
លោកអ  ៊ុំ ប ៉ែន យិន លៅកនុងប្ វត្តិគាត់្គឺគាត់្បានលរៀ ការ២ដង ប្ ពនធ២ ល ើយគាត់្បានលរៀ  
រា ់ពីលពលបដលគាត់្ឆ្លងកាត់្សង្គ្រា ម ល ើយគាត់្បានល ើញពួក  ៉ែុល ពត្ សម្លល  ់មិត្តភកតិ 
រ ស់គាត់្លៅមុខគាត់្លោយចា ់ ំប កពួកគាត់្ ល ើយសម្លា  ់ លៅនឹងបរសលប្កាយពីពួកគាត់្ 
ដកសទូងរួចលៅលពលយ ់ ល ើយការ  ូចុក គឺម្លនការលំបាកយ៉ែងខ្ល ំង។ អ  ៊ុំប្ ុសគាត់្ស្តត  ់ 
មិនបានលេ បត្គាត់្លចេះអាន មូលល តុ្បដលគាត់្ស្តត  ់មិនបានមកពីគាត់្លប្ ើថ្ន ំលប្ចើនលពក។ 
 

ការសម្ភា សរបស់លោកអ  ៊ុំ បប៉ែន យនិ 
 

ក៖ អ្នកសម្លា សល ម្ េះ បញ៉ែម សុគន្ធធ   ខ៖ អ្នកប្ត្វូលគសម្លា សល ម្ េះ ប ៉ែន យិន 
 

ក៖ ជាដំ ូងន្ធងខ្ុំសូមបលលងអំ្ណរគុណដល់អ  ៊ុំប្ ុសបដលលអាយខ្ ុំសម្លា សអំ្ពីជីវប្ វត្តិរ ស់អ  ៊ុំ 
ន្ធងខ្ុំល ម្ េះ បញ៉ែម សគុន្ធធ  ជាអ្នកសម្លា សអំ្ពីជីវប្ វត្តិរ ស់អ  ៊ុំលៅកនុងថ្លៃលនេះ។ ល ើយថ្លៃលនេះ 
គឺពួកលយើងសម្លា សគឺលៅកនុងថ្លៃេី០៤ បខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ល ើយការសម្លា សម្លនេីតំងលៅភូមិ 
ប្កលពើហា៎  សរា ត់្ បប្ពកឬសស ី ប្កុងតលមម  ប្ លេសកមពុជា លខត្តកណ្តត ល។ ល ើយថ្លៃលនេះខ្ុំនឹង 
សម្លា សដល់អ  ៊ុំប្ ុស អីុ្ចឹងអ  ៊ុំសូមប្បា ់ល ម្ េះ លពញរ ស់អ្ ំហា៎? 
ខ៖ ល ម្ េះ ប ៉ែន យិន។ 
ក៖ ចាា៎ស! អាយ ុ៉ែុន្ធម នល ើយអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អាយ ុកនុងឆ្ន ំលនេះ៧៤បាេ។ 
ក៖ ៧៤ឆ្ន ំ អូ្លខ! អីុ្ចឹងលោយស្តរអ  ៊ុំរាងពិបាកនិយយ នតិច អីុ្ចឹងខ្ ុំលឆ្លើយជំនួសគាត់្លៅកនុង 
សំ ុប្ត្កំលនើត្ អ  ៊ុំប្ សុល ម្ េះ ប ៉ែន យិន លកើត្លៅថ្លៃេី០៥ បខមិលុន្ធ ឆ្ន ំ១៩៤៥។ លៅភូមិថ្សៃ 
បប្កង  ុធំ្លក រសុក ស្តា យលរៀង លខត្តស្តា យលរៀងប្ លេសកមពុជា។ ល ើយគាត់្ម្លនម្លត យល ម្ េះ 
ម្លស ផាត់្ សញ្ជ ិត្បខមរលកើត្ឆ្ន ំ១៩២៧ លៅភូមិថ្សៃបប្កង  ុំធ្លក រសុកស្តា យលរៀង លខត្តស្តា យ 
លរៀង ប្ លេសកមពុជា។ ល ើយម្លនឪពុកល ម្ េះ ប ៉ែន ផាន់ សញ្ជា តិ្បខមរលកើត្ឆ្ន ំ១៩២៤ លៅភូមិ 



ថ្សៃបប្កង  ុំធ្លក រសុកស្តា យលរៀង លខត្តស្តា យលរៀង ប្ លេសកមពុជា។ អីុ្ចឹងសពាថ្លៃ លត្ើអ  ៊ុំម្លន ង 
 អូន ៉ែុន្ធម នន្ធក់? 
