
ការសម្ភា សរបស់លោកអ ុ៊ុំ ថុន ផាន 
 
ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា   ខ៖ អ្នកញែលត្រវូគគសម្ភា ស ថុន ផាន 

 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹជាែំបូងន្ធងខ្ុំសូមញថែងអំ្ណរគុណែល់អ្ ុ៊ុំត្បុសញែលបានឱ្យន្ធងខ្ុំគ្វើការសម្ភា សអំ្ពី  
ជីវត្បវរតិរបស់អ្ ុ៊ុំត្បុសន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ ញ ៉ែម សុគន្ធា ជាអ្នកសម្ភា សគៅកនុងថ្ថៃគនោះ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើគ ម្ ោះ
គព របស់អ្ ុ៊ុំម្ភនគ ម្ ោះអី្ញែរ? 
ខ៖ ខ្ុំបាទគ ម្ ោះថុន ផាន ។ 
ក៖ គនោះត្រូវបានគ្វើគ ើងគោយការគរៀបចំគោយសកលវទិាល័យគៅសហរែឋអាគមរកិញែលម្ភន
គ ម្ ោះថា ប ី វ៉ែយ យូ គោយសកលវទិាល័យគនោះម្ភនកមមវ ិ្ ីសម្ភា សអំ្ពីត្បវរតិរបសអ់្ ុ៊ុំផាា ល់ក៏ែូច
ជាត្បជាជនញខមរគយើងគែើមបនី្ធគពលអ្ន្ធគរគៅឱ្យកូននិងគៅរបសអ់្ ុ៊ុំក៏ែូចជាកូនគៅជំន្ធន់គត្កាយ
អាចញសវងយលអំ់្ពីជីវត្បវរតិនិងែំគណើ រគរឿងឆាកជីវរិនិងក៏ែូចជាឆាកជីវរិអ្ញ្ច ឹងហនឹងណា។ចាស
អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំអាចអ្នុញ្ញា រិគែើមបីោក់ការសម្ភា សគនោះោក់ចូលគវបសាយរបស់សកលវទិាល័យ  ប ី     
វ៉ែយ យួ បានញែរឬគទអ្ ុ៊ុំត្បុសបានញែរឬគទ? 
ខ៖ យល់ត្ពម! 
ក៖ ចាសបានគណាោះញែលគវបសាយគនោះម្ភនគ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu 
គហើយឥ ូវហនឹងន្ធងខ្ុំនឹងគ្វើការចាប់គ្តើមសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់អ្ ុ៊ុំគហើយ អ្ញ្ច ឹងសូមអ្ ុ៊ុំត្បសុ
ជួយត្បាប់គ ម្ ោះគព មកខ្ុំមតងគទៀរបានគទ? 
ខ៖ ខ្ុំបាទគ ម្ ោះ ថុន ផាន ។ 
ក៖ ម្ភនគ ម្ ោះគៅគត្ៅអ្រ់? 
ខ៖ គ ម្ ោះគត្ៅគៅថា ផាន ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើថ្ថៃញខឆាន ំកំគណើ រអ្ ុ៊ុំណាអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំគកើរគៅថ្ថៃញខឆាន ំកំគណើ រថ្ថៃណាញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្ថៃទី៨ ញខ០៥ ឆាន ំ១៩៥៥។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនទីកញនែងកំគណើ ររបសអ់្ ុ៊ុំគៅណាញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គៅភូមិថ្ត្ពវរ័ ឃុំពាមរ ស្សុកថ្ត្ពញវង គខរតថ្ត្ពញវង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើឆាន ំអ្ ុ ៊ុំគកើរជាឆាន ំញខមរគរើជាសរវអ្វីញែរអ្ ុ៊ុំត្បុស? 
ខ៖ សរវសាវ  ឆាន ំវក ។ 
ក៖ ចាសឆាន ំវកអ្ញ្ច ឹងគណាោះអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ ៊ុំម្ភនបងបអូនត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំម្ភនបងបអូន៦ន្ធក់ ។ 

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


ក៖ ស្សីប៉ែុន្ធម ន ត្បសុប៉ែុន្ធម នញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ត្បុសទំងអ្ស់។ 
ក៖ ត្បុសទំងអ្ស់ញរហមងគណាោះអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ត្បុសទំងអ្ស ់អ្រ់ម្ភនស្សីគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំជាកូនទីប៉ែុន្ធម នញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំជាកូនទី២។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើបងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំឥ ូវហនឹងណាគរើពួកគារ់គៅរស់ទងំអ្ស់ឬក៏អ្និចចកមមខែោះគហើយអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ សាែ ប់អ្ស់២គហើយនឹងបងខ្ុំមួយនិងបន្ធា ប់ពីខ្ុំមួយ។ 
ក៖ ចាសៗចូលែលឪ់ពុករបសអ់្ ុ៊ុំមតងគរើគារ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្ញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឪពុករបស់ខ្ុំគារ់ម្ភនគ ម្ ោះថា ថុន ញសម។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងទីកញនែងកំគណើ ររបស់ឪពុករបស់អ្ ុ៊ុំគរើគារ់គកើរគៅថ្ថៃណាញខណាឆាន ណំាញែរគៅ
កនុងសំបុត្រកំគណើ រហនឹងណាអ្ ុ៊ុំ?ែូចជាគៅកនុងសបុំត្រកំគណើ ររបស់អ្ ុ៊ុំម្ភនណាអ្ ុ៊ុំ?ចាសអ្ញ្ច ឹងគៅ
កនុងសំបុត្រកំគណើ រម្ភនញរអ្ ុ៊ុំអ្រ់ចាំគទអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំអាចអានបានណាអ្ ុ៊ុំ។ 
ខ៖ ថ្ថៃទី២៥ ញខរុលា ឆាន ំ១៩២៦។ 
ក៖ គៅឯណាញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គៅភូមិថ្ត្ពវរ័ ឃុំពាមរ ស្សុកថ្ត្ពញវង គខរតថ្ត្ពញវង។ 
ក៖ ចាសៗអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើែូចជាឪពុករបស់អ្ ុ៊ុំឆាន ញំខគារ់ជាសរវអ្វីញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គារ់ឆាន ំជាសរវពស់ ឆាន ំគោង។ភូមិថ្ត្ពវរ័ ឃុំពាមរ ស្សុកថ្ត្ពញវង គខរតថ្ត្ពញវង។ 
ក៖ ឆាន គំោងពសន់្ធគោជ ចាសអ្ ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំចងចាំអ្វីខែោះគៅជាមួយឪពុករបស់អ្ ុ៊ុំណាអ្ ុ៊ុំ?គារ់ជា
មនុសសគមតចញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គារ់ជាមនុសសសែរូត្រង់លអខំត្បឹងរកសុីចិញ្ច ឹមត្គួសារ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ម្ភត យអ្ ុ៊ុំវ ិអ្ ុ៊ុំគារ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្គគញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គារ់គ ម្ ោះ ម្ភ៉ែ រ់ ថ្ខ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើគារ់គកើរគៅថ្ថៃញខឆាន ំណាញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គារ់គកើរគៅថ្ថៃទី១៩ ញខកកកោ ឆាន ំ១៩៣០ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើគារ់គកើរគៅភូមិឃុំណាញែរ? 
