
ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង ទេព ស្សីទៅ 
 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា   ខ៖ អ្នកញែលត្រវូគគសម្ភា ស គេព ស្សីគៅ 
 
ក៖ ជាែំបូងន្ធងខ្ុំសូមញលែងអំ្ណរគុណែល់អ្នកមីងញែលបានឱ្យន្ធងខ្ុំបានគ្វើបេសម្ភា សអំ្ពី
ជីវត្បវរតិរបស់អ្នកមីងន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ ញ ៉ែម សុគន្ធា  ជាអ្នកសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់អ្នកមីងថ្លៃ
គនោះ។អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើគ ម្ ោះគព របស់អ្នកមីងម្ភនគ ម្ ោះអី្ញែរ? 
ខ៖ គ ម្ ោះ គេព ស្សីគៅ។ 
ក៖ គេព ស្សីគៅ។ចាសថ្លៃគនោះខ្ុំគ្វើការសម្ភា សអ្នកមីងគៅកនុងថ្លៃេី១៦ ញខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ការ
សម្ភា សគនោះត្រូវបានគ្វើគ ើងគោយការគរៀបចំពីសកលវេិាលយ័គៅសហរែឋអាគមរកិញែល
ម្ភនគ ម្ ោះថា ប ីវ៉ែយយ ូ គោយសកលវេិាល័យគនោះម្ភនកមមវ ិ្ ីសម្ភា សអំ្ពីត្បវរតិត្បជាជនញខមរ
គយើងគែើមបីឱ្យអ្ន្ធគរគៅឱ្យកូនអ្នកមីងក៏ែូចជាកូនគៅជំន្ធន់គត្កាយឱ្យគារ់ែឹងអំ្ពីជីវត្បរតិនិង
ែំគណើ រគរឿងឆ្កជីវរិពីត្បវរតិែូនតារបស់អ្នកមីង គហើយខ្ុំសូមេេួលការអ្នុញ្ញា រិគែើមបោីក់ការ
សម្ភា សគនោះោក់ចូលគវបសាយរបស់សកលវេិាល័យ ប ីវ៉ែយយូ បានញែរឬគេអ្នកមីង?គរើអ្នក
មីងយល់ត្ពមឱ្យខ្ុំោក់ចូលញែរឬគេមីង? 
ខ៖ ោក់ក៏ោក់គៅអ្ញ្ច ឹងវមិនជាសអីផងហនឹង។ 
ក៖ ញែលគវបសាយហនឹងម្ភនគ ម្ ោះថា  www.cambodiaoralhistory.byu.edu អ្ញ្ច ឹងឥ ូវន្ធង
ខ្ុំចាប់គផតើមគ្វើការសម្ភា សអ្នកមីង អ្ញ្ច ឹងសូមជួយត្បាប់គ ម្ ោះគព មតងគេៀរបានគេ? 
ខ៖ គេព ស្សីគៅ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹ អ្នកមីងម្ភនគ ម្ ោះគគគៅគត្ៅអី្ញែរគេអ្នកមីង? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនគេ ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងម្ភនញរមួយហនឹងគេគ ោះ។ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងគកើរគៅថ្លៃ ញខ
 ឆ្ន ំ ញែរមីង?អ្ញ្ច ងឹគបើតាមគៅកនុងអ្រតសញ្ញា ប័ត្ររបស់អ្នកមីងគឺគោយសារញរអ្នកមីង
គារ់គមើលមិនគ ើ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំនឹងគ្វើការអានជួនអ្នកមីងញរមតងថ្លៃេី៥ ញខរុលា ឆ្ន ំ១៩៧៣ចាស
អ្ញ្ច ឹងេីតាំងកញនែងកំគណើ ររបស់មីងវ ិគៅ ញែរអ្នកមីងម្ភនចាំញែរគេ? 
ខ៖ គៅភូមិ ញត្ពកគោ ិ្៍  ុញំត្ពកគោ ិ្៍ ស្សុកស្សសីនារ ។ 

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


ក៖ គខរតអី្គគញែរមីង? 
ខ៖ គខរតកំពង់ចាម ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ។អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងគកើរឆ្ន ំញខមរគរើជាសរវអ្វីញែរមីង? 
ខ៖ ឆ្ន ំឆ្ែូវ អូ្...សរវគគា ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹមីងឆ្ន ំឆ្ែូវគ ោះ?ចាសអ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងគរើអ្នកមីងម្ភនបងបអូនត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម នអ្នកញែរ
អ្នកមីង? 
ខ៖ យកញរអាគៅរសគ់េអី្? 
ក៖ អ្រ់គេយកទំងអ្ស់ទំងសាែ ប់ទំងអី្ទងំអ្ស់ហនឹង ។ 
ខ៖ ទំងអ្ស់៨ន្ធក់ ស្សី៣ត្បុស៥ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងទំងអ្ស់គៅរស់ប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ គៅរស់គ ោះ គៅញរ៦ន្ធក់គេ។ 
ក៖ គហើយមូលគហរុអី្ញែរបានជាពួកគារ់សាែ ប់ញែរមីង? 
ខ៖ ឈឺបងស្សីមួយម្ភនជំងឺេឹកគន្ធមញផអម គហើយបងត្បុសមួយគេៀរគពេយថាគ្វើេុកគបោះែូង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើបងបអូនអ្នកមីង ញែលពួកគារ់គៅរស ់គរើពួកគារ់គៅ វ ិញែរ
មីង? 
ខ៖ គៅគមើលគៅបងត្បុសមួយមិនែឹងជាេីប៉ែុន្ធម នគេគនោះ បងេី២ហនឹងគៅភនំគព  គហើយគៅបង
ស្សីេី៣ហនឹងក៏គគគៅគៅភនំគព ញែរគហើយគគគៅគៅជាមួយកូនគៅ។ 
ក៖ គហើយម្ភនអ្នកគៅហនឹងអ្រ់អ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ គគញែរចូលែល់េី៤គ ោះ េី៤គគគៅភូមិរការទវ  មកេី៦សាែ ប់គហើយបងត្បុសខ្ុំគហើយនឹងខ្ុំ
ហនឹងគៅកំពង់ចាមហនឹងឯង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើមីងកូនចបងឬក៏កូនគៅញែរ? 
ខ៖ កូនគៅ បងបន្ធា ប់ខ្ុំគៅសអីគេគគគៅ តាំង គគាក គារ់ម្ភនត្បពនារួចក៏គៅគៅហនងឹគៅ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើឪពុកអ្នកមីងគារ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្គគញែរ? 
ខ៖ គ ម្ ោះ គេព គិរ។ 
ក៖ គេព គិរគ ោះ គិររហូរមិនញែលឈប់គិរគសាោះគ ោះមីង។ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភន
ចាំថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ ររបស់ឪពុកអ្នកមីងញែរឬគេ? 



