
ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង ឌួង ចាន់ថា 

 
ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា      ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស ឌួង ចាន់ថា 
 

ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងន្ធងខ្ុុំសូមចាប់គ្តើមគ្វើការសម្ភា ស គ ើយអ្ញ្ច ឹងមីងសូមត្ាប់គ ម្ ោះគេ 
អ្នកមីងមតងគ ៀរ? 

ខ៖ អឺ្...ខ្ុុំគ ម្ ោះ ឌួង ចាន់ថា។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភនគ ម្ ោះគៅគត្ៅគ អ្នកមីង? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនគ ។ 

ក៖ ម្ភនញរមួយ នឹងគ គ ? 

ខ៖  នឹងគ ើយម្ភនគ ម្ ោះញរមួយ នឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើថ្ងៃញខឆ្ន ុំកុំគ ើ ររបសអ់្នកមីងហា អ្នកមីងគកើរគៅថ្ងៃញខឆ្ន ុំណាញែរ? 

ខ៖ ខ្ុុំគកើរគៅថ្ងៃ ី១៣ ញខ គមសា ឆ្ន ុំ១៩៦៩។ 

ក៖ ចាសគៅភូមិឃុុំអី្គគញែរមីង? 

ខ៖ គៅភូមិញត្េករុំង ត្កុងតាគមម  ស្សកុកណាត លសទឹង គខរតកណាត ល នឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងឆ្ន ុំញខមរអ្នកមីងគកើរជាឆ្ន ុំសរវអី្គគញែរ? 

ខ៖ ជាសរវេញេ។ 

ក៖ េញេ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងម្ភនបងបអូនត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់វ ិ? 

ខ៖ ខ្ុុំម្ភនបងបអូន៨ន្ធក់ អឺ្...ត្បុស៥ ស្សី៣។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ញរត្បសុានសាា ប់គៅជុំន្ធន់ប៉ែុល េរមួយគ ើយណាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គៅសល់៧ន្ធក់គ  គៅសល់ត្បសុ៤ ស្ស៣ី។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអឺ្...អ្នកមីងជាកូន ីប៉ែុន្ធម នវ ិ? 

ខ៖ ខ្ុុំជាកូន ី៧។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស ី៧។ 

ក៖ ចាសចុោះអ្នកមីង បងបអូនអ្នកមីងញែលគារ់រួចេីជុំន្ធន់ប៉ែុល េរមក នឹងគារ់រស់គៅណាខាោះ
វ ិ?គារ់គៅភូមិឯណាញែរ? 

ខ៖ គារ់កាលរួចេីជុំន្ធន់ប៉ែុល េរ បងគគបងអស់គារ់គៅារ់ែុំបង គ ើយមួយឆ្ន ុំគត្កាយមក   
គារ់ានមកគៅស្សុកកុំគ ើ រគៅគខរតកណាត លគយើង នឹងវ ិ មកគៅតាគមម ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសគៅជិរៗគាន  នឹង ប៉ែុញនតត្គាន់ញរគៅភូមិខុសគាន ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មួយគៅញត្េក ូរ មួយគៅញត្េករុំងអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើឪេុកអ្នកមីងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញែរអ្នកមីង? 

ខ៖ គារ់គ ម្ ោះ ឌុក ឌួង។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ មីងអាចត្ាប់ថ្ងៃញខឆ្ន ុំកុំគ ើ ររបស់ឪេុកអ្នកមីងានគ ?អ្ញ្ច ងឹឪេុកអ្នក
មីងហាអ្នកមីង? 

ខ៖ ចាសៗញខកុំគ ើ រគារ់ខ្ុុំចាុំានថាគារ់គកើរឆ្ន ុំ១៩២៣។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 



ខ៖  នឹងែឹងកុំគ ើ រគារ់ហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរអ្រ់ែឹងថ្ងៃអ្រ់ែឹងញខែឹងញរឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគារ់គៅភូមិឃុុំអី្គគញែរអ្នកមីង? 

ខ៖ គារ់គៅភូមិលុំេង់ ស្សុកា ី គខរតតាញកវ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្នកមីងគរើឪេុកអ្នកមីងគារ់ឆ្ន ុំញខមរគារ់គកើរសរវអី្គញែរអ្នកមីង? 

ខ៖ គារ់គកើរគបើជាសរវ សរវសាវ  ចាសគារ់ឆ្ន ុំវក។ 

ក៖ ចាសចុោះអ្នកមីង គរើអ្នកមីងម្ភនការចងចាុំអី្ខាោះជាមួយឪេុកអ្នកមីងហា? 

ខ៖ ចងចាុំអី្? 

ក៖ ែូចជាអ្នុសាវរយី៍មីងជាមួយគារ់ គារ់ជាមនុសសគម៉ែចញែរ គារ់ស្សលា មី់ងគម៉ែចញែរ       
អ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖  ហ៎...ឪេុករបសខ់្ុុំគារ់ម្ភនកូនគត្ចើនអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់រកសុីចិញ្ច ឹមកូនគោយកម្ភា ុំងរបសគ់ារ់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មួយថ្ងៃៗគារ់អឺ្...ខុំអឺ្...ែូចខុំរកគែើមបតី្គួសារ គែើមបីឱ្យកូនខ្ុុំម្ភនអ្នុសាវរយី៍ជាមួយគារ់
គត្ចើនណាស ់ែូចថាគារ់ានន្ធុំខ្ុុំគៅរកត្រីោុំែុំណាុំអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖  ចាស! 



ខ៖ ជាមួយគារ់ញែលេួកខ្ុុំគៅរូចៗ នឹង ុំរុំានប៉ែុ ណឹ ង គ ើយជាេិគសសឱ្យកូនានគរៀន
សូត្រានគួរសមញែរ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ កាលកនុងជុំន្ធន់ នឹង។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ គារ់ស្សលា ់អ្នកមីង? 

ខ៖ ចាសគ ើយគារ់ចូលចិរតត្បគៅកូនឱ្យរប់អានអ្នកជិរខាង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើម្ភត យរបស់អ្នកមីងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញែរអ្នកមីង? 

ខ៖ គារ់គ ម្ ោះ ប ុន ស មុ។ 

ក៖ អ្នកមីងចាុំថាគារ់គកើរគៅថ្ងៃញខឆ្ន ុំណាគ ? 

ខ៖ ខ្ុុំចាុំគរើខ្ុុំចាុំឆ្ន ុំរបស់គារ់ ឆ្ន ុំ១៩២៩។ 

ក៖ គៅឯណាវ ិគារ់គកើរ? 

ខ៖ គារ់គកើរគៅស្សកុតាគមម  គខរតកណាត ល។ 

ក៖ ភូមិញត្េករុំង នឹង? 

ខ៖ ចាសភូមិញត្េករុំង នឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអឺ្...ែូចជាគរើឆ្ន ុំញខមរគារ់គកើរសរវអី្គគញែរ? 

ខ៖ គារ់គកើរសរវ នាយ។ 

ក៖  នាយ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគារ់ម្ភនអ្នុសាវរយី៍អី្ខាោះជាមួយនឹងអ្នកមីងហា? 



ខ៖ អឺ្...អ្នុសាវរយី៍ម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំគត្ចើនណាសជ់ាមួយគារ់ គារ់អឺ្...ែូចចង់និយាយថាគារ់ជាស្ស ី
គារ់ម្ភនបងបអូន៦ន្ធក់ ញរគារ់បងគគហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់កូនស្សីចបងអ្ញ្ច ងឹគារ់គនឿយ រ់តាុំងេីគកមងរ ូរែលច់ាស់ គ ើយបន្ធទ ប់មកគារ់
ម្ភនត្គួសារគារ់ម្ភនកូនគត្ចើនអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយគារ់ម្ភនការលុំាកណាស ់ គោយម្ភត យរបស់គារ់ផ្ទទ ល់ នឹងេិការគជើងទុំង២ខ្ុុំចាុំ 
ាន នឹងយាយរបស់ខ្ុុំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសគែើរគៅណាមិនរួចគ គ ើយខ្ុុំចាុំានត្គាមួយគន្ធោះស្សុកគកើរសង្គ្រា មគារ់អ្រ់អាហារ
ខាា ុំងណាស់ ញរម្ភត យខ្ុុំសុខចិរត ុកអាហារទុំងគនោះឱ្យកូន ខ្ុុំឱ្យាន បូញអអរត្គប់ៗគាន ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ចាសគ ើយគត្មមួូយគនោះខ្ុុំចងចាុំអ្ស់មួយជីវរិ ចាសមិនអាចបុំគភាចាន។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយយាយលអញមនញ នចាស។ 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ចុោះអ្នកមីងគរើបងបអូនែូចជាជីែូនជីតាខាងឪេុកហា គារ់គ ម្ ោះតាអី្យាយអី្ញែរមីង?ខាង
ឪេុកមីង? 

