
ការសម្ភា សរបសប់ង  ផុន  វាសនា 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ   កុសល្យ  វឌ្ឍនៈនិមល្             ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ   ផុន  វាសនា 

 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងឈអ្ើថ្ងៃឈនោះខ្ុុំអ្រេុណបងមមនមែនមែលបានឱ្យផតល្់ឱ្កាសខ្ុុំ  ឈែើមបីមកសម្ភា សឈៅថ្ងៃហ្នឹង 
ឈហ្ើយសម្ភា សឈោយខ្ុុំឈ ម្ ោះកុសល្យ វឌ្ឃនៈនិមល្ឈហ្ើយែីកមនែងសម្ភា សេឺភូមិែុំណាក់ធុំត្បាុំ  សង្កា រ់ 
សទឹងមានជ័យ ខ័ណឌ មានជ័យ  ត្កុងភនុំឈេញ។  ថ្ងៃមខសម្ភា សេឺឈៅថ្ងៃែី១៥ មខ១០ ឆ្ន ុំ២០១៧ អ្ញ្ច ឹងបងឈអ្ើ 
សម្រម្ភប់បងបងមានឈ ម្ ោះឈេញឈ ម្ ោះអ្វីមែរ? ឈ ម្ ោះមែរឈត្បើឈៅកនុងអ្ត្តសញ្ញា បណ្ណហ្អា សបង? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះផុនវាសនា។ 
ក៖ ឈ ម្ ោះ? 
ខ៖ ផុន វាសនា។ 
ក៖ ផុនវាសនាបង។ ចុោះបងមានឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈហ្ាស? 
ខ៖ មានឈរើមានឈ ម្ ោះឈអ្ើត្េីស្នន ។ 
ក៖ ត្េីស្នន ? ឈ ម្ ោះត្េីស្នន ហ្នឹងឈេឈៅបងតុំងេីឈកមងមកឬមួយក៏ឈេល្ធុំឈហ្ើយ? 
ខ៖ ឈេល្ជាសមាជិកឈៅកនុងត្េោះវហិ្អរឈយើងមរមតង។ 
ក៖ ហ្អ៎! 
ខ៖ េឺបានន័យថាឈ ម្ ោះហ្នឹងវាត្រូវបានឈកើរឈ ើងឈៅឈេល្មែរខ្ុុំចាប់ឈផតើមចូល្ជាសមាជិក។ 
ក៖ ចាស! បងចាស! ចឹងឈអ្ើឆ្ន ុំហ្នឹងបងអាយុប ុនាម នឈហ្ើយ? 
ខ៖ អាយ៣ុ៥ឈហ្ើយ។ 
ក៖ ហ្ិហ្៣ិ៥ឆ្ន ុំណាបង? ឈហ្ើយបងឈកើរឈៅថ្ងៃណាមខណាឆ្ន ុំណាមែរ? 
ខ៖ ឈអ្ើឈកើរឈៅថ្ងៃែី២៩មខ០៤ឆ្ន ុំ១៩ឈៅឈអ្ើ៨៣។ 
ក៖ ១៩៨៣ណាបង? 
ខ៖ ហ្ាឺ! 
ក៖ ចុោះបងឈអ្ើឆ្ន ុំបងេិរជាមខមរឆ្ន ុំអី្ឈេ? 
ខ៖ ឆ្ន ុំកុរ។ 
ក៖ ឆ្ន ុំកុរហ្នឹងសរវអី្ឈេបង? 
ខ៖ សរវត្ជូក។ 
ក៖ អ៎! សរវត្ជូកណាបងណាហ្ិហ្ិ ឈហ្ើយបងែីកមនែងកុំឈណើ របងឈៅណាមែរ? 
ខ៖ ែីកុំឈណើ រឈអ្ើេិរត្បាកែឈៅឈអ្ើជាយមែនថ្ង។ 
ក៖ ជាយមែនថ្ងហ្អា បង? ចុោះបងចាុំឈ ម្ ោះភូមិស្សកុឃុុំ? 
ខ៖ អ្រ់ស្នា ល្់ឈែ។ 
ក៖ អ្រ់ស្នា ល្់ហ្អ៎? 



ខ៖ អ្រ់ចាុំឈែ ប ុមនតឈៅកនុងឈអ្ើសុំបុត្រ សុំបុត្រកុំឈណើ រ និង សុំបុត្រត្េសួ្នរឈៅថ្ត្េមវង។ 
ក៖ អ៎ឈៅភូមិអី្ឈេបង? 
ខ៖ ភូមិភូមិភូមិៗៗៗអ្រ់ស្នា ល្់ឈហ្ាស។ 
ក៖ ហ្ិហ្ហិ្ិ។ 
ខ៖ ចាុំមួយភ្លែរខ្ុុំមានឈអ្ើអ្ត្តសញ្ញា ណ្បណ្ណខ្ុុំឈរើ។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ មានអត្តសញ្ញា បណ្ណខ្ុុំចាុំឈមើល្ខ្ុុំឈមើល្ឱ្យមរខ្ុុំអ្រ់ែឹងមរឈអ្ើភូមិេិរត្បាកែមែរ ខ្ុុំឈកើរមិនមមនឈៅស្សុក 
មខមរឈែណា។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ ឈៅជាយមែនថ្ងឈៅអ្រ់ត្រូវឈែ អាឈនោះហ្អ៎ អ្រ់ត្រូវឈែអាឈនោះហ្អ៎ ត្បមហ្ល្ជាឈៅកនុងឈសៀវឈៅត្េសួ្នរ 
មានឈត្ចើនជាង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ អ្រ់ចាុំ អ៎! ឈនោះឈៅឈរើឃុុំបារាយស្សុកពាពារាុំងឈខរតថ្ត្េមវង។ 
ក៖ ភូមិបារាយណ៍្ ស្សុកពារាុំង ឈខរតថ្ត្េមវងណាបងណា? 
ខ៖ ហ្ាឺ! 
ក៖ ចាស! បងឈហ្ើយសម្រម្ភប់បងសមាជិកត្កុមត្េសួ្នរបងបងមានបងបាូនប ៉ុន្មា ននាក់មែរ? 
ខ៖ មាន៥នាក់។ 
ក៖ ៥នាក់ឈអ្ើបងជាកូនែីប ៉ុន្មា ន? 
ខ៖ កូនែី២។ 
ក៖ កូនែី២? ស្សីប ៉ុន្មា ន ត្បុសប ៉ុន្មា នមែរបង? 
ខ៖ ស្ស៣ីត្បុស២។ 
ក៖ ឈហ្ើយឈអ្ើរាល្់ថ្ងៃេួកគារ់ឈៅមានជីវរិរស់ឈៅទុំងអ្ស់គាន រមមនឈហ្ាសបង? 
ខ៖ ចាស! មានឈរើ។ 
ក៖ ចាស! ឈហ្ើយចុោះឈរើបងអាចឈរៀបរាប់ឈ ម្ ោះបងបាូន បងតុំងេីបងែី១រហ្ូរែល្់បាូនែី៥បានហ្អប៎ង? 
ខ៖ បានឈរើឈអ្ើបងត្បសុខ្ុុំឈ ម្ ោះផុនៗៗៗៗឈអ្ើផុនៗៗៗឈអ្ើផុនសផុារ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈហ្ើយខ្ុុំឈ ម្ ោះផុនវាសនា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ បាូនត្បសុខ្ុុំឈ ម្ ោះផុនសហី្អ បាូនស្សីឈ ម្ ោះផុនលាក់ ឈអ្ើឈ ម្ ោះផុនកននិកាបាូនឈៅឈ ម្ ោះផុនល្កខិណា។ 
ក៖ ចាសបង។ 



