
ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំប្បុសររឿន ស ន 
ក៖ អ្នកធ្វើការសម្ភា សធ ម្ ោះ ធរ ៉េន សារនិ ខ៖ អ្នកត្រវូធេសម្ភា សធ ម្ ោះ ធរឿន ស៊ន 
 
ក៖ ចឹងអ៊្ ៊ុំជាដំបូងខ្ ំសូមថ្លែងអំ្ណរេ ណដល់អ៊្ ៊ុំថ្ដលបានឲ្យខ្ ំសម្ភា សពីត្បវរតិរបស់អ៊្ ៊ុំ 
ធ ើយការសម្ភា ស នឹងត្រូវបានធរៀបចំធោយសាកលវទិ្យាល័យថ្ដលម្ភនធ ម្ ោះថា 
BYU ធ ើយសាកលវទិ្យាល័យ នឹងធៅអាធមរកិ។ ចាស! ធោលបំណងថ្ដលសាកល
វទិ្យាល័យចង់សម្ភា សត្បវរតិត្បជាជនថ្ខមរ េឺចង់រការទ្យ កត្បវរតិត្បជាជនថ្ខមរធដើមបីឲ្យកូន
ធៅជំនាន់ធត្កាយ ោរ់អាចសាា ល់ពីត្បវរតិរបសដូ់នតា ធ ើយធរៀនអំ្ពីត្បវរតិរបស់ដូនតា
ោរ់ចឹងអី្ណាអ៊្ ៊ុំ។ ចាស! ធ ើយចឹងធពលថ្ដលខ្ ំសម្ភា សអ៊្ ៊ុំ នឹងខ្ ំនឹងោក់ការសម្ភា ស
របស់អ៊្ ៊ុំធៅកន ងធវបសាយរបស់សាលាថ្ដលម្ភនធ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory 
.byu.edu ណាអ៊្ ៊ុំ។ ចឹងអ៊្ ៊ុំយល់ត្ពមឲ្យខ្ ំោក់សម្ភា សរបស់អ៊្ ៊ុំចូលធៅកន ងធវបសាយរបស់
សាលាធទ្យអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ បាទ្យ! ម្ភនទាស់ខ សអី្។ 
ក៖ ចាស! ចឹងអ៊្ ៊ុំសត្ម្ភប់ថ្លៃថ្ខខ្ ំសម្ភា សអ៊្ ៊ុំ ធៅថ្លៃទី្យ ២១ ថ្ខធមសា ឆ្ន  ំ២០១៧។ ធ ើយ
ការសម្ភា សត្រូវបានធ្វើធ ើងធៅភូមិថ្ត្ពសាវ យ ឃ រំងសី ស្សុកសថ្ងែ ធខរតបារ់ដំបងណា
អ៊្ ៊ុំ។ ចឹងចង់សួរអ៊្ ៊ុំថាអ៊្ ៊ុំអ្វីថ្ដរអ៊្ ៊ុំ ធ ម្ ោះធពញរបស់អ៊្ ៊ុំណា? 
ខ៖ ធ ម្ ោះ ធរឿន ស៊ន។ 
ក៖ ចាស! ច ោះអ៊្ ៊ុំម្ភនធ ម្ ោះធៅធត្ៅធទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនធទ្យ។ 
ក៖ ពីរូចក៏អ្រ់ថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ធទ្យ។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំអាយ ប៉េ នាម នធ ើយឆ្ន ំធនោះអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ អាយ  ៦៦ឆ្ន ំធ ើយ។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំធកើរធៅឆ្ន ំណាថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ធកើរធៅឆ្ន ំ ១៩៥១។ 
ក៖ ច ោះថ្លៃទី្យប៉េ នាម នអ៊្ ៊ុំដឹងធទ្យ? 



