកើត្ឈៅភនុំឈេញឈហ្ន៎ ដត្ែល់ឈេលជឈមលៀសឈៅឈៅឈខត្តព្ក្េដវង។ 

ក៖ ព្ក្េដវង ហ្ន៎ឈុុោះ? 

ខ៖ អឺ្ម! 

ក៖ ឈហ្ើយែូចជាឈៅឈេលហ្នឹងសាា នភាេឈៅឈខត្តព្ក្េដវងយ ងឈម ចដែរ? 

ខ៖ ជឈមលៀសឈៅឈេលឈៅេល់េត្ហ្នឹងហ្ន៎? 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ! 

ខ៖  ែូចជាេិបាកខាល ុំង វាអ្ត់្សូវមាន អឺ្...អាហ្រេេួលទនអ្ញ្ជ ងឹឈៅណ៎ា! ហ្នឹងឈហ្ើយ 
ការគាបសងាត់្ក៏វាមានតិ្ចតួ្ចឈេ ក៏ប ញដនេអាហ្រអ្ត់្ខាល ុំង។  

ក៖ ឈៅជុំន្ធន់ដខមរក្កហ្ម អ្នកមីងែឹងកេីឈឡើងឈៅជុំន្ធន់ដខមរក្កហ្មហ្នឹង? 

ខ៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ! 

 ក៖ ឈហ្ើយែូចជាឈៅឈេល ហ្នឹងែូចជាមានឈគសមាល ប់មនញសេអី្ឈេ? អ្នកមីងឈឃើញឈេលហ្នឹង? 

ខ៖  អ្ត់្ឈឃើញសង! ក្គាន់ថាបងបអូនសាច់ញាតិ្ឈយើងអ្ញ្ច ឹងែូចជាេួកវាក្ត្ូវឈគយកឈៅវាយ 
ឈចល។ បងបអូន… បងបអូនែួចជាេូឈធាើឈប អិ្ម(ទហ្ន) ឈៅកាម ញងែូ (ឈ ម្ ោះកដនលងកងេ័េ) ឈៅ 
សម័យសងាមរាស្តសតនិយមក្ត្ូវឈគវាយឈចលអ្ស់ឈៅ ឈហ្ើយអ្ត់្ឈឃើញគាត់្សាល ប់ឈេណ៎ា ប  ន្នែ 
បាត់្មនញសេអ្សម់ ង បាត់្អ្ស់រលីងដត្មេង។ 



ក៖ ចញោះកាលហ្នឹងអ្នកមីងមានែឹងថាឈគយកឈៅសមាល ប់អី្ឈែស ក៏អ្ត់្ែឹងឈេឈក្រោះឈៅឈកមងឈេក? 

ខ៖ អ្ត់្ែឹងឈេ ែឹងដត្ឈគយកេូឈៅបាត់្ដត្មតង។ ដត្មានអ្ ៉ីកវញិបាន គាត់្ឈ ម្ ោះ វា នណា 
ឥឡូវគាត់្ឈៅអាឈមរកិ។ គាត់្ឈធាើកាម ញងែូ។ 

 ក៖ ឈហ្ើយអ្ឈញ្ច កចង់សួរថា អ្នកមីងធ្លល ប់ឈៅឈរៀនកាលឈៅេីឈកមង ធ្លល ប់ឈៅឈរៀនែលថ់ាន ក់េី 
ប ញន្ធម នដែរ?  

 ខ៖ អ្ង្កា ល់ឆ្ន ុំ ៧៩ឆ្ន ុំ៨០ ចូលឈរៀនបាន៨០-៨១ចូលឈរៀនបានថាន ក់េី១ ឈរៀបចូលថាន ក់េី២ 
ឪេញកសាល ប់ឈចល ឈហ្ើយក៏អ្ត់្បានឈរៀនមកែលស់េាព្ងៃ។ 

ក៖ ឈហ្ើយកាលឈន្ធោះសាល្វឈន្ធោះមានឈ ម្ ោះអ្ាីដែរ?  

