
ការសម្ភា សរបសអ់្នកមីង ទឹម រនុ 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ញ ៉ែម សុគន្ធា  ខ៖ អ្នកត្រវូឈគសម្ភា សឈ ម្ ោះ ទឹម រនុ 

 

ក៖ ចឹងន្ធងខ្ុុំសូមចាប់ឈ្តើមឈ្វើការសម្ភា សដល់អ្ ុ៊ុំស្សីញរមតង ឈ ើយការសម្ភា សឈនោះត្រូវបាន 
ឈរៀបចុំឈ ើងឈោយសាកលវទិាល័យឈៅត្បឈទសអាឈមរចិ ឈ ម្ ោះថា ប ី វ៉ែយ យូ។ ចឹងពួកឈយើង 
នឹងោក់ការសម្ភា សមួយឈនោះចូលឈៅកនុងសាកលវទិាល័យរបស់ឈវបសាយរបស់សកលវទិា 
ល័យ នឹង។ ចឹងអ្ ុ៊ុំស្សីឈរើអ្ ុ៊ុំស្សីឈ ម្ ោះឈព  ឈ ម្ ោះអី្ឈគញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈព  ទឹម រនុ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំចាុំឈទ ថាអ្ ុ៊ុំឈកើរឈៅថ្ងៃទីញខឆ្ន ុំណាញដរ? ឬក៏ជុំន្ធន់ណាញដរចឹងហា៎ ?  

ខ៖ ឈកើរឈៅឆ្ន ុំ៥៣(១៩៥៣)។ 

ក៖ ១៩៥៣ អ្ ុ៊ុំ នា៎?  

ខ៖ ចាស! ១៩៥៣។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំចាុំឈទថាអ្ ុ៊ុំឈកើរឈៅភូមិ ឃុុំអី្ឈគញដរ? 

ខ៖ ឈៅឯស្សុកកុំពរ ភូមិញស្សងនឹង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ស្សុកឈូក។ 

ក៖ ឈខរតកុំពរ នឹងអ្ ុ៊ុំ ហា៎? 

ខ៖ ចាស! ឈខរតកុំពរ។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ ចឹងសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំវ ិ ឈរើអ្ ុ៊ុំដូចជាឈកើរឆ្ន ុំញខមរហដូចជាឆ្ន ុំញខមរ 
ឈយើងអ្ ុ៊ុំឈកើរសរវអី្ញដរ? 



ខ៖ ឆ្ន ុំញខមរមិនចាុំឈទ។ 

ក៖ អាឆ្ន ុំជូរ ឆ្លូវ ខាល ឈថាោះ អ្ ុ៊ុំអ្ ុំឈកើរឆ្ន ុំអី្ឈគ? 

ខ៖ សរវទនាយ! 

ក៖ ទនាយចឹងឆ្ន ុំឈថាោះ។ 

ខ៖ ចាស ឆ្ន ុំឈថាោះ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំចាុំថាឈកើរថ្ងៃទីប៉ែុន្ធម នឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ចាុំឈទកមួយ។ 

ក៖ ចឹងអ្រ់អី្ឈទ។  ចឹងឈរើឪពុកម្ភត យរបស់អ្ ុ៊ុំគារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈគញដរ? 

ខ៖ ឪពុកម្ភត យឈ ម្ ោះ ញប៉ែន មុុំ ឪពុកខ្ុុំឈ ម្ ោះគឹម ឈ្ង។ 

ក៖ ចាស! អ្ ុ៊ុំចាុំថាទុំង២ន្ធក់ឈៅរស់ឬក៏គារ់ឈម៉ែចឈ ើយ ? 

ខ៖ សាល ប់ឈ ើយអូ្ន។ 

ក៖ ចាស! ឈរើឪពុកអ្ ុ៊ុំគារ់សាល ប់ឈៅកនុងជុំន្ធន់ណាញដរ? 

ខ៖  ុ៊ឺ! ឪពុកខ្ុុំសាល ប់តុំងពីញនា៎សង្រ្គា មឥសសរឈណាោះ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ យនតឈហោះទម្ភល ក់ឈន្ធោះ។ 

ក៖ ចាស! លន់ នល់ ញមនអ្ ុ៊ុំជុំន្ធន់ នឹង? មុន នឹងញមន? 

ខ៖ មុន នងឹ។ ញម៉ែខ្ុុំសាល ប់ឈៅឆ្ន ុំ៧៩(១៩៧៩)ឈនោះ នឹង។ 

ក៖ ឈពលញបកឈៅ? 

ខ៖ ញបកឈ ើយអា នងឹឈគររ់ចូលថ្ត្ពញបកឈ ើយ។ 



ក៖ ឈ ើយញបក ឈ ើយសាល ប់កនុងឈពលជិរញបក នឹង? 

ខ៖ សាល ប់ឈពលជិរញបក នឹង សាល ប់ឈៅកនុងថ្ត្ព។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ 

ខ៖ សាល ប់បានមួយអាទិរយ  ៉ែុមឈច មកត្ពុំញដន។ 

ក៖ ត្ពុំញដនឈគឈៅឈ ម្ ោះអី្ញដរត្ពុំញដនញដរអ្ ុ៊ុំមក ? 

ខ៖ ត្ពុំញដនថ្ង។ 

ក៖  ហា៎! ដល់កញនលងជិរបារ់ដុំបង សុំ ូរអ្រ់ នងឹម៉ែងឈ ា៎? 

ខ៖ ឈៅឈចោះវ ិ ឈៅថ្ងម៉ែង ឈៅចូលថ្ងម៉ែងមកដល។់ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ ឈ ើយអ្ ុ៊ុំ អ្ ុ ៊ុំចាុំថាឪពុកម្ភត យរបស់អ្ ុ៊ុំ ដូចជាឪពុកគារ់ឈកើរឆ្ន ុំប៉ែុន្ធម ន 
អ្រ់? 

ខ៖  ុ៊ឺ! ឪពុកខ្ុុំមិនដឹងឆ្ន ុំអី្ឈទខ្ុុំឪពុកសាល ប់ ខ្ុុំឈទើបញរឈចោះអ្ងាុយ អ្រ់ដឹងឈទខ្ុុំ ហា៎។ 

ក៖ អូ្! ចាស! ចុោះម្ភត យរបស់អ្ ុ៊ុំវ ិ? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុុំសាល ប់៦៦(១៩៦៦) ប៉ែុញនែមិនដឹងគារ់ឈកើរឆ្ន ុំអី្? 

ក៖ គារ់សាល ប់៦៦(១៩៦៦) ឬក៏៧៩(១៩៧៩)។ 

ខ៖ អាយគុារ់៦៦។ 

ក៖  ហា៎! ប៉ែុញនតសាល ប់១៩៧៩? 

ខ៖ ញរសាល ប់១៩៧៩។ 

ក៖ ចាស! ចឹងសត្ម្ភប់ឪពុកគារ់សាល ប់ឈៅកនុងឈពលជុំន្ធន់ឥសសរ? 

ខ៖ ជុំន្ធន់ឥសសរ  ុ៊ឺ! ជុំន្ធន់ នឹងដូចហជាងឈ ើយពុក។ 



ក៖ ចាស! ហជាងឈ ើយ។ 

ខ៖ ហជាង។ 

ក៖ ចឹងសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំចាុំឈ ម្ ោះតយាយឈទ? ឥ ូវតខាងឪពុកវ ិ គារ់ឈ ម្ ោះតអី្ឈគញដរ? 
យាយអី្ឈគញដរ? 

ខ៖ តខាងឪពុកមិនដឹងឈ ម្ ោះអី្ឈទ ឈបើត(បតី)ខ្ុុំបានសាា ល់។ 

ក៖ ចាស! ចឹងខាងម្ភត យបានសាា ល់ឈ ា៎? 

ខ៖ ខាងម្ភត យឈ ម្ ោះ វ ៉ែុន រូច។ 

ក៖ តរបស់ខាងម្ភត យ? 

ខ៖ ចាស! ខាងម្ភត យ។ 

ក៖ ចុោះយាយវ ិឈ ម្ ោះយាយអី្ឈគញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ញម៉ែខ្ុុំឈ ម្ ោះ មុុំ។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ វន មុុំ។ 

ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំឈរើសត្ម្ភប់ឈពលឈវលាអ្ ុ៊ុំជាមួយឪពុកម្ភត យហា៎  អ្ ុ៊ុំម្ភនការចងចាុំអី្ឈគខលោះជាមួយគារ់ 
ដូចជាគារ់បាន្តល់សុភមងាលកតីស្សឡា ់ការអ្ប់រ ុំញែន្ធុំឈម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឪពុកម្ភត យញែន្ធុំឱ្យកូនលអខ្ុុំការតុំងពីអាយុ តុំងពីម្ភត យខ្ុុំឈៅរស់ឈន្ធោះ។ 

ក៖ ឈពលអ្ ុ៊ុំការឈណាោះ? 

ខ៖ ចាស! ប៉ែុញនតខ្ុុំការ៦៩(១៩៦៩)។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ការបានកូន១ បានចូលថ្ត្ពមក។  

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ ដូចជាអ្ ុ៊ុំចងចាុំអ្នុសាវរយី៍ខាល ុំងជាងឈគជាមួយគារ់? 

ខ៖ ឈ ហើ! កសិករអូ្នឈអ្ើយ កសិករឈព ទុំ ឹង មងឈ្វើញស្ស ឈ្វើចម្ភា រម៉ែង នងឹហា៎។  

ក៖ ចាស! អ្នកចម្ភា រ?  

ខ៖ អ្នកចម្ភា រម៉ែងហា៎។ 

ក៖ ចាស! ឈពលឈ្វើ ឈ្វើឈៅកុំពរ នឹងម៉ែងអ្ ុ៊ុំឈណាោះ? 

ខ៖ ចាស! កុំពរស្សុកកុំពរ នឹង។ 

ក៖ ចម្ភា រអ្ ុ៊ុំោុំញរស្សូវឬក៏ម្ភនោុំដុំណាុំអី្ឈ្សងឈទៀរ? 

