
ការសម្ភា សរបសប់ងប្បុសមេកសេាសស 

    ក៖ អ្នកសម្ភា ស ឡេង ធាវ ី      ខ៖ អ្នកត្រវូឡេសម្ភា ស ឡេក សេាសស 
ក៖ អឺ្..ជាដំបូងសូេអ្រេុណបងត្បុសដដលបានអឺ្...ឡោយនាងខំុ្េកឡ វ្ើការសម្ភា សឡ ើយអឺ្...
ពួកខំុ្ឡ វ្ើការសម្ភា សឡនេះេឺឡៅកនុងថ្ង្ទី២៦ ដខ២ ឆ្ន ំ២០១៩ ឡ ើយពួកខំុ្ឡ វ្ើការសម្ភា សេឺឡៅ...
អឺ្ឡៅ នឹងម្ភនឡ ម្ េះអី្បងោចជួយត្បាប់រិច? 

ខ៖ ឡៅទីឡនេះឡេឡៅឡ ម្ េះនាងេងហីងអឺ្...ស្សុកសំបួរម្ភស ឡៅកនុងអឺ្..ទីរួេឡខរតកំពង់ចាេ      
បាទ។ 

ក៖ ចាសឡ ើយអឺ្...ខំុ្ឡ វ្ើការសម្ភា សខំុ្អឺ្...ម្ភនឡ ម្ េះឡេងធាវ ីអឺ្...ឡ ើយជាដំបូងចង់សួរបងអឺ្
បងម្ភនឡ ម្ េះអី្ដដរបង? 

ខ៖ ខំុ្ឡ ម្ េះអឺ្...ឡេក សេាសស។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...បងម្ភនឡ ម្ េះឡៅឡត្ៅអ្រ់បង? 

ខ៖ អឺ្...ឡ ម្ េះឡត្ៅឡ ម្ េះឡេក េ..ឡ ...ក ឡេកអឺ្..ពីឡត្រេះឡោយសារឡ វ្ើការជាេួយអឺ្..បងបអូន
បរឡទសអ្ញ្ច ឹងគារ់ឡៅសេាសសគារ់ឡៅឡពលខលេះឡៅអ្រ់ចំដូឡចនេះខំុ្ក៏យកអឺ្..ឡ ម្ េះឡត្ៅេួយ
ឡទៀរឡ ម្ េះថាឡេកអ្ញ្ច ឹងឡៅស្សួលឡៅ។ 

ក៖ អ្ញចឹងអឺ្..តំងពីឡកមងេកបងម្ភនធាល ប់ម្ភនឡ ម្ េះអី្ឡេឡៅឡៅពីរូចឡេឡៅឡ ម្ េះឡលងអី្
ហាសម្ភនអ្រ់បង? 

ខ៖ អឺ្...អ្រ់ដដលម្ភនឡទ។ ម្ភនដរបងជីដូនេួយខំុ្គារ់ឡៅខំុ្អឺ្..ោញិលៗ ប ុដនតម្ភនតគារ់
 នឹងឡទដដលឡៅខំុ្ ឡត្ៅពីឡនាេះគាម ននរណាឡៅឡទឡ ម្ េះោញិល នឹង ៎។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងឡ ើយអឺ្..បងសពវថ្ង្ នឹងបងម្ភនោយុប ុនាម នឆ្ន ំដដរ? 

ខ៖ សពវថ្ង្ខំុ្ម្ភនោយុ៤០ឆ្ន ំឡ ើយ។ 



ក៖ ឡ ើយអឺ្...បងឡកើរឡៅថ្ង្ដខឆ្ន ំណាដដរបងោចជួយត្បាប់បនតិចបានឡ បង? 

ខ៖ អឺ្េ..ខំុ្ក៏េិនឡជឿថាខំុ្៤០ឆ្ន ំដដរ ប ុដនតឪពុកម្ភត យខំុ្ថាខំុ្ឡកើរឡៅអឺ្..ឆ្ន ំអឺ្..១៩៧៨ ឡៅកនុងដខ
េិងុនា ថ្ង្ទី០៩។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡនេះជាឪពុកម្ភត យរបស់ខំុ្គារ់ត្បាប់។ 

ក៖ ចាសឡ ើយអ្ញ្ច ឹងបងស្សុកកំឡណើ រឡៅខាងណាវញិ? 

ខ៖ ខំុ្ឡៅអឺ្...ស្សុកកំឡណើ ររបស់ខំុ្េឺឡៅភូេិសំឡោងឡេឡៅថាភូេិសំឡោងទូរឡោ ស្សុកបាោយអឺ្
...ឡខរតកំពង់្ំ។ វាសថិរឡៅកនុងអឺ្..ឃំុចុងដូង អ្ញ្ច ឹងឡបើយាយឡោយចំឡៅេឺភូេិសំឡោងទូរឡោ 
ឃំុចុងដូង ស្សុកបាោយ ឡខរតកំពង់្ំ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្..ឡរើបងត្បុសម្ភនបងបអូនប ុនាម ននាក់ដដរ? 

ខ៖ ម្ភនអឺ្..៨នាក់ ត្បុសអឺ្...៥នាក់ ស្សី៣នាក់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងជាកូនទីប ុនាម ន? 

ខ៖ ខំុ្ជាកូនទី៤។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងោចឡរៀបោប់ឡ ម្ េះអឺ្..បងបអូនតំងពីទីេួយេកគារ់ម្ភនឡ ម្ េះអី្ ឡ ើយគារ់
ោយុប ុនាម ន? 

ខ៖ បងទីេួយរបស់ខំុ្គារ់ឡ ម្ េះអឺ្..ឡេក សូនី គារ់ោយុត្បដ លជាដសសិបត្បំា ដសសិប
ត្បំាេួយឡ ើយ ឡ ើយបងទីពីររបស់ខំុ្គារ់ឡ ម្ េះអឺ្..ឡេកអឺ្..ឡេកសុភត្ក្ត ឡ ើយគារ់ត្បដ ល
ជាខទង់ដសត្បំាអី្ប ុណណឹ ងៗ ឡ ើយបងទីបីត្បដ លឡ ម្ េះអឺ្..ឡេកសុភាព។ គារ់ត្បដ លជា៤៣
អី្ នឹងឡ ើយអឺ្...ខំុ្ជាកូនទីបួនឡ ើយអឺ្..បអូនបនាទ ប់ខំុ្េឺឡេកឡសា...ឡេកឡសាភណឌ្ ត្បដ ល...
ោយុរបស់គារ់ត្បដ លជា៣៦ ឡ ើយបនាទ ប់េកឡទៀរ ឡេក សេបរតិ ោយុរបស់គារ់ត្បដ ល



ជាថ្េា..ថ្េាត្បំាបី ឡ ើយបនាទ ប់េកឡទៀរ ឡេក សុខពិនិរយ ២៦ោយុគារ់ ឡ ើយ ឡេក សុជារិ ឡៅ
សំបូរ ោយុរបស់គារ់ត្បដ លជាថ្េាបួនឬថ្េាត្បំា។ 

ក៖ ចាស...អ្ញ្ច ឹងអឺ្...តំងពីឡកមងេកបងម្ភនអ្នុសាវរយ៍ីដូចជាម្ភនការអី្ចងចំាខលេះជាេួយបង
បអូនហាបង? 

ខ៖ អឺ្ ឹងេ...ម្ភនឡត្ចើនម្ភនឡត្ចើនអឺ្...ឡ ើយភាេឡត្ចើនជាេួយនបអូនខំុ្ដដលឡៅរូចៗជាងខំុ្
ណាស់ ឡត្រេះបងខំុ្្ំៗេឺគារ់ឡៅឡរៀនកាលជំនាន់ខំុ្ឡៅរូច នឹងអឺ្...ដូចថាឡចញពីសង្គ្រា េេក
ឡៅកនុងភូេិឡយើងវាអ្រ់ម្ភនសាោឡរៀនអី្ឡទ។ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ឡដើេបីឡោយពួកគារ់បានឡៅឡរៀនលុេះ
ត្តដរគារ់េកឡៅតេៗទីត្បជំុជនហាណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡត្រេះអឺ្...ភូេិរបស់ខំុ្ នឹងវាោច់ស្សឡយាល៧េីេូដីពីងនល់ជារិ។ អ្ញ្ច ឹងកាលខំុ្ឡៅរូច នឹង
វាអ្រ់ម្ភនផ្លួវៗជារិឬអ្រ់ម្ភនផ្លូវដដលោចជិេះកង់ឬក៏អី្ឡទកនុងកាលឡៅងនល់ជារិឡយើងត្រូវឡដើរ
ការ់ថ្ត្ពការ់អី្ឡត្រេះឡៅជំនាន់ឡនាេះវាឡត្គាេះថាន ក់ដដរ។ ថ្ត្ពវាម្ភនសរវសាហាវដូចជាខាល ដូចជា
ដកែចចកអី្អ្ញ្ច ឹងដដរ នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡត្រេះអឺ្...ឡ ើយឡៅឡពលអ្ញ្ច ឹងឡេេិនសូវដូចជាហា៊ា នឡៅងនល់ជារិឡទអ្ញ្ច ឹងឡត្ចើនដរឡៅ
កនុងភូេិវលិកនុងភូេិដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងអឺ្...បងៗរបស់ខំុ្ នឹងេឺពុករបស់ខំុ្យកគារ់ឡៅឡផ្្ើរឡោយ
ឡៅជាេួយនឹងផ្ទេះអ្៊ាុ៊ុំរបស់ខំុ្ឡៅោកដនលងផ្ារកំពង់ងម នឹងឡៅកដនលងទីត្បជំុជន នឹងឡដើេបីឡោយ
គារ់បានឡៅឡរៀន។ ដូឡចនេះអឺ្...អ្នុសសវរយ៍ីរបស់ខំុ្ជាេួយនឹងបងៗរបស់ខំុ្េិនសូវម្ភនឡត្ចើន
ប ុនាម នឡទឡត្ចើនដរជាេួយនឹងបអូនរូចជាងខំុ្។ 

ក៖ ចាស ី..អ្ញ្ច ឹងអឺ្..បងបអូនរបស់បងត្បុសឥេូវគារ់រស់ឡៅឡខរតណាខលេះដដលបងោចដឹង
ឡ បង? 



ខ៖ អឺ្...បង...បងទីេួយរបស់ខំុ្ ឡេក សូនី គារ់ឡៅជាេួយនឹងឪពុកម្ភត យរបស់ខំុ្ឡៅអឺ្..កំពង់ងម
េឺគារ់សាងសង់ផ្ទេះឡៅពីឡត្កាយផ្ទេះឪពុករបស់ខំុ្ឡ ើយអឺ្...តេពិរឡៅអឺ្...ភូេិត្ររំងសាវ យ
ខាងរបូងេនទីរឡពទយបដងអកស្សុក នឹង ឡ ើយអឺ្..ឡៅដកបរវទិាល្យ ជាសីុេ បលល្ងែ អឺ្...វទិាល្យ
ជាសីុេកំពង់ងមអឺ្...ឡ ើយចំដណកបងត្បុសរបស់ខំុ្បងត្បុសទីពីរ នឹងេឺគារ់បានត្បពនធឡៅឡខរត
ថ្ត្ពដវង ប ុដនតសពវថ្ង្គារ់អឺ្..ឡ វ្ើការឡៅត្បឡទសថ្ងឡៅឡកាេះឆ្ង  ីគារ់បានឡ វ្ើផ្ទេះេួយឡៅដកបរ
ផ្ទេះឪពុករបស់ខំុ្ឡៅត្ររំងសាវ យ នឹងដដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡ ើយអឺ្...ចំដណកបងស្សីរបស់ខំុ្េឺគារ់អឺ្..ម្ភនសាវ េីឡៅឡខរតបារ់ដំបង ឡ ើយគារ់ឡ វ្ើការ
ឡៅត្បឡទសថ្ងដដរ ត្បដ លជាគារ់អ្រ់ទាន់ម្ភនផ្ទេះសដេបងខលួនឯងឡទ ប ុដនតេឡត្ម្ភងរបស់គារ់
ត្បដ លជាគារ់ឡៅឡៅខាងឡខរតបារ់ដំបងោ នឹងជា..សត្ម្ភប់បអូនរបស់ខំុ្បនាទ ប់ខំុ្េឺគារ់បាន
ត្បពនធឡៅឡខរតកំពរឡៅអឺ្...ភូេិថ្ត្ពយា វឡៅស្សុកឈូក នឹងឡ ើយគារ់ម្ភនដីដស្សចម្ភែ រម្ភនផ្ទេះ
ម្ភនឡគាអី្ឡៅ នឹង ឡ ើយចំដណកបអូនស្សីរបស់ខំុ្អឺ្...បនាទ ប់ពីបអូនខំុ្ត្បុស នឹងេឺគារ់អឺ្...បានបតី
ឡៅឡខរតកំពង់សពឺ ប ុដនតម្ភនការដបកបាក់គាន  ឡោយសារដរអឺ្..បតីរបស់គារ់ នឹងអឺ្...េិនបាន
បរហ ញភាពជាបតីលអឬក៏ទំនួលខុសត្រូវលអកនុងត្កុេត្េួសារអ្ញ្ច ឹងខំុ្េិននិយាយឡត្ចើនឡទអំ្ពី
ទាក់ទងនឹងគារ់ ប ុនត្គាន់ថាជាេូលឡ រុដដលឡ វ្ើឡោយបអូនខំុ្ត្រូវដចកផ្លូវជាេួយគារ់ ឡ ើយ
 នឹងដូឡចនេះគារ់សពវថ្ង្េឺគារ់ឡ វ្ើការឡៅអឺ្...ទីរួេឡខរតកំពរឡៅកនុងហាងអឺ្...ដដលពួកបរឡទស
េកឡបើកការរកសីុឡៅស្សុកឡយើងដូចជាហាងកាឡ វ ដូចជាហាងេហូបបរឡទសអី្អ្ញ្ច ឹងហាណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡ ើយចំដណកបអូនស្សីខំុ្អឺ្...ចំដនកបអូនខំុ្ពីរនាក់ឡទៀរេឺគារ់ឡៅឡរៀនអឺ្...ឡ វ្ើការគារ់អ្រ់ទាន់
ម្ភនេូស្សករឡទ អ្ញ្ច ឹងគារ់ឡៅផ្ទេះជួលឡៅភនំឡពញអ្ញ្ច ឹងអឺ្..គារ់ឡៅេកៗផ្ទេះឪពុកខំុ្ជាឡរៀង
ោល់ឡពលណាគារ់ចង់េកគារ់េកអ្ញ្ច ឹងឡៅ។ ោ នឹងជា...ជាទីតំងរបស់បងបអូនរបស់ខំុ្គារ់
សថិរឡៅសពវថ្ង្។ 

ក៖ ចាស! ឡ ើយអ្ញ្ច ឹងចង់សួរបងដដលអឺ្..ឪពុកបងឡ ម្ េះអី្ដដរបង? 



ខ៖ ឪពុករបស់ខំុ្គារ់ឡ ម្ េះ ឡេក សន។ គារ់ជាអ្រីរត្េូបឡត្ងៀនថាន ក់បឋេថាន ក់ទីេួយថាន ក់ទីពីរ
គារ់ជាទូឡៅគារ់បឡត្ងៀន ឡ ើយគារ់ោយុគារ់េឺ៧៦ គារ់ោយុឡត្ចើនឡ ើយប ុដនតកម្ភល ំងពលំ
របស់គារ់េឺឡៅមំ្ភេួនគារ់ឡ វ្ើដំឡណើ រ គារ់ ូបបាយបាន គារ់សត្ម្ភនលក់។ ដូឡចនេះខំុ្េិរថា
គារ់ោចរស់រ ូរដល់ខំុ្េិរថាោចដល់ជិរដល់១០០ដដរ ឡត្រេះសុខភាពគារ់គារ់អ្រ់ឈឺឡទ
សពវថ្ង្គារ់ឡៅឡបើកេ ូរូគារ់ឡៅ...ដូឡចនេះតេការបា ន់សាម នរបស់ខំុ្គារ់ោចរស់បានឡៅជាងឬ
ក៏ោចដកបរេួយរយឬោចេួយរយឡលើសខំុ្េិនចាស់ដដលប ុនត្គាន់ថាសាថ នភាពរបស់គារ់សពវ
ថ្ង្េឺគារ់ឡៅមំ្ភទំា។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...បងដឹងគារ់ឡកើរឡៅថ្ង្ដខឆ្ន ំណាដដរឬឡទ? 

ខ៖ គារ់ត្បាប់ខំុ្ដដរ ប ុដនតឡយើងដឹងឡ ើយអឺ្...ឡយើងជនជារិដខមរឡយើងអឺ្...ឡេឡៅថាការត្បារពធខួប
កំឡណើ រ វាេិនឡពញនិយេឡទសត្ម្ភប់ស្សុកឡយើង។ 

ក៖  នឹងឡ ើយ។ 

ខ៖ ដូឡចនេះអឺ្...េិនបានដឹងជាក់ោក់ដដរ។ គារ់ត្បាប់ខំុ្ដដរដរខំុ្ឡភលចអឺ្..ដូឡចនេះខំុ្េិនចំាឡទទាក់ទង
នឹងគារ់ឡកើរថ្ង្ទីប ុនាម នដខអី្ឆ្ន ំណាខំុ្អ្រ់ចំា។ 

ក៖ ដរបងោចចំាថាគារ់ឡកើរឆ្ន ំអី្ឆ្ន ំដខមរឡយើងហាបង? 

ខ៖ ខំុ្អ្រ់ចំាដដរ គារ់ត្បាប់ដរខំុ្េិនសូវចំាអ្ញ្ច ឹងអឺ្..សំុអ្្ាស្ស្យផ្ងចំនុចឡនេះ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ឡ ើយដល់ឡពលម្ភត យបងវញិឡ ម្ េះអី្ដដរ? 

ខ៖ ម្ភត យរបស់ខំុ្គារ់ឡ ម្ េះអឺ្...េ ប់..អឺ្...េ ប់ ថ្ណសីុេ។ បាទ! គារ់ជាអ្រីរអឺ្..ត្េូបឡត្ងៀនដដរ
ថាន ក់ទីេួយថាន ក់ទីពីរឡ ើយគារ់ចូលនិវរតអ្ស់ឡ ើយៗអឺ្...ឡត្កាយពីត្េូបឡត្ងៀនគារ់ឡ វ្ើដស្សគារ់
ឡ វ្ើដស្សដដរេឺអឺ្..ឡយើងម្ភនដីដស្សឡៅឯភូេិកំឡណើ រណុងដដរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងដឹងគារ់ឡកើរឡៅអឺ្..ឆ្ន ំណាដដរបង? 



ខ៖ ខំុ្អ្រ់ចំាដដរ ខំុ្ដូចជាម្ភត យរបស់ខំុ្ដូចជាោយុបអូនឪពុកត្បដ លជាអឺ្...ត្បដ លជា៥ឆ្ន ំ៦
ឆ្ន ំដដរ ដូចថាេម្ភល រគាន ហាណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្បដ លជាចឡនាល េះ នឹងដដរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឡ ើយអឺ្...េួយឡទៀរអឺ្េ...សត្ម្ភប់ឪពុកម្ភត យបងៗយល់ថាគារ់ជាេនុសសដបបណា
ដដលគារ់ជាេនុសសកាចឬក៏សលូរឬក៏យា ងឡេ ច? 