ខ៖ អ្រ់ែឹង អ្រ់ចាគំេ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើគារ់គកើរជំន្ធន់ ញែរ? 
ខ៖ អ្រ់ៗែឹង អ្រ់ចាំគេ។ 
ក៖ ជំន្ធន់ឥសសរអី្ អ្រ់ែឹងគេ? 
ខ៖ អ្រ់ អ្រ់ែឹងគេ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើគារ់សាែ ប់ឬក៏រស់ញែរអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ គារ់សាែ ប់តាំងពី៦៧មកគមែ៉ែោះគិរមកែល់សពវថ្លៃវ ិគមើល៦៧មកែល់ឥ ូវសពវថ្លៃ២៤មក
ែល់៦៧។ 
ក៖ គារ់សាែ ប់គៅឆ្ន បំ៉ែុន្ធម នញែរ ១៩៦៧? 
ខ៖ មិនែឹងជា៩៣ឬក៏៩៤គេ ខ្ុំគភែចញែរហនឹង ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់សាែ ប់ឆ្ន ំ៩៣ ឬក៏៩៤ហនងឹគ ោះ? 
ខ៖ ចាសៗ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគពលញែលសាែ ប់អាយុ៦៧ឆ្ន ំគ ោះ អ្ញ្ច ឹងគយើងែកតាមហនឹងគៅគយើងគ ើ ឆ្ន ំគារ់
គកើរគហើយ។ 
ខ៖ ចាសៗ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនចាំញែរគេថាេីកញនែងកំគណើ ររបស់បា៉ែអ្នកមីងគៅ វ ិញែរអ្នកមីង? 
ខ៖ គារ់គ ោះគគគៅភូមិគជថ្ត្ប រួចសអីគេៀរគេគគមិនែឹងគៅអី្វ ិគេៀរគេ? 
ក៖ គៅគខរត វ ិញែរ? 
ខ៖ គៅហនងឹ កំពង់ចាមហនឹងញែរហនឹង ត្គាន់ញរគគគៅថាភូមិគជថ្ត្ប ញរគគគៅថាស្សុកញស្ស 
បន្ធា ប់មកក៏គារ់មកគៅញត្ពកគោ ិ្៍ហនងឹមក។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនចាំគេថាឪពុកអ្នកមីងគកើរឆ្ន ំញខមរជាសរវអី្ញែរមីង? 
ខ៖ ឆ្ន ំេគនោយ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសំណួរបន្ធា ប់គេៀរគោយសារញរសួរគរៀងគែ គោលគត្ចើនអ្ញ្ច ឹង
គហើយគែើមបីឱ្យែឹងអ្ញ្ច ឹហនឹងង  គរើអ្នកមីងម្ភនការចងចាំអ្វីខែោះញែរជាមួយនឹងឪពុករបស់មីង
 ?ឪពុករបស់អ្នកមីងគរើគារ់ជាមនុសសយ៉ែងគមតចញែរ? 
ខ៖ កាលពីជំន្ធន់គារ់គ្វើញរញស្សចិញ្ច ឹមកូនហនឹង។ 



ក៖ គហើយចុោះគារ់ផតល់គសចកតីស្សលា ឱ់្យកូនបានគត្ចើនញែរឬគេ?  
ខ៖ ម្ភនអី្្មមតា ម្ភនអី្គេម្ភនញរ្មមតាៗហនងឹ ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងគរើគារ់ម្ភនអ្ប់រអំ្នកមីងអី្ញែរគេនិងម្ភនបានឱ្យលុឱ្យអី្អ្នកមីងគៅ
គរៀនញែរឬគេអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ចាសហនឹងគហើយ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើម្ភត យរបស់អ្នកមីងគារ់ម្ភនគ ម្ ោះអ្វីញែរមីង? 
ខ៖ គារ់គ ម្ ោះ ត្បាក់ យូន ។ 
ក៖ គារ់ជាជនជារិគវៀរ មញមនបានអ្ញ្ច ងឹហក៏ីអ្រ់គេ? 
ខ៖ កាច កាចគពកញខមរសុេា ។ 
ក៖ អូ្...ញរកាចគពកគគោក់គ ម្ ោះអ្ញ្ច ឹងញរហមងគ ោះ អ្ញ្ច ឹងគារ់កាចគពកគ ោះបានជាគគ
ោក់គ ម្ ោះអ្ញ្ច ឹងគ ោះអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ កាច ស់ញរឥ ូវហនឹង ក៏គៅញរកាចញែរហនឹង គមើល៨៦គហើយហនឹង គៅញរ     
អ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់គៅរស់ែល់សពវថ្លៃគ ោះ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ។អ្ញ្ច ឹងឆ្ន ំគកើរមីងអ្រ់ចាំពីគារ់គេគ ោះ?អូ្...អ្ញ្ច ឹងអ្រ់អី្គេែកតាម
ហនឹងគៅបានគហើយអ្ញ្ច ឹងគន្ធោះែឹងឆ្ន ំគារ់គកើរគហើយថាគារ់អាយុប៉ែុន្ធម នគន្ធោះ អាយុគារ់៨៦
គហើយយកឆ្ន ំគារ់ែកនឹង២០១៦គៅគ ើ គហើយអ្ញ្ច ឹងគរើស្សកុកំគណើ រគារ់គៅ វ ិញែរ
មីង? 
ខ៖ គៅគនោះគៅស្សកុែូចពុកខ្ុំញែរ គគគៅភូមិគជថ្ត្ប។ 
ក៖ គជថ្ត្បចាស? 
ខ៖ គជថ្ត្បចាស ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងឆ្ន ំញខមរគារ់គកើរជាសរវអី្គគញែរ? 
ខ៖ មញម ឆ្ន ំមញមសរវពញព។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងម្ភនចងចាំអ្វីខែោះញែរជាមួយនឹងម្ភត យរបស់អ្នកមីងហនឹង ? 
ខ៖ ខ្ុំគ ោះ? 



ក៖ ចាសគរើម្ភត យរបស់អ្នកមីងម្ភនអ្រតចរកិញបប ញែរ? 
ខ៖ គារ់ៗមិនម្ភនអី្គេជាជួយអ្នកជិរខាងវ ិមិនញែរម្ភនគរឿងអី្ជាមួយគគគ ើយញរគបើគារ់
កាចគារ់កាចកនុងការត្រូវគារ់មិនញមនកាចកនុងការខុសគន្ធោះគេប៉ែុនត្គាន់ញរគារ់កាច។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចូលែល់ជីតាអ្នកមីងវ ិជីតាខាងឪពុកគរើជីែូនជីតាគ ម្ ោះ
អី្ញែរមីង តាអី្យយអី្មីង?អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ចាំគេអី្ថាយយតាគ ម្ ោះអី្គន្ធោះ? 
ខ៖ ែូចជាគភែចគហើយខ្ុំ អូ្...តាគេព យយ ន់ ខាងញម៉ែ តាត្បាក់ យយគេស។  
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើតាយយខាងម្ភត យហនឹង គរើេីកញនែងកំគណើ រគៅ វ ិញែរ? 
ខ៖ គៅហនងឹ ស្សុកហនឹង គៅទំងពីរន្ធក់ញរមតង។ 
ក៖ ទំងពីរន្ធក់គៅស្សុកញរមួយញរហមង គៅហនឹងគជថ្ត្បគខរតកំពង់ចាមហនឹងញរហមងគ ោះ        
អ្ញ្ច ឹងគរើតាគកើរឆ្ន ំសរវអី្គគញែរមីង ? 
ខ៖ អ្រ់ៗែឹងគេ ។ 
ក៖ ចុោះយយវ ិមីង? 
ខ៖ អ្រ់ៗញែលហនឹង  គាម នបានសួរញម៉ែគេមិនែឹងគេ។ 
ក៖ ចុោះមីងគកើរទន់គារ់ញែរឬអ្រ់គេមីង? 
ខ៖ អ្រ់ញែរអ្រ់ទន់គេ គារ់សាែ ប់តាមគបើខ្ុំឮម្ភត យខ្ុំនិយយតាំងពីអាយុគារ់ខាង់ហុកមកគមែ៉ែោះ
យយតាហនឹង  គហើយម្ភត យខ្ុំគពលញែរគារ់ម្ភនខ្ុំគារ់អាយុ៤៥គហើយហនងឹ អ្ញ្ច ងឹគារ់
សាែ ប់តាំងពីកូនគារ់េីប៉ែុន្ធម នេីបីអី្គ ោះ ។ 

