
ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំអអ៉េម សារនួ 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេង សុវណ្ណនរនិទ    ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះឈអ្៉េម សារនួ 

 

ពរ៌ម្ភនសឈងេបរបស់អ្ ុ ៊ុំឈអ្៉េម សារនួ 

អ្ ុ៊ុំឈអ្៉េម សារួនម្ភនអាយ៦ុ៨ឆ្ន ាំឈេើយឆ្ន ាំឈនោះ ឈេើយគារ់ជាអ្នកឈខរតឈសៀមរាបតាំងតរ 

ពីគារ់ឈកើរមកឈម្៉េោះ។ គារ់ម្ភនបងបអូនចាំនួន៤នាក់ ឈេើយគារ់ជាកូនទី២ឈៅកនុងត្កមុត្េ ួ

សារ។ គារ់ឆ្្ងការ់នូវការលាំបាកជាឈត្ចើន និង បានឈ្វើការជាឈត្ចើនឈៅសម័យប៉េុលពរ។ 

គារ់ត្រូវជួយការងារឪពុកម្ភត យរបសគ់ារ់ឈៅឈនសាទត្រីឈត្រោះគារ់ជាបឈងាោ លកនុងត្កមុ

ត្េួសារ។ 

 

ក៖ បាទ! ជាដាំបូងខ្ុាំសូមតល្ងអ្ាំណ្រេុណ្ដល់អ្ ុ៊ុំតដលបានឲ្យខ្ុាំសម្ភា សពីត្បវរតិរបស់ 

អ្ ុ៊ុំឈេើយការសម្ភា សេនឹងត្រវូបានឈរៀបចាំឈោយសាកលវទិាល័យមួយតដលម្ភនឈ ម្ ោះ

ថាត្ពីហាំយ៉េង់តដលឈៅឯសេរដឋអាឈមរកិ។ បាទ! ឈគាលបាំណ្ងរបសស់ាកលវទិាល័យ

េឺចង់សម្ភា សន៍ត្បវរតិត្បជាជនតខមរ ឈដើមបីរការទុកត្បវរតិត្បជាជនតខមរ ឈដើមបីឲ្យកូនឈៅ

ជាំនាន់ឈត្កាយរបស់ពួកគារ់អាចសាោ លពី់ត្បវរតិរបស់ជីដូនជីតឈេើយឈរៀនអ្ាំពីត្បវរិតរបស់

ពួកគារ់ណាអ្ ុ៊ុំ។ បាទ! ឈេើយចឹងឈៅឈពលតដលខ្ុាំសម្ភា សអ្ ុ៊ុំចប់ ខ្ុាំនឹងោក់ការសម្ភា ស

របស់អ្ ុ៊ុំេនឹងឈៅកនុងឈវបសាយរបស់សាលាតដលម្ភនឈ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhis 

tory.byu.eduណាអ្ ុ៊ុំ។ ចឹងឈរើអ្ ុ៊ុំយល់ត្ពមឲ្យខ្ុាំោក់សម្ភា សរបសអ់្ ុ៊ុំចូលឈៅកនុងឈវបសាយ



របស់សាលាឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ត្ពម! 

ក៖ បាទ! ចឹងសត្ម្ភប់ថ្លៃតខតដលខ្ុាំសម្ភា សឈនោះេឺ ឈៅថ្លៃទី០៧ តខសហី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ឈេើយការសម្ភា សឈនោះត្រូវបានឈ្វើឈ ើងឈៅភូមិចុងឃ្នន ស សងាា រ់ចុងឃ្នន ស ស្សុកឈសៀម 

រាប ឈខរតឈសៀមរាប។ ឈេើយខ្ុាំជាអ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះឈេង សុវណ្ណនរនិទ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះ

អ្វីតដរអ្ ុ៊ុំ?  

ខ៖ ខ្ុាំឈ ម្ ោះឈអ្៉េម សារួន។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ។ 

ក៖ ចុោះឆ្ន ាំឈនោះអ្ ុ៊ុំម្ភនអាយបុ៉េុនាម នឈេើយ? 

ខ៖ ខ្ុាំ៦៨។ 

ក៖ ឈរើអ្ ុ៊ុំឈកើរឈៅថ្លៃតខឆ្ន ាំកាំឈណ្ើ រតដរ? 

ខ៖ ខ្ុាំឈកើរឈៅថ្លៃសុត្ក ឆ្ន ាំមាញ់ តខអាសា្តខមរណា ឈបើបារាាំងដូចឆ្ន ាំ១៩៥២។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនស្សុកកាំឈណ្ើ រឈៅឯណាតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុាំស្សកុកាំឈណ្ើ រឈៅចុងឃ្នន សឈនោះឯង អ្នកចុងឃ្នន សសុទធ។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនបងបអូនចាំនួនប៉េុនាម ននាក់តដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុាំបងបអូន៤នាក់។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំជាកូនទីប៉េុនាម នតដរអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ខ្ុាំកូនទី២។ 

ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំអាចត្បាប់ឈ ម្ ោះទាំងអ្ស់របសប់ងបអូនអ្ ុ៊ុំបានឈទ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះបងឈអ្៉េម សាឈរឿន។ ខ្ុាំឈ ម្ ោះឈអ្៉េម សារនួ មួយឈទៀរឈនោះឈអ្៉េម សាថ្ម៉េ មួយឈទៀរ 

ឈអ្៉េមសាឈរ ៉េរឈៅវរតសាវ យ។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនចាំសាច់ឈរឿងអ្វីខោ្ះជាមួយបងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំ តាំងពីឈកមងៗមកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ពីឈកមងៗខ្ុាំនិងបងខ្ុាំ វាតរ២នាក់ បងបអូនឈទ។ មុនដាំបូងឈនាោះដល់ឆ្ន ាំ១៩៦២ឈេើយ

បានបអូនខ្ុាំឈកើរ ដលឆ់្ន ាំ៦២បានម្ភនបអូនៗមួយឈទៀរ។ កាលឈដើមមិញបងនិងខ្ុាំកមសរ់

ណាស់។ 

ក៖ កមសរ់តបបណាតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កមសរ់តដរ តម៉េខ្ុាំមុនដាំបូងគារ់លក់ត្រីតរដលឪ់ពុកម្ភត យគារ់ស្ាប់អ្ស់ឈៅ គារ់ធ្្លក់ 

ខ្ួនត្កឈៅក៏ខ្ុាំនិងបងបអូនកមសរ់ម្ភត យឈៅរាយម៉េងឈៅក៏ខ្ុាំឈៅផ្ទោះ២នាក់បងបអូនក៏តរង 

ត្ពួល។ បងឈៅតរងត្ពួលបអូនឈៅផ្ទោះោាំបាយរាយម៉េង ឈោោះឈ្វើមហូបឲ្យឈេញុាំឈៅដល់ឈពល 

ឈម្ភ៉េងត្រឹម៤មកវញិ ឈេើយខ្ុាំមកមុន មកឈោោះម៉េងឈៅក៏ោាំបាយឲ្យញុាំចង់រាល់ថ្លៃរកសុ ី

ចិញ្ច ឹមបងបអូន២នាក់ ម្ភត យឈៅរាយម៉េងឈៅឈត្រើយម្ភេ ងបារ់ ឈនោះបអូន២នាក់។ ខ្ុាំឈៅតរខ្ុាំ 

