
ការសម្ភា សរបស ់ឈនឺសវុណ្ណដារ៉ា   

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា   ខ៖ ឈឺន សុវណ្ណា ដារ៉ែ  

 

ក៖ អញ្ច ឹងសូមបងប្បសុប្ាប់ឈ ម្ ោះឈេ របស់បងប្បុសមតងឈ ៀត? 

ខ៖ ខ្ុុំា ឈ ម្ ោះ ឈឺន សុវណ្ាដារ៉ែ  ឈកើតឈៅថ្ងៃអ្ង្គា រ  ី១១ ញខ មករ ឆ្ន ុំ ១៩៧៨ ។ 

ក៖ ឈៅភូមិអី្ ឃុុំអី្ឈគញែរប្បធាន? 

ខ៖ ខ្ញុំឈកើតឈៅភូមិឃុុំកុំឈណ្ើ តេិតប្ាកែឈៅគឺឈៅ ភូមិែកវ៉ែន ស្សុកប្រុំកក់ ឈខតតរញកវ។  

ក៖ ចា៎ស! ប៉ែុញនតឈកើតែូចជាឆ្ន ុំញខមរប្បធានឈកើតឆ្ន ុំអី្ឈគ? ឆ្ន ុំញខមរណ្ណ? 

ខ៖ សប្ម្ភប់ខ្ុុំឆ្ន ុំញខមរ ប្បសិនឈបើរប់ឈកើតកនុងញខគឺសតវេស់។ 

ក៖ ចា៎ស! ហ្នឹងឈហ្ើយ។ ចុោះភូមិឃុុំញែលប្បធានរស់ឈៅសេវថ្ងៃ ភូមិ ឃុុំអី្ឈគញែរ? 

ខ៖ ភូមិឃុុំញែលខ្ុុំរសឈ់ៅឈដាយសារខ្ុុំជួលផ្ទោះឈគ គឺខ្ុុំរស់ឈៅភូមិញប្េកសុំឈរង ស្សុករឈមម  ឈខតត 

កណ្ណត ល។ 

ក៖ ចា៎ស! ហ្នឹងឈហ្ើ។យ ឈតើសេវថ្ងៃប្បធានម្ភនអាយុប៉ែុន្ធម នឈហ្ើយ? 

ខ៖ សប្ម្ភប់ខ្ុុំែូចជាបចចុបបននម្ភនអាយុ៤០គត់ឈហ្ើយ។  

ក៖ ៤០ឈហ្ើយ? 

ខ៖ ា ! ៤០ឆ្ន ុំគត់។ 

ក៖ អញ្ច ឹងឈតើអឺសប្ម្ភប់ចូលែលម់្ភត យរបសប់ងវ ិមតង ឈតើម្ភត យបងគាត់ឈ ម្ ោះអី្ឈគញែរ? 



ខ៖ សប្ម្ភប់ម្ភត យខ្ុុំឈ ម្ ោះឈ េ សាឈរឿន។ 

ក៖ ចា៎ ស! គាត់ឈកើតថ្ងៃញខឆ្ន ុំកុំឈណ្ើ តរបស់គាត់? 

ខ៖ គាត់ឈកើត ឈៅថ្ងៃ ី៥ ញខ ៧ ឆ្ន ុំ១៩៥៣។ 

ក៖ ចា៎ស!  ីកញនែងកុំឈណ្ើ តឯណ្ណញែរ? 

ខ៖  ីកញនែលកុំឈណ្ើ តរបស់គាត់គឺភូមិងនល់ស្សោះ ឃុុំប្េោះា ជាន់ជុុំ ស្សុកគិរវីងស ឈខតតរញកវ។ 

ក៖ ចា៎ស! អញ្ច ឹងប្បធានឈតើឆ្ន ុំញខមររបសម់្ភត យរបស់ប្បធានឈកើតឆ្ន ុំអី្ឈគញែរ? 

ខ៖ អឺ! ខ្ញុំែូចជាអ្ត់ានចុំឈ  សប្ម្ភប់គាត់ឈដាយសារ អូ្ា៎! ខ្ញុំនឹកឈឃើ ឈហ្ើយ គាត់ឈកើតឆ្ន ុំវក។  

ក៖ ឆ្ន ុំវក?  

ខ៖ ា ! សតវសាវ ។ 

ក៖ ចា៎ស! អញ្ច ឹងឈតើម្ភត យរបស់ប្បធានគាត់ជាមនុសសយ៉ែងឈម៉ែច ញែរ? អាចឈរៀបរប់េីចរកិ 
លកខណ្ៈរបសគ់ាត់អីចឹងណ្ណ? 

ខ៖ ចរកិលកខណ្ៈរបស់គាត់ គាត់ជាមនុសសឆ្ប់ឈហ្ើយឆ្ប់ប្តជាក់ គាត់ចិតតលអខ្ែ ុំងណ្ណស ់

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ម្ភនប៉ែុន្ធម នគឺហ្ូបអ្ស់ គាត់ែូចជាមនុសសមួយញែរឧសាហ្៍។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយគាត់េាយម គាត់ជាម្ភត យែ៏លអ ជាេិឈសសគឺគាត់ែូចជា ជាស្រសតីម្ភន ក់ញែលតស ូខ្ែ ុំង 

បុំផុ្ត។  



ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយគាត់គឺជាស្រសតីម្ភន ក់ ញែលឈៅឈេលញែលបតីគាត់អ្ត់ឈៅ អ្ត់ឈៅកនុងផ្ទោះ គាត់ែូចជាឈ្វើជា
បតីផ្ងឈហ្ើយ ឈ្វើជាម្ភត យផ្ង។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈ្វើជាម្ភត យផ្ង ឈ្វើជាឪេុកផ្ង។ 

ក៖ ចា៎ស! គាត់លអញមនញ ន។ ចា៎ស! ច ឹងសប្ម្ភប់ឪេុករបស់ប្បធានវ ិឈ ម្ ោះអី្ប្បធាន? 

ខ៖ សប្ម្ភប់ឪេុកខ្ុុំឈ ម្ ោះ ញកម ឈឺន ។ គាត់ឈកើតឈៅថ្ងៃ ី៥ ញខ៣ ឆ្ន ុំ១៩៤៨។ 

ក៖ ឈៅឯណ្ណញែរប្បធាន? 

ខ៖ គាត់ឈកើតឈៅភូមិអ្ុំញរ ស្សកុប្េោះា ជាន់ជញុំ ឃញុំប្េោះា ជាន់ជុុំ ស្សុកគិរវីងស ឈខតតរញកវ។ 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ គាត់ឆ្ន ុំកុំឈណ្ើ តញែលឈកើតឆ្ន ុំញខមរ សតវអី្ឈគញែរប្បធាន? 

ខ៖ អឺ! ឆ្ន ុំកុំឈណ្ើ តរបស់គាត់ឈៅកនុងឆ្ន ុំញខមរគឺសតវឈអ្ើ ឆ្ន ុំឆ្ែូវ។  

ក៖ ឆ្ែូវ! 

ខ៖ តុំណ្ណងឲ្យសតវគឺសតវឈគា។ 

ក៖ ចា៎ស! ហ្នឹងឈហ្ើយ។ អញ្ច ឹងឈតើឪេុករបស់ប្បធានគាត់ជាមនុសសយ៉ែងឈម៉ែចញែរ? 

ខ៖ សប្ម្ភប់ឪេុកខ្ញុំគាត់ជាមនុសសមួយញែលម្ភនចរកិលកខណ្ៈែូចជា អ្ត់្មត់ ឧសាហ្ ៍
េាយម ឈហ្ើយគាត់ជាឪេុកមួយញែលជាអ្នក  ួលខុសប្តូវប្គប់កិចចការង្គរទុំងអ្ស់។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ គាត់ជាមនុសសមួយញែលម៉ែត់ចត់បុំផុ្ត។ 



ក៖ ចា៎ស! ហ្នឹងឈហ្ើយលអញមនញ ន។ អញ្ច ឹងសប្ម្ភប់ជីែូនជីរខ្ងម្ភត យ អញ្ច ឹង ុកខ្ងេុក 
ឈចលមួយញភែតសិន ចូលែល់ខ្ងម្ភត យឈតើយយរបស់ប្បធានគាត់ឈ ម្ ោះអី្ឈគញែរ? 

ខ៖ សប្ម្ភប់យយខ្ងម្ភត យគាត់ឈ ម្ ោះ យឹម អីុ្។  

ក៖ យឹម អីុ្?  

ខ៖ ា ! 

ក៖ ប្បធានចុំថ្ងៃញខឆ្ន ុំកុំឈណ្ើ តរបស់គាត់ឈ ? 

ខ៖ អ្ត់ចុំឈ  ឈដាយសារឈេលញែលអឺែូចជាខ្ុុំឈៅឈកមងឈេក។ 

ក៖ ចា៎  គាត់ឈកើតឈៅជុំន្ធន់ណ្ណញែរប្បធាន? 

ខ៖ អឺ! គាត់ែូចឈកើតឈៅកនុងជុំន្ធន់ ឈបើសិនរប់ឈសតចស្សុកញខមរជុំន្ធន់ឈសតចសឈមតចសុរ៉ែ ប្មិត។ 

ក៖ សុរ៉ែ ប្មិត។  

ខ៖ ញែលជាឪេុករសីហ្នុ។ 

ក៖ ចា៎សៗ! ចឹងចុោះចុំថាស្សុកកុំឈណ្ើ តរបស់យយប្បធានឈៅឯណ្ណឈ ? 