ខ៖ ឈហ្ើយេួកគារ់េួកគារ់សុែធមរេួកគារ់ឈអ្ើ ជាសមាជិកកនុងបាូនខ្ុុំ៥ឈអ្ើ៤នាក់ ហ្នឹងជាសមាជិកមរមាន ក់ 
ឈែៀរមិនមមនឈហ្ាសបងត្បសុខ្ុុំមិនមមនជាសមាជិកឈហ្ាស។ 
ក៖ ចាស! បងឈហ្ើយឈអ្ើ ឈរើបងចងចាុំស្នច់ឈរឿងអី្ខែោះជាមួយេួកគារ់ហ្អា ស? ែូចជាកាល្ឈៅឈកមងបងធ្លែ ប់ 
មានអ្នុសាវរយី៍អី្ខែោះជាមួយគាន ? 
ខ៖ មាន! មានឈត្ចើនណាស់ត្បភ្ែងគាន រថ្វគាន យុំហ្ហិ្ិហ្ិ និយាយឈអ្ើសម្រម្ភប់បងបាូនស្សីៗែឹងស្ស្នប់ឈហ្ើយ 
ថាធមមតឈយើងស្សីៗ ែូចគាន ចឹងវាមរងមរឈ ែ្ ោះគាន មរងមរត្បភ្ែងគាន មរងមរខឹងគាន ខឹងឈនោះខឹងឈនាោះឈរឿង 
ឈសែៀកពាក់ឈរៀងឈធវើខែួនស្នា រមិនស្នា រអី្ចឹងឈៅណា។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ ឈបើបងត្បុសវញិ បងត្បុសវញិគារ់មិនសូវហ៊ា នឈ ែ្ ោះជាមួយខ្ុុំឈែ ឈោយស្នរឈត្ចើនមរខ្ុុំឈធវើឱ្យគារ់ 
ខឹងចឹងឈៅណា។ 
ក៖ ចាសៗបង! 
ខ៖ គារ់ឈអ្ើគារ់ស្សឡាញ់បាូនហ្អា សបាូនស្សហី្អ៎។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ចឹងគារ់សូវហ៊ា នខឹងឈហ្ាស មរឈបើបាូនត្បុសខ្ុុំវញិភាេឈត្ចើនឈធវើឱ្យខ្ុុំខឹងឈត្ចើនជាងសុុំល្ុយអ្រ់បានអ្រ់
ឱ្យខឹងឈហ្ើយហ្ិៗ ៗៗ។ 
ក៖ ឈហ្ើយឈអ្ើកាល្ឈៅេីឈកមងបងចូល្ចិរតឈល្ងមល្បងត្បជាត្បីយអី៍្ឈេខែោះជាមួយនឹងេួកគារ់។ 
ខ៖ អ្រ់ឈអ្ើភាេឈត្ចើនខ្ុុំឈល្ងែូចត្បុសចឹងបងត្បសុខ្ុុំឈល្ងរឈបៀបស្សីខ្ុុំឈល្ងរឈបៀបត្បសុ។ 
ក៖ អ៎! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងឈអ្ើេីឈកមងបងត្បុសខ្ុុំឈ្ែើយចាសខ្ុុំឈ្ែើយបាែ។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ ហ្នឹងខុសគាន រអ្ញ្ច ងឹត្គាន់ថាភាេឈត្ចើនេឺខ្ុុំឈល្ងរបស់ជាមនុសសត្បុសឈត្ចើនជាង។ 
ក៖ អ៎! អ្ញ្ច ឹង! 
ខ៖ អ្រ់ែូចមនុសសស្សីឈហ្ាស។ 
ក៖ ឈហ្ើយឈអ្ើសម្រម្ភប់េួកគារ់សេវថ្ងៃេួកគារ់រសឈ់ៅណាមែរបង? 
ខ៖ ឈអ្ើបងត្បុសខ្ុុំឈៅឈខរតកុំេរ ឈហ្ើយបាូនត្បុសខ្ុុំឈៅជាមួយខ្ុុំរាល្់ថ្ងៃហ្នឹង ឈហ្ើយបាូនស្សីខ្ុុំឈៅជាមួយខ្ុុំ 
រាល្់ថ្ងៃឈហ្ើយបាូនស្សីឈៅគារ់ឈៅស្នុំងហា េួរ។ 
ក៖ អ៎! ចាស! ឈហ្ើយឈអ្ើឈរើរាល្់ថ្ងៃេួកគារ់មានមុខរបរអី្ឈេមែរបង? 
ខ៖ គារ់មានឈអ្ើការង្ករឈផសងៗគាន រឈអ្ើបាូនត្បសុខ្ុុំឈធវើការឈៅត្កុមហ្ នុហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ 
ឈហ្ើយបងត្បុសខ្ុុំគារ់ឈធវើគារ់នាក់រកៗសុីជួញឈអ្ើល្ក់សាីៗចឹងឬក៏ឈធវើម ូរូមានគារ់រកសុីឈហ្ើយគារ់ឈធវើម ូរូ
ឈធវើឡានផងឈហ្ើយបាូនស្សីឈៅខ្ុុំគារ់ឈៅជាមួយត្កមុត្េួស្នរគារ់ឈៅស្នុំងហា េួរ។ 
ក៖ ចាសបង។ 
ខ៖ គារ់ឈមផទោះឈហ្ើយបាូនបនាទ ប់ឈៅខ្ុុំឈនោះគារ់ជាអនកឈែើរម ូរ អនករាុំ ជាអនកឈត្ចៀងជាអនកអី្ចឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! បងឈហ្ើយបងសម្រម្ភប់បងឈរើមាត យរបស់បងមានឈ ម្ ោះអ្វីមែរ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះឈឹមស្នរ ុន។ 
ក៖ ឈឹមស្នរ ុន? ចុោះឪេុកបង? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះហ្អក់ហ្នុ។ 
ក៖ ហ្អក់ហ្ុនណាបង? ចុោះបងឈអ្ើេួកគារ់ទុំងេីរឈបើេិរមកែល្់ឥ ូវគារ់មានអាយុប ៉ុន្មា នឈហ្ើយ? 
ខ៖ ឈអ្ើបា ែូចជាហ្ុកជាងឈហ្ើយ។ 
ក៖ ហ្ុកប ៉ុន្មា នមែរបង? 
ខ៖ អ្រ់អ្រ់ែឹងឈហ្ាស។ 
ក៖ ចុោះមា ក់? 
ខ៖ មា ក់ហ្ុកត្បមហ្ល្មា ក់ហ្ុកមួយហ្ុកេីរអី្ហ្នងឹខទង់ប ុណណឹ ង។ 
ក៖ ចាសបង! ឈហ្ើយឈអ្ើបងចាុំថាេួកគារ់ឈកើរឈៅថ្ងៃណាមខណាឆ្ន ុំណាឈហ្ាស? 
ខ៖ អ៎! អ្រ់ចាុំផង។ 
ក៖ ត្បមហ្ល្ៗអី្ណា? 
ខ៖ ត្បមហ្ល្ចាុំមួយភ្លែត្ខ្ុុំមានឈអ្ើអត្តសញ្ញា ណបណ្ណរបស់េួកគារ់ហ្ិហ្ិហ្ ិខ្ុុំមានអ្ត្តសញ្ញា ណបណ្ណ
េួកគារ់ឈអ្ើមា ក់ខ្ុុំឈកើរឈៅថ្ងៃែី០៣មខ០៣ឆ្ន ុំ១៩៥៧។ 
ក៖ ចុោះបា បង? 
ខ៖ បា ខ្ុុំឈកើរឈៅថ្ងៃែី០៩ មខ០៤ ឆ្ន ុំ១៩៤៩។ 
ក៖ ចាសបង! ឈហ្ើយេួកគារ់ទុំងេីរនាក់ឈៅរសស់េវថ្ងៃឈហ្ាស? 
ខ៖ ចាស! គារ់ឈៅរស់ឈរើ។ 
ក៖ ចាស! ឈហ្ើយឈអ្ើបងែឹងថាេួកគារ់ឆ្ន ុំមខមរេិរជាឆ្ន ុំមខមរឆ្ន ុំអី្ឈេ? 
ខ៖ ឈអ្ើបា ឆ្ន ុំជូរមា ក់ឆ្ន ុំៗៗឈអ្ើឆ្ន ុំវក។ 
ក៖ ឆ្ន ុំជូរឆ្ន ុំសរវ? 
ខ៖ ឆ្ន ុំកណ្ដ៉ុ រ។ 
ក៖ ឈហ្ើយវក? 
ខ៖ ឈហ្ើយឆ្ន ុំវកឆ្ន ុំឈអ្ើស្នវ ។ 
ក៖ សរវស្នវ ? 



