
ការសង្ខេបប្បវត្តិរបស ់ល ើយ លន 

 អ  ៊ុំស្រី ល ើយ លន មានអាយុ ៥៩ឆ្ន ាំ ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៨។ អ  ៊ុំស្រី ល ើយ លន មានភេទស្រី។ អ  ៊ុំស្រី ល ើយ លន 
មានទីលាំភៅបច្ចុបបននភៅេូមិប្រដាក់ ឃ ុំព្ប្ៃប្រកូ ស្រុកៃួក លេត្តលរៀមរារ។ 

 

ការសម្ភា សបស ់ល ើយ លន 

ក្៖ អ្នក្រមាា រភេមានភ ម្ ោះថា ភអ្ង ដាលីន              ខ៖ អ្នក្ត្រូវបានភេរមាា រភ ម្ ោះ  ល ើយ លន 

ក្៖ ចា៎រ! ចឹ្ងអ្ា៎ភអ្ើរជត្មាបរួរដល់អ្ ុ៊ុំស្រីដដលអ្ ុ៊ុំស្រីបានអ្នុញ្ញា រិដល់រូបនាងខ្ុាំដដលបានឱ្យនាងខ្ុាំ
រមាា រអ្ ុ៊ុំស្រី។ ភ ើយនាងខ្ុាំភ ម្ ោះ ភអ្ង ដាលីន ភ ើយនាងខ្ុាំរាំណាងឱ្យសាក្លវទិាល័យមួយដដលភៅ
អាភមរចិ្ដដលមានភ ម្ ោះថា BYU ល ើយលអើ សាលារររៃួ់កេ្ ុំរត្មូវឱ្យៃួកេ្ ុំមករមាា រប្រវត្តិរររ ់
ប្រជារនខ្េែរលៅកមព ជាលនេះ។ ល ើយលៅព្ងៃលនេះព្ងៃទី៥ ខ្េ៩ ឆ្ន ុំ២០១៨ ខ្ែលេ្ ុំមករមាា រអ  ៊ុំស្រីល ើយ 
លអើលលាកអ  ៊ុំមានល ែ្ េះអវីខ្ែរអ  ៊ុំ? 

េ៖ ល ែ្ េះ ល ើយ  ន។ 

ក៖ ល ើយ  ន? 

េ៖ ចា៎រ! 

ក៖ ចា៎រ! ល ើយលៅភូមិលនេះលេលៅភូមិអីខ្ែរអ  ៊ុំ? 

េ៖ ភូមិប្រដាក់។ 

ក៖ ភូមិប្រដាក់ ឃ ុំអីខ្ែរ? 

េ៖ ឃ ុំព្ប្ៃប្រូក ស្រុកៃួក លេត្តលរៀមរារ។ 

ក៖ ស្រុកៃួក លេត្តលរៀមរារ? 

េ៖ ចា៎រ! 

ក៖ ចឹងលអើ អ  ៊ុំស្រមីានល ែ្ េះលៅលប្ៅលទអ  ៊ុំ? 



េ៖ អត់្មានលទ។ 

ក៖ អត់្មានល ែ្ េះលៅលប្ៅលទ នា៎? 

េ៖ ល ែ្ េះមួយលនេះឯង។ 

ក៖ ល ែ្ េះខ្ត្មួយ នឹង? 

េ៖ ចា៎រ!  

ក៖ ល ើយច េះឥឡូវអ  ៊ុំមានស្រអី  ៊ុំស្រីមានអាយ រ  ន្មែ នឆ្ន ុំល ើយ? 

េ៖ ៥៩ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ៥៩ ល ើយច េះមានលកើត្ លអើមានចុំព្ងៃខ្េលកើត្បានលទថាលកើត្លៅព្ងៃណា ឆ្ន ុំណា? 

េ៖ ទា ់ខ្ត្បានលៅលមើ រញ្ជ ីកុំល ើ ត្ខ្ត្ព្ងៃចុំលន្មេះព្ងៃរ ប្ក លកើត្ព្ងៃរ ប្កខ្ត្ខ្េលន្មេះខ្េអាសាធ អូខ្េ 
លររឋ រ  ខ្នតលកើត្ខ្េរ  ន្មែ នលភេចលទៀត្។ 

ក៖ អូា៎! ខ្េលររឋលោរចឹងលអើរឥឡូវអ  ៊ុំស្រីមានអាយ រ  ន្មែ ន? 

េ៖ ៥៩។ 

ក៖ ៥៩ចឹងអ  ៊ុំស្រីលកើត្លៅឆ្ន ុំ១៩៥៩? 

េ៖  នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎រ! អ  ៊ុំស្រីលកើត្លៅឆ្ន ុំ១៩៥៩ អ  ៊ុំមានអាយ ៥៩ឆ្ន ុំ។ អូយ! រ ទធខ្ត្ល េ អម ង។ ចា៎រ!ចឹងអ  ៊ុំស្រីទី 
កខ្នេងកុំល ើ ត្ លកើត្ជាលៅទីណាខ្ែរអ  ៊ុំ? 

េ៖ លកើត្លៅកន ងភូមិប្រដាក់លនេះឯង។ 

ក៖ ភូមិ នងឹម ង? 

េ៖ ភូមិលនេះឯង។ 

ក៖ ចា៎រ! ចឹងអីណាផ្ទេះអ  ៊ុំមួយណា? 

េ៖ លន្មេះលៅលន្មេះ។ 



ក៖ អូា៎! លៅខាងលន្មេះណាា៎? 

េ៖  នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎រ! ចឹងភូមិប្រដាក់ ស្រុកអីខ្ែរ? 

េ៖ ដនា៎! ឃ ុំព្ប្ៃប្រកូ ស្រុកៃួក លេត្តលរៀមរារ។ 

ក៖ ចា៎រ! ភូមិប្រដាក់ ឃ ុំព្ប្ៃប្រូក ស្រុកៃួក លេត្តលរៀមរារ? 

េ៖  នឹងឯង។ 

ក៖ ចឹងលអើរមារិកប្កុមប្េួសាររររ់អ  ៊ុំោរ អ  ៊ុំមានរងរអូនរ  ន្មែ នន្មក់ខ្ែរអ  ៊ុំ រងរអូនរលងកើត្ោរ? 

េ៖ បានរងរអូនរលងកើត្  ងរារ់ខ្ែរររ់លៅលោរ? 

ក៖ អត់្អីលទរារ់ទាុំងអរ់។ 

េ៖ រារ់ខ្ែរអនកសាេ រ់? 

ក៖ ចា៎រ!  

េ៖ អូា៎! លប្ចើន៨ ៩ ន្មក់។ 

ក៖ ៨-៩ន្មក់ចា៎? 

េ៖  នឹងឯងខ្ត្សាេ រ់អរ់ល ើយរៃវព្ងៃលៅប្រុរ២ ល ើយស្រី២ នឹងឯង។ 

ក៖ លដាយសារៃួកលយើងចង់ែឹងៃីប្រវត្តិរររ់អ  ៊ុំចឹងោរ លត្ើមានរងរអូនរ  ន្មែ នន្មក់? ចឹងអ  ៊ុំអាចលរៀររារ់ 
បានលទ? 

េ៖ រងរអូន។ 

ក៖ រងទី១ល ែ្ េះអី រងទី២ល ែ្ េះអីចឹងោរ? 

េ៖ រងទី១លន្មេះសាេ រ់ល ើយល ែ្ េះឡាម។ 

ក៖ ល ែ្ េះឡាម? 



េ៖ ទី២លន្មេះល ែ្ េះឡារ ទី៣លន្មេះល ែ្ េះឡូន ទី៤លន្មេះល ែ្ េះល ឿម ទី៥លន្មេះល ែ្ េះលាម ទី៦លន្មេះ 
ល ែ្ េះលត្ឿ។ 

ក៖ ទី៧? 

េ៖ ទី៧ល ែ្ េះេ  ។ 

ក៖ ច េះទី? 

