
ការសម្ភា សរបសប់ងស្ស ីទិត្យ ដែនចាន់ 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស Matt Boyd និង កកវ សុម្ភ៉ា លី   ខ៖ ទិត្យ កែនចាន់ 

ក៖ ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃគឺ ១០ កខ២ ឆ្ន ាំ ២០១៦ បងស្សីឈ ម្ ោះអី្កែរ ឈ ម្ ោះឈេញ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ទិត្យ កែនចាន់។ 

ក៖ ឈហ្ើយខ្ុាំឈ ម្ ោះ Matt Boyd 

គ៖ ខ្ុាំឈ ម្ ោះ សុ ម្ភ៉ា លី 

ក៖ ឈហ្ើយសម្រម្ភប់ការសម្ភា សមួយហ្នឹង ឈយើងឈ្វើជាកិច្ចការរបស់ ប ី វាយ យូ ឈគច្ង់ជួយអ្ភិរកស
េងសម្របវត្តិកខមរ។ អ្ញ្ជ ឹងការសម្ភា សមួយហ្នឹង ឈគច្ង់ផុសតាមឈវបសាយឈគ ឈគបឈងកើត្ងមី ឈហ្ើយ
សម្រម្ភប់បងស្សីឯងអាច្ឈបើកឈវបសាយមួយហ្នឹង ឈហ្ើយសាា ប់ការសម្ភា សមួយហ្នឹង ឈហ្ើយ
ឈ ើញរបូងត្អី្ឈផសងៗឈទៀត្។ ចឹ្ងបងស្សីអ្នុញ្ញា ត្ឱ្យឈយើងផុសការសម្ភា សមួយហ្នឹងតាមឈវប
សាយបានឈទ? 

ខ៖ អូ្! សម្ភា សេីអី្ឈគ? 

ក៖ សួរេីជីវតិ្ ែូច្ជាម្របវត្តិខលួនឯង ែូច្ជា... 

ខ៖ អូ្! អ្ត់្អី្បាន។ 

ក៖ អូ្ឈខ!  

ខ៖ (ឈសើច្) សាា ប់សិន។ 

ក៖ ឈហ្ើយឈយើងឈ្វើឈៅមណ្ឌ លខាងត្បូង ឈៅភនាំឈេញ។ ឈហ្ើយឈ ម្ ោះេិត្ម្របាកែឈ ម្ ោះថាឈម៉ាច្   
មិញ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះខ្ុាំឈ ម្ ោះ ទិត្យ កែនចាន់។ 

ក៖ ឈហ្ើយឈ ម្ ោះម្ភ៉ា ក់បា៉ា  គាត់្ឈ ម្ ោះអី្កែរ? 



ខ៖ ម្ភ៉ា ក់ខ្ុាំគាត់្ឈ ម្ ោះ ទិត្យ ចាន់ស្សីឈៅ ឈហ្ើយបា៉ាខ្ុាំគាត់្ឈ ម្ ោះ នួន មុនី។ 

ក៖ ឈហ្ើយឈ ម្ ោះតាយាយ សាា ល់ឈ ម្ ោះគាត់្អ្ត់្? 

ខ៖ ខ្ុាំសាា ល់ឈ ម្ ោះ តា ឈហ្ើយនិង យាយ។ តាខ្ុាំឈ ម្ ោះ កហ្ម សយ ឈហ្ើយយាយខ្ុាំគាត់្ឈ ម្ ោះ 
ទិត្យ។ 

ក៖ គាត់្ខាងបា៉ា  ឬក៏ ខាងម្ភ៉ា ក់? 

ខ៖ ខ្ុាំហ៎្? 

ក៖ ឈោកតាឈោកយាយមិញ! 

ខ៖ អឺ្...ខ្ុាំអ្ត់្យល់សាំណួ្រហ្នឹង ខាងបា៉ា  ខាងម្ភ៉ា ក់ឈម៉ាច្? 

គ៖ ែូច្ថា តាខាងបា៉ា  ឬក៏តាខាងម្ភ៉ា ក់? គាត់្ច្ង់សួរ។ 

ខ៖ ខាងម្ភ៉ា ក់ 

ក៖ សាា ល់តាយាយខាងបា៉ាអ្ត់្? 

ខ៖ តាយាយខាងបា៉ាគាត់្ឈៅរស់ឈ ើយ។ 

ក៖ ឈហ្ើយស្សកុកាំឈណ្ើ ត្របស់ចាន់ឈៅកកនលងណាកែរ? 

ខ៖ ខ្ុាំឈកើត្ឈៅជាយកែនថ្ង។ 

ក៖ ថ្ងហ៎្? 

ខ៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ ឈកើត្ឈៅជាយកែន ម្របឈទសថ្ង រវាងម្របឈទសថ្ង និង ម្របឈទសកខមរ។ ឈកើត្ឈៅជាយ
កែនកាំ ុងឈេលម្របឈទសកខមរម្ភនសង្គ្រា មសីុវលិ ជាំនាន់ ប៉ាុល េត្ ហ្នឹង ម្ភ៉ា ក់ខ្ុាំ ម្រកុមម្រគួសារម្ភ៉ា ក់
ខ្ុាំ(បាី) គាត់្បានកបកគាន  ចឹ្ងម្ភ៉ា ក់ខ្ុាំគាត់្បានឈៅជាយកែនម្របឈទសថ្ងហ្នឹង។ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុាំបានឈកើត្
ឈៅហ្នឹង។ 

ក៖ ឈៅឈខត្តណាកែរ? 



ខ៖ អ្ត់្ែឹងឈទ! ឈយើងអ្ត់្ែឹងត្ាំបន់ម្របឈទសហ្នឹង ម្រគាន់ថាមាុាំជួរភនាំែងករក។ ម្របកហ្លជាម្រេាំម្របទល់
ឈខត្តសាវ យ...អី្ឈគ បនាា យម្ភនជ័យ ឧត្តរម្ភនជ័យ ប៉ាុនខ្ុាំអ្ត់្ែឹងខាងឈខត្តណាម្របឈទសថ្ងឈទ 
ឈយើងអ្ត់្បានែឹងឈទ។ 

ក៖ ឈហ្ើយអាយុប៉ាុនាម នឈហ្ើយ? 

ខ៖ ខ្ុាំអាយុ៣២ឆ្ន ាំ។ 

ក៖ ឈកើត្ឈៅឆ្ន ាំប៉ាុនាម នកែរ? 

ខ៖ ឆ្ន ាំ១៩៨៤ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈច្ោះភាសាថ្ងកែរឈទ? 