ខ៖ សប្ម្ភប់ស្សុកកុំឈណ្ើ តរបសគ់ាត់គឺឈៅ គឺគាត់ឈកើតឈៅភូមិ ងនល់ស្សោះ ឃុុំប្េោះា ជាន់ជុុំ   
ស្សុកគិរវីងស ឈខតតញកវ។ 

ក៖ ចា៎ស! ប្បធានានសាា លម់្ភនការចងចុំអី្ខែោះជាមួយយយអ្ត់? 

ខ៖ អឺ! សប្ម្ភប់យយ គាត់ែូចជាកូនកាត់ គាត់ជាៗមនុសសកូនកាត់ញខមរឈហ្ើយនឹងឈវៀតណ្ណម។ 

ក៖ ចា៎ស! អញ្ច ឹងប្បធានកាត់ឈវៀតណ្ណម? 



ខ៖ ឈហ្ើយែូចជាសប្ម្ភប់ែូចជាឪេុករបស់ប្តូវជារ ួតរបស់ខ្ុុំប្តវូជាគាត់កាត់ចិនឈ ៀត អញ្ច ឹង 
គាត់ឈបើរប់ឈៅៗគឺកាត់៣សាសន៍ឈហ្ើយ ឈហ្ើយសប្ម្ភប់គាត់គឺជាស្រសតីញែលកាចបុំផុ្តឈហ្ើយែូច 
ជាខ្ញុំានចុំឈៅឈេលញែលខ្ុុំអាយុ ៧-៨ឆ្ន ុំ ែូចជាគាត់េាយមែូចជាគាត់ឈងើបេីប្េលឹមឈែើមបី 
ឲ្យកូនៗទុំងអ្ស់ហ្នឹងគឺឬក៏ឈៅទុំងអ្ស់ហ្នឹងឈប្កាកែូចគាត់ គាត់ាននិយយថាឆ្ប់ចូលឈែក 
ឈហ្ើយក៏ឆ្ប់ភ្្ញក់អីចឹង។  

ក៖ ែូចកនុងគមពីរ។ 

ខ៖ ឆ្ប់ចូលឈែក ឆ្ប់ភ្្ញក់ឈដាយសារគាត់ថាឈេលញែលឈយើងចូលឈែកេីប្េលប់ ឈហ្ើយឈយើង 
ឈងើមប្េលឹមគឺឈ្វើឲ្យសាម រតីរងឹម្ភុំ ឈហ្ើយឈ្វើឲ្យឈយើងគិតអី្ឆ្ប់ឈច ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយឈេលញែលឈយើងឈរៀន ឈយើងឈរៀនឆ្ប់ចូលខ្ែ ុំងញមនញ ន។ អញ្ច ងឹឈេលញែលឈយើង
បន្ធទ ប់មកឈយើងានឈោរឈេ ឈដាយកម្ភែ ុំងឈ ៀត ឈហ្ើយនឹងអ្វីញែលគាត់ាន ប្ាប់ឈហ្ើយគាត់ 
ប្បញែលប្បឈៅេួកខ្ញុំ ឈហ្ើយចរកិលកខណ្ៈរបស់គាត់ ខ្ុុំចុំថាគាត់កាចញមនញ ន ប៉ែុញនតអឺ!គាត់ជា 
ស្រសតីម្ភន ក់ញែលចរកិលកខណ្ៈរបស់គាត់ សម្រាប់ខ្ញុំគាត់ជាយយមួយែ៏ឆ្ន ស់បុំផុ្តឈហ្ើយមិន 
ញែលវាយខ្ញុំឈ ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយគាត់ ស្សឡា ់ខ្ុុំជាងឈគ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈដាយសារខ្ុុំឈៅកនុងជុំន្ធន់ប្កុមប្គួសារឬក៏េូជេងស របសកូ់នៗរបសគ់ាត់គឺខ្ញុំជាឈៅចបងឈគ 
ញែលឈកើតមុនឈគឈៅកនុងជុំន្ធន់គាត់ចឹងគាត់ស្សឡា ់ខ្ញុំជាងឈគ ឈហ្ើយឈេលគាត់ានសាែ ប់គឺ 
សាែ ប់ឈៅឈលើថ្ែខ្ុុំ ឈដាយសារខ្ញុំានឈែកឱបសេគាត់ ឈហ្ើយខ្ញុំែូចជាឈៅឈេលញែលខ្ញុំ... 

ក៖ អញ្ច ឹងសាែ ប់អ្ត់ែឹងឈ ?  



ខ៖ ា ! 

ក៖ ឈេលគាត់សាែ ប់ចឹងអ្ត់ែឹងញែរ? 

ខ៖ អឺ! ឈេលញែលគាត់សាែ ប់ គឺខ្ុុំទន់ែឈងហើមរបសគ់ាត់។  

ក៖ ហ្ា៎ន! 

ខ៖ ឈហ្ើយែូចជាខ្ញុំឈរៀបរប់ឈៅឈេលញែលឈៅឈេលឈដាយសារេួកឈយើងានឈកើតកនុងជុំន្ធន់ 
ប្េោះេុ ាសាសន្ធ ឈៅឈេលញែលគាត់ឈៅថ្ងៃសីលចឹងឬក៏ថ្ងៃឈេ បរមី ម្ភឃបូជាអី្ចឹង គាត់ 
ញតងញតន្ធុំខ្ញុំឈៅវតតឈៅឈរៀនសូប្ត្ម៌ ឬ ឈរៀនអី្ចឹង ណ្ណប្បញែរប្បឈៅ ខ្ញុំរមរឈបៀបប្េោះេុ ា 
សាសន្ធ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ អញ្ច ឹងឈ្វើឲ្យខ្ញុំអឺឈ្វើឲ្យខ្ុុំចងចុំ ឈ្វើឲ្យខ្ញុំឈចោះអ្ប់រ ុំចិតត ឈចោះអ្ប់រ ុំខែួនែល់ចឹងឈយើងអ្ត់ប្ាស 
ចក្ម៌ឬក៏អ្ុំេីេុ ាសាសន្ធឈ ។ 

ក៖ ចា៎ស! អញ្ច ឹងែល់ជីរខ្ងម្ភត យគាត់ឈ ម្ ោះអី្ឈគញែរ? 

ខ៖ ររបស់ខ្ុុំគាត់ឈ ម្ ោះអឺគាត់ឈ ម្ ោះរ ឈ េ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយសម្រាប់ររបស់ខ្ុុំជាកូនញខមរសុ ា ឈហ្ើយែូចជាគាត់ម្ភនចរកិលកខណ្ៈែូចជាឈឆ្វឆ្វ
ប៉ែុញនតគាត់អ្ត់្មត់។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ែូចជាគាត់អ្ត់សវូឈចោះនិយយ ឈហ្ើយគាត់ជាមនុសសមួយញែលមញឺងម្ភ៉ែ ត់ម៉ែត់ចត់បុំផុ្ត។ 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ឈហ្ើយសប្ម្ភប់ចរកិលកខណ្ៈរបស់គាត់ែូចជាេាយមប្បញែរប្បឈៅកូនឲ្យឈែើរកនុងកនែង 
្ម៌។ គាត់មិនឲ្យកូនមួយណ្ណែូចជាចរកិប្ចឈលើសបបញ៉ើសឬក៏ឈែើរខុសផ្ែូវឈៅអឺឈគឈៅថាខុស 
ចាប់សងាមឈ ។ 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ ចុោះគាត់ប្បធានចុំឈ ថាគាត់ឈកើតឈៅភូមិឃុុំអី្ឈគញែររ? 

ខ៖ សប្ម្ភប់រ គាត់ឈកើតឈៅភូមិែញែលញែរ ឈដាយសារស្សុកឈ សគាត់គឺឈៅជិតគាន ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ អឺ! រ ុំលងប្បញហ្លជាឈគឈៅថាមួយស្សុកហ្នឹង ចឹងមួយស្សកុហ្នឹងគឺឈៅគាន ប្បញហ្លជាខទង់ 
ែីប្បញហ្លជាជិតមួយគីឡេីូែីផ្ទោះយយញតប៉ែុណ្ាឹ ង។ 

ក៖ ចា៎ស! អញ្ច ឹងចុំថាគាត់ឈកើតឈៅជុំន្ធន់ណ្ណឈ ប្បធាន រ? 

ខ៖ គាត់ឈកើតឈៅកនុងជុំន្ធន់ ែូចជាជុំន្ធន់សឈមតចសុរ៉ែ ប្មិត។ 

ក៖ ែូចយយញែរ? 

ខ៖ ា ! ែូចយយញែរប្គាន់ញតបងបអូនគាន ៧-៨ឆ្ន ុំញតប៉ែុណ្ាឹ ង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចឹងឈតើប្បធានចុំឥឡូវចប់ខ្ងម្ភត យចូលែល់ខ្ងឪេុកវ ិ  យយខ្ងឪេុកគាត់
ឈ ម្ ោះអី្ញែរ? 

ខ៖ អឺ! សប្ម្ភប់យយខ្ងឪេុកយយខ្ងឪេុកខ្ញុំគាត់ឈ ម្ ោះយយឈនិ។ 

ក៖ ចា៎ស! អី្ឈគឈិនចុំឈ ម្ ោះឈេ ឈ ប្បធាន? 

