
ការសម្ភា សរបស់បងស្សី អាង ប ៊ុនធី 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា        ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស អាង ប ុនធី 
 

ក៖ អូ្គខអ្ញ្ច ឹងជាដំបូងន្ធងខ្ុំសូមញលែងអំ្ណរគុណដល់បងស្សីញដលឱ្យខ្ុសំម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិ 
របស់បង ន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ ញ ៉ែម សុគន្ធា  ជាអ្នកសម្ភា សគៅកនុងថ្លៃគនោះ អ្ញ្ច ឹងបងគរើគ ម្ ោះគព  
របស់បង បងគ ម្ ោះអី្ញដរ? 

ខ៖ ចាសន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ អាង ប ុនធី។ 

ក៖ ថ្លៃគនោះគឺខ្ុំសម្ភា សបងស្សីគៅកនុងថ្លៃទី២៧ ញខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ការសម្ភា សគនោះត្រូវបាន 
គរៀបចំគ ើងគោយសាកលវទិាល័យគៅត្បគទសអាគមរចិគ ម្ ោះថា ប ី វ៉ែយ យូ សាកលវទិា     
ល័យម្ភនកមមវធីិគដើមបីសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់បងនិងជីវត្បវរតិរបស់ត្បជាជនញខមរផងញដរ 
គដើមបីគពលអ្ន្ធគរគៅមុខគៅកូនគៅរបស់បងនិងមនុសសជំន្ធន់គត្កាយអាចដឹងអំ្ពីជីវត្បវរតិ   
និងដំគណើ រគរឿងក៏ដូចជាឆ្កជីវរិរបសប់ងនិងដូនតាផងញដរ។ អ្ញ្ច ឹងបង គរើបងអ្នុញ្ញា រឱ្យខ្ុំ 
ោក់ការសម្ភា សគនោះគៅកនុងគវបសាយរបស់សកលវទិាល័យប ី វ៉ែយ យូ ញដរឬគទបង? 

ខ៖ ចាសបាន។ 

ក៖ ចាសញដលគវបសាយគនោះម្ភនគ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu អ្ញ្ច ងឹន្ធង ខ្ុំ
សូមចាប់គផតើមគធវើការសម្ភា សដល់បងស្សីញរមតង អ្ញ្ច ឹងបងសូមត្បាប់គ ម្ ោះគព របស់បង មតង
គទៀរ? 

ខ៖ ចាសន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ អាង ប ុនធី។ 

ក៖ គ ើយបងម្ភនគ ម្ ោះគៅគត្ៅអ្រ់? 

ខ៖ គៅ ប ុនធី។ 

ខ៖ ប ុនធីទគទ អ្រ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្ញលមគទគ ? 

http://www.cambodiaoralhistory.byu.edu/


ខ៖ អ្រ់ម្ភនគ ម្ ោះញលម។ 

ក៖ ចុោះពីគកមងញម៉ែម្ភនោក់គ ម្ ោះអី្គទៀរគទ? 

ខ៖  ុី...ជួនកាលបា៉ែ គៅចាន់ធូអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 

ក៖ ចាន់ធូ ញដរអ្ញ្ច ឹងគៅ? 

ក៖ ញរវមិនញមនជាគ ម្ ោះគៅគត្ៅគទ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ គ ើយចាសអ្ញ្ច ឹងបងគរើបងគកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ំណាញដរបង? 

ខ៖ ខ្ុំគកើរគៅថ្លៃទី១ ញខ៩ ឆ្ន ំ១៩៨០ ។ 

ក៖ ទីកញនែងកំគណើ ររបស់បងគៅឯណាញដរបង? 

ខ៖ ចាសគៅភ្នំគព ។ 

ក៖ គៅភូ្មិឃុំអី្អានមួយត្រួសមក? 

ខ៖ ភូ្មិឃុគំទៀរគ ? 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចាសខ្ុំគកើរគៅថ្លៃទី១ ញខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៨០ ភូ្មិសង្កា រ់ចាក់ អ្ញត្ងគត្កាម ត្កុងភ្នំគព ។ 

ក៖ ចាសត្បគទសកមពុជា នឹង? 

ខ៖ ចាសត្បគទសកមពុជា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគរើឆ្ន ំញខមរបងគកើរសរវអី្គគវ ិ? 

ខ៖ សរវសាវ ។ 

ក៖ សាវ  ឆ្ន ំវក? 

ខ៖ ចាសឆ្ន ំវក ។ 



ក៖  នឹងគ ើយ គរើបងបអូនត្បសុស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរ? 

ខ៖ ចាសខ្ុំម្ភនបងបអូនស្សី៣ន្ធក់និងបងបអូនត្បសុ២ សរុបទំងអ្ស់៦ន្ធក់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងពួកគារ់រស់គៅទំងអ្ស់គាន ញមនគទបង? 

ខ៖ អឺ្...បអូនត្បុសខ្ុំម្ភន ក់បានសាែ ប់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គត្គាោះថាន ក់ចរាចរណ៍២០១០ ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគៅសល់ញរបអូនត្បុសម្ភន ក់គ ើយនឹងបអូនស្សី៣ន្ធក់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើរស់គៅជំុគាន ឬក៏គារ់ញបកគៅណាខែោះគ ើយបង? 

ខ៖ អឺ្...បអូន២ន្ធក់ បអូនទី៣ បអូនទី៤បានគរៀបការគ ើយៗ គារ់គៅត្បគទសអាគមរចិ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ម្ភនត្កុមត្គួសារផ្ទា ល់ខែួន។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ គ ើយបអូនៗគទៀររស់គៅជាមួយគាន ? 

ខ៖ គៅសល់២ន្ធក់គទៀររស់គៅជំុគាន ជាមួយម្ភ៉ែ ក់បា៉ែ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ទំងអ្ស់៥ន្ធក់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងចូលដល់ឪពុករបស់បងវ ិមតង គរើឪពុករបស់បងគ ម្ ោះអី្គគញដរ? 

ខ៖ បា៉ែខ្ុំគ ម្ ោះអាង ប ុនឡាយ។ 

ក៖ គរើថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ ររបស់គារ់ គារ់គកើរគៅគពលណាបង? 



ខ៖ គារ់គកើរគៅថ្លៃទី១៦ ញខកុមាៈ ឆ្ន ំ ១៩៩៩។ 

ក៖ ចាស៩៩(១៩៩៩) ៥៩(១៩៥៩)គរើបងគ ? 

