
កិច្ចសម្ភា សរបសប់ងស្ស ីដួង វេច្រ៉ា  
ក៖ អ្នកសម្ភា សនឈ ម្ ោះឈេង សុជីវ ី       ខ៖ អ្នកត្រូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ដូង ឈវចរ៉ា  

ការសឈងេបកិចចសម្ភា សរបស់បងស្សី ដូង ឈវចរ៉ា 

បងស្សីដូង ឈវចរ គារ់ម្ភនអាយុ៣៨ឆ្ន ាំ ឈកើរឈៅខខផល្គុន ឆ្ន ាំ១៩៨០ កនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ 

គារ់ម្ភនទីល្ាំឈៅនាឈេល្បចចុបបននឈៅចារអ្ាំឈៅ រជធានីភ្នាំឈេញ។ គារ់ម្ភនកូន៣នាក់ស្សី២
នាក់ និង ត្បុស១។ គារ់បានឈរៀបការជាមួយស្វា មីជាជនជារិខខមរភាេរិច ឈេើយបងស្សីជាខខមរ
កមពុជាឈត្កាម។ 

ក៖ បងជាដាំបូងជត្ម្ភបសួរបង! 

ខ៖ ចាសជត្ម្ភបសួរ! 

ក៖ ចាសបងឈៅថ្ងៃឈនោះខុ្ាំម្ភនឱកាសឈដើមបីមកសម្ភា សបងឈេើយថ្ងៃសម្ភា សេឺជាថ្ងៃទី២៥ខខ៨
ឆ្ន ាំ២០១៨ ឈេើយខុ្ាំម្ភនឈ ម្ ោះថា ឈេង សុជីវ ីេឺជាអ្នកសម្ភា ស ឈេើយចុោះបងវញិ ឈរើបងម្ភន
ឈ ម្ ោះអ្ាីខដរ?  

ខ៖ ខុ្ាំឈៅកនុងអ្រតសញ្ញា ណប័ណណម្ភនឈ ម្ ោះថា ដួង ឈវចរ៉ា  ខរឈៅឈត្ៅឈេឈៅថាស្សីៗចឹងណា។ 

ក៖ ចាសបង ឈ ម្ ោះេនឹងត្រូវជាមួយនឹងអ្រតសញ្ញា ណប័ណណអ្រ់? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ដួង ឈវចរ៉ា  េនឹងត្រូវ។ 

ក៖ ចាស! បងឈេើយអឺ្! បងដូចជាឈ ម្ ោះទាំងនាមត្រកូល្អី្ទាំងអ្ស់បងេ៎ ដួង ឈវចរ៉ា   េនឹង រ
ទាំងនាមត្រកូល្ ទាំងឈ ម្ ោះឈៅរបស់បង? 

ខ៖ ឈបើឈៅកនុងត្េួស្វរខុ្ាំឈេឈៅឈ ម្ ោះចឹង។ ត្េួស្វរខម៉ាឈកមកខុ្ាំ បអូនថ្ងៃអី្ចឹងឈេឈៅឈវចរ៉ាៗ ចឹងឈបើ
ថាឈៅឈត្ៅចឹង ខាងឈនោះចឹង ខុ្ាំមកេនឹង ឈេឈៅថាអាស្សីៗឈទ។ 

ក៖ ចឹង? 



ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! ឈេើយបងឈៅឆ្ន ាំេនឹង ឈរើបងម្ភនអាយុប៉ាុនាន នឈេើយ? 

ខ៖ ខុ្ាំ៣៨ឈេើយ! ខុ្ាំឈកើរឈៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៨០។ 

ក៖ បងឈកើរឈៅកនុងថ្ងៃខខណាខដរ? 

ខ៖ ខុ្ាំឈកើរឈៅកនុងថ្ងៃខខផល្គុន ខរខុ្ាំអ្រ់ដឹងថ្ងៃណាខដរ ដឹងថាឈៅខខផល្គុន។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយកាល្ណុងដូចជាឪេុកម្ភត យបងបានដាក់ឈ ម្ ោះេនឹង ឈេើយត្បាប់បងេីថ្ងៃខខ
ឆ្ន ាំកាំឈណើ រេនឹងបងេ៎? 

ខ៖ អឺ្ម...ឈកើរឈេើយ គារ់ឈៅឈចាល្ឈៅ។  

ក៖ ឪេុកម្ភត យបងគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអី្ខដរបង? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះតាមឈេឈៅឈវៀរណាមចឹងណា។ ខរត្គាន់ថាឈ ម្ ោះខុ្ាំឈេល្ខៃោះ ឈកើរមកដូចថាអ្ ុ៊ុំឈៅ
ជិរផទោះេនឹង គារ់ស្សលាញ់ឈ ម្ ោះេនឹង ចឹងឈចោះខរដាក់ចឹងឈៅ ខរឈៅស្សុករបស់ខុ្ាំឈេឈៅថា
ស្សីៗចឹងណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខរខុ្ាំមកដល់្ភ្នាំឈេញ ក៏ខុ្ាំឈៅខរឈ ម្ ោះចឹងខដរ ឈេើយឈៅកនុងអ្រតសញ្ញា ណប័ណណឈៅកនុង
ឈសៀវឈៅត្េួស្វរអី្ខុ្ាំក៏ដាក់ចឹងខដរ។ 

ក៖ ចាស!បងទីល្ាំឈៅស្សុកកាំឈណើ ររបស់បងឈៅឯណាខដរ? 

ខ៖ ខុ្ាំឈៅកមពុជាឈត្កាម! ឈៅឈខរតឃ្ៃ ាំង ខរខុ្ាំបានមករកឈៅស្សុកភ្នាំឈេញេនឹង ខុ្ាំម្ភនបតីឈៅចារអ្ាំ
ឈៅ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! 



ក៖ ឈេើយឈៅអឺ្...ឈៅសេាថ្ងៃបានមកឈៅឯចារអ្ាំឈៅឈេើយបានមករស់ឈៅជាមួយនឹងស្វា មី
របស់បងឈៅឯខាងចារអ្ាំឈៅេនឹងេ៎បង? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈេើយបងសេាថ្ងៃម្ភនកូនប៉ាុនាន ននាក់? 

ខ៖ កូន ៣នាក់ ស្សី២នាក់ ត្បុស១។ ខរដូចថាឥឡូវថ្ងៃេនឹង ថ្ងៃឈឡើងយកឈៅឈរៀនអី្ចឹងហ្ហា
ឈេើយខុ្ាំត្េឹកឈឡើងមកល្ក់ចឹង លាៃ ចឈឡើងឈៅផទោះឈេើយ បតីមកយកឈៅផទោះ។  

ក៖ ចាស ចឹងសេាថ្ងៃបងល្ក់អី្ឈេខៃោះខដរ? 

