
ការសម្ភា សរបស់ស្ស ីញ ៉ែម សាមមត 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ប ៉ូ ឆៃដែន  ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ដ  ម សុេនធ 

 
ការសម្ភា សឈ្វើឈ ើងឈៅថ្ងៃទី២២ ខែ០៦ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
ក៖ ជត្ម្ភបសួរអ្ ុ៊ុំ ត ើអ្ ុ៊ុំមានត ម្ ោះអីតេ? 
ខ៖ ត ម្ ោះ ខ ៉ែម សាតម ។ 
ក៖ ត ើយអ្ ុ៊ុំមានត ម្ ោះតៅតរៅអ ់? 
ខ៖ អ ់! 
ក៖ ចុោះត ម្ ោះក្នុងអ តសញ្ញា បណ្ណអ្ ុ៊ុំ ត ម្ ោះ ដ  ម សាតម ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំមានរ ស័នាមអីអ ់? 
ខ៖ អ ់មាន! 
ក៖ មានត ម្ ោះពិ  នឹងខ មួយ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ត ើយត ើឆ្ន ាំតនោះអ្ ុ៊ុំអាយុប៉ែុនាម នត ើយ? 
ខ៖ តបើនិយាយតៅ៦៨ត ើយនាក់។ 
ក៖ ៦៨ ចាស? អ្ ុ៊ុំតក្ើ តៅក្នុងឆ្ន ាំប៉ែុនាម ន? 
ខ៖ តក្ើ តៅក្នុង ១៩៥០។ 
ក៖ ត ើយត ើអុាំតក្ើ តៅក្នុងឆ្ន ាំអីតេ? 
ខ៖ ឆ្ន ាំខាល! 
ក៖ ត ើអុាំមានស្សុក្ក្ាំត ើ  តៅឯណាវ ិ? 
ខ៖ ស្សុក្ក្ាំត ើ  តៅក្ាំពង់ចាម តៅភូមិថ្រជវាន ស្សុក្ថ្រពឈរ តែ តក្ាំពង់ចាម។ 
ក៖ ត ើយត ើអ្ ុ៊ុំមានបងបអូនចាំនួនប៉ែុនាម ននាក់្? 



ខ៖ ៥ នាក់្សុទ្ធខ ស្សី។ 
ក៖ ត ើយអ្ ុ៊ុំជាកូ្នទីប៉ែុនាម ន? 
ខ៖ កូ្នទី៣ តអាោះទី៣អី ទី៤។ 
ក៖ ចុោះបងបអូនអ្ ុ៊ុំមានត ម្ ោះអីតេែលោះ? 
ខ៖ ត ម្ ោះ អឺ   ពិបាក្រក្ថាណាស់តររោះកូ្នពីរមុនកូ្នបដីមុន  
ក៖ ចឹង៥នាក់្ នឹងរាប់ទាំង២នាក់្ នឹង?  
ខ៖ ចាស! បដីតរោយបាន៣។ 
ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំឯងបញ្ញា ក់្តៅដូចជាបដីមុនបាន២ ត ម្ ោះអីតេ? 
ខ៖ ត ម្ ោះបង បង បអូនែ្ុាំតនាោះ ី?  
ក៖ បងបអូនអ្ ុ៊ុំឯងត ម្ ោះអីតេែលោះ?  
ខ៖ ចាស! ត ម្ ោះ តាន់ ខយ៉ែម និង តាន់ យាាំ។ 
ក៖ គា ់េឺជាឪពុក្តសេងឬក៏មាដ យតសេង?  
ខ៖ ឪពុក្តសេង! 
ក៖ មាដ យខ មួយ?   
ខ៖ មាដ យខ មួយ។ 
ក៖ ចុោះឪពុក្ជាមួយគាន អ្ ុ៊ុំ?  
ខ៖ ឪពុក្ជាមួយគាន អឺក្  ខ ៉ែម សាមុន ខ ៉ែម សាតម  ខ ៉ែមសាតមឿន។  
ក៖ ខ ៉ែម សាតមឿន អ្ ុ៊ុំឯងកូ្នទីប៉ែុនាម ន? 
ខ៖ កូ្នទី៣  ប៉ែុខនតតបើរាប់ពីតលើមក្កូ្នទី៤។ 
ក៖ ត ើយអឺត ើអ្ ុ៊ុំតៅចងចាាំសាច់តរឿងរបស់បងបអូនអ្ ុ៊ុំឯងតទ? 
ខ៖ ចងចាាំបានខ ត្វើខស្សត្វើចម្ភា រ គាម នអីខដលថាជាងនឹងតៅឈទ្ៀ តនាោះណា៎។ ចាស! ត្វើខស្ស 
ត្វើចម្ភា រ ត ើយរក្សុីដូចថាគា ់លក់្ដូរបនតិចបនតួច ទូលនតនាងអីចឹងតៅណា៎។  នឹងត ើយ 
សូចជាទូលរបស់ចាប់ ួយ ដូចជាប ីតចងអីចឹងតៅណាក្មួយ។ 



ក៖ ត ើយត ើតៅតពលអ្ ុ៊ុំតៅតក្មង ត ើអ្ ុ៊ុំចូលចិ តត្វើអីតេែលោះជាមួយបងបអូនអ្ ុ៊ុំឯង ោលតៅតក្មងជុាំ 
គាន ? 
ខ៖  ិ  ិិ មានត្វើអីរចូ ខ តមម តគា  ិ ិ  ិ។ិ  មិនដឹងថាមានត្វើអី ួសពី នងឹ ជំនាន់ 
 នឹងសុទ្ធខ តមើលតគាតមើលអី នឹងណាកូ្នតអើយមានត្វើអី។ 
ក៖ មានខ តគាចុោះអ ់មានអីតដើតលងអី? 
ខ៖ អ ់! 
ក៖ តច តៅសាលាតរៀនអីអរ់មានតដើតលងអី? 
ខ៖ អ ់តទ! អ ់មានតដើតលងអីតទ។ 
ក៖ ចុោះោល នឹងអ្ ុ៊ុំឯងមានតលងខលែងតក្មងៗអីតទ? 
ខ៖  នឹងត ើយ! តលងដូចថាអងគុ ដូចអីអញ្ា ឹងណា៎ តលងអងគុ តលងទ ត្រ័ត្រអីអញ្ា ឹងតៅ
ណា៎  លាក់្ៗវយ័ក្ណាដ លអី នឹងណា៎   នឹងត ើយ។ 
ក៖ ចុោះត ើលាក់្អ្ ុ៊ុំឯងតៅវយ័តក្មងអ្ ុ៊ុំឯងតលងអីជុាំគាន ? 
ខ៖ តលងដរបាល់ដូចថាតៅតរៀនតៅអីចឹងតៅ តេបបួលតលងបាល់តលងអីចឹងតៅណា៎  តលង 
របកួ្  តលងអី ិច ួចចឹងតៅ។ តយើងតៅកម្ភល ំងតនាោះណា៎   នឹងត ើយ    ិិ ិ ។ 
ក៖ ត ើយត ើោល នងឹ អ្ ុ៊ុំឯងតៅជុាំគាន ជាមួយបងបអូនឬក៏អ្ ុ៊ុំឯងតៅដាច់តដាយខែក្ពីគាន ? 
ខ៖ ជុាំគាន ែ្ុាំតរៀនបានដល់ថាន ក់្ទី៧ ទី៧មក្តរៀនតៅភនុាំតព ចប់ថាន ក់្ទី៣។ 
ក៖ ត ើយតៅតពល នឹងបងបអូនអ្ ុ៊ុំឯងរស់តៅក្ខនលងណាែលោះ? 
ខ៖ តៅជុាំគាន ទាំងអសត់ៅ នឹងភូមិថ្រជ នឹង។ 
ក៖ ត ើយពួក្គា ់ត្វើោរអីតេសពវថ្ងៃ 
ខ៖ គា ់ចាស់ៗអស់ត ើយ គា ់ខលងត្វើអីត ើយគា ់តៅសទោះទាំងអស់ ចាស់អស់ត ើយ ចិ អី 
ត ើយ។ 
ក៖ ត ើយមាដ យអ្ ុ៊ុំឯងឈ ម្ ោះអី? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះអឺក្  អ ូ យន។ 