ខ៖ គអ្ើស...៥៩(១៩៥៩)។ 

ក៖ ១៩៥៩។ 

ខ៖ ១៩៥៩។ 

ក៖ គៅ៩៩ នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគរើទីកញនែងកំគណើ ររបស់ពូគារ់គកើរគៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ គារ់គកើរគៅភូ្មិនរា ឃុំចារអំ្គៅ គខរតកណាត ល ត្បគទសកមពុជាគយើង នឹង។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងចាំគទថាបា៉ែបងគារ់គកើរឆ្ន ំញខមរគារ់គកើរសរវអី្គគញដរ? 

ខ៖ សរវអី្គទគនោះ ត្ជូក។ 

ក៖ កុល? 

ខ៖ កុល មិនត្ជូក។ 

ក៖  នឹងគ ើយគារ់ឆ្ន ំកុល។ 

ខ៖ សរវត្ជូក។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើបងម្ភនចាអំ្នុសាវរយី៍របស់បងជាមួយ នឹងបា៉ែបងម្ភនអី្គគខែោះវ ិបង គរើបា៉ែ  
បងគារ់ជាមនុសសគម៉ែចញដរអ្ញ្ច ឹងគៅណា? 

ខ៖ សំខាន់គារ់ជាមនុសសមឹុងម្ភ៉ែ រ់ដូចថាចូលចិរតនិយាយអ្វីញដលជាដូចថាត្រង់ៗចំៗ គារ់   
និយាយគៅគារ់ចិរតលអ គារ់កាចសមដីញរចិរតគារ់លអ។ 

ក៖  នឹងគ ើយមឹុងម្ភ៉ែរ់អ្ញ្ច ឹង មងបងណណ៎ ...? 

ខ៖ គារ់ម្ភ៉ែ រ់ៗមឹុងម្ភ៉ែរ់និយាយគៅ ហ៎...។ 



ក៖ គ ើយម្ភនធ្លែ ប់ម្ភនអ្នុសាវរយី៍ណាញដលលអជាមួយគារ់គទៀរគទបង? 

ខ៖ ជួនកាលគយើងម្ភនដូចជាសត្ម្ភប់គយើងគៅកនុងសាសន្ធចត្កគារ់ គយើងម្ភនរាត្រីត្កុម 
ត្គួសារជាមួយគាន  គយើងគដើរគលងកមានតជាមួយគាន  គយើងម្ភនអ្នុសាវរយី៍គត្ចើន។ 

ក៖ ខ្ុំបានគដើរញដរគរើ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយជំុគាន ។ 

ក៖ អូ្គខឥ ូវចូលដល់ម្ភត យរបស់បងវ ិមតង គរើម្ភត យបងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរបង? 

ខ៖ អឺ្...ម្ភ៉ែ ក់ខ្ុំគ ម្ ោះសុឹម សុីថា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់គកើរគៅថ្លៃទី០១ ញខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៦០។ 

ក៖ គៅឯណាញដរបង? 

ខ៖ គៅភូ្មិគកាោះអ្នែង់ចិន ឃុំសាវ យរលំ ស្សុកសាអ ង គខរតកណាត ល ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគរើម្ភ៉ែ ក់បងគារ់គកើរឆ្ន សំរវអី្គគវ ិ? 

ខ៖ ម្ភ៉ែ ក់សរវត្ជូក ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបា៉ែ? 

ខ៖ ឆ្ន ំជូរ ជូរកណតុ រណហ៎ ...។ 

ក៖  នឹងគ ើយកណតុ រ អ្ញ្ច ឹងបងគរើម្ភត យរបសប់ងដូចជាអ្នុសាវរយី៍របស់បងជាមួយម្ភត យ 
ម្ភនអី្គគខែោះបងគរៀបរាប់គមើល? 

ខ៖ ចាសនិយាយគៅគកើរមកជីវរិរបសខ់្ុំដូចជាមិនសូវសមបូរសបាយត្គាន់ថាគយើងគកើរគារ់ 
ជាអ្នករកសុីគយើងត្រូវញរជួយគារ់រ ូរអ្ញ្ច ឹង។  



ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគយើងត្រូវញរគចោះរកសុីដូចគារ់ញដរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ឆ្ែងការ់ភាពពិបាកក៏គារ់គត្ចើនញដរ រកសុីពឹងពាក់គលើខែួនឯងហាអា នងឹ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្បឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគ ើយអ្វីៗគផសងគទៀរគត្ចើនអ្ញ្ច ឹងគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ និយាយគៅអ្នុសាវរយី៍ជាមួយគារ់គត្ចើនណាស់ រួមសុខរួមទុកខជាមួយនឹងគារ់។ 

ក៖ មួយជីវរិបងឯងគ ើយគ ? 

ខ៖ មួយជីវរិគ ើយ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងសត្ម្ភប់ជីដូនជីតាខាងម្ភត យ អូ្គខយាយគ ម្ ោះអី្តាគ ម្ ោះអី្ 
ញដរខាងម្ភត យ។ 

ខ៖ យាយអឺ្...គ ម្ ោះ សុនិ សុីថា។  

ខ៖ យាយហា? 

ខ៖ យាយគ ម្ ោះ មួង ប ូយ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ មួង ប៉ែូយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើថ្លៃញខឆ្ន កំំគណើ ររបស់យាយ? 

ខ៖ គារ់គកើរថ្លៃទី១០ ញខសហីា ឆ្ន ំ១៩៤២។ 



ក៖ គៅឯណាវ ិបង? 

ខ៖ គៅភូ្មិកនាួរ ឃុំខតុស ស្សុកសញងា គខរតបារ់ដំបង។ 

ក៖  ហ៎... នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគរើយាយបងគារ់គៅរស់គរើគ  ខាងម្ភត យ នឹងហា? 

ខ៖ ខាងម្ភ៉ែ ក់ខ្ុំគារ់គៅរស់ញរយាយគទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខាងតាគារ់សាែ ប់បារ់គ ើយ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងយាយបងម្ភនអ្នុសាវរយីអី៍្ខែោះជាមួយយាយ? 

ខ៖ អឺ្...យាយគារ់ធ្លែ ប់ញរមកជួយគមើលពួកខ្ុំគៅរូចៗអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ និយាយគៅម្ភ៉ែ ក់ខ្ុំគៅពីឆ្ៃ យ គៅឆ្ៃ យពីគារ់ហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្រ់សវូគៅជិរប៉ែុន្ធម នគទ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គោយសារម្ភ៉ែ ក់ខ្ុំគៅគៅរកសុីគៅជំរុអំ្ញ្ច ឹងគៅណា អ្ញ្ច ឹងត្គាន់ថាគយើងម្ភនអ្នុសសវរយី ៍
ជាមួយគារ់រិច។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងចុោះតា តាមិ គ ម្ ោះអី្គគបង? 

ខ៖ តាគ ម្ ោះ សុិន សុមឹ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖  នឹងគ ម្ ោះសុនិ សុឹម។ 



ក៖ ថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ រ កញនែងកំគណើ រគារ់ហាបង? 