ខ៖ ខ្ញុំអ្ត់ានចុំឈ ម្ ោះគាត់ឈេ ឈ  ប៉ែុញនតប្គាន់ថាខ្ញុំភ្ញគឈប្ចើន ខ្ញុំឈៅគាត់យយ។ 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ឈហ្ើយខ្ញុំចុំថាគាត់ឈ ម្ ោះយយឈិនញតប៉ែុណ្ាឹ ង។ 

ក៖ ប្បធានម្ភនការចងចុំអី្ជាមួយយយខ្ងឪេុកឈ ។ 

ខ៖ សប្ម្ភប់យយខ្ងឪេុកគាត់កាច អញ្ច ឹងជុំន្ធន់ខ្ញុំឈៅគាត់ហ្នឹងគឺគាត់កាចទុំងអ្ស ់ប៉ែុញនតអ្វី 
ញែលសុំខ្ន់គឺគាត់ស្សឡា ខ់្ញុំជាងឈគ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទុំងខ្ងយយ ជីែូនជីរខ្ងម្ភត យ ឈហ្ើយជីែូនជីរខ្ងឪេុក។ 

ក៖ ចា៎ស! អញ្ច ឹងអ្ត់ចុំថ្ងៃញខឆ្ន ុំកុំឈណ្ើ តរបស់គាត់ ? 

ខ៖ ា ! អ្ត់ានចុំឈ ឈដាយសារឈៅតូចឈេកវ។  

ក៖ ជុំន្ធន់ណ្ណែូចជុំន្ធន់ណ្ណ។ 

ខ៖ អឺ!ែូចជុំន្ធន់ ជុំន្ធន់ឈបើសនិជាគិតឆ្ន ុំ ប្បញហ្លជាឆ្ន ុំ ១៩៨៥ ។  

ក៖ ៨៥?  

ខ៖ ា !  

ក៖ គាត់ឈកើតហា៎  យយហា៎? 

ខ៖ ហ្ា៎ន! សប្ម្ភប់យយគាត់ឈកើតគឺឈៅកនុងជុំន្ធន់ែូចគាន គឺជុំន្ធន់សឈមតច នឈរតតម សរុប្មិត។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ជាឪេុករបស់ប្េោះវរបិរ  ជាបិររបស់... 

ក៖ សឈមតច សីហ្នុ។  



ខ៖ ឈសតចសីហ្នុ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះរវ ិ ខ្ងឪេុកគាត់ឈ ម្ ោះអី្ញែរ?  

ខ៖ អឺ! គាត់ឈ ម្ ោះ ឈៅ ញកម។ 

ក៖ ចា៎ស! ប្បធានចុំថាគាត់ស្សុកកុំឈណ្ើ តេួកគាត់ឈៅណ្ណអ្ត់? 

ខ៖ អឺ! ស្សុកកុំឈណ្ើ តគាត់គឺឈៅភូមិអ្ុំញរ វតតប្េោះធាតុ ឈៅជិតវតតប្េោះធាតុញែរ ប៉ែុញនតគាត់ឈៅស្សុកគិ
រវីងស ឈខតតរញកវែូចគាន  ។ 

ក៖ ចា៎ស! ប្បធានឈកើតទន់ជុំន្ធន់រឈ ? 

ខ៖ អ្ត់ទន់ឈ  ឈដាយសារគាត់ឈៅជុំន្ធន់ារុំង គាត់ាន  ួលមរណ្ភ្ញេឈៅជុំន្ធន់ារុំង។ 

ក៖ គាត់ឈ្វើ ័េឈ្វើអី្ារុំងឈហ្ា៎? 

ខ៖ គាត់ឈនោះម៉ែង់ឈ្វើ ័េឈៅជិតអាកាសចរណ៍្ឈៅយម គាត់ជាសនតិសុខយមឈៅជុំន្ធន់ 
ារុំង។  

ក៖ ចា៎ស! អញ្ច ឹងប្បធានចូលែល់ជីវតិអាោហ្៍េិោហ្៍មតង ឥឡូវការឈហ្ើយ ឈហ្ើយញមនឈ ? 

ខ៖ ា !  

ក៖ ប្បធានឈរៀបការឈៅថ្ងៃញខឆ្ន ុំណ្ណញែរ? 

ខ៖ សប្ម្ភប់ខ្ញុំ ខ្ញុំានឈរៀបអាោហ្៍េិោហ្៍ឈៅថ្ងៃ ី១៥ ញខមិន្ធ ឆ្ន ុំ២០០៣។ 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ ការឈរៀបចុំែូចអាោហ្៍េិោហ្៍ហ្នឹងឪេុកឈរៀបចុំឲ្យខែួនឯងឬក៏ស្សឡា ់គាន ឈដាយ
ចិតតឯង? 



ខ៖ សប្ម្ភប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំញសវងរកសុភមងាលឈដាយខែួនឯង ខ្ញុំានសមែឹងឈមើលែូចជាអឺថ្ែគូរបស់ឈយើង
ឈហ្ើយឈយើងែឹងថាគាត់សមនឹងចិតតរបស់ខ្ុុំញែលខុំរក។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ អញ្ច ឹងម្ភន ុំនួលខុសប្តូវអឺែូចជាថ្ែគូររបសខ់្ញុំ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ត់អី្ឈ  ប្បេនាប្ាប់ញែរមិ ។ អូ្ឈខ! អញ្ច ឹងប្បធាន ឈតើប្បធានមួយបងបអូនប្បុស 
ស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរ? 

ខ៖ សប្ម្ភប់ខ្ញុំ ខ្ញុំម្ភនបងបអូនប្បុស៨ន្ធក់ ប៉ែុញនតខ្ញុំម្ភនបងចិញ្ច ឹមមួយប៉ែុញនតខ្ញុំអ្ត់ញែលគិតថាជា 
បងចិញ្ច ឹម ឬ កូនចិញ្ច ឹមឈ ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ខ្ញុំរប់អានគាត់ែូចជាបងបឈងកើតរបស់ខ្ញុំ ឈហ្ើយខ្ុុំមិនញែលម្ភនចិតតឈវៀចេីគាត់ឈ ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ េួកឈយើងស្សឡា ់គាន ណ្ណស់ ឈេលឈយើងេិាក េិាកជាមួយគាន  សបាយសបាយជាមួ
យគាន  ឈហ្ើយឈយើង ុកៗជាមួយគាន ។  

ក៖ អញ្ច ឹងឈតើប្បធានជាកូនបងបេចឹងប ា៎? 

ខ៖ ា ! សប្ម្ភប់ខ្ញុំ ខ្ញុំជាកូនបងឈគញតសប្ម្ភប់ឈយើងម្ភនបងចិញ្ច ឹមមួយ ឈយើងដាក់ចូលកនុង 
បញ្ជ ីប្គួសារ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ គឺគាត់ជាកូន ីមួយវ ិ។  

ក៖ ចា៎ស!  



ខ៖ ខ្ញុំជាកូន ី២វ ិ។ 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ។ អញ្ច ឹងបងឈតើបងបអូនឥឡូវឈម៉ែចញែរ េួកគាត់រស់ឈៅយ៉ែងឈម៉ែចញែរ? 

ខ៖ េួកឈយើងឈៅញតរក់ទក់រប់រកគាន ឈៅវ ិឈៅមក ឈហ្ើយឈយើងឈៅញតទក់ ងរម ូរស័ព្ទឈៅ 

វ ិឈៅមកែូចគាន ។ 

ក៖ ចា៎ស! ែូចជាញាតិសន្ធត នរបស់ប្បធានគាត់ធាែ ប់ម្ភននរណ្ណឈគខែោះឈៅប្បឈ សឈប្ៅខែោះ ? 

ខ៖ សប្ម្ភប់ខ្ញុំបចចុបបននឈៅកនុងជុំន្ធន់ឆ្ន ុំញែលឥឡវូបចចុបបននហ្នឹងគឺ២០១៧ ហ្នឹង។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ គឺម្ភនបអូនស្សីម្ភន ក់គាត់ឈៅរស់ឈៅសហ្រែឋអាឈមរចិ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយម្ភនបអូនស្សីម្ភន ក់ឈ ៀតគឺបអូន ី៥ បអូន ី៥ហ្នឹង គាត់ក៏ឈៅឈរៀនឈៅអាឈមរចិ ឈហ្ើយគាត់ 
ក៏ជិតឈរៀបអាោហ្៍េិោហ្៍ឈៅអាឈមរចិញែរ។ 

ក៖ បងគនាីឈរៀបការឈហ្ើយ។ ចា៎ស! អញ្ច ឹងបងឈតើអឺប្កុមប្គួសារបងានរស់ឈៅជួបជញុំគាន  ឈហ្ើយ 
អនកខែោះឈៅឈណ្ោះអ្នកខែោះឈៅឈណ្ណោះបងឈណ្ណោះ? 

ខ៖ ា ៗ! ហ្នឹងឈហ្ើយ ឈដាយសារឈយើងម្ភនប្កមុប្គួសារែល់ចឹងឈយើងឈៅឈៅជាមួយខែោះឈៅ 
ឈៅជាមួយប្បេនា ខែោះឈៅឈៅជាមួយនឹងបតី។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ភ្ញគឈប្ចើនគឺឈយើងការឈហ្ើយឈយើងឈៅឈៅជាមួយប្បេនារបស់ឈយើង។ 



ក៖ ចា៎ស! ហ្នឹងឈហ្ើយ។ អញ្ច ឹង ឈតើប្បធានឈតើប្កុមប្គួសាររបស់ប្បធានប្បកបរបរអី្ញែរចិញ្ច ឹម 
ជីវតិចឹងហា៎។  

ខ៖ អឺ! សប្ម្ភប់ប្កុមប្គួសារខ្ញុំ ខ្ញុំជាកមមករឈរងចប្កកាត់ឈែរ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈហ្ើយមុខជុំន្ធ របស់ខ្ញុំគឺជាងជួសជុលម្ភ៉ែសុីន ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ម្ភ៉ែសុនីឈែរសបមលៀកបុំោក់។ 

ក៖ ជុំន្ធ ម៉ែង់ឈហ្ា៎ហ ប្បធានឈហ្ា៎ហ?  

ខ៖ ា ! 

