
លោកពូប ៉ែន ហឹង ជាអ្នកលេត្តព្រពបែង។ រកុមររសួាររ ស់គាត់្ជាអ្នកល្វើបរសចម្កា រលហើយលោក
ររូបានលរៀ រា ់របា ់ពីជីែតិ្រ ស់គាត់្លៅកនុងសម័យ ៉ែុលពត្រឺម្កនការលំបាកដូចជារ ជាជន
ឯល ៀត្បដរ។ លហើយរត្ូែលរបានយកលៅកសាងបដរ លោយសារលោកពូបានលួចោក់ ព្ងារតី្
លហើយរត្ូែលរលសុើ ដឹងលៅយកលៅកសាង បត្លោយសារជាលលើក ី១។ លរបានអ្នុលរគាោះ  ៉ែុបនត
ល ើសិនជាម្កនលលើក ី២ លរនឹងយកលៅសម្កា  ់លោល។ លៅកនុងជំនាន់ លន់ នល់ លោកពូបាន
លរចរគា ់រត់្លៅកនុងរត្ង់លស លហើយម្កនអ្នកជិត្ខាងរត្ូែបានសាា  ់លោយសារការ ម្កា ក់រគា ់
ប ក។ លោកពូសពវព្ងៃរស់លៅជាមួយរ ពនធ និង កូនលហើយគាត់្បានោកលចញពីរសុកលដើមបីល្វើ
ការរកសុីចិញ្ច ឹមជីែតិ្េាោះៗបដរ។ 

ការសម្ភា សរបសល់ោកពូបប៉ែន ហងឹ 
ក៖ អ្នកសម្កា សល ម្ ោះ បញ៉ែមសុរនាធ   េ៖ អ្នករត្ែូលរសម្កា សល ម្ ោះ ប ៉ែន ហឹង  

 

ក៖ ជាដំ ូងនាងេ្ុំសូមបងាងអំ្ណររុណ ដល់លោកពូបដលឱ្យេ្ុំសម្កា សអំ្ពីជីែរ ែត្តិរ ស់
លោកពូ។ នាងេ្ុំល ម្ ោះបញ៉ែមសុរនាធ  ជាអ្នកសម្កា សអំ្ពីជីែតិ្រ ស់លោកលៅកនុងព្ងៃលនោះ។ ពួក
លយើងសុភារឺលៅកនុងភូមិលដើមលមៀន ឃុំតាលមម ហា៎  សង្កា ត់្តាលមម  រកុងតាលមម  លេត្តកណ្ដា ល
រ ល សកមពុជា។ អ្ញ្ច ឹងពួកលយើងសម្កា សលៅកនុងព្ងៃ ី២ បេសីហ ឆ្ន ំ២០១៨។ លហើយអ្ញ្ច ឹងលនោះ
េ្ុំសុំោ ់ល្ាើមសម្កា សអំ្ពីជីែតិ្រ ែត្តិរ ស់លោកពូម្កនដូចត្លៅ។ អ្ញ្ច ឹងលោកពូ លោកពូម្កន
ល ម្ ោះអ្វីបដរលោកពូ? 

េ៖ េ្ុំបា ល ម្ ោះប ៉ែន ហឹង។ 

ក៖ ោា៎ស! លោកពូសពវព្ងៃលោកពូម្កនអាយុ ៉ែុនាម នឆ្ន ំលហើយ? 

េ៖ េ្ុំអាយុ៥៨ ឆ្ន កំនុងឆ្ន ំហនឹង។ 

ក៖ លោកពូឆ្ន ំបេមរ លោកពូលកើត្សត្វអី្លរលៅែញិ? 



េ៖ ហា៎? 

ក៖ លកើត្ឆ្ន ំសត្វអី្លរលៅែញិ? 

េ៖ េ្ុំលហា៎? 

ក៖ ហនឹងលហើយ! 

េ៖ េ្ុំឆ្ន ំលរាង! 

ក៖ ហហា៎! ឆ្ន ំលរាងឆ្ន ំពស់ នាររាជ។ 

េ៖ បា ! ឆ្ន ំពសន់ាររាជ។ 

ក៖លោកពំុម្កនរសុកកំលណើ ត្លៅឯណ្ដបដរ? 

េ៖ េ្ុំលៅខាងព្រពបែង រសុកលមសាង ឃុំព្រពរលំដក ឃុំលររើល។ 

ក៖ ោា៎ស! លោកពូរបា ់កបនាងលោកពូរស់លៅវាលៅជិត្រពំបដនរ ល សលែៀត្ណ្ដមបដរឬក៏អ្ត់្? 

េ៖ េ្ុំលៅឆ្ៃ យពីលែៀត្ណ្ដម។ 

ក៖ លៅ ៉ែុនាម នរីឡូពីរ ពីអ្នកលលឿងលៅបដរ? 

េ៖ ពីអ្នកលលឿងលៅដីរ បហលជា ៦០ រីឡូលៅដល់្ទោះ។ 

ក៖ ឆ្ៃ យលោកពូ ល ើសិនជាពីអ្នកលលឿងលៅ៦០រីឡូ  ីឆ្ៃ យណ្ដស់។ 

េ៖ ហនឹងលហើយ! 

ក៖ វាជិត្ ដល់លេត្តសាវ យលរៀងឬក៏យ៉ែងលម៉ែចបដរលោកពូ? 

េ៖ វាលៅជិត្សាវ យលរៀងបដរ លៅជាយណ្ដស់។ 

ក៖ ោា៎ស! លោកពូសរម្ក ់លោកពូម្កនព្ងៃបេឆ្ន កំំលណើ ត្លកើត្លៅលពលណ្ដលៅែញិ? 

េ៖ អ្ត់្ម្កនយកអ្ត្តសញ្ញា ណ ័ណណមក្ង អ្ត់្ោំបដរ។ 



ក៖ អ្ត់្ោ ំ ៉ែុបនតលោយបត្សពវព្ងៃហនឹងអាយុ៥៨ឆ្ន ?ំ 

េ៖ ៥៨ ឆ្ន ំលហើយ! 

ក៖ េ្ុំរិត្ថាលោកពូរ បហលជាលកើត្ឆ្ន ំ  ៉ែុបនត ១៩៥៦ ឬក៏ឆ្ន  ំ១៩៥៧ហនឹង។ 

េ៖ បា ! រ បហល ៉ែុណណឺ ងរ បហលជាកនុងអ្ត្តសញ្ញា ណ ័ណណលរោក់អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចុោះលោកពូសរម្ក ់ឆ្ន ំបេ ឯលោកពូលកើត្បេបេមរលនាោះម្កន ភរ    ឬក៏អាសា្លនាោះលោកពូ
លកើត្អី្លរ? 

េ៖ េ្ុំលកើត្បេរសាពណ៍ េ្ុំលកើត្ព្ងៃ៤ លកើត្បេរសាពណ៍ ហនឹងលោម(ម្កា យ) រ ស់េ្ុំរបា ់េ្ុំតាំងពី
លពលហនឹងេ្ុំោំរហូត្មក។ 

ក៖ លោកពូម្កន ង អូនរ ុសរសី៦នាក់លៅែញិ? 

េ៖ េ្ុំ ង អូនលរចើនណ្ដស់១២នាក់ ឯលណ្ដោះ ៉ែុបនតសាា  ់អ្ស់លហើយ។ 

ក៖ ទំងអ្ស់ សាា  ់ទំងអ្ស?់ 

េ៖ លហា៎! លៅេាោះវាអាពត្សុីអ្ស់៥ លៅ ៦ ររួសារលហើយ លហើយង្ក ់មក២នាក់ ៣នាក់ល ៀត្ ល ើ 
បត្សាា  ់ សាា  ់លោយសារលរារណ្ដា៎។ 

ក៖ ោា៎ស! លហើយឥឡូែលៅរូ  ៉ែុនាម ននាក់បដរលោកពូ? 

េ៖ ឥឡូែលៅ៣នាក់។ 

ក៖ ទំងលោកពូ? 

េ៖ ៤នាក់ទំងអ្ស់! 

ក៖ ទំងលោកពូ? 

េ៖ បា ! េ្ុំលៅសល់រ ុស៣ រសី១។ 



ក៖  ៉ែុបនតដល់លពល ង អូនលៅទងំអ្ស់ដល់លពលមិនទន់សាា  ់ម្កនរសី ៉ែុនាម នរ ុស ៉ែុនាម ន? 

េ៖ កាលលពលហនឹងវារ ុស៨ រសី៣ ណ្ដា៎។ 

ក៖ ហហា៎! អ្ញ្ច ឹងរ សុលរចើនជាង? 

េ៖ រ ុសលរចើនជាង។ 

ក៖ លហើយលោកពូជាកូន ី ៉ែុនាម នលៅែញិ? 

េ៖ េ្ុំកូនលៅលរេ្ុំ! 

ក៖ លោកពូចុង ៉ែូចលរបត្មតង? 

េ៖ បា  ហនឹងលហើយ! 

ក៖ លហើយល ើសិនជាលទោះ ង  ងលរ ងអស់ក៏អាយុលរចើនណ្ដស់បដរ? 

េ៖ លរចើនលហើយ ល ើសិនលោមរ ស់េ្ុំ៩៨ឆ្ន ំលហើយ មិនទន់សាា  ់ល ។ 

ក៖  ងរ ស់លរ ងអស់ហនឹង? 

េ៖ អ្ត់្ល  និយយលោមរ ស់េ្ុំ។ 

ក៖ លោមយ៉ែងលម៉ែចលៅលោកពូ? 

េ៖ លោមបម៉ែរ ស់េ្ុំណ្ដស់។ 

ក៖ ហហា៎! លោកពូធ្លា  ់ ួសឬក៏មិនបមន? 

េ៖ បា ! ហនឹងលហើយ។ 

ក៖ ចឹងបានលរលៅបេមរថាលោម។ 

េ៖ បដលបានលៅបម៉ែ ថាបម៉ែលៅថាបត្លោម ធ្លា  ់អ្ស់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងលោកពូធ្លា  ់ ួសអី្អ្ញ្ច ឹង លហើយអ្ញ្ច ឹងលៅ ម្កា  ់ម្កត់្លនាោះលោកពូ? 



េ៖ បា  ធ្លា  ់អ្ស។់ 

ក៖ លោកពូ ួសបាន ៉ែុនាម នែសា? 

េ៖  ួសបាន២-៣ែសាបដរ។ 

ក៖ លពលណ្ដអាយុ ៉ែុនាម នបដរបាន ួស? 

េ៖ បាន ួសការលពលហនឹងអាយុរ បហល១៦ឆ្ន ដំល់លពលអ្ញ្ច ឹងចូលដល់ជំនាន់សង្គ្ង្កា មបដល
លរលដញសឹក។ 

ក៖ ហុឺស! 

េ៖ កាលលពលឆ្ន ំ៧៥ លរមិន ំបាត់្សាសនា។ 

ក៖ ោា៎ស! 

េ៖ កាលលពលហនឹងល្វើរដឋរ ហរសលមាច។ 

ក៖ លោកពូអាចបចកោយពីអាលពលលែោរ ស់ពូ នតិចលៅលមើលថា លត្ើយ៉ែងលម៉ែចបដលលៅ
លពលល្វើជាលោកសងឃ អ្ញ្ច ឹងលៅដល់លពលលរោ ់្សឹកលពលពួក  ៉ែុល ពត្ មកវាយ៉ែងលម៉ែច
េាោះ? 

េ៖ ហុី! លរលដញ្សកឹបត្មាងមិន ុកល ។  ំបាត់្សាសនាលហើយអាហនឹងលរលៅថា មិឡអ្ត់្
សាសនាណ្ដស។់ លពលហនឹងលរមិនឱ្យម្កនលោកលនាោះល  រពោះ វាវាយលោលអ្សល់ហើយ។ អាែត្ត
មួយៗ វាកំល ចលោលរពោះអ្ស ់លហើយវាមិន នសល់ល  កូនឯងលកើត្មិនទន់ល ។ 

ក:ហនឹងលហើយេ្ុំលកើត្មិនទន់ល  ពលពត្ប កលហើយ 10 ឆ្ន ំបានេ្ុំលកើត្ហនឹង!! 