ខ៖ គារ់គកើរគៅថ្លៃទី១៨ ញខមិលុន្ធ ឆ្ន ំ១៩៤០។  

ក៖ គៅ? 

ខ៖ គៅភូ្មិគកាោះអ្នែង់ចិន ឃុំសាវ យរលំ ស្សុកសាអ ង គខរតកណាត ល។ 

ក៖  នឹងគ ើយគៅជិរៗគនោះញដរបង? 

ខ៖ គៅជិរៗគនោះគទ ជិោះកនែោះគម្ភ៉ែងដល់។ 

ក៖ ចាសបងចាំគទថាយាយថាឆ្ន ំញខមរគារ់គកើរសរវអី្គគបង? 

ខ៖ ឆ្ន ំញខមរគារ់គកើរសរវអី្គគគទគនោះ ១៩៤២។ 

ក៖ ចុោះតាបងសាា ល់ឆ្ន ំគនោះគារ់គទ? 

ខ៖ អ្រ់សាា ល់ អ្រ់ចាំឆ្ន ំ។ 

ក៖ អូ្គខអ្រ់អី្។ 

ខ៖ អ្រ់សាា ល់សរវគទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគកើរទន់តាគទ? 

ខ៖ អ្រ់ទន់ផង។ 

ក៖ គ ើយម្ភនញដលម្ភ៉ែ ក់ត្បាប់បងឯងឥវ៉ែន់ថាអឺ្...ថាគារ់គឺជាមនុសសម្ភនចរកិលកខណៈគម៉ែច 
ញដរអ្រ់? 

ខ៖ អឺ្...ដូចធ្លែ ប់ឮម្ភ៉ែ ក់និយាយថាតាគឺជាមនុសសម្ភន ក់ញដលសុភាព ស្សលា ់ត្កុមត្គួសារ អ្ញ្ច ឹ
ងគារ់ត្បឹងគធវើការអ្ញ្ច ឹង គារ់គឺជាមនុសសម្ភន ក់ញដលគចោះដឹងគៅជំន្ធន់ នងឹហា។  

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គារ់កាលញដលគារ់សាែ ប់គៅ នឹង គារ់គគយកគារ់គៅថ្វ ៉ែគចាលអ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 

ក៖ គពលជំន្ធន់ប៉ែុល ពរ? 

ខ៖  នឹងគ ើយធ្លែ ប់ឮម្ភ៉ែ ក់និយាយ ញរត្គាន់ថាគយើងអ្រ់ដឹងថាគម៉ែចញដរត្គាន់ញរឮម្ភ៉ែ ក់និយាយ 
អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖  នឹងគ ើយយា៉ែប់ មង។ 

ខ៖ ត្គាន់ញរជំន្ធន់មុនឱ្យញរអ្នកគចោះដឹងអ្ញ្ច ឹងគគអ្រ់ទុកគយើងគទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងតាគារ់គធវើការធំបង ហ.៎..? 

ខ៖ ចាស!  

ក៖  នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងចូលដលជី់ដូនជីតាខាងឪពុកវ ិមតង។ 

ខ៖ ចូលដល់ខាងឪពុកវ ិមតង? 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ គរើជីដូនជីតាខាងឪពុករបសប់ងហា គរើគារ់តាគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរ? 

ខ៖ តាគ ម្ ោះ គៅ អាង។ 

ក៖ ថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ របង? 

ខ៖ ថ្លៃញខគារ់គកើរថ្លៃទី២១ ញខមករា ឆ្ន ំ១៩២១។ 

ក៖ គៅ?  

ខ៖ គៅភូ្មិម្ភរ់ស្សោះ ឃុសំារកិាញកវ ស្សុកលាវ ឯម គខរតកណាត ល។ 

ក៖  ុី...ម្ភនគ ម្ ោះ ឃុសំារកិាញកវគទៀរ ហ៎...។ 

ខ៖ ខ្ុំធ្លែ ប់ញរឮ ខ្ុំអ្រ់ធ្លែ ប់គនោះញដរ ធ្លែ ប់ឮតាមគគនិយាយវម្ភន។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគកើរទន់តាគទបង? 



ខ៖ អ្រ់ផង។ 

ក៖ គ ើយម្ភនញដលឮបា៉ែ ត្បាប់ថាគារ់គម៉ែចៗអី្អ្រ់? 

ខ៖ គារ់ត្គាន់ញរនិយាយគៅគារ់ត្គាន់ញរជាកសកិរម្ភន ក់ បា៉ែគារ់ក៏មិនជាអ្នកម្ភនចំគណោះដឹងអី្ 
ខពង់ខពស់ ត្គាន់ញរគារ់ចង់ឱ្យបា៉ែខ្ុំ នងឹគរៀនបានខពង់ខពស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងឥ ូវចូលដល់យាយវ ិមតង ? 

ខ៖ យាយគ ម្ ោះ សុខ ថ្ណ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គារ់គកើរគៅថ្លៃ០១ ញខមករា ឆ្ន ំ១៩១១។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គៅភូ្មិកំពង់គសន ៍ កំពង់គសន ៍ធ្លែ ប់ឮអ្រ់? 

ក៖ អ្រ់ផង។ 

ខ៖ ឃុំគ ើកាច់ ស្សុកបាភ្នំ គខរតថ្ត្ពញវង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ គៅសុទាញរភូ្មិកំពង់គសន ៍។ 

ខ៖ គៅភូ្មិកំពង់គសន ៍ធ្លែ ប់ញរឮអ្ញ្ច ឹង មិនញដលបានគៅដល់គទ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អូ្គខអ្ញ្ច ឹងបងគកើរទន់យាយគទ? 

ខ៖ អ្រ់ផង។ 

ក៖ គ ើយដឹងថាតាយាយគារ់គកើរឆ្ន ំញខមរ គារ់គកើរសរវអី្គគគទបង? 

ខ៖ អ្រ់ចា។ំ 

ក៖ អ្រ់ចាញំដរ។ 



ខ៖ ចុោះអ្រ់ញដលឮថាបា៉ែ ត្បាប់ថាគារ់គឺជាមនុសសគម៉ែចគទយាយគ ? 