ខ៖ ោុំ ម្ភនោុំសាវ យ ម្ភនោុំឪ ឹក ោុំចម្ភា រវម្ភនោុំដុំណាុំ ុ្ំ នងឹឈ ើយ អ្រ់ញដលោុំឈោរឈទ 
ជុំន្ធន់ នឹង ោុំញរឪ ឹក ោុំញរត្រសក់អី្ នឹង ឈ ើយញស្សក៏ឈយើងសទូងជា្មមត។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ ចឹងសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំទីលុំឈៅអ្ ុ៊ុំបចចុបបននកញនលង នឹងឈគឈៅភូមិឃុុំអី្ឈគញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈនោះឈ ា៎?  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈនោះឈៅឈែ ភូមិញត្ពករ ុំឈចក ឃុុំតសា  ឈនោះ។ 

ក៖ ស្សុកឈខរតអី្ឈគ? 

ខ៖ ស្សុកសុំ ូរ ឈខរតបារ់ដុំបង។ 

ក៖ ដូចថាអ្ ុ៊ុំឈច មកពីសម័យប៉ែុលពរញដលអ្ ុ៊ុំម្ភនត្គួសារឈៅជាមួយបងបអូនឈពលឪពុកម្ភត យ 
ខូចអ្ស់ឈ ើយ? 

ខ៖ ឈៅជាមួយត្គួសារអី្ឈនា៎  ឈៅជាមួយបងបអូនអី្ ឈយើងម្ភនត្គួសារចឹងឈយើងឈៅអ្ងាភាព។ 



ក៖ បានគាន ឈៅអាពរ? 

ខ៖ ចាស!  នឹងឈ ើយតុំងពី៦៩(១៩៦៩)មក ខ្ុុំឈច មកឆ្ន ុំ៧០(១៩៧០)ឈ ើយ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នុសាវរយី៍អី្ញងមឈទៀរជាមួយម្ភត យ ឬ ក៏ឪពុកអី្អ្រ់ញដរអ្ ុ៊ុំចង 
ចាុំ? 

ខ៖  ុ៊ឺ! ម្ភត យ ម្ភត យខ្ុុំគារ់ឈៅជាប់លាប់ជាមួយខ្ុុំរ ូរររ់ តុំងពីណាពីែីមកមកជួបគាន ឈៅ 
ចុងបញ្ច ប់ នឹងក៏សាល ប់ឈៅនឹងថ្ដខលួនឯងញរមតង។ 

ក៖ ឈៅ នងឹញដរអ្ ុ៊ុំឈពលគារ់សាល ប់ឈ ា៎? 

ខ៖ ចាស! ចាស!  នឹងឯង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈពល នឹងអ្ ុ៊ុំឈណាោះសត្ម្ភលកូនខចីឈទៀរដល់ជិោះដុំរមីកវ ឈ ើមឈជើង ប៉ែុនៗឈែក ឈទើបបាន 
៣ថ្ងៃឈទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បាន៣ថ្ងៃ ជិោះដុំរមីកឈមើលគារ់ គារ់មកមុនផ្លល ស់ ផ្លល ស់កញនលងណា។  

ក៖  ហា៎!  

ខ៖ ផ្លល សក់ញនលងកនុងថ្ត្ព ញរគារ់មកមុនឈ ើយឈនោះត្បវរតិគារ់ គារ់ត្រូវទឹកឈភលៀង នឹង លាប់ទឹក 
ឈភលៀង។  

ក៖  ហ!  

ខ៖ លាប់ទឹកឈភលៀង។ 

ក៖ ចុោះគារ់សាល ប់ឈោយសារគារ់ឆ្លងទឈនលឬក៏អ្ ុ៊ុំអ្នកឆ្លងទឈនលឈពល នឹង? 

ខ៖ ខ្ុុំឆ្លងទឈនល!  



ក៖  ហា៎!  

ខ៖ ញរម្ភត យ នឹងគារ់លាប់ទឹកឈភលៀង។ 

ក៖  ហា៎ ចា ់? 

ខ៖ ចា  ់ត្គុនចា ់ឈ ើយលាប់ ដលឈ់ពលលាប់ឈ ើយ ត្បញាប់គក់សារុងឈ ើយឈពលឈមឃកុំ 
ពុងញរឈភលៀង នឹងហា៎។ បឈងហើយអាសារុង នឹង ងូរទឹកឈ ើយ ឈ អើយ ងូរឱ្យឈៅគារ់ឈ ើយអ្ស ់
ឈ ើយ ញរគារ់បឈងហើយសារុងគារ់ នងឹ ក៏ត្រូវទឹកឈភលៀងមកដល់រងឹថាា មបឈណាត យ ឈពល នឹងគារ់ 
៦៦ម្ភត យខ្ុុំ  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំឈរើអ្ ុ ៊ុំម្ភនបងបអូនត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរ? 

ខ៖ ស្សីម្ភន៣ ត្បុសម្ភន៧។ 

ក៖ ចាស! ឈ ើយពួកគារ់យា៉ែងឈម៉ែចញដរឥ ូវ? 

ខ៖ ឥ ូវពួកគារ់សាល ប់អ្ស់ឈ ើយឈៅញរ។ 

ក៖ សាល ប់ឈពលជុំន្ធន់ណាញដរ? ជុំន្ធន់ឈយើងឈនោះ នឹង ញនា៎ឈលាកពរ នឹង។ ឈលាកពរ ឈលាក 
ប៉ែុល ពរ។ 

ខ៖ ជុំន្ធន់ នឹងក៏ឈគអ្រ់ម្ភនឈ្វើទរុែកមមអី្ឈយើងញដរណា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់សាល ប់ឈោយសារជមៃ៊ឺ ជមៃ៊ឺគារ់ចឹងឈៅ ដូចថាគារ់បារមាខាល ុំងនឹងត្បឈទសជារិ គារ់ោច់ 
សរថ្ស្ម  ខលោះោច់សរថ្សរ្មសាល ប់ឈៅ ខលោះក៏តមជមៃ៊ឺរបស់គារ់ ដូចជារឈបៀប...  

ក៖ គារ់សលុរ ខាល ុំងឈពកអ្ ុ៊ុំឈណាោះ? 

ខ៖ ចាស! ដូចថាពិបាក ពិបាកកនុងការ កនុងអារមមែ៍របស់គារ់ហា៎។ 

ក៖ ចាស! ឈ ើយអ្ ុ៊ុំជាកូនទីប៉ែុន្ធម នញដរអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ខ្ុុំទីចុងបញ្ច ប់ឈៅឈគ។ 

ក៖ ឈៅឈគ ដូចខ្ុុំញដរ។ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំ អ្ ុ ៊ុំចាុំឈ ម្ ោះបងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំទុំងអ្ស់ឈទ ទុំងត្រកូលរបស់ 
គារ់ពីអ្ ុ៊ុំឈៅឈគ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈគញដរ អ្ ុ៊ុំអាចឈរៀបរាប់ត្បាប់ឈ ម្ ោះ? 

ខ៖ ត្រកូលរបស់បងត្បុស បងស្សីខ្ុុំទី១ ស្សី។ 

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈគញដរអ្ ុ៊ុំ ? 

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះ សន ។ 

ក៖ អី្ឈគ សន? 

ខ៖ ឈទមិនដឹងគារ់ោក់ជីតខាងអី្ឈទ ញចខ្ុុំ ប៉ែុនខ្ុុំោក់ទឹម។ 

ក៖ ចឹងទឹមសន ចឹងឈៅឈ ា៎។ 

ខ៖ ចឹងហ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ដូចគាន ទុំងអ្ស ់នឹង។ 

ក៖ ចាស! ចឹងទីមួយឈ ម្ ោះ សន? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចុោះដល់ឈពលទី២? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ឈចង ទឹម ឈចង។ 

ក៖ ចាស! ដល់ឈពលទី៣? 

ខ៖ ទី៣ ទឹម ឈសង។ 

ក៖ បន្ធទ ប់ឈទៀរ? 



ខ៖ ទី៤ ទឹម សុមឹ ទី៥ ទឹម ឈ វ ទី៦ ទឹម រ ៉ែន។ 

ក៖ មិ ប៉ែុន្ធម នន្ធក់អ្ ុ៊ុំ ? 

ខ៖ ៧ន្ធក់។ 

ក៖ ចឹងដល់ឈពលអ្ ុ៊ុំ ទឹម រនុ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំដូចជា... 

ខ៖ ទឹម រុន! ទឹម រា៉ែ ន់ បងស្សីខ្ុុំមួយឈទៀរ  ទឹម រា៉ែន់ឈ ើយបានទឹម រុន ឈទៀរ។ 

ក៖ ចាស! ឈ ើយអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នុសាវរយី៍អី្ខលោះជាមួយបងបអូន អ្ុំ ងុឈពលគារ់បានរស់ឈៅ ឈពល 
ពួកគារ់អ្រ់ទន់សាល ប់ចឹងហា៎? 

ខ៖ ម្ភនឈម៉ែច ម្ភនអារមមែ៍ឈ ា៎? 

ក៖  នឹងឈ ើយដូចធ្លល ប់ម្ភនឈលងម្ភនសអីឈគខលោះជាមួយគារ់សអីនិយាយគាន ចឹងឈៅណា? 

ខ៖  ហ! និយាយឈៅបងបអូនខ្ុុំ រួមរសជ់ាមួយគាន  ដូចថាមិនបានឋិរឈងរអី្ សបាយអី្កនុងការ 
ឈលងឈសើចឈទ។   

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បងបអូនអ្រ់ដឹងចិរតគាន ឈទ ញរស្សឡា ់ៗឈ ើយគាន  ញរបងស្សីរបស់ខ្ុុំ២ន្ធក់  នឹងចូលចិរត 
ឈលងជាមួយបអូន ញរ្មមតបងត្បុសមិនដូចឈយើងបងស្សីឈទ។ 

ក៖ ចាស! ឈពលជុំន្ធន់អ្ ុ៊ុំ ជុំន្ធន់ប៉ែុលពរ អ្ ុ៊ុំអាយបុ៉ែុន្ធម នវ ិ? 

ខ៖ ឈ ា៎! កាល នងឹខ្ុុំឈទើបញរកូន១ កាល នឹង។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ប៉ែុល ពរ  នឹងឈទើបនឹងបានកូន ស្សី១ បងឈគ នឹង។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ 

ខ៖ ប៉ែុន្ធម នឈទឈពល នងឹ អាចញសជាងអី្ នឹង កាលឈច មក អាយុថ្មាជាង នឹង ឈច មកឈ ើយ 
ដល់ខ្ុុំមកញមនរិចឆ្ន ុំណា ចង់៤០ឆ្ន ុំឥ ូវឈ ើយ នឹង។ 

ក៖ ចាស! ចុោះអ្ ុ៊ុំសពវថ្ងៃអាយុប៉ែន្ធម នឈ ើយ? 