២នាក់បងបអូនឈទ ថារេូរដល់ខ្ុាំ ា្ំអាយុត្បតេលជា១៤ ខ្ុាំឈប់ឈរៀបអាយុ១៤ឆ្ន ាំ ខ្ុាំ 

ឈប់ឈរៀនឈេើយខ្ុាំអាយុ១៦ឆ្ន ាំ។ ខ្ុាំឈចោះរកសុី ខ្ុាំឈចោះឈ្វើការឲ្យឈេខ្ុាំឈ្វើការឲ្យឈេដឹកម៉េងេ ុ៊ុំ 

ដល់ឈពលដឹកម៉េងេ ុ៊ុំឈេើយ។ ឆ្ន ាំេនឹងឈទៀរដូចខ្ុាំអាយុ១៦ឆ្ន ាំេ ី ១៦េីរដឋត្បហរ ដល ់

រដឋត្បហរចប់របររកខ្ួនឯងឈេើយបងខ្ុាំអ្រ់ម្ភនឈៅជាមួយឈទ។ ម្ភនឈៅតរឪពុកម្ភត យ 



បអូន២នាក់ខ្ុាំមួយ ខ្ុាំដូចបឈងាោ លចឹងឯង ឈៅចប់រករបរខ្ួនឯងរកលបោក់លប ឈនាោះ 

ខ្ួនឯងអ្រ់ម្ភនបងបអូនណាឈេជួយឈទបអូនរូច២នាក់ឪពុក។ អ្រ់តដលជួលកមមករឈទតរ 

២នាក់ឪពុកនិងកូនេនឹង ោក់លបឈៅលបឈនាោះឯង បានោក់លបបានបាន្ូរធ្លររិច 

បាន្ូររិចមកតាំងពីឈនាោះឯងរេូរមកដល់ឆ្ន ាំ១៩៧៥ បានអាពរ បានអាពរមកឈនាោះ 

បានតបកគាន បងឈៅឈៅឯឈណាោះ ឈៅឈៅត្កឡាញ់បងបអូនខ្ុាំឯឈនោះឯង។ ខ្ុាំអ្រ់បានឈដើរ

ចល័រ ឈៅឯណាឈទដាំបូងឈៅតរឈនោះ បអូនៗខ្ុាំឈៅរូចៗមិនបានចល័រចល័រតរខ្ុាំេនឹងឯង 

ឈៅដល់ស្សុកឈេសអីត្កសាាំងខាងឈលើឈយើងឈនោះ។ ចស! ឈៅឈៅឈៅឪពុកខ្ុាំោាំបាយ ោាំ

បាយរួមណាឈេើយម្ភត យខ្ុាំ។ 

ក៖ ោាំបាយទុកឲ្យឈេេូប? 

ខ៖ ចស! ោាំបាយកនុងរួមកនុងមួយភូមិ មួយភូមិណា មួយកងៗ។ 

ក៖ មួយកងៗត្បតេលជាប៉េុនាម ននាក់តដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មួយកងឈត្ចើនណាស់ឈត្រោះវាម្ភនប៉េុនាម នកងឈចោះ កង “េ” កង “ឃ” កង “ង” ៣កង 

មួយកងៗត្បតេលជារាប់រយតដរ រាប់រយមនុសសតដរ េិរជាត្េួសារ។ ចស! ឈត្ចើន

ណាស់ោាំមួយកងឈនាោះឯងោាំឈៅ ឪពុកខ្ុាំោាំបាយតម៉េខ្ុាំឈៅឈសាៃ រទឹកត្រី គារ់ឈសាៃ រទឹកត្រី 

ទឹកអ្ាំបិលឈេណា ទឹកអ្ាំបិលតដលឈេត្បឡាក់ឈេើយណា ឈេើយខ្ុាំចប់ចលរ័ ចល័រឈដើរ 

ឆ្ៃ យណាស់ឈៅដល់រាំបន់ឃុនឈរៀម ឈនាោះពួកឈនោះ ា្ំត្គាន់ឈេើយ មីមិញេនឹងឈៅឈរៀន 

មីទី២ចល័រតដរ។ ខ្ុាំឈៅដល់រាំបន់ឃុនឈរៀមឈៅយូរត្គាន់ឈេើយឈៅយូរតដរបានៗត្រ ប់ 

មកវញិ ត្រ ប់មកវញិមកឈៅឈនោះឯង ចល័រតមឈនោះឈត្រោះឈយើងចល័រជិរឈៅឈនោះណា 



ឈ្វើតស្សឈៅ ត្បវរតិអាពរមិនតដលដឹងឈទ ឈេេ៎! ម្ភនបាយឯណាត្េប់ត្គាន់អ្រ់ម្ភនបាយ

ញុាំត្េប់ត្គាន់ឈទ ឈៅក៏ចល័រឈនោះឯងដល់ឈពលឆ្ន ាំ១៩៧៦បានខ្ុាំឈរៀបត្េួសារ។ 

ក៖ ចឹងម្ភនន័យថាអ្ ុ៊ុំម្ភនត្េួសារឈៅកនុងសម័យប៉េុលពរ? 

ខ៖ ចស! ឈរៀបត្េួសារ។ 

ក៖ ឈរៀបេនឹងឈរៀបតបបណា? ឈេឈរៀបឲ្យឬក៏? 

ខ៖ ឈេឈរៀបឲ្យគាន ឈត្ចើនណា ចូលជិរ២០េូរឈេឈរៀបឲ្យឈៅឈនោះឯង ដល់ឈពលខ្ុាំឈនោះក៏អ្រ់ 

បានរួចចល័រឈរៀបបតីឈេើយក៏ឈៅចល័រឈទៀរដូចគាន  ប៉េុតនតថាខ្ុាំឈៅឈនោះវាម្យម ម្យម 

ឈម៉េច ម្យមអាឈរឿងេូបតដលឈយើងឈ្វើការឈៅទឈនវ្ាសមបូរត្រីណា។ ចស! វាេូបម្យម 

វាមិនសូវខវោះខារដូចអ្នកឈៅខាងឈលើឈទ ទល់តរឈៅឈលើបានខវោះខារឈបើឈៅទឈន្វាម្យម 

វាម្ភនតដរ វាម្ភនឈពលខ្ោះតដលោច់តដរ ប៉េុតនតឈយើងោច់ឈយើងបានត្រីជួយ ដល់ឈពលខ្ុាំ 

ឈរៀបឈេើយឈៅមីបអូនទី២ ឈនោះមីទី៣ មីទី៤ឈនោះឯងចល័រ មីឈនោះចល័រខ្ាាំងតដរ។ កាល

េនឹងតបកគាន ចប់ឈផ្តើមតបកគាន ឪពុកម្ភត យឈៅទីឈនោះ បអូនឈៅឈៅឃ្្នាំង បងខ្ុាំឈៅឯសាំឈៅ

លូន សាំឈៅលូន ត្កឡាញណ់ាឈៅឯឈណាោះឯង ឈេើយខ្ុាំឈនាោះក៏ឈពលបានបតី ឈរៀបបាន 

ត្បតេលមួយតខឈេចល័រឈយើងឈៅឈៅសាលាត្រីឆ្ៃ ញ់ សាលាត្រីឆ្្ញក់ាំពុងភ្ក់ឈចញពី 

សាលាត្រីឆ្ៃ ញម់កបានឈៅឈៅឯណាឈចោះ ដូចជាឈ ើងឈៅការត្ពុាំឈទៀរ ការត្ពុាំឃនុឈរៀម 

ស្សុកការត្ពុាំឃុនឈរៀមឈេឈៅភនាំ៣ណា បានឈចញពីឈនាោះមកឈៅឯឈណាោះ ត្បតេលមួយ 

តខបានឈចញពីឈនាោះមកឈទៀរមកឈៅឯឈនោះ ខ្ុាំទមៃន់កូនមួយ។ 

ក៖ ចុោះឈពលតដលអ្ ុ៊ុំចល័រេនងឹឈេឲ្យឈ្វើអ្វីតដរអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ឈេឲ្យកាប់ឬសស ីកាប់ឬសសីយកឈ្វើត្ពលួ ឈបាចវល្ិ៍មួយចាំនួនមួយចាំនួនកាប់ចត្មឹង 

