
ការសម្ភា សរបសល់ោកយាយ សរូ ផាត ់
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ រទិ្ធ ស ៊ុនភានិច      ខ៖ អ្នកត្រវូគេសម្ភា សឈ ម្ ោះ សួរ ផារ់ 

 
ក៖ ចឹងថ្ងៃឈនោះ ខ្៊ុុំសូមអ្រគ៊ុណឈោកយាយបន្នែមឈទ្ៀរសម្ម្ភា់ការសម្ភា ស ឈ ើយចូលរួមសម្ភា សជា 
មួយឈោកយាយចឹងណា។ ឈ ើយខ្៊ុុំដឹងផងន្ដលថាការសម្ភា សមួយឈនោះនឹងជួយដលកូ់នឈៅរបស ់
ឈោកយាយ ដល់ឈៅដូនរបស់ឈោកយាយឈទ្ៀរអាចបានស្គា ល់ត្បវរតិរបស់ឈោកយាយឈត្ចើន។ 
ឈ ើយការសម្ភា សឈនោះបានឈកើរឈ ើងឈៅឈត្កាយស្គកលវទិ្ាលយ័មួយឈៅអាឈមរចិ ឈៅការ់ថា BYU 
ឈគបឈងកើរឈ ើងឈដើមបីជួយត្បជាជនន្ខមរឱ្យមានត្បវរតិឈត្ចើន ន្ចករ ុំន្លកឈៅដល់កូនៗរបស់ឈោកយាយ 
និង ឈៅឈោកយាយឈៅជុំនាន់ឈត្កាយឈទ្ៀរចឹងណា។ ស្គកលវទិ្ាលយ័ហ្នឹងឈគឈៅ BYU  ឈគឈៅ 
ឈ ម្ ោះឈេញគឺ Brigham Young University ជាស្គកលវទិ្ាលយ័មួយ។ ឈ ើយការសម្ភា សមួយឈនោះ 
ត្រូវបានឈ្វើឈ ើងឈៅថ្ងៃទី្២៤ ន្ខ៤ ឆ្ន ុំ២០១៧ ឈ ើយសម្ភា សឈោយខ្៊ុុំផាា ល់ឈ ម្ ោះ ស ៊ុនភានិច។ ចឹង 
ឈោកយាយអាចជួយត្បាប់ េីឈ ម្ ោះឈេញរបស់ឈោកយាយបានន្ដរឈទ្? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំមានឈ ម្ ោះ សូរ ផារ់។  
 
ក៖ ឈោកយាយឈត្ៅេីឈ ម្ ោះ សូរ ផារ់ មានឈ ម្ ោះឈៅឈៅកន៊ុងផាោះន្ដរឈទ្? 
 
ខ៖ អ្រ់មានឈទ្ មានន្រឈ ម្ ោះមួយហ្នងឹ។  
 
ក៖ ឈោកយាយមានអាយ៊ុប ៊ុនាម នឈ ើយឆ្ន ុំឈនោះ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំមានអាយ៊ុ៦៩ឆ្ន ុំកន៊ុងឆ្ន ុំងមី។  
 
ក៖ ចឹងឈោកយាយមានចងចុំអ្ុំេីថ្ងៃ ន្ខ ឆ្ន ុំគ ើ រន្ដរឈទ្? 



 
ខ៖ ខ្៊ុុំបានឈកើរឈៅថ្ងៃទី្១៣ ន្ខ១០ ឆ្ន ុំ១៩៥៣។ 
 
ក៖ ចឹងឈោកយាយមានស្សុកកុំគ ើ រឈៅខាងណាន្ដរ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំឈកើរឈៅភូមិថ្ត្ជខាងឈជើង ឃ៊ុុំគាងសន្ងក ស្សកុសូត្រនិគម ឈខរតឈសៀមរាប។  
 
ក៖ ឈ ើយឈោកយាយ មានបងបអូនប ៊ុនាម ននាក់ន្ដរ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំមានបងបអូនឈៅ៤នាក់ ស៊ុទ្ធន្រស្សទីុំងអ្ស។់  
 
ក៖ ឈោកយាយជាកូនទី្ប ៊ុនាម នន្ដរ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំជាកូនទី្១។ 
 
ក៖ ឈោកយាយជាកូនបងឈគបងអស់។ ចឹងឈោកយាយ អាចជួយជុំរាបឈ ម្ ោះបអូនៗរបស់ឈោកយាយ 
ជាបនតបនាា ប់បានន្ដរឈទ្? 
 
