
ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំ ហួត ទ្រ ី

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេង ធារ ី   ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហួរ ត្រី 

ក៖ អូ្ឈខ! អ្ញ្ជ ងឹជាដំបូងអ្រេុណអ្ ុ៊ុំដដលបានឱ្យខ្ុំឈដើម្បីឈ្វើការសម្ភា សអ្ ុ៊ុំឈៅកនុងថ្ងៃហនឹង ឈហើយ
ឈដើម្បីសួរអំ្ពីជីវត្បវរតិខលោះរបស់អ្ ុ៊ុំទាក់រងនឹងជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំ ពីត្កុម្ត្េសួារ ឈហើយដូចខ្ុំបានត្បាប់ពី
ឈដើម្េឺជាេឈត្ម្ភងរបស់សាលាប ីវាយយូ ដដលម្ភនឈ ម្ ោះថាេឈត្ម្ភងត្បវរតិផ្ទា ល់ម្ភរ់ ឈហើយ     
អ្ញ្ជ ឹងខ្ុំឈ្វើការសម្ភា សអ្ ុ៊ុំឈៅកនុងថ្ងៃហនងឹេឺឈៅថ្ងៃរី១១ ដខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៨។ ឈហើយខ្ុំឈ ម្ ោះ
ឈេង ធារ ី ខ្ុំជាអ្នកឈ្វើការសម្ភា សអ្ ុ៊ុំឈៅកនុងថ្ងៃហនងឹ ឈហើយការសម្ភា សឈនោះត្រូវបានឈ្វើឈេើងឈៅ
កនុងអ្គារម្ណឌ លកំពង់ចាម្ ឈហើយអ្ញ្ជ ឹងសុំអ្ ុ ៊ុំត្បាប់ឈ ម្ ោះ អ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអី្ដដរ ទាំងនាម្
ត្រកូល? 

ខ៖ ខ្ុំឈ ម្ ោះហួរ ត្រី។ 

ក៖ ហូរ ត្រី! 

ខ៖ ហនឹងឈហើយ! 

ក៖ ឈហើយ... 

ខ៖ ជារីត្បឹការីមួ្យម្ណឌ លកំពង់ចាម្។ 

ក៖ អូ្ឈខ! ឈហើយអ្ ុ៊ុំដូចជាម្ភនឈ ម្ ោះអី្ឈៅឈត្ៅឈសេង ឈត្ៅពីឈ ម្ ោះហនឹង? 

ខ៖អ្រ់ឈរ! អ្រ់ម្ភនឈរ! 

ក៖ ពីឈកមងម្កអី្ក៏អ្រ់ម្ភនឈ ម្ ោះឈសេងដដរអ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ អ្រ់ឈរ! 

ក៖ ឈ ម្ ោះហនឹងដរម្ដង។ ឈៅកនុងអ្រតសញ្ញា ប័ណណក៏អ្ញ្ជ ឹងដដរ? 

ខ៖ ឈ្វើដរម្ដងឈរអ្រតសញ្ញា ប័ណណ។ 



ក៖ ប ុដនដឈ ម្ ោះហនងឹដដរ? ដូចគាន ? 

ខ៖ ដដដល! 

ក៖ ឈហើយចុោះអ្ ុ៊ុំសពវថ្ងៃអាសយ័ដាា នបចចុបបននអ្ ុ ៊ុំរសឈ់ៅរីណាដដរ? 

ខ៖ អូ្! ឈៅភូមិ្រី៦ សង្កក រ់វាលវង់ ស្សុកកំពង់ចាម្ ឈខរតកំពង់ចាម្? 

ក៖ ឈហើយអ្ ុ៊ុំចុោះស្សកុកំឈណើ រ ស្សុកកំឈណើ រអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ស្សុកកំឈណើ រឈៅត្រពំងថ្ត្ជ ឃុំត្កឡា ស្សុកកំពង់ឈសៀម្ ឈខរតកំពង់ចាម្។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងភូមិ្ត្រពំងថ្ត្ជ? 

ខ៖ បារ! ភូមិ្ត្រពំងថ្ត្ជចម្ភៃ យពីកំពង់ចាម្ត្បដហលជា១០េីេ។ូ 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ជ ឹងអ្ ុ៊ុំឈកើរឈៅរីហនឹង អ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ ហនឹងឈហើយ។ 

ក៖ ចឹងអ្នកស្សុកកំពង់ចាម្។ ឈហើយមួ្យឈរៀរអ្ ុ៊ុំចាំថ្ងៃដខឆ្ន ំកំឈណើ រដដលអ្ ុ៊ុំឈកើរ? 

ខ៖ ថ្ងៃដខ ០៥ ០៤ ១៩៥២។ 

ក៖ ចឹងបានន័យថាថ្ងៃ០៤ ដខឧសភា។ 

ខ៖ ហនឹងឈហើយ! ថ្ងៃរី០៤ ដខអឺ្...ថ្ងៃរី០៥ ដខឈម្សា... 

ក៖ អូ្! ០៥ ឈម្សា ១៩៥២។ ចុោះឆ្ន ំដខមរ? អ្ ុ៊ុំឆ្ន ំអី្ដដរ? 

ខ៖ ឆ្ន ំដខមរ អ្ង្កក លឈ់នាោះឆ្ន  ំឈម្ើល ខាល ឈថាោះ ឈោង ត្បដហលជាឆ្ន ំឈថាោះ។ 

ក៖ ឆ្ន ំឈថាោះអ្ ុ៊ុំឈនាោះ។ ឈហើយអឺ្ម្...អ្ ុ៊ុំឈកើរឆ្ន ំឈថាោះ អ្ញ្ជ ឹងម្កដល់ឥេូវអ្ ុ៊ុំម្ភនអាយុប ុនាម នឈហើយ
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ៦៨ឈហើយ។ 



ក៖ ៦៨អ្ ុ៊ុំឈនាោះ។ 

ខ៖ ហនឹងឈហើយ! 

ក៖ ចង់សរួអ្ ុ៊ុំឈៅកនុងត្កុម្ត្េួសារអ្ ុ៊ុំ អ្ ុ ៊ុំម្ភនបងបអូនប ុនាម ននាក់? 

ខ៖ ខ្ុំម្ភនបងបអូន៧នាក់ ស្សី៣ ត្បុស៤។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំជាកូនរីប ុនាម នអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈហើយខ្ុំជាកូនឈៅ។ ឈហើយបចចុបបននហនឹង បងៗខ្ុំត្រូវបានសាល ប់អ្ស់ឈហើយ។ 

ក៖ សល់ដរអ្ ុ៊ុំមួ្យចឹងឈណាោះ? 

ខ៖ អ្រ់ឈរ! បងត្បុសខ្ុំ៣នាក់សាល ប់អ្ស់ឈហើយ ឈហើយស្សី២នាក់ក៏សាល ប់ដដរ ឈៅសល់...អូ្! ស្សី
មួ្យសាល ប់ ឈៅស្សីមួ្យដដលបងឈេបងអស់ និងស្សីឈៅបនាា ប់ពីខ្ុំ បនាា ប់ពីបងខ្ុំម្ក ត្រូវជាបង
ខ្ុំ។ 

ក៖ ចាស! ឈហើយអ្ ុ៊ុំចាំឈ ម្ ោះពួកគារ់ទាំងអ្ស់គាន  ឈហើយនិង ឈពលគារ់ឈកើរឈរ? 

ខ៖ អូ្! ឈកើរអ្រ់ចាំឈរ។ ឈបើឈ ម្ ោះចាំ។ 

ក៖ ចាំ អ្ ុ៊ុំសុំត្បាប់ឈ ម្ ោះពួកគារ់បនដិរម្ក? 

ខ៖ ដន៎ឈ ម្ ោះបងស្សីរីមួ្យ ឈ ម្ ោះ យូ ឈរៀង គារ់ឥេូវត្បដហលជាអាយុជាងដប រហ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈហើយបងត្បុសរី២ឈ ម្ ោះ ហង សា  គារ់សាល ប់ឈហើយ។ 

ក៖ ទាំងនាម្ត្រកូលអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បារ? 

ក៖ ទាំងត្រកូលឈហ?៎ 



ខ៖ ថាឈម្ ច? 

ក៖ ទាំងត្រកូលរបសគ់ារ់ឈហ៎? 

ខ៖ អ្រ់ឈរ ត្រកូលដាក់ខូវ។ ខូវ យឈូរៀង ខូវ ហងសា  ឈហើយមួ្យឈរៀរ ខូវ ហងស ុនក៏សាល ប់  
ដដរ។ ឈហើយបនាា ប់ម្កឈរៀរ ខូវ ហងង្កន់ ក៏សាល ប់ដដរ ខូវ យូឈអ្ៀង ក៏សាល ប់ដដរ ឈហើយបនាា ប់ម្ក 
ខូវ យូស្សយូ ឈៅរស់ឈរ ឈហើយបនាា ប់ម្កខ្ុំ។ ឈហើយពួកគារ់ត្រកូលដូចគាន ទាងំអ្ស ់ឈហើយខុស
ដបលកដរអ្ ុ៊ុំមួ្យដដលត្រកូលខុសឈេ។ អ្ ុ៊ុំហនងឹកាលសម័្យ ពុល ពរ អ្ ុ៊ុំលាក់ត្បវរិតរូបហ៎ ដូរ ដូរ
ដាក់ហួរហនឹង ខ្ុំចំនាំខលួនខ្ុំ ជីតាខ្ុំហនឹងឈ ម្ ោះហួរ ប ុនខូវ ហនឹងឈេឈៅត្រកូលហ៎ ចឹកហនងឹ
ត្រកូល ដខេ ឈបើតាម្ត្រូវឈេឱ្យដាក់ខូវឈរ ប ុដនដខ្ុំឈដើម្បីលាក់ពីអាប ុល ពរ ហនឹង ខ្ុំដាក់ខូវវញិ...អូ្! 
ដាក់ហួរវញិ។ ឈហើយកនុងត្ពោះវហិរហនឹងក៏ឈៅដរហួរដដដលចឹង ខជិលដូរចុោះឈេើងឈហើយ។ ឈត្ពោះ
ការង្កររដាឈយើងឈ្វើការហនឹង េឺឈយើងដាក់ហួរដដរ។ 

ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំឆ្ន ំដដលអ្ ុ៊ុំដូរត្រកូលហនងឹ? ប ុល ពរ? 

ខ៖ ដូរត្រកូលហនឹងឆ្ន  ំ៧៩ហនឹង។ 

ក៖ ៧៩អ្ ុ៊ុំន៎! 

ខ៖ ៧៩ បានដាច់ពីប ុល ពរ ម្កហនឹង ឈេឈ្វើត្បវរតិរូបតាម្ឈនោះ ត្បធានត្កុម្ឈេឈដើរសួរ ឈហើយចឹង
ខ្ុំដាក់ហួរវញិ។ 

ក៖ ចាស អូ្ឈខ! ឈហើយដូចជាជាមួ្យបងបអូនអ្ ុ៊ុំ ដូចជាអ្ ុ៊ុំចាំអី្សាច់ឈរឿងអី្លអៗដដលអ្ ុ៊ុំម្ភនជាមួ្យ
បងបអូន ដូចពីឈកមងម្កណាអ្ ុ៊ុំ? ដូចថាអ៎ូ្ជាមួ្យបងបអូនចូលចិរតឈលងអី្ អី្ៗចឹងហ៎ណ៎ា ម្ភនឈរ
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ដូចលកខណៈឈកមង វាដូច្ម្មតា ដូចដរឈកមងដ៏ថ្រចឹង វា្ម្មតា វាឈលងដបបកូនឈកមងចឹងណ៎ា។ 

ក៖ ដូចម្ភនអី្ដដលអ្ ុ៊ុំឧសាហ៍ឈលងជាមួ្យបងបអូនអ្ ុ៊ុំអី្ចឹងហ៎ណ៎ា? ម្ភនឈរ? 



ខ៖ ឈរ ដូចខ្ុំកូនឈៅ វាមិ្នសូវដន៎ឈៅឈលងជាមួ្យបងអាឈម្ ចឈរ។ អ្រ់ឈរ! វា អាឈេបង ឈយើងបអូន 
វាដូចថាឈយើងឋានទាបជាងហ៎។ 

ក៖ ចុោះម្ភនដូចជាអ្ ុ៊ុំម្ភនចងចាំអី្ខលោះពីពួកគារ់ ឈបើេិរពីបងបអូនវញិ? ម្ភនអ្នុសាវរយី៍អី្ដដលអ្ ុ៊ុំ
េិរថាអ្ ុ៊ុំចងចាំពីពួកគារ់ម្ក? 

ខ៖ ចងចាំម្ភនដរអ្ឈញ្ច ក កាលខ្ុំ្ំឈហើយ ឈន៎ក! មិ្ន្ំឈរ ឈៅរូចម្ភដ យខ្ុំឈៅសារអី្ចឹង ម្ភដ យ
ដរងដរឱ្យគារ់(បងៗ)ឈម្ើលខុសត្រូវខ្ុំហ៎ ឈហើយអ្ញ្ជ ឹងគារ់ដរងដរឈោលអ្ត្ងឹងឱ្យឈយើងឈដក
ហ៎ ដរឈពលឈោលឈៅ គារ់បំឈពរអី្ចឹង អាឈនោះអ្ង្កក ល ត្បវរតិអ្នុសាវរយី៍ហ៎ ប ុដនដឈយើងឈៅ
រូច រឈបៀបថាឈកមង វាម្្ុិកម្ ្ក់អាណ៎ា ឈេបំឈពរឈហើយក៏មិ្នត្ពម្បារ់យំ ឈៅដរម្្ុិកម្្ ក់ហ៎ណ៎ា ចង់
ឱ្យឈេឈ្វើឈម្ ចជាមួ្យឈយើង ឱ្យររឹដរខាល ំងឈេើងហ៎ ប ុនតាម្ពិរជាហនឹងជាចរកិឈកមងរូឈៅតាម្    
ឈម្ើល។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំថាឈៅសល់បងមួ្យអ្ ុ៊ុំឈហ៎ ដដលគារ់ឈៅរស់? 

ខ៖ សលប់ងស្សីមួ្យ ដរគារ់ឥេូវវឈងវងវង្កវ ន់ ជួនសាា ល់ ជួនអ្រ់។ 

ក៖ អាយបុ ុនាម នឈហើយអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជិរ៩០ឈហើយ។ 

ក៖ អូ្ អាយុឈត្ចើនហ៎អ្ ុ៊ុំឈន៎! 

ខ៖ ហនឹងឈហើយ។ 

ក៖ គារ់រស់ឈៅណាឥេូវអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឥេូវឈៅអ្ណដូ ងកាៃ ន ខាងលិចភនំឈពញ។ 

ក៖ ឈខរត ស្សុក ភូមិ្ ឃុ ំឈខរតអី្ឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ណដូ ងកាៃ ន អាហនឹងសង្កក រ់សអីឈេឈរ ខ្ុំមិ្នឈរ ឈត្ពោះឈៅភនំឈពញអ្រ់សូវសាា ល់ឈរ។ 



ក៖ ប ុនឈៅភនំឈពញអ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ ហនឹងឈហើយឈៅភនំឈពញ។ ឈៅភនំឈពញជាមួ្យកូន។ 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ជ ឹងសលគ់ារ់មួ្យ ឈហើយចុោះដូចទាក់រងនឹងឈរឿង ឪពុកម្ភដ យ។ ឪពុកម្ភដ យអ្ ុ៊ុំគារ់
ឈ ម្ ោះអី្ដដរ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុំឈ ម្ ោះ លាង។ 

ក៖ ទាំងត្រកូលរបសគ់ារ់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បារ! 

ក៖ ទាំងត្រកូល? 