ខ៖ ឥ ូវ៦៧ឈ ើយ។ 

ក៖ ចឹងម្ភនន័យថាឈពល នឹងអ្ ុ៊ុំអាយុ២៧? 

ខ៖ ចាស! ប៉ែុែណឹ ងគិរឈៅឈឃើ ហា៎  ឈច តុំងពីអាយុ៧០មកហ ឆ្ន ុំ៧០(១៩៧០)មក។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ ចឹងអ្ ុ៊ុំខ្ុុំចង់សួរពីជីវរិអ្ ុ៊ុំមួយដុំណាក់កាលមតងៗចឹងហ ចង់អ្ ុំឈកើរទន់ 
ជុំន្ធន់លន់នល់ញមនឈទអ្ ុ៊ុំ? ឈពល នឹងអ្ ុ៊ុំក៏ឈកើរទន់ជុំន្ធន់ឈពលសឈមតចសី នុ គារ់ត្គងរាជ 
ញដរញមនឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ទន់ៗឈរើ! 

ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនចាុំអី្ឈគខលោះឈៅកនុងឈពលញដលអ្ ុ៊ុំរស់ឈៅកនុងជុំន្ធន់សឈមតចសី នុ អ្ ុ៊ុំជួប នឹងឈរឿងអី្ 
ឈគខលោះញដរឈពលជុំន្ធន់ នងឹ? 

ខ៖  ុ៊ឺ! កាល នងឹអ្ ុ៊ុំឈៅជាមួយបនទុកញម៉ែកាល នឹងឈន្ធោះឪពុកម្ភត យហា៎។ 

ក៖ ចាស! ដូចថាម្ភនអារមមែ៍អី្ដូចថាគារ់សម្ភា ល់កនុងចិរត្ង។ ចាស!  

ខ៖ ប៉ែុន្ធម នញរសបាយកនុងជុំន្ធន់ខ្ុុំ នឹង ហា៎។ 

ក៖ ញរឈពល នឹងការដឹកន្ធុំរបសឈ់សតចលអណាស់ញមនឈ ា៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គារ់ស្សឡា ់រាស្រសត។ 



ខ៖ ចាស! ស្សឡា ់រាស្រសតខាល ុំងណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភនអី្ក៏ដល់រាស្រសតញដរ។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ ចឹងឈ ើយដល់ឆ្លង្ុរដល់ឈពលជុំន្ធន់សឈមតចមក ចូលដលរ់បបលន់ 
នល់ញមនឈទអ្ ុ៊ុំអី្? 

ខ៖ ចាស! ចូលរបបលន់នល។់ 

ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំអាចឈរៀបរាប់ពីអ្វីញដលអ្ ុ៊ុំចាុំហា៎? 

ខ៖ ជុំន្ធន់លន់នល ់ នឹងក៏អ្រ់ចាុំ អ្រ់បានសូវចាុំប៉ែុន្ធម នឈទកូន។ ឈបើនិយាយឈៅត្គសួារខ្ុុំចាុំ 
ឈត្ចើន ចាុំឈត្ចើនជាងខ្ុុំ ឈត្ោោះខ្ុុំ៧៩(១៩៧៩) សនលប់ដឹងប៉ែុន្ធម នដងឈ ើយ វដូចថាគប់២ឬ ក៏ 
៣សារឈ ើយកូន គប់ នឹង គប់២ឬ៣ដងឈ ើយ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈគញសងរករ ូរ នឹង អា នឹងឈោយសារឈយើងម្ភនញខសហបានឈគញសង។ ឈបើអ្រ់ញខសអា នឹង 
ឈគចាប់ោក់ឈចាលឈៅកនុងថ្ត្ពឈ ើយ។ 

ក៖ ញខសរឈបៀបឈម៉ែចឈៅអ្ ុ៊ុំ ដូចថាម្ភនញខសបងបអូនឈយើងឈ្វើការអី្ចឹងឈៅណា។ ចាស!  

ខ៖ ឈអ្ើ! ចុំញែកអាមហូបអាហរអី្គ៊ឺម្ភនឈគជួយត្ជុំញត្ជងឈយើងឈៅណា ឈបើឈៅញរ្មមតដូចត្បជា 
ជនសាមញ្ញសាល ប់អ្ស់ឈ ើយ ខ្ុុំសាល ប់។ 

ក៖ ចាស!  ចឹងជីវរិរបសអ់្ ុ៊ុំឆ្លងការ់រឈបៀបញ្នកឈ្សងចឹងឈៅ។ 

ខ៖ ចាស! អូ្នឈអ្ហើយឈ្សងឈៅ។ 

ក៖ ចាស! ចុោះអ្ ុ៊ុំឈពលគកមកឈពលមករបបជុំន្ធន់លន់នល់វ ិ ដូចឈពល នឹងអ្ ុ៊ុំដូចឈឃើ ម្ភន 
ឈគទម្ភល ក់ត្គាប់ញបកឬក៏ឈឃើ អី្ឈទ? 



ខ៖ ឈអ្ើហយ! និយាយឈ្វើអី្កូនឈអ្ើយទុំងញខស។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំអាចឈរៀបរាប់ពីអ្វីញដលអ្ ុ៊ុំបានចាុំឈៅកនុងចិរតរបស់អ្ ុ៊ុំអ្ុំពីទិដឋភាពទុំងអ្ស ់នឹងបានឈទ? 

ខ៖ កាលជុំន្ធន់ នឹង ហា៎និយាយពីត្គាប់ ត្គាប់រាប់ញខស ហរាប់មិនអ្ស់ឈទ។ 
អា នឹងកុំឈែើ រកូនខ្ុុំមីបងបងអស់ឈ ើយ នឹង។ 

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ឈកើរបាន៣ថ្ងៃឈៅឈៅកនុងត្រង់ឈសកណាត លវលញស្ស ហ អ្រ់បានឈឆ្អើរឈភលើង ឈឆ្អើរអី្ឈទ។ ឈពល 
អ្រ់យនតឈហោះទម្ភល ក់ឈៅឈយើងដុរញ្ងដូងឈឆ្អើរឈៅ ឈឆ្អើរកឈដែ កូនឈៅដល់ឈពលយនតឈហោះមក  ូ
ន្ធុំគាន ពនលរ់ឈភលើង ខាល ចយនតឈហោះឈឃើ  ឈ ើយយាយៗ ញរខ្ុុំឈៅកញនលងណាយាយៗ ឈៅកញនលង 
 នឹងឈ ើយ ដឹងគារ់ម្ភនមឈន្ធសឈញ្ច រន្ធឈលើឈយើង។ ឈអ្ហើយ! ឈៅឈ ើយឈៅពិបាកឈមល៉ែោះបាន៣ថ្ងៃ 
មកអ្រ់ម្ភនឈភលើងម្ភនអី្ន្ធុំគាន ដុរឈភលើងឲ្យ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ យាយៗ៦ និង៧ ន្ធក់ នឹងឈៅឈៅឈអ្បត នងឹ ឈ ើយកូនខ្ុុំមីបងឈធ្លល សឈន្ធោះឈគស្សឡា ។់   

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ដល់ចឹងឈៅណា  ឈៅ នឹងញម៉ែខ្ុុំចាស់ៗឈន្ធោះឈត្ចើនណាស់។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ឈៅណាឈគឈៅជុុំគារ់ នឹងឯង។  

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំដូចជាឈពលទម្ភល ក់ត្គាប់ នឹង ឈបើទហ ន នឹងគារ់ឈឃើ មនុសសឈៅឈនោះ 
ឈគទម្ភល ក់សម្ភល ប់ម៉ែងឈ ា៎? 

ខ៖ និយាយឈៅវទម្ភល ក់ឈត្ពៀវ ឈបើសិនជាមិនទម្ភល ក់ឈត្ពៀវ។ វគប់អ្ស់ឈ ើយអូ្ន មតង១២០ 
ត្គាប់វ៉ែន់ឈន្ធោះ ទម្ភល ក់មួយត្ជឹបចឹងហ ទម្ភល ក់មួយត្ពូចឹងឈៅ១២០ត្គាប់។ 



ក៖ ោច់ខយល់បឈណាត យ។ 

ខ៖ ឈ ើយរឈតត ប៉ែុនៗត្រោុំងឈយើងហា៎  រឈតត ហា៎។ ឈបើទម្ភល ក់ចុំត្រង់ឈសក៏អ្រ់ឈៅញដរ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំរឈបៀបញដលឈគឈ្វើត្រង់ឈសឈគឈ្វើឈម៉ែចញដរ ឈោយសារពួកខ្ុុំដូចជាឈកមងចឹងហា៎។ 
ពួកខ្ុុំអ្រ់ដឹងថាអី្ឈគជាត្រង់ឈសឈទ ត្គាន់ញរដឹងថាជារឈតត មួយ ដូចថាវម្ភនលកខែឈម៉ែចឈៅ 
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ រឈតត ត្រង់ឈសចឹង ជូនអី្ម្ភនដុំបូក ុ្ំចឹង ខូងកណាត លដុំបូកឈ្វើ ហ ខូង ុ្ំហា៎ណាា៎  ចូលឈៅ 
កនុងឈៅណា អា នឹងមួយញបបមួយញបបឈទៀរឈគត្ចស់ឈឈើអ្ឈញ្ច ក។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ត្បឈហងចឹងឈ ា៎។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ឈ ើយឈគោក់ដីពីឈលើអាឈឈើចឹងមកអា នឹងទម្ភល ក់ក៏អ្រ់ប៉ែោះោល់មនុសសញដរ។  

ក៖  ហា៎!  

ខ៖ ឈគឈ្វើឈត្ចាោះចឹងឈ ា៎។ 

ក៖  នឹងឈ ើយ។ 

ខ៖ ឈ ើយម្ភនរនាខាងឈណាោះ ម្ភនរនាខាងឈណាោះ។ 

ក៖ ទុកឲ្យខយល់ឈច ចូល។ 

ខ៖ ទុកឲ្យដឈងហើមឈច ចូលឈ ើយ សត្ម្ភប់ឈយើងររ់ឈច ។   

ក៖  ហ!   

