
ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំប្បុស អ វអអឿន 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ឡេងធារ ី ខ៖ អ្នកត្រវូឡេសម្ភា សឡ ម្ ោះ អ៊ា វឡអ្ឿន 

 

ក៖ ឡខចឹងអឺ្ ជាដំបូងសូមអ្រេុណដលអ់្៊ាុ៊ុំដដលបានឱ្យខ្ុំឡ្វើការសម្ភា សដល់អ្៊ាុ៊ុំ ឡៅកនុងថ្ងៃឡនោះ 
ឡ ើយខ្ុំសម្ភា សអ្៊ាុ៊ុំេឺឡៅកនុងថ្ងៃឡនោះ ឡ ើយខ្ុំសម្ភា សអ្៊ាុ៊ុំេឺឡៅអឺ្...ឡៅឡៅមុខវងំ។ 

ខ៖ មុខវងំ។ 

ក៖ មុខវងំ ឡ ើយកនុងថ្ងៃឡនោះ ឡៅមុខឡោជនីយដ្ឋា នមួយដដលម្ភនឡ ម្ ោះថាឡោជនីយដ្ឋា នប៊ាុន
ឈិន។ 

ខ៖ ប៊ាុនឈិន។ 

ក៖ ឡ ើយខៃុំឡ្វើការសម្ភា សអ្៊ាុ៊ុំឡៅកនុងថ្ងៃទី០៤ ដខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៨។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឡ ើយខៃុំអ្នកឡ្វើការសម្ភា សខ្ុំម្ភនឡ ម្ ោះ ឡេងធារ។ី 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឡ ើយចឹងចង់សួរឡ ម្ ោះអ្៊ាុ៊ុំ អ្៊ាុ ៊ុំឡ ម្ ោះអី្ដដរ? អ្៊ាុ៊ុំនិយាយឬបនដិចមក។ 

ខ៖ អ៊ា វ…… អ៊ា វឡអ្ឿន។ 

ខ៖ អ៊ា វឡអ្ឿន។ ឡ ើយ.. នឹងទំងត្រកូលឡ ើយនឹងឡ ម្ ោះណ៎អ្៊ាុ៊ុំ?  

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំម្ភនឡ ម្ ោះឡៅឡត្ៅឡ    ៎? 

ខ៖ ឡ ម្ ោះឡៅឡត្ៅ ឡៅកដនែងសនតិសខុឡេឡៅ ្ី្ី កដនែងសនតិសុខ។ 



ក៖ ឡៅសនតិសុខឡេឡៅ្ីឡណើ ស? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឡ ើយចុោះពីឡកមងមកអ្៊ាុ៊ុំម្ភនឡ ម្ ោះអី្ឡេឡៅឡត្ៅឡទៀរឡ ់? 

ខ៖ ឡ ម្ ោះថា ឡអ្ឿនឡអ្ឿន។ 

ក៖ តាឡអ្ឿនឡអ្ឿន នងឹ មងអ្៊ាុ៊ុំឡណើ ស? ឡខ! ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំចំថ្ងៃដខឆ្ន ំកំឡណើ រដដលអ្៊ាុ៊ុំឡកើរឡ ?៎ 

ខ៖ ចំ! 

ក៖ អ្៊ាុ៊ុំឡកើរថ្ងៃដខឆ្ន ណំាដដរ? 

ខ៖ កនុងឆ្ន ១ំ៩អឺ្...៦៤ អ់្៦៨។ 

ក៖ ១៩៦៨? 

ខ៖ បាទៗ! 

ក៖ ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំចំ ថ្ងៃដខ? 

ខ៖ ថ្ងៃ....ឡអ៎្ឡលែចថ្ងៃដខប ុន្មម នឡ វ?ី 

ក៖ អ្៊ាុ៊ុំសុំនិយាយឱ្យឮៗបនដិចមក។ 

ខ៖ បាទៗ! 

ខ៖ ឡៅថ្ងៃទី០៥ ដខ០៦ឡ ៎... 

ក៖ ថ្ងៃ០៥ ដខ០៦ ឆ្ន ំ១៩៦៨។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖  ី..អឺ្..អ្៊ាុ៊ុំចំឆ្ន ំដខមរឡ ៎អ្៊ាុ៊ុំឡកើរឆ្ន ំអី្? 

ខ៖ ឆ្ន ំ..ឆ្ន ំមាញ់។ 



ក៖ ឆ្ន ំមាញ់? 

ខ៖ បាទៗ! 

ក៖ ឡ ើយអឺ្...អ្៊ាុ៊ុំអ្៊ាុ ៊ុំមកដល់បចចុបបនន នឹងអ្៊ាុ៊ុំម្ភនអយុប ុន្មម នឡ ើយ? 

ខ៖ អយបុចចុបបននអយុ៥០ឆ្ន ំ។ 

ក៖ អយ៥ុ០ឆ្ន ំន់អ្៊ាុ៊ុំ? ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំស្សុកកំឡណើ រឡៅទីណាដដរ? 

ខ៖ ឡៅលូមិអំ្ពិល ឃុំត្ពោះឡសតច ស្សុកត្ពោះឡសតច ឡខរតថ្ត្ពដវង។ 

ក៖ ឡៅលូមិអំ្ពិល ? 

ខ៖ ឃុំត្ពោះឡសតច។ 

ក៖ ឃុំត្ពោះឡសតច ស្សុកត្ពោះឡសតច? 

ខ៖ ស្សុកត្ពោះឡសតច។ 

ក៖ ឡខរតថ្ត្ពដវង? 

ខ៖ បាទៗ! 

ក៖  ី..អឺ្..ចុោះទី..អសយដ្ឋា នបចចុបបនន អ្៊ាុ ៊ុំរស់ឡៅណា? 

ខ៖ ឡៅកដនែងដដដល នឹងប ុន...មកឡ្វើការឡៅ..លនំឡពញ។ 

ក៖ ឡៅលនំឡពញ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចឹងឡៅលនំឡពញអ្៊ាុ៊ុំរស់ឡៅមតុំណា? 

ខ៖ ឡៅកដនែងអឺ្...ឡត្កាយវរតបទុម កដនែងអឺ្..ដន...Officeសនតិសុខ។ 

ក៖ អូ្ឡខ! ឡ ើយឡៅមតុំ នឹងអ្៊ាុ៊ុំស្គា ល់លូមិ ឃុំឡ  ់ឡេឡៅលូមិ ឬក៏សង្កក រ់អី្ចឹងហាស? 



ខ៖ កដនែង នឹងឡេឡៅ ឡេឡៅអី្ឡ ៎ឡលែចបារ់ ចតំាកដនែងសនតិសខុ។ 

ក៖ ឡ ើយឡត្កាយវរតបទុមដរប ុណណឹ ងឡ ៎អ្៊ាុ៊ុំ ន។៎ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឡខ! ឡ ើយចុោះអឺ្....អ្៊ាុ៊ុំអ្៊ាុ ៊ុំត្បពនធបស់អ្៊ាុ៊ុំឡ ម្ ោះអី្ដដរ? 

ខ៖ ខឹរឡ ឿន។ 

ក៖ ខឹរឡ ឿន? ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំចំថ្ងៃដខឆ្ន ំកំឡណើ រគារ់ឡ ស? 

ខ៖ ឡអ៎្! គារ់អឺ្...អ្រ់បានចឡំ សថ្ងៃដខគារ់។  ឺៗ ... 

ក៖ ចឹងចុោះគារ់គារ់ម្ភនអយបុ ុន្មម នឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំ? 

ខ៖ ដសសបិជាង។ 

ក៖ ដសជាង...? 

ខ៖ ដសមួយ..ដសពីរ។ 

ក៖ ដសមួយដសពីរ? ឡខ..ឡ ើយអឺ្ម..អ្៊ាុ៊ុំម្ភនកូនប ុន្មម នន្មក់? 

ខ៖ ៣! 

ក៖ ៣ន្មក់? ឡ ើយត្បុសប ុន្មម នស្សីប ុន្មម នដដរ? 

ខ៖ ត្បុស២ ស្សី១។ 

ក៖ ត្បុស២ស្ស១ី។ ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំអចត្បាប់ឡ ម្ ោះពួកគារ់អឺ្...រិចបានឡ ស គារ់ឡ ម្ ោះអី្ខែោះ? 

ខ៖ ឡ ម្ ោះអិុ្នថ្ង។ 

ក៖ អិុ្ន..អិុ្នថ្ង? 

ខ៖ បាទ..អយុ២២ឆ្ន ំ។ 



ក៖ អយុ២២ឆ្ន ំ? 

ខ៖ អិុ្នស្សីអូ្នអយុ២១ឆ្ន  ំអឺ្..អិុ្នថ្ អយអឺុ្...១៦ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ឡ ើយពួកគារ់រស់ឡៅ ឡៅណាដដរអ្៊ាុ៊ុំ? 

ខ៖ មកឡ្វើការសនតិសខុជាមួយខ្ុំ២ន្មក់។ 

ក៖ ចឹងគារ់រស់ឡៅជាមួយនឹងអ្៊ាុ៊ុំ? ឡ ើយចុោះត្បពនធបស់អ្៊ាុ៊ុំ? 

ខ៖ ឡៅឡខរត។ 

ក៖ ឡៅឡខរតឡៅស្សុកកំឡណើ រ នងឹ ន៎? 

ខ៖ បាទ! ២ន្មក់អឡៅ។ 

ក៖ អ់្..អូ្ឡខ..ឡ ើយ..ចង់សួរអ្៊ាុ៊ុំបនដិចឡពលដដលអ្៊ាុ៊ុំឡរៀបការហាស អឺ្...ដូចជាអ្៊ាុ៊ុំឡរៀបការ នឹងឡៅ
កនុងឆ្ន ំណាដដរ? 

ខ៖ ឡៅឆ្ន ដំន..៩២។ 

ក៖ ៩២? ឡ ើយ..ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំអឺ្..ដូចជាឡពលដដលឡរៀបការ នឹងអ្៊ាុ៊ុំស្សឡាញ់ឡដ្ឋយចិរតខែួនឯងដូចជា
ឬក៏ឪពុកម្ភត យជាអ្នកឡឃើញឡ ើយឡរៀបចំផ្សំផ្ាុំឱ្យ? 

ខ៖ ស្សឡាញ់ខែួនឯង។ 

ក៖ ស្សឡាញ់ខែួនឯងឡ ើយត្ពមត្បាប់ឪពុកម្ភត យឱ្យចូលសតីឡណើ ស? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឡ ើយឡពលដដលអ្៊ាុ៊ុំឡរៀបការ នឹងអ្៊ាុ៊ុំម្ភនបណាត រការអី្ជូនខាងស្សីឡ ស? 

ខ៖ ងីមិនម្ភនបណាត ការ។ 

ក៖ ម្ភនបណាត រការអី្ខែោះអ្៊ាុ៊ុំឡពល នឹង? 



ខ៖ ម្ភនអឺ្..ដផ្ែឡឈើម្ភនអឺ្..ត្បាក់។ 

ក៖ អូ្..ឡខឡ ើយចុោះឡបើសិនជាត្បាក់ នឹងចំនួនប ុន្មម នដដរអ្៊ាុ៊ុំជូនដលគ់ារ់? 

ខ៖ អឺ្..កាលណុង្ូរថ្ងែតា៣ជី ៤ជី។ 

ក៖ ៣ជី ៤ជីជាម្ភសអ្៊ាុ៊ុំឡណើ ស? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឡខ! ឡ ើយអឺ្..ឡពលដដលអឺ្ម..ឡរៀបការ នឹង ដូចជាសួរថាឡពលឡរៀបការ នងឹ ឡរៀបការប ុន្មម ន
ថ្ងៃ? 

ខ៖ ៣ថ្ងៃ។ 

ក៖ ឡរៀបការ៣ថ្ងៃ៣យប់? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឡ ើស.. ូស...ការយូរហាសអ្៊ាុ៊ុំ៣ថ្ងៃ ៣យប់ឡ ើយការឆ្ន ំណា? 

ខ៖ ឆ្ន ំ៩២! 

ក៖ អ់្..អូ្ឡខ! មិញអ្៊ាុ៊ុំថា៩២ឡណើ ស? ឡ ើយ៣ថ្ងៃ៣យប់ នឹងឡេឡ្វើអី្ខែោះ? 

