
អ្នកមីង ស ៊ុន តន គឺគាត់កកើតកៅកន៊ុងគ្គួសារមួយដែលមានឪព៊ុកជាអាចារយក ើយមាា យជាអ្នក   
រកស៊ុីលក់ែូរក ើយនឹងកនសាទ ក ើយគាត់បានឆ្លងកាត់របបសង្គ្រា មផងដែរ ក ើយគាត់បាន 
ករៀបការកៅចំនួន២កលើក។ក ើយបាីកគ្កាយរបសគ់ាត់កពលរស់កៅជាមួយគាន ែំបូងស្សលាញ់   
គាត់ដតែល់រស់កៅជាមួយគាន យូរៗកៅគាត់ចាប់កផាើមវ ៉ៃក្វើបាប ជក់បារ ីផឹកស្សា មានស្សីក ើយ
បានចាកកចាលគ្កុមគ្គួសារ ក ើយអ្នកមីងគ្តូ បានកមើលដែរកាកូនកៅរកស៊ុចិីញ្ច ឹមកូនដតមាន ក់
ឯង កោយលំបាកក ើយគាត់គាា នផទះកៅក ើយជួលកគ គាត់ពិតជាលំបាកណាស់។ 

ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង ស ៊ុន តន 

ក៖ អ្នកសមាា ស ដញ៉ៃម ស៊ុគន្ធា   ខ៖ អ្នកដែលគ្ត ូសមាា ស ស ៊ុន តន 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងជាែំបូងន្ធងខ្៊ុំសមូដែលងអំ្ណរគ៊ុណែល់អ្នកមីងដែលឱ្យខ្៊ុំសមាា សអំ្ពីជី គ្ប តាិរបស់
អ្នកមីង ន្ធងខ្៊ុំក ា្ ះ ដញ៉ៃម ស៊ុគន្ធា ជាអ្នកសមាា ស។ អ្ញ្ច ឹងកតើអ្នកមីង កតើអ្នកមីងក ា្ ះកពញ
របស់មីង មីងក ា្ ះ អី្កគដែរ? 

ខ៖ ចាសខ្៊ុំក ា្ ះ ស ៊ុន តន។ 

ក៖ ចាសវែៃកនះខ្៊ុំសមាា សអ្នកមីងគឺកៅកន៊ុងវែៃ២៧ ដខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ការសមាា សកនះគ្តូ  
បានករៀបចំក ើងកោយសកល ទិាលយ័កៅគ្បកទសអាកមរចិក ា្ ះថាប ី វ៉ៃយ យ ូសកល ទិា 
ល័យមានកមា ិ្ ីកែើមបីសមាា សអំ្ពីជី គ្ប តាិរបស់អ្នកមីងនិងគ្បជាជនដខារកែើមបកីៅកពលអ្ន្ធគ 
តកៅម៊ុខកៅកូនកៅអ្នកមីងនិងមន៊ុសសជំន្ធន់កគ្កាយអាចែឹងអំ្ពីែំកណើ រករឿងជី តិក៏ែូចជាឆ្ក
ជី តិគ្ប តាិរបសអ់្នកមីងផ្ទទ ល់ អ្ញ្ច ឹងមីងកតើមីងអ្ន៊ុញ្ញា តឱ្យខ្៊ុំោក់ការសមាា សចូលកៅកន៊ុងក ប
សាយរបស់សាលា ប ី វ៉ៃយ យ ូដែរឬកទអ្នកមីង? 

ខ៖ ចាសសាគ្គ័ចិតា។ 

ក៖ ចាសដែលក បសាយកនះមានក ា្ ះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu អ្ញ្ច ឹងខ្៊ុំសមូ
ចាប់កផាើមក្វើការសមាា សែល់អ្នកមីង អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសូមគ្បាប់ក ា្ ះកពញរបសអ់្នកមីងមាង
កទៀតមីង? 

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


ខ៖ ក ា្ ះខ្៊ុំកពញ ក ា្ ះ ស ៊ុន តន តំងពីកែើមកកើតពីក ះដម៉ៃខ្៊ុំមកអ្ត់មានដគ្បគ្កឡាស។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមានកគកៅកគ្ៅអី្កផសងកទ? 

ខ៖ អ្ត់មានកៅកគ្ៅកផសង កៅដតស ៊ុន តន តន តន អ្ញ្ច ឹង ាង។ 

ក៖ ចាស នឹងក ើយ។អ្ញ្ច ឹងមីងចាំថាកកើតកៅវែៃដខឆ្ន ំណាកទ? 

ខ៖ ខ្៊ុំដខអ្ត់ចាំ ឆ្ន ក៏ំអ្ត់សូ ចាំដែរ ចាសថាកកើតឆ្ន ំ១៩៦២។ 

ក៖ ចាស នឹងក ើយ មីងកកើតកៅឯណា ញិ ស្សកុកំកណើ តហា? 

ខ៖ កកើតកៅគ្កកៅ សាច់ក៊ុក។ 

ក៖ គ្កកៅសាច់ក៊ុក ស្សុកកណាា លសទឹង កខតាកណាា ល? 

ខ៖ ស្សុកកណាា លសទងឹ កខតាកណាា ល។ 

ក៖ ចាសមីងកកើតឆ្ន ំដខារ មីងកកើតឆ្ន ំអី្កគ ញិ? 

ខ៖ ឆ្ន ំខាល។ 

ក៖ ឆ្ន ំខាល ចាសមីងមានបងបអូនគ្បុសស្សីប៉ៃ៊ុន្ធា នន្ធក់មីង? 

ខ៖ បងបអូនខ្៊ុំគ្បុសស្សីមាន១២ន្ធក់គាត់សាល ប់អ្ស់ក ើយ ជំន្ធន់ប៉ៃ៊ុល ពតកៅសល់២ន្ធក់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បងគ្បសុខ្៊ុំែល់ដតកពលកៅជំន្ធន់ប៉ៃ៊ុល ពតចូលខាងក៊ុមារ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក ើយខ្៊ុំកៅជាមួយឪព៊ុកមាា យ ែល់កពលកគអាពត នឹងដបកក ើយ ក ើយឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៥)
 នឹងក៏មកកៅភូមិដគ្ពក ូរ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ដគ្ពក ូរក ើយ នងឹហា...ែល់ដតកគក្វើការកគឱ្យអ្នកជកមលៀសែាីកៅ ក្វើការកៅែូចថាមា៊ុំដគ្ពក
ជាអី្អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កាប់កមា កាប់អី្អ្ញ្ច ឹងហា...បងខ្៊ុំ នងឹគាត់យាម គាត់យាមកៅែូចថាតមភូមិតមមាត់
សទឹងអ្ញ្ច ឹងមានគាន ២ន្ធក់ែល់ក ើយ ២ន្ធក់ នងឹក ល្ ះគាន  ែល់ក ើយកន្ធះក ល្ ះគាន តមផលូ  
ឆ្លប នឹងកទ ក ល្ ះកគគាន តមផលូ មកែល់ក ើយអ្ត់ែឹងបញ្ញា អី្ ែល់ក ើយបងខ្៊ុំ នឹងសាល ប់ គ្ត ូ
គ្គាប់កាំកភលើង កបាះវែផ៊ុតកនះបាញ់ពីកបាះវែផ៊ុតកនះ ធ្លល យខាងកឆ្វងកនះ ខាងសាា  ំគ្តូ ពីកឆ្វងមក
សាា ំ ែល់ក ើយអ្ញ្ច ឹងកគថាបងខ្៊ុំបាញ់ខលួនឯង កាំកភលើងបាញ់ខលួនឯង អាការដ ងសឹងរប់ថា
បាញ់ខលួនឯងចំខាងកឆ្វងមកធ្លល យខាងសាា ំ។ 

ក៖ គិតកៅខូចណាស់មីងកណាះ? 

ខ៖  នឹងក ើយដម៉ៃខ្៊ុំ ក ើយខ្៊ុំមានបងបអូន៣ន្ធក់ នឹង ក ើយតំងពីបងខ្៊ុសំាល ប់កៅខ្៊ុំក ើយនឹង
បងស្សីខ្៊ុំ នឹងក៏កគបញ្ជូ នកៅកទៀតកៅជំន្ធន់ប៉ៃ៊ុល ពតអ្ត់ឱ្យកៅជ៊ុំគាន កទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កគកចាតកៅែល់ក ើយបញ្ជូ នកៅកៅកសៀមរាប។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កសៀមរាបកយើងស្សុក្ំកនះ កសៀមរាប។ 

ក៖ កនទួតកនះ នឹង? 