ខ៖ ខូវ េុណលាង ឈហើយម្ភដ យខ្ុំឈ ម្ ោះ ហរួ ត្គាន់ដរយកជីតា យកឪពុកឈរណ៎ា ឈត្ពោះដខេអី្ 
ខ្ុំអ្រ់ចាំឈរ។ ខ្ុំសរឈសរត្បវរតិរូបគារ់ដាក់ ហួរ េីម្លាន់។ េីម្ លាន់ ហ៎។ 

ក៖ ចាស! ឈហើយអ្ ុ៊ុំចាំឈពលដដលគារ់ឈកើរអី្ ចាំឈរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ចាំឈរ! ប ុដនដខ្ុំឈ្វើអាពងត្បវរតិខ្ុំេិរដរថាឈរើគារ់ការឈៅឆ្ន ំណា? ខ្ុំេិរថាគារ់ការឈៅ
អាយុ២៥ ចឹងណ៎ា។ 

ក៖ ចាសៗ 

ខ៖ ឈហើយចឹងគារ់ត្រូវបានមួ្យឆ្ន ំឈត្កាយម្ក គារ់អាយុ២៦អី្ ខ្ុំេិរថាគារ់បានកូនបងមួ្យ 
គារ់កូនមួ្យចឹងណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ជ ងឹកូនមួ្យខាងឈលើឈេហនឹង ឈយើងសាា លឆ់្ន ំអាយុគារ់។ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងបដនែម្២៥ឆ្ន ំ ២៦
ឆ្ន ំឈៅឈលើអាកូនបងនឹងឈៅ ឈយើងឈឃើញអាយុគារ់ឈកើរឈហើយ។ អាហនឹងតាម្វ ិ្ ីឈយើងរកហ៎ ឈបើ
មិ្នឈ្វើចឹងឈយើងរកអ្រ់ឈឃើញ។ 



ក៖ ចុោះដល់ឈពលអ្ ុ៊ុំរកហនឹង គារ់ឈកើរត្បដហលឆ្ន ណំា? ឈពលអ្ ុ៊ុំបូកដកេុណដចកឈៅ? 

ខ៖ អឺុ្ម្ ដូចអ្រ់ចាំឈរ ដរខ្ុំសរឈសរកនុងឈសៀវឈៅ កនុងឈសៀវឈៅបានខ្ុំឈនោះ ឈត្ពោះឈយើងេិរម្ភរ់
រឈរ ខ្ុំសរឈសររចួឈហើយអាពងេត្បវរិត គារ់ឆ្ន ណំា ម្ភដ យខ្ុំឆ្ន ណំា អាយបុ ុនាម នដដលគារ់ឈកើរ 
ឈយើងថ្លតាម្ដូចខ្ុំនិោយមិ្ញចឹង។ ឈត្ពោះឈបើមិ្នចឹង ឈយើងរកអ្រ់ឈឃើញឈរ ឈត្ពោះម្ភនពីណា
ម្កត្បាប់ឈយើង ឈបើគារ់សាល ប់អ្ស់ឈហើយ។ 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ជ ឹងពួកគារ់សាល បអ្ស់ឈហើយអ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ បារ! 

ក៖ គារ់សាល ប់ពីឆ្ន ណំាម្ក? ឈហើយគារ់អាយុប ុនាម នឈពលគារ់សាល ប់? 

ខ៖ ឆ្ន ំគារ់សាល ប់ ម្ភដ យខ្ុំឆ្ន ំ១៩៧៥។ ឆ្ន ំ៧៥ហនងឹ គារ់ឈឺសម័្យប ុលពរ គារ់ឈឺឈៅណុង 
សាល ប់ឈៅ ឈហើយឪពុកខ្ុំឈនោះ ឪពុកខ្ុំដូចមួ្យពន់...ដខ៥ មួ្យត្បាំបួនរយប ុនាម នឈរឈនៀក មួ្យ
ត្បាំបួនរយ អ៎ូ្ ២០០៥។  

ក៖ ចឹងគារ់ឈរើបដរសាល ប់៣ឆ្ន មុំ្នចឹង? 

ខ៖ ឈហអ ៎២០០៥ បីឆ្ន ំអី្ ឥេវូ ២០១៨ឈហើយ។ 

ក៖ អូ្! ១៣ឆ្ន ំឈហើយ។ 

ខ៖ ១៣ឆ្ន ំឈហើយ ម្ភនដរឈលើសសង។ 

ក៖ ចាស! ឈហើយកាលគារ់សាល ប់ហនឹង គារ់អាយបុ ុនាម នដដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់អាយុ៩៤។ 

ក៖ ហុឺម្ បានឈត្ចើន! 

ខ៖ បារ! 

ក៖ គារ់សាល ប់ឈដាយសារចាស់ជោអ្ ុ៊ុំណ៎? 



ខ៖ ហនឹងឈហើយ ជោឈព ិ្៍។ 

ក៖ ចាស! ជោឈព ិ្៍។ ចុោះម្ភដ យអ្ ុ៊ុំចឹងដដរឬក៏ឈម្ ច? 

ខ៖ ម្ភដ យខ្ុំឈឺ។ 

ក៖ ឈឺ! ឈហើយឈពលគារ់សាល ប់ហនឹងគារ់អាយុប ុនាម នអ្ ុ៊ុំ? បានអាយុប ុនាម នដដរបានគារ់សាល ប់? 

ខ៖ អាយុត្បដហលជា៦០ឆ្ន ំឈរឈហអ៎។ 

ក៖ អូ្ រិចដដរណ៎អ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ រិចឈហ៎ កាលណុងគារ់ឈឺហ៎ គារ់ដូចពុកឆ្អឹង។ 

ក៖ អូ្! ឈហើយចុោះឪពុកម្ភដ យអ្ ុ៊ុំដូចជា អ្ ុ៊ុំចងចាអីំ្ពីពួកគារ់? 

ខ៖ អូ្! ខ្ុំចាចំាស់ត្រង់ថាឪពុកម្ភដ យខ្ុំគារ់ម្នុសេលអណាស ់ដដលឈយើងជាកូនសុយំកគារ់េត្ម្ូ
ណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈហើយខ្ុំនិោយចឹងហ៎ អ្នកឈៅកនុងភូមិ្ក៏ស្សឡាញ់គារ់ដដរ ឈត្ពោះគារ់ម្នុសេឈចោះឈឺឈឆ្អើល
ម្ ង។ ឧទាហរហ៍ អ្នកឃ្វវ លឈគាហ៎ ឈពលឈម្ភ ង១១អី្ ឈេដរងយកឈគាឈៅឱ្យរឹកឈហើយ ឱ្យរឹក
ហនឹងឈៅអ្ណដូ ងរឹកមួ្យ អ្ណដូ ងរឹកហនឹងឈៅដីឈេ ដររល់មុ្ខសាោះឈយើងហ៎ រួចឈពលណាឱ្យរឹក 
ឈគាវាដរងដរជុោះអាចម៍្ ឈៅដកបរៗហនឹង។ 

ក៖ ដកបរអ្ណដូ ងរឹកហនឹង? 

ខ៖ ដកបរអ្ណដូ ងហនងឹ រចួគារ់អ្រ់ម្ភនត្បាប់ថាឈម្ ច សដីបឈនាា សឈេឈរ ឈេឈៅបារ់ គារ់យកបងាី
ឈកើបឈចាលឈហើយ ឈហើយឈបើសិនជាម្ដុំសាោះខ្ុំហនឹងឈជើងកបឈត្ចើនណាស់។ មួ្យឆ្ន ំៗ ត្គាន់ដរឡាន
បុកម្នុសេហ៎ សាល ប់ោ ងឈហចណាស់ក៏ពីរនាក់ដដរមួ្យឆ្ន  ំ ប ុដនដឈពលឡានបុកម្ដងៗគារ់
ដរងដរឃ្វរ់កូនឈហើយកំុឱ្យឈៅឈម្ើល ថាខាល ច កំុឱ្យឈេឈ្វើសាកេីអី្ឱ្យ នាំពិបាកឈរ។ ចឹងឈយើងឈៅ
ដរឈសៃៀម្ កំុចង់ដឹងអី្ គារ់ថា...ឈេថាមិ្នចង់ឱ្យពក់ព័នធឈរឿងដវងឆ្ៃ យហ៎។ រួចលអមួ្យឈរៀរត្រង់



ថា ឧបម្ភថាកនុងភូមិ្ហនងឹវាម្ភនដឆ្កវាឆ្កួរអី្ហ៎ គារ់ដស្សកឈៅឈេឈៅឯង ឱ្យជួយឈដញថ្វ  អាដឆ្ក 
ខាល ចវាខាំឈកមងអី្ឆ្កួរហ៎ ដរគារ់នាំមុ្ខឈេឈៅដរម្ ង ម្ភនដំបងឬសេីមួ្យឈដញតាម្ ទាល់ដរថ្វ  
បាន បានគារ់ឈប់ឈដញ។ ឈហើយឈៅអ្ណដូ ងរឹកហនឹងឈពលគារ់ឈៅងូររឹកអី្ ជួនកាលគារ់
ឈរ ើសបាននាេកិាថ្ដ ដខេក ដខេកឈយើងម្ភសហនឹងហ៎ ឈត្ពោះអ្នកខលោះពក់ឈៅដល់ណុង ឈេឈដាោះ
រុកឈហើយបានឈេងូររឹក ដល់គារ់ឈរ ើសបានគារ់យកម្កគារ់ថាឈបើពីណាឈេឈដើររកបារ់អី្ ឈបើ
ពិរជាម្ភច ស់ឈេដម្ន ឈៅឈេឱ្យម្កយកហ៎។ ចឹងគារ់អ្រ់ចង់បានរបស់ឈេឈរ អាណុងវារម្ភល ប់
គារ់អាអី្ដដលត្រូវដរឈ្វើលអម្ ងហ៎។ 

ក៖ ឈហើយពួកគារ់សលរូឈរអ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ បារ? 

ក៖ ពួកគារ់សលូរ? 

ខ៖ សលូរណាស់! 

ក៖ ជាមួ្យកូនអី្ ឈៅអី្? 

ខ៖ កូនអី្ ឈបើជាមួ្យខ្ុំមិ្នដដលថ្វ  ខ្ុំបានមួ្យរពំរ់ឈរ។ ខ្ុំដឹងឈពលណាអ្រ់ឈសាោះម្ ង (ម្ភនន័យ
ថា្ំដឹងកដីឈេើង មិ្នដដលគារ់ថ្វ  ឈសាោះ) មិ្នដដលថ្វ  ឈរ។ 

ខ៖ ឈហើយចុោះឈពលដដលអ្ ុ៊ុំឈៅជាមួ្យពួកគារ់ដូចជា...ចង់និោយថា ឈបើសិនេិរពីខលួនអ្ ុ៊ុំវញិ អ្ ុ៊ុំ
បានឈរៀនសូត្រអី្ខលោះពីពួកគារ់? អ្វីខលោះដដលគារ់បានបឈត្ងៀនដល់អ្ ុ៊ុំ ឬក៏កូនឈសេងៗឈរៀរ? 

ក៖ អ៎ូ្! បឈត្ងៀនមិ្ញអាដសនកសីល្ម៌្រសឈ់ៅ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គារ់មិ្នឱ្យឈយើងដូចថាចង់ដឹងឈរឿងឈេ និោយឈដើម្ឈេ ឈហើយអាហនឹងជាឈរឿងមួ្យដដលអ្ ុ៊ុំ
ត្រូវដរឈ្វើតាម្េត្ម្ូហ៎ ឈហើយជាពិឈសសអារឈបៀបឈឺឈឆ្អើល(ឈចោះជួយ)អ្នកដ៏ថ្រហ៎ ឈឺឈឆ្អើល     
មិ្ញ ឈរឿងដដលដឆ្កឈសាោះហ៎ អ្នកខលោះឈៅនឹងភូមិ្ស្សុកណុង ដឆ្កអី្ដឆ្កឈៅ ឈេអ្ងាុយឈលើសាោះឈ្វើមិ្ន



ដឹង ឈម្ើលឈយើងវញិ ឈេអ្រ់ឈរ ដរគារ់ត្រូវដរឈដញ ឈហើយឈៅឈពលដដលអ្ណដូ ងហនឹង ដខត្បាងំ
ឈេើងវារងីហ៎ ត្រូវរកម្នុសេសាដ រ គារ់អ្នកឈចញលុយ ឈចញលុយឱ្យឈេសាដ រ។ 

ក៖ ដរអ្ណដូ ងហនឹង អ្ណដូ ងរួម្។ 

ខ៖ អ្ណដូ ងសាធារណៈ។ 

ក៖ អ្ណដូ ងសាធារណៈ។ 

ខ៖ អ្ណដូ ងជីកថ្ដណ៎ា? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ណដូ ងសាធារណៈ គារ់លក់ឥវា ន់ចាបហួយហនឹងហ៎ ឈពលរិញស្សាឱ្យលុយ ចុោះម្ដងឱ្យ២៥
ឈរៀល(លុយដខមរ) ២៥កាលណុង ឈ្វើការមួ្យថ្ងៃរល់លាៃ ចហ៎ ២៥ឈហើយ ឱ្យស្សាសឹកឈរៀរ ដូចថា
ឈ្វើលអឱ្យស្សាឈរៀរ។ 

ក៖ ២៥ឈរៀលជំនាន់ណុង ឈសមើប ុនាម នឈៅអ្ ុ៊ុំម្កដលឥ់េូវ? 

ខ៖ អ៎ូ្ កាលណុង១ជីកម្ភស អូ្..១រម្លឹងម្ភសដរ៣ពន់ឈរណ៎ា។ 

ក៖ ៣០០ឈរៀលលយុដខមរ? 

ខ៖ ៣០០ឈរៀលលយុដខមរ រចួ២៥ឈសមើប ុនាម នឈៅ? 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ ៣០០ មួ្យជី។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈបើចឹង២៥ថាមួ្យហ ុនចុោះ ឱ្យវាឈសមើនឹង៣០។ 

ក៖ ចាស! 



ក៖ មួ្យហ ុន! អ្នកហនឹងសឹករឹកហនឹងដដរ រួចដដលគារ់ជួលម្ក ដូចវាថាអ្រ់រំនងហ៎ ឈត្ពោះឈយើង
អ្នកសឹកដដរ ឈយើងចូលរួម្សាដ រទាំងអ្ស់គាន  ប ុដនដគារ់អ្រ់េិរចឹងឈរ គារ់ឱ្យលុយ។ គារ់ឱ្យលុយ
អ្នកឈៅឈ្វើការហនងឹ។  

ក៖ ឈហើយចឹងអ្ ុ៊ុំនិោយពីឈដើម្មិ្ញ ពួកគារ់លក់ឥវា ន់ចាបហួយអ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ ហនឹងឈហើយឪពុកខ្ុំលក់ឥវា ន់ចាបហួយ។ 

ក៖ ចុោះម្ភដ យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ហ? 

ក៖ ចុោះម្ភដ យអ្ ុ៊ុំគារ់លក់ឥវា ន់ចាបហួយជាមួ្យគាន ដដរ? 

ខ៖ ហុឺម្! លក់ជាមួ្យគាន ណុង។ 

ក៖ លក់ជាមួ្យគាន អ្ ុ៊ុំន៎! ដូចជាពួកគារ់អី្ អ្ ុ៊ុំដដលធាល ប់ឮដំណាលពីឈរឿងគារ់អី្ពីឈកមងអី្ម្ក ដដល
ម្ភនឈរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ៎ូ្ ដដល! គារ់និោយថាឈៅស្សុកចិនពីសង្គ្ង្កា ម្ឈលាកឈលើករី២ហ៎ ឈេត្រូវការឈត្ជើសឈរ ើស
កងរ័ព ដូចសម័្យទាហន លន់ នល ់ចឹងហ៎។ ចឹងគារ់ររ់ពីស្សកុចិនម្កស្សុកដខមរហ៎។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឪពុកអ្ ុ៊ុំចិន? 

ខ៖ ចិនឈរ! 

ក៖ ម្កពីៗ... 

ខ៖ ឈប កាងំ! 

ក៖ ឈប កាងំម្កម្ ង អ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ ហនឹងឈហើយ! 

ក៖ អ៎ូ្! 



ខ៖ គារ់អ្រ់ឈចោះឈៅឈរ ឈហើយកាលឈ្វើដំឈណើ រម្ក ឆ្លងការ់ឈវៀរណាម្ឈនៀក ឈហើយពងទាមួ្យ
ហូបមួ្យដខ ពងទាឈយើងហនឹងហ៎។ 

ក៖ ពងទាថ្ត្បហនឹងហ៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ពងទាថ្ត្បឈរ ពងទាសាបហ៎។  

ក៖ ហូបឈម្ ចឈៅបានមួ្យដខ? 

ខ៖ គារ់ដាក់រឹកត្រី រឹកអី្ ឈ្វើឈម្ ចឱ្យ គារ់យកចងកឹោះឈៅត្ជលក់ឈហើយចុចចឹងឈៅលិរៗហ៎។ 

ក៖ ហុឺម្! 