ខ៖ ភូមិឃុែូំចគាន ភូមិថ្ត្ពវរ័ ឃុពំាមរ ស្សុកថ្ត្ពញវង គខរតថ្ត្ពញវង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើម្ភត យរបសអ់្ ុ៊ុំគកើរឆាន ំជាសរវអ្វីញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គកើរជាសរវពញព។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនការចងចាំអ្វីខែោះជាមួយគារ់ញែរអ្ ុ៊ុំ?ម្ភត យរបស់អ្ ុ៊ុំណាគរើគារ់ជាមនុសសញបប
ណាញែរ? 
ខ៖ គារ់ជាមនុសសលអមិនញែលគ្វើឱ្យមនុសសគៅកនុងត្គួសារម្ភនភាពលអក់កករគទណាគហើយគារ់
មិនញែលគ្វើឱ្យកូនៗសអប់គខពើមគារ់គទ។ 
ក៖ គារ់លអញមនញទនគណាោះអ្ ុ៊ុំគណាោះ? 
ខ៖ បាទហនឹងគហើយគារ់ជាមនុសសលអណាស។់ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំចូលែលជី់ែូនជីតាខាងឪពុករបស់អ្ ុ៊ុំវ ិមតងគរើគារ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្ញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូ្...ខ្ុំគកើរអ្រ់ទន់គទ គកើរមកពួកគារ់សាែ ប់អ្ស់គហើយហនឹង។ 
ក៖ សាែ ប់អ្ស់ញរមតង?អ្ស់អាលងីញរហមងគណាោះអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្សអ់ាលីងញរហមងហនឹងណា ហនឹងគហើយទំងឪពុកខាងម្ភត យទំងឪពុកខាងឪពុកហនឹងណា
គកើរអ្រ់ទន់គារ់គទ។ 
ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំឪពុកម្ភត យរបស់អ្ ុ៊ុំណាម្ភនញែលរំណាលគរឿងអី្ត្បាប់អ្ ុ៊ុំញែរឬគទ អ្ ុ៊ុំែូចជាឪពុកអ្ ុ៊ុំអី្ហនឹង
ណា? 
ខ៖ គារ់ត្គាន់ញររំណាលត្បាប់ថាឪពុកខាងម្ភត យខ្ុំហនឹងណាគារ់កាលពីគែើមគ ើយក៏ជាអ្នកគលង
ម្ភន ក់ញែរជាអ្នកគបាកចំបាប់អី្ណាអី្ហនងឹណាគារ់គ ម្ ោះតាម្ភ៉ែ រ់។ 
ក៖ ចុោះយាយណា យាយខាងឪពុកណាអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ យាយមិនែឹងគ ម្ ោះអី្គទខ្ុំមិនចាំគ ម្ ោះគទហនងឹណា។ 
ក៖ ចាសអ្រ់ចាំគទ។ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ខាងម្ភត យវ ិគរើយាយតាគ ម្ ោះអី្ញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខាងម្ភត យត្គាន់ញរចាំញរគ ម្ ោះគទ ខ្ុំអ្រ់បានសាា ល់គ ម្ ោះគទ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយគ ម្ ោះអី្គគវ ិញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ តាគ ម្ ោះតាគត្បក យាយគ ម្ ោះយាយ្ុន។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងញែរម្ភត យរបស់អ្ ុ៊ុំញែលធ្លែ ប់បានត្បាប់ពីជីវត្បវរតិរបស់ពួកគារ់ញែរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ញែលត្បាប់គទ ខ្ុំមិនញែលែឹងគសាោះបារ់សូនយញរមតងត្គាន់ញរគារ់ត្បាប់ញរគ ម្ ោះគទហនងឹ
ណាគហើយអ្វីៗគ្សងៗគទៀរខ្ុំមិនញែលបានែឹងបានមិនញែលបានឮគទគត្ពាោះអី្គកើរអ្រ់ទន់គារ់
្ងហនឹងណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្រ់អី្គទណាអ្ ុ៊ុំ។ចាសអ្ញ្ច ងឹែូចជាអ្ ុ៊ុំគរើត្គួសារឪពុកម្ភត យបងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំណាគរើ
ម្ភនអ្នកណាធ្លែ ប់បានគៅរស់គៅត្បគទសគត្ៅអី្គទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ញែលគទ គៅញរត្បគទសគយើងហនងឹគទ។ 
ក៖ គៅញរស្សុកញខមរ? 