ខ៖ អូ្! អ្ត់្ឈច្ោះឈទ ប៉ាុកនាចាប់អារមមណ៍្ភាសាហ្នឹង អ្ត់្ទាន់បានឈរៀន ប៉ាុកនាអាច្យល់ខលោះៗ។ អ្ត់្
ឈច្ោះថ្ងផង។ 

ក៖ អូ្ឈខ! សួរសាំណួ្រឈៅ 

គ៖ បងទាក់ទងនឹង...ឈត្ើបងម្ភនអ្វីជាការច្ងចាាំឈៅឈេលកែលបងឈៅេីឈកមងអ្ត់្បង? 

ខ៖ ច្ងចាាំឈៅឈលើអី្ឈគ? 

គ៖ ទាក់ទងកាលបងឈៅឈេលឈកមងហ៎ ឈត្ើម្ភនអ្វីកែលឈ្វើឱ្យបងសបាយរកីរាយជាងឈគ? 

ខ៖ អូ្! ការេិត្េីឈកមងការច្ងចាាំរបស់ខ្ុាំអ្ត់្សូវសបាយប៉ាុនាម នឈទ ឈោយសារខ្ុាំឈកើត្ឈ ើងេីតូ្ច្ 
ខ្ុាំឈៅកនុងសង្គ្រា ម អ្ញ្ជ ឹងខ្ុាំរស់ឈៅជាយកែនថ្ងកមន កត្ខ្ុាំរស់ឈៅហ្ ុ៊ុំេ័ទធឈោយថ្ម្រេ។ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុាំចាាំ
បានកាលហ្នឹងម្ភ៉ា ក់ខ្ុាំ គាត់្បានបាូរត្ាំបន់េីកកនលងមួយឈៅកកនលងមួយ។ អ្ញ្ជ ឹងេួកឈយើងម្រត្ូវឈែើរ
កាត់្ថ្ម្រេ អ្ញ្ជ ឹងអ្វីកែលខ្ុាំចាាំ ខ្ុាំបានឈែើរជាមួយម្ភា យខ្ុាំ ឈហ្ើយម្ភនឈគឈៅថាឈមខយល់ម្ភន ក់ហ្នឹង 
គាត់្អ្នកអីុ្វខ្ុាំ។ អ្ញ្ជ ឹងទាាំងឈគទាាំងែឹងខលួន ខ្ុាំឈៅឈលើខនងឈមខយល់ហ្នឹងរហូ្ត្។ អ្ញ្ជ ឹងអ្វីកែលខ្ុាំ
ភ្ាក់ឈ ើងក៏ឈ ើញថ្ម្រេអី្ចឹ្ង ប៉ាុកនាការច្ងចាាំមួយគឺ...វាស្សេិច្ស្សេិល ប៉ាុកនាម្រគាន់កត្ការឈ្វើ
ែាំឈណ្ើ រឈយើងភាគឈម្រច្ើន ឈយើងឈ្វើែាំឈណ្ើ រឈៅតាមថ្ម្រេ ឆ្លងេីត្ាំបន់មួយឈៅ... េីឈខត្តមួយឈៅឈខត្ត 



មួយ។ ឈៅជាយឈខត្តថ្ងឈយើងម្ភនជម្រមុាំ ម្ភនន័យថាជម្រមុាំឈម្រច្ើន ឈយើងបាូរេីជម្រមុាំមួយឈៅជម្រមុាំ        
មួយ។ អ្ញ្ជ ឹងអ្វីកែលខ្ុាំច្ងចាាំគឺការឈ្វើែាំឈណ្ើ រឆ្លងកាត់្ថ្ម្រេ ឈហ្ើយខ្ុាំបានឈ ើញសត្វយាំឬក៏អី្ចឹ្ង 
កាលខ្ុាំឈៅឈកមង កាលហ្នឹងយុវវយ័របស់ខ្ុាំ សបាយជាងឈគឈៅឈេលកែលឈៅជម្រមុាំកែលខ្ុាំរស់
ឈៅហ្នឹង ឈគអឺ្...្មមតាវាជាជម្រមុាំោច់្ស្សយាល ឈហ្ើយឈយើងបានទទួលការឧបត្ថមាេីយូអិ្ន (UN) 
អ្ញ្ជ ឹងភាគឈម្រច្ើនឈគឱ្យអាហរេួកឈយើង អ្ញ្ជ ឹងរាល់ថ្ងៃអ្រា រឈយើងឈៅឈបើកអាហរឈហ្ើយ អ្ញ្ជ ឹង
អ្វីកែលសាំខាន់ឈគម្ភនសកមាងឈោោ នឱ្យឈមើល អ្ញ្ជ ឹងខ្ុាំចូ្លចិ្ត្តឈមើលឈោោ ន ឈៅឈេលកែលឈយើង
ឈៅឈបើកអាហរ ឈៅឈេលកែលឈយើងសាន ក់ឈៅជម្រមុាំហ្នឹង។ 

គ៖ បង ឈត្ើបងផ្លល ស់មកឈៅភនាំឈេញឆ្ន ាំណាបង? បងចាាំឈទ? 

ខ៖ ខ្ុាំអ្ត់្ចាាំបាន ប៉ាុកនាឈៅឈេលកែលស្សុកកខមរឈគច្ប់សង្គ្រា មអី្ឈហ្ើយចឹ្ង ខ្ុាំចាាំបានថាឈៅឆ្ន ាំ
១៩៩០ េួកឈយើងម្រត្ូវបានបញ្ចូ នឱ្យមកម្របឈទសកខមរវញិ អ្ញ្ជ ឹងឆ្ន ាំ១៩៩២ ខ្ុាំបានរស់ឈៅឯបនាា យ
ម្ភនជ័យ ២ឆ្ន ាំ កាំ ុងេួកឈយើងមកែល់។ មកេីម្របឈទសថ្ងហ្នឹង េួកឈយើងរស់ឈៅឈខត្តបនាា យ
ម្ភនជ័យ២ឆ្ន ាំ។ ២ឆ្ន ាំឈម្រកាយមក េួកឈយើងឈៅឆ្ន ាំ១៩៩២ េួកឈយើងបានមករស់ឈៅទីម្រកុងភនាំឈេ
ញ។ 

គ៖ អ្រគុណ្បង! ឈហ្ើយសុាំសួរបងមួយឈទៀត្ថា ឈត្ើបងចាាំថ្ងៃកែលបងម្រជមុជទឹកឈទបង? ឆ្ន ាំណា
បង? 