ខ៖ ឈនោះល្ក់កាំឈប៉ាកកាំប៉ាុកេនឹង។ ល្ក់ទនធូបអី្ចឹងណ៎ា ដូចថាល្ក់ឈអាយយាយៗ អ្នកឈេមក
បិណឌ មកឈនោះចឹង ឈេើយអ្នកខដល្ឈេមកឈស្ស្វចទឹកអី្ចឹង ឈេជួយទិញជួយអី្ចឹងឈៅ។ ថ្ងៃណា
ដាច់ៗ ថ្ងៃណាមិនដាច់ឈនោះខដរ។ ថ្ងៃេនឹងគាម នល្ក់បានណា! បានផ្កា អី្បនតិចបនទួចចឹងណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយបងឈេើយអឺ្!ការងារេនឹង បងត្បកបមុខរបរឈនោះបានយូរប៉ាុណាណ ខដរ? 

ខ៖ ខុ្ាំឈទើបខរត្បកបឈទ! ឈត្រោះអី្េីមុនកខនៃងឈនោះ កខនៃងខម៉ាខុ្ាំ ឥឡូវគារ់ឈប់ល្ក់ ឈេើយគារ់
ម្ភនេីរកខនៃងចឹង គារ់ល្ក់ឈៅមុខ ឈេើយកខនៃងេនឹង ខុ្ាំឈ ើញឈេទុកឈចាល្ចឹង ខុ្ាំក៏មកល្ក់
ឈៅឈនោះឈទ កុាំឈអាយឈេថាឈេល្ខដល្មកល្ក់ចឹងម៉ាូយឈចោះខរសួរចឹងហ្ហា  ថាល្ក់...អ្រ់ខដល្
ឈ ើញមកល្ក់ឈទអី្? ចឹងហ្ហា ! 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់្ឈេល្ឈៅថ្ងៃសីល្បានមកល្ក់!ឈត្ៅេីថ្ងៃសីល្អ្រ់មកល្ក់ឈនាោះឈទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេើយចឹងឈៅ ម៉ាូយមកថ្ងៃសីល្ឈេសួរឈេើយ គារ់ថាអ្រ់ឈ ើញអី្ចឹងហ្ហា  ដល់្ឈេើយឈៅខុ្ាំ
ឈ ើញចឹង ខុ្ាំក៏ត្បាប់ខម៉ាខុ្ាំថា កខនៃងេនឹងខុ្ាំសុាំល្ក់ ខាងឈត្កាយេនឹងវញិ ខម៉ាខុ្ាំថាល្ក់អី្ល្ក់ឈៅ
គារ់មិនហ្ហមឃ្រ់ឈទ។  



ក៖ េឹស! 

ខ៖ េនឹងឈេើយចាស! 

ក៖ ត្រូវឈេើយបង រមុខរបរេីម្ភ៉ា ក់ឈទៀរ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈេើយចឹងកាល្ឈរើជាំនាន់មុនម្ភ៉ា ក់របស់បងគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអី្ខដរបង? 

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះ ឡុង ស្វឈរឿន!  

ក៖ ចុោះឪេុករបស់បងវញិ? 

ខ៖ ឪេុកខុ្ាំឈៅឈកាោះកុង! 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខរគារ់ឈ ម្ ោះថាតាមឈៅឈនោះ...ឈ ម្ ោះតាមខខមរកមពុជាឈត្កាមេនឹង ឈេដាក់ឈនោះអី្...ខរខុ្ាំមិន
ខដល្ដឹងត្រកូល្គារ់ឈ ម្ ោះអី្។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈត្រោះអី្គារ់ឈេល្ដូចថា…គារ់ឈនោះខម៉ាខុ្ាំឈេើយដូចថាឈរោះធាំគារ់ឈៅចឹងឈចាល្ចឹង! េនឹង
ឈេើយ អ្រ់ដឹងត្រកូល្ឈម៉ាចឈទ ខរថាមុខម្ភរ់ឈ ើញស្វគ ល់្ ខរមុខម្ភរ់គារ់ឈ ើញស្វគ ល់្ មួយ    
រយៈជាងត្បខេល្១០ឆ្ន ាំេនឹង។ ឈទើបស្វគ ល់្គារ់េនឹង ស្វគ ល់្មុខេិរ តាាំងេីរូចដល់្ធាំអ្រ់ខដល្
ស្វគ ល់្ឈទ។ ឈេថានឹកឈ ើញថា រូចចិរតខៃួនឯងចឹងថាឈេម្ភនឪខម៉ាចឹងហ្ហា  ឈេើយឈយើងគាម នចឹង
ចង់រកឪចឹងហ្ហា ៎ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេើយខាំឈៅរកគារ់ឈៅដល់្ឈកាោះកុងអី្ចឹង។  

ក៖ ឈេើយចឹងបងរកឈ ើញអ្រ់? 



ខ៖ ឈ ើញ! 

ក៖ ឈេើយគារ់មកវញិឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! គារ់ម្ភនកូនម្ភនត្បេនធឈទៀរឈៅ។ ឈអ្ើអាេនឹង! គារ់ម្ភនត្បេនធម្ភនកូន ខម៉ាឈយើងក៏
ម្ភនបតីឈទៀរឈៅ ឈយើងឈៅបាំខបកបាំបាក់អី្ឈេ។ អាេនឹងដូចថាវាមិននិសស័យជាមួយគាន ចឹងេនឹង 
ឈបើសិនម្ភននិសស័យបតីត្បេនធជួបគាន ដល់្ចាស់ឈកាងខនងឈេើយ។ អាឈនោះដូចថាស្សលាញ់បានខរ
ត្រឹមេនឹងចឹងណ៎ា កមមឈេៀរគារ់បានខរត្រឹមេនឹងចឹង។ ចឹងដូចថាឥឡូវឈយើងអូ្សទញ គារ់មក
ឈៅជាមួយខម៉ាចឹង អាេនឹងឈយើងក៏េិបាកណ៎ា។ គារ់ក៏ម្ភនត្បេនធ ម្ភនកូនឈេើយចឹង ឈយើងឈធាើ  
ចឹងវាមិនឈកើរណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! បងកាល្េីមុន បងចងចាាំឪេុកម្ភត យបងគារ់ជាមនុសសខបបណាខដរបង? 

ខ៖ ម្ភត យខុ្ាំេឺថាតាយាយខុ្ាំគារ់ស្សលាញ់ចឹង ដូចថាមធមតាខម៉ាឪស្សលាញ់ឈេកេឺខូចអី្បនតិច
បនតួចឈេើយ។ 

ក៖ ខូចឈម៉ាចឈៅ? បានចិរត? 

ខ៖ កាល្ឈៅេីឈកមង គារ់ឈដើរឈល្ង ឈដើរអី្ចឹងហ្ហា  ឈេើយកាល្ណុងគារ់អាយុ១៦ឈៅ១៧ ក៏ឈចោះ
ខរឈដើរឈល្ងម្ភនសងារម្ភនអី្ចឹងហ្ហា ។ ដល់្ឈេល្ឈេើយឈៅយាយខុ្ាំគារ់ស្សឡាញ់ចឹង តាខុ្ាំ
គារ់ស្សឡាញ់ចឹង និយាយមិនស្វា ប់អី្ចឹង។ ចាស់ៗេីឈដើម អ្រ់ឈចោះថ្វ ៉ាកូនអី្ដូចឥឡូវឈទ 
ឈដាយស្វរខរឈនោះឈៅ...  