ខ៖ គៅញរស្សុកញខមរគយើងហនឹងគទ។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគមតចញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គារ់គឺជាអ្នករកសុ ី កាលពីគែើមគារ់ជាអ្នករកសុីររ់ម៉ែូរូររ់អី្អ្ញ្ច ឹងហនឹងណាកាលពីគែើមហនឹង
ណាទំគនរពីគ្វើញស្សគៅគារ់ររ់ម៉ែូរូ ររ់រុមឺ៉ែក់ស្សុកពីគែើមអី្ហនឹងណាស្សុកពីគែើមម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងគាម ន
សអីគទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំចូលមកែល់ពីការសិការបសអ់្ ុ៊ុំវ ិ គរើអ្ ុ៊ុំគរៀនបានែលថ់ាន ក់ទីប៉ែុន្ធម នញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំគរៀនបានថាន ក់ទី៧ែល់គពលគគបារុកមមគៅខ្ុំក៏ឈប់គរៀនគៅកាលហនឹងថាន ក់ទី៧ចាស់គទណា
កាលជំន្ធន់សងាមោស្រសតនិយម។  
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនបានគរៀនភាសាអី្គត្ៅពីភាសាញខមរញែរឬគទ? 
ខ៖ ខ្ុំគរៀនភាសាបាោងំបានញរបនតិចបនតួចគចោះគមើលបានញររិចរួចគទ ញរមិនបានគចោះនិយាយគចោះ
អី្ត្គាន់ញរគចោះគមើលបានបនតិចបនតួចគទហនឹងណា។ 
ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំចាំគមើលបានែល់ឥ ូវហនឹងអ្រ់ញែរគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គៅចាំគរើ ចាំបានបនតិចបនតួចប៉ែុញនតគបើថាឱ្យនិយាយថាជាភាសាបាោងំអី្ហនឹងខ្ុំនិយាយមិនគច 
គទប៉ែុញនតត្គាន់ញរអាចគមើលបានអី្បានបនតិចបនតួចហនឹងណា ហនឹងអាហនងឹខ្ុំហនឹងត្រង់ញរមតងហនងឹណា
មិនញមនថាខ្ុំគចោះអី្គន្ធោះគទត្គាន់ញរអាចគមើលនិងសរគសរបានបានបនតិចបនតួចហនឹងណា។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើអ្ញ្ច ឹងគពលញែរអ្ ុ៊ុំគរៀនគៅសាលាបឋមសិកាណាញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ សាលាបឋមសិកាឯកត្កាបថមី ។ 
ក៖ គៅឯណាវ ិអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គៅឯទីត្កុងថ្ត្ពញវង ។ 
ក៖ ចុោះម្ភនបានចូលអ្នុវទិាល័យអី្នឹងគគញែរគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់គទអ្រ់បានចូលគទបានត្រឹមញរបឋមសិកាគទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់កតីស្សថ្ម៉ែរបស់អ្ ុ៊ុំណាសត្ម្ភប់គពលញែលអ្ ុ៊ុំកំពុងញរគរៀនហនឹងណា គរើកតី
ស្សថ្មរបស់អ្ ុ៊ុំគៅថ្ថៃអ្ន្ធគរចង់គ្វើអ្វីញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ កាលហនងឹគៅគកមងគពកគាម នគំនិរចង់នឹកគឃើ ចង់គ្វើអី្គទគត្ពាោះកំពុងញរគរៀនៗគៅក៏បារុកមម
គៅហនឹងណាត្គាន់គិរថានឹកគិរចង់គ្វើអី្គន្ធោះគទគហើយខានគរៀនញររហូរហនឹងណាគហើយែល់ញរ
ឆាន ំ១៩៧៣គៅគគក៏ចាប់តាំងឱ្យគ្វើជាត្បធ្លនភូមិ  អឺ្...មិនញមនគទជាអឺ្...គពទយភូមិ  គពទយភូមិកាល
ពីជំន្ធន់ប៉ែុល ពរហនឹងណារហូរៗមកែ៏ឆាន ំ៧៩មកបានគ ើងរហូរគៅែល់បានគៅគពទយស្សុក
ជំន្ធន់ប៉ែុល ពរហនឹងគហើយគត្កាយមកគពលញែលញបកឆាន ំ៧៩ហនឹងខ្ុំក៏ឈប់គៅបានរហូរគត្កាយ
មកែល់ឆាន ំ១៩៨១បានខ្ុំចូលគៅគ្វើការគៅមនាីគពទយគៅគខរតកំពង់ចាមរហូរទល់មកែល់សពវថ្ថៃ
ហនឹងណា។ 



ក៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹងហនឹងគហើយលអញមនញទន ចាសអ្ ុ៊ុំហនងឹគហើយគរើអ្ ុ៊ុំធ្លែ ប់គ្វើែូចជាមុខរបរញស្សចម្ភក រអី្ញែរ
គទអ្ ុ៊ុំតាំងពីគែើមមក? 
ខ៖ គ្វើញស្សគ្វើចម្ភក រខ្ុំមិនញែលគទគត្ពាោះអី្ស្សុកគគអ្រ់ញែលគ្វើគទ ខ្ុំគ្វើញរញស្សកាប់ែីភជួរោសែ់ក   
សាួងអី្រហូរមកែ៏ឆាន ំ៧០មកទល់ញរគគគ្វើបារុកមមហនឹងមកក៏គ្វើញរញស្សហនឹងម្ភនអី្គ្វើគឺម្ភនញរញស្ស
ហនឹងណា។ 
ក៖ ចាសៗអ្ ុ៊ុំចាស អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើការគរៀបការរបស់អ្ ុ៊ុំវ ិគរើអ្ ុ ៊ុំគរៀបការគៅថ្ថៃញខឆាន ំណាញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ការគរៀបការថ្ថៃខ្ុំមិនបានចាំគទខ្ុំចាំញរញខ១០ ឆាន ំ១៩៨៨។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរៀបការគៅឆាន ំ១៩៨៨គណាោះអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ បាទៗឆាន ំ១៩៨៨។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំគរៀបការគៅណាញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គអ្...ខ្ុំមិនញមនគរៀបការគៅឆាន ំ៨៨គទគឺគៅឆាន ៧ំ៨គទបាទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឆាន ំ១៩៧៨គទគណាោះ? 