ខ៖ ម្លន៤ន្ធក់ បត្ស្តល  ់បាត់្ ង់លៅអ្ត់្គិត្លេ គិត្អ្នកលៅរស់សពាថ្លៃ។ 
ក៖ ៤ន្ធក់បដលលៅរស់។ 
ខ៖ អ្នកបដលស្តល  ់លៅ២ន្ធក់ បាេស្តល  ់តំងពីលៅតូចៗ បាេ៣ន្ធក់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ សពាថ្លៃលនេះរួមរស់៤លៅដល់សពាថ្លៃ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ខ៖ ខ្ុំគាត់្ស្តល  ់ល ើយស្តល  ់៤ឆ្ន លំ ើយលៅបាេ។ 
ក៖ ចាា៎សអីុ្ចឹងលត្ើអ  ៊ុំជាកូនេី ៉ែុន្ធម ន? 
ខ៖ ជាកូនេី២! 
ក៖ េី២! 
ខ៖ បាេ! ខ្ុំបាេេី១គាត់្លៅសពាថ្លៃលនេះ ងរសីខ្ ុំបាេ។ 
ក៖ ចាា៎ស! ឥឡូវអ  ៊ុំហ្នឹអានសនួំរខលួនឯង។ 
ខ៖ លត្ើ ង អូនរ សអ់្នកម្លនល ម្ េះអ្ាីខលេះ? មួយ ល ម្ េះ ប ៉ែន យនួ ពីរ ខ្ុំប ៉ែន យិន បី ប ៉ែន យឹម 
រសី។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ខ៖ ត្លៅ អូនខ្ុំរសីល ម្ េះប្ ុក បាេ។ 
ក៖ អីុ្ចឹងនឹងនិយយពីស្តច់លរឿងរ ស់អ  ៊ុំ។ 
ខ៖ លត្ើអ្នកមីងចាំស្តច់លរឿងពីពួកលគបដរឬលេ? លៅចងចាំម្លតុ្ប្ លេស លកើត្សង្គ្រា មមួយជំន្ធន់ 
បដលបារាងំវាយសលមតចស ីនុលឡើងលស្តយរាជយ ខ្ុំនឹងការសិកាបាក់ប ក រសុកលកើត្សង្គ្រា ម 
ត្ម រ្ិះរាក់អ្នកអ្កសរលប្ៅលពកក៏លមើលមិនបានបាេ លមើលបានមិនបានលប្ចើន លមើលបានតិ្ច កំុឱ្យ
បត្អ្កសរកាត់្ល ើអ្កសរបដលប្ត្ង់ៗអាចលមើលបានអ្ត់្អី្លេ។ ក៖ ចាា៎ស! 



ខ៖ ប្កុមប្គួស្តរខ្ ុំលបំាកណ្តសគឺ់ប្កលតកយកកនុងលពលរសុកលកើត្សង្គ្រា ម ខ្ុំខលួនខ្ ុំការសិកា 
ក៏បាក់ប កលៅ ណ្តឪពុកម្លត យខ្ុំប្ ក មុខរ រផុត្មុខផុត្លប្កាយ ខាេះលប្គឿងសម្លា រៈ រកប្ពឹក 
បានប្ពឹករកោៃ ចបានោៃ ចលពលបដលមុន នឹងគាត់ស្តល  ់លៅគឺគាត់ប្ ក លោយលធ្ាើបរសនឹងលធ្ាើ
សារេឹកលតន ត្ ចំបនកខ្ងខ្ុំឯលណ្តេះបរកពនធលីបសងបាេ អ្ស់ល ើយ ៉ែុណណឹ ងបាេ។ 
ក៖ អីុ្ចឹងអ  ៊ុំនឹងនិយយពីល ម្ េះជីដូនជីត។ 
ខ៖ ជីដូនជីត! ជីតខ្ុំល ម្ េះម្លស យយផាត់្ ម្លត យខ្ុំល ម្ េះ ម្លស ផាត់្ ឪពុកខ្ុំល ម្ េះ ប ៉ែន 
ផាន់។ 
ក៖ ចស! 