ខ៖ ជីតាខាងឪេុកគារ់គ ម្ ោះ គៅ ឌុក។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ចាស គៅ ឌុក។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចាុំថ្ងៃញខឆ្ន ុំកុំគ ើ ររបសគ់ារ់គ ? 



ខ៖ ខ្ុុំអ្រ់ចាុំថាគារ់គកើរគៅកមពុជា គ ើយគៅគខរតតាញកវខ្ុុំោក់ញរប៉ែុ ណឹ ងឱ្យែឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គត្រោះគោយសារខ្ុុំអ្រ់ែឹង គោយសារគបើនិយាយឱ្យចុំមនុសសគារ់ជាមនុសសេីឥឡូវមនុសស
២រុំ គ ើយណាស។់ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ រុែូគចនោះខ្ុុំអ្រ់ទន់េីត្បវរតិរបស់គារ់គ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្រ់ានសួរេុក េុកគារ់សាា ប់ញែរគៅ គយើងអ្រ់ានសួរគារ់ថាគារ់គកើរគៅញខឆ្ន ុំអី្អ្រ់
ានសួរ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចាុំគេលគារ់ គារ់សាា ប់អាយបុ៉ែុន្ធម នគ តារបស់អ្នកមីង? 

ខ៖ តាខ្ុុំគារ់សាា ប់អាយុត្បញ លខទង់៨៥ ។ 

ក៖ ៨៥ សាា ប់គៅឆ្ន ុំណាវ ិមីង? 

ខ៖ អ្រ់សវូចាុំញែរ ញរត្គាន់ញរថាជុំន្ធន់សងាមរស្រសតនិយម ជុំន្ធន់គេលគសតចគសាយរជយហា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គេលជុំន្ធន់ នឹងហា នឹងគ ើយ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគកើរទន់គារ់គ ? 

ខ៖ អ្រ់ទន់គារ់្ង អ្រ់ទន់គ គោយសារខ្ុុំគកើរឆ្ន ុំ១៩៦៩ គ ើយគារ់គកើរគ ើយគារ់សាា ប់
មុន នឹងគ ៀរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែូចជាឆ្ន ុំគារ់សាា ប់ឆ្ន ុំ៦០ជាងអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់(១៩៦០) ៦១ ៦២ អ្ញ្ច ងឹគៅណាស។់ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គ ើយគត្កាយមកខ្ុុំ៦៩(១៩៦៩)ខ្ុុំគកើរគត្កាយគារ់គ  គកើរគត្កាយគារ់សាា ប់។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើែូចជាគលាកយាយវ ិគារ់គ ម្ ោះអី្គគវ ិ? 

ខ៖ យាយខាងតាគ ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់គ ម្ ោះ គអ្ើន យក់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចាុំថ្ងៃញខឆ្ន ុំកុំគ ើ រក៏ែូចជា ីកញនាងកុំគ ើ រ? 

ខ៖ អ្រ់ែឹងញែរៗ ត្គាន់ញរែឹងថាគារ់គកើរគៅភូមិលុំេង់ ស្សុកា ី គខរតតាញកវ នងឹហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសែឹងញរប៉ែុ ណឹ ង ញរត្គាន់ញរញខឆ្ន ុំគារ់ខ្ុុំអ្រ់ែឹង។ 

ក៖ ឆ្ន ុំសរវញខមរអ្រ់ែឹងញែរ? 

ខ៖ អ្រ់ែឹងគ ៀរ អ្រ់ែឹងគោយសារេុកគារ់អ្រ់ានត្ាប់គយើង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គ ើយេុកជាកូនគៅគគគមា៉ែោះគ ើយមិនែឹងជាសួរអ្នកណា បងបងសាា ប់អ្ស់គ ើយ នឹង។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ចាសគោយសារេុកគារ់សាា ប់គត្កាយគគ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភនចាុំថាគេលយាយសាា ប់ សាា ប់អាយុប៉ែុន្ធម នគ ? 

ខ៖ ត្បញ លស្សករៗតាញែរ។ 

ក៖ ឆ្ន ុំណាមីងអ្រ់ចាុំញែរ? 



ខ៖ ត្បញ លកនុងកុំឡុងឆ្ន ុំ នឹង ឆ្ន ុំគបើនិយាយឱ្យចុំគារ់សាា ប់ទុំង២ន្ធក់ នឹងហា  នឹងនិយាយ
ការេិរហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុុំអ្រ់ទន់គកើរគ  ញរគេល នឹងេុកគារ់ាននិយាយគារ់ថាសាា ប់កនុងឆ្ន ុំ១៩៦០។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ៦១ ៦២អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់(១៩៦១ ១៩៦២) ចាសមុនខ្ុុំគកើរប៉ែុន្ធម នឆ្ន ុំ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចូលែល់ជីែូនជីតាខាងម្ភត យវ ិមតង ខាងម្ភត យអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គរើគារ់គ ម្ ោះអី្គគញែរអ្នកមីង? 

ខ៖ ខាងម្ភត យគារ់គ ម្ ោះ...។ 

ក៖ តាអី្យាយអី្ញែរអ្នកមីង? 

ខ៖  ហ៎...ខាងម្ភត យគារ់គ ម្ ោះអឺ្...តាប ុន យាយឯម។ 

ក៖ ចាសគ ម្ ោះគេ  ញកវ ប ុន។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖  តា? 

ខ៖  នឹងខាងតា។ 

ខ៖ ចាសគនោះយាយ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ចាសបតីត្បេនារបស់គារ់ នឹងគារ់គ ម្ ោះ ប ុន ឯមហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយគនោះន្ធមត្រកូលរបស់យាយឯម នឹងន្ធមត្រកូលរបសត់ាប ុន។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹង គៅ ប ុន  រង ឯម។ 

ខ៖ ចាសរង ឯម។ 

ក៖ យាយ?  

ខ៖ ចាសយាយ។ 

ក៖ គារ់គ ម្ ោះរង ឯម។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់តាអ្នកមីងគរើគារ់គកើរគៅថ្ងៃញខឆ្ន ុំណាញែរ? 

ខ៖ អ្រ់ែឹងញែរ។ 

ក៖ ចុោះ ីកញនាងកុំគ ើ រ? 

ខ៖ គារ់គកើរគៅញត្េករុំង នឹង តាគមម  កណាត ល នឹងចាសកមពុជា នឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភនគកើរទន់តាគ ? 

ខ៖ អ្រ់ អ្រ់ញែរអ្រ់ទន់តាទុំងសងខាង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គបើយាយខ្ុុំសាា ប់គ ម្ ោះយាយឯមគនោះហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចុំឆ្ន ុំថ្ងៃគារ់គកើរ នឹង អាថ្ងៃគារ់សាា ប់ នឹងថ្ងៃខ្ុុំគកើរ។ 

ក៖  ហ៎...! 



ខ៖ គារ់គកើរឆ្ន ុំមញម ខ្ុុំគកើរឆ្ន ុំមញមញែរ។ 

ក៖  ហ៎...! 

ខ៖ ែូគចនោះខ្ុុំត្ប្ិរៗគាន  នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោយសារគយើងអ្រ់គច េីម្ភត យ ប៉ែុញនតគារ់សាា ប់មុន១ថ្ងៃ២ថ្ងៃកនុងញខញរមួយ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយៗ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគារ់សាា ប់១៩៦៩ញែរ? 

ខ៖  នឹងគ ើយៗ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់សាា ប់គេលកុំគ ើ រខ្ុុំគកើរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោយសារម្ភ៉ែក់ខ្ុុំអ្រ់ានគៅគ្វើបុ យអ្រ់ានគេ គល គោយសារគារ់កូនខចីអ្ញ្ច ឹងគៅ
ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កូនខចីខ្ុុំគនោះ។ 

ក៖ គ ើយគេលសាា ប់គារ់អាយបុ៉ែុន្ធម នមីង? 

ខ៖ យាយគារ់សាា ប់ត្បញ លជាអាយុ៧០ជាងគ  គោយសារគារ់េិការគជើង។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គារ់េិការគជើង គនោះែូចខ្ុុំោក់គៅកនុងត្បវរតិគនោះអ្ញ្ច ឹង គលាកយាយរបស់ខ្ុុំគារ់អ្ភ័េវ
ណាស់តាុំងេីកុំគ ើ រមក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់េិការគជើងទុំង២ នឹង អ្ញ្ច ឹងានថាខ្ុុំអា ិរយាយខ្ុុំណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់េិាកកនុងការចិញ្ច ឹមកូនរបស់គារ់៧ន្ធក់ នឹង។ 

ក៖ ចាសចុោះគេលតាវ ិអ្នុសាវរយី៍ជាមួយគារ់ គារ់ជាមនុសសយា៉ែងគម៉ែចវ ិ? 

