
លោកពូ ឌួង ប ូណា ជាកូនអ្នកដែលលកើតលៅកនុងត្តកូលដែលមានជីវភាពមធ្យមល ើយគាត់ 
ត្តូវបានលរៀបការជាមួយអ្នកមីងភិន សាលរ ៉េនល ើយមានកូនចំនួន៣នាក់ ល ើយគាត់បានលកើត 
ទាន់របបសង្គ្រា មប៉េុល ពតដែរល ើយគាត់បានត្បាប់ពីជីវតិរបស់គាត់គឺការ ូបចុកមានភាព 
លំបាកល ើយឪពុកគាត់ជាអ្នកដំបាយឱ្យពួកប៉េុល ពតល ើយឪពុកបានយកបាយកាត ំងពី
កដនែងលោងបាយលែើមបីទុកឱ្យកូន លដយការយកបាយលនាោះគឺត្តូវដតោក់លលៀមលត្រោះខ្លែ ចប៉េុល 
ពតល ើញល ើយយកលៅសមាែ ប់។ល ើយពូគាត់លៅលសេងពីឪពុកមាត យល ើយគាត់ដតងដតលួច 

មកសទោះលែើមបបីានបាយ ូប ។ 

ការសម្ភា សរបស់លោកពូ ឌួង ប ូណា 

ក៖ អ្នកសមាា ស ដញ៉េម សុគនាា    ខ៖ អ្នកដែលត្តវូសមាា ស ឌួង ប ូណា 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងជាែំបូងនាងខ្ុំសូមដលែងអំ្ណរគុណែល់លោកពូដែលឱ្យខ្ុសំមាា សអំ្ពីជីវត្បវតតិ 
របស់លោកពូនាងខ្ុំល ម្ ោះ ដញ៉េម សុគនាា  ជាអ្នកសមាា សលៅកនុងថ្លៃលនោះ អ្ញ្ច ងឹពូល ម្ ោះលពញ 
របស់ពូ ពូល ម្ ោះអី្ដែរលោកពូ? 

ខ៖ ខ្ុំល ម្ ោះ ឌួង ប ូណា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងថ្លៃលនោះខ្ុំសមាា សលោកពូគឺលៅកនុងថ្លៃទី២៦ ដខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ ការសមាា ស 
លនោះត្តូវបានលរៀបចំល ើងលដយសកលវទិាលយ័លៅត្បលទសអាលមរចិដែលមានល ម្ ោះថា ប ី 
វ៉េយ យូ សកលវទិាល័យមានកមមវធីិ្លែើមបសីមាា សអំ្ពីជីវតិនិងជីវត្បវតតិរបស់លោកពូនិង 

ត្បជាពលរែឋដខមរលែើមបីនាលពលអ្នាគតលៅមុខលៅកូនលៅលោកពូនិងមនុសេជំនាន់លត្កាយអាច
ែឹងពីជីវតិរបស់លោកពូនិងែំលណើ រលរឿងក៏ែូចជាឆ្កជីវតិ។អ្ញ្ច ងឹពូលតើពូអ្នុញ្ញា តឱ្យខ្ុំដក់ការ 
សមាា សលនោះចូលលៅកនុងលវបសាយរបស់សកលវទិាល័យ ប ី វ៉េយ យូ បានដែរឬលទលោកពូ? 

ខ៖ បានដក់ចុោះ។ 

ក៖ ចាសដែលលវបសាយលនោះមានល ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu 
អ្ញ្ច ឹងនាងខ្ុំសមូចាប់លសើតមលធ្វើការសមាា សពូ។អ្ញ្ច ងឹពូសូមត្បាប់ល ម្ ោះលពញរបស់លោកពូមតង
លទៀត? 

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


ខ៖ ខ្ុំល ម្ ោះ ឌួង ប ូណា។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងពូមានល ម្ ោះពូលៅលត្ៅអ្ត់? 

ខ៖ អ្ត់មានសងមានល ម្ ោះដតមួយ នឹង។ 

ក៖ មានដតមួយ នឹងលទ?អ្ញ្ច ឹងពូថ្លៃដខឆ្ន ំកំលណើ តរបស់ពូ ពូលកើតលៅកនុងថ្លៃដខឆ្ន ំណាដែរពូ? 

ខ៖ ខ្ុំលកើតលៅថ្លៃទី ០១ ដខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧០។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពូលតើទីកដនែងកំលណើ តរបស់ពូ ពូលកើតលៅភូមិ ុំណាដែរ? 

ខ៖ លៅភូមិ ដត្ពកោងំ  ុតំាលមម  ស្សុកកណាត ល សទឹង លខតតកណាត ល។ 

ក៖ ចាសលតើឆ្ន ំដខមរពូលកើតជាឆ្ន ំអី្លគវញិពូ ែូចជាជូត ឆ្ែូវ ខ្លល លថាោះ អ្ញ្ច ងឹហាា៎? 

ខ៖ ខ្ុំលកើតឆ្ន ំច ។ 

ក៖ ឆ្ន ំច?ចាសអ្ញ្ច ងឹពូលតើពូមានបងបអូនត្បសុស្សបី៉េុនាម ននាក់ដែរ? 

ខ៖ ត្បុស៤ ស្ស៣ី។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងបអូន៧នាក់? 

ខ៖ ៧នាក់។ 

ក៖ ចាសលតើពូជាកូនទីប៉េុនាម នវញិពូ? 

ខ៖ ខ្ុំជាកូនទី៧។ 

ក៖ ទី៧?ចាសអ្ញ្ច ឹងពូលតើបងបអូនរបស់ពូឥ ូវទាំងអ្ស់ពួកគាត់លៅរស់ទាំងអ្សឬ់មានខែោះ 
អ្និចាច កមមខែោះល ើយ? 

ខ៖ខ្ុំនិយាយ និយាយអ្នកលៅរស់ ។ 

ក៖  ហា៎...! 

ខ៖ អ្នកសាែ ប់មាន ក់លទៀត។ 



ក៖ អ្នកសាែ ប់អ្ញ្ច ឹងបងបអូន៨នាក់ទាំងអ្ស់ល ? 

ខ៖ បាទ៨នាក់ ត្បសុសាែ ប់សម័យអាពត។ 

ក៖  ហា៎...! 

ខ៖ បាត់សម័យអាពតហាា៎ ...។ 

ក៖ ចាសអ្ត់ែឹងលៅណាល ា៎? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ដតពួកគាត់ដែលលៅរស់ នឹងគាត់លៅឯណាខែោះវញិពូ? 