ខ៖ តាមត្បថ្ពណីដខមរ។ ថ្ងៃចូលឡោង ថ្ងៃសុី ថ្ងៃបឡងហើយចឹងហាស។ 

ក៖ ច៎ស! ឡ ើយៗឡពលការ នឹងអឺ្..ម្ភនៗម្ភនជាងងររូបឡ ..សម័យអ្៊ាុ៊ុំការ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឡទ។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនងររូប អ្រ់ម្ភនអី្ឡ អ្៊ាុ៊ុំឡណើ ស? 

ខ៖ ម្ភនជាងដដរ ប ុដនតអ្រ់បានងរ។ 

ក៖ អ្រ់ជួលជាងងរ? 



ខ៖ បាទៗ! វកត្មម្ភនហាស។ 

ក៖ ឡខចឹងអឺ្..ចង់សរួពីឪពុកម្ភត យរបស់អ្៊ាុ៊ុំ អឺ្..អ្៊ាុ៊ុំស្គា ល់ឡ ម្ ោះពួកគារ់ឡ ស? 

ខ៖ ស្គា ល!់ 

ក៖ គារ់ឪពុកអ្៊ាុ៊ុំ ម្ភត យអ្៊ាុ៊ុំគារ់ឡ ម្ ោះអី្ខែោះ? 

ខ៖ អឺ្..ត្ពំអិ្ដាឪពុក។ 

ក៖ ឪពុក? 

ខ៖ បាទៗ! ត្ពំអិ្ដា។ 

ក៖ ចុោះម្ភត យ? 

ខ៖ ម្ភត យឡ ម្ ោះសខុេុង។ 

ក៖ សុខេុង។ ឡ ើយ..ពួកគារ់ឡៅរសទ់ំង២ន្មក់? 

ខ៖ ឡៅរស់ទំង២ន្មក់។ 

ក៖ ឡ ើយគារ់ម្ភនអយុប ុន្មម នឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំ? 

ខ៖ អយឪុពុកអយុ៧៨ ម្ភត យអយចិុរសិប..មួយចិរពីរ។ 

ក៖ ម្ភត យ? ចុោះឪពុក៧៨? ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំចំថ្ងៃដខឆ្ន ំកំឡណើ រគារ់ឡ ស? 

ខ៖ អ្រ់ច។ំ 

ក៖ អ្រ់ច?ំ ឡ ើយចុោះឆ្ន ំដខមរ? 

ខ៖ ឆ្ន ំដខមរគារ់ឡកើរឆ្ន ំឡោង។ 

ក៖  នឹងឪពុកឬក៏ម្ភត យ? 

ខ៖ ឪពុក! 



ក៖ ឪពុក? 

ខ៖ អយបុ ុន្មម នដូចជា៧៨ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ឡខ! ឡបើសិនជាឡយើងដកឡៅដឹងឡ ើយឡណើ ស? 

ខ៖ បាទ! ដកតាម នឹងឡៅ។ 

ក៖ អូ្ឡខ! ចុោះម្ភត យគារ់ឡកើរឆ្ន ំអី្មិញ? 

ខ៖ ម្ភត យគារ់ឆ្ន ំច។ 

ក៖ ឆ្ន ំច? 

ខ៖ ឆ្ន ំច ត្បដ លចិរដដរ។ 

ក៖ ឡ ើយចុោះអ្៊ាុ៊ុំឡពលដដលអ្៊ាុ៊ុំអឺ្..អ្៊ាុ ៊ុំអឺ្..ម្ភនបងបអូនប ុន្មម នន្មក់? 

ខ៖ ៦ន្មក់! 

ក៖ ស្សីប ុន្មម ន? ត្បុសប ុន្មម ន? 

ខ៖ ស្សី២ ត្បុស៤។ 

ក៖ ស្សី២ ត្បុស៤។ អ្៊ាុ៊ុំចំឡ ម្ ោះពួកគារ់ឡ ស? 

ខ៖ ចំ! 

ក៖ គារ់ឡ ម្ ោះអី្ខែោះ? 

ខ៖ ឡ ម្ ោះអឺ្..អ៊ា វ..អ៊ា វអុ្នឡៅត្បុញបា អ៊ា វងិរ អ៊ា វឡង្ករ អ៊ា វង ុយ អ៊ា វអឺ្..អ៊ា វឆ្ែូញ  អ៊ា វសុវណណ 

ក៖ ឡ ម្ ោះអឺ្..ឡ ម្ ោះគារ់សុទធដរកំដបែងៗ។ ឡ ើស ឺ......ឡ ើយអឺ្..ចឹងពួកគារ់រស់ឡៅណាអ្៊ាុ៊ុំ? 

ខ៖ មកឡៅលនំឡពញ នងឹ២ន្មក់។ 

ក៖ ២ន្មក់? 



ខ៖ មកឡៅស្សុក..អឺ្មកឡៅលនំឡពញ៣ន្មក់។ បីបួនន្មក់<<ទំងខៃុំ>>។ 

ក៖ ឡ ើយអឺ្..ចង់សួរអ្៊ាុ៊ុំឡពលដដលអ្៊ាុ៊ុំអ្៊ាុ ៊ុំពីឡកមងមកសួរថាអ្៊ាុ៊ុំឡកើរ នងឹ អ្៊ាុ៊ុំបានឆ្ែងការ់សម័យកាលអី្
ខែោះ? 

ខ៖ កាលខ្ុំឡៅវយ័កុម្ភរដឹងកតី នឹង សង្គ្ង្កា មអឺ្..ឆ្ន អឺំ្...៧០ នឹងអយុបានប ុន្មម ន ដឹងដរអយុត្បា ំ
ត្បាំមួយឆ្ន ំ។ ដន...ជំន្មន់សុីគាវវយ វយបាញឡ់បាែ ង មកឡៅឃុំត្ពោះឡសតច ស្សុកត្ពោះឡសតច នឹង
ហាស។ មកម្ភនកបា ល់ឡហាោះ កបា ល់ឡហាោះអកបា ល់ឡហាោះកាណុកទបហាស បឡង្កហ ោះទបៗ 
ផ្ែុំ ឡដញរកកងទ័ព។ 

ក៖ អូ្.... 

ខ៖ ឡ ើយមីងខ្ុំគារ់ឡៅត្កមំុ ឡៅត្កមំុគារ់លាប្យូង ្យូងហាស ឡត្រោះអី្ពួកអសុីគាវមក ដរ
ឡឃើញត្កមំុវចប់យកឡៅឡ ើយ។ 

ក៖ អូ្.... 

ខ៖ ចឹងគារ់លាប្យូងរក់ឡខាអវចស់ៗពរខ្ុំ...ឡ ើយខ្ុំឡ្វើកូន។ 

ក៖ អឺ្ម... 

ខ៖ តាមពិរខ្ុំដមនកូនឡ ...កមួយហាស។  ឺ...គារ់ហាសលាប្យូងឡពញហាសដលអ់សុីគាវ
មកហាសខ្ុំឡឃើញ វរក់ឡខាអវបា ោ  រក់មួកដដក នឹង និយាយសទុធដរឡវៀរណាម។ ដល់មក
ឡដញម្ភន់ ឡដញម្ភន់ឡដញឡពញ នឹងទំងអ្ស់ ឡ ើយកាំឡលែើងដអ្៊ាដកង វឡដញទន់ឡដញបាញ់   លី
ងៗ..ឡពញ នឹង។ ឡ ើយឡមវឡៅអ្ងាុយជំនំុជាមួយចស់ៗ នឹង ឱ្យឡេើងឡបោះដូងឱ្យវផឹ្កឱ្យឡបោះ
ដូង ដល់ឡ ើយអឺ្...វមកឡដញចប់ម្ភន់ចប់អី្បានឡៅអឺ្...អ្ស់ពីលូមិ នងឹ វសួររកកាឡំលែើងថា
ម្ភនពីណាម្ភនកាំឡលែើង ម្ភនអី្សួរឡកមងៗ នឹង។ អឡកមងៗ នឹងវអ្រ់ដឹងអី្ លាក់តាម្ភនកាំឡលែើងអី្
ចប់បានវយឡ ើយ។ ដល់ឡ ើយវមក វមកជំុគាន ចឹង អឺ្...ត្បដ លជាហា ុកសិបន្មក់នុោះ 
ទំងត្បុសទំងស្សីឡលើកថ្ដចឹងអី្ឈរឡដញអី្ឡពញ នឹងឡៅដល់ឡ ើយបានឡៅវញិ។ ដល់ឡៅ
វញិវ ឡៅបារ់ឡៅ។ 



ក៖ ឡ ើយឡពល នឹងអ្៊ាុ៊ុំថាអយុប ុន្មម នមិញ? 

ខ៖ អយុត្បដ លជាប៦ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ៥ឆ្ន  ំ៦ ឡ ើយចុោះមីងអ្៊ាុ៊ុំគារ់អយុប ុន្មម ន? 

ខ៖ គារ់អយុត្បដ លត្កមំុ គារ់អយុត្បដ លខទង់២០ជាងឡ ើយ។ 

ក៖ ២០ជាង... 

ខ៖ ឡ ើយ..គារ់លាបសុទធ្យូង។ ខ្ុំដឹងចាស់ឡ ើយរក់ឡខាអវចស់ៗ។ 

ក៖ ឡ ើយ... 

ខ៖ ដល់ចឹងអសុីគាវវសុំយកឡៅវញិ។ 

ក៖ ឡ ើយ..អឺ្..ទហាន នឹទហានឡវៀរណាម? 

ខ៖ ទហានអឡមរកិកាំង។ ទហានអឡមរកិកាំងប ុនម្ភនឡវៀរណាមនិយាយសុទធឡវៀរណាម។ 

ក៖ អូ្...ឡ ើយចឹងមកចប់ស្សីៗ ជំទង់ៗ នងឹ? 

ខ៖ ជំទង់ៗឱ្យដរស្គអ រៗវចប់យកឡៅឡ ើយសុំ...។ 

ក៖ យកឡៅណាវញិ? 

ខ៖ វថាឡ ើយសុំយកឡៅឡ្វើត្បពនធឡៅស្សុកវ ប ុនអ្រ់ឱ្យឡៅឡទឡត្រោះអី្សុទធដរអ្នកម្ភនបតីឡ ើយ
ចឹងអ្រ់យកឡៅ សុទធដរអ្នកម្ភនបតីអ្ស់ឡ ើយ។ 

ក៖ ឡ ើយ នឹង? 

ខ៖ អ្នកម្ភន នឹង..អ្នកគាម ន នឹងក៏ឡឆ្ែើយថាម្ភនបតីឡ ើយដដរ... 

ក៖  នឹងជំន្មន់៧០? 

ខ៖ បាទៗ! 



ក៖ ឡ ើយចុោះអឺ្...ឡត្កាយមកឡទៀរអ្៊ាុ៊ុំឆ្ែងការ់របបអី្ឡទៀរ? 

ខ៖ ដន៎...អ នងឹយាយពីសង្គ្ង្កា មៗឡៅវយចុោះឡេើងៗឡបាែ ងហាស។ យប់ៗចឹងឡបាែ ងមកត្កាប
ហាសឡឃើញជីកត្រង់ ឡសៗឡ ើយអឺ្..ដ្ឋក់ដីឱ្យឡត្ៅៗហាស។ ឡពលឡបាែ ងត្គាំងៗចុោះត្កាបឡពញ
 នឹង។ 

ក៖ ត្គាប់ឡបាែ ងឡណើ ស? 

ខ៖ បាទ! ត្គាប់ឡបាែ ង។ ដល់អឺ្..សង្គ្ង្កា ម នឹងអឺ្.. 

ក៖ ឡ ើយ..សុំឡទសអ្៊ាុ៊ុំសុំសួរការ់អ្៊ាុ៊ុំរិច។ សង្គ្ង្កា ម នឹងចាំងរវងអ្នកណានិងអ្នកណាសង្គ្ង្កា ម
 នឹង? 