េ៖ ហហា៎!លកើត្ មិនទន់ល ។ ហនឹងលហើយជាសង្គ្ង្កា មលលើក ី២ លហើយសង្គ្ង្កា មលោកលលើក ី២      
លហើយ។ 



ក៖ លោយសារសង្គ្ង្កា មលោកលលើក ី ៉ែុនាម ន ី ៉ែុនាម នលនាោះ លរសម្កា  ់រ ល សល្សងៗ  ៉ែុបនតលយើង
ែញិណ្ដា៎សម្កា  ់គាន ឯងបត្មាងវាពិបាកចឹងណ្ដា៎ លោកពូណ្ដា៎។ 

េ៖ ហុីពិបាកអ្ញ្ច ឹងបដរ។ 

ក៖ លោក ង អូនលោកពូបដលលោកពូសនិត្សាន លជាងលរអ្នកណ្ដលរលៅែញិ? 

េ៖ ហា៎? 

ក៖ លោកពូសនិត្សាន លជាមួយអ្នកណ្ដលរជាងលរ ង អូនណ្ដស់ ី ៉ែុនាម នលៅែញិ? 

េ៖ សនិ ធសាន លជាងលរ ង េ្ុំគាត់្ ួសបដលគាត់្ល្វើអាោរយ។ 

ក៖ ឥឡូែគាត់្ល្វើអាោរយ? 

េ៖ គាត់្ល្វើអាោរយ េ្ុំក៏ជារណៈកម្កម ការបដររាល់ព្ងៃហនឹង។ 

ក៖ រណកម្កម ្ិការែត្ត ពូ ៉ែុនាម នព្ងៃបានរត្ឡ ់លៅ្ទោះមតង? 

េ៖ ជិត្ព្ងៃសីលលៅែញិលហើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងប កលចញពីភូមិរសុកមួយអា ិត្យឬក៏អី្? 

េ៖ ប កមួយអា ិត្យជាង។ 

ក៖ លៅមាងចឹងលៅ? 

េ៖ លៅមតង! បានលុយបានកាក់អី្យកលុយលៅ ិញជី ិញអី្ល្វើរសូែលៅ។ ពិបាកព្ដជីែភាព
រ ស់លយើងវាយ៉ែ ់បដរណ្ដស់មុេរ ររកសុី។ 

ក៖ លហើយលោកពូសរម្ក ់អាលពលឥឡូែ ង អូនបដលគាត់្រស់លៅនិងគាត់្លៅឯណ្ដលៅ? 

េ៖ លៅឯ្ទោះ លៅឯ្ទោះទំងអ្ស់។ 

ក៖ លេត្តព្រពបែងទំងអ្ស់? 



េ៖ លៅលេត្តព្រពបែងទំងអ្ស់គាន ។ 

ក៖ អ្ត់្ម្កនអ្នកណ្ដលរចំណ្ដករសុកលៅលៅឯណ្ដលោកពូលហា៎? 

េ៖ គាម នល  អ្នកចំណ្ដករសុកសាា  ់អ្ស់លហើយ។ 

ក៖ លោកពូលមើលនិយយអំ្ពីមូលលហតុ្ថា លហតុ្អ្វីបានជា ង អូនរ ស់ឪពុកគាត់្សាា  ់ នតិច
លៅលមើលលពលជំនាន់  ៉ែុល ពត្ វាយ៉ែងលម៉ែចេាោះលៅ? 

េ៖ កាលលពលហនឹង ងរ សេ់្ុំ លរ ញ្ជូ នលៅលព យឯលិចណ្ដា៎។ កាលពីជំនាន់អាពត្ លរ ញ្ជូ ន
លៅ លៅថាលៅឯលោ ិ្៍សាត់្អី្ឯណ្ដ លៅកាលពីជំនាន់អាពត្ហនងឹ លរថាលរ ញ្ជូ នលៅលរឲ្យលៅ
រកសុីលៅឯហនឹងដំឡូង រគាន់បត្កាត់្ដីក ់ និង ចុោះលមើមបត្មតង ហនឹងណ្ដា៎ហនឹងលហើយវាល្វើ
នលយបាយអ្ញ្ច ងឹបត្មាងណ្ដា៎។ កាលលពលហនងឹវា ងអត់្បាយវាយសុ ធបត្រល់ឬសសីឯលណ្ដោះ
ពិបាកណ្ដស ់លែ នាណ្ដស់ ង អូនរ ស់េ្ុំ។ 

ក៖ លោកពូោំអី្លរតិ្ចពីពួកគាត់្ល ៀត្? 

េ៖ ហា៎? គាត់្ទំងអ្ស់ហនងឹគាម នបានែលិមកែញិល  ង អូនរ ស់េ្ុំង្ក ់ទងំអ្ស់មួយររួសារ
មួយររួសារលហើយលៅ ង៣នាក់ល ៀត្ លៅល្វើទហ៊ា នកាលលពលជំនាន់ លន់ នល់ ហនឹងលៅបាត់្
េាួនទល់បត្ឥឡែូហនឹងបដរ។ អ្ត់្ទន់រសាែរជាែដឹងថារស់ឬក៏ង្ក ់ល  មិនដឹងអ្បណា ត្លៅឯណ្ដ
បាត់្ដំណឹងសូនយឈឹងបត្មតង។ 

ក៖ ចំ! ហា៎  បរកងលពលហនឹងរគាន់បត្ លរមើឲ្យរដឋលសាោះហនឹង លហតុ្អ្វីក៏លរអ្ត់្របា ់ពីដំណឹងរ ស់
គាត់្? 

េ៖ អ្ត់្ដឹងកាលពីជំនាន់ លន់ នល ់ហនឹងលភៀសេាួនរបាសលចញេាោះលៅលរៅរ ល សលៅណ្ដា៎។ 
ល ើេាោះល ៀត្លៅ ង អូនរ ស់លរលៅឯរសុកអាលមរកិឯលណ្ដោះរត់្ធ្លា ក់លៅអាលមរចិមកែញិម្កន
ល ៀត្ហនឹងណ្ដា៎ដល់លពល ង អូនរ សេ់្ុំបាត់្សូនយបត្មតង លណ្ដា យ។ 

ក៖ បត្េ្ុំដឹងថាល ើសនិជាគាត់្លៅរស់ក៏គាត់្រត្ឡ ់មករក ង អូនបដរ។ 



េ៖ គាត់្លៅរស់គាត់្មកលហើយ េ្ុំោក់ោកយសួររកបដលោក់ោកយសួររកមិនបដលលឮល បាត់្
សូនយបត្មតង។ 

ក៖ និយយលៅពូ ល ើសិនលោកពូដូរ ីលលំៅបដរឬក៏អ្ត់្? តាំងបត្ពីប កកំពត្ ឬក៏មុន  ៉ែុល      
ពត្ មកដលឥ់ឡូែ្ទោះលៅកបនាងដបដរឬក៏ ាូរលៅឯណ្ដ? 

េ៖ លៅ! លៅបត្ភូមិោស់ហនឹង។ 

ក៖ ដបដលហនឹង? 

េ៖ លៅដបដលហនឹង! 

ក៖ ហហា៎! ហនឹងលហើយ។ អ្ញ្ច ឹងម្កនន័យថាគាត់្សាា  ់បាត់្លហើយ េ្ុំរិត្ថាល ើសិនជាគាត់្អ្ត់្សាា  ់
លៅរស់គាត់្មកដល់ភូមិហនងឹលហើយ លោយសារអ្ត់្ម្កន ាូរ្ទោះលៅឯណ្ដ្ង។ 

េ៖ បា ! អ្ត់្ម្កន ាូ ីលៅបត្ ីហនឹង។ 

ក៖ លោកពូដល់លពលអ្ញ្ច ឹងម្កនអារមមណ៍យ៉ែងលម៉ែចបដរ លៅលពលបដល ង អូនសាា  ់លោល
យ៉ែងលរចើនអ្ញ្ច ងឹ? 

េ៖ រឺថាកមសត់្ណ្ដស់ មិន្មមតាល  នឹកបត្យំក៏យំមិនលចញបដរ មិនដឹងល្វើយ៉ែងលម៉ែចល ៀត្។ 

ក៖ ហនឹងលហើយ លោយសារពួកគាត់្លៅបាត់្អ្ញ្ច ងឹលៅ លៅលហើយមិនបមន នតិចអ្នកឯណ្ដលោក
ពូលហា៎? 

េ៖ បា ! ៣-៤-៥ររួសារ លៅល្វើទហ៊ា នដូចជា ៣នាក់ ទហនហនងឹលៅបាត់្ ល់បត្ឥឡូែលៅ
មិនទន់ម្កនររសួារល បត្លពលលៅហនងឹ។ 

ក៖  ៉ែុបនតអ្នកេាោះលៅលលើអ្នកេាោះក៏ម្កនររសួារលហើយអ្ញ្ច ឹងលៅលោកពូលណ្ដោះ? 

េ៖ បា ! 

ក៖ លោកពូ សរម្ក ់ម្កា យរ ស់លោកពូគាត់្ល ម្ ោះអី្លរលៅែញិ? 



េ៖ ភួង យ៉ែន់! 

ក៖ ឥឡូែគាត់្លៅរស?់ 

េ៖ គាត់្លៅរស់ ៩៨ឆ្ន ំលហើយ សាា  ់បត្តា តាសាា  ់លហើយ។ 

ក៖ តាសាា  ់លពលណ្ដ? 

េ៖ ១០ឆ្ន ជំាង លហើយកាលលពលគាត់្សាា  ់លពលគាត់្អាយុ ៨០ឆ្ន ំជាងបដរលហើយ។ 

ក៖ ៨០ ៉ែុនាម នបដរលោកពូ? 

េ៖ ៨៧-៨៨ កាលលពលគាត់្សាា  ់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអាយុវាងព្ែណ្ដស់ ឪពុកម្កា យរ ស់លោកពូ។ 

េ៖ អាយុបែង បែងណ្ដស់។ 

ក៖ ោា៎ស! លោកពូសរម្ក ់ម្កា យ  ៉ែុបនតរសុកមកពីណ្ដលៅែញិ? 

េ៖ លៅ ីហនឹងឯង លៅ ីហនឹងបដរ មិនបមនមកពីណ្ដល ។ 

ក៖ ទំងឪពុកអ្ញ្ច ឹងបដរ? 

េ៖ បា ! ឪពុកម្កា យលៅកនុងភូមិបត្មួយ។ 

ក៖ លោកពូសរម្ក ់ម្កា យក៏ជាមនុសសបដលម្កនចរតិ្យ៉ែងលម៉ែចបដរ គាត់្ណ្ដា៎ ? 

េ៖ មិនអី្ល លៅជាមួយេ្ុំរកសុចិីញ្ច ឹមគាត់្ហនឹង។ គាត់្ោស់ គាត់្មិនល្វើការអ្វីលកើត្ល  ឥឡូែគាត់្
លរឿងែលងវងបដរ លហើយឥឡូែ។ 

ក៖ ៩៦លហើយលរឿងអី្? 

េ៖ ៩៨លហើយ! 

ក៖ ហហា៎! ៩៨ហនឹងលហើយ។ 



េ៖ បា ! លៅបត្ ២ឆ្ន ំលៅ អាយុ ១០០លហើយ។ 

ក៖ ឲ្យបាន ១០០ជាចឹងលៅ។ 

េ៖ ោំលមើល បានមិនបានមិនដឹងបដរ។ 

ក៖  ំប កឯកត្តកមមលហើយលោកពូ លហើយគាត់្ជាមនុសសបដលម្កនចរតិ្សាតូ្ ូត្យ៉ែងលម៉ែចបដរ
លោកពូ? 

េ៖ សាតូ្ណ្ដស់េ្ុំលោមគាម នពិបាកល ។ េ្ុំយកររួសារលៅលៅជាមួយគាត់្ ល ើសិនជាលរៅពី
រ ពនធេ្ុំលៅមិនបានល  បម៉ែលកមក  ៉ែុបនតរ ពនធេ្ុំលចោះលនោះណ្ដា៎ រ ពនធេ្ុំយយហនឹង។ 

ក៖ លអបត្មាង! 

េ៖ លោលបត្មាង គាត់្ចិញ្ច ឹមមនុសសោស់បានលរថាកូនរ សារសលីៅជាមួយម្កា យលកមកហនឹងមិន
បានល  រកមិនបានមួយល ។ 

ក៖ ហនឹងលហើយ រ ពនធពូលហើយហនឹងលហា៎? 

េ៖ បា ! ហនឹងលហើយសរលសើរររួសារឯង។ 

ក៖ ោា៎ស! គាត់្កាចបត្មាងលហា៎? 

េ៖ មិនកាចល  គាត់្អ្ត់្កាចល ។ 

ក៖ ម្កា យអ្ត់្កាចល ? 

េ៖ មិនកាចល ?  