ខ៖ ជំន្ធន់ប៉ែុល ពរគគការឱ្យត្បាំគូរ ឆាន ំ១៩៧៨ ខ្ុំត្ច ំ១៩៨៨។ 
ក៖ គពលញែរអ្ ុ៊ុំគរៀបការហនឹងគរើអ្ ុ៊ុំគរៀបការគៅភូមិឃុំណាញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គៅភូមិថ្ត្ពវរ័ ឃុំពាមរ ស្សុកថ្ត្ពញវង គខរតថ្ត្ពញវង ហនឹងញរមតង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងកាលហនឹងគពលការហនឹងគឺប៉ែុល ពរជាអ្នកគរៀបចំឱ្យ? 
ខ៖ កាលគពលញែលគរៀបការហនងឹជំន្ធន់ហនឹងប៉ែុល ពរជាអ្នកគរៀបចំឱ្យ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំែូចជាអ្ ុ៊ុំបានជួបគាន ជាមួយត្បពនារបស់អ្ ុ៊ុំហនឹងណាគរើអ្ ុ៊ុំជួបគាន គៅណាវ ិញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ត្បពនារបស់ខ្ុំនិងខ្ុំនិយាយឱ្យត្រង់ញរមតងគៅហនឹងណាគារ់ហនឹងគឺជាបងបអូនជីែូនមួយជាមួយ
ខ្ុំគទគត្ពាោះអី្ចាស់ៗគារ់គឃើ គារ់គចោះញរគរៀបចំឱ្យគៅហនឹងណា។ 
ក៖ គហើយចុោះម្ភនញែលលួចស្សលា ់ញែរឬគទ? 
ខ៖ លួចស្សលា ់បនតិចៗញែរហនងឹណា។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំជីវរិរបសអ់្ ុ៊ុំណាអ្ ុ៊ុំគពលអ្រីរកាលនិងបចចុបបននកាលគរើម្ភនភាព
ខុសគាន គមតចខែោះញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូ្...ខ្ុំកាលពីឆាន ំ១៩៧៩មកខ្ុំគវទន្ធណាសខ់្ុំរកសុីបរគទោះគសោះ ររ់ម៉ែូរូឌុបក៏ម្ភនអី្ក៏ម្ភនររ់
មកែល់សពវថ្ថៃ កាលគពលហនឹងខ្ុំររ់ម៉ែូរូហនឹង្ងគហើយគ្វើគពទយគៅគខរតហនឹងញែរហនឹងណា កាល
ហនឹងគវទន្ធទលញ់រញមនញទនហនឹងណាទំោញំរបានែូចសពវថ្ថៃញរត្គាន់ញរថាសពវថ្ថៃហនឹងវមិនម្ភនអី្
គទត្គាន់ជាងមុនបនតិចគហើយវអាចគោោះស្សាយគៅកនុងត្កុមត្គសួារបាន។ 
ក៖ ចាសៗអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់ចំណង់ចំណូលចិរតរបស់អ្ ុ៊ុំវ ិគរើអ្ ុ ៊ុំចូលចិរតពិសារអ្វីគគញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំចូលចិរតសមែរកកូរអ្ញ្ច ឹងគៅ សមែរត្បគហើរ សំ ក់ ខអី្ហនឹងគៅ។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ ៊ុំគចោះគ្វើមហូបអី្ខែោះញែរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំអាចោំបាយសែរសមែរអី្បនតិចបនតួចបានខ្ុំ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ ៊ុំគរៀនគ្វើមហូបពីណាវ ិញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គរៀនពីគខាម ចម្ភត យខ្ុំចុោះគបើបងបអូនសុទាញរត្បសុៗគាម នស្សណីា បុកអ្ងករក៏ខែួនឯងោំបាយក៏ខែួន
ឯងបុកអ្ងករ ញរងអ្ងករក៏ខែួនឯងោំមិនគកើរសែរមិនគកើរក៏គចោះញរគរៀនសែរគៅហនឹងណា។ 
ក៖ ខែួនឯងទំងអ្ស?់ 
ខ៖ ត្រូវញរគរៀនសែរគៅ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើគពលញែលទំគនរណាអ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំចូលចិរតគ្វើអី្គគញែរ? 