ខ៖ កាលឈន្ធោះសាល្វមានឈ ម្ ោះថា កមពញជាបញក្ត្ 

ក៖ ឈត្ើសាល្វឈន្ធោះឈៅឯណាដែរ? ឈៅខាងឈក្កាយឈមឈភលើងឈៅឯណាដែរ?  

ខ៖ ឈៅភនុំឈេញហ្នឹង មេញុំ វាឈៅមតញុំឈេេយចិន សាល្វេីសងាម។ 

 ក៖ ឈហ្ើយឈេៀត្ថា អ្នកមីងថាមញខរបរធ្លល ប់ឈធាើចមាា រ ឬក៏មានធ្លល ប់ក្បកបមញខរបររកសញីអី្ឈេ? 

ខ៖ អ្ត់្ធ្លល ប់ឈធាើចម្ភា រអី្សង។  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងធ្លល ប់ឈធាើអី្? 

ខ៖ អ្ត់្ដែរសង។  

ក៖ រកសញ?ី 

ខ៖ ែូចជាធ្លល ប់ឈធាើការអ្ត់្េិត្ក្បាកែអ្ញ្ច ឹង។ ឈធាើការ….តាមសណាា គា តាមអី្អ្ញ្ច ងឹ តាមក្កុម 
ហ្ ញន ការង្ករតាមសទោះអី្អ្ញ្ច ឹងឈៅណ៎ា។ 

ក៖  ការង្ករសមាអ ត្ឈហ្ន៎? 

ខ៖  ហ្នងឹឈហ្ើយ ឈដាយសារឈយើងអ្ត់្បានឈរៀនសកូ្ត្អី្ចឹងហ្ន ៎។  



ក៖ អ្ឈញ្ច ក! អ្នកមីងគិត្កាលដែលសម័យឥឡូវ កាលដែលអ្នកមីងឈៅឈកមង ឈហ្ើយមកែល់ 
ឥឡូវ មានការខញសដបលកយ ងឈម ចដែរ?  

ខ៖ កាលេីអាយញ៧ឆ្ន ុំ ធ្លល ប់មានការលុំបាកឈក្ចើន រហ្ូត្ែល់ឪេញកសាល ប់ក៏ឈៅដត្លុំបាកខាល ុំងដែរ 
ឈៅដត្លុំបាករហ្ូត្ែល់មានក្គួសារ ឈេើបបានធូរធ្លរជាងមញន ត្ាន់ឈបើជាងកាលសាា ល់សាស 
ន្ធចក្ក បានធូរធ្លរទុំងខាងក្េលឹងវញិ្ញា ណ និងខាងរូបកាយ រហ្ូត្ែលស់េាព្ងៃហ្នឹងជីវភាេ 
អ្ាីក៏មិនសូវ លុំបាកែូចមញនឈេលឈយើងមិនទន់សាា ល់ក្េោះ។  

ក៖ ឈហ្ើយអ្ឈញ្ច ក អ្នកមីងកាលឈៅ អ្នកចូលចិត្ត ែូចជាចូលចិត្តឈធាើអី្ដែរ?   

ខ៖ មានចុំណង់ចុំណូលចិត្តចង់ឈែើរសួរសញខេញកខសមាជិក ឈក្រោះគាម នឈេលឈែើរឈលងសាា ល់ឈខត្ត 
ណាសង។ 

 ក៖ ចញោះឈេលឈត្ើមីងមានមញខមហូបណាដែលអ្នកមីងចូលចិត្តឈេ? មានមហូបដែលចូលចិត្តមានអ្ាី 
ខលោះដែរ? 

ខ៖  ចូលចិត្ត ែូចជាចូលចិត្តទុំងអ្ស។់ 

ក៖ ឈមើលស ុំឈរ ើសយកអាណាមួយដែលមីងចូលចិត្តខាល ុំង? 