ក៖ ត ើយឪពុតក្បសអ់្ ុ ៊ុំឈ ម្ ោះអី? 
ខ៖ ត ម្ ោះអាខដ  ខ ៉ែម ខា ់។ 
ក៖ ត ើគា ់ទាំងពីរមានអាយុប៉ែុនាម នត ើយឥែូវ នឹង? 
ខ៖ ទគា ់ែូចអស់ត ើយ នឹង ោលពីគា ់ែូចតនាោះអាយុខប៉ែ ជាង និយាយពីមាដ យណាស ់
 នឹងត ើយ។ តាតនាោះតេោប់គា ់អាកូ្នរបសារោប់សាល ប់តៅ  នឹងត ើយ  នឹងខដ បដីបដីតដ អឺ 
តាន់ យាាំហ្នងឹ អស់តនោះហ្នឹង។  នឹងត ើយ ខដលបនាទ ប់បងខយន មក្តលើតអាោះមក្តរោមតទៀ 
ហ្នឹង អាបដី នងឹ។ 
ក៖ អញ្ា ឹងបដីអឺបង បងស្សីអ្ ុ៊ុំឯង ? 
ខ៖  នឹងត ើយ គា ់ជាកូ្នរបសារ ប៉ែុខនតោ ់វាោប់ នឹងបដីតរោយតទឈ ោះមិនដមនឪពុក្បតងកើ  
តទ។ 
ក៖ ចុោះត  ុអីបាន?  
ខ៖ អឺតរឿងទាំនាស់បនតិចបនតួច ដូចថាឱ្យតៅតៅកូ្នតៅអីចឹងតៅ។ គា ់ែឹងអាកូ្នរបសារ នឹង 
ែឹងអីសឹងតៅណា៎  ដូចថាកូ្នតៅអងកុយអីតលងតៅឱ្យតៅរក្ឪមក្ពីគា ់តៅយក្ឃមុំយក្អីដឹង 
តៅណា៎ រួចដល់តពលយ៉ូរឈរកតៅក៏ចាប់គាន វាយកូ្នដល់មក្គារ់ឃា ់ ិច ួចណា៎  វាថាកូ្ន 
របស់ែ្ុាំ កុ្ាំតចោះដឹងអីដឹងណា៎។  នឹងត ើយ ដល់តពលចឹងតៅ វាយប់ ិចតៅវាលបោប់គា ់តៅ 
ខាងតរៅ ោប់មិនដមន ិចតទណា៎ រយៈពីតនោះរ  ូមក្ដល់មួយជុាំហ្អា៎។ 
ក៖ ចុោះប ៉ូលីសតេអ ់រក្តរឿងអីតទ?  
ខ៖ ោល នឹងប ៉ូលីសឯនាក្មួយកំរុងរ ់បា៉ែផា ់បា៉ែភីង តនាោះតមើលអាតយើងតមើលអ ់ទន់៧៥តទ។ 
ខ ៧៥បានជឈមលៀសពីភនាំតព មក្ហ្នឹង។ អាោល នឹងវាក្ាំពុង តាវាក្ាំពុងដរត្ជួលត្ាល ត ើយ 
អាកបា៉ែល់ត ោះ វាក្ាំរុងទ្ម្ភល ក់អីតចោះៗ តយើងមិននាាំគាន រ ់មានណាមានញា ិតេជួយ តមើលតយើង 
អ ់មានតទ។ គា ់សាល ប់តៅតលើឈេតលើក្ដាក់្តលើជរងក់្ស្សូវ តយើង នឹងណាឈេតលើក្ ដាក់្ឱ្យ 
គា ់សរមានតលើអាចាយខដលតេត្វើសល់សាច់បនតិច នឹង  នងឹត ើយ។  
ក៖ អូយ! អា ិ គា ់ណាស់ ត ើយោល នឹងអ្ ុ៊ុំឯងយំអា ិ គា ់អ ់? 



ខ៖ អ្ ុ៊ុំតៅភនាំតព  ខ្ុំតៅភនាំតព  ោល នឹងខ្ុំមានកូ្នណា នឹងតៅ។ គា ់ឆ្ន ាំកុ្រត ើយសាល ប់ឆ្ន ាំ 
កុ្រតទៀ ។ 
ក៖ ត ើពួក្គា ់ទាំងពីរតក្ើ តៅក្នុងឆ្ន ាំណាឪពុក្មាដ យអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្ ុ៊ុំអ ់ចាាំតទតនៀក្? 
ក៖ អ ់ចាាំចុោះឆ្ន ាំរបស់គា ់តក្ើ ឆ្ន ាំអី? 
ខ៖ ដឹងដរគា ់ឆ្ន ាំកុ្រ។ 
ក៖ ឆ្ន ាំកុ្រឪពុក្? 
ខ៖  នឹងត ើយ។ 
ក៖ ចុោះមាដ យ? 
ខ៖ មាដ យតមើលរបខ លជា៦០មិនដឹង ឆ្ន ាំតថាោះត ើយ  នឹងត ើយ តថាោះ។ 
ក៖ ត ើអ្ ុ៊ុំដឹងថាគា ់តក្ើ តៅក្ខនលងណាអ ់ស្សុក្ក្ាំឈណ្ើ រពួក្គា ់? 
ខ៖ ដឹងដរតក្ើ តៅ នងឹម៉ែង ប៉ែុខនតស្សុក្ពុក្ខ្ុំគា ់តនោះតទ គារ់មក្តក្ើ តៅស្សុក្ឈៅរតាាំខាន រតទ។ 
មាដ យឪពុក្គា ់ហ្នឹងមក្រក្សុីលក់្នំបញ្ចុ ក្នាំអីតៅភូមិ នឹង តៅរក្ត ើ មាដ យអ្ ុ៊ុំ នងតៅក៏តនោះ 
តៅណា៎ក៏ចង់បានតៅ បានបានបដីតរោយ នឹងណា៎   នឹងត ើយ។ 
ក៖ ត ើយត ើឪពុក្របស់អ្ ុ៊ុំត្វើអវីសរមាប់ចិញ្ច មឹជីវ ិោលគា ់តៅរស់? 
ខ៖ ោ ់ជួ តគា ិច ួចត្វើខស្ស នឹងត ើយ ជួ តគាដូចថាតេ មានតេរ ូវឈមួ ឯណាតៅ មាន 
តេទក់្ទងតយើងតៅណា៎ តេត្វើចឹងឈេឱ្យជួយរក្ជួយអីចឹងតៅ រតបៀបែ៉ូចកូ្ក្តជម ៉ូ ូចឹង   ិ ិ 
 ិ ិ ។ 
ក៖ ត ើគារ់ជាមនុសេខបបណាតៅឪពុក្របស់អ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូយគា ់សល៉ូ ណាស់ គា ់អ ់តចោះមានបញ្ញា មានរបវរតិអីតទ គា ់ដូចថាញា ិោដ  អីតេចូល 
ចិ តោ ់ណាសណ់ា មិនដមនថាអយ អីតទ។ តបើតាាំងពីដឹងក្ដីមក្ត ើ ឪពុក្អញ្ា ឹងមក្រ ូ  
គា ់រក្សុីខ តាមដាំត ើ ររបស់គា ់ មានោរនរណាស្សុក្នាក្ងមាសក្ងដាំ ឹងឈៅទី្ណាក៏្ 