ខ៖ សង្គ្ង្កា ម នឹងអឺ្..វយជាមួយអឺ្..ទពួកទហាន នឹង។ ទហានម្ភនឡវៀរណាម ទហានម្ភន
ទហានដខមរ ឡ ើយពួកវមកម្ភនរងឡត្កាោះឡ ើយរងឡត្កាោះមកឡទៀរ រងឡត្កាោះត្បដ លជាអឺ្..១៥
ឡត្េឿង២០ឡត្េឿងឡ ើយម្ភនឡវៀរណាមស ការជាមួយដខមរឡ ើយបឡងកើរសង្គ្ង្កា មជាមតុំៗចឹង 
ហាស ចំមកវយគាន ម្ភេុលចឹងហាស វយអ្រ់ឈនោះអឡមរកិកាំងឡទ អឡមរកិកាងំវយសុីដ្ឋច់
ររ់បារ់អ្ស់រលងី អឡត្កាោះឡៅឈរឡជើងត្រួរត្តាឡៅ នឹង។ 

ក៖ អ នងឹជំន្មន់ត្គាប់ឡបាែ ង នងឹអ្៊ាុ៊ុំឡ ស? 

ខ៖  នឹងត្េប់ឡបាែ ងលន់នល់។ 

ក៖ អ់្...ឡខ.. ីអឺ្ម..ចុោះ..ចុោះឡត្កាយមកឡទៀរអឺ្..ជំន្មន់ប ុលពរអ្៊ាុ៊ុំអយុប ុន្មម ន? 

ខ៖ ដល់ប ុលពរអឺ្..ខៃុំអយុជាង១០ឆ្ន ំឡ ើយ។ 

ក៖ ជាង១០ឆ្ន ំ? 

ខ៖ បាទ! ជាង១០ឆ្ន ំ នឹងឡេឱ្យឡលើកត្បពនធ័លែឺដស្ស។ 

ក៖ ត្បពនធ័លែឺដស្ស។ 



ខ៖ បាទ! ត្បពនធ័លែឺដស្ស នឹងឡេការ់ជាត្កុមកុម្ភរៗឡៅមួយត្កុមត្បដ លជា២០ន្មក់ ឬជាង១០
ន្មក់ ឡ ើយឡេឡបើករបបឱ្យបាយ១ថ្ងៃ១ចន អកូនចនឱ្យឡលើកដរ៣ដម ត្រ៤ដម ត្រឡទ កនុងម្ភន ក់
 នឹង ឡលើកលែឺដស្សត្រង់ៗលែឹងហាស។ បាទ! ដល់ផុ្រពីឡន្មោះមកបានអឺ្..ត្បម្ភណមួយឆ្ន ំជាងមួយ
ឆ្ន ំជាងម្ភនទឹកទឡនែអី្ឡេើងលិចឡៅ <<បាយឡេឱ្យឡររយកឡររមកឡទអ្រ់ម្ភនបាយឡទ>>។  

ក៖ អឺ្ម.. 

ខ៖ ឡររដចកមួយកំប ុងៗ ឡេឡស្គៃ រឱ្យឡ ើយ។ 

ក៖ ឡររ នឹងឡររស ឬ ឡររត្ក ម? 

ខ៖ ម្ភនអឡររសក៏ម្ភនឡររត្ក មៗក៏ម្ភនឡេយកមកអឺ្..ឡស្គៃ រ..ឡស្គៃ រឱ្យឆ្អិនឡ ើយ ឡេ..
ឧបម្ភថាមនុសសប ុន្មម នឡេដចកគាន ។ 

ក៖ អឺ្ម... 

ខ៖ ដចកមួយកំប ុងៗម្ភន ក់ ឡ ើយមហួបឡយើងរកខែួនឯងកាលណុងវសមបូរត្រី ត្រីសមបូរហ៎ាត្គាន់
អទឹកស្សកចឹង ឡយើងបាចបានរិចយកខអី្ ូបជាមួយអឡររណុងឡៅ។ ឡ ើយដលផុ់្រពី
 នឹងឡៅបានប ុន្មម នឆ្ន ំ បានសង្គ្ង្កា ម នឹងវវយគាន ឡទៀរ វយអឺ្..ជាមួយអឺ្..ផុ្រពីរបបលន់នល់
 នឹងវយអឺ្.....របបដខមរត្ក មវយជាមួយឡវៀរណាម ឡវៀរណាមអ្រ់ត្រូវគាន ឡទវយគាន អឺ្..ដខមរ
ឡយើងស្គែ ប់ឡត្ចើន។ ឡពលដខទឹកឡពលដខទឹកចូលឡយើងចូលឡៅជិោះទូកវបាញ់ពនែិចដខមរឡយើងអ្រ់
ឡចោះដ លទឹក។ 

ក៖ អូ្...  

ខ៖ មកដល់ស្គែ ប់យកមកវញិ អ្ដណត រយកមកឡ ើមដសងមកអ្រ់ចង់រួចឡទ ដសងផ្ងដឹករឡទោះ  
ផ្ង។ 

ក៖ ជំន្មន់ប ុលពរ? 



ខ៖  នឹងឡ ើយមនុសសឡយើងស្គែ ប់ឡត្ចើនហាស ឡ ើយដឹកយកមក នឹងដ្ឋក់រឡទោះត្បាំ ត្បាំ មួយ
ន្មក់ដឹកមកកប់ឡៅអឺ្..ថ្ត្ពកបាស ថ្ត្ពកបាសផ្នូរត្បដ លជា២ ិចតា ពីរបី ិចតាដូចជាក
ប់ៗោល់ថ្ងៃដខមរឡយើងវយចញ់អឺ្..ចញ់អដខទឹកចញ់ខាែ ំង មង។ 

ក៖ ដរវយជាមួយឡវៀរណាម នងឹដ្ឋច់ឡ ើយដរអ្៊ាុ៊ុំឡ សឡរៀបជិរដ្ឋច់ឡ ើយឡ ើយ? 

ខ៖ បាទ? 

ក៖ ឡរៀបជិរដ្ឋច់ប ុលពរឡ ើយឡ ើយ? 

ខ៖ ដន..ជិរដ្ឋច់ឡ ើយ នឹងជិរដ្ឋច់។ 

ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ ជិរដ្ឋច់.. 

ក៖ អ នងឹឡវៀរណាមវយចូលឡ ើយដមនឡ ស? អ្៊ាុ៊ុំនិយាយ នឹង 

ខ៖  នឹងកំពុងវយឡៅវញិឡៅមករុញគាន ឡៅវញិឡៅមក អ្រ់ទន់ចញ់ឈនោះឡទបាញ់រុញឡៅ រុញ
មក វស្គែ ប់ហាសវបុកឡៅបុកមកចឹងដខមរដ្ឋច់ ដខមរដ្ឋច់ចឹងស្គែ ប់ឡត្ចើន ដល់ឡ ើយអឺ្..ពួកឡយើង
បុកឡៅវញិដខមរ នឹងហាសបុកឡៅវញិដ្ឋច់ឡវៀរណាមចឹងឈរឡជើងឡៅ នឹងឡៅជិរៗដបកឡ ើយ
ឆ្ន ំ៧៨។ 

ក៖ អឺ្ម.. 

ខ៖ ៧៨ដល់៧៩ឡ ើយបានអឺ្..៧៩បានអឺ្..ន្មយករដាមង្គ្នតីអី្វយជាមួយឡវៀរណាម នឹងវយអឺ្..
ដរមួយថ្ងៃឡ  ៎២៤ឡម្ភ ង វយមកតាមផ្ែួវជារិឡលខ១ នឹង កាបា ល់ឡហាោះមក៥ឡត្េឿងមកទម្ភែ ក់
កដនែងត្រដបកឡនោះ ទម្ភែ ក់ត្រដបក អត្គាប់ នងឹទម្ភែ ក់បណាត ច់ស្គា នទម្ភែ ក់ខុសហាសត្គាប់្ំ      
រឡតត ត្បដ លជាត្បាំមួយត្បាំពីរដម ត្របួនត្ជុង ឡ ើយទម្ភែ ក់ឡត្បងចឹងអរឡតត    ប ុនៗឡនោះ
ទម្ភែ ក់ខុសស្គា នទម្ភែ ក់ដ្ឋច់ស្គា ន។ អកបា ល់ឡហាោះ ឡហាោះមកអឡសមើរឡជើងមកឡទៀរអឡត្កាោះ
មកទំងឡសមើរឡជើងទ័ពមកវយដ្ឋច់ដខមរត្ក ម នឹង។ ដខមរត្ក មវយដ្ឋច់ ចឹង..ដ្ឋច់បុកដល់



លនំឡពញធាែ ក់មក នឹងខ្ុំររ់ធាែ ក់អឺ្..មកដល់អឺ្..ឡកាោះកា។ ដល់ឡកាោះរកា នឹងទ័ពអឺ្..ដខមរត្ក ម អឺ្... 
ឡវៀរណាមវឡេើង អម្ភ រនីវពីទឹកមក វខាែ រ់ហាស។ ខ្ុំឡរៀបឆ្ែងទឹកឡ ើយបានវស្គក រ់វអ
ដលងឡខែៀវៗមកបាញ់ជុកបកមកវញិ។ 

ក៖ អ្៊ាុ៊ុំឆ្ែងទឹកឡៅណា? 

ខ៖ ត្បុងឆ្ែងទឹកអី្..ឡការកា អទឡនែ្ំ នឹង ឆ្ែងបានម្ភា ង ឆ្ែងជាមួយទ័ព ដល់ឡ ើយញុខ្ុំថាឡ ៎
ឡដើរមួយទ័ពឡ វរទ័ពវយគាន ង្កប់ ត្គាប់បាញ់ងយវញិ ចឹងទហានវឡេើង ពួកវឡរៀបកាំឡលែើង
ត្បុងវយគាន ឡ ើយ នឹង ប ុដនដវអ្រ់ឈនោះឡទ ដខមរត្ក មមកវយឡវៀរណាមឡេើង ឡវៀរណាម
ឡេើងររ់ឡចលកាំឡលែើងអ្សល់ីង ឡចលកាំឡលែើងវបាញ់ជុកមក មង ឡ ើយខ្ុំររ់ជាមួយឪខ្ុំដម ខ្ុំ
តាមអទំន្មបអូ្រហាស ររ់ផ្ងត្កាបផ្ង ររ់បកឡត្កាយវញិ ដល់ររ់បានត្បដ លជាលាៃ ច លាៃ ច
ឡម្ភ ង៤ឡវៀរណាមឡេើងមក ទ័ពឡវៀរណាម រណឡសសសឡង្គ្ង្កា ោះជារិ នឹងឡេើងមកល័យញ័រ ឮថា
ឡវៀរណាមវោះឡរោះ ហស៎ត្ចកស្គម វ។ 

ក៖ អ់្... 

ខ៖ ដល់ល័យញ័រឡលើកថ្ដដដរ ប ុនមកអ្រ់អី្ឡទវដចកអ...អខិរប័ណណហ៎ា ដចកខិរប័ណណឱ្យ        
ត្រេប់ឡៅផ្ទោះវញិ ដល់ដចកអខិរប័ណណ នឹងឱ្យត្រេប់ឡៅផ្ទោះវញិឡ ើយបានអ្រអ្រ់អី្ឡទ។ 

ក៖  នឹងដ្ឋច់ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំ ន៎ស? 

ខ៖ បាទ! ដ្ឋច់ឡ ើយ។ 

ក៖ ដ្ឋច់ឡ ើយ ន៎ដចកខិរប័ណណដចកអី្ នឹង? 

ខ៖ បាទ! ដ្ឋច់វយសង្គ្ង្កា ម នឹងដ្ឋច់ដខមរត្ក មចញ់ររ់ៗដកបរៗគាន  នឹង ររ់ចុោះររ់ឡេើងៗឡត្រោះ
វត្ជួលត្ចបលហ៎់ា ររ់មកដលក់ដនែងអ្នកឡលឿងត្បដ លឡម្ភ ង៧ នឹង។ អឃ្ែ ំងត្គាប់អ្នកឡលឿង
ដុរវដុរឡចលផ្ទុោះមួយយប់។ ឃ្ែ ំងត្គាប់ នឹងជាប់អ្នកឡលឿង ឡានអី្កកឡៅ នងឹទំងអ្ស់
ឡ ើយអ្នកឆ្ែងមកអី្..ររ់ នងឹមិនឡៅឡទឡដើមឡចកកាប់ឡដើមឡចកបីៗឡដើមម្ភន ក់ដ លឆ្ែងការ់ទឡនែ
ឡមេងាត្គាន់ដរដ លពី នឹងអ្ដណត រឡៅនកត្បដ ល១េីេូ ហ៎ស ដ លមកទឹក ូរខាែ ងំហ៎ា។ 



ក៖ ឡ ើយខាងណាឡេអ្នក..អ្នកកាប់ឡដើមឡចកបដណត រទឹក នឹង? 