ខ៖ សពាថ្លៃលនេះរ ស់កមមសិេធិបាក់ប កលៅខ្ុំទាមទារកនុងបខមរប្ក ម ខ្ុំលធ្ាើឱ្យបាក់ប កលៅល ើយ 
ឥឡូវកនុងសងាមលនេះខ្ុំអាចទាមទារកមមសរទ្ធរមកឱ្យ ង អូនខ្ុំវញិលប្ ើប្បាស់។ បាេ ខ្ុំលៅទាក់េង 
លមភូមិ លមភូមិជួយឱ្យរ ស់កមមសិេធខ្ុំវញិពីលដើមបានមកបលវញិល ើយ។ 
ក៖ អូ្លខ លនេះអ  ៊ុំ! 
ខ៖ លត្ើអ្នកធ្លល  ់ដឹងពីលរឿងរ ស់ពួកគាត់្បដរឬលេ? 
ក៖ ពីជីដូនជីត  នឹងល ើយ។ 
ខ៖ ជីដូនជីតបាេ។ ជីដូនជីតទាំងអ្ស់ខ្ុំធ្លល  ់ដឹងបាេ ធ្លល  ់ដឹងថ្គាត់្ជាអ្នកម្លន សដ កសដ្ា
មួយ។ ខ្ុំធំ្លឡើងរសុកលកើត្សង្គ្រា មផុត្លៅខ្ុំដឹងកតីគឺគាត់្ម្លន  ូប្គ ់ប្គាន់ បាេអ្នកមីង ម្លន 
លគាម្លនប្ក ីលប្ ើប្បាស ់ ម្លនរសូវោក់លៅកនុងជប្ងុកន្ធលពលបដលខ្ ុំដឹងកតីបាេ ដល់លពលខ្ុំលធ្ាើ 
ការបានម្លំមួនខ្ុំក៏ដុនោ លោយស្តរជីដូនជីតខ្ុំគាត់្ដឹកន្ធំ លធ្ាើបរសលធ្ាើចម្លា រអ្ត់្លធ្ាើលេ លធ្ាើ 
សុេធបត្អ្នកសទូងដក ។ 
ក៖ អ  ៊ុំអាចនិយយបលមមកលេៀត្ក៏បាន។ 
ខ៖ ខ្ុំចាំលៅប្គាចងចាំបាន ៉ែុណណឹ ងណ្តអ្នក។ 
ក៖ អូ្លខ! និយយពិអាពា ព៍រពា ៍រ ស់អ  ៊ុំវញិមតង។ 
ខ៖ អាពា ៍ពរពា  ៍ភរយិរ ស់អ្នកម្លនល ម្ េះអ្ាី? 
ខ៖ ភរយិរ ស់ខ្ុំ នងឹហហ្ា៎? 



ក៖ ចាា៎ស! 
ខ៖ ផាទ លខ់លួនរ ស់ខ្ុំ! 
ក៖ ចាា៎ស ! 
ខ៖ គាត់្ស្តល  ់ល ើយប្ ពនធរ ស់ខ្ុំបាេ ប្ ពនធខ្ុំលនេះគឺខ្ុំបានលប្កាយបាេ ប្ ពនធខ្ុំស្តល  ់ល ម្ េះ 
ល ម្ េះសអីលេខ្ុំលភលច ល ម្ េះ ឈឹម ឈុំ។ 
ក៖ ចាា៎ស! អឹុ្ចឹងអ  ៊ុំម្លនប្ ពនធ២ហហ្ា៎? 
(អ្នកលៅជាមួយអ  ៊ុំ)៖ គាត់្ម្លប្ ពនធ២។ 
ខ៖ ម្លត យលកមករ ស់ខ្ុំគាត់្ល ម្ េះបម៉ែន ម្ល៉ែក់។ 
ក៖ បម៉ែន ម្ល៉ែក់។ 
ខ៖ ល ម្ េះ ម៉ែន បសម ប្ ពនធសពាថ្លៃលនេះ ខ្ុំខំត្ស ណូ្តស់ សពាថ្លៃតំងជារ ស់ប្ពេះ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ខ៖ ប្ពេះថ្ល ើបានល ើយមិនឱ្យលបាេះ ង់លចាលឱ្យខំត្ស ូអ្ស់កលបអ្ស់កាល។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ខ៖ បានលម្លល ៉ែ េះល ើយខ្ុំខំត្ស ូ ខ្ុំអ្ត់្លៅលួចលៅជួ កូនលៅខ្ុំ សពាថ្លៃកូនខ្ុំលនេះលៅបាត់្ដំ ង 
បាេ។ 
ក៖ ចាា៎ស! អីុ្ចឹងអ  ៊ុំលរៀ អាពា ៍ពិពា ៍លៅលពលណ្ត? 