ខ៖ អឺ្...យាយគឺជាមនុសសម្ភន ក់ញដលកាចញរចិរតលអ គារ់អឺ្...និយាយគៅគារ់មិនញមនជាមនុសស 
អាត្កក់អី្ត្គាន់ញរគារ់ម្ភរ់គារ់និយាយត្រង់ៗ ញរចិរតគារ់លអ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គារ់មឹុងម្ភ៉ែ រ់ដូចបា៉ែ ញដរ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបង គរើជីដូនជីតារបស់បងហាទងំខាងឪពុក ទំងខាងម្ភត យ គ ើយម្ភត យឪពុក 
របស់បងគារ់ធ្លែ ប់គៅរស់គៅត្បគទសគត្ៅអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ធ្លែ ប់ផង គារ់ធ្លែ ប់ញររស់គៅត្បគទសកមពុជា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ គ ...ដូចជំរុ?ំ 

ខ៖ ជំរោុះទល់ញរម្ភ៉ែក់ខ្ុំនិងបា៉ែខ្ុំ នឹង។ 

ក៖ ញរចូលដល់ថ្លអ្រ់? 

ខ៖ អឺ្...និយាយគៅធ្លែ ប់គៅគៅោងគៅជិរថ្លញដរ? 

ក៖ គៅជិរថ្លញដរ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ បងម្ភនចាំខែោះគទថាគៅជំរុ ំនឹងគម៉ែចវ ិ? 

ខ៖ គៅជំរុគំោយសារគយើងគគគៅអ្ងាការ អ្ងាការអឺ្...យូ អិ្ន យូនីញស វ  ីអ្ញ្ច ឹងគគជួយដល ់
ត្បជាពលរដឋញខមរគៅទីគន្ធោះអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 



ខ៖ ដូចថាគគជួយគយើងគបើក ញចកអ្ងារអី្អ្ញ្ច ឹង ញចកអី្ឱ្យគយើង ទឹកអី្អ្ញ្ច ឹង គយើងម្ភនរបបគៅ 
 នឹងគទោះបីគយើងអ្រ់ជាអ្នករកសុីក៏អ្រ់ោច់គពាោះញដរ អ្ញ្ច ឹងគបើសិនជាគគជាអ្នកញដរគចោះរកសុ ី
គទៀរគៅគគររឹញរជួយឱ្យត្គសួារគគរកីចគត្មើនអ្ញ្ច ងឹគៅណា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ប៉ែុញនតគបើសិនជាគគជាអ្នក អ្រ់ចង់រកសុីក៏គគអ្រ់ោច់គពាោះញដរ គោយសារគារ់ម្ភនរបប អ្ងារ
អី្អ្ញ្ច ឹងញចក ញចករ ូរអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ គៅជំន្ធន់ណាបងគពលបងគៅជំរុហំា? 

ខ៖ អឺ្...១៩០០ជាង។ 

ក៖ ១៩០០ជាងគម៉ែចបង? 

ខ៖ ១៩៩០។ 

ក៖ ៩០ជាង នឹងគ ? 

ខ៖ ចាសនិយាយគៅម្ភ៉ែ ក់ខ្ុំគច ពីគនោះគៅ១៩៧០ ហ៎...។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ តាំងពីញបកអាពរគៅគារ់គៅគៅ នឹងឯគណាោះរ ូរអ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ថាគយើងត្រ ប់មកវ ិពី១៩៩៣។ 

ក៖  នឹងគ ើយគៅគៅ នឹងរ ូរ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើចូលដល់ការសិកាបងធីវ ិមតង បងធីគរៀនបានដលថ់ាន ក់ទីណាញដរដូចជា 
សាលាណាញដរបង? 



ខ៖ និយាយគៅការពិរគៅខ្ុំមិនបានគៅគរៀនអី្គចោះដឹងខពង់ខពស់ដូចគគ ត្គាន់ញរថាខ្ុំត្គាន់ញរ 
គរៀនវគាជំន្ធ ខែោះៗញដលខ្ុំធ្លែ ប់គរៀនអ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 

ក៖ ចុោះគរៀនគៅសាលាទី១ ទី២ ទី៣អី្? 

ខ៖ គយើងគរៀនបានត្រឹមថាន ក់ទី៥ ទី៦អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គោយសារគពលគន្ធោះបញ្ញហ ត្កុមត្គួសារវម្ភនបញ្ញហ អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណា ខ្ុំត្គាន់ញរគត្ជើសគរ ើស 
យកជំន្ធ ។ 

ក៖ គធវើអី្គគញដរបង? 

ខ៖ ជំន្ធ ខែីៗអ្ញ្ច ឹងគៅណា វគាបណតុ ោះបណាត លអ្វីញដលគយើងអាចរកការង្ករបានគធវើបាន អ្ញ្ច ឹ
ងហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយលអញមនញទន អ្ញ្ច ឹងបងគរៀនបឋមសិកា គរៀនគៅឯណាវ ិបង? 

ខ៖ គរៀនគៅចាក់អ្ញត្ងភូ្មិ៣។ 

ក៖ ភូ្មិ៣ នឹង? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគពលបងកំពុងញរគរៀនហា កតីស្សថ្ម៉ែរបស់បងដូចជាចាប់អាជីពអី្វ៉ែន់ឬក៏វគាបណតុ ោះ 
បណាត លអី្ខែីៗ នឹង គរើកតីស្សថ្ម៉ែបងគៅថ្លៃអ្ន្ធគរបងចង់គធវើអី្គគញដរ? 

ខ៖ អឺ្...ការពិរកតីស្សថ្ម៉ែការពិរគៅខ្ុំចង់ម្ភនប ីសារនីសហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចង់ម្ភនប ីសារនីសខែួនឯងមួយ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 



ខ៖ ប៉ែុញនតអ្វីញដលឥ ូវខ្ុំអឺ្...គនោះសគត្មចបានត្បឹងញត្បងគនោះគយើងម្ភនការង្ករលអគធវើអ្ញ្ច ឹងគៅ 
ណា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ត្គាន់គៅដល់ថ្លៃអ្ន្ធគរខ្ុំត្គាន់ញរចង់កាែ យគៅជាអ្នកម្ភនមុខរបរមួយអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាសលអណាស់អ្ញ្ច ឹង ។ 

ខ៖ ចង់ម្ភនមុខរបរមួយផ្ទា ល់ខែួន។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងដូចជាត្កុមត្គួសាររបសប់ងធ្លែ ប់គធវើញស្សចម្ភា រអី្អ្រ់? 

ខ៖ និយាយគៅខាងអឺ្...ខាងបា៉ែខ្ុំអ្ញ្ច ឹងគារ់ធ្លែ ប់គធវើញស្សគធវើអី្អ្ញ្ច ងឹគៅណាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយបងបអូនគារ់ធ្លែ ប់គធវើញដលោំដំណំាអី្គទ? 