ខ៖ ពួកដខមរត្ក ម។ 

ក៖ ពួកដខមរត្ក ម? 

ខ៖ ដខមរត្ក ម និង ត្បពលរដាត្បជាជនក៏ររ់ដដរ។ 

ក៖ ឡ ើយឡចោះដ លទឹកអ្រ់អ្នកទំងអ្សគ់ាន  នឹង? 

ខ៖ អ្នកមិនឡចោះក៏ត្រូវឡចោះដ លដដរ ម្ភនអអ្នកដ លលិចបារ់ក៏ម្ភន អអ្នកដ លឡៅមកវ.. 

ក៖ ត្បដ លចំនួនប ុន្មម នន្មក់ឡៅអ្៊ាុ៊ុំអ្នកកាប់ឡដើមឡចកដ លទឹកឆ្ែង នឹង? 

ខ៖ អូ្...ឡត្ចើនណាស់ អអ្នកដ ល នឹង ដន៎! ពូខ្ុំគារ់ដ លទឹកឡៅបារ់ឯងមកដល់ឯង 
ត្បដ លត្បម្ភណត្បដ លមួយអទិរយគារ់ត្រេប់ឡៅវញិ។ 

ក៖ អឺ្ ឺ... 

ខ៖ ត្រេប់ឡៅវញិគារ់ថាត្បដ លម្ភន ក់ៗស្គែ ប់ត្បដ លឡត្ចើនតាមវរតពូខ្ុំគារ់យាយហ៎ា។ 

ដល់ឡ ើយគារ់ថាអឺ្ម... ឡដើមឡចកបានតាឡដើមឡចកអ្នកឆ្ែងរួចឡៅអអ្នកលចិៗ កាលណុងអ្នក
ស្គែ ប់ ឡេដលងេិរឡ ើយ។ បាទ! ដល់វយ វយខាែ ំងឡ ើយថ្អ្..ដុរត្គាប់មួយយប់ដលងផ្ទុោះអឺ្..វ
អ្ស់ៗត្គាប់។ 

ក៖ ត្គាប់រឡំសវ ឬក៏ត្គាប់អី្ដុរ នឹង? 

ខ៖ ត្គាប់អី្..ឃ្ែ ំងត្គាប់វដឹកយកឡៅវយឡៅឡវៀរណាម ទុកសតុកទុកកដនែងអ្នកឡលឿង នឹង
បាទអត្គាប់ឡត្េឿងត្បយុទធ នឹង។ 

ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ ម្ភនត្េប់្ុនត្គាប់កាំឡលែើងរូចកាំឡលែើង្ំទំងអ្ស់ ដល់ឡពលសង្គ្ង្កា មចញគ់ាន អអ្នកចញ់វ  
ដុរ។ 



ក៖ អ់្.... 

ខ៖  ឺ..ដុរត្គាប់ឡចល។ 

ក៖ អ់្..ឡ ើយសុំសួរអ្៊ាុ៊ុំរិចឡៅ..ជំន្មន់ប ុលពរ...អឺ្..ខ្ុំសួរអ្៊ាុ៊ុំបនដិចឡទៀរមិញនិយាយពីឡរឿងជំន្មន់
ប ុលពរ នឹងហ៎ា។ អ្៊ាុ៊ុំឡៅឡលើកលែឺដស្ស ឡលើកត្បឡាយចុោះអ្៊ាុ៊ុំឡពល នឹងរស់ឡៅជាមួយត្កុមត្េួស្គរ
ឡទ រស់ឡៅជាមួយឪពុកម្ភត យ ឬក៏ដបកឡៅឡៅកង? 

ខ៖ ឡេដបកថ្ដេូ។ 

ក៖ សអី..អឺ្.. 

ខ៖ ឡេដបកថ្ដេូ។ 

ក៖ ឡៅជាមួយកុម្ភរឡ ស? 

ខ៖ ឡៅមួយកុម្ភរមួយត្កុមៗ មងអ្រ់ម្ភនឡៅមួយឪពុកម្ភត យឡទ។ 

ក៖ ឡ ើយប ុន្មម នថ្ងៃឡេឱ្យអ្៊ាុ៊ុំឡៅឡលងផ្ទោះមតង? 

ខ៖ ឡទ..ផ្ទោះ នឹងឡេជួនមួយដខ ពីរដខឡន្មោះបានឱ្យឡៅមតងឡេ។ 

ក៖ ចឹង..? 

ខ៖ បាទៗ! 

ក៖ ឡ ើយឡៅផ្ទោះមតងៗ នឹងឡៅបានប ុន្មម នថ្ងៃ? 

ខ៖ ឡៅដរមួយថ្ងៃឡទ មួយថ្ងៃមកវញិហាស។ 

ក៖ អូ្..ឡ ើយចុោះឡៅឡពលអ្៊ាុ៊ុំឡៅឡកមងចឹងឡ ើយអឺ្..ឡៅដបកពីឪពុកម្ភត យចឹងនឹកពួកគារ់ឡ ៎? 

ខ៖ នឹក! 

ក៖ នឹកខាែ ងំឡ ៎អ្៊ាុ៊ុំ? 



ខ៖ បាទៗ! នឹកខាែ ំង។ 

ក៖ ឡ ើយឡពលខែោះនឹកដល់ឡពលនឹកគារ់ខាែ ំងឡពកចឹងមតងៗឡ្វើអី្ឡៅ? ឡបើនឹកផ្ទោះឡពក? 

ខ៖ ម្ភនអី្ឡយើងឡៅជំុគាន ជាមួយមិរតលកកិ ឡៅជាមួយ នឹងហាស។ បាទ! ឡៅអឺ្..ឧទ រណ៍..សុ្គំ
្មមតា។ 

ក៖ សុ្គំ្មមតា? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឡ ើយចុោះដូចជាជំន្មន់ នឹង ដូចជាអ្៊ាុ៊ុំត្កុមត្េសួ្គរបស់អ្៊ាុ៊ុំម្ភនស្គច់ញារិណាដដលគារ់ត្រូវ
បានឡេយកឡៅសម្ភែ ប់ឡ ?៎ 

ខ៖ អ្រ់ឡទ! អ្រ់ម្ភនយកឡៅសម្ភែ ប់ឡទ។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនឡ ៎អ្៊ាុ៊ុំ ន?៎ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចឹងរស់ឡៅរួចខែួនទំងអ្សគ់ាន  ន៎? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឡ ើយអឺ្ម..ចង់សួរអ្៊ាុ៊ុំចុោះឪពុកម្ភត យរបស់អ្៊ាុ៊ុំគារ់រស់ឡៅជាមួយគាន អ្រ់ជំន្មន់ប ុលពរ? 

ខ៖ គារ់អឺ្..រស់ឡៅមិនជាមួយគាន ឡទ ឡដ្ឋយខែួនប ុនអឺ្..គារ់<<មតងម្ភក ល>>ឡ្វើការចុោះឡេើងៗ។ 

ក៖ អូ្..ឡខ។ ឡ ើយអឺ្..ឡ ើយសុំសួរអ្៊ាុ៊ុំឡៅឡត្កាយបនតិចសិនពីឡកមងមកអ្៊ាុ៊ុំបានឡរៀនសូត្រឡទ? 

ខ៖ កាលខ្ុំឡរៀនកាលជំន្មន់អឺ្..ប ុលពរ នងឹ។ 

ក៖ ជំន្មន់ប ុលពរ នងឹ? 

ខ៖បាទ! ឡរៀនថាន ក់.. 



ក៖ ចឹងជំន្មន់ប ុលពរ នឹង ឡេឱ្យអ្៊ាុ៊ុំឡៅស្គឡរៀនដដរ? 

ខ៖ ឡរៀនៗថាន ក់ទី១ទី២។ 

ក៖ ទី១ទី២? 

ខ៖ ឡរៀនជួនកាលមុនដំបូងឡៅស្គលាចឹងររ់ ររ់មកវញិ។ 

ក៖ មិចចឹង? 

ខ៖ ដន..ថាដូចខាម សឡេហាស ឡៅពីរូចឡអ្ៀន។ 

ក៖ អ់្.. 

ខ៖ ដម គារ់ចប់ឡៅស្គលាចឹងររ់មកវញិ ចប់ឡៅស្គលាចឹងររ់មកពីរបីដងបានឡៅឡរៀនបាន។ 

ក៖ ឡ ើយ..ចុោះអឺ្ម..ឡដ្ឋយស្គរមសិលមិញខ្ុំនិយាយជាមួយអ្៊ាុ៊ុំ អ្៊ាុ ៊ុំត្បាប់ខ្ុំថាអ្៊ាុ៊ុំធាែ ប់ឡ្វើត្េូបឡត្ងៀន? 

ខ៖ បាទ! ឡ្វើត្េូបឡត្ងៀនឡៅឆ្ន ំអឺ្..ដន..ឡៅអឺ្..៩៩។ 

ក៖ ៩៩? 

ខ៖ បាទ! ចូលឡ្វើត្េូបឡត្ងៀន។ 

ក៖ អ្៊ាុ៊ុំឡ្វើត្េូបឡត្ងៀន នឹងឡ្វើត្េូបឡត្ងៀនឡៅស្គលាណា? 

ខ៖ ឡៅស្គលារងសី។ 

ក៖ បឋមសិការងស?ី 

ខ៖ បាទ! បឋមសិការងសីឡៅឡចញេូក 

ក៖ ឡៅអី្ឡេអ្៊ាុ៊ុំ? 

ខ៖ ឡចញេូក! 

ក៖ ឡចញេូក? 



ខ៖ រងសីឡៅឡចញេូក។ 

ក៖ ឡៅថ្ចកុប? 

ខ៖ ឡចញេូក បាទៗ! 

ក៖  អូ្ឡខ! ចញ់េុប ឬ ថ្ចេុប? 

ខ៖ ចញេូ់ក» 

ក៖ ចញេូ់ក? 

ខ៖ បាទៗ! 

ក៖ ចញេ់ប់ចញ់េប់ នឹង? 

ខ៖ ចញេូ់កៗ! 

ក៖ សរឡសរមិចអ្៊ាុ៊ុំ? 

ខ៖ ចញេូ់ក។ 

ក៖ អ់្..ចញ់េុក? 

ខ៖ បាទ! ចញ់េូក ចញស់រវេូក នងឹហាស។ 

ក៖ អូ្ឡខ! 

ខ៖ ឡ ើយឡៅចស់ៗនិយាយរៗគាន ថាចញ់េូទ។ ឡ ើយឡេមិនថាចញេូ់ទឡៅថាអ្នកលូមិចំង
េូទ។ កាលមុនឡៅេូទចំងឥេូវឡៅចំងេូទ ឡ ើយឡៅរគាន ថាចំងេូទៗ។ 

ក៖ អ្នកថ្ត្ពដវង នឹងអ្៊ាុ៊ុំ ន៎ស? 

ខ៖ បាទ! អ្នកថ្ត្ពដវង។ 

ក៖ ចុោះោល់ថ្ងៃឡេឡៅឡៅដរឡៅចឹង? 



ខ៖ ឡៅតាឡៅចឹង។ 

ក៖ ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំ... 

ខ៖ បាទ! ឡេឡៅលូមិពិលឥេវូលូមិពិល។ 

ក៖ ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំបឡត្ងៀនថាន ក់ទីប ុន្មម នខែោះ? 

ខ៖ ខៃុំបឡត្ងៀនថាន ក់ទី២រយៈឡពល៥ឆ្ន ំ។ បាទ! បឡត្ងៀន នឹងឡេឱ្យឡៅឡរៀនមុនចូលវកងអឺ្..ចូល
កងឡេឱ្យឡៅឡរៀនអឺ្..វេាបណតុ ោះបណាត លឡៅស្សុក ដន៎...បំប ន នឹងរយៈឡពលមួយដខ។ បាទ! ១ដខ
 នឹងបានមកចូលស្គលា។ 

ក៖ អឺ្ម.. 