ខ៖ លត្ើអ្នកលរៀ អាពា ៍ពរពា ៍លៅលពលណ្ត? លៅកនុងឆ្ន ំ១៩៦៦ បាេ។ 
ក៖ ល ើយប្ ពនធលប្កាយ? 
ខ៖ ប្ ពនធលប្កាយ! 
ក៖ ឆ្ន ណំ្ត? 
ខ៖ ប្ ពនធលប្កាយខ្ុំលរៀ ចំតំងពីឆ្ន ំកនុង៩២ (១៩៩២)។ 
ក៖ ១៩៩២ ចាា៎ស! 
ខ៖ បានប្ ពនធលប្កាយលនេះ។ 
ក៖ អូ្លខ! អីុ្ចឹងអ  ៊ុំហ្នឹងនិយយពីប្ វត្តិលសនហរ ស់អ  ៊ុំ។ 



ខ៖ សមម្ល ់ប្ ពនធេីមួយខ្ុំបានលរៀ ចំកនុងឆ្ន ំ១៩៦៦ ប្ ពនធេី២ខ្ុំលរៀ ចំលៅកនុងឆ្ន ំ៩២  (១៩៩២)
។ បាេ! សពាថ្លៃខំត្ស ូ នរង ខំលរៀ ចំេុកោក់ប្កមុប្គួស្តរលប្កាយលនេះលៅតម ញ្ញត្តិ រ ស់ប្ពេះ 
អ្នកខ្ុំលធ្ាើលសចកតីេន់ទា លៅកនុងប្គួស្តរសពាថ្លៃលនេះ។ បាេ! មិនហ នលធ្ាើអំ្លពើលកាង 
កាចអ្ាីលេអ្ត់្ហ នលេ គឺលគារព ញ្ញត្តិរ ស់ប្ពេះឱ្យអ្ស់ពីដួចចិត្តខ្ុំ។ 
ក៖ អូ្លខ! លត្ើអ  ៊ុំជួ ប្ ពនធលៅលពលណ្ត? 
ខ៖ ជួ ប្ ពនធលប្កាយលៅលពលណ្តប្ ពនធលប្កាយលនេះ? 
ក៖ ទាំង២? 
ខ៖ ទាំង២ បាេ។ 
ក៖ ប្ វត្តិ ប្ វត្តិរ ស់អ  ៊ុំហា៎? ប្ វត្តិអាពា ៍ពរពា ៍។ 
ខ៖ បាេៗ! េីមួយខ្ុំលរៀ ចំលៅកនុងឆ្ន ំ១៩៦៦។ 
ក៖ ល ើយលម៉ែចបដរ? 
ខ៖ លគលប្កាយលរៀ ចំលៅកនុងឆ្ន ំ៩២(១៩៩២) រ ូត្មកេល់សពាថ្លៃលនេះល ើយ។ 
ក៖ អីុ្ចឹងលោយស្តរអ  ៊ុំលនេះ គាត់្ស្តត  ់អ  ៊ុំសួរអ្ត់្បានដល់គាត់្អានបានគាត់្លនេះ គាត់្អាច 
យល់។ ឥឡវូនិយយពីថ្លលជំនូន។ 
ខ៖ លត្ើម្លនថ្លលជំនូនបដរឬលេ? ថ្លលជំនូនសអីលគអ្នកខ្ុំអ្ត់្ទាន់យល់? 
ក៖ លត្ើអ  ៊ុំម្លនថ្លល ណ្តត ការបដរឬលេ? 