ក៖ ចាសគហើយអ្ញ្ច ងឹគរើគារ់សាែ ប់ហនឹងគៅកនុងរបប ញែរយយតា? 
ខ៖ មិនែឹងជាគៅកនុងរបប គេរបបអី្ផង។ 
ក៖ អ្រ់ទងំអ្ស់ញរហមងគ ោះគោយសារញរពួកគារ់ចាស់ៗគពកគ ោះ។ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង
គរើបងបអូនតាយយអ្នកមីងញម៉ែឪអី្ហនឹង ម្ភនញែលម្ភនពី គគគៅរស់គៅត្បគេសគត្ៅញែរ
ឬគេអ្នកមីង? 
ខ៖ ត្បញហលជាមិនម្ភនគេ ញរបងស្សីមួយញែលខ្ុំត្បាប់ថាគារ់គកើរេឹកគន្ធមញផអមសាែ ប់ហនឹង
 គពលញែរញបកមកហនឹង គារ់បានគៅរកសុគីៅអូ្ញខោអី្ហនងឹ ញរបន្ធា បប់មកគេៀរបតី



គារ់ក៏ម្ភនស្សមី្ភនអី្គៅក៏គត្កាយមកគារ់ក៏គៅតាមបតីគារ់ែូចជា៨២រហូរែលគ់ារ់ត្រ ប់
មកវ ិពី៩៣ចាសម្ភនតាប៉ែុណណឹ ង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចូលែលក់ារសិកោរបស់អ្នកមីងវ ិមតងគរើអ្នកមីងគរៀនបានែល់ថាន ក់េីប៉ែុន្ធម ន
ញែរមីង? 
ខ៖ េី៦ ។ 
ក៖ េី៦គ ោះមីង?គរៀនមកកាលញប៉ែរជាងគហើយឬក៏គមតចញែរ? 
ខ៖ េី៦កាលហនឹងឌីបែូមេី៧គន្ធោះ ។ 
ក៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹងគរៀនបានគត្ចើនញែរតាសអ្នកមីង អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគចោះអានគចោះសរគសរបានចាស់
ញែរគេមីង។ 
ខ៖ សរគសរមិនសូវជាសាអ រគេ ញរគបើគមើលោច់ ប៉ែុញនតោកយខែោះក៏អានមិនោច់ញែរ។ 
ក៖ អ្នកមីងម្ភនធ្លែ ប់គរៀបភាសាអី្គត្ៅពីភាសាញខមរញែរគេមីង? 
ខ៖ អ្រ់គេគរៀនញរភាសាញខមរញរមួយមុខហនឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងគរៀនគៅសាលាបឋមសិកោ ញែរមីង? 
ខ៖ គគគៅសាលាកាគ ស ចាសគៅស្សីសនារញត្ពកគោ ិ្៍ហនឹង  ។ 
ក៖ ចាស ស្សសីនារ ញត្ពកគោ ិ្៍ហនឹងគ ោះចាស។ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងគពលញែលគរៀនហនងឹ 
អ្នកមីងម្ភនកតីស្សថ្មគៅថ្លៃអ្ន្ធគរមីងចង់គ្វើអី្គគញែរគត្ោោះគោយសារញរគពលគៅគរៀនហនឹងក៏
ចង់ម្ភនកតីស្សថ្មញែរថា្ំគ ើងចង់គ្វើអី្គគញែរ មីងគពលញែលអ្នកមីង្ំគ ើង? 
ខ៖ កាលហនឹងគន្ធោះស្សលា ់ញរគពេយ។ 
ក៖ ចង់គ្វើគពេយ? 
ខ៖ ប៉ែុញនតកាលហនឹងគពលញែរគៅគរៀនគបើអ្រ់គចោះក៏គោយសារញរអាអ្ ត រវ្ំគពកគន្ធោះគត្ោោះ
គបើអានគៅវត្កលាស់មិនគច ញរហមងហនឹង  ត្កលាស់ោកយមិនត្រូវគសាោះញរមតងថាមិនចំ
គហើយកាលញែលគៅគរៀនហនឹង ក៏ម្ភនគគបង្អអ ប់ញែរហនឹង គត្ោោះកាលហនឹងគយើងវតា
ឡាន់គន្ធោះអា ូវហនឹងក៏គៅញរអ្ញ្ច ឹងញែរ ញរោកយ ខែោះនិយយអ្រ់រួចញរហមងែល់គពល        
អ្ញ្ច ឹងក៏ឈប់គរៀនគៅគរៀនបានរិច។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងនិងត្កុមត្គួសាររបស់អ្នកមីងវ ិក៏ែូចជាអ្នកមីងអី្ហនឹង ម្ភនញែលធ្លែ ប់
ញែរបានគ្វើរបរញស្សចម្ភា រអី្គេអ្នកមីង? 