ខ៖ អឺ្ហ្ឺ! 
ក៖ ឈហ្ើយឈរើបងបានែឹងថាគារ់ឈកើរឈៅកមនែងណាឈហ្ាស? 
ខ៖ ឈអ្ើៗៗបា ឈកើរឈៅបា ឈកើរឈៅឈអ្ើថ្ត្េមវង បា ឈកើរឈៅថ្ត្េមវង ឈមើល្ឃុុំបារាយណ៍្ ស្សុកពារាុំង ឈខរតថ្ត្េ 
មវង ឈហ្ើយមា ក់ឈកើរឈៅឈអ្ើឃុុំមា ក់ឈកើរឈៅតមេិរមា ក់ឈកើរឈៅកុំេង់ចាមមរ... 
ក៖ អ៎! កុំេង់ចាមវញិ? 
ខ៖ ចាស! ឈៅកុំេង់ចាមឈៅមុខឈអ្ើឈេឈៅសាីបឹងកុកហ្អ៎។ 
ក៖ អ៎! ឈៅផារបឹកកុក? 
ខ៖ អឺ្ហ្ហឺ្ឺ។ 
ក៖ ចាសៗ! ឈហ្ើយឈរើឈអ្ើឪេុករបស់បងគារ់ បានឈធវើរបរអ្វីខែោះមុខរបរអ្វីខែោះ ឈែើមបចិីញ្ច ឹមជីវរិរបស់គារ់ 
ហ្អា ស? 
ខ៖ ឈអ្ើបា គារ់ឈធវើជាទហ្អន ប ុមនតគារ់ឈធវើការខាងវសិវកមមមួយឈែៀរ។ 
ក៖ អ៎! ចាស! 
ខ៖ ចាស! ឈហ្ើយមា ក់គារ់ឈមផទោះធមមត។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមា ក់បងជាឈមផទោះ? 
ខ៖ អឺ្ហ្ឺ! 
ក៖ ចុោះបា បងជាមនុសសមបបណាមែរ? ជាមនុសសកាចជាមនុសសសែូរ? 
ខ៖ បា ហ្អប៎ា សែូរហ្អា សបា មិនទុំងនិយាយសួរែប់មា រ់ឈ្ែើយមួយមា រ់ហ្នឹង។ 
ក៖អ៎! ចាស! 
ខ៖ ឈបើឈបើមា ក់ឈរៀងឈរៀងកាចរិចមា ក់។ 
ក៖ មា ក់បងកាចវញិ? ហ្ិហ្ហិ្ិ។ 
ខ៖ មរកាចអ្រ់ែល្់កូនឈហ្ាសកូនកាចជាងហ្ិហ្ហិ្ិ។ 
ក៖ ឈហ្ើយឈអ្ើ ឈរើបងឈៅចងចាុំស្នច់ឈរឿងអី្ខែោះអ្ុំេីឪេុកមាត យបងឈហ្ាស? 
ខ៖ មា ក់ហ្អ៎អ្ ួយមា ក់គារ់កាចមរមា ក់ល្ាមា ក់គារ់ឈធវើជាមិរតខ្ុុំចឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ គារ់ជាមិរតជាមា ក់ជាបាូនជាបងនិយាយឈៅទុំងអ្ស់ត្េប់ត្បឈភែទុំងអ្ស់។ គារ់ឈធវើឱ្យកូនៗទុំងអ្ស់ 
រឈបៀបគារ់ឈធវើជាែីត្បឹកាសម្រម្ភប់កូនៗនីមួយៗចឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈហ្ើយគារ់ក៏ជាមាន ក់មែរឈោោះស្ស្នយបញ្ញា ឈផសងៗសម្រម្ភប់ត្កុមត្េួស្នរ។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ឈហ្ើយឈបើបា វញិភាេឈត្ចើនគារ់ត្បឹងរកសុឈីត្ចើនជាង ចឹងអ្រ់សូវមានែុំនាក់ែុំនងជាមួយកូនៗប ៉ុន្មា ន
ឈហ្ាសឈោយស្នរគារ់ឈៅឆ្ៃ យៗចឹងហ្អា ស។ 