ខ៖ លៅរស់ លៅលយើង នឹងែដែល ភូមិដត្ពកោងំ នងឹែដែល។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដត្ពកោងំ។ 

ក៖  នឹងល ើយអ្ញ្ច ឹងពូលតើឪពុកពូគាត់ល ម្ ោះអី្លគដែរ? 

ខ៖ ឪពុករបស់ខ្ុំល ម្ ោះ ឌុក ឌួង។ 

ក៖ ចាសគាត់លកើតលៅថ្លៃដខឆ្ន ណំាដែរពូចាំលទ? 

ខ៖ គាត់ ខ្ុំចាំដតថ្លៃគាត់សាែ ប់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្បដ លជាថ្លៃដខឆ្ន ំ២០០៣ កាលគាត់អាយ៨ុ៣។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។ 

ខ៖ ខ្ុំែឹងដតប៉េុណណឹ ង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងពូៗសាា ល់ស្សុកកំលណើ តរបស់ឪពុករបស់ពូលទស្សុកកំលណើ តរបសគ់ាត់លៅឯណាវញិ? 

ខ៖ គាត់លៅលខតតតាដកវ។ 



ក៖ លខតតតាដកវល ា៎?ចុោះទីកដនែងកំលណើ តរបស់គាត់? 

ខ៖ ទីកដនែងកំលណើ តរបស់គាត់លៅតាដកវ។ 

ក៖ តាដកវ នឹងដែរ? 

ខ៖ បាទគាត់មកលៅត្កាំងធំ្ លគលៅថា ុំដតបងហាា៎ ...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដតគាត់មកខ្លងស្សុកមា៉េ ក់ខ្ុំលៅដត្ពកោងំ នឹង លខតតកណាត លលយើង នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ តាលមម លយើង នឹង។ 

ក៖  នឹងល ើយ។អ្ញ្ច ងឹពូចាំលទថាបា៉េ ពូគាត់លកើតឆ្ន ំដខមរគាត់លកើតឆ្ន ំអី្លគវញិ? 

ខ៖ លកើតឆ្ន ំដខមរ លកើតឆ្ន ំវក។ 

ក៖ ឆ្ន ំវក?ចាសអ្ញ្ច ងឹពូលតើពូមានការចងចាអីំ្លគខែោះជាមួយឪពុកពូហាា៎  លតើគាត់ជាមនុសេលម៉េច 
ដែរឬក៏គាត់បានសតល់អ្វីខែោះសត្មាប់ត្កុមត្គួសារអ្នុសាវរយី៍ដែលពូមានជាមួយគាត់អ្ញ្ច ឹងហាា៎? 

ខ៖ គាត់ស្សោញ់កូន មនុសេគាត់លសាម ោះត្តង់ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មនុសេគាត់ពូដករកសុី ការររគាត់ត្បលៅកូនឱ្យលអអ្ញ្ច ឹងលៅ។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយអ្ញ្ច ងឹលោកពូចូលែល់មាត យរបស់លោកពូវញិមតង លតើមាត យលោកពូគាត់ 
ល ម្ ោះអី្ដែរ? 

ខ៖ មាត យរបស់ខ្ុំល ម្ ោះ ប ុន សុំ។ 

ក៖ ចាសពូចាំថាគាត់លកើតលៅកនុងថ្លៃដខឆ្ន ណំាលទពូ? 

ខ៖ គាត់លកើត ដក់លៅកនុងលសៀវលៅលនោះដក់១៩២៧។ 



ក៖ ចាស នឹងល ើយ ។គាត់ឆ្ន ំដខមរគាត់ឆ្ន ំអី្លគដែរពូ? 

ខ៖ គាត់ឆ្ន ំលថាោះ។ 

ក៖ ឆ្ន ំលថាោះ?ចាសចាំថាកដនែងកំលណើ តរបស់យាយលៅកដនែងណាវញិពូ? 

ខ៖ លៅភូមិដត្ពកោងំ  ុំតាលមម  ស្សុកកណាត លសទងឹ លខតតកណាត ល។ 

ក៖  នឹងល ើយ។ដតយាយោល់ថ្លៃគាត់លៅមានជីវតិសពវថ្លៃ។ 

ខ៖ សមាា សយាយលៅ? 

ក៖  នឹងល ើយ អ្ញ្ច ងឹពូលតើយាយលម៉េចដែរមាត យរបស់ពូ ពូមានការចងចាំអី្លគខែោះដែលលអៗជា 
មួយមាត យរបសពូ់អ្ញ្ច ឹងហាា៎? 

ខ៖ យាយគាត់បីបាច់កូន ស្សោញ់កូន យកចិតតទុកដក់ គាត់លធ្វើបាយលធ្វើមហូប។ 

ក៖ ឆ្ៃ ញ់ៗ ឱ្យពូ? 

ខ៖ ល ើយគាត់ស្សួលអ្ញ្ច ឹងលៅណាស់ ឱ្យកូនខំលរៀនខំសូត្តអ្ញ្ច ឹងលៅណាស។់ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ អ្ញ្ច ឹងពូសត្មាប់ជីែូនជីតារបស់ពូវញិមតងខ្លងឪពុករបស់ពូគាត់ល ម្ ោះតា 
អី្យាយអី្ដែរពូ? 

ខ៖ តាឌុក។ ខ្លងណា? 

ក៖ ខ្លងឪពុក។ 

ខ៖ ល ម្ ោះតាឌុក តាឌុក។ 

ក៖ ល ើយយាយ? 

ខ៖ យាយខ្ុំអ្ត់ចាំដែរ នឹង។ 

ក៖ អ្ត់សាា ល់ល ម្ ោះលទល ? 

ខ៖ អ្ត់ែឹង ែឹងដតតាឌុក។ 



ក៖ ចាសចុោះតាឌុកគាត់ស្សុកកំលណើ តគាត់លៅឯណាដែរពូ? 

ខ៖ លៅតាដកវ លខតតតាដកវ។ 

ក៖ ពូចាំលពលគាត់លកើតលៅជំនាន់ណា ឬក៏ឆ្ន ំណាអ្ត់? 

ខ៖ លទគាត់លកើតលៅជំនាន់បាោងំល ើយ មុនបាោងំលទៀត ហា៎...មិនស្សួល។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។ពូលកើតទាន់គាត់លទ? 

ខ៖ អ្ត់ទាន់សងទាន់ដតឪពុកខ្ុំ។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយអ្ញ្ច ឹងចូលែល់តាយាយខ្លងមាត យវញិមតង លតើគាត់ល ម្ ោះអី្លគដែរពូ? 

