
ការសម្ភា សរបសអ់្នកមីងម ៉ែន ឆេងឆ ៀក 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ញ ៉ែម សុគន្ធា  ខ៖ អ្នកត្រវូឈគសម្ភា សឈ ម្ ោះ ញម៉ែន ឈេងឈអ្ៀក 

ក៖ ជាដំបូងនាងខ្ញំសូមថ្លែងអំណរគញណដល់អនកមីង ថ្ដលបានឱ្យខ្ញំសម្ភា សអំពីជីវប្បវត្តិរបស ់
អនកមីង។ ថ្ដលការសម្ភា សននេះប្ត្ូវបាននរៀបចំន ើងនោយសាកលវទិ្យាលយ័ នៅប្បនទ្យស 
អានមរចិ ន ម្ េះថា ប ី វ៉ាយ យូ ថ្ដលសាកលវទិ្យាលយ័មានបំណង ចង់រកាប្បវត្តិប្បជាជនថ្ខមរ 
នដើមបីរកាទ្យញកឱ្យកូននៅជំនាន់នប្កាយរបស់អនកមីង ក៏ដូចជាប្បជាជនថ្ខមរ អាចស្គា ល់ពីប្បវត្តិ 
របស់ដូនតា។ ចឹងអនកមីងយល់ប្ពមឱ្យខ្ញំ ោក់ការសម្ភា សននេះចូលនៅកនញងនវបស្គយរបស់
សាកលវទិ្យាលយ័ បី វ៉ាយ យ ូថ្ដរ ឬនទ្យអនកមីង? យល់ប្ពមអត់្អនកមីង? 

ខ៖ នវបស្គយកនញងទូ្យរទ្យសសន៍ថ្មន?  

ក៖ ដូចជាោក់នៅកនញងនវបស្គយរបស់សកលវទិ្យាល័យចឹងហា៎  ទ្យញកឱ្យកូននៅអនកមីងស្គត ប់ហា៎ 
អនកមីង យល់ប្ពមអត់្? 

ខ៖   ប្ពម!  

ក៖ ចា៎ស!  ថ្ដលនវបស្គយននាេះមានន ម្ េះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu ដូនចនេះ 
នាងខ្ញំចាប់ន្តើមន្វើការសម្ភា សដល់អនកមីង។ ចឹងអនកមីងសូមប្បាប់ពីន ម្ េះនពញរបស់អនកមីង 
មីងន ម្ េះអីថ្ដរ? 

ខ៖ ខ្ុុំន ម្ េះ ថ្ម៉ាន នេងនអៀក។ 

ក៖ នត្ើមីងមានន ម្ េះនគនៅនប្ៅអត់្ មានអីនគនៅនប្ៅឈ ា៎ ដូចបងបអូន? 

ខ៖ បងបអូនខ្ុុំនៅថា នេងនអៀកៗ។  

ក៖ អត់្មានន ម្ េះន្សងនប្ៅពីហ្នឹងនទ្យឈ ា៎? 

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


ខ៖ អត់្មាន ន ម្ េះន្សងនប្ៅពីហ្នឹង នបើមាត យខ្ុុំ នៅខ្ុុំថ្ត្មីទូ្យច ពញកខ្ុុំនៅខ្ុុំ មីទូ្យចចឹងរហ្ូត្ 
ដល់ខ្ុុំ្ំក៏នោយ នប្រេះខ្ុុំនៅនគគាត់្នៅថា មីទូ្យចៗ គាត់្អត់្ថ្ដលនៅន ម្ េះនទ្យ។   

ក៖ ចាស! ចឹងអនកមីងនត្ើអនកមីងនកើត្នៅថ្លៃ ថ្ខ ឆ្ន ំណាថ្ដរមីង? 

ខ៖ ខ្ញំនកើត្នៅនអើនៅឆ្ន ំ១៩៦៦។ 

ក៖ មីងដឹថាមីង នកើត្នៅថ្លៃ ថ្ខណានទ្យមីងចាំអត់្?   

ខ៖ ចាំនត្ើ។    

ក៖ នៅថ្ខណាមីង?    

ខ៖ ថ្ខ  អាស្គ្ ថ្ខអាស្គ្ហ្នឹងប្ត្ូវហ្នឹងថ្ខ៧ឈ ា៎? 

ក៖ ចា៎ស! ថ្ខ៧ ថ្ខ៧ថ្ខកកកោ។ 

ខ៖ ថ្ខនចប្ត្នគនៅថ្ខ៤ ពិស្គខ ថ្ខ៥  ឈេសឋថ្ខ៦ អាស្គ្ថ្ខ៧។   

ក៖ ចឹងថ្ខកកកោហ្នឹងនហ្ើយ។  

ខ៖ ចឹង? 

ក៖ មីងឆ្ន ថំ្ខមររបស់មីង មីងនកើត្ឆ្ន ំអីនគថ្ដរ? សត្វអីនគមីង? 

ខ៖ សត្វពថ្ព! 

ក៖ មីងនត្ើទី្យកថ្នែងកំនណើ ត្របសមី់ង មីងនកើត្ នៅហា៎ ភូមិឃញំអីនគថ្ដរ? 

ខ៖ ភូមិទួ្យលដំណាក់ ឃញំចុងដូង ស្សុកបារាយណ៍ នខត្តកំពង់្ំ។ 

ក៖ នខត្តកំពង់្ំ? អនកកំពង់្ំនទ្យចឹង? 



ខ៖ កំពង់្ំ? 

ក៖ ចាស! 

ក៖ ចឹងមីងនត្ើទី្យលំនៅរបស់មីងបចចញបបននមីងនៅភូមិឃញំអីនគថ្ដរឥ ូវ? 

ខ៖ រាល់ថ្លៃននេះនៅនខត្តប្ពេះវហិារ។ 

ក៖ នៅប្ពេះវហិារ ថ្ត្ដល់នពលសពវថ្លៃ? 

ខ៖ ភូមិអាននសេះ នគនៅឃញំជាំកានត ស្សុកជាកំានត នខត្តប្ពេះវហិារ។ 

ក៖ ចស! ប៉ាញថ្នតឥ ូវមីងមកផ្លែ ស់បតូរមកនៅភនំនពញ បនណាត េះអាសននមីងឈ ា៎?  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចឹងសត្ម្ភប់ឥ ូវមីងអាយញប៉ាញនាម ននហ្ើយ? 

ខ៖ អាយញ ៥១-៥២។  

ក៖ ៥១-៥២ អត់្ដឹងប៉ាញនាម នប្បាកដនទ្យឈ ា៎។ 

ខ៖ នបើឆ្ន ចំាស់ ៥១ នបើ ឆ្ន ំលមី ៥២ ។  

ក៖ ចឹង៥២ ថ្មនឈ ា៎។ ចឹងមីងនត្ើមាត យមីងន ម្ េះអីនគថ្ដរ? 

ខ៖ ន ម្ េះឯម។  

ក៖ ន ម្ េះឯម អីនគឯម?  

ខ៖ ស្គា លថ់្ត្ឪពញកគាត់្ន ម្ េះប្គួចោក់ ប្គួច ឯម។    

ក៖ ចឹង ប្គួច ឯម នណាស? 



ខ៖ ចស! 

 ក៖ មីងមានចាំថាថ្ម៉ាមីងនកើត្នៅឆ្ន ំណានទ្យ? 

ខ៖ គាត់្ឆ្ន ំេែូវ។  

ក៖ ឆ្ន ំេែូវ?  