េ៖ សាេ រ់អាខ្ែរ សាេ រ់ៗរ  ន្មែ នលន្មេះមិនសាា  ់អរ់លទកូនសាា  រ់ង។ 

ក៖ ចា៎រ! ចឹងលៅកន ងប្កុមប្េសួាររររអ់  ៊ុំ អ  ៊ុំជាកូនទីរ  ន្មែ នខ្ែរអ  ៊ុំ? 

េ៖ កូនទី៤។ 

ក៖ កូនទី៤? 

េ៖  នឹងល ើយ។ 

ក៖ ចឹងរអូនៗអ  ៊ុំគាត់្លៅររ់ទាុំងអរ់លត្ើ ី? 

េ៖ អត់្លទ សាេ រ់អរ់េេេះល ើយ សាេ រ់អរ់លឡើង៣-៤ន្មក់ល ើយ។ 

ក៖ ចា៎រ! ចឹងរា ់ព្ងៃ នឹងអ  ៊ុំលៅរ ់រងរអូនរ  ន្មែ នន្មក់ខ្ែរ? ៃួកគាត់្ររ់រានមានរីវតិ្ោរណាា៎ ? 

េ៖ លៅរ ់ខ្ត្រងរអូនខ្ត្៤ន្មក់លទ។ 

ក៖ ខ្ត្៤ន្មក់លទ? 

េ៖  នឹងឯង។ 

ក៖ ល ើយលៅៃួកគាត់្ររ់លៅភូមិណាខ្ែរ? 

េ៖ លៅភូមិ នឹងទាុំងអរ់។ 

ក៖ លៅ នងឹទាុំងអរ?់ 

េ៖ លទលៅលៅខាងប្រដាក់ភនុំរូកមួយ។ 



ក៖ អូា៎! គាត់្លៅររ់លៅខាង  ងមួយណាា៎។ ចា៎រ! ល ើយច េះចឹងកា ៃីអ  ៊ុំលៅលកែងៗ ៃួកគាត់្ខ្ែលៗថា 
ខ្ែលៃួកគាត់្សាេ លរើ នឹងអ  ៊ុំមានលកើត្ទាន់ៃួកគាត់្លទ? 

េ៖ លកើត្ទាន់ខ្ែរ។ 

ក៖  កខណៈថាលអើរលៅខ្ស្រលៅអីជាមួយគាន ទាុំងអរ់គាន លទធ្លេ រ់មានលៃ ណាខ្ែរ? 

េ៖ ធ្លេ រ់! 

ក៖ លៅរ ុំគាន ? 

េ៖ លធវើខ្ស្រជាមួយគាន សាេ រ់លៅរម័យលនេះឯងខ្ែលលវៀត្ណាមចូ លនេះឯង។ 

ក៖ អូា៎! លវៀត្ណាមចូ ល ើយណាា៎ ? 

េ៖  នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎រ! គាត់្លកើត្អីបានសាេ រ់ខ្ែរ នា៎អ  ៊ុំ? 

េ៖ ឈឺែូចថាលរាេរតួ្។ 

ក៖ លរាេរួរលោរ? 

េ៖ ល ើម  ត់្។ 

ក៖ ចឹងលោរអ  ៊ុំ ចា៎រ! ល ើយច េះអ  ៊ុំមាា យអ  ៊ុំមានល ែ្ េះអីខ្ែរអ  ៊ុំ? 

េ៖ ល ែ្ េះរ ីកាយ។ 

ក៖ រ ីកាយ? 

េ៖ ចា៎រ! រ ីកាយ។ 

ក៖ ល ែ្ េះែូចររលទររ ីកាយ? 

េ៖  នឹងឯង។ 

ក៖ អូា៎! ល ែ្ េះរ ីកាយល ែ្ េះៃិលរាេះ ល ើយច េះលលាកៃ កអ  ៊ុំវញិល ែ្ េះអីខ្ែរលលាកអ  ៊ុំ? 



េ៖ ល ែ្ េះ អ ក ល ើយ។ 

ក៖ អ ក ល ើយ? 

េ៖ ចា៎រ!  នឹងឯង។ 

ក៖ ល ើយលអើគាត់្ គាត់្លអើរៗឥឡូវររ់រានមានរីវតិ្លត្ើអ  ៊ុំ? 

េ៖ អូា៎! េូចល ើយេូចៃីរម័យរង្រ្គា ម។ 

ក៖ រម័យរង្រ្គា ម? 

េ៖ រុំន្មន់ លន់ នល់ អា ប ុល ពរ។ 

ក អូា៎! ប ុល ពរ លន់ នល់ លោរ? 

េ៖  នឹងឯង។ 

ក៖ លៃ   ងប្រខ្  ជាមានអាយ រ  ន្មែ នឆ្ន ុំខ្ែរ នា៎អ  ៊ុំ? 

េ៖ កា ខ្ែលគាត់្សាេ រ់អត់្ែឹងអាយ គាត់្រ  ន្មែ នផ្ង កា លន្មេះលៅតូ្ចមិនបានជារួរន្មុំអាយ គាត់្។ 

ក៖ លៃ   ងអ  ៊ុំអាយ រ  ន្មែ នខ្ែររម័យ  ង? 

េ៖ លអើ! រម័យ  ងលទើរអាយ ១២-១៣ឆ្ន ុំលន្មេះ។ 

ក៖ អូា៎! ១២-១៣ឆ្ន ុំ? 

េ៖  នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎រ!  

េ៖ រម័យ១៤ កា ឪៃ កសាេ រ់១៤ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ល ើយច េះមាា យ? 

េ៖ មាា យគាត់្លទើរសាេ រ់លៅលនេះឯង មាា យគារ់សាា ប់អាយុ៧៧ឆ្ន ាំ។ 

ក្៖ ៧៧ភ ើយគារ់សាា ប់? 



ខ៖ ចា៎រ!  

ក្៖ អូ្ា៎! គារ់ឈចឺរ់ជរា នា៎អ្ ុ ៊ុំ? 

ខ៖ ឈឺចរ់ភ ើយគារ់ចរ់ភ ើយ។ 

ក្៖ ចា៎រ! អ្ ុ៊ុំចភ ើយចុ្ោះចឹ្ងឪពុក្មាា យអ្ ុ៊ុំគារ់អ្នក្ភៅភខរតភរៀមរាប នឹងផ្ទា ល់ ឬក៏្ភៅភខរតណា? 

ខ៖ ភៅភខរតភរៀមរាបភនោះឯង។ 

ក្៖ ភៅភខរតភរៀមរាប នឹង? 

ខ៖  នឹងឯង។ 

ក្៖ ជាមួយគាន ? 

ខ៖ ឃុាំព្ត្ពត្ជូក្ភនោះឯង។ 

ក្៖ ឃុាំព្ត្ពត្ជូក្ នឹងជាមួយគាន ភទៀរ? 

ខ៖ ជាមួយគាន ។ 

ក្៖ អ្នក្េូមិឯង? 

ខ៖  នឹងឯង។ 

ក្៖ ចា៎រ! ភ ើយចុ្ោះចឹ្ងកាលពីគារ់ភៅររហ់ារណាា៎  ភពលអ្ ុ៊ុំភៅភក្មងៗគារ់ត្បក្បមុខរបរអី្ដដរភដើមបី
ចិ្ញ្ច ឹមកូ្នៗអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ភអ្ើ! មុខរបរអី្ភទកូ្នមានដរភ្វើដស្រច្មាា រភ ើងភនន រឪពុក្។ 

ក្៖ អូ្ា៎! ឪពុក្អ្ ុ៊ុំភ ើងភនន រភហារ? 

ខ៖ ត្រង់ទឹក្ភនន រ ភ្វើរារលក់្ដរគារ់ភ្វើដស្រច្មាា រភយើងភនោះឯង។ 

ក្៖ ភ ើយចុ្ោះភបើមាា យអ្ ុ៊ុំវញិ? 

ខ៖ មាា យអ្រ់ដដរបានភ្វើអី្ភទ។ 



ក្៖ គារ់ភច្ោះរាញភច្ោះអី្អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ភទ។ 

ក្៖ អ្រ់ភច្ោះភទ? 