ខ៖ ោំដំណំាអី្សាូងអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 

ក៖  នឹងគ ើយធមមតា។ 

ខ៖ ចាសជីវរិជាកសកិរ ខាងបងបអូនខាងបា៉ែ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អូ្គខអ្ញ្ច ងឹបងធីគរើជីវរិរបស់បងវ ិ គរើការគត្បៀបគធៀបជីវរិហា គរើពីអ្រីរ 
កាលគ ើយមកបចចុបបនន នងឹ គរើគិរថាជីវរិរបសប់ងម្ភនលកខណៈខុសគាន គម៉ែចញដរ? 

ខ៖ អឺ្...ធមមតាជីវរិរបស់គយើងគកើរមកវអ្រ់ដូចគាន គទ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គបើសិនជាខ្ុំគៅរូចខ្ុំជួបបញ្ញហ ពិបាកគត្ចើនញមនញទនគៅកនុងជីវរិហា ប៉ែុញនតអ្វីញដលសខំាន់ 
គយើងរស ូ គយើងត្បឹងគរៀន គទោះបីគយើងមិនបានគរៀនដល់ថាន ក់បណឌិ រដូចគគគយើងអាចរក        
ជំន្ធ អី្អ្ញ្ច ឹងខែីៗអ្ញ្ច ឹងហាគដើមបីឱ្យជួយខែួនឯង។  

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ឱ្យរកីចគត្មើន។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគយើងគឃើ ថា គពលគយើងរស ូអ្ញ្ច ឹងគធវើឱ្យជីវរិរបស់គយើងម្ភនអ្ន្ធគរគៅថ្លៃខាង 
មុខ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងចូលដល់ចំណង់ចំណូលចិរតរបស់បងធីវ ិមតង អូ្គខគោយសារបង ធី
គៅលីវញមនគទបង? 

ខ៖ គៅលវី។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបញ្ញហ ត្គសួារខ្ុំអ្រ់ទន់សួរគទ? 

ខ៖  នឹងគ ើយគៅលវីឱ្យយូរបនតិច ឱ្យសបាយជីវរិ។ 

ក៖ កំុយូរគពក  នងឹគ ើយអូ្គខ អ្ញ្ច ឹងបងស្សីបងចូលចិរតពិសារមហូបអី្គគញដរបង? 

ខ៖ និយាយគៅខ្ុំចូលចិរតមហូបញខមរ។ 

ក៖ អី្គគញដលពិគសសជាងគគហា? 

ខ៖ ជាពិគសសសមែរមជូរត្រកួន។  

ក៖ ញមន? 

ខ៖ ឬក៏មជូរយួន  នងឹគ ើយអាមជូរៗចូលចិរត មង។ 

ក៖ ឆ្ៃ  អ់្ញ្ច ឹងគ ើយបងឯងចូលចិរត ូបគមាសគត្ចើនគទចុោះ? 

ខ៖ គ ើយខ្ុំចូលចិរតគមាសគត្ចើន ោក់គមាសឱ្យ លិ  គពលណាអ្រ់ម្ភនគមាសពិបាកខ្ុំណាស។់ 

ក៖ ការ់បនថយរសជារិគ ? 



ខ៖  នឹងគ ើយដលគ់ពលគយើងញុំសមែរមជូរគៅត ៗអ្រ់ម្ភនគមាសអ្ញ្ច ឹងម្ភនអារមមណ៍ថាដូចខវោះអី្  
មា៉ែង អ្ញ្ច ឹងោក់គមាសជាមួយទឹកត្រីអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ឆ្ៃ  ផ់សំគាន គធវើឱ្យគយើងចង់ញុំ។ 

ក៖ អូ្គខបងធីគចោះគធវើមហូបគទ? 

ខ៖ គចោះ គចោះខែោះៗដូចឆ្ ដូចគចៀន គសាៃ រអី្អ្ញ្ច ងឹ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ!  

ខ៖ ធមមតាៗ។ 

ក៖ ចុោះគពលគរៀន គរៀនពីអ្នកណាគគមកវ ិ? 

ខ៖ ម្ភ៉ែ ក់និយាយគៅម្ភ៉ែ ក់ខ្ុំគារ់ពូញកខាងគធវើមហូប មហូបអី្ក៏គារ់គចោះគធវើញដរ ប៉ែុញនតខ្ុំអ្រ់សូវជំន្ធ  គទ
ខ្ុំចូលចិរតញុំជាង។ 

ក៖ និយាយដូចអ្រ់និយាយ។ 

ខ៖ គចោះញដរញរគចោះរិចរួច ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! អ្ញ្ច ឹងបងធីគរើគពលទំគនរ គរើបងអ្វីញដលបងចូលចិរតគធវើជាងគគគពលទំគនរពី
ការង្ករអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណា? 

ខ៖ ជួនកាលគយើង ខ្ុំចូលចិរតគដើរគៅតាមផាោះមិរតភ្កតិអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណា បបួលគាន ជួនកាលគយើង 
អាចសាូចត្រី គមើលគសៀវគៅគរឿង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គដើរកមានតគពលខែោះ។ 

ក៖ គត្ចៀងខារា៉ែ អូ្គខ? 



ខ៖ គត្ចៀងខារា៉ែ អូ្គខចូលចិរត មង ចូលចិរតត្តាញវលលីងញដរ។ 

ក៖ អូ្គខអ្ញ្ច ឹង បងកញនែងញដលបងចូលចិរតគៅកមានតហា ទីកញនែងណាញដលបងចូលចិរត គៅ
កមានតជាងគគ? 

ខ៖ ជាពិគសសថ្ត្ពភ្នំ កញនែងណាញដលញបែកៗចូលចិរត មង គមើលគទសភាពសាអ រ ទឹកគត្ជាោះអី្  នឹ
ង។ 

ក៖ គដើរបងគ  គៅចំបក់អ្រ់? 

ខ៖ គៅចំបក់ ធ្លែ ប់គរើ។ 

ក៖ គដើរចូលហា សបាយណាស់បង។ 

ខ៖  នឹងគ ើយសាអ រគទសភាព។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើគពលបុណយទនអី្មួយ ញលបងត្បជាត្បិយអី្ញដលបងធីចូលចិរតគលងជាងគគ? 

ខ៖ ជាពិគសសចូលចិរតគលងគគគៅគបាោះអ្ងាុ  គបាោះអ្ងាុ គគគៅ។ 

ក៖ គខាកគ ើមគជើង នឹងគ ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ សបាយ ទ ព័ត្រអី្ នងឹ។ 

ក៖ ចាសៗ អ្ញ្ច ឹងបងគរើចគត្មៀងញបបណាញដលបងធីចូលចិរតសាត ប់ជាងគគ? 

ខ៖ ចគត្មៀងចូលចិរតសាត ប់ញបបមគន្ធសគញ្ច រន្ធ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ គ ើយចូលចិរតសាត ប់គត្ចៀងចគត្មៀងគត្ចើនគទ? 



