
ការសម្ភា សរបស ់ខាន់ គីមយ ៉េង 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សគុន្ធា    ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស ណន ស្ស ី

ក៖ ចឹងជាដំបូងនាងខ្ញំសូមថ្លែងអំណរគញណដល់អនកមីងថ្ដលឱ្យខ្ុុំសម្ភា សអំពីជីវប្បវត្តិ 
របស់អនកមីងនាងខ្ញំឈ ម្ ោះ ថ្ ៉ែម សញគនាា  ជាអនកសម្ភា ស ចឹងអនកមីងឈត្ើឈ ម្ ោះឈព របស់អនក 
មីងឈ ម្ ោះឈព ឈ ម្ ោះអីឈគថ្ដរ? 

ខ៖  ខ្ញំឈ ម្ ោះ ណន ស្សី។ 

ក៖ អីឈគថ្ដរ? 

ខ៖  ណន ស្ស។ី 

ក៖ ចឹងថ្លៃឈនោះខ្ុុំសម្ភា សអនកមីង ណន ស្សី ឈៅកនញងថ្លៃទី ១៣ ថ្ខសហីា ឆ្ន ំ២០១៦ ។ ការ
សម្ភា សឈនោះប្ត្ូវបានឈរៀបចំឈ ើងឈោយសាកលវទិាល័យឈៅប្បឈទសអាឈមរចិថ្ដលមានឈ ម្ ោះ 
ថា ប ី វ៉ែយ យ ូសាកលវទិាល័យមានកមមវធីីឈដើមបីសម្ភា សអំពីជីវប្បវត្តិរបសអ់នកមីង និង ប្បជា 
ពលរដឋថ្ខមរ ឈដើមបីឈៅមញខឈៅកូនឈៅរបស់អនកមីង និង មនញសសជំនាន់ឈប្កាយអាចដឹងអំពីជីវ 
ប្បវត្តិ និង ដំឈនើរឈរឿងក៏ដូចជាឆ្កជីវតិ្របស់អនកមីងក៏ដូចជាឆ្កជីវតិ្ដូនតាផងថ្ដរ ឈត្ើអនកមីង 
អនញញ្ញា ត្ឈដើមបីឱ្យខ្ុុំោក់ការសម្ភា សឈនោះចូលឈៅកនញងឈវបសាយរបស់សាកលវទិាល័យ ប ី វ៉ែយ 
យូ ថ្ដរឬឈទអនកមីង? 

ខ៖ បាន។ 

ក៖ ចាស ថ្ដលឈវបសាយឈនោះមានឈ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu ឈ ើយ 
នាងខ្ញំ សមូចាប់ឈផតើមឈធវើការសម្ភា សដល់អនកមីង ។ ចឹងអនកមីងសូមប្បាប់ឈ ម្ ោះឈព របស់អនក 
មីងមតងឈទៀត្? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ណន ស្ស ី។ 

ក៖ អនកមីងមានឈ ម្ ោះឈៅឈប្ៅឈទ? 

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


ខ៖ ឈៅថ្ត្ស្សីៗ។ 

ក៖ ស្សីៗ ទឈទ! 

ខ៖  យកឈ ម្ ោះឈរៀនអត់្  ីអត់្ឈទ? 

ក៖ ចាសៗ។ 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈរៀន ហ? 

ក៖ ចាស។ 

ខ៖  ឈ ម្ ោះឈរៀន ខាន់ គឹមឈយ៉ែង។ 

ក៖ ចឹងឈ ម្ ោះឈៅកនញងបញ្ជ ីជាតិ្របស់អនកមីងឈ ម្ ោះអីឈគ? 

ខ៖ ខាន់ គឹមឈយ៉ែន។ 

ក៖  ចឹងឈ ម្ ោះស្សី នឹងឈគឈៅខាងឈប្ៅឈទ? 

ខ៖  ឈៅឈប្ៅឈទ។ 

ក៖  ចាស ចឹងអនកមីងឈត្ើអនកមីងឈកើត្ឈៅថ្លៃថ្ខឆ្ន ណំាថ្ដរ? 

ខ៖ ឆ្ន ំ១៩៦៨។ 

ក៖ ១៩៦៨! ចាំថ្ខឈទ? 

ខ៖  ថ្ខអីឈទឈនោះអត់្ចាំថ្ខឈទ ចាំថ្ត្ឆ្ន ំ។ 

ក៖  ចាស អត់្អីឈទ។ ចឹងអនកមីងទីកថ្នែងកំឈនើត្អនកមីងឈៅឯណាវ ិ? 

ខ៖  ឈៅទឈនែបិទ។ 

ក៖  ទឈនែបិទ។ ស្សុកអី ឃញំអីថ្ដរមីង? 

ខ៖  យកសម័យឥ ូវម៉ែងឈ ? 



ក៖ ពីមញនហា៎? 

ខ៖  ពីមញនឃញំទឈនែបិទ ភូមិទឈនែបិទ ឈខត្តកំពង់ចាម ស្សុកត្បូងឃមញំ ឈខត្តកំពង់ចាម។ 

ក៖ ដល់ឈពលឥ ូវដូរឈម៉ែចវ ិមីង? 

ខ៖ ឈអើភូមិទឈនែបិទ ឃញំទឈនែបិទ ស្សុកត្បូងឃមញំ ឈខត្តត្បូងឃមញំ។ 

ក៖ ចាស ឥ ូវបតូវមកត្បូងឃមញវំ ិឥ ូវ? 

ខ៖ ចាស។ 

ក៖ អនកមីងឆ្ន ំថ្ខមរជាសត្វអីឈគថ្ដរ? 

ខ៖ សត្វមាន់។ 

ក៖ ចាស មាន់ រកា! 

ខ៖  រកា។ 

ក៖  ឈត្ើមីងមានបងអូនប្បុសស្សីប៉ែញនាម ននាក់ថ្ដរមីង? 

ខ៖ ខ្ុុំមានរាប់ទំងសាែ ប់ទំងអស់អីម៉ែងឈ ? 

ក៖  ចាសៗ។ 

ខ៖  ប្ទពយ អាត្ ខ្ុុំ ៥នាក់។ 

ក៖ បងបអូន៥នាក់។ 

ខ៖ ចាស។  

ក៖  មីងជាកូនទីប៉ែញនាម នវ ិ? 

ខ៖ ស្សី៥ ប្បុស៤។ 

ក៖  ៩ឈណាោះឈ ? 



ខ៖  ចាស។  

ក៖ មីងជាកូនទីប៉ែញនាម នវ ិ? 

ខ៖  ខ្ុុំបនាា ប់ឈៅទី៣។ 

ក៖  ទី៣ ! ចាស ចឹងអនកមីងឈត្ើឥ ូវពួកគាត់្រសឬ់ក៏ពួកគាត់្សាែ ប់? 

ខ៖  សាែ ប់អស៣់ឈៅ៦។ 

ក៖ ឈៅ៦! 

ខ៖  ចាស។ 

ក៖ ពួកគាត់្ថ្ដលឈៅរស់ពួកគាត់្ឈៅឯណាខែោះមីង? 

ខ៖  ឈៅ នឹង។ 

ក៖  ឈៅទឈនែបិទទំងអស់? 

ខ៖  ឈៅទឈនែបិទ នឹង ឈៅភនំឈព មួយ។ 

ក៖ ចាស នឹងឈ ើយ ចឹងឈត្ើអនកមីងឈត្ើឪពញកមីងគាត់្ឈ ម្ ោះអីឈគថ្ដរឪពញកហា? 

ខ៖ ឪពញកឈ ម្ ោះ... 

ក៖ ឪពញករបស់អនកមីងហា? 

ខ៖  ឈ ម្ ោះ ណន។ 

ក៖ អីឈគណនវ ិ? 

ខ៖  ខាន់ ណន។ 

ក៖ ចឹងឈត្ើទីកថ្នែងកំឈណើ ត្របសគ់ាត់្ឈៅឯណាវ ិមីង? 