ខ៖ តាល ម្ ោះតាប ុន ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ តាប ុន យាយឯម។ 

ក៖ យាយឯម?ចាសអ្ញ្ច ឹងលតើគាត់ស្សុកកំលណើ តពួកគាត់ទាំងពីរនាក់លៅឯណាវញិពូ? 

ខ៖ យាយខ្ុំអ្ត់ែឹងស្សុកកំលណើ តលៅឯណាដែរ នឹង។ 

ក៖ អ្ត់ែឹង?លៅដត្ពកោងំ នឹងដែរ? 

ខ៖ លៅដត្ពកោងំ នឹងដែរ។តាខ្ុំៗអ្ត់ែឹងល ។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។អ្ញ្ច ឹងពូលកើតទាន់គាត់ទាំងពីរនាក់ នឹងអ្ត់ពូ? 

ខ៖ ខ្ុំអ្ត់ទាន់សង។ 

ក៖ អ្ត់ទាន់ដែរ?ល ើយអ្ត់ដែលឮអី្ថាគាត់គឺជាមនុសេដបបណា ដបបណាអី្? 

ខ៖ មនុសេគាត់សែូតត្តង់អី្។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ស្សោញ់កូនលៅណាស់។ 



ក៖ ចាស នឹងល ើយ។អ្ញ្ច ឹងពូចាំមាត យនិងជីែូនជីតារបស់ពូមានអ្នកណាលគធ្លែ ប់លៅរស់លៅ 
កនុងត្បលទសលត្ៅអ្ត់? 

ខ៖ ខ្ុំអ្ត់ចាំលទដតចាតំាគាត់លៅថ្លលៅអី្។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គាត់លៅស្សុកថ្លប៉េុនាម នឆ្ន ំល ើយខ្ុំចា ំដតប៉េុណណឹ ងលត្ៅពី នឹងគាត់លៅស្សុកដខមរទាំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ តាខ្លងមាត យ។ 

ក៖  នឹងល ើយពូ។អ្ញ្ច ឹងពូសត្មាប់ការសិការបស់ពូមតងលតើពូលរៀនបានថាន ក់ទីប៉េុនាម នដែរពូ? 

ខ៖ ខ្ុំលរៀនឆ្ន ំ៩៣(១៩៩៣)ចប់បាក់ឌុប។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពូលរៀនបានបាក់ឌុបដមនពូ? 

ខ៖ បាទបានសញ្ញា បត្ត័ល ើយ ដតជំនាន់ នឹងខ្ុំអ្ត់លរៀនភាសាអ្ង់លគែសហាា៎ ...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំលរៀនជំនាន់ទូលៅដខមរ។ 

ក៖ ចាសចុោះមានបាោងំោយអ្ត់ពូ? 

ខ៖ បាោងំលរៀនដែរដតលយើងែូចពិបាកចាំលត្ចើន។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លយើងលរៀនលគចពីលរៀនសងខ្លែ ចដតលគចាប់ភាសាបរលទសលគលយើងយកចិតតទុកដក់ឱ្យដខមរ 
លយើងទូលៅលរៀនជប៉េុនលរៀនអី្។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បាោងំចូលបនតិចបនតួច។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពូលពលបឋមសកិាពូលរៀនលៅសាោបឋមសិកាណាវញិ? 

ខ៖ លរៀនលៅបឋមសកិាដត្ពក រូ។ 

ក៖ ដត្ពក ូរ?ចុោះអ្នុវទិាលយ័លៅឯណាវញិ? 

ខ៖ អ្នុវទិាល័យតាលមម លនោះ លគលៅសាោលិចទឹក លសរភីាព។ 

ក៖ លសរភីាព?វទិាល័យលៅ នងឹដែរតាលមម ? 

ខ៖ វទិាល័យលៅតាលមម ដែរ វទិាល័យតាលមម ។ 

ក៖   ុន ដសន តាលមម លយើង នឹងល ា៎? 

ខ៖ វទិាល័យតាលមម ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងពូលពលពូកំពុងដតលរៀនអ្ញ្ច ឹងលតើកតីស្សថ្ម៉េពូលៅថ្លៃអ្នាគតពូចង់លធ្វើអី្លគខែោះអ្ត់? 

ខ៖ កាល នឹងខ្ុំចង់លធ្វើទាហាន។ 

ក៖ ចង់លធ្វើទាហានវញិ?ល ើយែល់លពលលគចាប់ទាហានពូមានលៅអ្ត់ចុោះ? 

ខ៖ ចាប់ទាហានលយើងកំពុងលរៀន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែល់លពលចប់លរៀន នឹងចំណង់ចំណូលចិតតលយើងហាា៎ ...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចង់លធ្វើទាហានលត្ៅពី នឹងចង់លធ្វើត្គូបលត្ងៀនដែរ ដក់រកយដែរដតខ្ុំអ្ត់លធ្វើអ្ត់សូវយកចិតត 
ទុកដក់លគលៅលធ្វើជំនាន់ នងឹលគលធ្វើការឱ្យលរៀន៣ឆ្ន ំលចញ មង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លរៀនគរុលកាសលយលខតត ហា៎...មិនដមនភូមិភាគលទណាស់។ក៖ ចាស! 



ខ៖ លគឱ្យលយើងលៅលរៀនលតើដតខ្ុំអ្ត់លៅពួកមា៉េ ក់ខ្ុំលរៀនបានមួយឆ្ន ំឈប់លៅវអ្ត់សូវយកចិតត 
ទុកដក់កាល នងឹមិនបានត្បាក់ដខអី្សង កាល នងឹខជឹលណាស ់លយើងលធ្ើវការលធ្វើអី្លៅ។ 

ក៖ បានលុយលត្ចើនជាង? 

ខ៖ បាទកាល នឹងវត្បាក់ដខតិច។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖វអ្ត់សូវយកចិតតទុកដក់ល ើយលរៀនយូរអ្ញ្ច ងឹស្សុកដខមរលយើងអ្ត់សូវលគលរៀងយកចិតតទុក  
ដក់លរឿងលរៀន នងឹ។ 

ក៖  នឹងល ើយ។ចាសអ្ញ្ច ឹងពូលតើពូលរៀបការលៅថ្លៃដខឆ្ន ំណាពូ ចាំលទ? 

ខ៖ ខ្ុំការលៅឆ្ន ំណា ឆ្ន ំ៩០ប៉េុនាម ន...៩៦(១៩៩៦)។ 

ក៖១៩៩៦? 

ខ៖ បាទ ១៩៩៦។ 

ក៖ ពូការលៅណាវញិពូ? 