ខ៖ មិនចាថំ្លៃទី្យធទ្យ ថ្រចាំថាធកើរធៅថ្ខភត្ទ្យបទ្យ ថ្លៃច័នទ។ 
ក៖ ច ោះឆ្ន ំថ្ខមរឆ្ន ំអី្ធេវញិអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ឆ្ន ំថ្ខមរមិនដឹងថាឆ្ន ំអី្ផងទាល់ថ្រធមើលត្បរិទិ្យនបានដឹង។ 
ក៖ ឆ្ន ំវក រកា ចរ ឬ ក រអី្ចឹងណាអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ឆ្ន ំធោង។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំថាអ៊្ ៊ុំបានធកើរធៅឯណាធទ្យ ស្សុកកំធណើ រធៅណាធទ្យអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ធកើរស្សុកកំធណើ រធៅឃ ំបាយដំោ ំភូមិធតត  ស្សុកបាណន់ ធខរតបារ់ដំបង។ 
ក៖ ច ោះម្ភនបងបអូនចំនួនប៉េ នាម ននាក់ថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ម្ភនបងបអូនចំនួន ៦នាក់ថ្ដរថ្រសាែ ប់អ្ស់ ៣នាក់ ធៅសល់ ៣នាក់។ 
ក៖ ច ោះស្សីប៉េ នាម ន ត្បុសប៉េ នាម នអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ស្ស៣ីនាក់ ត្បុស៣នាក់។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំជាកូនទី្យប៉េ នាម នថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ កូនធៅធេ(ោរ់ធសើច)។ 
ក៖ ធ ើយអ៊្ ៊ុំអាចធរៀបោប់ធ ម្ ោះបងបអូនអ៊្ ៊ុំបានធទ្យ? 
ខ៖ បងទី្យ១ បងត្បសុធ ម្ ោះរ ៉េ ង ធរឿន រ ៉េ ង ធ ើយមកស្សីទី្យ២ធ ម្ ោះធរឿង ធត្ពឿន ពី នងឹមក
ទី្យ៤ធ ម្ ោះធរឿន ធបឿន ធរឿន ថ្ប៊ន ធ ើយធរឿន បន ធ ើយក៏ធរឿនស៊ន ។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំម្ភនចាំសាច់ធរឿងធេអី្ខែោះជាមួយបងបអូនរបស់អ៊្ ៊ុំធទ្យ? 
ខ៖ ចាំធរឿងកាលពីកមសរ់កត្មពីសម័យ ៣ឆ្ន ំសម័យប៉េ ល ពរ នឹងឯង ប៉េ ល ពរវាបងអរ់
បាយបងអរ់ទឹ្យកធលហៀមលាហ ម ូបថ្របរបទឹ្យកៗោ៉េ វៗ នឹង។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំចូលចិរតធ្វើអី្ធេខែោះមួយបងបអូនអ៊្ ៊ុំកាលអ៊្ ៊ុំធៅរូចៗ? 
ខ៖ ចូលចិរតថ្រធមើលធោធមើលត្កបីពីធដើម នងឹ។ 
ក៖ ច ោះអ្ ំអ្រ់ថ្ដលធលងបាយ  យបាយ មួយោរ់ធទ្យ ដូចជាធលងលាក់កថ្នសងជា 
មួយពួកោរ់ធទ្យអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ថ្ដលធទ្យ ធបើធលងធលងថ្រធពលចូលឆ្ន ំធេធលងលាក់ថ្នសង ទាញត្ព័ត្រ ធបាោះ
ឈូងអី្ នឹងណា ពីធដើមធេធលងថ្រចឹងឯង។ 
ក៖ ច ោះម្ភត យរបសអ៊់្ ៊ុំោរ់ធ ម្ ោះអី្ថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 



ខ៖ ធ ម្ ោះ ម៉េ ធផង។ 
ក៖ ច ោះឪព កអ៊្ ៊ុំវញិ? 
ខ៖ ធ ម្ ោះថ្ម៉េន ធរឿន។ 
ក៖ ច ោះោរ់ធកើរធៅឆ្ន ំណាអ៊្ ៊ុំដឹងធទ្យ? 