ខ៖ ឆ្ន ំេែូវអាយញពីមញនអាយញ៨០។ ឥ ូវឆ្ន ំ២០១២ គារ់អាយញ៨៨រហ្ូត្មកដល់២០១៧ននេះ ៩៣ 
នហ្ើយឈ ា៎។  

ក៖ ចាំឱ្យពួកគាត់្អនកស្គត ប់ហ្នឹងដកតាមហ្នឹងនៅចឹង។ 

ខ៖ កាលគាត់្ស្គែ ប់ គាត់្បានស្គែ ប់នហ្ើយ ស្គែ ប់នៅឆ្ន ំ២០១២ហ្នឹងអាយញគាត់្៨៨។ 

ក៖ ចាស! ហ្នឹងនហ្ើយ ដល់នពលគិត្មក២០១៧ចឹងគាត់្ស្គែ ប់២០១ឈ ា៎? ចឹងគាត់្ស្គែ ប់៥ឆ្ន ំ។  

ខ៖ ស្គែ ប់៥ឆ្ន ំ ប្ពេះជនមគាត់្៨៨។ 

ក៖ ចាស! ចឹងនបើគាត់្នៅ៩៣ នហ្ើយចឹង។ មីងចាថំាភូមិ កំឈ ើ ត្របសម់ាត យរបសមី់ង គាត់្នៅ 
ទី្យណានទ្យ? 

ខ៖ គាត់្នៅទួ្យលដំណាក់ចញងដូងហ្នឹង។  

ក៖ នខត្តកំពង់្ំហ្នឹងថ្ដរ?   

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គាត់្អនកនកើត្នៅហ្នឹងមីងឈ ា៎? 

ខ៖ ចាស! អនកនកើត្នៅហ្នឹង។ 

ក៖ ចាស! ចឹងមាត យមីងគាត់្ជាមនញសសនម៉ាចថ្ដរមីង?  



ខ៖ មាត យខ្ុុំ?   

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មាត យខ្ុុំគាត់្ជាមនញសសថ្ដលគាត់្ជាមនញសសស្សីមាន ក់ថ្ដលគាត់្ចិត្ត្ៃន់ អត់្នចេះខឹង អត់្សូវ 
នចេះខឹងនគនទ្យ។ នហ្ើយន្វើការចំណាប់នហ្ើយគាត់្មិននចេះប្បកាន់អនកណានទ្យ មនញសសឧសាហ្។៍ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឧសាហ្៍នឹងការងារណាស ់ន្វើថ្ស្សចម្ភា រក៏ឧសាហ្៍។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ការងារនៅ្ទេះ នំចំ ីក៏គាត់្ន្វើបាន  សអីក៏គាត់្នចេះន្វើ ថ្ត្ខ្ុុំនៅខជិលអត់្សញី។ ថ្ម៉ាខ្ុុំចាក់      
កាតាប អនសម នំជាល នំប្កចូ នំអនសម នំតាថ្ព បាញ់ថ្េវអីគាត់្ន្វើទំងអស ់ថ្ត្ខ្ុុំអត់្សូវនចេះ 
ន្វើ។ 

ក៖ មីងអត់្នចេះន្វើនទ្យចឹង? 

ខ៖ អត់្!  គាត់្អនសមដូង អនសមនតាន ត្ នំនតាន ត្ នំដូង នំជាល គាត់្ន្វើបានទំងអស។់   

ក៖ ចាស! 

ខ៖ នហ្ើយប្បហ្ញក ប្បអកអីគាត់្ន្វើខែួនឯងទំងអត់្។  

ក៖ ចាស! លអណាស់ចឹងមានអីហ្ូបខែួនឯង។  

ខ៖ មានអីមួយចប់។ 

ក៖ ចញេះនអើ ឪពញករបស់មីងថ្ដរ គាត់្ន ម្ េះអីនគថ្ដរ? 



ខ៖ នហ្ើយមា៉ាងនទ្យៀត្គាត់្ន្វើនចេះនទ្យៀត្ នចេះត្ាញតាំងពីប្កមារថ្វ នអើ សូមបីថ្ត្គរសំ ីគរ្មម 
តាក៏គាត់្យកមកវញិន្វើជាអំនបាេះ នហ្ើយត្េលក់ ន្វើប្ជលក់លកខ័ នហ្ើយនៅជាពណ៌ស 
ប្កហ្ម ប្ជលក់ពណ៌ប្កហ្មមកគាត់្ន្វើជាប្កមាបាន។  

ក៖ ចំ យូនមស?  

ខ៖ ថ្ម៉ាខ្ុុំឆ្ែ ត្ណាស ់នហ្ើយនចេះត្ាញហ្ូលនទ្យៀត្ហ្ហ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចញេះជីដូនជីតាខាងមាត យឪពញកគាត់្អនកត្ាញហ្ូល។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពីមញនមកហា៎។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គាត់្ចិញ្ច ឹមដងកូវនាង នចេះន្វើសំពត់្ហ្ូល នចេះន្វើស្គរញងសូប្ត្ នហ្ើយមាត យខ្ុុំគាត់្នចេះរថ្វ 
ប្ត្ល់ នចេះអី ន្វើជាសំ ីសំថ្ប៉ាត្ៗចឹងហា៎។ រថ្វនៅចូលកនញងប្ត្លអ់ស់បាន ោក់ត្ាញន្វើកីន្វើ 
អី ត្េលក់ពណ៌អី ន្វើតាមថ្ត្គាត់្ថ្ចន នហ្ើយគាត់្ន្វើនៅជាប្កមាបាន ន្វើជាស្គរញង។ 

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ថ្ត្ខ្ុុំអត់្នចេះអីទំងអស ់ថ្ម៉ាខ្ុុំគាត់្នចេះមួយចប់។ 

ក៖ ចញេះឪពញកមីងគាត់្ន ម្ េះអីនគមីង? 

ខ៖ ឪពញកខ្ុុំន ម្ េះ នួន។    

ក៖ អីនគ នួនមីង?    



ខ៖ ថ្ម៉ាន នួន។   

ក៖ ថ្ម៉ាន នួន! មីងចាំថាគាត់្នកើត្នៅឆ្ន ំណានទ្យ? 

ខ៖ គាត់្ដឹងថាស្គា លថ់្ត្ឆ្ន ំវក ថ្ត្វកគាត់្ហា៎ នបើគិត្ពីគាត់្ស្គែ ប់មករហ្ូត្ដល់ ឥ ូវបងមាត យ 
ខ្ុុំ៦ឆ្ន ំ មាត យខ្ុុំ៩៣  គាត់្ប្បថ្ហ្លជា៩៩អី។ 

ក៖ ចាស! ចឹងគាត់្ស្គែ ប់ឬរស់ឥ ូវ? 

ខ៖ គាត់្ស្គែ ប់តាំងពីខ្ុុំអាយញ ៤-៥ឆ្ន ំ។   

ក៖ ហ្ហ! នពលគាត់្ស្គែ ប់អាយញប៉ាញនាម នមីង?  

ខ៖ គាត់្ស្គែ ប់នៅអាយញគាត់្៦៤។ គាត់្ស្គែ ប់ឆ្ន ំ៨០( ១៩៨០) មិនដឹង៨១( ១៩៨១) មិនដឹងហ្ហ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងគាត់្នៅកនញងឆ្ន ១ំ៩៨១ចឹងឈ ា៎? នហ្ើយដកតាមហ្នឹងដឹងនហ្ើយ។ ចឹងមីងនត្ើ 
ឪពញករបស់មីងគាត់្នអើយទី្យកថ្នែងកំឈ ើ ត្នៅណាវញិ? 

ខ៖ នៅនតាន ត្េុុំ។   

ក៖ នខត្តអីនគមីង?  

ខ៖ នខត្តកំពង់្ំថ្ដរ។ ស្សុកបារាយណ៍ នខត្តកំពង់្ំ ប្គាន់ថ្ត្ភូមិនគ នតាន ត្េុុំ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មតញំនតាន ត្េុុំហ្នឹងខាងលិចតាំងប្កស្គំង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ស្គា លត់ាំងប្កស្គងំឈ ា៎ ស្សុកតាំងប្កស្គំងៗ?  