ក៖ ចាស! 
ខ៖ យូៗមកមតង។ 
ក៖ ចាសបង! 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈហ្ើយឈអ្ើសម្រម្ភប់បង ឈរើបងធ្លែ ប់មា ក់បងធ្លែ ប់ត្បាប់បងអ្ុំេីជីវរិរបស់ឈអ្ើេួកគារ់កាល្េីេួកគារ់ឈៅ 
ឈកមងឈហ្ាស? 
ខ៖ គារ់ធ្លែ ប់ត្បាប់ ឈរើឈបើមា ក់វញិេឺគារ់គារ់ត្កុមត្េួស្នរគារ់ អនកត្គាន់ឈបើមួយចឹងហ្អា ស គារ់ស្សណុក 
ឈត្ចើនឈហ្ើយនិយាយឱ្យចុំឈៅគារ់កូនឈៅហ្អា ស  មរត្គាន់មរគារ់េិបាកឈៅជុំនាន់អាេរឈកើរឈ ើងចឹង 
ហ្អា ស ចឹងវាមានជីវរិេិបាកឈត្ចើនកនុងសម្រម្ភប់ឈអ្ើឈេល្ហ្នឹងចឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈហ្ើយែល្់ឈេល្ឥ ូវឈនោះគារ់ឈអ្ើេិបាកមែរ េិបាកជាមួយកូនៗគារ់ខែោះចឹងហ្អា សណា វាឈធវើែុកបុក 
ឈមនញគារ់ខែោះចឹងឈៅណា។ 
ក៖ ចាសៗ! 
ខ៖ ឈហ្ើយឈបើបា វញិហ្អា សបា វញិេឺស្សួល្មងែឹងមរឈធវើការមរប ុណណឹ ង។ 
ក៖ ចាសៗ! ឈហ្ើយឈអ្ើសម្រម្ភប់បងឈរើបងឈៅចងចាុំឈ ម្ ោះជីែូនជីតរបស់អ្រ់? 
ខ៖ ចាុំឈ ម្ ោះតមួយតខាងបា ឈ ម្ ោះផុន ប ុមនតអ្រ់ែឹងផុនអី្ឈែត្គាន់មរែឹងឈេឈៅតផុនៗហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈហ្ើយខាងមា ក់ខ្ុុំ ខ្ុុំអ្រ់ស្នា ល្់ឈហ្ាស។ 
ក៖ ចាសៗ! បងអ្រេុណឈត្ចើនឈហ្ើយឈអ្ើចុោះបងឈអ្ើែឹងថាតផុនហ្នងឹ គារ់ឈកើរឈៅថ្ងៃណាមខណាឆ្ន ុំណា 
ឈហ្ាស? 
ខ៖ អ្រ់ែឹងផងអ្រ់ែឹង។ 
ក៖ ចាស! ែីកមនែងកុំឈណើ រគារ់អ្រ់ស្នា ល្់មែរ? 
ខ៖ គារ់ឈៅឈកើរឈៅថ្ត្េមវង មរខ្ុុំអ្រ់ែឹងថាគារ់ឈអ្ើគារ់ឈកើរឈៅឆ្ន ុំណាមខណាអាយុប ៉ុន្មា នខ្ុុំអ្រ់ែឹង 
ឈហ្ាស។ 
ក៖ ចុោះត្បមហ្ល្ឈហ្ាសឈបើឈបើេិរមកែល្ឥ់ ូវគារ់១០០ឆ្ន ុំឈៅ? 
ខ៖ អ្រ់ែឹងមែរ គារ់ស្នែ ប់យូឈហ្ើយគារ់ស្នែ ប់ត្បមហ្ល្ជាខទង់១០ឆ្ន ុំជាងឈហ្ើយែឹង។ 
ក៖ អ៎!  
ខ៖ គារ់អាយុឈត្ចើនខ្ុុំេិរថាត្បមហ្ល្ជាខទង់មប រសិបអី្ហ្នឹងមប រជាងអី្ហ្នឹងអឺ្។ 
ក៖ មប រសិបឈៅសិបអី្ហ្នឹង? 
ខ៖ ឈហ្ើយខទង់ត្បមហ្ល្ប ុណណឹ ង។ ចាស! 
ក៖ ចាស! ឈហ្ើយឈរើបងធ្លែ ប់ែឹងឈរឿងអី្ខែោះអ្ុំេីេួកគារ់ឈហ្ាស? 



ខ៖ តហ្អត៎អ្រ់សូវែឹងផងឈោយស្នរឈេល្មែលគារ់មកឈៅជាមួយខ្ុុំហ្នឹង ខ្ុុំវាឈៅរាងរូចៗចឹងហ្អា ស។ 
មរគារ់សែូរគារ់សែូរហ្អា សគារ់មិនសវូជាឈចោះចង់និយាយថាគារ់មិនសូវមានឈអ្ើឈៅឈែើរផទោះឈេឈែើរអី្គារ់ 
អ្រ់មែរឈចោះវាយឈៅអី្ចឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ គារ់សែូរ។ 
ក៖ ចាស! ឈហ្ើយឈអ្ើសម្រម្ភប់ត្កុមត្េួស្នរបងមករស់ឈៅែីត្កុងភនុំឈេញហ្នឹង អ្ស់រយៈឈេល្ប ុនាម នឆ្ន ុំឈហ្ើយ 
បង? 
ខ៖ ២០ឆ្ន ុំជាងឈហ្ើយ។ 
ក៖ យូឈហ្ើយបងណា? 
ខ៖ ចាស! តុំងេីខ្ុុំអាយុ១០ឆ្ន ុំហ្អ៎ ឥ ូវខ្ុុំ៣៥ឈហ្ើយវាឈអ្ើ២៥ឆ្ន ុំឈហ្ើយ។ 
ក៖ ចាស! ២៥ឆ្ន ុំ ឈហ្ើយឈអ្ើបងឈរើបងមានស្នច់ញាតិ្ណាឈែៀរមែលរស់ឈៅស្សុកឈត្ៅខុសេីស្សកុមខមរ 
ឈហ្ាស? 
ខ៖ ែូចជាអ្រ់មានឈហ្ាសមានមរមានខាងឈអ្ើអ្ ុ៊ុំស្សីខ្ុុំគារ់ឈៅថ្ង។ 
ក៖ ហ្អ៎! គារ់ឈៅថ្ងហ្អ៎?  
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈៅឈអ្ើឈខរតអី្ឈេបងថ្ង? 
ខ៖ អ្រ់ែឹងឈែឈនៀក។ 
ក៖ អ្រ់ែឹងហ្ិហ្ិ? 
ខ៖ អ្រ់ែឹងឈហ្ាស អ្រ់ែឹងផង អ្រ់បានសួរគារ់ផង។ 
ក៖ មររាល្់ថ្ងៃបងឈៅមានែុំនាក់ែុំនងជាមួយគារ់ឈហ្ាស? 
ខ៖ មានឈរើឈៅទក់ែងជាមួយគារ់ខល្តមលាញតមអី្ឈរើ។ 
ក៖ ចាស! ឈហ្ើយសម្រម្ភប់បងឈរើបងបានឈអ្ើឈរៀបការឈៅ? 
ខ៖ ឈៅផង។ 
ក៖ ចាសៗ! ឈហ្ើយឈអ្ើចុោះបងធ្លែ ប់មានេូែណតឹ ងេីមុនមកឬក៏ធ្លែ ប់មានការែុំនាក់ែុំនងអី្ជាមួយណាឈេេី 
មុនមកឈហ្ាស? 
ខ៖ អ្រ់មានផង។ 
ក៖ អ៎! ចាស! ចឹងនិយាយឈៅឥែូវបងេឺសីងងាល្ឈៅឥែូវមកហ្អា ស។ 
ខ៖ សីងងាល្ហ្ិហ្ិឈៅឥែូវមកល្ូវឈចោះមក។ 
ក៖ ហ្ិហ្ហិ្ិចាស! ឈហ្ើយសម្រម្ភប់បងឈរើបងឈចោះអានភាស្នរមខមរសរឈសរភាស្នរមខមរ និង និយាយបានល្ា 
ប ុណាណ មែរ? 
ខ៖ មួយលាមឈត្បើបាន។ 