ខ៖ ខ្ុាំចាាំកត្ឆ្ន ាំឈទ ប៉ាុនថ្ងៃ ឬក៏កខឈភលច្ឈហ្ើយ។ ឆ្ន ាំ២០០០ ខ្ុាំម្រជមុជទឹកឈៅឆ្ន ាំ២០០០។ 

គ៖ បងអាច្កច្កចាយខលោះេីអារមមណ៍្ថ្នឈសច្កាីជាំឈនឿកែលបងម្ភនច្ាំឈ ោះម្រេោះបានឈទបង? 

ខ៖ ឈៅឈេលណុ្ងកមនឈទ? 

គ៖ ចាស! 

ខ៖ អ្វីកែលខ្ុាំចាាំជាងឈគកាំ ុងឈេលណុ្ងគឺឈៅឈេលកែលខ្ុាំអាយុ១៦ឆ្ន ាំ។ អ្ញ្ជ ឹងអាច្និយាយ
បានថាខ្ុាំអ្ត់្ម្ភនអី្ឈម្រច្ើនសម្រម្ភប់ឈសច្កាីជាំឈនឿ ម្រគាន់កត្ម្ភនអារមមណ៍្ថាឈេលកែលខ្ុាំចូ្ល
សាសនាច្ម្រកហ្នឹង អ្វីមួយសាំខាន់គឺខ្ុាំច្ង់ម្រត្ ប់មកមាងឈទៀត្ ឈោយសារឈៅកនុងផាោះខ្ុាំហ្នឹង លកោ



ណ្ៈម្ភនអ្វីមយ៉ាងកែលឈ្វើអ្ត់្ឱ្យ...ឈ្វើឱ្យខ្ុាំម្ភនអារមមណ៍្អ្ត់្ម្ភនភាេរកីរាយអ្វីមយ៉ាងចឹ្ង ខ្ុាំេិបាក
និយាយ។ េួកឈយើងម្ភនម្ភា យ ម្ភនឪេុក ម្ភនបងបអូន ប៉ាុកនាអាទាំនាក់ទាំនងសម្រម្ភប់ម្រកុមម្រគួសារ
ហ្នឹង វាែូច្ជាម្ភនតិ្ច្ ប៉ាុកនាឈៅឈេលកែលខ្ុាំមកម្រេោះវហិរ ម្ភន ក់ឈគចាប់អារមមណ៍្ជាមួយនឹងខ្ុាំ ឬ
ក៏អី្ចឹ្ង ឈ្វើឱ្យខ្ុាំកាន់កត្ចូ្លចិ្ត្តមកម្រេោះវហិរ។ អ្ញ្ជ ឹងឈៅឈេលកែលខ្ុាំអាយុ១៦ឆ្ន ាំ ឈៅឆ្ន ាំ
២០០០ខ្ុាំម្រជមុជទឹកហ្នឹង គឺខ្ុាំចូ្លចិ្ត្តកត្ឈៅម្រេោះវហិរឈទ ឈោយសារកត្ម្ភនយុវវយ័ឬក៏អី្ហ្នឹង 
គាត់្មកចឹ្ង គាត់្ឈ្វើសកមមភាេែ៏លអអី្ឈម្រច្ើនចឹ្ង។ អ្ញ្ជ ឹងក៏បានចូ្លឈរៀនជាមួយអ្នកផាយ
សាសនា ឈហ្ើយក៏សុាំម្ភ៉ា ក់បនាការឈៅម្រេោះវហិរចឹ្ង ឈហ្ើយវាជាសាំណាងលអកែរ កែលម្ភា យខ្ុាំ
គាត់្ផាល់ឱ្កាសឱ្យ ឈោយសារគាត់្ធ្លល ប់ឈរៀនេីសាសនាម្រគីសាកែរ ប៉ាុកនាគាត់្អ្ត់្ទាន់ចូ្លឈទ     
អ្ញ្ជ ឹៃ ងគាត់្ចាប់ឈផាើមសាកលបងឱ្យខ្ុាំឈ្វើឈៅ រហូ្ត្ែល់ថ្ងៃម្រជមុជទឹក េួកឈយើងបានសុាំគាត់្។       
អ្ញ្ជ ឹងគាត់្បានអ្នុញ្ញា ត្ឱ្យ ប៉ាុកនាឈៅជាំនាន់ហ្នឹង ខ្ុាំអ្ត់្ែឹងថាឈសច្កាីជាំឈនឿអី្ឈទ ប៉ាុកនាម្រគាន់កត្អ្វី
កែលសាំខាន់ខ្ុាំចូ្លចិ្ត្តឈៅម្រេោះវហិរ ឈៅម្រេោះវហិរម្ភនការអ្្ិសាថ នជាមួយនឹងគាន  ឬក៏ចូ្លរមួអី្ 
ឈ្វើឱ្យខ្ុាំម្ភនអារមមណ៍្ថាសបាយរកីរាយ ឬក៏ភាេកក់ឈដា ឈៅហ្នឹង ចឹ្ងឈយើងឈច្ោះកត្ច្ង់ឈៅម្រេោះ
វហិរ។ 

គ៖ បង បងបានេងសម្របវត្តិម្រកុមម្រគួសារបង? 

ខ៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ ខ្ុាំបានឈ្វើឈៅឈេលកែលខ្ុាំម្ភនឱ្កាសឈៅម្រេោះវហិរបរសុិទធឈៅឆ្ន ាំ២០១០។       
អ្ញ្ជ ឹងខ្ុាំបានឈ្វើម្រកុមម្រគសួារខាងតា ខាងយាយអ្ត់្ទាន់បានឈ្វើឈទ។ 

ក៖ ឈហ្ើយឈេលឈកមងម្ភនបានឈលងែូច្ជា ឈហ្ាមមួយ ឬក៏ម្ភនកុត្កាា អាច្ចាាំបានឈទ? 