ខ៖ កសៀមរាប កយើងកនះស្សុក្ំ នងឹ ែល់ក ើយអ្ញ្ច ឹងខ្៊ុំក៏រសក់ៅជាមួយដម៉ៃ ដម៉ៃខ្៊ុំែលក់ ើយ   
អ្ញ្ច ឹងកៅ៧៥(១៩៧៥) នឹងកគយកកៅពលករដរកែី។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖  នឹងក ើយដរកែីអ្រា ល់ នឹង កយើក ទន្ធណាស់ ទ៊ុកខលំបាកខ្៊ុលំួចមកផទះ លួចមកផទះអ្ញ្ច ឹង
កៅែល់ក ើយ កៅ ញិកគកចាទខ្៊ុំ ថាខ្៊ុំ ខ្៊ុំលួចមកផទះកគោក់ពិន័យឱ្យខ្៊ុំអ្ញ្ច ឹងកៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ស៊ុទាដតមិតាឯងសារកគ្កាយដតហា នអ្ញ្ច ងឹកទៀតមិតាឯងបាត់ខលួនក ើយ ថាឱ្យខ្៊ុំអ្ញ្ច ឹងក ើយ
ខ្៊ុំសំពះអ្ងវរខ្៊ុំថា ខ្៊ុំច៊ុកក ះ ខ្៊ុំច៊ុកក ះខ្៊ុំកៅដម៉ៃខ្៊ុំ ែល់ក ើយអ្ញ្ច ឹងគ្បធ្លនគ្កមុឥវ៉ៃន់ នឹង      
កសាងក ើយ គណៈកងកយើង នងឹហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កគថាមិតាឯងដតវែៃកគ្កាយ ក ើញកៅកទៀតអ្ត់បានកទ នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងពីជំន្ធន់ប៉ៃ៊ុល ពត។ 

ក៖  នឹងក ើយ! 

ខ៖ ែល់ដតកពលដបកប៉ៃ៊ុល ពតមកមានឯណាគ្ប តាិដម៉ៃខ្៊ុំចាស់ឪខ្៊ុចំាស់ កបះសលឹកឈកូ កបះសលកឹ
ឈូកជិះទូកហា...អ្៊ុំកបះសលឹកឈូកក ទន្ធណាស ់ វែៃណាមិនសាា ល់យប់មិនសាា ល់វែៃកបះសលឹក
ឈូកកៅបកគ្មើមាា យចាស់ឪចាស់ ឪខ្៊ុ ំនឹងគាត់កកើតករាគ អា នងឹកាលពីកែើមកគកៅ លង់ហា
គាត់ក ើយគ្កដញងគ្កញ្ច ង់ គាត់សាវ យគ្កាប ែល់ក ើយកពលដបកកៅកចញអ្ញ្ច ឹង ិ...ក ើយ
គាត់ចាស់មាា យខ្៊ុំក៏ចាស់ក ើយខ្៊ុំខំគ្បឹងក ើយកបះសលឹកឈូក នឹង សួរកមើលក ើយលបី។ 

ក៖ ក ើយកពល នឹងអ្ត់ទាន់កលងកលាខ នក េ៎? 

ខ៖ កៅកទ ែល់ក ើយខ្៊ុំកបះសលឹកឈូកអ្ញ្ច ឹងកៅយកមកចិញ្ច មឹឪព៊ុកមាា យ ែល់កពលឪព៊ុកខ្៊ុំ
សាល ប់ ខ្៊ុំមានគ្គួសារឆ្ន ំ៨៤(១៩៨៤)។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្៊ុំការជាមួយបាីគាត់ គាត់ក្វើទាហាន រីៈពីរ ៨៧(១៩៨៧)។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែល់ដតខ្៊ុំការបាន២ឆ្ន ំកូនមួយស្សីន្ធង នឹង កកើតកៅឆ្ន ំ១៩៨៥ ៨៥(១៩៨៥)ហា...ែល់
ក ើយអ្ញ្ច ឹងកៅខ្៊ុំកនះក៏កចះដតរកស៊ុីអ្ញ្ច ឹងកៅ ចិញ្ច ឹមកូនក ើយយាយជីែូន នឹង កចះដតរកស៊ុី
ចិញ្ច ឹមមករ ូតអ្ញ្ច ឹងកៅក ើយបាីខ្៊ុំកន្ធះគាត់សាល ប់ក ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងកៅរស់បាីកគ្កាយកទ? 

ខ៖ ចាសកប់កៅ មិាន សព អាកដនលងផារចាស់កយើង នឹង  នឹងបាីខ្៊ុំម៊ុនកប់កៅ នឹង ក ើយែល់
មកឆ្ន ំ៩១(១៩៩១)ខ្៊ុំករៀបការជាមួយបាីខ្៊ុំកគ្កាយកនះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គាត់កៅស្សុកកំពត នឹង គាត់កៅខាងស្សកុកំពត ក ើយែល់ដតក ើយអ្ញ្ច ឹងខ្៊ុំចាប់វែ
ជាមួយគាត់មកក ទន្ធណាស់ ខ្៊ុំមិនដែលបានកសចកាីស៊ុខ ែល់ក ើយខ្៊ុបំានអ្ត់មានកសចកាី
ស៊ុខកទ បងក ើយចាប់តំងពីមានគាត់មក គាត់មានស្សីញីកៅ ដតអ្ញ្ច ងឹរ ូតប៉ៃ៊ុដនាគាត់អ្ត់ក្វើ
បាបខ្៊ុំកទ គាត់អ្ត់ក្វើបាបខ្៊ុំកទ ដតគាត់ក្វើបាបមានស្សី ស្សីកន្ធះគាត់ស្សីក ើយដតអ្ត់ក្វើបាប
កយើងកទ គាត់កៅរកកៅបានខ្៊ុំទមៃន់មីអូ្នខ្៊ុំឆ្លងទកនលបានមួយឆ្ន គំាត់កៅ គាត់កៅកកាះក៊ុងហា
កៅវែ ែលក់ៅវែកៅបានមួយឆ្ន បំានគាត់ លិគ្តលប់មក ញិ  លិគ្តលប់មក ញិរួមរស់ជាមួយ
គាន  នឹងបានកសចកាីស៊ុខ នងឹរ ូតមកែល់ឥ ូ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មកែល់ឥ ូ ចាប់កផាើមឆ្ន ំកនះ កំកណើ តអាអូ្នខ្៊ុំ កនះវកកើតឆ្ន ំជូតហា។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងកទើបខូចកទអ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ បាីខ្៊ុមំ៊ុនសាល ប់យរូក ើយ ដតកនះបាីកគ្កាយកនះគាត់កទើបចាប់កំកណើ តកូនខ្៊ុមួំយកនះក្វើបាបខ្៊ុំ
ណាស់ វែៃណាក៏គាត់ក្វើបាបខ្៊ុំកជរគ្បកចារខ្៊ុំកជរដម៉ៃខ្៊ុំ ក ើយចាប់គ្តឹមខ្៊ុំចូល ហិារ ខ្៊ុំចូល ហិារ
ឆ្ន ំណាកទខ្៊ុំចូល ហិារ វបានកូនខ្៊ុំ នងឹវបាន៤ឆ្ន ំក ើយខ្៊ុំចូល ហិារហា...ែល់កពលខ្៊ុំចូល
 ហិារកៅ គាត់ផឹកកជរគ្បកចារ កជរគ្បកចារវ ៉ៃខ្៊ុំ ខ្៊ុំអ្ងវរគាត់យា៉ៃងណាក៏កោយគាត់មានស្សីមាន



ញីក៏គាត់កជរគ្បកចារ គាត់កជរគ្បកចារខ្៊ុរំ ូត ខ្៊ុំសំពះអ្ងវរខ្៊ុំតតំងគាត់និយាយអ្ញ្ច ឹងែល់
ក ើយអ្ញ្ច ឹងកៅែល់ដតមកែល់កន៊ុងឆ្ន  ំនឹង ិ...បានគាត់ក្វើបាបខ្៊ុំដមនដទន ចូលកន៊ុងឆ្ន ំ ំនឹង
កពញ ាង វែៃណាក៏គាត់គ្បកចារដម៉ៃខ្៊ុំ អាសអាភាស វែៃណាក៏គាត់វ ៉ៃខ្៊ុំក្វើបាបខ្៊ុំ កមា៉ៃង១១ ១២
យប់បងក ើយ។ 

ក៖ ដតពីម៊ុនមកគាត់អ្ត់អី្? 