ខ៖ ធភែចធ ើយមិនដឹងថាធកើរធៅឆ្ន ំណាធទ្យ។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំដឹងថាោរ់ធកើរធៅភូមិណាស្សកុណាធទ្យអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់ធកើរធៅភូមិធតត ធយើង នឹងឯង បរ់សាលាធត្រើយខាងលិចជាប់ទ្យល់ម ខោន នឹង
ភូមិធតត  នឹងឯង។ 
ក៖ ធ ើយអ៊្ ៊ុំដឹងថាោរ់ឆ្ន ំអី្ជាឆ្ន ំថ្ខមរធទ្យអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ចាធំទ្យ។ 
ក៖ ចាស! ឪព ករបស់អ៊្ ៊ុំោរ់ធ្វើអ្វីធដើមបីចិញ្ច ឹមជីវរិណាអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់ធ្វើថ្រថ្ស្ស ធ្វើថ្រចម្ភែ រ។ 
ក៖ ចាស! ធ ើយោរ់ជាមន សសធម៉េចថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់ជាមន សសម្ភន ក់មិនធលងធសើចធទ្យ។ ោរ់ខំថ្រចិញ្ច ឹមធោចិញ្ច ឹមត្កបីធ្វើចម្ភែ រោំថ្រ
ម្ភន ស់ោំថ្រត្កូចចឹងណា។ 
ក៖ ោរ់កាច ឬ សែូរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់កាចថ្ដរ នឹង ោរ់កាចោស់កូនធៅ នឹង ោស់ធរឿនកូនធៅអាណាធដកយូរៗអី្
 នឹងោរ់ោស់ធ ើយថ្រមិនធត្កាកោរ់វាយ។ 
ក៖ ម្ភត យរបស់អំ៊្ោរ់ជាមន សសធម៉េចថ្ដរ? 
ខ៖ ោរ់ជាមន សសត្រឹមត្រូវថ្ដរមិនថ្មនជាអ្នកធលងថ្លបងធលងអី្ធទ្យ។ ោរ់ត្រឹមត្រូវធ្វើ
ថ្រប ណយ ធ ើយនិងការងារថ្រប៉េ ណណឹ ងឯង។ 
ក៖ ធ ើយោរ់ធ្វើអី្ធេធដើមបីចិញ្ច មឹជីវរិណាអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់ថ្រថ្ស្ស ធ្វើចម្ភែ រថ្រប៉េ ណណឹ ងឯង ចម្ភែ រត្កចូ នឹង។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំម្ភនចងចាំសាច់ធរឿងអី្ធេខែោះជាមួយឪព កម្ភត យរបស់អ៊្ ៊ុំធទ្យ? 
ខ៖ ធពលទំ្យធនរោរ់ធដើរទិ្យញស្សូវ ទិ្យញស្សូវទិ្យញអ្ងែរឲ្យធេថ្របានកាលធៅ ធដើរវាស់ស្សូ
វអី្ឲ្យធេ នឹងណា។ 



ក៖ ច ោះោរ់ម្ភនថ្ដលធ្លែ ប់ត្បាប់អំ្ពីពីត្បវរតិរបសោ់រ់ធៅរូចៗឬក៏ត្បវរតិអ្វីថ្ដលទាក់ទ្យង
នឹងោរ់ធទ្យអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ធរឿង នឹងោរ់អ្រ់ថ្ដលនិយាយត្បាប់ធទ្យ។ ោរ់និយាយត្បាប់ថ្រធរឿងពីធដើមម្ភនធចារ
ចឹងណា ដូចថាធចារ នឹងម្ភនមនតអាេមចឹងណា ធ ើយធរឿងតាធកថ្រថ្កវាយោន នឹងធ្វើ 
សង្គ្ងាា មមួយោន  តាំងពីធដើមរ ូរមកដល់ឥ ូវ ធ ើយជំនាន់យួនវាមកចាប់ថ្ខមរធយើង
ធ ើយជីកកប់ត្រឹមកាលវាោំថ្រអ៊្ ងធរឿង នឹងឮោរ់និយាយថ្ដរធរើ។ 
ក៖ ធរឿង នឹងធម៉េចអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ យួនវាមកសម្ភែ ប់ថ្ខមរ នឹង វាចាប់ថ្ខមរបានជីករធតត កប់ត្រឹមកករធ ើយវាោំថ្រអ្ ង។ 
ក៖ ោក់ោំធម៉េចធៅអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ោក់ោំទឹ្យកកំធសៀវ នឹងោំថ្រអ្ ង។ ធបើថ្ខមរថាធៅត វាថាធភែើធទ្យកំព បថ្រអ្ ង ឮចាស់ៗ
ោរ់និយាយត្បាប់ចឹង។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំម្ភនចាំធ ម្ ោះជីដូនជីតាអ៊្ ៊ុំខាងម្ភត យធទ្យ? 