ខ៖ ខ្ុំការលៅភូមិដត្ពកោងំអាដែល នឹង តាលមម  បាទ។ 

ក៖ ដត្ពកោងំ?ចាស នឹងល ើយសណួំររែូចៗគាន ។ ចាសអ្ញ្ច ឹងពូលរៀបការ នឹងឳពុកមាត យលរៀប 
ចំឱ្យឬ ក៏ស្សោញ់ត្បពនាលដយចិតតឯងពូ? 

ខ៖ លរៀបការ នឹងគឺលរៀបការថាលយើងស្សោញ់គាន គាត់អ្ត់ែឹងដតមកលរៀបការអ្ញ្ច ឹងហា...។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយគាត់លរៀបចំឱ្យល ើយលរៀបការឱ្យ។ 

ខ៖ បាទលរៀបចំឱ្យ។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយលតើពូលរៀបការ នឹងលតើមានបណាត ការអី្ឱ្យលៅខ្លងស្សីអ្ត់ពូ? 

ខ៖ មានលតើ។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។អ្ញ្ច ឹងពូសត្មាប់ជីវតិពូការលត្បៀបលធ្ៀបជីវតិពូពីអ្តីតកាលមកបចចុបបនន 



កាល នឹងលតើមានលកខណៈខុសគាន លម៉េចដែរពូ? 

ខ៖ កាលពីអ្តីតកាលខ្ុំពិបាកណាស់ជំនាន់ដខមរត្ក មដខមរអី្ នឹងហាា៎ ...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រស់លៅពិបាក កាល នឹងខ្ុំលៅជំលទើរហាា៎ ...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លគឱ្យលត្បើលលើកអាចមន៍លគា កាប់ទង្គ្នាទ នលខត្ត អី្មិនែឹងលមា៉េងមិនែឹងអី្ល ើយលខ្លអាវដត 
មួយចលងកោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លវទនាណាស់ លភែៀងអី្វញិចុោះត្តាំទឹក។ 

ក៖ លម៉េចអ្ញ្ច ឹងវញិពូ? 

ខ៖ លយើងវររលពក វអ្ត់មានលោងលៅ។ 

ក៖  ហា៎...! 

ខ៖ ែល់ត្តាំទឹកលៅវកក់លៅត ហាា៎ ...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ វលៅត លៅលយើងវស្សួលខែួនអ្ត់អី្លទ លងើបល ើងលលើវញិលយើងររចុោះត្តាទឹំកយកលខ្លអាវកប់ ែី 
ែល់លពលោងំបានយកលខ្លអាវលសែៀករក់វញិ។ 

ក៖  ហា៎...ែល់ករអ្ញ្ច ឹងដមនមិនដមនមីង?? 

ខ៖ ខ្ុំលៅដត្ពក ូរលតើលៅ នឹងលៅដត្ពក ូរលៅត្កលៅ លៅលគាករលួសលគាកអី្ នឹងលៅលធ្វើដស្ស 
លធ្វើអី្ នឹងបាទែល់លពល បូបាយ 
 ូបអី្វញិ នឹងសមែត្តកួន នឹងលគោងដតទឹក នឹងឬអី្វញិល ើងត្ក ម ែលល់ ើយខ្ុំអ្ត់សូវ 
 ូបសមែរលទខ្ុំល ើងលលើវហិារដខមរត្ក មដក់អំ្បិលហាា៎ ...។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ លគដក់អំ្បិល នងឹលលើវហិាឱ្យវហិារខូចហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយលគបត់ថ្ែបត់លជើងលៅលលើវហិារ នឹងខ្ុំលចោះដតត្ទាំ បូ អំ្បិលយកដត២ត្គាប់មក ូប 
ជាមួយបាយ នងឹលចោះដត ូបរួចល ើយ។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។ចុោះពូចូលចិតតមហូបអី្លគជាងលគ? 

ខ៖ ខ្ុំចូលចិតតរបស់លត្កៀមៗល ើយ ឆ្លៅត  ឆ្អី្ នងឹ។ 

ក៖ ចូលចិតតដតឆ្ៃ ញអ់្ញ្ច ឹង  ពូលចោះលធ្វើមហូបទាំងអ្ស ់នឹងលទពូ ? 

ខ៖ លចោះដែរដតលកខណៈត្គួសារ លយើងវអ្ត់បានលយើងត្គាន់ដតលធ្វើលកខណៈត្គួសារ ូបចុក 
 នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែល់លយើងលធ្វើធំ្លៅវអ្ត់សូវលចោះដែរ លយើងបានដតលកខណៈត្គួសារ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពូលពលទំលនរពូចូលចិតតលធ្វើអី្លគវញិពូ? 

ខ៖ ខ្ុំចូលចិតតលធ្វើការររសទោះ នងឹហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ការររសទោះ ខ្លងកសិកមមខ្លងអី្លយើង លធ្វើសទោះ លធ្វើអី្ ឈូសលឈើ ឈសូអី្។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។អ្ញ្ច ឹងលពលទំលនរពីការកិចចការសទោះក៏ែូចជាពូលធ្វើកិចចការអ្វីលតើពូចូលចិតតលៅ 
កមានតលៅឯណាវញិជាមួយកូនលៅ? 

ខ៖ ខ្ុំចូលចិតតកមានត ខ្ុំអ្ត់សូវចូលចិតតកនុងត្កុងលទ ចូលចិតតលៅលខតត។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លខតតមានថ្ត្ពលឈើអី្ នឹងហាា៎ ...ទឹកសមុត្ទ នឹងហាា៎ ...ចូលចិតតណាស់។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ លបើមនុសេអ្ ូអ្រលត្ចើនខ្ុំអ្ត់សវូចូលចិតតខជឹល។ 

ក៖  នឹងល ើយ។ 

ខ៖ កដនែងសាៃ ត់ស្សលួ ខយលអ់ាកាសធ្លតុបរសិុទា។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។អ្ញ្ច ឹងពូពូអាចលរៀបោប់បដនែមលទៀតពីជីវតិរបស់ពូហាលៅែូចជា ហា៎... 

សំណួរមួយលសេងលទៀតសិនចាំមួយលនោះលត្កាយ។អ្ញ្ច ឹងពូចូលចិតតសាត ប់បទចលត្មៀងលទពូ? 

ខ៖  ចូលចិតតលតើ ចូលចិតត។ 

ក៖ អ្នកណាដែលអ្នកលត្ចៀងល ើយចលត្មៀងរលបៀបលម៉េចដែរដែលពូចូលចិតត? 