ខ៖ ឈហើយរម្ភល ប់កូនទាំងអ្ស ់ឈចោះហបូថ្ត្បទាំងអ្ស់ ឈដាយសារអី្? ឈដាយសារហូបសាបវាអ្ស់
ឈត្ចើន ចឹងត្រូវហូបថ្ត្ប រួចចឹងអ្នកហូបថ្ត្បហនងឹ ឈត្ចើនដរពួកកុម្មនីស។ ពួកកុម្មនីសហនឹងវា ឈពល
ដដលហូបរិច ហូបឈម្ ចឈកើរ។ ហូបរិចវាអ្រ់ត្គាន់ គារ់ថាខាល ញ់ត្ជូកឆ្ជាមួ្យត្កួសឈយើងហនឹង
ហ៎ លាងឱ្យសាអ រឈៅ ដាក់ខាោះឆ្អំ្បិល ដាក់សអីៗ ចឹងឈៅ ដល់ហូបឈយើងយកវាម្កជញ្ជ ក់ៗម្ក 
ពិបាកណាសណ៎់ា ឈហើយគារ់ម្កមុ្នដំបូងហនឹង អ្រ់ម្ភនលុយឈរ គារ់ការង្ករអី្ក៏ឈ្វើដដរ ធាល ប់
ត្ចូរឈមម លក់ឱ្យឈេ ឈមម  ឈមម ឈគាឈមម ត្កបីោល់ថ្ងៃហនឹង ដល់ឈត្កាយម្កឈេបឈងកើរសម្ភេម្ចិន 
សម្ភេម្ចិនហនងឹឈៅកំពង់ចាម្ ឈ ម្ ោះ ប ុល អាន ទាហន។ ប ុល អានហនឹងអ្នកម្ភនពីឈដើម្ហ៎ 
គារ់ម្ភនឡានររ់ឈនួល ប ុល អានហនឹងឈេដរងតាំងដូចជាឈៅហវ យឈខរតចឹង ដូចម្ភនអំ្ណាច
ហ៎ ដល់ចឹងពួកហនឹងខវោះលុយរកសុីអី្ ឈេដរងម្ភនសម្ភេម្ឈេ។ សម្ភេម្ឈេ ឈេជួយលយុជួយ
កាក់។ 

ក៖ អូ្ឈខ! ឈហើយដលឈ់ពលគារ់ម្កពីចិនម្ក ម្កដំបូងម្កមិ្នអ្រ់ឈចោះដខមរឈរអ្ ុ៊ុំ ឈពលចឹងឈម្ ច
ឈៅ? ឈៅឈរៀនដខមរអី្ ឈម្ ចបានចាប់ឈសដើម្ឈចោះ? 

ខ៖ មុ្នដំបូងៗអ្រ់ឈចោះឈរ ដរឈត្កាយម្កក៏ឈៅអ្រ់ឈចោះ ឈចោះរិចរួច ពិបាកណាស់ ពិបាករស់ឈៅ
ណាស់។ 

ក៖ ចាស! ឈហើយចុោះម្ភដ យអ្ ុ៊ុំគារ់ជនជារិដខមរ? 



ខ៖ គារ់ឈកើរឈៅស្សុកហនងឹឈហអ៎។ គារ់ណុងឪពុកយួន កូនអឺ្...ម្ភដ យយួនកូនដខមរ អ៎ូ្...ឪពុកចិន 
ម្ភដ យយួន។ 

ក៖ អ៎ូ្! អ្ញ្ជ ឹងគារ់កូនចិន ការ់ឈវៀរណាម្។ 

ខ៖ ការ់ឈវៀរណាម្ ប ុនត្បដហលកូនហនងឹឈត្ចើនរំណឈហើយ ខ្ុំអ្រ់ដឹងឈរណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប ុនម្ភ (ោយ)ខ្ុំ គារ់ឈរៀន្ម៌្ដខមរ ដខមរគារ់ឈរៀនដល់សីល១០ហ៎ ឈចោះសូត្រ្ម៌្ហនឹងសលី១០
ហ៎។ ចឹងគារ់ឈចោះឈត្ចើនណាស់។ 

ក៖ ខាងហនឹងខាងម្ភដ យ ក៏ខាងឪពុក? 

ខ៖ ខាងោយមិ្ញ ម្ភ ឈនោះ។ 

ក៖ ចាស! ម្ភ ហនងឹខាងម្ភដ យអ្ ុ៊ុំឈហអ៎? 

ខ៖ ឈន៎ម្ភដ យសអី...អូ្ ត្រូវឈហើយម្ភដ យ មិ្នដម្នម្ភដ យអ្ ុ៊ុំឈរ ោយ... 

ក៖ ប ុនោយរបស់អ្ ុ៊ុំ ប ុនខាងម្ភដ យឈហអ?៎ 

ខ៖ ហនឹងឈហើយខាងម្ភដ យ! ឈត្ពោះកាលឈណាោះ ខាងឈណាោះម្កពីស្សុកចិនម្ក ប ុនោយមិ្នឈៅ
ជាមួ្យម្ភដ យឈយើង។ ចឹងខាងម្ភដ យ! 

ក៖ ចុោះអូ្...ចឹងអ្ ុ៊ុំសាា ល់ជីដូនខាងម្ភដ យ។ ចុោះជីតា? 

ខ៖ ជីតាឈយើងហ៎? 

ក៖ ចាស! ប ុនខាងម្ភដ យរបស់អ្ ុ៊ុំ? ឪពុករបសម់្ភដ យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ និោយអំ្ពីម្ភ  ចុោះកុង? 



ក៖ អ៎ូ្! ឪពុករបស់ម្ភដ យ តាមិ្ញម្កពីស្សុកចិនមិ្ញហ៎។ ឈ ម្ ោះតាហួរ។ តាហួរហនឹងម្កពី
ស្សុកចិនដដរ ឈហើយម្ភនត្បពនធ ត្បពនធមិ្នត្រវូជាម្ភដ យឈយើង? ត្រូវម្ភ ឈយើង ប ុនមិ្នត្រូវជាម្ភដ យ
របស់ម្ភដ យឈយើង។ 

ខ៖ ឈម្ ចដដរ? សាដ ប់ទាន់ឈរចឹង? (យល់ឬអ្រ់?) 

ក៖ ទាន់ៗ! ឈហើយចុោះខាងឪពុករបសអ់្ ុ៊ុំ ជីដូនជីតាខាងឪពុក? 

ខ៖ អ៎ូ្! អ្រ់សាា លឈ់រ ឈៅស្សុកចិនហ។៎ 

ក៖ ឈដាយសារអ្ ុ៊ុំអ្រ់ដដលឮគារ់ដំណាលពីឪពុកម្ភដ យគារ់អី្អ្រ់ដដលឈរអ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ អ្រ់ឈរ! ត្បាប់ឈៅក៏ឈយើងមិ្នដឹងដដរ ឈត្ពោះវាឈៅឆ្ៃ យដចករវីបគាន ឈៅឈហើយ មិ្នអាចដឹងឈរ។ 

ក៖ ឈហើយចុោះអឺ្...អ៎ូ្! ចឹងឈដាយសារឪពុកអ្ ុ៊ុំ គារ់ចិន ឈហើយម្ភដ យអ្ ុ៊ុំ ចិនការ់ឈវៀរណាម្ ចុោះឈពល
អ្ ុ៊ុំឈកើរម្កឈៅកនុងត្កុម្ត្េសួារដដលឈរៀនចិន ឬក៏និោយចិនអី្ម្ភនឈរ? ឈៅពីឈកមងម្ក ក៏អ្រ់ឈរ? 

ខ៖ ពីឈកមងម្ក អ្កេរចិនអ្រ់ដដលបានឈរៀនឈរ ឈបើអាភាសាចិនហនងឹ ឈចោះរិចរួចឈត្ពោះអ្ ុ៊ុំអ្រ់សូវ
ចំណូលចិរតអាឈរឿងនិោយចិនហនឹង តាំងពីកូនឈេើង អ្រ់ស្សឡាញម់្ ង អ្រ់ចូលចិរតឈរ មិ្នដឹង
ោ ងម្ភ ច ឈម្ើលឈៅវាភាល វហ៎។ 

ក៖ ចឹងឈចោះរិចរួចហនឹង ឈចោះម្កពីឪពុកឬក៏ឈម្ ចដដរ? 

ខ៖ ឈអ្ើឈៅជាមួ្យគាន ហនឹងហអ ។ 

ក៖ ឈត្ពោះគារ់ចិនអ្ ុ៊ុំន៎។ 

ខ៖ ឈអ្ើ! ឈៅជាមួ្យគាន ោ ងឈហចក៏វាឈចោះខលោះដដរ ឈចៀសមិ្នរួចពីឈរឿងឈចោះឈរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖រួចដដលអ្រ់ឈចោះហនងឹ ខ្ុំរស់ឈៅហនឹង ចិនកនុងភូមិ្ហនឹងវាម្ភនត្បដហលមិ្នដល់១០ត្េួសារសង។ 
ឈយើងឈៅរស់ឈៅដូចជនជារិភាេរិចចឹងហ៎។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដូចយនួម្កឈៅភូមិ្ដខមរចឹងហ៎។ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងរស់ឈៅហនឹងក៏ត្គានដរ វាឈចោះអ្រយិ្ម៌្ដខមរវា
ឈត្ចើនជាងហ៎ ចឹងឈយើងអ្រ់សូវឈចោះចិនឈរ ឈត្ពោះឈយើងនិោយអី្ ឈយើងនិោយដរជាមួ្យដខមរ  
ហនឹង។ ដខមរពួកម្ភ កមិ្រតភកដិឈយើង ឈពលឈៅឈរៀនអី្ ពួកហនឹងហ៎។ 

ក៖ ឈហើយដូចជាអ្ ុ៊ុំម្ភនសាច់ញារិណាអី្ដដលគារ់ឈៅរស់ឈៅឈត្ៅត្បឈរសអី្ ម្ភនឈរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាច់ញារិ ម្ភនកមួយ ម្ភនជីដូនមួ្យ ម្ភនជីរួរមួ្យ កមួយបឈងកើរម្ភន២នាក់ ឈៅអូ្ស្រ្សាដ លី 
ប ុនអាមួ្យវាម្កដខមរវញិឈហើយ ឈហើយអាកមួយជីរួរមួ្យឈៅអូ្ស្រ្សាដ លីដដរ ពីរបីនាក់ហ៎ ប ុនខាង
ជីរួរមួ្យឈរណ៎ា។ 

ក៖ ចឹងពួកគារ់ដដលឈៅឈៅឈត្ៅស្សុកហនឹង គារ់ឈៅអូ្ស្រ្សាដ លីទាំងអ្ស់។ 

ខ៖ អូ្ស្រ្សាដ ល ី ឈហើយមួ្យឈរៀរជីដូនមួ្យ ឈៅកាណាដា ស្សី។ កាលដាច់អាឆ្ន ំ៧៩ហនឹង ឈេ
ឈភៀសខលួនឈៅណុង កាណាដា។ 

ក៖ អូ្ឈខ! ឈហើយចឹងចង់សួរទាក់រងការឈរៀបការរបស់អ្ ុ៊ុំវញិ ជីវរិឈរៀបអាពហ៍ពិពហ?៍ 

ខ៖ អ៎ូ្! ឈរៀបការឈៅឆ្ន ំ៧៣ ដខ៩ ឆ្ន ំ៧៣ សម័្យ លន់ នល់។ 

ក៖ អ៎្! 

ខ៖ ឈៅហង! ឈៅហងកាលណុងឈៅម្ដុំខាងលចិត្ពហមរណឌ ឈនោះ ឈ ម្ ោះអី្ ហងអី្ ឈភលចបារ់
ឈហើយ យូរឈហើយ។ 

ក៖ ឈៅកំពង់ចាម្អ្ ុ៊ុំន៎។ 

ខ៖ កំពង់ចាម្ឈយើយ! អ៎ូ្! ឈសៀម្ ឈៅ ចឹញ ហងឈេ ហង្ំឈេណ៎ា ដូចភនំត្បុសភនំស្សីចឹងណ៎ា។ 

ក៖ ឈហើយអ្ ុ៊ុំឈពលឈរៀបការហនឹង អ្ ុ៊ុំអាយុប ុនាម ន ឈហើយអ្ ុ៊ុំស្សីអាយុប ុនាម ន។  

 



វឈីដអូ្រី២ 
ក៖ ចឹងសុសំួរម្ដងឈរៀរ អ្ ុ៊ុំឈរៀបការឈៅអាយុប ុនាម នអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អាយុ២៤ ការឈៅឆ្ន ំ៧៣ សម័្យសាធារណរដា លន់ នល់។  

ក៖ ឈហើយអ្ ុ៊ុំស្សីថ្ម្ាប ុនាម នអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ២៣! 

ក៖ ២៣! ឈហើយអឺ្... 

ខ៖ និោយបឈងហើរ អ្រ់សួរ ប ុនត្បាប់ដដរ។ ឈន៎! ខ្ុំការបានដរ១៨ថ្ងៃឈរ ដបកគាន ឈដាយសង្គ្ង្កា ម្ 
សង្គ្ង្កា ម្ចឹងឈៅ ប ុល ពរ ចូលម្ក ខ្ុំជញ្ជូ នកមួយម្ក ម្កកនុងសារ មុ្ខសារកំពង់ចាម្ឈយើងហនឹង 
រួចឈៅត្បពនធឈៅកដនលងសាដ រ ឈៅសាោះបងបអូន ឈហើយឈយើងអារដរយកកមួយម្ក ឈហើយដល ់ប ុល 
ពរ វាឈផ្ទល ងខាល ំងឈពក ឈេឈចញឈៅឈត្ៅន៎។ ឪពុកម្ភដ យឈេឈចញតាម្ដត្ពកច័នា ឈចញឈៅ ឈៅរហូរ
ចម្ភក រឈលើហ៎។ វង់ពីហនឹងឈៅ ឈៅឈចញចម្ភក រឈលើ ចម្ភក រឈលើឈៅចំសាោះបងខ្ុំ បងត្បុសខ្ុំហ៎ អ្រ់
សាា ល់ឈរ ប ុនអ្នកដំឈណើ រ ឈពលឈៅឈៅ សួរនាំ សួរៗៗឈៅចំបងបអូនឈយើង ដដលសាន ក់ឈៅណុង 
អ្ស់ជិរមួ្យដខ បានពួកដខមរត្កហម្ណុង បញ្ជូ នឈយើងឈៅមុ្ខឈរៀរ អ្រ់ឱ្យឈៅហនឹងឈរ វាខាល ច
ពួកឈយើងររ់ម្កវញិហ៎។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈហើយឈត្កាយម្ក៣ដខ ឈត្កាយម្ក៣ដខ ខ្ុំឈចញ ឈចញតាម្ឈត្កាយ កាលណុងឱ្យទាហន
អ្ស់៧មឺុ្ន ឈ្វើការឈោងចត្កឈយើង ឈចញឈៅតាម្ធាល  តាម្វហិរ្ំ រួចដល់វហិរ្ំ ជិោះរូកពួកអ្ងា
ការ វាបញ្ជូ នឈៅពម្ជីកងឈណាោះ។ ភូមិ្ពម្ជីកង ឈដកមួ្យយប់ ជាមួ្យអ្នកឈទាស អ្នកអី្ណុង 
អ្នកឈទាសសុរធដរជាប់ត្ចវា ក់ ប ុនឈយើងត្គាន់ដរឈដកឈរណ៎ា ឈហើយត្ពលឹម្ឈេើងម្កបានជូនវា
ឈៅជិោះកង់ ឌុបវាឈៅ ឈៅដល់បុសខនុរ ឈម្ភ ងត្បដហល៧យប់ ៧យប់ឈៅបានឈៅដល់សាោះបង    
ឈយើង។ ឈៅដល់សាោះបងឈយើងឈៅ បានត្បដហលកនលោះដខឈរៀរ បានឈយើងសុំសំបុត្រឈៅជួបត្បពនធ
ហ៎។  



ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្ ុ៊ុំស្សី គារ់ឈ ម្ ោះអី្ដដរ ត្បពនធអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ បា វ សុីនន! 