ក៖ ធាែ ប់ឈ្វើញស្សចម្ភក រអី្េីមុនមកឈ  ប្បធានេីមុនមក? 

ខ៖ អឺ! កាលេីមុនគឺខ្ញុំអ្ត់ញែលានឈ្វើឈ  ប៉ែុញនតឈៅឈេលញែលខ្ញុំកុំេុងញតឈរៀនជុំន្ធន់ខ្ញុំឈរៀនគឺខ្ញុំ 
ានឈ្វើញស្ស ែកសទូង ភ្ជួរជាមួយនឹងប្គូ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈដាយសារឈយើងម្ភនកមមវ ិ្ ី ប្គូម្ភនកមមវ ិ្ ីមួយគឺេលកមមប្បចុំសាលា អញ្ច ឹងឈៅ 
ឈេលញែលប្គូគាត់ែល់រែូវែកសទូងឬក៏ភជួររស់ គាត់ញតងញតយកកូនសិសសហ្នងឹឈៅជាមួយឲ្យ 
ឈយើងហ្នឹងឈចោះភជួរឈចោះរស់ ែូចជាសទូងែកឈហ្ើយនិងម្រចូត។ 

ក៖ ចា៎ស! អញ្ច ឹងឈតើប្បធានឈរៀនានប្តឹមែល់ថាន ក់ ីប៉ែុន្ធម នញែរ? 

ខ៖ សប្ម្ភប់ខ្ញុំ ខ្ញុំឈរៀនឈៅអឺថាន ក់ ី១០ឈហ្ើយខ្ញុំានបញ្ច ប់ែូចជាខ្ញុំានឈប់ឈរៀនឈៅថាន ក់ ី១០ 
ហ្នឹង ឈហ្ើយឈៅកនុងឆ្ន ុំ៩១ (១៩៩១)។ 

ក៖ ចប់ឈផ្តើមឈរៀនឆ្ន ុំ១៩៩១? 



ខ៖ មិនឈ  គឺខ្ញុំានឈប់ឈរៀនឈៅកនុងឆ្ន ុំ១៩៩១។ 

ក៖ អូ! ឈរៀនប្តឹមថាន ក់ ី១០ប្បធានឈហ្ា៎ហ?  

ខ៖ ា ! 

ក៖  សាលារបស់ប្បធានឈរៀនឈៅឯណ្ណវ ិ? 

ខ៖ សាលាញែលខ្ញុំឈរៀនចប់េីែូចជា េីថាន ក់ ី១ែល់ថាន ក់ ី៥ គឺឈៅសាលាឈរៀនភូមិ៣។ 

ក៖ ចា៎ស! ខ៖ ឈហ្ើយបន្ធទ ប់មកខ្ញុំានឈគឈៅថាចូលឈរៀនសាលាកាឈលស (អ្នុវ ិាល័យ)      
អញ្ច ឹងសាលាកាឈលសហ្នឹង កាលមុនឈគរ៉ែ ប់េីថាន ក់ ី៦ែល់ថាន ក់ ី៩ ឈហ្ើយបន្ធទ ប់មកថាន ក់ ី 
១០ ឈគានឈរៀនឈៅសាលាឈរៀនគុយារេីមុន ញតឥឡូវឈគឈៅចារអ្ុំឈៅ។   

ក៖ ចា៎ស! សាលាគុយារមិនញែលឮខ្ញុំ។ អូ្ឈខ! អញ្ច ឹងឈេលឈៅឈរៀនប្បធានែូចជាម្ភនលុយ 
កាក់ឈែើមបីឈៅឈរៀនអ្ត់ជុំន្ធន់ហ្នឹង? 

ខ៖ សប្ម្ភប់ជុំន្ធន់ខ្ញុំគឺប្បវតតិកមសត់ឈដាយសារវេីញបកប៉ែុលេត ឈហ្ើយវជា ែូចជាជុំន្ធន់ខ្ញុំគឺ
ខ្ញុំម្ភនអាយុែូចជា៦ឆ្ន ុំជិតចូល ៧ឆ្ន ុំជិតចូល៨ឆ្ន ុំឈដាយសារខ្ញុំចូលឈរៀនហ្នងឹប្គូថាខ្ុុំខវោះ២ញខ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ គឺប្គូឲ្យខ្ញុំឈរៀនហ្នងឹប្គាន់ញតសមៗែល់ឈេលអាយុ៨ឆ្ន ុំានគាត់ឲ្យខ្ញុំជាកូនសិសសឈេ  
សិ ា។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយេីខ្ញុំែូចជាឈៅកញនែងហ្នឹង ខ្ញុំចង់និយយថាខ្ញុំចង់ញផ្តផ្ត ុំឈៅែល់កូនៗឬក៏ឈៅៗឬក៏ឈៅ 
 ួតរបស់ខ្ញុំថាជីវតិរបស់ខ្ញុំគឺកមសត់ខ្ែ ុំងញមនញ ន។  

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ឈដាយសាខ្ញុំអឺឈងើបេីឈម្ភ៉ែង៤ឈៅែកប្េលតឹឬឈបោះប្តកួនឈៅឈាោះឬក៏ឈៅលក់ឈែើមបីយក 
លុយ។ អញ្ច ងឹែូចជាលក់ហ្នឹង១០ដញុំានញត១០០ឈរៀលេីមុនឈ ។ ឈយើងឈៅចយកាក់ ឈហ្ើយ
និង ចយលយុឈរៀល ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈដាយសារវអ្ត់ទន់ចយលុយរយឈ  ឈហ្ើយែូចជាខ្ុុំកនុងមួយប្េឹកចឹងែកានវ២០០ចឹង
កនុង១០០ ឈយើងសប្ម្ភប់ែូចជា ុកសនសុំ ែូចជាឲ្យឈៅប្គូឬក៏ឈរៀនគួរ  ឈហ្ើយ១០០ឈ ៀតឈយើង 
សប្ម្ភប់ែូចជា ិ ឈសៀវឈៅឬក៏ឈមម ថ្ែ ប៉ែុញនតឈៅជុំន្ធន់ខ្ញុំ វអ្ត់ម្ភនឈភែើងរែឋអ្ត់ម្ភនឈភែើងអ្គាី 
សនីប្គប់ប្គាន់ឈ  គឺឈរៀនរមរយៈឈភែើង្ូប ឬក៏ឈភែើងចង្រ្ង្គា ន ឬក៏ែូចចង្រ្ង្គា នហ្នឹងគឺចង្រ្ង្គា នដាុំ 
ាយប្ជូក អញ្ច ឹងឈេលខែោះអឺប្កុមប្គួសារ ែូចជាប្កមុប្គួសារេិាកញមនញ ន ឈេលខែោះែូចជាខ្ុុំអឺ
ញញ ុំាយប្ជូកក៏ម្ភនញែរ ឈែើមបីឈៅឈរៀន ឈេលខែោះអ្ត់ម្ភនអ្ងករែូចជាម្ភត យខ្ញុំគាត់យកអាាយ 
ហលហ្នឹងយកមកលីង ឈហ្ើយបុក បុកឈហ្ើយែូចជាខ្ញុំានែូចជាញញ ុំែូចជាចប់តិចមកដាក់ 
ចូលឈៅកនុងម្ភត់ឈែើរឈៅឈរៀនឈហ្ើយ។   

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ អញ្ច ឹងឈហ្ើយែូចជាសបមលៀបុំោក់វ ិគឺឈខ្អាវ២កុំបលលអីចឹង ោក់៥ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ជុំន្ធន់មុនចឹងឈហ្ា៎ហ? 

ខ៖ ា ! ែូចជាប្បសិនឈបើប ិចគឺអ្ត់ម្ភនឈ  ជុំន្ធន់ហ្នឹងគឺយកអាងមេិល៥៥៥របស់កាលេីមុន 
របស់អឺឈវៀតណ្ណមចឹងហា៎។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ យកវែុំបុំញបកឈៅរួចឈហ្ើយ យកអាបណ្តូ លវហ្នឹងយកមកឈសូជាមួយនឹងឥែឋឈែើមបីឲ្យ 
ចុង វស្សួចឈហ្ើយយកមកសរឈសរឈលើឈសៀវឈៅអីចឹងឈហ្ើយឈបើែីសវ ិឈយើងយកកុំឈារ។ 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ឬក៏សមបកឈលៀសឈែើមបីឈនោះចឹងហ ែូចជាឈេលខែោះឈយើងចុំណាយ១០០ហ្នឹង ឈយើងអាច 
 ិ ែីសាន១០ឈែើម ចឹងឈយើងអាចសរឈសរានកនែោះញខ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចឹងប្បធានឈេលកតីស្សថ្ម៉ែរបស់ប្បធានកុំេុងឈរៀនប្បធានចង់កាែ យជាអី្ឈគញែរ 
កតីស្សថ្ម៉ែ ុ្ំឈឡើង? 