ខ៖ ពិបាកណាស់អូ្នឈអ្ើយ។ 



ក៖ រស់ឈោយការភ័យខាល ចរ ូរញមន។ 

ខ៖ រស់រ ូរ រស់ឈនោះមិនញមនរស់ឈោយស្សួលឈទ រស់ឈោយការលុំបាក ររ់រ ូរជូរចរ់ណាស ់
ឈ ើយបាយអ្រ់ញដលបាន ូបឈលើឈទ។  ូបញរកនុងត្រង់ឈសឈទៀរឈពលវទម្ភល ក់មក ត្គាន់ញរឮ 
ង៊ឺង នឹង ត្គងុមកដល់ឈ ើយ ត្គាប់ធ្លល ក់បារ់ឈ ើយ អា នឹងសុទាញរអាកាឈត្ចើប អាយនតឈហោះកា 
ឈត្ចើបៗសាល បវឈន្ធោះហា៎ ដឹកត្គាប់មតងៗ២ញខស ៣ញខស ហា៎។ 

ក៖ ចាស! អ្ ុ៊ុំចាុំឈទដុំបូងឈ ើយបានជាវទម្ភល ក់ត្គាប់ចឹងហា៎? ចាុំឈទឈពលដុំបូង? 

ខ៖ ឈទ! ឆ្ៃល់ញដរ។ 

ក៖ ថ្ងៃដុំបូងឮមកទម្ភល ក់្ឹងចឹងម៉ែង។ 

ខ៖ ស្សាប់ញរទម្ភល ក់ ដុំបូងទម្ភល ក់ឈគៀរភនុំ ឈគៀរភនុំឈយើងឈចោះញរចាប់អារមមែ៍ ឈយើងឈ្វើត្រង់ឈស 
ឈៅ។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖  ុី! ឈគម្ភនអ្នកដឹកន្ធុំអ្នកដឹកន្ធុំដូចញរគាន ណាអូ្ន។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្នកដឹកន្ធុំ ឈគត្បកាសថាត្រូវជីកត្រង់ឈស ថាត្រូវឈៅពូនកនុងថ្ត្ពកុុំឈៅកនុងភូមិចឹងឈៅណា។ 
ឈគដឹកន្ធុំឈយើងចឹង ឈយើងឈ្វើតមឈគម្ភនឈមឈគហា៎។ 

ក៖ ចឹងម្ភនអ្នកត្បាប់ឈយើងមុនចឹងឈៅអ្ ុ៊ុំឈណាោះ? 

ខ៖ ម្ភនៗអ្រ់ៗឈទ។ 

ក៖ ដល់ឈពលសាត ប់ជុំន្ធន់ចឹងឈៅដូចម្ភនអារមមែ៍ថាឈបើឈៅកនុងជុំន្ធន់កនុងសាា នភាពមួយ នឹង 
ហដឹងម្ភនអារមមែ៍ពិបាកប៉ែុណាណ ឈទអ្ ុ៊ុំ ហា៎? 



ខ៖ និយាយឈៅវពិបាកណាសអូ់្នឈអ្ើយ ញនា៎! អារមមែ៍ដូចថាមិនឈៅកនុងខលួន្ង។ ឈបើអារមមែ៍ 
ដូចថាត្ពួយបារមា ត្ពួយគិរោុំបាយ ូបោក់កូនឈៅត្រង់ឈស នឹងឈៅ។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ អារមមែ៍លុំបាកឈន្ធោះ ោក់ត្គាុំចឹងឈៅ ត្កបីឈគា គប់ញរលចឹងឈៅ។ 

ក៖ ឈ ើយដល់ឈពលត្កបីឈគាគប់ចឹង មនុសសម្ភនឈៅយកត្កបីឈគា នឹងយកមក ូបឈទ? 

ខ៖ ដល់ឈពលញដលសាៃ រ់ នឹង បូឈៅ  ហា៎! អា នងឹវម្ភនទម្ភល ក់មួយថ្ងៃ២ដង។ វទម្ភល ក់ញរមតង 
ឈទ ឈម្ភ៉ែង៣ឈរៀបភល៊ឺ នឹងវោក់ហា៎។ 

ក៖  ហា៎! ចឹងឈទៀរ។ 

ខ៖ មួយថ្ងៃទម្ភល ក់មួយមតង។ 

ក៖ មួយថ្ងៃទម្ភល ក់មួយមតង។ កុំែរ់ចឹងម៉ែង? 

ខ៖ ឈអ្ើ! អាញខស នងឹវទម្ភល ក់ញរមតងឈទ ឈ ើយឈបើអាអ្រ់ញខសសាល បការ់អី្ នឹង អា នឹងត្ពឹកលាៃ ច  
ឈម្ភ៉ែង៨ឬ៩ដលហ់ា៎  ឈ ើយដល់ឈម្ភ៉ែង៣ឬ៤អី្ដលឈ់ទៀរហា៎។ 

ក៖ ឈគឈទៀងឱ្យញដរ នា៎? 

ខ៖  នឹងឯង។ 

ក៖ ទម្ភល ក់ នឹងខាងណាវ ិ? 

ខ៖ អ្រ់ដឹងឈទ អ្រ់ដឹង។ 

ក៖ លាយ ុំគាន ។ 

ខ៖ មិនដឹងថាពួក លន់ នល់ឬក៏ពួកខាងណាមកវ ិ។ 

ក៖ មិនដឹងថាមួយណាត្បជាជនមួយណាខាម ុំង វទម្ភល ក់គប់អ្នកណាក៏បាន។ 



ខ៖  នឹងឈ ើយ។ ប៉ែោះណាគប់ នឹងឈៅ។ 

ក៖ ឈ ើយអ្ ុ៊ុំដឹងថាឈគាលបុំែងរបស់ឈគញដលទម្ភល ក់ត្គាប់ នឹងអី្ឈគអ្រ់? 

ខ៖ វមិនដឹងអាឈគាលបុំែងឈគវចង់បានអី្ឈលើឈយើង នឹង វពិបាកឈទៀរហា៎។ វចង់បាន 
ត្បឈទស ឈយើងឬវចង់បានឬវចង់បានទឹកដីឈយើងហា៎  វមិនដឹងញដរ។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ 

ខ៖ ឈយើងឈចោះញរររ់ ឈចោះញរពួនឈៅ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នកញដលសាា ល់កនុងឈពលរបប លន់ នល ់នឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនសាា ល់នរណាឈគញដល 
គារ់សាល ប់ឈៅកនុងរបប នឹងអ្រ់? ដូចគារ់បានសាល ប់ឈៅកនុងជុំន្ធន់ នឹងឈគទម្ភល ក់ត្គាប់ឈៅកនុងជុំ- 
ន្ធន់ នឹងត្រូវចឹងហា៎? ម្ភនសាា ល់ញដរអ្ ុ៊ុំឈ ា៎ ម្ភនបងបអូនសាច់ញារិសាល ប់ឈៅកនុងជុំន្ធន់ នឹង 
ឈទ? 

ខ៖ ជុំន្ធន់ឈសរ ីនឹងដូចញដរចាស់ៗ ចឹងឈៅ ខ្ុុំដូចឈៅឈសទើរញដរ នឹងណាជុំន្ធន់ នឹងហា៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដូចថាចាុំវមិនបានដូចថាមុនចឹង ខ្ុុំចាុំមិនអ្ស់ឈទ ឈត្ោោះខ្ុុំវឆ្លងការ់ជមៃ៊ឺវឈត្ចើនឈពក 
ឈ ើយ។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖  ចាុំអ្រ់អ្ស ់សួរខាងបតីខ្ុុំឈន្ធោះដឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចាស! អូ្ឈខឥ ូវអ្រគុែញមនញទនញដលបានត្បាប់ពីមួយ នងឹ។ ឥ ូវចប់របបលន់នល ់
ឈ ើយ ចូលដល់របបជុំន្ធន់ប៉ែុលពរមតងឈោយសារឈពលចប់ លន់នល់  នឹងភាល មចូលដល ់ប៉ែុល 
ពរមតងវ ិញមនអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖  ុ៊ឺ! 



ក៖ អ្ ុ៊ុំចាុំថ្ងៃដុំបូងញដលឈច ពីរបបលន់នល ់ ចូលកនុងរបបប៉ែុលពរ។ វមករឈបៀបឈម៉ែចញដរ ប៉ែុល 
ពរ នឹង ម្ភនការឈដ ត្បជាជនឬក៏ឈម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈទ្មមតចូលដុំបូងអ្រ់ម្ភនឈដ អ្រ់ម្ភនអី្ឈទអី្ឈទមីអូ្ននិយាយត្រង់ម៉ែងហា៎។   

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ៊ឺឈគមកស្សួល ឈគមកសុុំបាយសុុំអ្ងារឈយើង ូបស្សួលឈរើ ញរឈោយញ កដូចថា ឈយើងដូច 
ថាញខមរត្ក មចូលបានដូច១ឈម្ភ៉ែង កនលោះឈម្ភ៉ែង ដូចឆ្ក់កឈនតៀរ នងឹឈៅណា អា នឹងឈៅលាយ ុំ 
ជាមួយពួកលន់នល់ញដរ ដល់ឈគឈច ្ុរលន់នល់ឈៅមកដឹកន្ធុំឈយើងដញដល។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចឹងោកយថាញខមរត្ក មរឈបៀបលួចលាក់ហា៎។  

ក៖ ចាស! ឈ ើយចុោះឈម៉ែចដូចជាញខមរត្ក មចូលមកឈព សិទាកាន់កាប់ឈ ើយឈ្វើបាបត្បជាជន 
ឈៅអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ញខមរត្ក មវចូលតុំងពីឆ្ន ុំ៧០ (១៩៧០) ឈ ា៎។ 

ក៖ ៧៥(១៩៧៥)។ 

ខ៖ ៧៥(១៩៧៥) រ ុំឈោោះភនុំឈព ។ 

ក៖ ៧៩(១៩៧៩) បានរ ុំឈោោះ ?ី 

ខ៖  ហី! ៧៥(១៩៧៥)ហា៎។ 

ក៖ ឈោយសារជុំន្ធន់ប៉ែុលពរ៧៥ដល់៧៩(១៩៧៥ដល់១៩៧៩) ហា៎អ្ ុ ៊ុំ? 

ខ៖ អ្៊ឺៗៗ! 

ក៖ ញរដល់ឈពលអា៧០ដល់៧៥ នឹង(១៩៧០ដល់់១៩៧៥)ជុំន្ធន់ លន់ នល់។ 

ខ៖ ឈអ្ើៗៗៗ! 