ក៖ បា វ សុនីន! ឈហើយគារ់...ដូចជាឈពលដដលអ្ ុ៊ុំជួបជាមួ្យអ្ ុ៊ុំស្សហីនឹង អ្ ុ៊ុំសាា ល់គារ់តាម្រឈបៀប
ណា? មុ្នឈរៀបការហនឹងណ៎ា? 

ខ៖ អ៎ូ្! បងជីដូនមួ្យខ្ុំ គារ់ធាល ប់ឈៅរិញ រិញត្រកួនរិញត្តាវអី្ហនឹង យកម្កឱ្យត្ជូកសុី រិញ
ត្តាវរបស់ត្បពនធខ្ុំហនឹងណ៎ា ឈហើយចឹងឈេសាា ល់។ ឈេសាា ល់ឈៅ ឈេស្សឡាញ់ហ៎ ឈេស្សឡាញ ់
ត្បាប់ខ្ុំឱ្យឈៅសដដីណដឹ ងអី្ចឹងហ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈហើយអ្ង្កក លណុង ឈយើងគាម នចិរតស្សឡាញអី់្ឈរ ត្គាន់ដរ្ម្មតាៗ វាមិ្នស្សឡាញ់អី្ឈរ េិរ
អ្ញ្ជ ឹងហ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រួចឈៅដល់បានឈរៀបការហនឹង បានប ុនាម នដរ៣ដខមិ្ញហនឹង ដបកគាន ៣ដខ មិ្នដឹងសាា ល់មុ្ខអា
មិ្ចសង ឈយើងការដរ១៨ថ្ងៃឈហើយដបករហូរដល៣់ដខ អ្រ់សាា ល់ ឈភលចមុ្ខបារ់។ 

ក៖ ឈត្ពោះអី្ឈៅជាមួ្យគាន បានដរ១៨ថ្ងៃ។ 

ខ៖ ១៨ថ្ងៃ... 

ក៖ ឈហើយពីមុ្នហនឹង ក៏អ្រ់សវូសាា ល់ឈរៀរ។ 

ខ៖ អ្រ់ឈរ! អ្រ់សាា ល់សង។ រួចឈៅ ឈៅដល់ជំនាន់ ប ុល ពរហនឹង រួចអាហនងឹនិោយដវងឆ្ៃ យ 
មិ្នដឹងកនលោះសងឈនៀក។ អាហនឹងជីវរិ្ំឈហើយណ៎ា ឈបើជីវរិអាកាលពីរូចក៏ម្ភនឈរឿងឈត្ចើនឈរៀរ 
ប ុនអាហនឹងនិោយការ់ៗអ្ស់ឈហើយណ៎ា ខជិលឱ្យឈរៀបោប់ឈរឿងលម្អិរឈពក។ 

ក៖ អូ្ឈខ! ឥេូវត្បដហលខ្ុំសួរ សំណួរមួ្យឈរៀរបញ្ច ប់សិនទាក់រងនឹងការឈរៀបការរបសអ់្ ុ៊ុំហនឹង 
ឈពលដដលអ្ ុ៊ុំការជាមួ្យអ្ ុ៊ុំស្សីហនឹង ម្ភនជូនជាបណាដ ការឈរអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ម្ភនឈរើ! ការណុងឈេយករិចឈរ មិ្នឈត្ចើនប ុនាម នឈរ។ ដូចឈេេិរថាឈរៀបការអ្ស់ប ុនាម ន         
ចឹងឈៅ ឈយើងឈចញឈៅណ៎ា ដចកគាន ឈចញឈៅណ៎ា ឈេមិ្នបង្កា ប់អី្ឈរ។ 

ក៖ ឈហើយចឹង អ្ ុ៊ុំជូនអ្ ុ៊ុំស្សីប ុនាម នឈៅ? 

ខ៖ កាលណុងមិ្នចាឈំរ ត្បដហលជាពីរបីរម្លឹងអី្ប ុណណឹ ង។ ជូនហនឹង មិ្នជូនជាលយុឈរ ជូន... 

ក៖ ម្ភស! 

ខ៖ ឈយើងអាពិ្ីហនឹង ឈយើងចំណាយហ៎។ 

ក៖ អូ្ឈខ! 

ខ៖ ឈយើងចំណាយប ុនាម ន ឈយើងឈចញឈៅណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មិ្នដម្នឈយើងឱ្យលុយទាំងដុលឈៅឈរ។ 

ក៖ ចាស! យល់ឈហើយអ្ ុ៊ុំ! ឈហើយអ្ ុ៊ុំឈចោះអាន និង សរឈសរភាសាដខមរអ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ អូ្! ខ្ុំឈ្វើត្េូឈរៀរន៎។ 

ក៖ អូ្ឈខ! ឈហើយចុោះភាសាបរឈរស? អ្ ុ៊ុំឈចោះភាសាអី្ឈសេង ឈត្ៅពីភាសាដខមរឈហ៎? 

ខ៖ ឈត្ៅពីភាសាដខមរ ឈចោះបាោងំខលោះ ឈចោះអ្ង់ឈេលសរិចរួច។ 

ក៖ បាោងំ អ្ ុ៊ុំឈរៀនជំនាន់...? 

ខ៖ ជំនាន់ សម័្យឈសដចសីហនុ។ 

ក៖ ឈរៀនបានប ុនាម នដដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈរៀនអ្ង្កក លណុង បានដរប ុនាម នឆ្ន  ំឈហើយសង្គ្ង្កា ម្ហនឹង។ 



ក៖ ក៏ឈប់ឈរៀនឈៅ។ អ្ញ្ជ ឹងត្បដហលជា មិ្ញអ្ ុ៊ុំនិោយទាក់រងពីជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំ ចឹងអ្ ុ៊ុំត្បដហល
ជាអាចត្បាប់ខ្ុំខលោះៗពីជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំណ៎ា ឈពលដដលអ្ ុ៊ុំ្ំឈេើងចឹង? ដូចជាដខេជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំ តាំងពី
ឈកមងរហូរដល់អ្ ុ៊្ុំ ំឈេើងអី្? 

ខ៖ អ៎ូ្! ឥេូវនិោយពីកាលឈៅរូចហ៎ រូចមិ្នទាន់បានឈរៀនឈរ ឈហើយខ្ុំឈឺឈអ្ើយឈ ឺឈឺឈត្ចើន
ណាស់ ឈខឺាល ំង ឈម្ើលអ្រ់ចង់ជាឈរ ឈេសាម នដរសាល ប់ឈហើយ ដល់ចឹងឈៅរកត្េូដខមរ វារ័លមិ្នដឹង
ឈៅរកអី្ ម្ភនដរឈៅរកត្េួដខមរ។ ពីឈដើម្ឈេឈត្ចើនឈជឿឈលើអាេម្អូ្ម្អាម្ហនឹងហ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប ុដនដដលចុ់ងបញ្ច ប់ ឈេឈ្វើពិ្ីមួ្យ ពិ្ីដសនឈត្បន ពិ្ីដសនឈត្បនហនឹងដបបត្ពហមសាសនា 
ឈេយកខ្ុំ អាហនងឹម្ភដ យខ្ុំនិោយត្បាប់ឈរណ៎ា យកខ្ុំហនឹងឈៅនឹងឈឆ្នៀង ឈយើងដឹងអាយុប ុនាម ន
ឈឺហនឹង ដាក់នឹងឈឆ្នៀង ឈហើយឱ្យត្ពោះសងឃហនឹងឈេថាបិណឌ បារហ៎ បិណឌ បារហនឹងេឺថាយក
ឈរ ើសម្កចិញ្ច ឹម្។ 

ក៖ អ៎ូ្! 

ខ៖ ឈរ ើសម្កចិញ្ច ឹម្ហ៎! 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈហើយរកម្ភដ យឈដាោះមួ្យឈរ ដម្ ឈដាោះហនឹង ម្ភដ យ្ម៌្ឈយើងហ៎ ដល់ម្ភដ យ្ម៌្ហនឹង ឈហើយយក
ឈយើងឈៅដាក់ឈៅសលូវបំដបកជាបួន។ 

ក៖ យកអ្ ុ៊ុំហនឹង? 

ខ៖ ឈកមង ឈយើង អ្ ុ៊ុំហនងឹឈៅពីរូច ឈៅអាយុប ុនាម នឆ្ន ំ ឈពលឈឺដាក់ឈៅហនឹងឈៅ ឱ្យឈលាកឈៅសុំ 
ឈេឈៅបិណឌ បារ ឱ្យឈលាកសុំយកហ៎។ យកម្កឈហើយ យកឈៅឱ្យអីុ្មួ្យឈរៀរគារ់អ្នកឈ្វើជា
ម្ភដ យចិញ្ច ឹម្ ឈម្ឈដាោះហ៎។ ត្បវរតិហនឹងពិបាកណាស់ណា រួចតាំងពីណុងម្ក ខ្ុំឈលសឈឺរហរូ។ 

ក៖ ឈហើយចឹងអ្ ុ៊ុំឈៅឈៅជាមួ្យគារ់រហូរដល់អាយុប ុនាម ន? 



ខ៖ អ្រ់ឈរ!  

ក៖ ក៏ឈម្ ច? 

ខ៖ អ្រ់ឈៅជាមួ្យឈរ! ត្គាន់ដរម្ភដ យឈដាោះ ឈេចារ់រុកឈយើងជាម្ភដ យឈៅណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេចារ់រុកជាម្ភដ យ ប ុនមិ្នដម្នឈយើងឈៅឈ  ឈដាោះគារ់ោល់ថ្ងៃឈរ។ ត្គាន់ដរថាឈ  ម្ភដ យក៏
ឈេឈៅថាម្ភដ យឈយើងដដរចឹងហ៎។ 

ក៖ អូ្! យល់អ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ រួចឈៅ តាំងពីណុងម្ក ឈយើងបានជា។ ជាឈហើយ ខ្ុំនិោយការ់រិចឈៅ ខ្ុំឈរៀន ឈរៀនសសិេ
សាលាហនឹង ឈៅអាយុត្បដហល១៣ឆ្ន ំឈរោ ង ខ្ុំធាល ក់អ្ណដូ ង។ អ្ណដូ ងជឈត្ៅ១១ដម្ ត្រ រឹក
ឈពញហ៎ រឹកជិរដល់ឈលើ ត្បដហលឈៅមួ្យដម្ ត្រឈរៀរឈៅដល់ឈលើ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំអាយុ១៣ឆ្ន ?ំ 

ខ៖ ១៣ឆ្ន ំ! ដរខ្ុំអាហនឹងឈកមងខជិលហ៎ ឈៅដងរឹក អ្រ់យកឈោងឈៅឈរ យកដងដរង ឈហើយនិង
អាដខេថាំងហនឹងដាក់ឈបារ... 

ក៖ ត្ជលក់ចូល! 

ខ៖ ត្ជលក់មុ្ជឈៅឈលើក ោលដ់ងវាអ្រ់អី្ឈរណ៎ា ឈចោះដរចឹងោល់ថ្ងៃ ដងដរចឹងម្ក ម្កសាោះោល់
ថ្ងៃ។ ស្សាប់ដរថ្ងៃណុងវាថ្ចដនយអី្ ឈលើកម្កវារអិ្លឈជើងឈៅ។ វា្ៃន់ឈពក វារអិ្លឈៅ ធាល ក់ទាំង
ឈបា រ ទាំងម្នុសេ ទាំងដខេថាំង ដងដរក រួចឈៅលិចសលឹប សលឹបឈៅឈយើងអ្រ់ឈចោះដហល។ ឈយើងអ្រ់
ឈចោះដហល មុ្ជឈត្ៅឈៅឈចោះដរនឹកឈឃើញ ឈហើយ! ម្ភដ យអ្រ់ដឹង ត្បដហលជាសាល ប់ឈហើយ អ្រ់រស់
ឈរ។ នឹកកនុងខលួនឈយើងចឹងហ៎? 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ឈត្កាយពីនឹកឈៅ ឈយើងឈចោះដរលិចត្រឹម្ឈនោះឈៅ ឈត្កាយពីលឹបឈៅ ឈយើងនឹកឈឃើញត្បសនូល
មិ្នលអហ៎ សួរឈេថាឈរើអាដហលរឹកហនឹង ឈេដហលរឈបៀបឈម្ ច? ដហលឈរចឹងហ៎? ឈេត្បាប់ថា
អាហនឹងឈយើងដូចជិោះកង់អី្ចឹងឈៅឈជើងហ៎ ឈហើយថ្ដឈយើងររោះចឹង។ 

ក៖ សួរ សួរឈេឈម្ ចអ្ ុ៊ុំ? ឈពលណុងអ្ ុ៊ុំកំពុងដរលង់រឹក? 

ខ៖ សួរណុង សួរមុ្នធាល ក់ហនងឹ សួរឈេ... 

ក៖ នឹកឈឃើញអ្ ុ៊ុំឈហអ?៎ 

ខ៖ សួរឈេ សួរពួកម្ភ ក! 

ក៖ ប ុនអ្ ុ៊ុំនឹកឈឃើញ ឈពលអ្ ុ៊ុំកំពុងលង់រឹកហនឹង? 

ខ៖ នឹកឈឃើញ! 

ក៖ អូ្! 

ខ៖ នឹកឈឃើញថា អាដហលឈរហនឹង ឈជើងឈេធាក់ដូចធាក់កង់ ឈហើយថ្ដឈេររោះ នឹកឈឃើញឈេ
ត្បាប់ចឹង ឈហើយឈ្វើតាម្ឈេ។ ឈ្វើតាម្ឈេ ស្សាប់ដរវាអ្ដណដ រម្កវញិ អ្ដណដ រត្បដហលជាត្រឹម្
ឈនៀក។ ឈយើងឈឃើញថាភលឺដរមួ្យដភលរឈរ ឈហើយក៏លិចឈៅវញិ លិចឈៅវញិឈលើករីពីរហនឹង ឈយើង
ធាក់កង់ អាធាក់ឈជើងដខវងៗ ឈហើយថ្ដររោះ ឱ្យត្បឹងឈលើសមុ្នបនដិច បានដល់ត្រឹម្ឈនោះ ឈឃើញដរ
មួ្យដភលរត្រឹម្ហនងឹ ឈយើងស្សវា ឈតាងឈភាន ោះអ្ណដូ ង អាឈភាន ោះអ្ណដូ ងហនឹង វាឈ្វើឈភាន ោះពីឈជើងហ៎។ 
ឈថាន ោះពីឈឈើ ឈេថ្វ  ដូចឈ្វើត្រូងត្ជូកចឹងហ៎។ ឈយើងស្សវា ឈតាង ឈតាងអ្រ់ជាប់ លិចឈៅវញិឈរៀរ។ 
លិចឈៅឈរៀរ អាហនឹងអ្ស់សលូវឈហើយណ៎ាម្ដងហនឹង។ ឈយើងត្បឹងម្ដងឈរៀរ ត្បឹងហនឹងចុងឈត្កាយ ឈបើ
ឈេើងមិ្នរួចឈរ េឺសាល ប់ឈហើយ ស្សាប់ដល់ម្ដងឈរៀរ វាអ្ដណដ រត្បដហលដល់ត្រឹម្ត្រូង ម្ភ ឈយើង
ររោះខាល ំង ឈយើងត្បឹងអ្ស់ហ៎ ស្សាប់ម្កភលុរ វាអ្ដណដ ងសុសម្កណ៎ា ឈហើយឈយើងឈតាងឈភាន ោះ
អ្ណដូ ងជាប់ ឈហើយឈយើងឈដើរឈេើងម្ក ឈយើងឈដើរឈេើងម្ក ស្សាប់ដរឈឃើញម្នុសេឈត្ចើនណ៎ាររ់
ឈៅឈម្ើលឈយើងហ៎ ជំុវញិខលួនឈយើងត្បដហលជាចង់មួ្យរយនាក់ ឈៅឈម្ើលឈយើងថាធាល ក់អ្ណដូ ង  
ចឹងហ៎។ ឈហើយឈត្កាយម្ក មួ្យឆ្ន ំពីរឈត្កាយម្កម្ភនឈកមងធាល ក់ង្កប់អ្សម់្ភន ក់ឈរៀរ អ្ណដូ ង      



ដដដរណុង ឈហើយអាឡានបុកគាន ណុង ធាល ក់អាត្ពូឡានចូលកនុងណុងដដរ ប ុដនដអាឡានណុងវា
បុកឈភាន ោះអ្ណដូ ងដបកឈៅ វាធាល ក់ចូលចឹង ឈហើយម្នុសេធាល ក់ឈៅ ឈេឈតាងហ៎ ឈតាងអាឈឈើ
អ្ដណដ ងហនឹង ឈេនាំគាន ររ់ឈៅជួយយកឈចញម្ក។ 

ក៖ ចឹងម្ភនដរអ្ណដូ ងហនឹងឈៅដកបរសលូវអ្ ុ ៊ុំ? ក៏ោ ងឈម្ ច? ឈបើឡានបុកគាន ... 