ខ៖ អឺ! សប្ម្ភប់ខ្ញុំគឺប្គូបឈប្ងៀនឈដាយសារឈៅឈេលញែលខ្ញុំឈរៀនគឺខ្ញុំជាថ្ែសាត ុំប្គូចឹងជុំន្ធន់ ខ្ញុំ 
ឈរៀនហ្នឹងគឺមុខវជិាជ ញែលអាច  ួលយកានគឺ អ្កសរសាស្រសតញខមរ ភូមិវ ិា ប្បវតតិវ ិា អឺ! រូប 
ឈហ្ើយហ្នឹងេលរែឋ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈដាយសារខ្ញុំអ្ត់ានឈរៀនគួរចឹងគណិ្តរបសខ់្ញុំគឺអឺម្យមមិនញមនឈខាយ ម្យម។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយឈៅឈេលញែលខ្ញុំឈៅឈរៀនថាន ក់ ីេីថាន ក់ ី៦ ែល់ថាន ក់ ី១០ អឺខ្ញុំជាថ្ែសាត ុំប្គូ ឈហ្ើយខ្ញុំ 
ជាប្បធានថាន ក់។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយែូចជាឈេលញែលប្គូ មៃន់ឬក៏ប្ចូតអី្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកបឈប្ងៀនឈហ្ើយជាអ្នកគូរគុំនូរឈលើកាត រ 
ឈខៀន ឈបើសនិជាប្គូហ្នឹងគាត់ជាប្គូភូមិវ ិាគឺខ្ុុំជាអ្នកគូររូបញផ្ន ីឈៅឈលើកាត រឈខៀន ប៉ែុញនតឈៅជុំ- 
ន្ធន់ហ្នឹងវអ្ត់ ន់ម្ភនប ិចហ្វឺតឬក៏អី្ឈ គឺសរឈសរជាែីស។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយឈបើសិនជាប្គូជីវ ខ្ញុំក៏ជាជុំនួយការប្គូ។ 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ចឹងអឺខ្ញុំជាអ្នកបឈប្ងៀនផ្ង ជាអ្នកផ្តល់េិនទុផ្ង ឈហ្ើយជាអ្នកញកឈសៀវឈៅឈ ៀត ឈហ្ើយឈៅ 
កនុងជុំន្ធន់ហ្នឹងគឺសប្ម្ភប់ញតងឈសចកតីគឺខ្ញុំអ្ត់ញែលានេិនទុទបឈ គឺ ៩ ឬក៏ ១០ ឈហ្ើយសរឈសរ 
រមអានគឺែូចគាន  ៩ឬក៏១០។ 

ក៖ ចឹងគឺប្បធានេូញកខ្ងអ្កសរសាស្រសត។ 

ខ៖ គុំនូរក៏េូញកញែរ ចឹងចុំណង់ចុំណូលចិតតរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំចង់ឈចោះគូររូបឈលងឈភែងឈហ្ើយជាប្គូ 
បឈប្ងៀន។ 

ក៖ ឈតើប្បធានឈចោះឈលងឧបករណ៍្តង្រ្នតីអ្ត់? 

ខ៖ អឺឈដាយសារខ្ញុំអ្ត់ានឈរៀនែល់ចឹងខ្ញុំអ្ត់ានឈនោះឈ ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ប៉ែុញនតចុំណ្ង់ចុំណូ្លចិតតគឺចង់ឈចោះ ចង់ឈចោះឈលងឈភែងទុំងឈភែងបុរណ្ និង សម័យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ប្បធានចូលចិតតសាត ប់ប ចឈប្មៀងញមនឈ ។ 

ខ៖ អឺ! សប្ម្ភប់ខ្ញុំប ចឈប្មៀងគឺឈលខមួយឈដាយសារឈេលខ្ញុំេិាកចិតតខ្ញុំែូចជាម្ភន ុកខ 
កងវល់អី្ ខ្ញុំញតងញតយកតង្រ្នតីមកលួងឈលាមចិតត។ 

ក៖ តង្រ្នតីសុំខ្ន់ណ្ណស់សប្ម្ភប់ជីវតិម្ភន ក់ៗ។  

ខ៖ ា ! 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះឈតើជីវតិរបស់ប្បធានេីសម័យមុនមកឈប្បៀបឈ្ៀបសម័យឥឡូវវខុសគាន ឈម៉ែចញែរ? 

ខ៖ សប្ម្ភប់ខ្ញុំសម័យបចចុបបនន េីសម័យមុនមកសម័យបចចុបបននឈនោះគឺវខុសគាន ឆ្ៃ យ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈដាយសារការេីសម័យមុន ខ្ញុំចង់ឈបើកវង់ប្កចកបនតិចញែរ ែូចជាចង់ប្ាប់េីជីវប្បវតតិផ្ទ ល់ 
ខែួនឲ្យអ្ស់ថា ជីវតិរបសខ់្ញុំជាជីវតិមួយញែលតស បូុំផុ្ត។ 



ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ចឹងខ្ុុំានឈប់ឈរៀនឈៅអាយុ១៣ឆ្ន ុំ ឈហ្ើយខ្ុុំានែូចជាឈ្វើប្េឡូានឈគចុោះឈៅែលអឺ់ឈគ 
ឈៅថាប្េុំញែនឈវៀតណ្ណម ថ្ប្ជ ុ្ំ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ចឹងែូចជាខ្ញុំសុឈីនួលឈគឈែើររមប្េូឡានហ្នឹង សុីឈនួលឈគែូចជាអឺឈលើកឥែឋ ឈលើកឈកបឿង 
ឬក៏ែូចជាឈេលញែលឡានហ្នឹង ឈគជួលឈៅែឹកឪឡឹក ខ្ញុំឈៅជួយឈលើកឪឡឹកឈលើកអី្ចឹង ែឹក 
ម្ភន ស់ឬក៏ែឹកអ្ុំឈៅគឺខ្ញុំជួយ ឈហ្ើយខ្ញុំេាយមឈែើមបីរកលុយហ្នឹងផ្តល់ឈៅជួយបងបអូនឲ្យឈរៀន 
ខពស់ឈដាយសារអឺ!ឪេុកម្ភត យប្ក ប្កុមប្គួសារប្ក ខ្ញុំជាកូនបងឈគ គឺខ្ញុំានអឺឈច រកសុីរុំងេី 
អាយុ១៣ឆ្ន ុំ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយមួយឈ ៀតគឺសម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំមួយសាត ហ្៍គឺខ្ញុំានចូលផ្ទោះមតងឬក៏២ែងញតប៉ែុណ្ាឹ ង ឈហ្ើយ
សបមលៀកបុំោក់វ ិ គឺវេិាកនឹង  ួល ឈបើសម័យបចចុបបននឈនោះឈដាយសារឈខ្អាវ២កុំឈភែឈយើង 
ឈសែៀកោក់ញត២កុំបលលហ្នឹង ឈយើងអ្ត់ញែលសប្ម្ភប់ខ្ញុំអ្ត់ញែលម្ភនអាវងមីឈ ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈដាយសារឈយើងសនសុំប្ាក់ឲ្យបអូនៗឈរៀន ឈហ្ើយសម្រាប់ខ្ញុំឈេលខែោះខ្ញុំញាុំាយផ្អូមឬក៏អី្ឈៅ 
ឈៅឈនោះញែរ។ 

ក៖ ហ្ូបឈម៉ែចចូលប្បធាន? 

ខ៖ អឺ! ឈដាយសារប្កុមប្គួសារប្ក ប ៉ើយខ្ញុំចុំថាឈៅឈេលញែលខ្ញុំម្ភនអាយុែូចជា១៤-១៥ឆ្ន ុំ 
ម្ភត យរបស់ខ្ុុំែូចជាដាុំបញនែ។  

ក៖ ចា៎ស!  



ខ៖ ចឹងកនុងមួយប្េឹកខ្ញុំញតងញតដាក់ឈគាលឈៅជាមួយបងប្បុសរបស់ខ្ញុំញែលឈ ម្ ោះបងឆ្នហ្នឹង 
គឺមួយប្េឹក ខ្ញុំញរក ឹក១២០។ ១០០ឈៅ១២០អ្ញប្មកចឹង។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ មួយអ្ញប្មកចឹងសងខ្ងចឹង ឈបើគាត់ឈងើបមុនខ្ញុំគាត់ឈៅញរក ឹកនឹង១០០អ្ម្ម្រមកឈេលប្េឹក 
ឈហ្ើយឈបើសិនជាខ្ញុំឈងើបមុនគាត់ ខ្ញុំប្តូវញរកមុនគាត់ចឹងខ្ញុំប្តូវែូចជាខ្ញុំអាលឹកឈឡើង ឈឃើ គាត់ 
ញរកខ្ញុំអ្ត់ឈៅញរកឈ  គឺខ្ញុំចុំញរកឈេលថ្ងៃវ ិ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ចឹងឈដាយសារម្ភត យគាត់ដាុំបញនែ ឈហ្ើយគាត់ចិញ្ច ឹមប្ជូកឈ ៀត េួកឈយើងញតងញតជួយគាន ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយម្ភត យរបសខ់្ញុំគាត់ជាស្រសតីមួយញែលតស បូុំផុ្ត ែូចជាខ្ញុំានចុំថាម្ភនបអូនខ្ញុំ៤ន្ធក់ 
ញែលខ្ញុំអឺឪេុកខ្ញុំគាត់ឈៅឈ្វើការឆ្ៃ យខ្ញុំ  ួលបនទុកហ្នឹងឈលើខ្ញុំ ឈដាយសារ ឈេលម្ភត យឆ្ែង ឈនែ 
គឺខ្ញុំែូចជាឈៅឈាកកនទបអី្ ញែលវឈោរឈេ ឈដាយប្បឡាក់្មចឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយខ្ញុំេាយមែូចជាដាុំ ឹកឲ្យគាត់ហ្បូ ែូចជាដាុំបបរឲ្យគាត់ហ្ូប ឈហ្ើយខ្ញុំែូចជា ឈទោះ 
ជាខ្ញុំអ្ត់ឈចោះឈ្វើមហូប ប៉ែុញនតខ្ញុំឈឃើ ម្ភត យខ្ញុំឈេលញែលគាត់រួចេីកូនខចីគាត់ែូចជាខ ខែូចជាខឈជើង 
ប្ជូកអី្ហ្នឹងឈហ្ើយខប្តី។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយគាត់ដាក់ឈប្មច ឈហ្ើយខ្ុុំេាយមឈេលខែោះខ្ញុំខឈៅវរងប្ជុលឈភែើងឈខ្ែ ចឈៅ ឈហ្ើយ 
ឈេលខែោះវឈសទើរឈភែើងក៏វឆ្អ បឈៅ។ 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ! 