ខ៖ ពីម៊ុនមកគាត់ស្សលាញ់គ្បពនាកូន គាត់កជរគាត់សាីអ្ញ្ច ឹងគាត់អ្ត់ដែលក្វើបាបកទាះបីមាន
ស្សីយា៉ៃងណា ស្សីកកាងៗយា៉ៃងណាក៏គាត់មិនដែលដែរកទើបមកមួយ នឹងកទណាស់បង បងខ្៊ុំ
គ្បាប់បងឯង ឈឺចាប់ណាស់ខ្៊ុំឈឺចាប់រកបៀបកម៉ៃច គាត់ទាក់ទងគាន ែំបូងខ្៊ុំសពំះអ្ងវរឯង      
ក ើយបា៉ៃវឯងអាណិតកូនគ្បពនា កបើសិនជាឯងអាណិតកូនគ្បពនាបា៉ៃវឯងកបាះកលខ នឹង
កចាលកៅ ខ្៊ុំទិញកលខឱ្យែាីបា៉ៃណាស់ គ្ពមខ្៊ុំកោះកលខឱ្យកៅទិញកលខែាីកៅដតែដែលកៅ ដត
កតែដែល។យកមកកតកទៀតខ្៊ុំនិយាយក ើយនិយាយកទៀត គាត់ថាមីកចារ ដង៉ៃញមិនដមនជា
គ្បពនាលអកទ ដង៉ៃញកែើរនិយាយគ្បាប់កគថាស៊ុទាដតអ្ញមានស្ស ី គ្បពនាអី្អ្ញ្ច ឹង ែីអ្ញ្ច ឹងបានជា
អ្ញអ្ត់ចង់ចូលផទះ អ្ញចូលផទះកចះដតន្ធំករឿង ខ្៊ុំថាបា៉ៃវឯងមានស្សីអ្ត់ កបើបា៉ៃវឯងមានឯង 
ក៊ុំខឹងបា៉ៃវឯងមានស្សីឯងក៊ុំខឹង អ្នកឯងកតវរាលវ់ែៃអាណាកគមិនែឹង កអ្ើយដងញកែើរនិយាយ 
គ្បាប់កគ ែល់ក ើយខ្៊ុំអ្ត់មាត់កទមួយសារក ើយមួយសារកទៀត វែៃចូលឆ្ន ំ ចូលឆ្ន ំក ើយបាន 
មួយវែៃកៅកដនលងការា៉ៃសស់ាំងកូនខ្៊ុំ ាេ៎...កដនលងការា៉ៃស់ឡាន អូ្នកណាើ យ...ខ្៊ុំកៅ នឹងស្សាប់កគ 
កតមកកគចង់ជួបខ្៊ុំ ខ្៊ុំក៏ជួប ែល់ក ើយអ្ញ្ច ឹងខ្៊ុំថា មានការអី្ ដងញចង់ជួបអ្ញដងញមានការអី្ 
ចង់ជួបមានការអី្សួរដតបងកៅ ែឹងក ើយខ្៊ុំថាបងណា បាីដចឯង នឹងហា...លាមឱ្យខ្៊ុំមាងក ើយ
ចាស់ក ើយ ខ្៊ុំថា ៊ុី...មីឯងកម៉ៃចកកាងក ើយមកឱ្យខ្៊ុំមាងកម៉ៃច បាីគ្បពនាខ្៊ុំ ខ្៊ុំោច់ចិតាឱ្យកៅឯង ី
អី្(កគ្បើ កយសំែីមិនសមរមយ) ខ្៊ុំឈឺចាប់រកបៀបណា គាត់គ្បាប់ស្សីរកបៀបណា គាត់ថាអ្ញ្ច ឹង
ហា...គាត់ថាដលងក ើយករាគាជមៃឺកពញខលួន ដលងស្សួលក ើយ ក្វើកម៉ៃចក៏អ្ត់ស្សួលដែរ ធ្លល ក់
្ម កអកធ្លល ក់្ម ខ្៊ុំកៅកពទយចាស២វែក ើយ ក ើយកាលមួយវែកទៀត ខ្៊ុំបាឹងដគ្ពក ូរ
បាឹងគ្បធ្លនភូមិ  នឹងគ្បធ្លនសរា ត់ខ្៊ុំថា ខ្៊ុំឈប់យក ញិក ើយ បាីខ្៊ុំច៊ុះកៅ ខ្៊ុំមានចិកញ្ច ៀន២ជី 
ម៉ៃូតូមួយគាត់កៅក ើយ គាត់ច៊ុះកចាលខ្៊ុំ គាត់កៅ ខ្៊ុំដលងែឹងឮកទាះមានករឿងអី្ក៏ខ្៊ុំឈប់ែឹងឮ



ដែរខ្៊ុំនិយាយអ្ញ្ច ឹងហា...គ្បធ្លនភូមិ គ្បធ្លនសរា ត់ក៏កគែឹងដែរ រលំងវយកគាន វកៅ វយក 
គាន  បងឯងគិតកមើល វយកគាន ក ើយវកជរខ្៊ុំមកកទៀតវកតមកវគ្បកចារខ្៊ុំ ដងញកនះគ្បពនាគ្តឹម
គ្តូ ចាស់លាស ់ កតើបងបអូនទាងំអ្ស់គាន មានបាីគ្បពនាកតើឈឺចាប់ សមូជួយបកស្សាយឱ្យខ្៊ុំ     
អាកដនលង នឹងកនះ កតើឱ្យកគកៅយកគាន ក ើយ ដែលកបើកវែឱ្យស្សីមកកជរគ្បកចារគ្បពនា កជរ
គ្បកចារកូនខ្៊ុំទាងំអ្ស់កូនខ្៊ុំឥ ូ វដលង វដលងវកាត់កាលឪវកចាល វថាឪរកបៀបកនះ កត
មកក៏វមិនកលើកដែរបង ខ្៊ុំគ្បាប់កូនខ្៊ុំវស្សលាញ់ឪព៊ុកមាំណាស់ រ ូតែល់ឥ ូ វរកបៀបឈឺ
ចាប់ខាល ំងប៉ៃ៊ុណាណ អូ្ន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈចឺាប់រកបៀបណាស ់ក ើយមួយវែៃកន្ធះវកតមកកទៀត កតស៊ុំល៊ុយ វកៅកៅគ្បពនាវ វកត
ស៊ុំល៊ុយកគ វនិយាយ ថាអ្កញ្ច ក អា អូូ្នបងនឹកអូ្នណាស់ ខ្៊ុំកជរខ្៊ុំថា អ្ញអ្ត់នឹកអាល៊ុយ 
កតើគ្បពនាណាឱ្យកៅ កតើអ្នកណាមួយកតើបាីច៊ុះកចញកៅអ្ញ្ច ឹងោច់អាល័យពីគ្បពនាក ើយកតើ
កយើងមានចិតាឱ្យវកទៀត អី្ត់  នឹងស៊ុំខ្៊ុំសមូគ្បកាសែូចថាអ្នកក្វើការ អ្នកែឹងឮទាំងអ្មាល
មា៉ៃន យកអា កយកនះដែលខ្៊ុំចមៃល ់ កតើបអូនស្សដីែលមកសមាា សខ្៊ុំទ៊ុកលបំាករកបៀបខ្៊ុកំនះកតើ 
ឱ្យកគជួយពិចារណាកមើលកតើមានស្សណីាែូចខ្៊ុំអ្ញ្ច ឹង កតើមានគ្បុសណាសាហា ែូចបាីខ្៊ុំ  នឹង 
ខ្៊ុំសូមខ្៊ុំសូមបញ្ញជ ក់គ្តង់ នងឹ។ 