ក៖ ចឹងដូចថាអ្ ុ៊ុំឈរៀបរាប់ពីជីវរិអ្ ុ៊ុំបានឈកើរឈ ើងអី្ឈគខលោះ បទពិឈសា្ន៍អ្ ុ៊ុំកនុងជុំន្ធន់ប៉ែុលពរ  នងឹ 
អ្ ុ៊ុំឆ្លងការ់អី្ឈគខលោះហា៎? 

ខ៖  ូ! និយាយពីឆ្លងការ់ នឹងនិយាយពីញឆ្អរឆ្អល់ឈ ើយអូ្នហា៎  ផ្លល ស់ឈបើអ្ងាភាពមួយឈៅអ្ងា 
ភាពមួយ។ អ្ ុ៊ុំឈៅអ្ងាភាពត្គប់កញនលងម៉ែងហា៎  ផ្លល ស់ពីអ្ងាភាពមួយចូលអ្ងាភាពមួយឈស្សចញរ 
ឈគ ទ ឈៅោក់កញនលងណាលុំបាកោក់កញនលង នងឹឈ ើយ។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖  កញនលងឈពទយចឹងមួយ ថ្ងៃសាល ប់១៥ន្ធក់ចឹងយកអ្ ុ៊ុំយកអ្ ុ៊ុំឈៅោក់កញនលង នឹង ឈត្ោោះកញនលង 
ឈពទយ នឹងម្ភនអ្នកកបរ់ចាក់ ថាន ុំសម្ភល ប់ សម្ភល ប់ពួក១៧ឈមសា នឹងហា៎  រ ុំឈោោះឈច មកតមភូមិ 
 នឹងដល់ឈពលខ្ុុំចូលឈៅអ្រ់ម្ភនសាល ប់អី្មួយឈទ។ វឈបើកថាន ុំមកវអ្រ់ចាក់ឲ្យត្បជាជនឈទ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចឹងខ្ុុំឈៅកញនលងឈពទយ នឹងខ្ុុំពាបាលអ្រ់ម្ភនឲ្យសាល ប់អី្មួយឈទ។ 

ក៖ ចឹងឈពល នឹងអ្ ុ៊ុំជាឈពទយឈ ា៎?  

ខ៖ ឈពទយឈពល នឹង។ 

ក៖ ងីចឹងបានអ្ ុ៊ុំរាងស្សួលជាងឈគញមនឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ ឈ្វើឈពទយឈពល នឹងគ៊ឺឈពទយឈពល នងឹអ្រ់ម្ភនឈចោះអី្ឈទ។ 

ក៖ ឈម៉ែចចឹងវ ិ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈចោះអី្ឈសាោះ ឈគឈអាយឈៅដឹកន្ធុំឈពទយ នឹង។ 

ក៖  ុ៊ឺ! 



ខ៖ ដ៏ឈៅឈយើងពាបាលតមដុំឈែើ ររបស់ឈយើងត្រូវញដរ ដូចឈយើងដឹងឈយើងឈចោះញរមតងហា៎  ដូចថា 
ឈចោះចឹងអ្ ុ៊ុំឈ្វើឈពទយ នឹងបានប៉ែុន្ធម នឆ្ន ុំឈទ។ ឈច ពីឈពទយ នឹងមកឈគយកឈៅោក់កញនលងការ់ឈដរ 
ឈទៀរ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឆ្លងការ់ឈត្ចើនកញនលងណាសអ់្ ុ៊ុំ។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ ចឹងឈពលឈៅកនុងឈពទយ នឹងឈគម្ភនបញ្ជា អី្ពីកនុងមកអ្រ់ថាឱ្យអ្ ុ៊ុំត្រូវឈ្វើ 
ឈម៉ែចៗហា៎? 

ខ៖  ហា៎! ឈរឿងឈពទយបញ្ជា អី្ឈបើឈយើងត្បធ្លនឈគឈ ើយ អាណាបញ្ជា ឈយើង។  

ក៖ ចឹងស្សួលឈ ើយ។ 

ខ៖ ម្ភនញរឈយើងបញ្ជា ឈគ។ ចាស! 

ក៖ ញរដល់ឈពលមុនថាឈត្បើថាន ុំអី្ឈគបានចាក់សម្ភល ប់មនុសសដល់១៥ន្ធក់ ហា៎? 

ខ៖ អា នងឹឈពលឈពទយ នឹងវកបរ់ ឈពលកបរ់ឈពលឈយើងចូលឈៅភាល មចឹងឈៅបានមួយអាទិរយ  

ពីរអាទិរយចឹងឈៅ ឈយើងទ ម្ភន ក់ នឹងឈច ឈៅ ឈយើងចូលមកឈៅកញនលង នឹង។   

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភន ក់ នឹងចូលគុកឈៅ។ 

ក៖ អូ្! ចឹងអ្ ុំដូចជាចិរតពួកគារ់ឈម៉ែចញដរបានជាហ នសម្ភល ប់មនុសសចឹងហា៎? 

ខ៖ ពួក នងឹខាងដូចថា ញខសឈគយួនហា៎។  

ក៖ អូ្ា៎!  

ខ៖ ញខសឈគយួន ឈ ម្ ោះងនងន  នងឹយួន ចឹងទត្ម្ភុំញរដកវឈច ួយថូ្ងៃហា៎។ 



ក៖ ចាស!   

ខ៖ ទត្ម្ភុំឈ្វើនឈយាបាយដកវឈច ឈៅយូរថ្ងៃហា៎  វរងឹហា៎ ស្សីប៉ែុនរងឹណាស ់ដកឈច ឈៅយក 
ឈៅឈអ្ើឈយើងរកវ ិ្ ីញដរ នឈយាបាយវទត្ម្ភុំវឈៅជាមួយឈយើង។ 

ក៖  នឹងឈ ើយ។ ចឹងបន្ធទ ប់ពីរឈពទយមកអ្ ុ៊ុំឈៅឈ្វើអី្ឈទៀរវ ិ? 

ខ៖ ឈៅការ់ឈដរ កញនលងការ់ឈដរវ ិ។ 

ក៖ ឈគឱ្យការ់ឈដរឈខាអាវឈមម ៗ នឹងឈ ា៎? 

ខ៖ ចាស! ចូលកញនលង នឹង។ 

ក៖ ឈ ើយដល់ឈច ពីការ់ឈដរ នឹងឈ្វើអី្ឈគឈទៀរឈៅអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅកញនលងកងចល័រឈទៀរហា៎។ 

ក៖ កាប់ដីអី្អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ។ 

ក៖ ឈ្វើឈម៉ែចកងចល័រ នឹងអ្ ុ៊ុំអាចឈរៀបរាប់ត្បាប់រិចឈមើល? 

ខ៖ កងចល័រ នឹងម្ភនអី្ឈយើងដឹកន្ធុំ ឈគឱ្យឈ្វើដូចថាកាលឈសរញីខមរត្ក ម នឹង ូបបបរ នឹង 
ហកូនណាា៎។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖  បូបបរ ប៉ែុញនតអ្ងាភាពអ្ ុ៊ុំអ្រ់ម្ភនបបរឈនោះឈទ  ូបបបរឈគាកញរមហូបអី្សុទាញរខត្រី អ្ងាភាព 
 នឹងអ្រ់ញដលអ្រ់បាយឈទ ញរ ូបបបរ បបរឈគាក។ 

ក៖ ចាស! អ្ ុ៊ុំអ្នកដឹកន្ធុំអ្ ុ៊ុំឈែា៎ ?  

ខ៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ 



ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនឈមតត ឈត្ចើនឈពល នឹង។ 

ខ៖ ឈ ើយដល់អ្ងាភាពឈ្សង បបរោក់បញនលឈ ើយ ញរអ្ងាភាពងអ្ ុ៊ុំអ្រ់ឈទ។ 

ក៖ ចាស! ដល់ឈពលឈយើងឈ្វើចឹងអាអ្នក ុ្ំៗឈលើអ្រ់ម្ភនថាអី្ញដរ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទអ្រ់ម្ភនថាអី្ឈទ។   

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ឈបើឈយើង និយាយឈៅអ្ ុ៊ុំវម្ភនញខសរបស់អ្ ុ៊ុំហា៎។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ដូចថាញខសរយៈឈស្សចញរឈលើកឈៅោក់អ្ងាភាពណារាងរឹងញរង ឈគយកឯងឈៅ ោក់ នឹង 
ហ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ោក់ នឹង ឈយើងដឹកន្ធុំលអ លអហា៎មនុសស។ 

ក៖  ចាស!  នងឹឈ ើយ។ ឈ ើយមួយៗឈគស្សឡា ់អ្ ុ៊ុំខាល ុំងណាសញ់មនឈទ? 

ខ៖  ូយយុំញស្សក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈច ៧៩(១៩៧៩) យុំញស្សកយុំឈន្ធោះយុំ យុំម្ភន ក់ៗខ្ុុំឈច អ្រ់ចង់រួចឈទណាឈៅត្បញ លញរ 
៥០ញម៉ែត្រ យួនចូលដល់កញនលងហា៎  បតីខ្ុុំឈៅយក នឹងឮកាុំឈភលើងឈ ើយ នឹងឈ ើងឈៅយកមិនបាន 
១៥ន្ធទី្ង ឈច ្ុរយនួចូល។ 

ក៖ ឈ ើយយួនចូលមកឈ្វើអី្ញដរអ្ ុ៊ុំដឹងឈទ? 

ខ៖ អាយនួចូលមក អ្ងាភាពខ្ុុំ នឹងរាងៗដឹងឈៅណាអ្ស់ឈៅ។ ឈបើខ្ុុំឈមឈច បារ់ឈ ើយឈៅ ញរ 
កូនញបបតមយនួអ្ស់ឈៅ។ 



ក៖  ហា៎! ញរឈពល នឹងជនជារិ នឹងឈគមកជួយឈយើងឬក៏ឈម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជនជារិណា? 

ក៖ ឈពលឈវៀរណាមចូលមកចឹងហា៎? 