ខ៖ គារ់រាញដដរពីភក្មងគារ់រាញត្ក្បារភយើង នឹងអាត្ក្បារត្ក្វភីយើង នឹង។ 

ក្៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ រាញត្ក្មា ក្បារ។ 

ក្៖ គារ់ភច្ោះរាញ នា៎អ្ ុ៊ុំ នា៎? 

ខ៖ ភច្ោះអារម័យក្សាងភហាររម័យ ប ុល ពរ នឹង។ គារ់អ្នក្រាញ នឹងឯង វារព្វក្បារអី្ នឹង       
រាញ។ 

ក្៖ គារ់រាញ ចា៎រ! ចឹ្ងភអ្ើ!ខាងភបើរិនជាខាងនខាងមាា យនយាយខាងមាា យហារអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ដឹងភទភក្ើរអ្រ់ទាន់ណាមួយភទគារ់សាា ប់អ្រ់។ 

ក្ ច្ង់និយាយថាអ្ ុ៊ុំចាំភ ម្ ោះពួក្គារ់ភទនយាយខាងមាា យហារ? 

ខ៖ អ្រ់! អ្រ់ចាំភទ។ 

ក្៖ នយាយខាងឪពុក្អ្រ់ចាំដដរ? 

ខ៖ អ្រ់ចាំដដរ។ 

ក្៖ រុទធដរអ្រ់ចាំចឹ្ងភ ើយចុ្ោះចឹ្ង? 

ខ៖ មិនដដលមុខយាយមុខនភទ មិនដឹងនយាយសាា ប់ពីកាលណាអ្រ់។ 

ក្៖ អ្រ់បានចាំភទ នា៎។ ចឹ្ងអ្ ុ៊ុំភអ្ើ!មានសាច់្ញារិបងបអូនណាភៅររ់ភៅភត្ៅត្បភទរអី្ភទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់មានភទកូ្នអ្រ់។ 

ក្៖ ភៅភៅព្ៃភៅភៅភវៀរណាមអី្ៗ? 



ខ៖ ព្ៃក៏្មិនមានកូ្នភៅស្រុក្ដស្រទាាំងអ្រ់ភនោះ។ 

ក្៖ ចា៎រ! ចឹ្ងសាវ មីងរបរ់អ្ ុ៊ុំមានភ ម្ ោះអី្ដដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ភ ម្ ោះ ភរៀម ដរម។ 

ក្៖ ភរៀម ដរម ឥ ូវគារ់មានអាយុប ុនាម នឆ្ន ាំភ ើយ? 

ខ៖ អាយ៦ុ២ភ ើយ។ 

ក្៖ ៦២ឆ្ន ាំ? 

ខ៖ ចា៎រ!  

ក្៖ ភ ើយចុ្ោះឥ ូវគារ់ត្បក្បមុខរបរអី្ដដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មានត្បក្បអី្ភទកូ្ន រពវព្ៃៃគារ់ភ្វើដរដស្រឈប់ភ្វើអី្ភក្ើរភ ើយពីភក្មងមក្ភ ើងដរភនន រដូច្ដរនភនោះ
ឯងដូច្ពុក្ខ្ុាំភនោះឯងរពវព្ៃៃគារ់មិនដដលបានភ្វើអី្ភទចរ់ភ ើយភៅភ្វើដរដស្រអ្រ់រូវជាខាួនផង។ 

ក្៖ ចា៎រ! ចឹ្ងភអ្ើ!ភោក្អ្ ុ៊ុំភរៀបការភៅឆ្ន ាំណាដដរមានបានចាំភទ? 

ខ៖ អ្រ់ចាំ។ 

ក្៖ ចឹ្ងភអ្ើ!ភៅរម័យណាដដរមានចាំរម័យ នឹងអ្រ់? 

ខ៖ រម័យភនោះឯងយួនចូ្លភនោះឯង។ 

ក្៖ អូ្ា៎! យួនចូ្លភ ើយភហារ? 

ខ៖ ភនាោះឯង។ 

ក្៖ ត្បដ លជាភៅជាងឬមួយក៏្? 

ខ៖ ភៅប ុនាម នភនោះភហារ៩២-៩៣ យនួចូ្លបាន២ឆ្ន ាំ ៣ឆ្ន ាំ។ 

ក្៖ អ្រ់បានចាំភទ នា៎? 

ខ៖ ចា៎រ! បារ់ការច្ងចាំអ្រ់។ 



ក្៖ ចឹ្ងដឹងថាភៅភពលដដលភរៀបការភ ើយមានភរៀបការភា្ា មភអ្ើ!ប ុនាម នឆ្ន ាំភត្កាយភទើបមានកូ្នហារណាា៎? 

ខ៖ ភអ្ើ! ការបានដរមួយដខភនាោះក៏្មានកូ្នដខភនាោះ។ 

ក្៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងភហារចុ្ោះកូ្នបងមានអាយុប ុនាម នភ ើយអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កូ្នបងសាមប ុនាម នភទនាង៣៧-៣៨ភ ើយ។ 

ក្៖ អូ្ា៎! ៣៨ភហារណ? 

ខ៖  នឹងឯង។ 

ក្៖ ចឹ្ងអ្ ុ៊ុំភរៀបការឆ្ន ាំ១៩៨០ ត្បដ លជាប ុណណឹ ង? 

ខ៖  នឹងឯង។ 

ក្៖ ត្បដ លជាប ុណណឹ ង ចា៎រ! អ្ ុ៊ុំឥ វូកូ្នអ្ ុ៊ុំអាយ៣ុ៨ឆ្ន ាំចឹ្ងកូ្នអ្ ុ៊ុំអាយ៣ុ៨ចឹ្ងអ្ ុ៊ុំការ៣៨ឆ្ន ាំ? 

ខ៖ ការបានដរមួយខួបក៏្មានកូ្នភ ើយ។ 

ក្៖ អូ្ា៎!  

ខ៖ មួយខួបត្រឹម។ 

ក្៖ ចឹ្ងអ្ ុ៊ុំភរៀបការឆ្ន ាំ១៩៨១ នឹងឯង? 

ខ៖ ចា៎រ! 

ក្៖ ចា៎រ! ចឹ្ងអ្ ុ៊ុំមានកូ្នប ុនាម ននាក់្ដដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កូ្នមាន៦នាក់្។ 

ក្៖ ៦នាក់្? 

ខ៖ ចា៎រ! 

ក្៖ ចា៎រ! ចឹ្ងកូ្នបងអ្ ុ៊ុំអាច្ភរៀបរាប់បានភទកូ្នបងមានភ ម្ ោះអី្ខាោះ? 

ខ៖ កូ្នបងភ ម្ ោះគាន់។ 



ក្៖ គាន់? 

ខ៖  នឹងឯង កូ្នទីភនាោះភ ម្ ោះភលឿប កូ្នទី៣ភនាោះ ភ ម្ ោះភរឿង កូ្នទី៤ភនាោះភ ម្ ោះេីម។ 

ក្៖ េីម? 

ខ៖ ទី៥ភ ម្ ោះភទដមនភទ មួយគាន់ ២ទិរយភរឿង ៣ោប់ ៤អាេីម ៥អារដឋ កូ្នភៅដរ៥ភទវាសាា ប់មួយកូ្ន៦
ដរសាា ប់មួយ។ 

ក្៖ ចា៎រ! ចឹ្ងពួក្គារ់រាល់ព្ៃៃពួក្គារ់មានត្ក្ុមត្េួសារភ ើយរមួឺយក៏្ភៅ? 

ខ៖ មានភ ើយភៅមួយភនាោះឈឺមិនដដលជាភទ ភៅវោះភៅសារនិ នឹងកូ្នកាលភនាោះ។ 

ក្៖ គារ់ឈឺអី្ដដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ទឹក្ដក់្ នឹង។ 

ក្៖ ខួរក្ាល? 