ខ៖ ទំគនរកាលពីគែើមគាម នគ្វើអី្គទ គពលទំគនរម្ភនញរគមើលញរត្កបីគគាគមើលអី្ហនឹងណាគហើយែល់
គត្កាយមកគទៀរញបក៧៩ខ្ុំគមើលគសោះគហើយគត្កាយមកគទៀរក៏បានររ់រគទោះគសោះហនឹងណាប៉ែុញនតមិន
ញែលបានគៅគលងគៅឯណាគទ ។ 
ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំគត្កាយពីគពលញែលទំគនរជាមួយនឹងត្កមុត្គួសារ គរើអ្ ុ៊ុំចូលចិរតគៅគែើរកមានតជាងគគគៅ
ណាជាងគគញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំមិនញែលបានគែើរគៅណាគទ ជួនកាលគៅគគបបួលគែើរគៅកាលពីគែើមគត្ចើនញរគៅគមើល
គលាោ នគៅ គៅគមើលសិលបៈគៅ គៅអាថ្យ៉ែគៅគហើយនឹងគលាោ ននិងអ្កគកាោះអី្ហនឹងគគគៅហនឹងណា
កាលពីមុនហនឹងគគចូលចិរតជួលមកគលងណាស់ញរឥ ូវហនឹងមិនញែលម្ភនគទហនឹងណាកាលហនឹង
ជំន្ធន់៧៩ ៨០វម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងវគាម នអី្គគគទម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់ចគត្មៀងវ ិអ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំចូលចិរតចគត្មៀងរគបៀបគមតចញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចូលចិរតញរចគត្មៀងែូចកាលពីសងាមចាស់ ភាគគត្ចើនញរមតងពីសម័យសីហនុគន្ធោះបទសុិន សុី
សាមុរអី្ហនឹងណា ភាគគត្ចើនចូលចិរតណាសប់ទចគត្មៀងគភែងការគភែងហនងឹណានិងបទសម័យ
បុោណហនឹងចូលចិរតសាត ប់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំណា គរើអ្ ុ៊ុំគចោះគត្ចៀងនិងគចោះោអីំ្ញែរគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់គចោះគត្ចៀងគទត្គាន់ញរគចោះសាត ប់ហនឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំអាចគរៀបោប់អំ្ពីជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំកាលពីជំន្ធន់ប៉ែុល ពរណាក៏ែូចជាកាលពីជំន្ធន់
លន់ ណុលណាគរើអ្ ុ៊ុំអាចគរៀបោប់ឱ្យបានគកបោះកបយបានញែរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ កាលពីជំន្ធន់ឆាន ១ំ៩៦៨កាលហនឹងខ្ុំគៅគរៀនែល់ចូលឆាន ១ំ៩៧០គគបារុកមមគហើយពិបាក
គវទន្ធគោយសារញរត្គាប់ញបក ត្គាប់គផាែ ងគហើយគត្កាយមកគទៀរគគចូលទម្ភែ ក់មកររ់មកគៅកនុង
ភូមិកំគណើ ររបស់ខ្ុំហនឹងគឺគៅភូមិថ្ត្ពវរ័ ឃុំពាមរ ស្សុកថ្ត្ពញវង គខរតថ្ត្ពញវង គឺគៅគខរតថ្ត្ពញវងហនឹង
គឺរស់គៅកាលពីជំន្ធន់ប៉ែុលពរញរកាលហនឹងមិនជាទន់ចូលជំន្ធន់ប៉ែុល ពរគទកាលហនឹងគន្ធោះឆាន ំ
៧០ ៧១ហនឹងគៅមិនទន់ជាចូលគៅគ ើយគទហនឹងណា គហើយកាលជំន្ធន់ហនឹងគៅកនុងែីរគំោោះ



កាលពីជំន្ធន់ហនងឹគគគៅថាែីរគំោោះគហើយរស់គៅរហូរទល់ញរឆាន ំ១៩៧៥បានគគវយោច់ភនំគព 
គៅបានគគគៅគហើយញបកជំន្ធន់៧៥គៅបានរសគ់ៅហនឹងបានគ្វើញស្សគ្វើចម្ភក រគៅញរហនងឹរហូរ
ជាមួយពួកគគជគមែៀសពីភនំគព កាលហនឹងខ្ុំគៅោងគកមងញែលហនឹងណាគហើយខ្ុំអ្ងាុយគមើលញរពួក
ហនឹងគគគែើរតាម្ែូវហនឹងណាតាំងពីភនំគព មកម្ភនជិរឯណា ម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹអ្ ុ៊ុំ គរើែូចជាគពលញែលអ្ ុ៊ុំរស់គៅសម័យប៉ែុល ពរណាែូចជាការហូបចុករបស់អ្ ុ៊ុំគមតចញែរ
អ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូ្...ការហបូចុកកាលគៅសម័យប៉ែុល ពរគន្ធោះពិបាកហបូណាស់គលាកគអ្ើយ គហើយគវទន្ធ
ណាស់គលាកគអ្ើយញចកអ្ងករញចកស្សូវពិបាករសទ់ល់ញរញមនញទនហនឹងណា ខុសពីសពវថ្ថៃខាែ ងំ
ណាស់យា៉ែ ប់ណាស់។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំត្បាប់ខ្ុំថាអ្ ុ៊ុំធ្លែ ប់គ្វើជាគពទយគន្ធោះគរើគ្វើគពទយគៅជំន្ធន់ប៉ែុល ពរញមនគទ? 
ខ៖ បាទខ្ុំគ្វើគៅឆាន ំ១៩៧៣ ។ 
ក៖ ចុោះគពលញែលចូលែល់ជំន្ធន់ប៉ែុលពរអ្ ុ៊ុំគៅគ្វើគទៀរគទ? 
ខ៖ គៅៗគ្វើរហូរហនងឹណាទល់ញរញបកឆាន ំ៧៩។ 
ក៖ គហើយអ្ញ្ច ឹងគគអ្រ់គ្វើអី្ចំគពាោះអ្ ុ៊ុំគទអី្អ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំអ្រ់អី្វ ិកាលហនឹងគគអ្រ់គ្វើអី្ញែរហនឹងណា គហើយគគឱ្យខ្ុំគៅគៅកនុងមនាីគពទយហនឹងណាគគ
ឱ្យគៅខាងគ្វើជីគៅកនុងមនាីគពទយញមនណា ញរគគឱ្យគៅខាងគ្វើជីគគមិនឱ្យគៅខាងពាបាលគទ     
គគឱ្យគៅខាងគ្វើជីពីលាមករបស់មនុសសយកជីលាមកមនុសសហនឹងមកោក់កនុងញស្សទុកសាួង។ 
ក៖ ចាសគហើយគៅខាងមនាីគពទយញរគមតចក៏គៅខាងហនឹងគៅវ ិគណាោះអ្ ុ៊ុំគណាោះ? 