ក៖ ធ្លែ ប់ឮ! ចញេះមីងចូលដល់តាយាយមតង  តាយាយរបស់មីងខាងមាត យគាត់្ ន ម្ េះអីនគថ្ដរ 
មីង? 

ខ៖ ន ម្ េះយាយអូន។   

ក៖ នហ្ើយតា?   

ខ៖ តាប្គចួ! 

ក៖ មីងនកើត្ទន់យាយនហ្ើយតាឈ ា៎? 

ខ៖អត់្ទន់្ង! តាស្គែ ប់តាំងពីមាត យខ្ុុំនៅប្បាំ ប្បាំមួយឆ្ន ំ។តាខ្ុុំ ខ្ុុំនម៉ាចទន់ នបើយាយខ្ុុំ ខ្ុុំនកើត្ 
ទន់គាត់្ថ្ត្ខ្ុុំនៅរូច។ គាត់្ស្គែ ប់នៅខ្ុុំនចេះអងាញយ នចេះវាចឹងណា៎។ 

ក៖ ហ្ហ!  ចឹងនពលគាត់្ស្គែ ប់ គាត់្ស្គែ ប់១៩៦០ជាងថ្ដរ ហា៎មីង យាយមីងហា៎?  

ខ៖ ហ្នឹងនហ្ើយ គាត់្ស្គែ ប់ថ្ត្ខ្ុុំមិនដឹងឆ្ន អីំ។ 

ក៖ នហ្ើយតាយាយអនកស្សុកណាថ្ដរ? 

ខ៖ អនកនៅទួ្យលដំណាក់ចញងដូងហ្នឹង។  

ក៖ចញេះមីងមានដឹងខែេះៗអំពីយាយតាគាត់្នម៉ាចៗខែេះនទ្យ? ថ្ម៉ាមីងមានប្បាប់ថាគាត់្ជាមនញសសនម៉ាច 
ៗ អត់្? 

ខ៖ គាត់្មនញសសលអ សញចរតិ្លអ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គាត់្នអើ នបើបតីគាត់្ដូចថាតាខ្ុុំ តាប្គួចដូចថាតា តាប្គួចខ្ុុំនទ្យៀត្ហា៎។ ឪពញកមាត យយាយអូនខ្ុុំ 
ហ្នឹងហាជីតាខ្ុុំហ្នឹងហា៎  ពីនដើមគាត់្ធ្លែ ប់ចិញ្ច ឹមនមនគានប្ចើន។  



ក៖ ចាស! 

ខ៖ស្គច់នប្ចើន គាត់្ជាអនកមានពីមញន។ គាត់្មានទិ្យញដីបាននប្ចើនណាស់ ដីនគថ្ចកគាន ។ នពល 
ជំនាន់អាពត្ ថ្ត្ខ្ុុំមិនថ្ដលន្វើថ្ស្សខ្ុុំខជិល។  

ក៖ ចាស! ចញេះមីងនអើ។ 

ខ៖ ដីនប្ចើននហ្ើយមាស ប្បាក់ក៏នប្ចើនថ្ដរ ទំងប្ក ហ្ហ។ 

ក៖ ចាស អនកមានសម័យមញនឈ ា៎? 

ខ៖ អនកមានសម័យមញន។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ថ្ត្សម័យននេះកូននៅអត់្មានអនកណាមាននទ្យ ប្កថ្ដរ។ 

ក៖ ចញេះមីងជីដូនជីតាខាងឪពញកវញិមតងមីងនកើត្ទន់ពួកគាត់្នទ្យ? 

ខ៖ អត់្!  

ក៖ ស្គា លន់ ម្ េះគាត់្នទ្យឈ ា៎មីង?  

ខ៖ ស្គា ល!់ 

ក៖ ន ម្ េះតាអី យាយអីថ្ដរមីង? 

ខ៖ ន ម្ េះតា ប ិច ។ 

ក៖ អីនគប ិចថ្ដរមីង? 

ខ៖ ពញកគាត់្ តាប ិចហ្នឹងកូនតាថ្ម៉ាន។  



ក៖ ចាស! 

ខ៖ រួចយាយនហ្ង ប្បពនធគាត់្។យាយន ម្ េះយាយនហ្ង តាជីតាមិនដឹងន ម្ េះអីនទ្យមិនថ្ដល 
ឮមិនថ្ដលប្បាប់្ង។  

ក៖ ពួកគាត់្អនករស់នៅខាងណាថ្ដរមីង?   

ខ៖ ខាងនតាន ត្េុុំ នតាន ត្េុុំហ្នឹងខាងលិចបនាទ យចាស់។ 

ក៖ ចាស! ហ្នឹងនហ្ើយ។ មីងមាននកើត្ទន់តាយាយខាងឪពញកហ្នងឹនទ្យ?  

ខ៖ អត់្្ង! 

ក៖ អត់្! ចឹងអត់្ថ្ដលនឃើញមញខនទ្យចញេះ? 

ខ៖ អត់្ទន់នទ្យ ខ្ុុំ ហា៎។  

ក៖ ឪពញកមានប្បាប់ថាតាយាយនម៉ាចៗនទ្យ ថ្ដលដំនណើ រនត្ឿងប្បាប់អីអត់្មីង? 

ខ៖ អត់្មានថ្ដលប្បាប់អី្ង។ 

ក៖ ចឹងមីងអត់្ស្គា លពួ់កគាត់្ម៉ាង នា៎?  

ខ៖ ឪពញកខ្ុុំអត់្ថ្ដលប្បាប់នរឿងប្បវត្តិឪពញកមាត យគាត់្្ង។ នបើមាត យខ្ុុំគាត់្បានប្បាប់នរឿងឪពញក 
មាត យ គាត់្ជីតាជីយាយអីច ឹងណា៎។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឪពញកខ្ុុំអត់្ប្បាប់នទ្យ។  

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ប៉ែុនឮមាត យខ្ុុំនិយាយថាជីតាខ្ុុំ តាថ្ម៉ានហ្នឹង គាត់្មកពីស្សុកចិន។ គាត់្ចិនសញទ្យធដលន់ពល 
គាត់្យកប្បពនធ ប្បពនធកមមករគាត់្ថ្ដរ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ យាយអញឹមហ្នឹងគាត់្ថ្ខមរសញទ្យធ ថ្ត្គាត់្ន្វើសញីឈ្នួល គាត់្ដូចថាន្វើប្តី្ប្បហ្ញកអីៗហា៎  ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គាត់្ន្វើដនខខ បឹង ដល់នពលនឃើញន្វើការងារលអ តាទួ្យត្ហ្នងឹក៏យកនៅ យកគាត់្ 

ន្វើភរយិារបសគ់ាត់្ចឹងនៅ ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អាហ្នងឹមាត យខ្ុុំគាត់្ប្បាប់នទ្យណា។ 

ក៖ ចញេះមីងចូលដល់ជីវតិ្អារហ្៍ពិរហ្មី៍ងវញិមតង។ មីងនរៀបអារហ្៍ពិរហ្៍នៅឆ្ន ណំាថ្ដរ? 

ខ៖ ខ្ុុំនអើ៨៦ (១៩៨៦)។ 

ក៖ មីងនរៀបការនៅឆ្ន ំ១៩៨៦មីងនរៀបការឈ ា៎? 

ខ៖ ចស! 

ក៖ មីងនរៀបការហ្នឹងប្ត្ូវបានឪពញកមាត យនរៀបការឲ្យឬនរៀបការនោយចិត្តឯង? 

