
ការសម្ភា សរបស ់យ ីយ ុំ 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស កុយ សុភី    ខ៖ អ្នកត្រវូបានគេសម្ភា ស ឃន់ លន់ 

ការសង្ខេបប្បវត្តិរបស ់យយី ុំ 

គោកត្េូយីយុុំគកើរគៅកនុងថ្ងៃទី៦ខខ៨ឆ្ន ុំ១៩៧២ គៅកនុង ភូមិគ ើងឆ្នុង ឃុុំបាធាយ ស្សុក
បាធាយ គខរតកុំពង់ចាម។ គោកត្េូម្ភនបងបអូន៣នាក់ ខរគត្ោយមកបងនិងបអូនរបសគ់ោកត្េូ
បានស្លា ប់គោយស្លរ មៃឺទុំង២នាក់ គ ើយឪពុករបស់គោកត្េូក៏បានស្លា ប់គទៀរ ចឹងគោកត្េូ
បានគៅខរជាមួយនឹងម្ភត យ ២នាក់ ខរគត្ោយមកម្ភត យគោកត្េបូានគរៀបោរម្ភនស្លា មីមួយ
គទៀរ។ គោកត្េូបានខុំត្បឹងគរៀនសតូ្ររ ូរបានត្បឡងជាប់ត្េ ូោា យខាួនជាត្េូបគត្ងៀនមុខ
វទិាខខែរ គ ើយបានគរៀបោរជាមួយនឹងកូនសសិសគោកត្េូតាមផ្ាូ វចាប់ បនាា ប់មកម្ភនកូន២
នាក់គៅកនុងបនាុក គោយត្បពនធគោកត្េូជាស្តសតគីមផ្ាះ ចុំខែកគោកត្េគូឆ្ាៀរគពលរកសុីគត្ៅ
គម្ភ៉ោងផ្ងខែរ។ 

ក៖ ចាសគោកត្េ ូខ្ុុំ ត្ម្ភបសួរគោកត្េូ។ 

ខ៖ បាទ!  ត្ម្ភបសួរអ្នកត្េូ។ 

ក៖ ចាស! គោកត្េូសពាថ្ងៃសុខសបាយជានាគទគ ស? 

ខ៖ បាទ! សុខសបាយជាធមែតាគនាះគទ។ 

ក៖ ចាស! ខ្ុុំ ួបគោកត្េូគោយោរថ្ចែនយ! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចឹងខ្ុុំែូចថាគធាើោរសម្ភា សពីត្បវរតិផ្ទា លម់្ភរ់របស់ត្បជា នខខែរគយើង។ 

ខ៖ បាទៗ! 



ក៖ គរើគោកត្េូអ្នុញ្ញា រឱ្យខ្ុុំគធាើោរសម្ភា សបានខែរឬគទ? 

ខ៖ បាទៗសុុំអ្នុញ្ញា រឱ្យអ្នកត្េូគធាើោរសម្ភា សបាន។ 

ក៖ អូ្! ចឹងខ្ុុំសូមអ្រេុែគោកត្េូគត្ចើន។  

ខ៖ បាទៗខ្ុុំអ្រេុែខែរបាទ។  

ក៖ ចាសៗ! គោកត្េូម្ភនទីកខនាងកុំគែើ រគៅកនុងភូមិអ្ាី? 

ខ៖ អឺ្! ទីកខនាងកុំគែើ រគៅកនុងភូមិគ ើងឆ្នុង ឃុុំបាធាយ ស្សុកបាធាយ គខរតកុំពង់ចាម។ 

ក៖ គោកត្េូគ ែ្ ះគពញរបស់គោកត្េូគរើម្ភនគ ែ្ ះអ្ាី? 

ខ៖ ខ្ុុំគ ែ្ ះ យីយុុំ។  

ក៖ គរើគោកត្េូគ ែ្ ះ នឹងម្ភនអ្រថន័យយ៉ោងគម៉ោចខែរ? 

ខ៖ អឺ្! ម្ភនអ្រថន័យ ីតា របស់ខ្ុុំគ ែ្ ះ យីគ ើយ យុុំ នឹងម្ភនន័យថាមនុសសសា័យចច័យ ខិរខុំ
គរៀនសូត្រ សុភាពរាបស្ល។ 

ក៖ ចឹងគោកត្េូម្ភនឪវាទស្លត ប់ចាស់ទុុំអី្ចឹងគ ស? 

ខ៖ បាទៗ!  

ក៖ ចាស! គោកត្េូម្ភនគ ែ្ ះគៅគត្ៅ១គទៀរគែស? 

ខ៖ អ្រ់គនាះគទ។  

ក៖ ចឹងឆ្ន ុំកុំគែើ រគកើរគៅថ្ងៃ? 

ខ៖ ថ្ងៃខខឆ្ន ុំកុំគែើ រ េឺទី៦ ខខ៨ ឆ្ន ុំ១៩៧២។ 



ក៖ តាុំងពីគោកត្េូែឹងកតីមកគៅជាមួយនឹងឪពុកម្ភត យ ចឹងឪពុកគ ែ្ ះគពញរបស់គារ់គ ែ្ ះ
អ្ាី? 

ខ៖ អឺ្! ោលពីខ្ុុំគៅពីកុម្ភរភាពគៅជាមួយនឹងឪពុកម្ភត យ។ ឪពុករបស់ខ្ុុំគ ែ្ ះ យីយ៉ោង់ 
គ ើយម្ភត យគ ែ្ ះ គសតឿនទុក។ 

ក៖ គរើឪពុកគារ់ម្ភនខែលបាននិយយអ្ុំពី ីវត្បវរតិមុននឹងបាន ួបនឹងម្ភត យរបស់គោកត្េូអី្
 នឹងគរើម្ភន? 

ខ៖ អឺ្! ខ្ុុំបានែឹងខាះៗ ខរឪពុករបស់ខ្ុុំអ្កុសលមិនបានគរៀបរាប់ត្បាប់ែល់ខ្ុុំគនាះគទ គត្រះអី្
គារ់ស្លា ប់គៅកនុងសម័យ៣ឆ្ន ុំ ៨ខខ ២០ថ្ងៃ។ បាទ! គ ើយោលែុងក៏ខ្ុុំគៅរូចខែរ ខ្ុុំបានែឹង
ខែរ ែឹងៗថាគៅគសាើរចឹងណាអ្នកត្េ។ូ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ប៉ោុខនតខ្ុុំបានែឹងែុំណាលពីខ្ុុំខែរ  អឺ្! ឪរបស់ខ្ុុំនិងម្ភ៉ោ ក់របស់ខ្ុុំខែលបានគាន គនាះេឺបងបអូន
 ីែូនមួយ។ 

ក៖ អូ្! 

ខ៖ គ ើយម្ភត យខាងម្ភ៉ោ ក់ខ្ុុំ និង ឪពុកខាងខ្ុុំ នឹងេឺបងបអូនបគងកើរ ចឹងគារ់ក៏បានជាប់ស្លច់
្មម្ភននិសសយ័ជាមួយនឹងគាន បានឱ្យ ិរចឹងគៅ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បាទ! ខ្ុុំបានែឹងខរប៉ោុែណឹ ងខែរ យល់ប៉ោុែណឹ ងខែរបានស្លត ប់ខរប៉ោុែណឹ ង។  

ក៖ ចឹងបានន័យថាោលពីគារ់បានគរៀបអារ ៍ពិរ ៍ចាស់ទុុំ គារ់អ្នកគរៀបចុំឱ្យ? 

ខ៖ បាទ! អ្នកគរៀបចុំឱ្យបាទ។ 



ក៖ ចឹងឪពុករបស់គោកត្េូចឹងោលនុង គៅកនុងសម័យនុងគារ់ម្ភនបានចូលគរៀនែលថ់ាន ក់ទី
ប៉ោុនាន ន គ ើយគារ់ម្ភនមុខរបរអ្ាី? 

ខ៖ តាមខែលតារបស់ខ្ុុំែុំណាលែុងឪពុករបស់ខ្ុុំគារ់បានស្លា ប់បារ់គៅគ ើយ តាយីគនាះ
គារ់បានែុំណាលត្បាប់ថា អឹ្! គារ់ម្ភនបងបអូន កូន៧គៅ៨នាក់ គ ើយឪរបស់ខ្ុុំែុង គារ់ជា
កូនទី២ គ ើយចឹងគារ់មិនគរៀនបានគទ គរៀនបានរិចរួចណាស់គៅសម័យគនាះ ែល់ចឹងគារ់
បានខបកត្បាជ្ាគៅខាង អឺ្ ឃ្វា លគគា គ ើយគធាើតាគោងលក់ នងឹ។ 

ក៖ ចឹងមុខរបររបសគ់ារ់ឃ្វា លគគាគ ើយនិង... 