ខ៖ ត្បដហលជា៥ដម្ ត្រពីសលូវ! 

ក៖ ឈបើឡានបុកគាន ធាល ក់ចូលអ្ណដូ ង...អូ្! ជាប់សលូវ... 

ខ៖ វាមិ្នដម្នបុកឈលើសលូវអ្ឈញ្ច ោះ វាឈកៀគាន ឈម្ ច វាឈលងសលូវការ់ចុោះដស្ស 

ក៖ ឈហើយក៏រត្ម្ង់ឈៅអ្ណដូ ង? 

ខ៖ ឈៅចំ ចូលអ្ណដូ ងណុង បរឡាន អាឡានដឹកឈឈើ ឡានម្ភនកនាុយដវងៗហ៎។ បុករោះដាច់
ឈភាន ោះអ្ណដូ ងឈៅ ឈៅធាល ក់ចំអ្ណដូ ង។ រួចឈៅស្សង់ឈេើងម្ក ឈត្កាយម្កធាល ក់ឈកមងមួ្យឈរៀរ      
ង្កប់។ ត្បវរតិ ត្បវរតិដល់ឈហើយ មុ្នចូលអាសម័្យថាម្ភនជីវរិដលប់ ុណណឹ ងហ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈត្ចើនណាស់ សាច់ឈរឿងមិ្ញហនឹង។ ហ៎ឥេូវនិោយពីឈរឿងដល់អាសម័្យប ុលពរ។ អូ្! ឈៅ
ឈរ មិ្នទាន់ដលស់ម័្យប ុលពរឈរ។ ឈហើយនិោយមិ្ញវាឆ្លងការ់ដល់ឈរៀបការឈហើយ មុ្នឈរៀប
ការខ្ុំអាយុត្បដហលជា២០ឆ្ន  ំម្ភនររ់ត្បហរមួ្យ ឈដាយលន់នល់ហ៎? 

ក៖ ហនឹងចិរប ុនាម នអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចិរេរ់ ១៨មិ្នា ឆ្ន ១ំ៩៧០។ ចាទំាំងថ្ងៃដខឈរៀរ រម្ភល ក់សឈម្ដចសហីនុហនឹង ឈហើយបារុកម្ម
ពីអ្នកស្សុកម្កឈត្ចើនហ៎ ឈហើយខ្ុំឈពលណុងខ្ុំឈៅឈៅចម្ភក រឈលើឯឈនាោះ ហនឹងឈហើយ ឈៅឈៅ
ជាមួ្យបងឈៅចម្ភក រឈលើ រួចអ្នកស្សុកណុងវាយសម្ភល ប់ត្េូបឈត្ងៀនមួ្យ ត្េូបឈត្ងៀនហនឹងយក
ត្កដាសរូបសឈម្ដចហនឹងឈៅកិរអាចម៍្។ 

ក៖ អ៎ូ្! អ្ញ្ជ ឹងឈេខឹងអ្ ុ៊ុំហ៎? 



ខ៖ ឈេខឹងឈេ ឈេស្សឡាញ់សឈម្ដចឈហើយឈយើងឈៅឈ្វើចឹង ឈេវាយង្កប់ឈៅសាវ យឈរៀប រចួយក
ម្កដល់បុសខនុរ ឈេដឹកម្កហ។៎ រចួយកម្កចងបឈង្កក លដខេឈភលើង បឈង្កក លដខេឈភលើងពីឈដើម្ វាឈឈើ
ហ៎ ឈេដាក់ឈឈើបឈង្កក លចឹង យកចង។ ចងណុងឈៅ ថ្ងៃណុង តាំងពីត្ពលមឹ្ ឡានទាំងអ្ស់ត្រូវ
បានបារករយកឈៅជិោះឈៅភនំឈពញ រួចអ្ ុ៊ុំឈេច អ្រ់ហ នឈៅឈរណា។ អ្នកដឹងថាមិ្នហនឹង សរុធដរ
ឈរឿងឈហើយ ប ុដនដឈយើងដឹងថា ឈបើឈយើងឈៅនាំឈត្គាោះថាន ក់ឈរ ឈយើងឈេចឈៅសាោះ ស្សាប់ឮសឈម្លង
ម្នុសេឈសអើរឈូឆ្រ ដូចម្ភនអាសននចឹងហ៎ ររ់ពីសារបុសខនុរចុោះម្កភូមិ្ឈយើងឈហើយ។ រួចឮ
ព័រ៌ម្ភនអ្រ់ដឹងថាវាឈកើរអី្ឈរ ម្ដងឮថាដឆ្កឆ្កួរ ម្ដងឮថាម្នុសេឆ្កួរ ស្សាប់ដល់វាសាៃ រ់ឈៅវញិ 
ឈរឿងអាអ្នកស្សវងឹស្សា ឈៅេប់អាឈខាម ចឈេចងពយួរហនឹងហ៎ េប់ឈៅ វាដាច់ដខេធាល ក់ម្ក អាអ្នក  
ស្សវងឹវាភ័យវាររ់ រចួអាមួ្យឈឃើញររ់ វាររ់រគាន ម្កឈសអើលម្កដល់ឈយើង។ កាលណុងវាលអឈម្ើល
ដដរណ៎ា។ 

ក៖ ហនឹងឈៅបុសខនុរអ្ ុ ៊ុំន៎?  

ខ៖ បុសខនុរ! រួចសុរពីសង្គ្ង្កា ម្ហនងឹឈៅ ររួលពួកឈវៀកកុង ឈហើយនិងដខមរត្កហម្ហនឹង វាត្រូវវាយ 
វាបឈងកើររ័ពរណឈស សឈម្ដចសីហនុអ្នកបឈងកើរហ៎ កាលពណុងរម្ភល ក់រួចឈៅ សឈម្ដចឈៅឈប កាំង 
ដស្សកតាម្ោ រ់យូ(វរិយុ)ឈប កាំងម្កថាឱ្យកូនឈៅចូលរស ូអី្ណាអី្ណី រចួឈយើងស្សឡាញ់គារ់ 
ឈចោះដរឈៅឈហើយ អាយុ...ជីដូនមួ្យខ្ុំអាយុប ុនគាន ហនឹង សាល ប់អ្ស់ សាល ប់ឈដាយសារដរឈរឿងរស ូ
ហនឹងហ៎ ឈដាយសារឈេើងឈៅចាំង ចាំងត្គាប់កាឈំភលើង ឈបើមិ្នត្រូវឈេ ត្រូវឈយើង។ 

ក៖ ចាស! ឈៅហនងឹ ឈេឈរ ើសឈៅ ក៏សម័ត្េចិរតឈៅខលួនឈយើង។ 

ខ៖ សម័ត្េចិរត អ្រ់ឈរ ើសឈរកាលណុងហ៎។ រចួសុរពីហនឹងឈៅ ដលស់ង្គ្ង្កា ម្ឆ្ន ១ំ៩៧៣ អ៎ូ្! អ្រ់ទាន់
ឈររលំងបនដិច កាលររ់ត្បហរួច ឈៅសម័្យ១៩៧១ហនឹង ពួកដខមរត្កហម្ ពួកយួនហនឹងហ៎ វាយ
ម្កដល់ឈត្រើងហនងឹហ៎ ដលឈ់ត្រើង រួចឈយើងភ័យហ៎ ខ្ុំកាលណុងឈរៀបចំម្ ូរូ រុមឺ្ កមួ្យដឹកឥវា ន់
ឈៅឈៅបុសខនុរ ឈៅឈៅបុសខនុរមិ្នសុខមិ្នសាប់ ពួកធាវេីឈេើងឈៅ ឈយើងឈ្វើម្ ូរូដឹករុមឺ្ កហនឹង 
ដឹកឥវា ន់ឈៅឈៅដស្សវាល ស្សាប់ឈៅដលខ់ាងឈកើរសពឺបនដិច ស្សាប់កបា ល់ឈហោះអាធាវេី អា



ត្រុងត្ជូកហ៎ អាឈមម ្ំ អាកបា ល់ឈហោះយកការហនងឹហ៎ បាញ់! បាញ់សាល ប់បងខ្ុំមួ្យ កមួយបឈងកើរ
ខ្ុំមួ្យ។ កមួយបឈងកើរខ្ុំអាយុ កាលណុងអាយុ២០ឆ្ន ំ។  

ក៖ ឆ្ន ណំា? អ្ ុ៊ុំចាំឆ្ន ំឈរ? 

ខ៖ ឆ្ន ំត្បដហល៧១! 

ក៖ ត្បដហល៧១អ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ ហនឹងឈហើយ! បាញ់ឈៅសាល ប់ សាល ប់បងមួ្យ ឈហើយកមួយមួ្យ ឈហើយដល់ឈត្កាយពីសាល ប់ កប់
សព កប់អី្រួចឈៅ ឈយើងចាកឈចញពីណុងម្ក ឈយើងឈប់ឈៅណុងឈហើយ ឈយើងឈេចម្កសាោះឈយើង
វញិហ៎ អ្ង្កក លណុ់ង សាោះឈយើងឈៅខាងលន់នល់ឈរ ប ុនម្ក វាអ្រ់ឃ្វរ់ដដរ ឈយើងសាក រ់ម្កសាោះ
ឈយើងវញិ។ ដល់ឆ្ន ំ៧៣ដដលខ្ុំការហនងឹឈហើយ ម្ភនពួកអាពរវាយម្កដល់ភនំ ម្កដល់ឈោងចត្ក 
ដបកគាន ម្ ង ដបកគាន អាឈយើងនិោយមិ្ញហនឹង រចួដល់ឈៅឈៅជាមួ្យអាពរ ហូ៎! អាឈនាោះក៏ម្ហ
ឈលារឈភាល ោះឈរៀរឈហើយ។ ឈហើយអាពរហ៎ ខ្ុំសាល ប់ ឈបើសិនជាសាល ប់មិ្នដឹងជាសាល ប់ប ុនាម នដង 
ប ុនដូចជាអាយ ុមិ្នអ្សហ៎់។ 

ក៖ អូ្ឈខ! ត្បដហលពីមុ្នចូលដលហ់នឹង ចង់សរួអ្ ុ៊ុំបកឈៅឈត្កាយបនដិច ទាក់រងនឹងការឈរៀន       
សូត្រ។ ពីមុ្នសម័្យប ុល...ឥេូវសម័្យប ុលពរ អ្ ុ៊ុំអាយុប ុនាម នអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សម័្យប ុលពរ ចាប់ពីឆ្ន ំ៧៣ ខ្ុំអាយុ២៤មិ្ញហនឹង។ 

ក៖ ២៤! ឈហើយចុោះពីមុ្នហនឹង អ្ ុ៊ុំឈរៀនសតូ្រដលណ់ាដដរ? ពីមុ្នប ុលពរ? 

ខ៖ អូ្! ឈរៀនត្រឹម្បានឌីបលូម្។ 

ក៖ ឌីបលូម្អ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ ឈហើយហនឹង! 

ក៖ ឈហើយដូចឈៅកាលបឋម្សកិាអី្ អ្ ុ៊ុំឈរៀនឈៅសាលាណាអ្ ុ៊ុំ? ចាំឈ ម្ ោះសាលា? 

ខ៖ សាលាអ្ងាួញដី! 



ក៖ បឋម្សិកាអ្ងាួញដីចឹងន៎ អ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ ហនឹងឈហើយ!  

ក៖ ឈហើយចូលដល់ម្្យម្សិកា អ្នុវរិាល័យ? 

ខ៖ អ្នុវរិាល័យឈហ?៎ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្នុវរិាល័យ ដូចឈៅឆ្ន ៦ំ៣ មិ្នដឹងឈរ។ ៦៣ត្បលងឈគាងេួរ។ 

ក៖ ឈគាងេួរហនឹងឈម្ ចអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈគាងេួរហនឹង...ពីឈដើម្ឈេម្ភនអាថាន ក់អ្ឈញ្ច ក ឈេត្បលងជត្ម្ោុះ ជត្ម្ោុះដូចសម័្យរដាកម្ពុជាចឹង
ហ៎ ពីណាត្បលងជាប់ឈៅអី្បានឈរៀន ឌីបលូម្ហនឹងហ៎ បានបានឈរៀនបនដឈហើយម្ភនសិរធិត្បលង
ចូលឈ្វើត្េូអី្បាន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រួចអ្ង្កក លជំនាន់សីហនុហនឹង ថាន ក់រី...កាលឈរៀនណុងឈេោប់ត្រឹម្ពីថាន ក់រី១២ឈៅហ៎ ១២ 
១១ ដល់រី៧ចាប់បឋម្ហ៎ណ៎ា ដល់ថាន ក់រី៦ហនឹងឈរៀនត្បលង ឈគាងេួរ ត្បលងហនឹងឈបើធាល ក់
ឈយើងអ្រ់បានឈរៀនឈរ ឈយើងឈៅឈរៀនបឋម្ដដដល យល់ឈរ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈហើយចឹង ឈយើងត្បលងឈៅជាប់ ឈបើបានឈយើងឈរៀនបនដឈរៀរ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្ ុ៊ុំឈរៀនចប់វរិាល័យឈរ ឈពលប ុលពរចូល? 

ខ៖ ឈៅឆ្ន ឈំនោះ ខ្ុំឈប់ឈហើយ ឆ្ន ំ... 

ក៖ ត្រឹម្ឌីបលូម្អ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ ជាប់ឌីបលូម្ហនឹងឈប់ឈរៀនឈហើយ។ 



ក៖ ក៏ឈប់! 

ខ៖ ហនឹងឈហើយ! 

ក៖ ឈប់ឈៅ ឈហើយអ្ ុ៊ុំជាប់ឌីបលូម្ហនឹងឈៅឆ្ន ំណា? ចាំឈរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅឆ្ន ដំកបរ៦៦។ 

ក៖ ៦៦ (១៩៦៦)! ឈហើយចឹងចឈនាល ោះឈពលហនឹង រហូរដល់អ្ ុ៊ុំជាប់ឌីបលូម្រហូរដល់ប ុលពរចាប់
ឈសដើម្ហនឹង ចឈនាល ោះឈពលហនឹងអ្ ុ៊ុំឈ្វើអី្? 

ខ៖ អ៎ូ្! ររ់ម្ ូរូ! ឈយើងររ់ម្ ូរូឌុបហ៎ ឈយើងររ់ម្ ូរូ។ ឈយើងអ្រ់ម្ភនការង្ករអី្ឈ្វើឈរ ដល់ឈពល      
ណុងវា ឈយើងម្ភន ក់ៗរកសុីឈរៀងខលួនហ៎ណ៎ា។ 

ក៖ ឈហើយអ្ញ្ជ ឹងឥេវូដល់ជំនាន់ប ុលពរ ឈពលហនឹងអ្ ុ៊ុំឈ្វើអី្? ឈេឈត្បើឱ្យឈយើងឈ្វើអី្? 

ខ៖ ជំនាន់ប ុលពរ ឈយើងធាល ប់ដរកដី 

ក៖ ឈលើករំនប់ ឬក៏ឈម្ ចអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈលើករំនប់ ជីកត្បឡាយ សាូងស្សូវ សអីក៏ឈដាយ ឈយើងឈៅឈ្វើទាំងអ្ស់ ឈយើងអ្រ់ម្ភនថាឈចោះ
មិ្នឈចោះឈរណា ឈបើវាឱ្យឈយើងឈ្វើអី្ ឈយើងឈ្វើហនឹងឈហើយ។ ត្គាន់រំនប់ត្រួយឈចក ឈៅប ុនាម នដខ 
រំនប់ត្រួយឈចកឈយើង សង្កក រ់ង្គ្ទាា នហនងឹហ៎ ឈយើងដរកដីរួចរបស់ឈយើងឈហើយ ឈយើងឈៅជួយ
សង្កក រ់ឈេឈរៀរ ពិបាកណាស់។  

ខ៖ ចាស! ឈហើយអ្ឈញ្ជ ក អ្ ុ៊ុំឈរៀនបានេួរសម្ដដរដល់ឌីបលូម្ជំនាន់ណុង ចឹងដលឈ់ពលជំនាន់ប ុល
ពរ អ្ ុ៊ុំខាល ចឈរ ឬក៏ត្រវូលាក់ត្បវរតិ ឬក៏ឈម្ ចវញិ? 