ស្សឡា ់គា ់ខដរ។ អា នឹងតាមអ្ ុ៊ុំដឹងនុោះណា៎   នងឹត ើយ គា ់គាម នទាំនាស់អីជាមួយអនក្ណា 
តទ តទើបនឹងជាមួយកូ្នរបសារ នឹងតទចិ តវាតៅ។ 
ក៖ ត ើយត ើមាដ យរបស់អ្ ុ៊ុំត្វើអវីសរមាប់ចិញ្ច មឹជីវ ិោលគា ់តៅរស់? 
ខ៖ ត្វើខស្សអាខដល ត្វើខស្សដូចគាន រ ូ ដល់ចាស។់ 
ក៖ ត្វើដរខស្សដរមួយមុែ?  
ខ៖ ត្វើដរខស្សដរមួយមុែ ត ើយឪពុក្គា ់ជួយែលោះអីែលោះតៅ គា ់រវល់តដើរតៅរក្លុយឈ ោះណា៎  
ប៉ែុខនតតៅស្សុក្ពីតដើមលក់្ដរស្សូវ មិនដឹងជាយក្តៅណាកូ្នតអើយ មិនដឹងចាយដឹងអីតទ។ 
 ក៖ លក់្ដរស្សូវ? 
ខ៖ លក់្ដរស្សូវចាយមិនដូចតយើងសពវថ្ងៃ រុ កូ្នតៅរងតរាងចត្កអីអស់តៅ មាដ យឪពុក្តៅ 
តមើលតៅ ដូចក្នុងថ្សទសារងមីោលជាំនាន់ នឹង អ ់មានតមើលកូ្នតមើលអីណាតទ រ ់តមើលដរែលួន 
គា ់អីដរែលួនគា ់។ 
ក៖ ចុោះគា ់ជាមនុសសស្សីខបបណាខដរមាដ យអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ គា ់អ ់ដូចឈេែ៉ូចអីតទកូ្ន។ តបើនិយាយពីរឈបៀបគា ់វ ិ  គា ់អ ់តចោះតៅតមើលតេឯណា  
អងគុយសទោះតេនិយាយតភលចែលួន  តភលចអីតលងអីរ ពីសរ តពៀសអីអ ់តទ  ស៉ូមបីដរតៅអងគុយតមើល 
តេថាតេតលងមិនសមរមយតនាោះ គា ់រ ់តច ត ើយ។ 
ក៖ គារ់ោចឬក៏សលូ ? 
ខ៖ សលូ ! 
ក៖ ត ើយគា ់ធ្លល ប់វាយអ្ ុ៊ុំឯងអ ់? 
ខ៖ អ ់ខដលវាយតទ។ 
ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំឯងត្វើែុសអីគា ់អ ់វាយតទ? 
ខ៖ អ ់! 
ក៖ រគាន់ខ តជរ? 



ខ៖ តជរក៏មិនសូវខដរ ខ តបើរបខដររបតៅ ិច ួចចឹងណា៎  គា ់សលូ ខមនដទ្ន នឹងត ើយ 
គា ់មិនខដលតៅឱ្យឮដលស់ទោះតេ សទោះឯងតទ គា ់សលូ ណាស់។ 
ក៖ ត ើតអើចងចាាំសាច់តរឿងរបសឪ់ពុក្មាដ យរបសអ់្ ុ ៊ុំតទ? 
ខ៖   ចងចាាំខដរ នឹងណា  ដូចថាគា ់មិនខដលត្វើឱ្យរក្ុមរេួសារពិបាក្ចិ តណស់  ដូចថាសុ ី
អ ់សុីឃាល នកត្មប៉ែុនាម នខដរ។ វាមិនដរម្យម្ុនក្ណាដ ល ពីដាក់្តពក្ឬមួយក៏មានតពក្ក៏អ ់ 
 នឹងរបវរតិគា ់មក្អញ្ា ឹងណា៎  រក្សុតីាមែំត ើ ររបស់គា ់។ 
ក៖ ត ើគា ់ធ្លល ប់របាប់អ្ ុ៊ុំោលពីជីវ ិគា ់ោលគា ់តៅតក្មងណា៎? 
ខ៖ គា ់ដូចអ ់ អ ់ខដលនិយាយសង។ គា ់អ ់មាននិយាយអីសង រគាន់ដរថាគា ់តៅរក្សុ ី
អស់តៅ កូ្នឈៅតរៀនតៅ មក្តៅក៏តៅ ូបបាយជុាំគាន តៅ គាម នរបវរតិ តររោះគា ់តក្ើ តៅ នឹង 
ម៉ែង ដូចថារបវរតិគា ់វា្មមតា អរ់មានរបវរតិដូចថា ឈឺចាប់ខាល ាំងក៏គាម ន   នឹងត ើយ ពិបាកខាល ាំង
ក៏គាម នខដរ មានខ ម្យមដូចដរតេដូចដរឯង។ 
ក៖ ឥែូវចូលពីជីដូនជីតាវ ិ ត ើអ្ ុ៊ុំចងចាាំត ម្ ោះរបស់ជីដូនជីតារបស់អ្ ុ៊ុំតទ? 
ខ៖ ចាាំ  និយាយត ម្ ោះតមើល  មាដ យខាងឪពុក្តនាោះត ម្ ោះ យាយ ជូ  នឹងមាដ យគា ់។ 
ក៖ ចុោះដរអ្ ុ៊ុំឯង? 
ខ៖ ដរអ ់ចាាំតទ គា ់សាល ប់ពីឆ្ន ាំប៉ែុនាម ន?  
ក៖ ចុោះខាងមាដ យ?  
ខ៖ មាដ យឪពុក្ យាយ តាន់ តាអយាយអូតអាោះ យាយសាន់តាសាន់តអាោះយាយមុោះ តា មុោះ។ 
ក៖ ត ម្ ោះដូចគាន ? 
ខ៖ ចាស! ត ម្ ោះដូចគាន យាយមុាំ តា មុាំ ។ 
ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំចងចាាំថាគា ់តក្ើ តៅក្នុងឆ្ន ាំណាតទ? 
ខ៖ តាយាយតនាោះ? អ ់តសាោះដរម៉ែង ប៉ែុនមាដ យអ ់សូវចាាំសង។ 
ក៖ ចុោះស្សុក្ក្ាំត ើ  ពួក្គា ់? 
ខ៖ ស្សុក្ក្ាំត ើ  ពួក្គា ់តៅ នងឹម៉ែង។ ចាស! តៅអាខរ ភូមិតជើងមាន នឹង។ 



ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំធ្លល ប់ដឹងសាច់តរឿងអវីែលោះពីយាយតា? 
ខ៖ គាម នដឹងតទ កូ្នតអើយតបើចាប់ែលួនឯងមិនទំងដឹងរបវ តិែលួនឯងផង។ 
ក៖ ត ើរក្មុរេួសារអ្ ុ៊ុំមក្រស់តៅក្នុងតែ តតសៀមរាបតនោះ អស់រយៈតពលយូរប៉ែុ ម នត ើយ? 
ខ៖ ដឹងមក្ពីឆ្ន ាំណាតទតនៀក្ ពីររន់ខន ឆ្ន ាំ២០០០។ 
ក៖ យ៉ូរប ុ ម នអុាំេិ ថារបខ លប៉ែុនាម នឆ្ន ាំ? 
ខ៖ ជាង១០ឆ្ន ាំ  ជាង១០ឆ្ន ាំត ើយហ្នងឹ ត ើយអាវងុមក្មុនខ្ុំតទៀ ។ 
ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំមានសាច់ញា ិណាខដលតៅតរៅរបតទសតទ? 
ខ៖ អ ់មាន មានដររ ឹមអ្ ុ៊ុំតទកូ្ន? 
ក៖ ត ើសាវ មីរបស់អ្ ុ៊ុំត ម្ ោះអី? 
ខ៖ ត ម្ ោះ អឺន។ 
ក៖ ត ើយត ើអ្ ុ៊ុំបានតរៀបអារ ពិ៍រ ៍តៅតពលណា? 
ខ៖ តៅឆ្ន ាំ តមើល ចិ  ចិ េ ់(៧០)។ 
ក៖ ឆ្ន ាំ១៩៧០? 
ខ៖  នឹងត ើយ៧០។  
ក៖ ថ្ងៃទីខែអីអ ់ចាាំឈទ្?  
ខ៖ តទក្ ់ខដរ ខ ដល់មក្សួរចឹងតភលចបា ់  ិ  ិិ ិ ដមនត ើតយើងអ ់យក្ អ ់មានយក្ចិ ត 
ទុក្ដាក់្។ 
ក៖ ត ើអារហ្៍ពីរហ្៍អ្ ុ៊ុំឯង នឹង តរៀបចំតែើងតដាយចាស់ទំុ្ឬយា៉ែងមិច? 
ខ៖ តរៀបចាាំតដាយចាស់ទំុ្ខដរ ប៉ែុខនតវាមិន ា្ំែំុតទ ែ៏ស្សុក្វាអ ់ស្សួល ឈ ោះកូ្ន នឹងត ើយ វា 
ក្ញ្ឆ ក់្ក្តនដៀ ខដរ នឹងណា ប៉ែុខនតឪពុក្មាដ យខាងរបុស នឹងតៅឯតនោះតទ មានដរអ្ ុ៊ុំមានដរមីង 
ឪពុក្មាដ យតៅខាងក្ាំរង់ ា្ំឯតនោះ អ ់បានតៅតទ ឈត្រោះអាក្ាំពុងស្សុក្តយើងរជួលរចបល់ នឹង 
 នឹងត ើយ។ 
ក៖ ត ើោល នឹងតេឱ្យថ្ងលជុាំនូនអ្ ុ៊ុំប៉ែុនាម ន? 



ខ៖  ឺ ិច ួចតទ មិនតរចើនតទ ដឹងប៉ែុនាម នតភលចបា ់។  
ក៖ អ្ ុ៊ុំតភលចបា ់ត ើយ? 
ខ៖ តភលចត ើយកូ្ន។ 
ក៖ ប ុខនតដឹងថាគារ់ឱ្យជំនូនមួយ? 
ខ៖  នឹងត ើយ ថាមាដ យមីងឱ្យ ិច ួចមក្តរៀបតនោះណា៎  កូ្នតៅមក្ជប់តលៀង ិច ួច នងឹណា៎ 
មិនជា ា្ំដាំប៉ែុនាម នតទ ជាំនាន់ នឹងបីបារខដរ។ 
ក៖ ត ើអ្ ុ៊ុំអាចរបាប់ខ្ុំបានតទ ពីតពលដាំបូងខដលអ្ ុ៊ុំត ើយនិងសាវ មីអ្ ុ៊ុំបានជួបគាន ? 
ខ៖ ដាំបូងសាគ ល់គាន ោលតៅតរៀន តេតរៀនថាន ក់្តអាោះ តេតរៀនថាន ក់្ទី៣ដូចគាន   ប៉ែុខនតរគាន់ខ ថាន ក់្ 
តដាយគាន  ត ើយតេត ើ  ត ើ តៅ តេដូចថាតេមិនដមនតនោះតទណា៎ មិនដមនដូចសម័យ 
ឥែូវតទណា តេតាមតមើលតយើងរាប់ឆ្ន ាំខដរ នឹងណា៎។  នឹងត ើយរបខ លជាបួនរបាាំឆ្ន ាំ។ 
ក៖ ត ើយដល់តពលតាមតមើលអ្ ុ៊ុំឯងតៅយា៉ែងមិចតទៀ ? 
ខ៖ តៅមក្សួរសដីម៉ែងតៅ ោល នឹងតៅជាមួយបងតៅភនាំតព ។ 
ក៖ ោល នឹងតរៀនថាន ក់្ជុាំគាន  ត  ុអីក៏ចូលសដីតលឿនឈម លោះ  អ ់ទន់ចប់ោល នឹងតទើបនឹងថាន ក់្ 
ទី៣ នឹង អ្ ុ៊ុំឯងអាយុប៉ែុនាម ន? 
ខ៖ ២២!  
ក៖ ថាន ក់្ទី៣ អាយុ២២? 
ខ៖  នឹងត ើយ ប៉ែុខនតតយើងមិនដមនអាជួបហ្នឹង មិនដមនតនោះភ្លល មតទណា៎  ដ៏មក្តនោះមក្តរៀបតនោះ 
បានឆ្ន ាំអាយុ២២មក្តរៀបណា៎ ខ តយើងតៅតរៀន នងឹមិនដឹងជាអាយុ ប៉ែុនាម នតទ  ប៉ែុខនតតាមត្គាន់ 
ខ តាមតមើលតយើងតនាោះហ្នឹង ម្ភយាទ្តយើងតនាោះ៥ឆ្ន ាំណា៎។ ចាស! យូរណាស់។ 
ក៖  ត ើយតៅតពលខដលអ្ ុ៊ុំឯងត ើ គា ់ដាំបូង  តៅតពលខដលគា ់ចូលសដដី ដឹ ងអ្ ុ៊ុំ ត ើអ្ ុ៊ុំឯង
ច៉ូលចិ តគារ់អ ់? 