ខ៖ បប្ មកថ្ ណ្តត ការ។ 
ក៖  ណ្តត ការឱ្យលៅប្ ពនធហា៎? ឱ្យលៅប្ ពនធឱ្យលៅភរយិ។ 
(អ  ៊ុំមិនយលពី់សំនួរ) 
ក៖ អីុ្ចឹងអ  ៊ុំប្បា ់ពីសងាម  ៉ែុល ពត្។ 
ខ៖ បាេ! កនុងសងាម ៉ែុល ពត្ ខ្ុំបានភជួររាស់កា ់គាស់តមរដឋកនុងសងាម  ៉ែុល ពត្ លន្ធេះដឹក 
ន្ធំលធ្ាើការទាំងយ ់ទាំងថ្លៃរចួលៅខ្ុំេេួលទានលោយ  រ នរង ោយប្ត្កួន លអ្ើខ្ុំក៏ម្លនការឈ ឺ
ចិត្តខ្ល ំងលពកក៏លធ្ាើឱ្យបាក់ប កប្េពយសមបតិ្តបខមរប្ក មដូចជាខ្ុំខំភជួររា៉ែស់ េឹកប្តឹ្មលលល លនេះ លៅ 
មក ូ   រ េឹកម្លនការឈឺចិត្តខ្ល ំងខ្ុំលបាកចានលចាល ដឹងដល់ប្ ធ្លន ប្ ធ្លនដឹងផាល ស់ខ្ុំ 



មកស ករណ៍ធំ្ខ្ុំក៏បានផទេះប្តឹ្មប្ត្វូដល់លពលមកផទេះស ករណ៍ធំ្លនេះកម្លម ភិបាលោក់ខ្ុំឱ្យ
បានផទេះលៅប្តឹ្មប្ត្ូវ ផទេះលកបឿងលៅកនុងប្កុមប្គួស្តរខ្ុំបដលប្គួស្តរមុន ប្គសួ្តរមុនខ្ុំកម្លម ភរបាល 
ឱ្យលដរ ៉ែេះលខ្អាវប្ ជាពលរដឋទាំងអ្ស់ ចំបនកខលួនខ្ុំឱ្យកម្លម ភិបាលឱ្យលមើលឱ្យបលកនុងលរាងបាយ
ឱ្យលមើលឱ្យ ង អូនឱ្យ ូ ឱ្យបឆ្អត្លពលលន្ធេះខ្ុំបាក់ប កលចញមកចូលកនុងស ករណ៍ធំ្លនេះ។ ខ្ុំ 
បាន ូ បាយ សុេធបត្បាយគាម ន  រលេ បាេល ើយលៅកម្លម ភិបាលោក់មុខររខ្ុំឱ្យ
ចូលលៅលមើលលៅកនុងម្ល៉ែសុនីកិនរសូវ ចំនួនមួយបខក៏ឈ ់លៅ ខ្ុំមកលមើលខ្ង លរាងបាយកាន់ 
កូនលស្តរនឹងរ ស់រ រម្លសលពប្ជកងបកវបដលលគឱ្យោក់រួម។ បាេ! បត្លៅកនុងឃ្ល ំង នងឹម្លន 
បត្ខ្ុំ បាេ អ្ស់ល ើយបាេ។ 
ក៖ អូ្លខ! អីុ្ចឹងអ  ៊ុំចាំបានបត្ ៉ែុណណឹ ង។ 
ខ៖ លៅកនុងសងាមលន្ធេះខ្ុំលមើលកនុងលរាងបាយខ្ុំខំយកចិត្តេុកោក់លមើលឱ្យ ង អូន ូ  ឱ្យបឆ្អត្ 
អ្នកមិនឱ្យ ូ   រលេ ូ បាយបាេម្លនបាយឱ្យ ូ   ូ  គឺប្តឹ្មប្ត្ូវ។ 
ក៖ អូ្លខ! អីុ្ចឹងអ  ៊ុំរស់លៅលខត្តណ្តលពលជំន្ធន់ ៉ែុលពត្? អ  ៊ុំនឹងអានសំនួរ។ 
ខ៖ អ  ៊ុំរស់លៅកនុងលខត្តណ្តលពល ៉ែុល ពត្? លអ្ើ! កនុងលខត្ត កនុងបខមរប្ក ម ពីលដើមពីសងាមលៅថ្ 
លខត្ត លអ្ើ លខត្តបាត់្ដំ ង។ ឥឡូវលនេះខ្ុំរួមរស់ ហកនុងលពលលន្ធេះខ្ុំរួមរស់លៅកនុងសងាម  ៉ែុល ពត្ 
រួមរស់លៅកនុងលខត្ត ន្ធទ យម្លនជ័យ។ បាេ! សពាថ្លៃលនេះលគលៅលខត្ត ន្ធទ យម្លនជ័យ ស្តា យសុ ី
សុផុនបាេៗ។ 
ក៖  នឹងល ើយ លោយស្តរលពលមុនលគអ្ត់្ទាន់ លពលមុនលគអ្ត់្ទាន់កាត់្ជា ន្ធទ យម្លនជ័យលេ 
លគលៅបាត់្ដំ ង។ លពលមុនអ្ត់្ម្លន ន្ធទ យម្លនជ័យលេ ម្លនបត្បាត់្ដំ ងឥឡូវលគកាត់្ជា២
លចញ លៅជាបាត់្ដំ ងផង  ន្ធទ យម្លនជ័យផង។អូ្លខអ្ ំនឹងលរៀ រា ់ពីជំន្ធន់  ៉ែុល ពត្ បនែម 
លេៀត្។ 
ខ៖ បាេ! ខ្ុំជមម្ល អ្នករួចលរសចអ្ស់ល ើយលៅកនុងសងាម ៉ែុល ពត្លនេះ ភជួររាស់នឹង  រខ្ ុំបាន 
លរៀ រា ់ជូនអ្នករចួលរសចអ្ស់ល ើយ។  
ក៖ ចាា៎ស ! 
