
ការសម្ភា សរបសអ់្នកមងី នុង ហនិ 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ស ៊ុន ភីនិច   ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ន៊ុង ហិន 
 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងថ្ងៃឈនោះអ្រេ៊ុណអ្៊ុីដែលបានផ្តល់ឈេលឈវលាដែលម្ភនរថ្លៃឈែើលបីឱ្យខ្៊ុុំអាចចូលរលួសម្ភា សជាលួយនឹង
អ្៊ុីឈៅថ្ងៃឈនោះអ្ញ្ច ឹងហនឹស។ ឈហើយការសម្ភា សលួយឈនោះ េឺត្រូវបានបឈងកើរឈ ើងឈោយសាកលវទិ្យាល័យលួយ
ឈៅកន៊ុងសហរែឋអាឈលរកិដែលម្ភនឈេឈៅការ់ថា ប ីវ៉ាយយូ។ អ្ញ្ច ងឹឈេបឈងកើរឈ ើងឈែើលបជីាឱ្កាសសត្ម្ភប់អ្៊ុី
អាចឈរៀនសូត្រ ក៏ែូចជាអាចផ្តល់ឱ្កាសឱ្យកូនរបស់អ្៊ុីអាចសាា ល់េីត្បវរតិរបស់អ្៊ុីបដនែល េីភាេទ្យ៊ុកខលុំបាក 
ភាេជូរចរ់ ជាជីវរិកនៃងលកដែលអ្៊ុីធ្លៃ ប់ជួបអ្ញ្ច ងឹណឹស។ ឈហើយការសម្ភា សហនឹងឈ្វើឈ ើងឈៅថ្ងៃទី្យ ២ ដខ ០៥ 
ឆ្ន ុំ ២០១៧។ ឈហើយសម្ភា សឈោយខ្៊ុុំផ្ទា ល ់ស ៊ុន ភីនិច។ អ្ញ្ច ងឹអ្៊ុីអាចជត្ម្ភបឈ ម្ ោះឈេញរបស់អ្៊ុីបានឈទ្យ? 
ខ៖  ឈេញអ្៊ុីដលនអូ្ន? 

ក៖  ឈ ម្ ោះឈេញរបស់អ្៊ុី? 

ខ៖  ឈ ម្ ោះឈេញអ្៊ុី ន៊ុង ហិន ។ 

ក៖ អ្៊ុីឈត្ៅេីឈ ម្ ោះហនឹងម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ្យ។ ម្ភនដរលួយហនឹងឯង អ្រ់ម្ភនេីរ បីឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្៊ុី ឈហើយឆ្ន ុំឈនោះអាយ៊ុប៉ា៊ុន្មម នឈហើយ? 

ខ៖  ៣៨ឆ្ន ុំ។ 

ក៖   ឈហើយអ្៊ុីម្ភនចុំេីថ្ងៃដខឆ្ន ុំកុំឈណើ រឈទ្យ? 

ខ៖ ថ្ងៃកុំឈណើ រ! ែឹងដរឆ្ន ុំែូចជាលិនចុំថ្ងៃផ្ង។ 

ក៖ ថ្ងៃទី្យប៉ា៊ុន្មម ន? 

ខ៖ ថ្ងៃទី្យប៉ា៊ុន្មម នឈទ្យ ែឹងដរឆ្ន ុំដខមរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអាចជត្ម្ភបជាឆ្ន ុំដខមរបានឈទ្យ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំវក ថ្ងៃអ្ង្គា រ ដខេិសាខ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងដខេិសាខដខដខមរឈយើងហនឹងហនឹសអ្៊ុី? 

 



ខ៖ ហនឹងឆ្ន ុំ៧៩។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងជុំន្មន់ប៉ា៊ុលេរល៉ាងហនសឹ។ ឈហើយអ្៊ុីស្សកុកុំឈណើ ររបសអ់្៊ុីឈៅណាដែរ? 

ខ៖ ឈៅភូលិស្សដងហនឹង ។ ឈៅហនឹងរហរូហនឹង កាលេីសល័យខ្លៃ ោស់សកប់ឈៅឈេឈោោះរីឈហើយែលឈ់េលអី្ចឹង

ឈៅឈរៀបការឈហើយលកឈៅឈណោះវញិឆ្ន ុំ២០០០។ 

ក៖ ចា៎ស! ែល់ឈហើយលកឈៅស្សដងឈនោះឈយើងវញិ។ 

ខ៖ ែល់ឈហើយឈៅលកៗ សាន ក់អាស្ស័យឈៅណ៊ុ ងរយៈឈេលប៉ា៊ុន្មម នឈទ្យ? េិរឈៅឈចញេីឈនោះ៧ឆ្ន ុំឈៅ ២១ ។ 

ក៖ ឈហើយអ្៊ុីម្ភនបងបអូនប៉ា៊ុន្មម នអ្នកដែរ? 

ខ៖ បងបអូន៥ន្មក់។ 

ក៖ អ្៊ុីជាកូនទី្យប៉ា៊ុន្មម ន? 

ខ៖ កូនទី្យ២។ 

ក៖ អ្៊ុីខ្៊ុុំចង់ឱ្យអ្៊ុីជត្ម្ភបជូនឈ ម្ ោះគារ់ទុំងអ្ស់។ 

ខ៖ ទី្យ១ឈ ម្ ោះ ន៊ុង ហ៊ុីល ទី្យ២ខ្៊ុុំឈនោះឯងឈ ម្ ោះន៊ុង ហិន ទី្យ៣ន៊ុង ហូន ទី្យ៤ ន៊ុង សលបូរ ទី្យ៥ន៊ុងសលបរតិ។ 

ក៖ សលបរតិឈៅឈេឈណោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! សលបរតិឈត្កាយឈេ។ 

ក៖ េួកគារ់ឈៅរស់ឈៅណាដែរអ្៊ុី? 