ខ៖ មានអីចូលចិ ត ដរគា ់មនុសេគា ់ដូចថាវាលអណាស់។ វាអ ់មានថាឱ្យតយើងសអប់មិនឱ្យ
តយើងចូលចិ តអីអ ់មានតទ េឺថាមនុសេឈេ វាមានរតបៀបតរៀបរយរបស់តេ   នឹងត ើយ តេអ ់ 
មានតចោះបាំរននិយាយមក្ឱ្យតចោះតឈលើយអីតនាោះអ ់តទ។ 
ក៖ ចឹងត ើអ្ ុ៊ុំតចោះអានតចោះសរតសរភាសាខែមរបានលអប៉ែុ ម ន? 
ខ៖ តចោះតរចើនខដរ។ 
ក៖ អឺអ្ ុ៊ុំតចោះនិយាយភាសាតសេងតរៅពីភាសាខែមរតទ? 
ខ៖ ដូចជាបារាាំងអី នងឹ តភលចភាល ាំងអស់ត ើយកូ្នតអើយ។ អាតរឿងរក្យតរៅៗតនាោះណា៎ មានតៅ 
ដឹងតៅអីតទ។  
ក៖ ចឹងមានន័យថាភាសាបារាាំងអ្ ុ៊ុំឯងតចោះខដរ?  
ខ៖ ចាា៎ស! តចោះខដរ បិុនថាវាតសទើរមិនសូវតរៀនបានតទ  តរៀនដរខែមរោលតនាោះ ត ើយេ ិ អី 
 ិច ួច។ 
ក៖ ត ើយអឹមត ើអ្ ុ៊ុំបានតរៀនដលថ់ាន ក់្ទីប៉ែុនាម នោលតៅតក្មង? 
ខ៖ ោល នឹងែ្ុាំតរៀនចូលរបែងចូលថាន ក់្ទី៧ វាអ ់ជាប់តនាោះណា៎  ចឹងខ្ុំមក្តរៀនតៅ នឹង 
រ ូ តៅតរៀនរ ូ បានថាន ក់្ទី៣ ទី៣ ប៉ែុខនតតៅតរៀនេួរតទណា៎ អរ់មានតរៀនសាលារាជោរតទ។ 
ក៖ ចឹងទី៣ នឹង វាផទុយពីឥែូវអីអ្ ុ៊ុំ?  
ខ៖  នឹងត ើយផទុយពីឥែូវ។ 
ក៖ ទី៣តសមើថាន ក់្ទីប៉ែុនាម ន? 
ខ៖ តយើងរាប់ពី តយើងរាប់ពីតនោះតៅឥែូវវាថាន ក់្១២   នឹងត ើយ ថាន ក់្បញ្ច ប់អា នឹងរាប់ពីតរោម 
តៅ  នឹងត ើយ រាប់ពី១២តៅ ១២,១១,១០េ ់ ៩, ៨។ 
ក៖ ចឹងមានខ ោល នឹងអ្ ុ៊ុំឯងថាន ក់្ទី៣ នងឹ មានន័យថាតសមើនឹងថាន ក់្ទី១១, ១០ឥែវូ? 
ខ៖ ចាស! រាប់តែើងពីតដើមរាប់តែើងថាន ក់្ ថាន ក់្កុ្ម្ភរឋាន នឹងថាន ក់្១២។  នឹងត ើយ 
ឈេថាថាន ក់្អាខដ មរតយយ នឹងណា៎ ថាន ក់្១២ រួចដល់អ្ ុ៊ុំតនោះវាបានដល់រ ឹមថាន ក់្ទី៩  នឹង 
ទី៧ នឹង អា នឹងរប ងចូលេតលោះត ើយ។ ចាស!  នឹងណា៎។ 



ក៖  ចឹងរ ូ ដលថ់ាន ក់្ទី៣តសមើនឹងថាន ក់្ទី៩ឥែូវ? 
ខ៖ ចាា៎ស! ប៉ែុខនតវាឥែូវតេតរៀនតជឿនតលឿនណាស ់កូ្នអូតេមានតាមែំឈណ្ើ ររេូ  ឥែូវតេតចោះ
ហ្ួសរេូតេតទៀ  ចុចតនោះចុចតនាោះ។ 
ក៖ ត ើសាលារបស់អ្ ុ៊ុំតៅឯណាោល នឹង? 
ខ៖ តៅថ្រពទទឹង តៅក្ាំរង់ចាម។ 
ក៖ ត ើយអ្ ុ៊ុំមានសាលាតសេងតទៀ ខដលអ្ ុ៊ុំបានតៅតរៀនអ ់? 
ខ៖ តរៀនៗតៅ នុង រួចតៅតរៀនដូចអ្ ុ៊ុំថាមក្តរៀនតៅភនាំតព  នឹងឯង។ 
ក៖ តៅភនាំតព តៅសាលាណា? 
ខ៖ េតលោះសាលាវរតឈនោះ វទិាជិ វមិានឯក្រាជយតនាោះ ប៉ែុខនតតរៀនេួរតទ មក្តនាោះអ ់មានចូល 
តររោះតយើងអ ់បានសុាំចាប់ពីតនាោះមក្ចូលតរៀនសាលាចមាក រតាម្មមតាតរៀនឱ្យដរតចោះៗតៅ កំុ
ឱ្យវាទតទ បងតនាោះឱ្យតរៀនដឹងតៅ។ 
ក៖ ត ើអ្ ុ៊ុំមានមិ តភកដិខដលជិ សនទិខដល ា្ំធ្ល ់តែើងមក្ជាមួយគាន ខដរឬតទ? 
ខ៖ អ ់មានតទក្មួយ។ មានមួយតៅបា ់ដាំបង ប៉ែុខនតដល់វារវល ់តយើងតដើរតៅវាមិនតដាយេនលង 
្ម៌អីតទ តយើងែាិលតៅណា៎ ខ ត្គាន់ខ រាប់ៗតៅ ដូចថាមក្តៅក៏និយាយ តៅមិនដមនថាសនិ  
សាន លហ្ហា៎ ក៏បបួលតៅតដក្តលងឥ ៉ូវតនោះមក្តៅសទោះ ខ្ុំអីចឹងតៅអ ់តទពីតដើមមក្ អ ់មាន 
ចឹងតទកូ្ន តររោះបងតអើរេួសារអ ់តទ។ គារ់អ ់ឱ្យតដើរអ ់ឱ្យអី។ 
ក៖ ចុោះមាន ក់្ នឹងគា ់ត ម្ ោះអីអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ ត ម្ ោះថា នឹងត ើយ ចនាា   នងឹត ើយប៉ែុខនតមាឌ ា្ំ។ 
ក៖ ត ើអ្ ុ៊ុំចងចាាំអវីែលោះពីចនាា ហ្នងឹ? 
ខ៖ តអើ! រគាន់ខ មួយរយៈខដលតរៀនជាមួយគាន  នងឹ ដឹងតេដរប ុណ្ណឹ ងតដាយសារដរតយើងតមើល
វាអ ់ស្សួលតៅ  តយើងដក្ែលួនចា ់តៅណា  តយើងតេចែលួនតច តៅណា៎ តយើងខជិលដូចថាខជិល 
រាប់អាន តៅតទៀ តៅ។  តបើមិ តតបើមានអីរគាន់ខ និយាយក្នុងថាន ក់្អី ិច ួចតៅ  តបើមានចឹងេឺ 
ថាពីតដើមតែើយអ ់សូវដូចសពវថ្ងៃ ដូចថាឈេចសាលាឈេចអី្អ្រ់ចូលអីចឹងឈៅណា៎។  នឹង 