ខ៖  ឈៅឈកាោះោច់។ 



ក៖ស្សុកណាវ ិមីង។ 

ខ៖ ស្សុកមញខកំពូល។ 

ក៖ ឈខត្តកណាត ល មីងចាំថាគាត់្ឈកើត្ថ្លៃថ្ខឆ្ន ំណាឈទ? 

ខ៖ អត់្ដឹងផង ថ្ត្ដឹងថាគាត់្ឈកើត្ឆ្ន ំឈថាោះ។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ ចឹងដឹងថាគាត់្សាែ ប់ឈៅឈពលណាឈទមីង? 

ខ៖ សាែ ប់ឈៅឆ្ន ំប៉ែញនាម នឈទឈនោះ ខ្ុុំឈភែចឈ ើយ គាត់្សាែ ប់១០ឆ្ន ំជាងឈៅឈ ើយ។ 

ក៖ អាយញប៉ែញនាម នឈៅ? 

ខ៖ ពញកខ្ុុំ៨២ឬ៨៣ឈ ើយ។ 

ក៖ គាត់្សាែ ប់១០មញន? 

ខ៖ ចាស  

ក៖ ចឹង២០០៦? 

ខ៖ ប្បថ្ លលាក់ នឹងខ្ុុំអត់្ចាផំងថ្ដរ។ 

ក៖ ចឹងដឹងឈទថាឈត្ើឪពញកអនកមីងឈកើត្ឆ្ន ំសត្វអីឈគថ្ដរ? 

ខ៖  ទនាយ។ 

ក៖  ទនាយ! ឆ្ន ំឈថាោះ ចាស ចឹងឈត្ើអនកមីងមានការចងចាំអីខែោះជាមួយឪពញករបស់អនកមីង? 

ខ៖  ចងចាំឈពលថ្ដលរស់ឈៅជាមួយគាត់្ម៉ែងឈ ? 

ក៖ ចាសៗ។ 

ខ៖ រស់ឈៅជាមួយគាត់្ដឹងថាពិបាកថ្ដរ ។ ពិបាក ដឹងកតីមកពិបាករ ូត្ជំនាន់អាពត្ ដឹងកតីមក 
អាយញ៥ឬ៦ឆ្ន ំ។  



ក៖ ចាស។  

ខ៖ ថ្ត្ឈយើងអត់្បានឈៅឈធវើការឈៅកនញងស ករណ៍ឈៅឈមើលបអូន ឈៅឈមើលបអូន២។  

ក៖ ចាស។  

ខ៖ ឈៅផាោះឈមើលបអូន។ 

ក៖ ចាស ឈ ើយចញោះបា៉ែមានផតល់កតីស្សលា ់អីឈអាយអនកមីងឈ ឈពលគាត់្ថ្បក ប៉ែញល ពត្ 
ចឹងហា? 

ខ៖ ដូចជាមិនសូវមានភាពកក់ឈៅត អីថ្ដរ។ 

ក៖ ចាស។ 

ខ៖ លំបាក។ 

ក៖ លំបាកថ្ដរឈ ? 

ខ៖ ដូចថាគាត់្ឈប្បើឈយើង ឈយើងឈៅដូចឈយើងធំជាងឈគឈៅកនញងផាោះ នឹងហា បងប្បុសៗគាត់្អត់្ 
សូវឈប្បើ ឈប្បើថ្ត្ឈយើងចឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ឈមម ឈសោះឈលើឈយើង អញស ទឹកអីឈលើឈយើងទំងអស់។ 

ក៖ ចាស។  

ខ៖ ដូចថាឈយើងអនកជំ រថ្ត្ មង។ 

ក៖ ចាស នឹងឈ ើយ អនកមីងជាបឈគោ ល។ 

ខ៖  ចាស នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចញោះមាត យរបសអ់នកមីងឈ ម្ ោះអីឈគថ្ដរ? 



ខ៖ ឈ ម្ ោះ ភា ថ្ផ។ 

ក៖ ភា ថ្ផ ចឹងចាំឈទថាយាយឈកើត្ឈៅថ្លៃថ្ខឆ្ន ណំាថ្ដរ? 

ខ៖ អត់្ចាថំ្លៃថ្ខឈទ ប្គាន់ថ្ត្ចាំឆ្ន ំគាត់្ ឆ្ន ំខាល។ 

ក៖ ឆ្ន ំខាល! 

ខ៖ ៨០។ 

ក៖ ៨០គត់្! ចឹង១៩៣៦។ ចាស  នឹងឈ ើយ ឈត្ើឈលាកយាយសាែ ប់ឬក៏រស់? 

ខ៖ ឈៅរស់ឈត្ើ។ 

ក៖ ឈៅរស់! ឈត្ើឥ ូវដូចជាគាត់្ឈម៉ែចថ្ដរអនកមីង? 

ខ៖ គាត់្ចាស់ខាែ ំងឈ ើយ ពិបាក។ 

ក៖ ពិបាកឈម៉ែចវ ិអនកមីង? 

ខ៖ គាត់្ចង់វឈងវងចឹងហា។  

ក៖ចាស។  

ខ៖ ចង់វឈងវង ឈចោះថ្ត្ឈដើរឈបោះឈនោះ ឈរ ើសឈនោះ ឈរ ើសឈនាោះចឹងឈៅ។  

ក៖ចាស។  

ខ៖ ប្បាប់ឈអាយគាត់្ឈៅផាោះគាត់្អត់្ឈៅ។  

ក៖ចាស។  

ខ៖ គាត់្ឈដើរចឹងឈ ើយ ថ្ដលឈធវើឈអាយ ៉ែញមមានការពិបាកចិត្តចឹងហា។  

ក៖ ចាស។  

ខ៖ ឈោយសារគាត់្ចឹង។  



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈយើងឃាត់្គាត់្កញំឈអាយឈដើរឈបោះឈដើរឈបាច គាត់្ឈចោះថ្ត្ឈដើរឈរ ើស ឈដើរឈបោះ ឈដើរឈបាច គាត់្ចាស់ 
ចឹងឈៅពិបាកឈោយសារគាត់្មា៉ែងថ្ដរ។  

ក៖ ចាស! ចឹងសត្ម្ភប់ដូចជាការរសឈ់ៅជាមួយមា៉ែ ក់មីងពីមញនមកគាត់្ផតល់កតីស្សលា ់គាត់្ 
ដូចជាគាត់្ផតល់ឈអាយអនកមីងឈប្ចើនឈទ? 

ខ៖ ដូចថាស្សលា  ់នឹងតិ្ចជាង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ថាអឈញ្េ កឈពលអាសបាយ នឹងវតិ្ចជាង អាឈពលទញកខ ទញកខឈប្ចើនជាងសបាយ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈយើងដូចថាសបាយឈព ឈល ដូចឈគ ចឹងហា  ឈៅណាចឹងឈយើងមិនសូវបានឈដើរឈលង 
នឹងឈគចឹងឈទ។ 

ក៖  នឹងឈ ើយ។  

ខ៖ ការគរឈយើងឈធវើរ ូត្។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ ។ 

ខ៖ ការគរប្បុសការគរស្សីឈលើខ្ុុំទំងអស់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មិនថាប្បុសស្សីឈៅឈលើខ្ុុំទងំអស់។  

ក៖ ចាស។  

ខ៖ តាំងពីទឹក តាងំពីអញស ឈមម ឈសោះ ឈលើខ្ុុំទំងអស់ បនាញកបនាត ក់ឈលើខ្ុុំមួយចឹងហា។  



ក៖ ចាស! ចឹងសត្ម្ភប់អនកមីងឈត្ើជីតារបស់អនកមីងឈ ម្ ោះអីឈគថ្ដរ? 

ខ៖ ខាងឪពញក ហ? 

ក៖ ចាស។ 

ខ៖  កង់ ភា។  ហ ឈ ម្ ោះកង់ខាន់។ 

ក៖ ចញោះយាយ ? 