ខ៖អត់្ថ្ដលស្សឡាញគ់ាន ្ង នប្រេះខ្ុុំអត់្ចង់បានបតី ថ្ត្បងខ្ុុំអនកនរៀបឲ្យ ខ្ុុំនអើ ឪពញកខ្ុុំស្គែ ប់ 
នៅ។ មាត យខ្ុុំចាស់នៅឯស្សុកនណាេះ ខ្ុុំនៅជាមួយបងប្បុសខ្ុុំបនងកើត្។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បងប្បសុខ្ុុំហ្នឹងអនកនរៀប ្ចង់ន្តើមនរៀបជាបតី ជាអីឲ្យចឹង នរៀបអារហ្៍ពិរហ្៍ឲ្យចឹង។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ បងប្បសុរបស់ខ្ុុំ និង បងថ្លែ។  

ក៖ ចាស! នពលនរៀបការហ្នឹងខាងបតីមានឲ្យបណាត ការមកខាងមីងអត់្?  

ខ៖ ឲ្យ!  

ក៖ ឲ្យ! ជាអីនគថ្ដរ?  

ខ៖ កាលហ្នឹងជាលញយៗ មិនដឹងជាលញយឬជាមាស លញយថ្ត្៤,០០០ ។  

ក៖ ថ្ត្៤,០០០ នពលហ្នឹងនប្ចើនឈ ា៎មីង? 

ខ៖ កាលហ្នឹងលញយថ្លែ ចាយកាក់ៗ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ថ្ត្៤,០០០។ 

ក៖ ចញេះមីងការនៅឆ្ន ំ១៩៨៦។ ចឹងមីងមានបងបអូនប្បុសស្សីប៉ាញនាម ននាក់?  

ខ៖ ៧នាក់ បងបអូនបនងកើត្ខ្ុុំឈ ា៎?  

ក៖ ចាស! បងបអូនបនងកើត្មីងហា៎?  

ខ៖ បងបអូនបនងកើត្ខ្ុុំ ស្សី៤ ប្បុស៣  ៧នាក់។ 

ក៖ មីងជាកូនទី្យប៉ាញនាម ន? 

ខ៖ ខ្ុុំជាកូនទី្យ៧ ។ 

ក៖ នៅនគមីងប្បាប់ថ្ដរ។ ចឹងបងបអូនមីងគាត់្រស់នៅទំងអស់ ឬមានខែេះស្គែ ប់នហ្ើយ? 



ខ៖ ស្គែ ប់១។ 

ក៖ ស្គែ ប់មួយ ថ្ត្នៅ៦ ឥ ូវឈ ា៎?   

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! ចញេះមីងមានញាតិ្សនាត នណាធ្លែ ប់នៅរស់នៅនប្ៅប្បនទ្យសនទ្យ? 

ខ៖ អត់្នទ្យ! 

ក៖ អត់្មាន!  នៅថ្ត្ស្សកុថ្ខមរនទ្យចឹងឈ ា៎?   

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចឹងមីងនពលពីនដើមមក ប្កុមប្គួស្គរមីងប្បកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ្អីនគថ្ដរ?  

ខ៖ ន្វើថ្ស្ស ។ 

ក៖ ន្វើថ្ស្ស នហ្ើយយាយន្វើកាត្ម់ន្វើអីចឹងនៅ។ 

ខ៖ ចាស! មាត យឪពញកខ្ុុំពីនដើមមកគាត់្ន្វើថ្ស្សចឹងនៅ ហ្ី។ យាយខ្ុុំនៅ្ទេះន្វើបាយន្វើទឹ្យកចឹង 
នៅណា។  ជីតាខ្ុុំថានបើជីតាទួ្យត្របស់ខ្ុុំន្វើថ្ស្សនៅយាយនៅ ្ទេះ ោំកបាស ចិញ្ច ឹមដងកូវនាង 
ន្វើហ្ូលន្វើផ្លមួងថ្ដរ។ 

ក៖ ចាស!  ូយ  ចឹងភាគនប្ចើនអនកពីនដើមនរណាន្វើចឹងមានៗណាមីង ។  

ខ៖ ចាស! គាត់្មាន មាននប្ចើន។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ សូមបីថ្ត្ន វអាវគាត់្ន្វើផ្លែ ទី្យន ន្វើជាន វអាវថ្ដរ។ 

ក៖ អូយ ចឹងមានណាស់។ 



ខ៖ មាន ពីជំនាន់ហ្នឹង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អត់្មានអី នប្កាយមក ដល់វនកើត្សង្រ្ងាា មណា នកើត្សង្រ្ងាា មនៅគាត់្យកនៅកប់នចាល 
កនញងថ្ប្ព ននេះតិ្ចននាេះតិ្ច។នគលួចយកអស់ដលដូ់ចថានគាពថ្ពចឹង លក់មកមិនដឹងយកលញយ 
នៅណា។ ចញេះគាត់្អត់្មានកូន ហា៎ និយាយនៅមានកូនថ្ត្យាយខ្ុុំមាន ក់យាយអូន យាយអូន 
នហ្ើយយាយអូនហ្នឹង។ មាត យខ្ុុំយាយអាងមានថ្ត្មួយថ្ដរ។នហ្ើយយាយអូន ជីតាយាយខ្ុុំហ្នឹង 
តាទួ្យត្ហ្នឹង គាត់្មានថ្ត្យាយអូនមួយ ចឹងគាត់្ចិញ្ច ឹមកូនចិញ្ច ឹមមានប៉ាញនាម ននាក់ ហា៎ យាយទួ្យត្ 
មួយនទ្យៀត្ អាហ្នឹងគាត់្យកកូននគមកចិញ្ច ឹម។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ នហ្ើយមញខរបរតាហ្នឹងពីសងាមដឹងគាត់្ន្វើអី គាត់្នលងនភែងថ្ខមរ។   

ក៖ ហ្ូ!  

ខ៖គាត់្នលងនភែងថ្ខមរ តាហ្នឹងរាគ។ គាត់្ស្គអ ត្ណាស់គាត់្នសែៀករក់ថ្ត្នសែៀករក់ ថ្ត្នពល 
គាត់្នៅនលងនភែងថ្ខមរហ្នឹងគាត់្អនករា ំដកោវ ដកអីចឹង រានំបើកវងំននចឹងហា៎។   

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គាត់្អនករាកំាត់្សក់កូនប្កមុុំចឹង តាខ្ុុំគាត់្អនកនសែៀកស្គរញងសូប្ត្ នហ្ើយរក់អាវស  

ដូចអាវថ្ដខែីអី អាវបញរាណនគហ្នឹង បាំងនករ ្ តករ នចេះចឹងនហ្ើយន វអាវសញទ្យធថ្ត្ផ្លែ ទី្យន។ 

ក៖ អូយ  ូយណាស់។  

ខ៖ នហ្ើយរាងគាត់្ស្គអ ត្ណាស។់  

ក៖ ចាស! 



ខ៖ថ្ត្ចញងនប្កាយគាត់្ស្គែ ប់នោយស្គរអី នោយស្គរពួកមា៉ា ក់គាត់្។ នបើតាប្កូចស្គែ ប់នោយស្គរ 
ពួកមា៉ា ក់នោយស្គរគាត់្ន្វើអំនពើ។ 

ក៖ មនតអាគមន៍អីចឹងនៅ។  

ខ៖ន្វើមនតអាគមន៍ចូលនរេះ គាត់្ចញកនរេះថ្ត្មួយកំណាត់្ថ្លៃគាត់្ស្គែ ប់ ប្ត្ូវមនតអាគមន៍នគ នគ 
ប្ចថ្ណនដឹង។ 

ក៖ ចាស! ចឹងមីងចូលដលក់ារសិកាមីងវញិមតង  មីងមានបាននរៀននទ្យមីង?  

ខ៖ នរៀនថ្ដរ។  

ក៖ ដលថ់ាន ក់ទី្យប៉ាញនាម ន? 