ខ៖ បអូនន្ដលឈៅ៤នាក់ ទី្១ឈ ម្ ោះ ងន ទី្២ ឈ ម្ ោះ ខ៊ុន ទី្៣ ឈ ម្ ោះ ងន ទី្៤ ឈ ម្ ោះ ឈសន។  
 
ក៖ ចឹងឈោកយាយមានបានចុំអ្ុំេី ឈរឿងរា វជាមួយេួកគារ់េីឈកមងៗឈទ្ ឈោយស្គរឈោកយាយ 
ជាបងឈគចឹង ឈរើឈោកយាយមានទ្ទួ្លបនា៊ុកអ្វីឈៅកន៊ុងត្កុមត្គសួ្គរ? ឈមើលន្ងេួកគារ់ចឹងណា? 
 



ខ៖ បអូនៗជូនមានស៊ុ ីជូនអ្រ់មហូបអាហារ ូបច៊ុក មិនន្ដលបានត្គប់ត្គាន់ឈទ្  ូបត្េឹកអ្រ់ោៃ ច បូ 
ោៃ ចអ្រ់ត្េឹក។ ន្ងបអូនឈៅផាោះ ចុំណ កន្ម ឪគារ់ឈៅរកមហូបអា រចឹងឈៅ ឈៅឈមើលបអូនចឹងឈៅមិនឱ្យ 
េួកវាបារ់ឈៅណាឈទ្។ ឱ្យន្របអូន បូន្អអរ ោៃ ចឈ ើងន្ម គារ់មកក៏ ូបឈៅ រ ូរមកដល់សេវថ្ងៃ ដូច 
ជាត្េោះអ្ងាន្ញកន្ចកខលោះឈទ្ដឹង ខ្៊ុុំដូចជា្ូរខលួនណាស់ បានកូន ុ្ំៗ ឈ ើយបានបងបអូនជួយផដលល់ិច 
ឈកើររិចរូចឈៅក៏វា្ូរន្ដរ។ វាមិនសូវជាគិរឈត្ចើន ថ្ងៃណាមានល៊ុយក៏បាន ូបឈៅ ដល់ថ្ងៃណាអ្រ់ក៏ 
វាមិនសូវជាដូចម៊ុន។ និយាយឱ្យន្រសបាយចិរតអ្ស់អារមម ៍ខាល ចោច់អ្រ់ត្េឹក អ្រ់ោៃ ច។  
 
ក៖ ឈ ើយឈោកយាយសម្ម្ភប់ជីវរិន្ដលជូរចរ់ន្ដលឈោកយាយ ធ្លល ប់បានជួបកាលេីឈៅរូចៗ ឈរើ 
ឈោកយាយឈៅចុំន្ដរឈទ្? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំដូចជាមិនសូវចុំឈទ្។  
 
ក៖ ហ្នឹងឈ ើយ រួចច៊ុោះមាដ យរបស់ឈោកយាយ គារ់មានឈ ម្ ោះអ្វីន្ដរ? 
 
ខ៖ មាដ យរបស់ខ្៊ុុំឈ ម្ ោះ យា រ ឈសៀង។ 
 
ក៖ ច៊ុោះឪេ៊ុកវញិឈោកយាយ? 
 
ខ៖ ឪេ៊ុកខ្៊ុុំមានឈ ម្ ោះ សូរ។ 
 
ក៖ ឈ ើយសម្ម្ភប់េួកគារ់ទុំង២នាក់ បានទ្ទួ្លមរណៈភាេេីឆ្ន ុំណាន្ដរឈោកយាយ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំអ្រ់ចុំផង ខាងឪេ៊ុក គារ់ស្គល ប់តុំងេីខ្៊ុុំឈៅរូចៗ។ 
 



ក៖ ច៊ុោះមាដ យវញិ ឈោកយាយ? 
 
ខ៖ ទុំងមាដ យ ទុំងឪេ៊ុកទុំងអ្ស់ កូនឈៅរស់ឈៅជាមួយឈគឈទ្។ ឪខ្៊ុុំឈនោះឈៅនឹងឈគស៊ុទ្ធឈ ើយ 
ឈៅជាមួយមាដ យមីងជាអ្នកចិញ្ច ឹម។  
 
ក៖ សម្ម្ភប់េួកគារ់ គឺជាអ្នករស់ឈៅកន៊ុងស្សុកសូត្រនិគមទុំងអ្សគ់ាន ន្មនឈទ្ឈោកយាយ? 
 
ខ៖ អ្រ់ឈទ្ ខាងឈនាោះខាងចថ្ត្គ ខាងតខាងឪឈនាោះគឺខាងចថ្ត្គ។ ឈបើឈៅខាងមាដ យរបស់ខ្៊ុុំឈនោះ គឺឈៅ 
ខាងសូត្រនិគម។ 
 
ក៖ ចឹងបងបអូនរបស់ឈោកយាយទុំងអ្ស ់រស់ឈៅជាមួយឈោកយាយ ឬមួយក៏េួកគារ់ន្បកផាោះ 
ឈ ើយ? 
 