ខ៖ សេវថ្ងៃរស់ឈៅ ស ៊ុនេ៊ុណែុំដែក។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្៊ុីម្ភនអ្ន៊ុសាវរយី៍ឈៅឈកមងៗជាលួយេួកគារ់ឈទ្យ? 

ខ៖ ម្ភន! អ្រ់ម្ភនឈលតចបងបអូន។ 

ក៖ ម្ភនអី្ខៃោះឈរើអ្៊ុីអាចជត្ម្ភបជូនបានឈទ្យអ្៊ុី? 

ខ៖ អ្ន៊ុសាវរយី៍ែូចជាឈ ៃ្ ោះគាន  ត្បដកកគាន  វយគាន ែឈណតើ លនុំគាន ស៊ុី។ 

 



ក៖ ហាហា! អ្ញ្ច ងឹវយគាន ែឈណតើ លនុំគាន ស៊ុី? 

ខ៖ លិន្លមតាឈទ្យ។ សល័យឈន្មោះអ្រ់កលសរ់កត្លណាស់សល័យអាេរ ែូចជាកាលឈៅឈនោះលិញអ្រ់ម្ភនបាយស៊ុី

ឈចោះ ឱ្យវឈៅោុំចម្ភក រោុំអី្ោុំណាស់លិនឈចោះដរថាឈទ្យ ទ្យ៊ុុំលួយកួរបូរយកលកលួយេួរយកលកលីងឈហើយោុំបាយ

ស៊ុី។ 

ក៖ ស្សូវឈណោះអ្៊ុី? 

ខ៖ ស្សូវហនសឹ! ឈៅបូរយកលក ឈហើយឱ្យដរទ្យ៊ុុំឈលឈហើយឈែើរបូរោក់បុំេង់យកលកែលោ់ក់លីងឈហើយកិនអា

រាល់ឈយើងហនឹង។ ឈទ្យើបដរលកែលស់ល័យឈនោះឈទ្យម្ភនអ្ងករហូបសេវថ្ងៃ លិនអ្ស់ចក់ឈចលអ្ញ្ច ឹងឈទ្យ។ េិបាក

ដរែូចអ្រ់លិនអ្រ់ឈទ្យ ែូចឈៅភូលិឃ៊ុុំនិងឈឃើញកូនឈៅឈេបបរោក់ស៊ុទ្យធដរត្េលឹរ ោក់ត្រកួនអី្ណឹសឈឃើញ

ឈេលឈេស៊ុីទ្យុំនងឆ្ៃ ញ់ែលឆ់្ៃ ញ់ស៊ុុំឈេស៊ុី ឆ្ៃ ញ់ៗលកែល់ផ្ាោះដល៉ាឈអ្ើយបបរភិកែូចបាយត្ជូកឈអាយខ្៊ុុំស៊ុីវញិលតង

ឈលើល លកដល៉ាបបរឱ្យស៊ុីឈហើយស៊ុីអ្រ់ឈកើរដល៉ាខ្៊ុុំស៊ុបីាយវញិ។ 

ក៖ ឈហើយអ្៊ុីែូចជាអ្៊ុីជាកូនទី្យ២អ្ញ្ច ឹងឈរើអ្៊ុីទ្យទួ្យលបនា៊ុកអី្ខៃោះឈៅកន៊ុងត្កុលត្េួសារឈៅ? 

ខ៖ អូ្! កាលណ៊ុ ងរសឈ់ៅជាលួយដល៉ាឪម្ភនអី្ ដល៉ាឪរកស៊ុីចិញ្ច ឹលហនឹង។ កាលឈយើងឈៅរូចៗហនងឹរស់អី្រយៈឈេល

បីបួនឆ្ន ុំ។ សល័យឈន្មោះលិនម្ភនត្េបូឈត្ងៀនែូចសល័យឈនោះឈទ្យឈរៀនថាន ក់ទី្យលួយបាន១ដខ ឈរៀនថាន ក់ទី្យ៣ ទី្យ៤ ទី្យ៥

ឈប់ឈរៀនហនឹងឈហើយឈរៀនម្ភនបានឈត្ចើនែូចឈេណា។ ឈយើងជីវភាេឈយើងវអ្រ់ណាស ់ ណាឪឈយើងឈឺផ្ង 

ណាបងបអូនស៊ុទ្យធដរស្សី ណាដល៉ាម្ភន ក់ឯងឈយើងលិនែឹងរកអី្ឈ្វើដស្សឈ្វើភៃឺអី្រិចរួចអី្ចឹងឈៅឈែើលបីចិញ្ច ឹលបងបអូន

ទុំងអ្ស់គាន ។ 

ក៖ អ្៊ុីឈៅេីឈកមងអ្៊ុីចូលចិរតឈ្វើអី្ដែរឈេលទ្យុំឈនរ? 