កាប់ឈឈើឈ្វើចត្មឹងេនឹងពួកខ្ុាំ។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំអ្រ់ម្ភនឈេធ្្លប់ឲ្យឈ្វើតស្សឈ្វើអី្ឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ្វើតស្សឈ្វើឈៅទីឈនោះឈយើងឈៅទឈន្ឈយើងឈ្វើតស្ស។ ចស! ឈ្វើតស្សោាំតមម្ភរ់ទឈន្

តមត្បឡាយខាងឈជើងឈេើយ ឈបើចល័រឈៅសាលាត្រីឆ្ៃ ញ់ឈេឲ្យត្ចូរស្សូវ។ ចស! ឈៅ

កាំពង់ភ្ុកណាឈៅត្ចូរស្សូវ ខ្ុាំឈ្វើតដរឈរើតស្សអី្េនឹង។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំធ្្លប់បានឈលងតលបងកាំសានតអី្ឈទជាមួយបងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំកាលពីឈៅឈកមងៗ? 

ធ្្លប់បានឈលងជាមួយគាន អ្រ់ឈទ ឬក៏តបកគាន រេរូ? 

ខ៖ អ្រ់តបកឈទ។ ឈបើកាលពីឈដើមមិញបងត្បុសខ្ុាំ បងខ្ុាំស្សឡាញខ់្ុាំណាស់ ឈពលឈៅណា 

ចឹងឈលងជាមួយគាន ឈនាោះឯង តរឈបើឈៅថ្ត្ពឈៅអី្ឈអ្ៀវករបអូនយកឈៅ បងបអូនខ្ុាំអ្រ់ឈចោះ 

ទស់គាន ឈទ ទាំង៤នាក់អ្រ់ឈចោះទស់គាន ឈទឈេើយឈបើមីបអូនខ្ុាំមួយឈនាោះ មីឈនាោះក៏ស្សឡាញ ់

ចាំណាប់ឈត្រោះខ្ុាំអ្រ់ម្ភនបអូនឈនាោះ បអូនវាឈទើបតរម្ភនរូចឈនាោះ ឈលងអី្ក៏មិនតដលឈចោះវាយ 

បអូនតដរ ជិោះតរករវាមិនតដលចុោះដីផ្ងបអូនទាំងអ្ស់មិនតដលទស់គាន ឈទេឺឈលង ឈលងជា  

មួយគាន មិនតដលទស់ឈទ។ ា្ំឈេើយក៏មិនឈចោះទស់គាន ឈទៀររាល់ថ្លៃឈនោះ មិនឈចោះទស់ឈទ

បងបអូន។ 

ក៖ ចុោះម្ភត យរបសអ់្ ុ៊ុំគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះឈចច  រ។ី 

ក៖ ឈរើអ្ ុ៊ុំចាំថ្លៃតខឆ្ន ាំកាំឈណ្ើ រគារ់ឈទ? 



ខ៖ តម៉េដូចអ្រ់ចាំ តម៉េដូចអ្រ់ចាំឈទខ្ុាំ ឪពុកក៏អ្រ់ចាំតម៉េក៏អ្រ់ចាំ។ 

ក៖ ចុោះគារ់ម្ភនស្សុកកាំឈណ្ើ រឈៅឯណាតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុាំស្សុកកាំឈណ្ើ រពិរឈៅកាំពង់ភ្ុកឈយើងតរគារ់មកឈៅទីឈនោះយូរឈេើយ។ 

ក៖ ចុោះម្ភត យរបសអ់្ ុ៊ុំគារ់ជាមនុសសកាច ឬក៏ស្ូរតដរ? 

ខ៖ តម៉េខ្ុាំកាច។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំតដលធ្្លប់ត្រូវគារ់វាយឈទ? 

ខ៖ ត្រូវឈរើ! ពីឈកមងគារ់កាចគារ់ឈត្បើ ដូចថាមួយម្ភ៉េ រ់ឈចោះឈៅឈេើយ ឈយើងរវល់មិនឈៅ 

ត្រូវអ្ាំររ់។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនចងចាំសាច់ឈរឿងអ្វីខ្ោះពីម្ភត យរបស់អ្ ុ៊ុំ? ឈរឿងអ្វីក៏បានតដរឲ្យតរអ្ ុ៊ុំចាំ។ 

ខ៖ ចាំបានតម៉េខ្ុាំគារ់កាចឈពលពីឈដើមមិញខ្ុាំឈៅឈរៀនណា។ ឈពលខ្ុាំឈៅឈរៀនឈចោះត្ពលឹម 

ឈ ើងឈចោះ ឈពលឈនាោះគារ់ធ្្លក់ខ្ួនឈេើយណាគារ់ឲ្យឈយើងតរកទឹក។ គារ់េត្ម្ភមឈយើង

គារ់ថាឈបើឈយើងឈត្កាកត្ពលមឹឈ ើង ឈយើងមិនតរកទឹកឈស្សាចដាំណាាំគារ់មិនោាំបាយឲ្យ

េូបឈទចុោះគារ់ោាំបតន្ឈនាោះ។ គារ់ោាំបតន្ឈៅចឹងឈេើយឈត្កាកពីយប់ឈ ើងឈម្ភ៉េង៥ចប់

ឈត្កាកឈេើយ ឈត្កាកតរកទឹកោក់រងោក់អី្រចួ បានបានឈៅឈរៀន ឈេើយថ្លៃឈ ើងមកជួស

ឈម្ភ៉េងឈទៀរ ពីឈដើមមិញឈត្បើឈម្ភ៉េងតខសជួសឈម្ភ៉េង ឲ្យរួច២ថ្ដបានឲ្យឈៅឈរៀនឈបើមិនរចួ២ថ្ដ

មិនឲ្យឈៅឈរៀនឈទ។ ថ្ដវាឈេឈៅកាលវា២ដុាំណា ជួសឈេើយបានឈៅឈរៀនបាន២ដុាំសទុធ 

តរររ់ឈៅឈរៀនខ្ុាំពីឈដើមមិញ មិនដូចឈកមងសពវថ្លៃឈៅឈរៀនស្សួលខ្ុាំពីឈដើមមិញ ឈៅឈរៀនឈៅ 

យ៉េប់តដរណា។ 



ក៖ ចុោះម្ភត យរបស់អ្ ុ៊ុំធ្្លប់ត្បាប់សាច់ឈរឿងរបស់គារ់កាលពីឈកមងៗដល់អ្ ុ៊ុំឈទ? ឧទេរណ៍្