ខ៖ ខួរក្ាល នឹងឯងភៅវោះ។ 

ក្៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងភ្វើទុក្ភម ច្ខាោះភៅ? 

ខ៖ អ្រ់ដឹងខាួនភៅភដក្ភៅភខរតភរៀមរាប២យប់២ព្ៃៃបានយក្ភៅសារនិ។ 

ក្៖ ភ ើយភក្ើរអី្មូលភ រុអី្បានភក្ើរទឹក្ដក់្អី្ចឹ្ងហារ? 

ខ៖ មិនដឹង។ 

ក្៖ អ្រ់ដឹងដដរ? 

ខ៖ ចប់ភៅា ខាួនក៏្ដាក់្សារ ូមភៅក៏្មិនដឹងខាួនដរមាងទាល់មួយយប់មួយព្ៃៃ ទាល់ដលស់ារនិមួយយប់ភទៀរ
ចូ្ល២យប់២ព្ៃៃបានវោះភៅបានបានដឹងវោះដឹងខាួនមួយអាទិរយជាងភនាោះមិនដដលបានថានិយាយអ្រ់ឮ
និយាយដូច្ថាៗដាច់្ការច្ងចាំយូរបារ់ឈឹងម ងបានដរមួយភៅភៅបានភបើក្ដេនណាា៎ក្នុងមួយអាទិរយ នឹង
ឯង ទាល់ដរហារមួយឆ្ន ាំភនោះបានភច្ោះនិយាយបានច្ារ់ោរ់វញិមានការច្ងចាំដូច្ភដើមវញិ។ 

ក្៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងភៅរខុៗចឹ្ងម ង? 



ខ៖  នឹងឯងត្គាន់ដរភៅា ខាួនឈកឺ្ាលភៅភពទយ។ 

ក្៖ ភ ើយចុ្ោះឥ ូវកូ្នដដលឈឺភ ើយ នងឹអាយបុ ុនាម នភ ើយអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អាយបុ ុនាម នអាយុ២៥ភ ើយ។ 

ក្៖ ២៥ភ ើយ នា៎? 

ខ៖ ចឹ្ងឯង។ 

ក្៖ ចឹ្ងភអ្ើៗ!ភៅភពលកាលភរៀបការរបរអ់្ ុ៊ុំស្រហីារណាា៎។ ភអ្ើ!ឪពុក្មាា យអ្នក្ភរៀបច្ាំឱ្យឬមួយក៏្ស្រឡាញ់
ចិ្រតភដាយចិ្រតភទើបបានត្បាប់ឪពុក្មាា យ? 

ខ៖ ឪពុក្មាា យភរៀបច្ាំឱ្យ។ 

ក្៖ ឪពុក្មាា យភរៀបច្ាំឱ្យ? 

ខ៖  នឹងឯង។ 

ក្៖ ចឹ្ងបាីអ្ ុ ៊ុំស្រីគារ់អ្នក្ស្រុក្ណាដដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្នក្េូមិភនោះឯងមាា ងៃនល់ភនោះឯង។ 

ក្៖ អូ្ា៎! មាា ងៃនលម់ាន ក់្ភៅេូមិដូច្គាន ? 

ខ៖ ផាូវវាចូ្លមក្ភនោះភ ើយេូមិខាងភក្ើរ នឹង។ 

ក្៖ ចា៎រៗ!  

ខ៖ ប ុនខាងភនាោះភេភៅេូមិនភមាក្។ 

ក្៖ េូមិខាភមាក្? 

ខ៖ ណុងឯង ដរវាជិរគាន ភនោះមួយកិ្នគាន មាា ងៃនលភ់នោះឯង។ 

ក្៖ អូ្ា៎! ចឹ្ង នា៎អ្ ុ ៊ុំ នា៎។ ចា៎រ! ឪពុក្មាា យភរៀបច្ាំឱ្យចឹ្ងភៅភពល នងឹគារ់មក្រាីដណាឹ ងអ្ ុ៊ុំគារ់មានបណាណ ការ
ដូច្មានច្ាំនូនរអខីាោះដដរអ្ ុ៊ុំ? 
ខ៖ បណាណ គារចរ់ពីភដើមភនាោះ១២ភរៀល។ 



ក្៖ ១២ភរៀលលុយដខមរ? 

ខ៖ ភនាោះឯង១២ភរៀល ដូច្ថាចរ់ពីភដើមមិញខាងត្បុរភេអ្នក្ភរៀបច្ាំក្ភនាា ងណាា៎។ ច្ងព្ដភេភត្បើក្ភនាា ង
អ្នក្ភ្វើមហូបឱ្យភេ្ៀវមិនដូច្រពវព្ៃៃភេត្បេល់លុយមក្ឱ្យស្រីភយើងហារ។ រពវព្ៃៃភេរវល់អី្ភេត្បេល់លុយ
ឱ្យស្រីភយើងេិរ។ កាលពីជាំនាន់អ្ ុ៊ុំខាងត្បុរភនាោះភេេិរភ្វើមហូបភ្វើអី្ភ្វើនាំភ្វើភនោះអី្ត្ពីក្ភនាា ងឱ្យភេ្ៀវដដល
ច្ងព្ដ ខាងត្បុរភេេិរភទ។ 

ក្៖ ចា៎រ! 

ខ៖ ភយើងខាងរុីខាងឡាយ ភបើចរ់ពីភដើមរុី១៦ភរៀល ខាងឡាយ ា្ំ នឹងឯង។ 

ក្៖ អូ្ា៎! ១៦ចឹ្ងអ្ ុ៊ុំបាន១២? 

ខ៖ បាន១២។ 

ក្៖ ចា៎រ! ជិរ ា្ំដដរ ចឹ្ងភអ្ើ!ចឹ្ងភៅភពល នងឹមានភេ្ៀវភត្ច្ើនភ ើយមានមហូបអី្ខាោះដដរភពល នងឹហារ
រម័យ នឹងហារណាា៎? 

ខ៖ ភេ្ៀវ២០០-៣០០ដដរ នឹង. កូ្នទាល់អ្រ់មានរុដូច្រពវព្ៃៃភត្បើក្ភនាា ងភច្ោះភរៀបច្ាំបាយ នឹងក្ភនាល ូប។ 

ក្៖ អូ្ា៎! រួច្ភៅភេ្ៀវអ្ងគុយ ូបភៅ? 

ខ៖ រម័យ នឹងភទើបចូ្លបាន២-៣ឆ្ន ាំភហារមានទាន់មានរុមានអី្។ 

ក្៖ ចឹ្ងភហារអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖  នឹងភ ើយ។ 

ក្៖ ចា៎រ! ភ ើយភៅភពល នងឹរម័យ នឹងភេច្ងព្ដភម ច្ភៅអ្ ុ៊ុំ ភេច្ងព្ដមានមារមានអី្? 

ខ៖ អ្រ់ភទ ច្ងលយុច្ងស្រូវរម័យអ្ ុ៊ុំភនាោះ ភ ើយភបើវាអ្រ់លុយភច្ោះច្ងស្រូវ២ភៅ៣ភៅភៅណា។ 

ក្៖ ២ភៅ៣ភៅ? 

ខ៖  នឹងឯង។ 

ក្៖ ចឹ្ងការរួច្ស្រូវមួយកាន? 



ខ៖ ការរួច្បានច្ាំណងព្ដ៧០ថាាំង។ 

ក្៖ ៧០ថាាំង? 

ខ៖ ៧០ថាាំងភនាោះវាភរមើរ នឹង១៤០ភៅ។ 

ក្៖ ១៤០ភៅ? 

ខ៖  នឹងឯង។ 

ក្៖ អូ្ា៎! បានភត្ច្ើនហារ? 

ខ៖ បានលុយដរ៧០ភរៀលភទ។ 

ក្៖ បានលុយ៧០ភរៀល? 

ខ៖ ៧០ភរៀល។ 

ក្៖ ភពលណុងខារឬក៏្ច្ាំភណញ? 