ខ៖ ឈដាយសារអាយុ៧ឆ្ន ុំ៧, ៨ឆ្ន ុំអី្ចឹងឈយើងអ្ត់ឈចោះឈ្វើមហូបឈ ។  



ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយខ្ញុំចង់និយយបញនែមឈ ៀតថាអឺឈេលខែោះខ្ញុំេាយមឈែើមបរីស់រម្មមជាតិឈប្ចើនជាង 
ឈប្ោោះឈដាយសារឈៅឈេលញែលឈយើងេាយមរស់រម្មមជាតិ ែូចជារស់រមញបបប ថ្ន 
សងាម វឈ្វើឲ្យឈយើងម្ភនអ្នុសាវរយី៍ឈប្ចើនញមនញ ន ចឹងឈ្វើឲ្យជីវតិថ្នការលុំាកទុំងអ្ស់ហ្នឹង 
ឈ្វើឲ្យឈយើងតស  ូ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយសប្ម្ភប់ខ្ញុំ ខ្ញុំម្ភនប្បវតតិតស ូឈប្ចើនខ្ែ ុំងញមនញ ន។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ចឹងខ្ញុំែឹងថាឈៅឈេលញែលឈយើង  ួល ុកខលុំាកកាន់ញតខ្ែ ុំងឈយើងកាន់ញតរងឹម្ភុំ ឈហ្ើយ 
ឈយើងកាន់ញតតស ូឈហ្ើយអ្ត់្មត់ ឈហ្ើយឈយើងែូចជាខ្ញុំែឹងថាឈយើងេាយមឈែើមបីរស់ឈហ្ើយ 
ឈយើងេាយមឈែើមបីឈគឈៅថាខ្ញុំញតងញតចុំប្គូខ្ញុំគាត់ថាមិនញមនសុីឈែើមបីរស ់ឈហ្ើយក៏មិនញមន 
រស់ឈែើមបីសុីចឹងោកយថាសុីឈែើមបីរស់គឺឈយើងរស់ឈែើមបីតស ូ។   

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈបើសនិរស់ឈែើមបសីុី មួយហ្នឹងគឺវអ្ត់ប្បឈយជន៍ឈ ឈដាយសារឈយើងមិនានយកអាភ្ញេឈឺ
ចប់របស់ឈយើងឬក៏ឈយើងមិនានែូចជា ុកឈេលឈវលាឲ្យវកនែងផុ្តឈៅចឹង ែូចជាឈគឈៅថា 
សុីឈែើមបីរស់ហ្នឹង គឺវម្ភនសារៈសុំខ្ន់ ឈដាសារឈយើងចង់តស ូឈៅមុខ ឈ ៀតឈហ្ើយអារស់ឈែើមប ី
សុីហ្នឹងគឺជាមនុសសមួយញែលខជិលប្ចអូ្សបុំផុ្ត។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ វអ្ត់ម្ភនែូចថាជួយជាប្បឈយជន៍ែលអ់្នកែថ្  ឬក៏ជួយជាប្បឈយជន៍ែល់បងបអូន ឬក៏ជា
ប្បឈយជន៍ែលស់ងាមឈ ។ 
ក ៖ ចា៎ស! េិាកចឹង។ ចា៎ស! ចឹងប្បធានសប្ម្ភប់ជីវតិរបស់ប្បធានែូចជាានធាែ ប់ឮខែោះឈដាយ 
សារឈកើត ឈកើតកនុងជុំន្ធន់សង្រ្ង្គា មញមនឈ ប្បធាន? 



ខ៖ ា !   
ក ៖ ញតឈៅឈកមងឈេកក៏អ្ត់សូវែឹងញែរញមនឈ ?   
ខ៖ ា ! 
ក៖ ឬក៏ចុំអី្ខែោះអ្ត់ប្បធាន? 
ខ៖ អឺ! ខ្ញុំានចុំថាឈេលញែលខ្ញុំានឈកើតគឺខ្ញុំ ម្ភត យគាត់ញតងនិយយថាខ្ញុំជាកូនមួយញែល
អភ័្ព្វជាងឈគ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ សូមបីញែលគឺឈកើតាន១៥ថ្ងៃគឺឈៅាន១៥ថ្ងៃឈ  ជុំន្ធន់ប៉ែុលេតហ្នឹងឈគានរុ ខ្ញុំឲ្យឈៅ 
ជាមួយយយចស់ៗ ឈហ្ើយម្ភត យឈៅកងន្ធរ ីឈគឈៅថាកងជួរមុខ ចឹងឈៅឈេលញែលម្ភត យមក 
វ ិានានឈៅ ចឹងគឺខ្ញុំជាកូនមួយញែលែូចថាឈកើតមកគឺថាានឈៅតិចជាងឈគ ឈៅានញត 
១៥ថ្ងៃ ឈហ្ើយបន្ធទ ប់មកញម៉ែថាអឺគាត់ានែូចជាបីខ្ញុំរត់ជុំន្ធន់ហ្នឹង។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ បីរត់ៗេី ឹកែីញខមរឈៅ ឹកែីឈវៀតណ្ណម ចឹងវរប់រយគីឡូឈហ្ើយែូចជាឈេលញែរានចុំថា 

ឈេលញែលញម៉ែគាត់ានយកខ្ញុំឈែើមបីឆ្ែងកាត់ ឈនែគឺម្ភនអ ញ៊ុំខ្ញុំមួយគឺអ្ ុ៊ុំប្បុស អ ញ៊ុំទី២ ចឹងអ្ ុ៊ុំ ី២ហ្នងឹ 
គាត់ាននិយយឈៅកាន់ញម៉ែខ្ញុំថាអឺេួកឈយើងនឹងឆ្ែងសទឹងហ្នឹងគឺឆ្ែង ឈនែហ្នឹង ឈហ្ើយ  ឈនែហ្នឹង 
គឺឈវៀតណ្ណមវានដាក់ប្គាប់ឈែើមបីការោរកុុំឲ្យញខមរប្កហ្មចូលឈៅកនុង ឹកែីឈវៀតណ្ណម។ ចឹង 
ហា៎ឈអ្ើឈដាយសារគាត់រស់ឈៅឈហ្ើយគាត់ធាែ ប់ឈ្វើទហន គាត់ែឹងថាផ្ែូវមួយណ្ណឈេលញែល 
ឈយើងឈៅម្ភនសតវឈគា ឈគាវចុោះឈៅជាមួយមនុសសញែរ។   

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ចឹងឈបើសិនជាឈយើងឈែើរខុសញតមួយផ្ែូវមួយជុំហនហ្នឹងជាន់ប្គាប់មួយហ្នងឹ ឈហ្ើយចឹងែូច 
ជាមនុសស មួយចុំនួនគឺង្គប់ឈដាយសារប្គាប់ញបកបញណ្ត ត ឹកទុំងអ្ស់ គឺឈេ  នឹងគឺ ឈនែ 
កញនែងហ្នឹងគឺ សូមបីញតឈគាមនុសសជាឈប្ចើនង្គប់។ 



ក៖ ឈប្ចើនឈឃើ ឈ ប្បធាន។ 

ខ៖ សប្ម្ភប់ខ្ញុំ ខ្ញុំអ្ត់ានឈឃើ ឈ  ប៉ែុញនតម្ភត យខ្ញុំឈហ្ើយនិងអ្ ុ៊ុំរបសខ់្ញុំឈឃើ ឈដាយសារ 

គាត់ជាអ្នកប្បឡកូកនុងសងាមហ្នឹង។ 

ក៖ អូ្ា៎! ខ្ែ ចណ្ណស់។ 

ខ៖ ឈហ្ើយែូចជាគាត់ានឈលើកខ្ញុំឈែើមបី ូលចឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយគាត់ញហ្ល ឈហ្ើយឲ្យម្ភត យខ្ញុំឈប្កៀកថ្ែខ្ញុំ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ចឹង ប្ម្ភុំ... 

ក៖ ញហ្លឈម៉ែចឈៅប្បធាន? 

ខ៖ គាត់ែូចជា គាត់យកចឹង ឈហ្ើយឈេលខែោះប្ ខ្ញុំថ្ែមួយឈហ្ើយគាត់ញហ្ល ឈេលខែោះគាត់ប្ ថ្ែ 
េីរ។ អញ្ច ឹង ប្ម្ភុំញតញហ្លកាត់ ឈនែហ្នឹងានគឺឈដាយសារគាត់ឈមើលឈៅឈលើភូមិសាស្រសតផ្ែូវ ចឹង 
ឈបើសិនឈគាចុោះឈៅង្គប់ានន័យថា ឬក៏មនុសសចុោះឈៅង្គប់ចឹងានន័យថាគឺហ្នឹងប្គាប់ញបកមួយ 
ជួរ ឈៅម៉ែងទល់ញតឆ្ែងផុ្ត ឈនែហ្នឹង។ អញ្ច ងឹខ្ញុំានចុំថាញម៉ែខ្ញុំគាត់ានប្ាប់ថាអឺឈេលញែល 
គាត់ឈ្វើេីស្សុកញខមរឈៅចូល ឹកែីឈវៀតណ្ណមហ្នឹង គឺវសង្រ្ង្គា មខ្ែ ុំងឈហ្ើយឈគា ់ែូចជាទុំងកាុំ 
ឈភែើង ុ្ំទុំងរងឈប្កាោះឈហ្ើយទុំងកាុំឈភែើងថ្ែ គឺែូចជាគាត់ានប្ាប់ថាឈមើលឈៅឈលើឈមឃ អ្ត់សូវ 
ឈឃើ ផ្ក យឈ  ញតឈឃើ ប្គាប់ឈប្ចើនជាងប្គាប់ែូច ឹកឈភែៀង។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយគាត់ថាឈេលញែលគាត់ឆ្ែងចូល ឹកែីឈវៀតណ្ណមហ្នឹង ឈជើងរបសគ់ាត់ឈឡើងេងទុំង 
អ្ស់ ឈដាយសារអ្ត់ម្ភនប្តន្ធប់ឈជើង (ញសបកឈជើង) ឈហ្ើយឈេលញែរគាត់ឈៅែល់ ឹកែីឈវៀត 
ណ្ណមគាត់ឈវៀរឈជើងបួន ខ្ញុំានឈអ្ើែូចជាខ្ញុំចុំថា ឈេលហ្នឹងខ្ញុំឈៅានែូចជា៧ញខ ៧- ៨ញខហ្នឹង 