ខ៖ ខ្ុុំអត់្បាននរៀននប្ចើន្ង ថាន ក់ទី្យ៣ ទី្យ៤។  

ក៖ ហ្ញីទី្យ៣ ទី្យ៤ ជំនាន់មញន  ថាន ក់ទី្យ៣ ទី្យ៤ ជំនាន់មញននប្ចើនណាស់។    

ខ៖  អត់្សូវនចេះសរនសរអកសរ។ 

ក៖ ចឹងមីងនពលមីងនរៀន មីងថ្ដលធ្លែ ប់មានកតីស្សមម៉ែនទ្យ? មីងមានចង់ន្វើជាអីនគអត់្?  

ខ៖អត់្ថ្ដលមានកតីស្សមម៉ែ អី្ងខ្ុុំគិត្ថាជំនាន់ហ្នងឹអត់្មានៗ អត់្មានបរនទ្យសចូល មកស្សុក 
ថ្ខមរអី្ង។   

ក៖ ចាស! 

ខ៖នយើងមានស្សថ្ម៉ាអី នយើងគិត្ថ្ត្ពីរនរៀននៅ នយើងរកសញីសម័យហ្នឹង នឃើញជីដូនជីតាន្វើថ្ស្ស 
ចឹង ថ្ត្គាត់្ស្គែ ប់អស់នហ្ើយ ខជិលចង់ន្វើថ្ស្ស ថ្ស្សវថ្ចកគាន អសចឹ់ងនៅ នហ្ើយបានដីតិ្ចតួ្ច 
ខជិល នប្រេះចង់ស្សមម៉ែថ្ត្ចង់លក់ដូរ ចង់ថ្ត្រកសញីនទ្យ។ 

ក៖ ចង់រកសញីវញិចឹងឈ ា៎?  



ខ៖ ន្វើមញខជំនួញ ដូចថាចង់លក់ចាប់ហ្ួយ កាលននាេះចូលចិត្តណាសល់ក់ចាប់ ហ្យួខចប់ខទឹម 
ប ីនចង ចញេះចូលចិត្តចឹង។   

ក៖ ចាស! ចញេះមីង មីងចូលចិត្តពិស្គរមហូបអីនគថ្ដរមីង? 

ខ៖ រាល់ថ្លៃហ្ហ?  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ្មមតា មហូបអីក៏បាន ខ្ុុំមិនថ្ដលនរ ើស្ង។  

ក៖ នរ ើសឈ ា៎ ចញេះមីងនចេះន្វើមហូបអត់្? 

ខ៖ មហូប នចេះន្វើតិ្ចៗថ្ដរ។  

ក៖ មិនសវូខាែ ំងនទ្យឈ ា៎? ចឹងចញេះដល់នពលមានកូនមានអីចឹង នរណាអនកន្វើមហូបនៅចឹង? 

ខ៖ ថ្ម៉ាខ្ុុំ។  

ក៖ ចឹងមីងអត់្សូវន្វើអីម៉ាង។  

ខ៖ ចាស! ថ្ម៉ាខ្ុុំ នបើខ្ុុំនៅពីរូចអត់្សូវ សំខាន់ការងារ្ទេះខ្ុុំអត់្សូវចូលចិត្តន្វើ។ 

ក៖ ចឹងឈ ា៎?  

ខ៖ ចាស! នដរនខា នដរអាវក៏ខ្ុុំមិនសូវនចេះនដរ ថ្ត្ថ្ម៉ាខ្ុុំហ្នឹងនដរ។  

ក៖ មីងយា៉ា ន់ម៉ាង។   

ខ៖ ខ្ុុំនអើ ដល់នពលមានមា៉ាសញនីខ្ុុំជួលឲ្យនគនដរនៅឲ្យថ្ត្លញយនគនៅ។   

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ខជិលចឹង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុុំៗខជិល ដូចថាអត់្ចំ ូលចិត្ត អងាញយនៅចាក់ នៅពិនិត្យ នៅអី ខ្ុុំអត់្ចូលចិត្ត។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុុំចូលចិត្តជាងនគ អានោត្ អានដើរ។   

ក៖ ចឹងចូលចិត្តរកសញវីញិមីងនណាសនហ្? 

ខ៖  ចាស! ចូលចិត្តចឹង។  

ក៖ ចាស! មីងចូលចិត្តស្គត ប់ចឈត្មៀងនទ្យ? 

ខ៖ ចូលចិត្តនត្ើ។ 

ក៖ ចូលចិត្តស្គត ប់ចឈត្មៀងនម៉ាចថ្ដរ? សង់ទី្យម៉ាង់អីចឹងនៅណា៎។ 

ខ៖ ចាស! ចឈត្មៀងសង់ទី្យម៉ាង់ចឹងនៅ រាវំង់អីចឹងនៅ។  

ក៖ ណានគចូលចិត្តជាងនគអនកចឈត្មៀងមួយណា? 

ខ៖ ដូចជាពិបាកថ្ដរ។  

ក៖ នភែចអស់នហ្ើយឈ ា៎ អត់្ចូលចិត្តសញិន សញីស្គមញត្  រស ់នសរសីញទធ អីនទ្យហ្ី?  

ខ៖ ចូលចិត្តនោយបទ្យ។ 

ក៖ នោយបទ្យនទ្យឈ ា៎? 

ខ៖ ចាស! បទ្យខែេះក៏អត់្ចូល។ 



ក៖ ចឹងមីងសត្ម្ភប់ជីវតិ្របស់មីងហាសពវថ្លៃ នហ្ើយកាលពីមីងនៅនកមងហាខញសគាន នម៉ាចថ្ដរ? 

ខ៖ ពីនកមងខ្ុុំហ្ត់្ណាស់។ 

ក៖ ហ្ត់្ឈ ា៎?   

ខ៖ ហ្ត់្រហ្ូត្ណឹង។ 

ក៖ ដល់នពលឥ ូវ? 

ខ៖ ដល់នពលចាស់ចឹងជួនកាលខ្ុុំទំ្យននរខែេះថ្ដរ ខ្ុុំនៅននេះ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុុំនឹកនឃើញថារកសញីខាែ ងំនពកមិនថ្ដលសល់ មិនថ្ដលមានអី្ងប្គាន់ថ្ត្មួយ ប្គាប់ចឹង 
ជួនកាលខ្ុុំខជិល ខជិលរក។  

ក៖ តាមដំននើរ? 

 ខ៖ ខ្ុុំនឃើញអនកខែេះ នគអត់្រកអីនម៉ាចក៏នគមាន? នហ្ើយខ្ ំប្បឹងចង់ងាប់មិនមាន ជួនកាលខ្ុុំខជិល 
អត់្រកខែេះនៅ។  

ក៖ សត្ម្ភកខែេះនៅមីងនហ្?  

ខ៖ ប៉ែុននៅស្សុកថ្ស្ស នបើនៅស្សុកភនំនពញ នបើនយើងអត់្ន្វើការ អត់្រក អត់្មានលញយឲ្យថ្លែ្ទេះនគ 
នទ្យ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ នជឿនទ្យ។   

ក៖ ចាស! ហ្នឹងនហ្ើយ។  



ខ៖ ននាេះនយើងមានអងករ មានអីចឹង នយើងហ្ូបបានយូរថ្ដរណា១នប ហា៎។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ រក១ថ្ខ ២ថ្ខក៏បាន។  

ក៖ ចាស ហ្នឹងនហ្ើយ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចឹងមីងសត្ម្ភប់ជីវតិ្របស់នពលនវោថ្ដលមីងលំបាកជាងនគបំ ញ្ត្ហា នពលណានៅ? 