ខ៖ ឈមើលចូលចិត្តឈសាៃ រក្ជក់កាលក្តី្ សមលរកកូរក្តី្ឈចៀនអី្ហ្នឹង ឆ្ឡញកឡាក់អ្ាីហ្នឹង អាហ្នឹង 
ចូលចិត្ត។  

ក៖ ឈត្ើមីងឈរៀនឈធាើមហូបេីនរណាឈគដែរ? នរណាឈគក្បាប់? 

 ខ៖ ែូចជាអ្ត់្បានឈរៀនេីនរណាឈគសង។ ែូចជាឈរៀន និងសាម នខលួនឯង។  

ក៖ ែូចជាធ្លល ប់ឈមើលឈគេីមញនដែរ បានឈធាើឈកើត្?  

ខ៖ ឈឃើញឈគឈធាើើ្ ប ញដនតអ្ត់្មានយកចិត្តេញកដាក់ឈធាើឈម ចអ្ញ្ច ឹងណា។ ឈយើងឈមើលឈគអាចជួយឲ្យ 
មហូបឆ្ៃ ញ់សងដែរ ឈដាយសារឈគមានរូបមនតរបស់ឈគ។ ដត្មីងឈចោះដត្ដាក់ខលួងឯង សេុំឈក្គឿងខលួង 
ឯង មិនសូវឆ្ៃ ញ់។ 



ក៖ កាលមីងឈៅតូ្ច មីងចូលចិត្តសាត ប់ចឈក្មៀងអី្ដែរ?  

ខ៖ ចូលចិត្តសាត ប់ចឈក្មៀងេីឈែើម ែូចជាឈល្វកសញនិ សញីសាមញត្ អ្នកស្ស ីរស់ ឈសរសីញទា ។  

ក៖ ឈហ្ើយឈៅកនញងសមាជិកក្គសួារ អ្នកមីងមាននរណាឈចោះឈក្ចៀងឬឈលងឈភលងអី្ដែរឈេ? 

ខ៖  ែូចជាអ្ត់្ឈឃើញមានសង។ ឈហ្ើយសួរចញោះសទោះអ្នកមីងកាលដែលឈៅឈកមងយ ងឈម ចដែរ? ឈៅ 
ឆ្ន ុំ១៩៧០-៨០ មានសទោះឈៅ ដត្ឈៅសារសញឡីិប។  

ក៖ សទោះហ្នឹងជាសទោះងម ឬក៏សទោះឈឈើ? 

ខ៖  សទោះងម សទោះឈឡើងមានឈក្ចើន ឈយើងចង់ចប់េញកក៏បានដែរ ឈក្រោះសទោះមានទុំងជញងៗ មានដត្ឈៅ 
ឲ្យឈគមកឈៅ។ ឈេលឪេញកសាល ប់ឈៅឈគក៏យកសទោះអ្ស់ឈៅ។ កាលឈន្ធោះឈៅតូ្ចឈេក អ្ត់្ឈចោះដង 
ទុំ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសទោះហ្នឹងឈេលដខមរក្កហ្មចប់ឈៅ ក្បជាជនដខមរបានចូលមកភនុំឈេញ ឈហ្ើយឈឃើញសទោះ 
ដែលឈគ សាងសង់ឈក្ចើន ឈហ្ើយឈយើងចូលឈៅរសឈ់ៅ។ 

ខ៖ ឈៅសទោះសល់េីសងាមឈគឈៅរបស់ជ័យឈសាភ័ណឌ ហ្ន៎។ ឈេលឈយើងចូលមក ឈយើងចូលមកឈៅ 
ឈក្រោះថាមាច ស់សទោះឈគសាល ប់ឈៅសម័យប ញលេត្អ្សឈ់ហ្ើយ។ ឈហ្ើយឈយើងចប់យក ចប់យកឲ្យ 
អ្នកអ្ត់្ឲ្យឈគឈៅអ្ញ្ច ឹងឈៅ ឈគឈៅមួយេុំនរហ្នងឹ មិនខាោះឈេសទោះ។ ដចកឲ្យឈគមកឈៅ។ ប ញដនតតា 
ណាុំចក់ឈសារេញកឲ្យកូនគាត់្ឈៅ ប ញដនតឈេលគាត់្សាល ប់ឈៅ ឈគក៏មកឈៅអ្ស់ឈៅ។ ឈយើងឈៅកូន 
ឈយើងអ្ត់្ឈចោះដងទុំសទោះអ្ស់ហ្នឹង។ 

