
ការសម្ភា សរបស់បងស្សី គឹម សភុាព  

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា            ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស គឹម សុភាព 

គ៖ ឈឺន សុវណ្ណដារ៉ែ (ប្តី) 
 

ក៖ ប្ងស្សីសូមត្ាប់្គ ម្ ោះគព រប្ស់ប្ង គ ម្ ោះអី្ញែរប្ង? 

ខ៖ ន្ធងខ្ុុំគ ម្ ោះ គឹម សុភាព។ 

ក៖ គរើប្ងម្ភនគ ម្ ោះគគគៅខាងគត្ៅគេប្ង? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនគេ។  

ក៖ ពីគកមងអី្វ៉ែន់ម្ភនធ្លា ប់្នរណាដាក់គ ម្ ោះអី្ឱ្យអ្រ់?  

ខ៖  អ្រ់គេ។  

ក៖ អ្រ់គេ ម្ភនញរមួយហ្នឹងគេគហ្?  

ខ៖ ភាពហ្នឹងរហ្ូរចាស។  

ក៖ គ ម្ ោះសុភាពហ្មង?  

ខ៖ ចាស!  

ក៖ គរើប្ងគកើរគៅកនុងថ្ងៃញខឆ្ន ុំណាញែរប្ង? 

ខ៖ ថ្ងៃេី១៥ ញខកកកដា ឆ្ន ុំ១៩៨០។ 

ក៖ គៅភូមិឃុុំណាញែរ ញែលប្ងគកើរ? 

ខ៖  គៅភូមិារយណ៍្ ឃុុំារយណ៍្ ស្សុកកុំពង់លាវ គខរតថ្ត្ពញវង។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងប្ង គរើប្ងឆ្ន ុំញខមរប្ងគកើរឆ្ន ុំអី្ញែរប្ង?   

ខ៖ ខ្ុុំសរវពញព។  

ក៖ សរវពញព? សរវអី្គគប្ង?  

ខ៖ គហ្...ខ្ុុំសរវស្វវ គេ ១៩៨០ស្វវ  ហ្នឹងគហ្ើយសរវស្វវ ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគហ្ មួយហ្នឹងត្ាកែគហ្ើយប្ងគហ្? 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ឹងប្ងគរើេីលុំគៅប្ច្ចុប្បននរប្ស់ប្ង ប្ងគៅភូមិឃុុំអី្គគញែរប្ង? 

ខ៖ េីលុំគៅប្ច្ចុប្បនន ភូមិារយណ៍្។ 

ក៖ គៅរល់ថ្ងៃហា?  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ េីលុំគៅប្ច្ចុប្បននហ្មងហា? 

ខ៖ ចាសអឺ្...អាគនោះខ្ុុំពីគកើរមកែុំបូ្ងប្ងអស់ ស្សកុម្ភត យខ្ុុំគៅកុំពង់ធុំ ស្សុកសនទុក គខរតកុំពង់
ធុំ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ែល់ញរគពលរលថ់្ងៃប្ច្ចុប្បននខ្ុុំគៅភូមិារយណ៍្ ស្សុកកុំពង់លាវ គខរតថ្ត្ពញវង។  

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងប្ងគកើរគៅកុំពង់ធុំឬក៏ថ្ត្ពញវង? 

ខ៖ គពលខ្ុុំគកើរ ខ្ុុំគៅកុំពង់ធុំ។  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងញរដាក់គៅកនុងត្ប្វរតិអាគន្ធោះគសេង។  

ខ៖ ពីគត្រោះខ្ុុំមកពីគន្ធោះយរូណាស់គហ្ើយ តុំងពីខ្ុុំគៅរូច្ ញរត្ាន់ញរខ្ុុំគកើរគហ្ើយ។ 



ក៖ អ្រ! 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ក៖ គកើរគៅកុំពង់ធុំគណាោះគេ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ!  

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់្ប្ង ឥឡូវប្ងម្ភនអាយុប្៉ែុន្ធម នគហ្ើយប្ង?  

ខ៖ ខ្ុុំ៣៧ ។ 

ក៖ ៣៧ គប្ើគកើរ១៩៨០ឥឡូវ៣៧ គហ្ើយឥឡវូ២០១៧គហ្ើយ អ្ញ្ច ឹងជិរ៣៧គហ្ើយ។  

ខ៖ ជិរ៣៧គហ្ើយ គៅខវោះញខអ្ញ្ច ឹងហ្នឹងហ្អី។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងប្ង គរើម្ភត យប្ងារ់គ ម្ ោះអី្គគញែរប្ង?  

ខ៖ ម្ភត យខ្ុុំគ ម្ ោះ អ្ ូ ស្វន ារ់គកើរគៅ១៧កញ្ញា  ១៩៤៩ ។ 

ក៖ ារ់គកើរគៅភូមិឃុុំអី្គគញែរប្ង?  

ខ៖  ភូមិ ភូមិអី្គគគេ ខ្ុុំអ្រ់ចាុំគេ ត្ាន់ញរែឹងថាស្សុកសនទុក គខរតកុំពង់ធុំ។  

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ។  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើម្ភត យរប្ស់ប្ងារ់គកើរឆ្ន ុំញខមរារ់គកើរឆ្ន ុំអី្ញែរប្ង សរវអី្គគ? 

ខ៖ ខ្ុុំអ្រ់ែឹងញែរ គដាយស្វរអ្រ់ញែលសរួារ់សង។  

ក៖ តុំងពីរូច្រហ្ូរែល់ធុំអ្រ់ញែលសួរារ់គេចុ្ោះ ? 



ខ៖ ចាសអ្រ់ញែលសរួញមនញម៉ែ ញម៉ែៗឯងសរវអី្ ារ់គច្ោះញរគ្ាើយកុហ្កគយើងញែរ។ 

ក៖ កុហ្ក?  

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយែឹងញែរ ែឹងសរវអី្។  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគពលញែរារ់កុហ្កហ្នឹងារ់ថាឆ្ន ុំអី្គគ គលាារ់និយាយញមនញេនអ្ញ្ច ឹងហាណា?  

ខ៖ ែឹងារ់គកើរអី្ ារ់ថាអី្គគរគប្ៀប្ែូច្បុ្រណ្អ្ញ្ច ឹងហា ារ់ថាអ្ុំពិលលាស់ត្រយួខចីហ្៎...។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងរគេៀរ អ្ញ្ច ឹងប្ងគរើម្ភត យប្ងារ់ជាមនុសេញប្ប្ណាញែរ? 

ខ៖ ម្ភ៉ែក់ខ្ុុំារ់ជាមនុសេពូញកញមន គដាយស្វរារ់រស ូណាស ់ ារ់ញប្កា៉ែខ្ុុំតុំងពីខ្ុុំគៅកនុង 
គរោះ គហ្ើយារ់ម្ភនញរខ្ុុំម្ភន ក់គេ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គត្រោះថាារ់រស ូរកសុីចិ្ញ្ច ឹមខ្ុុំ គហ្ើយារ់គធវើទាហានគេៀរ។  

ក៖ ស្សីគធវើទាហាន?  