ខ៖ ឪពុករបស់ខំុ្េហាសលូរអឺ្...គារ់ជាេនុសសម្ភនឡ រុផ្លលអណាស់ឡ ើយអឺ្...ម្ភត យរបស់ខំុ្
គារ់ោងកាច។ កាលឡយើងឡៅរូចៗេឺឡពលណាឡយើងឡេឡៅថាអឺ្...ម្ភនឥរយិាបងដូចជាយំ
រឡ េរហាេឬក៏ដូចថាោរេមណ៍អី្អ្ញ្ច ឹងដូចថាឡចេះតេួរឡ  អ្រ់ដឹងឡរឿងឡ រុអី្ចឹង ម្ភត យរបស់
ខំុ្គារ់ត្បាកដជាទាញររំរ់ ឡ ើយប ុដនតឪករបស់ខំុ្គារ់អឺ្...លួងឡោេគារ់ឡលើកពរគារ់ោង
គារ់ជូរទឹកដភនកអី្អ្ញ្ច ឹងគារ់ឡចេះដរត្ពឡោេអី្អ្ញ្ច ឹងឡៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដរដូចថាឡោយនិយាយឡោយចំឡៅេឺឪពុកម្ភត យរបស់ខំុ្ជាឪពុកម្ភត យេួយដដលលអបំផុ្រ
សត្ម្ភប់ខំុ្ពីឡត្រេះទីេួយេឺអ្រ់ម្ភនអំ្ឡពើ ិងាឡៅកនុងត្េួសារ។ ឪពុករបស់ខំុ្គារ់ធាល ប់ថ្វ  ឡយើង
ដដរ ប ុដនតគារ់កត្េថ្វ  នឹងររំរ់។ គារ់ឡត្បើកដនសងឬក៏ត្កម្ភអឺ្...កនុងការវាយកនុងការថ្វ  ពួកឡយើង
គារ់អ្រ់ដដលថ្វ  កាលឬក៏ថ្វ  ខនងេឺគារ់ថ្វ  ចំកដនលងសាច់អឺ្..េូងឡយើង នឹង។ គារ់ថ្វ  ត្រង់ នឹងឡ ើយ
គារ់ក៏អ្រ់ថ្វ  ឡជើងដដរ ឡ ើយឡបើម្ភត យរបស់ខំុ្ឡបើសិនជាគារ់វាយកូនេឺគារ់វាយត្រឹេចឡងែេះចុេះ
ឡត្កាេ ឡ ើយគារ់វាយពីឡជើងឡ ើយគារ់ក៏អ្រ់វាយខនងដដរ។ គារ់វាយកដនលងណាម្ភនសាច់
ឡ ើយ...ប ុដនតភាេឡត្ចើនេឺកត្េឡឃើញឪពុករបស់ខំុ្គារ់អឺ្..វាយណាស់េឺគារ់ឡត្បើអឺ្..លកខណៈឡេ
ឡៅវ ិ្ ីសាស្តសតដណនំាតេរយៈការជួបេុខទល់នឹងេុខ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ដូចថាឡៅពួកឡយើងេកអ្ងាុយឡលើឡៅអី្ឬក៏អ្ងាុយឡលើដត្េឡ ើយទល់េុខគាន ជាេួយគារ់
ឡ ើយគារ់ដណនំាអ្ញ្ច ឹងឡៅ។ គារ់ដណនំាអំ្ពីសកេមភាពរបស់ឡយើង អំ្ពីឥរយិាបងរបស់ឡយើង
អី្គារ់ដណនំាឡ ើយ... នឹងឡយើងឡៅឡកមងឡពលខលេះឡយើងសាត ប់គារ់ប ុដនតចិរតរបស់ឡយើងៗអឺ្...ដូច
ថាេិន...ដូចថារងឹទទឹងអី្អ្ញ្ច ឹងប ុនត្គាន់ថា នឹងគារ់កត្េវាយដំ។ ឡបើម្ភត យរបស់ខំុ្គារ់េិនដណ 
នំាឡទ គារ់អ្រ់និយាយេុខទល់េុខឡទេឺគារ់អឺ្...វាយឡ ើយេឺគារ់រុញឡោយឪពុកខំុ្ជាអ្នកដដល
ឡោេះស្សាយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប ុដនតឥេូវឡនេះពួកគារ់ចាស់ៗឡ ើយអឺ្..េឺគារ់លេះបង់អ្ស់ឡ ើយទាក់ទងនឹងការវាយឬសអី
ឡ ើយ គារ់អ្រ់ដដលឡេើលរយអ្នកដ៏ថ្ទឡទ។ ឪពុកម្ភត យរបស់ខំុ្គារ់ស្សោញ់ៗោប់ោនអ្នក
ជិរខាងឡ ើយគារ់េិនដដលឡោភរបស់ឡេឡទ។ គារ់អ្រ់ឡោភសូេបីដរដីេួយចរអ េឬក៏ដីេួយ
ត្កចកថ្ដេឺគារ់េិនលូករបស់ឡេឡេើយ ដរក៏កំុលូករបស់គារ់ដដរឡ ើយអឺ្...គារ់ម្ភនឡ រុផ្ល
ចាស់ឡ ើយអឺ្...គារ់ខំុ្ឡឃើញថាឳពុកម្ភត យរបស់ខំុ្ គារ់ម្ភនត្បាជ្ាឡត្ចើនឡត្បៀបឡ្ៀបជាេួយ
ឪពុកម្ភត យឡផ្សងឡទៀរឡៅកនុងភូេិដដលឡយើងរស់ឡៅហាណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡឃើញថាអឺ្...ពីឡត្រេះេូលឡ រុខំុ្និយាយដូឡចនេះឡត្រេះឥេូវខំុ្្ំឡ ើយខំុ្ម្ភនត្េួសារខលួនឯង
ឡពលដដលខំុ្សេលឹងឡេើលងយឡត្កាយឡៅវញិ ខំុ្ឡឃើញថាត្េួសាររបស់ខំុ្ជាត្េួសារេួយដដល
ឪពុកម្ភត យរបស់ខំុ្ជាឪពុកម្ភត យដដលលអបំផុ្រឡៅកនុងភូេិឋាន ពីឡត្រេះអ្រ់ម្ភនអំ្ឡពើ ិងាគារ់
ដណនំាគារ់ឡត្បៀនត្បឡៅគារ់អឺ្...វាយនឹងររំរ់េតងម្ភែ ល ប ុដនតគារ់អ្រ់ឡត្បើលកខណៈឡេឡៅថា
វរថុរងឹ។ គារ់ឡត្បើកដនសងឬក៏ឡត្បើត្កម្ភឡ ើយអឺ្...គារ់រុញត្ចានឡយើងឡោយឡៅសាោ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡនេះជាសំខាន់បំផុ្រ គារ់រស៊ាូសុខចិរតលក់ដីដស្ស លក់ឡគា លក់ត្ជូកឡដើេបីឡោយកូនបានឡៅ
ឡរៀន ឡ ើយរ ូរដល់គារ់លក់ផ្ទេះដដលផ្ទេះកំឡណើ ររបស់ខំុ្ នឹងគារ់លក់ឡដើេបីេកឡៅតេងនល់
ជារិេកទិញដីឡៅតេខនល់ជារិឡដើេបីឡោយឡយើងបានឡៅសាោពីឡត្រេះគារ់ឡឃើញថា នឹងជា



អ្វីេួយដដលគារ់ោចឡ វ្ើបានឡដើេបីឡោយឡៅកាន់កូនេឺឡោយកូនឡៅសាោឡរៀន។ ឡ ើយគារ់   
រស៊ាូណាស់ជាេួយនឹងការឡរៀនសូត្ររបស់កូនៗឡ ើយអឺ្... នឹងឡោយដេកឡោយសារដរឡយើង
ដឹងឡ ើយថាជីវភាពត្េូបឡត្ងៀនឡៅស្សុកដខមរឡយើងពីេុនេឺត្បាក់ដខ៦េឺុនអឺ្...៨េឺុន ឡ ើយគារ់
កូនឡត្ចើនដូឡចនេះេិនោចម្ភន្នធានឡត្ចើនកនុងការឡោយកូនឡរៀនបានដិរដល់បានឡទ ប ុដនតអ្វី
ដដលខំុ្ោចនិយាយបានថាឪពុកម្ភត យរបស់ខំុ្េឺគារ់លអខាល ំងដេនដទន។ គារ់អឺ្...ឡេឡៅថាវរី
បុរសឡៅកនុងត្េួសារ ខំុ្សេលឹងងយឡត្កាយវញិេឺខំុ្ឡត្រកអ្រដដលឡកើរេកឡៅកនុងវងសត្រកូលឡនេះ
ឡ ើយឪពុករបស់ខំុ្េឺគារ់ពូដកខាងឯទំនាក់ទំនងជាេួយនឹងោជ្ា្រដដនដី។ សពវថ្ង្គារ់ចូល
និវរតន៍ពីត្េូបឡត្ងៀន។ គារ់បឡត្េើការឡៅខាងឃំុគារ់កាន់កាប់ខាងអ្ត្តនុកូលោខ នឡ ើយអឺ្..អ្នក
ភូេិេឺស្សោញ់គារ់ខាល ំងដេនដទនពីឡត្រេះគារ់អ្រ់សីុសំណូកសូកបា ន់។ គារ់អ្រ់ចូលថ្ដ
ជាេួយនឹងសីុសំណូកសូកបា ន់ការកិបឡកញ ឬក៏ឡេេកឡ វ្ើអ្ត្តនុកូលោខ នទារលុយឡេគារ់អ្រ់
ឡទ។ បាទ! ឡបើអ្នកឡផ្សងលុេះត្តដរពីរេឺុនអី្បានឡេឡ វ្ើឡោយដរត្បសិនឡបើពុកខំុ្េឺគារ់េិនម្ភន
ទាេទារអី្ឡទេឺគារ់ឡ វ្ើឡោយ។ អ្នកខលេះគារ់ឡ វ្ើឡោយឡ ើយេិនេកយកឡទៀរគារ់យកឡៅឡោយ
ដល់ផ្ទេះឡទៀរឡោយេិនេិរទារថ្ងលសាងំេ ូរូគារ់ ឡ ើយអ្នកខលេះគារ់ទុកឡោយឡទៀរពីឡត្រេះយក
ឡៅឡបើពួកគារ់យកឡៅដូចថាអ្នកភូេិគារ់យកឡៅអ្នកខលេះឡ វ្ើបារ់ឡទៀរ។ អ្ញ្ច ឹងេកទឹកដភនកផ្ង
ទឹកសំឡបារផ្ង េកឡោេ ជួយផ្ង អ្៊ាុ៊ុំឡអ្ើយ ពូឡអ្ើយជួយផ្ងឡោកបងឡអ្ើយជួយផ្ងជួយឡោេះ
ស្សាយេឺគារ់ជួយឡោេះស្សាយឡ ើយគារ់េិនដដលទាេទារកថ្ត្េពីអ្នកភូេិឡទ។ អ្ញ្ច ឹងឡ ើយ
បានអ្នកជាភូេិឡេស្សឡាញ់ខាល ំង ឡ ើយឡេចង់ឡោយគារ់ឡ វ្ើឡេឃំុ ប ុដនតម្ភត យរបស់ខំុ្គារ់ថាេិន
បាច់ឡ វ្ើឡទ ពីឡត្រេះគារ់៧១ោងចាស់ឡត្ចើនឡ ើយ ឡ ើយដភនកគារ់ក៏ោងអ្ន់ខលេះដដលឡត្រេះឡ វ្ើ
ឡេឃំុេឺត្រូវឡៅជួបឡៅហាវ យឡខរត ឡៅជួបឡៅហាវ យស្សុកអឺ្...ឡ វ្ើរបាយការណ៍ឡត្ចើនឡ ើយឡពល
ខលេះឡៅត្ពឹកេកវញិយប់។ អ្ញ្ច ឹងេកវញិខាល ចឡត្គាេះថាន ក់តេផ្លូវអី្អ្ញ្ច ឹងហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដូឡចនេះម្ភត យរបស់ខំុ្ ឡ ើយឡយើងបានឡោយឡយាបល់គារ់ថាេិនបាច់ឡ វ្ើឡេឃំុឡទត្គាន់ដរឡ វ្ើ
ត្កុេត្បឹកាឡៅបានឡ ើយ។ ប ុដនតគារ់ឡ វ្ើការររឡេឃំុដូចថា...េូលឡ រុគារ់ឡ វ្ើការររឡេឃំុ
ពីឡត្រេះគារ់ដឹងរឡបៀបឡ វ្ើការគារ់ដឹងអំ្ពីអឺ្...យុទធសាស្តសតឡ វ្ើការ។ គារ់ចាស់ោស់ជាេួយ



ការររគារ់ ឡ ើយដូឡចនេះអឺ្..ឡបើសិនជា..ម្ភនអី្ឡត្ចើនោចនិយាយពីឪពុករបស់ខំុ្គារ់...ឡ ើយអឺ្
...អ្នកណាៗក៏ឡេឡគារពស្សឡាញ់គារ់ដដរឡៅកនុងភូេិឋានឡ ើយអឺ្..សពវថ្ង្ នឹងឡពលខលេះម្ភនអឺ្
...អ្នកពួកនិសសិរឡពទយដដលចុេះឡៅកេមសិកាឡពទយហាណា ចុេះកេមសិកា ឡេឡៅជួលផ្ទេះឪពុក
ម្ភត យខំុ្សត្ម្ភកឡ ើយឪពុកម្ភត យខំុ្គារ់ឡគារពស្សឡាញ់ោប់ោនឪពុកម្ភត យខំុ្ ឡ ើយឪពុក      
ម្ភត យខំុ្ចារ់ទុកពួកគារ់ដូចជាកូនៗអ្ញ្ច ឹងដដរ។ អ្ញ្ច ឹងដូឡចនេះអឺ្..េឺថាឡករ តិ៍ឡ ម្ េះរបស់គារ់ឡេ
ឡៅថាលអខាល ំងឡៅកនុងអឺ្...ស េេន៍អឺ្...ោ នឹងជាឪពុករបស់ខំុ្។ ចំដណកម្ភត យរបស់ខំុ្េឺគារ់
សអប់បំផុ្រទាក់ទងនឹងការពុករលួយ។ គារ់សអប់ណាស់ពីឡត្រេះម្ភត យរបស់ខំុ្គារ់ម្ភនត្បវរតិ
ឡចញពីត្រកូលអ្នកម្ភន។ េុនសង្គ្រា េដខមរត្ក េម្ភត យរបស់ខំុ្េឺកូនអ្នកម្ភន ដូចថាឡរៀងោល់
ឡពលឡបើសិនជាេិនបានេហូប៣េុខឡទ ត្េួសារគារ់អ្រ់ ូបបាយឡទ។ ឡ ើយអឺ្...គារ់អឺ្...ឡ ើយ
ជីតរបស់ខំុ្គារ់ដូចជាសកតិពីរជំនាន់បាោងំហ៎ា។ ដូឡចនេះជំនាន់ឡនាេះេឺេិន្េមតឡទឡ ើយអឺ្...
ដូឡចនេះគារ់ឡកើរេកឡៅកនុងត្េួសារ នឹង ឡ ើយម្ភត យរបស់ខំុ្ជាសិសសដដលពូដកោច់ឡេឡៅកនុង
សាោ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ថាត្េូគារ់េិនខាល ចឡទឡៅកនុងការសួរសំនួរត្េូសួរៗទាល់ដរត្េូទាល់ ប ុដនតេិនដេនសួរ
លកខណៈឡផ្ែើនលកខណៈអឺ្..ចាក់ត្េូ នឹងឡោយបេះឡជើងអី្អ្រ់ឡទ េឺកនុងលកខណៈគារ់ចង់ឡរៀន
ឡ ើយដល់ឡពលគារ់ឡរៀបចប់អឺ្...ដូចថាត្រូវចូលឡៅេហាវទិាល្យស្សុកឡយើងឡកើរសង្គ្រា េអី្  
អ្ញ្ច ឹងហាណា ឡៅក៏ត្ទពយសេបិរតរបស់គារ់បំផ្លល ញអ្ស់អឺ្...ត្ទពយសេបរតិរបស់គារ់ដូចថា
ឡេ ោា នយាយរបស់ខំុ្ឡៅកំពង់ឡសាេអ្ញ្ច ឹង ឥេូវវាម្ភនអ្នកឡផ្សងឡេកាន់កាប់អ្ស់ឡ ើយៗអឺ្
...េុន នឹងសង្គ្រា េឡពលដដលសង្គ្រា េអឺ្...ឡកើរឡេើង នឹង គារ់ម្ភនលុយឡត្ចើនដូឡចនេះលុយ នឹង
េិនដេនលុយពុករលួយឡទេឺលុយដដលឡចញពីត្បាក់ដខរបស់តខំុ្ នឹង។ ឡ ើយគារ់អ្រ់ដឹង
យកលុយឡៅណាឡត្រេះអ្រ់ម្ភន្នាគារអ្ញ្ច ឹង គារ់យកលុយឡៅកប់គារ់ជីកដីឡៅោកដនលងខំុ្
លឺ ម្ភត យខំុ្ថាគារ់ឡ ើយនឹងយាយ នឹងឡ ើយជាេួយបអូនៗគារ់ នឹងនំាគាន ជីកដីឡៅជិរអឺ្...ឡៅ
េតុ ំោឡតពីរឡៅកំពង់ឡសាេសពវថ្ង្ នឹង។ គារ់ថាឡៅេតុ ំ នឹងឯងគារ់ជីកដីត្បដ លជាេួយដេ ត្រ
ឡ ើយចាក់លុយ នឹងចូលឡៅកនុងដី នឹងទំាងអ្ស់។ លុយដដលគារ់ម្ភន នឹងគារ់ចាក់ចូលឡៅ



កនុង នឹង ឡ ើយក៏គារ់លុបក៏ឡេជឡេលៀសគារ់ឡចញពីកំពង់ឡសាេេកឡ ើយអឺ្...អ្ញ្ច ឹងម្ភត យរបស់
ខំុ្េឺគារ់សអប់ណាស់ទាក់ទងនឹងការឡេឡៅថាការសីុសំណូកសូកបា ន់អឺ្...ការពុករលួយ នឹង
គារ់សអប់ណាស់ ពីឡត្រេះចរកិរបស់គារ់េឺសឡ ើយនិងឡមម ។ អ្ញ្ច ឹងឡ ើយបានជាការឡយើងឡៅ
រូចៗឡពលណាឡយើងម្ភនឥរយិាបងអី្ោងដញ ញ អី្ នឹងក៏គារ់អ្រ់ឡលងជាេួយឡទេឺគារ់អ្រ់លួង
ឡោេឡទឡត្រេះគារ់សឡ ើយនិងឡមម ។ អ្ញ្ច ឹងគារ់ត្រូវដរវាយឡយើងដរឪពុករបស់ខំុ្េឺគារ់ខុសពី
 នឹងេឺគារ់អឺ្...លួងឡោេ គារ់ខាងឯឡេតត ករុណាខាល ំង ឡ ើយម្ភត យរបស់ខំុ្គារ់ខាងយុរតិ្េ៌។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដូឡចនេះអឺ្...ពីរនាក់បតីត្បពនធគារ់េឺអឺ្...េឺគារ់ឡ វ្ើការជាេួយគាន បានលអ ដូចថាម្ភត យរបស់ខំុ្គារ់
ខាងឡោយេំនិរឡោយឡយាបល់ ឡ ើយគារ់អ្រ់យល់ស្សបជាេួយនឹងការសីុសំណូកសូក      
បា ន់។       អ្ញ្ច ឹងឡ ើយបានឪពុករបស់ខំុ្ គារ់អ្រ់ម្ភនរក់ព្នធជាេួយការអ្ស់ នឹង។ 

ក៖ ចាស!  
ខ៖ ឡ ើយអឺ្... នឹងអឺ្េ...គារ់ដូចខំុ្និយាយ នឹងដូចថានិយាយរួេឡៅគារ់ជាឪពុកម្ភត យេួយ
ដដលលអបំផុ្រសត្ម្ភប់ពួកខំុ្ឡត្រេះឡពលឡនេះឡយើងម្ភនត្េួសារឡរៀងៗខលួនម្ភនកូនត្បសារខលេះត្ក
ដូចថាឡយើងឥេូវេិនត្កដូចពីេុនឡទ។ ឡយើងេ្យេអ្ញ្ច ឹងឡយើងោចរស់បានស្សួលអី្អ្ញ្ច ឹងឡៅ
ដរេិនម្ភនឡានជិេះឡទ ដរម្ភនេហូបបីឡពល ម្ភនផ្ទេះសដេបងអី្ចឹងឡៅ ឡ ើយម្ភនកូនត្បសារបអូន
ថ្ងលខំុ្ខលេះគារ់អឺ្...ត្កជាងឪពុកម្ភត យខំុ្ឡទៀរ ដដលបអូនខំុ្គារ់យកឡ វ្ើជាេូស្សករ។  នឹងឡ ើយ! អឺ្..
េួយឡទៀរបអូនថ្ងលខំុ្ខលេះគារ់អ្រ់សាអ រតេសាច់្េរបស់ឡយើងេឺគារ់អឺ្...ដូចថាោងគារ់ឡមម
គារ់េិនម្ភនឡេឡៅថាសត្េស់អី្អ្ញ្ច ឹង ប ុដនតឪពុកម្ភត យរបស់ខំុ្អ្រ់ម្ភនឡេើលរយកូនត្បសារ
ខលួនឯងឡទ។ គារ់អ្រ់ម្ភនឡេើលរយគារ់អ្រ់ម្ភននិយាយឡដើេ គារ់អ្រ់ម្ភនឡេឡៅថា
ឡរ ើសឡអ្ើង ឡ ើយគារ់អ្រ់ម្ភនស្សឡាញ់កូនត្បសារឡនេះជាងកូនត្បសារឡនាេះ ឡ ើយគារ់ក៏អ្រ់
ម្ភនស្សឡាញ់ឡៅកូនឡនេះជាងឡៅកូនឡនាេះអ្រ់ឡទ េឺគារ់ស្សឡាញ់ឡៅឡសមើគាន គារ់ស្សឡាញ់
កូនត្បសារឡសមើគាន  ពីឡត្រេះខំុ្សួរគារ់ដដរ ខំុ្សួរគារ់ថាអឺ្...ពុកដេ កនុងចំឡណាេកូនត្បសារឡ ើយ
ឡៅទំាងអ្ស់ស្សឡាញ់ណាជាងឡេ។ គារ់ថាសត្ម្ភប់គារ់អ្រ់ម្ភនឡៅណាលអជាងឡៅណា



ឡ ើយអ្រ់ម្ភនកូនត្បសារណាលអជាងកូនត្បសារណាេឺគារ់ស្សឡាញ់ឡសមើគាន ទំាងអ្ស់ពីឡត្រេះ
គារ់អ្រ់ចង់ឡដើរតេេត្េូអឺ្...យាយរបស់ខំុ្យាយខាងឪពុកហ៎ាណ៎ា។ យាយរបស់ខំុ្យាយ
ដដលជាម្ភត យរបស់ឪពុករបស់ខំុ្ នឹងេឺគារ់ម្ភនលកខណៈអ្ញ្ច ឹង ស្សឡាញ់កូនអ្រ់ឡសមើគាន ។ 
ស្សឡាញ់ឡៅអ្រ់ឡសមើគាន  អ្ញ្ច ឹងដល់ឡពលគារ់ដចកដី ល្ីដីដស្សដដលជាដីឡករ តិ៍ោករ នឹង គារ់ដចក
ឡោយដរអ្នកណាដដលសំណពវ។ 

ក៖ អូ្... 