ខ៖ រស់ឈៅន្បកគាន អ្ស់ឈ ើយ មានត្គសួ្គរមានកូនមានឈៅឈៅទី្ឈនោះមួយ ឈៅឯបឹងឈនាោះមួយឈៅខាង 
ចថ្ត្គន្ដរ។  
 
ក៖ ចឹងសុំរាប់មាដ យរបស់ឈោកយាយ គារ់បានត្បកបការងារអ្វីន្ដរ 
ឈដើមបីចិញ្ច ឹមជីវរិកាលគារ់ឈៅរស់? 
 
ខ៖ គារ់ឈ្វើន្រន្ស្ស និង ចម្ភា រ ឈ ើយនិងរកត្រីរកអី្ឈផេង។ 
 
ក៖ ច៊ុោះឪេ៊ុករបស់ឈោកយាយវញិ? 
 
ខ៖ រកដូចន្រគាន រកជាមួយគាន ន្ដរ ដូចជាន្ខត្បាុំងគារ់គិរឈៅរកត្រីរកអី្ឈដើមបចិីញ្ច ឹមកូន។ 



 
ក៖ ឈដើមបចិីញ្ច ឹមជីវភាេកន៊ុងត្កុមត្គួស្គរ។ មាដ យរបស់ឈោកយាយ គារ់គឺជាមន៊ុសេយា ងឈម ចន្ដរ? ឈរើ 
គារ់កាច់ន្ដរឈទ្ឈោកយាយ?  
 
ខ៖ មាដ យរបស់ខ្៊ុុំ គារ់អ្រ់កាច់ផង ឪេ៊ុកខ្៊ុុំក៏អ្រ់ផង។ េួកគារ់សលូរទុំង២នាក់ គារ់ន្រងន្រត្បឈៅកូន 
ឱ្យឈចោះរកតមសមរែភាេ ឈបើឈយើងរកបានក៏ ូបបានឈៅ។ សូមបីន្រឈយើងឈដើរឈៅ ដូចថាឈឃើញរបស់ឈគ 
យករបស់ឈគ គារ់ត្បឈៅកូនចឹងឯង។ 
 
ក៖ គារ់ឈចោះន្ណនាុំកូន។ 
 
ខ៖  ូបឈោយស្គរកមាល ុំងរបស់ឈយើងឈៅ កូនឈអ្ើយ ក៊ុុំឈឃើញឈគមាន ឈគបានឈត្ចើន ក៊ុុំរូចចិរតនឹងខលួន 
ឯង។ ក៊ុុំអក់យករបស់ឈគរបស់អី្វាមានឈទស គារ់ត្បឈៅឈយើងចឹង។ 
 
ក៖ ឈ ើយឈោកយាយ មានអ្ន៊ុសាវរយី៍កាលេីឈោកយាយឈៅរូចៗន្ដរឈទ្? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំអ្រ់មានផង។ 
 
ក៖ អ្រ់មានឈទ្ ឈ ើយត្កុមត្គសួ្គររបស់ឈោកយាយ ឈត្ៅេីឈៅកន៊ុងឈខរតឈសៀមរាប និង ត្បឈទ្ស 
កមព៊ុជា។ េួកគារ់មានឈៅរស់ឈៅឈត្ៅឈខរត ឬឈត្ៅត្បឈទ្សកមព៊ុជាន្ដរឈទ្ឈោកយាយ? 
 
ខ៖ ឈត្ៅត្បឈទ្ស? 
 
ក៖ េួកគារ់មានឈៅត្បឈទ្សណាន្ដរឈោកយាយ? 
 



ខ៖ មិនដឹងជាគៅណាឈទ្ យូរឈ ើយឈភលចអ្ស់ មិនន្ដលមានឈេលទក់ទ្ងគាន ផង។ ឈបើខាងឪវញិ ខ្៊ុុំមិន 
ន្ដលបានទក់ទ្ងគាន ឈទ្ មិនដឹងជាឈៅឯណា មិនដឹងជាគាន ឈនោះអ្រ់ផង ន្បកេីគាន តុំងន្រេីខ្៊ុុំឈៅរូចៗ
មក។  
 
ក៖ កាលេីឈោកយាយឈៅឈកមង ឈរើឈោកយាយចូលចិរតឈលងអ្វីន្ដរ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំមិនន្ដលឈលងអី្ឈទ្ មានន្រកិចចការងារផាោះ ឆ្ន ុំងចនហ្នឹង។  
 