ហា៎  អ្ត់ទន់ឈចោះឈែើរឈ  ចឹងឈេលឈៅែល់ ឹកែីឈវៀតណ្ណមហ្នឹងម្ភនឈកមងស្សីៗែូចជា៣ន្ធក់ 
ឈហ្ើយ ឈកមងប្បុសាន ក់ ឈគានយកខ្ញុំឈៅចឹងហា៎ណាា៎  យកខ្ញុំឈៅឈមើល ហា៎ ឈហ្ើយញម៉ែខ្ញុំហ្នឹងគឺាន 
យយម្ភន ក់គាត់ឲ្យអ្ុំឈាោះឈែើមបីឈែរឈខ្អាវ ប៉ែោះឈខ្អាវអី្ហ្នឹងានឲ្យាយឲ្យអី្ចឹងហា៎ណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឲ្យអី្ហ្ូបចឹងឈៅ ឈហ្ើយអ្ត់ម្ភនមុងអ្ត់ម្ភនភួយ គឺញម៉ែខ្ញុំម្ភនញតសុំេត់េីជុំន្ធន់ប៉ែុលេត 
ហ្នឹង ឈគឈៅថាអាវឈមម សុំេត់ឈមម ហ្នងឹ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ម្ភនញត១កុំបលលគត់ ឈហ្ើយឈៅឈេលហ្នងឹញម៉ែគាត់ថារត់េី ឹកែីញខមររហ្ូតែល់ប្េុំញែនឈវៀតណ្ណម 
 ឈនែហ្នឹងញែលខ្ញុំនិយយេីខ្ងឈលើហ្នងឹ គឺគាត់ភ័យខ្ែ ុំងឈេកគាត់អ្ត់ែឹងថាាតខ្ញុំ គាត់អ្ត់ែឹង 
ថាាតខ្ញុំ គាត់អ្ត់ែឹងថារបូតថ្ែេីឈនោះញែរ គឺបីញតកបនទប ឈ  ប៉ែុញនតខ្ញុំរអិ្លធាែ ក់ចូល ីកនុងអាងនក់ 
ឈគឈៅថាកនចប់បងវិចហ្នឹងណ្ណា៎  គឺែល់ញតឈេលហ្នងឹអ្ ុ៊ុំខ្ញុំគាត់ានសួរថាអឺឈដាយសារឈ ម្ ោះ 
ម្ភត យរបស់ខ្ញុំគាត់ម្ភនឈ ម្ ោះពី្រ ឈ ម្ ោះឈេ របស់គាត់គឺឈ េ សាឈរឿន ឈហ្ើយ ឈ ម្ ោះឈៅឈប្ៅ 
គឺអុ្ន។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ចឹងគឺអ្ ុ៊ុំខ្ញុំគាត់ថា អុ្នកូនញងងាត់ឈៅណ្ណ ញងងអឺបីញតកបនទប ឈ  ចឹងឈេលញែលគាត់     
ឈមើលឈៅអា... អាបងវិចញែលគាត់បីខ្ញុំហ្នឹងគឺម្ភនញតបងវិច ឈ ឈ  បងវិច ឈ ចឹងហា៎ណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ចឹងខ្ញុំានរអិ្លធាែ ក់មកឈលើឈនោះឈេលគាត់រត់ ជុំន្ធន់គាត់រត់ហ្នងឹមកឈៅហ្នឹង។ 

ក៖ ភ័យឈេក។ 



ខ៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ ចឹងគាត់ឈឡើងចង់គាុំងឈហ្ើយ ឈដាយគាត់ភ័យឈេកែ៏ចឹងគាត់ឱបបងវិច អាថា 
កនទបហ្នឹងវរុ ុំខ្ញុំ រុ ុំកូន រុ ុំខ្ញុំចឹងហា៎ណាា៎ែល់ចឹងវធាែ ក់ឈៅចូលអាបងវិចហ្នឹង ចឹងវខ្ញុំែឹងថាកនុង 
ជុំន្ធន់ហ្នឹងម្ភនការតស ូឈប្ចើនញមនញ ន។ 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ។ អញ្ច ឹងពិ្ាកខ្ែ ុំងញមនញ ន ចឹងចូលែល់សុំណួរងមីមួយឈ ៀត ឥឡូវសង្រ្ង្គា ម 
ប្តូវានបញ្ច ប់េីជុំន្ធន់មុនៗ ឥឡូវចូលែល់ជីវតិរបស់ប្បធានវ ិជាមួយនឹងភរយិវ ិមតង  
ឈតើភរយិរបស់ប្បធានឈ ម្ ោះអី្ញែរប្បធាន? 

ខ៖ សប្ម្ភប់ភរយិរបស់ខ្ញុំគាត់ឈ ម្ ោះគឹម សុភ្ញេ។ 

ក៖ ចា៎ស! គាត់ឈកើតឈៅឆ្ន ុំណ្ណញែលប្បធាន? 

ខ៖ អឺសប្ម្ភប់គាត់ គាត់ឈកើតថ្ងៃ ី១៥ ញខកកកដា ឆ្ន ុំ១៩៨០។ 

ក៖ គាត់ឈកើតឈៅឯណ្ណញែរប្បធាន? 

ខ៖ គាត់ឈកើតឈៅខ្ញុំានឮសូរថាគាត់ឈកើតឈៅកុំេង់ ុ្ំ។ 

ក៖ កុំេង់ ុ្ំ? 

ខ៖ ា ! ស្សុកសនទុក។ 

ក៖ អញ្ច ឹងឈតើប្បេនាប្បធានគាត់ជាមនុសសយ៉ែងឈម៉ែចញែរ? 

ខ៖ អឺសប្ម្ភប់ប្បេនារបស់ខ្ុុំ គាត់ជាមនុសសមួយញែលជាឧសាហ្ ៍ម៉ែត់ចត់ េាយម ឈហ្ើយ 
ឈេលខែោះគាត់ក៏កាចញែរ។ 

ក៖ ចឹងប្បធានរុំងញតេីឈរៀបការរួច ម្ភនកូនប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរឥឡូវ? 

ខ៖ បចចុបបននខ្ញុំម្ភនកូន៣ន្ធក់។ 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ។ ឈតើគាត់ឈ ម្ ោះអី្ឈគខែោះញែរប្បធាន? 



ខ៖ អឺសប្ម្ភប់កូន ីមួយគាត់ឈ ម្ ោះ ឈឺន សុវណ្ារសមីស្សីចន់ ឈហ្ើយគាត់ឈកើតឈៅថ្ងៃ ី៨ 
ញខមិន្ធ ឆ្ន ុំ២០០៤ ឈហ្ើយ ីកញនែងកុំឈណ្ើ តរបសគ់ាត់ឈៅភូមិារយណ៍្លិច ឃុុំារយណ៍្ 
ស្សុកកុំេង់លាវ ឈខតតញប្េញវង។ 

ក៖ ែល់ញតឈេល ី២? 

ខ៖  ី២ គាត់ឈ ម្ ោះ ឈឺន ឈេប្ជមុនី គាត់ឈកើតឈៅថ្ងៃ ី១០ ញខ១០ ឆ្ន ុំ២០០៦  ីកញនែងកុំឈណ្ើ ត 
របស់គាត់គឺឈៅភូមិារយណ៍្លិច ឃុុំារយណ៍្ ស្សុកកុំេង់លាវ ឈខតតថ្ប្េញវង។ ឈហ្ើយ 
សប្ម្ភប់កូន ី៣ គាត់ឈ ម្ ោះ ឈឺន គនាមុនីម្ភ គាត់ឈកើតឈៅថ្ងៃ ី១៤ ញខ៧ ឆ្ន ុំ២០១៤ ឈៅភនុំ- 
ឈេ ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចឹងប្បធាន ប្បធានម្ភនានឲ្យកូនប្បធានឈៅឈរៀនអ្ត់? 