ក៖ ចាស! អូ្! ឈេើយកាល្េនឹងគារ់ម្ភនរបរអី្ចិញ្ច ឹមជីវរិខដរបង? 

ខ៖ េីមុនយាយឈៅស្សុកកមពុជាឈត្កាមេនឹង យាយគារ់ររ់ទូកដ។ ខខមរកមពុជាឈត្កាមឈេឈៅថាររ់
ទូកដេា៎! ឈេើយអ្រ់ម្ភនម្ភ៉ា សីុនម្ភនអី្ឈទ ឈយើងម្ភនត្ចវាេនឹងខចវអុ្ាំឈេវឈៅថា េីឈដើមចឹងមួយ
កាក់េីរកាក់អី្ចឹង ឈេនិយាយចឹងហ្ហា ៎។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ខរអាេនឹងអ្រ់ទន់ឈទ ខរយាយខុ្ាំគារ់និយាយត្បវរតិត្បាប់ចឹងហ្ហា ៎។ 

ក៖ ចាសបង! ឈេើយឈៅឈលាកយាយឈលាកតារបស់បងទាំងខាងឪេុកខាងម្ភត យ គារ់ឈ ម្ ោះអី្
ខដរបង? 

ខ៖ ឈលាកតាខាងឪេុកក៏ខុ្ាំអ្រ់ខដល្ស្វគ ល់្ខដរ។ ឈបើថាខាង...ស្វគ ល់្ខរយាយឈទ ឈត្រោះអី្យាយ
ខាងឪេុកេនឹងឧសាេ៏ឈៅឈល្ងខុ្ាំ េីរូចអី្ចឹងឧសាេ៏ឈៅរកអី្ចឹងហ្ហា ៎ ។ ខុ្ាំស្វគ ល់្ស្សុក 
ស្វគ ល់្អី្ចឹង ស្វគ ល់្ឈ ម្ ោះ ឈេើយឈបើថាតាខាងឪេុកអ្រ់ខដល្ស្វគ ល់្ឈទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខរម្ភមីងអី្ស្វគ ល់្ទាំងអ្ស់។ ចាស! 

ក៖ ចឹងកាល្េីសម័យមុខណុងបងធាៃ ប់ឪេុកម្ភត យឬក៏អ្នកណាខដល្ត្បាប់បងអ្ាំេីជីដូនជីតា
របស់បង ដូចថាគារ់ម្ភនចររឹល្កេណៈខបបណាអី្ខដរ? 

ខ៖ គារ់ដូចថា អ្នកខៃោះឈេនិយាយថាមកេីអ្ ុ៊ុំខុ្ាំអ្រ់ឈអាយខម៉ាខុ្ាំយកអី្ចឹងឈចោះចុសអី្ចឹងហ្ហា ៎  
ឈេើយគារ់ខឹងចឹង គារ់ឈៅៗ ឈៅឈចាល្ម្ភត យខុ្ាំឈរោះធាំឈរោះអី្ចឹងណ៎ា។ 

ក៖ ចាសបង! ឈេើយកាល្សម័យណុងបង ឈរៀនដល់្កត្មិរណាខដរ? 

ខ៖ ខុ្ាំសម័យណុងម្ភនមឈរៀនម្ភនអី្ ត្គាន់ខរថាឈៅឈរៀនថាន ក់ទី១អី្ ត្គាប់ខរបានថា បានឈៅ
ស្វលាឈល្ងេនឹង បារ់ៗេីផទោះ េីឈកមងប៉ាុណណឹ ង។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយចឹងបងអាចឈចោះសរឈសរ ឈចោះអានភាស្វខខមរឈយើងបានល្អខដរឬឈទ? 

ខ៖ ខុ្ាំអ្កសរខខមរខុ្ាំអ្រ់ឈចោះផង។ ឈបើថាសរឈសរចឹង ខុ្ាំឈមើល្តាមសរឈសរបាន ឈេើយឈបើថាឈអាយខុ្ាំ
អាន ឱយខុ្ាំថាឈេអានឈេើយឈអាយខុ្ាំសរឈសរ ខុ្ាំអ្រ់ឈចោះផង។ 

ក៖ ឈេើយសត្ម្ភប់ភាស្វឈផសងេីខខមរ បងឈចោះភាស្វអី្ឈទៀរ? 

ខ៖ ខុ្ាំឈចោះ ដូចថាអ្កសរឈវៀរណាមចឹង ខុ្ាំឈចោះខៃោះៗ ឈចោះបានដូចថា ឈយើងឈៅតាមផៃូវចឹង វឈងាងអី្
ឈយើងឈមើល្ឈៅ តាមផៃូវឈៅណា កខនៃងេនឹងឈេឈៅអី្ចឹង បាន។ 



ក៖ចាស! 

ខ៖េនឹងឈេើយ! 

ក៖ កាល្ណុងបងឈចោះភាស្វឈវៀរណាមបានតាមរយៈឪេុកម្ភត យជីដូនជីតាឬក៏ឈរៀនបង? 

ខ៖ អឺ្...ឈរៀនអ្កសរឈវៀរណាម ឈេើយឈៅស្សុកខុ្ាំឈេឈត្ចើនខរនិយាយឈវៀរណាមផងខដរេនឹង។ 

ក៖ ចាស! បានឈចោះេីឈេេីឯងមក ខរអ្រ់បានចូល្ស្វលាឈរៀនភាស្វឈវៀរណាមបងេ៎? 

ខ៖ ឈៅស្សុកខុ្ាំ ឈេឈរៀនអ្កសរឈវៀរណាម យូរៗឈៅឈយើងឈចោះឈេើយ ឈយើងនិយាយតាមឈេចឹង។ 

ក៖ ឈេើយបងរល់្ថ្ងៃ ជួនកាល្ឈេល្ម្ភនកមមវធីិអី្ បងឈៅស្សុកខដរឬអ្រ់? 

ខ៖ ថាចង់ឈៅខដរ ខរឈយើងវាអ្រ់ម្ភនលុ្យម្ភនកាក់អី្ចឹង ឈៅថារល់្ខរមួយថ្ងៃ សីុមួយថ្ងៃឈទ 
បងឈអ្ើយ។ ឈចោះខរត្ទាំឈៅ ឈធាើឈម៉ាច។ ឈបើឈយើងមិនរក វាអ្រ់។ ឈេើយឈបើមិនរក ឈយើងម្ភនខរខចី
លុ្យឈេ។ ឈេើយឈបើឈយើងគាម នមុខរបរចឹងម្ភននរណាឈេឱយខចីរកសីុអ្រ់រកអី្។ ចឹងម្ភនខរឈយើង
ខាំត្បឹងឈៅ ថាឈរើឈអ្ើ! ជួនកាល្អ្ងាបាន១ឆ្ន ាំៗ រកឈៅក៏បានខដរ។ 

ក៖  ចឹងកាល្េីមុនកនុងជីវរិបងធាៃ ប់ឆ្ៃងការ់ការងារអី្ខៃោះឈដើមបីរកកថ្ត្មចិញ្ច ឹមជីវរិ? 