ក៖ ចឹងឈោកយាយឈៅន្រកន៊ុងផាោះឈ្វើជាស្រសតីឈមផាោះ។ 
 
ខ៖ កាលេីឈៅរូចៗមានអី្ មានន្រន្ម ឪឈដើរឈៅប៊ុកស្សូវ ប៊ុកអី្ឈផេង ន្រប ៊ុឈណាណ ោះ។ 
 
ក៖ ចឹងឈោកយាយឈចោះប៊ុកអ្ុំប៊ុកន្ដរឈទ្? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំឈចោះឈរើ ខ្៊ុុំប៊ុកអ្ុំប៊ុក ប៊ុកអី្តុំងន្រេីឈដើមមកឈម ច។ កាលសម័យន្ដលន្បកេីប ៊ុលេរ រ៊ុ ុំឆ្ន ុំងបាយ 
ឆ្ន ុំងអី្មកអ្ស់ឈ ើយ រ ូរមកដលស់្សុកចប់ឈផដើមមានឯករាជយមក។ តុំងេីឆ្ន ុំ២០០២មក ឈចោះន្រមាន 
បាយ ូបសបាយចិរត ូរហារមក គឺថាសបាយចិរតន្រមដង។ មានមហូបមានអី្ស្ស្គប់ឈៅឈយើងចុំន្រោុំ 
បាយខលួនឯងឈទ្ ឈោយស្គរស្សុកមានសនតិភាេ មានភាេសុំបូរសបាយឈត្ចើនមកដលស់េវថ្ងៃ។  
 
ក៖ ចឹងសម្ម្ភប់ឈោកយាយ ឈៅកន៊ុងឈេលសម័យសង្រ្ងាា មឈគឱ្យឈោកយាយឈ្វើអ្វីខលោះន្ដរ?  
 
ខ៖ ឈៅសម័យន្ដលឈគឈ្វើសង្រ្ងាា មឈនាោះ ឈគឱ្យខ្៊ុុំសាង់ដកឈមើលកូន ជីកត្បឡាយ ឈ្វើទ្ុំនប់។ 
 
ក៖ ជីវរិរបស់ឈោកយាយឈៅកន៊ុងឈេលឈនាោះ ឈរើមានសភាេយា ងឈម ចន្ដរ? 



 
ខ៖ មានឈម ចឈទ្ មានន្រភាេកមមឈវទ្នា ឈ ើយ បូបាយបានរិចៗន្ចកកូនផងអី្ឈទ្ៀរ។ ជូនកាលឈៅ 
ោយបបរ ូបចឹងឈៅ ជាមួយកូនត្រកួនផងឈៅោក់ោយជាមួយគាន  ឈទោះយា ងឈម ចក៏ត្រូវន្រ បូន្ដរ 
ឈបើថាត្រូវោក់ឈដើមឈចកោយ គឺត្រូវន្រោក់ឈដើមឈចក ឈចោះន្រ ូបឈៅឈ្វើឈម ចឈបើឈយើងអ្រ់ ឈបើឈយើងមិន 
 ូបឈ្វើឈម ចមានន្រអ្រ់មានកមាល ុំងឈ្វើការជាមួយឈគឈៅ។ ឈ ើយន្រឈ្វើការមិនបានដឹង ន្រឈគេិន័យ 
ឈយើងឈ ើយ ឈគយកឈយើងវាយថាឱ្យឈយើងសដីឱ្យឈយើង ឈគសួរថាឈម ចបានជាឯងមិនឈ្វើការ មិនស្សលួថា 
ឈយើងក៊ុ កឈគឈទ្ៀរ។ ឈលើកទី្១ឈគឈចោះន្រឈលើកឈលងឱ្យឈៅ ន្រឈរើមានឈលើកទី្២ ដឹងន្រឈគយកឈយើង 
ឈៅវាយឈចលឈ ើយ។  
 
ក៖ ឈោកយាយមានន្ដលរតុំងគៅឈេលន្ដលឈគឈត្បើឈោកយាយន្ដរឈទ្? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំអ្រ់ហា នឈទ្ឈៅសម័យឈនាោះ ឈបើសិនជាខ្៊ុុំរតុំងនឹងឈគ ត្បន្ លជាមិនរស់មកដល់សេវថ្ងៃឈនោះ 
ឈទ្។  
 
ក៖ ចស! លអណាស់ឈោកយាយ។ ឈ ើយស្គមីរបស់ឈោកយាយ គារ់មានឈ ម្ ោះអ្វីន្ដរ? 
 