ខ៖ អឺឈដាយសារជីវប្បវតតិរបស់ខ្ញុំកមសត់ឈហ្ើយែូចជាម្ភនការតស  ូនិង លុំាកឈហ្ើយអ្វីញែល 
សុំខ្ន់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យកូនរបសខ់្ញុំអ្ត់ចង់ឲ្យឈែើររមផ្ែូវរបស់ខ្ញុំ ឬក៏ឈគឈៅថាជួប ុកខលុំាកឈ គឺ 
ឈយើងេាយមឈែើឈមបើផ្ាត់ផ្ាង់ឲ្យគាត់ឈរៀនសូប្តឲ្យគាត់ឈចោះែឹង ឈហ្ើយសម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំញតងញតនិ- 
យយអ្ុំេីប្បវតតិរបស់ខ្ញុំឈ ៀតឲ្យេួកគាត់សាត ប់។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ថាជុំន្ធន់ហ្នឹងរបស់ា៉ែ  ា៉ែឈរៀនអ្ត់ម្ភនឈភែើងឈ  ឈរៀនរមរយឈភែើង្ូក ឬក៏ចង្រ្ង្គក នាយ 
ឬក៏ចង្រ្ង្គក នដាុំាយប្ជូកញតប៉ែុណ្ាឹ ង។  

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈហ្ើយសូមបីញតឈសៀវឈៅក៏មិនម្ភនប្គប់ប្គាន់ ចឹងឈសៀវឈៅមួយឈយើងដាក់៣ឈៅ៤ែូចជា 
ញផ្នក។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយែល់ញតចឹងខ្ញុំេាយមឈែើមបីប្ាប់េួកគាត់ថាសូមេាយមឈ្វើជាកូនលអ។  



ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ជាមិតតលអ ជាមិតតភកតិលអឈហ្ើយ ជាកូនសិសសែ៏លអ ឈហ្ើយសប្ម្ភប់ខ្ញុំ ខ្ញុំញតងញតបឈប្ងៀនគាត់ថា 
េាយមឈ្វើជាមនុសសមួយញែលម្ភនផ្លប្បឈយជន៍មួយែល់សងាម ឈ្វើជាមិតតភកតិមួយញែល 
ឈគអាច ុកចិតតាន។  

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈ្វើជាកូនមួយញែលឪេុកម្ភត យ ជា ី ុកចិតតឪេុកម្ភត យ ។  

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ។  

ខ៖ ឈហ្ើយសូមឈ្វើជាមនុសសឧសាហ្៍េាយម។ 

ក៖ លអញមនញ ន។ អញ្ច ឹងប្បធានឈែើមបីឲ្យប្កុមប្គសួាររបស់ប្បធានម្ភនសុភមងាលែូចជាសេវ 
ថ្ងៃ ប្បធានម្ភនវ ិ្ ីសាស្រសតអី្ជួយប្គសួារឲ្យម្ភនសភុមងាលចឹងហា៎? 

ខ៖ សប្ម្ភប់ខ្ញុំ ខ្ញុំញតងញតសមែឹងឈមើលេីអ្តីតកាលឈហ្ើយនិងបចចុបបននកាល និងអ្ន្ធគតកាល 
ចឹងសប្ម្ភប់អ្តីតកាលរបស់ខ្ញុំញែលម្ភនប្បវតតិតស ូគឺខ្ញុំ េយយមឈែើមបីឈ្វើយ៉ែងឈម៉ែចឲ្យកូនខ្ញុំ 
គាត់ម្ភនចុំបណេះែឹង ឈហ្ើយខ្ញុំានប្ាប់គាត់េី្ីសាស្រសតថ្នការឈរៀន អញ្ច ងឹវ ិ្ ីសាស្រសតថ្នការឈរៀន 
គឺឈយើងឈែកេីប្េលប់ឈហ្ើយឈយើងភ្្ញក់េីប្េលឹម បន្ធទ ប់មកឈ្វើឲ្យខួរកាលរបស់ឈយើង ឈហ្ើយនិង 
អារមមណ៍្របស់ឈយើងមូល។  

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈរៀនឆ្ប់ចូល ឈហ្ើយឈផ្សងមួយឈ ៀតគឺឈៅឈេលញែលឈយើងឈៅឈរៀនឈៅសាលា ឈយើងប្តូវញត 
យកអាលុំហត់និងឈមឈរៀនញែលប្គូដាក់ឲ្យយកមកឈរៀនឈៅផ្ទោះ។ អញ្ច ងឹសប្ម្ភប់ប េិឈសា្ន៍
របស់ខ្ញុំផ្ទ ល ់ឈេលញែលប្គូខ្ញុំដាក់ឲ្យសរឈសរវកនុងមួយតួ១០០ែងៗ។ អញ្ច ឹងឈៅឈេលញែល 
ឈយើងសរឈសរមួយតួ ឧទហ្រហ្៍ “ក” ចឹងឈយើងសរឈសរវ១០០ែង ចឹងឈ្វើឲ្យខ្ញុំចុំវ។  

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ឈហ្ើយែូចជាលុំហត់គឺខ្ញុំសរឈសររហ្ូតទល់ញតខ្ញុំនឹងមិនចុំាច់ ខ្ញុំែូចជាេាយមឈែើមបី 
បិ ញភនកគឺខ្ញុំសូប្តវឈឡើងវ ិគឺខ្ញុំចុំឈហ្ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈហ្ើយនឹងសប្ម្ភប់ប េិឈសា្ន៍កាលខ្ញុំឈៅរឈរៀន។ 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយប្បធាន។ អញ្ច ងឹប្បធានម្ភនោកយអី្ចុងឈប្កាយ ែូចជាញផ្តផ្ត ុំែល់កូនឈៅជុំន្ធន់ 
ឈប្កាយឲ្យគាត់ឈែើរឈលើផ្ែូវឈម៉ែចញែរប្បធាន? 

ខ៖ អញ្ច ឹងឈដាយសារញតខ្ុុំបចចុបបននឈជឿឈៅឈលើប្េោះប្គីសទ ឈហ្ើយខ្ញុំានែូចជាឈែើរឈលើផ្ែូវរបស់ 
ប្ ង់។ ឈយើងចង់ឲ្យកូនឈៅរបស់ឈយើងជុំន្ធន់ឈប្កាយថា សូមេាយមឈែើររមជុំហនរបស់ប្េោះ 
ប្គីសទ។ សូមេាយមឈ្វើជាសម្ភជិក ឬ បុគាលម្ភន ក់ញែលឈោរឈេ ឈដាយការបឈប្មើ ឈោរឈេ  
ឈដាយមនសិកា។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយអ្វីឈផ្សងឈ ៀតគឺឈយើងឈ្វើជាមនុសសមួយញែល  ួលខុសប្តូវ ប្គប់កាលឈ សៈ ទុំង 
អ្ស់ឈហ្ើយ ឈ្វើជាមនុសសមួយគិតឲ្យានញវងឆ្ៃ យ ឈគឈៅថាខ្ញុំចុំជុំន្ធន់ប្គបូឈប្ងៀនថា គិត 
ឈហ្ើយចុំគូរ កុុំគូរេីមុនគិត។ អញ្ច ឹងវអ្ត់ប្តឹមប្តូវឈ  អញ្ច ឹងឈបើសិនឈយើងគិតឈហ្ើយចុំគូរ 
មួយហ្នឹងវលអខ្ែ ុំងញមនញ ន។ 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយប្តូវញមនញ ន។  

ខ៖ ឈហ្ើយខ្ញុំចង់ផ្ត ុំឈៅកាន់កូនៗឈៅៗឬក៏ឈៅ ួតរបស់ខ្ញុំជុំន្ធន់ឈប្កាយថារមរយប្ ង់ឈ ើប 
ឈយើងអាច  ួលានញផ្នការថ្នឈសចកតីសឈង្រ្ង្គា ោះ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយឈយើងេាយមឈែើមបីបឈប្មើប្ ង់ឈដាយអ្ស់េីចិតត ឈយើង េាយមឈែើមបីឈគារេនូវប្េោះ 
បញ្ញតតិរបស់ប្ ង់ទុំងអ្ស ់ឈយើងេាយមស្សលា ់មនុសសែថ្ ឈ ៀត។  



ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈយើងេយយមអ្ត់្មត់ប្គប់កិចចការង្គរទុំងអ្ស់។ ឈយើងេាយមបឈប្មើប្ ង់ ឈដាយអ្ស់េីចិតត 
របស់ឈយើង សូមកុុំចុំណាយឈេលថ្នការញប្បចិតត។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ សូមកុុំេនាឈេល ឬក៏បនែយនូវឈសចកតីជុំឈនឿរបស់ឈយើង។ សូមកុុំ ុកឈេលឈវលាណ្ណមួយ 
ឈដាយអត់ប្បឈយជន៍េាយមឈែើមបីអ្្ិសាឋ ន អានប្េោះគមពីរឈហ្ើយរល់ឈយើងឈ្វើែុំបណ៉ើ រ សូម 
អ្្ិសាឋ នេីមុនឈយើងឈច ែុំឈនើរ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈហ្ើយឈៅឈេលយប់ ឈយើងេាយមអ្្ិសាឋ នញងែងអ្ុំណ្រគុណ្ប្ ង់ ឈហ្ើយជាចុងឈប្កាយខ្ញុំ 
ចង់ឲ្យកូនៗរបស់ខ្ញុំថាសូមេាយមឈ្វើជាសម្ភជិកមួយែ៏សកមម ឈៅកនុងប្េោះវហិរឈហ្ើយេា- 
យមសុុំការឈៅបឈប្មើេីប្េោះវរបិរសួគ៌ ឈហ្ើយមួយឈ ៀតគឺសូមបឈប្ងៀនឈៅែល់កូនៗឈៅៗ      
របស់ខ្ញុំថាសូមឲ្យេួកឈគឈែើរឈៅកនុងផ្ែូវមួយឈនោះ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ តូចឈហ្ើយចឈងអៀត ប៉ែុញនតវនឹងស្សួលឈៅឈេលឈៅឈេលញែលឈយើងេាយមឈែើមបីឈ្វើវ ។ 

ក៖ ចសា៎ហ្នឹង។ អ្រគុណ្ឈប្ចើនប្បធានសប្ម្ភប់ការែូចជានិយយេីប្បវតតិយ៉ែងឈកាោះកាយ និង 
ការឈប្បៀនប្បឈៅរបស់ប្បធានចឹងអ្រគុណ្ឈប្ចើនប្បធាន៕ 

 

*កត់ឈដាយញ ៉ែមសុគន្ធា  

 

 



 

  