ខ៖ ខាងម្ភត យដឹង ដឹងតាម៉េ និង យាយអូ្ច នងឹឯង។ 
ក៖ ច ោះខាងឪព កវញិអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ខាងឪព កសាា ល់ថ្រតាថ្ម៉េនធទ្យ ប៉េ ថ្នតយាយោរ់សាែ ប់តាំងថ្រពីឪព កខ្ ំធៅរូចធម៉េែោះ។ 
ក៖ ធ ើយោរ់ធកើរធៅឆ្ន ំណាអ៊្ ៊ុំដឹងធទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងធទ្យ ត្បវរតិខាងឪព កអ្រ់ដឹងធទ្យ។ 
ក៖ ច ោះោរ់ធកើរធៅណាអ៊្ ៊ុំដឹងធទ្យទាំងសងខាង? 
ខ៖ កំធណើ រោរ់ធកើរធៅភូមិឥ្ិជិរ អ្ណត ងវាលធនាោះ។ 
ក៖ ច ោះឪព កម្ភត យរបស់អ៊្ ៊ុំធ្លែ ប់និយាយត្បាប់ពីជីដូនជីតារបស់អ៊្ ៊ុំធទ្យ? ដូចជាោរ់ជា
មន សសថ្បបណា? 
ខ៖ ោរ់និយាយធរើ ថ្ខសខាងម្ភត យម្ភនធ្វើដល់ក ងសីធបើកយនតធ ោះរពីសម័យតាសី 
ន  នឹងម្ភនខាងធ្វើការធបើកយនតធ ោះ។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំចាំថ្រប៉េ ណណឹ ងឯង? 
ខ៖ ថ្រប៉េ ណណឹ ងឯង។ 
ក៖ ច ោះត្កុមត្េួសារបស់អ៊្ ៊ុំរស់ធៅធខរតធនោះយូរធៅអ៊្ ៊ុំ? 



ខ៖ ធៅធខរតបារ់ដំបងធនោះយូរយារធ ើយ តាំងថ្រពីធកើរមក ធខរតធទ្យើបថ្រធជឿនធលឿន
សម័យ ូវធទ្យពីធដើមមិនទាន់ម្ភនផទោះលមធត្ចើនចឹងធទ្យ ម្ភនរិចធទ្យ ឥ ូវម្ភនធត្ចើនវាធជឿន
ធលឿនធត្ចើន។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំម្ភនបងបអូន ឬ ក៏សារ់ញារិថ្ដលរសធ់ៅធត្ៅពីត្បធទ្យសថ្ខមរធទ្យអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ម្ភនថ្ដរធត្ៅពីត្បធទ្យសថ្ខមរ ធៅអាធមរកិបងបអូនជីដូនមួយថ្រពួកវាសាែ ប់អ្ស់ធ ើយ
ម្ភនថ្រកូនវាអាធឈឿនវាធៅ នឹងធរើ។ 
ក៖ ច ោះភរយិារបសអ៊់្ ៊ុំោរ់ធ ម្ ោះអី្ថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់ធ ម្ ោះ សំ។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំចាំពីថ្លៃថ្ដលអ៊្ ៊ុំបានធរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ជាមួយមីងធទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ចាធំទ្យធភែចបារ់ធ ើយ ធទ្យើបថ្របានបួនឆ្ន  ំនឹងធៅឆ្ន ំ ២០១៣។ 
ក៖ ច ោះអាពា ៍ពិពា ៍ នឹងត្រវូបានធរៀបចំធោយឪព កម្ភត យ ឬ ក៏ធោយចិរតឯង? 
ខ៖ ធរៀបធោយចិរតឯងធត្ពាោះឪព កម្ភត យសាែ ប់អ្សធ់ ើយ នឹង។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំម្ភនបានឲ្យជំនួនធៅកាន់មីងធទ្យ ថ្លែបណាត រការ? 
ខ៖ ម្ភនធរើ កាល នឹងត្ោន់ថ្រធរៀបចំឲ្យថ្ររួចៗធៅណា។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំចាថំាធពលណាថ្ដលបានជួបនឹងមីង ធម៉េចបានជាអ៊្ ៊ុំធរៀបការជាមួយមីងចឹងណា? 
ខ៖ ធមើលធឃើញថាមន សសម្ភនចរយិាលអបានត្ពមយក នឹង ធ ើយការងារធនាោះលអ។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំធចោះអាននិងសរធសរអ្កសរថ្ខមរបានលអប៉េ ណាណ ថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ សរធសរបានមួយចប់ នឹងឯង។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំម្ភនធចោះភាសាអី្ធត្ៅពីភាសាថ្ខមរធទ្យ? 