ខ៖ ចូលចិតតដសនកមលនាសលញ្ច តនាល ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សុីនសុីសាមុត។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កាលជំនាន់លយើងវអ្ត់សូវចូលចិតតវខុសចរវ ក់ហាា៎ ...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចរវ ក់ដខមរវអ្ត់ពិលោោះសាត ប់។ 

ក៖ ពូលចោះលត្ចៀងលចោះលលងឧបករណ៍តង្គ្នតីអី្អ្ត់ពូ? 

ខ៖ ខ្ុំលចោះលត្ចៀងតិចតួច លៅកនុងខ្លោ៉េ អូ្លខលត្ចៀងបាន។ 

ក៖ ដតលលងតង្គ្នតីលលងអី្អ្ត់លចោះលទល ា៎? 

ខ៖ តង្គ្នតីលចោះដតថ្វ ៉េសារតិចតួច នឹង។ 



ក៖ ថ្វ ៉េសារឱ្យលខទច មងល ពូ? នឹងល ើយ អ្ញ្ច ងឹពូសូមត្បាប់ជីវតិរបស់ពូលៅកនុងសង្គ្រា មប៉េុល 
ពត នឹងហាា៎ ...លតើពូជួបលរឿងអី្លគខែោះ ជួបត្ពឹតតិការណ៍អី្ខែោះដែលពូចាំអ្ញ្ច ងឹពូសូមលរៀបោប់ឱ្យ 

បានលកបោះកបយលត្ចើនអ្ញ្ច ឹងហាា៎? 

ខ៖ ខ្ុំជំនាន់ប៉េុល ពត នឹងគឺខ្ុំលកើតលៅ នងឹ លកើតមុនអាពត។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កាល នឹងខ្ុំលៅតូចលគជលមែៀសលៅលគលៅលនោះអឺ្...១៧ ១៨អី្លគលនាោះភាសាលគលនាោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លយើងលៅចាស់អ្ញ្ច ឹង លៅលគដតតាមការពិតដខមរត្ក មនាំលយើងយកលៅមុនលៅតំបន់រលំដោះ 
 នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លគលៅលយើង១៨ដខមររលំដោះលយើងលៅមុនលគហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែល់អ្នកលៅលត្កាយ នឹងលគលៅ១៧ ត្បជាជន១៧ លយើងលៅតាមស្សុកលគ លគលៅលយើងលៅ 
អ្ញ្ច ឹងលៅបានចប់ នឹងដខមរត្ក មចូលលៅ កាន់កាប់អំ្ណាច នងឹលយើងបានមកភូមិ ុំលយើង 

វញិ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែលល់ ើយជំនាន់ដខមរត្ក ម នឹងលំបាកលវទនាការ ូបចុកអី្ លធ្វើការអ្ត់ែឹងលមា៉េងអ្ត់ែឹង 
លពលអ្ញ្ច ឹងលៅណាស ់ លយើង បូអ្ត់បានល ើយខវោះជីវជាតិខវោះសលមែៀកបំរក់អី្ នឹងក៏ពិបាក 
ល ើយជំនាន់ នងឹវអ្ត់មានជមៃឺអី្លកើតល ើងលទវត្គាន់ជាការ ូបចុកល ើយពួកអា នឹងវលធ្វើបាប
លយើងហា។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖  ូបអ្ត់ែឹងលមា៉េងែឹងលពល  ូបអ្ត់សាអ ត។ 

ក៖  នឹងល ើយ។អ្ញ្ច ឹងពូែូចជាបងបអូនពូពួកគាត់លម៉េចដែរការ ូបចុករបស់គាត់ែូចជាលតើ 
ឪពុកមាត យអ្ញ្ច ងឹ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុំគាត់លនោះលគឱ្យលធ្វើចុងលៅ ដបំាយ ដំបាយអ្ញ្ច ឹងលៅគាត់ែលល់ពលអ្សប់ាយលៅ 
សល់កាត ំងលៅអី្ នឹងគាត់ លួចយកមក លគអ្ត់ឱ្យលយើងលទណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គាត់ោងខទោះ ដំបាយ ដលំពលត្ពឹកលទៀតែលល់ ើយសល់កាត ំង នឹងគាត់យកអ្ស់ដក់ត្កមា 
ែល់លពលយប់ល ើងគាត់យកមកអ្ត់មានអី្លទ គាត់រុតំ្កមាបង់កយកមកត្តាំទឹកសតិល ល ើយឱ្យ 
កូន ូបខែោះខ្ុំចូលចិតតមកសទោះណាស់ មកសទោះ ូបបាយកាត ំងត្តាំទឹក នឹងឆ្ៃ ញ។់ 

ក៖ ល ើយមានដែលលគទាន់អី្អ្ត់ពូ? 

ខ៖ អ្ត់ គាត់កាន់កាប់ខ្លងចុងលៅមានអី្ ដតគាត់ោក់លគដែរហា...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កំុឱ្យលគល ើញ។ 

ក៖  នឹងល ើយ។ពូដែលធ្លែ ប់ល ើញលគយកមនុសេលៅសមាែ ប់លចាលអី្លទជំនាន់ នឹងហា? 

ខ៖ ដែលលតើ ែឹងលតើែឹងថាលយើង។ 

ក៖ លម៉េចវញិលៅពូ? 

ខ៖ លគលធ្វើបាបអ្នកណា លធ្វើលគែឹង លគនាំលន់ នលថ់ាលយើងលធ្វើការខ្លងសកតិភូមិ កាល នងឹលគលៅ 
ថាសកតិភូមិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពួកសកតិភូមិ ពួកនាយទុន នឹងលគតាមដន ពីភូមិ ុ ំនឹងលគយកលៅលត់ែំអ្ញ្ច ឹងលៅ 
លយើងអ្ត់សាត ប់លគយកលៅជលមែៀសលៅតាមលខតតបាត់ែំបងលៅអី្លៅណាស់។ 



ក៖ ចាស!      