ខ៖ ចាសគធវើទាហាន អ្ញ្ច ឹងម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំារ់កមេរ់ខាា ុំងណាស់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខ្ុុំែឹងមក គពលខាោះខ្ុុំគៅជាមួយារ់ គហ្ើយទាហានគគា  ់ គហ្ើយអ្ញ្ច ឹងខ្ុុំររ់ពួនចូ្លគៅ
កនុងត្រង់គសរហ្រូ ពួនអាកនុងរូងគគហ្ហ៎...។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ  គហ្ើយែូច្ដាុំាយកនុងកាញមលត្ច្កអ្ងករឱ្យទាហាន ទាហានគគគៅថ្វ ៉ែាន ហា...  
អ្ញ្ច ឹងគគត្ច្កអ្ងករឱ្យ ខ្ុុំជួយត្ច្កឱ្យគគគេៀរ។ 

ក៖  ហ្ហ.៎..!  



ខ៖ ារ់គៅែល់ប្រថ្ប្៉ែលិនអី្ហាស។ 

ក៖ ជុំន្ធន់ណា ឆ្ន ុំណាញែរប្ង?  

ខ៖ ខ្ុុំអ្រ់ែឹងញែរ គពលអាជិរគគញប្កគហ្ើយហ្នឹង ទាហានគៅចុ្ងគត្កាយហ្នឹង ារ់អ្រ់យកខ្ុុំ
គៅប្រថ្ប្៉ែលិនគេ ារ់ខាា ច្ចា ់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងារ់យកខ្ុុំមកេុកគៅសទោះ ារ់គស្ើយាយខ្ុុំ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គហ្ើយារ់គៅប្រថ្ប្៉ែលិន។  

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយខ្ុុំអ្រ់ែឹងថាគពលណាគេ ស្ស្វប់្ញរគពលមកយកខ្ុុំវ ិ អ្ញ្ច ងឹហាណាស់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គហ្ើយមកគៅថ្ត្ពញវងហ្នឹងហ្អ។ិ  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ែលស់ពវថ្ងៃារ់កមេរ់ខាា ុំងណាស់ម្ភត យខ្ុុំ គហ្ើយអាយុជិរ៨០គហ្ើយ គហ្ើយរួច្គៅគធវើការ
គេៀរ  ារ់គៅធ្លក់កង់គៅ  ារ់គធវើការគៅមនទីរអ្ភិវឌ្ឍន៍គខរតថ្ត្ពញវងហ្នឹង។  

ក៖ គៅេល់ញរឡូវហ្នងឹ?  

ខ៖ គៅេល់ញរឥឡូវហ្នឹង  ារ់ញប្កពីកញនាងគធវើការទាហានហ្នឹងមក ារ់មកគៅគខរតថ្ត្ពញវង
ហ្នឹង សុុំគគគធវើការកញនាងគពេយ កញនាងគគគធវើការអ្ន្ធម័យអ្ញ្ច ឹងហាណា។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ែល់គពលារ់ឈប់្គធវើការកញនាងគពេយគៅត្ាក់ញខរិច្គពក ារ់សុុំគគមកគធវើគៅមនទីរ
អ្ភិវឌ្ឍន៍វ ិ គហ្ើយគធវើគៅមនទីរអ្ភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងត្ាក់ញខានរិច្ញែរហ្នឹង ប្៉ែុញនតគច្ោះានគធវើរហ្ូរ
ែល់ញរឥឡូវហ្នងឹ ារ់គៅប្គត្មើជារិរហ្ូរ ឥឡូវារ់ជិរ៨០ គហ្ើយគៅជិោះកង់គៅគធវើគេៀរ។   

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងប្ងសត្ម្ភប់្ឪពុករប្ស់ប្ងារ់គ ម្ ោះអី្គគញែរ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុុំគឹម គេៀង។  

ក៖ គឹម គេៀង ប្ងចាុំថ្ងៃញខឆ្ន ុំកុំគណ្ើ ររប្ស់ារ់គេ?  

ខ៖ អ្រ់ចាុំសង គដាយស្វរខ្ុុំញប្ការ់តុំងពីខ្ុុំគៅកនុងគរោះម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំគណាោះ ែល់គពលម្ភ៉ែក់ខ្ុុំារ់
អ្រ់ញែលនិយាយត្ាប់្សង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងែូច្ជាម្ភត យប្ងធ្លា ប់្ញែលត្ាប់្ថាា៉ែប្ងារ់ជាមនុសេញប្ប្ណាអ្រ់? 

ខ៖ ញម៉ែខ្ុុំារ់ត្ាប់្ខ្ុុំថាា៉ែខ្ុុំជាមនុសេឆ្ា រណាស់ ពូញកណាស់ ញរខ្ុុំែឹងញែរថាសពវថ្ងៃារ់ គៅ
រស់គៅឯគខរតកុំពង់ធុំ  ញរារ់អ្រ់ញែលានមកសួរសុខេុកខរកកូនគស្វោះ ខ្ុុំ្ៃល់ារ់ញែរចិ្រត   
ដាច់្។ 

ក៖ គហ្ើយចុ្ោះប្ងឯងអ្រ់គៅរការ់អ្ញ្ច ងឹ?  

ខ៖ គពលមុនខ្ុុំគៅរការ់ ខ្ុុំគៅជួប្យាយគៅអឺ្...កុំពង់គឈើទាលអី្ ស្សុការ់ខ្ុុំគៅជូប្ារ់
មតងញែរ មិនញែលានជួប្មុខា៉ែ គេ។ 

ក៖ គហ្ើយអ្រ់ត្ពមគៅរកញងមគេៀរគៅអ្រ់?  

ខ៖  អ្រ់ហា នគៅសទោះគគ អ្រ់ហា នគៅសទោះា៉ែ  ែលអ់្ញ្ច ឹងគៅជួប្យាយ ហ្ីែល់គពលគហ្ើយជួប្ពូ  
ពូគឹម ចាយ ពូគឹម ចាយហ្នឹងប្ន្ធទ ប់្ពីា៉ែខ្ុុំ។ 

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ហ្ី...គមើលគៅគគអ្រ់ជូនគៅរកសង អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ហា នគៅមកវ ិគៅ អ្ញ្ច ងឹអ្រ់ានជួប្មុខា៉ែ
ហ្មងញរខ្ុុំេុកគលខេូរស័ពទឱ្យញែរ ញរារ់អ្រ់មករក។ 



ក៖ គហ្ើយគពលប្ងគៅរការ់ ប្ងឯងអាយុប្៉ែុន្ធម នគហ្ើយានគៅរការ់? 

ខ៖ ៣៥ ។  

ក៖ ៣៥ ានគៅរកា៉ែ?  

ខ៖ ហ្ី...កូន២គហ្ើយ។ 

ក៖ ានគៅរកឪគហ្៎ហ? អ្ញ្ច ងឹប្ងគរើយាយប្ងខាងម្ភត យារ់គ ម្ ោះអី្គគប្ង? 

ខ៖ ារ់គ ម្ ោះយាយ ្ិរ ។  

ក៖ អី្គគ្ិរ? 

ខ៖ អ្ ូ ្ិរ ។  

ក៖ ារ់គៅរស់តប្ង?  

