
ការសម្ភា សរបស ់សសង ស្សៀង 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ជុង សីហា             ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈសង ឈ្សៀង 

 
ក៖ ចឹង! អ្ ុ៊ុំខ្ុុំពិរជាមានឈសចកដីអ្ុំណរឈៅថ្ងៃឈនោះដែលអ្ ុ៊ុំឈ្សៀងបានផ្ដល់ឱកាសែល់ខ្ុុំ ឈ្វើការ 
សម្ភា ស និង សាកសួរពីជីវត្រវរតិររស់អ្ ុ៊ុំ។ ឈ ើយខ្ុុំែឹងថាតាមរយៈកិចចការមួយឈនោះវា នឹងផ្ដល់ 
សម្រម្ភប់អ្ ុ៊ុំ មិនដមនត្ាន់ដរអ្ ុ៊ុំ រ ុដនតសម្រម្ភរ់ត្កុមត្េួសារឈែើមបីពួការ់អាចែឹងពីត្រវរតិ និង រទ 
ពិឈសា្ន៍ទុំងឡាយឈៅកនុងជីវរិររសអ់្ ុ៊ុំ។ ការសម្ភា សឈនោះបានឈ្វើឈ ើងឈៅថ្ងៃទី៤ ដខរុលា ឆ្ន ុំ 
២០១៦ អ្នកឈ្វើការសម្ភា សឈោយខ្ុុំ ជុង សហីា អ្ ុ៊ុំអាចជួយត្បារ់ឈ ម្ ោះឈពញររស់អ្ ុ៊ុំបានឈទ? 
 
ខ៖ ឈសង ឈ្សៀង។ 
 
ក៖ ឈសង ឈ្សៀង ឈ ោះអ្ ុ៊ុំ? 
 
ខ៖ ចាស! 
 
ក៖ ចឹងឈ ម្ ោះហ្នឹងតាមរញ្ជ ជីារិតាមអ្រតសញ្ញា ណរ័ណណម ង? 
 
ខ៖ ចាស! តាុំងពីខ្ុុំឈៅជាកូនសិសសឈម ច។ 
 
ក៖ ចុោះឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅ? 
 
ខ៖ អ្រ់មាន ឈ ម្ ោះមានដរមួយហ្នឹង។ 
 
ក៖ ចឹងត្រដ លជាខ្ុុំនឹងចារ់ឈផ្ដើមសាកសួរ ឈរើអ្ ុ៊ុំអាចជួយត្បារ់ថ្ងៃដខឆ្ន ុំកុំណ ើ រររស់អ្ ុ៊ុំបានឈទ? 
ឈ ើយសពវថ្ងៃអ្ ុ៊ុំមានអាយុរ ុន្មម នដែរ? 



 
ខ៖ ថ្ងៃដខឆ្ន ុំកុំណ ើ រខ្ុុំថ្ងៃទី៣០ ដខមករា ឆ្ន ុំ១៩៥១ អាយុខ្ុុំ៦៨ឆ្ន ុំ សពវថ្ងៃហ្នឹង។ 
 
ក៖ ្មមតាឈៅ្សុកដខមរមានឆ្ន ុំជាលកខណៈសរវ សរវទុំង១២ ចឹងអាចជួយត្បារ់បានឈទ? 
 
ខ៖ អូ្! ខ្ុុំឆ្ន ុំឈា។ 
 
ក៖ ឆ្ន ុំឈា ឆ្ន ុំឆ្លូវ អ្រេុណអ្ ុ៊ុំ។ ចឹងអ្ ុ៊ុំអាចជួយត្បារ់ពរ័មានរដនែមឈទៀរ ថាអ្ ុ៊ុំធ្លល រ់ឈរៀនភាសាអ្វីឈផ្សង 
ឈត្ៅពីភាសាដខមរ?  
 
ខ៖ កាលដែលខ្ុុំជាកូនសិសស ែុំរូងខ្ុុំឈរៀនឈៅសាលាវរតឈលាកសងឃ ែល់រចួឈៅខ្ុុំឈៅឈៅជាមួយម្ភ 
ឈៅឈខរតកុំពង់ឆ្ន ុំង ឈរៀនឈៅ្សុកថ្ត្ពដខមរ ឈរៀនបានថាន ក់ទី១ ទី២ ទី៣ អ្ង់ វូតាុំង រែិឋាន អ្រិឋាន។ 
ែល់ឈ ើយមារខ្ុុំផ្លល ស់មក កាលីសសួង ខ្ុុំឈៅកាលីសសួងរ ូរែល់ឈៅ ឈេសឈមាោ ្ែល់លីឈស ឈរៀន 
រ ូរែល់ឌីផ្លូមខ្ុុំ១៩៦៧។ ឈ ើយជុំន្មន់ខ្ុុំឈរៀនឈន្មោះ ថាន ក់ទី១ ទី២ ទី៣អ្រ់ទន់ឈរៀនបារាុំងឈទ ឈេឈៅ 
េួរឈញើងអ្ង់ េួរឈញើងឈឌើរ េួរឈញើងឈសឈរឈលឈយើ ត្រឡងចូលលីឈស រីថាន ក់ហ្នឹងេឺខ្ុុំឈរៀនភាសាបារាុំង 
ឈ ើយ។ ខ្ុុំឈរៀនបារាុំងរ ូរែល់ឈពលត្រឡងឌីផ្លូម ឈមឈរៀនផ្លា ល់េវីចឹងសទុធដរជាបារាុំងទុំងអ្ស។់ ឈរើ 
ចឹង ខ្ុុំទឈនាញសម្រម្ភរ់ត្រឡង កាលដរកជាអី្ ភូមិត្រវរតិអី្ៗចឹង សូត្រជាបារាុំងោក់ កាល ឈចញ 
បា រូមកជាកាលដរក ឈមឈរៀនមួយ េឺទឈនាញបា កឺោក់ឱយម ង។ ហ្នឹងជុំន្មន់ខ្ុុំឈរៀន ឈ ើយមានអ្ង់ 
ឈេលសដងមឈទៀរ អ្ង់ឈេលសេឺខ្ុុំឈរៀនតាុំងពីចូលលីឈស ចូលថាន ក់ទី៦ ជុំន្មន់ហ្នឹងឈៅពី ុ្ំមករូច ទី៦ 
ទី៥ ទី៤ ទី៣បានឌីផ្លូម ឈរើទី១ ទី២ និងឈសើកង់ឈត្រឈមៀរ ចរ់ឈ ើយ។ 
 
ក៖ ចឹងថា អ្ ុ៊ុំឈចោះភាសាបារាុំង។ 
 
ខ៖ ឈចោះភាសាបារាុំង និង អ្ង់ឈេលស។ 
 



ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំអាចនិយាយ អាចសាដ រ់បាន។ 
ខ៖ រ ុដនត ឈចោះនិងអាចនិយាយជាមួយសុីឈសាើរអី្ និយាយអ្រ់ឈកើរឈទ ត្ាន់ខ្ុុំយល់និយាយខលោះៗបាន។  
 
ក៖ អ្រេុណអ្ ុ៊ុំឈត្ចើន។ ចឹងមកែល់សុំ ួររន្មា រ់ អ្ ុ៊ុំបានឈរៀររារ់នូវការសិកាជាភាសាដខមរខលោះដែរ។ 
ឈរើអ្ ុ៊ុំមានទីកដនលងកុំណ ើ រឈៅឯ ? 
 