ក៖ ោា៎ស!  ៉ែុបនតរ ពនធលោកពូគាត់្សុំរ ក ។ 

េ៖ បា ! រ ក លោយ្ម៌បដលកូនហនឹង។ 

ក៖ ោា៎ស! លមើលបង។ 



េ៖ លហើយចុោះល ើសនិជាេ្ុំលៅលរ លៅលហើយមិនយកលៅលៅជាមួយចិញ្ច ឹមម្កត យ។ 

ក៖  ៉ែុបនតកូនរសីកូនរសីគាត់្អ្ត់្លៅលៅងជាមួយលៅែញិ? 

េ៖ កូនរសីគាត់្អ្ត់្លៅជាមួយល  កូនរ សុេ្ុំកូនលៅលរលរកាយល ។ 

ក៖ លហើយចុោះឪពុកែញិគាត់្សាា  ់មូលលហតុ្អី្លោកពូ? 

េ៖ កាលលនាោះគាត់្កា ់ឬសសីណ្ដា៎។ គាត់្កា ់ឬសសី គាត់្រតូ្អ្ញ្ច ឹងមក មក ុកលៅលោោះលនោះ។ 
ហនឹងលហើយ លហើយចុកយំមួយយ ់ចុក ចុកបរសកអ្ត់្រួចល  លព យណ្ដក៏ជួយមិនបានបដរ។ 
្មចូលកនុងលរថាោក់កនុងណ្ដា៎  ុកមួយ ឬសសីលពលឬសសីរូត្។ ឬសសមួីយលដើមគាត់្ទញមក
យ៉ែងលម៉ែចល  វារូត្អ្ញ្ច ឹងរូត្មក ុកហិ។ 

ក៖ អាណិត្គាត់្ណ្ដស់អ្ញ្ច ឹង។ 

េ៖ យកលៅលព យមិនទន់ល  ហនឹងលហើយលោមេ្ុំ លោមរ ុស។ 

ក៖ លហើយដល់លពលគាត់្ជាមនុសសបដលម្កនចរកិយ៉ែងលម៉ែចបដរលោកពូ? 

េ៖ សាូត្ណ្ដស់លោមរ សុេ្ុំលោមរសីមិនបដលវាយត្ ់កូនល  តាំងបត្ពីតូ្ចរកូចឆ្ម រមកមិន
បដរ។ 

ក៖ អ្ត់្បត្ល្វើបា អី្បត្មតងលោកពូ? 

េ៖ អ្ត់្បដលល្វើបា ល្វើលទសអី្ល ។ 

ក៖ ោា៎ស! លហើយចុោះលោកពូសរម្ក ់គាត់្ែញិ គាត់្ ូនាម នយ៉ែងលម៉ែចលោកពូយ៉ែងលម៉ែចបដរ
សរម្ក ់ជីែតិ្រ ស់លោកពូអ្ញ្ច ឹងណ្ដស់? 

េ៖ គាត់្បណនាំកូនឲ្យបត្រ ឹងបរ ងរកសុ ី កំុលួចកំុ ាន់លរ កំុលួចកំុឆក់ល  កំុល ៀត្ល ៀនលរ គាត់្
ថាបត្អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ោា៎ស! អ្ញ្ច ឹងរ លៅ។ 



េ៖ ល្វើបត្អំ្លពើលអ អំ្លពើយុត្តិ្ម៌លោយកាយលោយវាោរ លោយចិត្តលៅ។ 

ក៖ លោកលោលរបា ់ នតិចលៅលមើលអំ្ពីលពលបដលលោកពូ ួសហនឹងណ្ដា៎  ការលរៀនរ ស់លោក
ពូលៅកនុងការ ួសបានអី្លរេាោះលៅ? 

េ៖ ល ើតាមែន័ិយរ ស់រពោះពុ ធតឹ្ងណ្ដស់ លរឿងរពោះសងឃ មិនបមនែន័ិយ្មមតាល ។ លយើងលដើរ
លគារពែន័ិយសកិាា   ២២៧។ វាពិបាកបដរ ល ើតាមចា ់បានថាលោកញឹកណ្ដសច់លងអៀត្
ណ្ដស់ល្វើមិនបានល  លហើយលោកឥឡូែហនងឹក៏លគារពមិនបានែន័ិយបានបដលពីលដើម លដើរតាម
្ាូែអ្លញ្ច ោះលមើលបានបត្របាំហត្ថល ។ លៅមុេណ្ដា៎អ្ត់្ម្កនអ្នកហ៊ា នង្កកលឆវង ង្កក ង្កកសាា  ់ល 
តាមែន័ិយ  ៉ែុបនតគាម នអ្នកណ្ដលរល្វើបានទំងអ្សល់  លោកឥឡូែបភនក ុកសរម្ក ់លមើលលរថា
អីុ្ចឹងណ្ដា៎ លោកឥឡូែ។ 

ក៖ ហនឹងលហើយ រកាេ្ុំលឃើញេ្ុំឮតាមរ ព័នធលហវស ៊ាុកអីុ្ចឹងវាម្កនលរចើនណ្ដស់ លោកពូណ្ដា៎
ដូចជារល ៀ ថាវា ូលំ ូោយលរចើនលោកម្កន ូរស័ពទម្កនអី្អ្ញ្ច ងឹ។ 

េ៖ ហនឹងលហើយ លោកម្កន ូរស័ពទលមើលលហវស ៊ាុកអ្ញ្ច ឹង េ្ុំអ្ត់្បានល ពីលដើមល ើសិនជាលោក
លមើលពីមុេអ្ញ្ច ងឹេុសណ្ដច់ោរី ណ្ដច់ោរីបរ ថាបលបង។ 

ក:ណ្ដច់ោរី? 

េ៖ បា ! ណ្ដច់ោរីបរ ថាបលបងវាម្កនបា៉ែណ្ដ អាតានា កាលម មុសា សរុា ណ្ដច់ោរី ម្កោ 
សីលរបាំ ីលោកកាន់សីល ១០ ណ្ដា៎។ 

ក៖ ោា៎ស! លោកពូដល់លពលកាន់សីល១០ ហនឹងរឺអី្ៗ ៉ែោះោល់អ្ត់្បានរឺខាត្លពលោៃ ចរឺអ្ត់្
ោំអ្វីបត្មតង។ 

េ៖ ហុឺ! ោុអីំ្បានលរៅពី ឹកលរៅពីលភសជជៈពីលដើម ល ើសនិជា ឹកលោោះ ឹកដូងអី្សុ ធបត្រត្ង
បសបកល ៀត្លនាោះ ហនងឹលហើយតាមែន័ិយណ្ដា៎។ 

ក៖ ោា៎ស! 



េ៖ ែន័ិយរពោះសម្កម សមពុ ធ លោករ ង់សបមាងមកថាឲ្យរត្ង់បសបកបានឆ្ន់បានអ្ត់្ម្កនទន់
អា ត្តិ ។ 

ក៖ លហតុ្រត្ងព្សបល្វើអី្ ល ើវា ឹកថាា លៅកនុងដូងលហើយលនាោះហនឹង។ 

េ៖ លោយសាច់វាក៏មិនបានបដរ កំល ចហនឹងលហើយរពោះលោកហនអ្ញ្ច ឹងមក។ 

ក៖ និយយលៅរឺរត្ូែបត្ ឹកសុ ធបត្មាងលោកពូលណ្ដោះ។ 

េ៖ ហនឹងលហើយ  ឹកសុ ធបត្មតង។ 

ក៖  ៉ែុបនតល ើសិនជា ឹកលោោះលគាោុំបានល ? 

េ៖  ឹកលោោះលគាម្កនអី្លៅ លោោះលគាសារសោុំបានកំុឱ្យបត្ប្ាលឈើ្ុត្ពីលម្ក៉ែង១០ លម្ក៉ែង១១ លៅ
ហួសលពលលហើយ។ 

ក៖ ហហា៎! អ្ញ្ច ឹងលោកលោោះហូ បានបត្លពលរពឹករហូត្ដល់លម្ក៉ែង១១? 

េ៖ រពឹកោ ់ពីលពលអារុណរោះមករហូត្ដល់លម្ក៉ែង១១ កនាោះបានរហូត្សអីក៏ឆ្ន់បានបដរ។ 

ក៖ ោា៎ស! ដល់លពល្ឹកពីរហនឹងរឺហមបត្មាង។ 

េ៖ អ្ស់លហើយ អ្ស់លហើយគាម នសិ ធិល ៀត្ល  អ្សល់ហើយហនឹងលហើយច ់លហើយ។ 

ក៖ ចុោះលោកពូដល់លពលលោកសពវព្ងៃលៅបត្អ្ញ្ច ឹងបដរឬក៏អ្ត់្? 

េ៖ ល  មិនដឹងយ៉ែងលម៉ែចល ។ លោកឥឡូែហនឹងលនោះេ្ុំមិនបដលបានតាមោនបដរ។ 

ក៖ លោកែន័ិយបកាងកាា យលហា៎? 

េ៖ ែន័ិយបកាងកាា យចុោះលពលមុនលោកឈឺអ្ត់្បាយ អ្ត់្ ឹក អ្ត់្ឲ្យឆ្ន់ឲ្យង្ក ់ហ។ី 

ក៖ លហា៎! ល ើសិនជាោក់ចិត្តថា ួសលហើយរឺរត្ូែបត្  ួលយកមួយហនឹងលហើយ  ួលយក។ 



េ៖  ៉ែុបនតល ើសិនជាលោកម្កនអាោ្ អាោ្ណ្ដា៎ បរ ថាឈឺ។ លោកោស់ជរាអី្លោកម្កន
អាោ្អ្ត់្បាយ២ លៅ ៣ ព្ងៃ។ យ ់លោកឃ្លា ន  រឲ្យឆ្ន់លៅ ល ើមិនឲ្យឆ្ន់ឱ្យោច់េយល់
លោកអាហនឹងក៏លររត្ូែអ្ញ្ច ងឹបដរ។ 

ក៖ ោា៎ស! លោកពូ ួសលៅែត្តណ្ដែញិ? 

េ៖ េ្ុំ ួសលៅែត្តលមសាងឯលណ្ដោះ។ 

ក៖ លៅលេត្តព្រពបែងហនឹង។ 

េ៖ បា ! លៅលេត្តព្រពបែង។ 

ក៖ លោកពូលមើល និយយរបា ់ពីជីែតិ្លោកពូលពលជំនាន់សង្គ្ង្កា ម ឥឡូែសង្គ្ង្កា មលោក ីមួយ
សិន សង្គ្ង្កា មលោក ី១ លន់ នល់លៅបេមរលយើងអី្លរលៅែញិលោកពូ? 

េ៖ វាលលើក ី១ រឺពិបាកណ្ដស់ ពួកអារោឋ ការ ិញរាល់ព្ងៃរត់្មិនបដលខានព្ងៃណ្ដល ។ ព្ងៃណ្ដ
ពួកអារោឋ ការកាលលពលហនងឹណ្ដា៎ រោឋ ការសអីលរយនួរោឋ ការេ្ុំរត់្លដកបត្លៅព្រព។ បមនកាល
លពលលនាោះបដលលដើរលៅកនុងព្រពថាលនាោះអារោឋ ការមក រោឋ ការមក ពួកអាថាែរី អី្លនាោះហនឹង        
សង្គ្ង្កា មលោក ី១ហនឹងពិបាកណ្ដស ់លែ នាណ្ដស់ បដលជីកអ្នាង់រត្ង់លស លលា ងអី្ ឯ ល់បដន
ឯហនឹងបរកងៗរាល់យ ់ណ្ដា៎។ ហនឹងលហើយ កាលហនឹងវាោ ់ល្ាើមយក លរ ើសទហនលៅលហើយ
លរ ើសទហនលៅ ងេ្ុំចូលលៅកាលហនងឹសង្គ្ង្កា មលលើក ីមួយ ហនឹងចូលលៅត្តាំងលៅវាយលែៀត្
ណ្ដមលៅឯណ្ដល ។ 

ក៖ ោា៎ស! លហើយលោកពូដល់លពលអ្ញ្ច ឹង និយយពីការលឃើញរគា ់ប កណ្ដា៎យ៉ែងលម៉ែចបដរពូ
លរៀ រា ់របា ់ នតិចលៅលមើល? 

េ៖ រគា ់ប កការលពលហនឹង្ំៗណ្ដស់។ អាល លរាយណ្ដស់ កាលណ្ដលពលហនឹងអាល ណ្ដម៉ែ
លរាយ។ កាលលពលហនឹងរូងព្ដអ្ស់លហើយ លៅជារត្ោំងឯលណ្ដោះ។ កាលលពលហនឹងពិបាកព្ន
សង្គ្ង្កា ម កាលលពលហនឹងបេមរលយើងលែ នាណ្ដស់ រត់្មិនដឹងយ ់មិនដឹងព្ងៃល ។ 

ក៖ រូលៅរត្ង់លសបត្មាង? 