ខ៖ គធាើខស្សជាធមែតាគៅសម័យែុង។  

ក៖ ចឹងគធាើតាគោងគគាគៅោលែុងគារ់ម្ភនបានត្បាប់ថា គធាើបានរថ្មាមួយប៉ោុនាែ ន? 

ខ៖ គបើសនិជានិយយ ខ្ុុំក៏មិនបានចាុំចាស់ត្បាក់គរៀលអី្ប៉ោុនាែ នគនាះគទ ប៉ោុខនតត្គាន់ខរថាអឺ្ រថ្មា
សមរមយ ឧទ រែ៍ថាគៅសម័យគនះបាន៣០,០០០ គៅ ៤០,០០០អី្ចឹង គ ើយគៅោលនុង
បានរិចក៏គេចាយតាមរិចអី្ចឹងគៅ។ បាទ! 

ក៖ ចឹងោលែុងត្បាក់អី្ែុងបានអាចយកមកផ្គរ់ផ្គង់គៅកនុងត្េួស្លរអី្បានត្គាប់ត្គាន់      
គែស? 

ខ៖ បាទៗ! បានត្គាប់ត្គាន់ េួបផ្សុំនឹងោរគធាើខស្ស និង ចិញ្ច មឹគគា។ បាទ! 

ក៖ ចឹងគគាគៅោលែុងគរើម្ភនគគាគារ់បានចិញ្ច ឹមបានគត្ចើនគែស? 

ខ៖ អឺ្! គគាតាមពិរវាលធុំ គៅសម័យគនាះគៅធុំទូោយគៅគឡើយ ចឹងគគាគៅកនុងមួយត្េួស្លរ 
ក៏ម្ភនគគា៥កាលគៅ៦កាលខែរ ជាគគាគម គគាគត្បើ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ បាទៗ! 

ក៖ ចឹងម្ភនន័យថាែូចគគាអី្គត្បើកម្ភា ុំងអូ្សទញ គ ើយគត្បើគធាើខស្សចម្ភក រម្ភនកម្ភា ុំងត្គាប់ត្គាន់
គ ើយែូចថាខាះខារលយុោកអី្បនតិចបនតួចគៅកនុងត្េួស្លរ។ 

ខ៖ បាទ! គៅកនុង ីវៈភាព។  

ក៖ ចាស! គៅកនុងត្េួស្លរអី្ែុង អាចលក់គៅគរើបានប៉ោុនាែ នខែរ? 

ខ៖ ោលែុងគបើសនិជាតាមហាងគឆ្ងឬក៏តាមោលគទសៈថ្នត្បាក់ណា គគាមួយវាបាន២០០
គៅ ៣០០គនាះគទ ោលគៅសម័យគនាះខែលតាមខ្ុុំចាុំណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បាទៗ!  

ក៖ ចឹងបនាា ប់មកខ្ុុំចង់សួរម្ភត យគោកត្េូវញិ គារ់គរៀនែល់ថាន ក់ទីប៉ោុនាែ ន? 

ខ៖ គបើសនិជា ីវត្បវរតិរបស់ម្ភត យខ្ុុំ តាមយយរបស់ខ្ុុំគារ់បានត្បាប់ែុង េឺតាខ្ុុំគារ់ស្លា ប់
បារ់គៅគ ើយ ចឹងខ្ុុំគៅជាមួយនឹងយយ គ ើយយយគារ់បានត្បាប់ែល់ខ្ុុំខែរ គារ់ថាម្ភត យ
ខ្ុុំែុង គារ់គរៀនបានថាន ក់ទី៧ េឺថាន ក់ទី៧គៅពីសងគមែុង ពីសម័យស ីនុែុងេឺបានត្រឹម
ថាន ក់ទី៧គនាះគទ គ ើយគៅ ីវៈភាព ជាទីទល់ត្កចឹងគ ើយក៏ឈប់ឱ្យគរៀនចឹងគៅគ ើយែល់
ពួកម្ភ៉ោករបស់គារ់ខែលម្ភន ីវភាពលអបានគរៀន គ ើយក៏គេបានគធាើត្េូមកែល់សពាថ្ងៃគនះចឹ
ងគៅ មកែល់គពលឥឡវូគនះពួកម្ភ៉ោករបសគ់ារ់ែុងក៏បានចូលនិវរតន៍គ ើយ។ 

ក៖ ចឹង! 

ខ៖ បាទៗ!  



ក៖ ចឹងោលែុងថាន ក់ទី៧ គៅគពលែុងម្ភនបញ្ចូ លភាស្លបារាុំងខែរឬគទ? ោលគៅកនុង
 ុំនាន់ែុង ោលែុង ុំនាន់បារាុំងគ ស គរើគារ់ម្ភនបានគចះភាស្លមួយគទៀរគែស? 

ខ៖ ោលគៅកនុង ុំនាន់ែុងេឺគៅកនុង ុំនាន់បារាុំង ខរថាគារ់អ្រ់ម្ភនបានគរៀនបារាុំងគនាះគទ 
គរៀនបានថាន ក់ទី៣ គ ើយម្ភ៉ោ ក់របស់ខ្ុុំែុង គារ់គរៀនគៅត្រឹមអាទិ ខែលជាភាស្លបារាុំងគេគៅ
ថាអាទិ គៅបឋមគៅគឡើយគនាះគទ គត្រះអី្ោល ុំនាន់សគមតចស ីនុគេរាប់ពីថាន ក់ទី១អឺ្! េឺ
ថាន ក់គសែើនឹងទី១២ឥឡូវគេរាប់បញ្រ្ញ្ញច សវញិ។ ចឹងម្ភ៉ោ ក់របស់ខ្ុុំគរៀនថាន ក់ទី១២ ទី១១ ទី១០ ទី៩ 
គ ើយបានទី៨ និង ទី៧ ចឹងគារ់បានគៅថាន ក់បឋមគៅគឡើងគនាះគទ អ្រ់ទន់បានចូលោ
គលសគនាះគទ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងោល ុំនាន់ែុងឪពុកម្ភត យរបស់គោកត្េូទុំង២នាក់ នឹង គរើគារ់បានោន់
ស្លសនាអ្ាីខែរ? 

ខ៖ អឺ្! ម្ភ៉ោ ក់របសខ់្ុុំនិងឪរបស់ខ្ុុំែុងោន់ស្លសនាត្ពះពុទធតាុំងពីគពលែុងមករ រូគៅ អ្រ់
ម្ភនធាា ប់បានគៅោន់ស្លសនាអ្ាីែូចជាចាមអី្អ្រ់ម្ភនគនាះគទ េឺម្ភនខរស្លសនាត្ពះពុទធ នឹង
មួយោន់ជាប់រ ូរមកែលខ់្ុុំគនះគទៀរ មកែល់គពលសពាថ្ងៃគនះចឹងគៅ។  

ក៖ ចឹងគារ់អ្រ់ម្ភនខែរ ម្ភនត្បវរតិគៅគរៀនគៅវរត គ ើយម្ភនគៅគរៀនសូត្រអ្កសរវរតបាលីអី្គរើ
ម្ភនគែស? 

ខ៖ អ្រ់គនាះគទ គបើសិនជាតាមតាគារ់និយយត្បាប់ែុំណាលឱ្យខ្ុុំែុងេឺគារ់អ្រ់ម្ភនបាន
គរៀនគៅវរតគនាះគទ។ បាទ! ចឹងគ ើយម្ភ៉ោក់របស់ខ្ុុំវញិគរៀនបានត្រឹមថាន ក់ទី៧គនាះគទ។ 

ក៖ ចឹងគ ើយគរើគារ់ម្ភនកូនចុំនួនប៉ោុនាែ ននាក់? 

ខ៖ គារ់ម្ភនកូន៣នាក់។ 

ក៖ ចឹងគោកត្េូអាចចាុំគ ែ្ ះបងបអូនរបស់គោកត្េូបានគែស? 



ខ៖ អឺ្! បងរបសខ់្ុុំគ ែ្ ះយីយុុំន។  

ក៖ ចឹងគរើគារ់គកើរគៅថ្ងៃខខឆ្ន ុំណា? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនបានចាុំគនាះគទអ្នកត្េូ! 

ក៖ ចឹង ្ហ។ ចាស! 

ខ៖ គ ើយខ្ុុំបានគភាចគៅគ ើយមកែល់សពាថ្ងៃគនះ គបើសនិជាខ្ុុំវញិេឺយីយុុំចឹងមកបនាា ប់មកខ្ុុំ
ម្ភនបអូនស្សី១នាក់គទៀរ គ ែ្ ះយីស្សីភា។ 

ក៖ ចឹងអ្នកទុំង២ែុងគារ់បានម្ភនមុខរបរអ្ាីខែរ? 

ខ៖ បអូនៗរបស់ខ្ុុំគ ស? 

ក៖ បង និង បអូនរបស់គោកត្េូែុងណា? 