ខ៖ ្សុកកុំណ ើ រ កដនលងដែលឈកើរឈៅភូមិចុំការសាមសិរ (រកាេយ) ឈខរតកុំពង់ចាមែូចាន  ្សុក 
កុំពង់ឈសៀម ឈខរតកុំពង់ចាម។ ែល់ឈ ើយ ុ្ំឈពញវយ័ខ្ុុំឈៅឈៅ ុ្ំរូចៗត្រដ លជា៧, ៨ឆ្ន ុំ ពុកដម ខ្ុុំ 
ឈៅណៅឃុុំងមឈពត្ជ ខ្ុុំឈៅឃុុំងមឈពត្ជ ្សុកពាងត្ជន្មងឈយើងឈនោះ។ ឈ ើយខ្ុុំឈរៀនឈៅសាលាវរតហ្នឹង 
ឈ ើយខ្ុុំឈចញឈៅឈរៀនតាមមារឈៅកុំពង់ឆ្ន ុំង ឈរៀនសាលាថ្ត្ពដខមរ ផុ្រពីឈន្មោះខ្ុុំវលិមកេីលីសសួរ 
ត្បូងឃមុុំឈយើងហ្នងឹ រ ូរែល់សពវថ្ងៃ។ ដររីឆ្ន ុំឈនោះខ្ុុំផ្លល ស់ពីសួរមកឈៅឈខរតកុំពង់ចាម មកឈៅភូមិរឹង 
សាន រ កដនលងហ្នឹងឈេឈៅភូមិរឹងសាន រ ្សុកកុំពង់ឈសៀម ឈខរតកុំពង់ចាមដែរ។ 
 
ក៖  ូយអ្ ុ៊ុំ! អ្វីដែលខ្ុុំចង់សួររន្មា រ់ទក់ទងនឹង ឈរើអ្ ុ៊ុំឈៅចាុំខលោះៗទក់ទងនឹង ត្រវរតិឪពុកមាដ យររស់ 
អ្ ុ៊ុំ? ឈរើពុកអ្ ុ៊ុំារ់មានឈ ម្ ោះអី្ មាដ យារ់មានឈ ម្ ោះអី្? ឈ ើយឈរើសិនជាមកែល់សពវថ្ងៃហ្នឹង ពួក 
ារ់មានអាយុរ ុន្មម នដែរ? 
 
ខ៖ ឪពុកររស់ខ្ុុំឈ ម្ ោះ ឡាយ េីមឈសង មាដ យឈ ម្ ោះ ឃសុ ្សុន ដរមាដ យខ្ុុំសាល រ់ឆ្ន ុំឈៅ។ ឈៅឪពុក 
ឪពុកខ្ុុំឆ្ន ុំមាញ ់៨៥, ៨៦ឆ្ន ុំ ឆ្ន ុំមាញ ់ឈ ើយមាដ យារ់ចរ់ឈ ើយ។  
 
ក៖ ារ់ត្រដ លអាយុរ ុន្មម នដែរ? 
 
ខ៖ ារ់សាល រ់ត្រដ លអាយុ៨៥។ 
 
ក៖ សុំ ួររន្មា រ់ ខ្ុុំចង់សួរទក់ទងនឹងរងរអូនររស់អ្ ុ៊ុំ ឈរើអ្ ុ ៊ុំមានរងរអូនរ ុន្មម នន្មក់? 



 
ខ៖ រងរអូនរឈងកើរខ្ុុំ មាន៧ន្មក់។ ខ្ុុំទី១ រារ់ឈ ម្ ោះដែរ?  
 
ក៖ រារ់ទុំងអ្ស់អ្ ុ៊ុំ ឈរើសិនជាចាុំ។ 
 
ខ៖ រារ់ឈ ម្ ោះឈ ោះ។ 
 
ក៖ អ្ ុ៊ុំអាចត្បារ់ទុំងឈ ម្ ោះ ទុំងអាយឈុរើសិនជាអាច អ្ ុ៊ុំឈៅចាុំ ត្រដ លក៏បានដែរ? 
 
ខ៖ ខ្ុុំរងឈេអាយុ៦៨ឆ្ន ុំ រអូនទី២ឆ្ន ុំឈរាង ទី៣ឆ្ន ុំមាញ់ ២ន្មក់ និង កូនមួយឆ្ន ុំមួយ។ ទី៤ឆ្ន ុំវក រ ុដនត 
អ្រ់ែឹងអាយុរ ុន្មម នឈទ ទី៥ឆ្ន ុំជូរដរសាល រ់ឈ ើយ ទី៦ឆ្ន ុំឈថាោះ ទី៧ឆ្ន ុំចរ ដរអ្រ់ែឹងអាយុរ ុន្មម នឈទ 
ត្រដ លសាមត្កាស់ឈ ើយ។ 
 
ក៖ អ្ ុ៊ុំអាចជួយឈរៀររារ់ឈ ម្ ោះររស់ពួការ់ទុំង៧ន្មក់បានឈទ? 
 
ខ៖ ខ្ុុំទី១ ឈសង ឈ្សៀង ទី២ ឈសងពនលី ទី៣ ឈសង េិមលាង ទី៤ ឈសង េីមឈ្សៀង ្សី ទី៥ ឈសង 
ថ្រឈលងហ្នឹងសាល រ់ឈ ើយ ទី៦ ឈសង សខុផ្ល ទី៧ ឈសង សុេន្មធ  ្សីឈៅ។  
 
ក៖ អ្រេុណអ្ ុ៊ុំដែលបានជួយត្បារ់។ ខ្ុុំចង់ែឹងថា រងរអូនររស់អ្ ុ៊ុំដែលឈៅរស ់សពវថ្ងៃពួការ់រស់ 
ឈៅឈខរតហ្នឹង ឬ ពួការ់ឈៅកដនលង ឈផ្សងដែរ? 
 