ខ៖ តាខ្ុុំគារ់ចូលចិរតគ្វើញស្សចម្ភា រ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គនសា ត្រី ត្បោប់ត្បោរបស់គារ់ម្ភនែូច ូក រគ ោះគគាអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសសត្ម្ភប់ែឹកជញ្ជូ នឥវ៉ែន់យកគៅលក់គៅឯ្ារអ្ញ្ច ឹងគៅ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយគារ់ម្ភនបងបអូនញរ២ន្ធក់គ តាខ្ុុំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បងស្សីគារ់ស្សលា ់គារ់ខាា ុំងណាសច់ាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ជួយគមើលខុសត្រវូចាស គ ើយគលាកតាខ្ុុំជាមនុសសឧសា េ៍ាយាមខាា ុំងណាសក់នុងការ
ររ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

Commented [1]: ើ   



ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងជីែូនជីតាទុំងខាងឪេុកទុំងខាងម្ភត យឬក៏ឪេុកម្ភត យមីងធ្លា ប់គៅរស់គៅ 
ត្បគ សគត្ៅញែរឬគ ? 

ខ៖ គោយសារគលាកតាខ្ុុំគៅ ប ុន គនោះហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ធ្លា ប់គៅគៅឡាវ គៅថ្ង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ជុំន្ធន់មុន នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែូចថាគារ់ជាងចម្ភា ក់ខាងគ្វើវហិារឬក៏ខាងត្ាសា អ្វីៗ គារ់េូញកខាងឆ្ា ក់ ខាងចម្ភា ក់
ចាស នឹងគ ើយខាង នឹងខាងវចិិត្រករ ខាងឆ្ា ក់វហិារអី្ នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ធ្លា ប់គៅែូចជាថ្ង ែូចជា ថាគៅែល់ភូម្ភ្ង។ 

ក៖ អូ្...ចាសគៅែល់ នឹងគ ៀរ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចូលែល់ការសិការបស់មីងវ ិមតង គរើអ្នកមីងគរៀនានថាន ក់ ីប៉ែុន្ធម នញែរមីង? 

ខ៖ ខ្ុុំគបើនិយាយឱ្យចុំខ្ុុំគរៀនានជិរចូលែល់ថាន ក់ ី១២ ញរខ្ុុំឈប់អ្ញ្ច ឹងគៅណាស ់ ែូចថា
ថាន ក់ ី១១គរៀនានរក់កណាត លឆ្ន ុំគៅជិរែល់ប៉ែុន្ធម នញខគ ៀរានចូល ី១២គៅអ្ញ្ច ឹងគៅ
ណាស់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កាលខ្ុុំឈប់មុនអ្រ់ានគរៀនយកាក់ឌុបគ  ញរខ្ុុំគរៀនានយកសញ្ញា បត្រ័ឌីបាូមញែរ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយៗ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរៀនគៅសាលាបឋមសិកាអី្គគញែរ? 

ខ៖ កាលេីគកមងគ ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កាលេីគកមងគរៀនគៅសាលាបឋមសិកាអឺ្...គរៀនគៅញត្េក ូរ។ 

ក៖ ញត្េក ូរ? 

ខ៖  នឹងញត្េក ូរ។ 

ក៖ ញត្េក ូរ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចុោះអ្នុវ ិាលយ័? 

ខ៖ អ្នុវ ិាល័យគៅសាលាគសរភីាេគយើងឥឡូវ នឹង។ 

ក៖ ចាសចុោះែល់វ ិាល័យវ ិ? 

ខ៖ វ ិាល័យគរៀនគៅតាគមម ។ 

ក៖ តាគមម ? 

ខ៖ ចាសគរៀនគៅតាគមម  េីគែើមកញនាង នងឹម្ភនគគថាន ក់ ី១១ ១២គៅ នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសម្ភន។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងកតីស្សថ្ម៉ែអ្នកមីងគៅគេលគកមងញែលអ្នកមីងកុំេុងញរគរៀន នឹងហាគរើអ្នកមីង
ស្សថ្ម៉ែចង់គ្វើជាអី្គគញែរអ្នកមីង? 



ខ៖ ខ្ុុំកតីស្សថ្ម៉ែរបស់ខ្ុុំចង់គ្វើជាត្គូគេ យញរអ្រ់ានែូចបុំ ងគសាោះ គត្រោះខ្ុុំគរៀនអ្រ់ែល់គគាល
គៅរបស់ខ្ុុំហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរខ្ុុំគៅញរម្ភនការស្សលា ់ែូចថាខ្ុុំម្ភនកូនចិញ្ច ឹមមួយ នឹងគគត្ម្ភងការរបខ្ុុំគបើសិនគគ
គរៀនចប់ខ្ុុំនឹងឱ្យគគគៅគរៀនគៅញ្នក នងឹទល់ញរាន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គទោះបីខ្ុុំអ្រ់ានែូចបុំ ងខាួនខ្ុុំក៏គោយ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ចាសៗ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគេលអ្នកមីងគេលគរៀបការមីងអឺ្...មីងគរៀបការគៅថ្ងៃញខឆ្ន ុំណាញែរអ្នកមីង? 

ខ៖ អឺ្...ខ្ុុំគរៀបការគៅឆ្ន ុំ១៩៩០ ។ 

ក៖ ៩០(១៩៩០)គ ? 

ខ៖ ចាសែូចថ្ងៃ ី១៥ ញខ០៥។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឆ្ន ុំ១៩៩០។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងការគរៀបការរបស់អ្នកមីង នឹងការគរៀបចុំគឡើងគោយឪេុកម្ភត យឬក៏
ស្សលា ់គាន គោយចិរតឯង? 

ខ៖ គបើនិយាយឱ្យចុំការញ ន្ធុំែូចថាគារ់ម្ភនគមគកើយអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ស្សលា ់គយើងគ ើយគារ់គៅត្ាប់ម្ភត យគារ់អ្ញ្ច ឹងគៅគ ើយគារ់ក៏មកសួរចិរតគយើង
អ្ញ្ច ឹងញែរ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនញម៉ែឪចាប់បងខុំគ ើយក៏មិនស្សលា គ់ោយខាួនឯងញែរគឺត្េមគត្េៀងទុំងចាស់ទុំង
គកមង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយចាស។ 

ក៖  ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងគរើជួបគាន គលើកែុំបូងជាមួយសាវ មីរបស់មីងហាជួបគាន គៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ ជួបគាន គោយសារជុំន្ធន់ នឹងវម្ភនគត្គាោះថាន ក់ែូចជាម្ភនមនុសសសាា ប់គ ើយអ្នកសាា ប់ នឹង 

ត្រូវជាបអូន្ម៌របស់ខ្ុុំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយខ្ុុំគៅបុ យសេ នឹងញែរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយគគក៏គៅបុ យសេគន្ធោះញែរអ្ញ្ច ងឹគៅែូចថាគារ់សួរថា ុី...មកគភ្ៀវគម៉ែចសាា ល់  ុី..
បអូន្ម៌របសខ់្ុុំ គ ើយខ្ុុំថាគម៉ែចានមកបុ យសេ នឹងញែរ សាា ល់តាមណាគារ់ជាអ្នកស្សុក
របស់ខ្ុុំអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ែល់អ្ញ្ច ឹងគៅគារ់គចោះញរគមើលខ្ុុំអ្ញ្ច ងឹគៅ គារ់ត្ាប់គមរបស់គារ់ នឹង គារ់ថាស្សលា ់
កូនគគម្ភន ក់អី្អ្ញ្ច ឹងៗគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្ាប់ម្ភត យគារ់ម្ភត យគារ់មកេួកគារ់មកគៅក៏គេ ចិរតគេ គៅក៏គារ់ភាជ ប់រកយ គ ើយ
ស្សុកញស្សគារ់អ្រ់ម្ភនអី្គត្ៅេីអ្ុំបុកគ ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ោក់អ្ុំបុកមកម្ភ៉ែែូចថាមួយរម៉ែក់ហា គ ើយគចកប៉ែុន្ធម នកគញ្ជ ើោក់កគញ្ជ ើយកមកចាសជុំន្ធន់
 នឹង។ 

ក៖ ឱ្យ បូមួយឆ្ន ុំ មង? 

ខ៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មកញចកចាយអ្នកមកភាជ ប់រកយ នឹងគៅ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគេលគរៀបការខាងត្បសុគគឱ្យបណាត ការញរជាអ្ុំបុកនិងគចក នឹងគ គ ? 

ខ៖   ហ.៎..គេលគរៀបការគគឱ្យលុយគយើងគ្សងគ ៀរ។  

ក៖  ហ៎...! 

ខ៖ អាគនោះត្គាន់ញរគគភាជ ប់រកយមកសួរគយើងគ ណាស់ អាថ្ងៃជុំហានែុំបូង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ថ្ងៃគរៀបការគយើងបរា ប់គគប៉ែុន្ធម ន ែូចថាជុំន្ធន់ នឹងគគអ្រ់និយាយលុយែូចឥឡូវគ គគ
និយាយម្ភស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយ។ 

ក៖ បរា ប់គគប៉ែុន្ធម នជី? 