ខ៖ អឺ្...និយាយគៅចូលចិរតឱ្យញរពិគរាោះចូលចិរតទំងអ្ស់ត្គាន់ ញរអ្វីញដលសំខាន់ចូលចិរតបទ 
មគន្ធសគញ្ច រន្ធ បទញក់ធមមតាយរូៗមតង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ចាសគ ើយបងគចោះគត្ចៀងអ្រ់ចុោះ? 

ខ៖ គចោះញដរត្គាន់ញរវមិនពិគរាោះ។ 

ក៖ មិនញមនជាអាជីពគទអ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ មិនញមនជាអាជីព ញរគត្ចៀងគលងអី្ជាមួយមិរតភ្កតិបានគៅខារា៉ែអូ្គខមតងម្ភា លអាចឱ្យមិរត 
ភ្កតិសាត ប់បាន។ 

ក៖ អូ្គខអ្ញ្ច ឹងបង បងធីគចោះគលងឧបករណ៍រន្តនតីអី្អ្រ់បង? 

ខ៖ អូ្...អ្រ់គចោះគលងគទ សារូសុទា មង។ 

ក៖ បងបអូនអី្វ៉ែន់ម្ភនអ្នកណាគចោះគលងអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ្រ់គសាោះ មងគ ? 

ខ៖  ហ៎...បអូនស្សីគចោះគលងពាណូ។ 

ក៖ អូ្...បងរ។ី 

ខ៖ អារ ីអាធ្លរា៉ែ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងដូចជាជីវរិរបស់បង បងគកើរគពលញបកសន្តង្កា មគ ើយញមនគទបង១៩៨០? 

ខ៖  នឹងគ ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងធ្លែ ប់ម្ភនឮអី្ខែោះពីត្បវរតិសន្តង្កា មញដលម្ភ៉ែ ក់បា៉ែបងធ្លែ ប់ញរនិយាយហា បងឯងអាច 
គរៀបរាប់ពីម្ភ៉ែ ក់បានត្បាប់អី្អ្ញ្ច ឹងហា? 



ខ៖ ធ្លែ ប់ឮៗបា៉ែម្ភ៉ែ ក់និយាយថាអឺ្...គៅកនុងជំន្ធន់ នឹងគឺត្កុមត្គសួារគៅញបកគាន  គកមងគៅគោយ 
គកមង ចាស់គៅគោយមនុសសចាស់អ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងយូរៗបានជួបគាន មតងអ្ញ្ច ឹងគៅ គ ើយគៅជំន្ធន់ នឹងគយើងមិនអាចញុំញឆ្អរហា ត្គាន់
ញរគគឱ្យគយើង ត្គាន់ញរបបរអ្ញ្ច ងឹគគដួសឱ្យគយើងអ្ញ្ច ឹងមួយញវកៗអ្ញ្ច ឹងគៅណាស ់ ត្គាន់ញរ
គពលសាត ប់គៅគមើលគៅកមសរ់ដល់គ ើយ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ វនិយាយគៅវអ្រ់ម្ភនគសរភីាព គគឱ្យគយើងគធវើការរ ូរអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគពលដូចបង បា៉ែម្ភ៉ែ ក់របសប់ងគារ់បានចូលគៅកនុងជំន្ធន់ នឹងញមនគទ? 

ខ៖ ចាសគារ់បានត្បលូកចូលកនុងជំន្ធន់ នឹង ត្គាន់ញរគយើងបានឮត្រួសៗនូវអ្វីញដលគារ់បាន  
និយាយអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគរើគពល នឹងគារ់គៅកនុងជំរុឬំក៏គម៉ែចញដរបង? 

ខ៖ អឺ្...គៅកនុងជំន្ធន់ នឹងគារ់ក៏គារ់ធ្លែ ប់ឆ្ែងការ់ញដរ ម្ភ៉ែ ក់ខ្ុំក៏ធ្លែ ប់ឆ្ែងការ់ជំន្ធន់ នឹងគ ើង 
ញឆ្អរគ ើយ ជួនកាលគារ់លួចគវចបាយឱ្ិយបអូនញុអីំ្អ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គពលញដលគគចាប់ គគដឹងគគទន់គៅ គគយកគយើងគៅកសាង អ្ញ្ច ងឹបានន័យថាគគយក 
គយើងគៅសម្ភែ ប់អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គត្ពាោះអី្ជំន្ធន់ នឹងរឹង។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 



ខ៖ គ ើយវពិបាក ។ 

ក៖ គ ើយចុោះដូចជាការបងបអូនរបស់មីងឥវ៉ែន់អ្ញ្ច ឹង គារ់ជួបគរឿងគម៉ែចញដរបង? 

ខ៖ ដូចបងបអូនម្ភ៉ែ ក់ខាងបា៉ែខ្ុំឬក៏ខាងម្ភ៉ែ ក់ខ្ុំអ្ញ្ច ងឹ គារ់ខែោះក៏សាែ ប់អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយសាែ ប់គោយសារគារ់ខវោះអាហារ គារ់ ឺអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស។់ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគៅគារ់ម្ភនការខវោះខារគត្ចើន។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គរឿងញវងឆ្ៃ យគពក។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបង បងដឹងគទថាគរើសាច់ញរិរបស់អ្នកមីងអ្នកណាសល់ខែោះពីជំន្ធន់ ប៉ែុ
ល ពរអ្ញ្ច ងឹហាម្ភនបងបអូន? 

ខ៖ អឺ្...និយាយគៅបងបអូនម្ភ៉ែ ក់ខ្ុំ១០ន្ធក់ជាង ឥ ូវសល់ញរ៥ ៦ន្ធក់។ 

ក៖ ញរសាែ ប់គៅជំន្ធន់ នឹង? 

ខ៖ សាែ ប់អ្ស់គត្ចើន។ 

ក៖ គៅកនុងជំន្ធន់ នងឹបងគ ? 

ខ៖  នឹងគ ើយគៅកនុងជំន្ធន់ នងឹ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គោយសារការទី១ ឺ ទី២គឺអឺ្...ខវោះអាហារ អ្ញ្ច ឹងគៅគារ់អ្រ់អាចរស បូាន។ 

ក៖ អ្រ់អាចត្ទំត្ទបាន? 