ខ៖ ទី២ឈៅចារអ្ុំឈៅ ត្កុងភនុំឈពញ ទី៣ឈៅឈសៀមរារ ទី៤ឈេឈៅ Newzealand ឈ ើយ ទី៥សាល រ់ ទី៦
ឈៅសួង ទី៧ឈៅភនុំឈពញ។  
 



ក៖ សុំ ួររន្មា រ់ឈទៀរ អ្ ុ៊ុំអាចជួយត្បារ់ទក់ទងនិង កូនឈៅររស់អ្ ុ៊ុំវញិ ឈរើអ្ ុ៊ុំមានកូនរ ុន្មម នន្មក់? 
ត្រុស្សីរ ុន្មម នន្មក់? ឈ ើយពួការ់មានឈ ម្ ោះអ្វីខលោះ? 
 
ខ៖ ខ្ុុំមានកូន្សី២ន្មក់ កូនទី១ ឈៅ ធ្លវ ីមា ក់អានី ាឈនោះ ទី២ ឈៅសធុ្លនី កូនឈៅ។ 
 
ក៖ មានដរ២ន្មក់ឈទ? 
 
ខ៖ មានដរពីរ រីន្មក់ដម ហ្នឹង។ 
 
ក៖ ឈរើពួការ់មានអាយុរ ុន្មម នដែរ? 
 
ខ៖ កូន្សី ុ្ំអាយ ុឆ្ន ុំខាល អាយ៣ុ១ឆ្ន ុំឈ ើយ រចួឈៅកូន្សីឈៅឆ្ន ុំមដម អាយុ២៥ឆ្ន ុំ។  
 
ក៖ ចុោះរដីអ្ ុ ៊ុំារ់មានឈ ម្ ោះអ្វីដែរ? ឈរើារ់មានអាយុរ ុន្មម នដែរ? 
 
ខ៖ រដីខ្ុុំដរកាន ឈ ើយ រដីខ្ុុំឈ ម្ ោះ ឈៅថាន ារ់កមពុជាឈត្កាម ឈ ើយអាយាុរ់ត្រហាក់ត្រដ លខ្ុុំដែរ 
ឆ្ន ុំជូររងខ្ុុំមួយឆ្ន ុំ ចឹងារ់៦៩ឈ ើយ។ 
 
ក៖ សុំ ួរមួយឈទៀរ ខ្ុុំចង់សួរទក់ទងនឹងត្រវរតិអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ររស់អ្ ុ៊ុំ។ ទក់ទងនឹងឈរឿងដែលអ្ ុ៊ុំ 
ឈ្វើយា ងឈម ចបានជាសាា លា់រ់? អាចជួយឈរៀររារ់រិចៗបានឈទ? 
 
ខ៖ ត្រវរតិខ្ុុំ ខ្ុុំសាា ល់ត្េួសារឈនោះកាលឈន្មោះោច់ជុំន្មន់រ ុលពរ ឆ្ន ុំ៨០ខ្ុុំចូលឈ្វើការឈៅចម្ភា រឈៅស ូ 
ជួរ ឈ ើយជុំន្មន់ឈន្មោះរញ្ញា វន័ងារ់អ្ស់ឈៅ ឈេសម្ភល រ់ឈៅេុកទួលដសលង។ ឈ ើយឈេឈត្ជើសឈរ ើស អ្នក 
មាននិសសិរងមី ពួកខ្ុុំហ្នឹងសល់ពីងារ់និយាយឈចោះ ខ្ុុំត្រឡងឌីផ្លូមចរ់ឆ្ន ុំ១៩៦៧ ក៏ចូលឈ្វើការឈៅ
ចម្ភា រឈៅស ូ។ ឈ ើយជុំន្មន់ឈន្មោះឈេអ្រ់ថាឈរៀនរឈចចកឈទសអី្ឈទ េឺឈេយលថាខ្ុុំមានឌីផ្លូមពីឈែើមមក 



ឈេឱយខ្ុុំកាន់េណឈនយយ ឈ្វើជារញ្ជ ពីលកមមកម្ភល ាំងកមមករ រុេាលិកដែលឈ្វើការនឹងរញ្ជ លីុយត្បាក់ដខ 
ារ់។ ឈ ើយត្រធ្លនឈរាងចត្ក មិនដែលឮឈ ម្ ោះឈទ ឱយខ្ុុំឈៅឈរៀន ិរញ្ាវរែុេណឈនយយ រដនែមមួយ 
ឆ្ន ុំែល់មកពីឈរៀនឈេឱយឈៅឈលងឈៅឈវៀរ មកនលោះដខ។ ្សីៗដរ៤ន្មក់ឈទ ត្រសុៗែល់ឈៅ៣៨ន្មក់ 
សរុរឈៅសិកាខ កមម ៤២ន្មក់ ត្រុស៣៨ ្សីៗ ៤ ។ ឈៅឈលងឈៅឈវៀរ មកនលោះដខ ែល់មកវញិ 
ដរងដចកតាមរុំរន់ខ្ុុំឈៅជរ់ ត្រុសៗឈផ្សងឈទៀរឈេឈៅខាងចម្ភា រឈលើ ឈៅភនុំឈពញ ឈៅឈមមរ់ឈៅក្ម្រកច 
ឈៅចម្ភា រអ្ណដូ ង សុទធដរពួកេណឈនយយ។ រចួក៏ចរ់ឈៅ ខ្ុុំកាន់េណឈនយយហ្នឹងមករ ូរទល់ដរខ្ុុំ 
ចាស់ ចាសខ់្ុុំចូលនិវរតន៍ មិនទន់ចូលនិវរតន៍ឈទ ឈេរុញខ្ុុំឱយឈៅកាន់េណឈនយយសុំណង់ទទួលរុេា 
លិកកមមករហ្នឹងចុំនួន១៨០ន្មក់ឈទ។ ខ្ុុំមិនដមនជាត្រធ្លនឈទ មានត្រធ្លនឈៅឈលើខ្ុុំ ខ្ុុំត្ាន់ដរជាេណ 
ឈនយយទូលទរ់ពលកមមឈេ ១៨០ន្មក់ែល់យូរឈៅ ឈេរ ុំសាយសុំណង់ហ្នឹងចូលឈៅកនុងមនាីរត្កុម  ុន 
ខ្ុុំឈៅកាន់រឈចចកឈទស ការងារត្កោសសាន មរែឋបាលអី្ចឹងឈៅ។ ឈត្ពាោះអី្វយ័ឈយើងចាស់ឈ ើយ ឈេ 
ឈរ ើសឈកមងៗរនតឈទៀរ ឱយឈកមងមកកាន់េណឈនយយរនត។ 
 
ក៖ ចឹងឈរើអ្ ុ៊ុំជួរ អ្ ុ៊ុំត្រុសឈៅឈពល ដែរ? 
 