ខ៖ ឈហ្ាមជាំនាន់ឈកមងកមនឈទ? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ េួកឈយើងកាលហ្នឹង ខ្ុាំឈរៀនថាន ក់ទី៥ អ្វីកែលឈយើងចូ្លចិ្ត្តឈលងឈៅជាំនាន់ខ្ុាំហ្នឹងគឺឈលង
ឈោត្ឈដស ូ (ឈសើច្) ម្ភនតាាំងេីកខសេួរ កត្ឈយើងអ្ត់្ឈម្របើកខសេួរឈទ ឈម្របើឈដស ូបនាៗគាន ឈោយសារ
ជាំនាន់ហ្នឹងអ្ត់្ម្ភនកខសេួរឈទ ឈយើងត្ឈដស ូត្ៗគាន  ឈយើងឈោត្ចុ្ោះឈោត្ឈ ើង ឈហ្ើយឈៅកនុង
ឈេលឈោត្ហ្នឹងឈគម្ភនបទច្ឈម្រមៀង ឬក៏ កយសូម្រត្ឈៅហ្នឹង ឈៅឈេលកែលច្ប់ម្រតឹ្មហ្នឹង ឈយើង



ម្រត្ូវឈប់ ចឹ្ងហស។ ឈហ្ើយមួយឈទៀត្ ឈគឈលងបាយខុមឈម៉ាច្ឈទ ម្ភនម្របឈ ោះៗៗចឹ្ង 
ម្របកហ្លជា៧ឬក៏១០ចឹ្ង ឈយើងម្ភនឈនោះ សបាយ។ កត្មួយកែលខ្ុាំចាាំជាងឈគគឺ ខ្ុាំេូកកជាងឈគ
គឺអាឈោត្ឈដស ូហ្នឹង។ 

ក៖ ឈហ្ើយចាាំសូម្រត្ឈទ? 

ខ៖ ច្ង់ឱ្យខ្ុាំសូម្រត្? (ឈសើច្) 

ក៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ! 

ខ៖ អូ្ឈខ! អី្ឈគអឺ្...ឈគថា៖ “អូ្! ស្សោះម្ភ៉ា សីុៗ មីសា មីសូស្សោះអុ្” ស្សោះអុ្ោះម្រត្វូកត្ឈប់ ស្សោះអុ្ ឈយើង
ម្រត្ូវកត្ោក់ឈជើងឈយើងហ្នឹងច្ឈនាល ោះឈដស ូហ្នឹង ម្រត្វូឈប់ ម្រត្ូវសូម្រត្អាហ្នឹង (ឈសើច្) ជាំនាន់ខ្ុាំឈលង
អាហ្នឹង។ 

ក៖ ឈហ្ើយឈលងហ្នឹងឈៅជិត្ថ្ង ឬក៏ឈលងឈៅភនាំឈេញ? 

ខ៖ កាលហ្នឹងឈេលខ្ុាំឈរៀន...អ្ត់្ឈទ! ខ្ុាំម្រត្លប់មកេីថ្ងឈហ្ើយ ខ្ុាំម្រត្លប់មកេីថ្ងឈៅឈណ្លកែល
ខ្ុាំអាយុម្រតឹ្មកត្៧ឆ្ន ាំអី្ឈទ ច្ឈនាល ោះហ្នឹងហ៎ អ្ញ្ជ ឹងរហូ្ត្ែល់ឈនោះ ខ្ុាំច្ាំនាយឈេលឈវោ ឈៅសាោ
ឈៅស្សកុកខមរ ថាន ក់ទី៥ហ្នឹង ខ្ុាំឈៅស្សកុកខមរឈៅឈ ើយ។ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុាំចូ្លឈរៀនឈៅឈេលកែលខ្ុាំអាយុ
បាន...អឺ្...ខ្ុាំចូ្លឈរៀនថាន ក់ទីមួយទីេីរឈៅស្សកុកខមរ។ 

ក៖ ម្ភនបងបអូនប៉ាុនាម ននាក់? 

ខ៖ ខ្ុាំម្ភនបងបអូនេីរនាក់។ 

ក៖ ឈហ្ើយម្ភនែូច្ជាបទេិឈសា្ន៍សបាយៗជាមួយបងបអូនឈៅេីឈកមង ែូច្ជា...? 

ខ៖ បទេិឈសា្ន៍លអឈៅឈេលកែលខ្ុាំចូ្លជាសម្ភជិក។ កាលមិនទាន់ចូ្លជាសម្ភជិក ម្ភន
អារមមណ៍្ថាឆ្ៃ យគាន  ឈទាោះបីជាឈៅផាោះជាមួយគាន  ម្ភនអារមមណ៍្ថាមិនសូវជិត្ែិត្ជាមួយគាន  ប៉ាុកនា
អ្វីកែលម្ភនការច្ងចាាំលអឈៅឈេលកែលេួកឈយើងឈៅឈកមងៗេួកខ្ុាំឈៅ...ឈៅ...ឈៅណាឈច្ោះ ឈៅ
កហ្លទឹក។ ខ្ុាំម្ភន ក់កែលអ្ត់្ឈច្ោះកហ្លទឹក ចឹ្ងបអូនខ្ុាំបានបឈម្រងៀនខ្ុាំ ក៏អី្ចឹ្ង (ឈសើច្)។ 



ក៖ ឈហ្ើយម្ភ៉ា ក់បា៉ាគាត់្ម្ភនមុខរបរឈ្វើអី្? 

ខ៖ អឺ្...ម្ភ៉ា ក់ខ្ុាំគាត់្បុគាលិកអ្ងាការ ឈហ្ើយបា៉ាខ្ុាំគាត់្ម្ភន នមួយរត់្ គាត់្រត់្ នែឹកមនុសសេី
ភនាំឈេញឈៅបនាា យម្ភនជ័យ។ 

ក៖ ឈេលហ្នឹងគាត់្ឈៅបនាា យម្ភនជ័យ ម្រេាំកែនថ្ង គាត់្ម្ភនមុខរបរឈ្វើអី្កែរ? 

ខ៖ កាលហ្នឹងឈយើងអ្ត់្ម្ភនមុខរបរជាក់ោក់ឈទ។ ភាគឈម្រច្ើនម្ភ៉ា ក់ខ្ុាំ គាត់្ឈ្វើជាអ្នកលក់ែូរនាំ ឬក៏
ឈម្រគឿងឈទសអី្ឈផសងៗចឹ្ង ឈៅថ្ងហ្នឹង។ ឈហ្ើយឈោយសារឈៅទីឈនាោះឈយើងអ្ត់្ម្ភនការររឈទ      
អ្ញ្ជ ឹងឈយើងឈនោះម្រគាន់កត្លក់ែូរ្មមតា ឈម្រ ោះអី្រាល់ការឧបត្ថមា ឈយើងបានទទួលការឧបត្ថមាេី
ម្របឈទសឈផសងសម្រម្ភប់អ្នកកែលឈៅជម្រមុាំហ្នឹង។ ចឹ្ងភាគឈម្រច្ើនម្របជាជនឈៅហ្នឹង ឈគអ្ត់្ម្ភនមុខ
របរអី្ឈទ។ ឈោយសារម្ភ៉ា ក់ខ្ុាំ ជាំនាន់ហ្នឹង គាត់្ឈច្ោះឈេទយខលោះៗចឹ្ង គាត់្ក៏ឈៅចាក់ថាន ាំអី្ឱ្យឈគហ្នឹង 
ចឹ្ងសម្រម្ភប់ច្ាំណូ្លឈេលកែលឈយើងឈៅថ្ងហ្នឹង។ 

ក៖ ឈហ្ើយឆ្្ល់ថាែូច្ជាឈៅសម័យឈនាោះ ឈៅតាមម្រេាំកែនថ្ងមហូបវាែូច្ជាឈៅសម័យឈនាោះ ឬក៏
ម្ភនមហូបខុសៗគាន ? 