ខ៖ ត្ទំត្ទបាន។  

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងម្ភនអារមមណ៍យា៉ែងគម៉ែចញដរគៅគពលម្ភត យរបសប់ងឪពុករបស់បង 
គារ់រួចផុរពីជំន្ធន់ នឹងអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ ម្ភនអារមមណ៍ថាអឺ្...១០០០កនុង១គត្គាោះថាន ក់ហា គគនិយាយអ្ញ្ច ឹងគ ? 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គារ់ថា គារ់ម្ភនសំណាង។ 

ក៖ ម្ភនសំណាង។ 

ខ៖ ញដលគារ់បានគៅម្ភនជីវរិ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចុោះគារ់គឃើ គៅអឺ្...គ រុការណ៍ នឹងអ្ញ្ច ឹងហា គពល ញដលគារ់និយាយត្បាប់ពួកគយើងអ្
ញ្ច ឹងគៅម្ភនអារមមណ៍ថាអ្គណាចអ្ធមមណាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គបើសនិគយើងគកើរគៅកនុងជំន្ធន់ នឹងមិនដឹងថាយា៉ែងគម៉ែច។ 

ក៖  នឹងគ ើយ បងញដលអ្រ់អាហារមួយថ្លៃគទ? 

ខ៖ ធ្លែ ប់ញដរ នឹង។ 

ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងម្ភនអារមមណ៍គម៉ែចញដរ? 

ខ៖ ពិបាកត្ទំ។ 

ក៖ ចុោះទំរាញំរគារ់រាល់ញរថ្លៃគទៀរ។ 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងបានថាសាា ងំសាម សាម។ 



ក៖ ពិបាកគិរណាសប់ងគ ? 

ខ៖ ពិបាកគិរណាស។់ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ញរមិនអី្គទគទោះជាយា៉ែងណាគារ់ម្ភនជីវរិអ្ញ្ច ឹងហា គារ់ម្ភនឪកាសគដើមបីត្បាប់គយើងពី 
បទពិគសាធន៍ញដលគយើងទទួលបានពីមុន។ 

ក៖ អូ្គខអ្ញ្ច ឹងបងធីសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់បងហា អ្វីញដលបងចងចាជំាងគគគៅកនុងជីវរិរបស់បង? 

ខ៖ អ្វីញដលខ្ុំចាំបំផុរគៅគពលញដលគយើងជួបគៅត្គាលំបាក គទោះបីជាគយើងកាែ យជាអ្នកម្ភន ឬ
ក៏គទោះជាគយើងម្ភនជីវរិត្បគសើរក៏គយើងមិនគភ្ែចត្គា នឹងញដរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ត្គាលំបាក នងឹគម៉ែចខែោះគៅបង? 

ខ៖ ត្គាលំបាក នឹងជួបឧបសគាគត្ចើន ទី១គយើងអ្រ់ម្ភន គពលខែោះគយើងអ្រ់ម្ភនអី្ញុំត្គប់ត្គាន់ 
អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណា គពល នងឹគយើងដឹងអំ្ពីមួយ នឹង អ្ញ្ច ឹងគយើងត្រូវញរគិរពីអ្នកដថ្ទញដរគៅ 
គពលញដលគគអ្រ់គយើងដឹងថាគយើងម្ភនចិរតសបបុរសអ្ញ្ច ឹងគយើងជួយដល់គគ។ 

ក៖ ពិបាកណាស់អ្ញ្ច ឹងបងណហ៎ ...? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងធីអ្រ់ទន់គរៀបការគទ។ 

ខ៖  នឹង!  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសូមត្បាប់ពីកតីស្សថ្ម៉ែគៅថ្លៃអ្ន្ធគរអ្ញ្ច ឹងហា គរើចង់បានសាវ មីគម៉ែចញដរ? គរើថា 
គគត្ម្ភងការគៅថ្លៃអ្ន្ធគរហា ថាគត្បៀនត្បគៅកូនយា៉ែងគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ គ ើយសត្ម្ភប់ខ្ុំ ខ្ុំជាសម្ភជិកគៅកនុងសាសន្ធចត្កអ្ញ្ច ឹងហា ម្ភនគៅត្កុមត្គួសារខ្ុំចង់ 
ឱ្យត្កុមត្គួសារញដលយល់ចិរតគាន  គារ់ម្ភនទំនួលខុសត្រូវ ម្ភនន័យថាគារ់កាែ យជាឪពុកគគ 



គារ់ត្រូវម្ភនទំនួលខុសត្រូវគៅគលើកូនគៅគ ើយនិងត្បពនាកូន អ្ញ្ច ឹងគ ើយខ្ុំចង់គរៀបការគៅ 
កនុងត្ពោះវហិារបរសិុទាជាកតីស្សថ្ម៉ែរបស់ខ្ុំ។ 

ក៖  ូយណាស់បងគ ? 

ខ៖ ចាសខ្ុំចង់ម្ភនត្កុមត្គួសារមួយញដលផារភាជ ប់ ខ្ុំអ្រ់ចង់គរៀបការគ ើយញលងលោះគាន គទ អ្
ញ្ច ឹងគយើងគឃើ ជីវរិបចចុបបននត្កុមត្គសួារខែោះគរៀបការគ ើយញលងលោះគាន អ្ញ្ច ឹងហា វពិបាក 
ដល់គកមងៗញដលវគកើរមកអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ញ្ច ងឹខ្ុំអ្រ់ចង់អ្ញ្ច ឹងគោយសារខ្ុំគៅយូរ គោយសារខ្ុំគរ ើសអ្ញ្ច ឹងគៅគឃើ គ រុការណ៍ 
អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ចង់បានអ្ញ្ច ឹង អ្ញ្ច ឹងជីវរិត្គួសារខ្ុំចង់ម្ភនម្ភន ក់កាែ យជាសម្ភជិកវអាចន្ធំខ្ុំគៅ 
ត្ពោះវហិារបរសិុទា គ ើយផារភាជ ប់គ ើយអាចត្កុមត្គួសារអាចរស់គៅជាមួយគាន ជាគរៀងរ ូរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖  នឹងជាអ្វីញដលខ្ុំត្បាថាន គៅកនុងជីវរិ។ 

ក៖ ខ្ុំអ្ញ្ច ងឹញដរគរើបង។ 

ខ៖ ញរសងឃឹមថាថ្លៃណាមួយត្ពោះនឹងគរៀបចំផែូវ នឹងឱ្យ គទោះបីគពលខែោះគយើងម្ភនអារមមណ៍ថា 
យូរសត្ម្ភប់មួយ នឹងត្គាន់ថាអ្រ់បញ្ញហ  គត្ពាោះថាត្ពោះបានគរៀបចំឱ្យគយើងគ ើយៗ សំខាន់គយើង 
ត្រូវញរជួយខែួនឯងញដរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងធីគរើបងធីត្បកបរបរអី្គគញដរបង? 

ខ៖ ឥ ូវខ្ុំគធវើការគៅសាលាគរៀនអ្នតរជារិ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំញផនកអឺ្...គគគៅថាញផនករដឋបាល និយាយគៅស្សលា ់ការង្ករ ។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងធីគិរថារថ្មែថ្នការអ្ប់រ ំម្ភនរថ្មែយា៉ែងណាគៅកនុងជីវរិរបស់បងហា? 