ខ៖ គារ់មានឈ ម្ ោះ ន្ ម ផ៊ុន។ 
 
ក៖ គារ់បានទ្ទួ្លមរណៈភាេឈ ើយ ឬក៏ឈៅរសស់េវថ្ងៃន្ដរ ឈោកយាយ? 
 
ខ៖ គារ់បានទ្ទួ្លមរណៈភាេបារ់ឈៅឈ ើយ។  
 
ក៖ តុំងេីកូនៗខ្៊ុុំឈៅរូច។ ឈ ើយស្គមីរបស់ឈោកយាយ គារ់គឺជាមន៊ុសេយា ងឈម ចន្ដរឈោក 
យាយ? 



 
ខ៖ គារ់ឈ្វើការ ឈ្វើស្សូវ ឈ្វើចម្ភា រដូចន្រគាន ហ្នឹង ឈគឈត្បើឱ្យឈៅឈ្វើ ឈ ើយកាលេីជុំនាន់សង្រ្ងាា មឈគឱ្យ 
គារ់ឈ្វើមា ឈញ(វទិ្យុ) ឈបើកផាយឱ្យដូចថាឈកមងៗឈ្វើការឈ្វើអី្។ គារ់ក៏ឈៅភជួរន្ខអី្ គារ់ក៏ឈៅសសទូងន្ដរ 
េីឈត្រោះឈគឱ្យឈយើងឈ្វើឈៅ គារ់មិនហា នមកឈមើលត្បេនធកូនឈទ្។ ន្រហា នមួយថ្ងៃអ្រ់មកឈ្វើការោា នឈគ 
ដឹងន្រឈគសដីឱ្យគារ់ថាតឯងយកឈលសអ្រ់ឈៅឈ្វើការ ន្រចឹងឯង។ 
 
ក៖ ឈោកតត្រូវជាស្គមីរបស់ឈោកយាយ គារ់មានធ្លល ប់ឈ្វើជាទហានន្ដរឈទ្? 
 
ខ៖ គារ់អ្រ់ធ្លល ប់ឈ្វើទហានឈទ្។ 
 
ក៖ គារ់គឺជាមន៊ុសេគេវឆ្វន្ដរឈទ្ឈោកយាយ? 
 
ខ៖ គារ់មិនន្មនជាមន៊ុសេគេវឆ្វផង។  
 
ក៖ ចឹងគារ់ជាមន៊ុសេស៊ុភាេរាបស្គរ ឈ ើយឈោកយាយឈរៀបការេីម៊ុនសម័យប ៊ុលេរ ឬក៏ឈត្កាយ
ហ្នឹងន្ដរ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំបានឈរៀបរាបេីម៊ុនសម័យប ៊ុលេរ។ 
 
ក៖ ឈោកយាយបានឈរៀបការឈៅកន៊ុងឆ្ន ុំណាន្ដរ ឈោកយាយឈៅចុំឈទ្? 
 
ខ៖ យាយដូចជាមិនចុំឈទ្ េីឈត្រោះអី្វាយូរឈេក។ 
 



ក៖ ឈ ើយអារហ្េិ៍រហ្៍ត្រូវបានឈរៀបចុំឈ ើងឈោយឪេ៊ុកមាដ យ ឬក៏ជាការសឈត្មចចិរតរបស់ឈោក 
យាយទុំង២នាក់? 
 
ខ៖ សឈត្មចចិរតរបសឈ់យើងទុំង២នាក់ ប ៊ុន្នតឪេ៊ុកមាដ យជាអ្នកឈរៀបចុំឱ្យ។ 
 
ក៖ កាលេីឈេលន្ដលឈោកតចូលសដីដណដឹ ងឈោកយាយ ឈរើគារ់បានជូនថ្ងលជុំនួនប ៊ុនាម នន្ដរ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំអ្រ់ចុំឈទ្ មិនដឹងជាចុំនួនប ៊ុនាម នផង។ 
 
ក៖ គារ់ជូនជាល៊ុយជាស្សូវឬក៏ជាមាស? 
 