ខ៖ ឈៅជម្រមុាំ ខ្ុាំ ា្ំែឹងកាីឈ ើង ខ្ុាំសាា ល់កត្អាហរកាំប៉ាុងឈទ។អាហរស្សស់គឺេួកឈយើងអ្ត់្សូវម្ភន
ម៉ាង ឈោយសារវាឆ្្យ។ សូមបកីត្ឈយើងឈៅជាយកែនថ្ង ប៉ាុកនាឈយើងមិនឈៅជិត្ឈខត្តថ្ងឈទ ប៉ាុកនា
ឈបើឈៅកនុងឈខត្តថ្ង ឈយើងស្សួលរកឈទ ប៉ាុកនាឈយើងរស់ឈៅឈគឈៅថាត្ាំបន់វាល ឈគឈៅវាលរឈហ
សាថ ន វាលកត្ម៉ាង ឈហ្ើយឈយើងម្ភនជម្រមុាំមួយកែលម្ភនម្របជាជនកខមររស់ឈៅែូច្គាន ឈទ ឈហ្ើយរក
អាហរគឺេួកឈយើងអ្ត់្បានបកនលស្សស់ៗ ម្ភនកត្អាហរកាំប៉ាុងម៉ាង េិឈសសខ្ុាំចាាំជាឈគ ញុាំាំកត្ម្រតី្ខ
ឈទ។ ម្រតី្ខោក់ឈៅកនុងកាំប៉ាុងហ្នឹង ចឹ្ងេួកឈយើងអ្ត់្សូវ...វាម្ភនអាហរកែលឈគលក់ែូច្ជាសាច់្ 
សាច់្ម្រជូក ឬក៏សាច់្ឈគា ប៉ាុកនាវាកម្រមម្ភន វាមិនសូវសមបូរប៉ាុនាម នឈទ ភាគឈម្រច្ើនឈយើងញុាំអាហរ
កែលជាអាហរកាំប៉ាុងឈម្រច្ើន។  

ក៖ ឈហ្ើយែូច្ជាតាមម្រេាំកែនថ្ងែូច្ជាសមបូរសត្វឈផសងៗ ឬក៏សាថ នភាេយា៉ាងឈម៉ាច្កែរ? 



ខ៖ ត្ាំបន់កែលឈគឱ្យឈយើងឈៅ ជាត្ាំបន់កែលម្ភនសុវត្ថិភាេ វាមិនម្ភនសត្វថ្ម្រេសាហវៗអី្ឈទ។ 
ម្រគាន់កត្ថាឈេលឈយើងឈែើរកាត់្ថ្ម្រេអី្ចឹ្ង វាម្ភនសត្វយាំ ឈយើងម្របយ័ត្នសម្រម្ភប់ សម្រម្ភប់អី្ចឹ្ងហ៎ 
ប៉ាុកនាឈបើកកនលងកែលឈគឈម្រជើសឈរ ើសឱ្យឈយើងឈៅ ជាកកនលងកែលម្ភនសុវត្ថិភាេ វាមិនម្ភនសត្វ  
សាហវអី្ឈម្រច្ើនឈទ។ 

ក៖ ែូច្ជាសត្វសាវ អី្? 

ខ៖ អឺ្ម...ែូច្អ្ត់្កែលឈ ើញផង (ឈសើច្) ឈោយេួកឈយើងកម្រមឈ្វើែាំឈណ្ើ រកាត់្ថ្ម្រេណាស់ ម្រគាន់
កត្ថាឈយើងឈៅត្ាំបន់របស់ឈយើងចឹ្ងហ៎។ ឈបើឈយើងឈ្វើែាំឈណ្ើ រ ឈយើងឈម្របើម្របាស់ នអី្ចឹ្ង ែល់
ឈេលឈែើរម្រគាន់ត្ាំបន់កែលវាផលូវេិបាកចឹ្ងបានឈយើងឈែើរឈៅម៉ាង។ ភាគឈម្រច្ើនកាលឈ្វើែាំឈណ្ើ រ
ឈច្ញចូ្ល ឈយើងឈម្របើម្របាស់រងយនា ឈម្របើម្របាស់ ន កត្ឈបើថាត្ាំបន់ផលូវវាអ្ត់្សាអ ត្ឈទ ផលូវជាផលូវែីលាំ 
ផលូវវាអ្ត់្ម្ភនឈដស ូវអី្ ឈេលេិបាកឈយើងចុ្ោះឈែើរឬក៏អី្ចឹ្ងហ៎។ ចឹ្ងកាំ ុងឈេលចុ្ោះឈែើរខ្ុាំបានឮ 
បានឈ ើញអី្ឈម្រច្ើនចឹ្ង កាំ ុងឈេលខ្ុាំឈៅតូ្ច្ហ្នឹង។ 

ក៖ ឈហ្ើយម្ភនឈម្រគាោះថាន ក់ ែូច្ជាម្រគាប់មីនឈម្រច្ើនសមបូរឈទ? 

ខ៖ សមបូរ! កកនលងហ្នឹងឈេលហ្នឹង ឈយើងម្របយ័ត្នសម្រម្ភប់អាហ្នឹង។ ការេិត្ឈៅេីតូ្ច្ខ្ុាំអ្ត់្សូវបាន
ច្ងចាាំឈទ ប៉ាុកនាភាគឈម្រច្ើនអ្វីកែលខ្ុាំែឹង ឈេលកែលឈយើងឈែើរកាត់្ថ្ម្រេ ឈយើងម្រត្ូវការ កយកខមរមួយ
ឈគឈៅថាឈមខយល់ អ្នកកែលសាា ល់ត្ាំបន់ហ្នឹង សាា ល់ផលូវហ្នឹងហ៎ ឈបើឈយើងឈែើរខុសវាអាច្ជាន់ ឬ
ក៏អី្ចឹ្ង ឈគបារមាអាហ្នឹងកែរ។ 