ខ៖  ឈ ម្ ោះយាយ អឹប។ 

ក៖ យាយអឹប ចឹងចាំឈទថាគាត់្ឈកើត្ឈៅឈពលណាថ្ដរមីង? 

ខ៖  អត់្ដឹងឈសាោះឈបើខ្ុុំឈកើត្មកដឹងកតីមកអត់្ថ្ដលឈឃើ មញខគាត់្ផង។ 

ក៖ ចញោះដឹងស្សុកកំឈនើត្គាត់្ឈៅឯណាអត់្? 

ខ៖ ឈៅឈកាោះោច់។ 

ក៖ ឈកាោះោច់? 

ខ៖ ចាស។ 

ក៖ ឈខត្តកណាត ល នងឹ។ ចាស ចឹងឈកើត្អត់្ទន់គាត់្ឈទ? 

ខ៖ អត់្! 

ក៖ ចញោះដឹងឆ្ន ំសត្វថ្ខមរគាត់្ឈកើត្សត្វអីឈគអនកមីង? 

ខ៖ អត់្ដឹងឈសាោះ ។ 

ក៖ មិ ខាងឪពញកឬក៏ខាងមាត យ? 

ខ៖ មិ  នឹងប្បាប់មិ  នឹងខាងឪពញក។ 

ក៖ ចញោះសត្ម្ភប់ខាងមាត យវ ីគាត់្ឈ ម្ ោះអីឈគថ្ដរជីដូនជីតា? 



ខ៖ ឈ ម្ ោះកង់ភា យាយឈ ម្ ោះយាយបា៉ែត់្។ 

ក៖ យាយបា៉ែត់្! 

ខ៖ ដឹងថ្ត្ឈ ម្ ោះឈទ ថ្ត្ថ្ខឆ្ន ំអត់្ថ្ដលសួរ។ 

ក៖ ឈពលពួកគាត់្សាែ ប់ សាែ ប់កនញងជំនាន់ណាមីង? 

ខ៖ តាំងពីជំនាន់ឈគ ប្គាប់គលោ ង ហ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប្គាប់ឈលែ ងជំនាន់ចិត្ជាង ហ។ 

ក៖ ជំនាន់ លន់ នល់? 

ខ៖ ចាស ជំនាន់ លន់ នល់។ 

ក៖ ឈកើត្ទន់គាត់្ឈទ? 

ខ៖ អត់្ទន់។ 

ក៖ អត់្ទងំ៤? 

ខ៖ អត់្ទងំ៤។ 

ក៖ ចាស  នឹងឈ ើយ ចឹងអត់្អីឈទអនកមីង។ 

ខ៖ ទន់ៗខាងឪពញក ជីតាខាងឪពញកទន់។ 

ក៖ គាត់្ឈម៉ែចថ្ដរអនកមីង? 

ខ៖ កាលគាត់្ទន់គាត់្ នឹងគាត់្ឈឺសាែ ប់ឈទ។ 

ក៖ គាត់្សាែ ប់ឈពលណាវ ិ? 

ខ៖ សាែ ប់យូរឈ ើយ លាក់៣០ឆ្ន ំឈ ើយ តាំងពីខ្ុុំឈៅឈកមង នឹង។  



ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈពល នឹងឈៅរូច។  

ក៖ ចឹងអត់្មានអនញសាវរយី៍អីជាមួយគាត់្ឈទ ី? 

ខ៖ អត់្ប្គាន់ថ្ត្ថាគាត់្មកឈលងផាោះចឹងឈៅ ទិ ឈនោះទិ ឈនាោះឈអាយគាត់្ ូបថ្ត្ប៉ែញណណឹ ងឯង។ 

ក៖  នឹងឈ ើយ! ចាស! ចឹងអនកមីងឈត្ើជីដូនជីតាឪពញកមាត យអីគាត់្ធ្លែ ប់ឈៅរស់ឈៅប្បឈទសឈប្ៅ 
ឈ ? 

ខ៖ អត់្ថ្ដល។ 

ក៖ អត់្ថ្ដលឈសាោះ? 

ខ៖ ឈៅស្សុកថ្ខមររ តូ្។ 

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ ចឹងអនកមីងសត្ម្ភប់ការសិកាអនកមីងវ ិមតង អនកមីងឈរៀនបានថាន ក់ទី 
ប៉ែញនាម នថ្ដរ? 

ខ៖ បានប្តឹ្មថាន ក់ទី៣។ 

ក៖ ទី៣ឈ ? 

ខ៖ ការគរឈប្ចើនឈពក គាត់្ឈប្បើអត់្ឈអាយឈៅឈរៀន គាត់្ថ្វ ៉ែអត់្ឈអាយឈៅឈរៀនម៉ែង។ 

ក៖ ចឹងឈទៀត្? 

ខ៖ ខ្ុុំលួចរត់្ឈៅឈរៀនមកវ ិគាត់្រកថ្វ ៉ែខ្ុុំដលឈ់ពលខ្ុុំយំផងអីផងគាត់្អត់្ឈអាយឈៅឈរៀន 

ខ្ុុំលួចរត់្ឈៅឈរៀនអកខរកមមឈពលយប់ឈទៀត្ត្ស ូ ឈបើសិនឪពញកមាត យខ្ុុំឈអាយឈរៀនឈព ឈល  
ខ្ុុំឈរៀនបានឈប្ចើនណាស់។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ខ្ុុំត្ស ណូាស់ឈរៀនឈដ ថ្វ ៉ែផងអីផងអត់្ឈអាយឈៅឈរៀបានថាឪពញកឈប្បើឈអាយឈៅឈធវើអី ក៏ 
ឈោយឈអាយថ្ត្គាត់្ឈៅឈរៀន ប្ពលឹមឈ ើងឈប្កាកឈបាសផាោះ លាងឆ្ន ំង ដញសចានរួចបានបាន 
ឈៅឈរៀន មកពីឈរៀនវ ិរត់្រកឈមម ឈសោះ កណាត លចម្ភា រមាន ក់ឯងមិនថ្ដលបានឈៅឈដើរឈលងឯណា 
នឹងគាន ឈទ។  

ក៖  ចាស!  

ខ៖ ការគរប្គប់សពវតាំងពីរូចមកម៉ែង ដឹងកតីមកឈវទនាណាស់។ 

ក៖ ចញោះអនកមីងឈពលឈរៀន ឈរៀនឈៅសាលាណាថ្ដរ? 

ខ៖  ឈរៀនឈៅសាលាបឋម។ 

ក៖ បឋមសិកាឈ ម្ ោះអីថ្ដរមីង? 

ខ៖ ទឈនែបិទ! 

ក៖ ទឈនែបិទ?  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! ចឹងមីងឈពលកតីស្សថ្ម៉ែខ្ុុំដឹងថាអនកមីងឈៅឈរៀន នឹងសញទាថ្ត្រត់្ឈៅឈរៀនអីផង ចង់រត់្ 
ឈៅឈរៀន នឹង ឈត្ើមីងកតីស្សថ្ម៉ែចង់ឈធវើអីឈគបានឈៅចឹង? 

ខ៖ ឈរៀន ឈបើពីរូចមកឈរៀនចង់ឈរៀនឈអាយឈចោះដឹងឈប្ៅប្ជោះចឹងឈៅ ស្សួលឈយើងប្បកបមញខរបរអី 
មួយស្សួលចឹង។ ចាស! ឈរៀនថាឈធវើប្គូអីអត់្សងឃមឹឈទឈប្រោះអីអត់្មានកតីសងឃឹមឈប្រោះឪពញកឈយើង 
មិនឱ្យឈរៀន។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ថាឈអាយឈរៀនឈចោះដឹងអីឈអាយឈយើងអាចទីមញខឈៅអាចរកសញីអី អាចស្សលួចឹងហា។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖  ឈរៀនបានប្តឹ្មថាន ក់ទី៣ប្បលងចូលថាន ក់ទី៤ គាត់្ឱ្យ ឈប់ឈរៀនម៉ែង លួចឈៅឈរៀន 
លួចឈៅឈរៀនគួរបាន១ថ្ខថ្ដរ លួចឈៅឈរៀនគួរ នឹងលួចឈៅឈរៀន ។ 

ក៖ ចាស! អនកមីងឈចោះអានឈចោះសរឈសរអស់ឈទ? 