ខ៖ បងរបស់ខ្ុុំជាអ្កុសលគារ់បានស្លា ប់ខែរ។ 

ក៖ ចឹងគារ់ស្លា ប់គ ើយ។ 

ខ៖ បាទ! បងខ្ុុំក៏ស្លា ប់គ ើយបអូនរបស់ខ្ុុំក៏ស្លា ប់ខែរ ចឹងគៅខរខ្ុុំម្ភន ក់ឯងគនាះគទ មកែលស់ពា
ថ្ងៃ នឹង។ 

ក៖ ចឹងខ្ុុំសូមសួរបងរបស់គោកត្េូខែរស្លា ប់ នងឹ គរើគារ់ស្លា ប់គោយស្លរមូលគ រុអ្ាី? 

ខ៖ បងរបស់ខ្ុុំខែលស្លា ប់ែុងេឺគេគៅថាសម័យវទិាស្លស្តសតមិនទន់រកីចគត្មើន ចឹងេឺគេ
គចាទថាគមបា គេោន់តាមត្ពះពុទធស្លសនាគេថាគមបាគធាើអាយុខចីគៅ ោរ់កូនគៅ គ ើយចឹង
បងរបស់ខ្ុុំក៏ស្លា ប់គៅ។ 



ក៖ ចឹងគពលែុងគរើគមបាោច់ែុងគរើម្ភនសម័យភាពរបស់គារ់ មៃឺែុងយ៉ោងគម៉ោចបានគេ
គចាទតាគមបាោរ់ចឹង? 

ខ៖ គារ់ឈឺត្បោច់។ 

ក៖ ចឹងគចះខរត្បោច់ៗចឹង? 

ខ៖ បាទ! គ ើយចឹងគយើងវាអ្រ់ម្ភនវទិាស្លស្តសត អ្រ់ម្ភនគពទយអី្ចឹង ក៏រកអ្រ់ជារកខរត្េូខខែរ
គ ើយក៏ស្លា ប់គៅ។ 

ក៖ ចុះមកែល់បអូនគៅរបស់គោកត្េូ? 

ខ៖ ែល់គពលមកបអូនគៅែុងវញិអឺ្ បអូនខ្ុុំក៏ឈឺខែរ គ ើយឈឺគមើលអ្រ់ជា គ ើយចឹងក៏ស្លា ប់
គៅ។ បាទ! 

ក៖  ឹមចឹងគៅខរគោកត្េូ? 

ខ៖ បាទ! ខ្ុុំគៅខរម្ភន ក់ឯងគនាះគទ។  

ក៖ ចឹងគរើម្ភនមូលគ រុអ្ាីបានជាគោកត្េ ូបានរកមុខរបរគធាើជាត្េូចឹង? 

ខ៖ អឺ្! ោលខ្ុុំគៅកុម្ភរភាពម្ភ៉ោ ក់របស់ខ្ុុំក៏ម្ភនបតី១គទៀរ គ ើយបា៉ោ របស់ខ្ុុំក៏ស្លា ប់ បងបអូនខ្ុុំក៏
ស្លា ប់គៅខរខ្ុុំម្ភន ក់ឯងចឹង គៅខរ២នាក់គនាះគទ គៅគារ់និងខ្ុុំ គ ើយគារ់គេបានចូលសតីគារ់
ឱ្យម្ភនបតី១គទៀរ គ ើយគារ់បានរកសុីគធាើខស្ស និង ជាមួយបតីគត្ោយគារ់បានគឡើងគតាន រ គៅទី
ត្កុងភនុំគពញ គៅឆ្ន ុំ៨០ និង ៨៥អី្ នឹង។ 

ក៖ ចឹងម្ភនគែើមគតាន រគៅភនុំគពញ។ 

ខ៖ បាទ! គឡើងគែើមគតាន រលក់ទឹក លក់ទឹកគតាន រ។ 

ក៖ គរើគារ់គៅកនុងសង្កក រ់អ្ាី? 



ខ៖ គារ់គៅកនុងសង្កក រ់ចុំោរមន គៅកនុងរា ធានីភនុំគពញ។ 

ក៖ ចឹងគារ់មួយថ្ងៃគារ់គឡើងគតាន របានប៉ោុនាែ នគែើម? 

ខ៖ ោល ុំនាន់ែុងគារ់បានគឡើងគតាន របាន៥គៅ៥គែើមគៅោលសម័យ ុំនាន់ែុងគ ើយ
និង លក់ទឹក គារ់ខរកទឹកលក់។ 

ក៖ ចឹងបានគារ់ខរកទឹកគៅកនុងសង្កក រ់ែុង? 

ខ៖ បាទ! គៅកនុងរា ធានីភនុំគពញ នឹង។  

ក៖ ម្ភនបានចាុំខែសថាគារ់លក់យ៉ោងគម៉ោច គ ើយគៅកនុងមួយថ្ងៃគារ់បានត្បាក់ចុំនួនប៉ោុនាែ ន? 

ខ៖ អឺ្! គៅកនុងោលសម័យគនាះគារ់លក់បានមួយថ្ងៃបានត្បាក់៣០,០០០។ 

ក៖  ឹម! 

ខ៖ បាទ! បាន៣០,០០០គនះជាចុំែូលណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចឹងមួយរយ ៥០០ឬក៏បាន២០០គៅ៣០០ចឹង គេគៅថា១រយចឹងណាខែលគេយកមក
គធាើពីបុំពង់ឬសស។ី គេចិរម្ភរ់វាឱ្យបានស្លអ រ គ ើយគេលក់១រូយ៥០០ គ ើយទឹកគតាន  ូរអឺ្សុុំ
គទសេឺ១រយ១០០ គ ើយមួយបុំពង់១,០០០ ខរ១បុំពង់ធុំណាគៅកនុងសម័យែុង។ 

ក៖ ចឹងោលុែងគារ់គឡើងគែើមគតាន រែុងរបស់គារ់ឬក៏យ៉ោងគម៉ោច? 

ខ៖ ោលែុងគារ់ ួរគេ។  

ក៖ ចឹងគៅកនុង១គែើមបានប៉ោុនាែ នគៅគោកត្េូ? 

ខ៖ អ្រ់បានែឹងគនាះគទ នឹង។  



ក៖ ចាស! 

ខ៖ អឹ្! គែើមគតាន រែុងេឺ ួលគេគៅកនុង១គែើមត្បខ ល១,០០០ណា គៅសម័យគនាះ គ ើយ
ឥឡូវ នឹងគារ់បានគផ្ារឱ្យវញិគ ើយគារ់ឈប់លក់ែូរ គ ើយគត្រះអាយុរបស់គារ់គត្ចើនគ ើយ
គារ់ចាស់គ ើយ ។ 

ក៖ ចឹងមកែល់គពលឥឡូវគនះគារ់ម្ភនអាយុប៉ោុនាន នគ ើយ? 

ខ៖ គៅសពាថ្ងៃគនះគារ់ម្ភនអាយុបាន៧២គៅ៧៣គ ើយមកែល់សពាថ្ងៃ នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយ គារ់ឈប់គឡើងតាុំងពីឆ្ន ុំ១៩៧៧មកគមា៉ោះ។ 

ក៖ ចង់សរួថាគារ់ម្ភនស្លា មីគត្ោយគរើគារ់គ ែ្ ះអ្ាី? 

ខ៖ ស្លា មីគារ់គត្ោយគ ែ្ ះ ឃិនខូយ។ 

ក៖ ចឹងឥឡូវគារ់ម្ភនអាយុប៉ោុនាែ ន? 

ខ៖ អាយុ៧២ឆ្ន ុំគ ើយមកែល់គពលឥឡូវ នឹង។ 

ក៖ ចាស! ែល់គពលគារ់ឈប់គឡើងគតាន រ នឹងគ ើយ គរើគារ់បានគធាើអ្ាីបនតគទៀរ? 

ខ៖ គត្ោយពីគារ់ឈប់គឡើងគតាន រែុងគ ើយមកគារ់បានបនតគធាើខស្សបនតិចបនតួចគ ើយ ក៏សុុំ
សីលគៅ។ 

ក៖ ចឹងែីខស្សអី្ែុងជាកមែសិទធិរបស់គារ់ឬក៏យ៉ោងគម៉ោច? 

ខ៖ ែីខស្សជាកមែសិទធរបស់គារ់។ 

ក៖ ចឹងមិនខមនរែឋខចកឱ្យគទ? 



ខ៖ រែឋខចកឱ្យជាកមែសិទធិរបសគ់ារ់ណា គៅកនុងឆ្ន ុំ១៩៧៩ែុងគេខចក គៅឆ្ន ុំ៨០ និង ៨១ 
ែុងក៏គេខចករបបឱ្យ ចឹងជាកមែសទិធរបស់គារ់ គ ើយមកែល់គពលឥឡូវគនះគារ់បានខចកែី
ឱ្យកូន គ ើយគោយស្លរខរគារ់ចាស់ខែរគ ើយ គៅសពាថ្ងៃគនះចឹងគារ់បានទុក២០អាសត្ម្ភប់
ខាួនរបស់គារ់។ 

ក៖ ចឹងម្ភ៉ោក់របស់គោកត្េូវញិគរើមុខរបររបស់គារ់គធាើអ្ាីខែរ? 