តម៉េកាលពីឈកមងតម៉េឈ្វើឈចោះចុោះធ្្លប់ត្បាប់ឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភននិយយអី្ឈទ ត្គាន់តរនិយយពីឈរឿងគារ់កមសរ់តដរ ឈត្រោះគារ់ម្ភនតរម្ភន ក់ 

ឯងឈនាោះ។ ម្ភត យគារ់ឪពុកគារ់ម្ភនតរគារ់មួយ គារ់មួយគារ់ឈៅថ្ត្ពបារ់ឈៅក៏គារ់

ឈៅផ្ទោះម្ភន ក់ឯង។ គារ់ត្គាន់តរថាមកវាយលមនិយយឈរឿងថ្ម៉េកមសរ់វាយលម វាយលមឈៅជ

ប៉េុនឈដញ គារ់និយយណាជប៉េុនពីឈដើមមិញវាចូលស្សុកវាសាហវតដរេនេ៎។ ចូលស្សុក

ឈៅវាយលមឈៅវាឈ ើងឈៅផ្ទោះឈៅរកឈៅរកសុាំកូនត្កមុាំអាឈនាោះតខមរឈយើងឈទ គារ់ឈពលឈៅ

រកសុាំកូនត្កមុាំឈៅក៏ភ័យថាឈលារបាក់ផ្ទោះបាយផ្ទោះអី្ររ់ពីឈដើមមិញ។ 

ក៖ ចុោះម្ភត យរបសអ់្ ុ៊ុំគារ់ត្បកបមុខរបរអ្វីតដរឈដើមបចិីញ្ច ឹមជីវរិតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ តម៉េខ្ុាំពីឈដើមមិញគារ់ទិញត្រីលក់ដល់មកតដលគារ់ឪពុកម្ភត យស្ាប់អ្ស់ឈៅគារ់រក 

សុីឈនសាទ រាយម៉េង ោក់លប។ ចស! 

ក៖ ចុោះឪពុករបសអ់្ ុ៊ុំគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះ ឈអ្៉េម ឈអ្ឿន។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំអ្រ់ចាំថ្លៃតខឆ្ន ាំកាំឈណ្ើ ររបស់គារ់តដរ? 

ខ៖ អ្រ់ចាំឈទឪពុកខ្ុាំ។ 

ក៖ ចុោះគារ់ម្ភនស្សុកកាំឈណ្ើ រឈៅឯណាតដរចឹង? 

ខ៖ ស្សុកកាំឈណ្ើ ររបស់គារ់ឈៅស្សុកពួក។ 

ក៖ ចុោះឪពុករបសអ់្ ុ៊ុំគារ់ជាមនុសសស្ូរឬក៏កាចតដរ? 



ខ៖ ស្ូរ! ឪពុកខ្ុាំស្ូរណាស់គារ់មិនតដលវាយកូនមតងណាឈទ អ្រ់គារ់មិនតដលឈចោះ

ឈជរឈទៀរ ស្រូ ស្ូរណាស់។ 

ក៖ ចុោះឪពុករបសអ់្ ុ៊ុំគារ់ត្បកបមុខរបរអ្វីតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ លបឈនាោះឯង ោក់លបរាយម៉េងជាមួយម្ភត យឈៅ ទាំងពីរនាក់ឈពលតដលខ្ុាំឈៅ 

រូចៗ។ 

ក៖ ចុោះឪពុករបសអ់្ ុ៊ុំគារ់ធ្្លប់ត្បាប់សាច់ឈរឿងរបស់គារ់កាលពីឈៅឈកមងៗដល់អ្ ុ៊ុំឈទ? 

ខ៖ គារ់មិនសូវម្ភនឈរឿងអី្ផ្ង។ 

ក៖ ចុោះឪពុកម្ភត យរបស់អ្ ុ៊ុំធ្្លប់បានបឈត្ងៀនអ្វីខ្ោះតដរដល់អ្ ុ៊ុំ?  

ខ៖ ម្ភនតដលបឈត្ងៀនអី្ខ្ុាំ ា្ំឈ ើងក៏ម្ភនបានបឈត្ងៀនអី្ ា្ំឈ ើងឈចោះរបររកឈនាោះឯងម្ភន 

ឈៅឈរៀនអី្។ 

ក៖ គារ់បឈត្ងៀនជួសម៉េង គារ់បឈត្ងៀនោក់លប? 

ខ៖ ឈរៀឈនាោះឯងឈរៀនលបម៉េងឈនាោះឯង ឈរៀនោក់លបជួសម៉េងដូចខ្ុាំថាគារ់ឲ្យជួសម៉េង 

ឈនាោះឯង ឈ្វើឈម៉េចក៏ខ្ុាំឈ្វើឈកើរតដរឈនោះពីឈដើមមិញឈេើយលបអី្ខ្ុាំឈ្វើបានទាំងអ្ស់ ជាមួយ 

គារ់ជាមួយឪពុកខ្ុាំឈនាោះឯង២នាក់។ ឪពុកកូនឈនាោះឯង តាំងពីបឈញ្ឆ ោះម្ភ៉េសុីនកាណូ្រអី្

ក៏ឈលើខ្ុាំតដរ ឈបើកកាណូ្រអី្ខ្ុាំណាខ្ុាំឈបើកកាណូ្រឈបើកអី្ណាពីឈដើមមិញចុោះគាម ន បងបអូន

ត្បុសឈនាោះ។ ឪពុកខ្ុាំអ្រ់ជួលកមមករឈទ គារ់ថាមិនជួលឈទកមមករឈៅឈពលឈៅត្រង់ណា 

មតងគារ់ថាអ្នកស្សុកឈេឈឆ្្ើយថាឈវ ើយតេអងឈត្បើតរឈគាឈម។ 

ក៖ ចុោះយយខាងម្ភត យរបសអ់្ ុ៊ុំគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីតដរអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ខាងម្ភត យសអីឈចច ឈចោះខ្ុាំអ្រ់បានសាោ ល់ អ្រ់សាោ ល់ឈទ សាោ ល់តរតឈចច យយឥនទ ត្បពនធ

គារ់ឈ ម្ ោះឥនទតរនាមត្រកូលឪពុកម្ភត យអ្រ់សាោ ល់។ 

ក៖ ចឹងពួកគារ់ម្ភនស្សុកកាំឈណ្ើ រឈៅកតន្ងណាតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅកាំពង់ភ្ុក ចសឈៅកាំពង់ភ្ុក។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំធ្្លប់ដឹងអ្វីខ្ោះអ្ាំពីសាច់ឈរឿងតយយអ្ ុ៊ុំតដរ តយយខាងម្ភត យ? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុាំមិនម្ភនសាច់ឈរឿងអី្ផ្ង គារ់ធ្្លប់ឈៅតរជាមួយមិនម្ភនសាច់ឈរឿងអី្។ 

ក៖ ចុោះទក់ទងជាមួយតខាងឪពុក? 

ខ៖ ឈបើតខាងឪពុកគារ់ខូចតាំងពីខ្ុាំអ្រ់ទន់ឈកើរ។ 

ក៖ ចុោះយយខាងឪពុកវញិ ឈ ម្ ោះអ្វីតដរ? 