ក៖ កាលជំនាន់អាពរ ឈេមិ្នដដលសួរឈយើងថា ដដលឈ្វើអី្ ឈ្វើអី្សង អ្រ់ដដរឈរ ប ុនឈពលមួ្យ អ្ ុ៊ុំ
ឈចោះដរនឹកឈឃើញថា មិ្នេួរណាឈយើងឈ្វើឈចោះឈរហ៎។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ឈពលណុងឈៅឈ្វើដស្សត្បាំងឈៅរូងត្កឈពើហ៎ រូងត្បឈពើឈៅខាងលចិឈកៀនថ្ត្ជហ៎។ ស្សាប់
ត្បធានភូមិ្ឱ្យខ្ុំឈៅវាស់ដីឈៅតាម្ដស្សត្បាំងហនឹង ម្ភនរំហំប ុនាម ន។ ស្សាប់អ្ ុ៊ុំត្ពម្ឈៅវាស់ ឈអ្ើឈេ
ឈត្បើឈហើយមិ្នឈៅ ឈៅវាស់ជាមួ្យឈេហនឹងហ៎ ឈហើយឈេឱ្យេិរជាហិចតាឱ្យឈេឈរៀរ ន៎អាេិរជា
ហតាែ ហនឹងបានត្បឈហងឈពោះដម្នដរន រួចបាននឹកថាឈយើងមិ្នេួរឈ្វើឈចោះឈសាោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈត្ពោះជំនាន់ណុងអ្នកឈចោះេិរជាហតាែ ជាថ្សាត្កឡាអ្រ់ម្ភនម្នុសេឈចោះឈរ។ 

ក៖ ឈហើយអ្ ុ៊ុំឈចោះ? 

ខ៖ ឈអ្ើឈយើងឈរៀនបានឈត្ចើនឈហើយ ម្ភនអី្មិ្នឈចោះ ឈយើងឈចោះ។ ឈចោះហនឹង ដូចអ្ ុ៊ុំថាសាដ យមិ្នេួរឈ្វើ
ឈចោះហ៎ ឈយើងឈ្វើឈចោះ ដលអ់ាឈពលណុង អាពររកដរមុ្ខអ្នកឈចោះហនឹង ត្គាន់ដរអាងំអ្នេម្អាងំ
ហនឹង ក៏វាថាអ្នុ្នដដរ មិ្នបាច់ដល់សិសេឈរ។ 

ក៖ អ្នុ្នហនឹងឈម្ ចអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្នុ្នហនឹងឈយើងម្ភនន័យថាវណណៈខពសហ៎់ស រួចវាសអប់ណាស់អាវណណៈខពស់ហនងឹហ៎ ឈេថា
អាវណណៈជិោះជាន់ហ៎ ឈពលមួ្យឈនាោះ អ្ ុ៊ុំនិោយដល់ឈៅឆ្ន ំត្បដហល៧៧ ឈេកំពុងដរវាយគាន  វាយ
សម្ភល ប់ម្នុសេខាល ំងហ៎ណ៎ា ស្សាប់អ្ ុ៊ុំឈៅឈ្វើដស្សត្បាំង ឈពលថ្ងៃសត្ម្ភកពីឈ្វើការហនឹងម្ក ឈយើង
ឈដើររកឃមុំកាលណុងហ៎ អាឃមុំឈយើងហនឹងហ៎ ឈដើរឈៅរកឃមុំស្សាប់ដរឈៅជួបអាដខមរសដដលខ្ុំ
និោយថាដខមរសដខមរត្កហម្មិ្ញឈនោះ ឈៅជួបណុងវាហម្ឈយើង វាសួរឈយើងសួរត្បវរតិរូបទាងំ
អ្ស់ ឈហើយវាហម្ឈយើងមិ្នឱ្យត្បាប់ពីណាទាំងអ្ស់ សូម្បីម្ភដ យឬត្បពនធ ឱ្យត្បាប់ដដរ វាថា
ត្បាប់ឈៅម្នុសេម្ភន ក់ជិរ១០០មិ្នអាចត្បាប់ឈេ។ ស្សាប់បានដរ៣ថ្ងៃ ត្បធានភូមិ្ឈៅខ្ុំឈៅសួរ
មុ្នឈេម្ ង ដល់ឈៅឈៅសួរ សួរថាមិ្រតឯម្ភនជួបខាម ំងអ្រ់។ ចឹងឈយើងឈឆ្លើយមិ្ច? ជួបខាម ំងអី្អ្រ់
ហនឹង ឈយើងត្រូវឈឆ្លើយឱ្យឈលឿនហ៎ ឈបើឈអ្អូ្ៗ ង្កប់ឈហើយអ្រ់រស់ឈរ ឈអ្អូ្ ថាឈយើងភរវាអី្ចឹងឈៅ
ណ៎ា។ 

ក៖ ចឹងឈបើឈេសួរភាល ម្ ឈយើងត្រូវឈឆ្លើយភាល ម្អ្ ុ៊ុំន៎? 



ខ៖ ឈឆ្លើយភាល ម្! ឈៅអ្ ុ៊ុំហនឹងឈឆ្លើយភាល ម្ អ្រ់ឱ្យយូរឈរ ឈយើងេិរកនុងចិរតឈយើងឈស្សចឈហើយណ៎ា ដរ
យូរវាដលងរុកចិរតឈយើង ថាឈយើងភរអី្ណ៎ា ដលខ់្ុំថាជួប អ្ ុ៊ុំត្បាប់ឈេថាជួបចឹងណ៎ា រួចវាសួរ
រឈរៀរ “ចឹងឈហរុអី្បានមិ្រតឯអ្រ់ត្បាប់អ្ងាការ?” អ្ ុ៊ុំត្បាប់វាថា អ្ង្កក លជួបវា វាហម្ដាច់ខារ
អ្រ់ឱ្យនិោយ ដរត្បពនធកូនម្ភដ យក៏អ្រ់ឱ្យនិោយដដរ ដូឈចនោះខ្ុំឈម្ ចហ នត្បាប់ ដូចថា ចុោះរឹក 
ត្កឈពើឈេើងឈលើខាល  អ្រ់បានឈរ ថាចឹងហ៎។ រួចឱ្យខ្ុំឈ្វើឈម្ ច? ខ្ុំមិ្នត្បាប់ក៏ខុស ដរត្បាប់វាសម្ភល ប់
ខ្ុំ ចឹងអាហនងឹឈេថាចុោះរឹកត្កឈពើឈេើងឈលើខាល  ឈរើឱ្យខ្ុំឈ្វើឈម្ ច? ចឹងឈយើងឈដាោះសារ... 

វឈីដអូ្រី៣ 
ខ៖ ថាឈយើង...ឈេឈៅឈយើងឈៅសួរថាខាម ំងអី្អ្រ់ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងត្រូវឈឆ្លើយត្បាប់ឈេថាជួប ឈត្ពោះ
ឈយើងលាក់អ្រ់បានឈរ ឈបើវាដឹងឈហើយបានវាសរួឈយើងហ៎ ដល់អ្ញ្ជ ឹងឈៅដន៎ដសអកឈេើង វាឈៅ
ឈយើងឈៅសួរឈរៀរ ឈៅឈៅសួរសំណួរដដដលៗហនឹង បីដង ឈហើយឈយើងឈៅដរឈឆ្លើយដដដលៗ
ហនឹង ទាំងបីដង។ 

ក៖ សំណួរហនឹង សំណួរអី្អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សំណួរថា មិ្រតឯងម្ភនជួបខាម ំងអី្អ្រ់ហនឹងហ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈយើងថាជួប ដរឈយើងហម្មិ្នឱ្យនិោយ ឈយើងត្បាប់វាថាចឹងហ៎ សួរឈយើងដល់៣ដង ៣
ដង ឈយើងឈឆ្លើយដដដល ដល់ឈឆ្លើយដដដលចឹង ស្សាប់ថ្ងៃរី៤ ថ្ងៃរី៤វាឈៅឈយើងឈៅម្ដងឈរៀរ 
ស្សាប់វារឈម្លើងឈយើងឈៅជាកម្ភម ភិបាល វារុកចិរតឈយើងវញិហ៎ ឈយើងរុកចិរតថាឈយើងម្នុសេ
ឈរៀងត្រង់ឈហើយ និោយត្បាប់ត្រង់ពីមូ្លឈហរុដដលមិ្នត្បាប់អ្ងាការ ឈត្ពោះវាហម្ ខំវា
សម្ភល ប់ឈចាល ដល់ចឹងឈយើងអ្រ់ហ ត្បាប់ ដល់ចឹងឈៅវាឈៅឈយើងឈៅឈលើកឈត្កាយរី៥ហ៎ មិ្ន
ដម្នត្រឹម្រី៤ឈរ រី៣ឈហើយរី៤ឈៅឈពលត្បជំុរួម្ភូមិ្ ឈៅនឹងដស្សហ៎ វាឈៅឈយើងឈៅសរួខ្ុំថា
សាល ប់ឈហើយឈលើករីបួនហនឹង ឈត្ពោះឈេម្កសាោះអ្រ់ឈហើយ ឈៅដរឈយើងម្ដង ម្កដល់សាោះឈេឈៅឈៅ   



វញិ។ រួចពីអាហនឹងឈៅ ឈលើករី៥ ឈលើករី៥ វារឈម្លើង វាថា៖ “មិ្រតឯងឈេើងជាកម្ភម ភិបាល។” ឱ្យ
ឈយើងឈ្វើត្បវរតិរូប ដល់ឈ្វើត្បវរតិរូបសរួឈយើងធាល ប់ឈរៀនដល់ណា? 

ក៖ អ៎្! វាសួរអ្ ុ៊ុំដន៎។ 

ខ៖ សួរ! រួចឈៅឈយើងថាឈរៀនបានរិចរួចអី្ចឹងហ៎ ដល់ថាឈរៀនបានរិចរួច វាសរួឈរៀរថាពីឈកមង
ហនឹងធាល ប់រកសុីឈ្វើអី្? អ្រ់ឈ្វើអី្សងឈៅជាសិសេហនងឹ ត្បាប់វាចឹងហ៎ ថាខ្ុំជាសសិេហនឹង។ រួចចុោះ
បងបអូនជីដូនមួ្យ? ឈយើងឈ្វើឱ្យដូចថាត្បវរតិរូបឈយើងធាល ក់ហ៎ ថាបងបអូនជីដូនមួ្យឈ្វើការឈោង
ចត្ក ត្បាប់វាថា អូ្ដន៎ត្បវរតិរូបមិ្រតឯងអ្នុ្។ អ្នុ្នម្ភនន័យថាឈយើងម្ភនត្បាក់ដខសុហ៎ី ម្ភន
អាេំនិរខពស់ហ៎ ចឹងឈយើងអ្រ់បានកម្ភម ភិបាល ធាល ក់។ ប ុនឈយើង ឈយើងឈ្វើឱ្យធាល ក់ហនឹងហ៎ ឈពល
ណាឈយើងជាប់... 

ក៖ ការពិរវាជាលបិចមួ្យរបស់ឈេឈដើម្បីចង់ដឹងពីត្បវរតិរបស់ឈយើងហ៎។ 

ខ៖ សួរត្បវរតិហនឹងឈដើម្បឱី្យឈេើង ប ុដនដឈបើឈយើងឈេើង អាពួកនិររីហនឹងម្ក អាត្បធានហនងឹ សម្ភល ប់
ឈចាលមុ្ខឈេឈហើយ។ ចឹងដឹងដសនការវា ឈយើងឈ្វើមិ្ចកំុឱ្យត្បវរតិរូវហនឹងជាប់ ឈយើងត្រូវេិរ ឈភលច   
ភាល ម្ៗ ឈបើសនិឈយើងឈ្វើឱ្យជាប់ ឈយើងត្រូវសាល ប់ សាល ប់ឈៅឈពលបនាា ប់ម្កឈរៀរហនឹងហ៎ អ្ញ្ជ ឹង
ឈយើងឈ្វើឈម្ ចអ្រ់ឱ្យជាប់ឈរ ឈបើជាប់កម្ភម ភិបាលហនងឹ ឈយើងង្កប់ឈហើយ។ រួចឈៅបានឈេឈេើងឈៅ
២នាក់ ជាប់ម្ភន ក់ ឈហើយឈៅខ្ុំរួចខលួន រួចខលួនប ុនឈត្កាយម្កអាត្បធានភូមិ្ដដលដរងតាំងឈយើងអី្ 
សួរឈយើងទាំងប ុនាម ន ឈេយកវាឈៅសម្ភល ប់ឈចាលអ្ស់ ឈយើងរួចខលួច ឈឃើញឈដស។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈៅជំនាន់ហនឹងអ្ ុ៊ុំថាឈេរឈម្លើង ចឹងអ្ ុ៊ុំបានឈ្វើកម្ភម ភិបាល... 

ខ៖ អ្រ់បានឈេើងឈរ ឈយើងឈ្វើឱ្យធាល ក់។ 

ក៖ អូ្ឈខ! អ្ញ្ជ ឹងបនាា ប់ពីហនឹងម្កឈរៀរ អ្ ុ៊ុំឈ្វើអី្ឈៅសម័្យណុង? 

ខ៖ ឈ្វើជាត្បជាពលរដា្ម្មតា។ 

ក៖ ឈេឈត្បើឈយើងឈៅឈ្វើដស្សអី្ចឹង? 



ខ៖ ឈេឈត្បើឈយើងឈៅឈ្វើអី្ ឈយើងឈៅជាមួ្យឈេជាមួ្យឯងចឹងឈៅ។ 

ក៖ ចាស! ឈហើយដូចជាបងបអូនអី្ ត្កមុ្ត្េួសារអី្អ្រ់ឈៅជាមួ្យគាន ឈរ? 

ខ៖ អ្រ់ឈរ! ដបកគាន  ឈយើងម្ភនត្បពនធឈៅ ឈយើងឈៅជាមួ្យត្បពនធឈហើយ។ 

ក៖ ចាស! ប ុដនដឈេឱ្យឈៅជាមួ្យត្បពនធដដរសម័្យហនឹង? 

ខ៖ ឱ្យឈៅឈរើ! ឈពលថ្ងៃឈៅឈ្វើការ ឈហើយយប់... 

ក៖ ជួបគាន ឈៅ 

ខ៖ ឈយើងម្ភនសាោះឈយើងវញិ ម្កសាោះឈយើងវញិ ឈរៀងៗខលួនចឹងហ៎។ 

ក៖ ឈហើយដូចជាឈឃើញថាឈៅសម័្យណុង អ្ ុ៊ុំជួបការលំបាកអី្ខលោះអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ហូ៎ លំបាកហូបអ្រ់ដឆ្អរ ឈ្វើការឈត្ចើន ឈត្ចើនឈពកហ៎។ ឈ្វើម្ភនអាឈ្វើទាំងយប់ឈរៀរណ៎ា ឈៅ
ត្ចូរស្សូវទាំងយប់ ភលឺឈេើងឈៅដកសាូវដស្សត្បាងំឈរៀរ អ្រ់បានឈរបានពួនឈរ ប ុនាម នថ្ងៃជិរចប់
ហនឹង អាបានជួបឈរប ុនាម នថ្ងៃជិរចប់ហនឹង។ 

ក៖ ឈហើយចុោះឈពលដដលចប់ម្ក ឈពលដដលវាយដបកម្ក អ្ ុ៊ុំចាប់ឈសដើម្ឈ្វើអី្? 