ខ៖ ញរគពលញែលម្ភនមនុសសគគត្រូវពាបាលក៏ពាបាលគៅ គហើយម្ភនអ្នកជមៃឺក៏ពាបាលគៅអ្រ់
ម្ភនក៏គ្វើអ្ញ្ច ឹងគៅ អាហនឹងគគញបងញចកតាមមុខងារខែោះគៅ៣ញខម្ភន ក់អ្ញ្ច ឹងគៅខែោះគៅ ២គៅអា
ហនឹងគគោក់គវនគាន ហនឹងណា។ហនឹងគហើយអាហនឹងវម្ភនគវនគគអ្នកខែោះគៅគគឱ្យែកសាួង ញរខ្ុំគនោះគគ
ឱ្យគ្វើជីបានគៅគគឱ្យយកមកែុរគ្វើជាគ្ោះនិងញរកគ្ោះហនឹងោក់ចូលគៅកនុងបងាន់និងឱ្យគគគៅ
ហនឹងណាកំុឱ្យវ្ំុកែិនលាមហនឹងវសអុយ បាទគហើយក៏ចូកយកលាមកហនឹងមកឱ្យគគគៅគវទន្ធញែរ
ហនឹងណាគ្វើជីលាមកមនុសសអាហនឹងគគគ្វើការញបងញចកអ្នកខែោះគៅ៣ញខម្ភន ក់គៅ អ្នកខែោះគៅ២គៅអា
ហនឹងគគោក់គវនគាន ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំចងចាំអ្វីជាងគគញែលកាលពីគពលញែលគៅកាលជំន្ធន់ប៉ែុលពរហនឹងអ្វីញែល
ពិបាកជាងគគសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំវ ិ? 
ខ៖ ពិបាកជាងគគម្ភនអី្ម្ភនញរការងារញរកលាមកហរ់គហើយនឹងពិបាកគវទន្ធហនងឹណាកាលពី
ជំន្ធន់ហនឹងម្ភនអី្ម្ភនញរការគ្វើជីហនឹងណាពិបាកគវទន្ធណាស់គហើយគាម នបាយណាហូបគទគឺម្ភន
ញរបបរោវៗហនឹងណាគគញចកឱ្យហូបហនងឹណាម្ភនអី្គទម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងណា។ 



ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំកាលពីជំន្ធន់ហនឹងគរើអ្ ុ៊ុំគៅម្ភនសាច់ញារិណាគៅរស់ខែោះញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ សពវថ្ថៃហនឹងណាសល់ពីជំន្ធន់ប៉ែុល ពរគបើខាងឪពុកខ្ុំសាែ ប់បារ់អ្ស់គហើយហនងឹញរគបើខាង    
ម្ភត យវ ិគៅសល់មួយញរគៅឯត្ពោះវហិារគណាោះគហើយគបើសាច់ញារិញែលបគងកើរៗវ ិណាគៅ
សល់៤ន្ធក់ញែលសាែ ប់អ្ស់២គៅញរប៉ែុណណឹ ង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់កាលពីជំន្ធន់ប៉ែុល ពរវ ិគរើអ្ ុ ៊ុំញែលធ្លែ ប់ម្ភនញែលបានគឃើ គគយកមនុសស
គៅវយគចាលញែរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ធ្លែ ប់បានគឃើ គទញរធ្លែ ប់បានឮញែលគគថាគហើយអាគគយកមនុសសគៅសម្ភែ ប់គចាល
ហនឹងមិនញែលបានគឃើ គោយផាា ល់គទគត្ពាោះគឺញរគគថាយកគៅគហើយយកគៅគរៀនគៅបារ់ៗ
ហនឹងណាគហើយមិនញែលគឃើ នឹងញភនកផាា ល់ៗគទអាគគវយហនឹងណាមិនញែលផាា ល់្ងហនឹងណា
គហើយគគមិនញែលឱ្យគយើងហនឹងគឃើ គទកាលពីជំន្ធន់ហនឹងគន្ធោះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនញែលបានែឹងគទថាគគយកគៅវយគចាលហនឹងគៅឆាៃ យញែរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់គទ អ្រ់ែឹងញែលហនឹងណាគត្ពាោះអី្គគយកគៅហនឹងណាគគមិនឱ្យគយើងហនឹងែឹងគទក៏ទល់ញរ
ញបកឆាន ំ៧៩គហើយហនឹងណាបានគយើងគឃើ ឆ្អឹងទំងគរៗគហើយហនឹងណាបានគយើងែឹងហនឹងណា
ថាអូ្...វយគៅជិរភូមិគោយសារកាលពីសម័យហនឹងគន្ធោះគគគៅគ្វើការែកសាូងអី្ហនងឹណាែល់
គហើយអ្ញ្ច ឹងគយើងអ្រ់ែឹងអី្គទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំបន្ធា ប់ពីរបបប៉ែុល ពរហនឹងមកគរើអ្ ុ៊ុំត្បកបរបរអី្គគចិញ្ច មឹជីវរិញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំត្បកបរបរររ់រគទោះគសោះហនឹងណា បន្ធា ប់ពីរបរររ់រគទោះគសោះហនងឹមកក៏មកចូលបគត្មើការងារ
គៅកនុងមនាីគពទយហនឹងគហើយ និងររ់រគទោះគសោះ្ងញែរគហើយគ្វើការ្ងគហើយ្ុរពីហនឹងគៅវហរ់
គពកក៏លក់គសោះគចាលគហើយក៏ទិ ម៉ែូរូររ់មតងទិ ម៉ែូរូរួចគហើយក៏ររ់ម៉ែូរូឌុបគទៀរររ់្ងគ្វើការ្ង
យា៉ែប់យឺនញែរហនងឹណាទំោញំរបានែូចសពវថ្ថៃហនឹង បាទពិបាកណាស់។ 
ក៖ ចាសពិបាកណាស់។ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំអ្វីញែលអ្ ុ៊ុំចងចាំជាងគគគៅកនុងជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំណាែូចជា
ត្ពឹរតិការណ៍ញែលពិបាកនិងសបបយកនុងជីវរិជាងគគគហើយពិបាកជាងគគគៅកនុងជីវរិញែលគ្វើឱ្យអ្ ុ៊ុំ
ចងចាំជាគគគៅកនុងជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំណាអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំែូចជាគាម នចងចាំអ្វីគទគឺម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងគទម្ភនថាចងចាំអាគកើរទុកោអី្គទអ្រ់ម្ភនគទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់ពីគពលញែលអ្ ុ៊ុំគរៀបការមកណាគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ កូនខ្ុំត្បុស៤ ស្សី១ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ ៊ុំអាចគរៀបោប់គ ម្ ោះត្បាប់ខ្ុំ្ងបានគទអ្ ុ៊ុំចាប់តាំងពីបងែល់គៅគគណាអ្ ុ៊ុំបានគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ បានញរត្គាន់ញរខ្ុំអ្រ់ចាអំាយុគទណា កូនខ្ុំបងគគគ ម្ ោះ ផាន ្លាែ  បន្ធា ប់មក ផាន ្លែ ី  
ផាន ្លែីន ផាន ្លលាភ ផាន ្លលីនត្បាំន្ធក់បាទ ។ 
ក៖ សុទាញរអ្កសរ្ទងំអ្ស់គណាោះ? 