ក៖ ចាសៗ! ឈហ្ើយចុោះបងឈចោះភាស្នរឈផសងឈត្ៅេីភាស្នរមខមរឈហ្ាស? 
ខ៖ ឈចោះឈរើឈចោះឈអ្ើថ្ងឈហ្ើយអ្ង់ឈេែស។ 
ក៖ ចាស! ឈហ្ើយឈអ្ើទុំងថ្ងទុំងអ្ង់ឈេែសបងអាចសរឈសរបាននិយាយបាន? 
ខ៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ។ 
ក៖ ចាស! បងអ្រេុណឈត្ចើន ឈហ្ើយឈអ្ើឈរើបងឈរៀនបានត្រឹមថាន ក់ែីប ៉ុន្មា នមែរ? 
ខ៖ ខ្ុុំចប់ឈអ្ើចប់មហ្អវែិាល្័យ។ 
ក៖ មផនកអី្ឈេមែរបង? 
ខ៖ ឈអ្ើACCOUNTING។ 
ក៖ ខាងaccounting ចាស! បងឈរៀនឈៅស្នលាណា? 
ខ៖ ឈៅស្នលាវា ន់ោ។ 
ក៖ អ៎! ឈៅវា ន់ោខ្ុុំឈរៀនឈៅវា ន់ោមែរឈរើហ្ិហ្ិហ្។ិ 
ខ៖ ហ្ាឺែូចគាន ហ្នឹងមរខ្ុុំឈរៀនខ្ុុំចប់មុន។ 
ក៖ ចាស! ឈហ្ើយឈអ្ើឈរើបងមានធ្លែ ប់មានមិរតភកដិណាសនិរស្នន ល្មែរ បងបានធុំធ្លរ់ឈ ើងមកជាមួយ 
គាន រឈហ្ាស? 
ខ៖ ឈអ្ើឈបើសិនជាតុំងេីរូចែល្ធ់ុំេឺខ្ុុំអ្រ់មានមិរតភកដិឈហ្ាស ប ុមនតខ្ុុំឈេល្មែល្ខ្ុុំចាប់ឈផតើមចូល្ត្េោះវហិ្អរ 
ឈយើងឈនោះខ្ុុំមានមិរតភកដិមាន best friend មាន ក់មែរ មែលឈេែឹងឈរឿងឈរឿងត្េប់យា ងមែលខ្ុុំមានចឹងហ្អា ស។ 
ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអី្បង?  
ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះសុីឈសទើឈអ្ើឃួនបូររែធ។ 
ក៖ ឃួនបូររែធ? 
ខ៖ ចាស! គារ់ជាសុីឈសទើរធឺីនែូចគាន រចឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! ឈហ្ើយឈអ្ើឈរើបងឈៅមានែុំនាក់ែុំនងជាមួយគារ់ឈហ្ាសរាល្់ថ្ងៃ? 
ខ៖ ចាស! ហ្នឹងឈហ្ើយ េួកឈយើងឈៅែុំនាក់ែុំនងជាមួយគាន រជាអាចនិយាយបានថាជា bestហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងឈយើងែឹងឈរឿងគាន ររឈវៀងគាន រឈៅវញិឈៅមកចឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! ឈរើបងចងចាុំស្នច់ឈរឿងអី្ខែោះឈអ្ើមែរបងធ្លែ ប់មានជាមួយគារ់ហ្អា ស? 
ខ៖ អ៎! ឈត្ចើនណាស់េួកខ្ុុំឈែើរឈល្ងជាមួយគាន រកីរាយជាមួយគាន ឈកើរែុកជាមួយគាន រ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មានបញ្ញា ក៏ជាមួយគាន ចង់និយាយថាភាេឈត្ចើនឈៅឈេល្មែលេួកខ្ុុំឈែើរេឺខ្ុុំឈែើរមានមរគារ់ឈហ្ាស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មែរខ្ុុំឈែើរជាមួយគាន មែលចង់និយាយថាវាជាឈរៀបល្កខណ្ៈជា best friend ម ងេឺឈែើរជាមួយគារ់ឈត្ចើន។ 
ក៖ ចាសបង។ 



ខ៖ មរឈយើងឈែើររឈបៀបជាសមាជិកហ្អា សល្កខណ្ៈជាសមាជិក។ 
ក៖ ឈហ្ើយបងឈរើឈអ្ើបងធ្លែ ប់ឈធវើមស្សអ្រ់? 
ខ៖ ឈអ្ើធ្លែ ប់ៗសុុំឈេឈធវើឈៅកនុងឈបសកមមហ្ិហ្អិ្រ់អ្រ់ឈចោះឈធវើឈហ្ាសមរត្គាន់មរឈរៀនចឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មរត្គាន់មរសុុំឈេឈធវើមួយថ្ងៃ។ 
ក៖ ឈហ្ើយចុោះបងត្កុមត្េួស្នរបងអនកមានែូចមានអាជីវកមមផាទ ល្់ខែួនអ្រ់? 
ខ៖ អ៎! អ្រ់មានឈហ្ាស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ សុែធមរនាក់ឈធវើការទុំងអ្ស។់ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងត្េួស្នរបងនាក់ឈធវើការទុំងអ្ស់ហ្ន?៎ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ឈហ្ើយឈអ្ើឈរើបងមានបានឈធវើការអី្ឈែៀរឈៅកនុងជីវរិបងឈែើមបីរកកម្ម្រមឈែើមបីចញ្ច ឹមជីវរិឈហ្ាស? 
ខ៖ ឈអ្ើឈេល្មែលខ្ុុំចប់ឈអ្ើឈេល្ឈនោះខ្ុុំកុំេង់ធ្វើការឈៅកនុងត្កុមហ្ ុនមួយ ប ុមនតខ្ុុំឈអ្ើែូចជាខ្ុុំឈអ្ើមានជុំនាញ 
មួយឈែៀរមែលឈេឈៅថាខាងការ់សធមែៀកបុំពាក់ហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈហ្ើយឈអ្ើឈេល្ែុំឈនែុំឈនរឈៅខ្ុុំអាចឈ្ែៀរឈមា ងឈែើមបីបឈត្ងៀនភាស្នរអ្ង់ឈេែសែល្់ឈកមងៗ 
ក៖ ចាសៗ! ឈហ្ើយតុំងេីបងឈៅវយ័ឈកមងរហ្ូរមកែល្់ឈេល្ឈនោះហ្អា ស ឈរើបងឈឃើញថាជិវរិរបសប់ងមាន 
ការផាែ ស់បតូអី្ខែោះឈហ្ាស? 
ខ៖ ឈអ្ើែល្់ឈេល្ឥ វូធុំេឺផាែ សប់តូឈត្ចើនផាែ សប់តូឈោយស្នរអី្ជីវរិរបស់ឈយើងេីមុនវាអ្រ់ែូចឥ ូវឈហ្ាស។ េី 
មុនវាចង់និយាយថាមនុសសមែលអ្រ់សូវឈចោះែឹងអី្ហ្អា ស ឈហ្ើយមរឥ ូវឈយើងែែួល្បានការឈរៀនសូត្រ 
ឈត្ចើនឈៅកនុងត្េោះវហិ្អរទុំងការអ្ប់រទំុំងឈអ្ើ ទុំងឈអ្ើទុំងអនកសមាជិកឈៅកនុងឈនោះ ឈេអ្វីផតល្់ឱ្យេឺភាេរកី 
ចធម្រមើនឈៅខាងទុំងអ្ស់ហ្នងឹទុំងខាងម្ររល្ឹងវញិ្ញា ណទុំងខាងរូបកាយេិឈសសជាងឈេេឺភាេឈអ្ើ friendly 
ហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! អ្រេុណបងសម្រម្ភប់មាូមវញិឈរើបងចូល្ចិរតញា៉ុ ំមាូបអី្? 
ខ៖ ត្បហ្កុជញ្ចញ្ញរ ំ។ 
ក៖ អ្ យត្បហ្ុកជញ្ចញ្ញរ ំខ្ុុំចូល្ចិរតមែរហ្ិហ្ិ។ 
ខ៖ ចូល្ចិរតហ្អា សត្បហ្ុកជញ្ចញ្ញរ មំាូបេិឈសសមងឆ្ត្រកួនឆ្ត្កម្រអាហ្នឹងមាូបេិឈសសឈហ្ើយ។ 
ក៖ ចាស! ឈហ្ើយសម្រម្ភប់មល្បងត្បជាត្បីយមខមរបងចូល្ចិរតឈល្ងមល្បងអី្ឈេជាងឈេ? 
ខ៖ ឈអ្ើលាក់ឈអ្ើឈបាោះឈអ្ើអី្ឈេឈបាោះអ្ងា៉ុញឈបាោះអ្ងា៉ុញហ្នឹងឈហ្ើយចូល្ចិរតឈល្ងអាហ្នឹងឈបាោះអ្ងា៉ុញឈជាោះឈឺៗ 
។  