ខ៖ ឈកមងៗឈែើរឈលងផ្ាោះលិរតភកតិបបួលន្មុំគាន ឈរៀនអី្ចឹងឈៅ ជាេិឈសសឲ្យតាហអកឈលឈរៀនត្េោូក់េីសាលាលក លក

ែល់ជ៊ុុំគាន ឈហើយលិនឈចោះ ហអក! ឈលឈរៀនណាលិនយល់ជួលេនយលគ់ាន  អាណាឈចោះអី្អាណាអី្ៗបឈត្ងៀនគាន  ឈហើយ

េនយល់គាន ទុំងអ្ស់ ឈលខអី្នរណាឈចោះនរណាលិនឈចោះជួយគាន លិនែូចឈកមងសល័យឥ ូវឈទ្យ ែូចដរងឈសចកតីេីអី្



លកជ៊ុុំគាន  ដរងេីអី្ចឹងអាឈនោះឈចោះរិចអាឈន្មោះឈចោះរិចអី្ចឹងឈៅម្ភន ក់រិចៗឈៅបានលួយឈលឈរៀនឈៅកូនប៉ាោះ ថ្ងៃណា

លិនបានឈរៀនឈៅឈលតចឈចោះឈៅ។ 

ក៖ សត្ម្ភប់អ្៊ុីម្ភត យរបស់អ្៊ុីម្ភនឈ ម្ ោះអី្ដែរ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ្ូ ឈភឿ ។ 

ក៖ គារ់អាយ៊ុប៉ា៊ុន្មម នឈហើយឆ្ន ុំហនងឹ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំឈនោះអាយ៊ុប៉ា៊ុន្មម នឈចោះ ៧៥ឆ្ន ុំឈហើយ។ 

ក៖ ៧៥ឆ្ន ុំ។ ច៊ុោះឪេ៊ុកវញិ? 

ខ៖ ឪេ៊ុកវញិ៦៨។ 

ក៖ អូ្! បអូនម្ភត យអី្ចឹង។ 

ខ៖ បអូន!  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអី្ដែរ? 

ខ៖ ជួង ន៊ុង។ 

ក៖ ជួង ន៊ុង អ្ញ្ច ឹងអ្នកលីងោក់ឈ ម្ ោះតាលឈលាកឪេ៊ុក? 

ខ៖ តាលឪេ៊ុកហនឹងឯង។ ឪន៊ុង ឈបើគារ់ឈៅឯឈណោះគារ់ឈៅជ័យ ឈៅឯឈនោះឈេឈៅដរជ័យឈទ្យ។ តាលេិរឈ ម្ ោះ

របស់គារ់េិរឈៅឯែុំដែក ឈ ម្ ោះ ន៊ុង។ អ្រីរលិរតគារ់សល័យប៉ា៊ុលេរឈន្មោះ ឈេលករកសម្ភៃ ប់គារ់អី្ចឹងយួន

លកផ្ទៃ ស់ឈ ម្ ោះផ្ទៃ ស់ត្រកូលទុំងអ្ស់ ែល់ថាន ក់ឈេឲ្យកាប់អ្នៃង់សម្ភៃ ប់ខៃួនឯងឈរើ គារ់កាប់អ្នៃង់សម្ភៃ ប់ខៃួន

ឯងឈរើ ម្ភនឈៅអ្នកឆ្ៃ យអី្លត៊ុុំបងបអូនខៃួនឯងឈរើឪកាលេីល៊ុនគារ់ខ្លងថ្ចនឈៅកន៊ុងឈេទ្យយហនងឹឯង។ 

ក៖ អ្ា៎! គារ់អ្នកឈចោះែឹងដែរ។ 

ខ៖ ឈឈើថ្ត្េឈេន្មុំឈៅអ្រ់ែឹងឈរឿងឈទ្យឈេឈៅឈៅជាលួយកាលណ៊ុ ង ឈហើយឈេឲ្យកាប់អ្នៃង់ទ្យទឹ្យង១ដល៉ាត្រ

បឈណាត យ២ដល៉ាត្រជឈត្ៅកនៃោះដល៉ាត្រគាន ៤ន្មក់ឈហើយចបម្ភន ក់លួយៗឈៅ ឈហើយឈេសួរថាឈលាកបងឯងកាប់អ្នៃង់

ឈនោះកាប់រឈបៀបឈលតច ឈហើយឪថាលិនកាប់រឈបៀបឈលតចឈទ្យ លិនែឹង ឈអ្ើ! ឈបើថាលិនែឹងខ្៊ុុំត្បាប់ឈៅឈលាកបងឯងកាប់



ជ៊ុុំវញិខៃួនឯង ឈហើយកាប់អ្នៃង់កាប់ខៃួនឯងឈណឺាស់ ស្សាប់ដរទញកង់វងឹលករហូរលកឈសៀលរាបឈយើងឈនោះ

លកឈៅភូលិតាកួងឈនោះ គារ់ផ្ទៃ ស់ឈ ម្ ោះផ្ទៃ ស់ត្រកូលោក់ជារិជ័យ ទ្យត្ម្ភុំលកែលគ់ារ់លកឈ្វើសហករណ៍សហ

អី្ឈនោះបានលកជួបម្ភ៉ា ក់ហនឹងឯងអី្ចឹងឈៅបានលកឈៅភូលិសេវថ្ងៃហនងឹ។ ររ់លកេីសល័យឈន្មោះដខមរត្បដហល ៧៥

តា៨៧-៨៨អី្ហនឹងបានលកឈៅភូលិខ្លៃ ោសស់កប់វញិលកឈៅសេវថ្ងៃហនឹង។ 

ក៖ ឈបើសនិជាគារ់អ្រ់ឈេច? 