េ៖ បា ! លៅកនុងរត្ង់លសលនោះលៅកនុងដី។ 

ក៖  ៉ែុនាម នព្ងៃបានរត្ូែរត់្រគា ់មាងពូម្កនោំអី្បដរឬអ្ត់្? 

េ៖ េ្ុំពីព្ងៃប កព្ងៃលនោះឮសូរលរបាញ់រកូងៗ លៅជិត្រពំបដនណ្ដា៎ដល់លពលយ ់វាលលា មកបដល 
លលា ងៗ លយើងចូលលៅកនុងរូងលៅ ការោរអ្ញ្ច ឹងបដរ។ 

ក៖ ចុោះរ សិនល ើ ៉ែោះមកចរមូងហនឹងលៅយ៉ែងលម៉ែចលៅលោកពូ? 

េ៖ មិនដឹងបដរ ម្កនធ្លា ក់ជិត្ ជិត្ហនឹងបដរ  ៉ែុបនតលពលវាលលា ងមកពួកលយើងបេមរ ឥឡូែអ្នាង់លៅបត្
ម្កន លហើយរសុកេ្ុំលៅម្កនបដរ។ 

ក៖ អាអ្នាង់លោកពូជីកហនឹងបមនល ? 

េ៖ អ្នាង់បដលវាលលា ងមកលនាោះ។ អាកបនាងរគា ់លលា ងមកវាកាា យលៅជារត្ោងំ វាលៅរាល់ព្ងៃ។ 

ក៖ លរអ្ត់្លុ ? 

េ៖ ល  លរអ្ត់្លុ ល  លៅនឹងបរស។ 

ក៖ លោកពូលពលជីករលដា ល្វើរត្ង់លសហនឹងណ្ដា៎  ម្កនអី្លរររ ់ពីលលើរត្ង់លសហនឹង របា ់កូនលៅ
 នតិចលៅលមើលអ្ត់្ដឹងលសាោះលោយសាររ ែត្តិអ្ត់្បដលជួ សង្គ្ង្កា ម។ 

េ៖ លយើងជិោះលង់ៗៗៗដីបារយកអាចម៍ដីលចញណ្ដា៎  បារយកអាចម៍ដីលចញដល់បត្លពលលយើង
ជិោះចូលលៅលរកាមលៅ អាហនឹងម្កត់្្ាូែលយើងចូលលៅលៅលៅកនុងហនងឹលៅលៅកនុងដីហនឹង។ 

ក៖ ោក់អី្លរររ បដរលោកពូលៅដីហនឹងដីដបដលលហា៎? 

េ៖ គាម នអី្វររ ល  ជីកដីលយើងលៅល អ្ញ្ច ឹង។ ជីកលចោះបត្លុងលៅលពលលចោះបត្ោក់ ោក់លៅ។ លៅ
ដល់លនាោះលយើង ល្វើឱ្យ្ំលៅដល់កនុងហនឹង ហនងឹលហើយ។ អាហនឹងលរលៅថាអ្នាង់រត្ង់លស លហើយល ើ
សិនជាលយើងល្វើលនោះ៤រជងុអ្លញ្ច ោះក៏បានបដរ។ អាហនឹងដី  ៉ែុបនតលយើងរក ។ អាហនឹងការោររគា ់
លលា ងមក វាជោះអ្បមបង្ឹកលហើយហនឹង លយើងលៅកនុងរត្ង់លសហនឹង។ 



ក៖ លហើយលោកពូលយើងដកដលងហើមយ៉ែងលម៉ែចលៅអ្ញ្ច ឹង? 

េ៖ ម្កនងី ដកដលងហើមបានល លត្ើ។ 

ក៖ េយល់លចញចូលបានល លត្ើលហា៎? 

េ៖ េយល់លចញចូលម្កនងីរូងវាមិនបមនររ ម្កត់្្ាូែឯណ្ដ។ 

ក៖ ហហា៎! អ្ញ្ច ឹងម្កនេយល់លចញចូលបដរ។ 

េ៖ បា ! េយល់លចញចូលបាន។ 

ក៖ អ្ញ្ច ីងពូសរម្ក ់ដល់លពលលនោះល ៀត្ លពលពូម្កនបដលលឃើញអ្នកណ្ដលរ ង អូនណ្ដឬក៏
សាចោតិ្ខាងណ្ដភូមិរសកុណ្ដរត្ូែរគា ់ហនឹងបដរឬក៏អ្ត់្? 

េ៖ រត្ូែបដរឬល ! 

ក៖ យ៉ែងលម៉ែចលៅែញិលោកពូ? 

េ៖ ការលពលហនឹងជំនាន់អារដឋការហនងឹមក ម្កា ក់ភូមិរ ស់េ្ុំ កាបា៉ែល់លហោះ មិនដឹងវាយក
ការណ៍មកពីណ្ដល ។ វាមក ម្កា ក់កនុងហនឹង ម្កន ក់លនាោះកូនេចីង្ក ់ ហនឹងកូនេចី។ លយើងលហើយធ្លា យ
លោោះ លោោះ្ំរត្ូែនឹងរគា ់លលា ង។ អាហនឹងវាថារ បហលជាព្ងៃរលសៀលលៅរ បហលជាលម្ក៉ែង៣ អា
ហនឹងអាចយកការណ៍នឹងណ្ដា៎បាន។ អាហនឹងលៅ្ុត្រ បហល នតិចអាពួកអាសាា  ចរកវាមកបត្
មាងវាលៅខាងលចិខាងត្បូងលៅបអ្ ្ទោះេ្ុំរ បហលជា៣០០បម៉ែរត្ មិនដឹងវាយកការណ៍បានមក
ពីណ្ដថាម្កនសអលីៅ ីហនឹងខាម ំងសអីវាល ។ លពលហនឹងម្កនពួកអាកូនពួកអាការ៉ែូតូ្ចៗមកបឆវល។ 
ក៖ ោា៎ស! 

េ៖ ហុី! អាហនឹងមក្ាុំលៅម្កត់្ទវ រលយើងទវ រលយើងរល ើក។ 

ក៖ ពួកវាលហោះមកលៅ ីហនឹងលហើយវាល ើកកង្កហ ហនងឹបត្មាង។ 

េ៖ ហនឹងកង្កហ រ ្ាុំទល់បត្រល ើកទវ រ។ 



ក៖ ដូចគាន លៅកនុងលហាមអ្ញ្ច ឹងលោកពូលហា៎? 

េ៖ ហនឹងលហើយ! 

ក៖ ចំអី្អ្ញ្ច ឹងបត្មតងម្កនបត្មតង? 

េ៖ អ្ញ្ច ងឹល លត្ើ ហនឹងលហើយ។ ពួកអាការ៉ែូលហតុ្បត្ពួកអាកនទុំរុយ  ៉ែុបនតវាពួកអាតូ្ចតូ្ចជិោះបានបត្
ពីរៗនាក់។ 

ក៖ ហហា៎! មុេ្ាុំលហើយធ្លា ក់ ម្កា ក់បដរឬក៏អ្ត់្លោកពូ? 

េ៖ វាមក្ាុំទល់បត្រ ស់គាន  លយើងទវ រ។ លយើងទវ រឬសសីអី្ហនឹងលយើងវាយជញ្ញជ ងំសាឹកណ្ដា៎  ល ុើងវា
អាហនឹងេយល់វាខាា ំងណ្ដស។់ 

ក៖ ោា៎ស! ងីអ្ញ្ច ងឹបានជាលរឲ្យល្វើ្ទោះងមណ្ដា៎។ 

េ៖ ហនឹងលហើយឲ្យល្វើ្ទោះងម។ 

ក៖ កំុឱ្យលពលក៏បានលហោះមក្ាុំល ុើងអ្ស់រលីង។ លហើយលហើយពូដល់លពលវាមកអ្ញ្ច ឹងលៅវារិត្
ថាពួកបេមររកហមលៅ ីហនឹង ឬក៏មិនបមនបានជាពួកវាមកលរាយរគា ់មក្ាុំហនងឹចឹង? 

េ៖ លរាយលហើយមក ម្កា ក់ពួកទហន វាចុោះមកបអ្ ្ទោះេ្ុំខាងលិច ខាងលកើត្្ទោះេ្ុំវាចំកាំងពួក
អាហនឹងលោត្ចុោះមក ពួកអាមនុសសហនឹងលដើរដបងហលរពៀត្ហនឹងបត្មាង។ 

ក៖ លោកពូពួកទហន? 

េ៖ ទហនពួកអារោឋ ការពួកអាហនឹងយួន។ ពួករោឋ ការរោឋ ការហនងឹយួនល លត្ើ។ 

ក៖ យួនមកពីខាង លន់ នល់ ឬក៏មកពីខាង  ៉ែុល ពត្? 

េ៖ អាហនឹងយនួមកពីខាងហណូយ។ លពលហនងឹមិនដឹងវាលដើរល្វើអី្លរល  វាោក់មកពីកបា៉ែល់
លហោះ កាបា៉ែល់លហោះវាលៅបាត់្លៅវាលដើរចូលមកតាមភូមិ លឃើញម្កន់វាោ ់ម្កន់លឃើញទវាោ ់



ទ។ ហនឹងលហើយពួកអាហនឹងរត់្ពិបាកបត្ពួកអាហនងឹ មួយយ ់ៗលរថាហហា៎!រោឋ ការមកលហើយរត់្ នាំ
គាន រត់្មួយយ ់មួយយ ់គាម នសអីល ។ 

ក៖  ៉ែុបនតពីពួកអាអ្សហ់នឹងម្កនដឹងថា កាពួកវាលមរ ស់វាអ្នកណ្ដលរឬក៏អ្ត់្? 

េ៖ ល ! មិនដឹង កាពួកវាយ៉ែងលម៉ែចៗល  កាលលពលហនឹង។ 

ក៖  ៉ែុបនតលោយសារលពលម្កនជំនាន់ហនឹងម្កនបត្ ៉ែុលណ្ដណ ោះ លហើយហនឹងពួក ៉ែុលពត្ល ។ 

េ៖ បា !  ៉ែុលពត្ហនឹង កាលលពលហនងឹ កាលលពលហនឹងលរលៅជ័យការ៉ែូ ជ័យការ ៉ែូជំនាន់ភូមិភារ
 ូោ៌ ជំនាន់អាពត្ភូមិភារ ូោ៌ កាលលពលហនឹងជ័យការ ៉ែូ កាន់ភូមិភារ ូោ៌ហនឹងលហើយខាងព្រព
បែងហនឹង។ 

ក៖ លហើយលៅជិត្ ល់បដនល ៀត្។ 

េ៖ លៅជិត្ ល់បដន។ 

េ៖ :លោកពូេ្ុំឮលពលជំនាន់ លន់ នល់ហនឹង េ្ុំឮលរលបីនិយយថាលរសម្កា  ់យួន បណា ត្ ឹក
លៅតាម លនាហនងឹយ៉ែងលម៉ែចលៅលោកពូ? 

េ៖ សម្កា  ់សម្កា  ់បមន  ៉ែុបនតមិនដឹងពីណ្ដល ។ េ្ុំមិនដឹង  ៉ែុបនតេ្ុំមិនបដលឮសូរសម្កា  ់ល ។ 

ក៖  ៉ែុបនតរ បហលជាលោយតំ្ ន់។ 

េ៖ លោយតំ្ ន់បដរ! 

ក៖  ៉ែុបនតរ ជាជនលពលហនឹង រឺពិបាកមួយរឺពិបាកលរចរគា ់ហនឹងល ? 

េ៖ ពិបាកបត្លរចរគា ់ហនឹងបត្មាងរងលរគាោះបត្នឹងរគា ់បត្មាង។ 

ក៖ ល ើសនិជាវាអ្ត់្ម្កនរគា ់ហនងឹល  វាអ្ត់្សូែអី្ ៉ែុនាម នល ។ 

េ៖ វាអ្ត់្សូែអី្ ៉ែុនាម ន! 

ក៖ ល ើទហនបាញគ់ាន បត្លៅកនុងព្រពឯលណ្ដោះ។ 



េ៖ ទហនបាញ់គាន លៅកនុងព្រព។ 

ក៖ ោា៎ស! លោកពូដលល់ពលោ ់ពីលន់នល់ចឹងលៅ មួយៗរិត្ថារសុកសានតរតាណលហើយបមន
ល ? 