ក៖ កាត់ចិតាកៅមីងកអ្ើយ។ 

ខ៖ ចាសបាីខ្៊ុំចិតាសាហា ណាស់ ខ្៊ុំគ្បាប់ថាចិតាសាហា  គាត់ឱ្យស្សីក ើយកបើកវែឱ្យ ស្សកី ើយ
កូនហា...ថាបា៉ៃហា...បា៉ៃឯងឈប់ឱ្យមីស្សីកតមកហា...បា៉ៃឯងកមើលកតមគ្ក ៊ុកខ្៊ុំគ្គប់គាន  ែល់
ក ើយអ្ញអ្ត់ហា នគ្បាប់កទ គ្គាន់ដតថាអ្ត់ហា នគ្បាប់ខ្៊ុំកជរ ខ្៊ុំកជរកទៀត ាង ខ្៊ុំឈប់ក ើយ
ប៉ៃ៊ុដនាវកៅដតកត ខ្៊ុំថាោច់ ាង ខ្៊ុំថាអ្ត់កទ ដតវថាអ្ញកៅដតកៅគ្បពនាអ្ញ អ្ញអ្ត់កចាលកទ 
និយាយអ្ញ្ច ឹង វថាកៅអ្ញ្ច ឹង វថាវអ្ត់កចាលគ្បពនាកូនវអ្ត់កចាលកទ វកៅដតកៅប៉ៃ៊ុដនាខ្៊ុំ
អ្ត់មានអារមាណ៍កទឥ ូ  ខ្៊ុំ នឹងក ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងសគ្មាប់ែូចជាឪព៊ុកមីងហាគាត់ក ា្ ះអី្កគ ញិ? 



ខ៖ ឪព៊ុកខ្៊ុំក ា្ ះ ទួន ស ៊ុន។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងែឹងគាត់កកើតឆ្ន ណំា? 

ខ៖ គាត់កកើតឆ្ន ំខ្៊ុំអ្ត់ែឹងដែរអូ្ន។ 

ក៖ ដតឆ្ន ំដខារហាេ៎? 

ខ៖ ឆ្ន ំដខារក៏អ្ត់ែឹងដែរកគ្ ះវយូរក ើយ។ ាេ៎...គាត់ឆ្ន ំជូត  នឹងក ើយគាត់ឆ្ន ំជូត។ 

ក៖ ក ើយស្សុកកំកណើ តគាត់កៅឯណា ញិមីង? 

ខ៖ ស្សុកកំកណើ តគាត់កៅគ្កកៅ កៅតអាត់កនះ កំកណើ តគាត់កកើតកៅតអាត់ហា។ 

ក៖ កៅជិតកនះដែរ? 

ខ៖ ចាសគាត់កកើតកៅតអាត់ែល់កនះមានគ្បពនា ជាមួយដម៉ៃខ្៊ុំកៅ កៅកៅអាចមន៍ក៊ុក ែីកៅ 
 នឹង គ្កកៅអាចមន៍ក៊ុក នឹង។ 

ក៖ ស្សុកកណាា លសទងឹ កខតាកណាា ល នងឹ? 

ខ៖ ចាសកៅ នឹងចាស។ 

ក៖ ចាស នឹងក ើយ។អ្ញ្ច ឹងមីងកតើមីងែូចជា ជាមួយឪព៊ុករបសមី់ងហា កតើមីងមានគ្ប តាិអី្កគ
អី្ខលះ អ្ន៊ុសា រយី៍អី្ខលះជាមួយឪព៊ុករបស់មីងហា? 

ខ៖ ឪព៊ុករបស់ខ្៊ុំក េ៎? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អូ្នកណាើ យ...គ្ប តាិឪព៊ុករបស់ខ្៊ុំហា...ឪព៊ុកខ្៊ុំគាត់ឈឺក ទន្ធតំងពីកកាងគាត់អ្ត់ដែលក្វើ
បាបជាមួយអ្នកណាកគកទ គាត់អាចារយ សូមបីដតគ្តីក៏គាត់មិនដែលរកដែរ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គាត់ចិតាបានជាមួយគ្បពនា កូនគាត់ស្សលាញម់ាំណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក ើយគាត់រកស៊ុ ីអូ្នកណាើ យ...ក្វើដស្សចមាា រ ឪ ឹក ក ត។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ត់ដែលខវះកទ គាត់ខំរកស៊ុីមាណំាស់ដតមានករាគា ក ើយមាា យខ្៊ុំគាត់លក់គ្តី គាត់ទិញដខ
គ្តីអ្ញ្ច ឹងគាត់ទិញគ្តីលក់ ក ើយដខក ត គាត់ក ៉ៃក តលក់ ក ៉ៃក តគ្គប់ចមាា រយកកៅលក់
 នឹងគ្ប តាិដម៉ៃខ្៊ុំក ើយឪខ្៊ុំអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប៉ៃ៊ុដនាគ្ប តាិដម៉ៃខ្៊ុំ ឪខ្៊ុំគាត់រកគ្តីកទដតដម៉ៃខ្៊ុំគាត់រក គាត់ោក់លប គាត់ក្វើលបក្វើអី្។ 

ក៖ ស្សីកសាះ នឹង? 

ខ៖ ចាសគាត់ ឹបទឹក គ្ប តាិគាត់ ឹបទឹកោក់លបខចឹង បិតកំពូលប៉ៃ៊ុដនាខ្៊ុំថាគ្ប តិាដម៉ៃខ្៊ុំគាត់     
អ្សាច រយ គាត់ស្សីដមនដតគាត់ោក់លបក ើងសាហា ណាស់ចាស។ 

ក៖ បានគ្តីកគ្ចើនមីងក ? 

ខ៖ ខចឹង កលើកមាងៗ ៥ ៦លប មួយលបហា...គ្តី៥ ៦ខចឹង ខ្៊ុំអ្នកអ្៊ុំទូកឱ្យគាត់ គាត់អ្នក ឹប គាត់
អ្នកកៅក ើយខ្៊ុំកាល នឹងខ្៊ុំកៅតូចដែរក ើយគ្បដ លអាយ៊ុ១០ឆ្ន ំជាងក ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ១០ឆ្ន ជំាងក ើយលាមែឹង អ្៊ុំទូករលឹ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ អ្៊ុំទូកឱ្យគាត់ឱ្យគាត់ោក់លប ក ើយគាត់ថាកនះកូនដម៉ៃភល៊ុងកដនលងកនះលបកាា ម លបកាា ម 
លបខចឹង លបខចឹងគាត់ោក់ពគ្រយ តមមាត់សទឹងណទឹក ូរ ចាសជកនលនខ្៊ុំបារទាំងកបា៉ៃតៗ ឱ្យ
ដតដខទឹកក ើងអ្ញ្ច ឹង ិ...ែូចបាយអ្ញ្ច ឹង ិ...កកើបយកកកើបយក ាងបង ខ្៊ុំអ្នកកកើបជកនលន ។ 

ក៖ ក ើយវមកពីណា? 

ខ៖ អ្ត់ខាល ចកទ វកចញពីែីមក ដខទឹកក ើង កាលពីកែើមសមបូរណាស ់ វក ើងែូចបាយកកើប
ក ើងជកនលន នឹងហា...ជកនលន កកើបោកបំពង់រនាវតូចៗ ញាត់ទាំងរស់បំពង់ នងឹកយើងញ៉ៃ៊ុក 
កយើងចិតហា...បនទះៗក្វើរនាៗវហា... នឹងកយើងក្វើរនាៗវ។ 

ក៖ ក ើយបានគ្តីខចឹងកគ្ចើនកទមីង? 

ខ៖ គ្តីខចឹង គ្តីខចឹងកាា មក ើយនឹងថាគាត់អ្សាច រយណាស់ដម៉ៃខ្៊ុំចាស។ 

ក៖ គាត់ក ា្ ះអី្កគ ញិមីង? 

ខ៖ ដម៉ៃខ្៊ុគំាត់ក ា្ ះ អ្ ំ កសង។ 

ក៖ ចាសក ើយគាត់ស្សុកកំកណើ តរបស់គាត់កៅឯណាដែរមីង? 

ខ៖ គាត់កៅតអាត់ែូចគាន  បងបអូនជីែូនមួយគាត់។ 

ក៖  ាេ៎...បងបអូនជីែូនមួយគាត់។ 

ខ៖ ជីែូនមួយ។ 

ក៖ ែូចដម៉ៃព៊ុកខ្៊ុំដែរ។ 

ខ៖ ចាសបងបអូនជីែូនមួយគាន  នងឹគាត់។ 

ក៖ មីងមានែឹងថាឆ្ន ដំខារគាត់កកើតឆ្ន ំណាកទ? 