ខ៖ កាល នឹងផ្ទា ប់គគ២រមាឹងកនាោះ។ 

ក៖ អូ្...គត្ចើនគ ៀរ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ២រមាឹងកនាោះម្ភស។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់ជីវរិអ្នកមីងហា គត្បៀបគ្ៀបជីវរិអ្នកមីងេីអ្រីរកាលមក
បចចុបបននកាល នងឹហាគរើជីវរិមីងខុសញបាកគាន គម៉ែចវ ិញែរអ្នកមីង? 



ខ៖ ខ្ុុំគបើនិយាយេីគរឿងគេលបចចុបបននគ ើយនឹងេីអ្រីរកាលវអ្រ់សូវខុសគាន ប៉ែុន្ធម នគបើនិយាយ
ឱ្យចុំធ្លា ប់រស់គៅជាមួយឪេុកម្ភត យែូចថាអឺ្...កូនទុំងអ្ស់ម្ភត យឪេុកអ្រ់គៅគៅជាមួយគ 
គារ់គៅគៅជាមួយខ្ុុំ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឪេុកខ្ុុំសាា ប់គៅគលើថ្ែខ្ុុំ គ ើយឥឡូវម្ភត យខ្ុុំគារ់ចាស់ជរក៏គៅគលើថ្ែខ្ុុំគ ៀរែូចគចនោះការ
េិាករបស់ខ្ុុំែូចជាអ្រ់ម្ភនាន្ូរគសបើយគសាោះ គ ើយានជួបបតីមកស ុាញរអ្នក្ិរកបរ់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយែូចថាវអ្រ់ម្ភនការគសាម ោះត្រង់ គ ើយការស្សលា ់គយើងេីមុនឱ្យគ្វើអ្វីក៏គ្វើញែរ 
គយើងោក់លកខខ ឌ អ្វីក៏តាមគយើងញែរ ែល់គេលានគ្វើជាបតីត្បេនាវខុសលកខនិតកៈណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គឺគគគិរគ្សងគោយសារគយើង យលល់អគោយសារខ្ុុំអ្រ់ម្ភនកូនឱ្យគគ្អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គគសុុំញបក្ាូវញបកអី្អ្ញ្ច ឹងណាស់ គគអ្រ់ទន់សុុំគយើងេិរត្ាកែញរគគលចួអ្ញ្ច ឹងគៅគយើង
ែឹងគយើងសុុំគគញបកវ ិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោយសារគយើងអ្រ់ម្ភនានកូនជាមួយគគ  គគចង់រកត្បេនាងមីអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែូគចនោះការឈចឺាប់របស់ខ្ុុំមិនអាចគនោះានគ ថា ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុុំឈចឺាប់ខាា ុំងណាស់ ចាសគត្រោះមនុសសខ្ុុំ ខ្ុុំសាម នគគែូចខ្ុុំ។ 

ក៖  ចាស! 



ខ៖ សាម នញរចិរតគគែូចខ្ុុំថាែូចគយើងអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គបើថាខ្ុុំស្សលា ់ចិរតខ្ុុំគឺស្សលា ់គ ើយម្ភរ់ខ្ុុំស្សលា គ់ ើយមិនែឹងថាម្ភរ់គគគ្សង
ចិរតគគគ្សងខ្ុុំអ្រ់ែឹងែល់គគកបរ់គៅានខ្ុុំែឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយរល់ថ្ងៃខ្ុុំឈឺចាប់ខាា ុំងបុំ្ុរចាស។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹអ្រ់អី្គ អ្នកមីង។ ចូលែល់ចុំ ង់ចុំ ូលចិរតអ្នកមីងវ ិមតងអ្នកមីងចូលចិរត
េិសារអី្គគញែរអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ុុំអឺ្...ចុំ ង់ចុំ ូលចិរតរបស់ខ្ុុំកាលេីខ្ុុំគៅគកមង ខ្ុុំចូលចិរតអាម៉ែុកត្រីរ ៉ែស់ហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ចាសែូចអាម៉ែុក នឹង ែូចថាចុំ ង់ចុំ ូលចិរតញែលខ្ុុំចង់ហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយែូចជាបន្ធទ ប់មកែូចជាសារមជូរគត្គឿងគ ើយសារកកូរ។ 

ក៖ ចាសឆ្ៃ  ់។ 

ខ៖  នឹងគ ើយៗខ្ុុំចូលចិរត។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគចោះគ្វើមហូបទុំងអ្ស់ នងឹគ ? 

ខ៖ ខ្ុុំគចោះសារមជូរគត្គឿង គចោះសារការ ីគចោះសារកកូរ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយែូចថាគចោះសារមជូរសាមញ្ា្មមតាគយើង គចោះឆ្អី្គៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ចាសៗ! 

ក៖ អ្នកមីងគរៀនមហូបទុំងអ្ស់ នងឹេីអ្នកណាគគវ ិ? 

ខ៖ េីម្ភត យខ្ុុំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ េីគែើមម្ភត យខ្ុុំគារ់លក់នុំបញ្ចុ ក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់លក់អ្ញ្ច ឹងគៅគារ់សារ គារ់ត្បសប់្សុំគត្គឿងអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ គ ើយខ្ុុំគចោះញរគ្វើតាមគៅ
ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសបុ យទនអី្គារ់ញរងញរគ្វើខាួនគារ់ គ ើយខ្ុុំគចោះញរជួយចិរបញនាគមើលគារ់គៅ។ 

ក៖ ចាសចុោះអ្នកមីងគេលអ្នកមីង ុំគនរហាអ្នកមីងចូលចិរតគ្វើអី្គគញែរ? 

ខ៖ គេល ុំគនរខ្ុុំចូលចិរតអានគសៀវគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គមើល សសន្ធវែតី ែល់គេលឥឡូវតាុំងេីខ្ុុំចូលសាសន្ធចត្ក នងឹខ្ុុំអានគមពីរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុុំអាចគមើលអានគមពីរ គ ើយគមើលែូចជាគសៀវគៅមួយគ ៀរ គគគៅលអីា ូណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុុំចូលចិរតគមើលខាា ុំងបុំ្ុរ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង ុំគនរេីការររទុំងអ្ស់គរើកញនាងញែរអ្នកមីងគែើរកមានតចង់
គៅជាងគគអ្នកមីងចង់គៅឯណាជាងគគ? 



ខ៖ ចង់គៅសមុត្ គ ើយនឹងភនុំ។ 

ក៖  នឹងគ ើយមីងឧសា ៍គៅណាស់គ ? 

ខ៖ ចាសឧសា ៍គៅណាស់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោយសារខ្ុុំម្ភនជមៃឺហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុុំម្ភនត្រូវការអ្ញ្ច ឹងគោយសារខ្ុុំខួរកាលខ្ុុំវខុសគគ គោយសារខ្ុុំវោះគត្ចើនែងអ្ញ្ច ងឹវអ្រ់
ែូចមនុសសែថ្ គ  គ ើយត្រូវគយើងបញ្ចូ ល្មគគអ្ញ្ច ឹងគ ៀរវអ្រ់ត្បត្ករីគ កនុងខាួន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសថ្ងៃណាញែលកុំ ឹងអ្រ់ម្ភនគរឿងអី្គសាោះក៏ខឹងគោយខាួនឯងញែរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចង់ថ្ងៃណាសបាយៗគៅ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ចាសែូចថា្មវអ្រ់ត្បត្ករីចាស។ 

ក៖ ចាសចុោះអ្នកមីងគរើអ្នកមីងចូលចិរតសាត ប់ចគត្មៀងអ្រ់? 

ខ៖ ចូលចិរត។ 

ក៖ ចាសចគត្មៀងត្បគភ គម៉ែចញែរអ្នកមីងចូលចិរតសាត ប់ញែរ? 

ខ៖ ចូលចិរតចគត្មៀងប មគន្ធសគញ្ច រន្ធ ភាេអ្នាង់អ្គន្ធា ច។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ចាសញាក់កង្គ្ន្ធត ក់អារមម ៍អី្អ្រ់សូវចូលចិរតគ  ចាសគបើថាវរងបុកគរោះភ័យវ ិ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គបើថារងអ្នាង់អ្គន្ធា ចសាត ប់គ ើយ ឹកញភនកបគណាត យ ចូលសាច់គរឿងរបស់គយើងហា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងអ្នកមីងអាចត្ាខ្ុុំខាោះៗអ្ុំេីជីវរិអ្នកមីងគៅកនុងគេលរបបសង្គ្រា មហា គរើ 
អ្នកមីងជួបនឹងគរឿងបញ្ញហ អី្គគខាោះញែរ ញែលអ្នកមីងគកើរគេល នឹងអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ ខ្ុុំគៅរូចហាគបើគិរេីឆ្ន ុំ១៩៦៩ នឹងខ្ុុំគកើរទន់សង្គ្រា មែូចជាជុំន្ធន់ លន់ នល ់ មួយកាល
ជុំន្ធន់លន់ នល់ នឹងគយើងគៅរូចហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្រឹម៥ឆ្ន ុំ ៦ឆ្ន ុំគ ញរខ្ុុំអាចែឹងជុំន្ធន់លន់ នល់ មួយជុំន្ធន់គគគៅញខមរត្ក មអ្រ់ទន់គេ 
អាេរ នឹងមួយ គ ើយជុំន្ធន់អាេរ នឹងមួយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយបន្ធទ ប់ នឹងមកជុំន្ធន់រែឋកមពុជាគយើងគនោះហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ជុំន្ធន់៧៩(១៩៧៩)យួនថ្វ ៉ែចូលភនុំគេ គនោះ  នឹងគ ើយខ្ុុំទន់គត្ចើនណាស់ខ្ុុំទន់ត្បវរតិ   
សាស្រសត។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើជីវរិអ្នកមីងកនុងគេលសង្គ្រា ម នឹងជួបអី្គគខាោះវ ិ? 