ខ៖ លមើលដតអ្នកលគែឹងត្បវតតិរូបលយើងលគឱ្យលៅភូមិ ុំែដែល។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អា នងឹលយើងលៅស្សុកដស្សចមាក រ លធ្វើដស្សចមាក រធ្មមតាហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែល់ល ើយលគលធ្វើបាបលយើងដែរល ើយអាអ្នកលយើងលៅចាស់អ្ញ្ច ឹងលគមិនសូវលធ្វើបាបប៉េុនាម ន 
លត្ចើនដតអ្នកលគលៅតាមលខតតដតពិបាកែូចដតគាន  នងឹអាមួយលៅតាមលខតត អាមួយលយើងលៅស្សុក 
កំលណើ តដែរ។ 

ក៖  នឹងល ើយ។ 

ខ៖ ពិបាក ូបចុក ពិបាកណាស់ជំនាន់ដខមរត្ក ម ហា៎...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ វមិនឱ្យលយើងែុតដសេងែុតអី្មកវញិតាមដនលយើងរ ូតយប់ យប់ល ើងវមកលសុើបការណ៍ 
លយើងមកខ្លែ ចលយើងមានលភែើងមានអី្ដបំាយអាំងសាច់អាំងអី្អ្ញ្ច ងឹហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អា នងឹលវទនាលបំាកណាស។់ 

ក៖  នឹងល ើយ។ 

ខ៖ ល ើយពុកខ្ុំគាត់ខ្លងចុងលៅ នឹងដខមរត្ក ម នឹងល ើយលធ្វើមហូបលធ្វើអី្ នឹង លពលបានលលក 
អី្ នឹងមកត្បធ្លនស្សុកលគថាតា តាឌួងឯងលលក នឹងកំុវោះអាចមន៍លសាៃ រទាំងអាចមន៍ នឹង 
ឆ្ៃ ញ់ ែល់ល ើយពុកខ្ុំគាត់ត្តង់ គាត់លសាៃ រទាំងអាចមន៍ឱ្យ លសាៃ រទាំងអាចមន៍ឱ្យ 
ដលងត្បធ្លនអាពត នឹងលគទាញសែូវរលទោះ ល ើយតាឯងសាា ល់សែូវរលទោះលនោះលទ ល ើយបានអ្ងារកេ 
លគ នឹង លបើបងឯងត្បាប់គាត់ថាលសាៃ រទាំងអាចមន៍ឆ្ៃ ញ់គាត់លម៉េចហា នលលើកយកមក តាភ័យ 
ដែរ។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងត្បាប់លគអ្ញ្ច ឹងល ើយមិនឱ្យលគលធ្វើតាម។ 

ខ៖ លធ្វើតាម នឹងមនុសេត្តង់ហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បា៉េគាត់ភ័យគាត់សុំតាឌួងឯងសែូវរលទោះលៅកញ្ច ឹងករ ហា៎...អ្ញ្ច ឹងលៅដត្ពក ូរលយើង នឹង 
សទោះបាយដត្ពក ូរ នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គាត់លៅដំបាយ នឹងល ើយលគស្សោញគ់ាត់ហា លទើបដបកអាពតល ើយលគស្សោញ់ 
ណាស់លត្រោះគាត់ត្បជាជនសុំអំ្បិលហា...តាឌួងសុំអំ្បិល គាត់ឱ្យអំ្បិលលួចឱ្យហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ត់ដែលមានបញ្ញហ អី្លទដបកល ើយលៅសុខសបបយ នឹងគាត់លៅបួនត្បាំ ជំនាន់លៅ នឹង 
រ ូត នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប៉េុដនត លយើងខិចខូលលគលធ្វើបាបលយើងហាលគសងសឹកលគអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយលយើងមនុសេលអដែរលយើងមានអី្លយើងធ្លែ ប់លៅឯណាលៅ នឹងរ ូតសងាម៣ 
៤មកលធ្វើដតអ្ញ្ច ងឹ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មនុសេលអគាត់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងពូលតើសលប់ងបអូនប៉េុនាម ននាក់ដែរឬក៏ឪពុកមាត យបងបអូនសល់អ្នកណាលគខែោះបនាទ ប់ពី 

ជំនាន់ នឹងមក? 

ខ៖ ជំនាន់ នឹងបងបអូនខ្ុំបាត់មាន ក់គាត់លធ្វើទាហានដខមរត្ក មហា។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គាត់មកលលងជំ នាន់៧៥(១៩៧៥)មួយសារគាត់យកខ្ុំលៅបនាទ យគាត់លៅភនំលពញ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កាលខ្ុំលៅ ពូទូចហាា៎ ...ជិោះម៉េូតូលគលៅម៉េូតូមា៉េ ដលត ជំនាន់ នឹង។ 

ក៖ អាអូ្មា៉េ ដលត នឹង? 

ខ៖ បាទជិោះមកវញិលគលមើលមុខ កាល នឹងលគអ្ត់ហា នឃាត់លទគាត់លធ្វើទាហាន លគលៅថាដខមរ 

រលំដោះលគតស ហូា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គាត់អ្ត់ែឹងលគសមាែ ប់លទ គាត់អ្ត់ែឹងពួកទាហានលសេងអាអ្នកសមាែ ប់តាមភូមិ ុំលសេង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្នកបំលរ ើជាតិ នឹងលគអ្ត់ែឹងត្បជាជន នឹងរប់លទលគអ្ត់ ឱ្យមកសទោះហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែឹងដតលសនហាជាតិ នឹងលៅ ល ើយគាត់មានែឹងឯណាល ើយគាត់ជូនខ្ុំមកសទោះវញិ 
ខ្ុំលៅបានមួយអាទិតយលគថ្វ ៉េមាន់ថ្វ ៉េទា នងឹខ្លងទាហានដខមរត្ក ម នឹងលគ បូ ឆ្ៃ ញ។់  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្គាន់ដតលគអ្ត់ឱ្យមកសទោះខ្លែ ចដបកការលរឿងយកដម៉េយកអី្លៅថ្វ ៉េហា ល ើយមុនមកលគសួរដម៉េឪ 
លៅបានលគឱ្យមក មកលលងជិោះម៉េូតូមកលសអើលលពញ នឹងជំនាន់ នឹង មានមកពីណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដខមរត្ក មែុតម៉េូតូអី្លចាលអ្ស់ វតតអាោមអី្វថ្វ ៉េលចាលអ្ស់។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ និយាយលៅទាំងអ្ស់។ 

ក៖  នឹងល ើយចាសអ្ញ្ច ងឹលពលលោកពូបនាទ ប់លពលដបកជំនាន់ប៉េុល ពត នឹងមកលតើត្គសួារពូ 
គាត់រកសុីអី្លគដែរ?? 