ខ៖ ខរនិយាយថាេីមុនហ្ហា ៎  ជីវរិខុ្ាំកមសរ់ណាស់ ឈៅស្សុកខុ្ាំយប់ឈឡើងជួនកាល្អ្ ុ៊ុំថ្វ ៉ាមិនឱយឈៅ
ផទោះអី្ចឹង ឈៅឈដកផនូរឈខាម ច។ 

ក៖ អូ្! ម្ភនចឹងខដរ? 

ខ៖ ម្ភនឈរើ! ឈៅឈដកផនូរឈខាម ច ផនូរឈខាម ចឈលាកយាយទួរខៃួនឯង។ 

ក៖ អូ្! 

ខ៖ ដូចថាគារ់យកឈៅកប់កនុងវាល្ខស្ស វាល្ខស្សហ្ហា ឈេើយជួនកាល្ខុ្ាំមិនដឹងឈៅណាចឹង ឈៅ
ឈដកកនុងវាល្ខស្សចឹង ឈដកឈៅឈល្ើផនូរឈខាម ចចឹង ឈេើយឈចោះខរនឹកឈ ើញថាេឺុម...ឈៅឈេឈចោះខរថ្វ ៉ា
ដាំឈធាើបាបចឹង ឈចោះខរតាមដាំឈណើ រ បានឈឡើងមកស្សុកខខមរ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប៉ាុខនតឈយើងរកចឹង មួយថ្ងៃការ់មួយថ្ងៃឈការ ឈបើសិនថាដូចថ្ងៃេនឹងហ្ហា ស  មិនទន់ល្ក់បាន
សអីផងឈនោះ បានផ្កា បនតិចបនតួច ដូចថាឈយើងបានចាំឈណញផ្កា បនតិចបនតួចចឹងឈៅ ត្គាន់ខរមួយរស់
ឈទៀរឈៅ ថ្ងៃម៉ាូរូឌុបឈបើថាឈនោះ ថាថ្ងៃសុ្វាំងឈៅផទោះវញិឈៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេើយថ្ងៃណាចឹងឈៅឈភ្្ៀវមកចឹង ថ្ងៃណាដាច់ៗចឹងឈៅបានឈអ្ើយ! ៤ឈៅ១០មឺុនអី្ចឹងខដរ។ 
ថ្ងៃណាអ្រ់ ឈេើយឈបើថាអ្រ់ឈេកឈៅ! វាម្ភន១មឺុនឈៅ២មឺុនឈៅ វាមិនអ្រ់ឈេកចឹងហ្ហា ៎។ 

ក៖ ចាសបង! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ប៉ាុខនតដូចជាបងម្ភនមុខរបរអ្ាីឈត្ៅេីេនឹងឈទកាល្េីមុនៗមកបង? 

ខ៖ េីមុនៗខុ្ាំ ឈដើរល្ក់នាំ ឈដើរ...មុនដាំបូងខុ្ាំល្ក់បា៉ា ឈរល្ក់អី្ចឹង។ ខុ្ាំឈចោះខរឈធាើត្េប់ខបបយា៉ាងចឹង 
ល្ក់បា៉ា ឈរ ដល់្ឈេើយឈៅខុ្ាំឈប់ល្ក់ឈប់អី្ចឹងឈៅ! ប៉ាុនាម នខខមកខុ្ាំឈៅល្ក់នាំមតង ល្ក់អានាំ
េងទេនឹង ខរឈៅខកឈេឈៅមាុ ាំផទោះខុ្ាំេនឹង ឈេឈធាើឈបាោះឈអាយឈយើងល្ក់អី្ចឹងហ្ហា ៎។ ប៉ាុខនាកាល្ណុ
ងខុ្ាំឈបាោះចូល្ខរ៩០០(ឈរៀល្)ឈទ។ ឈយើងល្ក់បាន១៥០០(ឈរៀល្)២០០០(ឈរៀល្)ចឹងឈៅ ឈយើង
ចាំឈណញបានដូចថា២មឺុនឈៅ៣ឈៅ៤មឺុនចឹងខដរ។ ឥឡូវឈេឈឡើងថ្ងៃ មួយ១៣០០(ឈរៀល្) ខុ្ាំ
ល្ក់ឈចញបាន១៥០០(ឈរៀល្)ខុ្ាំបានអី្សីុ។ 

ក៖ េឹម! ចាស! ដល់្ឈេល្ចឹងជីវរិរបស់បងតាាំងេីមុនមកដល់្ឥឡូវឈនោះ បងេិរថាបងម្ភន
ការរផ្កៃ ស់បតូរអី្ឈេខៃោះខដរបង? 

ខ៖ ខុ្ាំេិរថាមិនខមនផ្កៃ ស់បតូរឈទ ឈចោះខររស ូចឹងឈៅ ឈេឈៅលាងចានក៏លាង ឈេឈៅលាងឆ្ន ាំង
ក៏លាងខដរ ឈអាយខរម្ភនលុ្យឈអាយកូនសីុ (ឈសើច)។ 

ក៖ កូនរបស់បងប៉ាុនាម ននាក់ឈេើយបង? 



ខ៖ បីនាក់។ 

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ខៃោះ បង? 

ខ៖ អឺ្...សយ ររនា សយ នីស្វ សយ ប ុនលាប។ 

ក៖ គារ់ឈរៀនដល់្ណាឈេើយបង? 

ខ៖ អឺ្... កូនខុ្ាំមីចបងេនឹង អឺ្...ឥឡូវចូល្វទិាល័្យឈេើយ ថាន ក់ទី៧។ 

ក៖ វទិាល័្យឈៅណាខដរបង? 

ខ៖ ឈៅចារអ្ាំឈៅ។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយត្កុមត្េួស្វបង បងត្បុសត្រូវជាស្វា មីបងគារ់ឈ ម្ ោះអី្ខដរ? 

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះ សុ្វាំង សុភាេ។ 

ក៖ គារ់ខខមរកមពុជាឈត្កាមខដរ? 

ខ៖ ខខមរឈល្ើ។ ខខមរឈៅេនឹងម៉ាង។ 

ក៖ ស្សុកកាំឈណើ រគារ់ឈៅណាបង? 

ខ៖ថាឈៅេញាឮ ឈៅកាំេង់ចាមេាស។ 

ក៖ ចាសបង ឈេើយឈៅចឹង បងម្ភនបាំណងម្ភនត្បាថាន អី្សត្ម្ភប់កូនរបស់បងឈទបង? 