ខ៖ ឡ ើយអឺ្...ផ្ទេះគារ់ដដលគារ់សាល ប់ឡៅ នឹងអឺ្...ផ្ទេះដដលជាឡករ តិ៍ោកររបស់តយាយរបស់ខំុ្
 នឹងអឺ្...េឺធាល ក់ឡៅឡលើឡៅសំណពវរបស់គារ់ ឡ ើយឡៅសំណពវរបស់គារ់ នឹងអឺ្...ោ នឹងជា
ឡរឿងដវងឆ្្យឡទៀរ។ ឡៅសំណពវរបស់គារ់ នឹងម្ភនត្បពនធដដលកឡនតងី(កំណាញ់ ចិរតេិនលអ ឬ
ក៏េិរដរពីចង់បានេកជាត្បឡយាជន៍ខលួនឯង) ដូចថាអឺ្...កឡនតងី ដូចជា ួសឡ រុឡពក។ ខំុ្េិរថា
ជាត្បពនធម្ភន ក់ដដលឡេឡៅលកខណៈត្រួរត្តបតីហាស។ គារ់ថាឡកវងៗសាត ំៗ  ឡ ើយបតីគារ់ត្បពនធ
ថាឡកវងៗត្បពនធថាសាត ំៗ ។ ឥេូវដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងវាដបកបាក់ទំនាក់ទំនងសាច់ញារិហាសអឺ្េ..
ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងម្ភត យរបស់ខំុ្គារ់ឡឃើញអ្ញ្ច ឹងគារ់ថាគារ់េិនឡ វ្ើេត្េូតេយាយរបស់ខំុ្ឡទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងឡៅទំាងអ្ស់េឺគារ់ស្សឡាញ់ទំាងអ្ស់េឺគារ់ឡោបត្កឡសាបទំាងអ្ស់។ គារ់អ្រ់ម្ភន  
ឡរ ើសឡអ្ើងឡៅណាជាងឡៅណា ឬក៏ស្សឡាញ់អ្នកណាអី្  នឹងេឺគារ់អ្រ់..ឡៅណាក៏គារ់
ស្សឡាញ់កូនត្បសារណាក៏គារ់ស្សឡាញ់។ គារ់កាន់ឡជើងទំាងអ្ស់គារ់អ្រ់ម្ភនកាន់ឡជើងអឺ្...
ត្បសិនឡបើបងបអូនខំុ្គារ់ខុស គារ់ខុស ឡ ើយគារ់ថាគារ់េិនកាន់ឡជើងឡទ។ គារ់ឡៅជួយខាង
កូនត្បសារវញិអឺ្េ...ម្ភនអី្ឡត្ចើនឡទៀរប ុដនតឡនេះជាចំណុច្ំៗដដលខំុ្ឡឃើញឡៅកនុងឪពុកម្ភត យខំុ្
ហ៎ាណ៎ា ជីវរិពួកគារ់េឺឡ វ្ើេត្េូឡត្ចើនដល់ពួកឡយើងទាក់ទងនឹងការ នឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ខំុ្ចង់សួរខាងអឺ្...ជីតរបស់បងហាសខាងឪពុកហាស គារ់ម្ភនឡ ម្ េះអី្ខលេះ
ដដលបងជីដូនជីតហាស? 



ខ៖ អឺ្េ...តរបស់ខំុ្អឺ្...ឡ ម្ េះអឺ្...ឡេក សុខ។ អឺ្...គារ់សាល ប់ឡៅោយុ ុ៦១ ឬ ៦៧។ កាល  
ណុងខំុ្ឡៅរូចខំុ្ឡរៀនឡៅបឋេឡ ើយអឺ្...យាយរបស់ខំុ្អ្រ់ដឹងត្រកូលគារ់អី្ឡទ។ ខំុ្អ្រ់ដឹងឡទ
ដរគារ់ឡ ម្ េះ សាយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បាទ! ខំុ្អឺ្...សាា ល់ត្រកូលតខំុ្ឡោយសារដរឪពុករបស់ខំុ្ម្ភនត្រកូល នឹងដដរ ឡេក សន       
ចឹង។ អ្ញ្ច ឹង ឡេក សុខ ដរយាយរបស់ខំុ្ ខំុ្អ្រ់ដឹងត្រកូលគារ់ឡទ ឡ ើយយាយរបស់ខំុ្គារ់
សាល ប់ត្បដ លជាោយុ៦៥អី្ នឹងឯង េឺទាក់ទងនឹងជេឺ្ឡេឡៅថាឡលើស្េ។ ឡ ើយឡៅ
ជំនាន់ឡនាេះេឺអឺ្...វស្ិយសុខាភិបាល(ឡពទយ)ឡៅស្សុកឡយើងេឺវាឡៅអ្ន់ងយខាល ំង ឡ ើយេិនម្ភន
េណឌ លសុខភាព ឬក៏េនទីរឡពទយអី្ចាស់ោស់ឡោយសារវាឡៅម្ភនឡេឡៅអឺ្...សង្គ្រា េអី្ឡៅ
ោុថំ្រ  អី្ នឹងហាស។ អ្ញ្ច ឹងគារ់សាល ប់អី្អ្ស់ នឹង  នឹងជាខាងតរបស់ខំុ្ ឡ ើយ នឹងខំុ្ឡសាម េះត្រង់
ឡយើងអ្រ់ម្ភនភាពសនិទធិសាន លជាេួយតយាយខាងឪពុករបស់ខំុ្ឡទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពីឡត្រេះអឺ្...ឡោយសារគារ់ម្ភនលកខណៈឡេឡៅថាម្ភនឡៅសំណពវអី្ចឹងណ៎ា ណាដដល
អ្រ់សំណពវេឺគារ់េិនសូវជារវរីវល់ ឡ ើយឡពលខលេះគារ់ត្រូវឡជរ ឡពលខលេះគារ់ឡ វ្ើឡោយឡយើង
ម្ភនោរេមណ៍ថាអ្រ់ចង់ឡៅដកបរអ្ញ្ច ឹងហ៎ាណ៎ា។ 

ក៖ចាស! 
ខ៖ ឡ ើយអឺ្...អ្នុសាវរយ៍ីរបស់ខំុ្ជាេួយតខំុ្ នឹងេតងឡនាេះខំុ្ឡ វ្ើបាក់ដេកេរ។ គារ់...គារ់ថ្វ  ខំុ្
ដូចជាគារ់ថ្វ  ខំុ្េួយររំរ់ ថ្វ  ខាល ំងដដរ ឡ ើយខំុ្ខឹងគារ់ដេនដទន ពីឡត្រេះថាឡ រុអី្ត្គាន់ដរដេក
េរេួយ គារ់ថ្វ  ខំុ្ដល់កត្េិរ នឹង សួរថាដេកេរ នឹងវាថ្ងលជាងខំុ្បានជា... នឹងជាោរេមណ៍របស់
ខំុ្ឡៅឡពលឡនាេះបិុនកនុងដួងចិរតរបស់ខំុ្ៗស្សឡាញ់ពួកគារ់ដដរ។ ខំុ្ស្សឡាញ់ពួកគារ់ដូចនឹងខំុ្
ស្សឡាញ់ខាងតយាយខាងដេ ខំុ្ដដរ។ បិុនអឺ្... នឹងជាអ្នុសាវរយ៍ីរបស់ខំុ្ឡ ើយអឺ្េ...ខាងត
យាយ ឡពលខលេះគារ់ទិញនំទិញអី្ចឹងឡៅ ឡោយសារឡៅឡត្ចើនឡពក។ ឡយើងដឹងឡ ើយឡយើងឡៅ  
រូចៗឡពលណាអ្ញ្ច ឹងឡយើងឡចេះដរររ់ឡៅឡលងផ្ទេះគារ់ឡៅបានយា ងខាល ំងបានឡចកេួយចឹងឡៅ



អ្ស់ចិរតឡ ើយ។ ប ុនត្គាន់ថានិយាយជាទូឡៅតយាយរបស់ខំុ្ឡៅខាងឪពុកម្ភត យរបស់ខំុ្ នឹង
គារ់ដូចជាេិនម្ភនអ្នុសាវរយ៍ីអី្ឡត្ចើនឡទជាេួយពួកគារ់ឡ ើយអឺ្...នឹងអឺ្...គារ់អឺ្... នឹង
ឡ ើយ ឡោយសារដរឡពលខលេះគារ់ឡេឡៅថាេិនសូវជាដឹងរឡបៀបរបបត្រឹេត្រូវទាក់ទងនឹងការ
ស្សឡាញ់ ការអ្ប់រអីំ្ចឹងហាស។ 

ក៖ ចុេះអឺ្...បងដឹងថ្ង្ដខឆ្ន ំកំឡណើ រពួកគារ់អ្រ់? 

ខ៖ តយាយខំុ្ៗររឹដរអ្រ់ឡទៀរ ររឹដរអ្រ់ចំាទាល់ដរឡសាេះ។ 

ក៖ ចុេះដល់ឡពលអឺ្..ជីដូនជីតខាងម្ភត យវញិហាសគារ់ម្ភនឡ ម្ េះអី្ខលេះ? 

ខ៖ អឺ្...ម្ភត យអឺ្...យាយរបស់ខំុ្អឺ្...ខំុ្អ្រ់ដឹងថាត្រកូលគារ់អី្ឡទ ប ុដនតគារ់ឡ ម្ េះអឺ្..យាយ សុន
ត្រកូលខំុ្អ្រ់ដឹងដដរ។ អឺ្..យាយ សុន តរបស់ខំុ្ គារ់ឡ ម្ េះ េ ប់ អ្៊ាុយ។ 

ក៖ េ ប់ អ្៊ាុយ? 

ខ៖ េ ប់ អ្៊ាុយ គារ់ជាទាហានជំនាន់សងាេោស្តសតនិយេហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡ ើយសកតិពីរឡ ើយគារ់សាល ប់ឡៅអំ្េុងឡពលរបបត្បល្យពូជសាសន៍អឺ្...ឡត្រេះឡពលឡនាេះ
គារ់រស់ឡៅអឺ្...កំពង់ឡសាេឡៅកំពង់ឡសាេហាណាឡៅក៏អឺ្...កាលណុងសង្គ្រា េដូចថាលន់  
ណុលអី្ជាេួយឡនេះចឹង ឡ ើយក៏ឡេឡៅគារ់េកភនំឡពញ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងក៏គារ់ឡេើងពីកំពង់ឡសាេេកជាេួយនឹងកូនត្បសារ។ គារ់ៗទាហានដដរអ្ញ្ច ឹង គារ់
េកពីរនាក់កូនត្បសារ នឹងក៏េកបារ់ខលួនឡៅេតុ ំអឺ្...រវាងអឺ្...ត្បដ លជាឡៅេតុ ំកំពង់សពឺ ឬក៏េុន
ដល់កំពង់សពឺោឡនេះខំុ្លឺពីបងរបស់ខំុ្ដដរ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ លឺថាតរបស់ខំុ្េឺបារ់ខលួនឡៅេតុ ំ នឹង លឺថាឡេចាប់ៗឡៅឡពលដដលេកពីកំពង់ឡសាេ នឹង
ដដលឡេឡៅឡេើងេក នឹងក៏េកដល់បារ់ដំណឹងឡៅត្រង់ នឹងឯងេតុ ំអឺ្...ត្ពំត្បទល់ឡខរតកំពង់សពឺ
ជាេួយនឹងឡខរតអី្អ្ស់ឡនាេះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡ ើយជាេួយកូនត្បសារគារ់ នឹងក៏បារ់ដំណឹងរ ូរតំងពី នឹងេក។ អ្ញ្ច ឹងឡយើងសនមរ
ថាគារ់ត្បដ លជាឡេចាប់យកឡៅសម្ភល ប់  នឹងជាត្បវរតិខាងតរបស់ខំុ្។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខំុ្េិនដដលឡឃើញេុខគារ់ឡទ ឡឃើញដររូបងរ។ ឡបើយាយរបស់ខំុ្ៗធាល ប់ឡឃើញឡោយសារដរ
អឺ្...ម្ភត យរបស់ខំុ្ឡៅជាេួយយាយអី្ចឹងហ៎ាណ៎ា ឡចេះដររសារ់អ្ដណត រពីកំពង់ឡសាេេកអី្អ្ស់
 នឹង។ េកដល់កំពង់្ំឡេជឡេលៀសពីកំពង់្ំេកដល់អឺ្...កដនលងភូេិសំឡោងទូរឡឡា នឹង ឡៅ នឹង
ឡ ើយអឺ្...អ្ញ្ច ឹងក៏អឺ្...ដរស្សុកកំឡណើ ររបស់ខំុ្ៗអ្រ់ដឺងថាគារ់ឡៅណាឡទ អ្រ់ដឹងឡទ។ ឡ ើយ
ឡបើតរបស់ខំុ្ៗដឹងថាគារ់ឡៅតំងត្កសាងំ ដរឡៅកនុងភូេិេួយកនុងតំងត្កសាងំ នឹង ភូេិេួយ   
ម្ភត យខំុ្គារ់ត្បាប់ដរខំុ្ឡភលច។ 

ក៖ចាស! 
ខ៖ ឡ ើយអឺ្...អ្ញ្ច ឹងក៏... នឹងឡ ើយយាយរបស់ខំុ្េឺគារ់ម្ភឌោងធារ់ ឡ ើយគារ់ចិរតលអណាស់ 
 ូ...គារ់ចិរតលអណាស់។ គារ់ចិរតលអខាល ំងដេនដទន។ គារ់ឈឺ គារ់សាល ប់ឡោយសារដរអឺ្...
ឡលើស្េផ្ង ឡ ើយកាលឡនាេះឡៅជំនាន់ឡនាេះអ្រ់ម្ភនឡពទយអី្អឺ្...លកខណៈអី្ត្រឹេត្រូវឡទ
ឡត្រេះឡចញពីសង្គ្រា េេកឡៅស្សុកឡយើង។ ដូឡចនេះគារ់ឈឺឡ ើយក៏គារ់សាល ប់ឡៅខំុ្េិរថា
ត្បដ លជាគារ់សាល ប់ត្បដ លជា ុកឬក៏លាក់ប ុន នឹង ឡៅឡកមងដដរហ៎ាណ៎ា។ ឡ ើយឡពល
ដដលឡេបុណយសពគារ់ នឹងឡេអ្រ់បានបញ្ចុ េះគារ់ឡទេឺឡេបូជា។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ បូជាឡត្រេះអឺ្...ខំុ្សួរម្ភត យខំុ្ថាដេ ឡ រុអី្បានជាឥេូវប ុនាម នដខេុន នឹង ម្ភត យខំុ្េកឡលងខំុ្
ឡៅកំពង់ចាេ នឹង។ ខំុ្សួរថាដេ ឡ រុអី្បានជាកាលយាយសាល ប់ ឡ រុអី្បានជាដុរ េិនបញ្ចុ េះ?
ឡត្រេះឡៅជំនាន់ឡនាេះដីម្ភនឡត្ចើនដីម្ភនឡត្ចើនោចបញ្ចុ េះសព។ 

ក៖ ចាស  នឹងឡ ើយ។ 

ខ៖ ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងគារ់ថាតេពិរពួកគារ់ជាកូន នឹងអ្រ់ចង់ឡទដរខាងអឺ្..ពូៗគារ់ដដលថា
បអូនយាយខំុ្ហ៎ាណ៎ា ថា៖  “ពួក ងឯងកំុឡចេះជាងអ្ញអី្។” អ្ញ្ច ឹងហ៎ាណ៎ា អ្ញ្ច ឹងគារ់ឡត្បើ      
លកខណៈឡេឡៅថាអំ្ណាចដដលជាពូ អំ្ណាចដដលជាបអូន នឹងហាស ដរកនុងចិរតរបស់ដេ ខំុ្ េីង
ខំុ្ ពូខំុ្ នឹង អ្រ់ឡោយដុរឡទអឺ្...ចង់ឡោយគារ់កប់កនុងដី ឡត្រេះឡពលដុរ នឹងវាពិបាកដភនក
ហាសឡឃើញឡេយកោឡឈើឡៅចាក់អី្ចឹងហ៎ាណ៎ាឡត្រេះគារ់អឺ្...ោងធារ់ដដរ។ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...
ទាេទារយូរដដរ កនុងការរោំយសប់គារ់។ អ្ញ្ច ឹងឡេដុរឡ ើយឡេយកអី្ចាក់ចឹង វាពិបាកដភនក
ឡេើល ឡ ើយខំុ្ឡៅរូច ខំុ្ចំាកាលណុងខំុ្ឡៅឈរឡេើលឡេដុរហាស ដរខំុ្ឡៅរូចខំុ្អ្រ់ដឹងថាវា
យា ងឡេ ចៗឡទ ដរឡឃើញឡេយកឡឈើយកអី្ឡៅឡកែើសឡៅចាក់ឡៅអី្អ្ញ្ច ឹងឡ ើយអឺ្...ដល់ឡពល 
អ្ញ្ច ឹងឡៅឡ វ្ើឡោយខំុ្ម្ភនោរេមណ៍ថាខឹងចំឡរេះអឺ្...តរបស់ខំុ្ដដលត្រូវជាបអូនយាយខំុ្ហ៎ាណ៎ា
ម្ភនោរេមណ៍ថាខឹងគារ់អី្អ្ញ្ច ឹងឡៅហ៎ាណ៎ា។ ឡ ើយអ្នុសាវរយ៍ីខំុ្េួយឡទៀរេឺឡពលដដល 
ម្ភត យរបស់ខំុ្គារ់អ្រ់ឡៅអ្ញ្ច ឹង យាយខំុ្គារ់ជាអ្នកដដលឡេើលដងពួកឡយើង។ គារ់ឡេើលដងគារ់
ងូរទឹក គារ់ឡដកជាេួយអី្អ្ញ្ច ឹងហ៎ាណ៎ា អ្នុសាវរយ៍ីជាេួយគារ់អ្ស់ នឹងឡ ើយអឺ្...ឡ វ្ើ      
ឡោយខំុ្ដូចថានឹករលឹកគារ់អំ្ពីអ្នុសាវរយ៍ីអី្អ្ស់ នឹង ឡ ើយេតងឡនាេះខំុ្េប់កូនអ្នកភូេិដបក
កាលនឹងអ្ដេបងចាន។ ខំុ្អ្រ់ដឹងថាឡ រុអី្បានជាខំុ្ឡៅេប់ឡេឡទ ឡត្រេះឡេេកឡលង្េមត
ឡ ើយឡៅខំុ្េប់ឡេដបកកាលឡៅ យាយខំុ្ថ្វ  ខំុ្នឹកចំាគារ់ថ្វ  ខំុ្ ប ុដនតគារ់េិនថ្វ  លកខណៈរ ូរ
ដល់ម្ភនសាន េឡលើថ្ដឡលើឡជើងអី្ឡទ។ គារ់អ្រ់ថ្វ  អ្ញ្ច ឹងឡទ គារ់ថ្វ  លកខណៈឡោយឡយើងដឹងថាអ្វី
ដដលឡយើងឡ វ្ើ នឹងខុសឡ ើយ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ឡ ើយគារ់ក៏ោប ជូរ្េអី្ជូរអី្ឡលើកាល...ដរដបក នឹងក៏ដេនដបក្ំដដងអឺ្..ឡត្រេះខំុ្
ឡៅរូចសួរថាខំុ្ោចេប់អ្ដេបង្ំៗអី្បាន។ អ្ញ្ច ឹងក៏គារ់ថ្វ  ខំុ្ ខំុ្នឹកចំាកាល នឹងឡនេះអ្នុសាវរ ី
យ៍ ខំុ្ជាេួយគារ់ទាក់ទងការ នឹងេឺគារ់ឡេើលដងខំុ្។ គារ់ងូរទឹកឡោយគារ់ឡដកជាេួយគារ់អឺ្
...បាយទឹកអី្ នឹង។ ឡពលម្ភត យខំុ្អ្រ់ឡៅឡ ើយខំុ្អឺ្...ឧសា ៍ឡៅឡលងគារ់អី្ចឹង។ ឡបើសិនជា
ខំុ្ដូចថា ឡបើសិនជាដដលភាសាឡយើងសពវថ្ង្ថា ឡបើសិនជាម្ភនឱកាសឡ វ្ើេតងឡទៀរ ខំុ្ៗេិរថាឡបើ
សិនជាខំុ្ម្ភនឱកាសដូចថាចង់ដូចថាឡោយវលិងយឡត្កាយ ឡ ើយឡៅរស់ដូចពីឡកមងអី្ឡេើង
វញិ ខំុ្ចង់ដូចថាបឡងែើរអ្នុសាវរយ៍ីឡោយឡត្ចើនដូចឡៅឡលងគារ់ឡោយញយៗចំណាយឡពល
ជាេួយគារ់អី្ចឹងហ៎ាណ៎ា។ ដរោឡនេះជាេំនិររបស់ខំុ្ចឹង ឡ ើយបានជាខំុ្ឡ វ្ើការទំាងឡនេះ
ជាេួយនឹងដេ ឪរបស់ខំុ្ដដលគារ់ឡៅរស់ជាេួយដេ ឪរបស់ខំុ្ ជាេួយពូេីងរបស់ខំុ្ដដរ។ ឡពលខំុ្
ជួបគារ់ចឹង ខំុ្ឧសា ៍ឡៅឡលងគារ់ បឡងែើរអ្នុសាវរយ៍ីជាេួយគារ់អី្ចឹង។ តយាយខំុ្ឡៅ
ខាងម្ភត យរបស់ខំុ្េឺគារ់ជាេនុសសដដលចិរតលអឡ ើយអឺ្...ឡពលតយាយរបស់ខំុ្ គារ់កាលគារ់
ឡៅជំុគាន េុនសង្គ្រា េេឺយាយរបស់ខំុ្គារ់ចិរតសបបុរស ឡោយដរគារ់ឡៅផ្ារេតងៗគារ់េកវញិ
គារ់េិនត្គាន់ដរទិញអី្នំអី្សត្ម្ភប់កូនៗគារ់។ គារ់ទិញនំឡោយឡកមងៗដដលឡៅជំុវញិ នឹង    
ដដរ។ អ្នកជិរខាង ជិរ នឹងហាស អ្ញ្ច ឹងឡកមងៗអ្ស់ នឹងឡោយដរយាយខំុ្េកពីផ្ារ ពួក នឹង
ដឹងដរបានអី្ញុាំដដរ។ ដល់ឡពលគារ់េកពីផ្ារវញិគារ់ដស្សកឡ ើយ៖ “វុយឺ! ោណាចង់សីុនំអី្
េកវុយឺ។” េកឡ ើយ..ឡ ើយដល់ឡពលបាយដល់ឡពលឡម្ភ ងបាយឡម្ភ ងអី្ឡទៀរហាស ដល់
ឡពលគារ់ពិសារបាយឡៅគារ់ថា៖ “វុយឺ! ោណាចង់សីុបាយផ្ទេះអ្ញេកៗ។” អ្ញ្ច ឹងម្ភនអ្នកខលេះ
េកឡ ើយេក ូបជាេួយចឹង ពីឡត្រេះអឺ្...េហូបគារ់បីេុខឡនាេះគារ់ ូបឡេ ចអ្ស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡ ើយកូនេីងឡនេះតបួនអ្នក នឹងបងបអូនតបួននាក់ នឹង។  នឹងអឺ្..អ្នុសាវរយ៍ីដដលខំុ្លឺពី
ម្ភត យរបស់ខំុ្ទាក់ទងនឹងតយាយរបស់ខំុ្ តេពិរត្េួសារតយាយរបស់ខំុ្ នឹងេឺគារ់អឺ្...េឺោ
ឡពលដដលឡេអឺ្...ឡេឡៅថាជញ្ជូ នជនជារិដខមរឡយើងឡៅោឡេរកិឡៅជត្េំុហ៎ាណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ត្េួសារតខំុ្ខាងម្ភត យខំុ្ហ៎ាណ៎ា ត្េួសារតខំុ្ម្ភនឡ ម្ េះឡៅកនុងត្កោស នឹងដដលឡេឡោយ
ឡេើងោកនតុ ំរុយហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្រូវឡេើងោកនំុ្រុយ ឡ ើយយាយខំុ្ដេ ខំុ្ ពូខំុ្អី្េឺឡៅោកដនលងោកនតុ ំរុយ នឹងអ្ស់ឡ ើយ ប ុដនត
ខំុ្គារ់ឡៅោល្យៗដេ ។ គារ់ឡៅោល្យដេ ហ៎ាណ៎ា គារ់ឡៅោល្យថាដេ  ឡបើសិនជាឡៅ    
ោឡេរកិឡៅេឺឡចាលដេ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងក៏ឡរោៗ ឡ ើយេីងរបស់ខំុ្ដដលជាកូនបនាទ ប់របស់ដេ ខំុ្ គារ់ដស្សកថា៖ “ពុកឡអ្ើយ      
េកៗ ឡតេះឡយើងឡេើងឡៅកនតុ ំរុយឡៅ។”  ខំុ្េិរថាឡបើសិនជាគារ់ឡេើងយនតឡហាេះដដលឡេជញ្ជូ ន
ឡៅោកដនលងជត្េំុ នឹង េិរថាគារ់អ្រ់សាល ប់ឡទ។ គារ់អ្រ់សាល ប់ឡទ គារ់បានរួចខលួនឡ ើយ គារ់
បានឡៅោឡេរកិឡ ើយអឺ្...ប ុដនតឡបើសិនជាពួកគារ់ឡៅោឡេរកិខំុ្ក៏អ្រ់ម្ភនកំឡណើ រដដរ ពីឡត្រេះ
ម្ភត យរបស់ខំុ្ គារ់ត្បាកដជាម្ភនបតីឡផ្សងអី្អ្ញ្ច ឹងហាស េិនជាេួយនឹងឪពុករបស់ខំុ្ឡទ។ ឡៅក៏
គារ់ឡៅឡៅ នឹង ជាេូលឡ រុដដលបណាត លឡោយគារ់សាល ប់។ ដូឡចនេះ នឹងជាអ្នុសាវរយី...
ដេនអ្នុសាវរយ៍ីឡទ ដរជាការដដលខំុ្លឺពីម្ភត យរបស់ខំុ្និយាយពីតយាយរបស់ខំុ្ នឹងដដរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងយាយេិញនិយាយថាអឺ្...ម្ភនបងបអូនខលេះគារ់សាល ប់ឡៅជំនាន់ ប ុល ពរ។ អ្ញ្ច ឹង
បងបអូនណាខលេះដដលគារ់សាល ប់ឡៅជំនាន់ប ុលពរហា ោចជួយឡរៀបោប់ឡ ម្ េះគារ់រិចបង? 