ខ៖ ភទ ដឹងខារឬក៏្ច្ាំភណញភបើខាងឪភក្មក្អ្នក្េិរ នឹងលុយភនាោះភហារ។ 

ក្៖ អូ្ា៎!  

ខ៖ ថាមិនខារមានខារភបើច្ាំណងព្ដកាលភនាោះគាម ននរណាភៅរងដូច្រពវព្ៃៃ នឹង។ 

ក្៖ ចា៎រ!  

ខ៖ ដូច្ដរភៅដរបងបអូនដខែរយៈ ទាក់្ទងដូច្ជាប់សាច់្ញារិហារណាា៎ ភៅក្នុងស្រុក្ក្នុងេូមិភនាោះឯង ថា
ភៅមិនអី្បានស្រូវដឹក្ស្រូវភៅលក់្ភៅ លក់្ភៅក៏្អាមាន់ ទា ត្ជូក្គារ់ចិ្ញ្ច ឹមខាួនគារ់ ភនាោះខាងឪភក្មក្ភនាោះ
មិនបានទិញរពវព្ៃៃទិញកាប់ណា។ 

ក្៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងមាន់ទា នឹងខាងឪភក្មក្មានម ង? 

ខ៖  នឹងឯង។ 

ក្៖ ភ ើយភៅដល់ភពលភរៀបការអី្ចឹ្ងភៅយក្មាន់យក្អី្មក្កាប់ចឹ្ងភៅ? 

ខ៖  នឹងឯង។ 



ក្៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងអូ្រម័យណុងម ាងដដរ នា៎អ្ ុ ៊ុំ នា៎? 

ខ៖ មិនបាច់្ជាំពាក់្ដូច្រពវព្ៃៃភទមិនបានយក្សាច់្កាប់ឱ្យដររួច្េិរដរព្ៃាភរាងឱ្យភេភទ។ 

ក្៖ ចា៎រ! ចឹ្ងរម័យ នឹងមានរាំអាងការមានអី្ភទ? 

ខ៖ មាន។ 

ក្៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងភហារអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ រាំអាងការ ប ុនវាអ្រ់ព្ៃាដូច្រពវព្ៃៃអ្រ់ព្ៃាដូច្រពវព្ៃៃភទ ភត្ពាោះភយើងថាត្រឹមមួយរាំអាងការវាគាម នភរាង
គាម នអី្ណាភរាងភយើងភ្វើដដក្្មមនបាាំងរង់បាាំងអី្ភៅណា។ 

ក្៖ ចា៎រ! ចឹ្ងអ្ ុ៊ុំចឹ្ងភត្ៅពីភា្សាដខមរអ្ ុ៊ុំភច្ោះភា្សាអី្ភផែងភទ? 

ខ៖ អ្រ់ភទកូ្ន! រម័យភនាោះដដលបានភរៀនអី្ភច្ោះដខមរភច្ោះមិនទាាំងរពវលអិរផង។ 

ក្៖ ចា៎រ! ចឹ្ងបានភរៀនដលថ់ាន ក់្ទីប ុនាម នដដរភពលណុង? 

ខ៖ ថាន ក់្ទី១០ចរ់។ 

ក្៖ ថាន ក់្ទី១០ភហារ? 

ខ៖ ណុងឯង។ 

ក្៖ អូ្ា៎! បានថាន ក់្ទី១០ភត្ច្ើនត្គាន់ភ ើយ។ 

ខ៖ ទី១០ចរ់ ភបើនិយាយពីភរឿងភេភៅថាថាន ក់្៣រម័យភនាោះឯង។ 

ក្៖ ចឹ្ងភហារ.......! 

ខ៖ ថាន ក់្ទី៣។ 

ក្៖ ថាន ក់្ទី៣។ 

ខ៖ ថាន ក់្ទី៣ចរពី់ភដើមភរមើភក្មងថាន ក់្ទី៧រពវព្ៃៃដមនក៏្អ្រ់។ 

ក្៖ ចា៎រៗ! ភ ើយអ្ ុ៊ុំ ចា៎រ! ភៅភពលដដលអ្ ុ៊ុំបានភៅចឹ្ង្មមនភៅភរៀនភៅមានមិរតេក្តិរនិទធិសាន លដមដនា៎អ្ ុ៊ុំ
ដនា៎? 



ខ៖ ភអ្ើ! មានខាោះៗដដរភៅរូច្ភហារ។ 

ក្៖ ចា៎រ! ភៅរូច្ភពលណុងអ្ ុ៊ុំអាយុប ុនាម នដដរអ្ ុ៊ុំភពលភៅភរៀន? 

ខ៖ ភអ្ើ! ភរៀននាំងពីអាយុដណ១០ឆ្ន ាំភរៀនបានដរ៣ឆ្ន ាំ លន់ នល ់វារបា រ់របា យវាឈប់ភៅ។ 

ក្៖ អូ្ា៎! ឈប់ភហារ? 

ខ៖ ចា៎រ...! 

ក្៖ ចា៎រ! ឥ ូវអាច្ភច្ោះអានអ្ក្ែរដខមរដដរភទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អាណាក៏្អានបានអាក៏្អានមិនត្រូវភៅកូ្ន។ 

ក្៖ អូ្ា៎! ចា៎រអ្ ុ៊ុំចា៎រ! ចឹ្ងអ្ ុ៊ុំភៅភពលខ្ុាំច្ង់ដឹងពីដខែជីវរិរបរ់អ្ ុ៊ុំហារណាា៎  ភពលមុនអ្ ុ៊ុំភរៀបការអ្ ុ៊ុំមានដូច្ជា
ការលាំបាក្អី្ខាោះដដរមុនភរៀបការភៅភពលដដរអ្ ុ៊ុំភៅត្ក្មុាំហារណាា៎ ? 

ខ៖ មានលាំបាក្អី្ភទ។ 

ក្៖ ្មមនឪពុក្អ្ ុ៊ុំសាា ប់ភចលចឹ្ងភៅជាមូយមាា យ? 

ខ៖ សាា ប់ភចលចឹ្ងភៅដរមាា យភរៀបការបានភរៀបការ។ 

ក្៖ ចា៎រ...! 

េ៖ ឪៃ កសាេ រ់លៅរម័យរង្រ្គា ម។ 

ក៖ ចា៎រ...! 

ខ៖ ជភមាៀរភៅសាា ប់ភៅស្រុក្ភេ។ 

ក្៖ ភៅសាា ប់គារ់សាា ប់ភៅណាដដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ភៅអីុ្ណាភទព្ត្ពភច្ក្ខាងស្រុក្អ្ងគរជុាំ។ 

ក្៖ ខាងស្រុក្អ្ងគរជុាំ? 

ខ៖  នឹងឯង! 



ក្៖ ចឹ្ងអ្ ុ៊ុំចឹ្ងអ្ ុ៊ុំភក្ើរទាន់រម័យ ប ុល ពរ ភណាោះ? 

ខ៖ ទាន់....! 

ក៖ ចឹងអ  ៊ុំអាចលរៀររារ់ប្បារ់ៃីខ្េែរីវតិ្ លៅរម័យ  ងឱ្យពួកកូនលៅលៅរម័យ នឹងរររ់អ  ៊ុំបានែឹងបាន 
លទអ  ៊ុំ រម័យ  ងលេលប្រើអ  ៊ុំលធវើអីេេេះខ្ែរ? 

េ៖ រម័យលន្មេះមានលប្រើលធវើអីន្មងការ់ែីដាុំែុំឡូងដាុំក្បារ ដាុំអុំលៅោរណាា៎។ គាត់្លធវើខ្ស្រកា លយើង 
កា ល ើកងន  ់នឹងណាា៎ រិទភេឺខ្ស្រ។ 

ក៖ ៃិបាកខាេ ុំងលទអ  ៊ុំ? 

េ៖ ៃិបាកលន្មេះៃិបាកែូចខ្ត្រៃវព្ងៃលចេះ រ  ខ្នតកា រម័យលនេះលយើងៃិបាកេេួនលយើង កា លន្មេះៃិបាកលេ 
លប្រើ។ 

ក៖ េឺៃិបាកខាេ ុំងម ង? 