ក៖ ហ្ិហ្ ិឈហ្ើយឈអ្ើសម្រម្ភប់ចឈត្មៀងវញិ ឈរើបងចូល្ចិរតចឈត្មៀងណាមែរ? ឈអ្ើបងបានឈរៀនែូចបងចងចាុំ 
ចឈត្មៀងណាមែលបងធ្លែ ប់បានឈរៀនេីឈកមងឬក៏ចូល្ចិរតចឈត្មៀងណាជាងឈេបង? 
ខ៖ ចឈត្មៀងឈៅកនុងត្េោះវហិ្អឬក៏ឈៅខាងឈលាកីយ? 
ក៖ ខាងខាងណាក៏បានឈលាកីយក៏បានមែរ។ 
ខ៖ ឈអ្ើខាងឈលាកីយសម្រម្ភប់ខ្ុុំ ខ្ុុំចូល្ចិរតបែចឈត្មៀងមួយប ុមនតវាមិនមមនជាបែមខមរវាជាបែថ្ងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ជាបែចឈត្មៀងមួយមែលឈេឈត្ចៀងអ្ុំេីមនុសសមាន ក់មែរគារ់ធ្លែ ក់ចុោះហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈហ្ើយឈល្ើកែឹកចិរតឈែើមបីឱ្យគារ់ហ្នឹងមានអារមមណថាគារ់ត្រូវមរឈត្កាក។ 
ក៖ ឈត្កាកឈរ។ 
ខ៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ ឈត្កាកឈរឈ ើងអ្ញ្ច ឹងចឈត្មៀងមួយហ្នឹងវាឈធវើឱ្យឈយើងែែួល្បានឈៅកមាែ ុំងចិរតឈត្ចើន។ 
ក៖ ចាស! តរាកនុងែួងចិរតបងឈ ម្ ោះអី្មែរ? 
ខ៖ អ្រ់មាន។ 
ក៖ អ្រ់ចូល្ចិរតតរាណាឈស្នោះម ងហ្អា សបង? 
ខ៖ និយាយឈៅសម្រម្ភប់មខមរ ឈអ្ើមានឈអ្ើភាេឈត្ចើនខ្ុុំចូល្ចិរតស្នត ប់ចឈត្មៀងបររឈែសឈត្ចើនជាងអ្រ់សវូស្នត ប់ 
បែមខមរឈហ្ាស។ 
ក៖ អ៎! ចាស! 
ខ៖ បែឈអ្ើបររឈែសហ្នឹងមានមរបែថ្ងឈែមែលខ្ុុំចូល្ចិរតស្នត ប់ជាងឈេ។ 
ក៖ ចាស! បងចាស! ឈហ្ើយឈអ្ើបងឈៅកនុងត្កុមត្េសួ្នរបងមានអនកណាមែរគារ់ឈចោះឈល្ងឧបករណ៍្ឈភែង 
ឈហ្ាស? 
ខ៖ ែូចអ្រ់មានផង។ 
ក៖ អ្រ់ឈែបងណា? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចាស! ឈហ្ើយឈអ្ើផទោះរបស់បងមែរបងធ្លែ ប់រស់ឈៅតុំងេីរូចរហ្រូមកែល្ស់េវថ្ងៃមានល្កខណ្ៈ 
មិចមែរ? ផទោះងមឬក៏ផទោះឈឈើ? 
ខ៖ ឈអ្ើឈបើសួរបចចុបបននឈនោះផទោះងម។ 
ក៖ ចាស! កាល្េីមុន? 
ខ៖ មរេីេីមុនផទោះឈឈើ។ 
ក៖ ហ្អ៎! 
ខ៖ ឈោយស្នរឈយើងឈៅជាយមែនវាមិនមមនអ្រ់មានផទោះងមឈហ្ាសេឺមានផទោះឈឈើ។ 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ មរត្គាន់មរផទោះវាធុំៗផទោះឈឈើហ្អា ស។ 
ក៖ ឈហ្ើយផទោះហ្នឹងឈអ្ើត្រូវបានស្នងសង់ឈ ើងឈោយអនកណាឈេមែរ? ឬក៏បងធ្លែ ប់បានជួយស្នងសង់អ្រ់?  
ខ៖ អ្រ់ឈែ! ឈបើបចចុបបននជួយមរឈបើថាេីមុនអ្រ់។ 
ក៖ អ៎! ចាស! ឈហ្ើយផទោះបចចុបបននបងបងជួយណា? 
ខ៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ បចចុបបននឈយើងជួយឈត្ចើនឈោយស្នរវាមានមរ២នាក់មា ក់។ 
ក៖ ចាស! ឈហ្ើយចុោះឈអ្ើផទោះបចចុបបននហ្នឹង ឈរើមានសម្ភា រៈអី្ឈេខែោះឈែើមបសី្នងសង់ឈៅបង? 
ខ៖ និយាយឈៅធមមតឈេល្ឈយើងស្នងសង់ផទោះ េឺវាមានទុំងឈែើមឈអ្ទុំងឈែើមឈឈើហ្ិហ្ហិ្ិទុំងឈអ្ើ 
មានការូមានឥដ្ឋមានសុីម ង់មានខាច់មានអី្ទុំងអ្ស់ហ្នឹង មានមែកមានអី្ហ្នឹង សម្រម្ភប់ស្នងសង់ 
ផទោះនីមួយៗឈយើងត្រូវការអាហ្នឹងឈត្ចើនឈហ្ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ េិឈសសជាងឈេអាសរសរផទោះហ្ារធនឹមផទោះហ្ារ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ហ្នឹងត្រូវការអាហ្នងឹឈត្ចើនឈហ្ើយ។ 
ក៖ ឈហ្ើយចុោះបងឈអ្ើ ឈរើឈអ្ើការស្នងសង់ហ្នឹងេឺឈអ្ើបង និង មា ក់បងធ្លែ ប់បានឈរៀនមកេីណាឈេ ឬក៏បងឈចោះ 
ខែួនឯងឬក៏មានឈេជួយ?  
ខ៖ ឈយើងជួល្ឈេហ្ហិ្ិហ្ិ។ 
ក៖ អ៎! ចឹងជួល្ឈេឈហ្ាសហ្ន?៎ 
ខ៖ ឈយើងជួល្ឈេ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ អ្រ់ឈចោះឈែអាហ្នឹងហ្អ៎ឈយើងជួល្ឈេឈែហ្ិហ្ិ។ 
ក៖ ចាសៗ! ឈហ្ើយឈរើបងមានជុំនាញអី្ខែោះមែលបងឈអ្ើបានបនតឈវនេីជីែូនជីតបង ឬត្កុមត្េួស្នរបងមក 
ឈហ្ាស? 
ខ៖ មានមរមួយេឺឈែរសធមែៀកបុំពាក់ ការ់សធមែៀកបុំពាក់ហ្នឹងមង។ 
ក៖ ហ្នឹងេឺមកេីជីែូនជីតបងមក? 
ខ៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ ខ្ុុំអ្រ់ែឹងថាជីែូនជីតខ្ុុំគារ់ឈចោះសាីខ្ុុំអ្រ់ែឹងឈហ្ាស ប ុនត្គាន់មរឈេល្មែលខ្ុុំធុំឈ ើងេឺខ្ុុំ 
ឈឃើញមា ក់ខ្ុុំការ់ឈខាអាវ េឺខ្ុុំរឈបៀបថាឈយើងចាស់ៗ ចឹងឈៅហ្អា ស ឈហ្ើយឈយើងក៏េត្ងីកហ្នឹងឈហ្ើយ ឈយើង 
េត្ងីកអាហ្នឹងឈៅ។ 
ក៖ អ៎! ចាស! ជុំនាញរេីត្េួស្នរ។ ចាសៗបង! ហ្នឹងឈហ្ើយត្រូវឈហ្ើយ ឈហ្ើយឈរើឈអ្ើបងអាចត្បាប់ខ្ុុំបាន 
ឈហ្ាសថា ឈរើឈេល្ធវលាណាមែលបងល្ុំបាកជាងឈេឈៅកនុងជីវរិបងហ្អា ស? 