ខ៖ ារ់ស្វា ប់្គហ្ើយ ញម៉ែខ្ុុំ៨០ជាងគហ្ើយារ់គៅណាគេៀរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងប្ងចាុំថាារ់គកើរថ្ងៃញខឆ្ន ុំណាគេ?  

ខ៖ អ្រ់ែឹងគេ។  

ក៖ គៅជុំន្ធន់ណា ពីរជុំន្ធន់គេ?ខ្ុុំគិរថាម្ភត យប្ងារ់គកើរ១៩៤៧ អ្ញ្ច ឹងយាយសងគមរស្រសត 
និយមជុំន្ធន់ារុំង។  

ខ៖ ជុំន្ធន់សគមតច្សុីសុវរថិ គដាយស្វរសគមតច្ត មិនញមនសគមតច្តសុគរគនោះគេ សគមតច្តេួរ
មួយគេៀរ។   

ក៖ ចាសៗ! 

ខ៖ តខ្ុុំារ់គធវើទាហានគៅហ្នងឹប្គត្មើសគមតច្តេួរ អ្ញ្ច ងឹញម៉ែខ្ុុំារ់គែើរតមរហ្ូរចុ្ោះឪគធវើ
ទាហានកូនគែើរតមរហ្ូរ។ 



ក៖ ចាសចុ្ោះយាយារ់អឺ្...កញនាងកុំគណ្ើ រារ់ ារ់គកើរគៅណាញែរ ប្ងែឹងគេ?  

ខ៖ អ្រ់ែឹងគេ។  

ក៖ ស្សុកភូមិអី្វ៉ែន់យាយប្ងហា?  

ខ៖ ត្ប្ញហ្លកុំពង់ធុំទាុំងអ្ស់ហ្នងឹារ់ហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ស្សុកសនទុក គខរតកុំពង់ធុំហ្នឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងជីតខាងម្ភត យគ ម្ ោះអី្គគញែរប្ង?  

ខ៖ ជីតខ្ុុំគ ម្ ោះ តា៉ែន់ ញរមិនែឹងអី្ា៉ែ ន់គេ។  

ក៖ អ្រ់ស្វគ ល់គេគហ្៎ហ?   

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ធ្លា ប់្ឮអី្ខាោះពីជីត ពីម្ភត យប្ងគេ?  

ខ៖ អ្រ់ញែលសង ឮញរារ់ត្ាប់្ថាតខ្ុុំពូញកណាស់ ារ់អឺ្...ារ់រស ណូាស់គហ្ើយារ់គធវើ
ទាហានរហ្ូរទាល់ញរចាសស់្វា ប់្។  

ក៖ គធវើទាហានរហ្ូរ? 

ខ៖ ហ្នងឹគហ្ើយ ែល់អ្ញ្ច ឹងគៅារ់អ្រ់សូវម្ភនគករ តិ៍អាករអី្គៅសទោះគេ ចុ្ោះារ់គែើរតម ារ់គធវើ
ទាហានហ្ហ៎...អ្ញ្ច ឹងមិនគៅប្គត្មើកងេ័ព អ្ញ្ច ឹងារ់អ្រ់សូវម្ភនគករ តិ៍អាករគៅស្សុកសត្ម្ភប់្េុក
ឱ្យកូនគៅគេ  ជុំន្ធន់គត្កាយៗអ្រ់ ហ្នឹងគហ្ើយ។ 

ក៖  ញរារ់សុេាញរជាអ្នកកុំពង់ធុំតប្ង?  

ខ៖ ចាសអ្នកស្សុកសនទុក កុំពង់ធុំ។ 



ក៖ ចុ្ោះមិ ជីតខាងម្ភត យរប្ស់ប្ង ចុ្ោះែល់គពលខាងឪពុក ប្ងស្វគ ល់ពីខាងឪពុកប្ងប្៉ែុណាណ
ញែរ? 
ខ៖ អ្រ់ានស្វគ ល់អី្ទាុំងអ្ស់។  

ក៖ ស្វគ លគ់ ម្ ោះយាយ គ ម្ ោះតអី្អ្រ់? 

ខ៖  អ្រ់ អ្រ់ស្វគ ល់គេ ស្វគ ល់ញរត ភាវ យាយវន ញម៉ែារ់ត្ាប់្ានញរប្៉ែុណ្ណឹ ង  ារ់ថាគ ម្ ោះ 
តភាវ យាយវន ហ្នងឹគហ្ើយម្ភត យយាយ វន ឪពុកតភាវ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងប្ងឡូវម្ភនកូន២ន្ធក់គហ្ើយញមនគេប្ង?   

ខ៖ កូន៣។ 

ក៖ ប្ងអ្ញ្ច ឹងប្ងចាុំគេ ប្ងការគរៀប្អារហ្៍ពិរហ្៍គៅថ្ងៃញខឆ្ន ុំណាញែរប្ង?  

ខ៖ ថ្ងៃេី១៥ ញខ៣ ឆ្ន ុំ២០០៣។ 

ក៖ ប្ងគរៀប្ការគៅឯណាញែរ?  

ខ៖ ខ្ុុំការគៅគកៀនស្វវ យ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើការគរៀប្ការហ្នឹងស្សលា ់ាន គដាយខាួនឯឬក៏ឪពុកម្ភត យជាអ្នកគរៀប្ច្ុំឱ្យ? 

ខ៖ គមើលគឃើ ាន គដាយខាួនឯង។  

ក៖ គមើលគឃើ ាន គដាយខាួនឯងគហ្៎ហ? 

ខ៖ គហ្ើយត្ាប់្ឪពុកម្ភត យ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគៅក៏ចូ្លសតីែណ្តឹ ងគៅ។  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងខាងត្ប្ុសម្ភនជូនប្ណាត រការមកខាងស្សីញែរប្ង ែូច្ជាលុយជាែីឬក៏សទោះអ្ញ្ច ឹងហា? 



ខ៖ ជាលយុហ្នឹងគហ្ើយ។  

ក៖  ចាសអ្ញ្ច ឹងប្ងគរើប្ងម្ភនប្ងប្អូនត្ប្ុសស្សីប្៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរ?  

ខ៖ ខ្ុុំម្ភនញរម្ភន ក់ឯង។  

ក៖ ម្ភន ក់ឯង?ហ្នឹងគហ្ើយអ្រ់ម្ភននរណាគគគេ?  

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងប្ងគរើញារិសន្ធត នរប្សប់្ងែូច្ជា អ្ ុ៊ុំ ពូ មីងារ់ធ្លា ប់្គៅត្ប្គេសខាងគត្ៅអ្រ់ឬក៏
គៅញរញខមរ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនគេ។  

ក៖ អ្រ់ម្ភនគេ?  

ខ៖ ចាសខ្ុុំម្ភនប្ងប្អូនគត្ច្ើនប្៉ែុញនែខ្ុុំអ្រ់ញែលានស្ស្វវត្ជាវ គហ្ើយក៏អ្រ់ញែលានស្វគ ល់គេ 
គដាយស្វរខ្ុុំមករស់គៅថ្ត្ពញវងញរ២ន្ធក់ញម៉ែខ្ុុំ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គហ្ើយអ្ញ្ច ឹងដាច់្អ្រ់សូវែឹង គហ្ើយការ។ 

ក៖ គហ្ើយអ្ញ្ច ងឹ ប្ងគពលប្ងញប្កពីែូច្ជាញប្កពីស្សុកគៅកុំពង់ធុំមកគៅថ្ត្ពញវងប្ងត្ប្កប្រប្រ
អី្គគញែរចិ្ញ្ច ឹមជីវរិមួយយាយ? 