ខ៖ ជំនាន់អាពត្។  

ក៖ជំនាន់អាពត្ឈ ា៎? វនម៉ាចនៅមីងដូចជាមីងេែងកាត់្វនោយរនបៀបណាថ្ដរ? េែងកាត់្របរ 
ហ្នឹងនម៉ាចថ្ដរ? 

ខ៖ នគនប្បើខ្ុុំឲ្យនៅដកសុំណប នគនប្បើនប្ចើនណាស់ ដកសុំណប ដកនៅអាយញ១២ឆ្ន មិំនដឹង 
១៣ ដកឲ្យបាន១០កណា ប់។   

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មួយនពលមួយប្ពឹកហា។   

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឬក៏មួយោៃ ចចឹង ខ្ុុំដកអត់្ថ្ដលទន់នគ។នគដក ញ្ត្ៗ នគដកបានមញន នយើងនប្កាយនគ 
នហ្ើយខ្ុុំន្វើកណា ប់តូ្ចៗឲ្យប្គប់១០។  

ក៖ នហ្ើយនគអត់្ន្វើបាបមីងថ្ដរនហ្?   

ខ៖ អត់្! 



ក៖ អត់្អីនទ្យឈ ា៎? មីងអាចនរៀបរាប់សនងខប។ 

ខ៖ នបើនរឿងន្វើបាបហាអាពត្ វនប្បើឲ្យថ្ត្គាន ឯងន្វើបាបគាន ឯងនទ្យតាមការពិត្ វមិនបានមកន្វើ 
បាបនយើងនទ្យ។  

ក៖ នោយតំ្បន់នទ្យមីងហ្ី? 

ខ៖ វឲ្យថ្ត្គាន ឯងដូចថា អនកន្វើការស្សីៗកនញងចំឈណមស្សីៗចឹងមាន មាន ក់។ ចឹងចាំសត្ម្ភប់ថ្ត្ 
ន្វើបាបនយើង ថាឲ្យនយើង ដូចនយើងសម័យននេះថ្ដរ  ដូចថានយើង មានមាន ក់ថ្ដលឲ្យនមើលខញស 
ប្ត្ូវនៅប្បធ្លនកញមារចឹងហា៎ណា៎។   

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចាស! អាហ្នងឹចាំនយើងខញសអីចាំរាយការណ៍ប្បាប់ពិបៗ។ 

ក៖ អត់្ថ្ដរអ្ាស្សយ័ឲ្យគាន នទ្យចញេះ។   

ខ៖ អត់្ថ្ដល។ 

ក៖ នហ្ើយចញេះកាលការហ្ូបចញករបស់មីងនម៉ាចថ្ដរនៅនពលហ្នឹង? 

ខ៖ កាលជំនាន់អាពត្ហ្នឹងនហ្?   

ក៖ ចាស!   

ខ៖ នគថ្ចកបបរ។   

ក៖ នម៉ាចថ្ដរនៅ?   

ខ៖  មួយ បបរ កនញងថ្ត្១ឆ្ន ំ ហ្បូបាយបានថ្ត្៣ថ្ខ  ៣ ថ្ខ។   

ក៖ នពលណាបាននៅ? 



ខ៖ នៅសល់ ៩ថ្ខននាេះបបររហ្ូត្៣ថ្ខ។ថ្ខប្បាងំននាេះដូចជាថ្ខ១១ឈ ា៎ បាយហ្នឹង១១-១២ 
ថ្ខ១ បានថ្ត្៣ថ្ខ នប្ៅពីហ្នឹងបបរឲ្យនយើងរហ្ូត្ នហ្ើយថ្ចកគាន ថ្ត្១នាក់ ១ថ្វកសមលនទ្យ របប 
 ហា៎។ 

ក៖ នហ្ើយចឹងរស់នម៉ាចនៅមីង? 

ខ៖ ចញេះមិនងាយងាប់ឯណា រស់បាន ្ឹកទឹ្យក ្ឹកអីបថ្នែមនៅ។  

ក៖ ចាស!  ទឹ្យកនគមិនហាមឃាត់្នទ្យនហ្  ្ឹកនម៉ាច្ឹកនៅ។ 

ខ៖ នគអត់្ថ្ចកនទ្យ នគថ្ចករបបថ្ត្បបរហ្នងឹ នហ្ើយនបើសមលមិន ដឹងសមលអី នគសែនដើមនចក។ នបើ 
ថាមជូរនដើមនចកហា៣ថ្ខ អស់ពីនដើមនចក៣ថ្ខនៅ នគដូរនៅប្ត្ោច ប្ត្ោច៣ថ្ខនៅវ៦ថ្ខ 
រួចដូរពីអាប្ត្ោចហ្នឹងអី ប្ត្ប់ ប្ត្ប់ហ្នឹង៣ថ្ខនៅ ៣ថ្ខនហ្ើយវ៩នហ្ើយណា។ នហ្ើយអា៣ថ្ខ
ននាេះនទ្យៀត្ ប្ត្កួនៗៗ នស្គៃ រប្ត្កួន មជូរប្ត្កួន នស្គៃ រប្ត្កួន មជូរប្ត្កួន នស្គៃ រប្ត្កួននទ្យៀត្ ១ឆ្ន ំ  ១
២ថ្ខ វលិមានថ្ត្ប៉ាញនាម នមញខហ្នងឹ សមល។  

ក៖  នហ្ើយមីងបថ្នែអត់្មានហ្ីអីបាននគចឹង?   

ខ៖  អត់្មានអត់្មានអីនទ្យមានថ្ត្ប្ត្កួនហ្នឹង អត់្មានអីនទ្យ។   

ក៖  ថ្ត្បថ្នែមានសពវប្គប់ ថ្ត្វអត់្ឲ្យហ្ូបថ្មននទ្យ? 

ខ៖ អត់្មានសពវប្គប់្ង នគមិនឲ្យហ្ូប នគឲ្យហ្បូថ្ត្បថ្នែប៉ាញណណឹ ង ប៉ាញណណឹ ងឯង។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ដល់នពលសែបានដឹងថា ប្បនហ្ើរ មិនដឹងថាមជូរអីនទ្យ? នគោក់ថ្ត្បង់អំបិល នគបង់ប្បហ្ញក នគ 
ោក់ទឹ្យកថាែ ៗ នហ្ើយនគោក់បថ្នែនៅប្តី្អត់្ោងអី្ង។   

ក៖ ចាស។   



ខ៖ នគោក់អាកូនប្តី្តូ្ចៗ នពលសែ។   

ក៖ ចាស! នហ្ើយចញេះបងបអូនមីងពួកគាត់្នម៉ាចថ្ដរ ឪពញកមាត យនពលជំនាន់ហ្នឹងហា?  

ខ៖ ហ្ហនគប្ឲ្នៅប្ចូត្កាត់្ បាន១សែឹកនៅ នៅនលើកទំ្យនប់នៅ៦មករា ខែេះនៅនលើកទំ្យនប់នៅន្វើ 
ថ្ស្សប្បាំងថ្ស្សអី  ថ្ចក្ែូវគាន នៅននេះ នៅននាេះចឹងនៅណា៎។   

ក៖ នៅភូមិណាមីង នពលមីងននេះ នៅជំនាន់ ប៉ាញល ពត្? ទួ្យលដំណាក់ហ្នឹងថ្មន ?   

ខ៖ ចាស! នៅទួ្យលដំណាក់។   

ក៖ នខត្តកំពង់្ំហ្នឹងនហ្ នៅហ្នឹងនម៉ាចថ្ដរមីង មីងធ្លែ ប់នឃើញនគសម្ភល ប់នទ្យ?  

ខ៖ នគសម្ភល ប់នត្ើថ្ត្នគមិនឲ្យនយើងនឃើញ។   

ក៖ មីងធ្លែ ប់ប្បទ្យេះនឃើញថ្ភនក នឃើញអីនទ្យ?   