ខ៖ ដម៉ៃខ្៊ុគំាត់ឆ្ន ំមមី។ 

ក៖ ឆ្ន ំមមី។ 



ខ៖ ចាសគាត់ឆ្ន ំមមី ដតដខអី្ៗខ្៊ុំកភលចក ើយ។ 

ក៖ គាត់សាល ប់ទាំង២ន្ធក់ នឹងមីងក េ៎? 

ខ៖ ចាសសាល ប់ទាំង២ន្ធក់ ឪព៊ុកខ្៊ុំគាត់សាល ប់ម៊ុនដម៉ៃខ្៊ុំអាយ៊ុ៦២។ 

ក៖ ៦២សាល ប់ឆ្ន ំណា ញិមីង? 

ខ៖ ឆ្ន ំកាល នឹង១៩៨០ប៉ៃ៊ុន្ធា នកទ ម៊ុនខ្៊ុំការ២ឆ្ន ំ ១៩៨០។ 

ក៖ ១៩៨០គាត់សាល ប់? 

ខ៖  នឹងក ើយ គាត់សាល ប់ម៊ុនខ្៊ុំការ។ 

ក៖ ច៊ុះយាយគាត់សាល ប់អាយ៊ុប៉ៃ៊ុន្ធា នមីង? 

ខ៖ ដម៉ៃខ្៊ុគំាត់សាល ប់អាយ៊ុ៦២ដែរ។ 

ក៖ ៦២ ឆ្ន គំាត់សាល ប់ឆ្ន ំណា ញិ? 

ខ៖ ឆ្ន ំគាត់សាល ប់ចូល១៩០០ប៉ៃ៊ុន្ធា នកទ។ 

ក៖ មីងករៀបការក ើយបានប៉ៃ៊ុន្ធា នឆ្ន ំគាត់សាល ប់។ 

ខ៖ ខ្៊ុំការក ើយបានកូនខ្៊ុំ៧ ៨ ឆ្ន ំក ើយ នងឹស្សនី្ធងខ្៊ុំ។ 

ក៖  ាេ៎...ស្សីន្ធងកកើតឆ្ន ំ១៩៨៥? 

ខ៖ ចាស 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគាត់សាល ប់១៩៩២? 

ខ៖ ចាស នឹងក ើយ។ 

ក៖ ចាស នឹងក ើយ។អ្ញ្ច ឹងែូចជាមាា យរបស់មីង? 

ខ៖៩២(១៩៩២)អី្ អ្ត់៩២(១៩៩២)កទអូ្នក ។ 



ក៖ ច៊ុះកកើត៨៥(១៩៨៥)ក ើយមក១៩៩២ហា។ 

ខ៖ គាត់សាល ប់ ស្សនី្ធងខ្៊ុំថា៧ឆ្ន ំ៦ ៧ឆ្ន ំ នឹងក ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ត់ែល់មួយ ន់ប៉ៃ៊ុន្ធា នកទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង១៩៩១ ញិអ្ញ្ច ឹងក េ៎? 

ខ៖ ៩១(១៩៩១)ខ្៊ុំកាលគាត់កៅ។ 

ក៖  ាេ៎...កៅកទក ?  

ខ៖ កៅក ...សាល ប់ក ើយ សាល ប់អ្ស់ក ើយ គ្តូ ក ើយ១៩៩២ នឹងក ើយ ១៩៩១ ៩២ ក ...មិន 
ដមនកទ១៩៨៩ គាត់សាល ប់ក ើយ ែល់ដត៩០ ៩១(១៩៩១)ខ្៊ុំការ។ 

ក៖ ចាស នឹងក ើយ។ច៊ុះមីងតយាយមីងខាងមាា យហាគាត់ក ា្ ះតអី្យាយអី្ដែរមីងចាំកទ? 

ខ៖ ខាងដម៉ៃខ្៊ុំគាត់ក ា្ ះ តអ្ ំ យាយអ្ ៊ុន ក ើយខាងឪខ្៊ុំក ា្ ះតទួតយាយដ ម។ 

ក៖ មីងកកើតទាន់ពួកគាត់កទ? 

ខ៖ ខ្៊ុំទាន់ដតតកទ កបើខាងដម៉ៃអ្ត់ទាន់ ទាន់ដតតខាងឪតទួតខ្៊ុំចាស។ 

ក៖ មីងែឹងថាគាត់ឆ្ន អីំ្កគកទ? 

ខ៖ អ្ត់ អ្ត់ែឹងកទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ន៊ុសា រយី៍មីងជាមួយគាត់អី្កគខលះ? 

ខ៖ អ្ត់ ខ្៊ុំមានដតតទួតខ្៊ុំកទ តទួតខ្៊ុំគាត់ចាស់ តទួតខ្៊ុំគ្តឹមគ្តូ ណាស់ ចាសគ់ាត់ពីកែើម
ក ើយគាត់គ្តកូលគាត់កាល នឹង ខាងកសាចដែរ នឹង អ្ ៊ុ៊ុំអ្យខ្៊ុំឥវ៉ៃន់ចូលកៅវងំ នឹង គាត់កៅ
បកគ្មើខាង នឹងដែរ នឹង។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក ើយកបើកលាកតសាន មភ័យអា នឹងគាត់កៅខាងកជើងទឹក អា នឹងបងបអូនគាត់កទណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្៊ុំអ្ត់សាា ល់បងបអូនគាត់វមានកគ្ចើនអ្ញ្ច ឹងែូចកូនកៅអ្ញ្ច ងឹ ិ...ក ើយក្វើការកៅកន៊ុងវងំ
 នឹងដែរ ក ើយកលាកយាយគ្បាំង នឹង ែល់ក ើយថាសាា យចង់បានកសាចចង់បានក ើយកលាក
តខ្៊ុំ នឹងគាត់អ្ត់ចង់ឱ្យ ែល់ក ើយអ្ញ្ច ឹងកភៀសខលួនកចញ សំកៅកភៀសខលួនកចញពីកដនលងវងំ
កចញកៅឯណាកខតាអី្មិនែឹងកទ អា នងឹឪខ្៊ុំ ឪព៊ុកខ្៊ុំមាា យ្ំខ្៊ុំគ្បាប់គ្ប តាិ នឹងដែរ  នងឹក ើយ
គាត់ក ា្ ះយាយគ្បាំង។ 

ក៖ ក ើយមីងមានចាវំែៃដខឆ្ន ំកំកណើ តតយាយអី្អ្ត់ណាខលះកទ? 

ខ៖ អ្ត់កទ ខ្៊ុំចាំដតគ្តឹមឪព៊ុកខ្៊ុំ ក ើយតអ្ ៊ុ៊ុំ នឹងគ្គាន់ដតចាំក ា្ ះកទ។ 

ក៖ ចាស នឹងក ើយ។ 

ខ៖ ែល់កពលតទួតខ្៊ុំក៏គ្គាន់ដតចាំក ា្ ះដែរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងែូនតមីងដែលកៅរស់កៅគ្បកទសកគ្ៅអ្ត់ ដម៉ៃឪអី្វ៉ៃន? 

ខ៖ ដម៉ៃឪអ្ត់ដែលកៅកៅកទ។ 

ក៖ អ្ត់កសាះ ាងមីង? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងចូលែល់ការសិការបស់មីង ញិមាង មីងករៀនែល់ថាន ក់ទីប៉ៃ៊ុន្ធា ន ញិមីង? 

ខ៖ មីងអ្នកមីងករៀនថាន ក់ទី១១ពីកែើម ថាន ក់ទី២កកាងឥ ូ ។ 

ក៖ មីងកចះអានកចះសរកសរអ្ត់? 

ខ៖ បានកតើ ដតអ្ត់កចះសរកសកបើអានកចះ ាង។ 



ក៖ កៅអ្ញ្ច ឹង ញិ? 

ខ៖ ចាសអ្ត់កចះច៊ុះកបើកយើងករៀនបានតិច ខ្៊ុំអ្ត់សូ ចាំហា...ករៀនផងគ្គាប់កផ្ទល ងផង។ 

ក៖ អូ្យ...!  