ខ៖  ខុ្ាំដូចជាមួយបតីខុ្ាំចឹងឈៅ ខុ្ាំថាខុ្ាំរល់្ ខុ្ាំចិញ្ច ឹមខរខៃួនឈទ។ អ្រ់ម្ភនអាចចិញ្ច ឹមចិរតកូនឈទ ដូច
ថាឥឡូវកូនធាំឈឡើង ចិរតវាឈម៉ាចឈនោះឈម៉ាច អាេនឹងខៃួនរបស់វា វាមិនឈចោះស្សលាញ់ខៃួនក៏ខុ្ាំអ្រ់ដឹង
ឈធាើឈម៉ាចខដរ។ ឈេល្វាឈៅឈរៀន វាអ្រ់ឈៅឈរៀនក៏ខុ្ាំឈមើល្អ្រ់ឈ ើញខដរ ឈត្រោះខុ្ាំមករកសីុមកល្ក់
ដូរ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ឈេើយបតីខុ្ាំថាឥឡូវត្បឹងហ្ហា ស រល់្ខរថ្ងៃេឺយប់ឈឡើងចឹង ខុ្ាំេីរនាក់បតីខុ្ាំចឹង ដឹកនាាំកូនហ្ហា ៎  
ម្ភ៉ា ក់បា៉ាខាំត្បឹងហ្ហា ៎  ឈដើមបអី្នកណា? ឈដើមបីកូនត្បឹងឈរៀនឈចោះឈៅចាំឈណោះរបស់កូន គាម នអី្ គាម នឈករ ាិ៍
គាម អី្ខចកឈអាយឈទ ត្គាន់ខរថាឱយកូនឈចោះឈៅ ចាំឈណោះខៃួនឯងឈៅណ៎ា អ្នាេរខៃួនឯង ឈេើយខុ្ាំ
ចាស់បនតិចឈទៀរ ឈបើសិនកូនមិនចិញ្ច ឹមឈទ ឈយើងនាាំគាន ឈៅឈៅវរត។ (ឈសើច) េនឹងឈេើយ បតី
ត្បេនធ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងកាល្ណុងបងស្សឡាញ់គាន ឬ ឪេុកម្ភត យជាអ្នកទុកដាក់ឈអាយបង? 

ខ៖ ស្សលាញ់គាន ! 

ក៖ ចាស! រយៈឈេល្ប៉ាុនាម នខដរ បានបងបានឈរៀបការបង? 

ខ៖ អ្រ់បានការផង! ចាស! 

ក៖ ចឹងបងស្សលាញ់គាន យូរឈេើយណាបង? 

ខ៖ ចាស! ខុ្ាំស្សលាញ់គាន ចឹង ឈេើយបានថារស់ឈៅជាមួយគាន ចឹង ដូចថាដាំបូងឈេក៏មិនសូវ
ឈេញចិរតឈយើងឈទណ៎ា ឈេើយដល់្ឈេើយឈៅដូចថារស ូបតីត្បេនធ ឈៅជួល្ផទោះជួល្អី្ឈៅ ផទោះឈេ  
ចឹងមួយថ្ងៃមួយឈរៀល្ ឈអាយថ្ងៃផទោះឈេចឹងហ្ហា ៎។ 

ក៖ ឈេើយឈៅកាល្េនឹងដូចជាបងត្បុសគារ់ឈធាើមុខរបរអ្ាីខដរ? 

ខ៖ េីមុនផទោះឪឈកមកខុ្ាំគារ់ឈធាើត្េោះ ឆ្ៃ ក់ត្េោះឈហ្ហា ោះ។ 

ក៖ ឆ្ៃ ក់រូបត្េោះ? 

ខ៖ ចាស! ខរ ឥឡូវឈនោះគារ់ចាស់មុខរបរេនឹងគារ់ឈប់ល្ក់ឈេើយ! ខរបអូនថ្ងៃខុ្ាំ ខម៉ាឈកមកខុ្ាំឥឡូវ
គារ់ក៏ចាស់ខដរ! គារ់អាយុ៦០ជាងឈេើយ ខរដូចថាបអូនថ្ងៃខុ្ាំឥឡូវឈេឈបើកល្ក់ទូរសេទ័ទូរអី្មុខ
ផទោះចឹង ល្ក់ចាប់េួយអី្បនតិចបនតួច ឈធាើសក់ឈធាើអី្ចឹងណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្គាន់បានអ្ងា ទិញអ្ងារចិញ្ច ឹមម្ភត យចឹង!។ 



ក៖ ចាសបង! 

ខ៖ កាល្មុនឪឈកមកខុ្ាំគារ់កាន់កាប់ ឥឡូវអ្ស់េីគារ់ឈៅឈេើយមខម៉ាឈកមកខុ្ាំ គារ់មិនសូវឈនោះអី្
គារ់ស្សេីងស្សេឺម គារ់ចាស់ឈេើយេនឹង ចឹងឈអាយកូនល្ក់រកសីុចិញ្ច ឹមគារ់វញិឈៅ។ 

ក៖ បងឈេើយឈៅដូចជាឈេល្ខដល្បងស្សលាញ់ជាមួយបងត្បុស បងអាចត្បាប់បានឈទមុន
ដាំបូងបងជួបគារ់ឈៅណាខដរ? 

ខ៖ ខុ្ាំជួបគារ់ឈៅសូរយិា (ផារទាំឈនើប)។ 

ក៖ (ឈសើច!ឈេសៗ!) ឈេើយឈម៉ាចឈៅឈេល្ណុង? 

ខ៖ គារ់ដូចថា គារ់ឈ ើញខុ្ាំចឹងគារ់ថាស្សលាញ់ ឈេើយគារ់ឈចោះខរតាមខុ្ាំចឹង ឈេើយដល់្
ឈេើយឈៅ េួកម្ភ៉ាកខុ្ាំវាឈចោះខរនិយាយថាបតីខុ្ាំមុខមិនស្វអ រឈទ អាត្កក់ណាស់ ខរត្គាន់ថាខុ្ាំេិរ
ថាឈបើស្វអ រឈេកក៏មិនដឹងយកឈៅឈធាើអី្។ អ្រ់ឈទ ខមនឈរើ ឈេើយេួកម្ភ៉ាកខុ្ាំឈេថា៖ “ឈេុើស! ដូច
មួយេិភ្េឈលាកឈនោះដូចគាម នត្បុស។” 

ក៖ េឹស! 

ខ៖ ខរខុ្ាំថា ឈេុើស! អាឈយើងស្សលាញ់ឈេ ឈយើងទឹកខភ្នកឈៅ ឈបើឈេស្សលាញ់ឈយើង ឈយើង      
ស្សួល្។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយឈៅឈេល្ណុងដូចជាបងស្សលាញ់បងត្បុសឈដាយស្វរអី្ខដរ? 

ខ៖ នឹកឈ ើញថាគាន ក៏ត្បវរតិកមសរ់ជាងខុ្ាំឈៅឈទៀរ ឈដកឈត្ៅផទោះខដរ ដូចថាឪេុកម្ភត យអ្រ់សូវ
យកការចិរតទុកដាក់អី្ចឹងខដរហ្ហា ៎  ដូចថាគាន កមសរ់ ដូចថាត្បវរតិគាន ក៏ជូរចរ់ខដរ ដូចថានិយាយ
រួមដូចថាអ្រ់ម្ភនទីល្ាំឈៅេិរត្បាដកចឹងដូចថាឈដើរឈៅឈធាើការដូរបាយ ឈៅដូចថាឈៅជួយដឹក
សុ្វាំងដឹកអី្ឈអាយមីងចឹងឈៅ មីងគារ់ឈអាយ២ឈៅ៣រន់ចាយចឹងឈៅ។ ឈេើយជួយធាៃ ក់ត្េោះឱយ
ឪឈកមកចឹងឈៅ គារ់ឈអាយ៤ឈៅ៥ឈរៀល្អី្បានចាយចឹងឈៅណ៎ា។ 

ក៖ ចាសបង! 