ខ៖ បាទ! មកចូលស្គលាឡ ើយោល់ដខ នឹងឡេឡៅចូលកត្មងមុនដំបូងកត្មង៧ ដល់ចូល
កត្មង៧ផុ្រពីកត្មង៧មកចូលកត្មង៨ ឡៅដត្ពកទ័ព នឹង បឡត្ងៀនជាមួយសិសស នឹង  ដន៎..
កាលមុនដំបូងវលំបាកដដល លំបាកអ្ប់រកូំនសិសសមួយថាន ក់ នឹងម្ភន៤០ន្មក់ឡៅ៥០ន្មក់ 
ដល់ឡយើងពិបាកសណាត ប់ធាន ប់សណាត ប់ធាន ប់អឺ្..វមកមុនដំបូងចូលអយុ៦ឆ្ន  ំ ត្គាន់អ្ងាុយប ោះ
គាន  នឹងវយគាន  ត្គាន់ប ោះគាន អខែោះ នឹងខូចកតិចគាន ចឹង កតិចចុោះកតិចឡេើងត្េូសណាត ប់ធាន ប់ឡគាោះកាត រ
ឡខៀន។ ឡគាោះកាត រឡខៀនឡៅឡរៀងស្គៃ រ់រិចឡៅ ដល់ឡ ើយស្គៃ រ់ឡៅឱ្យម្ភន ក់ចឹងឡេើងឡចោះឡត្ចៀងបទ
អី្ឱ្យឡេើងឡត្ចៀងឡៅឱ្យោឱំ្យវឡមើលហ៎ា។ 

ក៖ ឱ្យស្គៃ រ់ ់ហ? 

ខ៖ ឱ្យស្គៃ រ់ហ៎ាដលចឹ់ងតាមឡមើលឡ ើយ តាមឡមើលឡ ើយដលមួ់យឡម្ភ ងឱ្យឡចញឡលងមតង។
ដល់រយៈឡពលឡម្ភ ងដប់ ឡម្ភ ងដប់ឡចញមតងឡទៀរ ឡម្ភ ងដប់មតងពីរដង។ ឡម្ភ ងដប់ នឹង ឱ្យឡចញ
ឡៅផ្ទោះឡ ើយឡត្រោះអី្វឡ វឃ្ែ នបាយដលចឹ់ងឃ្ែ នទំងសិសសឃ្ែ នទំងត្េូ។ 

ក៖ អឺ្ម.. 

ខ៖ បាទ! ដល់ឡរៀនថាន ក់ទី១ នឹង៥ឆ្ន ំឡេើងថាន ក់ទី២ ទី២ចូល៦ឆ្ន ំ ខ្ុំបឡត្ងៀន១១ឆ្ន ំ។ 



ក៖ អឺ្ម.... 

ខ៖ បានដល់ឡត្កាយឡេវេាបំប នសសិសមជឈមណឌ ល ឡរៀនមជឈមណឌ លឡៅឡរៀនវេាឡត្កាយពួក
ឡខរតមកសត្មបសត្មួល មកឡខរតម្ភនអ្នកត្េូឡលាកត្េូគារ់ឡមើលការខុសត្រូវឡ ើយបឡត្ងៀន
សិសសមជឈមណឌ លត្េូឡចញកាយវកិារ។ ឧទ រណ៍ថាឡចញកាយវកិារម្ភនោឡំត្ចៀង ចឡត្មៀង
ឡត្ចៀងត្េូឡត្ចៀង ដរបង្កហ រ់សិសសឡទត្េូមកពីឡខរត នឹងឱ្យត្េូឡចោះោ ំ ឡចោះឡត្ចៀងយកឡៅបង្កហ រ់
សិសសនុោះឡ ើយចឺងមកឡរៀនមួយដខ នឹងឱ្យឡចោះបទចឡត្មៀងចូល២០បទ។ ឡបើត្េណូាមិនឡត្ចៀង
មិនោឡំ ើយចុោះឡៅបង្កហ រ់សិសសឡ្វើមិច។ 

ក៖ អូ្... 

ខ៖ បាទៗ! ចឹងឱ្យត្េូឡចោះទំងអ្ស់។ ឡ ើយោមំ្ភន<<កនុងបនទប់>> វម្ភនឡត្ចើនបនទប់ត្េូចូល
ត្បដ ល២០០ន្មក់។ វបណតុ ោះបណាត លមួយស្សកុហាស ដល់ឡ ើយដចកជាបនទប់មួយបនទប់នឹង
ម្ភន២០ន្មក់ ១៥ន្មក់ ២០ន្មក់ ១៥ន្មក់ ម្ភនត្េសូត្មបសត្មួលត្េូអឺ្..ឡេើងកាយវកិារ បឡត្ងៀ-
ន។ ឡ ើយបានឱ្យឡលាកត្េូអឺ្..ឡេើងមតងម្ភន ក់ៗបាទ!...ឡ ើយហារ់តាមអឺ្..កាត រឡខៀន ម្ភនបទ
ចឡត្មៀងអឺ្..ឡៅមជឈមណឌ លម្ភនបទអឺ្..កកាកិកី។ 

ក៖ អ់្.. ី.. ី..អឺ្..អ្៊ាុ៊ុំបឡត្ងៀន នឹងរយៈឡពលប ុន្មម នឆ្ន ំឡ្វើត្េូបឡត្ងៀន នឹង? 

ខ៖ ១១! 

ក៖ អូ្..១១ឆ្ន ំចឹងពី១៩៩៩ដលឆ់្ន ំពីររន់ប ុន្មម នអ្៊ាុ៊ុំ? 

ខ៖ អឺ្..៩៩ឡ ើយ២,០០០ ដលឆ់្ន ំអឺ្..ពីររន់អឺ្..ដប់មួយ។ 

ក៖ ពីររន់ដប់..ពីររន់ដប់មួយ ន៎? 

ខ៖ ២០១០ខ្ុំឈប់។ ឈប់ឱ្យត្េូស េមន៍ឡេចូលឡពញ អឺ្..ត្េូត្កបខណឌ ឡេចូលឡពញឡយើង
ស េមន៍ឡ ៀរ ឡ ៀរឡចញចឹងឡេឱ្យឈប់។ 



ក៖ ឡ ើយអឺ្..ចឹងដូចជាអ្៊ាុ៊ុំថាឡរៀនបានថាន ក់ទី១ទី២ ចុោះអឺ្..មសិលមិញអ្៊ាុ៊ុំត្បាប់ថាអ្៊ាុ៊ុំធាែ ប់ឡៅឡ្វើ      
ទហាន? 

ខ៖ ទហាន នឹងដលឆ់្ន ំខ្ុំឡរៀនដល់ដបកឡ ើយឆ្ន ៧ំ៩ នឹង។ 

ក៖ អ្៊ាុ៊ុំចូលឡរៀនវញិឡ ស? 

ខ៖ ចូលឡរៀនវញិឡៅឆ្ន ំអឺ្..៨៧ខ្ុំត្បេងឡចញ។ 

ក៖ ឡ ើយចូលឡរៀនវញិ នឹងអ្៊ាុ៊ុំចូលឡរៀនថាន ក់ទីប ុន្មម ន? 

ខ៖ ចូលឡរៀនថាន ក់ទី២វញិ។ 

ក៖ ចូលឡរៀនថាន ក់ទី២វញិឡ ើយឡៅស្គលាណា? 

ខ៖ ឡៅស្គលា<<ចញ់េូក>>ពីមុនដំបូង។ 

ក៖ អូ្ឡខ! 

ខ៖ បាទ! ចញ់េូកបានអឺ្..ឡចញពីចញ់េូកមកត្បេង ត្បេងមកឡ្វើដត្ពកទ័ព។ 

ក៖ ដត្ពកទ័ព នឹងវទិាល័យអ្នុវទិាល័យ? 

ខ៖ វទិាល័យ។ 

ក៖ វទិាល័យ? 

ខ៖ បាទ! ដល់ឡេើងពីដត្ពកទ័ពមកបានវទិាលយ័តាំងឡគាក វទិាល័យតាំងឡគាកឡរៀន    រយៈ
ឡពល៣ឆ្ន ំ ឡរៀន៣ឆ្ន ំ នឹងត្បេងឡ ើយបានឡចញឡ្វើទហាន។ 

ក៖ ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំឡពលឡចញឡ្វើទហាន នឹងឡចញឡដ្ឋយរឡបៀបណា? 

ខ៖ ឡចញកាលណុងត្បេងឡ ើយអី្ស្សួលបួល ឡចញមកម្ភនអី្អឺ្..បអូនឡ្វើប ូលីសឡៅឡខរត
បន្មទ យម្ភនជ័យ ចឹងដខសរយៈឡៅគារ់ឡៅឱ្យឡ្វើយាមការជំនួសគារ់ផ្ងឡន្មោះ ឡៅយាមចំកដនែង
ឃ្ែ ំងត្ទពយឡន្មោះ ឡៅគារ់ឱ្យកាន់ខាងឡបឡា ឡបឡាដឹកជញ្ជូ មមកពីបន្មទ យម្ភនជ័យមក នឹង



ហាសឡានឡបើកអផ្ែូវកាលពីណុងត្េលុករ ូរឡ ើយដខមរត្ក មស្គទ ក់វយតាមផ្ែួវផ្ងកាំឡលែើង
ដ្ឋក់ត្េប់។ 

ក៖ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំទហាន នឹងទហានខាងណា? 

ខ៖ ទហានខាងរដាកមាុជា។ 

ក៖ រដាកមាុជា? 

ខ៖ ម្ភនឡវៀរណាម ឡវៀរណាមគាំត្ទ អ្រ់ម្ភនទូរស័ពទកាលឡន្មោះម្ភនដរអឺ្..ឡរឡល វនូដ្ឋក់ដខស។ 

ក៖ ឡ ើយអឺ្..អ្៊ាុ៊ុំឡ្វើទហានរយៈឡពលប ុន្មម នឆ្ន ំ? 

ខ៖ ខ្ុំឡ្វើបានដរប ុន្មម នត្បាំ ត្បាំមួយដខឡទ។ 

ក៖ ត្បា ំត្បាំមួយដខអ្៊ាុ៊ុំដដរ? 

ខ៖ មកដន៎...សង្គ្ង្កា មជិរចប់ឡេវយវខាែ ំង វយខាែ ំងឡេចចរគាន ជិរឆ្ន ំ ចចរ នឹងឆ្ន ំឡៅសិប ឆ្ន ំ
ដប រត្បាំពីរដប រត្បាំបី នឹងវវយខាែ ំង វយខាែ ំងឡ ើយបងខ្ុំថាអ្៊ាុ៊ុំគារ់ថាឡបើវយដខមរគាន ឯងចឹង
ឈប់ឡ្វើទហានឡទៀរ។ 

ក៖ អ់្..ចឹងឡៅក៏ឈប់ឡៅ? 

ខ៖ បាទ! ឈប់ ឈប់ នឹងឡ ើយមកបងគារ់ត្បធាននេរបាលឡខរតគារ់ឱ្យមកឡ ើយមកជាមួយ
គារ់វយពូ នឹងគារ់ត្រូវរបួស។ ពូគារ់ត្រូវរបួសថ្ដឡនៀកវបាញដ់្ឋច់ថ្ដបាញស់ុិបមកបាញ់ដ្ឋច់
ថ្ដគារ់យកមកឡដកឡពទយ នឹងគារ់ខានបានឡៅរ ូរឡៅ។ វបាញ់សុិបអឺ្..មួយយប់មួយថ្ងៃក៏
ដ្ឋច់ឡៅ។ 

ក៖  ីចុោះអឺ្ម..ឡពលដដលឡ្វើសង្គ្ង្កា ម នងឹអ្៊ាុ៊ុំធាែ ប់ឡៅវយឡ ស? 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់វយឱ្យឡៅការររឃ្ែ ំងត្គាប់ អ្រ់បានឡៅវយឡទ ឡត្រោះអី្ឡមឡៅ នឹងឱ្យការររបង
 នឹងហាស ឡត្រោះអី្បងគារ់ត្បធាននេរបាលឡខរតខ្ុំការររ នឹង គាន ចូលជាង១០០ន្មក់ ការររ
ត្គាប់ នឹង។ ឡ ើយឡវៀរណាមអឺ្..មួយេរឡទៀរ ឡវៀរណាម៣០ន្មក់ឡទៀរ។ ឡបើឡចញពីកដនែង



 នឹងអ្រ់បានឡទ ឡត្រោះអី្ការររត្គាប់ នឹងវ្ំជាងឡេបំផុ្រទូទំងត្បឡទស។ ដល់ចឹងឡេដ្ឋក់
កំណរ់កំុអី្មិនទន់មកឡទ ឡេថាដខមរត្ក ម៣ថ្ងៃឡៅវយកដនែង នឹង ដល់ឡ ើយទំងឡម នឹង
ឡេចមកលនំឡពញសិន។ 

ក៖ ឡ ើយ...ឡចោះបាញ់កាំឡលែើងឡចោះអី្ឡ ៎អ្៊ាុ៊ុំ? 