ខ៖ អូ្...កាលពីពុកខ្ុំគៅគ្វើញរស្សូវហនងឹ ញរគពលញែលផុរពីពុកខ្ុំគៅបងៗគគរកសុគីរៀងៗ    
ខែួន។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចូលែល់ជីវរិអាោពិោហ៍របស់អ្នកមីងវ ិមតង គរើអ្នកមីង
គរៀបការគៅឆ្ន  ំញែរមីង? 
ខ៖ ពី៩៣ចាស ។ 
ក៖ ១៩៩៣ ញខប៉ែុន្ធម នញែរមីង? 
ខ៖ អ្រ់ចាគំេ ចាំញរ៩៣ ។ 
ក៖ មីងគរៀបការគៅ វ ិញែរមីង? 
ខ៖ គៅអី្ស្សុកស្សីសនារហនឹង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើការគរៀបការហនឹងឪពុកម្ភត យជាអ្នកគរៀបចំឱ្យឬក៏ស្សលា ់ចិរតឯងញែរ
អ្នកមីង? 
ខ៖ ជំន្ធន់ហនឹងគៅគលើញម៉ែឪគេ ជំន្ធន់ខ្ុំគន្ធោះ។ 
ក៖ គហើយគរើញែលសាា ល់សាវ មីពីមុនមកគេ ? 
ខ៖ អ្រ់គេ គាម នគេគគមកែណតឹ ងញម៉ែឪហនងឹញរមតងហនឹង ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងជួបគាន គៅនឹងផាោះហនងឹញរមតងគ ោះ? 
ខ៖ ចាសហី...ជំន្ធន់ហនឹងគៅគនោះ ស់ ត្បថ្ពណីញខមរ ភាា ប់ោកយគហើយក៏មិនបានគមើលមុខ
គាន ញែរចាស គបើសិនជាខ្ុំអាចវលិលយគត្កាយបាន ស្សលា ់ត្បថ្ពណីអាលយគត្កាយវ ិខ្ុំមិន
ស្សលា ់គេអាគជឿនគលឿនគនោះគន្ធោះគសែៀកខែីអ្សគ់ហើយអាសីល្ម៌គនោះខ្ុំស្សលា អ់ាពីមុន
មក ស់និយយតាមត្រង់ពីមុនសលី្ម៌លអគសែៀកញវងៗឥ ូវហនងឹបារ់ៗអ្ស់គហើយសលី្ម៌
គន្ធោះគួរឱ្យស្សគ ោះពីមុន ស់។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគលាកពូស្សលា ់មីងញែរគេ?គហើយអ្នកមីងម្ភនេេួលបាន
ប ត រការញែលខាងត្បុសគគបានឱ្យញែរឬគេមីង? 
ខ៖ ម្ភនគរើគគបង្អា ប់។ 
ក៖ បង្អា ប់អី្គគវ ិញែរមីង?  
ខ៖ ជំន្ធន់ខ្ុំហនឹងគគបង្អា ប់លុយហនឹង ។ 
ក៖ បង្អា ប់លុយគ ោះមិនញមនម្ភសគគាអី្គេគ ោះ? 



ខ៖ ញរគបើជំន្ធន់ញម៉ែខ្ុំវ ិកាលហនឹងពុកខ្ុំបង្អា ប់ផាោះបីខនងគហើយែប់រុគេៀរគ ោះជំន្ធន់គារ់
គ ោះញរជំន្ធន់ចាស់ពីមុនគន្ធោះគារ់ថាការបីយប់ បីថ្លៃគេៀរគ ោះការ។ 
ក៖ ហនឹងគហើយឥ ូវហនឹងញរមួយគភែរហនឹង ។ 
ខ៖ ហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងបានជាខ្ុំនិយយថាគបើអាចវលិលយគត្កាយវ ិបាន ខ្ុំស្សលា ់ 
ជំន្ធន់ហនឹង ស់ខ្ុំមិនស្សលា ់គេជំន្ធន់គនោះគន្ធោះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងជីវរិអ្នកមីងពីអ្រីរកាលមកគត្បៀបគ្ៀបនឹងបចចុបបននកាលវ ិគរើវលកខណៈ 
ខុសគាន គមតចខែោះញែរមីង?ពិបាកនិងស្សណុកគមតចខែោះញែរ ពីមុនស្សួលជាងឬក៏ឥ ហូនឹង មីង? 
ខ៖ អ្ញ្ច ឺងគហើយបានជាខ្ុំស្សលា ់លយគត្កាយវ ិហនឹង ខ្ុំ ស្សលា ស់ងាមពីមុនវ ិ។ 
ក៖ ចុោះឥ ូវហនឹងគមតចញែរមីង? 
ខ៖ ឥ ូវហនឹងគ ោះវគជឿនគលឿនក៏ពិរញមនញរខ្ុំមិនគព ចិរត។ 
ក៖ ចុោះសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់មីងវ ិពីមុននិងឥ ូវហនឹងគរើមួយ ស្សណុកជាង? 
ខ៖ ពីមុនគ ោះ ពីមុនគៅគលើញម៉ែឪវម្ភនពិបាកអី្ហូបចុកគៅគលើញម៉ែឪហនឹងជាអ្នកចិញ្ច មឹ ែល់
មកម្ភនត្គួសារខែួនឯងចារ់ញចងខែួនឯងគៅគលើកូនខែួនឯងវពិបាក ស ់មួយជីវភាព
គយើងវត្កផងគន្ធោះវអ្រ់ម្ភនគែើមេុនរកសុ ី ពីមុនញម៉ែឪគ្វើញរញស្សហនឹងម្ភនគែើមឯ ញចកគន្ធោះ
ែល់ញរផុរគ្វើញស្សគៅវអ្ស់ឈប់គ្វើគៅរកសុីខែួនឯងតាមញរកម្ភែ ងំពិបាក ស់ពិបាកញមន  
ចាស។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងចូលចិរតពិសារមហូបអី្ញែរមីង? 
ខ៖ គបើនិយយគៅមិនជាគរ ើសគេចូលចិរតទងំអ្ស់ហនឹង េូគៅញរមតង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើមីងចូលចិរតអ្វីញែលវពិគសសជាគគ មីង? 
ខ៖ ខ្ុំែូចជាមិនែឹងជាចូលចិរតអី្គេគត្ោោះអី្គយើងហូបអី្មិនគរ ើសផងហនឹង គត្ោោះវមិនម្ភនអ្វី
ញែលសំគាល់គត្ោោះអី្គយើងហូបេូគៅអ្ញ្ច ឹងហនងឹ វមិនម្ភនអី្ជាសំគាលគ់េ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងគចោះគ្វើមុខមហូបគត្ចើនញែរឬគេមីង? 
ខ៖ គចោះគត្ចើនញែរគរើ ។ 
ក៖ គចោះពី គគវ ិញែរមីង? 
ខ៖ គបើឱ្យនិយយពីគរឿងថាគរៀនពី គគវ ិមិនគរៀនគេញរយល់ខែួនឯង។ 