ខ៖ ជីវរិមែរខ្ុុំេិបាកជាងឈេហ្ារ? 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ ឈេល្មែលធមមត ឈបើសម្រម្ភប់ឈរឿងល្យុកាក់វាមធយមឈហ្ាស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ងុុំសម្រម្ភប់ត្កុមត្េសួ្នរឈយើងមែរ វាអ្រ់មានឈសចកតីសុខ។ 
ក៖ហ្អ៎! 
ខ៖ ឈៅឈេល្ណាឈេល្មែលខ្ុុំេិបាកចិរតជាងឈេ ឈៅឈេល្មែលត្កមុត្េួស្នរខ្ុុំមានបញ្ញា ជាមួយគាន ឈៅវញិ 
ឈៅមកចឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាសបង។ 
ខ៖ 
ែូចជាមាន ក់មបកឈៅល្ិចមាន ក់មបកឈៅឈកើរឈហ្ើយមួយឈែៀរបាូនត្បសុខ្ុុំគារ់មានការមល្ងល្ោះគាន របារ់បង់កូ
នបារ់បង់អី្ចឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស។ 
ខ៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ ឈេល្មែលខ្ុុំេិបាកជាងឈេ ឈហ្ើយអាឈរឿងឈផសងៗវាេួបផសុំឈែ ប ុនត្គាន់មរថាខ្ុុំអ្រ់ចូល្ចិរត 
ភាេមបកបាក់។ 
ក៖ ចាសបងចាស។ 
ខ៖ វាឈធវើឱ្យត្កុមត្េសួ្នរមួយវាអ្រ់មានសុភមងាល្ចឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! ប ុមនតបងបាន្ែងការ់វាមកបានយា ងមិចមែរ? 
ខ៖ េឺល្ាទម្រម្ភំមរបាន្ែងការ់វាមកបានហ្នឹង េឺវាេិបាកឈោយស្នរអី្ឈអ្ើឈេល្មែលឈយើងត្កុមត្េួស្នរ 
នីមួយៗ ឈេល្បារ់បង់អ្វីមួយមែលឈយើងស្សឡាញ់ហ្អា ស េឺវាេិបាកកនុងការែែួល្យកហ្អា សរិបាក 
ហ្អា សទម្រម្ភំ ឈយើងេាយាមឈជៀសវាបានេឺឈោយស្នរមរេួកឈយើងេាយាមេត្ងឹងឈៅអ្វីមែលេួកឈយើង 
កុំរ៉ុងមរមានេាយាមមកត្េោះវហិ្អ េាយាមបានមិរតភកដិឈល្ើកែឹកចិរតចឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាសបង។ 
ខ៖ ឈបើសនិជាឈយើងអ្រ់ឈធវើវាមួយហ្នឹង ជីវរិឈយើងហ្នឹងធ្លែ ក់ឈៅមរធ្លែ ក់ចឹង ឈបើឈយើងអ្រ់ត្បឹងមត្បងអ្វីសុំខាន់ 
េឺឈយើងត្បឹងមត្បងឈោយខែួនឯងមង។ 
ក៖ ចាសបងត្បឹងមត្បង? 
ខ៖ អឺ្ហ្ឺ! 
ក៖ ចាស! សម្រម្ភប់បងឈរើបងមានបែេិឈស្នធន៍ណាមែរសបាយជាងឈេកនុងជីវរិបងឈហ្ាស? 
ខ៖ សបាយជាងឈេហ្ារ? 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ សបាយជាងឈេេឺឈេល្ផសរវផាយ ឈកើរែុកជាងឈេក៏ឈេល្ផសរវផាយមែរ ហ្ិហ្ហិ្ិ និយាយឈៅេី 
ហ្នឹងេឺេឺេួបផសុំគាន ម្ភនទុំងសបាយទុំងផសរវផាយ។ 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ អ៎! ទុំងសបាយ។ 
ក៖ ទុំងឈកើរែុក។ 
ខ៖ ទុំងឈកើរែុក។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ េីហ្នឹងេឺឈៅកនុងកុំ ុងឈេល្ផសរវផាយ។ 
ក៖ ចាស! ឈអ្ើផសរវផាយហ្នឹងបងឈធវើជាអនកផសរវផាយស្នសនាមមនបង? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ផសរវផាយជុំនាន់ឈអ្ើ២០០៧ឈហ្ាស២០០៧។ 
ក៖ ចាសបង! ចាសឈហ្ើយឈអ្ើតុំងេីបងឈៅឈកមងរហ្ូរមកែល្់ឈេល្ឈនោះ ឈរើបងធ្លែ ប់សងឃឹមចង់បានអី្ 
ឈអ្ើឈៅឈេល្បងធុំឈ ើងឈហ្ាស? 
ខ៖ សុភមងាល្ត្េួស្នរ។ 
ក៖ ចង់បានឈអ្ើសុភមងាល្កនុងត្កមុត្េួស្នរ? 
ខ៖ អឺ្ហ្ឺ! ត្រូវឈហ្ើយធមមតខ្ុុំែឹងថាមនុសសមាន ក់ៗមរងមរចង់បានមួយហ្នឹងមមនឈហ្ាស? 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ចង់បានឱ្យត្កុមត្េួស្នរមានសុភមងាល្ ចង់បានត្កុមត្េួស្នរមួយមែលល្ាចង់បានត្កមុត្េួស្នរមួយ 
មែលឈចោះស្សឡាញ់គាន ឈៅវញិឈៅមកមរប ុណណឹ ង។ 
ក៖ ឈហ្ើយមានជីវភាេធូរធ្លរល្មម? 
ខ៖ ធូរធ្លរហ្នឹងឈហ្ើយ។ 
ក៖ ចាសបង! ចាស! ឈហ្ើយសម្រម្ភប់បងឈបើសិនបងមានឱ្កាសឈែើមបីផាត ុំឈផ្ើរែល្់កូនឈៅជុំនាន់ឈត្កាយបង 
ឈរើបងចង់និយាយអ្វីខែោះឈៅកាន់េួកគារ់? ឈរើបងចង់ឱ្យេួកគារ់កាែ យជាមនុសសមបបណា? ចង់ឱ្យគារ់ឈអ្ើៗ 
មានភាេឈជាេជ័យអី្ខែោះកនុងជីវរិចឹងហ្អា សបង? 
ខ៖ សម្រម្ភប់ខ្ុុំវញិត្គាន់មរខ្ុុំចង់ផាត ុំឈផ្ើរថា ឈបើសិនជាមនុសសមាន ក់ៗឈយើងឈអ្ើចង់មានភាេរកីចធម្រមើន េា 
យាមេត្ងឹងខែួនឯង ឈហ្ើយេាយាមអ្រ់ធមរ់ឈៅអ្វីមែលឈយើងែែួល្បាន ឈហ្ើយេិឈសសជាងឈេត្រវូឈល្ើក 
ែឹកចិរតខែួនឯង គាម នអនរណាឈេមាន ក់មែលអាចជួយឈយើងបានឈត្ៅេីខែួនឈយើង ឈហ្ើយនិង ឈអ្ើឪេុកមាត យ 
ឈហ្ើយនិងត្េោះឈហ្ាស។ ខ្ុុំែឹងថាឈៅឈេល្មែលឈយើងចាប់ឈផតើមបាក់ែឹកចិរត មនុសសែុំបូងមែលឈយើងេួរមរ 
ត្បាប់េឺត្េោះ ឈហ្ើយនិង ឪេុកមាត យរបសខ់ែួនឯង ឈហ្ើយសូមផាត ុំថាមនុសសមាន ក់ៗ មិនមានឈែ ប ុមនតក៏មិនត្ក 
មែរ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈោយស្នរអី្ ឈបើសិនជាឈយើងអ្រ់ត្បឹងមត្បងជីវរិរបស់ឈយើងនឹងអ្រ់រកីចធម្រមើនឈែ។ អ្ញ្ច ឹងឈយើងែួល្ឈៅ 
កមនែងណាឈយើងឈត្កាកកមនែងហ្នឹង។ 