ខ៖ ច៊ុះករៀនចំបក់ជំន្ធន់លន់ នល់ កំព៊ុងដតករៀនគ្គាប់កផ្ទល ងកា៊ុងៗ រត់មកផទះសួរកមើលឪព៊ុកមាា យ 
ភ័យសឹងរប់អូ្នកាល នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ្គាប់កផ្ទល ងគ្គាប់កបា៉ៃលក់ហាះហា នឹងក ើយទមាល ក់ គ្ប តាិកាល នឹងទមាល ក់ក ើយខ្៊ុំអាកពល
កគជកមលៀសកចញពីអាពតហា...កាលពីកៅែំបូងអាអូ្នហា។ 

ក៖ ចាស! 

 ខ៖ គ្ចូតស្សូ អូ្នកណាើ យ...  រ...ឆ្ំង...គ្កាបកៅខ្៊ុំទូលបាយ ឪព៊ុក្ំខ្៊ុំគាត់ដរកស្សូ  ដម៉ៃខ្៊ុំកកញ្ជ ើរ
មួយៗមាន ក់បងខ្៊ុំ បងវែលខ្៊ុំ អ្ ៊ុ៊ុំកភឿនក ើយដម៉ៃអ្ ៊ុ៊ុំអ្ត់កៅកទ និយាយពី៥ ៦ន្ធក់កយើងស្សូ កយើង
ែំបូង កគកគៀរកយើងហា...ែល់កពលក ើយស្សាប់ដត រ...ឆ្ំងមកទូលបាយគ្ជម៊ុជកន៊ុងទឹក បងឯង
ែល់ក ើយដម៉ៃខ្៊ុំសាីឱ្យ ដងញអ្ញ្ច ងឹក ...ឆ្ាួតកទក  ខ្៊ុំថាដម៉ៃឯងសាីឱ្យកម៉ៃចឱ្យកទដម៉ៃ ដម៉ៃឯងក ើញ
គ្គាប់កផ្ទល ងគ្ជម៊ុជកន៊ុងទឹក ាេ៎...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឪព៊ុក្ំខ្៊ុំអ្ ៊ុ ៊ុំ កមរ ៍ ដម៉ៃឪមីកយៀត នឹង កូនឯងក៊ុំភ័យកូន កូនឯងកៅ នឹង ាេ៎...អ្ងា៊ុយកៅ នឹង 
ឪព៊ុកកៅកលើគាត់ ផល៊ុំសូគ្តៗចាស់ៗពីកែើមហា... នឹងក ើយសគូ្តផល៊ុំៗបកញ្ច ៀសអ្ត់ឱ្យមកដកបរ
អំ្ដបងឥវ៉ៃន់ នឹងកូនឯងក៊ុំភ័យមកជាមួយឪព៊ុក គាត់ នឹងហា...គ្ប តាិខ្៊ុំក ទន្ធទូលស្ស ូ គ្ចតូ
ក ើយដបនអី្ក ើយទូលអ្ញ្ច ឹង  រ...ឆ្ំងអី្កៅក ើយកំព៊ុងស្សូ ទូលកលើកាល និយាយកៅខ្៊ុំ
ជីែូនមួយបកងាើត។ 

ក៖ មីងកយតអាកៅ នឹង? 



ខ៖ ចាសជីែូនមួយបកងាើត ចាស នឹងក ើយគ្ប តាិខ្៊ុំ មីកយតវអ្ត់ែឹងកទ វអ្ត់កៅជាមួយឪវកទ 
វច៊ុះកៅកៅជាមួយខ្៊ុំ។ 

ក៖ ចាស នឹងក ើយ។ 

ខ៖ មីកយតកៅកផសង កៅជាមួយកគ ាេ៎...។ 

ក៖ ច៊ុះមីងកាីស្សវម៉ៃមីងកៅវែៃអ្ន្ធគតកពលកំព៊ុងករៀនមីងមានដែលស្សវម៉ៃដែលចង់ក្វើអី្អ្ត់
មីង? 

ខ៖  ៊ុី...អូ្នក ើយកាលខ្៊ុំពីតូច ខ្៊ុំករៀនខ្៊ុំអ្ត់ក ើញថាមានកាីស្សវម៉ៃែូចថាចង់អី្ែូចឥ ូ កទ
ជំន្ធន់ឥ ូ កនះែូចថាកាីស្សវម៉ៃខ្៊ុំ ខ្៊ុំចង់អ្កញ្ច កកូនកៅរាល់វែៃែូចជារូបខ្៊ុំក៏កោយែូចថាចង់ក្វើ
អ្វីចង់រកស៊ុីម៊ុខរបរអ្វីឱ្យកយើងមានជី ភាព្ូរធ្លរហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងហា..អូ្នហា...ែូចថាកាីស្សវម៉ៃែូចកូនខ្៊ុំអ្ញ្ច ឹង ិ...រាល់វែៃគាន ចង់ករៀនឱ្យកចះកៅកូករ ៉ៃ 
ចង់កៅអ្ត់បានកៅកគ គ្បលងកគឱ្យគ្បលងម៊ុនកៅគ្បលងកៅវគ្ពដ ង ាេ៎...មានក ា្ ះគ្បលង
កៅវគ្ពដ ងអ្ត់ហា ន កៅអ្ត់ហា នឱ្យកូនកៅ ចាសែល់ឥ ូ វគិតថាដម៉ៃឯងអ្ត់បកណាា យកូន
កទ ែូចកូនកគ កគកចះបកណាា យឱ្យកៅ ដម៉ៃឯងឃារឃាំងអ្ត់ឱ្យកូនកៅ ខ្៊ុំថាកូនកណាើ យ...កូនឯង
កៅក្វើអី្។ 

ក៖ មួយណាស្សីឬគ្បសុ? 

ខ៖ រសាខី្៊ុំ នឹងហា...មីស្សី នងឹហា...ខ្៊ុថំាកូនឯងកៅក្វើអី្ ដម៉ៃមិនចង់ឱ្យកូនឯងកៅ អ្ត់ស៊ុីមាន
ស៊ុីកូនកៅជាមួយដម៉ៃ ដម៉ៃមិនចង់ឱ្យលបំាកែូច ែូចថាមានករឿងអី្អ្ញ្ច ឹងកៅណាស់ កយើងវអ្ត់
ែល់ឥ ូ កូន នងឹអ្ងវរ នឹងដម៉ៃកអ្ើយ...ឱ្យកូនកៅកៅដម៉ៃ ឱ្យកូនកៅកៅកូនស៊ុំអ្ងវរដម៉ៃឯង អ្ត់
យកបាីកទ ឱ្យយកបាីអ្ត់យកកទ ខ្៊ុំអ្ត់យកោច់ខាត ដម៉ៃឯងឱ្យ ាេ៎...យំ ឱ្យកគ្កុក ទធ្លក់ែីខ្៊ុំអ្ត់
យកកទ ខ្៊ុំកៅកូករ ៉ៃ ចង់កៅកូករ ៉ៃ។ 

ក៖ គាន ចង់រួចផ៊ុតពីអាភាពលំបាក នឹងហា។ 



ខ៖ ក ទន្ធ ណាមួយកលាកព៊ុកមានស្សីអ្ញ្ច ឹងកៅវរាល់វែៃវខវលខ់ាវ យ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក ើយខ្៊ុំទ៊ុកខលំបាកខ្៊ុំក ើយរាលវ់ែៃគ្គប់កូន កមើលថាកូនស្សលួគាន មានអី្កទ ក ើយកបើកូន
ក ល្ ះគាន ខ្៊ុំចង់អាកយះគ្ទូងក ើយ ខ្៊ុកំពលកនះមាងៗខ្៊ុំដស្សកគ្ទកហាយ ំ ខ្៊ុំថាឪដងញកចញកៅ
បាត់ក ើយកគ្ូរក ើយកៅដតដម៉ៃគ្គប់គ្គងកូនរាលវ់ែៃ កូនដម៉ៃ ត់កនឿយកមាល ំងរាល់វែៃកូន កូន
ឯងកមើលដម៉ៃខំគ្បឹងទាំងយប់ទាំងវែៃ ខំគ្បឹងកែរខំគ្បឹងក្វើកែើមបីអ្នកណាកែើមបកូីន ច៊ុះឪដងញកគ
មានគិត ែូចដម៉ៃកទកូន ឪដងញមានគិតែូចដម៉ៃកទ កគគិតដតសបាយស្សីស្សា កូនកណាើ យ...កូន 
កូនឯងកមើលច៊ុះ ខ្៊ុំដស្សកយំគ្ទកហាយំកពលពិបាកខ្៊ុំដស្សកគ្ទកហាយំ កូនឯងគិតកមើលដម៉ៃ ត់
កនឿយណាស់កូនកណាើ យ...តំងពីកកាងមកែល់ចំណាស់កនះ បាីក្វើបាប។ 

ក៖ក ើយពូក ា្ ះអី្កគ ញិមីង? 