ខ៖ មុខរបររបស់គារ់សពាថ្ងៃគនះេឺគធាើបខនា ខែលគារ់ឈប់គឡើងគតាន រែុងមកេឺគារ់បានលក់
បខនាោុំសពី គៅកនុងមួយថ្ងៃគារ់ចុំគែញបាន១មឺុនគៅ២មឺុន។  នឹងគ ើយ! 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រ ូរមកែល់ទល់គពលឥឡូវគនះគារ់មិនទន់ឈប់លក់គនាះគទ។ 

ក៖ ចឹងបានសពាថ្ងៃគារ់គៅផ្ាះជាមួយនឹងបា៉ោម្ភ៉ោ ក់របស់គោកត្េ ូនឹង? គរើគៅខរ២នាក់ នងឹ
គនាះគទគ ស? 

ខ៖ សពាថ្ងៃគារ់គៅជាមួយនឹងកូនគៅ កូនស្សី។ 

ក៖ ចឹងកូនគៅរបសគ់ារ់ែុងគ ែ្ ះអ្ាីខែរ? 

ខ៖ កូនគៅគារ់គ ែ្ ះ ឃនីស្សីអូ្ន។ 

ក៖ គ ើយចុះមុខរបររបស់គារ់គធាើអ្ាីខែរ? 

ខ៖ មុខរបររបស់គារ់គធាើោរង្ករគរាងចត្ក គ ើយែល់គពលបតីរបសគ់ារ់គធាើកមែករសុំែង់។  

ក៖ គារ់បានកូនចុំនួនប៉ោុនាែ នខែរ? 

ខ៖ គារ់បានកូន២គៅ៣នាក់ ម្ភនស្សី២ និងត្បសុ១។ 



ក៖ គ ើយចឹងគរើគារ់គរៀនបានត្រឹមថាន ក់ទីប៉ោុនាែ នខាះ? 

ខ៖ មីបងគេបានគរៀនត្រឹមថាន ក់ទី៦ គ ើយមីបអូនបានគរៀនត្រឹមថាន ក់ទី៣។  

ក៖ ចឹងគោកត្េូចូលត្បាប់គ ែ្ ះផ្ង គរើម្ភនបានចងចាុំគ ែ្ ះរបស់គារ់អ្រ់? 

ខ៖ អឺ្! 

ក៖ ចឹងគ ែ្ ះកូនទី១? 

ខ៖ គ ែ្ ះកូនទី១គ ែ្ ះអឺ្... 

ក៖ ចឹងគ ែ្ ះកូនរបស់ម្ភត យ? 

ខ៖ ម្ភត យគ ែ្ ះ ឃិនស្សីអូ្ន កូនរបស់គេគ ែ្ ះ ខូយពិសី។ 

ក៖ ចាស! ឪពុកគនាះវញិគ ែ្ ះអ្ាីខែរ? 

ខ៖ គ ែ្ ះ គចាមវែណី ! 

ក៖ ចឹងចុះមុខរបររបស់គារ់គធាើកមែករសុំែង់? 

ខ៖ មុខរបរគធាើកមែករសុំែង់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយ ែល់គពលបអូនស្សីគនះ មុខរបរោរ់គែរ។  

ក៖ គ ើយចឹងស្សីអូ្នគៅកនុងមួយថ្ងៃគរើគារ់រកត្បាក់ចុំែូលបានប៉ោុនាែ នឬក៏គេឱ្យត្បាក់ខខ? 

ខ៖ ស្សីអូ្ន គេឱ្យជាត្បាក់ខខ គៅកនុង១ខខគេបានឱ្យ១៧០គៅ១៧៥ចឹងគៅ។ វាបានគយើង
បុំគពញគម្ភ៉ោងចឹងគៅ  ួនអី្បុំគពញគម្ភ៉ោងចឹងគៅវាបាន២០០ខែរ។ 



ក៖ ចុះចុំខែកឯបតីរបស់គារ់វញិ? 

ខ៖ អឹ្! គៅកនុង១ថ្ងៃបាន១០ែុោា ។  

ក៖ អូ្! 

ខ៖ ចឹងគនះគេេិរថ្ងៃ កមែករសុំែង់គៅកនុង១ថ្ងៃបានខរ១០ែុោា គទ។ 

ក៖ ចឹងោរង្កររបសគ់ារ់នុងគរើគៅ ិរផ្ាះឬក៏គៅឆ្ៃ យពីផ្ាះ? 

ខ៖ ោរង្កររបស់គារ់ឆ្ៃ យេឺគៅខាងគខរតកុំពង់គស្លម។ គៅគខរតត្កុងត្ពះសី នុ បាទ! គារ់
បានគៅគធាើោរគៅឯែុង។ 

ក៖ ចឹងយ៉ោងគម៉ោចខែរ គរើែលគ់ពលែល់ខខមកគលងផ្ាះ? 

ខ៖  នឹងគ ើយែល់ខខមកគលងផ្ាះ។  

ក៖ អូ្! ចឹងបងាិលមកគរឿងគោកត្េូវញិ ចង់សួរគរឿងគោកត្េូ គរើគោកត្េបូានគធាើជាត្េូ នឹង គរើ
ម្ភន ីវត្បវរតិយ៉ោងគម៉ោចគេខាះ ោលគៅគរៀនគៅេរុគោសលយគៅឯណាទីតាុំងណា? 

ខ៖ បាទៗ!  

ក៖ គ ែ្ ះស្លោ គ ើយគោកត្េូគរៀនបានប៉ោុនាែ នឆ្ន ុំបានគោកត្េូបិទវេគ នងឹគ ើយ ចឹងមក
បគត្ងៀនកូនសសិសបានប៉ោុនាែ នឆ្ន ុំគ ើយ ចឹងគរើគោកត្េូយកត្េសួ្លរគៅឆ្ន ុំណា? 

ខ៖ ចឹងគបើសិនជានិយយអ្ុំពី ីវត្បវរតិរបសខ់្ុុំវញិោរខ្ុុំែុងគ ែ្ ះ យយយុុំ ោលគៅជាមួយ
នឹងឪពុកម្ភត យ។ ោលពីកុម្ភរភាព េឺគវទនាណាស់ េឺគារ់មុខរបរកសិករ គ ើយខ្ុុំគនះឃ្វា ល
គគាផ្ង បាច់ត្រី គែើមបីចិញ្ច ឹម ីវភាព  ួយផ្សុំគារ់គ ើយនិងគរៀន ថាន ក់បឋម គៅស្លោែុង
ម្ភនគ ែ្ ះថាបឋមគ ើងឆ្នុក។ បនាា ប់ពីែុងមកខ្ុុំបានគរៀនែលអ់្នុវទិាលយ័េឺអ្នុវទិាល័យ
គ ើងឆ្នុកគទៀរ គ ើយបនាា ប់ពីអ្នុវទិាលល័យគ ើងឆ្នុកគ ើយក៏ខ្ុុំបានត្បឡងឌីបាូម គៅឆ្ន ុំ



១៩៨៩ គ ើយក៏បានត្បឡងឌីបាូមគនះជាប់ គ ើយចឹងខ្ុុំក៏បានគៅត្បឡងចូលត្េូ  នឹងគ ើយ ៨
បូក៣។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្រេុែខ្ុុំចង់ោរ់ត្បស្លសន៍របសគ់ោកត្េូចឹងគពលគោកត្េបូានគៅត្បឡង
ត្េូែុង គរើម្ភនអ្នកណាខែល ួយឱ្យគយលបលឬ់ក៏េុំនិររបស់គោកត្េូផ្ទា ល់? 

ខ៖ ោលគពលគៅត្បឡងគធាើត្េែុូងេឺឪពុកម្ភ ខែលជាបងបអូនបគងកើររបសឪ់ពុកខ្ុុំ នឹង គារ់
បានឱ្យគយបលថ់ាឱ្យោក់គធាើត្េូបគត្ងៀនចឹងគៅ អឺ្! ោក់ត្េូត្បវរតិវទិា ខរថាខ្ុុំអ្រ់ស្សឡាញចឹ់ង 
បានថា គបើសិនជាោក់គនាះេឺោក់ត្េូបគត្ងៀនខខែរវញិ។ ចឹងបានគៅត្បឡងបានឪចុងគនាះគារ់
បានទុំនប់បត្មុងចឹងគ ើយក៏បានជាប់  នឹងគ ើយគារ់បាន ួនគៅត្បឡងគៅេរុគោសលយបាន
គែកខត្េខរមួយចឹងគៅ។ 

ក៖ ចឹងេរគុោសលយគៅភូមិភាេ? 