ខ៖ ខ្ុុំជួរឈពលឈន្មោះ ខ្ុុំកាន់េណឈនយយសម្ភា រៈពីភនុំឈពញ ត្េសួារខ្ុុំហ្នឹងដផ្នកសម្ភា រៈ កាលឈន្មោះឈេឈ្វើ 
ការឈៅអ្េាន្មយកឈៅភនុំឈពញណា៎  ឈ ើយទទួលកាន់ខាងឈ វត្រ ូភាេឈត្ចើនជុំន្មន់ឈន្មោះឈេអ្រ់ម្របក់ 
ស័ងាសីឈទ ឈេឈត្បាោះឈ វត្រូ ឈ វត្រូហ្នឹងមកសាងសងអ្ារការយិាល័យឈ្វើការហ្នឹង េឺរញុពីអ្េាន្មយក 
ចុោះមកែល់ជរ់ អ្េាន្មយកសាន ក់ការងារ ុ្ំឈៅហ្នងឹ។ ឈ ើយារ់សម្ភា រក៏មកជួរខ្ុុំែល់ឈពលមកជួរ 
ខ្ុុំ្មមតាឈ្វើការឈចោះដរចុំអ្ន់ឈៅ  ខ្ុុំថាអ្រ់ឈទឈត្ពាោះអី្ខ្ុុំវយ័ចុំ ស់ឈៅឈ ើយ ដររាងឈៅសាអ រ 
និយាយអួ្ត្រិចចុោះ។ អាយុ៣០រិចឈ ើយដររាងឈៅសាអ រ ក៏ារ់ហ្នឹង្សឡាញ់ខ្ុុំ ខ្ុុំថាឈរើ្សឡាញ់ 
ខ្ុុំអ្រ់ថាអី្ឈទ ដរត្រូវឈៅសដីែ ដឹ ងែល់ដម ឪខ្ុុំ។ ឈ ើយឈពលសដីែ ដឹ ងអ្រ់មានអ្នក ឈទ ឈត្ពាោះអី្ 
សុទធដរអ្នកឈ្វើការ ដម ឪារ់ឈៅកមពុជាឈត្កាមឈៅឆ្ៃ យ ែល់ចឹងត្រធ្លនសុំណង់ខ្ុុំហ្នងឹឈ្វើជាពុកដម  
ារ់។ ត្រធ្លនសុំណង់ខ្ុុំឈ ើយនិងអ្នកជិរែិរឈ្វើការ ជាមួយាន ហ្នឹងឈៅមួយឡានត្រដ លជិរ១០ 
ន្មក់ឈទ ឈៅសដីែ ដឹ ង រ ុដនតជុំន្មន់ឈន្មោះឈយើងោច់រ ុលពរ អ្រ់បានឈរៀរអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ ុ្ំឈទ ពីឈត្ពាោះ 
អ្រ់មានលុយ ឈទើរឈចញពីរ ុលពរពីររីឆ្ន ុំកសាងឈសែឋកិចច ែល់អ្រ់មានលុយភាពឈត្ចើនត្រថ្ពណី 



ដខមរ ឈេឈៅថាដសណម្របនឈៅញារិចាស់ទុុំ១០ន្មក់ជាង មកទទួលសាា ល់ឈ្វើបាយទឹកអី្ឈៅហ្នឹង ទទួល 
ឈភ្ៀវ្សុកភូមិហ្នងឹញ ាំឈៅ ត្រកាសថាឈ្សៀងមានត្េួសារឈ ើយ។ ចឹងឈៅឱយអ្នក្សុកហ្នឹងែឹងឮឈៅ
ណា៎  ចាស! ដររ ុណណឹ ង។ 
 
ក៖ ចឹងជុំន្មន់ហ្នឹងត្រដ លជាអ្រ់មានរ ដ ការឈទ? 
 
ខ៖ ចាស! អ្រ់មានឈទ។ 
 
ក៖ ត្ាន់ដរឈ្វើពិ្ី។ 
 
ខ៖ ត្ាន់ដរឈ្វើពិ្ីសដែី ដឹ ងហ្នងឹក៏អ្រ់មានរងាា រ់រ ុន្មម នដែរ ភាជ រ់ផ្សុុំផ្ាុុំាន មក។  
 
ក៖ អ្រេុណអ្ ុ៊ុំដែលបានជួយត្បារ់ពីត្រវរតិអាពា ៏ពិពា ៏។ អ្វីដែលខ្ុុំចង់ែឹងឈទៀរ ឈរើអ្ ុ៊ុំធ្លល រ់ឆ្លងការ់ 
ជុំន្មន់រ ុលពរដែរឬឈទ? ឈរើអ្ ុ៊ុំអាចជួយឈរៀររារ់ទក់ទងនឹងជុំន្មន់ហ្នឹងបានឈទ? ឈ ើយនិងទ កខលុំ- 
បាកអី្ខលោះដែលអ្ ុ៊ុំបានជួរ? 
 
ខ៖ ជុំន្មន់រ ុលពរ! កាលខ្ុុំរស់ឈៅជុំន្មន់រ ុលពរ កាលឈ ោះណ ៀត្ មចូល្សកុ ែល់ឈ ើយអ្នក 
្សុកអ្នកភូមិ ឈត្ចើននិយាយថា “មានកូនត្កមុុំឱយររ់ឈេចឈៅឈត្ៅ” ពីឈត្ពាោះអី្ខាល ចណ ៀត្ ម។ ឈ ើយខ្ុុំ 
ហ្នឹងក៏ឈែើររួរជាអ្នកលក់រដនល ឆ្លងតាមទឈនលងមឈាលអី្ហ្នឹងែល់ឈខរតកុំពង់ចាម។ កាលឈន្មោះខ្ុុំឈៅងម 
ឈពត្ជជាមួយនឹងដម ឈ ើយឪ។ ែល់ឈ ើយខ្ុុំមកឈៅមាឱយឈៅភនុំឈពញ ខ្ុុំឈ ើងពីកុំពង់ចាម ឈៅភនុំឈពញ 
ឈទៀរ។ ឈៅភនុំឈពញមាខ្ុុំារ់ឈ្វើការជាទហានសកដិពីរ ចូលឈ្វើហ្នឹងារ់ឈៅខ្ុុំឱយចូលឈ្វើការជាមួយ 
ឈោយសារខ្ុុំមានឌីផ្លូមឈ ើយត្កមុុំវយ័ចុំ ស់ដែរឈ ើយ។ ក៏ចូលឈ្វើការ មារខ្ុុំឱយកាន់ដផ្នករែឋបាល 
ពីឈត្ពាោះយលពី់ការងារខ្ុុំឈចោះត្កោសសាន មអី្ឈត្ចើន កាន់រែឋបាលពី ៧០, ៧១, ៧១, ៧៣, ៧៤ ែល់ 
៧៥ រែិកមមររ់មកឈទៀរឈ ើយ។ ែល់ឈពលររ់ហ្នងឹឈ ើយ រ ុលពរឈេចូលមកឈេឈែញ ឈយើងឈចញ 
អ្នកត្កុងឈចញ ខ្ុុំមកសាន ក់ឈៅវរតកដីតាកុយជាងមួយដខ ទម្រម្ភាំដរឈចញមកែល់ទីកដនលងកុំណ ើ រ។ មក 