ខ៖ អ្ត់្ម្លនអ្ាីលេៀត្លេ។ 



ក៖ បត្ ៉ែុណណឹ ងលេល ា៎អ  ៊ុំល ា៎? 
ខ៖  ៉ែុបនតបដលខ្ុំវាយប កបាក់ប ក លបាេះចានលចាលដល់ល ើយប្ ធ្លនផាល សម់កលគសួរ ខ្ុំលគសួរ 
ថ្សូមនិយយឱ្យអ្ស់ពីខលួនឯង។ ខ្ុំថ្ខលួនខ្ុំគាម នមុខរ រអី្លគលេ ម្លនបត្លេរស្តរសីបលបង ខ្ុ ំ
លោេះរស្តយកនុងជីវតិ្ខ្ុំ។ ខ្ុំមិនហ នថ្លធ្ាើការអ្ាីៗ ៉ែុបនតខ្ុំលធ្ាើការកនុងចលន្ធសងាមរាស្រសតនិយម 
សមម្លប់អ្មសលមតចសី នុ ថ្បខសលសតច រួចលៅប្ ពនធខ្ុំោសល់ត្ឿនថ្ ការឆ្លងបដនលៅប្គ ់ 
ប្ លេសអ្នកថ្ប្ លេសណ្តក៏ខ្ុំលៅបាន មកសងាមបខមរប្ក មប្ ពនធខ្ុំលរៀ រា ់ប្បា ់ខ្ុំថ្ កាត្ 
លនេះដុត្លចាលលៅល ើេុកស្តត យរសលណ្តេះបខមរប្ក មល ើញលគវាយលចាលក៏លកើត្លៅកនុង សងាម 
អ្មលសតច។ លម្លល ៉ែ េះល ើយខ្ុំក៏លោេះរស្តយលគសួរខ្ុំ លគសួរថ្ខ្ុំថ្មុខការអ្ាី ខ្ុំថ្អ្ត់្ម្លនមុខការ 
ម្លនបត្រស្តរសីបលបង អីុ្ចឹងវញិខ្ុំលោេះរស្តយខលួនខ្ុំ បត្មិនបមនរស្តរសីបលបងលេ គឺខ្ុំលោេះ 
រស្តយជីវតិ្លោយខ្ុំរក លោេះរស្តយថ្លធ្ាើការរាជការខ្ុំស្តល  ់ល ើយលគវាយលចាលអ្នក វាយលប្ចើន 
ចំលពាេះមុខខ្ុំបាេ ។ ធ្លល  ់ល ើញលគយកមនុសសលៅសម្លល  ់លេ? 
ក៖ អ  ៊ុំធ្លល  ់ល ើញលេ? 
ខ៖ បាេ! ពួកម្ល៉ែកខ្ុំអ្នកម្លនសកតិ ពួកម្ល៉ែកខ្ុំសកតិ៤ លគលៅលៅសទូងដកទាំងយ ់លម្ល៉ែង៧ 
វាកាចស្តហវ ចិត្តទាហនអ្នក លពល នឹងខ្ ុំស្តត  ់អ្ត់្ឮលពល នងឹលឃ្រលៅលៅ លលើលគ ពាកយ
ស្ដីលគន្ធំគាន លៅយកលៅសទូងយ ់លគថ្វ ៉ែលចាលទាងំយ ់ ំរុង១២សទូងល ើយ លម្ល៉ែង១២ច ់លគ
វាយក ់ នឹងភលឺបរសេឹកលឡើងភក់ៗ។ បាេ! ខ្ុំសមូជមម្ល ជូនអ្នកបត្ ៉ែុណណឹ ងលេ (សំនួរ) លត្ើអ្នក 
ម្លនល ើញអ្នកណ្តលគស្តល  ់លេៀត្លេ? អ្ត់្ល ើញលេល ើញបត្មួយពួកម្ល៉ាកខ្ ុំរ ស់ខ្ុំ ប្ ពនធវា 
សពាថ្លៃលៅសពាថ្លៃលៅកូនរសី។ ល ើខ្ុំប កបាក់យរូល ើយមិនដឹងស្តល  ់រស់យ៉ែងណ្តលេ។បត្លៅ 
បត្ប្ ពនធលពលបដលលគសម្លល  ់ តីលចាល នឹងប្ ពនធលៅ មកលៅកនុងសងាម នឹងក៏លៅ ឥឡូវ ខ្ ុំ 
បាក់ប កតំងពីវាលៅបខមរប្ក ម នឹងមកបលងជួ វាេល់ឥឡូវលនេះ លៅខ្ងវា វាស្តល  ់ល ើយ 
ពួកម្ល៉ែកខ្ុំសកតិ៤ វាបានស្ដីលកាងកាចលៅលលើលគលគវាយអ្នក ជិត្ បានលដើរមកផទេះល ើយមិន 
ដឹងយ៉ែងលម៉ែច ខ្ុំល ើញចំលពាេះ នឹងថ្ដខ្ ុំបត្មតង លដើរជាមួយគាន លគ  ំប ក ពីខ្ុំលៅខ្ុំឈរលមើលលគ 
វាយក ់កនុងភលឺបរស។ 
ក៖ អូ្យ! 