ខ៖ គៅភូមិភាេកុំពង់ចាម នឹង គ ើយក៏បានត្បឡងជាប់គៅឆ្ន ុំ១៩៨៤ ខផ្នកអ្កសរស្លស្តសតខខែរ  
ចឹងគៅ គ ើយក៏បានគរៀន៣ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយ បានគរៀន៣ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ចឹងគោកត្េូបានមកែល់ត្បឡងជាប់ត្េភូាា មចឹង គពលគនាះគោកត្េូបានមកបគត្ងៀនគៅ
ភូមិភាេកុំពង់ចាម នឹង អ្រ់ម្ភនខែរបានខបកអ្ុំពីឪពុកម្ភត យគនាះគទ គ ើយចឹងបានគឃើញ
ស្លោ នឹង ទីកខនាង នងឹ គរើអារមែែ៏របសគ់ោកត្េូគរើម្ភនអារមែែ៍យ៉ោងគម៉ោចគេខាះ? 

ខ៖ អឺ្! ខបកមកែល់ស្លោគយើងគរៀនគៅេរុគោសលយែុងេឺថានឹកផ្ាះស្សគងះស្សគង្ករ។ 
បាទ! ឮបុែយ ឮគេចាក់គមត្កូអី្ែុងេឺថាចង់ខរគៅផ្ាះ គ ើយចឹងបាននឹកោរ់ចិរតរស ូ ត្បឹង
គរៀនគៅ គ ើយបានត្បលិរត្បលប់គៅចឹងគ ើយក៏បារ់ត្បឹងគរៀនចឹងគៅក៏បានជាប់ គចះខរបាន



បនតៗគៅបានរ ុំស្លយ។ បាទ!  នឹងគ ើយ ចឹងបានគឃើញគេគឃើញឯងអី្ចឹងបានត្បឹងគរៀន រ ូរ
ទទួលបានគជាេ ័យចឹងគៅ គ ើយមិនខរប៉ោុគណាណ ះេឺបា៉ោម្ភ៉ោ ក់គារ់គខោយណាស់ ែល់ថាន ក់គារ់
បានគផ្្ើរលុយមក២,០០០គៅ៣,០០០ គ ើយម្ភ៉ោក់របស់ខ្ុុំគផ្្ើរមកឱ្យខ្ុុំបានខរ២,០០០េរ់គនាះ
គទ។ គវទនាណាស់  ីវភាពសម័យខ្ុុំគរៀនគៅេរុគោសលយែុង។ បាទ! 

ក៖ ចាស! ចឹងគោកត្េូចូលនិយយពីោររស់គៅោលគៅកនុងស្លោេរុគោសលយែុង គរើគេ
ឱ្យគោកត្េូគៅកនុងសគនេនុសិសសឬក៏ែូចថារគបៀប ូបចុកអី្គេឱ្យគោកត្េយូ៉ោងគម៉ោចខាះចូល
គោកត្េូគរៀបរាប់? 

ខ៖ អឺ្! ោលខែលគយើងគរៀនគនាះេឺថាគរៀនគៅកនុងសគនានុសិសសទុំងអ្ស់គាន  គ ើយោរ ូបចុក
រែឋចិញ្ច ឹម គេគៅថាប ួក គៅកនុងម្ភនបាយោគរ ៉ោ ចឹងគៅមួយោគរ ៉ោែុងម្ភនគាន ៨នាក់ ចឹងបាន
សមាគៅកនុងមួយឆ្ន ុំងេឺម្ភនោយត្កសួ ស្សូវអី្ចឹងគៅ គ ើយបាយត្ក ម។ 

ក៖ ចាស! ចឹងម្ភនបាយត្ក ម ស្សូវគត្ចើន ចឹងអ្រ់ម្ភនញុុំបាយចឹងគនាះគទគោកត្េ ូន្? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចាស! រួចគៅ គោកត្េូគ ើយចុះសមាវញិយ៉ោងគម៉ោចខែរ? 

ខ៖ គេគៅថាអ្ងករស្សូវវាល គ ើយគបើសនិជាសមាវញិ គស្លៃ រថ្សពគៅគពលត្ពឹក ែលគ់ពោៃ ច
គឡើងេឺថ្សពគស្លៃ រ គ ើយគបើសិនជាគរឿងសមបូរ ូបម្ភនខរសមាត្ពលិរគនាះ ម្ភនសមាែុងេឺគៅ
ខាងករិរខែលសមបូរត្រីណាស់ ែល់គ ើយេឺគៅម្ភនសមាខគនាះគទ។ វាមិនសូវជាឆ្ៃ ញ់គនាះ
គទ ខរថាត្គាន់ខរឮគ ើយ េឺលរ់ែុំ រស គូៅ គចះខរបានរ ូរមកែល់សពាថ្ងៃគនះចឹងគៅណា។
បាទ! 

ក៖ ចឹងគោកត្េូសមាមជូត្រកួនយ៉ោងគម៉ោចខែរ? 



ខ៖ វាមិនសូវឆ្ៃ ញ់ប៉ោុនាែ នគនាះគទ គ ើយត្ប ុកគនាះវាម្ភនែងកូវខែរ គចះខរ បូគៅអ្រ់ម្ភនអី្
គនាះគទ។ 

ក៖ ចឹងសមាមជូរត្រកួនគនាះយ៉ោងគម៉ោចខែរ? 

ខ៖ អឺ្! សមាមជួរត្រកួនគនាះគឡើងគមែ ។ 

ក៖ ចឹងញុុំរួចែុសគធែញគ សៗ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងគៅោលែុងគចះខរខុំត្បឹង។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ គចះខរខុំត្បឹងគៅ រ ូរម្ភនគេបង្កអ ប់គទៀរ ខរខ្ុុំអ្រ់ធែរ់ណាស់។ បាទ! គ ើយ
គៅឯស្លោគនាះគេបង្កអ ប់ថាអឺ្ គៅត្បឡងសអី គៅខសនគខាែ ចគេទម្ភា ក់ទឹកែុងគ ស គៅ 
ខ លគខាែ ចគេគនាះគទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយចឹងខ្ុុំបានគៅែល់េរុគោសលយចឹងខ្ុុំម្ភនចុំគែះែឹងខ្ុុំគខោយគោយស្លរខរ ីវភាព
ម្ភត យឪចឹងខ្ុុំត្បឹង បនតគទៀរ ចឹងខ្ុុំទទួលបានគជាេ ័យរបស់ខ្ុុំ។ 

ក៖ ចឹងគោកត្េូបគត្ងៀនបានប៉ោុនាែ នខែរបានែលគ់េបិទវេគខាះចឹងណា? 

ខ៖ គយើងគរៀនបាន៣ឆ្ន ុំ គ ើយចឹងគយើងគនះក៏បានត្រូវត្បឡង គ ើយក៏បិទវេគ។ 

ក៖ គ ើយចឹងគរើម្ភនកមែវធីិអ្ាីខែរជាអ្នុសោវរយីជ៍ាមួយនឹងគាន ? 

ខ៖ ម្ភនរាុំខរក កគកសគៅស្លោេរុគោសលយនុងម្ភន គ ើយ ូបអាហារគ ើយគយើងបានរាុំង
ខរកសបាយចឹងគៅក៏បានខបកគាន   នឹងគ ើយ។ 



ក៖ ែល់គោកត្េូគចញពីេរុគោសលយែុងមក គរើគោកត្េូបានគៅចាុំខែរឬគទគរើគៅកនុងឆ្ន ុំ
ណាខខណា គ ើយគោកត្េូបានចូលបគត្ងៀនគៅកនុងឆ្ន ុំណា ខខណា? 

ខ៖ ែល់គយើងខបកបិទវេគក៏បានគចញគៅបគត្ងៀនតាមស្លោរាងៗខាួន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចឹងខ្ុុំគចញពីេរុគោសលយគៅឆ្ន ុំ១៩៩២ គៅខខ១០ អឺ្ ថ្ងៃទី៧ បានលខិិរឧទិាសនាមគៅោរិ
យល័យស្សុក។ ចឹងក៏ោរយិល័យបញ្ជូ នគយើងគៅបគត្ងៀនគៅអ្នុវទិាលយ័គ ើងឆ្នុក រ ូរ
មក ែល់ឆ្ន ុំ១៩៩២ែុង ក៏លិខិរឧគទាសនាមែុងបានធាា ក់គៅស្សុកត្បធាយ គ ើយែល់ចឹង
ត្បធានោរយិល័យបានគៅគយើងមកបង្កហ ញខាួន គ ើយបានចារ់តាុំងឱ្យខ្ុុំ នឹងបានគៅ
បគត្ងៀនគៅអ្នុវទិាល័យ គ ើងឆ្នុក។ 

ក៖ គៅថ្ងៃខខឆ្ន ុំណា? 