ខ៖ ឈបើសិនជាគារ់អ្រ់ឈេច លិនែឹងជាឈលតចឈទ្យជីវរិគារ់ថ្ងៃដែរហនងឹ។ ប៉ា៊ុដនតលករកតាដរលករកវលិន ដអ្អ្នកតាកួ

ងថាហនឹងឈ ម្ ោះជ័យឈបើរបូរាងឈនោះឈ ម្ ោះន៊ុងយកឈៅដរឈនោះលិនដលនឈ ម្ ោះន៊ុងឈទ្យ។ 

ក៖ គារ់អាចឈេចឈេ ឈចោះែូរឈ ម្ ោះខៃួនឯង។ 

ខ៖ ឱ្យដរឈយើងររ់លកឈៅឆ្ៃ ញឈៅឈនោះ សល័យឈន្មោះែឹងដរដត្បឈ ម្ ោះដត្បត្រកូលឈហើយ លិនថាកូនឈៅឈទ្យែឹងដរ

ថាដត្បឈ ម្ ោះដត្បត្រកូលឈហើយ។ គារ់ដកដត្បលកឈៅឈនោះឈេឈៅជ័យរហូរ ដប៉ារជាងែល់ឈេលឈៅឈៅឈន្មោះវញិ

ឈេឈៅតាន៊ុង តាន៊ុង។ 

ក៖ ឥ ូវគារ់ឈៅណាវញិលីង? 

ខ៖ គារ់ឈៅែុំដែកហនងឹ។ 

ក៖ ឈៅែុំដែកហនឹង! ឈៅជាលួយឈលាកយាយក៏យា៉ាងឈលតច? 

ខ៖ ឈៅជាលួយម្ភ៉ា ក់ហនឹង បតីត្បេនធគារ់កូនគារ់។ 

ក៖ ជីវរិគារ់ថ្ងៃដែរ។ 

ខ៖ កាលសល័យ៩១-៩២អី្ហនងឹ អ្នកេីដស្សឈនោះឈៅសួររកតាជ័យឈេអ្រ់សាា ល់ឈទ្យ ឈហើយលករកតាន៊ុងឈនោះក៏អ្រ់

សាា ល់ដែរ ច៊ុោះគារ់ែូរឈ ម្ ោះឈន្មោះ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈទ្យើបដរសេវថ្ងៃឈទ្យឈេសាា ល់តាជ័យសាា លត់ាន៊ុងទុំងអ្ស់ល៉ាង។ កាលល៊ុនឈែើររកឈ ើងវឈងវង រកែូចថាកាល

ឈន្មោះយាយដល៉ា្ូ ឈភឿហនឹង។ គារ់ឈឺឈន្មោះឈេលករកឯណាផ្ាោះឈនោះវឈៅឯណាតាជ័យឈៅណាឈទ្យអ្រ់សាា ល់ឈទ្យ អូ្



អ្រ់ឈទ្យតាន៊ុង។ អ្រ់សាា ល់ឈទ្យ ឈេសរួថាតាន៊ុងឯណាអ្ណតូ ងទឹ្យក ម្ភនឈហើយឈៅែល់ម្ភនឈែើលសាវ យលៃប់ឈឹង

ឈន្មោះសួររក រកអ្រ់ឈឃើញទល់ដរជួបល៊ុខបានថាអូ្ឈៅឈនោះឈកៀនឈសាោះបានជួបគាន ឈៅ។ 

ក៖ ច៊ុោះឈេលដែលេួកគារ់ឈៅម្ភនកម្ភៃ ុំង ឈរើេួកគារ់ឈ្វើអ្វីចិញ្ច ឹលជីវរិដែរឈេលអ្នកលីងឈៅេីឈកមងៗហនឹស? 

ខ៖ កាលគារ់ឈៅេីឈកមងៗហនឹង? អូ្ឈយើងឈៅេីរូចៗ! ត្បកបល៊ុខរបររកត្រី ឈ ើងឈតាន រដរសល័យឈន្មោះលិនម្ភន

កលមករឈ្វើឈចោះឈទ្យហនឹស កាប់អ្៊ុសដរកលក់ ឈបោះលអល ឈបោះត្រកួនលក់ សាលញ្ញៗឈយើងម្ភនណាម្ភនឈៅអ្រ់អី្។ 

ក៖ ឈលាកតាកាចឈទ្យ? 

ខ៖ គារ់ថាកាចែូចជាលិនកាច គារ់បានដរសលដីឈគាកកាកប៉ា៊ុនលិនហា នវយកូនឈៅឈទ្យ។ ឈបើម្ភ៉ា ក់ហនឹសលិន

និយាយឈទ្យដរវយ វយល៉ាង។ 

ក៖ កាច! 

ខ៖ ឈបើម្ភ៉ា ក់អ្រ់និយាយឈទ្យត្រូវវយ វយល៉ាង។ 

ក៖ កាច! ចា៎ស! 

ខ៖ ឪកាន់រ ុំពារ់ដរអ្រ់ហា ន។ 

ក៖ ឈហើយែូចជាសត្ម្ភប់ឈលាកតាខ្លងឪេ៊ុកអ្នកលីងម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីដែរ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ! វអ្រ់សាា ល់តា និយាយរួលអ្រ់សាា លត់្រកូលឈទ្យ សាា ល់ដរតា្ូ តាយូនដរលិនដែលឈឃើញល៊ុខឈលតច

ឈទ្យ ឮដរឈ ម្ ោះប៉ា៊ុឈណាណ ោះឯង។ យាយសាា ល់ ែឹងដរជួបល៊ុខយាយ យាយគារ់ខូចដែរ។ យាយលួយគារ់ខូចកាល

៩២-៩៣ យាយលួយឈន្មោះខូចកាលនិយាយរួលកាល២០០៨-២០០៩ឈនោះឯងគារ់ដខសចិន។  

ក៖ គារ់ដខសចិន! ច៊ុោះអ្នកលីងឈចោះនិយាយចិនឈទ្យ? 