ខ៖ បាទ!  
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនចិញ្ច ឹមអី្អ្រ់អ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំម្ភនកូនចិញ្ច ឹមមួយសពវថ្ថៃហនឹងណាកូនស្សមី្ភនគ ម្ ោះថា ផាន ស្សីនិរ ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងគរើគារ់ជាកូនជាគៅញែរឬក៏មកពីណាវ ិញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ កាលហនឹងសុំគគពីកនុងមនាីគពទយ គពទយគខរតគគគនោះ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើត្បពនាអ្ ុ៊ុំម្ភនគ ម្ ោះអី្គគញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គ ម្ ោះ ្ន គសៀម។  
ក៖ ហនឹងគហើយឥ ូវហនឹងគរើអ្ ុ ៊ុំអាចនិយាយត្បាប់ខ្ុំបនតិចគៅគមើលថាគរើត្បពនាអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្រតចរកិញបប
ណាញែរអ្ ុ៊ុំ គនោះគៅជិរគនោះញរមតង និយាយសរគសើរត្បពនាបនតិចមកណា? 
ខ៖  ត្បពនាខ្ុំគារ់មិនញមនជាមនុសសញែលកាចអី្គទគារ់ជាមនុសសលអគហើយនឹងត្រឹមត្រូវគទ គហើយ
សពវថ្ថៃគនោះគឺថាគមើលញរគៅគមើលញរកូនហនឹងណា គហើយសពវថ្ថៃគនោះគារ់គឺជាមនុសសញែលជាគម
្ាោះែល់សំខាន់របស់ខ្ុំម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងគទ។ 
ក៖ ចុោះសពវថ្ថៃហនឹងគរើអ្ ុ៊ុំត្បកបរបរអ្វីចិញ្ច មឹជីវរិញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំគ្វើការគៅមនាីគពទយគខរតញរជិរអាញត្ររគហើយហនឹងណា។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្ ុ ៊ុំគចោះវជិាជ គពទយគត្ចើនណាស់គហើយញមនគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ុំមិនជាគចោះអី្ប៉ែុន្ធម នញែរគទ គចោះញរបនតិចបនតួចញែរហនឹងគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំរគបៀបញែលអ្ ុ៊ុំចិញ្ច ឹមកូននិងញថរកាកូនគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនវ ី្ ីសាស្រសតញបបណាញែរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ម្ភនញរអ្ប់រតំ្បាប់គារ់ថាឱ្យគ្វើជាមនុសសលអកំុឱ្យខូចកំុឱ្យគែើរគលងប៉ែុញនតកូនៗខ្ុំវោងលអៗញែរ
ហនឹងណាវមិនម្ភនែូចជាខូចខិលអី្គទនិងគែើរគលងអី្គទកូនខែោះម្ភត យឪពុកខំអ្ប់រណំាស់ញែរញរ
មិនបានលអែូចជាកូនរបសខ់្ុំគន្ធោះគទកូនខ្ុំសូមសរគសើរគៅនឹងខាងមុខហនឹងញរមតងមិនញែលខិល
ខូចមិនគែើរតាមគគគបើសិនជាឃ្លែ នហូបចុកអី្ហនឹងណាហូបស្សាហបូអី្ហូបញរគៅកនុង្ាោះគទណា
មិនញែលគែើរគៅណាគទ បាទម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងគទបាទ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំម្ភនបានឱ្យកូនរបស់អ្ ុ៊ុំទំងអ្សគ់ាន គៅគរៀនញែរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឱ្យគរៀនញរទំងអ្ស់គាន គរើហនឹងណាញរកូនញែលវចាប់បានអាវជិាជ គរៀនហនឹងបានមិនត្គប់ត្ជុង
គត្ជាយគទគឺបានញរម្ភន ក់គរ់ចាប់បានវត្ប ងបាក់ឌុបជាប់គហើយគត្កាយមកវគ្វើការគៅកាកបាទ
ត្កហមគៅគខរតកំពង់ចាមគយើងហនឹងណា ហនឹងកូនទី២គ ម្ ោះ ផាន្លែីញែលខ្ុំបានត្បាប់ហនងឹ
ណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើមូលគហរុអី្បានជាអ្ ុ៊ុំឱ្យកូនគៅទទួលការសិកាទំងអ្ស់គាន អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឱ្យកូនចូលគរៀនទំងអ្ស់គាន គត្ពាោះចង់ឱ្យកូនគចោះែឹងកំុឱ្យវលៃង់គលែ គត្ពាោះែូចជាខ្ុំវគរៀនបាន
បនតិចបនតួចគពកបាទចង់ឱ្យកូនហនឹងវគចោះែឹងគត្ចើន។ 



ក៖ ចាសលអញមនញទនអ្ ុ៊ុំ អ្ញ្ច ងឹអ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំគិរថាគរើអ្ ុ៊ុំត្រូវគ្វើែូចគមតចគៅគែើមបឱី្យត្កុមត្គសួាររបស់អ្ ុ៊ុំ
ម្ភនសុភមងាល? 