ខ៖ និយាយគៅរថ្មែថ្នការអ្ប់រវំសំខាន់ណាស់ សត្ម្ភប់គយើងវគធវើឱ្យគយើងជាមនុសសម្ភន ក់ 
ញដលម្ភនគគគៅថាសីលធម៌គៅកនុងខែួនគ ើយគយើងម្ភនចំគណោះដឹងខពស់គយើងអាចគិរគឃើ 
ថាគៅគពលញដលគយើងអ្រ់ម្ភនចំគណោះដឹងគៅកនុងខែួនវខុសគាន នឹងគាន នឹងអ្នកញដលអ្រ់ម្ភន  
ចំគណោះដឹងគៅកនុងខែួន អ្ញ្ច ឹងការសិកាវសខំាន់សត្ម្ភប់គយើងទងំអ្ស់គាន ។ 

ក៖  នឹងគ ើយបង ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគៅគពលបងគធវើអី្គគខែោះគដើមបីឱ្យត្កុមត្គួសាររបសប់ងគោយ 
សុភ្មងាល? 

ខ៖ ទីមួយគយើងត្រវូគចោះយល់ យល់គយាគគាន  ទី២គយើងត្រូវគចោះគយាគយល់អ្ធាស្ស័យគាន វញរ 
មួយគទគ  និយាយគៅគយើងត្រូវគចោះស្សលា គ់ាន គៅកនុងត្កុមត្គួសារ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គត្ពាោះថាគយើងដឹងគ ើយថាគៅកនុងត្កមុត្គសួារវដូចចានគៅកនុងរាវញមនអ្រ់? អ្ញ្ច ឹងទល់ 
ញរគពលខែោះពាកយសមដីប៉ែោះគពៀរបនតិចបនតួចគយើងត្រូវគចោះអ្រ់ធមរ់។  

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ អា នងឹវសំខាន់។ 

ក៖  នងឹគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងអ្វីមួយគនោះគឺជាសំណួរមួយគទៀរថា គរើបងធីគៅកនុងជីវរិរបស់ 
បងធីម្ភនបទពិគសាធន៍អ្វីខែោះញដលលអចង់ញចកចាយគៅកាន់កូនគៅជំន្ធន់គត្កាយអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ សត្ម្ភប់ខ្ុំ ខ្ុំត្គាន់ញរថាចង់ញចកចាយគៅកាន់កូនគៅជំន្ធន់គត្កាយខ្ុំថាឱ្យពួកគគម្ភន 
ចំគណោះដឹង ទទួលនូវការអ្ប់រខំពស់គទោះបីជាអ្រ់ម្ភននូវការអ្ប់រខំពស់ ប៉ែុញនតអឺ្...ញផនកថ្នការអ្ប់រ ំវ
សំខាន់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គដើមបឱី្យគារ់ម្ភនអ្ន្ធគរញវងឆ្ៃ យភ្ែឺសាវ ងអ្ញ្ច ឹង។ 



ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់អាចម្ភនឪកាសគធវើការង្ករលអៗ ដូចគគ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងគយើងមិនពិបាកគៅគពលញដលគារ់ម្ភនចំគណោះដឹង អ្ញ្ច ឹងគារ់គចោះម្ភនការ 
ង្ករគធវើលអ អ្ញ្ច ឹងគារ់ គយើងសបាយចិរតញដលគារ់នឹងម្ភនអ្ន្ធគរលអ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងអ្វីញដលសខំាន់គឺឪពុកម្ភត យជាអ្នកជត្ម ុអ្ប់រគំារ់តាំងពីរូចគៅ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងមួយគនោះគឺជាសណួំរមួយចុងគត្កាយហា គរើបងធីម្ភន ដំបូន្ធម ន
អ្វីខែោះចង់ផ្ទត ំគផ្ើរគៅកូនគៅជំន្ធន់គត្កាយបញនថមគទៀរថាឱ្យគារ់គដើរគលើផែូវយា៉ែងណាឱ្យគគចផុរ
ពីផែូវអី្គគញដរបង? 

ខ៖ អឺ្...អ្វីញដលសំខាន់សត្ម្ភប់ខ្ុំ ខ្ុំជាសម្ភជិកខ្ុំចង់ឱ្យគារ់ ខ្ុំគកើរមកខ្ុំចង់ឱ្យ គារ់រស់គៅកនុង
ដំណឹងលអ អ្ញ្ច ងឹទីមួយគារ់គកើរមកគារ់អាចគរៀនគៅថាន ក់កុម្ភរ អ្ញ្ច ឹងគារ់ អាចគរៀនតាំងពី
រូច អ្ញ្ច ឹងដល់គពលញដលគារ់ធំគៅតាមដំណាក់កាលគារ់មតងៗគៅគារ់ នឹងគរៀន គារ់នឹង
យល់មិនបាច់ពិបាកគដើមបីត្បគៅគារ់គទ អ្ញ្ច ឹងគារ់ដឹងគោយខែួនឯង។ 

ក៖ គរើគួរគដើរផែូវណាអ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ ថាគួរគដើរផែូវណាអ្ញ្ច ឹងសំខាន់គយើងម្ភនត្ពោះគដើមបីជួយ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គត្ពាោះអី្គយើងគឃើងថាសងាមមនុសសឥ ូវវពិបាកណាស់សត្ម្ភប់គកមងជំន្ធន់ឥ ូវ។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ គបើសិនជាអ្រ់ម្ភនត្ពោះវហិារគទគារ់នឹងគសពគប់អ្នកគៅខាងគត្ៅ គ ៀនគត្គឿងគ ៀនអី្ អ្
ញ្ច ឹងគៅណា ញរសត្ម្ភប់គយើងៗជាសម្ភជិកម្ភន ក់គយើងអាចអ្ប់រគំារ់តាំងពីរូច តាំងពីគារ់ គកើរ
មកអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ តាំងពីរូចគៅធំគៅគារ់គដើរតាមផែូវត្រូវ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណបងធីគត្ចើនសត្ម្ភប់កាសម្ភា សគៅកនុងថ្លៃគនោះ អ្វីទំងអ្សគ់នោះកូនគៅរបស ់
បងជំន្ធន់គត្កាយគារ់គកើរមកគារ់នឹងសាត ប់ឮនូវពាកយសមដីនិងការទូន្ធម នរបស់បងក៏ដូចជា ត្បវ ិ
រតថ្នជីវរិរបស់បងហា។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងអ្រគុណគត្ចើនញមនញទន។ 

ខ៖ ចាសអ្រគុណគត្ចើនសត្ម្ភប់គពលគវលា។ 

ក៖ ចាស៕ 
 