ខ៖ ឡចោះបាញ់អកាឡទៀរ។ 

ក៖ អកា ន៎ស? 

ខ៖ បាទ! ឡបអ្រ់ហា៊ា នបាញ់ឡទទល់ឡរៀនបាញ់។ 

ក៖ ចឹងបាញ់តាអកា? 

ខ៖ បាញអ់កាឡ ើយឡបាកត្គាប់ដបក ឡរៀនឡបាកត្គាប់ដបក។ 

ក៖ ចឹង? 

ខ៖ ប ុនអ្រ់ទន់បានឡបាកឡទ។ 

ក៖ ចឹងឡៅក៏ឈប់មុនឡៅ? 

ខ៖ បាទ! ឈប់មុនឡៅ។ 

ក៖ អូ្ឡខ.. ីចឹងឡត្កាយពី នឹងមកអ្៊ាុ៊ុំក៏ចូលឡ្វើត្េូ? 

ខ៖ បាទ! ត្រេប់មកផ្ទោះវញិបានឡ្វើត្េូបឡត្ងៀន។ 

ក៖ ឡ្វើត្េបូឡត្ងៀន? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖  ឡ ើយដល់ឡពលឡ រុអី្បាន ឡ ើយចុោះឆ្ន ណំាបានអ្៊ាុ៊ុំមកមកចំណាកស្សុកមកឡៅលនំឡពញ? 

ខ៖ អឺ្...ឆ្ន ំ៨៨យា ង កាលណុងឡលែចឡៅ។ 



ក៖ ឡ រុអី្បានអ្៊ាុ៊ុំសឡត្មចចិរតមកឡៅលនំឡពញ? 

ខ៖ មកលនំឡពញមួយរយៈឡទខៃុំឡៅស្សុកវញិ មកឡត្រោះអី្ពូគារ់ត្រូវរបួស។ 

ក៖ អូ្ឡខ! 

ខ៖ ពូគារ់ត្រូវរបួស។ ពូដល់ខៃុំមកផុ្រវយគាន ពូគារ់ត្រូវរបួស ខៃុំអ្រ់បានវយឡទខ្ុំមកផុ្រ ដល់ពូ
គារ់ត្រូវរបួសខ្ុំមកចំឡមើលគារ់។ 

ក៖ ត្បដ លជាប ុន្មម នឆ្ន ំប ុន្មម នដខដដរ? 

ខ៖ គារ់មក នឹងរយៈឡពលមួយដខ។ 

ក៖ មួយដខឡ ៎ ន៎? ពូ នឹងពូខាងណា? 

ខ៖ ពូខាងម្ភត យ។ 

ក៖ បអូនឡនស? បអូនម្ភត យ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អូ្ឡខ! ឡ ើយចឹងពូត្រេប់ឡៅវញិ ពូត្បកបមុខរបរអី្ដដរ? អ្៊ាុ៊ុំត្បកបមុខរបរអី្ដដរ? 

ខ៖ ឡ្វើដស្ស។ 

ក៖ ឡ្វើដស្សចម្ភក រ្មមតាឡណើ ស? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឡ ើយចុោះឆ្ន ណំាបានមកមកឡៅលនំឡពញឡនោះមតងឡទៀរ? 

ខ៖ ឡៅលនំឡពញអឺ្..ឡទើបមកមកឆ្ន ំឡនោះឡទៀរ។ 

ក៖ ឆ្ន ំ នងឹឡ ៎ ន៎? 

ខ៖ បាទ! ឆ្ន ំអឺ្..ឡៅអឺ្..២០១៧ នឹងដខអឺ្..បួន។ 



ក៖ ២០១៧ នឹង? ឡ រុអី្បានសឡត្មចចិរតមកឡៅលនំឡពញ នឹង? 

ខ៖ ដន៎...ជីវោពឡៅផ្ទោះឡ្វើដស្ស ឡ្វើដស្សឡ ើយខវោះខារខែោះ ឡ ើយឡ្វើផ្ទោះហាសឡ្វើផ្ទោះ នឹងរួចឡ ើយ
វខវោះលុយថ្ងែផ្ទោះ នឹងខចីលុយរដា ខចីលុយរដាអឺ្..៣,០០០ដុលាែ រចឹងលុយឡ្វើម្ភន៦អឺ្...៦,០០០ចឹង
អឺ្..ឡ្វើអ្ស់៨,០០០ជាងឡ ើយអឺ្...ដល់ឡ ើយខវោះខារលុយ នឹងឡ្វើផ្ទោះឡ ើយចឹងវម្ភនលុយអី្
បង់លុយរដា នឹងឡ្វើសនតិសខុ។ មកទងំកូន កូនម្ភន ក់ ីកូនស្សកីារ់ឡដរឡ ើយនិងខ្ុសំនតិសុខ
ទំងអ្ស់៣ន្មក់។ 

ក៖ ចុោះកូនត្បុសឡ្វើអី្? 

ខ៖ សនតិសុខដដរ។ 

ក៖ សនតិសុខដដរ? 

ខ៖ បាទ! សនតិសខុដដលយាមឡៅឡកាោះឡពត្ជ។ 

ក៖ អូ្ឡខ!  ីអឺ្..ឡបើ..ឡបើអ្៊ាុ៊ុំមិនត្បកាន់ខ្ុសំុំសួរអ្៊ាុ៊ុំរិចថា ឡរើអ្៊ាុ៊ុំឡ្វើសនតិសខុ នឹងត្បាក់ចំណូលអ្៊ាុ៊ុំបាន
ប ុន្មម នដដរកនុងមួយដខ? 

ខ៖ បាន១៦០។ 

ក៖ ១៦០ដុលាែ រ។ ចឹងឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំមកឡៅទីឡនោះមកជួលផ្ទោះឡៅឬក៏ម្ភនផ្ទោះឡៅ? 

ខ៖ ឡៅកដនែងoffice សនតិសុខ នងឹ។ 

ក៖ អ់្...ចឹងឡេផ្តលក់ដនែងស្គន ក់ឡៅឱ្យអ្៊ាុ៊ុំ ន?៎ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ មកឡ្វើសនតិសុខ នឹង។ ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំថាឡ្វើផ្ទោះឡៅផ្ទោះឡៅស្សុកឡន្មោះដូចជាខចីលុយ្ន្មគារឡដើមបីឡ្វើ
ផ្ទោះចឹងផ្ទោះអ្៊ាុ៊ុំ នឹងផ្ទោះឡឈើឬក៏ផ្ទោះ..? 

ខ៖ ផ្ទោះឡឈើ។ 



ក៖ ផ្ទោះឡឈើ? 

ខ៖ បាទ! <<ឡ្វើចឹកឡៅឡត្កាម>>អឺ្..សរសរចឹកឡៅឡត្កាមឡ ើយឡត្េឿងស្សឡៅ រន្មមកាត រេេីរអឺ្.. 
ឡសទៀលជញ្ជ ំងដដកដំបូលសុីត្បូ។ 

ក៖ អូ្ឡខ...ឡ ើយប ុន្មម នខនងផ្ទោះ នឹង? 

ខ៖ អឺ្..ទទឹងអឺ្..បឡណាត យ៦ ជឡត្ៅ៧ដម ត្រ។ 

ក៖ ឡ ើយអឺ្ម..ខាសពី់ដីផ្ទោះ នឹង? 

ខ៖ ខាស់ពីដី២ដម ត្រកនែោះ។ 

ក៖ ២ដម ត្រកនែោះ? 

ខ៖ ឡបរុង។ 

ក៖ ឡ ើយ...អឺ្..ផ្ទោះ នឹងជួលជាងដ្ឋច់ មង ន៎? 

ខ៖ ជួលជាងអ្ស់អឺ្...៥០០ឡទៀរ។ 

ក៖ ម្ភន...ម្ភនជួយជាងឡ្វើផ្ទ នឹងអ្រ់ឬក៏... 

ខ៖ ជួលជាង! 

ក៖ ជួលដ្ឋច់តា មងអ្៊ាុ៊ុំ ន៎? 

ខ៖ បាទ! ជួលឱ្យឈនួលបាយឡេ។ 

ក៖ ឡ ើយអឺ្ម...មួយឡទៀរ ចុោះពីឡកមងអ្៊ាុ៊ុំឡៅជាមួយឪពុកម្ភត យ ផ្ទោះអ្៊ាុ៊ុំឡៅ នឹងម្ភនលកាណៈដបប
ឡម ចដដរ? 

ខ៖ កាលផ្ទោះខ្ុំឡៅផ្ទោះឪពុកម្ភត យអឺ្...កាលពីឡដើមផ្ទោះឡឈើ។ អឡឈើផ្ទោះដដកហាសផ្ទោះចស់ឡទ     
សង្គ្ង្កា មវយ ត្រូវត្គាប់របួសសោុះផ្ទោះ នងឹ ឡេឡបាែ ងត្រូវហាស។ ដល់ឡ ើយឡៅអឺ្...ខ្ុំឡៅចិញ្ច មឹ
ឡគាចិញ្ច ឹមត្កបីកាលណុងដបកោែ មបានឡមឡគាមួយត្កបីឡមកូនមួយឡចោះចិញ្ច ឹមបានត្កបីចូល១៥



ឡ ើយអឡគាឡមឡគាមួយហាសឡកើរកូនរៗគាន ចូល២០ឡគា។ ២០ឡគាដម ខ្ុំេរ់លក់ឡ្វើផ្ទោះ ឡ្វើបាន
ផ្ទោះឡកបឿង ឡ្វើបានផ្ទោះឡកបឿង លក់មួយបានដរ៥ ៊ាុនឡ ៎។ ឡ្វើបានផ្ទោះឡកបឿងប ុនអេូវពុកអ្ស់
ឡ ើយ ឡ្វើបានតាំងពីណុងដល់អេូវ នឹង។ 

ក៖ ឡកបឿង នឹងប ុន្មម នខនងអ្៊ាុ៊ុំ? 

ខ៖ ២ខនង! 

ក៖ ២ខនង? 

ខ៖ បាទ! ឡត្េឿងឡឈើ ប ុនអឡឈើគារ់ទិញមិចឡ្វើបានដរប ុន្មម នថ្មាស្គមសបិឆ្ន ំ ឥេូវពុកឡៅ       
វញិ។ 

ក៖ ឡ ើយចុោះឳពុកម្ភត យអ្៊ាុ៊ុំអឺ្...ដូចជាពួកគារ់ឡ្វើការអី្ដដលឡពលអ្៊ាុ៊ុំ្ំឡេើងហាណាគារ់របរគារ់
គារ់ឡ្វើអី្? 

ខ៖ ឡ្វើដស្ស ឪគារ់ឡ្វើការដដរអឺ្...កាលឡបាោះឡឆ្ន រគារ់មកឡ្វើត្កសងួ្មមការ។ 

ក៖ អូ្ឡខ! 

ខ៖ បាទ! អេូវគារ់អដត្ររ(ចូលនិវរតន៍)ឡ ើយចស់។ 

ក៖ អូ្ឡខ...ឡ ើយអឺ្ម...ចង់សួរថាឡៅឡពលដដលអ្៊ាុ៊ុំ្ំធារ់ឡេើងឡៅកនុងត្កុមត្េួស្គរអ្៊ាុ៊ុំ អ្៊ាុ ៊ុំចងចំអី្
ខែោះពីឪពុកម្ភត យរបស់អ្៊ាុ៊ុំ? គារ់ជាមនុសសដបបមិច? ឪពុកម្ភត យហ៎ាណ៎ា។ 

ខ៖ ពុកខ្ុគំារ់ឡត្ចើនយាយអឺ្...ឡទៀងត្រង់មិនចូលចិរតអឺ្...លរកុ កអ្រ់ចូលចិរតឡទ។ 

ក៖ អឺ្ម...គារ់ជាមនុសសឡស្គម ោះត្រង់? 