ខ៖ អឺ្...ពូរបស់ខំុ្បអូនបឡងែើរឪពុករបស់ខំុ្គារ់ជាត្េូបឡត្ងៀន។ គារ់ឡ ម្ េះអី្ឡទឡនៀក ខំុ្ឡភលចឡៅ។
គារ់សាល ប់ឡោយសារគារ់ត្កអឺ្រត្កទេឡពក(ម្ភនអំ្ណួរ) ដូចថាគារ់ឡចេះហា ឡ ើយគារ់ឡចេះ   
អ្ញ្ច ឹងដល់ឡពលដូចថាពួកទាហាឈលបពួកដដលអឺ្...ឡេឡៅថាពួកដខមរត្ក េដដលឡេឡេើលការ
ខុសត្រូវកនុងភូេិ សុទធអ្នកលង់្ៗ។ ឡ ើយឡោយយកពួកគារ់េកដឹកនំាស េេន៍។ អ្ញ្ច ឹងពូខំុ្
គារ់ឡចេះដរឡទើសដភនក គារ់ឡចេះដរឡទើសដភនក គារ់ឡចេះនិយាយអ្ញ្ច ឹងបរហ ញពីចំឡណេះរបស់គារ់
អី្ចឹងហ៎ាណ៎ា។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡៅម្ភត យរបស់ខំុ្ថា៖ “ដ ហងកំុឡចេះដឹង! ដ ហងឡបើសិនជាដ ហងឡៅដរម្ភនសកេមភាពចឹង ដ ហង
រស់េិនបានឡទ ឡេនឹងយកដ ហងឡៅសម្ភល ប់ឡចាលឡ ើយ។” 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ថា៖ “វាឡទើសដភនកឡពក។” ទីបំផុ្រក៏ឡេយកគារ់ឡៅសម្ភល ប់ដេនោ នឹងអឺ្... ឺេ...ខំុ្ឡភលច
ឡៅ    ឡនៀកឡ ម្ េះគារ់ហាឡោយសារដរឡយើងេិនដដលនិយាយពីគារ់ អ្ញ្ច ឹងឡ ើយបានជា
ឡយើងឡភលចឡ ើយអឺ្... នឹងឡ ើយ ជាកូនសំណពវចិរតរបស់អឺ្...ជាកូនសំណពវចិរតរបស់តយាយខំុ្
 ូ...ឡ ើយអឺ្...ដីដស្សផ្ទេះសដេបង។ ោល់ថ្ង្ នឹងេឺបានឡៅឡលើកូនគារ់កូនពូខំុ្ដដលសាល ប់ នឹង
ឯងកូនសំណពវរបស់តយាយខំុ្ឡ ើយ នឹង ូ..។ 

ក៖ ឡ ើយម្ភនតពូេួយឡ ដដលសាល ប់ជំនាន់ ប ុល ពរ? 

ខ៖ តខំុ្សាល ប់។ 

ក៖ អូ្..តសាល ប់ដដរ? 

ខ៖ កូនត្បសារគារ់ោ នឹងតខាងដេ ខំុ្ហាសសាល ប់ដដរអឺ្...ឡ ើយកូនត្បសារគារ់េួយឡទៀរ   
សាល ប់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អឺ្...ឡត្ៅពីឡនាេះខំុ្ដូចជាេិនដឹងថាសាច់ញារិខាងម្ភត យខំុ្ណាឡទៀរឡទ។ ពួកគារ់េិនបាន
និយាយអី្ឡទៀរណាស់ ប ុដនតបីនាក់ឡនេះេឺខំុ្ដឹងចាស់លឺគារ់និយាយរៗគាន ហ៎ាណ៎ាអំ្ពីការ
សាល ប់អី្ នឹង។ 

ក៖ ចាស! ឡ ើយេួយឡទៀរចង់សួរអឺ្...ឡ ម្ េះត្បពនធរបស់បងហាសបងអឺ្...ត្បពនធរបស់បង
ឡ ម្ េះអី្ដដរ? 



ខ៖ ត្បពនធរបស់ខំុ្គារ់ឡ ម្ េះអឺ្...លឹេ េីេរឹេ។ គារ់ជាអឺ្...សញ្ជជ រិដខមរឡយើងអឺ្...ដដរ ដខមរឡយើង
ឡៅកេពុជា នឹង ឡេឡៅថាដខមរកេពុជាឡត្កាេហ៎ាណ៎ាប ុដន្គារ់ដខមរដដរ។ 

ក៖ ឡ ើយអ្ញ្ច ឹងអឺ្...បងឡរៀបការជាេួយគារ់ឡៅឆ្ន ំណាដដរថ្ង្ដខឆ្ន ំដដរឡរៀបការចំាអ្រ់? 

ខ៖ ឡរៀបការឡៅថ្ង្ទីថ្េាពីរ ថ្េាបី ឡត្រេះអឺ្...ថ្េាពីរឡេឡៅថាចូលឡោងហាស ឡ ើយថ្េាបីឡយើង
ញុា។ំ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្..ថ្េាពីរ ដេាបីអឺ្..ដខឧសភា ឡ ! ដេនថ្េាពីរ ថ្េាបីឡ ត្ចេំអឺ្...សំុឡទាសដេាបួន ថ្េា
ត្បំា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ោ នឹងគារ់លឺថ្វ  ខំុ្ដបកកាលហាស។ អឺ្...ថ្េាបួនថ្េាត្បំាេឺឡៅអឺ្...ឆ្ន ំពីររន់ដប់បួន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឆ្ន ំពីររន់ដប់បួន ឡត្រេះឆ្ន ំពីររន់ដប់ត្បំាកូនខំុ្អឺ្...ស្សី ថ្អ្លី  នឹង។ គារ់ឡកើរអ្ញ្ច ឹងអឺ្...
២០១៤។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឡពលបងអឺ្...ឡរៀបការជាេួយបងស្សីត្បពនធបង នឹង ចង់និយាយថាអឺ្...ឡរៀបការឡោយ
ស្សឡាញ់គាន ឬឪពុកម្ភត យជាអ្នកឡរៀបចំផ្សំផ្ាុ ំ ឡោយហ៎ាណ៎ា។ ឡយើងស្សឡាញ់គាន ឡោយខលួនឬក៏
ឪពុកម្ភត យជាអ្នកផ្សំផ្ាុ ំឡោយ? 

ខ៖ អឺ្...ពួកឡយើងស្សឡាញ់គាន ឡោយខលួនឯងឡត្រេះអឺ្...ឡពលឡនាេះឪពុកម្ភត យរបស់ខំុ្អ្រ់សាា ល់
គារ់ឡទ។ ឡ ើយអឺ្...ឡ ើយណាេួយឡទៀរ គារ់អ្នកស្សុកកេពុជាឡត្កាេ ឡ ើយឪពុកម្ភត យខំុ្ឡៅ
ឡខរតកំពង់្ំណ៎ា។ អ្ញ្ច ឹងឡយើងអ្រ់ម្ភនឪពុកម្ភត យជាអ្នកឡរៀបចំឡទ េឺឡយើងឡរៀបការឡោយសារ
ឡយើងស្សឡាញ់គាន ។ 



ក៖ ឡ ើយកាលឡពលបងឯងការ នឹងអឺ្...ម្ភនថ្ងលបណ្ាការដូចថ្ងលបរា ប់ជូនឡៅខាងស្សីប នុាម ន
ដដរ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឡទពីឡត្រេះអឺ្...ខំុ្ឡៅជួបម្ភត យឡកមករបស់ខំុ្ឡ ើយនឹងសាច់ញារិគារ់ថាខំុ្េិនម្ភន    
បណ្ាការឡោយឡទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អឺ្...ដូឡចនេះអឺ្...ខំុ្ស្សឡាញ់អឺ្...ត្បពនធរស់ខំុ្ ប ុដនតឡបើសិនជាពួកគារ់ទាេទារបណ្ាការខំុ្អ្រ់
ម្ភនឡទ ឡ ើយឡបើសិនជាគារ់អឺ្...បញ្ឈប់េិនឡោយខំុ្ឡរៀបការឡោយសារដរការ នឹងក៏ខំុ្េិនដឹង
ឡ វ្ើឡេ ចដដរ។ ប ុដនតអឺ្...គារ់អ្នុញ្ជា រឡោយឡយើងឡរៀបការតេពិរអឺ្...ត្បថ្ពណីឡេឡៅខាងឡនាេះ
េឺត្រូវដរម្ភនដូចជាត្រូវដរម្ភនដខសកម្ភស ដខសថ្ដម្ភន ឡ ើយឡខាោវប ុនាម នកំឡផ្ល ូ..ប ុដនតោ នឹង
ខំុ្េិរថាឥទធិពល នឹងេឺេកពីឥទធិពលឡវៀរណាេឡទ េិនដេនជា...ដរបណ្ាការឡៅដខមរឡយើងម្ភន
ដដរ ដរទាក់ទងនឹងោដខសកម្ភស ទាក់ទងអី្នឹង ខំុ្ឡេើលឡៅដូចជាទាក់ទងនឹងខាងអឺ្..ទំឡនៀេ
ទម្ភល ប់ឡវៀរណាេឡត្ចើនជាង។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឡេរពឹំងទុកថាបណ្ាការសអីខលេះដដរ ខំុ្យកឡៅឡោយខំុ្គាម នឡ ើយអឺ្...សំខាន់អឺ្...ខំុ្បរហ ញ
ឡៅកាន់អ្នកភូេិ នឹងថាខំុ្ស្សឡាញ់ត្បពនធរបស់ខំុ្។ 

ក៖ ឡ ើយចង់សួរដដរអឺ្...បងជួបជាេួយត្បពនធបងហាជួបគាន រឡបៀបឡេ ចបានសាា ល់គាន ឡ ើយ
ស្សឡាញ់គាន បង? 

ខ៖ អឺ្...ពួកឡយើងជាអ្នកឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទ ជាអ្នកដដលឡដើរតេត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទអឺ្េ...គារ់
េកឡរៀនសាោេួយឡៅភនំឡពញ ឡេឡៅថាសាោបណតុ េះបណាត លសាវក ឬក៏សាោបណតុ េះ      
បណាត លអឺ្...សិសស ឬក៏ឡ ម្ េះេួយឡទៀរឡេឡៅសាោអឺ្...Youth Leadership School ម្ភន
ន្យថាសាោបណតុ េះបណាត លភាពជាអ្នកដឹកនំាឡៅកាន់យុវជន។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...គារ់េកឡរៀនឡៅសាោ នឹង ឡ ើយបនាទ ប់េកឡទៀរគារ់ឡ វ្ើជាបុេាលិក ឡ ើយ
ឡពលឡនាេះខំុ្អឺ្..បនាទ ប់ពីខំុ្អឺ្..ឡៅបឡត្េើត្ពេះអ្ងាឡៅអឺ្...ត្បឡទស វីលីពីន៧ឆ្ន ំ ខំុ្េកកេពុជា ខំុ្ឡៅ
ចូលរួេឡ វ្ើជាបុេាលិកឡៅកនុងទីសាន ក់ការឡៅភនំឡពញ នឹង  នឹងឡ ើយជាេូលឡ រុដដលខំុ្ជួប
គារ់េឺឡយើងឡ វ្ើបុេាលិកឡៅកនុងសាោដដលត្បពនធខំុ្ឡរៀន នឹង េឺឡ វ្ើបុេាលិកជាេួយគាន  នឹងជា
ឡដើេកំឡណើ រជា...ឡេឡៅថាឡរឿងោ វដដលឡយើងជួបគាន ។ 

ក៖ ឡ ើយចង់សួរដដរ បងឡត្ៅពីភាសាដខមរដដលជាភាសាកំឡណើ រឡយើងដដលបងោចសរឡសរ
បាន បងឡចេះភាសាអី្ឡទៀរ? 

ខ៖ ខំុ្ឡចេះភាសាអ្ង់ឡេលស។ បាទ! ខំុ្ឡចេះភាសាអ្ង់ឡេលសដដលដខមរឡយើងនិយាយថាអ្ង់ឡេលស
ឡ ើយអឺ្...ខំុ្ោចនិយាយបាន ខំុ្ោចសរឡសរបាន ប ុនត្គាន់ថាឡវយាករណ៍របស់ខំុ្អឺ្...ឡោយ
ទាេទារឡោយសតង់ោ មងេឺខំុ្អ្រ់ឡទ ប ុនត្គាន់ថាខំុ្ោចឡ វ្ើការត្បាស្ស្យទំនាក់ទំនង បកដត្បឬ
ក៏...ដរឡបើសិនជាទាេទារខាងឡវយាករណ៍េឺខំុ្ម្ភនភាពខវេះខារ។ 

ក៖ ឡ ើយអ្ញ្ច ឹងបងឡរៀនបានកត្េិរណាដដរ? 

ខ៖ ខំុ្ចប់ថាន ក់វទិាល្យ ឡេឡៅថាេ្យេសិកាទុរិយភូេិ ថាន ក់ទី១២ឡៅឆ្ន ំ២០០០។ 

ក៖ ឡ ើយកាលវទិាល្យ នឹងបងឡរៀនឡៅខាងសាោណា? 

ខ៖ ខំុ្ឡរៀនឡៅសាោអឺ្...វទិាល្យជាសីុេកំពង់ងម ឡៅដកបរផ្ទេះរបស់ខំុ្ឡៅភូេិត្ររំងសាវ យ
 នឹងឡៅអឺ្... នឹងឡ ើយ ជាសាោដដលខំុ្ឡរៀនតំងពីថាន ក់ទី៣ រ ូរដល់វទិាល្យេឺខំុ្ឡរៀនឡៅ
កនុងសាោ នឹង។ 

ក៖ ឡ ើយេួយឡទៀរចង់ឡោយបងនិយាយពីឡរឿងទាក់ទងនឹងឡរឿងអី្ខលេះដដលបងចំាកាលបង
ឡរៀនកាលឡៅពីរូចហាស ដូចធាល ប់ម្ភនឡរឿងអី្ឡកើរឡេើងខលេះចឹងហាសបង? 

ខ៖ អឺ្េ...ទាក់ទងនឹងខាងអឺ្...ឯការឡរៀនឬក៏ទាក់ទងនឹងជីវរិឡៅកនុង...? 