ក៖ ចឹ្ងម្ភនសាា ល់ឈគកែលម្ភនបាត់្ឈជើងអី្? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទអាហ្នឹង ម្របកហ្លជាខ្ុាំឈៅតូ្ច្ឈេកអ្ត់្ែឹង។ ប៉ាុកនាម្រគាន់អ្វីកែលសាំខាន់ ឈៅឈេលកែល
ឈយើងឈែើរកាត់្ថ្ម្រេឬក៏ឆ្លងេីត្ាំបន់មួយឈយើងម្រត្វូចាាំបាច់្ម្រត្ូវការឈមខយល់អ្នកកែលនាាំផលូវឈយើង ឈបើ
មិនចឹ្ងឈទ អាច្វឈងវងឬក៏ប៉ាោះ ល់អី្ចឹ្ងណ៎ា។ 

គ៖ បងសុាំសួរទាក់ទងកាលបងឈៅឈកមងហ៎ ម្ភ៉ា ក់បងកែលនិយាយអ្ាំេីតាឬក៏យាយ េីម្របវត្តិ
គាត់្ឈម៉ាច្ៗកែរ។ 



ក៖ តាមេិត្តាាំងេីជាំនាន់ប៉ាុល េត្ មកេួកគាត់្កបកគាន ម៉ាង អ្ញ្ជ ឹងកាលែឹង...គាត់្ធ្លល ប់រស់ឈៅ...
ម្ភ៉ា ក់ខ្ុាំ គាត់្កបកេីតាយាយខ្ុាំ ឈេលគាត់្អាយុ២០ឆ្ន ាំ ១៩ឆ្ន ាំែូច្គាន ។ អ្ញ្ជ ឹងម្ភនន័យថាការែឹង
េីតាយាយ ខ្ុាំអ្ត់្ែឹង គាត់្អ្ត់្សូវកែលបាននិយាយឈទ។ ខ្ុាំបានែឹងច្ាស់ឈៅឈេលកែលខ្ុាំឈៅ
រកេងសម្របវត្តិហ្នឹងឈោយខលួនឯង។ ខ្ុាំបានសាា ប់ឮេីបងបអូនចឹ្ងណ៎ា ប៉ាុកនាម្ភា យរបស់ខ្ុាំគាត់្អ្ត់្
សូវ...គាត់្កម្រម...គាត់្ធ្លល ប់កត្និយាយឈ ម្ ោះ ឈហ្ើយកាលខ្ុាំឈៅតូ្ច្ហ្នឹង ខ្ុាំឈៅជាមួយយាយ
របស់ខ្ុាំ យាយហ៎ យាយខាងម្ភា យហ្នឹង។ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុាំអាច្ែឹងេីគាត់្ ប៉ាុកនាឈបើសិនជាតាខ្ុាំហ្នឹង គាត់្
សាល ប់កាលេីជាំនាន់ ប៉ាុល េត្ ឈហ្ើយ។ ចឹ្ងអ្វីកែលសាំខាន់ គាត់្ម្រគាន់កត្ម្របាប់ថាតាគាត់្បញ្ចុ ោះ
ឈៅកកនលងណា ឈៅអី្កត្ប៉ាុណ្ណឹ ង អ្ត់្បាននិយាយអ្ាំេីឈនោះ ម្រគាន់កត្ម្របាប់េីការរររបស់តាហ្នឹង 
ែឹងគាត់្ឈ្វើអី្ខ្ុាំឈភលច្បាត់្ឈទៀត្ហ្នឹង អ្ត់្សូវលមអិត្ប៉ាុនាម នឈទ កត្ឈបើសិនជាយាយខ្ុាំធ្លល ប់រស់ឈៅ
ជាមួយគាត់្ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុាំអាច្ែឹងេីគាត់្ខលោះៗបានឈម្រច្ើន។  

គ៖ បងឈត្ើអ្វីកែលបងចាាំេីម្ភ៉ា ក់បងច្ាស់ហ៎? បងចាាំឈទ? ែូច្ថាមហូប គាត់្ឈ្វើឆ្្ញ់ ឬក៏យា៉ាង
ឈម៉ាច្? 

ក៖ ការច្ងចាាំកែលលអ កែលខ្ុាំម្ភនច្ាំឈ ោះម្ភ៉ា ក់ខ្ុាំ គឺគាត់្ឈ្វើមហូប ឈោយសារម្ភ៉ា ក់ខ្ុាំ គាត់្រវល់
ការររេីច័្នាែល់សុម្រក ែល់ឈេលឈៅរអ៍ាទិត្យ ឈទាោះបីគាត់្រវល់ឈម៉ាច្ក៏ឈោយ គាត់្កាន់កង្គ្នាក 
គាត់្ឈៅផារ ឈហ្ើយមកវញិ កង្គ្នាកហ្នឹងឈេញឈោយអាហរ ឈហ្ើយគាត់្កត្ងកត្ច្ាំអិ្នអាហរឱ្យ
កូនរាល់ថ្ងៃឈៅរ ៍និង ថ្ងៃអាទិត្យ កែលឈយើងសម្រម្ភកហ្នឹង។ ចឹ្ងអាហរកែលឈ្វើេីម្ភា យ ឈ្វើឱ្យេួក
ខ្ុាំច្ងចាាំរហូ្ត្ែល់ឥ ូវ។ ជាេិឈសសអាហរកែលគាត់្េូកកឈ្វើជាងឈគ សមលកកូរ ឈហ្ើយបកងអម
កែលគាត់្បឈម្រងៀនខ្ុាំឱ្យឈ្វើ គឺអាបកងអមឈច្កខាិោះហ្នឹងឯង។ ្មមតាឈច្កខាិោះ ឈគឈៅថាឈយើងម្ភនរបូ
មនាឈផសងគាន  អ្ញ្ជ ឹងរឈបៀបបឈម្រងៀនរបស់ម្ភ៉ា ក់ខ្ុាំហ្នឹង ខុសេីអាឈច្កខាិោះកែលឈយើងឈៅញុាំខាង
ឈម្រដហ្នឹង គឺគាត់្ឈ្វើឆ្្ញ់ គាត់្បានបឈម្រងៀនអាហ្នឹងមួយ ឈហ្ើយកនុងច្ាំឈនាមបកងអមទាាំងអ្ស់ ខ្ុាំឈច្ោះ
កត្អាហ្នឹងមួយជាងឈគ ឈោយសារម្ភា យខ្ុាំ គាត់្បឈម្រងៀន គាត់្បឈម្រងៀនខ្ុាំ ឱ្យខ្ុាំឈ្វើអាហ្នឹង។ 

គ៖ បង ឈត្ើបងអាច្កច្កចាយថាបងឈម្របៀបឈ្ៀបថាេីបងឈៅឈកមង និង បងឥ ូវ ឈត្ើម្ភនភាេ
ផ្លល ស់បាូរអី្កែលបងគិត្ថា ជាកាំណ្ត់្សម្ភា ល់អី្អ្ត់្បង? 