ខ៖ ធចោះសាត ប់ និង និយាយភាសាថ្លបានរិចៗ ភាសាយួនក៏សាត ប់ខែោះថ្ដរ? ធបើធេធជរដឹង 
ថាឲ្យធយើងអាត្កក់ដឹង ធចោះរិចៗធទ្យមិនថ្មនធចោះនិយាយធត្ចើនធទ្យ។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំធរៀនបានត្រឹមថាន ក់ទី្យប៉េ នាម នថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ បានត្រឹមថាន ក់ទី្យ ១០។ 
ក៖ ធរៀធៅសាលាណាថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ធរៀនធៅបាយដំរ  ំនឹងឯង។ 
ក៖ ច ោះពីធដើមធម៉េចវញិអ៊្ ៊ុំ? 



ខ៖ ពីធដើមត្េូកាចៗណាស់មិនថ្មនត្េូឥ ូវធនោះធទ្យ ស ទ្យធថ្រវាយនឹងធតត ធ ើយចាប់ធបាក
កាលនឹងកាត រធខៀនធនាោះត្េូពីធដើម។ 
ក៖ អ្រ់ធចោះដឹងថ្រធបាកកាលម៉េង? 
ខ៖  នឹងធ ើយ ដូចពីធដើមចំណំាថ្រនិយាយថាធពលយកកូនធៅធផ្ើរត្េូត្បាប់ថាទ្យ កថ្រ
ថ្ភនកនឹងត្ចម ោះឲ្យខ្ ំបានធ ើយ វាយធម៉េចក៏បានថ្ដរ នឹងធ ើយចាស់ពីធដើមចឹងបានធកមងពី
ធដើមធរៀនពូថ្កណាស់ត្េូកាច។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំម្ភនមិរតភិកតសនិរសាន លថ្ដល្ំធ្លរ់មកជាមួយោន ធទ្យអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ពីធដើមម្ភនថ្ដរថ្រដល់ ូវសាែ ប់អ្ស់ធ ើយ វាសាែ ប់សម័យអាពរអ្ស់ធ ើយ។ 
ក៖ ោរ់ធ ម្ ោះអី្ថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ អា និ និង អារ ៉េ ង អាពរសម្ភែ ប់អ្ស់ធ ើយ។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំធ្លែ ប់ម្ភនអ្ន សាវរយី៍អី្មួយពួកោរ់ធទ្យ? 
ខ៖ ម្ភនធ្លែ ប់ោំបាយធៅបាញ់ត្កួចអី្បាញ់អី្តាមវាលថ្ស្សធពលសត្ម្ភកពីការធរៀនសូត្រ 
បាញ់ត្កួច បាញ់ម្ភន់ទឹ្យកអី្ចឹងធៅ។ 
ក៖ ម្ភនអ្ន សាវរយីអី៍្ធទ្យៀរធទ្យអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ម្ភនអ្ន សាវរយីថ៍្ដលធយើងខំធរៀនបានលអ។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំធ្លែ ប់ធ្វើការធៅវាលថ្ស្ស ឬ ក៏ធៅចម្ភែ រអី្ធទ្យ? 
ខ៖ ធ្លែ ប់ ធ្លែ ប់ធ្វើចម្ភែ រ ធ្វើថ្ស្សរ ូរដល់ធ្វើថាន ំលក់ឲ្យធេធទ្យៀរ។ 
ក៖ ចឹងអ៊្ ៊ុំធ្លែ ប់ធ្វើអាជីវកមម? 
ខ៖ អាជីវកមមសពវថ្លៃ នឹងថាន ំថ្ខមរធយើង នឹងឯង។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំធ្វើ នឹងយរូធៅអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ យូរធ ើយតាំងពីឆ្ន ំ ១៩៧៩មក។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំធចោះពីអ្នកណាធេថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ធចោះមកពីកបួនប ោណធ ើយធចោះមកពីការស្សាវត្ជាវធត្កាយធទ្យៀរ ស្សាវត្ជាវធដើម
ធឈើណាលអៗដឹងអ្ស់ធ ើយ ធ្វើថ្ចនបានខែួនឯងទាងំអ្ស់ធដើមធឈើណាម្ភនជារិព លអី្
ដឹងទាំងអ្ស់។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំធ្លែ ប់ធ្វើការងារអី្ធេខែោះធៅកន ងជីវរិរបស់អ៊្ ៊ុំថ្ដរ? 