ក៖ អឺ្...នឹងការឡរៀនដូចបងធាល ប់និយាយកាលេុនថាអឺ្...ធាល ប់ត្រូវត្េូថ្វ  ត្េូអី្ដូចកាលេុន ូ...។ 



ខ៖ អូ្! បាទ! បទពិឡសា្នឡ ស? 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អឺ្េ...កាលខំុ្ឡៅរូចអឺ្...ឡពលដដលខំុ្ឡៅឡរៀនម្ភនន្យថាឡៅកនុងភូេិរបស់ខំុ្េឺអ្រ់ម្ភនឡកមង
ណាចង់ឡរៀនឡទ ឡោយសារដរទីេួយអឺ្...ត្េូថ្វ  ឡត្រេះឡៅជំនាន់ឡនាេះត្េូឡៅថ្វ  ឡៅឡេើយឡទ ឡៅ
កនុងសាោេិនថាឡៅភូេិណាឬក៏ឡៅឡខរតណាឬស្សុកណាក៏ត្េូថ្វ  ទំាងអ្ស់។ ត្គាន់ថាត្េូខលេះគារ់
ថ្វ  ឡត្ចើនត្េូខលេះគារ់ថ្វ  រិច។ ត្េូខលេះគារ់កាចខាល ំងត្េូ ខលេះគារ់េ្យេ អ្ញ្ច ឹងឡៅអ្ញ្ច ឹងអឺ្...ខំុ្ឡៅឡរៀន
សាោរបស់ខំុ្ឡៅកនុងភូេិរបស់ខំុ្ នឹង េឺម្ភនឡោកត្េូេួយឡ ម្ េះឡោកត្េូ ប  គារ់ឡ ម្ េះ ម្ភ  ប 
ឡ ើយឡពលដដលខំុ្ឡរៀនដល់ថាន ក់ទី២ គារ់ថ្វ  ដេនដទន។ ឡ ើយខំុ្ដូចថាគារ់ថ្វ  ខំុ្ឡពកឡ វ្ើឡោយខំុ្
បាក់សារ(ខាល ច)ដូចថាខំុ្ឡឃើញគារ់ ខំុ្ខាល ច មងអ្ញ្ច ឹងឡ ើយខំុ្ឡេចសាោៗ ខំុ្សុខចិរតររ់ឡៅ
ឯវាលឡត្រេះឡៅភូេិរបស់ឡយើងវាពនធ្ឡៅឡោយវាលដស្សចឹង ដខត្បំាចឹងម្ភនដរវាលឡត្រេះអ្រ់
ម្ភនដស្សឡទដស្សម្ភនដរដខវសា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងខំុ្ឡេចឡៅវាលខំុ្ឡេចឡៅឃ្វវ លឡគា ខំុ្ឡេចឡៅកាប់េុេពផ្លអ វយកេកសលអី្ចឹង។ ឡពល
ខលេះខំុ្ឈឺឡជើងរិចរួច ខំុ្ឡ វ្ើពុរថា៖ “ដេ ឡអ្ើយ! ខំុ្ឈឺខំុ្ឡៅេិនបាន។” ម្ភត យរបស់ខំុ្គារ់ជាត្េូដដរ 
ដរគារ់បឡត្ងៀនថាន ក់ទី១ ឡពលខលេះខំុ្ឈឺឡជើងអ្ញ្ច ឹងខំុ្ឡ វ្ើពុរ ដេ ខំុ្ឡៅឡរៀនេិនបានឡទ។ គារ់ថា
ត្រូវឡៅឡរៀន ឡពលខលេះគារ់ថ្វ  ខំុ្ចឹងឡៅ ដរខំុ្អ្រ់ឡៅ ដរដល់ឡម្ភ ងគារ់ត្រូវឡៅបឡត្ងៀន គារ់ឡៅ
ឡ ើយឡត្រេះគារ់ជាត្េូ។ គារ់េិនោចឡោយសារដរខំុ្ឡ វ្ើឡោយគារ់ខកខានឡម្ភ ងគារ់ឡទ។     
អ្ញ្ច ឹងគារ់ឡៅ ឡៅឡ ើយឡពលគារ់េកពីសាោវញិគារ់ឡជរខំុ្ខលេះៗចឹងឡៅ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឡោយសារដរគារ់ខឹងឡយើងអ្រ់ឡៅឡរៀនហាស ប ុដនតខំុ្េិនោចនិយាយត្បាប់ពុកដេ ខំុ្ថាខំុ្
អ្រ់ចង់ឡៅឡរៀនឡទ ឡោយសារដរត្េូថ្វ   ខំុ្ខាល ចគារ់ ខំុ្អ្រ់ដដលនិយាយត្បាប់គារ់ឡទ។ 

ក៖ ោក់គារ់។ 



ខ៖ បាទ! ឡ ើយ...ឡពលខលេះត្េូថ្វ  ឡេើងដូចថាស្សឡេៀខនងអី្ចឹងហាស ឡត្រេះេួយត្ពឹកដេនត្រូវដរ
េួយររំរ់ណា ត្រូវឡត្ចើនររំរ់ហាសឡ ើយដូឡចនេះខនងឈឺហាស ឡ ើយខំុ្អ្រ់ដដលឡោយឪពុក   
ម្ភត យខំុ្ដឹងថាខំុ្ត្រូវត្េូថ្វ  ឡត្ចើនដល់ថាន ក់ នឹងឡទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ពីឡត្រេះខំុ្ត្រូវររំរ់ឡត្ចើនជាងឡេ េឺឡម្ភ ងឡលខ ឡម្ភ ងេណិរហាស ដូចថាខំុ្ឡៅឡខាយខាង
ឯការបូកដកេុណដចកអី្ នឹង។ ខំុ្ឡខាយឡៅជំនាន់ឡនាេះ ខំុ្ឡខាយ ឡ ើយអឺ្...តេពិរកនុងដួង
ចិរតរបស់ខំុ្ៗអ្រ់ត្រូវការថ្វ  ឡទ។ ខំុ្ត្រូវការឡលើកទឹកចិរតៗ ត្រូវការោរេមណ៍េួយថាត្េូគារ់អឺ្...
ស្សឡាញ់ខំុ្។ ត្េូគារ់យកចិរតទុកោក់ជាេួយខំុ្។ ត្េូគារ់ម្ភនជំឡនឿឡលើខំុ្ សំខាន់េឺជំឡនឿ។ 
ដល់ឡពលគារ់ថ្វ  ឡ ើយ កូនរបស់គារ់ នឹងអ្ងាុយដកបរខំុ្គារ់បូកឡលខខុសហាស កូនគារ់
ហាសកូនបឡងែើរឡោកត្េូ នឹងកូនគារ់បូកឡលខខុស គារ់ទាញកាត រ ោកាត រដដលឡៅពីេុនដេន
ដូចឥេូវឡទ កាត រេឺឡយើងអ្នកខលេះេឺឡពលដដលពុកដេ ឡយើងសាងសង់ផ្ទេះអ្ញ្ច ឹងឡៅោកាត រជញ្ជជ ងំ
ដដលចុងៗកាត រដដលគារ់ការ់ នឹងេឺឡយើងយកោ នឹង ឡ ើយឈូសអ្ញ្ច ឹងឡៅឡពលខលេះឡយើង
កាប់វាឡោយឡសតើងឬក៏ឈូសវាឡោយ     ឡសតើងឡ វ្ើជាកាត រសរឡសរណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់អឺ្...ស្សាប់ដរគារ់បូកឡលខខុស ឡោកត្េូ នឹងគារ់ទាញកាត រពីកូនរបស់គារ់ 
គារ់សំពងកាលកូនខលួនឯងណ៎ា ប ុដនតគារ់េិនសំពងោខាងត្ជុងឡទ គារ់សំពងោខាងសំដប រ
ឡបើោត្ជុង នឹង វាដបកកាលហាស ដរោសំដប រ នឹងវាឡ វ្ើឡោយគារ់ឈឺ។ អ្ញ្ច ឹងខំុ្ោណិរពួក
ម្ភ កខំុ្ដេនដទន។ ខំុ្អ្ងាុយដកបរគារ់ខំុ្ោណិរគារ់ឡេើងសឡងវេហាស ឡឃើញគារ់ត្រូវពុកគារ់
ថ្វ   គារ់យំដល់ឡពលគារ់យំឪគារ់ររ់ឡៅថ្វ  គារ់ខាល ំងដងេឡទៀរ ឪអ្រ់ឡោយយំហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អឺ្...ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងក៏អឺ្...ឡ វ្ើឡោយខំុ្ខាល ចត្េូ នឹងឡ ើយខំុ្ក៏អ្រ់ចង់ឡៅឡរៀន។ តេពិរខំុ្
ថាន ក់ទី២  នឹងត្េូអ្រ់ឡោយខំុ្ឡេើងថាន ក់ឡទត្េូថាខំុ្ធាល ក់។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប ុដនតឪពុកម្ភត យរបរខំុ្ដូរទីលំឡៅពីភូេិរបស់ខំុ្ នឹងឡៅកដនលងទីត្បជំុជន នឹង។ ខំុ្ឡេើងថាន ក់ទី
៣ឡោយខលួនឯង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់ឡពលខំុ្េកដល់.... 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ឡញ្ចសបងអឺ្...ចង់បនតការសួរបងបនតឡទៀរហាសអឺ្...ចង់សួរបងថាឧបករណ៍ឡភលង
ហាស បងឡចេះឡលងឧបករណ៍អី្ខលេះដដរ? 

ខ៖ ខំុ្ឡចេះអឺ្... ាីតហាស ឡចេះ ាីតឡចេះចាស់ េិនជាលកខណៈោជីពឡទ ឬក៏Professionalឡទ
ប ុនត្គាន់ថាខំុ្ោចឡលង ខំុ្ោចអឺ្...ឡត្ចៀងឬក៏ខំុ្ោចឡលងជាេួយនឹងរត្ន្ីករឡផ្សងៗឡទៀរបាន
ឡ ើយខំុ្ក៏អ្រ់ឡចេះឡណារដដ រេឺតេរយៈការសាត ប់អឺ្...ខំុ្ឡចេះឡលងសារអឺ្...ឡលងសារឡ ើយអឺ្...
ពាណូៗេឺបានដរ ោេ្រសាេញ្ាៗេឺប ុណណឹ ង។ បាទ! 

ក៖ ចាស! ឡ ើយេួយឡទៀរចង់សួរបងសពវថ្ង្បងកាន់សាសនាអី្ដដរបង? 

ខ៖ ខំុ្អឺ្...ឡកើរេកឡៅកនុងត្េួសារកាន់សាសនាត្ពេះពីពុទធពីេុនហាណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដរឥេូវឡនេះខំុ្បានម្ភនជំឡនឿឡលើត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទ ឡ ើយអឺ្...ជាជំឡនឿដដលឡយើងម្ភនទំនាក់
ទំនងផ្លទ ល់ជាេួយត្ពេះដដលបឡងែើរពិភពឡោកឡនេះដរេតង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងចង់សួរបងថាបនាទ ប់ពីបងបានឡជឿឡៅឡលើត្ពេះឡ ើយ ឡរើជីវរិបងម្ភនការផ្លល ស់បតូរអ្វី
ខលេះបង? 

ខ៖ អឺ្េ...ជីវរិរបស់ខំុ្ម្ភនផ្លល ស់បតូ រយា ងណាខលេះឡនាេះទាក់ទងជាេួយនឹងជំឡនឿដដលខំុ្បានអឺ្
ឡចញពីជាអ្នកកាន់សាសនាត្ពេះពុទធ។ ឥេូវឡៅជាអ្នកដដលឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទដដលជាជំឡនឿ
ឡជឿឡលើត្ពេះដដលបឡងែើរពិភពឡោក ឡ ើយជាជំឡនឿដដលថាេនុសសឡយើងេឺម្ភនទំនាក់ទំនងជា



េួយត្ពេះ ឡ ើយឡដើរជាេួយត្ពេះអ្ងា។ ឡេឡៅថាជីវរិទំនាក់ទំនងជាេួយផ្លទ ល់ត្ពេះអ្ងាអឺ្...េិន
ដេនជាលកខណៈឡេឡៅថាសាសនាអី្ឡនាេះឡទ េឺជាជីវរិដដលម្ភនទំនាក់ទំនងផ្លទ ល់ជាេួយត្ពេះ
អ្ងា ពីឡត្រេះខំុ្ោនត្ពេះបនទូលត្ទង់ខំុ្លឺសឡេលងត្ពេះអ្ងាដដលម្ភនត្ពេះបនទូលេកកាន់ខំុ្ជាឡរៀង
ោល់ថ្ង្ឡនេះ ឡ ើយជាជីវរិដដលម្ភនភាពខុសគាន រវាងជំឡនឿឡលើអ្ងាត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទឡ ើយនឹង
ជំឡនឿដដលជាលកខណៈសាសនាេឺវាខុសគាន ត្រង់ នឹងេឺជាការដដលម្ភនទំនាក់ទំនងឡោយ
ផ្លទ ល់ជាេួយត្ពេះអ្ងាអី្ នឹងឯង ពីឡត្រេះជីវរិរបស់ខំុ្ពីេុនកាលខំុ្អ្រ់ទាន់បានឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវ    
ត្េីសទ ខំុ្ឡៅជាអ្នកកាន់សាសនាត្ពេះពុទធេឺអឺ្...ខំុ្ជាម្ភន ក់ដដលសកេមដដលឡៅកនុងសាសនាត្ពេះ
ពុទធ។ ខំុ្អឺ្...ម្ភនេំនិរេួយថាឡពលដដលខំុ្្ំឡេើងខំុ្ចង់បួសឡ វ្ើជាឡោកសងឃពីឡត្រេះអឺ្...ដដល
ជំឡនឿឡយើងឡជឿរៗគាន ថាបួសឡៅឡដើេបីអឺ្...ឡេឡៅថាឡោេះបាបឬក៏ជួយដល់ឡេឡៅថាអឺ្...សនសំ
បុណយ នឹងឡដើេបីជួយសឡង្គ្រា េះដល់បងបអូនសាច់ញារិដដលគារ់សាល ប់ឡៅឡ ើយ ឬក៏ឳពុកម្ភត យ
ឡយើងអី្ចឹងហាសឬក៏េួយឡទៀរេឺឡេឡៅថាបួសសងេុណឪពុកម្ភត យណ៎ា។ ជំឡនឿកាលពីេុន
ណ៎ា ឡ ើយអឺ្...ខំុ្ចង់ឡ វ្ើជាកូនលអអ្ញ្ច ឹង ឡ ើយបានជាខំុ្ចង់បួសប ុដនតអឺ្...ឡពលដដលខំុ្អឺ្...ឡនេះ
ជាឡរឿងោ វដដលេូលឡ រុឡ វ្ើឡោយខំុ្បានកាល យឡៅជាអ្នកដដលឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទ ឡ ើយជា
អ្នកឡដើរតេត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទ។ កាលខំុ្ឡៅឡរៀនឡៅអឺ្...វទិាល្យអឺ្...តំងពីរូចេក ខំុ្ម្ភនេំនិរ
េួយេឺខំុ្ចង់កាល យឡៅជាត្េូបឡត្ងៀន។ តំងពីរូចេក នឹងជាទិសឡៅរបស់ខំុ្ៗថាឡពលដដលខំុ្
ចប់វទិាល្យ ខំុ្នឹងឡៅឡរៀនថាន ក់ឡៅសកលវទិាល្យភូេិនទភនំឡពញអី្អ្ញ្ច ឹងឡៅ ឡដើេបីអឺ្...
ត្បេងឡ វ្ើជាត្េូបឡត្ងៀនឡ ើយអឺ្...ឡ ើយជីវរិរបស់ខំុ្ពីេុនឡោយសារដរជីវភាពត្េួសារឪពុក
ម្ភត យខំុ្ គារ់ត្កីត្កអ្ញ្ច ឹង ខំុ្ឡចេះដរឡដើរឡៅផ្ទេះឡេតរស ប ុដនតឡៅឡៅផ្ទេះអ្នក នឹងេឺផ្ទេះអ្នកដដល
ឡេស្សឡាញ់ការសិកាេិនជាអ្នកឡដើរឡលងរោោវា ដស ផឹ្កសីុ អ្រ់ឡទ! ឡនេះេិនដេនជាអ្នកខំុ្
ចង់ឡដើរជាេួយឡនាេះឡទ។ ឡទាេះបីខំុ្ម្ភនេិរតភកតិដដលឡដើររោោវា ដសខូចខិលផឹ្ក ឡ ើយពួក
អ្ស់ នឹងស្សឡាញ់ខំុ្ដដរ ដរខំុ្អ្រ់ឡដើរជាេួយឡទ េឺខំុ្ឡដើរជាេួយអ្នកដដលឡរៀនអ្ញ្ច ឹង។ ខំុ្ឡដើរឡៅ
ផ្ទេះឡនេះបនតិច ផ្ទេះឡនាេះបនតិចរ ូរដល់ខំុ្បានឡៅឡៅជាេួយនឹងផ្ទេះេួយឡនាេះដដលគារ់ជាត្េូ
បឡត្ងៀនឡ ើយកូនរបស់គារ់ជាពួកម្ភ ករបស់ខំុ្ ឡ ើយឡយើងឡរៀនជាេួយគាន  ឡ ើយខំុ្ឡៅឡៅផ្ទេះ
គារ់ឡ ើយឡៅឡៅផ្ទេះគារ់ឡៅក៏េុនដំបូងេឺអឺ្...ឡពលដដលម្ភនត្កុេប ូលីសឡសដាកិចចេួយត្កុេ



ឡនាេះពួកគារ់បានឡៅជួលផ្ទេះ នឹងឡដើេបីោក់ប ុសតិ៍អឺ្...ឡដើេបីដូចថាដកកឡកទំនិញដដលកលងការ់
ថ្ត្ពឡឈើអី្ឡផ្សងៗឡៅ ឡ ើយអ្ញ្ច ឹងក៏ឡពលចូលឆ្ន ំដខមរដខ៤ នឹងក៏ពួកគារ់ឡៅភនំឡពញគារ់ឡៅ
ត្េួសារគារ់អ្ស់ឡ ើយ អ្ញ្ច ឹងក៏ឥវា ន់ដដលជារបស់ប ូលីសឡសដាកិចចឡៅខាងឡត្កាេផ្ទេះ នឹង
ឡត្រេះផ្ទេះ នឹងឡឈើឡលើងមឡត្កាេអ្ញ្ច ឹងក៏ពួកម្ភ ករបស់ខំុ្ថា៖ “ដ ងេកឡដកផ្ទេះអ្ញេកពីឡត្រេះអឺ្
...ប ូលីសដដលជួលផ្ទេះអ្ញ នឹងឡៅឡលងស្សុកអ្ស់ឡ ើយ។ អ្ញ្ច ឹងដ ងេកឡដកជាេួយអ្ញេ
ក។” អ្ញ្ច ឹងខំុ្ក៏ឡៅឡដកឡលងជាេួយគារ់ចឹងដខចូលឆ្ន ំហ៎ាណ៎ា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឡៅឡដកឡលងអ្ញ្ច ឹងឡៅយប់ឡេើងឡដកចឹងឡៅ ឡដើរឡលងថ្ង្អ្ញ្ច ឹងឡៅដល់ឡពលចឹងក៏ឡពល
ដដលចូលឆ្ន ំចប់ឡៅក៏អឺ្...ប ូលីសឡសដាកិចចចាប់ឡផ្តើេេកវញិម្ភន ក់េតងៗ ឡេេកវញិអ្ញ្ច ឹងឡៅេក
កដនលងប ុសតិ៍ឡេ នឹងឡ ើ យដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងអ្នកខលេះេកអ្នកខលេះអ្រ់ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងខំុ្ក៏អឺ្...ពួក
ម្ភ ករបស់ខំុ្ថា៖ “ដ ងេកឡដកឡទៀរេកឡត្រេះពួកឡេអ្រ់ទាន់េកជំុគាន ឡទ។” អ្ញ្ច ឹងឡចេះឡៅឡដក
រឡទៀរឡៅក៏ខំុ្ឡៅឡដកៗខាងឡត្កាេឡៅផ្ទេះខាងឡត្កាេ ឡ ើយដល់ឡពលពួកឡេេកជំុគាន អ្ញ្ច ឹងខំុ្
ឡេើងឡៅឡដកខាងឡលើជាេួយកូនគារ់កូនម្ភច ស់ផ្ទេះ នឹងេួយពួកម្ភ កខំុ្ នឹងឡៅក៏ត្ពឹកឡេើងខំុ្
ដូចថាឡយើងឡៅផ្ទេះឡេអ្ញ្ច ឹង ឡយើងដេនឡចេះដរឡេើលនឹងដភនកហាស។ អ្ញ្ច ឹងខំុ្ក៏ឡចេះដរឡបាសផ្ទេះ
ជូរផ្ទេះឡរៀងោល់ថ្ង្ហាស េុននឹងខំុ្ឡៅឡរៀនខំុ្ឡបាសផ្ទេះឡបាស្ូបេូសោឡផ្េះអី្ នឹងឡៅក៏ត្កុេ 
ប ូលីសឡសដាកិចច នឹងសួរខំុ្ថា៖ “ោអូ្នឯងជាឡកមងបឡត្េើផ្ទេះ នឹងដេន?” 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខំុ្ថា៖ “អ្រ់ឡទ! ខំុ្េិនដេនឡទ។ ខំុ្អឺ្...ជាពួកម្ភ ករបស់កូនម្ភច ស់ផ្ទេះអឺ្...កូនម្ភច ស់ផ្ទេះនិងខំុ្ជា
ពួកម្ភ កនឹងគាន  ឡរៀនជាេួយគាន ។” អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ឡពលអ្ញ្ច ឹងឡៅក៏អឺ្...ក៏ពួកម្ភ កខំុ្ថា៖ “ដ ងេក
ឡដកផ្ទេះអ្ញេក។” អ្ញ្ច ឹងក៏ឡចេះឡៅឡដកៗ អ្ញ្ច ឹងឡៅឡ ើយអឺ្...ឡោកត្េូដដលគារ់ជាឪពុក    
ម្ភត យរបស់ពួកម្ភ កខំុ្ក៏គារ់ម្ភនការស្សឡាញ់ខំុ្ដដរ ឡោយសារដរខំុ្េិនដេនជាេនុសសដដល
ខូចខិលអ្ញ្ច ឹងហាស។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ អ្ញ្ច ឹងក៏ឡៅជាេួយគារ់ឡៅយូរៗឡៅក៏ត្កុេប ូលីស នឹង គារ់ឡឃើញខំុ្ឡ វ្ើការឡៅកនុងផ្ទេះ នឹង
គារ់ថា៖ “ហាក! ោអូ្នឯងឡ វ្ើការ ដរកូនម្ភច ស់ផ្ទេះអ្រ់ឡ វ្ើការឡទ។ អ្ញ្ច ឹងោអូ្នឯងដូចជាអ្នកប
ឡត្េើ។” ខំុ្ថាខំុ្អ្រ់ដឹងត្គាន់ថាខំុ្ចង់ឡ វ្ើអ្ញ្ច ឹងហ៎ាណ៎ា ឡៅក៏ប ូលិសឡសដាកិចចម្ភនម្ភន ក់ឡនាេះ
ឡ ម្ េះពូ ឡ ងៗ ឡ ម្ េះគារ់ឡ ម្ េះចិនេឺឡ ម្ េះយីៗដរគារ់អឺ្...ចូលឡ វ្ើជាប ូលីសឡសដាកិចច នឹង
គារ់ដូរឡ ម្ េះឡៅជា សុខ ឡ ង អ្ញ្ច ឹក៏ការ់ជាអ្នកកាន់លុយឡៅកនុងត្កុេប ូលីស នឹង។ គារ់អ្នក
កាន់លុយរកបានគារ់អឺ្...ម្ភនឈមួញអី្ឡេបង់ចូលត្កុេពួកគារ់ នឹង គារ់អ្នកកាន់លុយអី្អ្ញ្ច ឹង
គារ់ចាប់ឡផ្តើេឡោយដរគារ់ឡឃើញខំុ្អ្ញ្ច ឹង គារ់ឡោយខំុ្២០០០ឡរៀលអី្ចឹងឡៅ។ គារ់ថា៖ “ោ
អូ្នឡនាេះេកឡនេះឡណេះ ដ ងយកលុយ២០០០ឡរៀលឡៅឡរៀនឡៅ។” គារ់ឡោយខំុ្២០០០ឡរៀល
ឡោយកូនម្ភច ស់ផ្ទេះ នឹង២០០០ឡរៀលដូចថាឡោយ២០០០ៗឡសមើគាន  ឡ ើយដល់ឡពលឡត្កាយេក
ឡទៀរតេពិរខំុ្ឡេចពីគារ់រ ូរអ្រ់ចង់យកលុយឡទ ពីឡត្រេះខំុ្ដូចថាេិនសាា ល់គារ់ឡ ើយអឺ្...
អី្ចឹង ដរគារ់សាែ រ់រកខំុ្គារ់សាែ រ់រកខំុ្ឡោយលុយឡយើងហាស ឡៅក៏គារ់ថា៖ “ដ ងចាប់ពី
ឡពលឡនេះឡៅ ដ ងេកឡដកផ្ទេះឡនេះរ ូរ ឡ ើយឡរៀងោល់ថ្ង្អ្ញឡោយដ ង២០០០ឡរៀល      
ឡោយោអូ្នឯង២០០០ឡរៀលឡៅឡរៀន។ អ្ញ្ច ឹងដ ងឡៅ នឹងឡ ើយ។” ឡៅខំុ្ក៏ឡៅ នឹងឡៅខំុ្
ឡៅ នឹងខំុ្ឡ វ្ើអ្ញ្ច ឹងក៏គារ់ឡោយ២០០០ឡរៀងោល់ថ្ង្។ ឡ ើយអឺ្...ក៏កាល យឡៅជាឡេឡៅថាកូន
ឡៅគារ់។ ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងគារ់ឡោយោល់ថ្ង្តំងពីរូចេកខំុ្េិនដដលម្ភនលុយកនុងឡហាបា វ
ហាស ខំុ្ធាល ប់ឡ វ្ើការឡោយឡេឡដើេបីយកលុយឡៅឡរៀន។ កិនឡេៅឡេឡ វ្ើនំត្កូច ឡេឡ វ្ើបាញ់ជំឡនឿក
ឡេឡ វ្ើលរអី្ចឹងហាស។ កិនឡេៅឡេេួយថ្ង្បាន៥០០ឡរៀល ឡដើេបីយកលុយ នឹងឡៅឡរៀនេួរ
ឡត្រេះដេ ឪរបស់ខំុ្ គារ់ត្ក គារ់អ្រ់ម្ភនលទធភាពឡោយលុយកូនឡៅឡរៀនេួរឡទ ឡត្រេះបងបអូនខំុ្
ឡត្ចើនដដរ ឡត្រេះ៣នាក់ឡនាេះ ឡៅក៏អឺ្...ដល់ឡពលចឹងក៏គារ់ឡោយ២០០០ឡរៀល។ ខំុ្ថា២០០០
ឡរៀលឡត្ចើនណាស់ សត្ម្ភប់ខំុ្ឡត្រេះឡៅជំនាន់ឡនាេះឡរៀនេួរអ្ស់ដរ៣០០ឡទ។ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ខំុ្ឡរៀន
េួរអ្ញ្ច ឹងឡៅសល់បានខំុ្ក៏ឡចេះសនសំ។ ឡពលខលេះគារ់ឡោយដល់បួនរន់ ត្បំារន់ឡពលខលេះ     
ឡោយដល់េួយេឺុនហាស តេគារ់ជាអ្នកឡោយអ្ញ្ច ឹងក៏ឡចេះដរសនសំៗដល់ឡពលយូរៗឡៅខំុ្
ម្ភនលុយឡត្ចើនកនុងឡខាបា វឡពលខលេះខំុ្ម្ភនដល់ជាងដប់េឺុន។ 