ែល់្សុកកុំណ ើ ត្ហ្នឹង អ្នករ ុលពរមួយចុំនួនឈេ្សឡាញ់ឈយើងត្រឹម ឈេត្បារ់ថា “ដចឈអ្! ការ់ត្កចក 
ថ្ែ ការ់សក់ឱយខលីឈៅ កុុំទុកត្កចកថ្ែ ត្កចកឈជើងឱយដវងៗ”។ ក៏ការ់ឈចាលអ្ស់ក៏មកឈៅកនុង្សកុ 
ឈែកឈៅផ្ាោះជាមួយនឹងឪពុកមាដ យ ឆ្លូងហ្នឹងចាុំសាដ រ់ឈយើងនិយាយអី្ជាមួយឪពុកមាដ យ ឈត្ពាោះអី្ឈេឈៅ 
ឈយើងជាអ្នកងមី។ ែល់ឈពលដម ឪឈយើងឈេមិនទុកជាដម ឪឈទ ឈេឈៅអ្នកចាសឈ់យើងជាអ្នកងមី ែលចឹ់ងអ្រ់ 
ហា ននិយាយអី្ទុំងអ្ស ់ឈរើនិយាយឈៅឈេយកឈៅសម្ភល រ់ឈចាល។ ឈរើចឹងសមងាំឈែកមួយយរ់ហ្នងឹ 
ត្ពឹកឈ ើងឈេចារ់ខ្ុុំហ្នឹងឱយឈៅឈៅកដនលឈផ្សងឈទៀរ ឈត្ពាោះអី្អ្នកងមីអ្នកចាស់អ្រ់ឱយឈៅជាមួយាន ឈទ។ 
ឈេរុំដរកខ្ុុំឈៅឈៅែូចឈេសាងជាឈរាងៗផ្ាោះឈៅតាមជនរទ ឈ្វើជាឈរាងដវងៗដចកមួយរនារ់ម្ភន ក់ឱយឈៅ 
អ្នកររ់៧៥មកនិងឈេឈៅអ្នកងមី ែល់ចឹងខ្ុុំកាលឈ ោះមានជីែូនជីតាខាងឪពុកអី្ មាដ យមីក៏មកឈៅ 
ឈៅដរកពីដម ឪអ្នកមូលោឋ ន ដម ឪរឈងកើរឈយើងហ្នឹង។ ក៏ឈៅឈៅនិងយូរឈៅ ឈេឱយឈយើងហ្នឹងលុរែុំ 
ជម្រមះឈមម  ការ់ថ្ត្ព សាង់្សូវ េឺអ្វីដែលឈយើងមិនដែលឈ្វើ ពីឈែើមមកឈេឱយឈ្វើ។ រ ុដនតខ្ុុំឈចោះអាចឈ្វើឈៅ 
រចួត្ាន់ថាវាអ្រ់សាា រ់ែូចឈេរាល់ថ្ងៃឈទ ឈត្ពាោះអី្ខ្ុុំកូនអ្នកជនរទ ដម ឪអ្នកចុំការអាចឈ្វើបានដរសាង់ 
្សូវអី្មិនសូវសាា រ់ក៏ខ្ុុំអាចឈ្វើបានដែរត្ាន់ដរមួយៗចឹងឈៅ ។  
 
ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំមានរទពិឈសា្ន៍អ្វីឈទៀរ ឈៅឈពលដែលអ្ ុ៊ុំបានជួរការលុំបាកទុំងឈនោះ? 
 
ខ៖ កាលជុំន្មន់រ ុលពរ?  
 
ក៖ បាទ! 
 
ខ៖ រទពិឈសា្ន៏ទីមួយេឺ មារ់អ្រ់ហា ននិយាយអី្ឈផ្ដសផ្លដ សឈទ និយាយឱយចុំឈយើងអ្នក៧៥ឈេឈៅ 
អ្នកងមី ឈយើងមកត្រឈលាកនិងអ្នកមូលោឋ ន អ្រ់ហា ននិយាយថាជុំន្មន់លន់នុលអី្ឈម ចៗឈទ។ ឈ ើយ 
សារ ូសណមលៀករុំពាក់ដែលពណ៌ឈឆ្ើរឆ្យ កលឹនត្កអូ្រអី្ឈេអ្រ់ឱយឈយើងឈត្រើឈទ ឈរើចឹងឈខាអាវដែល 
ពណ៌សាអ រៗហ្នងឹ ឈយើងត្ជលក់ភក់ ត្ជលក់ឈេឈៅឈែើមឈ ើអី្ដែលមានត្កឈ  ៗហ្នឹង ត្ជលកឱយវាឈៅ 
ជាចាស់ពណ៌ត្កឈ  ៗឈៅ អ្រ់ឱយឈសលៀកពាក់ពណ៌្សស់ឈទ សារ ូកលឹនត្កអូ្រឈមៅឈត្កមអី្ហ្នឹង េឺជម្រមរះ 
ឈចាលអ្ស់។ អ្រ់ឱយដរងខលួនអី្ទុំងអ្ស់ែឹងឈត្កាកពីឈមា ងរីឈេវាយជួង ឈមា ងរួនឈយើងត្រូវញុុំបាយ 



កក ឈៅពលកមមឈ ើយ ពលកមមេឺឈៅការ់ថ្ត្ព ឈៅសាង់តាមដរពួកឈេឈន្មោះឈត្រើ។ ឈេឈត្រើឈយើងអាហ្នឹង 
ឈេឈៅ។ 
 