ខ៖  ចាស? 

ក៖ ឈចោះអានឈចោះសរឈសរអីអស់អត់្? 

ខ៖ ឈចោះថ្ដរ ឈចោះលមម អត់្ឈចោះឈប្ចើនដូចឈគឈទ។  

ក៖  ចាស ថ្ត្អាចឈមើលរួចឈ ? 

ខ៖ ចាស! ឈមើលបាន។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអនកមីង ឈត្ើប្កុមប្គួសារអនកមីងឈធវើថ្ស្សចម្ភា រឬក៏រកសញី? 

ខ៖ ឈអើ ថ្បកពីអាពត្មក ហ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ថ្បកពីអាពត្មក ដឹងកតីមករកសញីរ តូ្។ 

ក៖ លក់ដូរអីចឹងឈៅមីងឈ ? 

ខ៖ ចាស! ប្បកបអាជីវកមមខាងលក់ដូរម៉ែង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈ ើយឪពញកខ្ុុំគាត់្ខាងប៉ែោះកង់ ឡាន។ 

ក៖ ចាស ចឹងឈត្ើអនកមីងឈរៀបការឈៅថ្លៃថ្ខឆ្ន ំណាថ្ដរអនកមីង? 

ខ៖ ការឈៅឆ្ន ំ១៩៨៦។ 

ក៖  ១៩៨៦! មីងការឈៅឯណាវ ិ? 



ខ៖  ការឈៅទឈនែបិទ នឹង។ 

ក៖ ទឈនែបិទ នឹងថ្ដរ? ឈត្ើការឈរៀបការ នឹងឪពញកមាត យជាអនកឈរៀបចំឱ្យឬក៏ស្សលា គ់ាន ឈោយ 
ចិត្តឯងអនកមីង? 

ខ៖ ឪពញកមាត យជាអនកឈរៀបចំឱ្យ។ 

ក៖ ឈត្ើធ្លែ ប់ឈឃើ បតីពីមញនមកឈទ? 

ខ៖ ឈគឈៅស្សុកតាថ្កវ ហ ឈៅស្សុកឆ្ៃ យ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖  ថ្ត្ឈគមកឈលងពូឈគឈៅជិត្ផាោះ នងឹ ឈគឈឃើ ឈគឈៅថ្ម៉ែឪឈគមកដណតឹ ងម៉ែង។ 

ក៖ ចាស អនកមីងសាអ ត្ ចឹងជួបគាន ដំបូង ថ្លៃដំបូងជួបគាន ជាមួយសាវ មីមីងហា ឈៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ ឈៅ នងឹផាោះនឹងទឈនែបិទ នងឹម៉ែង អត់្ថ្ដលឈដើរឈៅណាឈទ។ 

ក៖ អត់្ថ្ដលឈដើរឈលងជាមួយគាន មញនការ? 

ខ៖  អត់្ថ្ដលឈដើរ ឈបើឪពញក ៉ែញមតឹ្ងណាស់អត់្ថ្ដលឱ្យឈដើរឈទ ប្គាន់ថ្ត្ឈលាខ នឈលង សញំឈៅ 
ឈមើលអត់្ឱ្យឈៅឈមើល ឈគឈៅសាៃ ត់្ស្សុកអស់ អត់្ឱ្យឈៅសញខចិត្តឈអាបសសរយំ អត់្ឱ្យឈដើរ 
ម៉ែង។ ឈ ើយឈបើសនិឈគឈលងឈៅវត្ត បានឈលងឈៅវត្តឈមើលមតង ឈៅឈមើលថ្ដរ ប៉ែុនមកដល់ឈធវើ 
ឈម៉ែចមកដល់ផាោះមញនឈគ ឈបើមកឈប្កាយឈគគាត់្ថ្វ ៉ែ។ 

ក៖ ចឹងឈទៀត្? 

ខ៖ ចាស អត់្ថ្ដលបានឈមើលចប់ ឈមើលឈ ើយរត់្មកផាោះមញនហា ឈ ហើយពិបាកណាស់។ 

ក៖ ចឹងមីងសត្ម្ភប់ឈប្បៀបឈធៀបជីវតិ្មីងពីអតី្ត្កាលហាមកបចេញបបននកាល នឹងវខញសគាន ឈម៉ែច 
ថ្ដរមីង? 

ខ៖ ខញស បានមានសាវ មីឈ ើយ នឹងឈទរាងធូរតិ្ច។ 



ក៖ ឈរៀងធូរឈម៉ែច? 

ខ៖ ដូចថាបតីឈយើងឈគមិនឈចោះឈដើរឈលងមិនឈចោះផឹកអីចឹងហា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ដឹងថ្ត្រកហា ដឹង ថ្ត្ឈធវើ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ដូចថាការឈ ើយក៏ឈៅជាមួយឪពញកមាត យថ្ដរ ឈៅក៏ពិបាកឪពញកមាត យថ្ដរ ថ្ត្មិនដឹងឈធវើ 
យា៉ែងឈម៉ែច ឈបើឈយើងទលឈ់ ើយឈចោះថ្ត្ឈៅឈៅ។  

ក៖ ចាស។  

ខ៖ លមមថាឈយើងមក ឈៅថ្បកឈ ើយបានឈយើងធូរ។ 

ក៖ ចាស នឹងឈ ើយ ចឹងមីងសត្ម្ភប់មហូបថ្ដលមីងចូលចិត្តពិសារមហូបអីឈគថ្ដរ? 

ខ៖ ខ្ុុំចូលចិត្តសមែរទឹក។ 

ក៖ សមែរទឹកឈ ? 

ខ៖ ឈប្រោះខ្ុុំឈធវើការ ត់្ ឈធវើការដូចប្បសុចឹង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ឈប្រោះអីខ្ុុំកាលឆ្ន ំ១៩៨៤ មាត យខ្ុុះគាត់្ឈៅសាឹងថ្ប្ត្ងបាត់្ចឹង ៉ែញមឈៅប៉ែោះកង់ឡាន។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខ្ុុំឈចោះប៉ែោះ ឈចោះពត់្ ឈចោះឈោោះកង់ឡាន ឈលើខ្ុុំទងំអស់។ 

ក៖ កង់ឡានធៃន់ហាណាស់មីង។ 

ខ៖ ធៃន់ ថ្ត្ឈយើងឈធវើឈម៉ែច ចឹងបានខ្ុុំថាការគរប្បសុការគរសអីឈលើខ្ុុំទំងអស។់ 



ក៖ ចំប៉ែោះកង់ឡានអនកមីង។ 

ខ៖ ប៉ែងកង់ឡាន ធ្លក់នឹងឈជើង បាឈរោះឈវៀន ឈធវើអីឈចោះទំងអស។់ 

ក៖ ចញោះឥ ូវឈៅរបរ នឹងឈទៀត្ឈទ? 

ខ៖ អត់្ដឹងដល់ខ្ុុំយកបតីមក ខ្ុុំឈប់ឈធវើ។ 

ក៖ ចាស។ ឮ 

ខ៖ មានបតីមកឈប់ឈធវើ។ 

ក៖ ចឹងឈពលទំឈនរអនកមីងចូលចិត្តឈធវើអីឈគជាងឈគ? 

ខ៖ ខ្ុុំ ហ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ហខ្ុុំសអីក៏ឈធវើថ្ដរអត់្ឈរ ើសមញខ ឈធវើទំងអស់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អត់្ឈរ ើសមញខ។ 

ក៖ ប៉ែោះអីឈធវើ នឹងម៉ែង? 