ខ៖ ត្គួសារខ្ុំលធ្វើដស្សចមាក រត្បជាជនពុកខ្ុំគាត់មានអី្គាត់ចិញ្ច មឹខ្លងកសកិមមគាត់ចិញ្ច ឹមលគា 
ចិញ្ច ឹមអី្អ្ញ្ច ឹងលៅណាស់ ជំនាន់ នឹងគាត់អ្ត់ទាន់អី្វ៉េន់ខ្លងទីសារទីអី្ឯណា ៨០%ត្បជា 
ជនខ្លងកសិកមម។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ លដយសារអ្ត់ទាន់មានអី្លសាោះ។ 

ខ៖ បាទអ្ត់ទាន់មានអី្លសាោះហា...លយើងចិញ្ច ឹមលគាចិញ្ច ឹមអី្ លយើងដំលនោះដំលនាោះអ្ញ្ច ឹងលៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មុខរបរត្គប់សទោះកសិកមម នងឹ។ 

ក៖  នឹងល ើយ។ 

ខ៖ ឥ ូវលជឿនលលឿនតិច។ 

ក៖  នឹងល ើយអ្ញ្ច ឹងពូអ្វីដែលពូចងចាំជាងលគលៅកនុងជីវតិរបសពូ់ហាត្ពឹតតិការណ៍អី្ដែរពូ? 

ខ៖ ខ្ុំត្ពឹតតិការណ៍អ្ត់លភែច នឹងថ្លៃ ៣ឆ្ន ំ ៨ដខ និង២០  នឹងដែលអ្ត់លភែចជំនាន់ប៉េុល ពត នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លធ្វើឱ្យលយើងពិបាកអី្អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ៣ឆ្ន ំលទ ត្បដ លលយើង១០ ២០ ឆ្ន ំយូរហាា៎ លយើងទនទឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អាលំបាក នឹងវយូរជាងអាសបបយ ែល់ដបកល ើយបានចូល៣០ ៤០ឆ្ន លំ ើយលមើលលៅ 
មួយលភែត។ 



ក៖  នឹងលហាើ យ។ 

ខ៖ អា នងឹលគលៅថារួចសុតពីនឹមដែកហា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹពូែឹងលទថាកនុងលពលជំនាន់ នឹងែឹងថាត្បលទសត្តូវរលំដោះអី្លទ អ្ត់ែឹង មងពូ 
ល ? 

ខ៖ អ្ត់ែឹងលទត្គាន់ដតថាលយើងដខមរត្ក មវសមាែ ប់លយើង សមាែ ប់ត្បជាជនដខមរលយើងទាំងអ្ស់ 
 នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដតបានលវៀតណាមរលំដោះទាន់ នឹង។ 

ក៖ បត្មុង នឹងផ្តត ច់ពូជ មង។  

ខ៖ ផ្តត ច់ពូជ មងល ើយលគដក់ចិនលគលត្បើលទាិល ៉េហា...កាល នងឹលគលៅល ៉េ លសទុងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដខមរត្ក ម លៅលរៀនល ៉េពីល ៉េ នឹង។ 

ក៖  នឹងល ើយ។ 

ខ៖ ឱ្យលយើងទុកធំ្ដត២ ៣នាក់លទស្សីៗ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លគដក់តាមថាន ំពុលឱ្យលយើង ូបនំ បញ្ចុ កនំអី្ហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លៅដត្ពក រូលយើង នឹងែល់លពលលរៀប ូបលរៀបអី្ោៃ ចថ្លៃ នឹងដបក អ្ញ្ច ឹងល ើយលគថ្វ ៉េចូលខ្ុំ 
រត់ល ើងលៅកនទួតល ើងលៅអី្ នឹង ត្បលសកត្បសាចលពញដតសែូវ នងឹ។ 

ក៖  ហា៎...ត្ចបូលត្បបល់លម៉េចលៅពូ? 



ខ៖ មកកាល នឹងខ្ុំលៅតូចដែរ នឹង ល ើយែល់ល ើយខ្ុំរត់មកសទោះ ែល់ល ើយពួកដខមរ 
ត្ក មពួក នឹងល ...អាអូ្នឯងលៅលៅជាមួយអ្ញលៅ អ្ត់លទខ្ុំលៅឪពុកខ្ុំវញិល ើយ ខ្ុំរត់មក 
វងតាមសែូវវតតត្កលៅមកលៅវតតត្កលៅ នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រត់មកសាា ល់សទោះសាា ល់អី្ នឹងែូច ធ្មមជាតិវអំ្លណាយអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លៅតូចលយើងែឹងហា...លចោះដ លទឹកលចោះដ លអី្ត្គប់ដតគាន  នឹង។ 

ក៖ ដ លទឹកឆ្ែងសទងឹអី្មក? 

ខ៖ ដ លឆ្ែងសទឹងមក ល ើយលយើងលៅលកមងលយើងលចោះទាំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លគថាធ្មមជាតិវអំ្លណាយឱ្យ។ 

ក៖  នឹងល ើយ។ 

ខ៖ លចោះដតរកឪពុកមាត យល ើញអ្ញ្ច ឹងលៅបានត្គាប់រលំសវ នងឹវបាញ់លយើងលចោះដតជលមែៀស 
អ្ញ្ច ឹងលៅអ្ញ្ច ឹងលៅសាៃ ត់លៅលយើងបកមកវញិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បកមកវញិបានលៅលៅកំពង់សណំាញ់ កំពង់សំណាញ់លយើងសាន ក់ការ នងឹ បានលគដក់មីន 
ដត្ពក ូរ នឹងបានលសអើលមួយសារលទៀត គលស់ាា ន នឹងសទុោះដច់មួយចំល ៀងលសអើល។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពូបនាទ ប់ពីពូលរៀបការល ើយពូមានកូនប៉េុនាម ននាក់វញិ? 

ខ៖ លរៀបការល ើយបចចុបបននមានកូន៣នាក់។ 

ក៖ ចាសគាត់ល ម្ ោះអី្លគពូ ? 

ខ៖ ល ម្ ោះ ឌួង ោ៉េ នីន ឌួង ោ៉េណាន់ ល ើយ ឌួង ណា ា ។ 



ក៖ ចុោះត្បពនាពូគាត់ល ម្ ោះអី្លគដែរ? 

ខ៖ ល ម្ ោះ ភិន សាលរ ៉េន ល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីជាតិលគលៅ ភិន សាលរ ៉េន ល ើយលៅស្សកុលនាោះលគលៅ  
អឺ្...ភិន សាលរ ៉េនល ម្ ោះលែើមឥ ូវលគលៅថា អាវអីាវ។ី 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពូសត្មាប់កូនលៅរបស់ពូ ពូមានឱ្យកូនលៅលរៀនទាងំអ្ស់គាន អ្ត់ពូ? 