ក៖ ោក់រញ្ញជ ។ 
 
ខ៖ ោក់រញ្ញជ ហ្នឹងឈ ើយ ឈៅឈ្វើអី្ឈេរុញឈយើងឈៅ ក៏ឈៅឈ្វើតាមឈេឈៅ។ ឈត្ចៀងរទពីសងាមេឺអ្រ់ឱយ 
ឈត្ចៀងឈទ ដរឮចណម្រមៀងពីឈែើមឈេចារ់យកឈៅឈ្វើបារ ឬ សម្ភល ប់ឈ ើយ រ ុដនតពួកខ្ុុំមានពួកាន ងមីមកជា 
មួយនឹងឈពលអ្រ់ែឹងឆ្លងមកលួចឈត្ចៀងរទពីឈែើមពិឈរាោះៗ ឈចោះដរលចួឈត្ចៀងឈៅ។ ដរអ្រ់អី្ឈទែូច 
ឈៅកនុងត្កុមាន ឈយើងណា៎  អ្នក៧៥អ្នកងមីែូចាន ហ្នងឹ ឈៅដរឈត្ចៀងឈលងរិចៗចឹងឈៅ សាង់្សូវឱន
ឈងើរៗឈត្ចៀងឈៅ វាណហ្វវា រ់ពីឈត្ពាោះអី្ឈយើងអ្រ់ដែល រ់ អ្រ់ដែលពិបាក។ ឈ ើយមួយឈទៀរចុោះ 
សាង់ឈៅខាល ចឈ លើង ឈ លើងឈតាងចឹងឈៅររ់ឈ ើងភលឺឈៅយុំផ្ងអី្ផ្ងឈត្ពាោះអី្ឈ លើន ុ្ំៗ ស់ រ ុនឈម 
ថ្ែ ឈ ើយែល់ឈពលថ្ងៃមួយឈន្មោះ ខ្ុុំអ្រ់ែឹងអាណ្លើងរូចឈន្មោះវាខាុំត្មាមថ្ែ ជុំន្មន់និងឈេឱយសុបីាយរមួ 
ឈចញមកឈេឱយឈៅសុីបាយរមួ ្សារ់ដរឈ លើនខាុំថ្ែអ្រ់ែឹង។ ឈែកពាក់ក ដ លយរ់ ឈែកត្រជាក់ថ្ែ 
ឈ ើយជុំន្មន់ហ្នងឹអ្នកដែលមាន្ូរធ្លនេឺ ជណមលៀសឈយើងឈចញពីទីកុំណ ើ រ ឪដម ខ្ុុំឈនោះឈេជណមលៀសឈចញ 
ឈៅឈៅជិរពាជឡាង ារ់ជាអ្នកមូលោឋ នដែលក៏ជាអ្នកមានមួយដែលឈៅ្សុកភូមិ។ ជណមលៀសឈយើង 
ឈចញឱយឈៅឈៅផ្ាោះចាមរូចៗ ក៏ឈចោះដរឈៅឈៅ ែល់ឈពលឈ លើនខាុំឈយើងឈៅបា  ដរឈេអ្រ់ឱយឈៅបា  
ឈទ ដរឈយើងលួចឈៅសាៃ រ់ៗ វាធ្លល រ់មារ់ឈន្មោះឈេឱយឈៅពុកដម  រ ុដនតដម ឈៅឈៅដម ែដែល ដរពុកអ្រ់ 
ឱយឈៅបា ឈទឱយឈៅពុកដម ។ ឈ ើយកាលហ្នឹងដម ពុកខ្ុុំឈៅហ្នឹង “ពុកឈអ្ើយ! ឈ លើងខាុំថ្ែ ត្រជាក់ៗ 
 ស់” ជុំន្មន់ឈន្មោះអ្រ់មានឈភលើងអី្ឈទ មានដរចណងាៀងម្របងការោក់កុំរ ុងទឹកឈោោះឈា ឈមើលឈៅ 
ឈឃើញថាឈ លើងដមន ដ្សកទុំងយរ់ឈៅ។  
 
ក៖ អ្រេុណអ្ ុ៊ុំដែលបានជួយដចកចាយនូវរទពិឈសា្ន៏ឈៅជុំន្មន់រ ុលពរ។ 
 
ខ៖ ជុំន្មន់រ ុលពរពិរថាលុំបាកដមន សុបីាយរួមដមន ដរឈយើងឈចោះលុរែុំឈៅ។ ោុំបាយេឺលាយឈែើម 
ឈចក ដរឈយើងលុរែុំបានឈចោះដរ ូរចូលឈ ើយ ឈេអ្រ់ឱយនិយាយញ ាំឈទឱយ ូរ។ ឈ ើយសលត្រកួន 



មួយខាោះ ុ្ំៗ ចឹងដរញ ាំឈៅសុីឈៅជុុំាន ឈៅមកពីឈ្វើការឈមា ងត្បាុំ ទុំងឈេទុំងឈយើង មក ូរបាយ ុ្ំ 
 ូរបាយឈេែូចរឈរៀរឈ្វើឈរាងការចឹង រ ុដនតោក់សបូវសុីរួមាន  អ្រ់មានចានអ្រ់មានអី្ឈទ ខ្ុុំញ ាំោក់ 
ផ្ទា ល់ ោក់ឈពញផ្ទា ល់ហ្នងឹឈៅ រ ុដនតសុីអ្រ់អ្ស់ឈទ សុីមួយត្ជុងទុកមួយត្ជងុឈៅ ទុកមួយជុំឈ ៀកឈៅ 
រីត្ជុងទុកត្ពឹក។ ដចករអូនសុីឈៅ ខលួនឯងសុរីឈណដើ រឈៅឈ្វើការឈទៀរ ឈត្ពាោះអ្រ់មានអ្ងករអាចោុំបាយ 
ឈៅតាមផ្ាោះបានឈទសុីបាយរួម។  
 
ក៖ ចឹងឈៅជុំន្មន់រ ុលពរ េឺអ្ ុ៊ុំឈៅជាមួយរងរអូនជុុំាន ដរមដងឈ ោះ? 
 
ខ៖ ចាស! រស់ឈៅទុំងអ្ស ់កាលឈ ោះឈៅមិនទន់មានត្េួសារឈទ មានដរមួយេឹ្សីទី៤ រ ុដនតក៏ឈៅ 
ផ្ាោះរួមាន ដែលទល់ាន ចឹងឈៅណា៎។  
 
ក៖ ចឹងសុំ ួររន្មា រ់ខ្ុុំចង់សួរទក់ទងនឹងរទពិឈសា្ន៍ឈៅកនុងជីវរិររស់អ្ ុ៊ុំរនតឈទៀរ។ តាុំងពីឈកមង 
រ ូរែល់ឥឡូវ ឈរើអ្ ុ៊ុំេិរថាមានឈពលឈវលា ក្ែលឈ្វើឱយអ្ ុ៊ុំលុំបាកឈែើមបីឆ្លងការ់ និង ឈ្វើឱយអ្ ុ៊ុំមាន 
ទុកខត្ពួយឈត្ចើន? អ្ ុ៊ុំអាចជួយដចកចាយខលោះបានឈទ? 
 