ខ៖ ឈធវើទងំអស់ សអីក៏ខ្ុុំឈធវើថ្ដរ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអនកមីងចូលចិត្តសាត ប់ចគត្មៀង ចូលចិត្តសាត ប់អីឈទ? 

ខ៖ ចូលចិត្តឈត្ើ។ 

ក៖ ចូលចិត្តថ្ដរឈ ? ចាស ចូលចិត្តសាត ប់ចគត្មៀងថ្បបណាថ្ដរ? 

ខ៖ ខ្ុុំចូលចិត្តខាងសង់ទីម៉ែង់ អត់្ចូលចិត្តអាខាងកន្ត្នាត ក់ញាប់ ័រ។ 

ក៖ ចញោះប្បសិនឈបើមានបញណយទនឈគចាក់ធញងបាសរ់ា ំអនកមីងចូលចិត្តឈទ? 



ខ៖ ចាស? 

ក៖ ចូលចិត្តរាអីំឈទ? 

ខ៖ ពីមញនអត់្សូវចូលចិត្តឥ ូវចូលចិត្តតិ្ចថ្ដរ ឈបើមានឈនោះឈៅនាំឈកមងឈមើលតិ្ចឈៅមកផាោះវ ិ។ 

ក៖ ចាស  នឹងឈ ើយ។ 

ខ៖ ឈោយឈពលថាថ្លៃណាថ្ដលសបាយចិត្ត ចិត្តចង់ឈៅ សបាយចិត្តឈៅ។ 

ក៖ ចាស តាមចិត្ត។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយ 

ក៖ ចឹងអនកមីងឈត្ើអនកមីងឈចោះឈប្ចៀង ឬក៏ឈចោះឈលងឧបករណ៍ត្ន្ត្នតីអីខែោះអត់្? 

ខ៖ អត់្ឈចោះ។ 

ក៖ អត់្ឈសាោះម៉ែងឈ ? 

ខ៖ ឈបើចគត្មៀងឈប្ចៀងអីឈចោះ ឈចោះឈប្ចើនថ្ដរ ថ្ត្ខ្ុុំមិនសូវយកចិត្តទញកោក់។  

ក៖ ចាស។ 

ខ៖ ឈបើកាលឈៅឈរៀនខ្ុុំឈចោះឈប្ចើនចគត្មៀង ហ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈប្រោះអីប្គូបឈប្ងៀន ខ្ុុំបានឈអើឈរៀន ឈរៀន អាខាងឈអើឈគឈៅកញមារ្នមញខហា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖  នឹងឈ ើយចគត្មៀងឈប្ចើនណាស់ពីរ បី កាលឈសៀវឈៅ។ 



ក៖ ចាស  នឹងឈ ើយ ចឹងអនកមីងឈត្ើឈអើសូមប្បាប់ពីជីវប្បវត្តិអនកមីងឈពលឈនោះហា ឈៅជំនាន់ 
សន្ត្គោ ម ប៉ែញល ពត្ ឥវ៉ែន់ចឹងហា ថាអនកមីងជួបឈរឿងអីឈគខែោះសមូឈរៀបរាប់ឈអាយឈកាោះកាយចឹង 
ហា? 

ខ៖ ខ្ុុំជំនាន់ប៉ែញល ពត្  ៉ែញមឈៅរូច។  

ក៖ ចាស ចាំអីអត់្? 

ខ៖ ចាំ ប្គាន់ថ្ត្ថាឈគបា ់គាន ឈៅឈយើងរត់្ឈៅឆ្ៃ យចឹងឈៅរត់្ឈគចពីប្គាប់ពីអីចឹងឈៅឆ្ៃ យ 
ឈ ើយដល់ឈពលសាៃ ប់ប្គាប់រត់្មកវ ិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  រត់្តាមឈគតាមឯងរត់្ឈៅឈចោះថ្ត្ឈៅហា។ 

ក៖ ជាមួយបងបអូនថ្ដរ? 

ខ៖ ជាមួយថ្ម៉ែឪ នឹងហា ថ្ម៉ែឪគាត់្នាំឈៅ កាល នងឹខ្ុុំឈៅរូចថាគាត់្យកចិត្តទញកោក់។ 

ក៖ ប៉ែញនាម នឆ្ន ំឈពល នងឹ?  

ខ៖ ជំនាន់ នឹង ប្បាំ ប្បាំមួយឆ្ន ំ នឹង ប៉ែញល ពត្។ 

ក៖ ចាស ចញោះមីងឈៅឆ្ន ំ១៩៧៤ ៧៥អី នឹង? 

ខ៖  អត់្ឈទ ៦៨(១៩៦៨) ៧ ឬ ៨ឆ្ន ំអីឈ ើយ។ 

ក៖  ចញោះឈពល នឹងឈគឈប្បើមីងឱ្យឈធវើអីឈគថ្ដរ? 

ខ៖ ថាឈអាយឈមើលថ្ត្បអូនឈទ បអូន២ឈលើខ្ុុំទំងអស។់ 

ក៖ ចញោះអាពត្អត់្មានឈអាយឈៅឈកើបអាចម៍ឈគាអីឈទ ី? 

ខ៖ អត់្ឈទ ឈគឈអាយឈយើងឈមើលបអូន កូនឈៅឈគ ឈគឱ្យយាយៗឈមើល ចំថ្នកខ្ុុំឈគឱ្យខ្ុុំឈមើល បអូន 
បអូន២នាក់។ 



ក៖ ឈគចាត់្ចឹងម៉ែង? 

ខ៖ ចាស!  ថ្ម៉ែខ្ុុំថាមិនបាច់ឱ្យឈៅឈធវើអីឈទ ឱ្យឈៅឈមើលបអូនឈ ើយ ឈប្រោះមាត យគាត់្ឈៅ 
ស ករណ៍ឈ ើយ  ឈៅឈធវើការឈអាយឈគ ហ ឈយើងឈមើលបអូនឈៅ។ 

ក៖ ចាស ចឹងអនកមីង ត់្ថ្ដរ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយឈៅឈកមងឈៅរូចថ្ដរឈគយកឈធវើអីអត់្ឈកើត្។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បានប្តឹ្មឈមើលបអូន  នឹង។ 

ក៖ ចាស ចឹងអនកមីងការ ូបចញកឈពល នឹងឈម៉ែចថ្ដរប្គប់ប្គាន់ឈទ? 

ខ៖  ហអត់្ប្គប់ឈទ ថ្ត្បបរោក់ប្គាប់ឈរត្ ឈសាៃ រប្គាប់ឈរត្ឈធវើបបរ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អត់្ថ្ដល មានបាយ ូបឈទជំនាន់ប៉ែញលពត្ ហ។ 

ក៖ ឈ ើយរាងឈម៉ែចវ ិឈៅមីងចឹង សោមអីឈទ? 

ខ៖ ឈៅឈកមង សោម ឈ ើងប្កឈ សៗ នងឹ។ 

ក៖ ចាស! ឥ ូវរាងសាច់្មស្សសថ់ាែ តិ្ច។ 

ខ៖ ចាស ឈយើងសម័យឈនោះឈ ើយវបរបូប្គាប់ប្គាន់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖  ូបចញកអីជំនាន់អាពត្ពិបាកថ្ដរ ថ្ត្ពិបាកដញំៗចឹងហា។  

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ឈយើងថាមិន ឈពល បាយអីចឹងឈៅពិបាកឈគមិនថ្ដលមានបាយឱ្យឈយើង ូប បបរប្គាប់ 
ឈរត្អីចឹងឈៅ បបរអងករមួយៗចឹងឈៅលាយប្គាប់ឈរត្។  

ក៖ ចាស! ចញោះសត្ម្ភប់ជីវតិ្របស់ឪពញកមាត យអនកមីងវ ិគាត់្ឈម៉ែចថ្ដរ? 