ខ៖ យី! ឈចោះដរយាយ ឈយើងលិនឈចោះនិយាយឈទ្យឈបើឪឈយើងដខមរហនឹង។ 

ក៖ សត្ម្ភប់ត្កុលត្េសួារអ្នកលីងលករស់ឈៅឈសៀលរាបប៉ា៊ុន្មម នឆ្ន ុំឈហើយ ឬក៏រស់ឈៅដរឈខរតឈសៀលរាបឈទ្យ? 

 



ខ៖ ខ្៊ុុំលករស់ឈៅកន៊ុងឈខរតឈសៀលរាបហនឹង ប៉ា៊ុដនតែូចថាឈយើងឈៅតាលស្សុក កាលល៊ុនខ្៊ុុំឈៅស្សុកឈសៀលរាប ប៉ា៊ុដនត

ឈយើងវលិត្រ ប់ឈៅរស់ឈៅស្សុកភូលិឈនោះរយៈឈេលប៉ា៊ុន្មម នឆ្ន ុំ ត្បដហលជិរ២០ឆ្ន ុំដែរ ១៨ឆ្ន ុំដែរហនងឹ។ 

ក៖ ឈហើយម្ភនបងបអូនរស់ឈៅឈត្ៅត្បឈទ្យសឈទ្យ? 

ខ៖ សត្ម្ភប់បងបអូនខ្លងលីងអ្រ់ម្ភនឈទ្យ។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនឈទ្យ។ 

ខ៖ ត្គាន់ដរឈែើរជ៊ុុំវញិស្សុកដខមរឈែើរលិនចប់ផ្ង។ 

ក៖ អ្នកលីងសត្ម្ភប់អ្នកលីងអាពាហ៍េិពាហ៍អ្នកលីង ឈរើសាវ លីអ្នកលីងម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីដែរ? 

ខ៖ ស ៊ុយ ឈពារ។ 

ក៖ ឆ្ន ុំឈនោះគារ់ម្ភនអាយ៊ុប៉ា៊ុន្មម នដែរអ្នកលីង? 

ខ៖ ដសប៉ា៊ុន្មម នឈទ្យ ៤៥-៤៦ឈនោះឯង ៤៥ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ៤៥ឆ្ន ុំឈហើយ។ អ្នកលីងឈរៀបការឆ្ន ុំណាដែរ? 

ខ៖ ២០០១។ 

ក៖ ច៊ុោះអ្នកលីងចុំថ្ងៃឈទ្យ? 

ខ៖ ថ្ងៃ? អ្រ់ឈទ្យ ែឹងដរឆ្ន ុំ២០០១ ឈហើយឈរៀបការឈៅដខករតិក។ 

ក៖ ឈហើយអាពាហ៍េិពាហ៍របស់អ្នកលីងឈរៀបចុំឈ ើងឈោយឪេ៊ុកម្ភត យ ឬក៏ជាកតីស្សឡាញ់របស់អ្នកលីងទុំងេីរ? 

ខ៖ ឈរៀបចុំឈ ើងេីឪេ៊ុកម្ភត យ តាលដល៉ាឪ។ 

ក៖ ឪេ៊ុកម្ភត យជាអ្នកឈរៀបចុំឱ្យ ឈហើយសត្ម្ភប់ែូចជាជុំនូនវញិអ្នកលីងទ្យទួ្យលបានជុំនូនប៉ា៊ុន្មម នដែរ? 

ខ៖ កាលណ៊ុ ងឈេដចកឲ្យម្ភន ក់លួយរលៃឹងង៨ជីដែរ។ 

ក៖ ១រលៃឹង៨ជី! កាលណ៊ុ ងឈត្ចើនណាស់លីងឈណោះ។ ច៊ុោះអ្នកលីងអាចត្បាប់ខ្៊ុុំេីែុំឈណើ រឈរឿងដែលអ្នកលីង និង

ឈលាកេូបានជួបគាន ល៊ុនែុំបូងបានឈទ្យ? រ ុំឭកអ្ន៊ុសាវរយី៍ចស់។ 

 



ខ៖ អូ្! អាជួបគាន ែុំបូងហនឹង ឈេលណាែ៏ជួបគាន ដែរ ដរលិនដែលបានស្សឡាញ់គាន ឈទ្យ។ 

ក៖ ជួបគាន ្លមតា។ 

ខ៖ អ្ា៎! ឈបើឈៅជាលួយគាន  ឈេររ់ស្សារឈេអ្នកភូលិឈន្មោះ និយាយរួលឈយើងឈៅរូចៗឈន្មោះឈេឈអ្ៀនឈទ្យៀរហនឹងហនឹស។ 

ហនឹងឈហើយឈេលដបកគាន ុ្ំត្បដហល៨៧-៨៨ឈៅឈៅែុំដែកទុំង៣លួយរយៈឈត្កាយរូចៗ រហូរែល់ ុ្ំែឹងកតី 

ែល់ឈេលដែលឈៅលកៗ ឈៅែល់ថ្ងៃលួយឈន្មោះត្ចូរស្សូវ ឈៅត្ចូរស្សូវយាយនីហនឹងឯង ឈហើយឈៅសួរឈេថា

កាលយកត្បេនធសួរឈេអី្ចឹងហនឹសឈេថាលិនចង់បានត្បេនធឈទ្យចុំឈលើលរិចឈទ្យៀរ ឈហើយបានល៉ាូរូឈៅបារ់ ឈហើយ

អ្ញអ្រ់ែឹងឈេស្សឡាញ់ឈទ្យ ខ្លងអ្នកែុំដែកម្ភនអ្នកសាអ រឈទ្យ? ម្ភនអ្នកសាអ រលួយេុំនរ ឈហើយឈេថាចង់បានអ្នក

ទី្យលួយយកអ្នកទី្យលួយ ឈៅបានអ្រ់? ឈៅែឹងដរបានឈហើយ! 