ខ៖ ម្ភនថ្រធ្វើថាន ំលក់បានល យ ធ ើយនិងធ្វើប ណយធ្វើទាន នឹងឯង មួយជីវរិធនោះណា
អ្រ់ម្ភនបានធៅសអីធទ្យ។ 
ក៖ ធរើអ៊្ ៊ុំធ្លែ ប់ធ្វើការអី្ធេខែោះដូចជា ធ្វើថ្ស្ស ធត្ៅពីធ្វើថ្ស្សធៅលក់ថាន ំ ធ ើយម្ភនធ្វើអី្
ធទ្យៀរធទ្យអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ធទ្យអ្រ់ម្ភនធ្វើអី្ធទ្យៀរធទ្យថ្រប៉េ ណណឹ ងឯង។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំតាំងពីធកមងរ ូរមកដល់ធពលធនោះជីវរិរបស់អ៊្ ៊ុំម្ភនការផ្លែ ស់បតូរអ្វីខែោះថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ តាំងពីធកមងចាប់បានថ្ដោន មកធ្វើថ្រថ្ស្សណឹងណា ដល់ធពលចាស់ធៅថ្ត្បមកធ្វើថាន ំ
វញិ ថ្ស្សទ្យ កជួលឲ្យធេ។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំចូលចិរតមហូបអី្ជាងធេអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ចូលចិរតសមែរមជូរធប៉េងធបា៉េ ោះធយើង នឹង(ោរ់ធសើច)។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំចូលចិរតធលងថ្លបងត្បជាត្បិយថ្ខមរអី្ខែោះថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ចូលចិរតោវំង់ ធត្ចៀងអី្ចឹងណា។ 
ក៖ ចឹងអ៊្ ៊ុំធៅថ្រធចោះចធត្មៀងណាថ្ដលអ៊្ ៊ុំបានធចោះចាំធត្ចៀងពីធកមងដល់ឥ ូវធទ្យអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ធៅធចោះធរើ។ 
ក៖  បទ្យអី្ធេអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ប បាជ ថ្រមួយក៏ធៅចាំថ្ដរ។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំអាចធត្ចៀងបានធទ្យ បទ្យថ្ដលអ៊្ ៊ុំស្សឡាញ់ជាងធេ? 
ខ៖ ធត្ចៀងបានក៏ប៉េ ថ្នតមិនដឹងជាធត្ចៀងធ្វើអី្ធទ្យៀរ(ោរ់ធសើច) ចាស់ធ ើយមិនពិធោោះធទ្យ។ 
ក៖ បទ្យអី្ធេថ្ដលអ៊្ ៊ុំស្សឡាញ់ជាងធេ? 
ខ៖ បទ្យប បាជ ថ្រមួយ បទ្យដងសទឹងសថ្ងែ ធ ើយទឹ្យកដីធកាោះថ្ប៉េន ។ 
ក៖ ធរើអ៊្ ៊ុំ ឬ ក៏បងបអូនរបសអ៊់្ ៊ុំម្ភននរណាថ្ដលធចោះធលងឧបករណ៏រង្គ្នតីថ្ខមរធទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ធចោះធទ្យ ថ្រធបើធចោះ ធចោះថ្រវាយសារប៉េ ណណឹ ង។ 
ក៖ អ៊្ ៊ុំធចោះវាយសារ? 
ខ៖ បាទ្យធចោះ។ 
ក៖ ធ ើយអ្នកធេបធត្ងៀនអ៊្ ៊ុំថ្ដរ? 



ខ៖ ធភែងប ោណម្ភនត្ទ្យ ម្ភនអី្ នឹងមិនម្ភននរណាបធត្ងៀនធទ្យេឺថាធចោះខែួនឯងម៉េង ឲ្យថ្រ
កាន់សារវាយយូរធៅវាធចោះធ ើយ។ 
ក៖ ធរើផទោះរបស់អ៊្ ៊ុំម្ភនលកខណៈធម៉េចថ្ដរតាំងពីអ៊្ ៊ុំធៅធកមងរបស់រ រូដល់ធពលធនោះណា
អ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ វាមិនអី្ធទ្យម្ភនភាពស ខសបាយ ថ្រធទ្យើបថ្រធបើឆ្ន ំធៅម នធោយសាថ្រខយល់បក់
រធបើកធទ្យើបថ្រធ្វើលមីរួច។ 
ក៖ ធរើវាម្ភនការផ្លែ ស់បតូរអី្ខែោះ ដូចជាតាំងពីអ៊្ ៊ុំធៅរូចម្ភនលកខណៈធម៉េច ធ ើយធពលអ៊្ ៊ុំ្ំ
ធ ើងធម៉េច? 