ក៖ គមើលគគគមើលឯងអ្ញ្ច ឹងគៅគ ោះមីងគ ោះ។ចាសអ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងសត្ម្ភប់មីងគពលញែល
េំគនរគរើមីងចូលចិរតគ្វើអ្វីជាងគគញែរមីង? 
ខ៖ គ្វើគ ោះឥ ូវហនឹង ពីមុនមកមិនជាម្ភនអី្គ្វើគេញរគបើឥ ូវហនងឹគមើលគសៀវគៅ្ម៌។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់គពលញែលអ្នកមីងេំគនរពីការង្អរអ្ញ្ច ឹង  គរើអ្នកមីងចូលចិរតគៅកមោនត
គៅ ញែរមីង?រមយណីោឋ ន ញែរមីង? 
ខ៖ គបើនិយយឱ្យត្រង់គៅគឺមិនជាចូលចិរតគែើរមនុសសគត្ចើន្ុ អាហនឹងវជាអារមមណ៍របស់ខ្ុំ
គេ អាហនឹងនិយយគច ពីចិរតខ្ុំញរមតង ។ 
ក៖ ចុោះធ្លែ ប់គៅសមុត្រកញនែងញែលសៃប់សាៃ រ់អី្ខែោះគេមីង? 
ខ៖ ហុី...មួយជីវរិរបស់ខ្ុំគនោះមិនញែលបានគែើរគៅគលងឯ នឹងគគគេ គមើលពីកូនមួយធ្លែ ប់
គៅគិររីមយ ភនំតាគ ៉ែសអីគគគៅថាពញពភនំ ភនំសនាុក គៅភនំគចររសឹ ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងចូលចិរតសាត ប់ចគត្មៀងញែរឬគេមីង? 
ខ៖ ចគត្មៀងគ ោះ ចគត្មៀងពីគែើមសាត ប់ញរគបើចគត្មៀងសម័យឥ ូវមិនគចោះសាត ប់ថាគមតចគេមិន
ចូលចិរតគេមិនញែលសាត ប់គេ។ 
ក៖ ចុោះអ្នកមីងចូលចិរតសាត ប់បេតារា ជាងអ្នក ញែរ? 
ខ៖ ចូលចិរតសាត ប់ញរបេសុិន សុីសាមុរគេឱ្យញរពីគែើមចូលចិរតញរទំងអ្ស់ហនងឹ ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងគចោះគត្ចៀងឬក៏គលងឧបករណ៍គភែងអី្ញែរឬគេមីង?  
ខ៖ អ្រ់គេ។ 
ក៖ អ្រ់គេ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសុំជួយត្បាប់ជីវរិរបស់អ្នកមីង គពលរបបសង្គ្ង្អា មញែលអ្នក
មីងឆ្ែងការ់ពីបបប៉ែុល ពរហនឹង គរើអ្នកមីងឆ្ែងការ់បញ្ញហ អ្វីខែោះញែលនឹងបានជួបបញ្ញហ អ្វីខែោះ
ញែលមីងញែលបញ្ញហ ជីវរិរបស់អ្នកមីងហនឹង ចូលអ្នកមីងគរៀបរាប់ឱ្យបានគកាោះកាយផង
 មីង? 
ខ៖ គៅរូចហនឹង ។ 
ក៖ ចុោះចាំអី្គគខែោះញែលគពលហនឹងគៅពីរូចហនឹង ? 
ខ៖ ចាំៗញរឱ្យក៏ញម៉ែហនងឹ  គៅជាមួយញម៉ែគអាបកគារ់គៅគ្វើបាយសមែរគៅសអីគគគៅ     
សម្ភគមន៍ហនឹង ចាំញរប៉ែុណណឹ ង។ 
ក៖ គហើយគមតចញែរមីងហូបចុកអី្ហនឹង ? 



ខ៖ កាលហនឹងែឹងញរចាំជាងគគគឺបបររាវៗហនងឹ ។ 
ក៖ គហើយហូបញឆ្អរញែរគេគៅពីគកមង? 
ខ៖ អ្រ់គេ ហុរញរេឹកបបរហនងឹ គហើយបបរគ ើងរាវ។ 
ក៖ គហើយគពលហនឹងអាយុប៉ែុន្ធម នឆ្ន ំញែរមីង? 
ខ៖ គបើតាមចាំមិនែឹងជាប៉ែុន្ធម នគេគនោះ ។ 
ក៖ ញរគបើមីងគកើរឆ្ន ១ំ៩៧៣? 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងមិនែឹងជាអាយុប៉ែុន្ធម នគេម្ភនញរ៥ ៦ឆ្ន ហំនឹង គហើយក៏គគបានជគមែៀសគៅភូមិ
ញត្ពកកាគវស កាលហនឹង ខ្ុំចាំញែលគរើ គហើយគពលញែលគគជគមែៀសគៅភូមិញត្ពកកាគវស
ហនឹងកាលហនឹងគគរកសម្ភែ ប់គហើយហនឹងគៅញរ៣ថ្លៃគេៀរគេកាលហនឹងខ្ុំែឹងគរើ ខ្ុំឮញម៉ែខ្ុំនិយយ
គន្ធោះកាលហនងឹញម៉ែថាគៅញរ៣ថ្លៃគេៀរគេញែលត្រូវគគសម្ភែ ប់ហនឹង  ប៉ែុញនតមិនែឹងថាខាង 
គគមកជួយគេ ប៉ែុញនតត្គាន់ញរែឹងថាគគជគមែៀសគយើងគៅភូមិញត្ពកកាគវសគគរកគយើងហនឹង គៅ
សម្ភែ ប់គហើយញរគៅញរ៣ថ្លៃគេៀរគេក៏គគមកជួយគយើងហនឹងទន់គៅហនឹង  គហើយគគរសំាយ
ទន់គៅក៏ចូលមកភូមិស្សុកវ ិគៅ ចាំញរប៉ែុណណឹ ង ។ 

ក៖ គហងវ ិញរហមងហនឹង កំុអី្នឹងគាម នបាន មកអ្ងាុយឱ្យខ្ុំ សម្ភា ស បាន          
អ្ញ្ច ឹងគេ។ហនឹងគហើយអ្ញ្ច ងឹគពលញែលអ្នកមីងែឹងថាអ្នកមីងខែួនឯងផ្ទា ល់និងបងបអូនឪពុក    
ម្ភត យរបស់មីងក៏ែូចជាខែួនឯងបានរួចផុរគរើអ្នកមីងម្ភនអារមមណ៍គមតចញែរ? 
ខ៖ គៅរូច ស់មិនែឹងជាគិរថាគមតចគេ។ 
ក៖ ចុោះគបើគិរពីគពលហនងឹលយគត្កាយវ ិអ្ញ្ច ងឹ  គបើសិនជាអ្នកមីងគពលហនឹងម្ភនអាយុ
គត្ចើនែូចជាគពលហនឹង រចួផុរពីរបបអ្ញ្ច ឹងៗអ្នកមីងសបាយចិរតញែរឬគេ? 
ខ៖ សបាយៗ។ 
ក៖ សបាយគោយសារញរមីងម្ភនគសរភីាពគ ោះ។ហនឹងគហើយអ្ញ្ច ងឹគរើអ្នកមីងម្ភនគៅសល់
បងបអូននិងម្ភត យឪពុកសល ់ខែោះញែលអ្នកមីងញែលរួចផុរពីរបបហនឹង ។ 
ខ៖ គមើលគៅពីជំន្ធន់ប៉ែុល ពរហនឹង គបើខ្ុំបានឮញម៉ែខ្ុំនិយយថាសាែ ប់ញរបងខ្ុំម្ភន ក់គេ 
កាលគពលពីជំន្ធន់ឮ អាយុជាងថ្មាគារ់គ្វើអី្គគៗគៅកងចលរ័ កងឆ្ែបអី្គគហនឹង ង្អប់
ញរមួយហនឹងគេ គៅជំន្ធន់ហនឹងយួនបា ់ចាំញរប៉ែុណណឹ ង គារ់គៅជួយគគ២ន្ធក់ឪនិងកូនហនឹង