ខ៖ ឈេើយបងបអូនជីដូនមួយឈចោះខរឈៅឈត្បើឈនោះឈត្បើឈនាោះ ឈៅ បាីខុ្ាំឈៅឈធាើអី្ក៏ឈធាើខដរ ឧសាេ៍
ណាស់ ឈេើយបងបអូនហ្ហា ៎  ឈអាយខរបងបអូនឈៅឈៅណាក៏ឈៅខដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេើយសៃូរណាស់!  

ក៖ គារ់អ្រ់ឈចោះផឹកឈចោះអី្បងឈហ្ហា ោះ? 

ខ៖អ្រ់ឈចោះទាំងអ្ស់! 

ក៖ ចាសឈេើយឈៅបនាទ ប់មកឈទៀរបងកាល្េីសម័យកាល្ខដល្បងបានឆ្ៃងត្បទោះម្ភនត្េួស្វរ
ម្ភនអី្មកឈេើយេនឹង បងេិរថាជីវរិបងម្ភនការល្ាំបាកអី្ឈេខៃោះខដល្បងចងចាាំអ្រ់ឈភ្ៃចឈស្វោះ
ឈឡើយហ្ហា ៎ ? 

ខ៖ អឺ្ម! កាល្េីមុនខុ្ាំថា ខុ្ាំឈមើល្ឈៅេិបាក ខរឈមើល្ឈេេិបាកជាងខុ្ាំឈទៀរ។ 

ក៖ េឹម! 

ខ៖ អ្នកខៃោះឈៅដូចថាម្ភនបតីម្ភនអី្ចឹងដូចថាបតីឈធាើបាបឈធាើអី្ចឹងហ្ហា ៎  អ្នកខៃោះឈៅឈេម្ភនសាំណាង 
ចឹង ឈេើយអ្នកខៃោះឈទៀរមធយមចឹងឈៅ ឈេើយដល់្ឈៅឈយើងឈ ើញឈេល្ាំបាកចឹងវាដូចឈមើល្ឈេ
ឈៅឈេល្ាំបាកជាងឈយើងឈទៀរ។  

ក៖ េឹម!ចាសបង! 

ខ៖ ខរខុ្ាំដល់្ឈៅចឹងឈៅ ឈ ើញល្ាំបាកអី្ចឹងឈចោះខរអាណិរឈេ ខរឈយើងក៏គាម នសមរថភាេជួយ
ឈេបានត្រឹមខរអាណិរ។ 

ក៖ េឹម! ចាសខរសត្ម្ភប់បងខៃួនឯង បងម្ភន... 

ខ៖ ខាំត្បឹងខដរ េិរថាអ្ងាា ល់្ម្ភនលុ្យទិញផទោះទិញដីឈៅដូចឈេដូចឯងចឹងហ្ហា ៎  ឈេើយដូចថាដីអី្
ឈបើសិនឈយើងម្ភនលុ្យអី្ចឹងទិញដីឈៅ ឈធាើផទោះឈធាើអី្ឈៅម្ភ៉ាល្មមអី្ចឹង ឈេើយឈយើងទុកដីទុកអី្ដាាំ
ដូចថាដាំណាាំធមមជារិអី្ចឹងណ៎ា។  



ក៖ េឹម! 

ខ៖ េិរចឹងមិនខមនថាេិរចង់បានសអីឈលាភ្ល្ន់ចង់ឈធាើជាឧកញា៉ាអី្ជាំទវអី្អ្រ់ឈទ។ ដូចថាបាន
សុាំខរដូចថាម្ភនលុ្យម្ភនអី្ឈយើងទិញដីទិញអី្ចឹង ឈៅផទោះឈេើយបាីខុ្ាំថាឈបើថាម្ភនលុ្យម្ភនអី្
ចឹង ទិញដីទិញអី្ ម្ភនផទោះចឹងល្ក់ចាបេួយចឹង ល្ក់ទឹកកកអានាម័យល្ក់អី្ចឹង បតីខុ្ាំគារ់េិរ
អ្ឈញ្ច ក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ចាស! អ្រ់ម្ភនថាេិរស្សឈមើស្សថ្ម៉ាដូចថាចង់បានវឡីាអី្ខពស់ដូចឈេអ្រ់ឈទណ៎ា ឈ ើញត្គាន់
ថាឈ ើញឈេម្ភនផទោះម្ភនអី្ចឹង ឈមើល្ឈេឈៅចឹងរងរូចចិរតខៃួនឯងខដរចឹង។ 

ក៖ បងកាល្េីសម័យមុន ឪេុកម្ភត យបងធាៃ ប់ទូនាម នឈត្បៀនត្បឈៅបងអី្ខៃោះខដរ? 

ខ៖ អឺ្ម...ខម៉ាខុ្ាំមិនត្បខដរត្បឈៅខុ្ាំផង ម្ភនខរយាយ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹង! គារ់ត្បាប់បងថាឈម៉ាចឈៅ? 

ខ៖ គារ់ថាឈចោះជួយយកអាស្វរឈេ អាណិរឈេចឹង គារ់ត្បឈៅឈអាយឈធាើល្អអី្ចឹង កុាំឈអាយថា
ឈេល្ឈ ើញឈេឈេប ឈដើរឈចញអី្សអប់ឈខពើមឈស្វា ោះទឹកម្ភរ់អី្ គារ់អ្រ់ត្បខដរត្បឈៅរកយចឹងឈទ 
ឈត្រោះអី្ផទោះឈៅស្សុកខុ្ាំេនឹង ឈេសុាំឈៅឈៅស្វន ក់ ដូចថាសុាំឈៅឈៅស្វន ក់អី្ចឹងហ្ហា ៎  ដូចថាឈេធាៃ ប់
ស្វគ ល់្ ខុ្ាំឈៅេីរូចៗចឹង ដូចថាអ្នកឈេឈៅសីុឈនួល្ត្ចូរមួយចឹងហ្ហា ៎  ឈេើយចឹងឈៅឈេឈៅល្ក់ 
ឥវា៉ាន់ល្ក់ឈខាអាវ ម៉ាុងកឈនទល្អី្ ដល់្ស្សុកខុ្ាំចឹងឈៅ ឈយើងដូចថាបាយមាូបអី្ឈយើងអ្រ់ម្ភន    
ឈអាយឈេឈទ ខរកខនៃងស្វន ក់ឈៅម្ភន។ 

ក៖ េឹម! 

ខ៖ េនឹងឈេើយ! 

ក៖ ចាស! ប៉ាុណណឹ ងឈទបងេ៎? 

ខ៖ ចាស! 