ក៖  ូ! ឡត្ចើនហាស។ 



ខ៖ បាទ! ឡពលខលេះោប់ឡៅដប់ត្បំាេឺុនកនុងឡខាបា វហាសអឺ្...ទល់ឡខាបា វ ឡ ើយខំុ្ ូបនំអី្ សនសំ
អ្ញ្ច ឹងឡៅ ឡរៀនេួរអី្សនសំ ប ុដនតលុយសនសំអ្ស់ នឹងដេនយកឡៅឡដើរឡលងឡទេឺយកឡៅទិញ
ឡសៀវឡៅ ទិញឡសៀវឡៅកំដណអី្អ្ញចឹងហ៎ាណ៎ា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ កំដណេណិរ កំដណ្រណីម្ភត្រអី្ចឹង ឡត្រេះខំុ្ស្សឡាញ់ការសិកាដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងក៏ចាប់
ឡផ្តើេម្ភនលុយកនុងឡខាបា វឡៅជាេួយគារ់សនសំដល់ឡពលឡៅឡពលខលេះគារ់ឡឃើញអូ្...ោកូនឡៅ
អ្ញម្ភនលុយឡត្ចើនឥេូវវ ី ប ុដនតគារ់េិនដដលខវល់ខាវ យ ឡ ើយឡេើលអ្ញោប់ឡេើលបានប ុនាម ន 
គារ់េិនដដលខវល់ខាវ យឡទ។ គារ់ដឹងថាខំុ្យកលុយ នឹងឡៅឡរៀន។ ឡពលខលេះខំុ្ោប់ឡៅបានដប់
េឺុនឬក៏ឡពលខលេះដប់ត្បំាេឺុនអី្អ្ញ្ច ឹង ឡពលខលេះខំុ្យកលុយ នឹងេកឡោយដេ ឪខំុ្ខលេះ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឡត្រេះវាឡត្ចើនកនុងឡខាបា វឡពក អ្ញ្ច ឹងត្រូវដរឡោយឡៅឡដើេបីកំុឡោយវាទល់ឡពក ឡត្រេះខំុ្អ្រ់
ម្ភនកុងធានាគារ។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនកដនលងទុក។ 

ខ៖ ឬក៏អ្រ់ម្ភនកដនលងទុកឡទ អ្ញ្ច ឹងម្ភនដរកនុងឡខាបា វ នឹងឡ ើយ។ អ្ញ្ច ឹងឡខាខំុ្ពីរបី នឹងឡខា
ណាក៏ម្ភនលុយដដរ។ ឡបើឡសលៀកឡខាឡនេះឡៅឡរៀន គារ់ឡោយលុយោក់ចូលកនុងឡខា នឹង។           
អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ក៏ដូចថាដលងខវល់ខាវ យពីឡរឿងខវេះខារ អ្ញ្ច ឹងេិរដរឡរៀនឡៅ ឡរៀនៗគារ់ឡោយលុយ
ឡៅឡរៀនឡៅក៏អឺ្...ម្ភនលទធភាពទិញកំដណ ម្ភនលទធភាពឡរៀនេួរឡពញឡម្ភ ងនឹងឡេនឹងឯង។    
អ្ញ្ច ឹងឡៅឡ ើយគារ់ស្សឡាញ់ខំុ្ណាស់។ ពួកត្កុេប ូលីសឡសដាកិចចគាន គារ់បីបួនត្បំានាក់ នឹង
គារ់ស្សឡាញ់ខំុ្ពីឡត្រេះខំុ្អ្រ់ខូចខិល។ ខំុ្អ្រ់ដូចថាបងែបញ្ជហ អ្ញ្ច ឹង ត្គាន់ដរឡៅឡរៀនេកផ្ទេះ
 ូបបាយឡដកឡរៀនអី្អ្ញ្ច ឹង។  អ្ញ្ច ឹងគារ់ថាគារ់ឡត្រកអ្រដដលបានជួយខំុ្ដូចថាគារ់ទីបំផុ្រ
គារ់បានជួយឡកមងម្ភន ក់ឡោយឡរៀនឡោយសូត្រអ្ញ្ច ឹងហ៎ាណ៎ា។ ឡកមងអ្នកត្កអ្ញ្ច ឹងហាសពួក
គារ់សបាយឡ ើយដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងក៏ខំុ្បានឡរៀនចប់វទិាល្យ នឹងឡោយសារពួកគារ់ នឹង   
ឯង។ 



ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឡ ើយអឺ្...កាលឡៅអ្នុវទិាល្យ ខំុ្េិនបានឡរៀនេួរអី្ដិរដល់ឡទ។ អ្នុឡនាេះឡត្រេះម្ភនភាព
ខវេះខារលុយ អ្ញ្ច ឹងដល់វទិយល្យបានពួកគារ់ នឹងឯងជួយទំនុបបត្េុងឡៅជាេួយពួកគារ់
រ ូរដល់ម្ភច ស់ផ្ទេះត្ចដណននឹងខំុ្ណាស់។ គារ់ថាប ូលីស នឹងឡ វ្ើលអោក់ដរខំុ្ េិនឡ វ្ើលអោក់
កូនគារ់អី្ចឹងហ៎ា ដូចថាគារ់ទិញោវសឡខា...ឡោយសារឡយើងឡៅឡរៀនេិនោវសឡខាត្កណារ់
ណ៎ា។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឡ ើយ។ 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ត្ចដណនអី្ចឹងហាស ឡ ើយអឺ្...ត្ចដណនរ ូរដល់វាបងែឡោយម្ភនជឡម្ភល េះឡកើរ
ឡេើងរ ូរដល់ឡ វ្ើឡោយពួកគារ់ឡចញពីផ្ទេះ នឹងឡៅ ជួលផ្ទេះឡផ្សងេួយឡទៀរឡោយសារដរការ
ត្ចដណន នឹងហាស។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងអឺ្...ខំុ្ចប់វទិាល្យ ខំុ្េកោក់រកយត្បេងឡៅភនំឡពញ ចូលសាកលចូល
សាកលវទិាល្យជារិត្េប់ត្េង ចូលសាោឡសដាកិចច ចូលសាោរិចណូឡផ្សងៗ ប ុដនតខំុ្
ត្បេងធាល ក់ទំាងអ្ស់ អ្រ់ម្ភនជាប់ឡៅណាេួយ ធាល ក់ទំាងអ្ស់ េហាវទិាល្យអ្ស់ នឹង។ 
ឡ ើយឡៅេកោក់ត្បេងត្េូកំពង់ចាេឡទៀរ ធាល ក់ឡទៀរ ត្បេងត្េូកំពង់ចាេខំុ្សងឃឹេថាជាប់
ឡត្រេះខំុ្ឡេើលអំ្ពីកិចចការដដលខំុ្ឡ វ្ើ នឹង ខំុ្ឡ វ្ើបានឡត្ចើន ឡ ើយឡទាេះបីសល់សំនួរក៏សល់រិច
សល់ត្បដ លេួយពីរបីអ្ញ្ច ឹងហ៎ាណ៎ា។ ឧបម្ភថាប ុនាម នរ  ូមំុ្ភងអ្ញ្ច ឹង ឡយើងឡ វ្ើអ្ស់ឡ ើយឡយើង
ឡៅសល់ដរោ ក ខ អី្    អ្ញ្ច ឹងហាឡៅសល់រិចរួច នឹង។ 

ក៖ ចាស! ចំណុចរូចៗ។ 

ខ៖ បាទ! ចំណុចរូចៗ នឹង។ អ្ញ្ច ឹងខំុ្ឡរត្បាប់ពុកខំុ្ថាខំុ្ត្បដ លជាជាប់ត្េូកំពង់ចាេដល់ 
ឡពលលទធផ្លឡចញេកធាល ក់ឡទៀរ។ អ្ញ្ច ឹងេួយឆ្ន ំដដលខំុ្អឺ្...ធាល ក់េហាវទិាល្យទំាងអ្ស់
ធាល ក់ត្េូកំពង់ចាេ ខំុ្ឡៅដរលឡតលឡៅស្សុកេួយឆ្ន ំដរលឡតលឡៅស្សុកកំឡណើ រ នឹង។ ខំុ្ឡៅ



ជាេួយប ូលីសឡសដាកិចច នឹងដដដលម្ភនន្យថាឡៅឡៅជាេួយគារ់ដដដល នឹង ប ុដនតខំុ្អ្រ់ឡៅ
ណាឡៅណី ខំុ្ឡៅដរផ្ទេះឡ ើយអឺ្...គារ់ថា៖ “ោកូនឡៅឡេ ចហា? អ្ញក្ល់ដដលហាលឺថាដ ង
ឡរៀនត្គាន់ឡបើដដរ ដរត្បេងធាល ក់ទំាងអ្ស់ចឹងហ៎ា។?ោកូនឡៅហ៎ា?” ឡ ើយខំុ្អ្រ់ម្ភនរកយអី្
ឡកលើយឡៅគារ់អី្ចឹងហ៎ាណ៎ា។ ឡ ើយគារ់ក៏ោណិរខំុ្ដដរ គារ់ថា៖ ”ោកូនឡៅឡោយឡេក៏សំុ
ឡទាសដដលកូនឡៅឡត្រេះឡេឥេូវរកេិនសូវបានដូចថាចាប់ទំនិញចាប់អី្អ្ញចឹងវាេិនសូវម្ភន
ហាស។” អ្ញ្ច ឹងគារ់ថាេិនម្ភនលទធភាពអី្ជួយខំុ្ឡោយចូលេហាវទិាល្យ បង់ឯកជនអី្ចឹង
ហ៎ា។ គារ់ថាគារ់អ្រ់ម្ភនឡទ គារ់ឡសាកសាត យផ្ងណាឡៅក៏ខំុ្ឡៅជាេួយគារ់ដរលឡតលអូ្...
ដូចថាឡេឡៅថាម្ភនវបិរតិផ្លូ វចិរតហាស ដូចថា Depression សម្ភព ្ផ្លូវចិរត ោសម្ភព ្ផ្លូវចិរតេួយ
ឆ្ន ំ នឹងេឺខំុ្ដរលឡតល ខំុ្អ្ស់សងឃឹេដេនដទនកនុងជីវរិ។ េិរតភកតិរបស់ខំុ្ឡេឡៅឡរៀនឡេឡៅ
េហាវទិាល្យឡេឡៅត្េូបឋេ ឡេឡៅត្េូកំពង់ចាេ ឡេបង់លុយឡ ើយអឺ្...អ្នកខលេះឡេឡៅឡ វ្ើការ
ឡោយពូឡោយេីងអី្អ្ញ្ច ឹងហាស ឡ ើយខំុ្ឡៅណាដូចថាឡៅកនុងបនទប់េួយជញ្ជជ ងំបួនត្ជុងជំុ
វញិអ្រ់ម្ភនទាវ រឡចញហាស។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ខំុ្អ្ស់សងឃឹេដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងខំុ្ម្ភនសំនួរឡៅកនុងខួរកាលរបស់ខំុ្ថា ឡរើពីជារិ
េុនខំុ្ឡ វ្ើបុណយោត្កក់សអីខលេះឬក៏ឡ វ្ើោត្កក់អី្ខលេះបានជារិឡនេះខំុ្ឡកើរេកចំត្េួសារដដលត្កីត្ក? ខំុ្
ម្ភនសំណួរអ្ស់ទំាង នឹង ឡរើខំុ្ឡ វ្ើបាបអី្ពីជារិេុនឡ វ្ើឡោយខំុ្កាល យឡៅជាអ្នកត្កីត្កដរខំុ្ចង់
ឡរៀនដរខំុ្េិនម្ភនលទធភាព។ ឡរើកេមរបស់ខំុ្កេមសអី? ោ នឹងសំណួរេួយ សំណួរេួយឡទៀរដដល
ខំុ្ម្ភនឡៅកនុងជីវរិថា ឡរើជីវរិឡៅឡលើដផ្នដីឡនេះរស់ឡៅឡដើេបីអី្ នឹង? ជាសំណួរេួយឡទៀរ ឡរើ
ជីវរិដដលខំុ្រស់ឡៅឡលើដផ្នដីឡនេះ េនុសសឡលើដផ្នដីឡនេះេឺឡរៀន ម្ភនការររឡ វ្ើម្ភនត្បពនធម្ភន
កូនម្ភនឡៅអឺ្...ចាស់រប់? ឡរើជីវរិដរប ុណណឹ ង? ឡរើជីវរិត្គាន់ដរជាប ុណណឹ ងឡទឬអី្?  នឹងជា
សំណួរដដលខំុ្ម្ភនខំុ្ឡដើរកនុងផ្ទេះឡពលខលេះឡដើរឡៅឡត្កាយសំណួរឡៅខាង នឹងដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងខំុ្
ឡឃើញថាទំាងអ្ស់ឡនេះគាម នន្យពីឡត្រេះអ្រ់ម្ភនអ្រថន្យកនុងការរស់ឡៅ។ ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងខំុ្ថា
ការដដលរស់ឡៅឡលើដផ្នដីឡនេះជាជីវរិដដលគាម នន្យ។ អ្ញ្ច ឹងខំុ្សពវថ្ង្ខ្ញំុអ្ស់សងឃឹេខំុ្អ្រ់
ម្ភនផ្លូវឡដើរទ្លត្ចក។ ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងខំុ្ម្ភនេំនិរេួយេិរថាឡដើេបីឡោយឡចៀសឡោយផុ្រពី



សម្ភព ្ផ្លូវចិរតដដលឡេសួរេកដូចថាខំុ្ថាបអូនឯងឡរៀនពូដកដដរ ឡេ ចចឹងអី្ចឹង ដល់ឡពលសម្ភព ្
អ្ស់ នឹងម្ភនវបិរតិ ខំុ្ម្ភនេំនិរេួយថាខំុ្ចង់ឡេចឡោយផុ្រពីសម្ភព ្អ្ស់ឡនេះ។ ខំុ្េិរេំនិរេួយ
េឺថាខំុ្ចង់អឺ្...សាល ប់ដូចថាខំុ្អ្ស់សងឃឹេហាស។ ខំុ្ឡៅណាអ្រ់រួច ឡបើសិនថាឡ វ្ើការសំណង់ក៏
ឡេេិនយកខំុ្ដដរ ពីឡត្រេះខំុ្លអិរ ឡ ើយខូចសួរម្ភខ ងឡទៀរ។ ខំុ្ខូចសួរម្ភខ ងអ្ញ្ច ឹងកម្ភល ំងពលំ
ោងកាយខំុ្វាអ្រ់មំ្ភេួន។ អ្ញ្ច ឹងឡេេិនយកខំុ្ឡទ ឡ វ្ើសំណង់ឡៅក៏....ខំុ្ម្ភនន្យថាជីវរិរស់ឡៅ
ឡលើដផ្នដីឡនេះេឺគាម នន្យ អ្ញ្ច ឹងខំុ្ចង់សាល ប់ឡដើេបីឡោយឡេចឡោយផុ្រពីបញ្ជហ ឡៅឡលើដផ្នដី
ឡនេះ ដូចថាម្ភនការលបួងជាឡត្ចើនដងទាក់ទងនឹងការចង់ឡ វ្ើអ្រតឃ្វរ នឹង ដូចជាខំុ្រស់ឡៅ
ជាេួយប ូលីសឡសដាកិចច គារ់ម្ភនកំាឡភលើងគារ់ម្ភនកំាឡភលើង ឡ ើយកំាឡភលើងគារ់ជាទូឡៅគារ់ទុក
ឡចាលឡៅកនុងបនទប់ ឡត្រេះគារ់ម្ភនឡៅសាព យឡដើរយាេអី្ណាអ្រ់ផ្ង នឹង។ គារ់ម្ភនកំាឡភលើងដរ
ខំុ្អ្រ់ដឹងកំាឡភលើងគារ់ នឹងម្ភនត្គាប់ឬយា ងណាខំុ្េិនដឹងឡទ។  នឹងជាថាេំនិរអូ្សទាញេួយ
ឡោយដូចថាចង់សម្ភល ប់ខលួននឹងការបាញ់កំាឡភលើង។ ឡពលខលេះេិរចង់សម្ភល ប់ខលួនឡោយសារឡលប
ថាន ំ ឡពលខលេះចង់សម្ភល ប់ខលួនឡោយសារត្ជេុជទឹកអី្អ្ញ្ច ឹងហ៎ាណ៎ា ប ុដនតខំុ្េិរអំ្ពីការ នឹងវាឈឺ
ចាប់វាឈឺចាប់ដូចថាស្សថ្េ ថាេុននឹងអឺ្...ឡបើសិនជាឡលបថាន ំេុននឹងអឺ្...ោច់ខយល់សួរថា
ត្បកាច់អី្ប ុណាណ ។ 