េ៖  នឹងល ើយ! 

ក្៖ ភ ើយភៅដល់ភពល ូបចុ្ក្អី្ភេភ្វើភម ច្ឱ្យភយើងដដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖  បូចុ្ក្បបរដល់ភពលអ្រ់ខាា ាំង ត្រកួ្នមានដូច្ជាភដើមភច្ក្ មានដូច្ជាលហុង អាភដើមនាងឯងមិនសាគ ល់
ភទដឹងរាឹក្ក្ាួច្អី្ នឹងហារោយភដើម។ 

ក្៖ មានក្ាំពីងភច្ក្អី្ដដរ? 

ខ៖ មានក្ាំពីងភច្ក្ នងឹឯង។ 

ក្៖ ចា៎រ!  នឹងភ ើយ ភ ើយចឹ្ងភេភត្បើឱ្យអ្ ុ៊ុំភៅភ្វើនាំងពីភមា ងប ុនាម នរ ូរដល់ភមា ងប ុនាម នដដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ភេភត្បើដូច្ដររម័យរពវព្ៃៃដដលកូ្នភមា ង៧ភ្វើការភៅភមា ង១១រត្មាក្ ភៅភមា ង១ចុ្ោះវញិ។ 

ក្៖ ភមា ង១ចុ្ោះវញិភ ើយភៅដល់ភពលោៃ ច្ភ ើង។ 

ខ៖ ោៃ ច្ភ ើងភមា ង៥ដូច្ដរគាន ។ 

ក្៖ ភមា ង៥? 



ខ៖  នឹងឯង គាម នរក្អូ្ា៎! ដូច្រម័យភេរពវព្ៃៃភនាោះភទ ដរភមា ង៥ នឹងឈប់រ ូរ។ 

ក្៖ ចា៎រ! ភ ើយចុ្ោះដល់ភពលមហូប? 

ខ៖ ចា៎រ! រត្មាក្រ ូរ។ 

ក្៖ ភម ច្ភៅ? 

ខ៖  ូបរមួ រួមរ ក្រ។ 

ក្៖ ភ ើយបាយភត្ច្ើនឬក៏្រិច្? 

ខ៖ ភទ! កាលរម័យររ វូារ់ដវង នងឹ គាម នបាយអ្ងារដច្ក្គាន ភទ។ ភយើង ូបមួយដអអក្ មិនដមនបបរភយើង
 ូបអ្រ់សាម ណាឈប់សាម  នឹងភៅ។ 

ក្៖ ចា៎រ! ចឹ្ង! 

ខ៖  នឹងភ ើយ! 

ក្៖ ភអ្ើ! ខ្ុាំធ្លា ប់ភពលខាោះបានភៅរមាា រភេ អ្នក្ខាោះចឹ្ងភេថាភអ្ើ! ភេ បូលដរបនតិច្រ ឺូបដរមួយកូ្នចន     
ចឹ្ងហារ? 

ខ៖ ត្រឹមដរដាច់្អ្ងារភនោះ ដូច្ថាត្រឹមដរដខស្រូវជិរដបក្ផ្ទា ភនោះបាន ភយើងវាល់បបរដច្ក្គាន ភច្ោះនមត្េួសារ
មក្ណា។ ដូច្ឧទា រណ៍ថាមាន៣នាក់្ដាក់្ឱ្យភេដូច្ថាភេដាក់្មួយបបរ ឬជួនកាលពីរនាក់្ភៅណាា៎  
មួយកាដមល ប ុភណណោះក៏្ពីរនាក់្បីនាក់្ភៅណាា៎។ 

ក្៖ ចា៎រ ! 

ខ៖ ដល់ក្នាងដាច់្ដខវញិក៏្ដាក់្ស្រូវវញិក៏្ បូបាយ្មមនវញិណាកូ្ន។ 

ក្៖ ចា៎រ! 

ខ៖  នឹងភ ើយ! 

ក្៖ ចឹ្ងភពល នឹងអ្ ុ៊ុំភៅឆ្ៃ យពីមាា យអ្ ុ៊ុំភណាោះ? 

ខ៖ ខ្ុាំភៅដរជាមួយដររ ូរ នឹង។ 



ក្៖ ភៅជាមួយគារ់? 

ខ៖ រ ូរដល់គារ់សាា ប់? 

ក្៖ អូ្ា៎! 

ខ៖  នឹងឯង! 

ក្៖ ភៅរម័យណុង...? 

េ៖ ការល ើយក៏លៅជាមួយខ្ម ខ្ែរ។ រអូនៗការល ើយក៏ខ្រកអរ ់ េ្ ុំក៏លៅជាមួយខ្ម ។ គាត់្ចរម់ានលៅ 
ប្កម ុំលៅបានគាត់្លៅបានៃីរឆ្ន ុំលៅក៏គាត់្រក់រ។ 

ក៖ អូា៎! ចឹងអ  ៊ុំលៅជាមួយមាា យអ  ៊ុំរ ូត្លន្មេះ? 

េ៖  នឹងឯង! 

ក្៖ អូ្ា៎! ចា៎រ! ភ ើយចុ្ោះភពលដដលដបក្ពីរម័យ ប ុល ពរ ចឹ្ងហារ មក្វញិមក្អ្រ់មានអី្ភសាោះដមនភទ
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់មានអី្ភទអូ្នអ្រ់មានអី្ភទ។ 

ក្៖ ភ ើយភៅពិបាក្...? 

ខ៖ មានភពលដបក្ភរ ើរស្រវូ ខាងេូមិភេយក្មក្ដបន មក្ទុក្ដម គារ់ភមមា យផង។ ភបើឪសាា ប់ភចលពីយូរ
ណារ់ភៅក៏្គារ់ភដើរភរ ើរេួរស្រូវ អាងភៅខាងរង្កា រ់រនួលរង្កា រ់អី្ភៅណាា៎។ យក្មក្ដបនផែាំគាន ភៅក៏្
បាន ស្រូវ១៤-១៥ថាាំងក៏្ ូបភ្វើដស្រភទៀរ។ 

ក្៖ ភ ើយភពលណុងមានផាោះភទ ភៅភពលដដlច្ប់ពី ប ុល ពរ មក្វញិហារ? 

ខ៖ អាា៎ ! ផាោះភេភរ ើ... 

ក្៖ ភ ើយភ្វើភម ច្ភៅ? 

ខ៖ ភៅរោុះអ្រ់ភៅដល់មក្វញិភ្វើកូ្នខាមរិច្រូច្ភៅ នឹង ដូច្ប ុនផាោះបាយភនាោះ។ 

ក្៖ ផាោះបាយ? 



ខ៖ ភច្ោះៗភរ ើអ្រ់ភ ើយភរ ើភេភរ ើដក្ភៅខាងណាខាងណីភទ។ 

ក្៖ ភ ើយមក្វញិច្ាំណាាំដីច្ាំណាាំអី្ភយើង? 

ខ៖ ច្ាំណាាំដីបានភៅដីខាួនឯង ដរផាោះភនាោះមិនដឹងថាភៅដល់ណាដល់ណីអ្រ់ភហារក៏្ភយើងភ្វើខាមភៅការ់
ភដើមជាំពាមៗភ្វើភៅណាា៎រទុធដរភៅ នងឹ។ 

ក្៖ ភ ើយភពលណុងភៅប ុនាម ននាក់្ដដរ? 