ខ៖ មកគៅែុំបូ្ងខ្ុុំគៅរូច្ខាា ុំងណាស់ ញម៉ែខ្ុុំារ់គធវើការងាររែឋមួយហ្នឹង សុុំគគគធវើការកញនាងគពេយ
ហ្នឹង គហ្ើយក៏រកសុីលក់នុំច្ុំណី្អ្ញ្ច ឹងគៅណា គហ្ើយគៅគពលខ្ុុំគច្ោះគែើរលក់ែូរាន គពល
លាៃ ច្គឡើងខ្ុុំគែើរលក់ត្ជក់ គពលត្ពឹកខ្ុុំគៅគរៀន គពលថ្ងៃលាៃ ច្គម្ភ៉ែងរគសៀល គម្ភ៉ែង១ គម្ភ៉ែង២ ខ្ុុំ
លក់នុំ គពលគម្ភ៉ែង៤ គម្ភ៉ែង៥ ខ្ុុំគែើរលក់ត្ជក់គៅភូមិហ្នឹង។  

ក៖ លក់ត្ជក់អី្ញែរប្ង?  



ខ៖ លក់ត្ជក់សញណ្ត ក ត្រសក់អី្ហ្នឹងណា ញម៉ែខ្ុុំគធវើត្ជក់ហ្នឹងឱ្យលក់គៅ គែើរែូរអ្ងករមកានត្ជក់ 
គហ្ើយគពលថ្ងៃគៅរ ៍ថ្ងៃអាេិរយគៅសុីឈនួលគគត្ច្រូគៅណា។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែកសទងូគៅណា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងប្ងែូច្ជាធ្លា ប់្រា  កគនទល រា អី្អ្រ់?  

ខ៖ ចាសធ្លា ប់្សុីឈនួលរា ត្កម្ភឱ្យគគ រា ត្កម្ភខ្ុុំគច្ោះរា ។  

ក៖ ជាន់គជើងជាន់អី្ គាោះគៅគាោះមក?  

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយរា ត្កម្ភ គហ្ើយប្ន្ធទ ប់្មកានមកគធវើការគរងច្ត្កហ្នឹង។  

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ឹងប្ង ប្ងភាពានគរៀនែល់ថាន ក់េីប្៉ែុន្ធម នញែរប្ង? 

ខ៖ ខ្ុុំានគរៀនែលថ់ាន ក់េី៥។  

ក៖ េី៥? 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ គរើគច្ោះអាននិងសរគសរគរើប្ង?  

ខ៖ គច្ោះអានគច្ោះ សរគសានរិច្រួច្។ 

ក៖  ចាសហ្នឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ ានខាោះៗ។ 

ក៖ គរើែូច្ជាប្ងគរៀនគៅស្វលាអី្គគញែរ គ ម្ ោះស្វលាប្ង? 



ខ៖ អី្គេ គៅស្វលាងមីគៅហ្នឹង គៅភូមិារយណ៍្ ឃុុំារយណ៍្ ស្សុកកុំពង់លាវហ្នឹង គគគៅ
ស្វលាងមី ញរឥឡូវគគដាក់គ ម្ ោះអី្គគគេ គគរត្មូវហ្នឹងគពលខ្ុុំគៅន្ធុំាន គៅញរស្វលាងមីៗ 
គដាយស្វរគគគេើប្ញរគធវើហា។  

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងប្ងគពលញែរគៅគរៀនគៅអី្អ្ញ្ច ឹងញម៉ែម្ភនញែរឱ្យលយុគៅគរៀនគៅអី្គេ?  

ខ៖ អ្រ់ញែលស្វគ ល់លយុគម៉ែច្គេ ត្ពលឹមគឡើងញុាុំញរាយកកគៅគរៀន ែល់គពលគៅគរៀន
គហ្ើយគច្ មកវ ិគហ្ើយអ្រ់ានគរៀនលក់ែូរារ់លក់សករត្ាប់្លក់អី្អ្ញ្ច ងឹ ប្ប្រលក់អី្រិច្
រួច្អ្ញ្ច ឹង លាងចានប្ប្រ លក់សករត្ាប់្ គហ្ើយគពលញខពុត្ទាត្ជោុះ ខ្ុុំគៅអ្ត្ងួនពុត្ទា ត្ជក់យក
គៅលក់យកលយុហ្នឹងប្ង់ស្វលា ជុំន្ធន់ហ្នងឹប្ង់ស្វលាហា ប្ង់ស្វលាគហ្ើយេិ គសៀវគៅ 
គឺខ្ុុំរកគដាយខាួនឯងហ្មង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ េិ សករត្ាប់្គៅលក់ានច្ុំគណ្ ខាោះ សនេុំេុកេិ ញែកគមម  គសៀវគៅគរៀន គហ្ើយែល់ឆ្ន ុំ
ប្ង់ស្វលា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្រ់ញែលានចាយគម៉ែច្គេ អ្រ់ស្វគ ល់លុយចាយគេ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ងឹប្ងសត្ម្ភប់្កតីស្សថ្ម៉ែរប្ស់ប្ងគពលញែលប្ងកុំពុងញរគៅគរៀនពីរូច្ហា ធុំគឡើងប្ង
ច្ង់គធវើអី្គគញែរ? កតីស្សថ្ម៉ែត្ាន់ញរជាកតីស្សថ្ម៉ែអ្ញ្ច ងឹហា? 

ខ៖ កតីស្សថ្ម៉ែពីគែើមគិរថាច្ង់ឱ្យគរៀនឱ្យគច្ោះគៅ គធវើការអី្មួយញែលានស្សលួអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ គធវើអី្គគញែរប្ង?  

ខ៖ គធវើជាត្គូ គធវើជាគពេយអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ ច្ង់ញែរញរគយើងអ្រ់ម្ភននិសេ័យ គយើងអ្រ់ម្ភនលេាភាព 
កូនគទាលហ្នឹងគហ្ើយ។  

ក៖ គដាយស្វរម្ភត យមួយកូនមួយគហ្៎ហ...ប្ងគហ្៎ហ?  



ខ៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងប្ងមហូប្ញែលប្ងចូ្លចិ្រតហ្ូប្ជាងគគ ប្ងចូ្លចិ្រតពិស្វរមហូប្អី្គគញែរ? 

ខ៖ ខ្ុុំអ្រ់ញែលគនោះអី្គេ មហូប្អី្ក៏ញុាុំានញែរ។  

ក៖ អ្រ់សវូគរ ើសគេគហ្៎ហ?  

ខ៖ អ្រ់សវូគរ ើសចូ្លចិ្រតទាុំងអ្ស់។  

ក៖ ប្ងឯងគច្ោះគធវើមហូប្ទាុំងអ្ស់គរើហ្ី?  