ខ៖ បាីខ្៊ុំក ា្ ះ ដម៉ៃន សាន។ 

ក៖ ដម៉ៃនសាន  ាេ៎... នឹងក ើយ។ 

ខ៖ ដម៉ៃន សាន។ 

ក៖ មីងឥ ូ កតើមីងគ្បកបរបរអី្ចិញ្ច ឹមជី តិដែរឥ ូ កែើមបីចិញ្ច ឹមកូនអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ ខ្៊ុំរាលវ់ែៃខ្៊ុំកែរកសាង កែរកសាងលក់ កសាងសាវ យ នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លក់អ្ញ្ច ឹងកៅគ្គាន់ដតបកណាា ះមាូប។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក ើយកូនកន្ធះកែរមកគ្គាន់ដតជំ ក់ល៊ុយរែឋកទ ក ើយខ្៊ុំលក់ែី កន្ធះកៅទិញបានែី ញិ
ឥ ូ អ្ត់មានល៊ុយក្វើផទះអូ្ន ឯងកមើលជួលផទះកគ ក ើយកយើងកៅជាប់រែឋ៣០០០ កៅចាំឱ្យដត
រួចកៅដខ៣ ដខ៤ នឹងចាំឆ្ក់កគកៅ ញិអ្ញ្ច ឹងកៅណាស់ យកល៊ុយក្វើផទះ នឹងក ើយកគ្ ះអី្ខ្៊ុំ



ឥ  ូវអ្ត់កូនកគ្ចើន ក ើយគាន ខំកែរទាងំឈឺទាំងជា ក ើយទាំងអ្ស់គាន ក ើងសាមអ្ស់ក ើយ។
ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក ើយគិតកៅឪព៊ុក គិតដតពីកតមករកល៊ុយ។ 

ក៖ យីរកអី្កទៀតកៅដតមាន ក់ឯង នឹង  ចិញ្ច ឹមមាន ក់ឯងអ្ត់កកើតកទក ? 

ខ៖ ឪព៊ុកចង់រកល៊ុយថាអ្ត់មានឪព៊ុកណាែូចឪព៊ុកកូនឯងកទៀតកទកូនកណាើ យ។ 

ក៖ រកល៊ុយកៅឱ្យកគកណាះ? 

ខ៖ ចាសរកល៊ុយឱ្យកគកណាះ មកទាមទារយកល៊ុយកណះកៅស៊ុី។ 

ក៖ ក ៊ុើយ...ក៊ុំខវលមី់ង កតកម៉ៃចបិទកលខទូរសពទ័ទាំងអ្ស់កចាល។ 

ខ៖ បិទទាំងអ្សក់ ើយកតើ កទើបមីកាួយ ាេ៎...យកកលខមកឱ្យវកតមកកាួយ មកមី្ី កទើបយក
កលខមកឱ្យក ើយកតកៅ នងឹ ក ើយកតមកមីសាីខ្៊ុំមសិលមិញ មីសាីខ្៊ុំអ្ត់កលើក សាីខ្៊ុំបិទកចាល។ 

ក៖ កលើកក្វើអី្មីងក៊ុំខវល់។ 

ខ៖ គ្ប តាិខ្៊ុំឈឺចាប់ណាស់។ 

ក៖ ទទួលក្វើអី្ កបើគាត់ដលងស្សកណាះ ដលងសាា យអី្អ្ស់ក ើយ នឹង។ 

ខ៖ ឈឺចាប់ណាស់អូ្នកណាើ យ...គ្ប តាិខ្៊ុំវែៃណាក៏ទឹកដភនកដែរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែលថ់ាន ក់កូនដលងនឹកន្ធកលាកព៊ុកក ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មិនដមនថាកយើងរមិលគ៊ុណកទ ប៉ៃ៊ុដនាគាត់ក្វើឱ្យកយើងដឆ្អត ដឆ្អតគ្គប់កដនលងទាំងអ្ស។់ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គាត់យកគ្គប់ស្សី ស្សីណាៗក៏កោយ តំងពីខ្៊ុំចូល ហិារ នឹងហា...ក ើញកទ វ ៉ៃខ្៊ុំក៏កោយខ្៊ុំ
កៅ ហិាររ ូត ខ្៊ុំថាបា៉ៃវកអ្ើយ...ឯងកៅកៅ ឯងមានពរជ័យ ឯងកៅ ហិារកៅ ខ្៊ុំស៊ុំសំពះអ្ងវរ
ឯង ឯងដលង ូបស្សាឯងដលងជក់បារ ី ។ស៊ុីសកសទើរអី្កគ ស៊ុីកសទើរ ក ា្ ះស៊ុីសកសទើរអី្កគមក
ជាមួយស៊ុីសកសទើរ មហា...ស៊ុីសកសទើរអី្កគកៅសាវ យករៀង ស៊ុីកស៊ុើរដក  ស៊ុីសកសទើដក  ស៊ុីសកសទើរ 
ឡាម ស៊ុសីកសទើរ ម ខំទិញអាសអីកគ ដកមបួយ អាដផអមៗកបៀមកលាកពូ ឈប់ បូ កៅក ើយខ្៊ុំ
និយាយកទៀត ថាបា៉ៃក ើយអ្នកគ្គូគាត់ខំទិញយកមកឱ្យ ឯងក៊ុំជក់បារបីាន ផ្ទអ កខាតជក់ដលង
ផឹកក ើយ បានដតកៅែល់ឃាល ំង ញិបានផឹកកទៀត ែល់ខ្៊ុំនិយាយ ដងញក៊ុំកចះករឿងអ្ញ អ្ញ
អ្ត់សាា ប់ សាា ប់ដតអ្ញ អ្ញបាីន្ធងឯងអ្ញរកឱ្យស៊ុីរាល់វែៃ។ 

ក៖ កៅអ្ញ្ច ឹង ញិកៅ ន្ធំកៅផលូ លអកសាះ? 

ខ៖ ខ្៊ុំដណន្ធំ បា៉ៃឈប់ផឹកស្សា បា៉ៃឯងឈប់អី្កៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បា៉ៃវកអ្ើយកយើងកសាងខលួនឱ្យវលអកៅដគ្កងកលាបានជួបជ៊ុំគ្បពនាកូនកៅអ្ន្ធគតកទៀត។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងកពលការក ើយមីងមានកូនគ្បុសស្សីប៉ៃ៊ុន្ធា នន្ធក់? 

ខ៖ ការក ើយខ្៊ុំមានកូនស្សី៣។ 

ក៖ ទាំងអ្ស់ហាេ៎? 

ខ៖ ស្ស៣ីគ្បុស៣ជាមួយគាត់។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគាត់ក ា្ ះអី្ខលះមីង? 

ខ៖ ក ា្ ះ សាន រសា ី  សាន ្ីត   សាន ចិគ្ត  សាន  បិ៊ុល  សាន សិលា ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក ើយនឹងសាន ោរទិា។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងក ើយច៊ុះកូនម៊ុនមីងមាន ក់កទៀត? 

ខ៖ សាន ស្សីន្ធង ។មីងបងកន្ធះបាីម៊ុនកទ។ 

ក៖ ចាស នឹងក ើយ។ 

ខ៖ ចាស សាន ស្សីន្ធង។ 

ក៖ មីងមានឱ្យកូនកៅករៀនទាំងអ្ស់គាន កទ កូនៗហាេ៎? 