 គៅរាយមងគៅរួចគហើយក៏យួនហនងឹវបា ់គៅ រួចវញស្សកឱ្យជួយរចួគៅបងខ្ុំក៏គារ់
ហនឹងគៅជួយចាំញរប៉ែុណណឹ ងគេ ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ ចុោះអ្នកមីងគពលញែលញបកពីជំន្ធន់ប៉ែុល ពរហនឹងមកអ្ញ្ច ឹងហនឹង គរើ
ត្កុមត្គួសារអ្នកមីងក៏ែូចជាអ្នកមីងត្បកបរបបអ្វីញែរមីងសត្ម្ភប់ចិញ្ច ឹមជីវរិ ? 
ខ៖ ម្ភនគ្វើអី្គ្វើញរស្សូវនិងញស្ស ម្ភន។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ម្ភនគ្វើចម្ភា រអី្គេ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនចម្ភា រគេម្ភនញរញស្ស ម្ភនញស្សគ្វើហនងឹរបបខែួនឯងខែោះជួលគគខែោះគហើយគៅពុកខ្ុំគ្វើ
បានគត្ចើន ស់ជួលកាលពីរជត្ងុក គពលខែោះមួយជត្ងុកជាអី្គ ោះតាមញរឆ្ន ំ គភែៀងគត្ចើន
នឹងឱ្យផលញែលវឱ្យផលហនឹង  ប៉ែុញនតកាលពីជំន្ធន់ហនឹងម្ភនអី្គគគែើរេិ លក់ស្សវូជួនរែឋ
ជួនអី្គន្ធោះ ប៉ែុញនតកាលហនឹងគគគគៀបសងារ់ ស់គត្ោោះអី្គយើងលក់តាមកំណរ់របស់គគេិ 
ប៉ែុញនតែូចថាវសាហាវ ស់ែូចជាត្បធ្លនភូមិ ុអីំ្ ឆ្ែបអី្វគ ើគគៀបស្សូវគយើងែល់គលើផាោះ
គ ោះ។ 
ក៖ អាហនងឹជំន្ធន់អី្គគញែរមីងគពលហនឹង? 
ខ៖ អាហនងឹជំន្ធន់សអីគគគេគគគៅថាលក់ស្សវូជួនរែឋគន្ធោះ។ 
ក៖ ញបកប៉ែុល ពរគៅគហើយគ ោះ ? 
ខ៖ ញបកគហើយ។  
ក៖ គហើយគថាកហីក៏ថ្លែញែរលក់ឱ្យហនឹង ? 
ខ៖ អូ្...មិនែឹងជាមួយគី ូប៉ែុន្ធម នគេកាលហនឹងគយើងគៅចាយអាលុយមួយកាក់ ពីរកាក់គន្ធោះ ។ 
ក៖ ញមនអានអាជំន្ធន់លុយញហកជាពីរហនឹងញមន? 
ខ៖ ហនឹងគហើយអាជំន្ធន់លុយញហកជាពីរហនងឹគហើយមួយកាក់ ពីរកាក់ហនឹងគហើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់ជីវរិអ្នកមីង សអញីែលមីងចងចាជំាងគគបំផុរ មីងកនុងជីវរិ
ញែលមិនអាចបំគភែចបាន មីង មីងចងចាំអី្គគ? 
ខ៖ ឈឺចាំជាងគគគឺអាត្រង់ញែលគគគកើបយកស្សូវញែលគយើងខំគ្វើសឹងអី្គៅគហើយហនឹង ខឹង
អាត្រហនឹង សអប់ញរហមង។ 
ក៖ ហនឹងគហើយអាខំគ្វើហរ់ចង់ង្អប់គៅគហើយហនងឹ មកគកើបយករបស់គយើងគៅវ ិ ។ 



ខ៖ អាហនឹងគគឱ្យគយើងលក់ស្សូវរត្មូវជួនរែឋហនឹង រថ្មែគថាកជាងអាគគគែើរេិ ខាងគត្ៅឯក
ជនគៅគេៀរគ ោះហនឹង  ហនងឹគហើយវគថាកជាងឯកជនចាស ។ 
ក៖ គហើយមីងគពលហនឹងគៅ ញែរមីង ? 
ខ៖ ខ្ុំគៅញត្ពកគោ ិ្៍ហនឹង ។ 
ក៖ គៅនឹងញត្ពកគោ ិ្៍ហនឹងញែរហនឹង  ចុោះគពលញែរជំន្ធន់ប៉ែុល ពរវ ិមីងនិងត្គសួារគគ       
ជគមែៀសគៅគៅគខរត វ ិញែរមីង? 
ខ៖ កាលពីជំន្ធន់ហនងឹគហើយញែលខ្ុំថាគគជគមែៀសគៅគៅញត្ពកាគវសគន្ធោះ។ 
ក៖ អូ្....ចាសហនឹងគហើយចាស ចុោះអ្នកមីងគត្កាយគពលញែលអ្នកមីងគរៀបការគហើយគរើអ្នកមីង
ម្ភនកូនត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរមីង? 
ខ៖ កូន៣ន្ធក់។  
ក៖ ស្សីប៉ែុន្ធម ន ត្បសុប៉ែុន្ធម នន? 
ខ៖ ត្បុស២ ស្សី១ ។ 
ក៖ គរើពួកគារ់គ ម្ ោះអី្គគខែោះញែរមីង?  
ខ៖ អាបងគ ម្ ោះ សារា៉ែរ់ ពនែក សារា៉ែរ់ ោនិន សារា៉ែរ់ សលិា ចាស ។ 
ក៖ ចាសគរើអ្នកមីងម្ភនកូនចិញ្ច មឹញែរឬគេមីង? 
ខ៖ អ្រ់គេ ។ 
ក៖ ចាសអ្រ់ម្ភនគេ ម្ភនញរ៣ន្ធក់ហនងឹគេ។គហើយគរើពួកគារ់គមតចគហើយឥ ូវហនឹង គរៀប
ការឬក៏គៅ? 
ខ៖ គៅគេអាបងគរៀនចប់ឆ្ន ំហនឹងគហើយអ្កសរសាស្តសតអ្ង់គគែសគ្វើត្គូប៉ែុញនតត្ប ងចូលគ្វើគៅញខ
ែប់ហនឹងគហើយគនោះមិនែឹងជាយ៉ែងគមតចគេគនោះ គហើយគបើកូនេី២កូនស្សីគនោះឥ ូវហនឹងគរៀនថាន ក់
េី៧គហើយ អាគៅហនឹងគរៀនថាន ក់េី២ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងកូនគៅមីងគៅគកមងញែរហនឹងអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ៩ឆ្ន ំគហើយ កូនស្សីចូល១៣គហើយ អាបង២៣ញែរហនឹង ។ 
ក៖ ហនឹងគហើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើសាវ មីរបសអ់្នកមីងគារ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្គគញែរមីង? 
ខ៖ គារ់គ ម្ ោះ ឡាយ សារា៉ែរ់។ 
ក៖ ឡាយ សារា៉ែរ់ មិនញមនពនែកគេចុោះ ? 