ខ៖ ខ្ុុំគច្ោះគធវើញរមហូប្ញខមរគដាយស្វរគយើងរស់គៅញខមរ គយើងអ្រ់គច្ោះគធវើមហូប្េុំគនើប្ៗគេ គប្ើមហូប្គៅ
ស្សុកញស្សគច្ោះទាុំងអ្ស ់សាកកូរ សាមជូរ ានគធវើញរគត្គឿងគធវើញរអី្ានទាុំងអ្ស។់ 

ក៖ គហ្ើយគច្ោះគធវើមហូប្ហ្នឹងរពីនរណាគគ?   

ខ៖ គឃើ ញម៉ែត្ាប់្ គហ្ើយគយើងគៅសទោះអ្នកគសេងគគត្ាប់្ គគសាអ្ញ្ច ឹងគៅ គរៀនគធវើតម ចាស     
អ្ញ្ច ឹងគយើងអាច្គច្ោះគត្ច្ើន។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងប្ង ប្ងចូ្លចិ្រតស្វត ប់្ប្េច្គត្មៀងអី្គគ? 

ខ៖ ខ្ុុំចូ្លចិ្រត។  

ក៖ សម័យណា?  

ខ៖ សម័យពីគែើមញែរ គដាយស្វរវម្ភនរកយរប់្គរៀប្គត្ច្ើន អ្នាង់អ្គន្ធា ច្គត្ច្ើន។ 

ក៖ អ្នកច្គត្មៀងមួយណាញែលប្ងចូ្លចិ្រតជាងគគប្ង? 

ខ៖ ែូច្ជាណ្យ វ៉ែន់គណ្រ ហ្ុឹម សុីវន អី្វ៉ែន់អ្ញ្ច ឹងគៅ។  

ក៖ ជុំន្ធន់រប្ស់ប្ង?  

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយជុំន្ធន់រប្ស់ខ្ុុំ។ 



ក៖ ប្ងឯងគច្ោះគលងឧប្ករណ៍្រន្រនតីអី្អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់គច្ោះគេ ចូ្លចិ្រតញរស្វត ប់្។  

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ ប្ងែូច្ជាសទោះញែលប្ងរស់គៅ គៅស្សុកគៅហ្នឹងណាគរើម្ភនលកខណ្ៈយា៉ែង
គម៉ែច្ញែរ ែូច្ជាសទោះគឈើ សទោះងមឬក៏គម៉ែច្ប្ង? 

ខ៖ សទោះគឈើ  ច្ង់គមើលរបូ្ភាពគហ្៎ហ? 

ក៖ ម្ភនរបូ្ភាពគេៀរ ចាុំដាក់រូប្ងរគេៀរ។ សង់ហ្នឹង ប្ងជួលជាងឬក៏?  

ខ៖ ជួលជាង ពីមុនខ្ុុំគៅសទោះរូច្ ខ្ុុំគេើប្ញរនិយាយគហ្ើយមិ  អឺ្...គឺត្ាន់ញររុោះញរែុំបូ្លគច្ គឺ
គៅស្សឹប្ប្គណាែ យ  គដាយស្វរវកគណ្ែ ៀវសុីខាា ុំងណាស់  កគណ្ត ៀរខាា ុំងណាស ់ ញម៉ែខ្ុុំគពលខាោះ
ារ់គធវើគដាយខាួនឯងហ្នឹង។   

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ស្សុកអាគមរចិ្គគអ្រ់ញែលស្វគ ល់គេ គប្ើគគស្វគ ល់ គប្ើស្វគ ល់ៗ ញរត្ប្ញហ្លជាខទម ចុ្ោះវម្ភន
គឈើញរបួ្នគែើមែុំបូ្លគៅ គយើងាុំងអាញងប្គៅ គយើងរស់គៅាន ៤គៅ១០ឆ្ន ុំ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គេើប្ញរឥឡូវហ្នងឹ២០១៣,  ១៤ , ២០១៥,  ១៦ហ្នឹងាន ានគធវើសទោះធុំហ្នឹង គធវើជាគជើងសសរ
ងមប្៉ែុញនតគឈើែញែល។  

ក៖ ចាសៗ!  

ខ៖ គហ្ើយអ្រ់ទាន់ម្ភនាុំងជញ្ញជ ុំងសង។   

ក៖ គម៉ែច្អ្ញ្ច ឹង?  

ខ៖ អ្រ់ម្ភនលុយាុំងញរសងក័ស ី។  

ក៖ គហ្ើយយាយារ់គៅហ្នឹងគៅអ្ញ្ច ឹង?  



ខ៖ ចាសារ់គៅចាុំជាគរៀងរលថ់្ងៃ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងប្ង គរើជីវរិរប្ស់ប្ងខុសែូច្ជាជីវរិប្ច្ចុប្បននគហ្ើយនឹងពីមុនខុសាន គម៉ែច្ញែរ
ប្ង? 

ខ៖ ការពិរអាគពលខ្ុុំគៅគពលមុនមយ៉ែងញែរ គដាយស្វរគយើងគៅម្ភន ក់ឯង ែល់គពលឥឡូវម្ភន
ត្គួស្វរម្ភនត្គសួ្វរគៅក៏អ្រ់ទាន់ថាវស្សួលញែរ គៅញរពិាកញែរគដាយស្វររល់ថ្ងៃពិាកខាា ុំង
ហ្មងគយើងគៅសទោះជួល។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គយើងជួលសទោះគគគៅរចួ្គហ្ើយគៅញប្កាន គេៀរ កូនគៅស្សុកគដាយស្វរគយើងេុកគៅសទោះ 
ជួលគយើងឧប្រថមាឱ្យវអ្រ់ត្ាន់គេ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគយើងយកវគៅគរៀនគៅស្សុកវញប្កាន អ្ញ្ច ឹង ត្គសួ្វរខ្ុុំវពិាកញែរ ប្៉ែុញនតគដាយស្វរ
គច្ោះយល់ចិ្រតាន  ប្តីអ្រ់ម្ភនគៅញុាុំកាគហ្វ អ្រ់ម្ភនគៅគលងគសើច្ស្សីខាងគត្ៅែល់អ្ញ្ច ឹងគៅ
ារ់សុភមងគលត្កុមត្គូស្វរខ្ុុំម្ភនគព  ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖  ត្ាន់ថាវខវោះត្ាក់ ហ្នឹងគហ្ើយប្៉ែុញនតការហ្បូ្ចុ្ក ការរស់គៅគឺវស្សួល។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ស្សួលកនុងចិ្រត។  

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងប្ង គរើគពលគវលាញែលគៅកនុងជីវរិរប្ស់ប្ងហា គពលគវលាញែលលុំាកជាង
គគប្ុំសុរគពលណាញែរប្ង?  