ខ៖ អឺ្...ផ្លល ស់បាូរ...ផ្លល ស់បាូរអី្ឈគ?់់ 

គ៖ ច្ង់និយាយថាកាលឈយើងឈៅឈកមង ឈហ្ើយឥ ូវ ឈត្ើបងឈ ើញថា ឈយើងផ្លល ស់បាូរ ឬក៏វាឈៅកត្
ភាេែកែល? 

ខ៖ ្មមតា ឈបើឈយើនិយាយេីឈកមង និង ឥ ូវ ឈយើងម្ភនការផ្លល ស់បាូរេីមួយឆ្ន ាំឈៅមួយឆ្ន ាំ ម្រគាន់ថា
កាលេីឈកមងឈយើងរស់ឈៅឈម្រកាមការម្រគប់ម្រគងរបស់ឪេុកម្ភា យ។ ឈៅឈេលកែលឈយើង ា្ំ មកែល់
វយ័ហ្នឹង ឈយើងរស់ឈៅឯករាជយឈោយខលួនឯងចឹ្ងឈៅណា។ 

គ៖ អ្ញ្ជ ឹងបងបានឈរៀនឈម្រច្ើនេីសិកាោ បទរបស់ម្រេោះ ចឹ្ងបងច្ង់កច្កចាយឈៅឈេលកែល...បងឈបើ
សិនជាខ្ុាំសុាំសួរបងថាឈបើសិនជាបងម្ភនកូនឈៅឈេលថ្ងៃឈម្រកាយចឹ្ង ឈត្ើបងម្ភន កយអី្កែល
ច្ង់និយាយឈៅេួកគាត់្? ច្ង់និយាយថា ឈយើងម្ភន កយអី្ ឈៅឈេលកែលឈយើងម្ភនកូន បង
ម្ភន កយអី្កែលផ្លា ាំឈៅេួកគាត់្ ឈៅឈេលកែលបងច្ង់កច្កចាយ ម្ភនសារលិខិត្អី្សម្រម្ភប់
េួកគាត់្ឈទ។ 

ខ៖ ការេិត្តាាំងេីខ្ុាំែឹងកាីមកែល់ឥ ូវ ខ្ុាំែឹងថាតាមរយៈការឈែើរឈៅតាមម្រេោះសិកាោ បទរបស់
ម្រេោះនឹងអាច្ជួយែល់េួកឈគឈៅ...នាាំេួកឈគឈៅសុភមងាល ឈហ្ើយនិងសនាិភាេកនុងចិ្ត្ត។ ចឹ្ងឈបើ
ខ្ុាំម្ភនកូន ខ្ុាំច្ង់ឱ្យកូនៗរបស់ខ្ុាំហ្នឹងរកាការម្របតិ្បត្តិតាមម្រេោះសិកាោ បទកែលម្រេោះបានបឈម្រងៀន 
ែូច្ជាខ្ុាំបានឈរៀនេីម្រេោះែូច្គាន ចឹ្ងកែរ។ ឈោយសារខ្ុាំបានទទួលបទេិឈសា្ថា ឈៅឈេលកែល
ឈយើងឈ្វើតាមបញ្ញា ត្តិរបស់ម្រេោះ សនាិភាេម្ភនកនុងចិ្ត្តឈយើង ឈយើងរស់ឈៅឈោយភាេរកីរាយ។ 
ឈៅកនុងជីវតិ្របស់ឈយើង អ្វីកែលសាំខាន់ ខ្ុាំច្ង់ឱ្យកូនរបស់ខ្ុាំទទួលនូវអ្វីកែលខ្ុាំម្ភនអារមមណ៍្ែូច្
គាន ចឹ្ងផងកែរ។ 

គ៖ ម្ភនកត្ប៉ាុណ្ណឹ ង បងម្ភនអី្បកនថមឈទៀត្ឈទ? អ្ត់្ឈទ? 

ខ៖ ឈោយសារអ្ត់្ទាន់ម្ភនកូនផង វាេិបាក (ឈសើច្) 

គ៖ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុាំម្របកហ្លជាសាកសួរបងកងមឈទៀត្ ឈម្រ ោះឈយើងឈៅ...ឈត្ើបងច្ង់កច្កចាយអ្វីកែល
បងច្ង់កច្កចាយបកនថមឈទៀត្ទាក់ទងឈៅនឹងឈសច្កាីជាំឈនឿរបស់ម្រេោះ? 



ខ៖ ឈសច្កាីជាំឈនឿ វាអ្ត់្ជាក់ោក់ ឈសច្កាីជាំឈនឿអី្ឈគ? 

គ៖ អ្ត់្ម្ភន? 

ខ៖ វាអ្ត់្ជាក់ោក់... 

ក៖ ខ្ុាំសួរសាំណួ្រមួយឈទៀត្ បទេិឈសា្កែលេិបាកជាងឈគកនុងជីវតិ្របស់បងស្សី ម្របកហ្លជា
បទេិឈសា្អី្ឈគកែរ? 

ខ៖ េិបាកជាងឈគ...បទេិឈសា្កែលលអ ឬ អាម្រកក់? 

ក៖ ែូច្ជាឈេលឈវោមួយកែលេិបាកខាល ាំង? 