ខ៖ វដូចថាចូលមកដល់ញខមរត្ក មឈៅយកវ ិអាញដលយកវ ិអាញដលកញនលង នឹងហា៎។ 

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ឈត្ោោះកញនលង នងឹម្ភនឃ្ល ុំងអ្ងារ ឃ្ល ុំងត្កណារ់ចឹងឈៅវយយកកញនលង នងឹកញនលងឈសបៀង។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ ចឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់ឈនោះវ ិ ដូចជាការរស់ឈៅរស់ឈៅរបស់អ្ ុ៊ុំដូចស្សួលញដរ 
ឈរើដូចជាអ្រ់សូវពិបាកប៉ែុន្ធម នញដរ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំនិយាយឈៅអ្រ់ញដល ូបបបរោក់បញនលឈទអ្រ់ឈទ។ 

ក៖ អ្រ់ឈសាោះម៉ែង សុំណាងឈ ើយចឹង។ 

ខ៖ បបរសញដរញរបបរឈគាក  ូបខត្រី  ូបខឈគាក។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំឈៅភូមិ ឃុុំអី្ឈគញដរឈៅជុំន្ធន់ នឹងចាុំឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅជុំន្ធន់ នឹងអ្ងាភាពកងន្ធរ ីនឹងឈ ា៎? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈៅអ្ងារបុរ។ី 

ក៖ ឈៅបន្ធទ យម្ភនជ័យញមនឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ងារបុរឈីៅឯកុំពង់អ្ុំពិល កុំពង់ឈយាល ហា៎។ 

ក៖ ឈខរតអី្ឈគវ ិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈខរតតញកវ។ 



ក៖  ហា៎ជិរកុំពរញដរចឹង នា៎? 

ខ៖ ជិរឈខរតតញកវ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំដូចធ្លល ប់ឈឃើ ឈគសម្ភល ប់ឈៅ នឹងញភនកអី្អ្រ់? 

ខ៖ ឈ ា៎! អាញដងសម្ភល ប់ នឹងខ្ុុំអ្រ់ញដលឈឃើ ឈទ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ និយាយាឈៅអ្រ់ញដលឈឃើ ឈទ។ ឈសរ ីនឹងខ្ុុំទន់ដុំបូង៧៥(១៩៧៥)ឈគយកខ្ុុំឈៅ នឹង អ្ងា 
ភាពឈគយកឈៅ នឹងឈគឈៅ នឹង ញដលឈឃើ ឈគវោះឈោោះមួយវោះមនុសសឈោោះ ុ្ំវោះមនុសស នឹងយួន 
ឈទណាា៎។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈគវោះពិឈសា្ន៍ ឈពទយឈគហា៎។ 

ក៖ ចាស!   

ខ៖  ឈគវោះពិឈសា្ន៍ឈរើបានប៉ែុន្ធម នឈម្ភ៉ែង ឈគវោះពិឈសា្ន៍ហ ញដលឈពទយឈយើង នឹង ឈពទយញខមរ 
ត្ក មវោះពិឈសា្ន៍ហា៎  វោះយនួហា៎  យួនវោះពិរៗម៉ែង អ្ ុ៊ុំថ្ងៃ នឹងអ្ ុ៊ុំឈ្វើចុងឈៅឈគឈទ ចូលដុំបូង 
ចុងឈៅឈមៗឈគ។   

ក៖  ចាស!   

ខ៖ ដល់ឈពលត្ពឹកឈ ើងឈម្ភ៉ែង៧ នឹង ឈដើរតុំងតុំងឈៅរកអ្ុំពិល ឈបោះអ្ុំពិលខចី នឹងយកមកសល 
ហ។   

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈដើរការ់ឈត្កាម្ទោះ នឹងសុទា្ម ររ់មកវ ិ ររ់មកវ ិមកសរួឈមឈគ នឹង។  ុ!ី កញនលង នឹង 
ឈគឈ្វើអី្ឈគ បានសុទា្មោបឈព ឈត្កាម ្ទោះចឹងខ្ុុំឆ្ៃល់ឈត្ោោះឈយើងអ្រ់ដឹង ហា៎។  



ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈគថាឈ ា៎កុុំឈចោះដឹងឈរឿងរបស់ឈគ ចង់ដឹងឈម្ភល ៉ែ ោះមិរតរុនឯងឈ ើងឈលើ្ទោះវ ិ ហា៎ កុុំឈៅ នឹងត្ប-
យរន័ឈខាម ចលង។ 

ក៖ សាល ប់បារ់ឈ ើយ នឹងឈពល នឹងអ្ ុ៊ុំឈណាហ ោះ? 

ខ៖ ឈពល នឹងវោះឈ ើយអ្រ់សាល ប់ឈទ។ 

ក៖ ឈពលឈគសាល ប់ចឹងឈម៉ែចឈៅអ្ ុ៊ុំឈណាហ ោះ? 

ខ៖ ្មអាលាក់ឈព ឈត្កាម្ទោះ នឹង។ 

ក៖ វោះឈៅឬក៏ឈម៉ែចអ្ ុ៊ុំដឹងឈទ? 

ខ៖ វោះឈៅៗ។ 

ក៖ ឈ ើយចាប់ចងអី្ចឹងឈៅ? 

ខ៖ ដឹងឈម៉ែចឈទអូ្នហ អ្រ់បានឈមើលឈលើ្ ង ឈឃើ ញរ្មឈត្កាម្ទោះ ញរឈគញមនវោះឈៅឈទ ឈគ 
អាចោក់ថាន ុំសែែុំ ថាន ុំអី្ចឹងហា៎។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ ឈពល នឹងចូលដល់ជុំន្ធន់ នឹងឈ ើយឈណាោះ? 

ខ៖ ជុំន្ធន់ញខមរត្ក មហ ឈគវោះពិឈសា្ន៍ហា៎។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ ចឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់ឈពលបងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំវ ិឈម៉ែចញដរ ដូចជាអ្ ុ៊ុំអាចឈរៀបរាប់ 
ថាដូចជាបងបអូនអ្ ុ៊ុំឬក៏ឪពុកម្ភត យអ្ ុ៊ុំ ឈពលគារ់ជុំន្ធន់ នឹងគារ់ការរស់ឈៅក៏ដូចជា គារ់ម្ភន 
ឈម៉ែចញដរ។ អ្ ុ៊ុំអាចឈរៀបរាប់ពីជីវរិរបស់ពួកគារ់ហា៎។ 

ខ៖ ជីវរិពួកគារ់កាលពីជុំន្ធន់ នឹងអ្រ់ម្ភនលុំបាកឈទអូ្ន ឈៅតមអ្ងាភាពឈ្សងៗចឹងឈៅ កូន 
ឈៅឈ្សង ម្ភត យឈៅឈ្សង បងឈៅឈ្សងចឹងឈៅ អ្រ់លុំបាកឈទ ។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ញរឈរឿងលុំបាក ចិរតមិនដឹងជាឈរឿងរបស់គារ់។   

ក៖ ចាស!   

ខ៖ លុំបាកចិរតឈោោះស្សាយឈរឿងឈចោះចុោះបអូនអ្រ់ដឹងកាល នឹង។ 

ក៖ ឈោោះស្សាយឈរឿងត្បឈទសជារិឬក៏? 

ខ៖ ឈោោះស្សាយឈរឿងត្បឈទសជារិ បងបអូនអ្ ុ៊ុំឈអ្ើសុទាញរឈនោះញដរ ដល់ចឹងឈៅគារ់លុំបាកចិរត 
ខាង្លូវចិរតឈត្ចើន ។ 

ក៖ គារ់ឈ្វើអី្ឈគវ ិអ្ ុំបានគារ់ពិបាកមល៉ែង់ៗ? 

ខ៖ គារ់ដឹកន្ធុំឈគ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដឹកន្ធុំឈគប៉ែោះលអៗប៉ែោះអាត្កក់ៗ ចឹងជុំន្ធន់ នងឹវជូរចរ់ទុំងអ្ស់គាន ដូចអ្ ុ៊ុំម្ភនពិឈសា្ន៍ចឹង 
ថាមុនម្ភនឈគដឹកន្ធុំមុនសាល ប់មួយថ្ងៃម្ភន១៥ន្ធក់ ញរអ្ ុំចូលឈៅអ្រ់ម្ភនសាល ប់ឈទ។ 

ក៖  នឹងឈ ើយ។ 

ខ៖ ចង់និយាយថាអ្ ុ៊ុំដឹកន្ធុំលអញដរណាា៎។ 

ក៖  ចាស! លអញមនញទនអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ចាស!  

ក៖  អ្រគុែឈត្ចើនសត្ម្ភប់ការនិយាយពីជុំន្ធន់ នឹងដូច ប៉ែុញនតបងបអូនអ្ ុ៊ុំសាល ប់ឈៅកនុងជុំន្ធន់មួយ 
 នឹងទុំងអ្ស់ញមនឈ ា៎? 

ខ៖  ចាស! ជុំន្ធន់ នឹងទុំងអ្ស់។ 

ក៖ ឈ ើយអ្ ុ៊ុំឈឃើ ឥវ៉ែន់ នឹងផ្លទ ល់ញភនកញដរអ្ ុ៊ុំឈ ា៎? 



ខ៖ ឈឃើ ផ្លទ ល់ញភនកញរបងបអូនញរម្ភន ក់ឈទ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈត្ៅពី នឹង ឈអ្ើយ២ន្ធក់ បងត្បុសមួយ បងស្សីមួយ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរឈត្ៅពី នឹងសាល ប់ឈៅកុំពរមួយចឹង ឈៅញកបរឈរាងចត្កញនា៎សុីម៉ែង់មួយឈៅ ហា៎សាល ប់ឈៅត 
ញកវមួយឈៅ គារ់សុទាញរម្ភនត្គួសារអ្ស់ឈ ើយជុំន្ធន់ នឹង ហា៎។ 

ក៖ ចាស! ញរសាល ប់ទុំងបតីទុំងត្បពនាឬក៏សាល ប់ញរម្ភន ក់ៗឯង? 

ខ៖ ឈៅឈទត្បពនា ហា៎ ត្បពនាគារ់ឈៅ គារ់ឈទើបនឹងសាល ប់ឥ ូវៗញដរ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្បពនាបងទី២ ឈៅរស់ឈទ ត្បពនាបងទី២។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំឈរៀបការ ឈរៀបការឈៅឆ្ន ុំប៉ែុន្ធម នវ ិ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំ៦៩(១៩៦៩)។ 

ក៖ ១៩៦៩? 

ខ៖ ចាស! ឆ្ន ុំ១៩៦៩។ 

ក៖ ចាស! ចឹងចូលដល់ជីវរិអាោ ពិ៍ោ ៍របស់អ្ ុ៊ុំវ ិមតង អ្ ុ៊ុំឈរៀបការជាមួយអ្ ុ៊ុំត្បុសដូចជាឆ្ន ុំ 
១៩៦៩? ឈ ើយដូចអ្ ុ៊ុំត្បុសគារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈគញដរអ្ ុ៊ុំ? បតីរបស់អ្ ុ៊ុំហា៎? 