ខ៖ ឈបើយយខាងឪពុកឈ ម្ ោះយយងាាំ។ ឈបើខាងឪពុកតដរតឈនាោះឈ ម្ ោះតឈអ្៉េម យយ

ងាាំ តឈអ្៉េម ប៉េុតនតជីដូនខ្ុាំកាច ជីដូនខ្ុាំកាចណាសខ់ាងឪពុកណាកាចខ្ាាំងណាស់។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំចាំឈទថាគារ់កាចតបបណាខ្ោះតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កាចតបបណា កាចតបបកូនត្បសារតម៉េខ្ុាំគារ់អ្រ់រាប់ណា អ្រ់រាប់តម៉េខ្ុាំណា។ ចស!  

ឪពុកខ្ុាំគារ់បានតម៉េខ្ុាំគារ់អ្រ់រាប់ឈទ ឈេើយកូនអី្ខ្ុាំេនឹងក៏អ្រ់សវូម្ភនទាំនាក់ទាំនងតដរ។  

គារ់ស្សឡាញ់តដលកូនតដលគារ់ តខ្ុាំតលងគារ់ឈៅបានបតីឈត្កាយឈទៀរ បានកូន២ឈទៀ

រ។ គារ់ស្សលាញ់តរកូនឈៅឈនាោះឯង តរឪពុកម្ភម្ភត យមីខ្ុាំចិរតលអណាស ់ ឪពុកម្ភខ្ុាំ 

ឈប៉េអឹ្ម(ប៉េូលសី) ម្ភថ្ល្ម្ភត យមីងខ្ុាំេឺបអូនឪពុកខ្ុាំតមគារ់ស្ូរណាស់ត្បពនធ បតីក៏ស្ូរ



ត្បពនធក៏ស្ូរតរស្សឡាញ់តម៉េខ្ុាំណាសអ់្រ់ដូចម្ភត យឈកមកគារ់ឈទ អ្រ់ដូចជីដូនខ្ុាំឈទណា 

ជីដូនខ្ុាំឈ ើង ផ្ទោះអី្ខ្ុាំឈៅឈលងអី្កាចណាស ់កាចតមនតទនអ្រ់បានឈទ។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំរស់ឈៅឈខរតឈនោះអ្រ់រយៈឈពលប៉េុនាម នឆ្ន ាំឈេើយអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅយូរតាំងពីឈកើរមក តាំងពីឈកើរមកឈេើយជម្្ភសជាំនាន់អាពរ ជម្្ភសបានតរ 

ដូចជាបានប៉េុនាម នតខឈចោះ មិនបាន៣តខផ្ងជម្្ភសឈៅឈៅចប់ថ្ដ ជម្្ភសពីឈនោះឈៅឈចញ 

ឈៅឈៅស្សុកចប់ថ្ដត្កឡាញ់។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនបងបអូន ឬ សាច់ញរិតដលរស់ឈៅឈត្ៅត្បឈទសឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុាំអ្រ់ម្ភនឈទ។ 

ក៖ ចុោះសាវ មីរបសអ់្ ុ៊ុំគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈចង អាយ។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំបានឈរៀបអារេណ៍្ពិរេណ៍្ជាមួយសាវ មីឈៅឆ្ន ាំណាតដរអ្ ុ៊ុំ? ឈេើយឈៅឈខរត

ណាតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅឈនោះឯងតរឆ្ន ាំដូចជាឆ្ន ាំ៧៦ ជាំនាន់អាពរឈនាោះឯង។ 

ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំឈរៀបអារេណ៍្ពិរេណ៍្េនងឹ េឺឈោយសម័យប៉េុល ពរ ចុោះឈពលតដលឈេ 

ឈរៀបអារេណ៍្ពិរេណ៍្ឲ្យចឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនអារមមណ៍្យ៉េងឈម៉េចតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មុនដាំបូងខ្ុាំថាអ្រ់យកតដរ ដល់ឈពលតម៉េឪចស់ឈចោះតរថាឈៅគារ់ថាចុោះបតីខ្ុាំឈមម្ភ៉េយ 

ឈនាោះ។ ឈយើងយកឈៅគារ់ជាបងបអូនសាច់ឆ្ៃ យត្រូវជាឪពុកម្ភជីរួរមួយ ឈៅគារ់ថា 



បងបអូនឈទឈៅឈរៀបឈៅ ខ្ុាំមិនចង់យកតដរ ឈៅដលឈ់ដកេិរឈៅតម៉េថា ចល័រឈពកកូនយក 

បតីឈៅបានអ្រ់សវូចល័រ។ 

ក៖ អ្េ៎! ឈៅឈពលតដលឈយើងម្ភនត្េួសារឈេមិនសូវឲ្យចល័រឈទ? 

ខ៖ ចស! អ្រ់សូវចល័រឈទ តរដល់ឈរៀបឈេើយបានត្បតេលមួយតខបានឈេចល័រតដរ 

តរខ្ុាំចល័ររិចមិនដូចកាលឈៅលីវឈទ ឈៅលីវវាចល័រខ្ាាំងឈៅក៏ឈរៀប ឈរៀបឈៅក៏ម្ភនអី្

ឈចោះតរបានសុខនិងគាន បតីខ្ុាំស្ូរតដរឈនាោះ បតីខ្ុាំស្ូរអ្រ់ឈចោះនិយយ។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំធ្្លប់សាោ ល់គាន ពីមុនឈេឈរៀបឲ្យឈនាោះឈទ? 

ខ៖ អ្រ់តដលសាោ ល់ឈទ។ 

ក៖ អ្រ់តដលឈឃើញមុខឈសាោះម៉េង? 

ខ៖ ឈឃើញ ធ្្លប់ឈឃើញតដរ តរឈេបានត្បពនធអ្នកភនាំឈនាោះ ធ្្លប់ឈឃើញឈេជិោះបឈណ្តើ រគាន ។ 

កាលពីខ្ុាំឈៅឈកមងតដរឈនាោះ ចុោះឈបើខ្ុាំឈទើបតរអាយកុាលខ្ុាំឈរៀបជាមួយបតីខ្ុាំ អាយុ២៣ឆ្ន ាំឈេ

៣០ជាង បងខ្ុាំមួយជួរឈេើយធ្្លប់ឈឃើញកាលខ្ុាំឈៅឈកមង ធ្្លប់ឈឃើញតរមិនតដលនិយយ

គាន ដល់ឈពលអាពរឈេចប់ឈរៀបការបឈណាោ យ។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំឈៅឈពលតដលឈេចប់ឈយើងផ្សាំផ្ោុាំចឹងណា ឈយើងអាចត្បតកកបានឈទអ្ ុ៊ុំឬក៏ឈម៉េច

តដរ? 

ខ៖ ត្បតកកអ្រ់បានឈទ ចុោះឈបើតម៉េឪត្ពមឈនាោះ ឈបើសនិជាឈេឈនោះក៏ឈយើងឈចោះតរត្បតកកចុោះឈបើ 

តម៉េឪបងបអូនឈេត្ពមទាំងអ្ស់ ឈេើយឈេឲ្យឈយើងយកឈេើយឈៅត្បតកកមិនបានតរឈរៀប 

េនឹងឯង។ 



ក៖ ចឹងសាវ មីអ្ ុ៊ុំគារ់ជាមនុសសតបបណាតដរអ្ ុ៊ុំ? គារ់ម្ភនលកេណ្ៈតបបណាតដរ? គារ់

ស្ូរ ឬ កាច? 