ខ៖ ឪពញកមាត យខ្ុុំគាត់្ឈៅស ករណ៍គាត់្ឈច ឈៅបាត់្ៗចឹងឈៅ ខ្ុុំមកឈធវើការឈគចាត់្មកខាង 
ឃញំអីចឹងឈៅ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ថ្ម៉ែខ្ុុំគាត់្ឈៅឈធវើកាត្ដូចថាឈៅោំឈរត្ ោំថាន អីំចឹងឈៅ ជំនាន់ ប៉ែញល ពត្ ខ្ុុំឈៅទូលគរ ហ។  

ក៖ ចាស! ចញោះគាត់្មានថ្ដលប្បាប់ឈទឈពលមកផាោះវ ិឬក៏ឈពលថ្បក ប៉ែញល ពត្ មកគាត់្មាន 
ថ្ដលប្បាប់ពីជីវតិ្របស់គាត់្ឈទមីង? 

ខ៖ ដូចអត់្ថ្ដលនិយាយប្បាប់ផង។ 

ក៖ ចាស! ឈ ើយមីងមានថ្ដលឈឃើ ឈគយកមនញសសឈៅសមាែ ប់ឈៅ នឹងថ្ភនកអីថ្ដរឈទ? 

ខ៖  អត់្ថ្ដលឈទ ថ្ដលថ្ត្ឈគធ្លែ ប់យកខ្ុុំមកសម្ភោ ប់ឈចាលថ្ត្បានឈគជួយហា។ 

ក៖ ចាស! ឈម៉ែចវ ិមីង ឈគដឹកឈម៉ែចថ្ដរ? 

ខ៖  ឈគោក់កាណូត្ កាល នឹងជំនាន់ថ្ខទឹកឈ ើងហា១៩៧៨ នឹង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ជិត្ោច់៧៨ ជិត្ចូល៧៩ ទឹកឈ ើងធំថ្មនថ្ទន នឹង ឈគោក់ទូកយកមក។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មកដល់ឈទើរប្តឹ្ម  នឹងទឈនែបិទ នឹង។  

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ប្បុងបញ្េូ នោក់ឈលើឡានឈៅសមាែ ប់ឈ ើយ នឹង ប៉ែុនបានឈម ភូមិឈគជួយ ជួយថាប្គួសារ 
 នឹងមិនថ្ដលឈធវើអីខញសចឹងហា ឈ ើយឈគឈអាយឈៅវ ិ កញំអីប្ត្ូវសាែ ប់ បាត់្ឈ ើយ។ 

ក៖  ឈ ើយឈពល នឹងមីងអត់្សូវដឹងអីណា ីថាឈគយកឈៅណា ី? 

ខ៖ អត់្អត់្សូវដឹងថាឈគយកឈៅថ្វ ៉ែឈចាល ដ៏ថ្ត្រួចថ្ម៉ែគាត់្និយាយប្បាប់។ ឈកមងពីជំនាន់ឈនាោះមិន 
ដឹងដូចឈកមងជំនាន់ឥ ូវឈទ។ 

ក៖  ចាស! 

ខ៖ ដូចលៃង់ហា។ 

ក៖  នឹងឈ ើយ។ 

ខ៖ ដឹងថាបានជិោះទូកសបាយ បានជិោះទូក មិនដឹងឈគយកឈៅថ្វ ៉ែឈចាល។ 

ក៖  នឹងឈ ើយ ឈោយសារឈៅឈកមងឈពកចឹងអត់្ដឹងឈទ។ 

ខ៖ ឈៅឈកមង ឈកមងជំនាន់ នឹងអត់្សូវឈចោះដឹងដូចឈកមងឥ ូវ។ 

ក៖  ចាស! 

ខ៖ លៃង់ណាស់។ 

ក៖ ចាស ចឹងអនកមីងសល់បងបអូនសាច់ញាតិ្ណាខែោះពីជំនាន់ប៉ែញល ពត្ នឹងឈ ? 

ខ៖ ជំនាន់ប៉ែញល ពត្ឈ ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សល់ឈៅសាច់ញាតិ្ឈប្ចើនឈត្ើ។ 

ក៖ ចាស! អនកណាឈគខែោះមីង? 

ខ៖ ឈៅបងបអូន ឈបើបងបអូនជំនាន់ ប៉ែញល ពត្ ដូចអត់្មានសាែ ប់ឈទឈៅទំងអស។់  



ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចាស បងឈទើបមកឈធវើទហាន នឹង ឈប្កាយករ៥ នឹងឈគបា ស់មាែ ប់ ឈៅឈធវើទហាន មកវ ិ 
ឈគបា ់ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ថ្ខមរប្ក មបា ់ប្ត្ូវ។ 

ក៖ ចាស! មីងឈពលថ្បក ប៉ែញល ពត្  នឹងមានសលទ់ហានថ្ខមរប្ក មឈប្ចើនឈទ? 

ខ៖ សល់ឈប្ចើនថ្ដរ នងឹ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ថ្ខមរប្ក មសល់ឈប្ចើនថ្ដរ នងឹ។ 

ក៖  ពិបាកណាសមី់ងឈណាស? 

ខ៖ ពិបាក! 

ក៖  ចឹងសត្ម្ភប់ជីវតិ្មីងហាអវីថ្ដលមីងចងចាំជាងឈគកនញងជីវតិ្របស់មីងហា? 

ខ៖ ខ្ុុំចងចាំថាតាំងពីឈកើត្ដឹងកតីមកពិបាករ ូត្អត់្ថ្ដលបានសបាយនឹងឈគ។ 

ក៖ ចឹងឈពលឈវលាថ្ដលសបាយជាងឈគអីឈគវ ិ? 

ខ៖ សបាយជាងឈគគឺថាឈពលមានប្គួសារឈ ើយ។ 

ក៖ ឈម៉ែចវ ិមីង? 

ខ៖ ដូចថាសបាយ ដូចថាឈយើងចង់ឈដើរឈលងអីមានអីឈលងចឹងដូចថាឈគមិនសូវឈចោះហាមឃាត់្ 
ឈយើងចឹងហា។ 

ក៖ ចាស ឈសរភីាពឈប្ចើន។ 



ខ៖ ចាស! ឈយើងមានឈសរភីាពជាងកាលឈៅជាមួយឪពញកមាត យ។ 

ក៖ អត់្ដូចខ្ុុំឈទ ខ្ុុំវ ិមានឈសរភីាពឈព ទីម៉ែងមីង។ 

ខ៖ ឈគដឹងថាកាលឈៅជាមួយឪពញកមាត យឈគបិទ បិទសិទាឈយើងអត់្ឈអាយឈដើរឈលងចឹងហា ឈពល 
បានបតីមកឈគមិនសូវបិទសទិាឈយើងឈទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បានសបាយខែោះ។ 

ក៖ ខ្ុុំយល់អារមមណ៍ថ្ដលឈយើងចង់ឈៅឯណាឈ ើយឈគអត់្ឈអាយឈៅពិបាកហាណា៎។ 

ខ៖ ចាស ពិបាកយំ។ 

ក៖ ខ្ុុំវ ិដល់ឈពលពីតូ្ច នឹងអត់្ឈអាយឈច ឈៅណា ដល់ឈពលខ្ុុំធំចឹងឈសរភីាពខ្ុុំម៉ែង 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ខ្ុុំមកកំពង់ចាមចឹង ខ្ុុំជិោះម៉ែូតូ្មកថ្ត្មាន ក់ឯង នឹងមីង ប៉ែញថ្នតឈោយសារថ្ម៉ែ បងបអូនអីគាត់្ទញក 
ចិត្តចឹងហា។  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ឈោយសារខ្ុុំសាោ ល់មនញសសឈប្ចើនចឹងឈៅគាត់្ទញកចិត្តខ្ុុំ ខ្ុុំអាចឈៅជាមួយខ្ុុំសាោ លប់ាន។ 

ខ៖  នឹងមកពីឪពញកមាត យឈយើងមានជីវភាពធូរធ្លរ ឈបើឪពញកមាត យខ្ុុំគាត់្ពិបាក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈ ើយណាមួយគាត់្ឈៅឈប្បើឈយើង ការគរ១០០ជំពូកឈលើឈយើងទំងអស ់ ឈយើងឈៅណាអត់្ 
បាន។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ចាស! ដូចដល់ឈមា៉ែងឈមម ឈសោះ ឈមម ឈសោះហា ឈៅមកពីឈរៀនវ ិ ប្គាន់ថ្ត្បាយមិនបាន 
 ូបផងរត់្ឈៅឈបាចឈមម ឈសោះ មកឈបាចឈមម ឈសោះចឹងឈៅឈរៀន ជួនកាលថា ហ ឈគដងប្តី្ប្ត្ូវ 
ណាស់ឈៅដងប្តី្នឹងឈគ រត់្ឈៅដងប្តី្ឈៅ ដងប្តី្ទឈនែ។ 

ក៖ បានប្តី្ឈប្ចើនឈទមីង? 