ខ៖ គារ់បានជូនជាល៊ុយចយ ជាល៊ុយមួយរយៗ ល៊ុយកាក់ហ្នឹង។  
 
ក៖ ឈោកយាយបានជួបឈោកតដុំបូងឈៅកន្នលងណាន្ដរ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំជួបតដុំបូងដូចជាឈៅដ៊ុុំន្ដកឈនោះ ដូចជាភូមិមានស្សុក។ គារ់គឺជាអ្នកឈ្វើចម្ភា រ ឯខ្៊ុុំឈនោះឈៅខាង 
ន្ត្កង ប ៊ុន្នតខ្៊ុុំឈកើរឈៅខាងដ៊ុុំន្ដក ថ្ត្ជឈជើងឈនោះ ឃ៊ុុំឈកៀនសន្ងក ដល់ឈេលឪខ្៊ុុំឈៅឈ្វើចម្ភា រឈៅឫត្កវលិ។ 
ឈេលឈៅឈ្វើឈៅឈនាោះឈៅ េួកគារ់ក៏បានជួបគាន ឈៅ ឈោយស្គរឈ្វើចុំការឈ្វើអី្ជ៊ុុំគាន ឈៅ។ មិនបានជាទក់ 
ទ្ងអី្នឹងខ្៊ុុំ មិនបានជាឈនោះយា ងឈម ចផង ឱ្យន្រអាយ៊ុឈត្ចើន ដូចឈកមងសម័យឥឡូវឈគថាឈចោះស្សឡាញ់ 
គាន ដល់ខ្៊ុុំឈនោះអ្រ់ឈចោះឈស្គោះន្រមដង។ ចស់ៗេីឈដើមគារ់អ្រ់ឈចោះឈទ្ មិនដូចជាឈកមងៗឥឡូវឈទ្។ 
 
ក៖ ឈោកយាយ្មមតឈ្វើឈៅតមត្បថ្េណី។ 
 
ខ៖ ឈ ើយឈកមងឈៅសម័យសេវថ្ងៃគឺថា មិនឈជឿដូចជាចស់េីឈដើមឈទ្ ឈចោះន្រនិយាយក៊ុ ក។ 



 
ក៖ ឈ ើយឈោកយាយមានកូនប ៊ុនាម ននាក់ន្ដរ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំមានកូនចុំនួន៥នាក់។ 
 
ក៖ ឈោកយាយអាចជួយជម្ម្ភបឈ ម្ ោះរបស់េួកគារ់បានឈទ្? 
 
ខ៖ បងឈគឈនាោះឈ ម្ ោះ ឈ ៀន ស៊ុផល ឈ ើយទី្២ ឈ ម្ ោះ ផោល  ទី្៣ឈ ម្ ោះ សូថ្ផ ទី្៤ឈ ម្ ោះ ផលលី 
ឈ ើយស៊ុភីជាកូនឈត្កាយឈគ។ កូនឈៅមានឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅថា ស៊ុខឈៅ ចឹងឈៅ ប ៊ុន្នតឈបើតមសុំប៊ុត្រ 
កុំគ ើ រអី្ គឺស៊ុទ្ធន្រឈ ម្ ោះឈផេងៗ គឺថាឈ ម្ ោះចឹងឈផេងឈៅ ឯកន៊ុងសុំប៊ុត្រកុំគ ើ រឈផេងឈទ្ៀរឈៅ។  
 
ក៖ ចឹងសម្ម្ភប់ការចិញ្ច ឹមកូនៗដល់ឈៅ៥នាក់ ឈោកយាយមានភាេលុំបាកន្ដរឈទ្? 
 
ខ៖ កាលេីឈដើមវាេិបាកចឹញ្ច ឹមកូន ប ៊ុន្នតឈចោះន្ររកចិញ្ច ឹមឱ្យេួកវា ុ្ំឈ ើងឈៅ ដល់ឈេលបានបដីបានត្បេ 
នធឈៅវាដូចជារាង្ូររិច។ កាលេីឈទ្ើបន្រ ប់សង្រ្ងាា មមក ឈ ើយឆ្ន ុំងចនកាលជុំនាន់ឈនាោះអ្រ់មាន 
អ្នកត្បមូលមកឈទ្។ គឺថាឈេលន្ដលញ៊ុ ុំបបរថ្ងៃឈ ើង ឈគឈរៀបចុំឈ ើយឈគក៏ឈគាោះជួនឈៅឈយើងឈៅ។ ឈបើ 
មីបងឈគបងាស់ឈនាោះ គិរន្រេីអ្ងា៊ុយយុំ ឈោយស្គរវាឈឃើញមានបន្នលឈត្ចើនឈ ើយអ្ងករន្រមួយត្គាប់ៗ 
វាអ្ងា៊ុយយុំន្រឯងអាណិរកូនណាស ់ប ៊ុន្នតមិនដឹងជាឈ្វើយា ងឈម ច មានន្រត្បាប់កូនថា កូនឈអ្ើយឈចោះ 
ន្រ ូបៗឈៅ មិនដឹងជាថ្ងៃណា ឆ្ន ុំណាន្ដលផ៊ុរេីសង្រ្ងាា មឈៅ គឺកូនបានបាយ ូបដូច្មមតវញិ 
ឈ ើយ។  
 
ក៖ ចឹងមកដល់សេវថ្ងៃ ឈោកយាយមានជីវភាេរកីចគម្រើនជាងម៊ុន? 
 