ខ៖ តាុំងពីខ្ុុំវយ័ឈកមងជីវរិររស់ខ្ុុំលុំបាក ឈទោះអី្ដម ឪខ្ុុំ្ូរធ្លរដមនដរជាអ្នកចម្ភា រ ារ់ោុំែុំ ុំចម្ភា រ
ឈត្ចើន រ ុដនតខ្ុុំឈរៀនរឈណដើ រ ខ្ុុំឈ្វើការរ ូរោុំសដណដ ក ែកសដណដ កបាយ សដណដ កឈសៀង។ ខ្ុុំេិរថា 
ជីវរិចម្ភា រ រ់ ស់ ឈរើចឹងខ្ុុំសុុំដម ឪឈៅឈរៀនឈទៀរ ឈៅតាមមាែូចខ្ុុំនិយាយមុនហ្នងឹ អ្រ់ត្ទុំឈ្វើ
ចម្ភា រឈទសុុំឈៅឈរៀនជាមួយមា។ សខុចិរត រ់ឈបាកឈខាអាវឱយមា ែុោះចានែុោះឆ្ន ុំងឱយដរខ្ុុំបានត្ម្រមិះ 
វជិាជ  ខ្ុុំយកត្ម្រមិះមកឈត្រើការ ខ្ុុំអ្រ់ឈ្វើចម្ភា រែូចពុកដម ខ្ុុំឈទ និងជិវរិខ្ុុំដែលលុំបាក លុំបាកទី១េឺឈៅ 
ឈៅជាមួយនឹងរងរអូន ្មមតាឈទឈៅឈៅផ្ាោះឈេឈបាកសម្ភា រែុោះលាងសពវ។ 
 
ក៖ ឈៅជាមួយរងរអូនជីែូនមួយ? 
 



ខ៖ ឈៅជាមួយមារឈងកើរ រអូនដម ខ្ុុំរឈងកើរ រអូនត្រសុារ់ឈ្វើជាត្េូរឈត្ងៀនឈៅឈៅថ្ត្ពដខមរដែលថាខ្ុុំឈៅ 
ឈៅជាមួយហ្នឹង។ ផុ្រជុំន្មន់លន់នល់ខ្ុុំតាមឈៅឈៅឈទៀរ ថាឈ្វើយា ងឈម ចឱយដរជីវរិររស់ខ្ុុំមាន 
ត្ម្រមិះមានចុំណ ះវជិាជ សម្រម្ភរ់ឈ្វើការ។ ខ្ុុំមានរទពិឈសា្ន៍ កាលដែលររ់ឈៅភនុំឈពញ ខ្ុុំឈ្វើការបាន 
មួយរយៈឈ្វើការជុំន្មន់លន់នល់ ែល់ឈពលោច់រ ុលពរ៨០ក៏ចូលេណឈនយយហ្នឹង។  
 
ក៖ អ្រេុណអ្ ុ៊ុំឈត្ចើន ចឹងត្រដ លចូលែល់អ្វីដែលអ្ ុ៊ុំអាចដចកចាយ តាុំងពីរូចែូចាន  ឈរើមានឈពល 
ឈវលា ដែលឈ្វើឱយអ្ ុ៊ុំសរាយចិរតជាងឈេ? 
 
ខ៖ អូ្! សរាយចិរត។ 
 
ក៖ អ្ ុ៊ុំ្សឡាញ់ឈពញចិរតជាងឈេ? 
 
ខ៖ យល់! ឈពលដែលខ្ុុំឈរៀន ឈ្វើការជុំន្មន់លន់នល់ោច់ជុំន្មន់រ ុលពរ ឆ្ន ុំ៨០ចូលឈ្វើការឈៅចម្ភា រ
ឈៅស ូហ្នឹងខ្ុុំសរាយមួយសារ។ ដរសរាយខលួនមួយអ្រ់សរាយ ែូចមានត្េួសារមានកូនឈទ 
សរាយខលួនមួយសរាយឈៅឈកមងឈចោះដរសរាយឈ ើយ។ ែល់ឈពលឈយើងមានត្េសួារ មានកូន 
ឈយើងសរាយ្មមតា ជួរជុុំត្េួសារមយ ងែល់ឈពលឈយើងមានកូន ឈយើងចិញ្ច ឹមកូនតាុំងពីរូចកូន្សី 
ទុំងពីរហ្នឹង រណដុ ោះរ ដ លឱយវាឈរៀនសូត្រេឺវាឈចោះសាដ រ់ឈយើងជាមាដ យ ត្រឹងឈរៀនឈៅែល់ឈពលខលួនខ្ុុំ 
ចាស់ឈៅ េឺខ្ុុំបានសរាយឈោយសារមានកូន វាមានមុខការងារត្េរ់ាន ខ្ុុំសរាយចិរត ឈ ើយកូនវា 
ចិញ្ច ឹមខ្ុុំមដង ហ្នឹងឈ ើយដែលខ្ុុំសរាយ។ ពិបាកតាុំងពីរូចដរចាស់ឈៅវាអាច្ូរខលួន កូនខ្ុុំវាចិញ្ច ឹម 
ឈរើសិនឈយើងជាឪពុកមាដ យមិន រណដុ ោះរ ដ លកូនឱយឈចោះបានត្ម្រមិះ រកសុីវាមិនែូចឈយើងឈ្វើការឈទ។ 
ជូនខារជូនចុំណ ញមិនចឹង ឈរើឈយើងឈ្វើការវាហ្នងឹនរ កក់ឈៅដ មានត្កបខ័ណឌ មានត្បាក់ដខ  ែល់រកសុី 
ជូនខារជូនចុំណ ញចឹងឈ ើយ។  
 
ក៖ អ្រេុណអ្ ុ៊ុំដែលណៅរនតដចកចាយ ចឹងអ្ ុ៊ុំត្រដ លសុំ ួរមួយចុងឈត្កាយ ដែលខ្ុុំចង់ឱយអ្ ុ៊ុំជួយ 
ដចកចាយ េឺជាពាកយសមដីមួយដែលអ្ ុ៊ុំចង់និយាយ ឈែើមបីអ្ប់រ ុំឬក៏ជាការទូន្មម ន ឈោយសារសណមលងអាច 



ទុកសម្រម្ភរ់កូនឈៅអ្ ុ៊ុំ។ អ្ ុ៊ុំេិរថាមានអ្វីដែលចង់និយាយដចកចាយែល់ពួការ់ និង អ្ប់រ ុំែលពួ់ក 
ារ់ចឹង ? ជាពាកយដែលអ្ ុ៊ុំអាចជួយនិយាយឈែើមបីន្មុំផ្លូវពួការ់រដនែម? 
 