ខ៖ គៅថ្ងៃទី១០ ខខ ១០ ឆ្ន ុំ១៩៩២។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយបនតមកគទៀរគៅគពលែុងគាប់ ួនត្កសួងអ្ប់រ ុំម្ភនោរវវិរតន៍ចឹងគ ើយត្រូវគៅពួក
បឋមគឡើងមក បុំគពញរបូមនតចឹងបានចារ់តាុំងឱ្យពួកខ្ុុំ នឹងគៅបគត្ងៀនគៅស្លោតាគត្ពៀម។ 
បាទ! េឺឃុុំត្តាប់ស្សុកត្បធាយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចឹងគៅោលុែងសមបូរគៅគោយពួកប៉ោុលពរ និង ខខែរត្ក មគត្ចើនក៏ប៉ោុខនតគែើមបីបុំគពញ
ភារកិចចចឹងគ ើយខ្ុុំត្រូវខរចុះគៅ ួយបគត្ងៀនគកែងៗគៅកនុង១ថាន ក់អឺ្ ៨០នាក់។ 

ក៖ ចឹងត្បសុប៉ោុនាែ នស្សីប៉ោុនាែ ននាក់? 



ខ៖ អឺ្! ស្សីត្បខ លជា៣៥ គ ើយត្បុសត្បខ លជា៤៥ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយអ្ងគុយោលែុងគរៀនអ្ងគុយែុង េឺស្លោអ្រ់ម្ភន ញ្ញជ ុំងគនាះគទ ម្ភនខររបាចឹង
ម្ភនខរបនាប់ខែឌ ៗខរម្ភនខររបា អ្រ់ម្ភន ញ្ញជ ុំងគនាះគទ គ ើយចុំខែកឯកូនសិសសវញិ
អ្ងគុយគៅគលើងែ គ ើយគត្ោលកគនាលគមើលត្េបូគត្ងៀន  នឹងគ ើយ។ 

ក៖ ចឹងអ្ងគុយបទគ ើង។  

ខ៖ អ្ងគុយបទគ ើងសរគសរ។  

ក៖ អូ្! ចឹងលុំបាក។ 

ខ៖  នឹងគ ើយគៅឆ្ន ុំ១៩៩២ នឹង។ 

ក៖ ចឹងសសិសគពល ុំនាន់ែុង គរើម្ភនអាយុប៉ោុនាែ នបានចូលគរៀនោលែុងសិសសបឋម? 

ខ៖ សិសសគៅោលែុងគៅបឋមថាន ក់ទី១គនាះេឺត្បខ លជាអាយុ១០អី្គ ើយបាទ ម្ភន១១
ឆ្ន ុំគៅ១២ឆ្ន ុំគៅ១៣ឆ្ន ុំ គៅ១៥ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ចឹងគោកត្េូោលបគត្ងៀនគៅ ុំនាន់នុងេឺធុំៗខែរ! 

ខ៖ បាទ! ធុំៗខែរ។ 

ក៖ ចឹងោលបគត្ងៀនគនាះោរយល់ែឹងខែលគយើងបានគធៀបចឹងណាគរើគពលែុងសសិស
 ុំនាន់ែុង និង មកែល់គពលសិសស ុំនាន់គនះយ៉ោងគម៉ោចខែរគបើសិនជាគធៀប? 

ខ៖ អឺ្! ោលែុងសិសស ុំនាន់ែុង និង ឥឡូវគនះម្ភនោរអ្ភិវឌឍ និង ខុសខភាកគាន គត្ចើន គកែង
ោលគៅសម័យគនាះ អាយុ១០បានចូលថាន ក់ទី១ គ ើយខរមកែល់គពលឥឡវូគនះេឺអាយុ១៣
ឆ្ន ុំថាន ក់ទី៧។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចឹងម្ភនោរខុសខភាកគាន ឆ្ៃ យ។ 

ក៖ ចឹងគពលនុងគរើគពលពនយលគ់ៅចាប់បានខែស? 

ខ៖ អឺ្! សិសសគៅសម័យគនាះត្បឹងគរៀនណាស់។ 

ក៖ ចឹងត្បឹងខែរ។ 

ខ៖ ត្បឹង ចាប់បានគ ើយសបាយចិរត េឺសបាយចិរតគពលត្េូគយើងគចញគៅបគត្ងៀនងែីៗចឹង។ 

ក៖ ចាស! ចឹងសសិសគៅ ុំនាន់ែុងចង់គចះ។  

ខ៖ បាទៗ!  នឹងគ ើយ។ 

ក៖ ចឹងបនាា ប់មកគោកត្េូបនតោរង្ករយ៉ោងគម៉ោចគេគទៀរ? 

ខ៖ បនាា ប់មកគយើងបានគៅបុំគពញបគត្ងៀនគៅឯែុងបានរយៈគពល៣ខខ។ បាទ! គ ើយ
ជាមួយនឹងគពលបគត្ងៀនគពលចប់ចឹងគៅគចញគៅសត្ម្ភកគៅផ្ាះគោកនាយគនាះមួយ គាប់
 ួនអី្ប៉ោុលពរ នងឹគ ើយ ប៉ោុលពរបានចូលមកប៉ោះជាមួយនឹងទហានរែឋកមពុជាគយើងក៏បាន
បាញ់គាន  ែល់បាញ់គាន គៅវរតភនុំវហិារ គៅខាងភូមិតាត្ពង នឹង ចឹងគៅខាងរបូងភូមិតាត្ពងែុង
ចឹងត្េូខែលបាននាុំគាន គៅបគត្ងៀនែុងេឺពួកខ្ុុំររ់ចូលរនធគៅត្រង់សុទធ គេគៅថារនធគៅត្រង់
គស ខែលជារនធគៅខែលម្ភនសុវរថិភាព សទុធខរត្បុសៗទុំងអ្ស។់ 

ក៖ ចឹងសទុធខរត្េូបគត្ងៀន? 

ខ៖ សុទធខរត្េូបគត្ងៀន ុំនាន់ែូចគាន   ុំនាន់គចញគៅបគត្ងៀនែូចគាន  គៅឆ្ន ុំ១៩៩២ត្េូៗ៥ នឹង
គ ើយែូចគាន ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ត្បមូលគយើងខរមតង គៅបគត្ងៀនគៅស្លោបឋមែុងគែើមបីបុំគពញរូបមនតគៅបាធាយ ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងមក ួយមួយរយៈគពលមកបុំគពញែុង។ 

ខ៖ បានមក ួយរយៈគពល៣ខខ! 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយ ែល់គពលពួកខ្ុុំបានររ់ចូលរគដេ ត្រង់សុខគ ើយក៏បានរ ុំស្លយខបកគាន វញិ អ្រ់
ម្ភនបានប៉ោះរល់ែល់ខ្ុុំគនាះគទ។ 

ក៖ ចឹងអ្រ់ម្ភនែូចថាត្បជាពលរែឋគៅកនុងភូមិែុងអ្រ់ម្ភនអី្គទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនអី្ខែរ! បានផុ្រទុកខគទស គត្ោយមកបានខ្ុុំបុំគពញកិចចោរែុងចប់។  ខ្ុុំបានវលិ
មកស្លោគៅស្លកលវទិាល័យគ ើងឆ្នុកវញិ។ 

ក៖ ចាស! អ្រ់គទសគោកត្េូចឹងចង់និយយថាគេបានបញ្ជូ នគោកត្េូគៅែុង គរើគេបានឱ្យ
ត្បាក់ខខគោកត្េូយ៉ោងគម៉ោចខែរ? 

ខ៖ ោលែុងគេឱ្យត្បាក់ខខគយើង៥០,០០០។ 

ក៖ ចឹងបានឱ្យគសែើគាន ? 

ខ៖ បាទ! គេឱ្យែខែរ។ 

ក៖ ចឹងគោកត្េូគនះទឹកចិរត។ 

ខ៖ បាទ! គោយស្លរខរគយើងគទើបខរបានចូលគៅ។ 

ក៖ ត្រូវគ ើយគោកត្េូខ្ុុំស្លែ នខរគេម្ភនត្បាក់ឧបរថម ម្ភនត្បាក់គលើកទឹកចិរតអី្គផ្សងគទៀរ     
ចឹងណា។ 



ខ៖ អ្រ់ម្ភនគទ េឺគយើងគៅ ួយគេ។ 

ក៖ ចឹងបានត្បាក់ប៉ោុនាែ នគ ើយគយើងបានគៅ ួយគេ។ 

ខ៖ បាទ! គៅ ួយ គោយរថ្មាខាួនគយើង េឺថាគបើសិនជាត្បាក់ខខគយើងបាន៥០,០០០ ចឹងបានខរ
៥០,០០០ចឹង។ 

ក៖ ចឹងគោកត្េូម្ភនមនសិោខពស់ណាស់។ 

ខ៖ បាទៗ! 