ត ើយ ពីតដើមដរមក្ផទោះមក្ត ើយ  ខ មានដរមានវា នឹង  ដូចថាវាមានសងារអីចឹងតៅ អ្ ុ៊ុំអ ់ 
ចង់តៅជាមួយតទចឹងណា៎  នឹងត ើយ។ 
ក៖ ចឹងជាមូលត  ុអ្ ុ៊ុំអ ់សូវសន ិសាន ល? 
ខ៖ ចាស! អ ់ស៉ូវសនិ សាន លតទ រគាន់ដររាប់អានតៅមក្សាលាចឹងតៅនិយាយៗតៅណា៎  ខ  
តបើថាបានតដើតៅតលងតនោះតនាោះអ ់មានតទ។ 
ក៖ ចឹងត ើអ្ ុ៊ុំត្វើោរតៅវាលខស្សតទ? 
ខ៖ ខស្ស  ិ ិ  ិិ អ ់មានកិ្ចចោរអីត្វើខស្សតទ។ 
ក៖ អ ់បានត្វើោរតៅវាលខស្សតទ? 
ខ៖ ខ្ុំតនាោះអរត្វើ មក្ជំនាន់ប ុលព   តនោះតេជឈមលៀសពីភនាំតព មក្ នឹងក៏ ត្វើអាប់ងិលខរក្ដីដាក់្ 
តែើងទឹក្ឆ្ទឹក្អី នឹង ទ្ប់ទឹក្ឆ្ទឹក្អី នឹងកូ្នតអើយតវទនាណាស ់របវរតិអ្ ុ ៊ុំ អា នឹងមក្កមសរ់ 
រ ឹមអ្ ុ៊ុំណា៎  ខ មក្តៅជុាំរេួសារឪពុក្មាដ យតៅ អ ់មានកមសរ់តទ េឺឪពុក្មាដ យឱ្យតរៀនឱ្យអីចឹង 
តៅណា៎។ គា ់ប ដុ ោះបណាដ លតយើងឱ្យតនោះតចោះដឹង ប៉ែុខនតដលអ់្ ុ ៊ុំមានកូ្នមានអី ត ើយ នឹងមាន
ត្េួសារអីត ើយ  នឹងទទួល៧៥  នឹងតេមិនឱ្យតយើងមក្ស្សុក្វ ិ? ស្សុក្ឯណាឱ្យតេតៅឯ នឹង 
ដល់មក្តេឱ្យតយើងត្វើោរសពវខបបសពវយា៉ែងតចាលកូ្នតចាលអី។  
ក៖ ចុោះោលជំនាន់ប ុលព អ្ ុ៊ុំឯងអាយុប៉ែុនាម ន? អ្ ុ៊ុំឯងរក្មុាំឬក៏បានបដីត ើយ? 
ខ៖  ឺ! បានកូ្នរចួអស់ត ើយ នឹង  នឹងត ើយ ខ មក្តេតរបើតយើង ខរក្ដីទាំងសរថ្សែចីសរថ្ស 
អី នឹងណា។  
ក៖ អ្ា៎រ! ខរក្ដីទាំងសរថ្សែចី  ត ើយចុោះកូ្នៗតៅជុាំគាន អ ់តទោល នឹង? 
ខ៖ អ ់ជុាំតទ បានខ មីតៅ តអាោះបានខ មីបីមក្ នងឹ៧៥ តក្ើ ៧៥ នឹង ឆ្ន ាំខាលខដរ នឹង។ 
ក៖ កូ្នឯតទៀ តេជឈមលៀសតៅក្ខនលងឈផសង? 
ខ៖ មក្ជាមួយគាន  ប៉ែុខនតវាតៅ ូច បីមក្កូ្នបានប៉ែុនាម ន បានមួយខែ។ 
ក៖ អឹម  តរៅពីោរងារត្វើតៅវាលខស្សហ្នឹង ត ើអ្ ុ៊ុំបានត្វើោរងារឬអាជីវក្មមអីតទៀ តទ? 



ខ៖ រក្អុសឬក៏អីតៅ ឃាវ លតគាឃាវ លអីតនាោះ  នឹងត ើយ  នឹងតរៅពីត្វើខស្សត ើយ ត្វើខស្សរួច 
តៅតយើងត្វើអាហ្នឹងតៅ។ 
ក៖ ត ើអ្ ុ៊ុំបានត្វើោរអវីែលោះតទៀ អ ់ក្នុងជីវ ិរបស់អ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ តចោះ ដល់តពល ដល់តពលតយើងរួចពីប ុលព មក្ វា ដូចថាវា្ូររលងុបនតិចត ើយណា៎ក៏តៅ 
ភនាំតព វ ិ។ តៅភនាំតព តៅ តៅតៅាមួយពួក្បរតទសអីចឹង   នឹងត ើយ យក្លុយឱ្យកូ្ន 
តរៀនកូ្នអីចឹងតៅចិញ្ច ឹម។ 
ក៖ ត ើយតាាំងពីវយ័តក្មងរ ូ មក្ែល់ឥែូវតនោះ ត ើជីវ ិរបស់អ្ ុ៊ុំបានផ្លល ស់បដូរអវីែលោះ? 
ខ៖ អូយ! សពវថ្ងៃអរ់ផ្លល ស់បដ៉ូរអីឈទ្ ជីវ ិតៅខ យា៉ែបអ្ញ្ជ ឹងកូ្ន ប ុនមិនខមនថាមិចតទតៅជា 
មួយកូ្ន តបើកូ្នចា ់រក្លុយបា ់ៗណា៎  រួចដល់តពលអញ្ា ឹងតយើងតៅរក្ុងតៅ  នឹងត ើយ 
បាយទឹក្បាយទឹក្ នឹងេក់្តខាអាវេក់្អី នឹង។ វាអញ្ា ឹងវាមានអីោរងារតយើងចាស់តៅសទោះ។ 
ក៖ ត ើយត ើអ្ ុ៊ុំចូលចិ តមាូបអីជាងតេ? 
ខ៖  ិ  ិិ  សពវឆងៃមិនដឹងចូលចិ តអីតទតនៀក្  ិ ិ ិ ិ ចូលចិ តដូចតយើងតរក្ៀមតរោោះ 
សមលរមាូរអីចឹងតៅ។ តបើតរឿងសាច់អីខលងរ ូវោរត ើយសពវថ្ងៃអ្ ់សូវចូលចិ ត។ 
ក៖ មានមាូបណាមួយខដលអ្ ុ៊ុំចូលចិ តតំងពីតក្មងរ ូ មក្ដល់ឥែូវ? 
ខ៖ អឺក៏ចូលចិ តដរមាូរ នឹងឯង។ 
ក៖ ចុោះដលបង អ្ ុ៊ុំចូលចិ តខលែងអីតេាងតេ? 
ខ៖  ិ ហិ្ិ ដលបងអីក៏អ ់ចូលចិ តខដរ។ 
ក៖ មិនខមនខលែងសុសីងតទណាេឺខលែងក្មានដ?  
ខ៖ អឺ្! តបាោះឈូងតបាោះអី នឹងចូលចិ ត ទល់ខ  ឥែូវ នឹងចូលចិ តត ើ តេតលងតៅសបាយ 
ចឹងណា៎ កូ្ន  នឹងត ើយ មិនត ើ តេលាង ត ើយតយើងសអប់ខដរតទណា៎ ខ មិនដមនតទ តៅខ  
ចូលចិ តខលែងរបជារបិយ នឹងណា៎   នឹងត ើយ។  
ក៖ អ្ ុ៊ុំចូលចិ តឈូងជាងតេ? 
ខ៖  នឹងត ើយ ច៉ូលចិ ត។ 