ខ៖ គារ់ស្ូរណាសប់តីខ្ុាំ បតីខ្ុាំស្ូរឈេើយគារ់ឈចោះតររកគារ់មិនតដលឈចោះឈលងឈចោះឈដើរ 

ឈៅណាអ្រ់ ផឹ្កសុក៏ីអ្រ់សូវឈចោះឈទយូរៗមតង ឈេើយលុយកាក់អី្ខ្ុាំនិយយតមត្រង់បតីខ្ុាំ 

លុយកាក់អី្អ្រ់តដលឈចោះកិបឈកងឈទ រកបានមកចយចឹងឈៅត្បាប់ឈៅ គារ់ថ្លៃឈនាោះ

ចយប៉េុឈណាណ ោះចយប៉េុឈណ្ណោះអី្អ្រ់ចូលចិរតឈទ មិនឲ្យត្បាប់ឈទ រកឈដើមបចីយគារ់ថាណា

តរចយឲ្យឈយើងឈចោះេិរគារ់និយយតរប៉េុណ្ណឹ ងឯង ចយឲ្យឈចោះេិរប៉េុណ្ណឹ ងឯង មិនឈចោះ

រកឈរឿងមិនឈចោះកិបឈកងឈទស្ូរ។ 

ក៖ ចុោះកាលតដលឈេចប់ឈរៀបអារេណ៍្ពិរេណ៍្េនឹង ឈេម្ភនឲ្យថ្ល្ជាំនូនមកកាន់អ្ ុ៊ុំ

ឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ។ 

ក៖ ចុោះឈេម្ភនជប់ឈលៀងអី្ឲ្យឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនតរជប់ឈលៀងមួយលាៃ ចទាំងអ្ស់គាន រមួឈនាោះឯង បាយទឹកឈេរមួឈនាោះឯង។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំឈចោះអាន និង ឈចោះសរឈសរអ្កសរតខមរឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុាំឈរៀនពីឈដើមមិញខ្ុាំឈចោះឈរៀនតដរ ឈរើសរឈសរតដរ តរសពវថ្លៃសរឈសរអ្រ់ឈកើរ 

ខ្ុាំឈរៀនត្រឹមថាន ក់ទី១០ ទី១០ពីសងោម។ 

ក៖ ចុោះកាលេនឹងអ្ ុ៊ុំឈរៀនឈៅសាលាណាតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាលាភនាំឈត្កាម សាលាវរតភនាំឈត្កាម។ 



ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនឈចោះភាសាអ្វីឈផ្សងឈត្ៅពីភាសាតខមរឈយើងឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈចោះឈទឈចោះតរតខមរ។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនឈចោះអ្ង់ឈេ្ស បារាាំងអី្ឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! បារាាំងឈទើបតរឈរៀនបានចូលត្បតេលជាមួយតខ ក៏តម៉េឈប់ឲ្យឈរៀន។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនមិរតភកតិសនិរសាន លតដល ា្ំធ្លរ់មកជាមួយគាន ឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនឈរើពីឈដើមមិញម្ភនឈលាក ឈលាកតចយឈនោះធ្្លប់ឈលងជាមួយគាន  ឈេើយអ្នក 

ធ្្លប់ឈៅឈរៀនទាំងអ្ស់គាន  ដូចជាបងផ្ទួនគាន ស្សីៗ ត្បុសៗដូចជានរណាឈទៀរ ឈចោះឈភ្ច 

អ្ស់ឈេើយគាន ចស់ឈៅឈរៀងខ្ួន។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នុសាវរយីអ៍្វីតដរ ជាមួយមិរតភកតិតដលសនិរសាន លេនឹងអ្ ុ៊ុំ? ធ្្លប់អ្វីខ្ោះជា 

មួយគាន តដរ? 

ខ៖ ពួកឈនាោះៗមិនសវូម្ភនអី្ម្ភនតរឈរឿងឈយើងពីឈដើមមិញ ឈយើងឈៅឈកមងៗម្ភនតរមួយ 

ឈទ ម្ភនតរឈយើងធ្្លប់ឈលងដូចថាធ្្លប់ឈលងបានតរឈលាកតចយ ពីឈកមងមិញណា ធ្្លប់ 

ឈលងអ្រ់ឈចោះឈលងអី្ឈទ។ កាលពីឈកមងមិញណាឈយើងឈចោះឈលងតរតរក និង ឈលងអុ្ក។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនឈលងបិទពួនឈទ? 

ខ៖ ឈលងបិទពួនឈលង បិទពួនេនឹងឈលងឈ ើងតឆ្អរ ឈៅឈរៀនពីឈដើមមិញឈពលឈលងបិទ 

ពួនឈចោះត្េួឈដញតម ឈលាកត្េូនាយកឈលាកត្កិរយត្កមណាស់។ ចស! ឈពលឈលងឈចោះ

ឈៅ 



ត្េូលាៃ ចតរឈម្ភ៉េង៦ គារ់ជិោះកង់ឈមើលតមផ្ទោះ។ ចស! ត្េូជិោះកង់ឈមើលតមផ្ទោះរេរូឈពល 

ឈលងឈឃើញត្េូឈចោះររ់ចូលឈត្កាមផ្ទោះបារ់។ 

ក៖ ឈយើងឈលងឈៅផ្ទោះឈយើងណឹ្ងត្េូតមតដរ? 

ខ៖ ត្េូតមជិោះឈមើលសិសសណាឈរៀនសិសសណាមិនឈរៀនឈនោះសសិសពីឈដើមមិញ។ 

ក៖ បាទ! លអតមនតទនភាេឈត្ចើនតរងតរខ្ាចត្េជូាងខ្ាចតម៉េឪ។ ចុោះអ្ ុ៊ុំធ្្លប់ឈ្វើតស្សចម្ភា រ

ឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុាំពីឈដើមមិញមិនតដលបានឈ្វើឈទ។ 

ក៖ ប៉េុតនតឈៅសម័យប៉េុលពរអ្ ុ៊ុំបានឈ្វើ? 

ខ៖ ឈ្វើ! ឈ្វើជាំនាន់អាពរឈ្វើរួមឈេឈនាោះ តស្សរួមទាំងអ្ស់គាន ឈនាោះឈេក៏ឈ្វើឈយើងក៏ឈ្វើតរភាេ 

ឈត្ចើន ឈត្ចើនឈ្វើត្រី ពួកខ្ុាំឈៅទឈនភ្ាេឈត្ចើនខ្ុាំឈ្វើត្រី។ 

ក៖ ឈពលតដលអ្ ុ៊ុំឈ្វើត្រីចឹងឈរើអ្ ុ៊ុំអាចេូបត្រីេនឹងបានឈទឬក៏ឈេអ្រ់ឲ្យឈទ? 