ក៖ គ ើយគពលែុងត្បគទសកុំពង់ខរម្ភនសញ្រ្ង្កគ ម គ ើយភ័យភិរ។ 

ខ៖ គៅគពលែុងេឺខ្ុុំបានគៅគរៀន៣ខខ គ ើយអ្រ់បានចូលភូមិរបស់ខ្ុុំគនាះគទ អ្រ់ម្ភនចូល
គៅកនុងភូមិតាត្ពងគនាះគទ ចឹងបានកនាងមកចប់៣ខខ។ ខ្ុុំបានមកែលអ់្នុវទិាលយ័គ ើងឆ្នុក
ែុងវញិ ប៉ោុលពរ និង ទហានត្បទះគាន គ ើយបាញ់គាន គៅកនុងភូមិតាត្ពងែុង ស្លា ប់អ្នកខែល
លក់អឺ្! ចុំែីអាហារ គ ើយនិងបាន ញ្ជូ នចុំែីអាហារែុងឱ្យខ្ុុំ ូបគទៀរ បានត្រវូត្គាប់ 
គ ើយគោះ ស្លា ប់បាន២នាក់ និង អ្នកលក់បានយកអី្ឱ្យគយើង ូបោលគពលគយើងគៅគរៀន 
ែុង គ ើយស្លា ប់។ បាទ! ខបកគាន  គ ើយអ្នកខាះក៏បានគចញឆ្ៃ យគាន អ្រ់ម្ភនគៅគទ ររ់គចញ
អ្ស់រលីង ខាះគៅគៅគនះគនាះ បានពីសខែត កគៅ បានន័យថាខខែរត្ក មបានចូលពីទហាន
គយើងគនះគៅ ោលគនាះបានចូលត្គាប់គផ្ទា ងគៅ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងបនាា ប់មកគោកត្េូបានវលិត្រឡប់មកវញិ។ 

ខ៖ ចាស!  នឹងគ ើយ បានវលិមកវញិគ ើយបានគេឱ្យគយើងបានរស់គៅែុង បានគេែកមក
គរៀនគៅស្លោគយើងវញិគ ើយ។ 

ក៖ ចឹងបនាា ប់មកគោកត្េូគៅកនុងឆ្ន ុំណាបានគោកត្េូបានគរៀបអារ ៍ពិរ ៍? 



ខ៖ គៅឆ្ន ុំ១៩៩៥  ិរ៩៦ែុងខ្ុុំបានគរៀបអារ ៍ពិរ ៍។ 

ក៖ ចឹងោលែុងត្រវូជាប់ស្លច់្មជាមួយនឹងបងបអូនឬក៏ជាអ្នកែ៏ថ្ទ? 

ខ៖ គរៀបអារ ៍ពិរ ៍េឺបានចង់ស្លព នជាមួយអឺ្ត្បពនធសពាថ្ងៃ នងឹ េឺអ្នកែ៏ថ្ទទុំងអ្ស់ អ្រ់
ម្ភនជាប់ស្លច់្មអី្គនាះគទ។ 

ក៖ ចឹងបានគៅឆ្ៃ យចឹងគោកត្េូអ្រ់ម្ភនបានគឃើញពួកពីមុនគនាះគទ? ចឹងគោកត្េូយ៉ោង
គម៉ោចបានគម៉ោចបានគោកត្េបូានជាប់ស្លច់្ម នឹង គរើគោយស្លរខរចាស់ទុុំជាអ្នកជាប់ស្លច់
្ម? 

ខ៖ អឺ្! ោរខែលបានគរៀបអារ ៍ពិរ ៍ គ ើយនិង បានជាប់ស្លច់្មគារ់សពាថ្ងៃគនះ េឺ
មិនខមនចាស់ទុុំគនាះគទ េឺោរគមើលគឃើញរបស់ខ្ុុំ គ ើយបានគារ់មកគរៀន គ ើយចឹងក៏ខ្ុុំគមើល
លកខែសមបរតិរបស់គារ់គៅ។ 

ក៖ ចឹងជាកូនសិសសគោកត្េូ? 

ខ៖ បាទ! ជាកូនសិសសខ្ុុំ។ 

ក៖ ចឹងបានម្ភនអ្នុសោវរយី៍ជាមួយ? 

ខ៖ បាទ! បានម្ភនអ្នុសោវរយី៍ជាមួយ គ ើយក៏ត្បាប់ចាស់ទុុំឱ្យគារ់ចូលសត។ី 

ក៖ ចឹងបានសគងករគមើលអ្រតចររិ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ បានសគងករគមើលរូបរាងរបស់គារ់ចឹងស្លអ រែូចអ្នកត្េូចឹងខែរគៅ។  

ក៖ អូ្ចឹងគៅ! ចាស! ែល់គពលគោកត្េូបានគរៀបអារ ៍ពិរ ៍គៅកនុងឆ្ន ុំណាខែរគោកត្េូ? 

ខ៖ ខ្ុុំបានគរៀបអារ ៍ពិរ ៍គៅកនុងឆ្ន ុំ១៩៩៥ ្នចូល៩៦។ 



ក៖ ចឹងគោកត្េូបានគរៀបអារ ៍ពិរ ែុ៍ងបាន ូនថ្ងាទឹកគោះខាងស្សីចុំនួនប៉ោុនាែ ន? 

ខ៖ អឺ្! បាន ូនថ្ងាទឹកគោះខាងកូនស្សីចុំនួន៥ ី េឺបាន៥ ីម្ភសគៅោល ុំនាន់ែុង។ 

ក៖ ចឹងគៅគពលខែលគោកត្េូគៅថ្ងៃគរៀបអារ ៍ពិរ ៍ែុង គរើម្ភនគេចូលរួម។  

ខ៖ បាទ!  នឹងគ ើយ បានអ្គញ្ជ ើញគេចូលរួមតាមត្បថ្ពែីរបស់គយើងចឹងគៅ។ បាទ! 

ក៖ គរើគោកត្េូម្ភនអ្ាីគែើមបីកុំែរបរយិោសគែើមបីញុុំោរគោកត្េូែុង? 

ខ៖ អូ្! ញុុំោររបស់ខ្ុុំេឺសបាយណាស ់េឺអ្គញ្ជ ើញគភ្ៀវជាកិរតិយស ចុំនួន៥០រុ។ 

ក៖ ចឹងគត្ចើនណាស់! គរើទុំង២នាក់ែុង? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! បានចុំនួន១០រុ គ ើយខាងភរយិរបស់ខ្ុុំែុងបានចុំនួន៤០រុ គ ើយគភ្ៀវ
បានអ្គញ្ជ ើញតាុំងពីភនុំគពញ គ ើយបានគលងអ្គកស។ 

ក៖ អូ្ចាស! សបាយណាស!់ 

ខ៖  នឹងគ ើយ ខាងស្សីគេ ួលចឹងណា គ ើយគយើងបានអ្គញ្ជ ើញត្េូៗគយើងម្ភនគោកត្េូគាន
គយើងនិងម្ភនគោកត្េូនាយកអី្ចូលរមួ ឱ្យ បូស្ស្លគស្លត ក ឱ្យ ូបស្ស្លគស្លត កែប់។ 

ក៖ ចឹងគៅោលែុងេឺសបាយរកីរាយណាស។់ 

ខ៖ បាទ! គៅោលែុងសបាយរកីរាយអ្ធឹកអ្ធមណាស់។ 

ក៖ ចឹងគពលែុងទល់ភាឺខរមតងគ សគោកត្េូ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនបានែលគ់នាះគទ ទល់ខរគម្ភ៉ោង១ចឹងណា។ 

ក៖ ចឹងគោកត្េូក៏បានរាុំជាមួយនឹងមិរតភកតិអី្ចឹងគៅ? 



ខ៖ បាទ! បានរាុំជាមួយនឹងមិរតភកតិអី្ចឹង គ ើយជាមួយអ្នកកុំែរអី្ចឹងគៅ។ 

ក៖ បានគត្ចើនបទគែសត្េូ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ បានគត្ចើនបទខែរ បាន១០បទអី្១០ជាងខែរ ។ 

ក៖ ចឹងខ្ុុំសួរគោកត្េូគៅគពលថ្ងៃោរែុង ែូចថាមួយ ីវរិគយើងម្ភនោរខរមួយែងគនាះគទ 
ណាចឹង គរើអារមែែ៍របស់គោកត្េយូ៉ោងគម៉ោចខែរខ្ុុំចង់សួរខចក? 

ខ៖ អូ្! សបាយរ ុំគភើប គៅកនុងមួយ ីវរិគនះគយើងម្ភនថ្ែេូខរមួយចឹងគយើងសបាយរ ុំគភើប 
សបាយគៅកនុងចិរតគៅកនុងអាកមែវធីិរបស់គយើង នឹងណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បាទ!  នឹងគ ើយបាទ។ សបាយចិរតរ ុំគភើប រកអ្ាីគត្បៀបផ្ាឹមគាែ នគនាះគទណា។ 

ក៖ ចាស! ចឹងគោកត្េូោរអី្គ ើយរួចគ ើយបានចាប់ថ្ែគាន រួចគ ើយ ែលគ់ពលភរយិរបស់
គោកត្េូ គរើគារ់បានត្បកបមុខរបរអ្ាីខែរ? 