ក៖  នឹងឡ ើយ។ 

ខ៖ ឡបើសិនជាឡៅលិបទឹក េួរសេេុននឹងោច់ខយល់ ឡរើវាពិបាកប ុណាណ ? េឺោចំណុច នឹងឡ ើយ
ដដលឡ វ្ើឡោយខំុ្ដត្កងរោ ប ុដនតឡត្ចើនដងណាស់ដដលខំុ្ចង់ឡ វ្ើអ្រតឃ្វរឡ ើយអឺ្...ឡបើនឹងកំាឡភលើង
វាដូចសាហាវឡពក អ្ញ្ច ឹងឡចេះដរដត្កងរោអ្ញ្ច ឹងក៏ឡចេះដរត្ទំាៗ ឡ ើយខំុ្អ្រ់ម្ភនដចកចាយវបិរតិ
ឡនេះជាេួយនរណាឡទ។ ឪពុកម្ភត យរបស់ខំុ្ក៏គារ់អ្រ់ដឹង ពូប ូលីសឡសដាកិចចក៏អ្រ់ដឹងពីឡត្រេះខំុ្
អ្រ់ដចកចាយ ឡ ើយរ ូរដល់េួយឆ្ន ំកនលងផុ្រឡៅ ខំុ្ម្ភនេិរតភកតិម្ភន ក់ គារ់ជាប់ខាងត្េូរូបវទិា
ឡៅសាកលវទិាល្យភូេិនទភនំឡពញ នឹងគារ់ខាងត្េូរូបវទិា គារ់េកឡលងខំុ្ឡៅ គារ់ថា៖ “ពួក
ម្ភ កឯងឡៅផ្ទេះអ្ញ្ច ឹងអ្រ់ឡ វ្ើអី្ពួកម្ភ កឯងឡៅភនំឡពញឡៅ។ ឡៅឡៅេណឌ ល ឡៅេណឌ ល នឹងេឺ
ម្ភនឡពលខលេះម្ភនត្កុេឡេចុេះេកពីសិងហបុរ ី សាងំហាែ ពួរអី្ចឹងអឺ្...ឡពលខលេះឡេេកSponsorឡៅ



កាន់អ្នកត្កីត្កអី្ចឹង។” ឡេឧបរថេាដល់អ្នកត្កីត្កឡោយឡៅឡរៀនឡេឡៅថាវទិាសាថ នឬក៏ឡរៀន
ជំនាញអី្េួយអ្ញ្ច ឹងហ៎ាណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ថា៖ “ពួកម្ភ កឯងឡៅ នឹង ឡៅដត្កងឡោម្ភនបានដសវងរកជំនួយអី្ខលេះ។” ឡៅក៏ខំុ្
បាននិយាយជាេួយឪពុកម្ភត យរបស់ខំុ្ ឡ ើយនិយាយជាេួយប ូលីសឡសដាកិចច នឹងឡៅ ក៏ខំុ្េក
ភនំឡពញឡៅេណឌ ល ប ុដនតខំុ្អ្រ់ដឹងថាេណឌ ល នឹងជាេណឌ លអឺ្...អ្នកឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទឡទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងក៏េកឡៅអ្ញ្ច ឹងឡៅក៏ឡចេះដរសងស្យថាត្បដ លជាកដនលងអ្នកឡជឿអឺ្...ត្ពេះឡយស៊ាូវ       
ត្េីសទឡទដឹង ឡ ើយខំុ្ពីេុនខំុ្សអប់អ្នកឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទណាស់ សអប់ណាស់។ ខំុ្េិនចង់រក់
ព្នធជាេួយអ្នកឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទឡទ ឡ ើយពួកម្ភ ករបស់ខំុ្គារ់ឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវ ដរគារ់អ្រ់
បានត្បាប់ខំុ្ឡទ ឡៅក៏ខំុ្េកឡៅឡៅបានដឹងថា អូ្! កដនលងឡនេះឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទដេន ប ុដនតខំុ្អ្រ់
ម្ភនជឡត្េើសអ្ញ្ច ឹងក៏ខំុ្ឡៅេណឌ ល នឹង ឡ ើយឡេម្ភនឡរៀនភាសាអ្ង់ឡេលស ឡៅឡត្ៅពី នឹងក៏ខំុ្
ឡៅឡរៀនេួរឡៅសាោជ្យថាវឡីរៀនេួរឡដើេបីត្បលងអឺ្...ចូលេហាវទិាល្យេតងឡទៀរឡៅឡពល
ដដលឆ្ន ំឡត្កាយេកដល់ អ្ញ្ច ឹងក៏ឡៅ នឹងេណឌ ល នឹងឡៅក៏អឺ្...ឡៅឡរៀនេួរឡៅសាោជ្យថាវ ី
ប ុដនតលុយដូចថាវាផិ្រឡផ្លយ(េិនត្េប់ត្គាន់) ឡពលម្ភនលុយឡៅឡរៀនអ្ញ្ច ឹងឡៅ ឡពលអ្រ់លុយ
ក៏ឡៅេណឌ ល។  អ្ញ្ច ឹងឡៅដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងអឺ្...ម្ភនោរេមណ៍ថាពិបាក ប ុដនតឡទាេះយា ង
ណាម្ភនេិរតភកតិឡៅជំុវញិដដលគារ់ជួយកេានតចិរតអី្ចឹងហ៎ា។ ដូឡចនេះក៏ឡៅេណឌ ល នឹងអឺ្...ដរ
ចិរតរបស់ខំុ្ឡៅដរអ្នទងចង់ឡៅឡរៀន ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងក៏អឺ្...ឡៅឡរៀនសាោជ្យថាវអី្ញ្ច ឹងឡៅក៏
ការត្បលងអឺ្...សាកលអី្ នឹងឡេឡបើកត្បលង េកដល់សារជាងមី ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងក៏ោក់រកយ
សារជាងមី ប ុដនតេុននឹងត្បលងត្បដ លជាពីរបីដខេុននឹងត្បលងេកដល់ នឹង ខំុ្បានឡជឿត្ពេះ
ឡយស៊ាូវញត្េីសទ ពីេុនខំុ្សអប់អ្នកឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទ។ ខំុ្សអប់ខំុ្ថាឡៅឡលើឡោកឡនេះគាម នឡទ
ត្ពេះពិរ គាម នឡទត្ពេះរស់ ឡ ើយអ្វីៗទំាងអ្ស់ដដលឡយើងឡឃើញជំុវញិខលួនរបស់ឡយើងេឺវាឡកើរឡេើង
ឡោយ្េមជារិឡកើរឡេើងឡោយឯងៗ។ អ្ញ្ច ឹងឡៅដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងអឺ្...ក៏ឡពលដដលឡៅកដនលង



ឡនាេះឡពលដដលឡេថាវ យបងាំត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទឡេឡត្ចៀងឡេអឺ្...នំាគាន អ្្ិសាា នឬក៏បួងសួងអី្ នឹង
ខំុ្ដរងដរថាពួកឡនេះេឺជាពួកដដលវឡងវងសាសនា ពួកដដលកបរ់សាសនាត្ពេះពុទធអី្ចឹងហ៎ាណ៎ា 
អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ឡពលអ្ញ្ច ឹងខំុ្ឡសើចចំអ្កដូចថាពួកឡនេះនំាគាន បិទដភនកអ្្ិសាា ន សួរថាបិទដភនកឡៅ
ឡឃើញសអីអី្ចឹងហាស ឡឃើញឡផ្លកបឡនាទ រដេន? ឡឃើញសអីដេនអ្ញ្ច ឹងហ៎ាណ៎ា ឡ ើយឡចេះចំអ្ក
េកេឺយឡោយឡេអ្ញ្ច ឹងហ៎ាណ៎ា។ ឡៅក៏ស្សាប់ដរេកដល់ឡពលឡនាេះអ្នកដដលឡៅេណឌ ល
ជាេួយគាន ឡនាេះគារ់េកអឺ្...ឡៅគារ់ក៏េកឡៅខំុ្ថា គារ់ថា៖ “ខំុ្ឡឃើញបអូនឯងបនាទ ប់ពីោហារ
ឡពលោ្ចឡ ើយ អ្រ់ឡ វ្ើអី្ឡសាេះទំឡនរអ្ញ្ច ឹងខំុ្សូេអ្ឡញ្ជ ើញបអូនេកអឺ្...អ្ងាុយសាត ប់អឺ្...ឡេឡៅ
ថាឡយើងម្ភនត្កុេឡកាសិកា ឬត្កុេរូចហាស។ អ្ញ្ច ឹងអ្ឡញ្ជ ើញបអូនេកចូលរួេត្កុេរូចរបស់
ឡយើង ដរេួយឡម្ភ ងឡទ ឡ ើយឡយើងអ្រ់ម្ភនបងខិរបងខំបអូនឡោយឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទដដរឡទ។ 
ត្គាន់ដរអ្ឡញ្ជ ើញបអូនេកអ្ងាុយឡលង។”  អ្ញ្ច ឹងក៏ខំុ្ថា៖ “អឺ្េ...ដេន ូបបាយឡ ើយទំឡនរ។” ចឹង
ក៏ខំុ្ឡៅចូលរួេជាេួយឡេឡលើកដំបូងឡៅចូលរួេជាេួយពួកឡេេឺម្ភនោរេមណ៍ថាពិបាកណាស់
កនុងការឡៅទីឡនាេះឡៅក៏ចប់ឡម្ភ ងចប់ឡៅក៏ឡេថាអ្រេុណឡត្ចើនដដលបានេកចូលរួេ ដល់ឡពល  
អ្ញ្ច ឹងស្សាប់ដរោទិរយឡត្កាយ ឡេឡៅខំុ្ឡទៀរក៏ខំុ្ឡៅឡទៀរ។ ដល់ឡពលឡៅចូលរួេញយៗ      
អ្ញ្ច ឹងឡៅខំុ្អ្ស់សងឃឹេខំុ្អ្ស់សងឃឹេណាស់កនុងជីវរិ។ អ្ញ្ច ឹងឡ ើយបានជាឥេូវខំុ្ឡនេះយល់ពី
ោរេមណ៍អ្នកដដលអ្ស់សងឃឹេឡពលដដលជួបអ្នកសំុទាន ជួបអ្នកដដលអ្ស់សងឃឹេខំុ្យល់ពី
ោរេមណ៍ឡេឡោយសារខំុ្ធាល ប់កលងការ់។ អ្ញ្ច ឹងឡៅក៏អឺ្...ខំុ្អ្ងាុយសាត ប់ត្ពេះបនទូលត្ពេះអ្ងា           
ញយៗឡៅក៏ដូចជាសអីឡកើរម្ភនឡៅកនុងចិរតរបស់ខំុ្ដូចជាម្ភនោរេមណ៍ថាោងស្សាលឡ ើយដូច
ជាខំុ្អ្ស់សងឃឹេឡ ើយដូចជាម្ភនអ្នកនិយាយឡៅកនុងខលួនរបស់ខំុ្ថាជីវរិេឺម្ភនសងឃឹេៗឡ ើយ
ឡៅឡពលអ្ញ្ច ឹងឡៅឡពលោរេមណ នឹងឬក៏ដូចជាម្ភនអ្នកនិយាយឡៅខាងកនុងខលួនថាម្ភន
សងឃឹេ នឹង ខំុ្ម្ភនសំណួរថាឡៅឯណាឡលើអី្ចឹងក៏ឡ វ្ើឡោយខំុ្ម្ភនសំណួរឡៅកនុងខួរកាលថា
ត្បដ លជាត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទដដលពួកគារ់កំពុងដរឡរៀនកំពុងដរោនេេពីរ នឹង ោនឡ ើយ
ឡត្ចៀងសរឡសើរឡផ្សងៗត្បដ លជាម្ភនអី្េួយឡៅកនុង នឹង។ ដូឡចនេះឡ វ្ើឡោយខំុ្ម្ភនសំនួរទាក់ទង
ចង់ដសវងយល់អំ្ពីត្ពេះឡយស៊ាូវ។ អ្ញ្ច ឹងឡៅក៏ខំុ្ចាប់ឡផ្តើេសួរសំណួរឡៅឡេឡៅក៏ឡេពនយល់ខំុ្ 
ប ុដនតខំុ្ដូចថាេិនយល់ឡទ ត្គាន់ដរសាត ប់ឡៅក៏បនតចូលរួេជាេួយត្កុេឡកាសិកាឡេ នឹង ត្កុេរូច



 នឹង ចូលរួេអ្ញ្ច ឹងឡៅក៏ដូចថាកាន់ដរោភាពម្ភនសងឃឹេ នឹងវាកាន់ដរផុ្សឡេើងៗឡត្ចើនឡៅៗ
កនុងខលួនរបស់ខំុ្ឡៅក៏ខំុ្ម្ភនេំនិរថាខំុ្ដលងចង់រប់ឡ ើយ។ ខំុ្ដលងចង់សាល ប់ខំុ្ចង់រស់វញិខំុ្ចង់
រស់។ ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងក៏ខំុ្ឡចេះដរម្ភនចេ្ល់អំ្ពីត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទ។ ខំុ្ថាត្បដ លជាត្ពេះដដល
ពួកឡនេះត្បដ លជាត្ពេះពិរត្បាកដដេនឡេើលឡៅអ្ញ្ច ឹងខំុ្ក៏ម្ភនចិរតេួយដសវងយល់បដនថេឡទៀរ
អ្ញ្ច ឹងក៏ខំុ្ឡចេះដរអឺ្...បនតសួរឡ ើយឡៅក៏អ្នកឡៅកនុងត្កុេឡកាសិកា នឹងក៏ឡេឡោយអឺ្...ត្ពេះេេពីរ
ឬក៏ឡសៀវឡៅ្េ៌ដដលភាសាដខមរឡយើងឡៅថាឡសៀវឡៅ្េ៌ នឹង រកយបាលី នឹងហាសអ្ញ្ច ឹងក៏
ខំុ្ឡេឡោយត្ពេះេេពីរឬឡសៀវឡៅ្េ៌ នឹងេកខំុ្េួយកាល ឡ ើយខំុ្យកឡៅោនខំុ្យកឡៅោន  
អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ឡពលឡនាេះឡពលដដលខំុ្ោនខំុ្អ្រ់ទាន់ឡជឿឡទ ប ុនត្គាន់ថាខំុ្ចង់ដសវងយល់ដល់ឡពល
ខំុ្ោនខំុ្ដសវងយល់អ្ញ្ច ឹងឡៅ ខំុ្ម្ភនចិរតេួយដូចថាចង់សាា ល់ត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទឡត្ចើនដងេឡទៀរ
ឡៅរ ូរដល់ខំុ្ដូចជាផុ្សឡៅកនុងខលួនរបស់ខំុ្ថាទទួលឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទឡៅក៏ឡៅថ្ង្ោទិរយ
ឡៅថ្ង្ោទិរយេួយឡនាេះក៏ខំុ្អឺ្...ទទួលត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទឡ ើយឡៅឡពលខំុ្ទទួលត្ពេះអ្ងា
អ្្ិសាា នដូចថាអ្្ិសាា នទទួលត្ពេះអ្ងា នឹងឡេឡៅថាោភាពអ្ស់សងឃឹេដូចជាដំុងមេួយយា ង
្្ន់ឡៅឡលើសាម របស់ខំុ្ នឹងដូចវារោយឡៅេួយរឡំពច នឹងដរេតង រោយអ្ស់ឡ ើយដូចថាជីវរិ
ម្ភនសងឃឹេ ម្ភនអំ្ណរយា ងបរបូិរណ៍យា ងថ្ត្ក ពីឡត្រេះេួយរយៈឡពលដដលខំុ្Depressេឺខំុ្អឺ្...
ពិបាកកនុងខលួន។ ខំុ្អ្រ់ម្ភនភាពអំ្ណរ អ្រ់ម្ភនភាពសបាយឡទ ដូឡចនេះឡៅឡពលដដលខំុ្បាន
ទទួលត្ពេះអ្ងា នឹងដូចថាអំ្ណរសបាយវាឡកើរម្ភនយា ងឡត្ចើនឡៅកនុងខលួនរបស់ខំុ្ដដលខំុ្េិន
ោចពិព្រនាបាន ឡ ើយឡទាេះបីខំុ្ទទួលត្ពេះអ្ងាឡ ើយក៏ឡោយ ប ុដនតខំុ្ឡៅដររក់ព្នធជាេួយ នឹង
អឺ្...សាសនាត្ពេះពុទធអី្ឡផ្សងឡទៀរដូចជាឡៅវរតអឺ្...ដូចជាឡៅអុ្ជ្ូបពីឡត្រេះខំុ្អ្រ់ទាន់បានឡេ
ឡៅថាទទួលការផ្លល ស់ដត្បទំាងស្សុង។ 

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងអឺ្...ដូចជាឡៅដរខំុ្េិរថាខំុ្ឡជឿសាសនាពីរអ្រ់អី្ឡទ ឡយស៊ាូវផ្ង ត្ពេះពុទធផ្ង
េិនអី្ឡទ ប ុដនតឡៅឡពលដដលខំុ្បនតអឺ្...ោនត្ពេះេេពីរឡ ើយខំុ្ដសវងយល់ឡ ើយដូចជាត្ពេះ
វញិ្ជា ណត្ពេះអ្ងាបានបំភលឺឡៅកនុងវញិ្ជា ណរបស់ខំុ្ឡ វ្ើឡោយខំុ្បានឡឃើញថាការដដលខំុ្ឡៅ
ថាវ យបងាំរូបចម្ភល ក់ ការដដលខំុ្ឡៅវរតោោេឡៅអុ្ជ្ូបឡៅឡោយចូលបចច្យចូលអី្ នឹងដូចថា



ទំាងអ្ស់ នឹងវាអ្រ់ម្ភនជីវរិឡទ ជាពិឡសសទាក់ទងនឹងរូបសំណាក់បដិម្ភករអី្ នឹងវាអ្រ់ម្ភន
ជីវរិឡទ។ ដូឡចនេះក៏ខំុ្បានភលឺចំណុច នឹងក៏ខំុ្បានសឡត្េចចិរតថាឈប់រក់ព្នធជាេួយនឹងការ នឹង
ទំាងអ្ស់តំងពីខំុ្ឡៅវរត។ ប ុដនតខំុ្អ្រ់ឡៅសំពេះឡោក ខំុ្អ្រ់ឡៅអឺ្...ត្បឡេនចរហ ន់ឡោក ខំុ្ឡៅ
ឡលងវរតប ុដនតខំុ្ឡឃើញថាការទំាងអ្ស់ នឹងខំុ្អ្រ់ត្រូវរក់ព្នធរឡៅឡទៀរឡ ើយអឺ្...េឺអ្រ់ម្ភនអ្នក
ណាបញ្ចូ លេនតោេេឬក៏ោក់អី្ ឡេឡៅថាឡគាលលទធិអី្ឡោយខំុ្ឈប់ថាវ យបងាំអី្អ្ស់ នឹងឡទេឺ
ខំុ្ឈប់ឡោយខលួនឯង។ ឡទាេះបីម្ភនអ្នកត្េូគារ់េកបឡត្ងៀនថាត្រូវដរបដិឡស្រូបចម្ភល ក់បដិម្ភករ
បដិឡស្ជាេួយនឹងអឺ្...ឡេឡៅអ្បិយជំឡនឿ ឡេឡៅបាយសីអី្អ្ញ្ច ឹងហ៎ាណ៎ាដរឡពលឡនាេះខំុ្
អ្រ់យល់ខំុ្ដូចថាេិនឡ វ្ើតេអ្នកត្េូឡនាេះឡទ។ ប ុដនតរ ូរដល់ខំុ្បានទទួលការពនយល់ដូចជាពី
ត្ពេះវញិ្ជា ណបរសុិទធរបស់ត្ពេះអ្ងា នឹងឡៅក៏ខំុ្បានឈប់ឡោយខលួនឯង ឡ ើយឡៅឡពលឡនាេះ
ឡ ើយដដលខំុ្ម្ភនការភ្យខាល ចពីឡត្រេះឥេូវឡនេះខំុ្ជាេួយនឹងត្ពេះអ្ងាដេនដទនឡ ើយ។ ឡ ើយ
ខំុ្ោនេេពីរខំុ្ម្ភនអំ្ណរឡ ើយឡៅេតងឡនាេះអឺ្...ខំុ្ឡរៀងោល់េុននឹងឡដកខំុ្អឺ្...ដរងដរអ្្ិសាា នៗ
ឡៅកាន់ត្ពេះអ្ងាស្សាប់ដរេតងឡនាេះខំុ្អ្្ិសាា នឡ ើយខំុ្ោក់កាលរបស់ខំុ្ឡដកឡៅឡ ើយ
ស្សាប់ដរខំុ្ឡឃើញឡភលើងេួយធាល ក់ពីឡលើឡេឃេកដំុឡភលើងធាល ក់េកឡលើខលួនរបស់ខំុ្ឡ ើយឡៅខំុ្ចាប់ឡផ្តើ
េញ្រដូចដខសឡភលើងកក់អ្ញ្ច ឹងហាសរួច។ ឡៅខំុ្ឡងើបពីដត្េរបស់ខំុ្ឡ ើយខំុ្អ្ងាុយឡបេះដូងរបស់ខំុ្
ឡដើរញាប់។ ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងខំុ្ថាសអីឡេអ្ឡញ្ច េះដល់ឡពលឡៅស្សាប់ដរម្ភនដូចជាសឡេលងអី្ឡចញ
ពីកនុងឡដើេត្ទូងរបស់ខំុ្ឡចញពីកដនលងឡបេះដូងរបស់ខំុ្ថាកំុខាល ចអី្ឡនេះជាអឺ្...ឡភលើងរបស់ត្ពេះជា
ម្ភច ស់ដដលជាជីវរិងមីរបស់អ្នក ឡ ើយជាជីវរិរបស់កូនឯងចាប់ពីឡពលឡនេះឡៅេុខកូនឯងជា
េនុសសងមីជាជីវរិងមី។ដូឡចនេះកំុខាល ចអី្ចឹងដូចថាម្ភនឡររឡពញឡៅឡោយសនតិភាព ឡររឡពញឡៅ
ឡោយសុខសានតឡៅកនុងខលួន ឡររឡពញឡៅឡោយសប់្ឡៅខំុ្ក៏ឡដកឡៅវញិឡៅឡ ើយក៏ឡដកលក់
ទល់ភលឺអ្ញ្ច ឹងឡៅ ឡ ើយខំុ្ក៏បានពិចារណាឡ ើយក៏ខំុ្ម្ភនចិរតេួយសាា ល់ត្ពេះអ្ងាឡ ើយចូលរួេ
ឡៅថ្ង្ោទិរយឡ ើយដងេទំាងម្ភនចិរតេួយឡដើរផ្ាយដំណឹងលអពីត្ពេះឡយស៊ាូវឡៅកាន់ឡេឯង
ដងេឡទៀរឡ ើយឡៅឡពលឡនាេះឡ ើយដដលខំុ្ម្ភនការភ្យខាល ចជាេួយនឹងត្េួសាររបស់ខំុ្ ខាល ច
ការឡបៀរឡបៀន ខាល ចពួកគារ់ការ់ការខំុ្ឡចាល។ ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងក៏ខំុ្អ្រ់ហា៊ា នេកផ្ទេះញយៗឡទ 
ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងខំុ្ក៏បានអ្្ិសាា នឡៅកាន់ត្ពេះអ្ងាខំុ្ចង់ឡៅឡរៀនេហាវទិាល្យអឺ្...សូេត្ពេះ