ខ៖ កូនករៀនដែរដតករៀនតិចថាន ក់ណាស ់ ថាន ក់ទី៥ ទី៦គាន ឈប់កៅ ខ្៊ុំែូចថាខ្៊ុំទាល ់ កៅណាវ
កចះដតឈប់កៅវករៀនអ្ត់សូ ពូដកគាន កចះដតឈប់កៅ កចះកទឱ្យ ខ្៊ុំអ្ត់ណាស់អូ្ន កណាើ យ...ខ្៊ុំ
អ្ត់ដមនដទន ទីទាល់គ្កអ្នកណាក៏ែឹងដែរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ផទះខ្៊ុំអាក្វើកៅគ្បលាយ នឹងហា...សួរកមើលក៊ុំបានចូលក្វើការកទណាស់ក៊ុំអី្ផទះកៅ នឹង ក៊ុំអី្
អ្ត់ ថាសួរដតគ្បធ្លនភូមិក៏គាត់ែឹងដែរ អំ្កណាយគណបកសគ្បជាជនគាត់ដចកឱ្យ វែៃណាក៏
គាត់ឱ្យវែៃណាក៏គាត់ឱ្យដែរ បងស៊ុីនួនអី្ខ្៊ុំមិនដែលបានអ្ត់កទបង ក ា្ ះខ្៊ុំគាត់ខ្៊ុំបានរ ូត 
ចាសខ្៊ុំគ្កក ើយខ្៊ុំគ្តង់ តកនះកគកៅក ើយ កគឱ្យអំ្កណាយរ ូត ចាសឱ្យខ្៊ុំរ ូត។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងែូចជាមីងស្សលាញ់គ្កុមគ្គសួារមីងខាល ំងណាស់មីងក េ៎? 

ខ៖  ៊ុី...កូនកណាើ យ...រាល់វែៃកនះកទាះបីអ្នកណាក្វើអី្មាា យស៊ុខចិតាសាល ប់កែើមបីកូន សពវវែៃ នឹង
មាា យស៊ុខចិតាសាល ប់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សូមបីដតបាីខ្៊ុំ នឹងហា...ខ្៊ុំគ្បាប់មីអូ្នឯងគ្តង់គ្បដ លគាត់ក្វើមកកលើខ្៊ុំប៉ៃ៊ុណណឹ ងក ើយក៏កៅ
ដតចិតាកៅដតអាណិតគាត់រាល់វែៃ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ខ្៊ុំអ្ត់មានចិតាកបត់គាត់កទ ចិតាខ្៊ុំកៅដតស្សលាញ់គាត់រ ូត ខ្៊ុំមិនដែលមានចិតាកបត់កទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ប៉ៃ៊ុដនាគាត់កបត់ខ្៊ុំរ ូត និយាយគ្តង់។ 

ក៖ មីងអ្ប់រគំាត់ ែូចជាពួកកូនអ្ប់រឱំ្យពួកគាត់កម៉ៃចដែរ? 

ខ៖ ខ្៊ុំរាល់វែៃខ្៊ុំអ្ប់រខំ្៊ុំថាកូនកណាើ យ...កូនឯងរាល់វែៃកូនឯងក៊ុំក្វើគំរូែូចឪកូនក ើយកូនខំគ្បឹង
ក្វើការ កូនខំែូចថាការររអី្ក៏កោយ ក ើយកៅផទះកូនជួយមាា យបានមានល៊ុយចាយ កូនក៊ុំគិត
ដតកលងបាញ់ លកីលងបាលក់នះ កនះ២ន្ធក់កនះខ្៊ុំដណន្ធំរាល់វែៃ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កូនឯងក ើញកទកូនកគខលះកគកែើរកលងកគជក់មា៉ៃ  កគជក់បារកូីនក៊ុំឱ្យកសាះកូនក៊ុំកែើរផលូ  នឹង
ឱ្យកសាះកទាះបីអ្ត់មានអី្ស៊ុីកូនកណាើ យ...កូនខំជួយមាា យគក់កសាងកូនកាត់គូទកសាង រាល់
វែៃខ្៊ុំទូន្ធា នអ្ញ្ច ងឹកូន នឹងសួរកមើល ខំណាស់កនះ កទើបមកពីករ ើសបា  មួយវែៃៗតគ្តក់ ខ្៊ុំគ្បាប់
កូនខ្៊ុំទាំងអ្សត់មគនលង្ម៌ក ើយមីបងៗអ្ញ្ច ឹងដែរ ខ្៊ុំថាកូនកណាើ យ...ខំគ្បឹងកៅកយើងយក
ល៊ុយរែឋក ើយកម៉ៃចៗអាងក្វើផទះណាស់កូនណាស់ កយើងអ្ត់មានល៊ុយក្វើផទះកទ។ 

ក៖ ចាសស! 

ខ៖ កម៉ៃចៗឱ្យបានល៊ុយក្វើផទះកៅ ឥ  ូជួលផទះកគអូ្នកណាើ យ។ 

ក៖ កគយកមួយដខប៉ៃ៊ុន្ធា ន? 

ខ៖ ២០ករៀល (ែ៊ុលាល រ) វែៃណាមួយកគកែញកយើងកចញ កលារកគគ្តូ ការវែៃណាកគយកវែៃណា 
កគយកវែៃ នឹងក ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កគ្ ះអី្អ្ត់កំណត់កគថាលក់កចញវែៃណា កគកែញកយើងវែៃ នងឹកគឱ្យកយើងកចញក ើយ ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងក ើយ ក ើយកយើងែលដ់តដខ៣ ាេ៎...បានអាចមានសមតថភាពចងការល៊ុយរែឋកែើម ញិ
អូ្នណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹង! 

ក៖ ចាស នឹងក ើយ។អ្ញ្ច ងឹខ្៊ុំអ្រគ៊ុណកគ្ចើនដមនដទនដែលអ្នកមីងបានចូលសមាា សអំ្ពីជី តិ
របស់អ្នកមីងកៅកន៊ុងវែៃកនះ ក ើយកូនៗនឹងបានសាា ប់ឮអំ្ពីជី គ្ប តាិរបសអ់្នកមីងរ តូអ្ញ្ច ឹង
ហា...កោយសារការសាា ប់កនះមានមិនដមនមានដតមួយកភលត នឹងកទ កោយសារការែតសកមលង
កនះមានការទ៊ុកសកមលងរយៈកពលយូរហាមីង។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ងឹមីងមានអី្ច៊ុងកគ្កាយចង់គ្បកៅកូនទូន្ធា ន កូនជំន្ធន់កគ្កាយៗឱ្យគាត់កែើរកលើផលូ កម៉ៃច
ដែរមីង? 

ខ៖ ខ្៊ុំក ...កៅច៊ុងកគ្កាយដែលបអូនសមាា សដែលកាួយសមាា សកនះហា...ខ្៊ុំមានដតសមដីខ្៊ុំកៅកន៊ុង
បអូនសមាា ស នឹងជាប់ នឹង ខ្៊ុំសូមសណូំមពរកូនខ្៊ុំទាំងអ្ស់គាន ទាំង៦ ៧ន្ធក់ នឹង ។ 

ក៖  នឹងក ើយ! 

ខ៖ ែរាបណាដែលឮសកមលងមាា យ មាា យស៊ុំដណន្ធំកូនឱ្យកូនកែើរតមផលូ លអទាំងគ្បុស ទាំងស្សី
កទាះបី ត់កនឿយយា៉ៃងណា ក៊ុំចូលអាកដនលងែូចថាកយើងប៉ៃះ ររបស់កគ លួចគ្ទពយកគ ក៊ុំកសព
គប់មិតាភកាិអាគ្កក់សូមឱ្យកូនកែើរផលូ លអ ក ើយខ្៊ុំសូមជូនពរកូនខ្៊ុំទាំងអ្សស់ូមឱ្យសាា ប់តម
សមដីខ្៊ុំកៅ អ្ត់ពីបាីខ្៊ុំកៅសូមឱ្យកូនខ្៊ុំគ្តង់ផលូ រ ូតក ើយស៊ុំពរជ័យគ្ពះអ្ងាក៏ជួយដែរ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ សូមឱ្យគ្ពះអ្ងាជួយកូនខ្៊ុំទាំងអ្ស់គាន ឱ្យកែើរកលើតមផលូ ទាំងអ្ស់ក៊ុំឱ្យក ៀចក ឱ្យកសាះនឹងខ្៊ុំ
ស៊ុំ កសសមដីខ្៊ុំច៊ុងកគ្កាយប៉ៃ៊ុណណឹ ងឱ្យកូនខ្៊ុំក្វើដតលអក៊ុំឱ្យគ្បគ្ពឹតាអាគ្កក់កទាះបី ត់កនឿយយា៉ៃង
ណាពិបាកយា៉ៃងណាក៏កូនតស ូជានិចច នឹងក ើយ។ 

ក៖ ចាសអ្រគ៊ុណកគ្ចើនណាស់អ្នកមីង។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្រគ៊ុណដមនដទន៕ 