ខ៖ ខ្ុុំជួបគត្ចើនណាស់គោយសារគេលសង្គ្រា ម នឹងេួកកង ័េ នឹងគគមក គេលម្ភត យខ្ុុំគេល
សត្ម្ភនតយប់ហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសគ ើយម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំ នងឹគារ់ម្ភនកូនខចី គារ់កុំេុងគៅបអូនខ្ុុំ នងឹ គ ើយខ្ុុំ្មមតាញម៉ែម្ភនកូនខចី
គារ់មិនញែលឪបគយើងគ ៀរគ គារ់ឪបកូនរូចគ ើយ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ែល់គេលេួកគគមក នងឹគារ់ស្សវ៉ែញរកូនរូច នឹងគ  ែូចថាគៅប៉ែុនអាអូ្ន នឹងគែកគាម នែឹង
អី្គ  ចាសែល់គេលគនោះគគគគៀរគារ់ែលស់ាអ ងត្កាុំងយ៉ែូវ ហ៎...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គគៀរគៅែល់ នឹងគៅខ្ុុំអ្រ់ទន់ែឹងខាួន្ង អ្រ់ែឹងខាួនភ្ាក់្ង ែលប់ងត្បុសខ្ុុំមួយគ ៀរ
ា៉ែលី នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ថាអ្ ែូចារ់បអូនមួយគឃើ គញាម គឃើ គញាមញរអាគៅគៅគ  អាមួយគន្ធោះអ្រ់
គឃើ យកគៅគសាោះ ែលគ់ារ់គឡើងគៅគគគៅអ្ស់រលីងគៅញរខ្ុុំម្ភន ក់ ចាសគ ើយត្រូវរិចគ ៀរ
ត្រូវគគ ម្ភា ក់ត្គាប់ញបកមក្ទោះ នឹងត្រូវគអោះហា ញរកុុំបងគារ់នឹកគឃើ គៅបអូនមួយគ ៀរគារ់
គៅយកខ្ុុំ្ុរត្បញ លជា១០០ញម៉ែត្រគ  ២០០ញម៉ែត្រ នឹងគគ ម្ភា ក់មក គគា ់មកគអោះ្ទោះខ្ុុំ
ញមនគបើសិនបងខ្ុុំអ្រ់នឹកគឃើ ខ្ុុំរប់គៅនឹងគភាើង នឹងារ់គ ើយ រប់កនុងគភាើងសង្គ្រា មារ់
គ ើយ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសែល់គេលអ្ញ្ច ឹងគ ើយម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំ នឹងគារ់គែើរអ្រ់រួចគ គោយសារគគគគៀរគៅអ្រ់ម្ភន
រក់ញសបកគជើងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសគ ើយគែើរការ់អាជុំន្ធន់ញខត្ាុំងគ ើយម្ភនោនគជើងត្កបី ោនគជើងអី្ែល់គេលសៃួរ
គៅវមុរអី្អ្ញ្ច ងឹគារ់ញស្សកថាគលាកគអ្ើយជួយខ្ុុ្ំ ង គ ើយគមគគ នឹងថាកុុំគៅគារ់គលាក 
គារ់មិនញមនអ្នកបួសគ  គៅខ្ុុំសមមិរត គ ើយម្ភ៉ែក់ខ្ុុំគារ់អ្រ់ទន់យល់រកយ នឹងហា គារ់អ្រ់
សាា ល់រកយសមមិរតគ  គៅតាមខ្ុុំគៅ គ ើយម្ភ៉ែក់ខ្ុុំរវល់ញរភ័យគលាកគអ្ើយកុុំគ្វើាបខ្ុុំែូចថា
គគ្ុងកាុំគភាើងគិរញរគលាកគអ្ើយៗហា។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គ ើយគគបងអរ់ាយគារ់គោយសារគារ់គៅគលាកគអ្ើយៗ នងឹ ចាសគគឱ្យគៅគគសមមិរត
គ ើយគារ់រវល់ញរគភាចគោយសារគារ់នឹកខ្ុុំញនក គ ើយកូនគារ់យុំគ ៀរគ ើយកូនែឹកថ្ែអ្ ុ៊ុំងុន 
អ្ ុ៊ុំគ្ឿន នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ តាមគារ់ែូចកូនម្ភន់ នឹងគឡើងរ ីអ្ញ្ច ឹងគៅហា គតាងគ ើយអ្រ់ម្ភនអាវគសាៀកគ គៅ នឹង 
គត្រោះអី្គម្ភ៉ែង២កនាោះ នឹងគេ គែកលក់ហា គកមងគៅត្បមីត្បគមើគៅគកមង នងឹហា អាខាោះទ 
ានសារុងអាវអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ គ ើយខ្ុុំញបកគៅឯគនោះញរឯង នឹង គៅឯគនោះញរឯង េួកទហានលន់
នល់ នឹងថ្វ ៉ែជាមួយទហានគនោះ នឹងហា ខ្ុុំររ់ការ់ត្គាប់ហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គាម នអ្នកណាថាខ្ុុំរស់គ  ខ្ុុំគឡើង នឹងហាបងត្បុសខ្ុុំគអ្ៀវខ្ុុំគឡើងគែើមខទុុំ គ ើយែល់គេល
គឡើងគែើមខទុុំគៅត្គាប់គគា ់គលើខាា ចគគត្រូវន្ធុំបអូនមកចូលជត្ងុកចុំគបើង ចូលកនុងជត្ងក        
ចុំគបើងអាត្កបីគគគ្អើល គគាគគគ្អើលមកសុចីុំគបើង វសិជាប់កាលគ ៀរគឡើងគលើបិសត្រូវត្គាប់ចុោះ
មកបិសត្កបីជាន់។ 

ក៖ ែូចគេកគ ើយ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយម្ភនញរខ្ុុំមួយញែលេិាកជាងគគបងបអូន៧ន្ធក់ នឹងចាស ញែលខ្ុុំគៅរូច        
គ ើយសង្គ្រា មគឃើ ជាក់នឹងញភនក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសែល់គេលគនោះគៅបងខ្ុុំថា គ ើយគយើងគកមងរកញរញស្សកយុំហា អូ្នកុុំម្ភរ់អូ្នកុុំយុំ 
គ ើយគារ់និយាយថាចាុំបង ិ កាគរ ៉ែមឱ្យ ខសឹបៗោក់ត្រគចៀកអ្ញ្ច ឹងហា គ ើយខ្ុុំថាអ្រ់គ ខ្ុុំ
អ្រ់ញុាុំកាគរ ៉ែមគ  ចង់រកម្ភ៉ែ ក់រកា៉ែខ្ុុំ ថាញសអករកគឃើ គ ើយអូ្នញរអូ្នកុុំយុំហា...ខាា ចគគចាប់
ានចាស ែល់គេលេួនចុោះេួនគឡើងេុកខ្ុុំក៏ញបកេីញម៉ែខ្ុុំញែរក៏មកានគឡើងគែើមគឈើ  គឡើង
គែើមគឈើ នឹងក៏ានជួបគាន គៅគលើគែើមគឈើ នឹង  នឹងនិយាយការេិរហា ជួបគាន គៅគលើគែើម
គឈើគរើ បងគឡើងគលើគែើមគឈើ ខាម ុំងគៅគលើគែើមគឈើ គ ើយេុកខ្ុុំកុំេុងញរលបគមើលចុំចុោះអា
ទហានគនោះគម៉ែចម្ភនសាក់កាែូែូចមនុសសអ្ញ្ច ងឹ  ខ្ុុំហា។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុុំវគអាបករបង ហ៎...គ ើយេុកខ្ុុំសាម នញរអាទហាន នឹងសាព យសាក់កាែូតាមេិរសាព យខ្ុុំ
ហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចុមសាក់កាែូគម៉ែចម្ភនកាលម្ភនគជើងអ្ញ្ច ងឹ ែល់គមើលយូរៗ គ្ាកបគន្ធទ លគត្េៀកចុំកូន
អ្ គរើ កូនញមន នឹង ស្សាប់ែល់បងខ្ុុំគ្ទៀងថាខ្ុុំញមន អឺ្...អ្ គរើកូនស្សាប់ញរគតាងេីញមកមួយ
គៅញមកមួយគៅគអាបគៅគលើគែើមគឈើជាមួយខ្ុុំ នឹង ខ្ុុំែូចសាវ អ្ញ្ច ឹងគតាងបងេីគត្កាយ ហ៎...
ចាក់គស្សសជាប់ មង ប៉ែុនអារូច នឹង(ប៉ែុនគវហា)ត្ាប់ញ អង គេលសង្គ្រា ម នឹងកុំសរ់ណាស់
ជីវរិខ្ុុំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភ៉ែក់ខ្ុុំមិនានបីាច់រកាខ្ុុំគត្ចើនគ  គោយសារគគគគៀរញបកគាន ហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយខ្ុុំគៅជាមួយឪេុកគៅជាមួយបងត្បុសវមិនែូចម្ភត យគ  គជឿគ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ វមិនែូចម្ភត យគ ការបីាច់ខវោះ ខវោះគត្ចើន។ 

ក៖ ចាសចុោះអ្នកមីងគរើការ បូចុកមីងជុំន្ធន់ប៉ែុល េរ នឹងគម៉ែចញែរ? 