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះញនា៎ ចក់ ងន។ 

ក៖ ឥ ូវគារ់អាយុប៉ែុន្ធម នឈ ើយអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ញនគារ់អាយុ៦៩ឈ ើយ។ 



ក៖ ចឹងបងអ្ ុំ២ឆ្ន ុំឈណាហ ោះ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! ចឹងបន្ធទ ប់ពីអ្ ុ៊ុំឈរៀបការមក។ 

ខ៖ ៧០ឈ ើយឈ ា៎ ៧០ឈ ើយគារ់។ 

ក៖ ដល់ឈពលអ្ ុ៊ុំឈរៀបការឈ ើយឈរើអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរជាមួយអ្ ុ៊ុំត្បុសចឹងហា៎? 

ខ៖ កូន៨ន្ធក់មីអូ្ន។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំអាចឈរៀបរាប់ឈ ម្ ោះកូនទុំង៨ន្ធក់ នឹងឈរើគារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈគខលោះញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កូនខ្ុុំមីទី១ឈ ម្ ោះ ញនា៎ ធ្ល។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំអាចត្បាប់ឈ ម្ ោះទុំងត្រកូលហា៎  ឈ ម្ ោះត្រកូលគារ់ឈព ចឹងហា៎? 

ខ៖ ទី១ឈ ម្ ោះញនា៎ ចីប ធ្ល។ ទី២ឈ ម្ ោះ ចីប ងន ទី៣ឈ ម្ ោះ ចីប ្ីម ទី៤ឈ ម្ ោះ ចីប ឈ្ឿន ទី៥ 
ឈ ម្ ោះ ចីប ងុល ទី៦ឈ ម្ ោះ ចីប ថា ទី៧ឈ ម្ ោះ ចីប ទូច ទី៨ឈ ម្ ោះ ចីប ឥដឋ។ 

ក៖ ចឹងពីបងមកពីឈលើដូចជួនៗគាន  ញរដល់ឈពលឈត្កាមៗមកអ្រ់សវូជួនឈទងី? 

ខ៖ វឈកើរវលអិរឈពកដ៏ឈចោះញរោក់ឈ ម្ ោះតម នងឹឈៅអូ្ន។  

ក៖ ចាសៗ!  

ខ៖ ឈបើរូចោក់ ឈ ម្ ោះរូចចឹងឈៅ។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ។ បន្ធទ ប់ពីអ្ ុ៊ុំឈរៀបអាោ ៍ពិោ ៍ជាមួយសាវ មីឈ ើយសាវ មីអ្ ុ៊ុំជាមនុសស 
ត្បុសយា៉ែងឈម៉ែចញដរ? ដូចជាន្ធុំកតីសុខឬក៏អី្ញដរសត្ម្ភប់ជីវរិរបសអ់្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំអ្រ់ម្ភនលុំបាកឈទអូ្ន។  

ក៖  ចាស!   



ខ៖ បតីសលូរណាស់ បតីរាល់ថ្ងៃមិនឈចោះម្ភរ់ញដរ រ ូរដល់សពវថ្ងៃ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មិនឈចោះម្ភរ់ឈទ។ 

ក៖  នឹងឈ ើយ។ 

ខ៖ កូនក៏មិនឈចោះវយ វយញរម្ភត យឈទកូន។ 

ក៖ វយញរម្ភត យឈម៉ែចអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភត យវយកូន ឪពុកមិនញដលវយកូនឈទ។ 

ក៖ ស្សឡា ់កូនឈពកឈ ា៎? 

ខ៖ ចាស! គារ់សលូរ ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្រ់ឈចោះប៉ែោះោល់ឧបសគាអី្ឈទ ប៉ែុនអ្ ុ៊ុំញបកគាន យរូហា៎ណាា៎  ៦ឆ្ន ុំហា៎។ 

ក៖ ឈម៉ែចចឹងវ ិ? 

ខ៖ គារ់ឈៅឈ្សង ខ្ុុំមកឈ្សងឈយើងអ្ងាភាពឈ្សងមក។ 

ក៖ ញបកគាន ឈពលជុំន្ធន់ប៉ែុលពរឈ ា៎? 

ខ៖ ចាស!  នឹងឯង ញបកគាន ថាញរសាល ប់ឈរៀងខលួនឈ ើយ ឈ ើយដល់មកជួបគាន ឈៅ៧៩ (១៩៧៩) 
ឈនោះជួបគាន រ ូរ។ 

ក៖ ចាស! ឈ ើយជួបគាន ឈៅឯណាវ ិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជួបគាន ររ់ឈៅ ជួបគាន នឱ្រា៉ែល់ ភនុំឱ្រា៉ែល់ខពស់ នងឹ។ 



ក៖ ចាស! ឈ ើយឈឃើ គាន ដុំបូងដូចជាម្ភខ ងៗសងស័យថាសាល ប់រាងៗខលួនអ្សហ់ា៎ ញមនឈទ? ដល់ 
ឈពលជួបគាន ដុំបូងម្ភនអារមមែ៍ឈម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំដល់ឈពលជួបគាន ចឹង? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំអ្រ់ម្ភនភ័យខាល ចអី្ អ្រ់ម្ភនភ័យភិរអី្ឈទ ជួបគាន ្មមត ឈត្ោោះឈយើងធ្លល ប់ញបកគាន ៦ឆ្ន ុំឈៅ 
ឈ ើយ។   

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ដល់ជួបគាន វ ិចឹងឈៅ្មនតៗ។ 

ក៖ រ ុំឈភើបឈទឈពល នងឹ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភន! អាឈពលជួប នងឹឮអ្ ុំនិយាយថាពីមុនមកអ្ ុំឈៅអ្ងាភាពឈ្សងចឹងបានគារ់ឈៅយក 
អ្ងាភាពន្ធរ ីនឹង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងឈ ើយជួបគាន ចាប់តុំងពីឈពលញដលគារ់ឈៅយករ ូរមក។ 

ក៖ ចឹងដឹងញដរឈ ា៎? 

ខ៖ ចាស! ដឹង ដឹងថាខ្ុុំឈៅកញនលងណា។ 

ក៖ ងីចឹងបានមករកឈឃើ ? 

ខ៖ ចាស! មករកឈឃើ ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់កូនឈៅរបស់អ្ ុ៊ុំបានឱ្យគារ់សិកាឈៅចូលឈរៀនបានត្គប់គាន អី្អ្រ់? 

ខ៖ កូនអ្ ុ៊ុំសិកាឈៅញរ២ន្ធក់ឈទ អាមុនៗឈគឈនោះអ្ស់ឈ ើយ ជុំន្ធន់ នឹងថាន ក់ទី៥អី្វឈត្ៅត្ជោះអី្ 
ញដរណាា៎។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរឈៅអាឈៅឈ ើយបងវ នងឹឈៅឈរៀនចប់ឈ ើយ។  



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈៅអាឈៅមួយឈរៀនមួយឆ្ន ុំឈទៀរ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចប់ឈ ើយ ថាន ក់ញនា៎ ឆ្ន ុំទី៣ឈ ើយ ឆ្ន ុំឈនោះ ញរ មួយឆ្ន ុំឈទៀរចប់ឈ ើយ។ 

ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំមូលឈ រុអី្បានអ្ ុ៊ុំឱ្យកូនឈៅសិកា ថាការសិកាម្ភនសារៈសុំខាន់ឈម៉ែចញដរ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំនឹកឈឃើ ថាម្ភត យឪពុកឈនោះ វមិនបានឈរៀនដិរដល់ចប់ចុងចប់ឈដើមឈទណា ឈត្ោោះញម៉ែឪវ 
ត្ក។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចឹងជីវរិរបស់កូនម្ភនអី្ញចកឈទ ម្ភនញរឈរៀនសូត្រឲ្យចប់ឈៅជួយកូនឈអាយចប់ឈៅ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ម្ភនអី្ញចកកូនឈទ ម្ភនញរញចក នឹងឯង។ 

ក៖ ញចកចុំឈែោះ។ 

ខ៖ ញចកចុំឈែោះ នងឹឈ ើយ ្តល់ឱ្យវរកសុីឈៅមុខឈទៀរ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់រាលថ់្ងៃអ្ ុ៊ុំត្បកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជីវរិអី្ឈគញដរ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំរាលថ់្ងៃម្ភនអី្ រាល់ថ្ងៃឈ្វើដីប៉ែុន្ធម ន២ ិចត នឹង។ 

ក៖ ២ ិចត ោុំអី្ឈគញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ោុំឈោរ ោុំដុំ ូង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ោុំដុំ ូង១ ិចត ឈោរ១ ិចត។ 



ក៖  មួយឆ្ន ុំៗទទួលបានទិនន្ លខពស់ឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ និយាយឈៅអ្ ុ៊ុំដីរិចញមនញរឈ្វើអ្រ់ម្ភនជុំោក់ឈគឈទ ឈ្វើតមលទាភាពបានប៉ែុន្ធម នយកប៉ែុែណឹ ង 
អ្រ់ម្ភនថាចងការអ្ងាការអី្យកមកឈលារលន់ចង់ជួលដីឈគអ្រ់ឈទ ឈ្វើរបស់ខលួនឯងបានប៉ែុន្ធម ន 
 ូបប៉ែុែណឹ ង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ តមដុំឈែើ ររបសអ់្ ុ៊ុំ។ 

ក៖ ឈ ើយឈពលទទួលត្បមូល្លដុំ ូងមួយឆ្ន ុៗំ ចឹងហា៎អ្ ុ៊ុំ ដុំ ូងបានរថ្មលខពស់អ្រ់ឬក៏ធ្លល ក់ 
ចុោះអី្ឈ ា៎? 

ខ៖ ដុំ ូងឆ្ន ុំឈនោះធ្លល ក់ចុោះឈៅ១ឈរៀលមិនដល់១ឈរៀល្ង។ 

ក៖ មួយគី ូ១០០? 

ខ៖ មួយគី ូ១០០ញខមរ នឹងមិនដល់បាន្ង ជួនអី្៩កាក់។ 

ក៖ អូ្យ! ឈ ើយចុោះឈបើឈពលឈកើនឈ ើងខពស់ម៉ែងប៉ែុន្ធម នរយ? 