ខ៖ គពលរល់ថ្ងៃញែលពិាកខាា ុំង គយើងគៅញប្កាន  គពលខាោះម្ភត យឈឺអ្ញ្ច ឹងគឺយប់្អាត្ធ្លត្រក៏
ត្រូវញរគៅម្ភត យម្ភនញរកូនញរមួយគឺខ្ុុំ គហ្ើយរល់ថ្ងៃខ្ុុំេុកកូនខ្ុុំគៅជាមួយារ់ែល់គៅ២      



អ្ញ្ច ឹងារ់គៅគធវើការសងារ់គមើលកូនខ្ុុំសង អ្ញ្ច ឹងារ់ពិាកខាា ុំងណាស ់ គហ្ើយខ្ុុំក៏ពិាក 
ញែរគដាយស្វរគៅញប្កាន អ្ញ្ច ឹងហ្នឹងគហ្ើយ គហ្ើយខ្ុុំគៅភនុំគព រល់ថ្ងៃ គៅជាសទោះជួល សទោះជួល
ហ្នឹងពិាកខាា ុំងណាស់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ វរគ ៉ែរថ្ ៉ែ។ 

ក៖ ចាសចុ្ោះប្ងគរើសពវថ្ងៃប្ងភាពត្ប្កប្មុខរប្រអី្គគញែរចិ្ញ្ច ឹមជីវរិ? 

ខ៖ េីពឹងគៅគលើត្ាក់ញខប្តីមួយ គដាយស្វរត្ប្ពនាអ្រ់ម្ភនគធវើអី្សងគមើលកូន។ 

ក៖  ចាសអ្ញ្ច ងឹប្ង ខ្ុុំែឹងថាប្ងគកើរឆ្ន ុំ១៩៨០ អ្ញ្ច ឹងប្ងអ្រ់ទាន់ាន្ាងការ់សន្រងាគ មជុំន្ធន់
ប្៉ែុល ពរឬក៏លន់ នល់ អី្គេប្៉ែុញនតែូច្អាប្ន្ធទ ប់្ពីឆ្ន ុំហ្នឹងមកក៏គៅញរម្ភនសល់ញមនគហ្សប្ង?  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងប្ងគរើអាច្ត្ាប់្ខ្ុុំពីអ្វីញែលែូច្ជាគកើរគឡើងគៅកនុងជុំន្ធន់ញែលប្ងជួប្ត្ប្េោះ ក៏ែូច្
ជាគរើប្ងស្វត ប់្អី្ខាោះពីជុំន្ធន់សន្រងាគ មពីម្ភត យរប្សប់្ងអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ ខ្ុុំធ្លា ប់្ស្វត ប់្សូរត្ាប់្កាុំគភាើងហ្មង គពលខាោះខ្ុុំគគងគៅស្ស្វប់្ញរម្ភ៉ែក់ខ្ុុំដាស់ខ្ុុំ ថាត្ាប់្
កាុំគភាើងធ្លា ក់មកពឹងៗហ្មងច្ុំសទោះខ្ុុំហ្មងហា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ គហ្ើយគពលខាោះគឺគគគ ា្ ោះគគហ្មង គគសន្រងាគ មហ្នឹងហា សន្រងាគ មគគចូ្លលុកកនុង
ភូមិថ្វាន ខាា ុំងហាររ់គៅគែកញរកនុងត្រង់គសកនុងរូងគគ។ 

ក៖ គៅឆ្ន ុំ១៩០០ប្៉ែុន្ធម នញែរប្ង? 

ខ៖ គៅឆ្ន ុំ១៩០០ប្៉ែុន្ធម នគេ គដាយស្វរខ្ុុំគៅរូច្ែឹងញរចាុំគយើងភ័យគពកហ្ហ៎...អ្ញ្ច ឹងចាុំ។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ែល់ញរញម៉ែខ្ុុំអូ្សរ ុចូ្ល  ុកចូ្លកនុងរនាហ្នឹងហា អ្ញ្ច ឹងពិាកណាស ់ភ័យខាា ុំងណាស់។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹែល់គពលម្ភត យរប្សប់្ងារ់ត្ាប់្ពីជុំន្ធន់ ប្៉ែុល ពរវ ិវម្ភនលកខណ្ៈគម៉ែច្
ញែរ ជីវរិរប្ស់គយើងយា៉ែងគម៉ែច្ញែរ? 

ខ៖ និយាយែល់ហ្នឹងវពិាកខាា ុំងគដាយស្វរអ្រ់ញែលថាម្ភនគៅស្សួលគម៉ែច្ ភ័យរហ្ូរ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ហ្នងឹគហ្ើយ គហ្ើយគែើរតមម្ភត យគៅកញនាងទាហានវ ិ ពិាកណាស់អ្រ់ែឹងថាស្សួលគម៉ែច្ 
ឮសូរញរត្ាប់្កាុំគភាើងគគា ់ាន មួយថ្ងៃៗ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគពលជុំន្ធន់ ប្៉ែុល ពរ គរើម្ភត យរប្ស់ប្ងារ់គម៉ែច្ញែរ? 

ខ៖  គពលគៅកនុងអាពរម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំារ់ថាារ់គធវើគពេយ គពេយគៅកនុងជុំន្ធន់ប្៉ែុល ពរហា។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងារ់គែើរជួយគគខាា ុំងហា។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសារ់គគគៅថាន្ធរគី្នើមហា ហ្នងឹគហ្ើយារ់ជួយគគត្គប់្ញប្ប្យា៉ែងទាុំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ារ់ហ្រ់ខាា ុំងហា ារ់មិនញែលានគែកពួនគម៉ែច្គេជួយគគខាា ុំងហា។ 

ក៖ គឃើ គពលពិាកគត្ច្ើនប្ង?  



ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ ារ់អ្រ់ម្ភនថាស្វគ ល់ពនាឺថ្ងៃគម៉ែច្គេ ារ់ថាជួនណាត្រូវគៅញហ្លេឹក ្ាងេឹក 
្ាងេគនាអី្ក៏ារ់គៅញែរគែើមបីជួយពួកទាហាន គគា ់គគគហ្ើយគគា ់អី្ គគគត្ាោះថាន ក់ហ្ហ៎...
អ្ញ្ច ឹងារ់គៅយកពយាលហ្ហ៎...ញហ្ល្ាងេឹកទា មក ារ់ពិាកណាស់គពលខាោះារ់ថា
ារ់ពិាកខាា ុំងណាស់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ារ់អ្រ់ទាន់ញែរានស្សួលរហ្ូរទាល់ញរឥឡូវ។ 

ក៖ ចាសប្ងែូច្ជាប្ងម្ភនអ្វីញែលប្ងចាុំជាងគគកនុងែូច្ជាជីវរិរប្ស់ប្ងប្ុំសុរហា?គរើប្ងចាុំ
គពលណាជាងគគគៅកនុងជីវរិ? 

ខ៖ ចាុំគៅគពលពិាកឬក៏គពលស្សណុ្ក?  