ខ៖ គអ្ើយខ្ុុំគវ ន្ធណាស់ គបើនិយាយឱ្យចុំខ្ុុំអ្រ់គចោះ ូបាយប៉ែុល េរ  នងឹគ ណាស់ ខ្ុុំររ់ ខ្ុុំ
ររ់គៅខ្ុុំគៅកញនាងេុកគារ់គ្វើចុងគៅគៅគេលប៉ែុល េរ នឹងហា គ ើយគារ់ោុំាយគ ើយសារ
អ្ញ្ច ឹងគៅ ខ្ុុំររ់គៅរកគារ់ ែលរ់រ់គៅរកគារ់គៅ គៅែល់គគកសាងគារ់ហា គគថាគៅកមម
សិ ាត្កាស់អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ខ្ុុំអ្រ់សុុំអី្គ  សុុំញរអ្ុំបិលគ ចាស គោយសារអ្ុំបិល នឹង ុ្ំជាងគគគៅគលើគលាក នឹងជុំន្ធន់
អាេរ នឹងថាឱ្យញរានអ្ុំបិល នឹងមករស់គ ើយ ែល់គេលអ្ញ្ច ងឹគៅេុកខ្ុុំគារ់ថា គបើកូនឯង
េុកឱ្យកូនឯងកុុំយកថ្ែ  ួលហា េុកយកគៅោក់គលើរុគចាល គេលេុកគៅារ់កូនឯងគៅ
គរ ើសគៅ េុក ុកញរមួយចឹបឱ្យគ  ចាសគ ើយខ្ុុំក៏គៅយកគៅ គៅយកកុំេុងញរគៅយកគៅ
ែល់គគថ្វ ៉ែថ្ែគឡើងអ្ុំបិល នងឹ ខាច យអ្សរ់លីងគាម នាន ូបគ  ែូចថាខ្ុុំអ្រ់គចោះ ូបមហូបគគ ខ្ុុំ
សុខចិរត ូបមហូបជាមួយអ្ុំបិល គៅសុុំអ្ុំបិលគគថ្វ ៉ែថ្ែខ្ុុំខជិលគរ ើសគែើរគច គៅ  គវ ន្ធណាស់
ជុំន្ធន់ នឹង  នឹងនិយាយការេិរគច េីគបោះែូង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងថាបុ យញែលខ្ុុំគ្វើជូរទុំងអ្ស ់ការេិរទុំងអ្ស់ ចាសខ្ុុំេិាកខាា ុំងណាស់ ។ 

ក៖ េិាកគ ើយធ្លា ប់គឃើ គគយកមនុសសអី្យកគៅសម្ភា ប់គចាលគ ? 

ខ៖ ខ្ុុំធ្លា ប់គរើ។ 

ក៖ គម៉ែចវ ិគៅមីង? 

ខ៖ អឺ្...ធ្លា ប់គឃើ គរើ អឺ្...ម្ភនកង ័េមួយគ ម្ ោះគអ្ឿន នឹងខ្ុុំចាុំគ ៀរហា។ 

ក ៖ចាស! 

ខ៖ មួយគ ម្ ោះគអ្ឿន នឹងគារ់មកេី ិសខាងគកើរគគគៅបូរ៌អ្ញ្ច ឹងគ ើយគ ...ខ្ុុំសរួថាមកេី
ណាគលាកកមួយ  ុឺ...ខ្ុុំមកេីភូមិភាគបូរ៌គ ើយខ្ុុំចាុំរ ូររកយបូរ៌ នឹង តាុំងេីគកមងគ ើយថា 
គ ើយចុោះគម៉ែចញែរានមក នឹង គគថាខ្ុុំខាម ុំង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោយសារឪេុកម្ភត យខ្ុុំជាអ្នកបញ្ញា វនត័េីគែើមអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់ ឥឡូវគគសម្ភា ប់គចាលអ្ស់
គៅសល់ញរខ្ុុំមួយ នឹងហា ស្សាប់ញរែល់គេលគនោះម្ភនគគរយការ ៍ថាម្ភនខាម ុំងមកត្ជក្ទោះ
តាឌួង គគត្ាប់អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់ ស្សាប់ញរមកែល់គគយកម្ភ៉ែ ក់គៅកសាង ថាគម៉ែចលាក់ខាម ុំង
 ុកអ្ញ្ច ឹង គ ើយម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំគារ់អ្រ់យលភ់ាសាខាម ុំង គ ើយគារ់ថាគាម នខាម ុំងគ កមួយ នឹងឪេុក      
ម្ភត យគគសម្ភា ប់គចាល គ ើយេូគន្ធោះគគអ្រ់ឱ្យនិយាយគ ណាសគ់គអ្រ់ឱ្យនិយាយថាគគសម្ភា ប់



គចាលគ  គគលាក់ការគ ើយម្ភ៉ែ ក់គារ់មនុសសត្រង់ថាញរកមួយ នឹងអា ិរគលាកកមួយ នឹង
ណាស់ញម៉ែឪសាា ប់គចាលអ្ស់ឥឡូវគៅសល់ញរគារ់ឮថាគគតាមរកគារ់យកគៅសម្ភា ប់គ ៀរ 
គ ើយតាមការេិរគគតាមរកគារ់បត្មងុយកគៅសម្ភា ប់ នឹងហា ចាសគ ើយែល់គេលអ្ញ្ច ឹង
គគចាប់គារ់ ចាសចាប់គារ់អ្ញ្ច ឹងគៅគារ់គសាៀកគខាខាីត្រឹមគនោះ េ ៌គខៀវគខាខាីត្រឹមជងាង់ ញរ
ែល់គេលអ្ញ្ច ឹងគៅគគយកគៅសម្ភា ប់គចាលត្ចានចូលគយើងសទឹងញត្េករុំង នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖គ ើយែល់គេល នឹងគៅគកមងខ្ុុំមុជ ឹក ែលមុ់ជ ឹកគៅខ្ុុំគឃើ គខាម ចអ្ញ ត រ ឹក អឺ្...ម្ភ៉ែ ក់
គខាម ចអ្ញ ត រ ឹក  ុី...វគាម នគខាម ចឯណាកូនហា ម្ភ៉ែក់ខ្ុុំគឃើ គខាម ចអ្ញ ត រ ឹក គ ើយគខាម ច
 នឹងេូគអ្ឿនគ ៀរ កុុំនិយាយអ្ញ្ច ឹងកូនត្បយរន័គគចាប់យកគៅណាគៅ ី ខ្ុុំថាអ្រ់គ  ចុោះឯង
គម៉ែចសាា ល់ ខ្ុុំគឃើ គារ់គសាៀកគខាគខៀវគៅ្ទោះគយើង គខាខាីត្រឹមជងាង់ឥឡូវគឃើ គារ់អ្ញ ត រ
 ឹកផ្ទា ប់មុខហា ែល់គេលេុកខ្ុុំម្ភ៉ែ ក់ខ្ុុំឮសូរខ្ុុំថាអ្ញ្ច ឹងគារ់គៅគមើល យកគឈើផ្ទៃ គារ់គមើល 
គមើលគៅេូគអ្ឿន នឹងញមន។ 

ក៖ គ ើយគារ់សាា ប់ារ់គៅ? 