ក៖ ចាស! 
ខ៖ សូមចាុំថាភាេឧសាហ្៍េឺជាចុំណុចមួយឈែើមបីឱ្យេួកឈយើងទុំងអ្ស់គាន ែែួល្ បានផល្ររកីចធម្រមើន 
ប ុណណឹ ង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងចង់ផាត ុំឈផ្ើរេួកគារ់ឈែើមបីឱ្យកាែ យជាមនុសសមែលខិរខុំត្បឹងមត្បងរស ូកនុងជីវរិចឹងឈហ្ាសបង? 
ខ៖ អឺ្ហ្ឺ! 
ក៖ ឈហ្ើយបងឈអ្ើ ឈអ្ើខ្ុុំអ្ស់សុំណួ្រឈហ្ើយ ប ុមនតឈអ្ើការសម្ភា សឈនោះេឺត្រូវបានឈរៀបចុំឈោយសាកល្វែិាល្័យ 
មួយមែលមានឈ ម្ ោះថា BYUហ្អា សបង ឈហ្ើយឈគាល្បុំណងរបស់ស្នលាេឺ ឈអ្ើចង់ផតល្់ឱ្កាសែល្់ត្បជា 
ជនមខមរឈែើមបីមងរកាត្បវរតិរបស់ខែួនឯងែុក ឈែើមបឱី្យកូនឈៅជុំនាន់ឈត្កាយរបស់បងអាចមានឱ្កាសស្នា ល្់ 
េីជីវរិរបស់បង និង ពាកយផាត ុំរបស់បងចង់ឱ្យគារ់កាែ យជាមនុសសមបបណាអី្ចឹងហ្អា សណាបង។ ឈហ្ើយ 
បងឈអ្ើការសម្ភា សឈនោះខ្ុុំនឹងយកឈៅោក់ចូល្ឈៅកនុងឈវបស្នយមួយមែលមានឈ ម្ ោះថា www.cambodia 
oralhistrie.byu.edu។ ចឹងឈរើបងអ្នុញ្ញា រតិឈែើមបីឱ្យខ្ុុំយកការសម្ភា សរបស់បងោក់ចូលឈៅកនុងឈវបស្នយ 
របស់ស្នលាឈហ្ាសបង? 
ខ៖ អ្រ់អី្ោក់បានឈរើ។ 
ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងអ្រេុណឈត្ចើនបងអ្ញ្ច ងឹខ្ុុំអ្រ់មានអី្ឈែៀរឈែ។ ខ្ុុំេិរជាអ្រេុណបងមមនមែនមែលបាន 
ចុំណាយឈេល្ែ៏មានរថ្មែឈែើមបីឈអ្ើេិភាកាអ្ុំេីត្បវរតិរបស់បងជាមួយខ្ុុំ ឈហ្ើយខ្ុុំែឹងថាឈៅឈេល្អ្វីមែលបង 
កុំរ៉ុងឈធវើេឺវាេិរជាមានត្បឈយាជន៍ែល្កូ់នឈៅរបស់បងមមនឈហ្ើយខ្ុុំមានមរប ុណណឹ ងបងអ្រេុណឈត្ចើន៕ 
 
 
 
 
 
 
(កាសមងខមេីខ្ុុំនិមល្ខ្ុុំេិរជាចូល្ចិរតអារមមណស្សឡាញ់របសគ់ារ់ចុំឈពាោះត្កុមត្េសួ្នរគារ់ណាស់គារ់េិរ
ជាមានកតីស្សឡាញ់ធុំខាែ ុំងណាស់ឈអាយត្កុមត្េសួ្នរគារ់) 
 
 
 
 
 

 