ខ៖ ចស! ត្រីឈនាោះេូបបាន ឈេើយត្បវរតិឈនាោះៗឈចោះលួចឈទៀរ។ ឈពលណាឈ្វើត្រីឈយើងឈ្វើ 

ទុកឈ្វើទុកត្រីណា តដលឈយើងអាចឈោោះស្សាយជីវភាព ឈយើងបានឈៅឈទៀរដូចជាត្រី 

កាំឈភ្ៀងចិរមកឈ្វើជាត្បេុកបានជាត្បេុកឈយើងដូរឈៅជាអ្ងារ។ ជាំនាន់ឈនាោះឈបើឈយើងមិន 

ឈ្វើចុោះេឺឈយើងចិញ្ច ឹមត្េសួារឈយើងអ្រ់រស់ឈទ ឈត្រោះអី្ចុោះជាំនាន់ឈយើងសុបីាយ េូបបាយ 

របបឈនាោះ បរបរាវឈនាោះ។ ចស! ជួនណាលាយត្ពលិរឈនាោះតម៉េខ្ុាំ ត្បវរិតតម៉េខ្ុាំអ្នកដក 

ត្ពលិរ។ ចស! ឪពុកខ្ុាំអ្នកោាំបាយោាំបបរ ចស! តខត្បាាំងតខសុីបាយ តខឈនោះតខបបរ 

បបរលាយត្ពលរិឈៅ។ 



ក៖ ចឹងខ្ុាំបានសាត ប់ កាលពីមុនម្ភនឈៅរាំបន់ខ្ោះសូមបីតរឈយើងោាំឈររេនឹង។ ឈយើង 

យកឈររេនឹងញុាំអ្រ់បានឈទ។ 

ខ៖ អ្រ់បានឈទ ឈៅឈេឈផ្សង ប៉េុតនតឈៅឈនោះអាចញុាំត្រីបាន បានតមចិរតសបបូរត្រី។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំធ្្លប់ត្បកបមុខរបរលកេណ្ៈត្េួសារឈទអ្ ុ៊ុំ? ដូចជាចិញ្ច ឹមឈគា ចិញ្ច ឹមត្ជូក ចិញ្ច ឹម

ម្ភន់អី្ឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់! អ្េ៎! ម្ភនម្ភន់ពីឈដើមមិញឪពុកខ្ុាំចិញ្ច ឹមម្ភន់ ម្ភនចិញ្ច ឹមម្ភន់គារ់ចិញ្ច ឹមម្ភន់ជល់ 

គារ់ចិញ្ច ឹមម្ភន់ជល ់ប៉េុតនតចិញ្ច មឹម្ភន់លកេណ្ៈត្េសួារគារ់អ្រ់តដលលក់ ឈពលណាគារ់ 

លក់គារ់ទិញអាងាប់មកញុាំវញិ គារ់មិនហ នសម្្ភប់។ 

ក៖ តាំងពីឈកមងមកដល់ឥ ូវអ្ ុ៊ុំធ្្លប់ត្បកបមុខរបរអ្វីតដរឈដើមបីរកត្បាក់ចិញ្ច ឹមជីវរិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចស! ពីឈកមងមកឈៅអាយុត្បតេលជា៧,៨ឆ្ន ាំអ្រ់ម្ភនរកអី្ឈទ រេូរមកដល់អាយុ 

១៤, ១៦ឆ្ន ាំបានខ្ុាំឈចោះរក ១៤ឆ្ន ាំ។ ខ្ុាំឈចោះតរងត្ពួលដូចត្បាប់ចឹងឈពលអាយុ១៦ឆ្ន ាំខ្ុាំឈ្វើ

ការឲ្យឈេ ឈ្វើការឲ្យឈេដឹកម៉េង អាយ១ុ៧ឆ្ន ាំខ្ុាំឈចោះរកមុខបរបខ្ួនឯង។ ឪពុកខ្ុាំឈចោះ ឪពុក

ខ្ុាំោក់លបខ្ុាំក៏ជួយោក់លបឈៅ ១៧, ១៨, ១៩ រេូរខ្ុាំអាយុ២៣ឆ្ន ាំរករបរលប ទល់តរ

អាពរចូល។ ចស! ជាំនាន់ឈនាោះខ្ុាំរករបរលបឈនាោះឯង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុាំចង់សួរអ្ ុ៊ុំថា ឈរើកនុងជីវរិបស់អ្ ុ៊ុំឈពលឈវលាណាតដលអ្ ុ៊ុំេិរថាជាឈពលឈវលា 

ពិបាកជាងឈេកនុងជីវរិរបសអ់្ ុ៊ុំ?  

ខ៖ ពិបាកជាងឈេ ា្ំបាំផុ្រេឺឈពលតដលតម៉េខ្ុាំគារ់តម៉េខ្ុាំឪពុកម្ភត យស្ាប់អ្ស ់ឈនាោះ 

យ៉េប់តមនតទន ធ្្លក់ខ្ួនយ៉េ ប់តមនតទន។ សមូបីតរដូចថាកាលតដលតម៉េឪគារ់ឈៅ 



ខ្ុាំបានអាយុត្បតេលជា៥-៦ឆ្ន ាំ។ តម៉េឪខ្ុាំគារ់មិនម្ភនឈទគារ់ម្យម ដូចថាត្េប់ត្គាន់

អាចអ្នកឈៅរកលុយអី្អាចជួយបានខោ្ះតរដលធ្់្លក់ខ្ួនមក។ ឪពុកម្ភត យ គារ់ស្ាប់អ្ស់

តដលឈយើងអ្រ់ឈៅរកលុយ ឈេទល់តរម្ភនរបស់ឈៅបញ្ច ាំឈេតដលឈេមិនរកឈយើង ឈយើង

ឲ្យឈេបារ់ដល់ឈពលឈយើងធ្្លប់ខ្ួនឈនាោះបានយ៉េប់។ កាលេនឹងខ្ុាំយ៉េ ប់តមនតទន ដូច

និយយចឹងឈរៀនយ៉េ ប់ឈៅឈរៀនក៏យ៉េ ប់ឈៅឈរៀន ឈេើយតរកទឹក តរកទឹកឈេើយជួសមងថ្លៃ

ឈ ើងជួសមងឈទៀរធ្្លប់ខ្ួនយ៉េ ប់ ទល់តរខ្ុាំអាយុបាន១៤ឆ្ន ាំបានខ្ុាំត្គាន់រិចតម៉េខ្ុាំឈប់

ត្បកបរបររាយមងណា។ អាឈនាោះបានបងខ្ុាំរាង ា្ំឈេើយ ខ្ុាំក៏ ា្ំត្គាន់តដរឈេើយឈនាោះបាន

រកតរងត្ពួលតរងអី្ឈៅអាឈនាោះបាន្ូរបនតិច ដល់ខ្ុាំអាយុ១៦ឆ្ន ាំបានខ្ុាំចប់ឈនឿយតរឈនឿយ

កនុងលកេណ្ៈម្យម។ វាមិនឈនឿយឈវទនារឈេមរហមណា វាឈនឿយឈេើយតរឈយើងឈៅ 

ស្សួលម្ភនេូបបរបូអាយ ុ១៦-១៧ឆ្ន ាំ។ 

ក៖ ចុោះឈពលឈវលាណាតដលអ្ ុ៊ុំេិរថាជាឈពលឈវលា តដលអ្ ុ៊ុំសបាយចិរតជាងឈេកនុង

ជីវរិ? 