ខ៖ ភៅភហារភៅភត្ច្ើន ប ុនមិនភត្ច្ើនដូច្រពវព្ៃៃភទ មានកូ្នមានភៅដបក្ភៅភទ។ កាលភៅដរចរ់ពីភដើម
មួយត្េួសារបាីភេមួយខាមភរៀងខាួនទាាំងអ្រ់ នឹងឯង។ 

ក្៖ ភ ើយអ្រ់មានអី្ ូបចុ្ក្ដមនភទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មានអី្ ូបចុ្ក្ ូបដរបាយភ្វើដស្រខាួនឯងឈប់ភ្វើរួមភ្វើដស្រ ូបបានភរើ ត្រីសាច់្ដូច្ថាភយើងបាន្ូរ
ជាងរពវព្ៃៃ។ រពវព្ៃៃភយើងរក្ត្រីរក្សាច់្បានខាួនឯង។ 

ក្៖ ចឹ្ង? 

េ៖ រម័យលន្មេះមានខ្ែលសាា  ់លមស រ  រលោរ។ 

ក៖ អូា៎អត់្! 

េ៖ វាគាែ នលមស រ  រ។ 

ក៖ អូា៎! ចា៎រ! 

ខ៖ អ្រ់ទាាំងអ្ាំបិលភទៀរវាឱ្យ បូរួម។ 

ក្៖ ភ ើយចុ្ោះភៅភពលដដលជីវរិអ្ ុ៊ុំវញិហារណាា៎ ជីវរិអ្ ុ៊ុំវញិភៅភពលដដលភរៀបការភ ើយចឹ្ង ភ ើយដល់
ភពលភអ្ើ!មានកូ្នមានអី្ចឹ្ងជីវរិអ្ ុ៊ុំជួបការលាំបាក្អី្ខាោះដដលអ្ ុ៊ុំជាមួយ នឹងសាវ មីរបរអ់្ ុ៊ុំហារណាា៎? 

ខ៖ គាម នជួបការលាំបាក្អី្ភទកូ្ន អ្រ់មានដដលថាភៅបានគាម នភៅវាយភ្វើបាបក្មែរ់អី្អ្រ់មានភទ។ 

ក្៖ អ្រ់ដដរភណាោះអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ភទ! 



ក៖ អូា៎! រាីអ  ៊ុំ អចឹងលៅលអើ!អ  ៊ុំលៃ  នឹងអ  ៊ុំលអើ!ប្រករម េរររអីខ្ែរលែើមបីចិញ្ច ឹមកូនអ  ៊ុំហាា៎ណាា៎? 

េ៖ ម េរររ នឹងមានខ្ត្លធវើខ្ស្រ នឹងកូនគាត់្រាីលន្មេះៃីលកែងលឡើងលនន ត្ នឹងឯង។ 

ក៖ លឡើងខ្ត្លនន ត្លទ? 

េ៖ លឡើងខ្ត្លនន ត្។ 

ក៖ ល ើយលៅបានលនន ត្បានរករបានអីអ  ៊ុំអនកយកលៅ ក់លោរ? 

េ៖ យកលៅ ក់រួនណាក៏រាីក៏រួយខ្រកលៅ ក់លៅណា ក់ផ្ារព្ប្ៃប្រូកលយើងលនេះឯង។ 

ក៖  ក់ដាច់លទអ  ៊ុំ? 

េ៖  ក់ដាច់កូន រ  ន ក់លថាកៃីរុំន្មន់មួយ  េីឡូ៣លរៀ មួយេីឡូ៤លរៀ អរ់ព្ងេ ល ើយលន្មេះអាមួយ 
លរៀ ៗលយើងលនេះ។ 

ក៖ ចា៎រ! ែ ់លៃ លធវើរករលនន ត្លយើងៃិបាកលទអ  ៊ុំ? 

េ៖   ៃិបាកកូនទត្មាាំលឡើងបានមកក៏ែ េះលាងបាំពង់  ែ េះលភេើងែ េះអីលសាៃ របាំពង់ទត្មាាំបានខារ់អរ់ដាក់លឡើង 
លទៀត្។  នងឹលោរអរ់បាំពង់វាលឡើងលទៀត្ ព្ងៃខ្រ លឡើងក៏រករវាខារ់ក៏ចក់ទ កលៅអរ់បាំពង់ក៏លៅ វាលៅ 
លឡើងលទៀត្វាលនឿយលៅណាា៎។ អូរែ េះអូរអីរួនណាចក់លសាៃ រចក់អីលៅ រូបាយល ើយលៅ ការ់អូរ 
ការ់អីលទៀត្លោរៃិបាក។ 

ក៖ អូា៎! 

េ៖ ៃិបាកប្ត្ង់រីវតិ្ចិញ្ច ឹមកូន នងឹឯង។ 

ក៖ ចា៎រ! អ  ៊ុំកូនែ ់លៅ៦ន្មក់ចឹងោរណាា៎ ? 

េ៖  នឹងឯង! 

ក្៖ ចា៎រ! ភ ើយចុ្ោះអ្ ុ៊ុំត្បរុរម័យ នឹងគារ់អ្រ់មានភ ើងភនន រអី្ភទៀរភទភណាោះ? 

ខ៖ អ្រ់ភទចរ់ភ ើយ។ 

ក្៖ ឥ ូវគារ់ភៅណាភ ើយឥ ូវ? 



ខ៖ ភៅបាច្ជី។ 

ក្៖ ភៅបាច្ជី? 

ខ៖ បាច្ជីដស្រ។ 

ក្៖ អូ្ា៎! បាច្ជីដស្រ? 

ខ៖ ចា៎រ! 

ក្៖ ដស្រអ្ ុ៊ុំភៅឆ្ៃ យភហារ? 

ខ៖ ឆ្ៃ យត្គាន់ដដរខាងលិច្េូមិត្បដាក់្ ា្ំ។ 

ក្៖ ប ុនាម ន រថដស្រអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មិនភត្ច្ើនភទ កូ្នដស្រដដលដច្ក្កូ្នដច្ក្ភៅមាន ក់្បនតិច្ៗប ុនាម នត្បដ លជា៣-៤ រថ។ កូ្នភេមិនទាន់
បានមក្ភ្វើភៅក៏្ភេភៅឆ្ៃ យៗភៅភ្វើខាួនឯង នឹងឯង។ 

ក្៖ កាន់អ្រ់ជាប់ចា៎រចឹ្ងជីវរិអ្ ុ៊ុំអ្រ់រូវអី្ភទភនោះ ភដាយសារដរមានបាីអី្ជួយរក្ទាាំងអ្រគ់ាន ចឹ្ងហារណាា៎
ភ ើយដដលមានទឹក្ចិ្រតថាភអ្ើ!ខាា ច្ខាួនត្ក្អី្ចឹ្ងហារណាា៎ ភរៀងចរ់ហារណាា៎? 

ខ៖ ខាា ច្ដដរ ភនោះខាួនចរភ់ ើយភៅជាំពាក់្ភេកូ្នឈឺភនោះឯងដដរ វោះភនោះឯងត្គាន់ចក់្អ្រ់ជាង៤ពាន់ដុោា
ជាំពាក់្នជប ុនភនាោះអ្រ៣់ពាន់ ច្ងការត្បាក់្ភេយក្ភៅរងនជប ុនដដលភេភវរត្បាក់្ ភៅដដលភពទយវោះ
ភនាោះ។ 

ក្៖ អូ្ា៎! ចឹ្ង ចឹ្ងអ្ ុ៊ុំបានសាគ ល់ពួក្គារ់ចឹ្ងហាភណាោះអ្ ុ៊ុំភនាោះ? 

ខ៖  នឹងឯង! 

ក៖ ល ើយឥឡូវកូនអ  ៊ុំអត់្ទាន់បានជារេះលរបើយអីលទលន្មេះអ  ៊ុំលន្មេះ? 

េ៖ លនេះជាបានចូ លធវើការ២ខ្េល ើយរ  នលធវើការស្សា ៗចុំសាលា។ 

ក៖ លធវើការអីខ្ែរអ  ៊ុំ? 

េ៖ លទើរខ្ត្ចូ លរៀនភាសាលៅអងាការលៅកខ្នេងររ  នលរៀមរារ។ 



ក៖ គាត់្លៅលរៀមរារលនេះ? 

េ៖ លណាេះឯង! 

ក៖ ចា៎រ! 