ខ៖ ឈពលដដលវាយដបកម្ក ខ្ុំរកសុីបិរស្សា បិរស្សាឈយើង្ម្មតាហនឹង បិរស្សាឈៅ ឈយើងម្ភន
មុ្ខរបរ ឈយើងចិញ្ច មឹ្ត្ជូកម្ភន់ទាសអីៗហនឹង និោយឈៅមុ្ខរបររកសុីឈយើង និោយឈៅ។ ឈហើយ
បិរស្សាបនដិចឈៅ ឈេចាប់ឈ្វើទាហន ឈេឈរ ើសទាហនឈ្វើកងរ័ពហ៎ កាលណុងដល់មួ្យសារ
ឈរៀរឈហើយ ខ្ុំកាលណុងឈេឱ្យចាប់ឈឆ្ន រ ដលច់ាប់ឈឆ្ន រវាអ្រ់ជាប់ហ៎ អ្រ់ជាប់ឈរ វារួចខលួន 
ដល់រួចខលួន ខ្ុំឈៅពឹងនរេបាលម្ភន ក់ដដលសាា លគ់ាន ហនឹងថា៖ “ខ្ុំចាប់ឈឆ្ន រអ្រ់ជាប់ឈរ ខ្ុំភ័យ 
ណាស់។” អ្ញ្ជ ងឹអានរេបាលវាថាឈៅភ័យអី្ វានិោយថាចឹងហ៎ ឈបើអ្ញ្ជ ឹងឈម្ ចមិ្នភ័យ ខ្ុំថា
ចឹងហ៎ ឈបើសាា ល់គាន ហ៎ “ឈអ្ើឈបើមិ្នចង់ឈ្វើនរេបាលម្កខ្ុំម្ ង ខ្ុំជួយ។” អ្ញ្ជ ឹងពីណុងម្ក ឈយើង
សុំឈេបាលឈ្វើនរេបាល ឱ្យលុយឈេហ៎ណា ឱ្យអ្ង្កក លណុងអ្ស់៧រយ ៧រយហនឹងឈសមើនឹង២ជី
ជាង ដល់ឈ្វើនរេបាល វាឱ្យឈយើងចាប់ ឈអ្ើនរេបាលវាម្ភនរួនារីឈហើយណា ចាប់សដណដ កលៃ



ដដលត្បជាជនចាប់យកឈៅលក់អី្ចឹងហ៎ ឈយើងអ្រ់ចូលចិរតឈរឿងឈ្វើអាត្កក់ជាមួ្យអ្នកដ៏ថ្រ អ្រ់
ចាប់ អ្រ់ចាប់ររួលឈេឈរ ើសឈ្វើត្េូម្ដង។ 

ក៖ ឈចញពីនរេបាលម្កអ្ ុ៊ុំណ៎? 

ខ៖ មិ្នទាន់ឈចញឈរ។ ឈៅនរេបាលប ុនឈេឈត្ជើសឈរ ើសត្េូបឈត្ងៀនហ៎ ឈហើយចឹងអ្ ុ៊ុំដាក់ឈៅត្េូ
បឈត្ងៀនវញិ ដាក់ពកយហ៎ ពកយត្បលងអី្ជាមួ្យឈេត្រឹម្ត្រូវចឹង ឈៅជាប់ដម្ន ជាប់នរេបាល 
អ៎ូ្! ជាប់នរេបាលអី្ ជាប់ឈ្វើត្េូវញិ ឈហើយឈៅឈយើងឈ្វើត្េូតាំងពីណុងរហូរម្ក។ 

ក៖ ម្កដល់សពវថ្ងៃហនឹងឈៅ? 

ខ៖ ដល់ោល់ថ្ងៃហនឹង។ 

ក៖ ត្េូហនងឹ អ្ ុ៊ុំបឈត្ងៀនកត្មិ្រអី្ដដរ? 

ខ៖ កត្មិ្របឋម្! 

ក៖ បឋម្អ្ ុ៊ុំណ៎! 

ខ៖ ហនឹងឈហើយ! 

ក៖ បឈត្ងៀនហនឹងមុ្ខវជិាជ អី្ខលោះអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ហ៎កអាហនឹងរូឈៅឈរើ។ បឈត្ងៀនតាំងពីឈរៀនអាន េណិរ វរិយសាស្រ្សដអ្នុវរត េំនូរ សភុាវ្ម៌្ 
អាហនឹងចត្ម្ុោះហ៎។ មិ្នដម្នដូចឈៅម្្យម្ ឈេបឈត្ងៀនដរឯកឈរណា ឈេយកដរមួ្យឈរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈហើយចឹងឈនោះសរុប... 

ក៖ អ្រ់អី្អ្ ុ៊ុំរឈរៀរឈៅ។  



ខ៖ ឈហើយចឹង ឈយើងឈ្វើត្េូហនងឹជាប់ឈៅត្េូលអ ត្េអីូ្ឈៅឈរៀរ ឈរឿងឈត្ចើនហ៎ ឈេឈ្វើត្បធានត្កុម្
ត្បធានអី្ចឹងហ៎ ត្បធានត្កុម្បឈចចកឈរស ត្េប់ដសនក។ ត្េូហនងឹតាម្ដរឈេឈម្ើលសម្រែភាពឈយើង
ហ៎។ 

ក៖ ចាស! ឈហើយចុោះត្បពនធអ្ ុ៊ុំគារ់ឈ្វើអី្? 

ខ៖ ត្បពនធបិរស្សាមិ្ញហនឹង។ 

ក៖ ដល់ឈពលម្កដល់បចចុបបននហនឹង ឈៅដរត្បកបរបរហនឹងដដដល? 

ខ៖ ឈរឥេូវហនឹងដលងបិរឈហើយ ឈៅឈៅជាមួ្យកូនឈៅឈសៀម្ោបណ៎។ 

ក៖ ពីមុ្នដូចគារ់លក់ឥវា ន់ដដរអ្ ុ៊ុំឈន៎? 

ខ៖ ប ុនឈប់លក់ឈៅឈៅជាមួ្យកូនឈហើយ។ 

ក៖ ចាស! អូ្ឈខ ឈហើយឈដាយសារអ្ ុ៊ុំឈ្វើត្េូបឈត្ងៀន បានរយៈឈពលប ុនាម នឆ្ន ំឈហើយ តាំងពីឈ្វើម្ក? 

ខ៖ ២៨ឆ្ន ំ! 

ក៖ ២៨ឆ្ន ំ! 

ខ៖ ចូលនិវរត២៨ហនឹង។ 

ក៖ ចាស! ចឹងចង់សួរអ្ ុ៊ុំបនដិចឈដាយសារឈ្វើត្េូបឈត្ងៀនយូរម្កឈហើយអ្ ុ៊ុំន៎ កនុងអាជីពជាត្េូ
បឈត្ងៀនហនឹងម្ភនកដនលងណាដដលអ្ ុ៊ុំចូលចិរតជាងឈេពីការង្កររបសអ់្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចំនុច អ្ ុ៊ុំចូលចិរតសអីដដលសដល់ចំឈណោះឱ្យឈេ ចូលចិរតណាស់ ឈត្ពោះអ្ ុ៊ុំចង់បណដុ ោះបណាដ ល
ម្នុសេហ៎ អ្រ់ចឹងអាឈ្វើ ឈឃើញឈេលៃង់ឈយើងសបាយចិរត អ្រ់ចង់ចឹងឈរណា ឈយើងចង់បឈត្ងៀន
វាឱ្យឈចោះ។ 

ក៖ ចាស! ឈហើយអ្ញ្ជ ឹងចង់សួរអ្ ុ៊ុំបនដិច។ សួរថាពីឈកមងម្កដល់បចចុបបននហនឹង ជីវរិអ្ ុ៊ុំបានត្បាប់
ដត្បោ ងឈម្ ចខលោះ? 



ខ៖ អ៎ូ្! ពីឈកមងម្កឥេូវហនឹង អ្ ុ៊ុំដូចថាសំណាងចុោះ សំណាងត្រង់ចូលត្ពោះវហិរហនងឹ ត្ពោះត្បទាន
ពរឱ្យឈយើង ត្បទានពរោ ងឈម្ ច? ហូបអ្រ់ម្ភនខវោះខារអី្ម្ ង ពីមុ្នឈយើងភ័យលុយកាក់ ដល់
ឥេូវអ្រ់ម្ភនខវោះឈរលយុកាក់ឈនាោះ ត្គាន់ដរមួ្យចាយ ត្បាក់ឈសារ្ននិវរតឈយើងម្ភន ឈហើយ
កូនវាធានាឈយើងឈរៀរ ខវោះអី្ ឈយើងត្បាប់វាឈៅ វាឱ្យម្កឈហើយ ចឹងម្ភនអី្ដដលត្រូវពិបាក។  

ក៖ ឈហើយអ្ ុ៊ុំមិ្ញខ្ុំបានសួរពីកូនរបស់អ្ ុ៊ុំឈរ? អ្ ុ៊ុំម្ភនកូនប ុនាម ននាក់? ចា?ំ 

ខ៖ អូ្ ឈភលចកូន!  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំម្ភន៤ ឈហើយស្សី២ត្បុស២។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំឈរៀបោប់ឈ ម្ ោះគារ់បនដិចបានឈរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មុ្នដំបូង ចង្គ្នាា  ហួរចង្គ្នាា  ហួរ េនាធ  ហរួ ចិនាដ  ហួរ វា ន់ដូ ម្ភន៤។ ស្សី២ត្បុស២។ 
ក៖ ពួកគារ់អាយុប ុនាម នអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឥេូវបងអាយុត្បដហលដសជាងឈហើយ ឈហើយអាបអូនឈនាោះអាយុចឈនាល ោះត្បដហល៣៧ អាបអូន
ឈៅ កូនឈៅហ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អាកូនរី៣ ត្បដហលជា៣៩ឆ្ន ហំនឹងឈហើយ។ 

ក៖ ឈហើយពួកគារ់ឈរៀបការអ្ស់ឈហើយអ្ ុ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖ ឈៅសល់អា៣៩មួ្យ មិ្នទាន់ឈរៀបការ។ វាអ្រ់ចូលចិរតត្បពនធកូនអី្ ចឹងវាឈៅលងី។ 

ក៖ ចាស! ឈហើយចង់សួរអ្ ុ៊ុំបនដិច អ្ ុ៊ុំដដលម្ភនជំនាញអី្អ្ ុ៊ុំឈចោះម្កពីឪពុកម្ភដ យម្កណ៎ា? 

ខ៖ ឈរ ដូចអ្រ់ម្ភនសង! 

ក៖ អ្រ់ម្ភនឈរអ្ ុ៊ុំន៎។ 



ខ៖ ឪពុកម្ភដ យខ្ុំលក់ដូរ ឈហើយខ្ុំអ្រ់ម្ភនជំនាញលក់ដូរឈសាោះ ដូចអ្រ់ចិរត។ រឈបៀបថាដូចកូន
ចិនមិ្នស្សឡាញ់ ស្សឡាញ់កូនដខមរ (ឈសើច)។ 

ក៖ ចុោះចំណូលចិរតរបស់អ្ ុ៊ុំវញិ អ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈ្វើអី្? 

ខ៖ ចូលចិរតឈ្វើត្េូហនងឹ។ 

ក៖ ចាស! ដូចថាឈពលរំឈនរពីការង្ករអី្ចឹង ដដលអ្ ុ៊ុំរួចរវល់ចឹងណ៎ា ម្ភនឈពលរំឈនរអ្ ុ៊ុំចូលចិរត
ឈ្វើអី្? 

ខ៖ អូ្! ចូលចិរតអានឈសៀវឈៅ ចូលចិរតសអី អ្រ់ឈៅរំឈនរបានឈរ ចូលចិរតអានឈសៀវឈៅ ចូលចិរត
ឈលងអុ្កឈឈើត្រង់អី្ចឹងឱ្យដររំឈនរ ឈហើយឱ្យឈៅឈសៃៀម្ អ្រ់ឈៅឈសៃៀម្ឈរ។ អ្រ់ថាមួ្យថ្ងៃឈៅ
សាោះឈដកសំកុកដល់លាៃ ចយប់ម្ ង អ្រ់ចឹងឈរ។  

ក៖ មិ្ញថាអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈលងអុ្កឈឈើត្រង់ អ្ ុ៊ុំត្បាប់បនដិចបានឈរ ឈម្ ចអុ្កឈឈើត្រង់ហនឹង? 

ខ៖ អុ្កឈឈើត្រង់ហនឹង ដូចឈយើងឈលងដរក សាា ល់ដរកឈរ? 

ក៖ សាា លអ់្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ ម្ភនត្កឡា៦៤ដូចគាន ចឹង ប ុនវ ិ្ ីសាស្រ្សដ វ ិ្ ីឈដើរអ្រ់ដូចគាន ឈរ។ វាម្ភនកូនម្ភខ ង១៦ អាកូនជួរ
មុ្ខឈេឈៅត្រី អាហនឹងដូចត្បជាពលរដាចឹង អ្រ់ម្ភនឋានៈ បុណយសកដិអី្ឈរ។ ឈបើអាជួរឈត្កាយ
ហនឹង រីមួ្យឈសដច អាហនឹងកំពូលឈហើយណា អាហនងឹឈេឈៅខុន ឈហើយបនាា ប់ម្កនាង នាងហនងឹ
ដូចត្បពនធឈសដច បនាា ប់ម្កឈគាល ឈគាលហនឹងដូចឈម្រ័ពឈជើងឈគាកចឹងហ៎ ឈហើយឈសោះឈម្រ័ព
ត្បឈដញ ឈហើយរូសដូចឈម្រ័ពឈជើងរឹកចឹង ឈហើយកនុងកូនទាំងអ្ស់ហនឹងអ្រ់ម្ភនឈដើរដូចគាន ឈរ 
ម្ភនរឈបៀបឈេឈដើរឈរៀរ ទាល់ដរឈយើងឈរៀនបានឈចោះ ឈបើអ្រ់ឈរៀនអ្រ់ឈចោះឈរ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្ ុ៊ុំឈចោះឈលងអុ្កឈឈើត្រង់ហនឹង ឈរៀនម្កពីណាដដរ? 

ខ៖ ឈម្ើលឈេមុ្នដំបូង ឈម្ើលឈេ សរួឈេឈៅ យរូឈៅឱ្យដរចំណូលអី្ វាឈចោះអាហនឹងឈហើយ។ សួរឈេ
សួរឯងឈៅឈចោះឈហើយ ប ុនមុ្ននឹងឈចោះហនងឹឈត្បើឈពលយូរហ៎។ 



ក៖ ត្បដហលប ុនាម នឆ្ន ំឈៅបានអ្ ុ៊ុំឈចោះ? 

ខ៖ ឈចោះមិ្នយូរប ុនាម នឈរ ប ុដនដឈពលដដលឈយើងយកឈនោះថ្ដេូឈយើងទាល់ដរឈយើងឈត្បើឈពលយូរ 
ឈហើយឆ្ល រឈរៀរ ឈបើឈយើងអ្រ់ឆ្ល រចាញ់ដរឈេហនឹង។ 

ក៖ ឈហើយអ្ ុ៊ុំឈចោះឈលងប ុនាម នឆ្ន ំឈហើយ? 

ខ៖ យូរ តាំងពីកឈម្ភល ោះ! 

ក៖ (ឈសើច) អូ្ឈខ! ចឹងយូរឈហើយអ្ ុ៊ុំណ៎? 

ខ៖ យូរឈហើយ! 

ក៖ ឈហើយចុោះឈត្ៅពីហនឹង ដូចជាដលបងត្បជាត្បិយអី្អ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈរ? 

ខ៖ ឈរ ដូចជាអ្រ់ចូលចិរតឈរ! ដូច្ុញវញិហ៎ ត្បជាត្បិយដូចជាឈបាោះឈងូ ឈចាលអ្ងាុញអី្ វាដូច
សុាំហ៎។ 

ក៖ អូ្ឈខ! ចុោះចឈត្ម្ៀង? ដូចអ្ ុ៊ុំ... 

ខ៖ ចឈត្ម្ៀងចូលចិរតអាឈរឿងបរស្សេរ់ស្សេំុហ៎ សង់រីម្ ងហ៎ មិ្នចូលចិរតអាបរឆ្កួរអាឡាក់
អាឈេើរ គាម នរករិសរំបន់មិ្នឈឃើញ គាម នកបួនគាម នខាន រ អ្រ់ចូលចិរតឈរ។ 

ក៖ ចុោះដូចបរសម័្យអ្រ់ចូលចិរតឈរអ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ បរសម័្យ ប ុដនដវាដម្នបរអាឌីឈជោល់ថ្ងៃ ឈឡារកាលទាញចុោះឈជើងបងវិលអី្ ហូ.៎..អ្រ់ឈរ
គាម នរឈបៀបរបបោ ងហនឹង អ្រ់ចូលចិរតឈរ។ មិ្នដម្នឈចោះដរចូលចិរតឈរណ៎ា។ 

ក៖ ចាសៗអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ ឱ្យដរឈ្វើអី្លកខណៈថាមិ្ន្ម្មតាអ្រ់ចូលចិរតម្ ង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សអប់ទាំងម្នុសេឈរៀរ សអប់ទាំងអ្នកឈ្វើ។ 



ក៖ (ឈសើច) អូ្ឈខ! ចុោះដូចឧបករណ៍ឈភលងអី្ អ្ ុ៊ុំឈចោះឈលងឈរ? ឧបករណ៍ឈភលងបុោណ ឈភលងសម័្យអី្? 