ក៖ េិបាកជាងឈគ! ឈៅឈេលកែលបងម្របុសខ្ុាំគាត់្ឈនោះ...(ឈសើច្) អឺ្...ឈោយសារខ្ុាំរស់ឈៅជាមួយ
នឹងបអូនម្របុស ចឹ្ងវាជាបទេិឈសា្មួយកែលេិបាក ម្ភនន័យថាឆ្លងកាត់្ឈៅឈេលកែលអឺ្...បអួន
ម្របុសរបស់ខ្ុាំ យប់មួយគាត់្សឈម្រមច្ចិ្ត្តឈម្រជើសឈរ ើសឈហ្ាមជាងឈម្រជើសឈរ ើសអ្នកផាោះ។ ចឹ្ងគាត់្បាន
ឈច្ញេីផាោះ ឈៅឈលងវាបីថ្ងៃ ចឹ្ងជាបទេិឈសា្មួយកែលខ្ុាំេិបាកឆ្លងកាត់្ជាងឈគ ឈោយសារ
អារមមណ៍្ខ្ុាំច្ាំឈ ោះបអូនគឺស្ស ញ់ ស្ស ញ់គាត់្កនុងនាមជាបងស្សីម្ភន ក់ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុាំបានកងរកា
គាត់្បានឈម្រច្ើនជាងឈគ អាច្និយាយបានថាម្ភា យរបស់ខ្ុាំគាត់្អ្ត់្សូវម្ភនឱ្កាសកងរកាឈទ ចឹ្ង
អារមមណ៍្ថ្នឈសច្កាីស្ស ញ់ច្ាំឈ ោះបអូនម្របុស ឈហ្ើយឈ ើញគាត់្ឈៅឈេលកែលគាត់្ឈម្រជើសឈរ ើស
ឈៅឈលងឈហ្ាមឈទាោះបីគាត់្ែឹងថាគាត់្ម្រត្ូវទទួលេិន័យ គាត់្ឈៅកត្ឈៅ ចឹ្ងម្ភនអារមមណ៍្ថាខក
ចិ្ត្ត ឈហ្ើយខឹងគាត់្កកនលងហ្នឹងខាល ាំងកមនកទន។ វាេិបាកឆ្លងកាត់្ ឈហ្ើយឈ្វើឱ្យខ្ុាំអ្ត់្ឈគងឈទមួយ
យប់ហ្នឹង អ្ងាុយចាាំបអូនក៏អី្ហ្នឹង។ ជាឈេលឈវោមួយកែលវាេិបាកឆ្លងកាត់្ជាងឈគឈៅឈេល
កែលឈ ើញបអូនគាត់្ឈម្រជើសឈរ ើសឈលងឈហ្ាមឈម្រច្ើនជាងម្រកុមម្រគួសារ។ 

ក៖ ឈហ្ើយចុ្ោះបទេិឈសា្សបាយរកីរាយជាងឈគម្ភន? 

ខ៖ ឈៅឈេលកែលខ្ុាំឈៅកនុងម្រេោះវហិរបរសុិទធ សបាយរកីរាយជាងឈគ។ ឈៅឈេលកែលខ្ុាំបាន
ឈ្វើេិ្ីការសម្រម្ភប់ម្រគួសារខ្ុាំ ខ្ុាំបានទទួលអារមមណ៍្ថាេួកគាត់្ែឹងកែរ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុាំម្ភនអារមមណ៍្
សបាយកមនកទន។ 



ក៖ ឈហ្ើយជាំនាន់ឈម្រកាយ ែូច្ម្ភនកូនឈៅ ឈៅទួត្អី្ បងស្សីច្ង់ឱ្យែូច្ជាឈៅ និង ឈៅទួត្ែឹង បង
ស្សីច្ង់ឱ្យែឹងអី្អ្ាំេីបងស្សី? 

ខ៖ ែឹងថាខ្ុាំជាអ្នកកែលឈញៀនកនុងការមកម្រេោះវហិរ ចូ្លចិ្ត្ត ចូ្លចិ្ត្តមកម្រេោះវហិរ ឈទាោះបីមក
ែល់ឥ ូវក៏ឈោយ។ ឈទាោះបីម្ភនសាថ នការអី្ឈកើត្ឈ ើងក៏ឈោយគឺខ្ុាំឈៅកត្ម្ភនអារមមណ៍្ថា អា 
ការចូ្លចិ្ត្តមកម្រេោះវហិរគឺខ្ុាំអ្ត់្បាត់្អាហ្នឹងឈសាោះ ម្ភនន័យថាលកោណ្ៈឈញៀន ឈញៀនឈៅកនុង
ការមកម្រេោះវហិរ (ឈសើច្) អ្ញ្ជ ឹងខ្ុាំច្ង់ឱ្យកូនច្ង់ខ្ុាំែឹងថាយាយគាត់្ ឬក៏ម្ភា យគាត់្ជាអ្នកកែល
ចូ្លចិ្ត្តមកម្រេោះវហិរខាល ាំងកមនកទន។ អ្ត់្ែឹងថាមូលឈហ្តុ្អី្ម្រគាន់ថា មកម្រេោះវហិរម្ភន
អារមមណ៍្សបាយរកីរាយ ម្ភនអារមមណ៍្ថ្នភាេកក់ឈដា  អ្ញ្ជ ឹងច្ង់ឱ្យគាត់្មកែូច្គាន ផងកែរ។ 

ក៖ ឈហ្ើយមហូបកែលស្ស ញ់ជាងឈគអី្ឈគ?  

ខ៖ កខមរ ខ្ុាំចូ្លចិ្ត្តសមលកកូរ មូលឈហ្តុ្ថ្នការចូ្លចិ្ត្តគឺសមលហ្នឹង ម្ភា យរបស់ខ្ុាំគាត់្ឈ្វើឆ្្ញ់ជាង
ឈគ។ ខ្ុាំម្ភនការច្ងចាាំេីតូ្ច្ ឈហ្ើយមកែល់ឥ ូវខ្ុាំឈ ើញថាមហូបហ្នឹងគឺម្ភនរបស់អី្ចូ្លកនុងហ្នឹង
ឈម្រច្ើន ម្ភនបកនល ម្ភនសាច់្ ម្ភនម្រតី្កនុងណុ្ងឈម្រច្ើន អ្ញ្ជ ឹងខ្ុាំចូ្លចិ្ត្តេិឈសសោក់អ្ងករលីងកនុងហ្នឹ
ង។ 

ក៖ ឈហ្ើយបទច្ឈម្រមៀង ឬបទឈភលងចូ្លចិ្ត្ត? 

ខ៖ ម្របឈភទណាហ៎្? បទច្ឈម្រមៀងម្របឈភទណាហ៎្? 

គ៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុាំចូ្លចិ្ត្តកបបយឺត្ បទច្ឈម្រមៀងយឺត្ៗ។ 

ក៖ ែូច្ជាតាម នម្រកងុ ឈគឈបើកតាម នម្រកងុ? 

ខ៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ យឺត្ៗសាា ប់ ជាេិឈសសច្ឈម្រមៀងនិយាយអ្ាំេី្មមជាតិ្អី្ចឹ្ង (ឈសើច្) 

ក៖ ែូច្ជាឈៅបាត់្ែាំបងអី្ 

ខ៖ ហ្នឹងឈហ្ើយ! និយាយឈខត្តបាត់្ែាំបង និយាយេីឈខត្តកាំេង់ចាមេីអី្ចឹ្ង សាា ប់អាហ្នឹងបានលអ។ 



ក៖ អូ្ឈខ! អ្ញ្ជ ឹងកត្ប៉ាុណ្ណឹ ង! 

គ៖ អ្រគុណ្បង! 

ខ៖ ចាស! 

 

  