ក៖ គពលពិាក។  

ខ៖ ពិាកខាា ុំង?ពិាកខាា ុំងគៅគពលញែលគយើងររ់ខាា ច្ត្ាប់្ហ្នឹងហ្មងគឺវចាុំខាា ុំងហ្មង។  

ក៖ ែូច្ជាអ្វីញែលប្ងច្ងចាុំជាងគគប្ុំសុរហា គទាោះពិាក គទាោះស្សួលគម៉ែច្ក៏គដាយញែលែក់
ជាប់្កនុងែួងចិ្រតប្ងញែលអ្រ់អាច្ប្ុំគភាច្ានអ្ញ្ច ងឹហា? 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ ចាុំគឺចាុំគៅគពលញែរគយើងខាា ច្ខាា ុំង គពលញែលគយើងភ័យខាា ុំង ជាពិគសសម្ភ៉ែ ក់
គយើងអ្រ់គៅអ្ញ្ច ឹង ារ់ចុ្ោះគៅទាហានារ់អ្ញ្ច ងឹហា គហ្ើយារ់េុកខ្ុុំគៅគចាល គឺភ័យខាា ុំង 
ខាា ច្ខាា ុំងគៅគពលឮសគមាងត្ាប់្ហ្នឹង គហ្ើយជាពិគសសគៅស្សុកខ្ុុំម្ភនគវៀរណាមចុ្ោះគៅ
ហា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ែល់គពលគហ្ើយខ្ុុំអាញលងញរគៅស្វលាគរៀន គៅស្វលាគរៀនគៅគមើលគគគរៀនហ្នឹង 
ស្ស្វប់្ញរឮកតុងមកស្ស្វប់្ញរររ់រកញម៉ែអ្រ់គឃើ គេ អ្ អ្ញ្ច ឹងមិនែឹងញម៉ែគៅណា ភ័យណាស ់
ចាុំានអ្ញ្ច ឹង។ 



ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ឹងប្ងគរើស្វវ មីប្ងារ់គ ម្ ោះអី្គគញែរប្ង? 

ខ៖ ឈឺន សុវណ្ណដារ៉ែ។ 

ក៖ ចាុំថាារ់គកើរគៅថ្ងៃញខឆ្ន ុំណាអ្រ់? 

ខ៖ ារ់គកើរគៅឆ្ន ុំ គៅថ្ងៃេី១១ ញខ០១ ឆ្ន ុំ១៩៧៨។  

ក៖  ចាសហ្នឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ ារ់អាពរញែរ ារ់ញប្កអាពរញែរ។  

ក៖ គកើរគៅកនុងជុំន្ធន់ ប្៉ែុល ពរហ្មង? 

ខ៖ ចាសារ់កមេរ់ខាា ុំងញែរ ឮម្ភ៉ែ ក់គកមកខ្ុុំនិយាយត្ាប់្។ 

ក៖ ែូច្ជាអឺ្...គរើារ់គកើរគៅភូមិ ឃុុំអី្គគញែរប្ង? 

ខ៖ ខ្ុុំអ្រ់ចាុំគេ េល់ញរសួរារ់ខាួនឯងហ្ហ៎...?  

ក៖ ប្ងវណ្ណរ៉ែ គកើរគៅភូមិ ឃុុំអី្គគញែរ?  

គ៖ សត្ម្ភប់្ខ្ុុំ ខ្ុុំគកើរគៅភូមិែកវ៉ែន់ គៅជិរអ្ងគតគស្វម គខរតតញកវ។ 

ក៖ គខរតតញកវ ?ចាសស្សុកអី្គគញែរប្ង?  

គ៖ ស្សុកត្ររុំងត្ពីង។  

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ឹងប្ងគរើប្តីរប្ស់ប្ងារ់ជាមនុសេយា៉ែងគម៉ែច្ញែរ គរៀប្រប់្ឱ្យអ្ស់
គមើលគៅមុខប្តី និយាយគែើមត្ាប់្រិច្គមើល? 

ខ៖ ារ់ជាមនុសេលអប្ុំសុរ សត្ម្ភប់្កនុងចិ្រតខ្ុុំជាគរៀងរល់ថ្ងៃារ់លអខាា ុំងណាស់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ តុំងពីារ់គរៀប្ការមកជាមួយខ្ុុំមការ់មិនញែរគធវើឱ្យខ្ុុំពិាកគម៉ែច្គេ។  



ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងការត្គប់្ត្គងគត្ៅសទោះនិងកនុងសទោះឧសាហ្៍ណាស់ ារ់សគរ់សគង់ត្កុមត្គួស្វរានលអ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ារ់ញងានទាុំងកូនទាុំងអី្ និយាយគៅារ់ញងានទាុំងអ្ស។់ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងប្ងគត្កាយពីប្ងរួច្ប្ងម្ភនកូនប្៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែរឥឡូវ? 

ខ៖ សពវថ្ងៃរស់គៅ៣ន្ធក់ អ្រ់គៅមួយ។  

ក៖ ស្សីប្៉ែុន្ធម ន ត្ប្សុប្៉ែុន្ធម នញែរប្ង? 

ខ៖ ស្សី២ ត្ប្ុស១  ត្ប្ុសកណាត ល។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងប្ងអាច្គរៀប្រប់្គ ម្ ោះកូន តុំងពីប្ងែល់គៅានគេប្ង? 

ខ៖ ារ់គ ម្ ោះ ឈឺន សុវណ្ណរសមីស្សីចាន់ និងឈនឺ គពត្ជមុនី និង ឈឺន គនាមុនីម្ភ។ 

ក៖ ហ្នងឹគហ្ើយ អ្ញ្ច ឹងប្ងគរើប្ងែូច្ជាឱ្យកូនទាុំងអ្ស់ញែលប្ងែូច្ជាសតលក់ុំគណ្ើ រឱ្យារ់ ឱ្យ
ារ់គៅគរៀនទាុំងអ្ស់អ្រ់ប្ង? 

ខ៖ ចាសារ់ានគៅគរៀនទាុំងអ្ស់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គៅគពលឡូវគនោះគប្ើកូនេី១ារ់គរៀនថាន ក់េី៧គហ្ើយ គហ្ើយកូនេី២ារ់ថាន ក់េី៥។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគហ្ើយ គរើមូលគហ្រុអី្ប្ងឱ្យកូនប្ងគៅគរៀន? 

ខ៖ ច្ង់ឱ្យារ់គច្ោះ ច្ង់ឱ្យារ់ម្ភនអ្ន្ធគរគៅថ្ងៃមុខឱ្យគច្ោះែឹង។ 

ក៖ គច្ោះានគត្ច្ើនអ្ញ្ច ឹងប្ងគហ្៎ហ?  

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងប្ងសត្ម្ភប់្ជីវរិរប្ស់ប្ង គរើការសិកាម្ភនអ្រថយា៉ែងគម៉ែច្ញែរសត្ម្ភប់្ជីវរិរប្ស់
ប្ង? 

ខ៖ វសុំខាន់ខាា ុំងណាស់គប្ើអ្រ់ានគរៀនគឺាម នន័យអី្គេ ែូច្ថាគយើងអ្រ់គច្ោះវពិាក។  

ក៖ វពិាកហ្មងប្ងគហ្៎ហ?  

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ ខ្ុុំអ្រ់គច្ោះគេកុុំឱ្យកូនអ្រ់គច្ោះែូច្ខ្ុុំគេៀរ អ្ញ្ច ឹងត្រូវខុំត្បឹ្ងសគរ់សគង់ឱ្យកូនគរៀន 
គច្ោះ។  

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹប្ង គរើប្ងានសតល់ែុំបូ្ន្ធម នអី្ខាោះែូច្ជាែល់កូនគៅរប្ស់ប្ងរល់ថ្ងៃ ែូច្ជា
អ្ប់្រ ុំពួកគគគម៉ែច្ញែរ ឱ្យគែើរគលើសាូវគម៉ែច្គៅ? 