ខ៖ បាទ! គារ់.. 

ក៖ ចុោះម្ភត យអ្៊ាុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភត យខៃុំគារ់ចូលចិរតឡស្គម ោះត្រង់ត្បដដរត្បឡៅកូនឡអយឡ្វើលអ អំ្ឡពើលអ។ 



ក៖ ចស! 

ខ៖ មិនឱ្យឡ្វើអី្ខុស។ 

ក៖ ឡ ើយចុោះអ្៊ាុ៊ុំម្ភនដូចជាការចងចឬំក៏អ្នុសាវរយី៍ណាមួយដដលអ្៊ាុ៊ុំេិរថាជាអ្នុសាវរយី៍
ដដលលអដដលអ្៊ាុ៊ុំចងចំពីពួកគារ់ហ៎ាណ៎ា? 

ខ៖ អ្នុសាវរយី៍ជាមួយគារ់ម្ភនដរអ្ប់រដំងរកា តាំងពីរូចត្កចូឆ្ម រមកដល់្ំ នឹង។ គារ់ទុក
អ្នុសាវរយី៍ឡៅដរនឹកឡឃើញគារ់។ 

ក៖ ច៎ស! 

ខ៖ នឹកឡឃើញកំឡណើ រឡយើងឡកើរមក។ 

ក៖ ច៎សៗ! ឡ ើយអឺ្ម...មួយឡទៀរចុោះអ្៊ាុ៊ុំឡៅកនុងត្េមុត្េួស្គររបស់អ្៊ាុ៊ុំឡដ្ឋយស្គរអ្៊ាុ៊ុំជាឪពុកចឹងសួរ
ថាអ្៊ាុ៊ុំបានម្ភនការបឡត្ងៀនអី្ខែោះឡៅកាន់កូនឡៅដូចជាកូនៗ? 

ខ៖ បឡត្ងៀនអឺ្...បឡត្ងៀន នឹងកាលណុងកូនខ្ុំឡរៀនជាមួយខ្ុំដដលប ុដនដកូនឡរៀនវអ្រ់សូវខាែ ចឡទ 
ឡត្រោះត្េូឪពុកចឹងហ៎ា។ ដល់ឡ ើយវដបកឡេើងថាន ក់ទី២ឡៅវឡរៀនមិនសូវពូដកឡទ ទងំអ្ស់៣
ន្មក់ នឹង ឡរៀនត្បហាក់ត្បដ លគាន  ប ុនឱ្យបឡត្ងៀនចឹងវអ្រ់ខាែ ចឡទ។ បឡត្ងៀនផ្ទោះឡទៀរ បឡត្ងៀន
ផ្ទោះឡទៀរក៏មិនសូវខាែ ចឡទទល់ដរររំរ់។ ដល់ររំរ់វយចឹង ររំរ់វយឡេចររ់អ្ស់ដលងឡរៀន
ជាមួយត្េូ។ វឱ្យដឹងចិរតហ៎ាកូនអ្រ់ខាែ ច មង។ 

ក៖  នឹងឡ ើយ...ឡ ើយចុោះពួកគារ់ឡរៀនដល់កត្មិរណាដដលទំង៣ន្មក់ នឹង? 

ខ៖ ឡរៀនអឺ្...២ន្មក់ឡរៀនថាន ក់ទី៨ អឺ្...ដល់ឡរៀនទី៨អឺ្...ពិបាកឡ្វើដំឡណើ រឡពក ឡ្វើដំឡណើ រជិោះកង់
ហាស រ់ឈប់ឡរៀន។ 

ក៖ អឺ្.. 

ខ៖ ឈប់ឡរៀនបានឡ្វើការឡោងចត្ក ឡ្វើការសនតិសខុឡៅ។ ដលថ់ាន ក់ទី៨ពីរន្មក់ នឹង ឡ ើយអឡៅ
ឡរៀនឡៅថាន ក់ទី៦ោល់ថ្ងៃ នងឹ។ 



ក៖ អូ្ឡខ...ឡ ើយចុោះអ្៊ាុ៊ុំ...អ្៊ាុ ៊ុំចំពីតាយាយជីដូនជីតាអី្ចំពីពួកគារ់ឡ ឡកើរទន់ពួកគារ់ឡ ៎? 

ខ៖ ទន់! ជំន្មន់គារ់និយាយពីគារ់ឡ្វើសង្គ្ង្កា មបានបាោងំ លន់នល់គារ់និយាយត្បាប់អ្ស ់     
រលីង។ 

ក៖ គារ់ត្បាប់អី្អំិុ្? 

ខ៖ គារ់និយាយថាពីឡដើមចស់ពីសងាមសមបូរឡចរលួច ឡចរបែន់ឡត្ចើនហ៎ា គារ់ដូចថាមិនដូចពី
ឥេូវឡទ។ ឡដើរដរម្ភន ក់ឯងអី្ម្ភនអី្ឡចរលួចអ្ស។់ ចស់ពីឡដើមឡ្វើដស្សទល់តា<<ត្រចឡចល
 នឹង>>វត្រូវឡេើងទឹកហ៎ា ឡ ើយទឹកស្សកឡៅវញិ នឹងដល់ដខត្ចូរជួលឡេត្ចរូជួលអី្ ឡអ្ើយគារ់
ម្ភនដស្សឡ្វើដស្សសមបូរត្រីសមបូរអី្ សមបូរណាសពី់សងាម នឹង។ សង្គ្ង្កា មបាោងំ កាលណុងគារ់
បាោងំ ជំន្មន់បាោងំ។ 

ក៖ អូ្...ឡនោះអឺ្..ដមនអណានិេមបាោងំ? 

ខ៖ បាទ! អណានិេមបាោងំគារ់និយាយត្បាប់ខ្ុំហ៎ា។ 

ក៖ អូ្... នឹងជំន្មន់ នឹងសមបូរឡចរ? 

ខ៖ សមបូរឡចរ ឡចរឡត្ចើនណាស។់ 

ក៖ អូ្... 

ខ៖ ឡចរលួចមកពីឡចសឡទអ្នក នឹងគាម នអី្សុ ីដលគ់ាម នអី្សុីឡៅលចួ ឆ្ក់កឡនដៀរពីឡេយកមក 

ក៖ ចុោះ...ជីដូនជីតារបស់អ្៊ាុ៊ុំគារ់រស់ឡៅឡទឬគារ់ស្គែ ប់អ្ស់ឡ ើយ? 

ខ៖ គារ់ស្គែ ប់អ្ស់ឡ ើយ។ 

ក៖ គារ់ស្គែ ប់ឡៅអយុប ុន្មម នដដរ? 

ខ៖ ស្គែ ប់អយុ៧០អឺ្...អយុ៧០គារ់ស្គែ ប់។ 

ក៖ អ នងឹជីដូនឬក៏ជីតា? 



ខ៖ ជីតា។ 

ក៖ ជីតា?ចុោះជីដូន? 

ខ៖ ជីដូន..យាយអី្? 

ក៖ ច៎ស..យាយ។ 

ខ៖ យាយគារ់ស្គែ ប់អឺ្..ឡត្កាយតាអយុចិរសិបដដរ។ 

ក៖ ឡខ.. ីអំិុ្ចំគារ់ឡកើរឡ ឆ្ន គំារ់ឡកើរឡ ៎? 

ខ៖ អ្រ់បានចំឆ្ន ំគារ់ អ្រ់បានចំ។ 

ក៖ ចុោះគារ់ស្គែ ប់? 

ខ៖ គារ់ស្គែ ប់ឡៅឆ្ន ៨ំ០, ៨១អី្ឡលែចបារ់ 

ក៖ ទំង២ពីន្មក់ នឹងឡ ស? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឡ ើយ... 

ខ៖ កាលណុងខ្ុំពិនិរយឡៅអ្រ់ម្ភនថាន សំងកូវ គារ់ឈឺថាន ំសងកូវរិច ឡពទយម អ្រ់សូវម្ភនហាស
ដល់ចឹងអឺ្...គារ់ឈឺបានឆ្ប់ស្គែ ប់។ 

ក៖ គារ់ស្គែ ប់អយុប ុន្មម នដដលអ្៊ាុ៊ុំ? 

ខ៖ ៧០! 

ក៖ អូ្! ឆ្ន ំណា អ្៊ាុ៊ុំឆ្ន ំ? 

ខ៖ ឆ្ន ំដប រ..ដប រសបិ។ 

ក៖ អូ្..ឡខ..ឡ ើយឡ ម្ ោះពួកគារ់ឡ ម្ ោះអី្ដដរ? 



ខ៖ ឡ ម្ ោះអឺ្...ត្ពំអ៊ា វ ត្ពំអ៊ា វ ឡ ម្ ោះត្ពំអ៊ា វ ឡ ើយយាយឡ ម្ ោះអឺ្..ម្ភសម្ភសអឹ្ម។ 

ក៖ ម្ភសអឹ្ម? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឡ ើយ... 

ខ៖ កាលឡណាោះគារ់និយាយពីត្បវរតិកាលឆ្ន ំវយអឺ្...បាោងំដល់អឺ្...វយលន់នល ់ លន់នល់
វយខាែ ំងហ៎ា វយខាែ ំងឡ ើយដខមរឡយើងដខមរឡយើងផ្តត ច់អឺ្..ឡសដាកិចចទក់ពួរឡៅអឺ្...ទឡនែឡមេងាអ
ពួរប ុនកថ្ដ នឹង យកអម្ភ រនីអូ្រប័រ ទូកកាបា លហ៎់ាដឹកសម្ភា រៈ នឹងមកលនំឡពញ ដឹកមកទីត្កុង
លនំឡពញ ដឹកមកឡបើកាលណាផ្តត ច់ នឹងបានអអ្នកឡៅលនំឡពញ នឹងចញ់ ដល់ឡ ើយពួរចងពនែិច
ទឹកអដខសពួរ នងឹហាស គារ់និយាយដ្ឋក់ដខសពួរពនែិចទឹកដល់ទឡនែឡមេងាអេល់បាោងំមកអ
ម្ភ រនីមកជាប់ដល់ជាប់ឡៅ នឹងបាញអ់ឡបមកបាញ់ពនែិច។ 

ក៖ ម្ភ រនី នឹងខាងណា? 

ខ៖ ខាងអឡមរកិកាំង។ 

ក៖ អឡមរកិកាំង? 

ខ៖ បាទ! ជំន្មន់វយលន់នល ់នឹង។ ដល់ជាប់កដនែង នឹងដ្ឋច់ឡសបៀងឡៅលនំឡពញអ្ស ់ ឡ ើយ
អ្នកឡលឿង នឹងក៏ដ្ឋច់ដដលអកដនែង្ំឡេ កដនែង្ំអ្នកឡលឿង នឹង។ 

ក៖ អូ្... 

ខ៖  នឹងឡ ើយគារ់ថាវយ ដល់ឡ ើយទក់ពួរយកវយដបកកបា ល់មកបាញព់នែិចៗអលនំឡពញ
 នឹងចញ់ មង អលនំឡពញចញ់អ្នកឡលឿងចញ ់លន់នល់ចញទ់ំងអ្ស់។ 

ក៖ ឡ ើយ...ជំន្មន់ណាជំន្មន់ នឹង? 

ខ៖ ជំន្មន់ប ុលពរ។ 



ក៖ លន់នល់? 

ខ៖ ប ុលពរ។ 

ក៖ ប ុលពរ ់ហ? 

ខ៖ បាទ! ១៧ឡមស្គ។ 

ក៖ អូ្... 