ខ៖ ឈបើឈកើនឈ ើងខពសញ់ន ២ឈរៀល(២០០) ឈៅដីឈៅកនុងដី២០០។ 

ក៖ ចាស! ញរម្ភនបានកាប់ដុំ ូង នឹងហលឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំកាលពីឆ្ន ុំឈៅមិ កាប់។ 

ក៖ ឈ ើយដល់ឈពលកាប់លក់ឈៅបាន១គី បូ៉ែុន្ធម ន? 

ខ៖ លក់បាន១គី ូ៤ឈរៀល(៤០០) ៤ឈរៀលចុច៧។ 

ក៖ ចឹង៤០០ចុច៧០ឈសនញខមរឈយើង នងឹ? 

ខ៖ ឈអ្ើៗ!  នឹងឆ្ន ុំឈៅមិ  ឆ្ន ុំឈនោះអ្រ់បានឈទ។ 



ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំរថ្មលមួយ នងឹខពស់ខាល ុំងអ្រ់? 

ខ៖ រថ្មល នឹងវដូចថាពីឆ្ន ុំមួយឈៅឆ្ន ុំមួយ ដូចថារកាបានប៉ែុែណឹ ងវក៏លអញដរ ប៉ែុញនតឆ្ន ុំឈនោះចុោះ 
ហា៎។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចុោះរថ្មលឈត្ចើនហា៎។ 

ក៖ ឈ ើយមួយឆ្ន ុំរកបានទិនន្លប៉ែុន្ធម នឈតនញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំខលួនឯងបានឈត្ចើនញដរ ១០ឈតនជាង ចម្ភា រញរ១ ិចត នឹងឈទណាា៎។ 

ក៖ អូ្! ឈត្ចើន្ង។ 

ខ៖ ញរមួយ ិចត នងឹឈទបាន១០ឈតន ១១ឈតន ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ជួនឈ្វើលអោក់ោុំឱ្យសពវដីឈៅបាន៨ឈតនអី្ចឹងឈៅ។ 

ក៖ មួយ នឹងឈពលសៃនួឬក៏ឈពលឈនោះ ៨ឈតន នឹងឈពលវសៃួរ? 

ខ៖ ឈពលវសៃួរឈ ើយ។ 

ក៖ ឈបើអ្រ់ទន់សៃួរឈ ា៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់សៃរួអាច៣០ឈៅ៤០ឈតន អា នឹងលក់ស្សស់។ 

ក៖ ចាស! ចឹងបានទិនន្លខពស់ៗឈោយសារដីឈៅឈនោះវលអហា៎។ 

ខ៖ ចាស! ដីលអឈ ើយឈយើងកាប់ឈយើងអ្រ់សូវចុំណាយកម្ភល ុំងឈត្ចើនឈទ ឈយើងកាប់ខលួនឈយើង។ 

ក៖ ចឹងកូនឈៅជួយឈៅអ្ ុ៊ុំ នា៎? 

ខ៖ កូនឈៅខលោះឈៅ ឈយើងជួលឈគម្ភន ក់ ឬពីរន្ធក់ចឹងឈៅណាឈចោះញរឈ្វើឈៅណា។ 



ក៖ ចាស!  នងឹឈ ើយ។ ចឹងអ្ ុ៊ុំចង់សួរសុំែួរមួយឈទៀរថា ឈរើជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំហដូចថាជីវរិញដល 
សបាយជាឈគបុំ្ុរឈៅឈពលណាញដរ? 

ខ៖  ុ៊ឺ! អ្ ុ៊ុំមិនញដលសបាយឈទអូ្ន។ ឈបើពិនិរយជីវរិឈៅ ឈបើខវល់រ ូរ បារមាពីឈរឿងបងបអូនបារមា 
ពីកូន កូនឈយើងឈត្ចើនរកសុចិីញ្ច ឹមមិនទន់ រកសុឱី្យបានកូនមិន ូបត្គប់ត្គាន់ ឈយើងគិររ ូរ 
ហា៎។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖  យកញដរត្គាប់ឈោរមកដឹងញដរោុំបានមិនបាន ឈយើងគិររ ូរ ដ៏ចឹងបារមាអ្រ់ឈនោះឈទ អ្រ់ 
នឹងនរឈទ ដូចរាល់ថ្ងៃ នងឹចឹង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កូនឈៅឈរៀនឆ្ៃ យណាស់ បារមាកូនឈចោះកូនចុោះខាល ចឡាន ខាល ចម៉ែូរូ នឹងឯង ឈៅទីត្កុង្មមត 
ឈទ។ 

ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំអ្វ ី ញដលអ្ ុ៊ុំចងចាុំជាងឈគឈៅកនុងជីវរិញដលអ្ ុ៊ុំអ្រ់អាចបុំឈភលចបាន 
សអីឈគ ត្ពឹរតិការែ៍អី្ឈគអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ត្ពឹរតិការែ៍ នឹងវញវងឆ្ៃ យណាស់ហពិនិរយឈៅ។ 

ក៖ ឈម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំ អាចឈរៀបរាប់ខលោះៗ? 

ខ៖ បងបអូនគិរញរ បងសាល ប់ឈត្កាយឈគឈនោះ បងទី៣ ប៉ែុនថាវជូរចរ់ណាស់។ 

ក៖ វឈម៉ែចញដរជូរចចរ់ នឹង? 

ខ៖ ដូចថាបងបឈងាើរទី៣ឈនោះដូចថាវ ដូចថាគារ់ដឹកន្ធុំលអចឹងហ ម្ភនអ្នកញដលមិនលអមក 
ត្បឆ្ុំងនឹងឈយើងហា៎  ដូចថាឈយើងឈ្វើឈមឈគ ដូចថាឈ ើងឈត្គើរៗចឹងឈៅ ដល់ឈពលឈយើងកុំពុងញរ 
ឈ ើង ឈគកែិចបែតូ លហា៎ និយាយឈៅត្ពឹរតិការែ៍  នឹងដូចចងចាុំទុកញដរ។ វម្ភនអ្នកខលោះវខូច 
ចឹងឈៅថ្ងៃ នឹងអ្ ុ៊ុំ បងអ្ ុ៊ុំ នឹងឈៅឈៅឆ្ៃ យពីអ្ ុ៊ុំឈទ។ ឈបើឈៅជិរក៏អ្ ុ៊ុំដឹងញដរ ថ្ងៃ នឹងគារ់ឈរៀប 



អាហរឱ្យបតី គារ់ឈៅ នឹង យកឈៅោក់កញនលងវអ្រ់ម្ភននរណាចាុំ ដល់ឈពលពុោះឪ ឹក នឹង 
ឈៅអាចម្ភន ឈគោក់ថាន ុំ នឹងចងចាុំទល់រាល់ថ្ងៃ។ 

ក៖ ឈគោក់ថាន ុំពុលកនុងឪ ឹក នងឹ? 

ខ៖  នឹងឯង។ 

ក៖ សម្ភល ប់បងអ្ ុ៊ុំ នឹងញមន? 

ខ៖ សម្ភល ប់គារ់ដល់ឈពល ូបឈ ើយ កអួរទលភ់ល៊ឺ ដល់ឈពលកអួរចឹងឈៅ ឈអ្ើត្បពនាគារ់ចង់ឱ្យ 
បតីរស់ហា៎  គារ់ថាឈកាសខយល់ឪ ឈកាសខយលច់ាប់ឈកាសខយលឈ់ ើយឈៅបឈណាត យ ដូចថាវ 
ឈយើងកុំពុង្មឈ ើង កអួរមួយយប់្មកុំពុងឈ ើង ឈកាសខយល់បារ់ដឈងហើមបឈណាត យ ដឹក 
ដល់ឈពទយមិនបានប៉ែុន្ធម ន្ង ោក់អុ្កសុីញសន នងឹអ្រ់ម្ភនឈ ើង។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំអ្រគុែឈត្ចើនសត្ម្ភប់ការឈរៀបរាប់ពីជីវត្បវរតិជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំចឹងហា៎។  

ខ៖ ចាស!  

ក៖  ឈ ើយការ សម្ភា សឈនោះឈយើងនឹងរកាទុកកូនឈៅជុំន្ធន់ឈត្កាយ ឱ្យគារ់បានសាត ប់ និងយល ់
ពីជីវត្បវរតិត្បជាជនញខមរឈយើង ឈ ើយចឹងសត្ម្ភប់សុំែួរមួយចុងឈត្កាយ ឈរើអ្ ុ៊ុំម្ភនោកយឈពចន៍អី្ 
ញដលចង់ញ្តផ្លត ុំ ឈៅកូនឈៅអ្ ុ៊ុំ ឬក៏អ្នកញដលបានសាត ប់ នឹងឱ្យគារ់ជាមនុសសឈដើរឈលើ្លូវយា៉ែង 
ឈម៉ែចញដរចឹងហ អ្ ុំម្ភនោកយអី្ញ្តផ្លត ុំគារ់ហ? 

រ:  ៉ែុមថាចង់ញ្តផ្លត ុំញដរកូនឈៅ ៉ែុមថាអ្រ់ឲ្យម្ភន ឈទោះបីម្ភនត្ពឹរតិការែ៍ ុ្ំដុុំឈម៉ែចក៏ឈោយក៏ 
ឈយើងកុុំត្បឆ្ុំងនឹងឈគ សុុំញរមួយសុខឈៅកូន កុុំឈដើរបងាឈរឿងអី្ ប៉ែោះោល់ដល់បងបអូនណាឲ្យឈសាោះ 
ឈទោះបីឈយើងម្ភនកុំ ឹងឈ៊ឺចាប់ពីកាលណាក៏ឈោយក៏ឈយើងសាបសូនយឈៅ អ្រ់ម្ភនឈអាយបនត 
ឈៅឈទៀរឈទ ត្បាប់កូនរាលថ់្ងៃ នឹងឈ ា៎ អ្រ់ចង់ឱ្យម្ភន្មសង្មអី្ឈទៀរឈទឱ្យចប់ត្រឹម 
 នឹងឈៅ រកាឱ្យលអឈយើងរស់បានយរូ ចង់និយាយជាមួយកូនប៉ែុែណឹ ងអូ្ន។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ ចឹងអ្រគុែឈត្ចើនណាអ្ ុ៊ុំ ។  



ខ៖ ចាស៕ 