ខ៖ ឱ្យគគគែើរកនុងសាូវលអ គដាយស្វរគពលត្ពឹកគឡើងកូនគច្ គៅគរៀន កូនអ្ធិស្វឋ នរួច្គហ្ើយកូន
គៅគរៀន ខុំត្បឹ្ងគរៀនស្វត ប់្អ្នកត្គ ូ គហ្ើយអ្ងគុយកុុំគលងគសើច្ គពលខាោះកូនមកត្ាប់្ម្ភ៉ែ ក់កូនថ្វ ៉ែាន  
ត្ាប់្កូនអ្រ់ថ្វ ៉ែាន គេ កូនត្រូវញរខុំគរៀន ត្រូវញរយកច្ុំគណ្ោះគច្ោះ ធុំគៅកូនគធវើការងារានស្សលួ ។  

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ខ៖ ញរគប្ើកូនអ្រ់គច្ោះកូនពិាកខាា ុំងណាស់ ត្ាប់្កូនអ្ញ្ច ឹងរល់ថ្ងៃ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងប្ង គរើប្ងគធវើយា៉ែងគម៉ែច្ខាោះគែើមបឱី្យត្កុមត្គួស្វរប្ងម្ភនសុភមងគលគៅរល់ថ្ងៃ
ហ្នឹង? 

ខ៖ សពវថ្ងៃត្កុមត្គួស្វរខ្ុុំអ្រ់ម្ភនលុយញមន ញរម្ភនសុភមងគលហា គដាយស្វរគពលខាោះពួកខ្ុុំ
អ្រ់ម្ភនលុយគស្វោះញរដាុំប្ប្រញុាុំជាមួយេឹកត្រីអី្គៅ េឹកសុីអីុ្វគៅ ពងទា១ត្ាប់្គៅ គធវើគម៉ែច្ 
អ្រ់ម្ភនគច្ោះគ ា្ ោះត្ប្ញកកាន គេកូនគៅខ្ុុំ ញុាុំគហ្ើយគគងគៅែឹងគធវើគម៉ែច្គប្ើអ្រ់ម្ភនគៅគហ្ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ងឹគែើមបីឱ្យម្ភនសុភមងគលែូច្ប្ងអ្រ់សវូខវល់នឹងគនោះគៅគជៀសសុរពីអី្គគញែរប្ងាន
គធវើឱ្យត្គួស្វរ ប្ងគទាោះអ្រ់ម្ភនលុយក៏សប្ាយចិ្រត? 



ខ៖ គយើងគិរថាកាលណាគយើងគ ា្ ោះាន  គយើងសតីឱ្យាន ពិាកៗឡូឡា វហ្រ់ឥរត្ប្គយាន៍     
គប្ើគយើងន្ធុំាន គិរថាហ្ូប្គៅប្៉ែុណ្ណឹ ង គយើងហ្ូប្ឱ្យម្ភនកម្ភា ុំងត្ពឹកគឡើងគយើងគែើរគិរថាគយើង
គៅរកលុយគធវើការអី្គេៀរ គហ្ើយកូនៗខុំត្បឹ្ងគៅគរៀនស្វត ប់្ត្គ ូ គរៀនគធវើគម៉ែច្ឱ្យគច្ោះគៅគធវើឱ្យ
ត្គួស្វរខ្ុុំមិនញែលគ ា្ ោះត្ប្ញកកាន គេ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ យល់ចិ្រតាន  ែូច្ខ្ុុំអ្ញ្ច ឹងេុកប្តីគចាលគៅឯភនុំគព ៣ញខអី្ហ្ហ៎...ខ្ុុំអ្រ់ញែលមក
ជួប្ារ់គេ អ្ញ្ច ឹងភាពគស្វម ោះត្រង់រប្ស់ារ់ក៏អ្រ់ម្ភនគៅគលងគសើច្ស្សីគត្ៅ ារ់ខុំត្បឹ្ងញរគធវើ
ការរកលុយគស្ើរឱ្យត្ប្ពនា គហ្ើយសត្ម្ភប់្ខ្ុុំយកលយុហ្នឹងគៅសគរ់សគង់កូន សគមាៀកប្ុំរក់អាហារ
ហ្ូប្ចុ្កហ្នឹង ត្ប្ចាុំថ្ងៃគឺសុំខាន់ខាា ុំងណាស់។  

ក៖  ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុុំគត្រៀមណាស់ ខ្ុុំអ្រ់ញែលយកច្ុំណាយគៅគលើអី្ទាុំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ឹងប្ងមួយគនោះជាសុំណួ្រមួយចុ្ងគត្កាយ ជាចុ្ងប្ញ្ច ប់្គដាយស្វរការ
ងរសគមាងគនោះនឹងសតលែូ់ច្ជាកូនគៅរប្ស់ប្ងារ់នឹងស្វត ប់្គៅគពលគត្កាយគេៀរ អ្ញ្ច ឹងប្ង
គរើម្ភនែុំបូ្ន្ធម នអ្វីខាោះគែើមបីញណ្ន្ធុំែល់កូនគៅជុំន្ធន់គត្កាយឱ្យារ់កាា យជាមនុសេគម៉ែច្ញែរ
ប្ង? 

ខ៖ ច្ង់ឱ្យកូនហ្នឹងហា...កាា យជាមនុសេលអ កូនស្វត ប់្ែុំបូ្ន្ធម នឪពុកម្ភត យ ស្វត ប់្ែុំបូ្ន្ធម នអ្នកត្គូ
គៅរកយគគថាចាស់ៗត្ាប់្មិនញែលគច្ោះខុសគេ កូនត្រូវរស ូគរៀន ស្វត ប់្គត្រោះជីវរិម្ភត យពិាក
ណាស់ គហ្ើយកូនអ្រ់ពិាកែូច្ម្ភត យគេ គដាយស្វរស្សុកឥឡូវអ្រ់សន្រងាគ ម គកើរមកកូនែឹងញរ
គរៀនអ្ញ្ច ឹងកូនត្រូវរស ូគរៀនម្ភនអី្សុំខាន់ជាងគរៀន គរៀនឱ្យគច្ោះ គពលកូនគច្ោះកូនម្ភនច្ុំគណ្ោះ
កូនអាច្គធវើការានធុំ អ្ញ្ច ងឹកូនានត្ាក់ញខានគត្ច្ើនកូននឹងចាយានស្សួល រស់គៅគដាយ
ស្សួលម្ភនញរប្៉ែុណ្ណឹ ងច្ង់ឱ្យកូនែឹងប្៉ែុណ្ណឹ ង។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណ្គត្ច្ើនប្ងញែលឱ្យខ្ុុំានសម្ភា សគៅកនុងថ្ងៃគនោះ គហ្ើយខ្ុុំនឹងចូ្លគៅកនុងគវប្
ស្វយញែលខ្ុុំាននិយាយខាងគលើ អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណ្គត្ច្ើនណាប្ង។ 

ខ៖ ចាសអ្រគុណ្៕ 

 

 

 