ក៖  ត ើយត ើអ្ ុ៊ុំចូលចិ តចតរមៀងណាមួយ បទខដលអ្ ុ៊ុំបានតរៀនទាំងពីតក្មង  ត ើយអ្ ុ៊ុំចងចាាំ
អ្ ុ៊ុំចូលចិ តតរចៀងវាណា៎ ? 
ខ៖  ឺយ!  តភលចភាល ាំងអសត់ ើយកូ្នតអើយ ប ុនចតរមៀងស្សឡា ់ដរតេសាល ប់តេតៅណា៎ តេ 
តរចៀងអាក្ាំពង់ ា្ំជត្មរំចិ តអីតនាោះ ែ៉ូចថាតយើងចំ ូលតនាោះណា  នឹងត ើយ។ តបើនិយាយតៅ 
របវរតិរេួសារតៅ នឹងឯង  ិ ិ  ិិ។ គា ់ឧសាហ្៍តរចៀងណាស់ គា ់ឧសាហ្៍តរចៀងអាភនាំ 
សនទុក្តនាោះ ក្ាំពង់ ា្ំជត្មរំចិ តតនាោះណា៎។  
ក៖ ចឹងមានដរបដីអ្ ុ៊ុំគា ់តចោះតរចៀង? 
ខ៖  នឹងត ើយ គា ់តរចៀងតលង នឹងណា៎  ឈេមិនជាអនក្ចឈត្មៀងអី្តទ ក៏ប ុនតរចៀពិតរាោះ។  
ក៖ ដូចបទ នឹងវាតរចៀងអាំពីអីជាមូលត  ុអ្ ុ៊ុំថាបទ នឹង វារ ូវនឹងសាច់តរឿងរេួសារអ្ ុ៊ុំ?  
ខ៖ តទ! គា ់តៅស្សុក្សនទុក្ នឹងណា៎  តៅបារាយក្ាំពង់ ា្ំ នឹងណា៎  ឈរលអញ្ា ឹងគារ់ខ ង 
អាបទ នឹង ឈេខ ងមក្គា ់យក្មក្តរចៀងតលងតៅណា៎  ត ើយអ្ ុ៊ុំដូចថាសាដ ប់តៅ ដូចថាវាជក់្ 
វាចូលចិ តខដរតៅណា៎បទ នឹង ហ្នឹងមានដរអញ្ា ឹងតទ។ តបើតរឿងមានតទៀ វាចូលចិ តខដរ ប៉ែុនថា 
វាចូលចិ តមិនយក្ចិ តទុក្ដាក់្តនាោះណា៎   នងឹត ើយ។ 
ក៖ ត ើមាននណារក្នុងរេួសារអ្ ុ៊ុំឯងតចោះតលងឧបក្រ ៍តភលងតទ? 
ខ៖ អ ់មានកូ្ន។ 
ក៖ ត ើយសទោះរបសអ់្ ុ ៊ុំមានលក្ខណ្ៈយា៉ែងឈម ចខដរ តាាំងពីឈកមងរ ូ មក្ដល់ឥែូវ? 
ខ៖  ូ! សទោះតនាោះវា តបើនិយាយាអាែូវ នឹងវាលក់្បារ់ត ើយ កូ្នសទោះ សទោះមួយែនងសទោះមួយែនង 
ត ើយប ុដនដតយើងតនោះទល់ដរមក្តរោយដាាំបាយណា៎ ត្វើរានបាយមក្សទោះមួយែនង  តាាំងខ  រាន 
បាយមក្វាបានត្វើ ប ុនអ្ ុ៊ុំលក់្ឱ្យតេបា ់ត ើយ លក់្ នឹងលក់្ឱ្យក្មួយ។ 
ក៖ ត ើអ្ ុ៊ុំបានសាងសង់ ឬក៏ជួយសាងសង់សទោះខដរអ ់? 
ខ៖ ត្វើែលួនឯងម៉ែង រគាន់ដរថាសាងសង់ែលួនឯងម៉ែង ហ្នឹងត ើយ ដឹក្តគាដឹក្អីកូ្នតអើយបានែាំ 
តលើក្សទោះបានប៉ែុណ្ណឹ ងណា៎  ប៉ែុខនតតឈើោល នងឹវាតៅ្ូរខដរ ប៉ែុខនតលុយតយើងរក្អ ់បាន នឹង 
ត ើយ។ 