ខ៖ ជីវភាេ្ូរស្ស្គល បនាា ប់េីន្បកប ៊ុលេរ។ កាលឈៅជុំនាន់ឈនាោះមានអ្នកខលោះឈគហា នឈៅយកស្សវូ 
មកទ្៊ុកឈៅកន៊ុងផាោះរបស់ឈគឈៅ ន្រមកដល់ខ្៊ុុំឈនោះបដីក៏មិនហា ន ត្បេនធក៏មិនហា នអ្រ់មានឈទ្ េីឈត្រោះឈគ 
មកេីឈ្វើន្ស្សឈ ើយដល់ឈេលន្ដលន្ខវសាឈ ើង និយាយថាឈវទ្នាឈនាោះ កូនវាទឹ្កន្ភនកផង ឈ្វើការផង 
ខុំឈៅឈ្វើការឱ្យឈគឈដើមបីបានអ្ងករមួយគី ូ េីរគី  ូក៏ោុំឱ្យកូន ូបឈៅ។ យូរៗឈៅក៏បារ់ឪេ៊ុកឈទ្ៀរ 
ទ្៊ុកឱ្យកូនៗឈៅន្រផាោះ មីបងជាអ្នកឈមើលន្ងបងបអូន ឈរើឪវាអ្រ់ឈៅដឹងន្រអ្រ់បាយឈទ្ៀរឈ ើយ។   
 
ក៖ ឈោកយាយទក់ទ្ងនឹងភាស្គវញិ ឈត្ៅេីភាស្គន្ខមរ ឈរើឈោកយាយមានឈចោះភាស្គអ្វីឈផេងឈទ្ៀរ 
ឈទ្? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំអ្រ់ឈចោះផង និយយាអ្កេរខ្៊ុុំអ្រ់ឈចោះផង ខ្៊ុុំអ្រ់មានបានឈៅឈរៀនអី្ឈទ្ ឈៅឈៅតមន្រថ្ត្េតមន្រ 
ស្សុកហ្នឹង។ 
 
ក៖ ឈោកយាយកាលេីឈៅរូចៗ ឈោកយាយបានឈរៀនត្រឹមថាន ក់ទី្ប ៊ុនាម នន្ដរ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំអ្រ់ន្ដលបានឈរៀនឈស្គោះន្រមដង។ 
 
ក៖ ឈោកយាយមានមិរតភកដិជិរសនិរឈទ្ ន្ដលបាន ុ្ំធ្លរ់មកជាមួយគាន ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំមានន្រមាដ យមីង។ 
 
ក៖ ឈ ើយឈោកយាយ ឈត្ៅេីឈ្វើន្ស្សចម្ភា រ ឈរើឈោកយាយមានឈ្វើអ្វីឈផេងឈទ្ៀរឈទ្? 
 
ខ៖ អ្រ់មានឈ្វើអី្ មានន្រឈ្វើនុំអ្នេមលក់រិចរូច។  
 



ក៖ ឈ ើយសុំរាប់ម៊ុខមហូបវញិ ឈរើឈោកយាយចូលចិរតម៊ុខមហូបអ្វីន្ដរ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំចូលចិរតន្រមហូបន្ស្សៗ 
 
ក៖ ជាមហូបន្ខមរឈយើងឈណាោះ។ ច៊ុោះសម្ម្ភប់ចគម្រៀងវញិ ឈោកយាយចូលចិរតចគម្រៀងអ្វីន្ដរ? 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំមិនដឹងជាចូលចិរតចគម្រៀងអី្ឈទ្ ខ្៊ុុំចូលចិរតន្រឈមើលឈគឈលងឈោោ ន ដូចជាឈោោ នបាស្គក់។ 
 
ក៖ ឈោកយាយចូលចិរតឈមើលដូចខ្៊ុុំន្ដរ។ ច៊ុោះសម្ម្ភបា់ត្កុមត្គួស្គររបស់ឈោកយាយ ឈរើមានអ្នកណា 
ន្ដលឈចោះឈលងឈភលងន្ខមរន្ដរឈទ្? 
 
ខ៖ អ្រ់មានផង។ 
 
ក៖ ដូចជាការឈ្វើមហូប ឈរើឈោកយាយឈចោះឈ្វើតុំងេីអាយ៊ុប ៊ុនាម នន្ដរ?  
 