ខ៖ គារ់បានត្បកបមុខរបរជាស្តសតីគមផ្ាះ។ 

ក៖ ចឹងចុំនួនប៉ោុនាែ នឆ្ន ុំបានគោកត្េូម្ភនបុត្តាបុត្រី? 

ខ៖ អឺ្! ចុំនួន២ខខ។  

ក៖ បាន២ខខ។ 

ខ៖ ចឹងបានគរៀបោរ២ខខខ្ុុំម្ភនបុត្រ១ ខ្ុុំបានត្បកបបុត្រគនាះ គ ែ្ ះ យីស្សីគែង។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ េឺបងស្សីគេ កូនស្សី។  



ក៖ ចឹងគ ែ្ ះ នឹងម្ភនអ្រថន័យយ៉ោងែូចគមតចខែរ? 

ខ៖ យីស្សខីែង េឺម្ភនន័យថា យីជាគ ែ្ ះ ីតារបស់គយើង គ ើយស្សីខែងេឺបានន័យថាលអ
ត្រឹមត្រូវពិគរាះខែងែង។  

ក៖ ចឹងទក់ទញ់ចិរតអារមែែ៍ណា។ 

ខ៖ បាទ!  

ក៖ អូ្! ចាស! គ ែ្ ះកូនលអគ ើយ គត្រះគោកត្េខូខែរចឹងោក់សុទធខរម្ភនអ្រថន័យ។ 

ខ៖ បាទ! គោយោរេិរ នឹងគ ើយ។  

ក៖ ចាស! ពិគរាះលអណាស់។ ចឹងកូនែុងគរៀនែល់ថាន ក់ទីប៉ោុនាែ នគ ើយ? 

ខ៖ ចឹងកូនទី១ស្សី នងឹ គារ់បានត្បឡងបាក់ឌុបគៅកនុងឆ្ន ុំ២០១៣ គ ើយគារ់បានគរៀនគពទយ
ឈែបយកបរញិ្ញា ប័ត្ររង គ ើយបានគចញគ ើយ គៅកនុងឆ្ន ុំ នឹង េឺគារ់បានចប់បរញិ្ញា ប័ត្ររង
គ ើយចឹងគារ់បានត្បឡងគចញគៅកនុងឆ្ន ុំ នឹងគ ើយ បានត្កបខែឌ គពត្ទ ។ 

ក៖ ចឹងមិនទន់ែឹងលទធផ្លគទ? 

ខ៖ បាទៗ! មិនទន់បានគចញលទធផ្លគនាះគទ។ 

ក៖ ចាស! ចឹង ូនពរឱ្យជាប់។ 

ខ៖ ស្លធុ! បាទ! 

ក៖ ចឹងគោកត្េូបនាា ប់មកគរើប៉ោុនាែ នឆ្ន ុំគទៀរបានម្ភនកូនបនត? 

ខ៖ ៣ឆ្ន ុំគទៀរ! 

ក៖ អូ្! គ ើយចឹងកូនែុងគរើម្ភនគ ែ្ ះអ្ាីខែរគោកត្េូ? 



ខ៖ បាន៣ឆ្ន ុំគទៀរបានម្ភនកូនស្សីគនាះគ ែ្ ះយីសុភាលិោ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងមកែល់គពលឥឡូវ គរើកូនែុងគរៀនែល់ណាគ ើយ? 

ខ៖ មកែល់គពលឥឡូវគនះកូនែុងបានគរៀនទីបឋមរ ូរមកែល់គពលឥឡវូគនះ នងឹបាន
ជាប់បាក់ឌុបគៅឆ្ន ុំ២០១៨។   

ក៖ ២០១៨ អូ្! 

ខ៖  នឹងគ ើយ២០១៨។ 

ក៖ ចឹងមកែល់គពលឥឡូវ នឹងគារ់បានមកត្បឡង? 

ខ៖ បានមកត្បឡងត្េូខផ្នកេែិរវទិា។  

ក៖ គៅស្លោ? 

ខ៖ គៅស្លោវទិាល័យថ្ត្ពទទឹង។ 

ក៖ អូ្! ចុះមកែល់គពលឥឡូវកុំពង់? 

ខ៖ កុំពង់ខរត្បឡង។  

ក៖ ចាស! ចឹង ូនពរកូនែុងឱ្យត្បឡងឱ្យបានជាប់គទៀរ ឱ្យបានគជាេ ័យណាគោកត្េូ។ 

ខ៖ ស្លធុ! 

ក៖ គ ើយចុះបនាា ប់មកគទៀរ? 

ខ៖ កូនគៅគ ែ្ ះយីចុំណាន។ 

ក៖ ចាស! គ ើយចឹងគរើគារ់បានគរៀនសតូ្រែលណ់ាគ ើយ? 



ខ៖ បានគរៀនសូត្រត្រឹមថាន ក់ទី៩គ ើយ។  

ក៖ ខរកូនគៅែុងគារ់គរៀនសពាថ្ងៃ នឹង គរើគារ់គរៀនបានពូខកខែរឬគទ បានគលខប៉ោុនាែ ន? 

ខ៖ កូនែុងសពាថ្ងៃគរៀនពូ ែូចថាមិនពូខកខែ របានត្រឹមខរគលខ១៩ និង ២០។ 

ក៖ ចឹងបា៉ោមកែល់ផ្ាះអ្រ់ម្ភន ួយកូនឱ្យបានគលខមួយអី្គនាះគទ? 

ខ៖ អូ្! បា៉ោអាខលងខររកសុីអ្រ់បាន ួយបគត្ងៀនគារ់ ោុំបិរចិរែងឯងអ្រ់មុរគនាះគទ នឹង
គ ើយ អ្រ់ម្ភនបាន ួយបគត្ងៀនគារ់គត្រះគៅខររកសុីចឹងណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយ។  

ក៖ ចឹងមុននឹងបញ្ច ប់គរើគោកត្េូម្ភនរកយគពចន៍អ្ាីគែើមបីផ្ទត ុំគផ្្ើរែល់កូនគៅ ុំនាន់គត្ោយ
 នឹង? 

ខ៖ អឺ្! មុននឹងបញ្ច ប់ខ្ុុំសូមអ្រេុែអ្នកត្េូខែលបានមកសម្ភា សខ្ុុំ គ ើយខ្ុុំសូមផ្ទត ុំគផ្្ើរែល់    
បអូនៗ និងគកែងៗគៅ ុំនាន់គត្ោយចឹងថាេឺ ត្បគទសរបស់គយើងម្ភនោរអ្ភិវឌឍបានគត្ចើនគ ើយ
ចឹង។ អឺ្! ធនធានមនុសសក៏គត្ចើនខែរ ចឹងបអូនៗសមូខុំត្បឹងគរៀន។ បាទ! យកចិរតទុកោក់គរៀន
សូត្រ គែើមបឱី្យបានោរង្ករលអ គ ើយគ ៀសវាងគត្េឿងអ្បាយមុខ ែូចជាគត្េឿងគញឿន ស្ស្លអី្
 នឹងកុុំប៉ោះរល់ឱ្យគស្លះ។ បាទ! 

ក៖ ចាស! ចឹងខ្ុុំសូមអ្រេុែគោកត្េូគត្ចើនខែលបានឱ្យខ្ុុំសម្ភា សត្បវរតិផ្ទា ល់ម្ភរ់របសគ់ោក
ត្េូគែើមបីយកគៅោក់គៅគលើគវបស្លយ ចឹងគរើគោកត្េូឱ្យខ្ុុំយកគៅោក់បានខែរឬគទ? 



ខ៖ បាទ! អ្រ់អី្គនាះគទ។ បាទ! គ ើយអ្រេុែខែលអ្នកត្េូម្ភនចិរតទូលុំទូោយចង់បាន
សម្ភា សពី ីវត្បវរតិរបស់ខ្ុុំយកគៅអឺ្ផ្ោយគៅកនុងគវបស្លយែុងក៏អ្រ់ម្ភនបញ្ញហ ខែរោក់ចុះ។ 
បាទ! 

ក៖ ចាស! គ ើយនិងសុុំងររបូរបស់គោកត្េូ១ប៉ោុសគទៀរយកគៅោក់គៅគលើគេ ទុំព័រ នឹង។ 

ខ៖ បាទ! អូ្គខ! 

ក៖ ចាស! ចឹងគែើមបីភាជ ប់ជាមួយនឹងសគមាង ោក់គៅកនុងគេ ទុំព័រ នឹង គ ើយែឹងពី ីវត្បវរតិ
របស់គោកត្េូគ ើយនិងបានគឃើញរូបរបស់ត្េូគទៀរចឹងណ្ា។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គតាះ!  

ក៖ អឺ្! ខ្ុុំសូម ូនពរគោកត្េ។ូ  