ក៖ ឈៅបានដលន។  

ខ៖ ឈៅែឹងដរបានឈហើយ បានដលន។ ឈហើយលិនែឹងឈេស្សឡាញ់ឈេអី្ឈទ្យ េួកលីអ្ស់ឈនោះនិយាយថាសុំឈបារ

ឈហៀរឱ្យកកាៃ ក់ សាលឱ្យេត្េឹងែល់ ុ្ំៗឈៅសាអ របស់វ ែូចកឈម្ភៃ ោះត្កល៊ុុំដែរសាម នដរឈេលួចស្សឡាញ់លីបអូន 

ឈហើយខ្៊ុុំបង្គអ ប់គាន ឯង អាបិន អាត្េហមអី្ហនឹងឯង អាឆ្ងហនងឹឯង សងស័យដរអាឈពារលួចស្សឡាញ់នរណា

លួយឈទ្យ? អាឈពារស្សឡាញ់បអូនអ្ញហនឹង។ ឈឃើញេូឈពារឈលើលដងងតាុំងេីកាលរហូរែល់ច៊ុងឈជើងហនឹស។ 

គារ់លិនស្សឡាញ់អ្ញឈទ្យសួរដងងហនឹងឯង ែល់ឈេល១ដខឈត្កាយលកឮសូរថាបងបអូនឈេចង់ចូលសរួចូលអី្ឲ្យ 

ចង់សួរចង់ែណតឹ ងអី្ឲ្យ អាហ ូយឈនោះ កាលណ៊ុ ងវឈៅសួរឈហើយម្ភ៉ា ក់គារ់លកេីែុំដែកលកឈលង។ កាលណ៊ុ ង

ឈ្វើការសុំណង់ឈនោះឯង គារ់ឈៅបារ់ឈហើយថាម្ភនដកកម្ភនឆ្ម រចិញ្ច ឹលសាត យសឈលបើលតាហ ូយសាត អី្ខ្៊ុុំលិនសាត យ

កូនគារ់ឈរៀបការលិនេិរ លកេិរសាត យអី្ខ្៊ុុំ ឈហើយឈេសុំេងកាលទុំងត្េឹក។ ក៊ុុំលកឈអ្ោះអ្៊ុញអ្ញទុំងត្េឹក ឈ្វើ

អី្លិនឈកើរឥ ូវឈហើយសឈលបើលឈល៉ាៃោះទញរ ុំពារ់បានររ់ត្េុច ែល់ឈេលឈត្កាយលកឈទ្យៀរឈលតចៗឈប់  ឈ្វើកលមករ

ឈហើយ ច៊ុោះខ្៊ុុំឈប់ឈរៀនយូរត្គាន់ដែរឈហើយហនឹង ឈហើយលកលក់ត្បហ៊ុកលតងែឹកត្បហ៊ុកលក់កាលណ៊ុ ងវលិនថ្ងៃ

ែូចសេវថ្ងៃឈទ្យ ឈៅឈេ១េី ូ១៤០០ ឈៅឈយើងលក់ឈៅឈនោះម្ភ៉ា េី ូ៤០០ឈនោះ ឱ្យដរឈយើងហា នស្សឡាញ់ឈេយក 

ឈហើយឈេចូលសរួបងបអូនវហនឹងអ្ ៊ុ៊ុំឆ្ងលកេីបារាុំងហនឹងតាលបងបអូនឈេឈៅ សួរឈន្មោះឯងអ្ ៊ុ៊ុំឆ្ងសួរ យកឈទ្យ យក



ឈែោះបងបអូនគារ់ឲ្យយកយកឈៅ ឈហើយឈេចូលសរួឈៅ ដខអាសស៊ុជឈេចូលសួរឈៅ ឈចញវសាចូលសួរ ដខ៩ ដខ

ភត្ទ្យប៊ុត្រឈហើយដខភ្៊ុុំែល់ឈហើយឈេចូលសួរនិយាយរួលឈៅឈយើងលិនបានស្សឡាញ់ឈេឈទ្យ។ យី! ស្សឡាញ់ង្គយ 

ៗឈទ្យ ឈហើយឈេស្សឡាញ់ហនងឹឯងដរឈេអ្រ់ត្បាប់ ណាឈេការលួយអ្រ់ត្បាប់ឈទ្យៀរឈហើយចស់ៗគារ់ឈចោះដរ

បង្គអ ប់ឈៅឈសើចឈអ្ើឈសើច ឈរៀបការជាលួយឈេលិនែឹងត្បវរតិឈេវអាឈល៉ាចហនឹង ល៊ុខឈលតច រាងឈលតចលិនបានឈលើល

ចាស់ឈទ្យលីអូ្នថាលិនដែលែឹងខយល់អី្លីឈនោះ។ 

ក៖ លីងស៊ុុំការ់បនតិចឈេលលីងការហនឹងលីងម្ភនែឹងថាការជាលួយេូឈទ្យ? 