ខ៖ ខ្៊ុុំឈចោះឈ្វើមហូបតុំងេីឈៅឈកមងឈមល ោះ ឈេលន្ម ឈៅឈ្វើការក៏ឈៅផាោះឈមើលបអូន ឈ ើយក៏ឈ្វើមហូបឈៅ។  
 
ក៖ ចឹងសម្ម្ភបា់ជីវរិរបស់ឈោកយាយ កាលេីម៊ុនរ ូរមកដលឥ់ឡូវមានការផាល ស់បដូរឈត្ចើនន្ដរឈទ្? 
 
ខ៖ មានការផាល ស់បដូររិចរូច។ 
 
ក៖ េីេិបាកមកជាលកោណៈម្យមវញិ ចឹងសម្ម្ភប់ឈោកយាយ ឈរើឈោកយាយមានជុំនាញផាា លខ់លួន 
របស់ឈោកយាយន្ដរឈទ្? ដូចជាការឈ្វើសលឹកឈតន រ? ជាដុំបូលផាោះ? ការឈដរបា ក់? ការប៊ុកស្សូវ? ការប៊ុក 
អ្ងករ? ឬក៏ជាជុំនាញឈ្វើសករឈតន រអី្ ឈោកយាយមានន្ដរឈទ្? 



 
ខ៖ េីម៊ុនៗមាន។ 
 
ក៖ អាចឈ្វើឈៅបាន ដូចជាការន្ដលឈៅឈកមងៗ ឈរើឈោកយាយធ្លល ប់មានអារមម ៍ថា ុ្ំឈ ើងចង់ឈ្វើអ្វី 
ន្ដរឈទ្? 
 
ខ៖ វាមិនមានអារមម ៍ចង់ឈ្វើអ្វីឈទ្ ត្គាន់ន្រចង់ឈ្វើចម្ភា រន្ស្សមានន្រប ៊ុណណឹ ង។ 
 
ក៖ ឈ ើយខ្៊ុុំដូចជាអ្រ់មានអ្វីឈត្ចើនឈដើមបីសួរឈោកយាយ ន្រខ្៊ុុំត្គាន់ន្រចង់ឱ្យឈោកយាយផាដ ុំរកយច៊ុង 
ឈត្កាយ ឈៅកាន់កូនឈៅរបស់ឈោកយាយឈៅជុំនាន់ឈត្កាយ។ ឈបើឈោកយាយចង់ឈលើកទឹ្កចិរតេួក 
គារ់សម្ម្ភប់ការឈរៀនសូត្រ ការត្បកបម៊ុខរបរឈៅកន៊ុងជីវររបស់គារ់ ឈោកយាយអាចនិយាយបាន។ 
 
ខ៖ ខ្៊ុុំសេវថ្ងៃន្រងត្បឈៅកូនៗឱ្យឈៅឈរៀនសូត្រ ឱ្យបានឈចោះដឹង ក៊ុុំឱ្យលៃង់ដូចខ្៊ុុំេីម៊ុន។ ឈ្វើយា ងឈម ច     
ជម្រុញកូនឱ្យបានឈចោះដឹងថាផលូវណាអាត្កក់ ផលូវណាលអ ឈ ើយផលូវណាន្ដលអាត្កក់ក៊ុុំឈៅ។  
 
ក៖ ចឹងឈោកយាយខ្៊ុុំសូមអ្រគ៊ុណសម្ម្ភប់ការសម្ភា សឈៅកន៊ុងថ្ងៃឈនោះ។ បនាា ប់េីការសម្ភា សមួយឈនោះ 
ចប់ ត្បន្ លជាមួយន្ខឈត្កាយ េួកខ្៊ុុំនឹងឈចញជាឌីសមួយជូនដល់ឈោកយាយសម្ម្ភប់ស្គដ ប់។ 
ឈ ើយថាកូនឈៅរបស់ឈោកយាយក៏អាចចូលឈៅកន៊ុងឈវបស្គយ ឈដើមបីស្គដ ប់អ្ុំេីជីវត្បវរតិរបស់ឈោក 
យាយថា ឈោកយាយធ្លល ប់អលងការ់អ្វីខលោះផងន្ដរ។ ចឹងការសម្ភា សមួយក៏បានចប់ ឈ ើយខ្៊ុុំចង់សួរឈៅ 
កាន់ឈោកយាយថា ឈរើខ្៊ុុំអាចស៊ុុំការអ្ន៊ុញ្ញា រឈដើមបីោក់សគរេងឈនោះគៅកន៊ុងឈវបស្គយរបស់ស្គោ 
បានន្ដរឈទ្? 
 
ខ៖ ចស! បានអ្រ់អី្ឈទ្។ 
 



ក៖ ចឹង ខ្៊ុុំសូមអ្រគ៊ុណឈោកយាយមដងឈទ្ៀរ។ 