ខ៖  បាន។ អត់្អញសដញត្ឈប្បើឈៅឈៅប្ចតូ្ឈមម ឈសោះឈៅោក់ឈយើងឈចាលកនញងថ្ប្ពរកអញសមាន ក់ឯង 

ចឹងគាត់្ ឈៅរកឈមម ឈសោះមក ទំរាគំាត់្ប្ចូត្បានឈព បាវចឹងមក មកយកឈយើងវ ិ រកអញសមក 
បានមកទំងអស់គាន ចឹង អា នឹងចឹង។  

ក៖  ចាស! ចឹងអនកមីងកាលមីងឈរៀបអារ ៍ពិរ ៍ឈ ើយមីងមានកូនប៉ែញនាម ននាក់វ ិ? 

ខ៖ ខ្ុុំមានកូន៤។ 

ក៖ ៤? ស្សីប៉ែញនាម ន ប្បុសប៉ែញនាម នមីង? 

ខ៖  ប្បសុទំងអស់។ 

ក៖ គប់បឈណាត យ។ ឈ ម្ ោះអីឈគខែោះមីង តាងំពីបងរ ូត្ដល់ឈៅហា។ 

ខ៖ បងឈគ ឈ ម្ ោះ សក សញខណា បនាា ប់មក សក សញខនី បនាា ប់មក សក សញខឈនឿន 
ឈប្កាយមក សក សញខសំណាង។ 

ក៖ សញខឈ ើយសណំាងឈទៀត្? 

ខ៖ ចាស!  

ក៖  ចឹងអនកមីងឈត្ើសាវ មីអនកមីងគាត់្ឈ ម្ ោះអីឈគថ្ដរ? 

ខ៖ កនញងបញ្ជ ីជាតិ្ ឈ ម្ ោះ ប្បាក់ សាមិត្ត។ 

ក៖ ចាស មានឈៅឈប្ៅអីឈទ? 

ខ៖ ឈៅឈប្ៅឈគឈៅពួយ។ 



ក៖ ពួយ? 

ខ៖ ពួយរ ូត្ ។ 

ក៖ គាត់្ប៉ែុនរកឈពកថ្មនបានឈគឈៅពួយមីង? 

ខ៖ ឈបើថារកមិនសូវឈចោះរកណាមា៉ែនថ្ដរ នឹងហា មិនសូវជារក។ 

ក៖ អនកមីងបតីអនកមីងគាត់្ឈម៉ែចថ្ដរជាមនញសសថ្ដលចរកិឈម៉ែចថ្ដរ? 

ខ៖ មនញសសថ្ដលមានចរកិថ្ដលថាសញភាពសែតូ្បូត្ដូចថាមិនសូវឈចោះរថ្ ៉ែរថ្ ៉ែឈប្ចើន។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គាត់្ដឹងថ្ត្ពីឈធវើចឹងហា អាកាលយកខ្ុុំដំបូងហា។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈទើបថ្ត្ឥ ូវ នងឹឈទបានមកកូនឈប្កាយ ឈចោះខូច ឈចោះផឹក ខ្ុុំពិបាកចិត្ត ចាប់ឈផតើមអាពិបាក 
ចិត្តអាបតីឈចោះផឹក នឹង ចង់ធ្លែ ក់កំរតិ្ឈដើមវ ិឈ ើយ ឈយើងពិបាកពីមញនមក។  

ក៖ ចាស! ចញោះដល់ឈពលនិយាយគាត់្គាត់្អត់្សាត ប់ថ្មនបានចឹង? 

ខ៖  និយាយអត់្បាន បានផឹកឈ ើយផឹករ ូត្ ឈបើផឹកថាមិនរកឈរឿងអីរកអីចឹងហា។ 

ក៖  ចាស! ថ្ត្ផឹកគាត់្រក។ 

ខ៖ ថ្មនថាឈជរ ប្បឈចារអីឈទណា។ ឈៅរត់្ម៉ែូតូ្បានមកថ្ដរ ថ្ត្បានមកទិ ស្សាផឹកអស ់ ប្ត្ង់ 
 នឹងឈ ើយថាពិបាក។ 

ក៖ ចាស ចឹងអនកមីងសត្ម្ភប់រាល់ថ្លៃសត្ម្ភប់អនកមីងម៉ែងហាមីងប្បកបរបរអីចិញ្េ ឹមជីវតិ្ថ្ដរ 
ចឹង? 

ខ៖ រាល់ថ្លៃអត់្រកអីឈទឈៅឈមើលឈៅ។ 



ក៖ ឈមើលឈៅ? 

ខ៖  ឈមើលកូនឈអាយឈគ អាកូនមួយឈៅឈធវើការឈរាចប្ក។ 

ក៖ ចាស ឈ ើយបានអីឈគផោត់្ផោង់សត្ម្ភប់ជិវតិ្សពវថ្លៃអីចឹងហា? 

ខ៖ ជួនកាលអីឈៅឈគឈបើកប្បាក់ថ្ខឈអាយមកបួនដប់មឺនអីចឹងឈៅឈយើងរោិះថុំ។ 

ក៖ ចាស ឈ ើយសាវ មី ដល់ឈពលអត់្មានអីឈៅកនញងផាោះចឹងគាត់្គួរថ្ត្ឈៅរក។ 

ខ៖  រកឈៅ ២ ឬ ៣ថ្លៃបាន។ ៤ឬ៥ថ្លៃ បាន៤០០០ឈៅ៥០០០ចឹងឈៅបាន១០០០០អីចឹងឈៅ។ 

ក៖  ចាយអីឈគប្គាន់ឈៅមីងលញយប៉ែញណណឹ ង។ 

ខ៖ ឈយើងទល់ថ្ត្ប្ពឹត្ឈប្ពៀងខាែ ងំ។ 

ក៖ ចាស។ ចឹងអនកមីងរឈបៀបឈដើមបីមីងចិញ្េ ឹមអប់រថំ្លរកាកូនអនកមីងអប់រពួំកគាត់្យា៉ែងឈម៉ែច 
ថ្ដរ? 

ខ៖ ខ្ុុំអប់រឱំ្យវឈដើរតាមផែូវលអដូចថាសងោមឈគសអប់ឈខពើមចឹងកញំឈៅជិត្ចឹង។ ចាស កូនឈធវើថ្ត្លអ 
ឈៅកថ្នែងណាមានឈរឿងរា៉ែ វអី ឈ ែ្ ោះប្បថ្កកគាន អីឈដើរឈច ឈអាយឆ្ៃ យឈៅកញំចង់ចា ់កញំចង 
ឈនោះអីឈគឈគ ថ្ត្ប៉ែញណណឹ ង។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អប់រកូំនថាឈធវើឈម៉ែចឈយើងរកសញីឈៅមកដល់ផាោះឈយើងឈដក ឈៅកញំសនសំឈរឿងជាមួយឈគចឹងហា។ 
ក៖ ចាស!  