ខ៖ ក ់េឹកអ្ត់្ម្លនលគាកលេេឹកភក់ៗលៅលលើភលឺបរសលណ្តេះ។ 
ក៖ អីុ្ចឹងមិត្តភកតិអ  ៊ុំ នងឹលគយកលៅសម្លល  ់ នឹងគឺលៅមុខរ ស់អ  ៊ុំម៉ែងគឺទាញយកលៅសម្លល  ់ លៅ 
 នឹងបត្មតង។ អីុ្ចឹងអ  ៊ុំប្បា ់ជីវតិ្បដលពិបាកហា៎?  
ខ៖ លត្ើអ្នកអាចប្បា ់ខ្ុំពីលពលបដលលំបាកកនុងជីវតិ្រ ស់អ្នកបានបដរឬលេ? បាន អ្ត់្អី្លេអ្នក  
ខ្ុំលំបាកលៅកនុងសងាមបខមរប្ក មអ្នក លតកយ៉ែកកនុងសងាមបខមរប្ក មឈ ឺ ឈឺអ្ត់្បាន 
សមម្លកល ើយ ូ   រសេុធបត្េឹក ល ើយដលល់ពលខ្ុំភជួររាស់ខ្ុំលធ្ាើទាំងឈ ឺ ល ើហ ន បត្ 
សមម្លកលគវាយខ្ុំលចាល សមម្លកអ្ត់្បានលៅទាំងឈឺទាំងយ ់ ទាំងថ្លៃមួយលេៀត្ដូចលយើង 
លៅថ្លម ុ ំ លម ុំបខមរប្ក មមកល ើញខ្ុំលតកយ៉ែកលពកគាត់្ដឹកន្ធំខ្ុំយកលៅមនទីរលពេយ 
លពេយពាបាលខ្ ុំឱ្យរស់ទាល់បត្សពាថ្លៃ លពេយបខមរប្ក មបាេ ល ើញខ្ុំលតកយ៉ែក ល ើញខ្ុំលជើង 
ខ្ុំល ើមក្ពស់លនេះ ភជួរេឹកផងភក់ផង ល ើមខូចទាងំលជើង នឹងលដើរកាត  ់លៅល ើយ លៅកាត  ់លៅដីវា 
ចូលកនុងប្កចក នឹងល ើមខូចលជើង នឹង ល ើមក្ពស់លនេះ យកលៅលពេយយកលៅសមម្លក លពេយ២ 
អាេិត្យបានជាលពេយបខមរប្ក ម។ បាេ! ដូចលយើងសពាថ្លៃលៅថ្លម ុំ គាត់លម ុំបខមរប្ក ម 
លន្ធេះល ើយ ដឹកន្ធំខ្ុំឱ្យលៅរសប់ាេ។ 
ក៖ អូ្លខ! អីុ្ចឹងសំនួរ ន្ធទ  ់លេៀត្។ 
ខ៖ លត្ើអ្នកម្លន េពរលស្តធ្ន៍ណ្តខលេះបដលលអៗកនុងជីវតិ្រ ស់អ្នក? បាេ!  េពិលស្តធ្ន៍ខ្ុំ ខ្ុំម្លន 
ប្គួស្តរចិត្តខ្ុំលស្តម េះប្ត្ង់ចំលពាេះប្គសួ្តរេី១មកេី២ ខ្ុំខំយកចិត្តេុកោក់កនុងប្គួស្តររ សខ់្ុំមិន 
លធ្ាើអំ្លពើកបត់្គឺយកចិត្តេុកោក់ចំលពាេះកូនលៅឱ្យលចេះដឹងឱ្យខំបនន្ធំលអាយលចេះដឹងខំអ្ ់របំាេ។ 
បាេ! ទាំង២លនេះ ទាំងប្ ពនធទាំង២បាេ ។ 
ក៖ អូ្លខ! សំនួរ ន្ធទ  ់លេៀត្។ 