ខ៖ ឱ្យលរៀនដែរប៉េុដនតសម័យលយើងលនោះពិបាកលរៀនទាល់ដតមានលយុកាក់អ្ញ្ច ងឹលៅណាស់វអ្ត់ 

សូវលរៀនបានប៉េុនាម នលយើងជីវភិាពខវោះខ្លតអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លរៀនរកលុយរកលុយលយើងអ្ត់ល ើយណាមួយចិតតវអ្ត់ចង់សូវលរៀនដែរ វលរៀនបានតិច 
តួចអ្ញ្ច ឹងលៅ អានអ្កេរតិចតួចអាធំ្ៗហាលៅតូចអ្ញញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងពូមូលល តុអី្បានពូឱ្យកូនពូលៅលរៀនហា? 

ខ៖ ចង់ឱ្យវមានមុខវជិាជ អ្ញ្ច ឹងហា...ត្បលទសជាតិលគលជឿនលលឿនអ្ញ្ច ឹងលគត្តូវការអ្នកលចោះអ្ញ្ច ឹង 
លៅហាឱ្យវលចោះែឹងនឹងលគឱ្យបានលចោះខែោះ ត្គាន់ថាវមិនបានប៉េុនាម នត្គាន់ដតថាលយើងវខវោះ 
លវកិាហា...វកាត់បនែយលរៀនខែោះ ។ 

ក៖  នឹងល ើយ អ្ញ្ច ឹងពូ លតើពូអឺ្...ែូចជាមានវធីិ្ណាខែោះលែើមបលីធ្វើឱ្យត្កុមត្គួសារលោកពូមាន 

សុភមងាលហាពូ? 

ខ៖ លយើងវធីិ្ឥ ូវខំរកសុីរកអី្ នងឹ ការររអ្ញ្ច ឹង។ 

ខ៖ សាត់សាង់ែល់ត្កុមត្គួសារអ្ញ្ច ងឹ។ 

ក៖ បាទ! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពូលតើែូចជាត្កុមត្គួសារមានអ្តែន័យយា៉េងណាសត្មាប់ជីវតិរបស់ពូដែរ? 

ខ៖ ត្កុមត្គួសារលយើងអ្នាគតខ្លងមុខអី្លយើងចាស់លយើងអី្លៅ លយើងអាចពឹងកូនពឹងលៅអ្ញ្ច ឹង 
លៅហា...លយើងលធ្វើអី្អ្ត់លកើតហា...។ 



ក៖  នឹងល ើយ។ 

ខ៖ បាទលយើងលលើកសទួយ  នងឹល ើយខំលរៀនខំរកសុីលៅលែើមបីលយើងចាស់ល ើង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លយើងត្បឹងរកល ើយលយើងពឹងរែឋអី្លគលម៉េចចិញ្ច មឹលយើងទាល់ដតលយើងរកខែួនលយើង។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ ។អ្ញ្ច ឹងពូលតើកនុងជីវតិរបសពូ់ !កនុងជីវតិរបស់ពូ ពូមានបទពិលសាធ្ន៍អី្ខែោះ 
ដែលលអលៅកនុងជីវតិដែលចង់ដចកចាយលៅកាន់កូនលៅពូជំនាន់លត្កាយ? 

ខ៖ បទពិលសាធ្ន៍ខ្ុំឱ្យវលែើរលលើអំ្លពើលអអ្ញ្ច ងឹ កំុឱ្យវលែើរលួចលែើរបែន់លគអី្អ្ញ្ច ងឹលៅហា។ 

ក៖ ចាសឱ្យខំលរៀន យកចិតតទុកដក់សាត ប់ដម៉េឪអ្ញ្ច ឹងលៅ។ 

ក៖  នឹងល ើយ។ 

ខ៖ លធ្វើការររឱ្យបានលទៀងទាត់លមា៉េងអ្ញ្ច ឹងលៅល ើយឱ្យមានបញ្ញហ លៅកនុងត្កុម  ុនលគ 

អ្ញ្ច ឹងលៅហា។ 

ក៖  នឹងល ើយ។អ្ញ្ច ឹងពូសត្មាប់មួយលនោះគឺជាសំណួរមួយចុងលត្កាយអ្ញ្ច ងឹហា លតើពូមាន 
ែំបូនាម នអី្ចុងលត្កាយចង់ផ្តត លំស្ើរលៅកាន់កូនលៅពូជំនាន់លត្កាយដែលពួកគាត់អ្ត់ទាន់បានលកើត 
មកអ្ញ្ច ឹងហា លដយសារការលតសលមែងមួយលនោះលៅពួកគាត់នឹងសាត ប់ឮលៅរ ូត អ្ញ្ច ឹងហាស 
ពូល ើយអ្ញ្ច ឹងពូមានែំបូនាម នអី្លគខែោះចង់ហាមឃាត់គាត់លែើរលលើសែូវលម៉េចអ្ញ្ច ឹង ហា? 

ខ៖  នឹងល ើយខ្ុំអ្នាគតលៅមានកូនមានលៅ អឺ្...មានលៅអី្អ្ញ្ច ងឹហា...ឱ្យកូនលៅ នងឹខំ 

សិកាលរៀនសូត្តឱ្យលធ្វើអំ្លពើលអ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សែូវលគហាមឃាត់លយើងកំុ។ 

ក៖ ចាសឱ្យគាត់លគចសុតពីសែូវអី្លគដែរពូ? 

ខ៖ ឱ្យលគចសុតពីអាសែូវអាត្កក់អ្ញ្ច ឹងលៅណាស់ ឱ្យលែើរដតសែូវលអ។ 



ក៖  នឹងល ើយ។ 

ខ៖ កំុឱ្យមានបញ្ញហ ែល់ត្គួសារល ើយនិងសងាមជាតិ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណលត្ចើនពូ លៅទីបញ្ច ប់ខ្ុំសូមដលែងអំ្ណរគុណខ្លែ ំងដមនដទនល ើយអ្វីៗទាងំអ្ស ់
លនោះខ្ុំនឹងដក់ចូលលវបសាយរបសស់ាោ ប ី វ៉េយ យ ូ នឹងលែើមបីទុកឱ្យកូនលៅពូជំនាន់លត្កាយ 
គាត់អាចសាត ប់និងែឹងឮអំ្ពីជីវត្បវតតិរបស់ពូក៏ែូចជាការដចកចាយលៅបទពិលសាធ្ន៍ទាំងឡាយ 
របស់ពូ ពូមានអី្ចង់និយាយអី្បដនែមលទៀតលទពូ? 

ខ៖ អ្ត់ អ្ត់អ្ញ្ច ឹងអី្លទ អ្រគុណលត្ចើនដែលបានសមាា សល ើញដក់កនុងលវបសាយ នឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណលត្ចើន។ 

ខ៖ បាទ៕ 