ក៖ ឈហ្ើយមួយឈេៀត្ ឈត្ើអ្នកមីងមានឈចោះជុំន្ធញអ្ាីឈសេងៗឈេៀងអ្ត់្? ែូចជាឈចោះឈធាើសារឈតាន ត្ 
ត្ាញរព្វអ្ាីឈេ?  

ខ៖ អ្ត់្ឈចោះឈេ ឈចោះដត្ដាល់អ្ុំបញក។ ឈចោះដត្ឈធាើអ្ុំបញកឈេ។ 

ក៖ អាមួយហ្នឹងក៏ជាជុំន្ធញមួយសងដែរ។ ឥឡូវហ្នឹងដលងដាលអ់្ុំបញកឈេៀត្ឈហ្ើយ? 

ខ៖ ឈខាយអ្ស់ឈហ្ើយកាលឈៅឈកមងអាចដាល់អ្ុំបញកបាន។ 



 ក៖ ឈត្ើដាល់អ្ុំបញកឈគឈធាើឈម ចដែរ? 

ខ៖ ឈគលងីឲ្យវាសទញោះ ឈហ្ើយដាល់មនញសេេីរន្ធក់ឈៅ។ អ្នកខលោះដាល់ អ្នកខលោះឈេៀត្ឈ្ាៀលអ្ុំបញកឈៅ 
ឈហ្ើយឈយើងឈយើងអ្ត់្ឈ្ាៀល ឈយើងបញកអ្ុំបញកឈៅ។  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកឈ្ាៀស ចុំដត្ឈ្ាៀសឈៅ អ្នកបញកអ្ុំបញកចុំដត្បញកអ្ុំបញកឈៅ។  

ខ៖ ជុំន្ធន់ឈេើបដត្ដបកហ្នឹង ដាល់អ្ុំបញកហ្នឹងសបាយខាល ុំងណាស ់ែូចជាហ្ត់្ក្បាណអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ មួយឈេៀត្ អ្នកមីងសូមជួយក្បាប់ខ្ញុំឈមើល ឈត្ើឈេលណាកនញងជីវតិ្របស់អ្នកមីងដែលេិបាក 
ជាងឈគ? ថាអ្នកមីង្លងកាត់្វាយ ងឈម ចដែរ?  

ខ៖ េិបាកជាងឈគគឺឈៅឈេលដែលឪេញកឈេើបដត្សាល ប់ភាល មៗ េិបាករហ្ូត្ឈែើរឈៅរសឈ់ៅជា 
មួយឈគ។  

ក៖ េិបាកយ ងឈម ចដែរ?  

ខ៖ ឈែើរឈៅជាមួយឈគ គាម នភាេកក់ឈៅេ  ឯឈកាអ្ញ្ច ងឹអ្ត់្បានឈរៀនសូក្ត្ គិត្ដត្េីនឹកឪេញក 
មាត យ។  អ្ត់្បានឈរៀនអ្ញ្ច ឹង េិបាក  េិបាកហ្នឹងនិយយថាយ ងឈម ចឈេ។ ឈបើវាមានភាេ 
លុំបាកឈក្ចើនឈេក។ ឈរៀបរាប់មិនចង់អ្ស់។ ឈៅជាមួយឈគរហ្ូត្ឈគឲ្យលក់ែុំឡងូ លក់ឈរត្ 
ឈែើមបីែូរបាយញាញ ុំ ឲ្យដត្មានបាយហ្ូប អ្ញ្ច ងឹហ្ន ៎ ! រហ្ូត្បានមកឈធាើការមានក្បាក់ដខខលួនឯង 
ប ញដនេឈៅជាមួយ េួកឈគយកក្បាក់ចុំឈណញ ឈបាកឈខាអាវ និង ឈមើលកូនឱ្យឈគរហ្ូត្ដត្មាន 
ការង្ករមានក្បាក់ដខ មានការង្ករខលួនឯង ឈចោះជួលសទោះឈៅខលួនឯង ឈចោះឈដាោះស្សាយបញ្ញហ ខលួន 
ឯង។ ប ញដនតឈៅដត្េិបាករហ្ូត្ ណាមួយឈដាោះស្សាយព្ងលជួលសទោះ។  