ខ៖ ផ្លែ សប់តូរ អាផទោះម ន នឹងវា្ំជាងធនោះ ផទោះវា្ំធ ើយអាចជិោះកង់ធលងបាន ថ្រដល់
ធពលមកធ្វើផទោះធៅថ្ត្ពសាវ យធនោះត្ោន់ថ្រធ្វើឲ្យត្ជក់ថ្រកាលបានសិនធៅ។ 
ក៖ ចឹងផទោះពីម នធៅណាអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ផទោះពីម នឪព កម្ភត យឲ្យមកផទោះវា្ំថ្ដរ នឹង ២ខនង្ំ សរសរ ២០។ 
ក៖ ធរើផទោះ នឹងពូជួលធេធ្វើ ឬ ក៏សាងសង់ខែួនឯង? 
ខ៖ ផទោះធនោះសាងសង់ធោយខែួនឯងអ្រ់ម្ភនធៅយកពីណាធទ្យ? 
ក៖ អ៊្ ៊ុំធចោះធ្វើផទោះថ្ដរ? 
ខ៖ អ្រ់ធទ្យជួលធេធ្វើ ដូចជាធយើងចិញ្ច ឹមធោអី្បានលក់ធោធៅទិ្យញធត្េឿងផទោះធៅ។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំម្ភនធចោះជំនាញអី្ថ្ដលអ៊្ ៊ុំបានធរៀនពីម្ភត យឪព កអ៊្ ៊ុំ ឬ ក៏ដូនតាអី្ធទ្យអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ជំនាញធ្វើថាន ំ។ 
ក៖ ធ្វើថាន  ំនឹងធចោះមកពីនរណាធេអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ មកពីធរៀនថាន ំថ្បក ថ្បកខែួនឯង ដូចជាធរឿងធកើរដ ំេីសចឹងមិនអាចោក់ថាន តំ្រជាក់
បានធទ្យបានថ្រោក់ថាន ំធៅត បានជា។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំអាចត្បាប់ខ្ ំបានធទ្យពីធពលធវលាថ្ដលលបំាកជាងធេកន ងជីវរិរបស់អ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ជីវរិលំបាក លំបាកសម័យប៉េ លពរធយើង នឹងឯង  ូបដំ ូង ូបកតិបលហ ងអី្ នឹង
ណា ធ ើយបរបរញា ំមិនថ្អអរធទ្យធដើរកជីកដំ ងូ ូបអី្ចឹងណា។ 
ក៖ ធេឲ្យជីកថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 



ខ៖ ធពលសត្ម្ភកពីធ្វើការ ធៅជីកតាមទំ្យនប់អី្បានខែោះដល់ធពលធេសត្ម្ភកធយើងធដើរ
ធបាោះថ្ផែកធកាោះអី្ចឹងធៅណា។ 
ក៖ ធេឲ្យធបោះថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ឲ្យធៅធពលធយើងសត្ម្ភកឈប់ធ្វើការធនាោះ ដូចថាធេឲ្យសត្ម្ភក ១ធម្ភ៉េងអី្ចឹងណា។ 
ក៖ ធ រ អី្ធៅសម័យ នឹងពិបាកអ៊្ ៊ុំ ត្ោន់ថ្រពិបាកធរឿងញា ំ ឬ ក៏ពិបាកធរឿងអី្ធផសង? 