ខ៖ មិនញមនគេ ពនែកកូនគេ ។ 
ក៖ អូ្...ហនឹងគហើយពនែកគ ម្ ោះកូនគេ ពូគ ម្ ោះសារា៉ែរ់។ចាសហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើបតីអ្នក
មីងគារ់ម្ភនអ្រចរកិលកខណោះញបប ញែរមីង? 
ខ៖ សែូរ។  
ក៖ សែូរអ្ញ្ច ឹងគរើគារ់គមើលញលរកោអ្នកមីងនិងកូនបានលអញែរឬគេមីង អ្នកមីងអាចនិយយបាន
ខែោះញែរឬគេមីង? 
ខ៖ លអទងំអ្ស់។ 
ក៖ លអទងំអ្ស់អ្ញ្ច ងឹគមើលញលត្បពនាបានគេ? 
ខ៖ លអ។  
ក៖ គហើយម្ភនញែលែូចជាគារ់អ្ប់រកូំនវ ិគមតចញែរអ្នកមីង? 
ខ៖ មិនសវូជាអ្នកនិយយសតីផងហនឹង ។ 
ក៖ អ្រ់ម្ភរ់ញរហមង? 
ខ៖ ហនឹងគហើយ ។ 
ក៖ ែឹងញរពីរក? 
ខ៖ ចាស!  
ក៖ ហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងឥ ូវហនឹងញែរគរើមីងត្បកបរបរអី្គគញែរអ្នកមីង? 
ខ៖ គ្វើញសបកគជើង  ។ 
ក៖ គ្វើញសបកគជើង។ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងរគបៀបគែើមបីអ្នកមីងចិញ្ច មឹនិងអ្ប់រកូំនញលរកោកូន 
គរើអ្នកមីងអ្ប់រគំារ់គោយរគបៀប ញែរអ្នកមីង ? 
ខ៖ និយយេួន្ធម ន។ 
ក៖ និយយេូន្ធម នរគបៀបគមតចញែរមីង ? 
ខ៖ គបើសិនជាគារ់គ្វើអ្វីមួយខុសគយើងក៏ត្បាប់គៅគារ់គៅ ថាកូនឯងគ្វើខុសគហើយគលើកគត្កាយ
កំុគ្វើអ្ញ្ច ឹងគេៀរគហើយការញែលភរគឺម្ភ៉ែ ក់សអប់បំផុរ ម្ភ៉ែ ក់អ្រ់ឱ្យភរគេ ប៉ែុញនតកូនខ្ុំទំង៣
ហនឹង គបើគមើលគៅគៅមុខគេៀរគៅក៏ខ្ុំមិនែឹងថាគមតចញែរ  ប៉ែុញនតសពវថ្លៃលអកូនៗខ្ុំទងំ៣
ន្ធក់ហនឹងល់ថ្លៃហនឹងសាត ប់បង្អា ប់ឪពុកម្ភត យ សច់ាស។ 
ក៖ ចាសលអញមនញេនមីង អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងបានឱ្យពួកគារ់គៅគរៀនទំងអ្ស់គាន ញមនគេមីង? 



ខ៖ ចាស ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើមូលគហរុអី្ញែរបានជាអ្នកមីងឱ្យកូនរបស់មីងគៅគរៀនហនឹង ? 
ខ៖ គែើមបឱី្យបានគចោះែឹងហនឹង ។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ញត្កងគលាគរៀនគៅបានការង្អរគ្វើលអគៅវស្សលួ គត្ោោះអី្គបើខ្ុំ២ន្ធក់ញម៉ែឪ២ន្ធក់គនោះវហសួ
គពលបារ់គៅគហើយហនឹង  ញរផាោះហនឹងក៏គាម នទំងគៅផងហនឹង ែីបងឱ្យ។ 
ក៖ ចាសគហើយែីមីងគៅឯ វ ិ? 
ខ៖ គគគៅភូមិរការគត្កាមគ ោះ គៅជិរម្ភរ់េគនែ។ 
ក៖ រការគត្កាមគៅជិរគនោះញែរហនឹងអ្ញ្ច ឹង។អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងែូចជារថ្មែថ្នការអ្ប់រ ំគរើម្ភន
រថ្មែនិងអ្រថន័យញបប ញែរចំគោោះអ្នកមីងញែរ? 
ខ៖ ម្ភនរថ្មែ ស់គបើសិនជាគយើង អ្ប់រកូំនកំុគត្បើហិងោលអជាងគត្បើហិងោ។  
ក៖ ចាសអ្នកមីងសត្ម្ភប់អ្នកមីងហនឹង  គរើអ្នកមីងអាចគរៀបរាប់ឱ្យបានគកាោះកាយ ថា
គ្វើគមតចគែើមបីឱ្យត្គួសាររបស់អ្នកមីងម្ភនសុភមងាលគរើអ្នកមីងម្ភនវ ិ្ ីសាស្តសតអ្វីខែោះញែរអ្នកមីង? 
ខ៖ គបើឱ្យម្ភនសុភមងាលម្ភនញរការសាមគាីហនឹងគហើយ យលចិ់រតគាន កំុឱ្យម្ភនអំ្គពើហងិោែឹងញរ
សុខគហើយ ែូចញែរខ្ុំសពវថ្លៃកំុថាអ្រ់គចោះខឹងៗញរខំអ្រ់ ហនឹងគហើយ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ ចុោះអ្នកមីងគពលញែលម្ភនបញ្ញហ គៅកនុងត្កុមត្គួសារគរើមីងគោោះស្សាយ
គមតចញែរ? 
ខ៖ ែូចជាអ្រ់ម្ភនផងហនឹង អ្ញ្ច ឹងមិនែឹងថាត្រូវគ្វើគមតចគេ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ម្ភនផងគ ោះ ? 
ខ៖ គបើនិយយគៅែូចជាងអ្រ់ម្ភនផងហនឹង  ។ 
ក៖ គមើលគៅត្គួសារម្ភនសុភមងាល ស់គ ោះ ? 
ខ៖ ចាសហនឹងគហើយវែូចជាមិនអី្ផងហនឹង  ។ 
ក៖ គោយសារញរមនុសសគចោះអា្ាស្ស័យឱ្យគាន គៅវ ិគៅមក  អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើត្គសួារម្ភន
អ្រថន័យយ៉ែងែូចគមតចញែរសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់អ្នកមីងហនឹង ? 
ខ៖ លអញរមតង អាចេុកចិរតបាន ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើអ្នកមីងស្សលា ់បតីស្សលា ់កូនអី្ទំងអ្ស់អ្រ់? 