ខ៖ គារ់សាា ប់ារ់ គគថ្វ ៉ែគារ់គៅនឹងគត្កាយគនោះ ចាសខ្ុុំយុំគអ្ើយយុំគគរកយកខ្ុុំគៅសម្ភា ប់ 
គ ៀរ ញរគោយសារខ្ុុំរូចចគេកហា...គោយសារគយើងអាយុ៧ ៨ឆ្ន ុំ នឹងអ្ញ្ច ឹងគគថាគយើងអ្រ់
ែឹងអី្អ្ញ្ច ឹងហា គគអ្រ់ត្បកាន់ ខ្ុុំយុំថាេូគអ្ឿនគអ្ើយេូ ចុោះគារ់ត្កងសក់ឱ្យគយើងហា គារ់ាន 
ែគងាៀបេីណាមកគគៀបឱ្យគយើងេីជុំន្ធន់អាេរ វអ្រ់ម្ភនគៅស វូអ្រ់ម្ភនែគងាៀបគ  ញរគារ់
មិនែឹងានេីណាយកមកឱ្យខ្ុុំ នឹង ខ្ុុំថាេូគអ្ឿនគអ្ើយេូគគសម្ភា ប់េូឯងគរឿងអី្  រួចគគអូ្សថ្ែអី្ 
េុកខ្ុុំអី្ នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចុោះគយើងអ្រ់ែឹងគោយសារគយើងគកមងហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយអ្នកមីងអ្ញ្ច ឹងមីងបន្ធទ ប់បីញបកេីជុំន្ធន់ប៉ែុលេរ នងឹមកគរើមីងគៅរស់គៅឯណា 
គ ើយត្បកបរបរអី្គគញែរជាមួយត្គួសារអ្ញ្ច ឹង ?៎ 

ខ៖ កាលជុំន្ធន់ នឹងែល់គេលឆ្ន ុំ៧៣(១៩៧៣)គគគគៀរខ្ុុំគៅត្កាុំងយ៉ែូវគៅជួបម្ភត យ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសែល់ជួបម្ភត យគ ើយាន៧៥(១៩៧៥)ានគគជគមាៀសមកវ ិមកភនុំគេ ហា ែល់ 
មកភនុំគេ គគញបងញចកឱ្យម្ភ៉ែ ក់ឱ្យគៅគៅញត្េក ូរចាស។ 

ក៖ ជុំន្ធន់ លន់ នល់គរើមីងគ ? ចាសអ្រ់គ ជុំន្ធន់ប៉ែុល េរ ជុំន្ធន់ ប៉ែុល េរ ៧៩(១៩៧៩)
ញបកគរើ? 

ខ៖  ុី...ជុំន្ធន់ប៉ែុល េរ រស់គៅហា...េី៧៥រ ូរ ែល់៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បែិវរតន៍អាេរហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អា នងឹគេលញបកអាេរ។ 

ក៖ ចុោះគេលញបកមីងគៅគៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ គេលញបក នងឹខ្ុុំអឺ្...ជគមាៀសគៅគគគៅស្សកុគសៀមរប កនទួរគនោះញរត្គាន់ញរត្គាន់គៅញរ 
ប៉ែុន្ធម នថ្ងៃគ ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយបកមកវ ិគ គ ើយអ្រ់ម្ភនគៅឯណាគ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បកមកវ ិញរត្គាន់ញរបងបអូនញបកគាន អ្រ់គ ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយអ្រ់ទន់ជុុំគាន គ ។ 

ក៖ ចាសគ ើយអ្នកមីងគេលបន្ធទ ប់េីមួយ នងឹមកគរើត្បកបរបរអី្ចិញ្ច ឹមជីវរិញែរ? 

ខ៖ ឪេុកម្ភត យញមន? 



ក៖ ទុំង២ទុំងឪេុកម្ភត យ។ 

ខ៖ គារ់គ្វើញស្សជុំន្ធន់ នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសគារ់គ្វើញស្ស គារ់ោុំែុំណាុំគារ់ែូចជាអ្ុំគៅ គររអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយគារ់ចិញ្ច ឹមគគាគ ើយចិញ្ច ឹមសរវ  នឹងគ ើយចិញ្ច ឹមគគា។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ចិញ្ច ឹមគត្ចើន? 

ខ៖ ចាសចិញ្ច ឹមគគាគត្ចើន។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងបន្ធទ ប់គេលគត្កាយអ្នកមីងគរៀបការមកហា អ្នកមីងអ្រ់ធ្លា ប់ម្ភនកូនគ មីង? 

ខ៖ អ្រ់ញែលម្ភនកូនគសាោះ។ 

ក៖ ប៉ែុញនតម្ភនកូនចិញ្ច មឹគ មីង? 

ខ៖ ចាសម្ភនកូនចិញ្ច ឹមមួយ។ 

ក៖ គារ់គ ម្ ោះអី្គគញែរមីង? 

ខ៖ គារ់គ ម្ ោះ ឌួង ណា ា ជាកមួយខ្ុុំបគងាើរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុុំសុុំគារ់តាុំងេីគៅកនុងគរោះ ហ៎...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្គាន់ញរគកើរភាា មខ្ុុំយកមកភាា ម ខ្ុុំថាែូគចនោះថាគៅវគរឿងរ៉ែ វខាងអ្បិយជុំគនឿរិចគៅចុោះ  
ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ចង់និយាយថាគេល នឹងគារ់េនយលស់បតិខ្ុុំ គារ់សុុំខ្ុុំគៅែូចត្េលឹងខ្ុុំគៅចាប់គារ់ គ ើយ
ចាប់ខុយគ ើយគារ់និយាយថាាយៗម្ភ៉ែ ក់អូ្នគៅគន្ធោះ អូ្នគកើរមកអូ្នគៅជាមួយម្ភ៉ែ ក់គ ើយ 
ែល់អ្ញ្ច ឹងខ្ុុំតាមគមើល តាមគមើលគៅ គៅគៅ្ទោះបអូនថ្ងាខ្ុុំ ខ្ុុំក៏ត្េលឹមគឡើងក៏សួរបអូនថ្ងាខ្ុុំគ ម្ ោះ
អាវ ី អាវញី អងម្ភនកូនញមន ម្ភនឯណាបងខ្ុុំគលបថាន ុំអូ្គខគ ើយ នឹង ខ្ុុំថាអ្រ់គ ញ អងម្ភនកូន
ចុោះគម៉ែចបងឯងមិនែឹងគត្រោះខ្ុុំែឹងគ ើយថាកូនអ្ សុុំញ អងគៅគៅសិន គ ើយគកើរមក មក
គៅជាមួយអ្  គ ើយវគសើចវថាមកឯងនិយាយមកែូចយលស់បតិ អឺ្...យល់សបតិញមនគរើ អឺ្...
ែល់គេលអ្ញ្ច ឹងវអ្រ់គជឿគ  វកុំេុងគលបថាន ុំអូ្គខ អឺ្...អាថាន ុំអូ្គខ នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក៏អ្រ់គជឿ ខ្ុុំថាអ្រ់អី្គ អ្ញ្ច ឹងចាុំអ្ គៅ ិ អឺ្...ត្បោប់េិនិរយ ឹកគន្ធមឱ្យ ែល់េិនិរយគៅ
២គត្រ វថាបងគអ្ើយសុុំខាា ចបងឯងគ ើយបងខ្ុុំគត្បើថាន ុំអូ្គខគ រុអី្ខ្ុុំម្ភនកូន  ុី...ចុោះអ្ ត្ាប់
ញ អងគ ើយគរើថាឯងម្ភនកូន យល់លអបងឯងកាន់ឱ្យរឹងបនតិចគៅបងឯងអាចគ្វើត្គូទយាន 
ខ្ុុំថាអ្រ់គ្វើគ ចាស ចាសែល់គេលកូន នឹងឈឺគរោះខ្ុុំអ្រ់ទន់មកជិរគ ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុុំគៅតាញកវគគគរមកថាកូន នឹងឈឺគរោះគ ើយ ម្ភ៉ែក់ខ្ុុំឈឺគរោះគ ើយ វអ្រ់គកើរគ ត្គាន់
ញរខ្ុុំមកជិរត្គាន់ញរប៉ែោះគជើងកូន នឹងគកើររ៉ែ  គោយសារកូន នឹងវចាុំខ្ុុំម្ភត យ នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ក៖ គារ់ខចីគរោះគគសិនមីងគ ? 

ខ៖  នឹងគ ើយៗ។ 

ក៖  នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងែូចជាសាវ មីរបស់អ្នកមីងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញែរអ្នកមីង? 

ខ៖ បតីខ្ុុំ នងឹគារ់គ ម្ ោះ ច៉ែូវ ផ្ទនិរ។ 

ក៖ ចាសគារ់គម៉ែចញែរមីង? 



ខ៖ គារ់គបើនិយាយឱ្យចុំមនុសសគារ់ែូចថាមិនទន់ខូចគារ់លអ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសស្សាារមិីរតភកតិកតី ថាន ុំគ ៀនអី្គារ់អ្រ់ញែលត្បត្េឹរតគ ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់ែូចថាមនុសសលអហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់អ្រ់គសេគប់មិរតភកតិអី្ឱ្យអាគត្កអាត្កក់អី្អ្រ់គ  ប៉ែុញនតែល់ញរគេលបចចុបបននគត្កាយមកខ្ុុំ 
តាមោនគារ់ គារ់ជាមនុសសលអគ  ខវោះមួយចុំ ុច នឹង ខវោះ២ចុំ ុច។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចុំ ុច ី១ចុំ ុចភូរកុ ក ចាស ី២គារ់្ិរកបរ់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយខ្ុុំមិនអាច  ួលានគ ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់កូនអ្នកមីងណា ាអ្នកមីងឱ្យគៅគរៀនគ ? 