ក៖ ឈេើយឈៅឥឡូវ សម័យឥឡូវបងទូនាម នកូនបងថាឈម៉ាចខដរ? 

ខ៖ ខុ្ាំត្បាប់វាចឹងខដរ ខុ្ាំថា៖ “កូនឈអ្ើយ! ដូចថាបអូនសុាំអី្ចឹង កុាំឈរៀនចិរតអាត្កក់ឈេក បអូនវារូច។”  
ឈចោះខរខណនាាំចឹងឈៅកុាំឈអាយឈកមងៗវាឈ ៃ្ ោះគាន ចឹង ឈយើងឈចោះខរថា េនឹងឈេើយ ឈកមងវាឈចោះខរ
ខរ...ឈេើយឈកមងវានិយាយចាំៗ ឈេើយវាអ្រ់ខាៃ ចឈទ ឈយើងនឹកឈ ើញថានិយាយចាំៗឈៅវាដូចថា
ខម៉ាឪឈេសតីឈអាយឈចោះចុោះ ឈយើងនឹកឈ ើញកនុងផទោះខកបរគាន  វាេិបាកឈមើល្មុខគាន ចឹងហ្ហា ៎។ 

ក៖ ចឹង! 

ខ៖ េនឹងឈេើយ! ឈេថ្ងៃ ឈយើងក៏ថ្ងៃខដរចឹង 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដូចថាយប់ឈឡើងចឹងឈៅ ដូចថាឈដកជាមួយកូនជុាំគាន  កូនចឹង ខរឈចោះខរដឹកនាាំកូនល្អចឹងឈៅ
ថា៖ “ឈយើងឈ ើញឈេចឹង កូនកុាំឈសើចកុាំឈមើល្ងាយឈេ។” អី្ចឹង ឈចោះខរត្បាប់កូនចឹងឈៅណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រួចខុ្ាំថា៖ “កូនឈអ្ើយ! ឈយើងរស់មួយជីវរិ កុាំល្ាំបាកឈេកកូនឈអ្ើយ។”  ឥឡូវេនឹងបតីខុ្ាំជាមួយ
និងខុ្ាំឥឡូវ ឈេរវល់្ឈៅវរតឈៅវា៉ាឈៅបុណយឥឡូវឈៅឈេើយ ឈៅណាក៏ឈៅខដរឈអាយខរឈេឈៅ
ឈៅបិណឌ  ឈៅវរតអី្ចឹង ឈៅឈេើយ។ 

ក៖ េឹម! 

ខ៖ ឈធាើបុណយឈេើយ អ្រ់ម្ភនេិរអី្ឈនាោះឈទ ឈចោះខរឈៅឈេើយ។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយបងជីវរិបងកាល្ឈៅឈកមង កាល្ណុងបងចូល្ចិរតអី្ខដរ? ដូចជាការឈល្ង
ខល្បង កុម្ភរឈកមងៗអី្? 

ខ៖ អឺ្ម! កាល្ណុងឈកមងៗឈចោះខរេក់ឈៅស ូ ឈអាយថាមកេីឈដើរណាចឹង ឈៅររ់ឈៅផទោះឈេចឹង
ឈៅឈល្ងេក់ឈៅស ូជាមួយឈេចឹង យាយគារ់ឈចោះខរឈជរអី្ចឹងហ្ហា ៎  គារ់ថាធាំឈេើយ ឈចោះខរឈៅ
ឈល្ងអី្។ 



ក៖ ចាស! ឈេើយឈៅមុខមាូបអី្ខដល្បងបានចូល្ចិរតេិស្វរខដរ? 

ខ៖ ឈត្រោះអី្ឈៅស្សុកខុ្ាំ យាយខុ្ាំគារ់ឈធាើមាូបឆ្ៃ ញ់ដូចជាខ សៃមជូរអី្ចឹង គារ់ឈធាើឆ្ៃ ញ់ចឹង ឈេល្ខុ្ាំ 
មកស្សុកខខមរចឹង ខុ្ាំឈចោះខរឈធាើតាមគារ់ ចឹងខដរឈៅ។ 

ក៖ អូ្! ខ មជូរអី្ គារ់ចូល្ចិរត? 

ខ៖ ចាសៗ! 

ក៖ ចុោះឈៅកមពុជាឈត្កាម… 

ខ៖ ត្បេុកមុ្ភាំអី្អ្រ់រម អ្រ់អី្ឈទ។ 

ក៖ អូ្! ឈេើយកាល្ណុងដូចថាបងឈរៀនមាូបអី្េនឹងតាមរយៈេួកគារ់ឈៅណ៎? 

ខ៖ គារ់ដូចថាឈេល្ដាាំបាយដាាំអី្ចឹងគារ់ឈចោះខរខណនាាំចឹង ខន៎! ខរេីមុនតាខុ្ាំគារ់ឈចោះខរ
ខណនាាំខដរ ដាាំបាយឈអាយដាាំបាយជារ់ ដាាំបាយឈេអាខឡងអុ្សឈនាោះ ឈេើយេីមុនៗស្សករខុ្ាំ
មិនម្ភនចង្រ្ងាា នហ្ហគ សចង្រ្ងាា នអី្មកេីណា ដាាំសុទធខរបាយចង្រ្ងាត នអុ្សេនឹង ដាាំចឹងឈៅឈចាល្ខៃោះ
ណាេុោះជារ់ឈៅយកទឹកបាយនាាំគាន េ ុចចឹងឈៅ ដាក់សារ នាាំគាន ផឹងចឹងឈៅ។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយឈៅមុខមាូបអី្ខដល្បងរឈបៀបថាចាប់អារមមណ៏ជាងឈេឈេើយបងឈធាើឆ្ៃ ញ់ជាង
ឈេ? 

ខ៖ អាចឈចៀនឈប៉ាងឈបា៉ា ោះ ត្រីឡាបយា៉ា ឈយើងឈបា៉ា ោះដាក់ចូល្ឈនាោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេឈៅថាដូចឈចៀនជួនជាមួយឈប៉ាងឈបា៉ា ោះឈនាោះ។ 

ក៖ ចាស! មួយេនឹងឈទបង? 

ខ៖ ចាសឈេើយនិងខត្រី! ចូល្ចិរតខចឹង ទិញត្រសក់ឈេើយថ្សពយកមកត្ចល្ក់ចឹងហ្ហា ៎  ខុ្ាំដាក់
អ្ាំេិល្ទុាំអី្ចឹង។ 



ក៖ ចាស! ចុោះបទចឈត្មៀងវញិ បងចូល្ចិរតស្វត ប់អ្រ់? 