េ៖ ហនឹងលហើយ សានតរតាណ។ 

ក៖ ចុោះដល់លពលម្កនចំនួនលសា ភឹម ល ៀត្លោកពូ? 

េ៖ អាហនឹងជំនាន់លសា ភឹម ហនឹងលហើយ លសា ភឹមហនឹងកាន់ភូមិភារ ូោ៌ លសា ភឹម ហនឹងលហើយ។ 
តាជាសុីមតាលនោះហនឹង រត់្ចូលជាមួយលសាភឹម ជ័យការ ៉ែូរ ពនធតាលសាមភូមិហនឹងរត់្លៅយួន
ជាមួយតាបសនតាអី្ហនឹង រត់្លៅចូលយួនហនឹង។ 

ក៖ ោា៎ស! េ្ុំលពលឮលលើកមុនេ្ុំធ្លា  ់សម្កា សលរលនាោះេ្ុំដឹងថាម្កន ជំនាន់លសាភឹមហនឹងល ៀត្  នត
ពីជំនាន់ លន់ នលហ់ហា៎!។ 

េ៖ ហនងឹលហើយ  នាទ  ់ពី លន់ នល់។ លន់ នលល់ៅបានយកលសាភឹមហនឹងរសុកបេមរលពលហនឹង
រកឡា ់ោក់ ៉ែុនាម នសារ លហើយថារ ស់េ្ុំរកឡា ់ោក់ ៉ែុនាម នសារ ៤ លៅ 5 សារ មិនដឹងឯណ្ដ
ល ។ 

ក៖ រិត្លៅលពលហនឹង។ លពលសម្កា សពូនិយយសាច់និយយលសើច  ៉ែុបនតអាលពលហនឹង ិដឋភាព
បមនប នង្ក ់ណ្ដា៎។ 

េ៖ បមនប នង្ក ់ ការលពលហនឹងលរឿងង្ក ់ណ្ដា៎។ 

ក៖ ហនឹងលហើយ ការល្វើអី្រសួលមិនរសលួហនឹងដឹងបត្រត្ូែលហើយ យ៉ែ  ់ណ្ដស់។ លោកដល់លពល
រ បហលជា នតិចល ៀត្ដលល់ពលចូលជំនាន់សង្គ្ង្កា ម ៉ែុលពត្លនាោះប កពីលសា ភឹម លោកពូលហា៎? 

េ៖ បា ! ប កពីលសា ភឹមលហើយ។ 

ក៖ យ៉ែងលម៉ែចបដរ ជីែតិ្រ ស់រកុមររួសារ? 

េ៖ ប កពីលសា ភឹមមកហនឹង េ្ុំចូលអាពត្ជំនាន់ឆ្ន ំ៧៥ហនឹងមកដល ់៧៩ហនឹង រលំោោះលហើយ។ 



ក៖ យ៉ែងលម៉ែចលៅពូព្ងៃដំ ូងបដលចូលជំនាន់ ៉ែុលពត្យ៉ែងលម៉ែចបដរ? 

េ៖ លៅកនុងជំនាន់ ៉ែុលពត្ កាលពីហនឹងសុបីាយរមួ។ កាលលពលហនឹងមកចូលអាពត្ហនឹង លរឱ្យ
សុីបាយរួមការលពលហនឹងណ្ដា៎។ 

ក៖ ោា៎ស! 

េ៖ ហនឹងលហើយ លយើងបដលចូលរួមអ្ស់លហើយ រត់្លហើយ កាលលពលហនឹងេ្ុំចូលអាយុ២០លហើយ។ 

ក៖ ចឹងលោកពូអាយលុរចើនលហើយអ្ញ្ច ឹងលោកពូ? 

េ៖ អាយុ២០ឆ្ន ំលហើយ។ 

ក៖ :កំពុងបត្លពញកម្កា ំងលហើយលហា៎? 

េ៖ កំពុងលពញកម្កា ំង លហើយបរកដីកា ់បរពកជីកបរពកល្វើរ ពនធ័ភាឺបរស។ គាម នលពល ំលនរល  ទំង
យ ់ទំងព្ងៃ បរសកជលយមហលោត្លលា ោះ មហអ្សាច រយពួកអាពត្ហនឹងលយើងរបាថាន  មួយហចិ
តាសុ ធបត្ ៣លតាន។ 

ក៖ ១ហិចតា ៣លតាន ? 

េ៖ ១ហិចតា៣ តាមកាលលពលហនឹងខាា ំងណ្ដស។់ 

ក៖ លហើយបានម្កនល លោកពូ? 

េ៖ បាន! លហើយជីកាលលនាោះវាមិនបមនឲ្យយកជីសអីល  យកបត្ជាោមកលយើងហនឹងលៅល្វើការ
ល ។ ហនឹងចា ់អាពត្ កាលលពលហនឹងគាម នឲ្យលយើងជុោះលោលល្ាសលា សល ។ 

ក៖ និយយលៅវាឱ្យលយើងោក់ចូល លហើយលចញមកែញិរត្ូែបត្ម្កនរ លយជន៍ឱ្យវាល ៀត្។ 

េ៖ វាសុ ធបត្ម្កនរ លយជន៍ទំងអ្ស់។ ប្នការរ ស់វាល ៀត្ថាល ើសិនជាោំ ោំកំុឱ្យសល់ដី
មួយចំអាមណ្ដា៎។ ប្នដីប្នការវាលអណ្ដស ់  ៉ែុបនតលទសតាមវាយមនុសសលោល ល ើសិនជា



កបនាងមនុសសលោលពួកអាហនឹងបមនលអបមន។ ប្នការវាលអណ្ដស ់ អាពត្មួយយ ់រជូង
ស ាយសទូងណ្ដា៎។ 

ក៖ វាររម្កមរហូត្បត្មតងលោកពូលហា៎? 

េ៖ បា ! ររម្កម! 

ក៖ លោក ៉ែុលពត្ហនងឹង លោកពុកម្កនបដលរត្ូែររម្កមឬក៏លរយកលៅកសាងអី្បដរឬល ? 

េ៖ េ្ុំរត្ូែលរកសាង ៉ែុនាម នសារបដរបដលេ្ុំលៅជា ់កមមសិ ធិអី្ចុោះ លពលហនឹង្ទោះលៅជិត្បរពក រក
រតី្បាន។ 

ក៖ យ៉ែងលម៉ែចលៅអ្ញ្ច ឹង? 

េ៖ រករតី្ណ្ដបាន កាលលពលហនឹងគាម នអ្នកណ្ដលរឱ្យរកោក់បត្ ព្ងារតី្េវោះអី្ ោំបាយរមួអ្ញ្ជ ឹង
គាម នល ។ លោមេ្ុំគាត់្ម្កនអី្ក៏យកមក លហើយគាត់្លួចយកមកចុោះបាយ ិុៗ   រល ម្ លគាត់្
យកមកហល។ លយើងរករតី្បានោក់ ព្ងារតី្ កាលលពលហនឹងេវោះអី្ យកមកដុត្ម្កនបត្អំ្ ិល
សុីលៅគាម ន ៊ាីលចងគាម នជាតិ្អី្ឯណ្ដល ។ កាលលពលហនឹង ម្កនបត្អំ្ ិលឆ្ៃ ញ់ណ្ដស។់ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងលោកពូ ល ើសិនជាលពលហនឹងល ើវាដឹងថាលោកពូោក់ ព្ងាល្វើយ៉ែងលម៉ែចលៅ? 

េ៖ ហហា៎! វាតាមោនណ្ដា៎  កាលពីហនឹងអាគាន លយើងហនឹងអាគាន លយើងហនឹងវាតាមោនជា ់ថា្ទោះលនោះ
កមមសិ ធិ កមមសិ ធិ្ទោះលនោះថាអ្លញ្ច ោះៗ សអីៗវាសូមបបីត្ម្កនរបាក់អី្ក៏វាអាចោក់អ្ស់បដរ មិនបាច់
 ុកល ។ លររ មូល ុកោក់អ្ស់លហើយ។ 

ក៖ ថាលោកពូដល់លពលលោកពូលចួោក់ ព្ងារតី្ អ្ញ្ច ឹងលៅអ្នកលៅ ីហនឹងលៅជិត្ហនឹងរាយ
ការណ៍របា ់លៅ? 

េ៖ ម្កនលររាយការណ៍ម្កនឈា រ ស់លរម្កនលរញរ ស់លរល ៀត្លនាោះ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្កនរ ពនធ័រ ស់លរដល់លហើយលនាោះ។ 



េ៖ ហនឹងលហើយ វាម្កនរ ព័នធវាតាមោន វាថាកាលលពលហនឹងវាបលងសាា ល់បម៉ែសាា លឪ់លហើយ
ជំនាន់ហនឹងលចញជាមិត្តបម៉ែមិត្តឪលហើយលពលហនឹង បម៉ែមិនបដលសាា ល់កូនកូនមិនបដលសាា ល់បម៉ែ
ល ជំនាន់អាពត្។ 

ក៖ លហើយអ្ញ្ច ឹងដលពូ់ដល់លពលអ្ញ្ច ឹងភ័យល  លរោ ់យកលៅកសាង។ 

េ៖ លហា៎!ភ័យបដរ ភ័យថាលលើក ីមួយល ៀត្ឲ្យម្កនលលើក ីពីរ លៅេ្ុំលរៀងតាំងបត្ពីលពលហនឹង       
បលង។ 

ក៖ លលងោក់ ព្ងាបត្មាង។ 

េ៖ បលង!  

ក៖ លហើយពូរតី្លរចើន្ទោះលៅជា ់បរពកបត្មាង? 

េ៖ រតី្លរចើន! 

ក៖ ហហា៎! ហនឹងលហើយេ្ុំឮលបីថាលៅព្រពបែងសមបូររតី្ខាា ំងណ្ដស់។ 

េ៖ រតី្ការពិត្បមនសមបូររតី្ខាា ំងណ្ដស់។ កាលពីជំនាន់ហនឹង រតី្ចង់សុីមនុសសឯលណ្ដោះ។ 

ក៖ ចំ! វា ៉ែុនាម នលៅលោកពូ? 

េ៖ រតី្បមនចង់សុីមនុសសណ្ដា៎។ រតី្ណ្ដា៎ បរពកចុោះម្កនអ្នកណ្ដលរលដើររក អ្ត់្បដលអ្នកណ្ដលររក
វាលចោះបត្លកើត្។ អ្ញ្ច ឹងលៅនឹងបរពកហនងឹណ្ដា៎  លរល្វើរសូែលៅនឹងបរពកហនឹង។ វាលចោះបត្ការលៅលរ
មិនបដលរកអី្វា។ 

ក៖ លហើយចុោះមកល្វើបា មនុសសសុេចិត្ត ុករតី្លោលហិ។ 

េ៖ វាយល្វើបា លយើងមិនឱ្យរតី្លយើងសុីមិនឲ្យលយើងរកសាបត្រត្កួន។ 

ក៖ អ្ត់្ម្កនជីែជាតិ្អី្ទំងអ្ស់លោកពូ។ 



េ៖ គាម នល  ម្កនបត្រត្កួន ឹកលមម លមម ហនឹង  រ រលងមើរលនោះវាយជួងវាយជួងនាំគាន រត់្ចូលជួរ        
លហើយ។ ចូលលរាងបាយរ ស់លរ លរម្កនតុ្លរបែង លរម្កនលរាងលរ លរល្វើលរាង។ 

ក៖ លហើយលររ កសអីលរលៅែញិលោកពូសាឹក។ 

េ៖ រ ក់សាឹក! 

ក៖ លហើយរ ជាជនអ្នកល្វើរ ក់សាឹករ កអី្អ្ញ្ច ឹងលៅ? 

េ៖ លអ្ើ! ហនឹងលហើយគាន លយើងហនឹង។ អាហនឹងលរម្កនលមរកុម។ 

ក៖ លមរកមុល្វើអ្ញ្ច ឹងលៅ? 

េ៖ បា ! ម្កនលមរកមុអាកាលលពលហនឹង លរលៅថាលមភូមិម្កនអី្លរអី្អ្ញ្ច ឹងលៅ។ លមភូមិល ើ 
មកលពលអាពត្ល លមភូមិ។ 

ក៖ លមឈា អ្ញ្ច ឹងលៅពូ? 

េ៖ ម្កសសង្កា ត់្អី្លរយ៉ែងលម៉ែចល ។ េ្ុំលភាចបដរ ហហា៎!លមកងលរលៅថាលមកង។ 

ក៖ លមកងលហា៎! ហហា៎!  ង្ំ។ 

េ៖ ហនឹងលហើយ លមកងរ ស់លរ។ 

ក៖  ៉ែុបនតកនុងន័យមកមួយៗ ដូចជាយ៉ែ ់ខាា ំងណ្ដស់។ 

េ៖ ថាលមកងការោរលពលហនឹង។ 

ក៖ លោកពូដលល់ពលលរយកលោកពូលៅកសាងហនឹង លររគាន់បត្របា ់លហើយឲ្យមក្ទោះែញិឬក៏
មិនបមន? 