ខ៖ ណាលិនែឹងឈលតច។ ឈបើឈេត្បាប់ឈហើយហនឹង ឈបើឈេចូលសួរឈហើយឈេត្បាប់ឈ ម្ ោះឈហើយឈលតចលិនែឹងឈលតច។

ត្គាន់ដរថាឈយើងឈៅឈកមងៗឈយើងសាា លគ់ាន ចាសណ់ាស់ែល់ឈេលឈេចស់ឈៅឈេម្ភនបញ្ហា ែូចថាសល័យ

សង្រ្ង្គា លសល័យអី្ហនឹង ឈេត្រូវរបួសសាន លឈៅែូចថាដភនកឈេក៏អី្វ ត្ចល៊ុោះក៏កុំប៊ុិរឈហើយលិនបានេិនិរយឈលើលឈទ្យលី

អូ្នេូដកេិនិរយឈលើលណាស ់ឈអ្ើដណ! បតីវ ឈន្មោះែុំឈណើ រឈកាងៗ ត្ចល៊ុោះកុំប៊ុិរ ថាា លស់ន្មៃ ក់ ដភនកអី្វែល់អី្ចឹងែល់

ថ្ងៃការឈលើល ដលនសាលឱ្យេត្េឹង។ អ្ា៎! កលមឈហើយ អ្រ់ែឹងខយល់ឈសាោះ ឈលតចែឹងខយល់អី្ឈបើលិនបានឈលើលផ្ងឈអ្ៀន

ឈេសង់ង្គប់ ឈអ្ៀនឈេលិនហា នឈលើលផ្ង។ អូ្! លិញឈេឈៅជិរហនឹង ឈេត្បាប់ឈហើយដរអ្រ់ឈលើលល៊ុខ។ 

ក៖ ឈហើយឈត្កាយលកក៏ឈរៀបការជាលួយគាន ឈៅ? 

ខ៖  ចា៎ស! ការឈហើយរស់ឈៅខ្លងឈនោះដរលតង។ 

ក៖ កូនប៉ា៊ុន្មម នឈហើយលីង? 

ខ៖ បាន៤ឈហើយ។ 

ក៖ ម្ភនត្បុសប៉ា៊ុន្មម នស្សីប៉ា៊ុន្មម នដែរលីង? 

ខ៖ ទី្យ១ឈពាន េី ទី្យ២ឈពាន ឈេរ ទី្យបីឈពាន ស្សីលួយ  ទី្យបួនឈពាន ស្សីហា វ។ 

ក៖ ឈពាន ស្សីហា វ ឈៅឈេហនឹស? 

ខ៖ ឈៅឈេ។ 

 



ក៖ សត្ម្ភប់អ្នកលីងឈត្ៅេីភាសាដខមរអ្នកលីងម្ភនឈចោះភាសាអ្វីឈផ្សងឈទ្យ? 

ខ៖ លិនឈចោះឈទ្យ កាលេីឈែើលម្ភនឈរៀនអ្ង់ឈេៃសអ្ង់ឡាុំងឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈចោះដរភាសាដខមរ។ 

ខ៖ ភាសាដខមរឈចោះ ដរក៏ឈរៀនលិនបានឈត្ចើនដែរ។ 

ក៖ អ្នកលីងឈរៀនឈៅេីឈកមងឈរៀនែល់ថាន ក់ទី្យប៉ា៊ុន្មម នដែរ? 

ខ៖ ថាន ក់ទី្យ៥ ែូចថាចូលទី្យ១ឈរៀនបាន១ដខ ឈរៀនបាន១ដខរួចឈ ើងបានទី្យ៣ឈរៀនឈ ើងជិរកកួរ។ 

ក៖ រ ុំលងថាន ក់ទី្យ២បារ់។ 

ខ៖ ឈរៀនទី្យ១បាន១ដខត្េូផឹ្កស្សាឈេកឈៅអ្រ់ម្ភនត្េូឈរៀនឈទ្យ ឈហើយអ្រ់ឈរៀនថាន ក់ទី្យ២ឈទ្យចូលថាន ក់ទី្យ៣ដរលតង។ 

ក៖ ច៊ុោះអាចអានអ្កសរបានខៃោះៗឈទ្យ? 

ខ៖ អានបាន ឈៅឈរៀនឈហើយតាឈយើងអ្រ់ឈចោះអានវេិបាក។ 

ក៖ ឈហើយអ្៊ុីឈត្ៅេីការឈ្វើដស្សចម្ភក រអ្៊ុីម្ភនឈ្វើអី្ឈទ្យៀរឈទ្យ? 

ខ៖ ឈ្វើអី្ម្ភនដរលក់នុំកុំប៊ុិកកុំប៉ា៊ុករិចរួច។  

ក៖ ឈហើយអ្៊ុីម្ភនលាូបអ្វីដែលអ្៊ុីចូលចិរតឈទ្យ? 

ខ៖ ម្ភនឈរើ។ 

ក៖ ម្ភនអ្វីដែរ? 