ខ៖ ចូល្ចិរតឈរើ! ចូល្ចិរតបនតិចបនតួចអី្ចឹង ឈចោះខរ…ឈៅស្សុកឈវៀរណាមស្វត ប់ឈៅអ្រ់ដឹងថា 
ឈម៉ាចខដរ ឈចោះខរស្វត ប់ៗចឹងឈៅ ខរខុ្ាំរល់្ថ្ងៃឈៅផទោះមិនសូវស្វត ប់ចឈត្មៀងអី្សអីឈនាោះឈទ។ េីមុន
ម្ភនទូរទសសន៍ខខសកាបអី្ចឹង ដល់្ឈេើយឈៅឈយើងថាឈេទរថ្ងៃឈេកឈៅ ឈយើងខជិល្ខរមាងឈៅ 
ដូចថាឈមើល្វាគាម នអី្អ្រ់ងងុយយប់ឈឡើង ឈេើយអ្ស់ឈភ្ៃើងចឹងឈៅឈទៀរ ឈេើយខជិល្យកកម្ភៃ ាំង
ឈដកឈៅ ដល់្ទទួល្ថ្ចដនយអី្ទូរទសសន៍វាខូច ឈយើងមិនបាច់ឈមើល្ផ្កត ច់ឈចាល្ខរមតងឈៅ។ វាធូរ
េីមុនហ្ហា សលុ្យទឹកលុ្យឈភ្ៃើងអី្ ១០មឺុនហ្ហា ៎  ឈេើយឥឡូវវាដូចធូរខដរ វាឈៅខរ៦មឺុនឈៅ៧មឺុន
៨មឺុនអី្ចឹង។ 

ក៖ ចាស! ការ់បនថយការចាំណាយបានខៃោះខដរ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសឈៅបង ដូចជាបទចឈត្មៀងខដល្បងបានស្វត ប់កាល្េីមុន បងឈៅចាាំឈទ? បទចាំណង
ឈជើងអី្ខៃោះខដរ? 

ខ៖ ខុ្ាំឈចោះខរស្វត ប់ឈៅ ឈត្ចើនឈេកមិនដឹងសអីៗឈទ ឈចោះខរ… 

ក៖ េឹម! ខរបងម្ភនចូល្ចិរតមួយណាខដល្ឈធាើឈអាយបងចូល្ចិរតចាាំដល់្ឥឡូវឈទ? 

ខ៖ ឈទ! កាល្េីឈដើមចឹងឈ ើញឈេឈត្ចៀងអាបទ...ចូល្ចិរតបទត្បុសៗឈេឈត្ចៀងអី្ចឹងហ្ហា ៎។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយសត្ម្ភប់សម័យឥឡូវ ដូចជាបងម្ភនឈរឿងអី្ខដល្ឈធាើឈអាយបងសបាយចិរត
នឹកឈ ើញបងរ ាំឈភ្ើបម្ភនឈម្ភទនភាេចាំឈរោះខៃួនឯង ឈេើយឈធាើងឈអាយបងសបាយចិរតម្ភនឈទ? 

ខ៖ ខុ្ាំឈៅដល់្ផទោះចឹង ខុ្ាំឈចោះខរមួល្ឈ ៉ាចឹង ឈដាយស្វរកូនៗនិយាយឈៅវាឈអាយឈធាើឈនោះ ឈៅឈធាើ
ឈនាោះចឹង វាអ្រ់ដូចចិរតចឹង ឈចោះខរខឹងចឹង បា៉ាវាឈចោះខរសតីឈអាយខុ្ាំ។ 

ក៖ ចាស! ខរម្ភនឈរឿងណាខដល្បានឈធាើឈអាយបងបានសបាយចិរតឈទបង? 

ខ៖ ខុ្ាំអ្រ់ឈកើរអី្ផង។ 



ក៖ ចាស! អ្ញ្ជ ឹងជាចុងឈត្កាយ បងម្ភនរកយឈេចន៏អី្ឈដើមបីខផតផ្កត ាំដល់្កូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយអ្នក
ខដល្បានស្វត ប់? 

ខ៖ មិនដឹងត្គាន់ថា មិនដឹងនិយាយយា៉ាងឈម៉ាច ខុ្ាំមិនសូវឈចោះនិយាយផង។ 

ក៖ និយាយអី្ខដល្ជាេិរ អ្ាីខដល្បងចង់ត្បាប់ឈេឈៅបានឈេើយ។  

ខ៖ ត្គាន់ថា ដូចថាឈអាយឈកមងៗចឹងហ្ហា ៎  ខាំត្បឹងរស ូឈៅ ជីវរិឈៅមុខ មិនខមនជីវរិឈៅឈត្កាយ
ឈទ។ ចឹងបានថាឈកមងខៃោះ គាន អ្រ់ដឹងអី្ឈទ។ ឈេល្ខៃោះឈៅគាន ដឹងឈៅ...ឈៅដឹងថាសងគមឈយើងវា
យា៉ាងឈម៉ាច ឈេើយឈកមងខៃោះអ្រ់ដឹងឈៅឈចោះខរតាមឈេតាមឯងអី្ចឹងឈៅ អ្ស់ឈេើយទឹកដីអី្ចឹង
ហ្ហា ៎។ 

ក៖ ចាស! ចឹងបងម្ភនខរប៉ាុណណឹ ងឈទបងណ៎? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចឹងអ្រេុណឈត្ចើនសត្ម្ភប់ថ្ងៃឈនោះខដល្បងបានចាំណាយឈេល្កនុងការសម្ភា សចឹង ឈបើសិន
ជាខាងស្វលាBYU ឈៅខាងសេរដឋអាឈមរកិ ឈេចង់ដាក់សឈមៃងបងឈដើមបីទុកឈអាយកូនឈៅ
ជាំនាន់ឈត្កាយ ឈេចូល្ឈៅស្វត ប់បងឈៅកនុងឈវបស្វយរបស់ខាងស្វលា ឈរើបងអ្នុញ្ញា រឈទបង? 
ទាំងរូបបងខដរហ្ហា ៎ ? 

ខ៖ អាេនឹងខុ្ាំខាៃ ច ឈេល្ដូចថាខុ្ាំអ្រ់ហ្ហ នធានា អ្រ់ហ្ហនអូ្ឈខ ។ ខុ្ាំខាៃ ចថាឈេល្ណាឈៅរកខុ្ាំអី្ 
ឈេល្ណាខុ្ាំឈៅស្សុកអី្ចឹង។  

ក៖ រកបងអ្រ់ឈ ើញខមន? 

ខ៖ េនឹងឈេើយ! 

ក៖ អ្រ់អី្ឈទ ឈយើងម្ភនឈល្ខទូរស័េទ បងឈត្បើឈល្ខទូរស័េទឈរើឈេស? 

ខ៖ ខុ្ាំឈត្បើឈល្ខទូរស័េទ។ 

ក៖ ឈរើបងម្ភនឈល្ខប៉ាុនាម នខដរ? 



ខ៖ ០៧០ ៤០ ៦៤ ៣២ អាេនឹងឈត្បើជាង១០ឆ្ន ាំឈេើយ អ្រ់ដូរឈៅណាទាំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាស! ចឹងឈបើថាឈម៉ាចៗខុ្ាំទក់ទងឈៅខាងឈល្ខបងហ្ហា ៎ណ៎ា? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចឹងបងអ្នុញ្ញា រឈដើមបីឈអាយឈេដាក់សឈមៃងបង ឈដើមបីទុកឈអាយកូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយឈេ
បានស្វត ប់ខដរឬឈទបង? 

ខ៖ ចាសៗ! 