អ្ងាបានត្បទានេហាវទិាល្យឡោយខំុ្េួយេកឡៅក៏ោក់រកយត្បេងៗឡ ើយធាល ក់ឡទៀរធាល ក់
ទំាងអ្ស់ៗឡទៀរដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងខំុ្ក៏ដរលឡតលេតងឡទៀរ ប ុដនតវាេិនដេនជាដរលឡតលអ្ស់
សងឃឹេឡទេឺដរលឡតលឡៅកនុងលកខណៈេួយថាខំុ្ឡជឿថាត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទលអដល់ខំុ្អ្ញ្ច ឹងក៏ខំុ្
អ្្ិសាា នសូេត្ពេះអ្ងាឡោយឡបើកទាវ រឡោយខំុ្ម្ភនសាោឡរៀន ឡៅក៏ខំុ្ឡៅសម្ភា សជាេួយអ្ងា
ការេួយឡនាេះឡរៀនកំពយូរទ្រខំុ្ឡជឿត្ពេះអ្ងាឡ ើយ ប ុដនតឡេអ្រ់ទទួលខំុ្ឡទឡត្រេះសាោឡនាេះទទួល
អ្នកដដលត្កីត្ក។ ខំុ្ពិបាកដដរខំុ្េិនោចវាយរថ្េលឡេថាឡេសីុដខសេិច ខំុ្េិនដឹងឡទ។ ខំុ្េិនោច
ការ់ឡទាសឡេបានឡទ ឡៅធាល ក់ឡទៀរឡៅក៏ខំុ្ឡៅត្បេងសាោេេពីរឡៅភនំឡពញសាោត្ពេះេេពីរ
ឡៅភនំឡពញ នឹង។ ឡៅោល់ថ្ង្កដនលងអឺ្...ោកដនលងសាព នោកាសឡរចិនរុង នឹង ោកដនលងផ្លល
សាផ្ារដី ុយ នឹងអឺ្...ឡៅត្បេងឡ ើយឡោយសារខំុ្ោនេេពីរឡត្ចើនខំុ្ឡចេះឡត្ចើនសំណួរឡចញ
េកទំាងប ុនាម នខំុ្ឡចេះទំាងអ្ស់ឡត្រេះឡៅកនុងេេពីរដរឡយើងោនេេពីរឡយើងដឹងឡ ើយ ខំុ្ឡ វ្ើបាន
ទំាងអ្ស់ឡេថាអូ្...ដល់ឡពលឡៅឡេសម្ភា សៗ៖ “អូ្! បអូនឡ វ្ើបានលអឡ ើយសរឡសរអ្កសរសាអ រ
ឡទៀរឡ ើយអឺ្...បអូនោយុប ុនាម ន?” ខំុ្ថា៖ “ខំុ្ោយុថ្េាេួយឡ ើយ។” ឡេថា៖ “ឡៅកនុងសាោេេពីរ
ឡយើងត្រូវការសិសសោយុថ្េាបីឆ្ន ំឡ ើយបអូនឡជឿត្ពេះអ្ងាបានប ុនាម នដខ?” ខំុ្ថា៖ “ខំុ្ឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវ
ត្េីសទបានត្បំាេួយដខ។” ឡេថា៖ “អូ្! ឡគាលការណ៍របស់ឡយើងេឺឡជឿត្ពេះអ្ងាពីរឆ្ន ំដល់ឡពល        
អ្ញ្ច ឹងពួកគារ់ថាត្បដ លជាត្ពេះអ្ងាម្ភនដផ្នការណ៍ឡផ្សងសត្ម្ភប់ត្ពេះអ្ងាឡ ើយឡេើល។ ឡៅ
ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងខំុ្ដឹងថាឡេទម្ភល ក់ខំុ្ឡ ើយ ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងខំុ្ម្ភនការបាក់ទឹកចិរតជាេួយនឹង
សាោេេពីរ នឹងថាខំុ្ចង់បឡត្េើត្ពេះអ្ងាឡ រុអី្បានជាម្ភនការឡរ ើសឡអ្ើងោយុឡរ ើសឡអ្ើងឆ្ន ំចឹង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឡៅក៏ោងបាក់ទឹកចិរត ប ុដនតេិរតភកតិរបស់ខំុ្អ្្ិសាា នឡោយខំុ្ថា៖ “កំុបាក់ទឹកចិរតអី្ត្ពេះអ្ងា
ត្បាកដជាម្ភនដផ្នការណ៍សត្ម្ភប់ឡេកជាេិនខាន។”ឡៅក៏រ ូរដល់ប ុនាម នដខឡត្កាយេកឡទៀរ
ក៏ម្ភនត្កុេេកពី វីលីពីនេកេណឌ លខំុ្ នឹងេកត្បាប់កដនលងឡោកត្េូេរវ លរបស់ខំុ្ថាម្ភន
សាោេួយឡៅ វីលីពីនឡេឡោយោហារូបករណ៍អឺ្...ឡោកត្េូរបស់ខំុ្ោចបញ្ជូ នខំុ្ឡៅឡរៀន
បានឡៅក៏ឡោកេរវ លរបស់ខំុ្េកត្បាប់ ខំុ្ថាឡោកត្េូចង់ឡោយបអូនឡៅ វីលីពីនឡៅឡរៀន       
អ្ញ្ច ឹងបអូនត្រូវម្ភនPassportត្រូវម្ភនអី្ឡផ្សងៗប ុដនតឡោកត្េូខំុ្ថាយា ងឡហាចណាស់បអូនោច



ឡ វ្ើPassport ឡបើេិនម្ភនអឺ្...សំបុត្រយនតឡហាេះ ឡោកត្េូជាអ្នកឡចញ ឡ ើយថ្ងលសាោឡេឡោយ         
អ្ញ្ច ឹងក៏ខំុ្ោច់ចិរតេកជួបដេ ឪថាត្បាប់ថាខំុ្ឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទ ឡ ើយដល់ឡពលខំុ្េកជួប       
ឪពុកម្ភត យរបស់ខំុ្ៗថា៖ “ពុកដេ ខំុ្ចង់ត្បាប់ពុកដេ ថាខំុ្ជាអ្នកឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទ ឡ ើយដូឡចនេះ
េិនដឹងថាពុកដេ អឺ្...ឡៅស្សឡាញ់ខំុ្ឬការ់កាលខំុ្ៗអ្រ់ដឹងដដរ ប ុដនតខំុ្ចង់ឡោយពុកដេ ដឹងថាខំុ្
ឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទ។” ឡ ើយដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងគារ់ក៏សាត ប់ខំុ្ គារ់ថាេិនអី្ឡទកូនម្ភនជឡត្េើស
កនុងការឡជឿពីឡត្រេះពុកដេ ដឹងថាកូនជាកូនលអ។ អ្ញ្ច ឹងពុកដេ េិនឡរ ើសឡអ្ើងឡទ អ្ញ្ច ឹងបនតជំឡនឿ
របស់កូនចុេះឡ ើយខំុ្ត្បាប់គារ់ថាត្រូវឡៅ វីលីពីនឡ ើយត្រូវការអឺ្... Passport អ្ញ្ច ឹងពួកគារ់
បានត្បាប់ខំុ្ថាចំាឡេើលពុកដេ ថ្លលកឡេើល ឡៅក៏គារ់បានខជីលុយបងបអូនជីដូនេួយខំុ្ នឹង
១៥០ដុោល រ ថ្ងលហ៎ាពីេុនPassportស្សុកឡយើង។ ឡ ើយដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងក៏គារ់ខចីលុយអ្ញ្ច ឹងឡៅ
ក៏បានលុយ នឹងឡ វ្ើPassportឡៅក៏បានឡៅ វីលីពីនឡៅឡរៀន វីលីពីន។ ឡពលឡនាេះអឺ្...ភាសា
អ្ង់ឡេលសរបស់ខំុ្េឺឡៅម្ភនភាពឡខាយ ឡពលខំុ្ឡៅដល់ វីលីពីនេឺខំុ្ខំឡរៀនភាសាអ្ង់ឡេលសដងេ
ឡទៀរតេការនិយាយជាេួយជនជារិ វីលីពីនអ្ស់ នឹង ឡៅក៏បានឡរៀនអំ្ពីត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទ
ឡៅកនុងសាោបណតុ េះបណាត លជាសិសស នឹង។ អ្ញ្ច ឹងឡៅក៏ចប់សាោអ្ញ្ច ឹងឡៅក៏ខំុ្ឡ វ្ើបុេាលិក
ឡៅទីឡនាេះឡៅ ចូលរួេឡដើេបីលូរោស់ដងេឡទៀរអ្ញ្ច ឹងអឺ្...ដំឡណើ រឡដើេទងរបស់ខំុ្ចំណុច
ដដលកាច់ត្ជុងឬចំណុចដដលផ្លល ស់បតូរឡនាេះេឺឡៅឡពលដដលខំុ្អ្ស់សងឃឹេ ខំុ្បានជួបត្ពេះឡយ   
ស៊ាូវត្េីសទ ឡ ើយត្ពេះអ្ងាបានឡោយខំុ្ឡៅម្ភនសងឃឹេឡៅជីវរិងមី នឹងឯង ឡៅកដនលង នឹងឯង
ដដលផ្លល ស់បតូរខាល ំងឡៅកនុងជីវរិរបស់ខំុ្ ដដលថាពីេុនខំុ្Depressខំុ្ឡជឿត្ពេះអ្ងាដូចោងមឡៅឡលើ
សាម របស់ខំុ្ វារោយអ្ស់ឡៅ។ អ្ញ្ច ឹងឡ វ្ើឡោយខំុ្ម្ភនសងឃឹេឡេើងវញិឡៅកនុងជីវរិឡ ើយេឺ
សងឃឹេ នឹងេឺឡៅកនុងអ្ងាត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទ នឹងឯង អ្រ់ម្ភនលកខណៈសាសនាណាឬក៏អី្ឡទជា
ជីវរិេួយដដលម្ភនទំនាក់ទំនងផ្លទ ល់ឡោយត្ពេះអ្ងា នឹងឯងឡ ើយេឺការលឺត្ពេះសូរឡសៀងរបស់
ត្ពេះអ្ងាជាឡរៀងោល់ថ្ង្ឡៅកនុងជីវរិ នឹងឯង។ ឡនេះជាចំណុចផ្លល ស់បតូរបស់ខំុ្ទាក់ទងនឹងជំឡនឿ
ដដលខំុ្ម្ភនកនុងជីវរិ នឹងឯង។ 

ក៖ ចាស! ឡ ើយអ្ឡញ្ជ េះចង់សួរត្រេប់ឡៅវញិអឺ្...បងថាបងឡរៀបការឡ ើយឡរើអ្ញ្ច ឹងសពវថ្ង្
 នឹងម្ភនកូនប ុនាម ននាក់ឡ ើយបង? 



ខ៖ ខំុ្ម្ភនកូនពីរនាក់អឺ្...ត្បុសេួយស្សីេួយអឺ្...កូនស្សីឡ ម្ េះថ្អ្លីោយុអឺ្...បួនឆ្ន ំ ឡ ើយកូន
ត្បុសឡ ម្ េះ ោនីដញ ល ឡៅជំឡនារ ឡ ើយតេពិរកូនស្សីរបស់ខំុ្ឡ ម្ េះ ថ្អ្លី ឡៅសាអ រ
ឡ ើយចំដណកកូនត្បុសឡ ម្ េះោនីដញ លោយុពីរឆ្ន ំ។ 

ក៖ ចាស! ឡ ើយេួយឡទៀរចង់សួរបងដដរទាក់ទងនឹងអឺ្...ត្បវរតិជីវរិរបស់បងហាបងធាល ប់កលង
ការ់សេ្យកាលណាខលេះសេ្យប ុលពរអី្ទាន់អ្រ់? 

ខ៖ ឪពុកម្ភត យរបស់ខំុ្ថាខំុ្ឡកើរឡៅឆ្ន ំ១៩៧៨ ប ុដនតខំុ្ដូចជាេិនម្ភនបទពិឡសា្នអី្ទាក់ទងនឹង
ឡេឡៅថាឡឃើញការសម្ភល ប់អី្ឡទ ប ុដនតឡៅឆ្ន ំដប រជាងត្បដ លដប រត្បំាដប រអី្ខំុ្ធាល ប់ឡឃើញ
ទាហានដខមរត្ក េកលងការ់ភូេិអី្ចឹង ឡដើរសំុអ្ងែរឡ ើយអឺ្...ឡឃើញទាហានឡវៀរណាេឡដើរកលង
ការ់ភូេិអី្ចឹងឡៅ ដរការបាញ់ឡបាេះឡៅកនុងភូេិខំុ្អី្ នឹងេឺេិនម្ភនឡទោ នឹងជាបទពិឡសា្ន។ 

ក៖ ឡ ើយេួយឡទៀរអឺ្...ចង់សួរបងជាសំនួរចុងឡត្កាយដដលថាអឺ្...បងម្ភនរកយឡៅកូនជំនាន់
ឡត្កាយឡបើសិនគារ់បានលឺសឡេលងបងបានងរថ្ង្ឡនេះហាបងម្ភនអី្ចង់ផ្លត ំឡផ្្ើរឡៅកាន់គារ់? 

ខ៖  នឹងឡ ើយអឺ្..ឡោយសារដរខំុ្ជាអ្នកឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទអ្ញ្ច ឹងអឺ្...ជាចិរតរបស់ខំុ្ នឹងជា
ជីវរិរបស់ខំុ្ ដដលខំុ្ោក់ទំាងស្សុងឡៅឡលើត្ពេះអ្ងាឡ ើយបឡត្េើត្ពេះអ្ងារ ូរសពវថ្ង្ នឹងេឺ...
ចំណុចដំបូងបងអស់ដដលខំុ្ចង់ឡោយកូនឡៅ។ កូនរបស់ខំុ្ឡ ើយឡៅរបស់ខំុ្រឡៅេុខឡទៀរ
ឡទាេះបីខំុ្សាល ប់ឡៅឡ ើយម្ភនអ្នកឡផ្សងៗដដលលឺសឡេលងរបស់ខំុ្តេឡវបសាយអី្ នឹងេឺឡជឿត្ពេះ
ឡយស៊ាូវត្េីសទឡដើរជាេួយនឹងត្ពេះអ្ងាឡដើរតេត្ពេះឡយស៊ាូវេិនថាឡ វ្ើជាឡបសកជន េិនថាឡ វ្ើជាអ្នក
បឡត្េើត្ពេះអ្ងាឡពញឡម្ភ ងដូចជាខំុ្។ ខំុ្ក៏ឡ វ្ើការឡៅតេត្កុេ ៊ាុនឬក៏ឡ វ្ើជាេង្គ្នតីឬឡ វ្ើជាត្េូឬក៏ឡ វ្ើ
ជាបុេាលិកឡៅកនុងសាថ ប្នណាេួយ ទីេួយបំផុ្រេឺឡជឿត្ពេះឡយស៊ាូវត្េីសទឡ ើយឡជឿ នឹងេិនដេន
ត្គាន់ដរឡជឿដរម្ភរ់ឡទេឺឡជឿឡោយម្ភនជីវរិទំនាក់ទំនងជាេួយនឹងត្ពេះអ្ងាត្បចំាថ្ង្ពីឡត្រេះឡនេះ
ជាអ្វីដដលខំុ្រស់ឡៅត្បចំាថ្ង្ពីឡត្រេះេឺការដដលម្ភនទំនាក់ទំនងជាេួយត្ពេះអ្ងាឡនេះឯងដដលឡ វ្ើ
ឡោយជីវរិរបស់ឡយើងដឹងថាេូលឡ រុអី្ដដលឡយើងម្ភនជីវរិឡៅឡលើដផ្នដីឡនេះឯងេឺឡដើេបី   
ឡោយបំណងត្ពេះ ឬទ្យរបស់ត្ពេះអ្ងាបានសឡត្េចឡលើដផ្នដីតេរយៈេនុសសឡ ើយត្ពេះអ្ងា
ស្សឡាញ់េនុសសទំាងអ្ស់ នឹងទីេួយេឺឡជឿត្ពេះអ្ងាទំនាក់ទំនងជាេួយត្ពេះអ្ងា បឡត្េើត្ពេះអ្ងា



ឡទាេះបីឡៅកដនលងណាក៏ឡោយទីេួយ ទីពីរេឺស្សឡាញ់េនុសសស្សឡាញ់អ្នកដថ្ទឡគារពឡេឯង
ឡោយរថ្េលឡៅឡលើឡេឡ ើយអឺ្...បនាទ ប់េកឡទៀរេឺឡ វ្ើជាជនេត្េូឡៅកនុងស េេន៍ជាពិឡសស
ទាក់ទងនឹងការកិបឡកងពុករលួយអឺ្...ត្ទពយសេបិរតទី នឹង។ ឡបើថាឡ វ្ើការឡៅកដនលងណាេួយ
ឡសាម េះត្រង់ឡៅកដនលង នឹង ឡ ើយសែប់ចិរតនឹងអ្វីដដលឡយើងម្ភនកនុងជីវរិឡ ើយអឺ្...ឡបើសិនជាត្រូវ
អឺ្...ជាេរិរបស់ខំុ្េឺខាងឯត្ពេះអ្ងាឡ ើយអឺ្...រស់ឡៅឡោយម្ភនឡសចកតីស្សឡាញ់ឡត្ចើនឡៅកនុង
ត្េួសារអឺ្ជាពិឡសស។ ឡបើសិនជាឡពលដដលពួកគារ់្ំឡេើងកាល យជាឪពុកកាល យជាម្ភត យេឺត្រូវ
ដរឡោយរថ្េលឡៅឡលើត្េួសារ ឡោយរថ្េលឡៅឡលើត្បពនធ ឡោយរថ្េលឡៅឡលើបតីត្ពេះអ្ងាត្រូវដរទី
េួយ ត្េួសារត្រូវដរទីពីរ ឡ ើយការររត្រូវដរទីបីឡ ើយអឺ្... នឹងខំុ្េិរថាេរិរបស់ខំុ្សំខាន់េឺ   
អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងចុងឡត្កាយអ្រេុណបងដដលបានឡោយខំុ្ឡ វ្ើការសម្ភា សថ្ង្ នឹងឡ ើយចង់សួរេួយ
ឡទៀរថាបងអ្នុញ្ជា រឡោយខំុ្ោក់អឺ្...សឡេលងថ្នការសម្ភា ស នឹង ឡ ើយនឹងរូបងរដដលឡពល
សម្ភា សចប់ខំុ្នឹងងររូបហាសអឺ្...ឡោយយកឡៅោក់ឡៅឡលើឡេ ទំព្ររបស់សាកល  វទិាល្
យត្ពីហាយុំាងំដដរឬឡទ? 

ខ៖ អឺ្េ...ឡយសខំុ្អឺ្...េិនម្ភនបញ្ជហ អី្ឡទឡោយដរអឺ្...ឡេឡៅថាវាលកខណៈេួយឡេឡៅថាសុវរថិ
ភាពហ៎ាណ៎ា ដូចថាឡេេិនោចយកឡរឿងោ វរបស់ឡយើងឡៅបងែបញ្ជហ ឬក៏ឡត្បើត្បាស់ឡដើេបីអឺ្...ឡេ
ឡៅជាត្បឡយាជន៍ផ្លទ ល់ខលួន ដូចថាយកឡរឿងឡេឡៅបឡងែើរលុយហ៎ាណ៎ាអឺ្...ខំុ្េិនម្ភនបញ្ជហ អី្ឡទ
ឡោយដរអឺ្...លកខណៈេួយឡេឡៅថាសុវរថិភាពឡ ើយអឺ្...កំុយកអ្វីឡៅឡេឡហាថាលកខណៈ 
Abuseឬក៏រឡំោភបំរនដូចថាេកឡលើឡេឡៅថារថ្េលរបស់ខំុ្ហ៎ាណ៎ា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្រេុណឡត្ចើនបង៕  