ខ៖ ឈពលអាយុ ១៧-១៨ឆ្ន ាំឈនាោះឯង ឈត្រោះឈពលឈនាោះខ្ុាំ ា្ំឈេើយឈចោះរករបរខ្ួនឯង ឈចោះ 

កាន់លុយឈេើយ សម័យឈនាោះឯងខ្ុាំអាយ១ុ៨-១៩ឆ្ន ាំ ដលអ់ាយុ២៣ឈនាោះឈចោះ រករបរខ្ួន

ឯង តរឈនឿយតមនតរសបាយចិរត។ ចស! ម្ភនរបរខ្ួនឯងរក។ 

ក៖ តាំងពីឈកមងមកឈរើអ្ ុ៊ុំម្ភនកតីស្សថ្ម៉េចង់ឈ្វើអ្វីឈទឈពល ា្ំឈ ើងអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចស! ពីឈដើមមិញខ្ុាំចង់ឈរៀនការ់ឈដរ។ ខ្ុាំចង់ឈរៀនឈដរតរមកសម័យរដឋត្បហរតដលខ្ុាំ 

ម្ភនបងត្បុសខ្ុាំសុាំម្ភត យខ្ុាំឈៅឈដរ គារ់អ្រ់ឲ្យឈៅឈសាោះខ្ុាំស្សថ្ម៉េចង់ឈដរេរូដល់សពវថ្លៃ 



ក៏ខ្ុាំចង់ឈដរតដរ ឈត្រោះខ្ុាំស្សឡាញ់ឈរឿងការ់ឈដរណាស់ តរអ្រ់ម្ភនបានឈដររេូរដល់ 

សពវថ្លៃ អ្រ់តដលឈចោះឈដរឈទ ឈចោះតរឈដរយនតអ្រ់បានការ់ឈទ ឈត្រោះថាខ្ុាំអ្រ់បានអ្នកជាំេរ 

កនុងត្េួសារឈនាោះដូចថាម្ភនតរខ្ុាំអ្នកជាំេររក។ 

ក៖ ឈរើអ្ ុ៊ុំចូលចិរតពិសារមហូបអ្វីជាងឈេតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មហូបជាំនាន់ឈនាោះខ្ុាំថាវាមិនដឹងជាចូលអី្ឈទ ឈៅឈកមងកម្្ភាំងខ្ុាំឈៅម្ភនតរសអីក៏ខ្ុាំេូប

បានតដរ ឲ្យតរបអូនឈ្វើឆ្អិនេឺមហូបខ្ុាំេបូបានទាំងអ្ស់។ 

ក៖ ប៉េុតនតដល់ឥ ូវចូលចិរតជាងឈេមហូបអី្វញិ? 

ខ៖ ដលឥ់ ូវចូលចិរតជាងឈេេឺមជូរឈេើយនិងអាាំងតរប៉េុឈណាណ ោះឯង តរពីឈដើមមិញសអប់ឈរឿង 

បតងអម មិនចូលចិរតញុាំបតងអមឈទ។ ពួកម្ភ៉េកអី្ឈៅឈលងឈចោះឈេញុាំបតងអមខ្ុាំញុាំេុយទវ 

បាញ់តឆ្វតណ្មអី្ឈៅ។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំចូលចិរតសាត ប់បទចឈត្មៀងឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាំណាប់តដរខ្ុាំ។ 

ក៖ ចុោះបទណាតដលអ្ ុ៊ុំចូលចិរតជាងឈេតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បទណាក៏ចូលតដរ ខ្ុាំឈនាោះឲ្យតរបទសងោម។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំឈចោះឈលងឧបករណ៍្រន្តនតីអី្ឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ឈចោះឈលងឈទ។ 

ក៖ ចុោះឈៅកនុងត្កុមត្េួសារអ្ ុ៊ុំម្ភននរណ្ឈចោះឈលងឈភ្ងឈទអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ មកសម័យឈនោះឈចោះ ឈបើសម័យមុនអ្រ់ឈចោះឈលងឈទ ម្ភនតរឈចោះជីតខ្ុាំឈទជីតខ្ុាំឈចោះ 

ឈលងឈភ្ងឈសៀម ជីតខ្ុាំឈចោះឈលងចបីុដងតវង ឈេើយនិង ឈភ្ងឈសៀមជីតខ្ុាំ។ 

ក៖ តាំងពីឈកមងមកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈលងតលបងត្បជាត្បិយណាជាងឈេ? 

ខ៖ ខ្ុាំពីឈដើមមិញខ្ុាំឈលងតលបងកូនត្បុសខ្ុាំឈចោះឈលងតរេនឹងឈេើយ និង ទរ់សី។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនឈលងឈងូឈទ? 

ខ៖ ឈងូក៏ឈលងឈពលតដល ា្ំឈេើយ តដលឈលងត្ពមគាន ទាំងអ្ស់ឈៅឈចោះឈលង តរឈបើ

ឈយើងអាជីពជាងឈេ ខ្ុាំឈៅឈកមងត្បតេលអាយុជា១០ឆ្ន ាំអី្ឈនោះ ខ្ុាំឈចោះឈលងតរេនឹងឈេើយ

និង ទរ់សីឈទ។ 

ក៖ មកដល់សពវថ្លៃឈនោះអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនឈៅប៉េុនាម ននាក់ឈេើយអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចស! កូនឈៅខ្ុាំ៨នាក់។ 

ក៖ ត្បុសប៉េុនាម ន ស្សីប៉េុនាម នតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ត្បុស ៥ ស្សី៣។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈរើអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្វីចង់ផ្ត ាំឈផ្្ើរឈៅកាន់កូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយរបស់អ្ ុ៊ុំឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុាំចង់ផ្ត ាំឈផ្្ើរឈៅកូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយឲ្យកូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយឈនោះ ខាំយកចិរតទុក 

ោក់មួយចាំនួនតដលឈរៀនសតូ្រឲ្យខាំយកចិរតទុកោក់ កុាំឲ្យដូចខ្ុាំកាលពីជាំនាន់មុនឈវទនា

ឈេើយ ឈេើយអ្នកតដលបានឈរៀនឈេើយឲ្យខាំយកចិរតទុកោក់នឹងម្ភត យឪពុក កុាំឲ្យឈមើល 

ងាយ ឪពុកម្ភត យឈត្រោះឪពុកម្ភត យដូចជាបឈងាោ លចឹងឯងឲ្យខាំឈម៉េច ដូចសឈមតចថា ទាំរាំង

សនងឬសសីឲ្យខាំចឹងឈ ើងកុាំឲ្យដូចពួកខ្ុាំឈនោះវាឈរៀនតរបនតិចក៏ឈប់។ 



ក៖ ម្ភនអ្វីចង់ផ្ត ាំឈផ្្ើរឈទៀរឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មិនដឹងផ្ត ាំឈផ្្ើរថាឈម៉េច។ 

ក៖ បានអ្ញ្ច ឹងខ្ុាំសូមអ្រេុណ្អ្ ុ៊ុំតដលបានអ្នុញ្ា រឲ្យខ្ុាំសម្ភា ស តដលបានចាំណាល

ឈពលសម្ភា សជាមួយខ្ុាំ ឈេើយខ្ុាំសូមជូនពរឲ្យអ្ ុ៊ុំម្ភនសុខភាព និង ម្ភនសុភមងោលកនុង 

ត្កុមត្េួសារណាអ្ ុ៊ុំណា។ 

ខ៖ សា្ុ សា្ុ៕ 

 

 