ខ៖ ចាស!  
ក៖ អ្នកមីងគិរថាថារស់គៅខវោះពួកគារ់គរើបានញែរឬគេឥ ូវហនឹង? 
ខ៖ រស់ខវោះពួកគារ់អ្រ់បានគេ គត្ោោះខ្ុំែូចជាពិការសុខភាពគៅគហើយហនឹង ឥ ូវ គបើមិន
ែឹងថាគចោះរកអី្ផងហនឹង ញរគបើរកគ្វើលក់ែូរគកើរញរបានពីរថ្លៃញរត្បាកែជាគែកញរហមងគត្ោោះវ
គខោយសុខភាពញមនញេនគៅគហើយហនងឹ  ចាសគហើយមនុសសខ្ុំក៏មិនញមនជាអ្នកខាិលអី្ញែរ
ហនឹង ធ្លែ ប់គ្វើញរញរកេឹកមែូរ  គហើយបិេស្សា។ 
ក៖ ញរកេឹកមែូរគ្វើអី្វ ិ? 
ខ៖ ញរកេឹកមែូរគយើងោមំែូរគន្ធោះចាស់ៗហបូគន្ធោះញវកគយងេឹកអ្ណតូ ងគហើយគយើងក៏គស្សាចគៅ
  អាហនឹងធ្លែ ប់តាំងពីអាយុ១៥ឆ្ន ំមកហនឹង  ញម៉ែពុកគារ់ោំ៥ ោមំែូរ ែលគ់ពលគត្កាយ
មកគេៀរខ្ុំបិរស្សាចិញ្ច ឹមត្ជូកហនឹង ែូចជាពិបាកញែរហនឹង ។ 
ក៖ គគបិរគមតចវ ិគៅមីងស្សាហនឹង? 
ខ៖ បិរស្សាគគោំបាយគយើងចង់ោក់ោំថ្មាក៏បានោក់សាបសិបក៏បានគស្សចញរតាមរត្មូវការ
របស់គយើងហនឹង ប៉ែុញនតកាលខ្ុំគ្វើខ្ុំោំញរ២០គី ូគេ ២០គី ូហនឹងគយើងោំគៅគហើយេុកវឱ្យ
ត្រជាក់គៅរួចគយើងត្បឡាក់គមែំញបែូចថា២០គី ូគយើងោក់១០ត្គាប់ឬក៏២០ត្គាប់អ្ញ្ច ឹងហនងឹ
 តាមរត្មូវការគៅ រួចគៅផ្ទអ ប់វ៣ថ្លៃែល់គហើយគៅបានយកអាបាយហនឹងគៅោក់គៅកនុង
ខាោះោំវគែើមបចំីហុយវយកចំហុយបងហូរេឹកស្សាហនឹងគៅ ។ 
ក៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹងអាចំហុយញែលគច ជាស្សាហនឹងគច មកពីេឹកស្សាហនឹងគេអី្អ្ញ្ច ឹង ? 
ខ៖ ចាសហនឹងគហើយគ ើសវហនងឹ ។ 
ក៖ អូ្...គច ជាស្សាសរហនឹងគៅ? 
ខ៖ ហនឹងគហើយ ខ្ុំធ្លែ ប់បិរប៉ែុន្ធម នឆ្ន ំញែរហនឹង  ។ 
ក៖ គហើយអ្ញ្ច ឹងញែលធ្លែ ប់បានភែក់ស្សាហនឹងញែរគេអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ធ្លែ ប់តាែឹងខាែ ំងែឹងស្សាលប៉ែុញនតគគម្ភនសត្ម្ភប់គគសាុងគគតាស គយើងយកត្រឺមញរ៣៥ញរ
អ្ងោគរើ ប៉ែុណណឹ ងវមិនជាខាែ ំងគហើយក៏មិនជាសាបគេ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹបាយញែលគៅសលហ់នឹងឱ្យគៅត្ជូកគៅ អ្ញ្ច ឹងភាគគត្ចើនអ្នកបិរស្សាត្រូវញរចិញ្ច ឹម
ត្ជូកគែើមបីឱ្យបានចំគណ  ? 
ខ៖ ហនឹងគហើយ។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើមីងែូចជាគ ើសវមកហនឹងបានប៉ែុន្ធម នលីត្រគៅអ្ញ្ច ងឹ បានគត្ចើនគេមីងេឹកស្សា ។ 
ខ៖ គបើអ្ងារគគលអគមស្សាលអ គយើងបងហូរបាន២០លីត្រអី្អ្ញ្ច ឹងញែរអ្ញ្ច ឹងគៅហនឹង  គបើមិនលអ
បានញរ១៧ ១៨លីត្រអី្គេចាស ។ 
ក៖ ចាសហនឹងគហើយ។ 
ខ៖ ចាសគបើសត្ម្ភប់ចិរតខ្ុំញរមតង ញែលត្រូវឱ្យញចកចាយក៏គកមងជំន្ធន់គត្កាយគ ោះឱ្យញម៉ែឪ
េូន្ធម នអាគរឿងសលី្ម៌ហនឹងញរមតងសខំាន់ ស ់អាគរឿងសលី្ម៌ហនឹង កំុគបាោះបង់ឱ្យគសាោះ
ញរមតងអាសីល្ម៌ហនឹង ញរម្ភនសលី្ម៌គហើយ គយើងែឺងញរភែឺសាវ ងញរមតង ហនឹង
គហើយចាស។ 
ក៖ ឱ្យគ្វើគមតចញែរអ្នកមីងកិរយិម្ភយេហនឹង មីង ? 
ខ៖ កិរយិម្ភយេហនឹងគ ោះ រគបៀបគយើងគត្បើជាស្តសតីថ្លែលនូរហនឹង  សពវថ្លៃកូនខ្ុំមិនចូលចិរត
គេអាគសែៀកខែីហនងឹ គត្ោោះអី្កូនខ្ុំៗឱ្យគសែៀកញរញវងៗហនឹង គៅជាេម្ភែ ប់គៅគហើយហនឹង
 ។ 
ក៖ ហនឹងគហើយមីងអាគសែៀកខែីហនឹង ពិបាក ស់ ពិបាកទំងអ្ងាុយទងំអី្ទំងអ្ស់ហនឹង
 ។លអញមនញេនមីងអ្ញ្ច ងឹអ្ ុ៊ុំមួយគនោះគឺជាសនួំរចុងគត្កាយគហើយមីងែូចជាសម្ភា សហនងឹ
គែើមបីេុកត្បវរតិមួយសត្ម្ភប់ឱ្យកូនគៅមីងជំន្ធន់គត្កាយគារ់បានែឹងគរើមីងចង់ញចកចាយបេ
ពិគសា្ន៍លអកនុងជីវហិនឹងេុកសត្ម្ភប់សាត ប់នូវការេូន្ធម នសត្ម្ភប់ពួកគារ់អ្ញ្ច ឹង ញែលបាន
ោក់គៅកនុងត្បព័នាអិុ្នគ ើ្គណរ? 
ខ៖ ហនឹងគហើយអ្ញ្ច ឹងបានថាអាសីល្ម៌ហនងឹ វសំខាន់ ស់គហើយនឹងត្រូវគចោះសាត ប់
ចាស់េំុែឹងខុសែឹងត្រូវ ។ 
ក៖ ឱ្យពួកគារ់គគចផុរពីផែូវគមតចញែរមីង? 
ខ៖ គបើគគចឱ្យផុរពីអ្វជិាា ម្ភនញរយកសលី្ម៌ោក់កនុងខែួនគេគេើបម្ភនការគអ្ៀនខាម សហនងឹគឺលអ
ញរមតងចាស ហនងឹគហើយគយើងរស់គៅបានលអក៏គោយសារញរម្ភនគករ តិ៍ខាម សញរគបើគាម នគករ តិ៍ខាម ស
គហើយមិនែឹងថាគៅជាអ្វីគេ សត្ម្ភប់ខ្ុំយល់គ ើ ថាអ្ញ្ច ឹង អ្ញ្ច ឹងគបើកំុយកតាមពួកតារាលអ
ជាងគត្ោោះពួកតារាពួកវគាម នសីល្ម៌ញរមតង ញរគបើខ្ុំគមើលពីជំន្ធន់មុនវ ិតារាគគគសែៀកខែីគគ
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