ខ៖ អ្រ់ឈចោះឈរ! ឈចោះដរសាដ ប់ ឈចោះដរចូលចិរតប ុណណឹ ង ឈបើឈរឿងជំនាញអ្រ់ម្ភនឈរ។ 

ក៖ ចុោះកនុងត្កុម្ត្េសួារអ្ ុ៊ុំ ម្ភននរណាឈចោះឈរ? 

ខ៖ អ្រ់ដដរណុង! អ្រ់ឈរ អ្រ់ម្ភនពីណាឈចោះឈរ។ 

ក៖ ចុោះនិោយពីម្ហូប ម្ហូបវញិ អ្ ុ៊ុំចូលចិរតម្ហូបអី្? 

ខ៖ ចូលចិរតដរម្ហូបសលការអីី្ហនឹង សម្លការវីាបានឈត្ចើនមុ្ខហ៎ ឧបម្ភថាសម្លការមួី្យមុ្ខ ឈយើង
ហូបនំប័ុងក៏បាន ហូបជាមួ្យបាយក៏បាន ហូបជាមួ្យនំបញ្ចុ កក៏បាន ឈហើយវាម្ភនរសជារិ    
ឆ្្ញ់ អ្ ុ៊ុំឈចោះសលឈរៀរ មិ្នដម្នត្រឹម្ដរហបូឈរ ចុងឈៅពិឈសសហ៎។ 

ក៖ សម្លការអី្ ុ ៊ុំឈហអ៎? 

ខ៖ សម្លការហ៎ី សួរអ្ ុ៊ុំឈម្ើល ឈរើសលរឈបៀបឈម្ ចអ្ ុ៊ុំឈចោះឈរៀរ។ 

ក៖ អូ្លអ! ឈហើយឈត្ៅពីសម្លការ ីម្ភនសម្លអី្ឈរៀរដដលអ្ ុ៊ុំចូលចិរត? 

ខ៖ ឈត្ៅពីសម្លការ ីដូចស ុបអី្ម្ភនឆ្្ញម់្ា ងដដរ ស ុបវាពិឈសសហ៎។ 

ក៖ អូ្ឈខ! ចឹងសួរបនដិចឈរៀរ សួរពីសាោះដដលអ្ ុ៊ុំរស់ឈៅពីឈកមងម្ក សាោះហនឹងម្ភនលកខណៈោ ង
ឈម្ ច? 

ខ៖ ថាឈម្ ច? 

ក៖ សាោះពីឈកមងម្កដដលអ្ ុ៊ុំរស់ឈៅជាមួ្យឪពុកម្ភដ យហ៎? 

ខ៖ សាោះឈកបឿងពីរខនង បិុនមុ្នដំបូងសាោះឈឈើ សាោះរូចត្បកសបូវឈរ ដល់សម័្យលន់នល់ហនឹង 
ត្បដហលឆ្ន ំហុកជាងហនឹង ពុកខ្ុំឈ្វើបានសាោះឈកបឿងពីរខនងបីខនង ឈហើយម្ភឈៅម្ភនឈរៀរ ឈៅជាន់
រីមួ្យរីពីរហ៎ អាហនឹងដូចថាឈយើងឈ្វើបានសាោះខាងឈលើដូចសាោះពីរចឹងនិោយឈៅ ខាងឈត្កាម្ដូច
សាោះងមចឹង ខាងឈត្កាម្មួ្យឈរៀរ។ 



ក៖ ហនឹងសាោះពីឈកមងម្កឈៅជាមួ្យឪពុកម្ភដ យ? 

ខ៖ ឈៅជាមួ្យឪពុកម្ភដ យឈរ។ 

ក៖ ចុោះម្កដល់ឥេូវសាោះអ្ ុ៊ុំម្ភនលកខណៈោ ងឈម្ ច? 

ខ៖ សាោះអ្ ុ៊ុំឥេូវ សាោះឈកបឿងឈហើយម្ភនបនាប់ងមខាងឈត្កាម្។ 

ក៖ សាោះហនឹងជួលឈេឈ្វើអ្ ុ ៊ុំឈន៎? 

ខ៖ ជួលឈរើ! 

ក៖ អ្រ់ម្ភនឈ្វើខលួនឯងអី្ក៏អី្អ្រ់ម្ភនឈរ? 

ខ៖ អ្រ់ឈរ! អ្រ់ឈចោះឈ្វើជាង។ 

ក៖ អូ្ឈខ! អ្ញ្ជ ឹងអ្ ុ៊ុំត្បាប់ឈត្ចើនពីបរពិឈសា្ន៍ឈរឿងលំបាកៗខលោះកនុងជីវរិជាពិឈសសកនុងសម័្យ   
ប ុលពរអី្ ចុោះដូចជាបរពិឈសា្ន៍រកីោយអី្ម្ភនឈរអ្ ុ៊ុំ? ដូចជាឈៅកនុងជីវរិអ្ ុ៊ុំេិរថាវាជាបរ
ពិឈសា្ន៍ដដលអ្ ុ៊ុំ ដដលឈ្វើឱ្យអ្ ុ៊ុំសបាយជាងឈេមិ្នអាចបំឈភលចបាន? 

ខ៖ អ៎ូ្! សបាយជាងឈេេឺម្ភនអាជីវរិយុវវយ័ហនឹង ម្ភនសអី។ សបាយជាងឈេជីវរិយុវវយ័ហនឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពីណាក៏ឈេសបាយដដរអាជីវរិយុវវយ័ហនឹង។ 

ក៖ សបាយោ ងឈម្ ចអ្ ុ៊ុំ? អ្ ុ៊ុំអាចត្បាប់បានឈរ? 

ខ៖ វាអ្រ់ម្ភនកងវលអី់្សងហនឹង។ អាហនឹងមិ្នសបាយ ចូលភាពសបាយហ៎ណ៎ា អ្រ់ម្ភនខវល់
ថា ឈហអ៎! អ្រ់ម្ភនអី្ញុាំឈរ មិ្នចឹង? 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ពីកឈម្ភល ោះម្ភនឈៅេិរអី្ ដម្នអី្ឈយើងឈរើអ្នករកឱ្យ ចឹងវាសបាយឈហើយ ម្ភនសអឈីរៀរ។ 



ក៖ ឈហើយចុោះអឺ្...ខ្ុំសរួទាក់រងនឹងឈរឿងសាសនាបនដិចអ្ ុ៊ុំ ដូចឈៅជាមួ្យឪពុកម្ភដ យអ្ ុ៊ុំ ឪពុក
ម្ភដ យអ្ ុ៊ុំគារ់កាន់សាសនាអី្? ឬក៏... 

ខ៖ សាសនាត្ពោះពុរធឈរើ កាលណុងអ្រ់ម្ភនសាសនាត្េីសាសង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងគារ់កាន់ត្ពោះពុរធន៎ ឬក៏ម្ភនរំឈនៀម្រម្ភល ប់សាសនាអី្ដដលឈ្វើឈៅកនុងត្កុម្ត្េសួារអី្ 
ម្ភនឈរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ៎ូ្! អាហនឹងមិ្នដម្នសាសនាឈរ ដបបរំឈនៀម្រម្ភល ប់។ រំឈនៀម្រម្ភល ប់ ដូចជាដខដសនសនូរអី្ ឈេ
ថា ចិនឈេថាឈឆ្ងឈម្ ងហ៎ណ៎ា ចិនឈឆ្ងឈម្ ង អាហនឹងគារ់ឈ្វើោលឆ់្ន ំចឹង អាហនឹងដូចរលំកឹេុណ
ឪពុកម្ភដ យគារ់ចឹងណា ហនឹងឈៅកនុងត្កុម្ត្េសួាររបស់អ្ ុ៊ុំជាមួ្យឪពុកម្ភដ យ។  

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំពីឈដើម្ឈេើយ ពីមុ្នអ្ ុ៊ុំកាន់សាសនាត្េីសាហនឹង អ្ ុ៊ុំខាងពុរធសាសនាដដរអ្ ុ៊ុំន៎? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនកាន់ខាងណាសង។ ឈកមង្ម្មតាហនឹងម្ភនពុរធសាសនាណា ទាល់ដរឈេចាសប់ានឈេ
ឈៅរកវរតវា  ដរសត្ម្ភប់ឈយើងឈៅឈកមង ម្ភនឈៅវរតអី្។ 

ក៖ ចាស! ចុោះចឹងឈពលណាដដលអ្ ុ៊ុំចាប់ឈសដើម្សាា ល់សាសនាត្េីសា? 

ខ៖ អ៎ូ្! ឈៅឆ្ន ំ២០០។ 

ក៖ ឆ្ន ំ ២០០០ ឈហើយអ្ ុ៊ុំ... 

ខ៖ ឆ្ន ំ២០០ហនឹង ខ្ុំចាំទាំងដអ្ លឈឌើរឈរៀរ ដអ្ លឈឌើរឈម្នត្រុំ គារ់អ្នកសេពវសាយ ឈហើយមុ្នដំបូង 
អ្ ុ៊ុំត្គាន់ដរសាកលបងឈរ ថា ចុម្ ឱ្យដរជនជារិឈេម្កសេពវសាយហក់ដូចជាចង់ដឹងហ៎ រួចដល់
ឈត្កាយឈពលចង់ដឹង ឈយើងឈឃើញថាសាសនាឈនោះដឹកនាំឈយើងឈ្វើលអ។ ចឹងត្រង់ឈឃើញដឹកនាំ
ឈយើងឈ្វើលអហនឹង ឈយើងឈចោះដរឈៅរហូរឈៅ។ 

ក៖ ចឹងដូចជាឈពលដដលអ្ ុ៊ុំផ្ទល សដ់ត្បសាសនាហនងឹម្ក អ្ ុ៊ុំឈឃើញថាសាសនាដដលអ្ ុ៊ុំចូលោល់ថ្ងៃ
ហនឹង ត្េីសាសាសនាហនឹង វាជោះឥរធិពលអី្ខលោះឈៅកនុងជីវរិអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ សាសនាហនងឹ រីមួ្យឈយើងឈឃើញអាឈគាលការណ៍លអៗសិន។ ឈគាលការណ៍លអហនឹង ឈេ
បឈត្ងៀនឈយើងឱ្យឈចោះស្សឡាញ់គាន  កំុឈចោះឈឆ្មើងថ្ឆ្ម សអីទាំងអ្ស់ហនឹងដដលឱ្យខ្ុំចូលចិរត។ ខ្ុំម្នុសេ
រម្ភល ប់អាមិ្នឈឆ្មើងថ្ឆ្មហ៎ ឈហើយខ្ុំសអប់អាភាពឈឆ្មើងថ្ឆ្មខាល ំងណាស់ ឈត្ពោះអ្រ់ចូលចិរតម្នុសេឈឆ្មើង
ថ្ឆ្មម្នុសេអាត្កក់ អ្ ុ៊ុំមិ្នចូលចិរតឈរ។ អាហនឹងឈសដើម្ថ្នការឈជឿហ៎ ខ្ុំអ្រ់ចូលចិរតឈរ។ រួចបនាា ប់ពី
អាជំឈនឿរឈៅឈរៀរ ឈដាយសារឈម្ើលកនុងេម្ពីរត្េីសាបរសិ័រឈយើងហនឹង ត្ពោះគាម នឈ្វើអ្វីដដលថា
អាត្កក់ឈរ ម្ភនដរជួយម្នុសេ ត្កក៏ឈដាយម្ភនក៏ឈដាយ មិ្នដដលត្ពោះអ្ងា ត្បត្ពឹរតអាត្កក់ឈសាោះ
ណា ឈនៀកអាត្រង់ហនឹងឈហើយដដលអ្ ុ៊ុំចូលចិរត រួចអាភាពជាក់ដសដងដូចជាឈយើងសុខភាពអ្រ់លអ
អី្ ឈយើងខវោះខារដូចថាត្ពោះត្បទានឱ្យឈរៀរន៎ក ត្បទានដដលលយុជួយឈយើងហនឹងជាលយុត្ពោះ
ហនឹងណ៎ា។  

ក៖ ចាស! អ្រេុណឈត្ចើនអ្ ុ៊ុំ! ចង់សួរអ្ ុ៊ុំចុងឈត្កាយ ត្បសិនឈបើអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្វីមួ្យផ្ទដ ំឈស្ើរឈៅកាន់កូនឈៅ
អ្ ុ៊ុំ ឬក៏កូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយឈរៀរ ឈដាយសារអ្ ុ៊ុំរស់ឈៅម្ភនបរពិឈសា្ន៍ឈត្ចើន ឈហើយអ្ ុ៊ុំរសឈ់ៅ
ឆ្លងការ់សម័្យកាលប ុនាម នសម័្យកាលម្កឈហើយ ចឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនទាំងភាពលអ មិ្នលអ ចង់និោយ
ថាភាពសបាយ មិ្នសបាយឈត្ចើន បរពិឈសា្ន៍ឈត្ចើន ចុោះឈបើសិនជាចុងឈត្កាយអ្ ុ៊ុំម្ភនអី្ឈដើម្បី
ផ្ទដ ំឈស្ើរឈៅកាន់កូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយទាក់រងបរពិឈសា្ន៍ដដលអ្ ុ៊ុំឆ្លងការ់ឈៅកនុងជីវរិ? 

ខ៖ ជំនាន់ឈត្កាយហនឹងហ៎ អ្ ុ៊ុំចង់ផ្ទដ ថំាឈយើងជាម្នុសេ ឈយើងត្រវូដរត្បត្ពឹរតលអៗ កំុត្បត្ពឹរត          
អាត្កក់។ ហនឹងចាំបាច់ណាស់ណា ឈយើងត្រូវដរឈ្វើលអ ឈហើយកំុរឈបៀបឈឆ្មើងថ្ឆ្មអ្រ់សាា ល់ថាអា
រឈបៀបេុណ្ម៌្ សំខាន់ណាស់អាហនឹងហ៎ ឈត្ពោះឪពុកម្ភដ យខ្ុំបឈត្ងៀនខ្ុំឱ្យត្បត្ពឹរតអំ្ឈពើលអហនឹង
ហ៎ ចាបំាច់ណាស។់ អ្ញ្ជ ឹងអាចំណុចហនឹងឈឃើញឈរ វាអ្រ់ឈខាច ោះឈហើយ ឈហើយខ្ុំមិ្នចូលចិរតអា
រឈបៀបថា ឧបម្ភថាបានម្ភនឈភលចត្ក បានលអឈភលចឈពលពិបាក អាហនឹងមួ្យអ្ ុ៊ុំដរង...នាយក
សាលារបស់ខ្ុំហនឹង ឈេត្គាន់ត្រឹម្ឋានៈនាយកសាលាវាម្ភនអី្្ំប ុនាម ន ដរឈេឈម្ើលម្កឈយើង ឈេ
ឈឃើញឈយើងដូចកូនស្សឈម្ភចមួ្យចឹងហ៎ ចឹងឈយើងអ្រ់ចូលចិរតឈរ។ អ្ ុ៊ុំរហូរដលប់ដឹងឈរៀរនុោះ 
ដរមិ្នចូលចិរតឈរណ៎ា បដឹងនូវអំ្ឈពើអាត្កក់ពួកវាហនងឹណ៎ា។  



ក៖ ចាស! អ្ញ្ជ ឹងអ្រេុណឈត្ចើនអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់ថ្ងៃហនងឹ ដដលបានឱ្យខ្ុំសម្ភា ស បានសាា ល់ជីវរិខលោះ
របស់អ្ ុ៊ុំ ឈហើយអ្ញ្ជ ឹងជាចុងឈត្កាយឈដាយសារពួកឈយើងម្ភនដរប ុណណឹ ង។ 

 