ខ៖ មិនថ្ដលនឃើញនទ្យ! 

ក៖ ឈេ ប្គាន់ថ្ត្ឮនគនិយាយឈ ា៎?    

ខ៖ ប្គាន់ថ្ត្នគប្បាប់ នគលួចប្បាប់ចឹងហា៎ នគដឹកឡាននៅដូចថានគមកយកអនកលមីនៅមញនដំបូង
ហា៎។ អនកលមីនៅមញនសណំាងអនក ចាស់ ដូចថានយើងសុុំនគនៅថាខ្ុុំចង់ជិេះឡាននៅជាមួយពួក 
មា៉ាកខ្ុុំថ្ដរ។   

ក៖ ចាស!  

ខ៖ នៅនៅដីលមីហ្នឹងនគ ប្បុងន ើងឡាន ន ើងអត់្ទន់ កុុំអីងាប់ បាត់្ន ើងឡានតាមពួកមា៉ាកខ្ុុំ 
មីមួយន ម្ េះកាប ញក ន ម្ េះអាន ៉ា។   

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ថ្ត្នគនៅបាត់្ នៅនចាលបាត់្ ខ្ុុំអាថ្លងមកយកនខា មកយកអាវនគនៅបាត់្។   

ក៖ ចាស! ចឹងមីងនពលនវោកនញងជីវតិ្មីងអវីចងចាជំាងនគកនញងជីវតិ្នៅ?   

ខ៖ សទូងថ្ស្ស នកើបអាចម៍នគា នកើបមួយចប់មិនឲ្យនយើងទំ្យននរនទ្យ។  

ក៖ ចាស! ថ្ត្អវីថ្ដលមីងចងចាំកនញងជីវតិ្របស់មីងហា៎ ដូចជានរឿងសបាយរកីរាយ ឬក៏ពិបាក 
ហា មីងចងចាំជាងនគនពលណានៅ?  

ខ៖ អាថ្បកនហ្ើយ។   

ក៖ ថ្បក ប៉ាញល ពត្ ហ្នងឹឈ ា៎? នម៉ាចនៅមីង?   

ខ៖ ោច់នហ្ើយនៅនមើលកញន នមើលនោខ នដឹងថ្ត្មួយយប់ទ្យល់ភែឺ ៧ ប្ពឹកហ្ហ។   

ក៖ ឲ្យសបាយចិត្តនហ្?   

ខ៖ ចាស! 

ក៖ចឹងមីងចូលដល់ជីវតិ្ឈរៀបការមីងចឹងហ មីងមានស្គវ មី ស្គវ មីរបស់មីងន ម្ េះអីនគថ្ដរមីង?  

ខ៖ ន ម្ េះ នមៀក ស្គរា៉ា។   

ក៖ ចាស! ស្គា លថ់្លៃ ថ្ខ ឆ្ន ំកំនណើ ត្របស់បតីនទ្យ? 

ខ៖ ឆ្ន ំគាត់្ឆ្ន ំខាល ។   

ក៖ ឆ្ន ំខាល បងមីងប៉ាញនាម នឆ្ន ?ំ   

ខ៖ ឆ្ន ំខាល គាត់្អាយញ៥៥-៥៦ឆ្ន ំននេះនហ្ើយ។ 

ក៖  នហ្ើយមីងឥ ូវ៥២?  



ខ៖ ចាស!   

ក៖ ចឹងគាត់្នកើត្ឆ្ន ំ១៩៦១។   

ខ៖ គាត់្នកើត្ឆ្ន ំ១៩៦១។ 

ក៖ ចឹងគាត់្អនកស្សុកណាថ្ដរ បតីមីងហា?  

ខ៖ អនកនៅស្សុកនជើនៅ នខត្តកំពង់្ំ។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ស្សុកបារាយណ៍។  

ក៖ ចឹងមីងបតីរបស់មីងគាត់្ជាមនញសសរនបៀបនម៉ាចថ្ដរ? 

ខ៖ គាត់្ជាមនញសស្មមតា។ 

ក៖ ឥ ូវគាត់្នៅណាវញិមីងបតីមីង?  

ខ៖ នៅជាយថ្ដន  គាត់្ប្ត្នចៀក្ៃន់។ 

ក៖ ហ្ហ! ចឹងឥ ូវមីងរស់នៅថ្បកគាន ជាមួយគាត់្? ចឹងមីងដូចជាបតីមីងបាននមើលថ្លប្កុមប្គួស្គរ 
នម៉ាចលអនទ្យមីង? 

ខ៖ គាត់្លៃង់អត់្សូវឆ្ែ ត្ អត់្នចេះរកសញី នហ្ើយអត់្នចេះសូវនមើលកូនដូចនយើង ដូចថានយើងរកសញ ី
ចិញ្ច ឹមគាត់្វញិ ចឹងនៅណា។ 

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ដូចថាគាត់្ចូលចិត្តនៅនលងនភែងសបាយចឹងនៅ បានលញយមក្ឹកស្ស្គ ្ឹកសញីអីគាត់្ 
ចូលចិត្តសបាយចឹង។  



ក៖ ចាស ហ្ហ។    

ខ៖ មិត្តភកតិ មិត្តអី។  

ក៖ ចាស! ហ្នឹងនហ្ើយ។ ចឹងមីង បនាទ ប់ពីមីងនរៀបការមក មីងមានកូនប៉ាញនាម ននាក់ថ្ដរ? 

ខ៖ ខ្ុុំកូន៤នាក់។   

ក៖ ៤នាក់! គាត់្ន ម្ េះអីនគថ្ដរមីង? ទំងអស់ហ្នងឹហា ពីបងដល់នៅនគ ន ម្ េះអីនគខែេះ? 

ខ៖ ន ម្ េះ ធ្លរ ីបងនគ។   

ក៖ ទំងប្ត្កូលមីង? 

ខ៖ សួន ធ្លរ។ី   

ក៖ បនាទ ប់នទ្យៀត្? 

ខ៖ សួន សញភង្រ្កត័ សួន សញខលី នហ្ើយ សួន សញ្ ី នៅនប្ៅនហ្ើយ។ 

ក៖ ចឹងមីងមានបានឲ្យកូន។   

ខ៖ សញខលី ខ្ុុំោក់ហ្ូលីនទ្យ ថ្ត្នេែើយោក់កនញងអត្តសញ្ញា ណបណណ័  ោក់សនួ សញខលី។   

ក៖ ថ្ត្ោក់ហ្ូលីនទ្យ?   

ខ៖ ចាស! ថ្ត្ខ្ុុំនៅថ្ត្អាល ីអាលីនទ្យ។   

ក៖ ចាស!   

ខ៖ នៅថាលីលី។ 

ក៖ ចញេះមីងមានឲ្យកូននៅនរៀននទ្យមីង?   



ខ៖ រាល់ថ្លៃមានបាននៅនរៀនណា។ 

ក៖ អត់្នទ្យ! កូនៗរបស់មីងហា នពលគាត់្្ំដឹងកតី មីងមានបានឲ្យគាត់្នៅនរៀននទ្យ? 

ខ៖ ឲ្យនរៀនទំអស់។ 

ក៖ នហ្ត្ញអីបានឲ្យពួកគាត់្នៅស្គោនរៀន? 

ខ៖ ចង់ឲ្យគាត់្នរៀន ចង់ឲ្យគាត់្ន្វើប្គូ ន្វើរដឋមង្រ្នតី ន្វើការ ន្វើងារអីចឹងនៅ។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ កុុំឲ្យពិបាកន្វើថ្ស្ស ន្វើអី កុុំឲ្យលៃង់ពិបាករក កុុំឲ្យលៃង់ដូចថ្ម៉ា ដូចឪ ចឹងនៅណា។   

ក៖ ចាស!  