េ៖ មក្ទោះែញិមកម្កនអី្លរថាលយើងលលើក ីមួយលនាោះមិនទន់អី្ល បត្លលើក ី២ លលើក ី៣ បាត់្
េាួនលហើយ។ លរលៅយកលៅលរៀនសូរត្ លហើយលរលៅយកលៅលរៀនសូរត្នឹងលរ លៅេ្ុំលៅវាយ
លោលលហើយ។ 



ក៖ ោា៎ស! លោកពូដល់លពលលរលពលលោក ួសលៅកនុងសងាម ៉ែុលពត្ហនឹង លោកពូលៅភូមិអី្
លរលៅែញិ? 

េ៖ ចំលៅបត្លររើល។ 

ក៖ លៅភូមិបដលគាត់្រស់លៅសពវព្ងៃ? 

េ៖ បា ! លៅបត្ ីហនឹង។ 

ក៖ ឥឡូែ្ទោះបដលលោកពូលៅកនុងលពលជំនាន់ ៉ែុលពត្ហនឹង ្ទោះរ ស់ពួកឬក៏អ្ត់្? លៅនឹង្ទោះ
ហនឹងដបដរឬក៏អ្ត់្? 

េ៖ ភូមិលៅបត្ភូមិ ៉ែុបនត្ទោះល្វើងមីលហើយ។ 

ក៖ ហហា៎!បត្លៅដីដបដរលហា៎? 

េ៖ បា ! លៅបត្លលើដីដបដរហនឹង។ 

ក៖ ដល់លពលអ្ញ្ច ឹងលោកពូ លោកពូហនឹងដឹងអំ្ពីភូមិសាស្រសតលៅ ីហនឹងចាស់ថាកបនាងណ្ដលរ
យកមនុសសលៅសម្កា  ់លោល ល់បត្ឥឡូែហនឹងលោកពូលហា៎? 

េ៖ ម្កនលត្ើ ម្កនបត្លរល្វើលរជីករសោះមួយលៅកនុងភូមិហនឹង។ លរម្កនលរជីករសោះមួយ ុកសរម្ក ់
វាយលោលណ្ដា៎   ៉ែុបនតមិនទន់បានវាយល  រឺជីករសោះមួយ រសោះលៅរាល់ព្ងៃលៅលមើលលៅលៅ
កណ្ដា លភូមិ។ 

ក៖ ចុោះដល់លពលរលដា បដលលរសម្កា  ់លខាម ចហនងឹយ៉ែងលម៉ែចលៅលោកពូ រលដា ឲ្យលរសម្កា  ់
ម្កនសាា ល់ម្កនលឃើញអី្បដរឬល ? 

េ៖ មិនដឹងល  យកលៅវាយលោលលៅកបនាងហនឹង កបនាងភូមិហនឹង លរវាយលោល ៉ែុនាម ននាក់កាល
លពលហនឹងមនុសសវារត់្។ លរថាកនាងសីល្ម៌ ី ៉ែុនាម នលរល កាលលពលហនឹងលនាោះ។ 

ក៖ អ្ត់្ល្វើតាមចា ់វាអ្ញ្ច ឹងលៅ? 



េ៖ អ្ត់្ល្វើតាមចា ់វា។ 

ក៖  ៉ែុបនតលោកពូលៅកនុងភូមិបដលលោកពូអ្នករស់លៅហនឹង ដូចលរថាយកមនុសសលៅសម្កា  ់
លោលលរចើនល ? 

េ៖ សម្កា  ់លោលលរចើនបដរអ្នកេុសៗ។ 

ក៖ លោយសារអ្លញ្ច កលពល លពលេ្ុំលៅលនោះលនាោះ លពលេ្ុំបដលលពលេ្ុំលមើលលរឿងលរងត្អំ្ពី
ជំនាន់ពពត្ហនឹងលោកពូថា១ ភូមិអ្នកេាោះែញិលឡើងសាៃ ត់្រជា បត្មតងលោកពូណ្ដា៎។ 

េ៖ បា ! សាៃ ត់្មិនបដលហ៊ា នម្កនម៉ែូតូ្ម្កនកង់ឯណ្ដដូចឥឡូែសាៃ ត់្ៗមួយភូមិមិនបដលហ៊ា ន
ឲ្យនិយយគាន ល  បត្លយើងហ៊ា ននិយយគាន  អ្ញ្ច ឹងម្កនលរតាមោនលយើងលៅលយើងយកលៅលរៀន
សូរត្ឥឡូែហនឹង។ 

ក៖  ៉ែុបនតអ្ត់្អី្ល លោកពូសម័យលនោះលៅលហើយរឺថាលយើងនិយយគាន រឺថាអ្ត់្អី្ល ។ 

េ៖ មិនអី្ល លយើងឥឡូែលនោះ។ 

ក៖ កំុឱ្យបត្លយើង ៉ែោះោល់នឹងលរឿងនលយបាយលោកពូ លយើងរគាន់បត្និយយអំ្ពីជីែតិ្លយើង      
អ្ញ្ច ឹងលៅវាអ្ត់្អី្ល ។ 

េ៖ បា ! 

ក៖ លោកពូដល់លពលលោកពូបដលលឃើញមនុសសលរយកលៅសម្កា  ់លោលលពលជំនាន់ហនឹង? 

េ៖ មិនបដលលឃើញលទ ល់បភនកល េ្ុំ។ 

ក៖ ោា៎ស! លោកពូលៅរ ជាជនោសហ់នឹងឬក៏មិនបមន? 

េ៖ ហនឹងលហើយរ ជាជនោស់។ 

ក៖ ចឹងដល់លពលម្កនអ្នកងមីលរចូលលៅហហា៎? 



េ៖ ម្កនអ្នកងមីចូលលៅវាឲ្យតាមោនល ៀត្ លហើយលរជលមាៀសមកណ្ដា៎ រឺជលមាៀសពីភូមិមួយមក
មកពីសាវ យលរៀងមកជលមាៀសលៅនឹងភូមិេ្ុំហនឹង។ 

ក៖ លររបា ់លោកពូបត្មតងឲ្យតាមោនលហា៎?  

េ៖ ហនឹងលហើយ ហនងឹលហើយឲ្យជួយតាមោនគាន ។ 

ក៖ វាតាមោន វាឱ្យលមើលថាយ៉ែងលម៉ែចេាោះ? 

េ៖ ឲ្យតាមោនលមើលការង្ករហនឹងយ៉ែងលម៉ែចៗ វាឱ្យយកការរាយការណ៍ឱ្យវាសអីៗលយើងល្វើេុសអី្
េុសសអីមួយ។ 

ក៖ វាឱ្យលមើលអ្ញ្ច ឹងលៅ? 

េ៖ បា ! ហនឹងលហើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងលោកពូដល់លពលប កសង្គ្ង្កា មអាពត្មកម្កនអារមមណ៍យ៉ែងលម៉ែចបដរសរម្ក ់រកុម
ររួសារទំងមូល? 

េ៖ ហហា៎! ប កពីសង្គ្ង្កា ម ៉ែុលពត្មកេ្ុំ ង អូនបានជួ ជំុស ាយអ្រណ្ដស់។ បានលកើត្ែត្តអារាម
ល្វើ ុណយល្វើទនទល់បត្ឥឡូែហនឹងមក។ 

ក៖ ក៏រស់លៅរហូត្មកដល់សពវព្ងៃហនឹងមក? 

េ៖ បា ! រហូត្លៅដល់សពវព្ងៃហនឹងមក។ 

ក៖ ចុោះលោកពូលរៀ ការជាមួយរ ពនធលៅកនុងជំនាន់ ៉ែុលពត្ឬក៏ប កលហើយ? 

េ៖ អាពត្លរការឱ្យ។ 

ក៖ ហហា៎!  ៉ែុបនតលលើរមួរស់ដលស់ពវព្ងៃហនឹង? 

េ៖ បា ! លៅរួមរស់ដល់សពវព្ងៃ។ 

ក៖ រសឡាញ់គាន លសាម ោះណ្ដស។់ 



ក៖ រត្ូែគាន ណ្ដស់រត្ូែរហូត្លចោះបត្រត្ូែគាន លរលរប កគាន អ្ស់លៅបត្េ្ុំ េាោះលរកាណ្ដសល់រកាមួយ
សារល ៀត្ ដល់លពលប ក៧៩មក បម៉ែឪលរលរៀ ចំឱ្យការឲ្យល ៀត្។ 

ក៖ លហើយលោកពូលៅលពលបដលលរោ ់ឱ្យលោកពូម្កនបដលសាា ល់អ្នកមីងពីមុនមកល ? 

េ៖ សាា លល់ លត្ើសាា ល់គាន បដរ ល ើមិនសាា ល់គាន រសឡាញ់គាន យ៉ែងលម៉ែចលៅលកើត្។ 

ក៖ ហហា៎! អ្ញ្ច ឹងរសឡាញ់គាន បដរ? 

េ៖ រសឡាញ់បដរ  ៉ែុបនតរគាន់បត្ខាា ចមិនឱ្យលរដឹងល ។ 

ក៖ លួចរសោញ់លរ! 

េ៖ ដល់អ្ញ្ច ឹងហនឹងលចួសរលសរល ម្ ោះរបា ់កងរបា ់អី្ល  អ្ញ្ច ងឹលៅណ្ដា៎  ោំបត្ដល់ព្ងៃណ្ដលរ
ការលរលៅលយើងលៅអ្ងាុយលហើយ លរោ ់អារមមណ៍លហើយរគាន់បត្អ្ងាុយល លចញមកែញិបាន ាី
រ ពនធលហើយមិនបមនដូចជារសុកដូចឥឡូែល ៊៊ា 

ក៖ លោកពូេូចបដរ រសឡាញ់លរសុ ធបត្សរលសរឲ្យលៅបត្មាង។ 

េ៖ បា ! ហនឹងលហើយ លហើយរបា ់លមកងលរណ្ដា៎ កំុឱ្យលៅលយើង ៉ែោះោល់រកមសីល្ម៌ ី៦លរហនឹង
អ្ត់្បានល   ៉ែុបនតល ើរសឡាញ់លសាម ោះអ្ញ្ច ឹងអ្ត់្អី្ល ។ 

ក៖ លោកពូសអីលរអារកុមសីល្ម៌ ី៦ ហនឹងអី្លរលៅែញិ? 

េ៖ អាហនងឹអារកមសលី្ម៌ ី៦ហនឹង កំុឲ្យអាច ៉ែោះោល់ឬរសីលភ ហនឹងណ្ដា៎។ 

ក៖ ហនា៎ហនងឹលហើយ! លរបចកមកអ្ញ្ច ឹងបត្មតង។ 

េ៖ បា ! ហនឹងលហើយលរោញអ់្ញ្ច ឹង អាហនឹងសលី្ម៌ ី៦ អ្ត់្បានល ។ 

ក៖ លហា៎ចា ់លរទំងដឹងណ្ដា៎ លោកពូលហា៎។ 

េ៖ ចា ់លរទំងរងឹណ្ដា៎អ្ត់្បានល ។ 

ក៖ បត្លលមើសរឺរត្ូែបត្សាា  ់។ 



េ៖ អ្ត់្បានល និយយអ្ញ្ច ឹងអី្យកលៅលរៀនសូរត្ឥឡូែលហើយ។ 

ក៖ លោកពូរ ពនធល ម្ ោះអី្លរលៅែញិ? 

េ៖ រ ពនធរ ស់េ្ុំ?ឮ 

ក៖ ោា៎ស! 

េ៖ រ ពនធរ ស់េ្ុំល ម្ ោះ ល ម្ ោះយយម្ក៉ែសុី។ 

ក៖ សអីលរម្ក៉ែសុី? 

េ៖ មួន! 

ក៖ មួន ម្ក៉ែសុី! 

េ៖ ហនឹងលហើយ! 

ក៖ ឥឡូែអាយុ ៉ែុនាម នលៅលហើយ? 

េ៖ អាយ ុ៥៦-៥៧ អី្លៅ អូនរ ស់េ្ុំមួយឆ្ន ំ។ 

ក៖ អ្នករសុកកំលណើ ត្មកពីណ្ដលៅែញិលោកពូ? 