ខ៖ បាទ! វយចញ់ឡ ើយបាញ់វយចញ់អឺ្...ប ុលពរហាសបាញ់ង្កប់េរមនុសសបាញង់្កប់េរ
ត្គាន់ដន...ឡៅេឡគាកង្កប់តាមផ្ែូវត្កាលទំងអ្ស។់ ឡៅដន...ត្រង់ដត្ពកឡតត  នឹងស្គែ ប់ឡត្ចើនង្កប់
េរ មងវអ្រ់ររ់ឡ ៎ទហានអឡមរចិកាងំវឡៅពទធ័ជាប់ចឹងឡេបាញង់្កប់េរឡៅទំងអ្ស ់មង។ 
ឡពលវចញ់ហ៎ា ឡ ើយស្គវ យឡរៀងត្គាន់ចញ់វយអ្នកឡលឿងស្គវ យឡរៀងក៏ចញ់លនំឡពញក៏ចញ់ 
 នឹងលន់នល់ពួកប ុលពរវយ។ 

ក៖ ឡ ើយចឹងចង់សួរអ្៊ាុ៊ុំបនដិច ឡៅកនុងជីវរិអ្៊ាុ៊ុំហ៎ាណ៎ាឡដ្ឋយថាអ្៊ាុ៊ុំចស់ចំណាស់ នឹងចឹងម្ភនបទ
ពិឡស្គ្ន៍ឡត្ចើនសួរថាដូចជាបទពិឡស្គ្ន៍អី្អ្៊ាុ៊ុំចលំែចមិនបានបទពិឡស្គ្ន៍លំបាកឡ ើយលវីង
ជូរចរ់ជាងឡេឡៅកនុងជីវរិ? 

ខ៖ អឺ្...លំបាកដន..ខាងងវកិា នឹងហាសឡចោះត្បឹងរស៊ាូ។ 

ក៖ ចុោះជំន្មន់ប ុលពរេិរថាលំបាកឡ សលំបាកខាែ ំងឡ ៎? 

ខ៖ លបំាក លំបាកខាែ ងំដដរប ុនឡយើងឡចោះដររស៊ា ូឡត្រោះអី្មិនដឹងឡៅណា ឡៅណាក៏មិនឡកើរ ប ុន
តាឡេឱ្យរបបកនុងមួយថ្ងៃដន...បាយមួយចនឬឡររមួយចនចឹងហាសត្រូវដរបានឱ្យ។ 

ក៖ ឡ ើយចឹងឡពលដដលជួបការលំបាកទំងអ្ស់ នឹងជអ្៊ាុ៊ុំឡ្វើអី្ឡដើមបីដូចជាយកឈនោះជមនោះកាល
លំបាក នឹងឬក៏ឱ្យវរសំ្គយទុកាកងវល់ឡ្វើយា ងមិច? 

ខ៖ អ នងឹរសំ្គយទុកាកងវល់ឡយើងឡដើរកំស្គនត។ 

ក៖ ឡដើរកំស្គនត? 



ខ៖ ឡដើរកំស្គនតឡត្ចៀងចឡត្មៀងអី្ឡផ្សងៗឡៅ។ 

ក៖ ឡ ើយ...ឡ ើយឡពលដដលលំបាក នឹងឡ្វើមិចយកឈនោះការលំបាក នឹងជមនោះយា ងមិច? 

ខ៖ អ្រ់្មរ់។ 

ក៖ ឡ ើយចុោះមិញបទពិឡស្គ្ន៍មិនលអ ឡ ើយចុោះបទពិឡស្គ្ន៍ដដលអ្៊ាុ៊ុំេិរថាសបាយជាងឡេ
ឡៅកនុងជីវរិដដលអ្៊ាុ៊ុំចងចំមិន...ចងចំរ ូរហ៎ាដដលេិរថាសបាយដមនដទន ឡរឿង នឹងដដល
បានជួប នឹងកនុងជីវរិម្ភនឡ ស? 

ខ៖ ម្ភន សបាយ នឹងចូលខាោអូ្ឡខសបាយ។ 

ក៖ ចឹងអ្៊ាុ៊ុំឧសា ៍ចូលខាោ អូ្ឡខដដល ់ហ? 

ខ៖ ចូលមតងម្ភក លដដរ។ 

ក៖ មតងម្ភក ល? ចឹងបានន័យថាអ្៊ាុ៊ុំចូលចិរតឡត្ចៀងឡ ស? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្៊ាុ៊ុំចូលចិរតរង្គ្នតីឡ ស? 

ខ៖ បាទ! ចូលចិរត។ 

ក៖ ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំចូលចិរតស្គត ប់បទចឡត្មៀងត្បឡលទណា? 

ខ៖ អឺ្ម...ចឡត្មៀងោកំាច់ស្គោ វ ន់អី្ នឹង។ 

ក៖ អូ្ឡខ...ឡ ើយចុោះបទ...បទពីជំន្មន់៦០មកចូលចិរតឡ ៎ដូចសុិនសុីស្គមុរអី្? 

ខ៖ សុិនសុីស្គមុរអឺ្...សែឹកដូងធាែ ក់សំយាក។ 

ក៖ ឡ ើយ...ចូលចិរតស្គត ប់ឡ ស? 

ខ៖ បាទ! 



ក៖ ចូលចិរតស្គត ប់ដដរអំិុ្ ន៎ស? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឡ ើយចឹងអ្៊ាុ៊ុំចូលចិរតឡត្ចៀង? 

ខ៖ បាទ! ចូលចិរតឡត្ចៀងអី្។ 

ក៖ ឡ ើយបទចឡត្មៀងអី្ដដលអ្៊ាុ៊ុំចូលចិរតស្សឡាញ់ជាងឡេឧសា ៍ឡត្ចៀងជាងឡេ? 

ខ៖ អឺ្...អសែឹកដូងធាែ ក់សំយាក នឹង។ 

ក៖ អូ្...សែឹកដូងធាែ ក់សំយាក នឹង ៎ហ នឹងអ្នកណាឡត្ចៀង? 

ខ៖ ឯសែឹកចកធាែ ក់មកត្រថ្ឆ្សនួសូរបានសខុសសួតីសុខឡសរដីលេូ់កលាណ។ 

ក៖ ឡ ើយអ្នកណាអ្នកឡត្ចៀងចឡត្មៀង នឹង? 

ខ៖ ដន៎...សុិនសុីស្គមុរឡត្ចៀង។ 

ក៖ សុិនសុីស្គមុរ? 

ខ៖ បាទ! ឡ ើយរស់ឡសរសីទុធ ។ 

ក៖ ឡ ើយអ្៊ាុ៊ុំចូលចិរតឡត្ចៀងឡ ើយឡត្ៅពីចូលចិរតឡត្ចៀង ចូលចិរតអី្ឡទៀរ? 

ខ៖ ឡត្ចៀងអឺ្...ចូលចិរតឡត្ចៀងអឺ្...ឡពលម្ភនកមមវ ិ្ ីអី្ោកំំស្គនតឡលងដូចថាបំបារ់ទុកាកងវល់អី្។ 

ក៖ ឡ ើយចង់សួរអ្៊ាុ៊ុំមួយឡទៀរដូចជាម្ភនជំន្មញអី្ដដលអ្៊ាុ៊ុំឡរៀនឡចោះពីត្េួស្គររគាន ដូចជាកូរសករ
ឡេើងឡតាន រ ឡវញវលែិ៍អី្ម្ភនឡ ៎? 

ខ៖ ខ្ុំធាែ ប់ឡេើងឡតាន រដដរឡរើ ទំឡនរ នឹងឡតាន រផ្ទោះខ្ុំម្ភន។ 

ក៖ អ៎្! 

ខ៖ ឡ ើយឡេើងឡតាន រឡ្វើបានត្គាន់ទុក ូប។ 



ក៖ អ៎្...ចឹងឡចោះកូរសករដដរអ្៊ាុ៊ុំ ន៎? 

ខ៖ មិនបានកូរសករឡទបានត្រឹម ូបឡទ។ 

ក៖ អ៎្... 

ខ៖ ឡ ើយកមួយ នឹង។ 

ក៖ ឡ ើយអឺ្... 

ខ៖ ឡពលទំឡនរ។ 

ក៖ ឡតាន រ នឹងខាស់ៗឡ ៎អ្៊ាុ៊ុំ? ប ុន្មម នដម ត្រដដរ? 

ខ៖ ត្បាំ...ត្បាំមួយដម ត្រ។ 

ក៖ ខាស់ដដរណ៎ា! 

ខ៖ ឡៅផ្ទោះខ្ុំម្ភន។ 

ក៖ អ៎្...ចឹងដកបរផ្ទោះអ្៊ាុ៊ុំ នឹងម្ភនឡតាន រម្ភនអី្? 

ខ៖ បាទៗ! ឡៅកូនខៃុំអឡៅឡចោះឡេើងឡទៀរឥេូវ។ 

ក៖ អ៎្... 

ខ៖ ប ុនឡចោះដរឃ្រ់មិនឱ្យឡេើង។ 

ក៖ លអឡចោះឡេើងឡតាន រ។ 

ខ៖ បាទ! ឡចោះឡេើង។ 

ក៖ ឡ ើយអឺ្ម...ឡ ើយអឺ្...ចុោះអឺ្...ចង់សួរអ្៊ាុ៊ុំអឺ្...ចមួំយដលែរអ្៊ាុ៊ុំ។ ចឹងមិញសួរអ្៊ាុ៊ុំពីជីដូនជីតា បទ
ពិឡស្គ្ន៍ឡៅកនុងជីវរិ ឡ ើយអឺ្...ចុោះចង់សួរអ្៊ាុ៊ុំមួយឡទៀរអឺ្..ចង់សួរថាដូចជាឡៅកនុងត្កុមត្េួស្គរ
អ្៊ាុ៊ុំឡ្វើមិចឡដើមបីេិរថាឡដើមបមី្ភនសុលមងាល? 



ខ៖ ចង់ថាឡយើងរកត្បាក់កថ្ត្មឱ្យត្េួស្គរម្ភនសុលមងាល។ 

ក៖ អឺ្មអូ្ឡខ.. 

ខ៖ ជីវោពម្ភន ូបចុកត្េប់ត្គាន់។ 

ក៖ ឡខ! ឡ ើយចឹងចុងឡត្កាយឡបើសិនជាអ្៊ាុ៊ុំអឺ្...ម្ភនរកយផ្តត ំឡផ្្ើរឡៅដល់ដូចជាឡៅឡពលដដលកូន
ឡៅរបស់អ្៊ាុ៊ុំគារ់បានស្គត ប់ឮការសម្ភា សមួយ នឹងហ៎ាណ៎ាសួរថាអ្៊ាុ៊ុំម្ភនរកយអ្វីដដលជាដំបូន្មម ន
ឡៅដល់ពួកគារ់ឡបើគារ់បានស្គត ប់? 

ខ៖ ជារកយអឺ្...ដលកូ់នឡៅអឺ្...ឱ្យខំត្បឹងឡរៀន ឱ្យខំឡ្វើអំ្ឡពើលអ ឡ្វើអំ្ឡពើលអឡ ើយឡជៀសវងឡ្វើ
អំ្ឡពើអត្កក់ឡដើមបីអឺ្...កំុឡសពឡត្េឿងឡញៀនអី្ហ៎ា ហាមផ្តត ច់ឡត្េឿងឡញៀនមិនឱ្យទក់ទងវ។ 

ក៖ ឡខ! ចឹងចុងឡត្កាយសមូអ្រេុណដល់អ្៊ាុ៊ុំមតងឡទៀរដដលបានឱ្យខ្ុំសម្ភា ស ឡ ើយការសម្ភា ស
ឡនោះនឹងដ្ឋក់ចូលឡៅកនុងឡវបស្គយរបស់ស្គលាដដលម្ភនឡ ម្ ោះថាស្គលាត្ពីកាំយាងំស រដា
អឡមរកិឡ ើយម្ភនទីតាំងឡៅ...ឡៅរដាយូថាឡ ើយអឺ្ម...ចឹងអ្រេុណអ្៊ាុ៊ុំឡ ើយពួកឡយើងនឹងយក
ការសម្ភា ស នឹងឡៅដ្ឋក់ឡៅឡលើឡវបស្គយ នឹង ឡ ើយចឹងឡបើសិនជាអឺ្ម..អ្៊ាុ៊ុំ.ចង់ស្គត ប់ឬក៏អី្ចូល
ឡៅកនុងឡវបស្គយ នឹងឡ ើយអចស្គត ប់បានចឹង។ អ្រេុណឡត្ចើនអ្៊ាុ៊ុំ៕ 