ខ៖ គឺគយើងខំត្បឹងរកសុីចិញ្ច មឹកូនថាវហរ់ញមនញទន គហើយនឹងពិបាកណាស់មិនអាចគត្បៀបគ្ៀប
បានគទទំោញំរបានែូចសពវថ្ថៃហនឹងគន្ធោះបាទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំញរងញរគមើ់លញថរត្កមុត្គួសាររបស់អ្ ុ៊ុំឱ្យលអគណាោះ? 
ខ៖ បាទគទោះជាយា៉ែងណាក៏ខំត្បឹងញថរកា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំញរត្គួសារមិនញមនអ្ងាុយញរម្ភនសភុមងាលញររហូរគទគរើគពលញែលម្ភនបញ្ញហ អ្វីមួយ
ណាគរើអ្ ុ៊ុំម្ភនែំគណាោះស្សាយែូចគមតចខែោះញែរអ្ ុ៊ុំ?គហើយអ្ ុ៊ុំញរងញរគ្វើែូចគមតចញែរ? 
ខ៖ ែំគណាោះស្សាយគាម នអ្វីគ្សងពីការអ្ប់រតំ្កុមត្គួសារគយើងថាកំុឱ្យត្បត្ពឹរតគ្វើតាមគនោះគ្វើអាគនោះ
ខុសគទគ្វើអ្គញ្ច កបានវត្រូវណាបាទៗកំុគែើរគភែើរគភែើនខិលខូចអ្វីម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងគទ ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងលអញមនញទនអ្ ុ៊ុំ ចាសគៅម្ភនសំណួរពីរចុងគត្កាយអ្ញ្ច ងឹអ្ ុ៊ុំញរសួរញរមួយសិន      
អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំគរើត្គសួារអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្រថន័យយា៉ែងណាញែរចំគពាោះជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំណានិងសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំ
ញែរណាអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ត្គសួាររបស់ខ្ុំសពវថ្ថៃហនឹងម្ភនអ្រថន័យែូចថាបានរួមរស់គៅជាមួយគាន តាំងពីចាប់ថ្ែគាន មក
ែូចជាគាម នទំន្ធស់ញខវងគំនិរគាន អី្គទបាទស្សលា ់គាន លអូកលអឺនគាម នអី្គទម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងគាម នអី្គទ។ 
ក៖ លអញមនញទនអ្ ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំមួយគនោះគឺជាសំណួរចុងគត្កាយគហើយអ្ ុ៊ុំែូចជាសម្ភា សហនងឹគែើមបីទុក
ត្បវរតិមួយសត្ម្ភប់ឱ្យកូនគៅអ្ ុ៊ុំជំន្ធន់គត្កាយគារ់បានែឹងគរើអ្ ុ៊ុំចង់ញចកចាយបទពិគសា្ន៍លអកនុង
ជីវរិហនឹងទុកសត្ម្ភប់សាត ប់នូវការទូន្ធម នសត្ម្ភប់ពួកគារ់អ្ញ្ច ឹងណាញែលបានោក់គៅកនុងត្បព័នា  
អិុ្នគ ើ្គណរ? 
ខ៖ គឺខ្ុំគាម នអី្គទម្ភនញរការផាត ំគ្្ើរឱ្យកូនគៅជំន្ធន់គត្កាយហនឹងអ្រ់ពីឪពុកម្ភត យគៅកំុឱ្យគារ់ម្ភន
ជគម្ភែ ោះទស់ញទងគាន  កំុខំ្ឹកសុីខំចាប់ថ្ែគាន ខំត្បឹងរកសុីចិញ្ច ឹមកូនគៅកំុឱ្យលអក់កករគៅកនុងត្កុម
ត្គួសារអី្។ 
ក៖ ឱ្យពួកគារ់គគច្ុរពី្ែូវអី្គគញែរ? 
ខ៖ ឱ្យរួចគគចគច ពី្ែូវសងាមកំពុងញរសអប់គខពើមនិងកំពុងញរហាមឃ្លរ់បានអាគនោះគឺជាអំ្គពើមិន
លអញែលសងាមសអប់គខពើម។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ។ខ្ុំែឹងថានឹងបានឮែលកូ់នគៅអ្ ុ៊ុំជំន្ធន់គត្កាយនឹងបានឮពីសគមែងអ្ ុ៊ុំត្បុស
ផាា ល់ញរមតងគហើយការសម្ភា សថ្ថៃគនោះខ្ុំនឹងគ្វើការោក់បញ្ចូ លគៅកនុងគវបសាយញែលបានត្បាប់អ្ ុ៊ុំ
ពីខាងគលើមិ ហនឹងគត្ពាោះខ្ុំបានទុកន្ធមប័ណណមួយគហើយសត្ម្ភប់ឱ្យកូនអ្ ុ៊ុំបានសាត ប់នូវអ្វីៗ
ទំងឡាយញែលអ្ ុ៊ុំបានទូន្ធម នទុកសត្ម្ភប់សាត ប់គៅថ្ថៃគត្កាយ។ហនឹងគហើយខ្ុំម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងគទថ្ថៃ



គនោះ អ្រគុណគត្ចើនញមនញទនអ្ ុ៊ុំញែលខំចំណាយគពលគវលាគរៀបោប់អំ្ពីជីវត្បវរតិនិងគរឿងោ៉ែ វជីវរិ
របស់អ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់ទុកជាឯកសារណាអ្ ុ៊ុំ ខ្ុំម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងគទណាអ្ ុ៊ុំអ្រគុណគត្ចើន៕ 
 