ខ៖ ែូចជាត្បហ៊ុកលីង ឈសាៃ រឈគា សលៃល្ូរឈត្េឿង ល្ូរឈយើង្លមតាបង់លអល ល្ូរឈត្េឿងអី្ ឈហើយលាូបត្បចុំត្រកូល

ឈយើងត្បឈហើរ ល្ូរអី្ហនងឹ ឈហើយឆ្ ឈសាៃ រអី្លតងម្ភក លឈទ្យ។ ឈបើត្បចុំត្រកួលបុំផ្៊ុរេឺម្ភនសលៃល្ូរឈហើយ ល្ូរ១០ែង 

កកូរលិនទន់បានលតងឈទ្យ។  

ក៖ ឈហើយអ្៊ុីម្ភនជុំន្មញផ្ទា ល់ខៃួនឈទ្យ? ែូចជាការឈ្វើត្រក ការឈែរសៃឹកឈតាន រ ការកូរសករ។ 

ខ៖ ឈបើកូរសករធ្លៃ ប់កូរកាលេី ឈ ើងឈតាន រខ្៊ុុំកូរសករ។ 



ក៖ ឈហើយខ្៊ុុំែូចជាចង់សួរជាច៊ុងឈត្កាយឈរើអ្៊ុីម្ភនអ្វីចង់ផ្ទត ុំឈផ្្ើរឈៅកាន់ការងរសឈលៃងលួយឈនោះឈោយសារស

ឈលៃងលួយឈនោះ និង ផ្តល់ឲ្យកូនៗអី្ចឹងហនឹស ឈហើយជាេិឈសសអាចផ្តល់ឲ្យជុំន្មន់ឈត្កាយដែរ ឈោយសារសឈលៃង

លួយឈនោះលិនអាចបារ់បានអី្ចឹង។ េួកឈយើងនឹងរកាវទ្យ៊ុករហូរ អ្ញ្ច ឹងអ្៊ុីម្ភនអី្អាចនិយាយបាន។ 

ខ៖ ថាឈលតចឈទ្យ។ 

ក៖ និយាយអី្និយាយឈៅឲ្យដរចង់និយាយ ឲ្យកូនខុំឈរៀនអី្ចឹងឈៅ។ 

ខ៖ អូ្! ចង់និយាយេីឈកមងៗជុំន្មន់ឈត្កាយឈនោះ ក៊ុុំឲ្យឈ្វើខៃួនឈេកឲ្យសាត ប់តាលែុំបូន្មម ន ឲ្យឈលើលេត្លូអ្នកល៊ុនៗ

ឈន្មោះ។ ក៊ុុំឲ្យឈភៃើរឈភៃើនអាឈរឿងឈត្េឿងឈញៀន ផឹ្កស៊ុឈីបា៉ា ដ ឈបា៉ា ឈឡា ខុំត្បឹងឈ្វើការជួយឪេ៊ុកម្ភត យ ឈហើយខុំត្បឹង

ដត្បងឈរៀនសូត្រដត្កងថ្ងៃអ្ន្មេរឈៅជីវរិភៃឺសាវ ង ឈហើយអាឈយើងអាដលងដរឈៅឈនោះឈៅឈន្មោះែូចសេវថ្ងៃឈនោះ

ឈសេឈត្េឿងឈញៀន និង ឈ្វើឈលតចឈជៀសឲ្យផ្៊ុរេីឈត្េឿងឈញៀន ុ្ំជាចលបងឈហើយរាល់ថ្ងៃឈនោះឈបើឈយើងឈជៀសផ្៊ុរ

ត្កុលត្េួសារឈយើងម្ភនស៊ុភលងាលឈហើយ សូលឲ្យកូនឈកមងជុំន្មន់ឈត្កាយឈនោះក៊ុុំឈ្វើឈរឿងហនឹងឲ្យឈសាោះ ឲ្យឈ្វើតាល  

េត្លូអ្នកល៊ុនផ្ងឈៅ ឈចោះសាត ប់បង្គា ប់ឪេ៊ុកម្ភត យ ឈហើយឲ្យរួចផ្៊ុរេីឈត្េឿងឈញៀនហនឹងឯង។ 

ក៖ អ្រេ៊ុណសត្ម្ភប់ការផ្តល់ជាច៊ុងឈត្កាយឈោយសារខ្៊ុុំចូលចិរតឈៅអ្វីដែលអ្នកលីងនិយាយអី្ចឹងហនឹសឈហើយ

ខ្៊ុុំែឹងថាការោក់សឈលៃងលួយឈនោះ និង ផ្តល់ែុំបូន្មម នឈៅកាន់កូនៗរបស់អ្នកលីងក៏ែូចជាសាងអ្ន៊ុសាវរយី៍ឈៅ

កាន់េួកគារ់រហរូ។ ឈហើយខ្៊ុុំចង់សួរសុំណួរជាច៊ុងឈត្កាយ ឈរើអ្នកលីងអ្ន៊ុញ្ហញ រឲ្យខ្៊ុុំឈ្វើការោក់របូងរ និង     

សឈលៃងឈនោះឈៅកន៊ុងឈវបសាយរបស់ឈយើងបានឈទ្យ? 

ខ៖ ោក់យកឈៅបញ្ចូលអី្ឈទ្យៀរ? 

ក៖ ោក់បានឈទ្យលីង។ អ្ញ្ច ឹងអ្នកលីងយលត់្េលឲ្យោក់ឈទ្យ? 

ខ៖ ោក់ក៏ោក់ឈៅ ឈហើយឈេវយបិរបងាន់ល៉ាង់អី្។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈហើយខ្៊ុុំអ្រេ៊ុណអ្នកលីង ឈហើយខ្៊ុុំម្ភនដរប៉ា៊ុណណឹ ងដែរ ឈហើយការសម្ភា សេឺត្រូវបានបញ្ច ប់៕ 