េ៖ អ្នកលៅ ីហនឹងបដលលៅភូមិបត្មួយគាន ។ 

ក៖ ហហា៎! អ្ញ្ច ឹងលចួលមើលលឃើញតាំងបត្ពីណ្ដពីណីមកលហើយលហា៎? 

េ៖ បា ! ហនឹងលហើយ។ 

ក៖ តាំងបត្ពីសឹកពី ួសមកលមា៉ែោះ។ 

េ៖ តាំងបត្ពីសឹងពី ួសមកលមា៉ែោះ លមើលលឃើញគាន យូរណ្ដស់បដរលៅលហើយ។ 

ក៖  ៉ែុបនតររួសាររ សគ់ាត់្អ្ត់្សែូពិបាកលែ នាអី្លរបដរលហា៎? 

េ៖ អ្ត់្ល  មិនពិបាកល  ជីែភាពសពវព្ងៃលនោះម្យមបដរមិនសូែយ៉ែ  ់លយឿនហសួ ៉ែុនាម នបដរ។ 



ក៖ ោា៎ស! ឥឡូែរ ពនធគាត់្រកសុីអី្លរបដរលោកពូ? 

េ៖ លៅនឹង្ទោះ លៅបត្មួយោញ់ល ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងលោកពូបដលរកបានអ្ញ្ច ឹងលៅឲ្យគាត់្អ្ញ្ច ឹងលៅ? 

េ៖ បា ! រកបានលៅ ម្កា ក់លៅ បាន ១០មឺុន ២០មឺុនអី្ ម្កា ក់លៅ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងលោកពូជួយររួសារលរចើនបដរ។ 

េ៖ បា ! 

ក៖ គាត់្ជាមនុសសចរកិយ៉ែងលម៉ែចបដរលោកពូ? 

េ៖ ចរតិ្សាូត្ ូត្ណ្ដស់្ទោះេ្ុំគាត់្លៅលមើលរក ីលមើលលគាលមើលលៅ។ 

ក៖ លោកពូម្កនលៅល ៀត្? 

េ៖ ម្កនលៅលហើយ។ 

ក៖ កូន ៉ែុនាម ននាក់លោកពូ? 

េ៖ កូន ីនាក់ លហើយលរៀ ចំឱ្យអាមួយលរៀនលៅសាោល ៀលរបាយ អាហនឹង៤ឆ្ន ំលហើយជា ់
និល ទស A អាហនឹង។ 

ក៖ រ ស់លោកពូជា ់និល ទស A? 

េ៖ ហនឹងលហើយ! 

ក៖ រ ឡងបាក់ឌុ ? 

េ៖ រ ឡងបាក់ឌុ និល ទស A  ូទំងរ ល សណ្ដា៎។ 

ក៖ ចំឡយូណ្ដស់លហើយលរបានឲ្យអី្លរបដរឬក៏អ្ត់្? 

េ៖ កំុអី្ ៉ែុបនតមិនបដលម្កនអ្សល់ុយអី្១០០ល បានអាហររូ ករណ៍។ 



ក៖ លោកពូគាត់្ជា ់ឆ្ន ំ២,០០០ ៉ែុនាម ន? 

េ៖ ២០១៤អ្ញ្ច ឹងលមើល ៤ ឆ្ន ំលៅលហើយ។ 

ក៖ ហហា៎! លពលហនងឹលរលកមងបចករង្កវ ន់អី្ឱ្យឯណ្ដហ?ី 

េ៖ គាម នល កាលលពលហនឹង  ៉ែុបនតបានរង្កវ ន់អាហរ ូករណ៍ណ្ដា៎។ 

ក៖ ោា៎ស! 

េ៖ គាម នអ្ស់លុយអ្ស់កាក់អី្ល ។ 

ក៖ និយយថាល ើសនិជាជា ់ ៉ែុនាម នឆ្ន ំ ឥឡូែលរឮលរឱ្យម៉ែូតូ្លរឱ្យអី្ល ៀត្លោកពូលហា៎? 

េ៖ រ បហលជាលរកាយល ៀត្ប  ម្កនបាន។ 

ក៖ ហនឹងលហើយ េ្ុំឮលររ កាសតាម ូរ សសន៍ ថារកុមហ៊ាុនចឹងឱ្យអ្នកបដលជា ់រ ឡងនិល ទស   
A។ 

េ៖ បា ! 

ក៖ កំពុងសំណ្ដងណ្ដស់បដលម្កនកូនរ សុជា ់និល ទសA។ 

េ៖ បានកូនរ ុសជា ់និល ទស A។ 

ក៖ ម្កន ៉ែុនាម នរ ុស ៉ែុនាម នកូន? 

េ៖ រសី២ រ ុស២! 

ក៖ កូនរ សុមួយខាា ងំល ៀត្។ 

េ៖ ខាា ំងបត្មាងអាលនាោះ។ 

ក៖ ចំបណកកូនរសទីំងពីរលនាោះម្កនខាា ំងបដរឬល ? 



េ៖ មួយម្កន តី លហើយលៅលរៀនមកលៅលរាងចរក មីមួយហនឹងលរៀនបដរ ថាន ក់ ី៩ លហើយនូែរាល់ព្ងៃ
ហនឹង។ 

ក៖ លរៀនពូបកបដរឬក៏អ្ត់្លោកពូ? 

េ៖ រគាន់ល ើបដរ។ 

ក៖  ៉ែុបនតកូនរ ុសលនាោះល លហា៎? 

េ៖ មិនដល់កូនរ ុសល ។ 

ក៖ ឥឡូែកូនរ ុសហនងឹមកលរៀនលៅឯណ្ដលៅែញិ? 

េ៖ លៅវាលព្រ  ីណ្ដវាលព្រ ? 

ក៖ វាលព្រ ? 

េ៖ វាលព្រ  ភនំលពញលយើងហនងឹណ្ដា៎។ 

ក៖ អ្ត់្សាា ល់្ង។ 

េ៖ លៅសាកលែ ិាល័យវាលព្រ ។ 

ក៖ ហហា៎! ល ៀលរបាយហនឹងលហើយ។ 

េ៖ ហនឹងលហើយ! 

ក៖ ហនឹងលហើយ ហនងឹលហើយឮវាលព្រ ៗអ្ត់្សាា ល់ល ៀលរបាយលហើយហនឹងលហើយ។ 

េ៖ េ្ុំមិនបដលសាា លល់ ។ 

ក៖ លហើយលោកពូឧ ត្ថមាលុយកាក់អី្ឱ្យអី្អ្ញ្ច ឹងលៅ? 

េ៖ កនាោះបេមួយបេអី្ឱ្យ ២០,០០០-៣០,០០០រគាន់ ិញចំណីសុី។ 

ក៖  ហហា៎! អាគាត់្ម្កនល្វើការេាួនឯងបដរឬល ? 



េ៖ ប ក ឹកអី្លរម្កនលរឱ្យហូ លត្ើ។ រកការង្ករល្វើរគាន់បត្លចញឆ្ន ំលរកាយលហើយលនោះលមើលលៅ 
អ្ញ្ច ឹង មិនទន់រករ ពនធមិនទន់យកកូនឯងល លហើយរកការង្ករល្វើ។ 

ក៖ កំុទន់ការអី្ចិញ្ច មឹលោកពូចិន កំុទន់អាលឲ្យម្កនលៅលកមងបដរ។ 

េ៖ ោំលមើលសិនលរ!! 

ក៖ លោកពូសរម្ក ់កូនរ ស់លោកពូទំង ីនាក់ហនឹងគាត់្ល ម្ ោះអី្លរេាោះ? 

េ៖ លមើលមុនដំ ូងល ម្ ោះរសបីដត្រសីបដត្មក មកអាសលរមចអាកណ្ដា លហនងឹ អាសលរមច មក
លរកាយពីសរម្កម។ 

ក៖ ល ម្ ោះបមនប នឬក៏មិនបមន? 

េ៖ ហនឹងលហើយល ម្ ោះបមនប នអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ល ម្ ោះសរម្កម? 

េ៖ សរម្កម! 

ក៖ រត្កូលអី្លរលៅែញិ? 

េ៖ រត្កូលេ្ុំហនឹងល ម្ ោះហឹង។ 

ក៖ ហឹង សំរាម? 

េ៖ ហនឹងលហើយ!! 

ក:ង្ក ់លហើយលៅសាោលរោក់ង្ក អ្ញ្ច ឹងលរ ង្កអ  ់ង្ក ់លហើយពូ។ 

េ៖ លៅសាោលរោក់សារា៉ែ ឥឡូែលរបលងោក់លហើយ ៉ែុបនតលរៅលៅបត្សរម្កម  ៉ែុបនតលៅកនុង
 ញ្ជ ីជាតិ្ោក់សារា៉ែ។ 

ក៖ ហហា៎! ល ម្ ោះសារា៉ែល ។ 



េ៖ ហនឹងលហើយ ោក់សារា៉ែចុោះ កំុឱ្យវាអ្នកណ្ដោក់ល ម្ ោះសរម្កមមិនលកើត្ល ខាម ស់លរ។ 

ក៖ ហនឹងលហើយលោកពូលចោះបត្ល្វើបា កូន។ 

េ៖ កូន១៦ឆ្ន ំ ១៧ឆ្ន ំលៅលហើយ។ 

ក៖ លោកពូសរម្ក ់លោកពូ  ូនាម នរោនរ លៅកូនយ៉ែងលម៉ែចបដរ? 

េ៖ ហហា៎!  ូនាម នរ លៅឱ្យបត្េំរ ឹងលរៀនសូរត្លៅកូនបានអ្នារត្ រកអ្នារត្េាួនឯងលៅកំុឲ្យ
ឪពុកម្កា យពិបាកោស់ៗ លហើយ ៉ែុលណណោះលហើយរកសុីចិញ្ច ឹមកូនតាំងបត្ពីតូ្ចរកូចឆ្ម រមករហូត្
ដល់្ំលហើយកូនលមមោស់រកសុីេាួនឯងបានលហើយ។ 

ក៖ ោា៎ស!  

េ៖ លហើយបានមួយលចោះលោោះរសាយេាួនឯងបានលហើយ។ 

ក៖ ហនឹងលហើយមួយបដលជា ់អាហរូ ករណ៍។ 

េ៖ បា ! ហនឹងលហើយ។ 

ក៖ លោកពូលពលលែោបដលលោកពូបដលពិបាកជាងលរលៅ ំ្ុត្លៅកនុងជីែតិ្លពលណ្ដែញិ
លៅ? 

េ៖ េ្ុំលហា៎? 

ក៖ ោា៎ស! 

េ៖ ដូចជាមិនសូែម្កនពិបាកអី្ ៉ែុនាម នល រកុមររសួារេ្ុំ!! 

ក៖  ៉ែុបនតដល់លពលលោកពូមុេល្វើការរកលៅរសុកឆ្ៃ យ អ្ញ្ច ឹងលៅពូម្កនហត់្លនឿយអី្េាោះលហើយ
បដរឬក៏អ្ត់្? 

េ៖ ហត់្បដរ បត្លចោះបត្លដើរលៅការត្ស៊ាូហនឹងលហើយ ល ើសិនជាការលបំាករត្ូែបត្ម្កនការត្ស៊ាូ ត្ស៊ាូ
រង់បត្បានសលរមចល ។ 



ក៖ ោា៎ស! អ្ញ្ច ឹងរាល់ព្ងៃសងឃឹមអី្លរជាងលរ? 

េ៖ បា ? 

ក៖ សងឃមឹអី្លរជាងលរលៅែញិ? 

េ៖ សងឃឹមកូនបានេាោះមកឪពុកបានេាោះបដរមក លហើយលរលៅ្ទោះលររកសុចិីញ្ច ឹមរជូកចិញ្ច ឹមម្កន់
ចិញ្ច ឹមឱ្យលៅលរលក់បានមួយបេបាន៥០,០០០-៧០,០០០ ដ ់មឺុនអី្អ្ញ្ច ងឹបដរ។ 

ក៖ ហហា៎! អ្លញ្ជ ើញជួយ្ទ ់គាន អ្ញ្ច ឹងគាន លៅលោកពូលនាោះ។ 

េ៖ ជួយ្ទុ គាន កូនឱ្យេាោះចឹងមក លយើងរកឯលណោះេាោះលៅជួយរជុំបរជងគាន អ្ញ្ច ឹងលៅ ជួយលោោះ
រសាយគាន ជីែភាពអ្ញ្ច ឹងលៅលរៀង្ូរធ្លរអ្ញ្ច ឹងបដរ មិនសូែដុនោ អី្ ៉ែុនាម នល ។ ររសួារេ្ុំ
និយយរបា ់លអាយរត្ង់បត្មាង។ 

ក៖ ោា៎ស! អ្ញ្ច ឹងលោកពូលពលមុនលោកពូលចញមកល្វើការលៅឆ្ៃ យលពលលៅ្ទោះឯលណ្ដោះលោក
ពូគាត់្រ ក មុេរ រអី្លរបដរ? 