េ៖ លទើរខ្ត្ែ ់លៃ ជាចឹងលៅមិនរូវឱ្យលធវើការអីមិនទាន់ែូចលេោ នលប្រើលទឱ្យលៅចុំសាលា។ 

ក៖ ប្គាន់លៅអងា យចុំ? 

េ៖  នឹងឯង! 

ក៖ ែូចរនតិរ េលទលន្មេះ? 

េ៖   ងឯង! 

ក្៖ អូ្ា៎! បានត្បាក់្ដខត្គាន់ភរើភនាោះអ្ ុ៊ុំភនាោះ? 

ខ៖ បានរិច្រួច្បានដរមួយ ូបខាួនឯងចក់្សាាំ នឹងឯង។ 

ក្៖ អូ្ា៎! ចា៎រ! 

េ៖ មា ចក់សាុំលៅបាយ៣លៃ លន្មេះឯងបានខ្ត្មួយ ូរេេួនឯង នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎រ! ល ើយច េះអ  ៊ុំរា ់ព្ងៃលអើរា ព់្ងៃកាន់សារន្មអវីខ្ែរអ  ៊ុំ? 

េ៖ កាន់សារន្មប្ៃេះៃ ទធ។ 

ក៖ ប្ៃេះៃ ទធសារន្ម? 

េ៖  នឹងឯង! 

ក៖ នុំងៃីលែើមមក នងឹ? 

េ៖ នុំងៃីលែើម។ 

ក៖ ចា៎រ! នុំងៃីលែើមរម័យប្ៃេះៃ ទធ? 

េ៖  នឹងឯង! 



ក៖ ចា៎ !ធមែនប្រលទរកមព ជាលយើងកាន់សារន្មប្ៃេះៃ ទធ? 

េ៖  នឹងឯង! 

ក៖ អូា៎ចា៎រ! ចឹងអ  ៊ុំជាច ងលប្កាយអ  ៊ុំមានពាកយលៃច្ន៍អីផ្ា ុំលផ្្ើរលទ ែ ់កូនលៅអីោរណាា៎រទៃិលសាធន៍ អៗ 
រររ់អ  ៊ុំោរ ត្រ ូជាមួយរាីរររ់អ  ៊ុំោរត្រ លូម ចេេេះអ  ៊ុំអាចលរៀររារ់ែ កូ់នលៅបានលទ? 

េ៖ ែូចថាលរៀររារ់លម ចលៅកូន? 

ក៖ ឱ្យគាត់្ត្រ ូលម ចេេេះអីចឹងោរណាា៎ក ុំឱ្យល េ្ េះប្រខ្កកគាន ? 

េ៖ ចឹងឯងមានពាកយលៃច្ន៍ផ្ា ុំលផ្្ើរលៅរងរអូនខ្ែលលប្កាយៗណា លរើមានជាប្េួសារកូនលៅល ើយក៏ខ្ងរកា
ដនា៎! លរចកាីរ េែូចអ  ៊ុំលចេះ លប្ពាេះអ  ៊ុំបានមកប្េសួារមិនខ្ែលបានលធវើក្មែរ់លធវើក្ត្មលទ រីវភាៃលន្មេះ េឺរករ  ី
ចិញ្ច ឹមកូនេឺមានរភាៃកក់លៅា ជាមួយ នឹងប្កុមប្េួសារ ែូចអ  ៊ុំលចេះ។ 

ក៖ ចា៎រ! ច េះធ្លេ រ់មានរទៃិលសាធន៍អីត្រ ជូាមួយគាន ចឹងោរណាា៎ ែូច កខណៈ ថាគាត់្មកៃីលធវើការ 
គាត់្មកៃីលឡើងលនន ត្លឡើងអីចឹងែ ់លៃ មកែ ់ផ្ទេះលឃើញលយើងរវ ់លយើងអីរួយអត់្? 

េ៖ រួយៗ! 

ក៖ ចា៎រ! 

េ៖ ថាច េះៃីលឡើងលនន ត្មកលរើថាលឃើញកូនរុំន្មន់លន្មេះ អត់្មានថាន ុំការពារលន្មេះកូន៣ឆ្ន ុំ ២-៣ឆ្ន ុំ ខ្ត្កូនរង 
លៅកូនរអូនលៅយុំខ្ញកញាចលៅក៏ចក់ទឹកលនន ត្រួយលាងបាំពង់រួចក៏លៅរួយលធវើមហូរ រួយដាុំរេ។ 

ក៖ គាត់្រួយចឹង? 

េ៖ រួយ! 

ក៖ គាត់្រេឆ្ៃ ញ់លទអ  ៊ុំ? 

េ៖ ល ា៎! ច ងលៅឆ្ៃ ញ់លត្ើប្េសួារ បីច ងលៅ។ 

ក៖ គាត់្លោរ! 

េ៖ លទ ច ងលៅលធវើ ូរលៅផ្ទេះណាអនកលធវើការលេមកចុំមាងៗ លេលប្រើឱ្យលធវើ ូរលមឃ ុំលៅណាា៎។ លេថាប ុនលធវើ 
 ូរឆ្ៃ ញ់មានអីគាត់្លធវើមហូរលន្មេះ។ 



ក៖ គាត់្លធវើមហូរឆ្ៃ ញ់លន្មេះអ  ៊ុំ? 

េ៖  នឹងឯង! 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹងរាីអ  ៊ុំ អមកៃីណាៃី ីល ើយមកែ ់ផ្ទេះល ើយរួយប្រៃនធរួយអីចឹងហាា៎? 

េ៖ រួយ! 

ក៖ អ  ៊ុំររាយចិត្តលន្មេះអ  ៊ុំលន្មេះ ចា៎រ! ល ើយលៅចង់ឱ្យកូនលៅរររ់អ  ៊ុំលរៀរវាងអីេេេះខ្ែរអ  ៊ុំ? 

េ៖ ចង់ឱ្យកូនលៅខ្ែលលកើត្លប្កាយលរៀរវាងៃីភរឿងែូចថារម័យលនេះវាមានរ េះពា ់ែូចជាថាន ុំលប្េឿង 
លញៀនក៏លដាយណាា៎។ 

ក៖ ចា៎រ! 

េ៖ អត់្ឱ្យកូនរ េះពា ់លទ ល ើយឱ្យកូនលធវើឱ្យបានែូចចិត្តឪៃ កមាា យកា ខ្ែលររ់លៅរ ុំគាន កនេងមកឱ្យកូន 
លធវើ អែូចឪៃ ក នឹងមាា យ។ ចា៎រ! 

ក៖ ចា៎រ! ឱ្យៃួកគាត់្េុំប្រឹងលរៀនលទអ  ៊ុំ? 

េ៖ ឱ្យេុំប្រឹងលរៀនឱ្យមានការគរលធវើលែើមបីចិញ្ច ឹមខ្ម ខ្ែលចរ់ល ើយវញិ។ 

ក៖ អូា៎! 

េ៖ ចិញ្ច ឹមខ្ែលេុំលនឿយៃីលកែងចិញ្ច ឹមកូនណាា៎។ 

ក៖ ចា៎រ! ផ្ា ុំែ ់កូនលៅរុំន្មន់លប្កាយលទៀត្ោរណាា៎ ? 

េ៖  នឹងឯង! 

ក៖ ចា៎រ! លរើរិនជាៃួកគាត់្បានឮរមាីរររល់លាកយាយរងឃឹមថាៃួកគាត់្នឹងររាយចិត្តភដាយសារ 
ខ្ត្លអើ!លលាកអ  ៊ុំបានផ្ា ុំលផ្្ើរែ ់ៃួកគាត់្? 

េ៖  នឹងឯង! 

ក៖ ល ើយពាកយរមាីរររ់អ  ៊ុំៃិត្ជាមានន័យរប្មារ់ៃួកគាត់្ខាេ ុំងោរណាា៎អ  ៊ុំ។ ចា៎រ! ចឹងជាច ងលប្កាយេ្ ុំ
រូមអរេ  ែ ់លលាកអ  ៊ុំ៕ 