ខ៖ វាពិបាកធរឿងធ្វើការ និង ធរឿងញា  ំនឹងណាញា ថំ្របរបរោ៉េ វោម នកម្ភែ ំងធទ្យខយល់បក់រលំ
 នឹងធ ើយអ្នកខែោះធដើរល កកាត មធ ើយងាប់នឹងរងូកាត មក៏ម្ភនថ្ដរ។ 
ក៖ អ្រ់ម្ភននរណាធេវាយថ្រអ្ស់កម្ភែ ំង? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំអែងការ់ការពិបាក នងឹធោយរធបៀបណាថ្ដរអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ ដូចថាអែងការ់សម័យ នឹងមក ដូចថាធវៀរណាមបានមកដល់ធឈើទាលចឹងណា
ដល់ធពលចឹងពួកថ្ខមរត្ក មវាវាយោន មួយសនទ ោះចឹងធៅធ ើយវាធៅវញិររ់អ្ស់ ដល់
ធពលយប់ធ ើងលួចររ់ធដើរធៅធមើលថ្ខសធត្រៀមវាធឃើញថ្រយួនធៅៗ នាំោន ធៅយួនម្ភន
ធ្វើអី្ដល់ធពលធៅយួនវាឲ្យឈប់ធៅម ខថ្ខសធត្រៀមវាឲ្យធៅ នឹងសិនចាំត្ពឹកបានវា
ឲ្យធៅ វាការពារធយើងថ្ដរយួន ប៉េ ល ពរររ់អ្ស់។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំម្ភនបទ្យពិធសា្ន៏ណាលអៗធៅកន ងជីវរិរបស់អ៊្ ៊ុំធទ្យ ដូចជាធ្វើឲ្យសបាយចិរត    
ចឹងណា? 
ខ៖ សបាយចិរតម្ភនថ្រសាត ប់ចធត្មៀងធលាកតាស ីន ស ីសាម រ នឹងធ ើយថ្ដល
សបាយនឹកធឃើញពីធកមង។ 
ក៖ ច ោះពីធកមងធម៉េចអ៊្ ៊ុំនសបាយ? 
ខ៖ សបាយ នឹងធដើរោធំលងធពលប ណយទាន នងឹណា ធ ើយោក់អ្កធកសតាមវរត
ធ ើយធៅោធំលងចឹងធៅ។ 
ក៖ ច ោះធពលថ្ដលអ៊្ ៊ុំធៅធកមងអ៊្ ៊ុំម្ភនកតីស្សថ្ម៉េថាចង់ធ្វើអី្ធទ្យធពលថ្ដលអ៊្ ៊ុំ្ំធ ើងថ្ដរ? 
ខ៖ ម្ភនថ្ដរចង់ធ្វើថ្រ អ្នកធបើកឡាន ធបើកអាត្តាក់អី្ធទ្យណាកតីស្សថ្ម៉េវាអ្រ់បាន។ 
ក៖ ធ រ អី្អ៊្ ៊ុំ? 



ខ៖ វាសនាធយើងវាោម ន ថ្របានធចោះធបើករិចៗថ្ដ រកាលសម័យពីធដើមថ្រដល់ធពលអា   
ពរចូលមកក៏ចប់ចឹងធៅ។ 
ក៖ ច ោះអ៊្ ៊ុំធបើសិនជាអ៊្ ៊ុំអាចត្បាប់អ្វីមួយធៅកាន់កូនធៅជំនាន់ធត្កាយៗរបស់អ៊្ ៊ុំ ធរើអ៊្ ៊ុំម្ភន
អ្វីធដើមបីផ្លត ំត្បាប់ធៅកាន់ពួកធេថ្ដរ? 
ខ៖ ធកមងជំនាន់ធនោះេឺថាចង់ឲ្យធចោះម្ភនការធោរពរដូចធកមងជំនាន់ពីធដើមជំនាន់ប ោណ 
ចង់ឲ្យធចោះធោរពធឃើញចាសទ្យ ំអី្ឱនលំធទានធ ើយដល់ធកមងសម័យឥ ូវវាអ្រ់ធអាន
លំធទានធទ្យវាធៅជាធដើរអែ យៗធៅ ចង់ត្បាប់ថាឲ្យធ្វើដូចសម័យប ោណសម័យតាសី ន 
ពីធដើមធនាោះបានលអ។ 
ក៖ ម្ភនអី្ធផសងធទ្យៀរថ្ដលចង់ផ្លត ំធៅកាន់ពួកោរ់ធទ្យអ៊្ ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនអី្ធទ្យៀរធទ្យអ្ស់ធ ើយ(ោរ់ធសើច)។ 
ក៖ ចាស! សត្ម្ភប់ខ្ ំដូចោន អ៊្ ៊ុំ ខ្ ំសូមអ្រេ ណអ៊្ ៊ុំសត្ម្ភប់ការពិភាកាជាមួយនឹងខ្ ំ។ 
ចាស! ចឹងអ្រេ ណធត្ចើនអ៊្ ៊ុំ៕ 