ខ៖ សងោមឥ ូវកថ្នែងណាថ្ដលឈគសងោម សអប់ ឈខពើមកញំឈៅជិត្ ចាស ឈ ើយប្ត្ូវឈជៀសឱ្យ
ឆ្ៃ យ។ 

ក៖ ចឹងអនកមីង ឈត្ើដូចជា ឈត្ើអនកមីងឈធវើដូចឈមតចឈដើមបីឈអាយប្កមុប្គួសារមានសញភមងោលអត់្ 
ឈ ែ្ ោះប្បថ្កកគាន អត់្អីចឹងហា? 



ខ៖ អត់្ឈ ែ្ ោះគាន លញោះប្តាថ្ត្ពួកឈយើងអត់្ឈចោះអត់្ឱ្នឈអាយគាន ហា អត់្ឱ្នឈអាយខាែ ំងណាស់ 
ឈបើចឹងឈ ែ្ ោះរាល់ថ្លៃឈបើថាបតីផឹក បិនថាឈយើងឈចោះថ្ត្អត់្ ឈយើងឈចោះថ្ត្ប្ទំឈៅ ឈបើបានជាគាន ឈៅ 
ឈ ើយចំណាស ់នឹងមានដល់ឈៅឈៅឈៅឈ ើយ ខជិល។ 

ក៖ ខជិលមាត់្ម៉ែងមីងឈ ? 

ខ៖ ចាស ឈចោះថ្ត្ប្ទំឈៅ។ 

ក៖ អាយញប៉ែញនាម នបតីមីង។ 

ខ៖ ៥០! 

ក៖ ៥០ឈ ើយឈៅថ្ត្ផឹកឈទៀត្។ 

ខ៖  នឹងឈៅប៉ែញនាម ន១០ឆ្ន ំជាង នងឹមកខូចម៉ែង។ 

ក៖ ចាស ចឹងឈពលថ្ដលអនកមីងមានបញ្ញហ វធីិឈដើមបីមីងឈោោះស្សាយមីងឈធវើយា៉ែងឈម៉ែចឈៅ? 

ខ៖ ឈបើមានបញ្ញហ  ឈបើឈគរអ ូខាែ ងំឈយើងឈដើរឈច  ឈដើរឈគចឈៅ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ កញំឱ្យមានឈរឿង។ 

ក៖ ដល់ឈពលសៃំឈៅចាំឈោោះស្សាយ។ 

ខ៖  ចាស  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអនកមីងឈត្ើប្គសួារមានអនថន័យយា៉ែងឈម៉ែចចំឈរោះអនកមីងថ្ដរ? 

ខ៖ ប្គួសារខ្ុុំរាល់ថ្លៃ នឹងឈ  ដូចន័យវតិ្ចតួ្ចថ្មនថ្ទនហា រស់រាល់ថ្លៃន័យតិ្ចតួ្ចថ្មនថ្ទន 
ហា។ 

ក៖ ឈត្ើអនកមីងអាចរស់ឈៅខវោះពួកគាត់្បានឈទ? 



ខ៖ ថ្ត្ខវោះអត់្បាន។ 

ក៖ ថ្ត្វអត់្សូវមានន័យឈប្ចើន ថ្ត្ខវោះអត់្បាន  ញ ីនឹងមានន័យខាែ ងំឈ ើយមីង។ 

ខ៖ នឹកឈឃើ មតងៗមិនចង់រស ់ គាម នន័យ នឹកឈឃើ ថាកូនឈយើងឈៅណាឈចាលកូនឈយើងវមិន 
រួច។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មានកូនមានឈៅចឹងឈ ើយ ឈចោះនឹកឈឃើ អនាគត្កូនថ្វងឆ្ៃ យអីចឹងឈៅណា។  

ក៖ ចាស!  នឹងឈ ើយ ចឹងឈត្ើអនកមីងមានបទពិឈសាធន៍អីខែោះថ្ដលលអឈៅកនញងជីវតិ្ថ្ដលចង់ថ្ចក 
ចាយឈៅកាន់កូនឈៅជំនាន់ឈប្កាយហា? 

ខ៖ ខ្ុុំបទពិឈសាធន៍តិ្ចណាស់ ថ្ត្ចង់ថ្ត្ឱ្យកូនឈអាយវឈរៀនឈអាយបានឈប្ចើនឈៅ ឱ្យវមានមញខ 
របររកប្គប់គាន ឈៅ ឈដើមបឱី្យអនាគត្របស់ពួកវ វមានអនាគត្លអឈយើងលអឈ ើយ។ 

ក៖  ចាស!  

ខ៖ រាល់ថ្លៃជួយឱ្យកូនមានអនគត្លអ គិត្ពីអនាគត្កូន។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចំណាស់ឈនោះឈ ើយវមានប៉ែញនាម នឈទៀត្ឈទ៥០ថ្សអកខានថ្សអកឈ ើយ។ 

ក៖ ចាស ចឹងអនកមីងមួយឈនោះជាសំនួរមួយចញងឈប្កាយហាអនកមីង ឈត្ើអនកមីងមានដំបូនាម ន 
អីឈគខែោះ ថ្ដលចង់ថ្ចកចាយកូនឈៅមីងជំនាន់ឈប្កាយ ឈប្រោះថាពួកគាត់្នឹងសាត ប់ឮសមដីរបស់
អនកមីងចឹង ពួកគាត់្អត់្ទន់ឈកើត្ឈទឥ ូវ ហ ប៉ែញថ្នតដំបូនាម នថ្ដលអនកមីងចង់លត ំឈផ្ើរគាត់្ចឹងហា 
ឱ្យគាត់្ឈដើរឈលើផែូវយា៉ែងឈម៉ែចថ្ដរអនកមីង? 

ខ៖ ចាស! ខ្ុុំចង់លត ំឈផ្ើរថាកូនឈអើយសងោមឥ វូ សងោមឈគមានអាថាដូចថាជក់មា៉ែអីចឹងឈៅ 
ឈភែើត្ឈភែើនឈប្ចើន ថ្ត្កូនកញំឈដើរចូលឈៅកនែងថ្ដលថាមិនលអកូនប្ត្ូវឈធវើឈម៉ែចថ្ដរសងោមឈគសអប់ឈ ើយ 



កូនឈជៀសឈអាយឆ្ៃ យ ឈដើមបីឈអាយសងោមឈយើងរកីចគត្មើន ឈយើងកញំឈដើរផែូវអាប្កក់ ឈធវើឈម៉ែចឈដើរឈលើ 
ផែូវលអ បានលអឈ ើយកូនឈអើយ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចឹងចាស ឈដើមបីអនាគត្កូន កូនប្ត្ូវឈធវើឈម៉ែចសាត ប់ ដំបូនាម នឪពញកមាត យ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មិនថ្ដលប្បថ្ដរប្បឈៅកូនឱ្យអាប្កក់ឈទ។ 

ក៖ ចាស ចឹងឈជៀសផញត្ពីផែូវអីឈគថ្ដរមីង? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ ចង់ឈអាយកូនឈជៀសផញត្ពីផែូវថ្ដរថាឈគមិនរក ឈគមិនរាប់រកកូនកញំចូល។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ អរគញណថ្មនថ្ទនអនកមីងថ្ដលចូលស ការណ៍នឹងពួកឈយើងឈ ើយបឈងកើត្ពីជីវប្បវត្តិអនក 
មីង ទញកឈអាយកូនឈៅសាត ប់ជំនាន់ឈប្កាយចឹងហាអនកមីង។ 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ចឹងនាងខ្ញំសូមថ្លែងអំណរគញណ ឈ ើយអវីថ្ដលអនកមីងបាននិយាយពួកឈយើងនឹងោក់ចូល 
ឈៅកនញងឈវបសាយថ្ដលខ្ុុំបាននិយាយខាងឈលើ ចឹងសូមអរគញណអនកមីង។ 