ខ៖ នយើងមនញសសលៃង់វពិបាក វប្ក នពលលៃង់រកសញីមិនទន់នគ។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ នៅន្វើអី ដូចថានគនមើលងាយនទ្យៀត្ ចឹងឲ្យគាត់្ប្បឹងនរៀននៅ។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ថ្ត្ខ្ុុំមិនសូវសមបូរលញយឲ្យនរៀននទ្យ។ 

ក៖ ថ្ត្ពួកគាត់្បាននរៀនខពស់ៗថ្ដរមីងនហ្? 

ខ៖ នរៀនខពស់ៗទំងអស់។   

ក៖ ចាស! ហ្នឹងនហ្ើយ។   



ខ៖ ថាមីបងថាន ក់ទី្យ៧ទី្យ៨។ ៣នាក់ននាេះសញទ្យធថ្ត្នចេះអង់នគែស មួយនៅនសៀមរាប សញភង្រ្កត័ហ្នងឹ 
បងសញខលីហ្នឹង អាទី្យ២ហា។    

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប្បុស អាហ្នឹងនចេះអង់នគែសថ្ដរ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ថ្ត្នគចូលប្ពេះវហិារថ្ដរ ជាមួយអងាការខាងននាេះហា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ នគនរៀនចប់ថាន ក់ទី្យ១២អស់នហ្ើយ ចូលនរៀន  នគនរៀនជំនាញសអីៗ ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងមីងនដើមបីឲ្យប្កមុប្គួស្គរមីងមានសញភមងាលមីងន្វើយា៉ាងនម៉ាចថ្ដរឲ្យប្គួស្គរមាន 
សញភមងាល? 

ខ៖ ប្គួស្គរមានសញភមងាល?  

ក៖ ចាស! មីងមានវ ិ្ ីស្គស្រសតអីនគ នដើមបីឲ្យប្កុមប្គួស្គររកីចឈត្មើន មានសញភមងាល
កុុំឲ្យន ែ្ េះគាន ចឹងហា៎?  

ខ៖ ខ្ុុំថ្ត្ងថ្ត្ប្បាប់ថា ដូចថា នយើងខំប្បឹងរកសញ ីដូចថាខំប្បឹងលក់ដូរន្វើអីក៏នោយកុុំឲ្យថ្ត្ខជិល 
ប្បាប់កូនខ្ុុំថាន្វើអីក៏នោយកុុំឲ្យខជិល ថ្ត្ខជិលនយើងមិនមានលញយចាយ អីចឹងហា។ នបើវអត់្ 
លញយ អត់្អី វពិបាកចិត្តខែួននយើងនហ្ើយនយើងគិត្ថាប្កនគមិនរាប់រកនយើង។   

ក៖ ចាស!   

ខ៖ នយើងប្ត្ូវថ្ត្ខំប្បឹងន្វើអីក៏នោយ នយើងចង់បានសញភមងាល។ ជួនកាលនយើងប្ត្ូវថ្ត្ប្បឹងដូច 
គាន ។  



ក៖ ចាស! ប្ត្ូវនហ្ើយមីង។   

ខ៖ ខ្ុុំប្បាប់តាខ្ុុំចឹង។  

ក៖ ចាស! 

ក៖ ចឹងមីងសំ ួរមួយននេះជាសំ ួរមួយចញងនប្កាយហា៎  នត្ើមីងមានដំបូនាម នអវីខែេះ សត្ម្ភប់ 
កូននៅមីងជំនាន់នប្កាយ ឲ្យពួកនគន្វើជាមនញសសនម៉ាចថ្ដរ? នោយស្គរសឈមលងមីងពួកគាត់្នឹង 
ស្គត ប់ដល់នពលនវោនប្ចើនឆ្ន ំនៅមញខនទ្យៀត្ចឹងមីងមានអីថ្្តផ្លត ំនៅគាត់្ឲ្យន្វើជាមនញសសនម៉ាចថ្ដរ
មីង? កូននៅបងបអូនមីងជំនាន់នប្កាយចឹងហា? 

ខ៖ ចង់ឲ្យនគន្វើជាមនញសសលអ ប្តឹ្មប្ត្ូវ។   

ក៖ ចាស!   

ខ៖ កុុំឲ្យនអើន្វើទ្យន់នខាយ អត់្ឲ្យទ្យន់នខាយកុុំឲ្យនជឿរកយសមាីនគ ឲ្យន្វើអីក៏នោយឲ្យនជឿជាក់ 
ថ្ត្ខែួនឯង។   

ក៖ ចាស!   

ខ៖ អនកដថ្ទ្យខ្ុុំមិនចង់ឲ្យនជឿនទ្យ នប្ៅពីប្ពេះខ្ុុំអត់្ចង់ឲ្យនជឿ។   

ក៖ ប្ត្ូវ!  

ខ៖ នប្រេះមនញសសសមាីថ្្អមថ្លហម វនបាកប្បាស់នយើងថ្ត្គនគាក។   

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ចឹងខ្ុុំមិនថ្ដលឲ្យនជឿ ខ្ុុំមិនថ្ដលទ្យញកចិត្តមនញសសកនញងសកលនោកននេះ ថាមនញសសលអទំង 
អស់នទ្យ។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ខែួននយើងថ្លៃននេះនយើងថាលអថ្សអកមួន ៉ាតិ្ច ខឹងនហ្ើយជួនកាលនៅដូចជាយកសចឹង អាប្កក់ 
ដថ្ដល មិនថ្មនប្តឹ្មប្ត្ូវនយើងរាល់ថ្លៃណា។  

ក៖ ចាស! មីង ប្ត្ូវនហ្ើយមីង។ 

ក៖ ចឹងមីងឲ្យពួកគាត់្នដើរជាមនញសសនម៉ាចថ្ដរមីង ឲ្យពួកគាត់្នគច ញ្ត្ពី្ែូវអីនគថ្ដរមីង? 

ខ៖ ចង់ឲ្យគាត់្ន្វើអវីក៏នោយកុុំឲ្យ មិនចង់ឲ្យគាត់្ថាន្វើដូចថាកូនប្បុសមិនចង់ឲ្យជក់នប្គឿង 
នញៀន។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ កញំឲ្យន្វើនចាលួចបែន់នគ ខាែ ចនគចាប់បាន នគោក់គញក ោក់អីកូន នយើងមិនចង់ឲ្យន្វើអញីច ឹង 
នទ្យ។   

ក៖ 
ចាស! នហ្ើយមិនចង់ឲ្យមានមិត្តភកតិនគលបួងនៅ យូរៗនៅនយើងនឹងជក់ ខាែ ចវលបោក់មកដល់
នពលនយើងហ្ូបអីជាមួយនគ ខាែ ចវនញៀនតាម។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ខាែ ចថ្លៃនប្កាយដូចថានយើងឃាែ នអាហ្នឹងហា។ នយើងនៅរកអាហ្នឹងមិននកើត្មិនបានសញ ី
អានញៀនហ្នឹង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខាែ ចមិនចង់ឲ្យស្គា ល់នទ្យ។  

ក៖  ចាស ហ្នឹងនហ្ើយ។ 
ចាស! ចឹងអរគញណនប្ចើនថ្មមថ្ទ្យនសម្ភល ប់ អវីថ្ដលមីងបាននរៀបរាប់ប្បាប់ខ្ុុំ។ ខ្ុុំដឹងថាអវីននេះ 



កូននៅមីងស្គត ប់តាមដំបូនាម នរបស់មីង នហ្ើយគាត់្នឹងចងចាំមីងរហ្ូត្ ចឹងអនកមីង។ ចឹង 
អរគញណនប្ចើនមីងសត្ម្ភប់ការឲ្យខ្ុុំសម្ភា សថ្លៃននេះ៕ 

 

 