ខ៖ ខ្ុុំមានពាកយមួយចង់និយាយថា ឈពលពីរូចរ ូរែល់ខ្ុុំវយ័ចុំ ស់ ខ្ុុំត្ាន់ដណន្មុំកូនៗខ្ុុំដែល 
មានកូនឈនោះដែលវារនតណ នហ្នឹង ឱយកូនែឹកន្មុំឈៅឈនោះជាឈៅររស់ខ្ុុំ។ ដែលឈៅរូចហ្នឹង  រណដុ ោះ 
រ ដ លឱយវាឈរៀនែូចជីែូនចឹង កាល កូនត្រឹងឈរៀនសាដ រ់រងាា រ់ឈយើង ឯងជាមាដ យ ហ្នឹងឈ ើយ 
សរាយចិរតែូច មា ក់ចិញ្ច ឹមឯង ែល់វេាមាដ យចាស់សរាយចិរត ឈោយសារមានឯងទុំងអ្សា់ន  
មានការងារឈ្វើឈ ើយចិញ្ច ឹមមាដ យមដង ហ្នឹងឈ ើយដែលមា ក់សរាយចិរត។  
 
ក៖ ខ្ុុំពិរជាអ្រេុណអ្ ុ៊ុំឈត្ចើនដមនដទនដែលអ្ ុ៊ុំបានជួយដចកចាយឈៅរទពិឈសា្ន៏ទុំងអ្ស់ហ្នឹង 
ឈោយមានឈៅកនុងជីវរិ។ ឈ ើយខ្ុុំពិរជាសរាយនឹងសាដ រ់។ 
 
ខ៖ រ ុដនតខ្ុុំចង់និយាយឈចោះកនុងជិវរិររសខ់្ុុំជួរលុំបាក ខ្ុុំអ្រ់មានយកត្បាក់កាក់ឪពុកមាដ យឈៅ 
រុំផ្លល ញ់េឺអ្រ់។ ឈៅឈរៀនឈខាអាវដរពីរកុំឈផ្លឈទ ឈៅឈរៀនសាលារឋមសិកា ខ្ុុំអ្រ់ឈចោះែូរម ូរឈទ។ 
ឈ ើយឈៅជាមួយមាដ យមីងរងាា រ់ខ្ុុំឈទៀរ កាលខ្ុុំអាយុ១០ឆ្ន ុំ ឈត្កាកឈ ើងឈបាកខាងឈត្ៅអី្ឈ ើយចឹង 
មីងថាយកលុយឈៅផ្ារទិញមាូរ។ ខ្ុុំក៏ថា េឹមឈអ្ើយខ្ុុំមិនឈចោះឈទ មិនែឹងជាទិញមាូរអី្ឈទ មកឈនោះ 
អ្ញត្បារ់ កាលឈរៀនឈៅវាវលិឈ ើយមួយអាទិរយមាូរ។ េឹមឈអ្ើយទិញអី្ឈទៀរ ឈ ! ត្បារ់ឈ ើយត្រូវ 
ឈចោះថ្ចនមាូរ ដរមិនឈរៀនឈទែល់ឯងមានរដី អ្រ់ឈចោះឈ្វើមាូរឱយរដីញ ាំឈទ ឈ ើយឈរើឈៅផ្ាោះដម ឈកមកឈេឈជរ 
ឈ ើយថា ឯងអ្រ់ឈចោះឈ្វើមាូរឱយរដីឈ ោះ។ ហ្នឹងឈ ើយជាទម្ភល ប់លអររស់ខ្ុុំដមន ែល់ឈពលឈយើងឈចោះឈៅ 
ឈយើងឈចោះដមន ឈ ើយខ្ុុំឈៅឈរៀនក៏មិនឱយដម ឪខ្ុុំពិបាកថា អ្សល់ុយថាខវោះអី្ឱយកូនេឺថាអ្រ់ ខ្ុុំអ្រ់្មរ់ 
ឈៅជាមួយនឹងមា។ មាមានអី្ឱយខ្ុុំញ ាំ ខ្ុុំញ ាំឈរើាម នឈទបាយកក់ឈៅ ញ ាំឈ ើយឈៅឈរៀនឈៅ ែល់ឈពល 
ខ្ុុំលត់្ែុំបាន ខ្ុុំក៏មកែឹកន្មុំកូនររស់ខ្ុុំ ឈ ើយឈែើររូរែូចមាដ យមីងដែរ។ ែល់ចឹងកូនររស់ខ្ុុំក៏សាដ រ់ 
រងាា រ់ខ្ុុំមកឈទៀរ។ 
 



ក៖ ចឹងខ្ុុំអ្រេុណដែលអ្ ុ៊ុំបានចុំ យឈពលឈវលាមួយហ្នឹង ឈ ើយដែលបានឈ្វើការសម្ភា សមួយ
ហ្នឹង។ ឈ ើយជាចុងឈត្កាយខ្ុុំចង់សរួអ្ ុ៊ុំថា “ឈៅឈពលដែលងរសណមលងចឹង សណមលងហ្នឹងបានអារ់ 
ឈលារឈៅកនុង ឈវរសាយររស់សាលាឈរៀនមួយដែលត្ពោះវហិារឈយើងបានឈរើកនឹងអ្ ុ៊ុំឈែើមបីទុកជា 
ឯកសារមួយចឹង” ខ្ុុំចង់សួរអ្ ុ៊ុំថា ឈរើអាចអ្នុញ្ញា រឈែើមបីពួកខ្ុុំឈផ្លោះវាឈៅកនុងដែរឬអ្រ់? 
 
ខ៖ រឈងាា ោះឈៅមិនមានអី្ វាែូចថាឈរើឈេជាអ្នកត្រងុឈត្រៀងសាដ រ់ និង ជាការដែលលអឈត្ពាោះអ្វីដែលខ្ុុំ 
និយាយហ្នឹងេឺជាម្រទឹសដីររស់ឪពុកមាដ យត្រូវចិញ្ច ឹមកូន ែឹកន្មុំកូនរឈរៀរឈម ច។ 
 
ក៖ ចឹងខ្ុុំអ្រេុណឈត្ចើន ស ់អ្ ុ៊ុំសម្រម្ភរ់ការសម្ភា សឈៅថ្ងៃឈនោះ៕ 
   