ក៖ ឈេលណាដែលអ្នកមីងសបាយជាងឈគឈៅកនញងជីវតិ្?  

ខ៖ ឈេលសបាយចិត្តជាងឈគគឺឈៅឈេលដែលឈយើងមានក្គួសារ មានភាេកក់ឈៅត  មាន 
កមាល ុំងចិត្តេីក្គសួារឈយើង  ឈេលសាា ល់ែុំណឹងលអជីវតិ្ឈយើងឈជៀសសញត្េីឈសចកតីលុំបាក 
ឈទោះបីឈយើងលុំបាកប ញណាណ ក៏ឈយើងឈៅដត្សបាយដែរ ឈដាយសារឈយើងសាា ល់ែុំណឹងលអ 



សាា ល់ក្េោះមកគឺសបាយរហ្ូត្ ឈទោះបីមានេញកខប ញណាណ ក៏ឈដាយ ការអ្ន់ចិត្ត មានការរងេញកខ 
មានជមៃឺប ញណាណ ក៏ឈៅដត្មានកមាល ុំងចិត្តេីក្គួសារ និងេីក្េោះសិកាខ បេ។ 

ក៖ ឈហ្ើយកាលអ្នកមីងឈៅឈកមង ឈត្ើមានបុំណងក្បាថាន ចង់ឈធាើអ្ាីដែរ?  

ខ៖ មានចង់ឈធាើដែរ ប ញដនេឈយើងមិនអាចឈៅរួចឈដាយសារឈយើងអ្ត់្មានជុំន្ធញអី្មួយក៏មិនបាន 
សឈក្មចឈៅ។ 

 ក៖ ចញោះកាលហ្នឹងអ្នកមីងចង់ឈធាើអី្ដែរ?  

ខ៖ ែូចចង់ដត្ឈរៀន អាចង់ឈធាើការឈៅការយិល័យអ្ញ្ច ឹងដែរ។ ឈហ្ើយឈៅជុំន្ធន់ឈន្ធោះែូចចង់ 
ឈក្ចៀង ប ញដនេឈយើងមិនអាចឈធាើឈៅរួច។  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចង់ឈធាើតារាចឈក្មៀង? 

ខ៖  ចង់ឈធាើតារាចឈក្មៀង ប ញដនតសឈមលងអ្ត់្សូវេិឈរាោះ។  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រគញណអ្នកមីងឈក្ចើនសក្មាប់ការឈធាើការសមាា សហ្នឹង ក្បដហ្លជាខ្ញុំនឹងងត្រូបអ្នក 
មីងខលោះៗ។ 

ខ៖ ការសមាា សឈនោះជារកយេិត្ អ្ត់្បនលុំឈេ។ 

ក៖  អ្ញ្ច ឹងខ្ញុំនឹងងត្រូបអ្នកមីងឈយើងឈស្ើរការសមាា សឈនោះឈៅសាកលវេិាល័យBYU។ ឈែើមបី
ដាក់កនញងឈវបសាយបានឈេ។ អ្ញ្ច ឹង អូ្ឈខ! 

ខ៖ ច៎ស! អូ្ឈខ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង សូមអ្រគញណឈក្ចើន។ 

ខ៖ អ្រគញណ៕ 