េ៖ េ្ុំលហា៎? 

ក៖ ោា៎ស! 

េ៖ អ្ត់្ម្កនរកសុីអី្លរល បត្រក ីព្ងនិងលគា។ 

ក៖ បរសម្កនអី្ល្វើបដរល លោកពូ? 

េ៖ បរសម្កនបរសមិនេវោះល ។ 

ក៖ អី្យ៉ែសអ្នកម្កនរសុកបរស លោកពូម្កនដីរ បហល ៉ែុនាម នហិចតាបដរ? 

េ៖ ដីរ បហលពីហត់្បដរអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ហហា៎! ោំបត្រសែូសុ ធបត្មាងលហើយលោកពូលហា៎? 

េ៖ បា ! ោំបត្រសូែ។ 



ក៖ លោកពូល ើសិនជាលោកពូម្កនបត្ដី២ ហចិកតាលៅកនុងភនំលពញែញិណ្ដា៎អ្នកម្កនមិនបាច់   
បងាង។ 

េ៖ ហហា៎! អ្នកម្កនដល់លហើយលៅភនំលពញ  ៉ែុបនតលៅឯលណ្ដោះលថាកណ្ដស់។ 

ក៖ មួយហិចតា ៉ែុនាម នបដរលោកពូ? 

េ៖ លៅឯដីមួយហិចតាបានបដរ លរមិនហ៊ា ន ិញល  មួយហិចតារ ម្កណបត្ ២០,០០០។ 

ក៖ ហហា៎! លថាកណ្ដស់អ្ញ្ច ឹងលនាោះ។ 

េ៖ មួយហិចតា២០,០០០ លរមិនហ៊ា ន ិញ្ង លរមិនដឹង ិញយកលៅល្វើសអ។ី 

ក៖ ដីលៅ ីលនាោះអ្ត់្សូែជីែជាតិ្ឬក៏យ៉ែងលម៉ែចលោកពូ? 

េ៖ ដីហនឹងម្កនបដនដី វាលបរសណ្ដមិនបមនដីយ៉ែងលម៉ែចល   ៉ែុបនតល ើសិនជាដីជា ់ងនល់អ្លញ្ច ោះព្ងា
បដរ។ 

ក៖ លោកពូដីលៅរសកុហនឹងម្កនជីែជាតិ្លរចើនល ? 

េ៖ អ្ត់្ល  ចង់ង្ក ់លហើយវាមិនសូែលអទល់បត្លរ ើជី ល ើមិនលរ ើជីអ្ត់្លអល ។ 

ក៖ អ្ត់្ដូចលពលមុន។ 

េ៖ វាអ្ត់្ម្កនព្រពឈណឺ្ដស់។ 

ក៖ ហនឹងលហើយ! 

េ៖ រាល់ព្ងៃវារសឡោះអ្ស់លហើយ។ 

ក៖ លពលបេ ឹកជំនន់វាជន់លិចមកបដរឬល ? 

េ៖ មនុសសបដល ឹកជំនន់។ 

ក៖ លិចរតឹ្ម ៉ែុនាម នលៅលោកពូ? 



េ៖ លិច លិចបរពកលិចរសូែ។ 

ក៖ បត្ដីបរសហនឹងលចិបដរលហា៎? 

េ៖ លចិបដរ  ៉ែុបនតលិច  ៉ែុបនតមិនរលួយ  ៉ែុបនតអាម្កត់្ ម្កត់្បរពកវាលចិរលួយលរោោះ ឹកវាលរៅ   
ណ្ដស់។ ល ើបរសលៅលលើលលើហនឹងមិនរលួចល ។ 

ក៖ និយយលៅដីលៅ ីហនឹងមិនបានដូចជាសម័យជំនាន់ ៉ែុលពត្មួយហិចតាឲ្យបាន ៣លតាន
ល ។ ោា៎ស! លនាោះម្កនអី្ចងោំបចកោយអំ្ពីជីែតិ្រ ស់លោកពូ បនថមល ៀត្បដរឬល ? 

េ៖ េ្ុំគាម នអី្ល ៀត្ល ។ 

ក៖ បត្ ៉ែុណណឹ ងល លោកពូលហា៎? 

េ៖  ៉ែុណណឹ ង! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ររុណលរចើនៗសរម្ក ់ការសម្កា សលៅកនុងព្ងៃលនោះ លហើយអ្វីទំងអ្សកូ់នលៅរ ស់
លោកពូក៏នឹងបានសាត  ់អំ្ពីសលមាង លហើយក៏ដូចជាល ើសិនជាម្កនអ្នកណ្ដលរចង់សិការសាែ 
រជាែអំ្ពីរ ែត្តិរ ស់រ ជាជនបេមរថាលត្ើគាត់្ឆាងកាត់្ និង លរឿងអី្លរេាោះ គាត់្អាចចូលលៅលមើល
លៅកនុងលែ សាយបដលេ្ុំបានរបា ់លោកពូហនឹងណ្ដា៎ លោកពូណ្ដា៎។ 

េ៖ បា ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងជាចង់លរកាយសណួំរមួយចុងលរកាយ លត្ើលោកពូម្កនោកយលពចន៍អី្លរេាោះលដើមបីចង់
លរ ៀនរ លៅដល់កូនលៅបេមរជំនាន់លរកាយក៏ដូចជាកូនលៅរ ស់លោកពូលៅលពលបដលគាត់្
បានឮសលមាងរ ស់លោកពូលៅខាងមុេ បនថមល ៀត្អ្ញ្ច ឹងលៅណ្ដា៎? 

េ៖ បា ! សមូបងាងអំ្ណររុណជាអ្លនក បការណ្ដស់ចំលោោះរូ េ្ុំ េ្ុំសូមបណនាំកូនលៅជាន់
លរកាយណ្ដា៎ឲ្យេំរ ឹងលរៀនសូរត្អ្នុែត្តលៅរហូត្ដល់លៅព្ងៃអ្នារត្បានសុេចលរមើនណ្ដា៎។ 

ក៖ ោា៎ស! ឲ្យគាត់្ជា្ុត្្ាូែអី្លរបដរលោកពូ? 

េ៖ បា ! ឲ្យ្ុត្ពី្ាូែអ្បាយអ្ភូមិ។. 



ក៖ អី្លរលៅអ្បាយអ្ភូមិ? 

េ៖ អ្បាយអ្ភូមិអាហនឹងជាអំ្លពើេុស អំ្លពើេុសមិនតាម្ាូែលោកមិនតាម្ាូែ្ម៌ណ្ដា៎  អាហនងឹ
េុសម្កគ៌ាលហើយ។ 

ក៖ ហនឹងលហើយ! 

េ៖ អ្បាយអ្ភូមិ លហើយនឹងលៅជានរកលៅជាលរ ត្ រតឹ្បត្ ៉ែុលណ្ដណ ោះបត្កុសលហនឹងលហើយ្ាូែលអ។ 

ក៖ ោក់ដល់លពលលោកពូដល់លពលល្វើលោកហនឹងមកលោកពូបានលចោះសូរត្្ម៌លចោះអី្អ្ញ្ច ឹង
លរចើនមកលៅលោកពូលណ្ដោះ? 

េ៖ លចោះ! 

ក៖ លោយសារភារលរចើនលោកងវីម្កត់្ណ្ដស់។ 

េ៖ លចោះ!  

ក៖ ដូចជាលោកពូ! 

េ៖ លចោះអី្លចោះ! 

ក៖ ហួសលពលលនោះលពលសូរត្្ម៌ណ្ដស ់ លពលហនឹងលរៀនលចោះតាមត្ៗគាន ឬក៏ម្កនរមពីរអី្រត្ូែ
លមើល? 

េ៖ រមពីរលមើលរមពីរ! 

ក៖ ហហា៎! 

េ៖ រមពីរសូរត្សឹកបត្ប កពពុោះម្កត់្ឯលនាោះបានោកូំន។ 

ក៖ហហា៎! អ្ញ្ច ឹងល ៀត្។ 

េ៖ ហនឹងលហើយល្វើមិនដូចលនោះឯណ្ដមិនដូចជាចលរមៀងឯណ្ដ។ 



ក៖ ោា៎ស! លត្ើ ៉ែុនាម នបេបានលចោះោំលៅ? 

េ៖ មួយយ ់បានមួយលមពីរលមអី្អ្ញ្ច ឹងបដរ។ លយើង លនទញរហូត្  លនទញ សូរត្ៗ ទល់បត្ប ក
ពពុោះម្កត់្ឯលណ្ដោះបានោំ។ 

ក៖ ោា៎ស! ចុោះលោកពូបដលជួយបដរ ដូចជាលៅ្ទោះម្កនបដលរលំោោះលរគាោះឲ្យលកើត្បដរឬល ? 

េ៖ ម្កនលចោះបដរ! 

ក៖ លោកពូលចោះបដរលហា៎? 

េ៖ លចោះេាោះបដរ! 

ក៖ លោកពូលរល្វើយ៉ែងលម៉ែចលៅការរលំោោះលរគាោះហនងឹ? 

េ៖ លលើករាសីរាអី្និងបានេាោះបដរ រលំោោះលរគាោះ។ 

ក៖ ល្វើយ៉ែងលម៉ែចលៅសូរត្ចឹងលៅ? 

េ៖ ហុឺ! សូរត្លលើករាសីរលំោោះលរគាោះ លយងរពោះលរគាោះលរគាោះជួ លរគាោះជំុលរគាោះបេលរគាោះព្ងៃលរគាោះ 
បរសកំលណើ ត្។ 

ក:ចឹងត្មក? 

េ៖ ោក់លចញលៅលរគាោះជាចូលមក។ 

ក៖ ោា៎ស! 

េ៖ ហនឹងលហើយ លរសូរត្លលើករាសីលយងរពោះលរគាោះ លហើយល ើលយងរពោះលរគាោះបមនប នល ៀត្លរ
ល្វើសបរងក លយងលឡើងអាយុលយើង ៉ែុនាម នោក់អូ្ស ោក់អាយោុក់តាមអាយុអាហនឹង កាិណ្ដ
រពហម  កាិណ្ដ ាូររូ អាហនឹងលរលៅថាសបរងកលនោះណ្ដា៎។ 

ក៖ ោា៎ស! 



េ៖ អាហនឹងលយងរពោះលរគាោះ លរគាោះជួ លរគាោះជាំលរគាោះបេលរគាោះព្ងៃ លរគាោះកាចលចញលៅលរគាោះជា
ចូលមកហនឹងលហើយ  ៉ែុណណឹ ងអាហនឹងរលំោោះលរគាោះលហើយអាហនឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងលោកពូបានល្វើជាមួយនឹងសរម្ក ់រកមុររួសារបដរអ្ត់្? 

េ៖ បា ! លចោះលររកបដរ។ 

ក៖ ហនឹងលហើយ ហហា៎!លោយសាររាល់ព្ងៃលោកពូជាអាោរយរណកម្កម ្ិការែត្តលោកពូលណ្ដោះ? 

េ៖ បា ! លររកបដរល លត្ើ។ 

ក៖ ែត្តបដលលោកពូ ួសហនឹងឬក៏មិនបមន? 

េ៖ អ្ត់្ល ែត្តងមី។ 

ក៖ ហហា៎!   ងមីល្សងល ៀត្ល ។ 

េ៖ បា ! ល ើ បត្កសាងែត្តងមីលៅបកបរ្ទោះបដរ។ 

ក:៖ ោា៎ស! ហនងឹលហើយ អ្ញ្ច ឹងព្ងៃហនឹងេ្ុំម្កនបត្ ៉ែុណណឹ ងលោកពូ លហតុ្អ្វីទំងអ្សកូ់នលៅរ ស់
ពួកគាត់្នឹងបានសាត  ់ពីជីែតិ្រ ស់លោកពូលហើយេ្ុំនឹងោក់ការសម្កា សលនោះចូលលៅកនុងលែ 
សាយបដលេ្ុំបានរបា ់លោកពូរឺលៅកនុងលែ សាយមួយល ម្ ោះថា w w w. Cambodiaoral 
history.byu.edu ណ្ដា៎ លោកពូ។ 

េ៖ បា ! 

ក៖ អ្ររុណលរចើន! 

េ៖ បា ! អ្ររុណ៕ 

 

 