ខ៖ ឱ្យ គទោះបីថាខ្ុុំាកយា៉ែងណាក៏គោយក៏ខ្ុុំឱ្យកូនគរៀនញែរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយកូន នឹងគរៀនេូញកគ ៀរែូចថា គារ់គរៀនអ្ង់គគាសមួយញខត្រូវបង់៥ែុលាា រ គបើសនិគារ់
ជាប់គលខ១គារ់អ្រ់បង់គ ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អា នឹងែូចថាគុ បុ យត្េោះជួយឬក៏កូនគរៀនឆ្ា រអី្ខ្ុុំអ្រ់ែឹងគ  គារ់អ្រ់ឱ្យខ្ុុំបង់គ គារ់
ជាប់ត្បញ ល១ឆ្ន ុំគ ើយចាស។ 

ក៖ លអញមនញ ន។ 



ខ៖ ត្គាន់ញរប ណ័ សរគសើរគារ់ជិរគេ  ូគ ើយ លិខិរសរគសើរគារ់ែឹងគ ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគ រុអី្អ្នកមីងឱ្យកូនគៅគរៀនហា? 

ខ៖ ខ្ុុំនឹកគឃើ ថាម្ភនញរការគចោះែឹង នឹងគ ើយញែលអាចចិញ្ច ឹមជីវរិរបស់គយើងគៅថ្ងៃអ្ន្ធគ 
រគ ើយអាចគជៀសវងការគគគាកត្ាស់ ញរអ្វីញែលសុំខាន់គយើងម្ភនចុំគ ោះត្បគសើរជាង
គយើងអ្រ់ចុំគ ោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសគ ើយណាមួយកូនស្សតី្រូវញរឱ្យម្ភនចុំគ ោះ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គែើមបមី្ភនបតីគៅកុុំឱ្យបតីគមើលរយ។ 

ក៖  នឹងគ ើយចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើរគបៀបញែលអ្នកមីងចិញ្ច ឹមអ្ប់រ ុំណា ាអ្នកមីងអ្ប់រ ុំឱ្យ
គារ់គម៉ែចញែរ? 

ខ៖ អ្ប់រ ុំគារ់ឱ្យគចោះស្សលា ឪ់េុកម្ភត យ គគារេចាស់ ុុំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយការនិយាយសតី នឹងឱ្យែឹងខុសត្រូវអ្ញ្ច ងឹគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសគ ើយឱ្យគារ់ឧសា គ៍្វើគនោះគ្វើគន្ធោះ  ាចរកិគារ់ គារ់អ្រ់សូវគចោះនិយាយគ ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ចាសកាលេីមុនគារ់មុនគារ់ចូលត្េោះវហិារគារ់អ្រ់គចោះនិយាយគសាោះ ញរឥឡូវគារ់ាន
និយាយខាោះខ្ុុំអ្រណាស ់ានឱ្យគារ់គែើរសួរសុខ ុកខអី្គគខាោះហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កាលេីមុនគារ់អ្រ់គចោះនិយាយអ្រ់គចោះសតីអី្គ  ញរគារ់គរៀន។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយមិរតភកតិមួយជីវរិគារ់អ្រ់ញែលម្ភនគ សូមបីញរគៅេីរូចអ្រ់ម្ភនអ្នកគលងញបឡុក    
ញបឡរអី្ជាមួយគារ់គ  ម្ភនញរខ្ុុំគលងជាមួយគារ់ ចាសគបើគារ់ចង់គលងគនោះគលងគន្ធោះអ្ញ្ច ឹង
ម្ភនឆ្ន ុំងម្ភនចាន ខ្ុុំគ្វើគៅ ិ គនោះ ិ គន្ធោះគារ់អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសគែើមបីឱ្យកូនម្ភនគាន  គត្រោះអី្កូន នឹងអ្រ់គចោះម្ភនគាន គ  គបើគឃើ គគមកគលងជាមួយ
យុំទល់ញរោច់ខយល់ឥឡូវ នឹងគ ើយ ចាសគារ់អ្រ់គចោះម្ភនមិរតភកតិគ ។ 

ក៖ ចាសយា៉ែប់ មងណា ា។ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគែើមបីត្ឱ្ាុមត្គសួារអ្នកមីងម្ភនសុភមងាលអ្នក
មីងគ ើ្វគម៉ែចខាោះគៅ? 

ខ៖ ខ្ុុំគែើមបីឱ្យត្កុមត្គួសារខ្ុុំម្ភនសុភមងាល ី១គយើងត្រូវែឹងថាអ្នកគៅគត្កាមែុំបូលទុំងអ្ស់
គាន  នឹងែូចថាគយើងនិយាយគាន ឱ្យសាត ប់អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចង់េិភាកាគរឿងអី្មួយឱ្យស្សោុះស្សួលទុំងអ្ស់គាន  ចាសគ ើយថាែូចចង់គ្វើអ្វីមួយត្រូវ
េិភាកាគាន ។ 

ក៖ ចាសលអញមនញ នអ្នកមីង។ 

ខ៖ ចាសៗ! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹអ្នកមីង អ្នកមីងគិរថាត្កុមត្គសួារម្ភនអ្រថន័យយា៉ែងគម៉ែចញែរសត្ម្ភប់ជីវរិអ្នក
មីងហា? 

ខ៖ គបើថាខ្ុុំនិយាយេីត្កុមត្គួសារខ្ុុំថាម្ភនអ្រថន័យ ុ្ំគ្ងខាា ុំងណាស់។  

ក៖ ចាសៗ! 

ខ៖ មនុសសគយើងម្ភន ក់ៗគគប៉ែងត្ាថាន ជាងគគគឺត្កមុត្គួសារ នឹងគ ើយ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គយើងមុន្នានគៅគ្វើអ្វីមួយាន ែូចថាត្កុមត្គួសារ នឹងែូចខាងគត្កាយហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសានវអាចគៅរលូនាន ចាសគបើម្ភនញរគយើងវេិាកញែរ នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្កុមត្គួសារ នឹងគឺលអខាា ុំងណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភនឪេុកម្ភនម្ភត យ នឹងលអណាស់។ 

គកើ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងមួយគនោះគឺជាសុំ ួរមួយចុងគត្កាយហា គរើអ្នកមីងម្ភនប េិគសា្ន៍អី្ខាោះ
ញែលលអគៅកនុងជីវរិក៏ែូចជាអី្ ូន្ធម នខាោះែល់កូនគៅមីងជុំន្ធន់គត្កាយ កមួយមីងជុំន្ធន់គត្កាយ
េួកគារ់នឹងសាត ប់ឮសមដីរបស់អ្នកមីងញែលចង់ញចកចាយគៅកាន់គារ់ែុំបូន្ធម នអី្អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ខ៖ ចាសគបើថាចិរតខ្ុុំចង់ញចកចាយែូចថាកមួយខ្ុុំ ខ្ុុំានអូ្សទ គារ់គៅត្េោះវហិារអី្អ្ញ្ច ឹង
ហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ី១ខ្ុុំចង់ថាឱ្យគារ់គជៀស្ុរេីគត្គឿងគ ៀនអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ ការគសេគប់ស្សាឬមួយក៏កាគ វឬ
ក៏ញរអី្អ្ញ្ច ឹង កុុំគសេគប់មិរតភកតីញែលអាត្កក់ខ្ុុំចង់ានគែើរគលើ្ ាូវលអកនុងសងាមញែលគគ  ួល
សាា ល់អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់ ចាសឱ្យគារ់គរៀនអ្វីឱ្យគចោះឱ្យចាស ់គចោះអ្វីគចោះឱ្យចាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសឱ្យគារ់គរៀនអ្វីគរៀនឱ្យចាស់គចោះអ្វីគចោះឱ្យចាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយខ្ុុំចង់ឱ្យគារ់ម្ភនចុំគ ោះែឹងជាប់ខាួនគារ់ត្គប់ៗគាន  ចាសគ ើយការរស់គៅ នឹង
ថ្ងៃគត្កាយគៅវម្ភនសុភមងាលគ ើយ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសគបើថាគយើងគជៀស្ុរកញនាងញែលត្េោះហាមឃារ់ នឹងគឺអាចមិនម្ភនសុភមងាល។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រគុ គត្ចើនសត្ម្ភប់ការ ូន្ធម នក៏ែូចជាអ្វីញែលមីងានត្ាប់ែល់េួកគយើងទុំង
អ្ស់គាន  គ ើយអ្វីៗទុំងអ្ស់គនោះគឺខ្ុុំោក់ចូលគៅកនុងគវបសាយរបស់សាលាប ី វ៉ែយ យអូ្ញ្ច ឹង
អ្នកមីង។  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គែើមបឱី្យកូនគៅអ្នកមីងសាត ប់ចាសគ ើយអ្ញ្ច ងឹអ្រគុ គត្ចើនមីង។ 

ខ៖ ចាសអ្រគុ គត្ចើនជុំរបលា៕ 