ក៖ ត ើអ្ ុ៊ុំបានតរបើរបាស់សមាា រៈអវីែលោះសរមាប់សាងសង់សទោះ នឹង? 
ខ៖ តរបើ ដូចថាយក្អាសម្ភា រៈមក្ត្វើហា៎។  
ក៖  នឹងត ើយ។  
ខ៖ ដូចថាក្មាល ាំងតយើង។ 
ក៖ ដូចអ្ ុ៊ុំតរបើរបាស ់ ួរ ពូតៅអីអ ់? 
ខ៖ អ្ា៎!  ជួលជាងណា៎  អស់ឈនួលរបាាំមួយ របាាំមួយរយ ឈហអ ោះរបាាំមូយមឺុន នឹង  ឈនួលោល 
 នឹងតនាោះ ឈនួលអសរ់បាាំមូយមឺុនតទ កូ្នតអើយសទោះមួយែនង នឹងតនាោះ ប ុនបងបអូនឯងសងតទណា៎ 
ជូយត្វើ នឹងឈេអា ិ   នឹងត ើយ។ 
ក៖ ត ើអ្ ុ៊ុំឯងមានជំនា តៅក្នុងែលួនតទឥែូវ? ជំនា អីខដលអ្ ុ៊ុំឯងេិ ថាអ្ ុ៊ុំឯងមានជំនា ក្នុង 
ែលួន? ដូចពូខក្ត្វើមាូបវាក៏ជាជំនា មួយ។ 
ខ៖  នឹងត ើយ របខ លជំនា ខាងត្វើមាូប ខ វារ ឹមមួយែាិលដរតពលអស់កម្ភល ំងបានត្វើ 
តបើតៅកម្ភល ំងវាដូចអ ់្ុ ណា៎  វាត្វើបានឱ្យតៅឱ្យអី ូបតៅ។ 
ក៖ ចឹងតេសួរថា ត ើអ្ ុ៊ុំឯងមានជំនា អវីែលោះខដលបនតឱ្យកូ្នតៅជំនាន់តរោយ? 
ខ៖ គាម នតទ កូ្នដឹងវាយក្រត្ម្ភប់តាមតយើងមិនតាមតបើែចិលមិនដឹងអីមិនដឹង  ិ ិ។ តបើតរឿង 
មាដ យ តយើងថាតាាំងចិ តបតរងៀនដូចអស់ពីសកមមភាពតនាោះណា៎  មិន មិនែាិលមិនរចអូសអីតទ 
 នឹងតបើកូ្នដឹងតេយក្ជំនា តយើងអ ់តបើកូ្នរបសុតៅដរមួយ គាម នកូ្នស្សី។ 
ក៖ ត ើអ្ ុ៊ុំឯងអាចរបាប់ខ្ុំបានតទ អាំពីតពលខដលលាំបាក្តៅក្នុងជីវ ិរបស់អ្ ុ៊ុំឯងបានតទ? 
ខ៖ វាបានខដលកូ្នវារិបាក្តាាំងពីរស់តៅជាមួយបដីមួយអីចឹងមក្វា ដូចថារឈបៀបលយុោក់្អី 
តេមិនសូវឱ្យតយើងោន់ណា៎  វាពិបាក្ចឹង នឹងត ើយដូចថាបានមក្តដាយសារតេ នឹងមក្តៅ 
ពីស្សុក្តៅអីចឹងតៅ តេតចោះដរនាាំ  ដូចថាមិនឱ្យតយើងចឹងដរម៉ែងណា៎ដល់ឈរលថាតៅសារតៅ 
អីចឹង តៅឈេតបើក្ឱ្យតយើងទិ មាូបទិ អីតៅឱ្យតពលមួយទិ តៅណា៎   នងឹត ើយ វាយា៉ែប់ខដរ 
តរឿងក្នុងជីវ ិរេសួារអ្ ុ៊ុំ ប៉ែុខនតតយើងមិនអាចបរយិាយអស់វាខវងឆ្ៃ យ។ 
ក៖ ត ើយអឹម តៅតពលខដលវាពិបាក្អញ្ា ឹងអ្ ុ៊ុំឯងឆ្លងោ ់វាយា៉ែងដូចតមដច? 



ខ៖ អ្ ុ៊ុំឆ្លងោ ់តចោះដរអ ់រទាំអ ់្ម ់ដរប ុណ្ណឹ ង ប៉ែុដនដថាតយើងមិនដឹងតៅ និយាយរបាប់ពីណាអី 
ពី ី តចោះដរទុក្ក្នុងចិ តដល់ទីបញ្ច ប់មក្ តេ នឹងតៅ ដល់ទីបញ្ច ប់ពិបាក្ជាងអ្ ុ៊ុំតទៀ ។ សពវ 
ថ្ងៃតៅតនោះ ខដលដូចថាអនក្ខដលថាឈេររឹ ែ ិហ្នងឹ តយើងមិនឱ្យតយើងចាយវាយអីឈត្រកត្រអាល
តនាោះណា៎  ដល់តពលអាទិ មាូបទិ អីតៅបានតេឱ្យតយើងតៅទិ តៅ។  តបើលុយរិចលុយអី 
ចឹងតៅឱ្យតយើងតៅទិ តៅ តបើលយុតរចើនវាតៅែលួនតេតៅ អា នឹងវាចឹង រតបៀបអាតរឿងថ្សទក្នុង 
ឈសុើបតេតនាោះណា៎ វាមិនអាចរគាន់ខ និយាយប ុណ្ណឹ ងក៏ក្មួយយល់មិនបាច់។ 
ក៖ ចឹងត ើអ្ ុ៊ុំធ្លល ប់មានបទពិតសា្ន៍ណាែលោះខដលលអៗក្នុងជីវ ិអ្ ុ៊ុំឯងតទ? 
ខ៖ អ្ ុ៊ុំបទពិតសា្ន៍ោលតៅត្វើោរតដាយសារកម្ភល ំងត ើសរបសឯ់ងតៅ  រាងសបាយក្នុងចិ ត
ចាយក៏ស្សួល តបើតយើងចង់ទិ អីក៏មិនបាច់មាននរណាមក្រ ួ រតាតយើងណា៎   ខ តយើងតៅ 
គាបសងក ់តៅជាមួយបដី ដល់បដី នឹងយក្រេួសារមួយសាំបុក្ពីរសាំបុក្ ខ តយើង នឹងវាយា៉ែ ប់ចិ ត 
 នឹងត ើយ រពលឹមតែើងដាាំបាយ ឈហហ ោះតបាសរចាស់អីឱ្យរួចតៅ េក់្តខាអាវ តមើលកូ្នអីឱ្យរួច 
តៅទុក្ដាក់្អី រួចតយើងតែើងសារ តែើងសារមក្វ ិ តយើងត្វើមាូបត្វើអីតៅឈហហ ោះបដីតបើក្  ោរោះ 
ឡានតនាោះ ិច ួចតៅអាសលូវក្មពុាតរោមតនាោះ តៅភនាំតព  ខ វា រគាន់ខ ថាឈៅភនាំតព តទ ប ុដនដ 
ក្នុងឆ្ក្ជីវ ិអ្ ុ៊ុំេឺតវទនា ហ្នឹងត ើយ ។ 
ក៖ ត ើយតៅតពលខដលអ្ ុ៊ុំតៅតក្មង ត ើអ្ ុ៊ុំធ្លល ប់សងឃឹមថាតពល ា្ំតែើងអ្ ុ៊ុំចង់ត្វើអី? 
ខ៖ ចង់ េាំនិ តនាោះវាចង់ត្វើោរខដរ ប៉ែុខនតតៅអ ់រួច ដូចថាតយើងខនក្ តយើងតៅអ ់ ួសពី 
ក្ាំ  ់ខដលឈេចាមក្តនាោះណា៎  តយើងរបឹងយា៉ែងណាក៏អ ់តនោះ ចិ តតគាលបាំ ងចង់ត្វើរេូត្វើ 
អីខដរ  នឹងត ើយ ប ុខនតវាតៅអ ់រចួ។ 
ក៖ ត ើយតបើសិនជាអ្ ុ៊ុំអាចខសដរផាដ ាំដល់កូ្នតៅជំនាន់តរោយរបស់អ្ ុ៊ុំ ត ើអ្ ុ៊ុំចង់របាប់អវីែលោះ? 
ខ៖ ចង់ផាដ ាំថា ែ៉ូចថាសូមឱ្យកូ្នតៅតរោយៗ នឹងសូមឱ្យឈែើរសលូវលអ ឱ្យតដើរសលូវក្ណាដ ល កុ្ាំឱ្យ 
 ួស កុ្ាំឱ្យតភលើ តភលើន សួ យក្ ត្ម្ភប់តាមខ អនក្លអៗកូ្ន ចង់ផាដ ាំចឹងណា៎  មិនចង់ឱ្យតដើរសលូវ 
ែុស តររោះជំនាន់តរោយ នឹងកុ្ាំឱ្យតដើរតភលើ តភលើនខាងតនោះខាងតនាោះចឹងវាមិនតដាយេនលង្ម៌ 
ចាស ខ្ុំមានរក្យខសដរផាដ ាំខ ប ុណ្ណឹ ងឯង៕ 