ខ៖ លត្ើលពលបដលអ្នកលៅវយ័លកមង លត្ើអ្នកម្លនសងឃឹមចង់លធ្ាើចង់លធ្ាើអ្ាីបដរ? លពលបដលអ្នកធំ្ 
លឡើង?  ហា៎! ខ្ុំលៅកនុងប្គួស្តរឪបម៉ែរ ស់ខ្ុំដុនោ ណ្តស់ អ្នក ខ្ុំខាេះខ្ត្លប្គឿងចាន ម្លនបត្ល ី
ពនធបសងនឹងបរកលឡើងលតន ត្ លធ្ាើលតន ត្លធ្ាើបរសលមើលឃ្ា លលគាឃ្ា លប្ក ីនឹងបាចេឹក រសុក នឹង 
ប្កបាចេឹកបឆ្អត្ល ើមិនបឆ្អត្លេក៏ ីលៅ ដុនោ លម្ល៉ែង៩លម្ល៉ែង១០យ ់បានសមម្លក ថ្លៃអីុ្ចឹងលៅ 
សទូងដកល ើយនរង ឃ្ា លលគាល ើយនរង ឃ្ា លប្ក ី េុកដល់ោៃ ចលឡើងេុកោក់លគាប្ក ីប្តឹ្ម 



ប្ត្ូវ។ ខ្ុំបានជញ្ជូ នកន្ធត  ់ជញ្ជូ នសុំណា លៅោក់បរសភលឺលឡើងសទងូលេៀត្អ្នក លម្ល៉ែង៩យ ់លៅ 
ងងឹត្។ លនេះប្ វត្តិរូ រ សខ់្ុំបាេដុនោ ងងឹត្លភលៀងលតកយ៉ែកអីុ្ចឹងលៅបរកគាម នអ្ាីលេ លៅបរក 
កណ្តត  ់បរកកណ្តត  ់យកលៅោក់បរស បរសភលឺលឡើងលម្ល៉ែង៥លឡើងខ្ុំលប្កាកដុស ដុសោងលគា 
ប្ក ី ភជួររាសឱ្យបានដីសទូង។ បាេ! លម្ល៉ែង៧លឡើងម្លនដីសទូង ល ើយរ ូត្លម្ល៉ែង១១ថ្លៃឈ ់ ូ  
បាយល ើយឃ្ា លលគាលេៀត្ឃ្ា លលគាលៅលម្ល៉ែង៣។ ខ្ុំេុកោក់លគាមួយបឡកសិនខ្ ុំដក 
សំណ្ត េុកសមម្លប់សទូងបាេ អ្សល់ ើយអ្នកតមប្ វត្តិរូ បាេ។ 
ក៖ អូ្លខ! អីុ្ចឹងមួយលេៀត្។ 
ខ៖ ល ើសិន ជាអ្នកម្លនអ្ាីមួយផាត ំលៅប្បា ់កូនលៅជំន្ធន់លប្កាយៗ លត្ើអ្នកនឹងប្បា ់អ្ាីខលេះ? ខ្ ុំលចេះ 
ដឹងខ្ ុំអ្ ់រ ំង អូនរ ស់ខ្ុំ អ្នកមិនឱ្យលួចឆ្ក់លគមិនឱ្យលបាកប្បាស់លគ លៅលអណ្តស់ សពាថ្លៃ 
លនេះលៅប្គាបដលវាចងចាំខ្ុំ។ បាេ មិនហ នលធ្ាើអំ្ពីអ្ាីលៅលលើលគលេអ្ត់្ឱ្យលួច លន់លគលេអ្នក 
សពាថ្លៃមិនឱ្យជំពាក់លគលេ។ ល ើជំពាក់លគសងលគឱ្យប្គ ់ សពា អូនខ្ ុំបដលលៅរស់ សពាថ្លៃខ្ ុំប ក 
មកលៅលណេះ ខ្ុំបានោស់លត្ឿនលលើវា វាយកចិត្តេុកោក់ស្តត  ់ខ្ ុំ។ បាេ!  
ក៖ អ ីចឹងសំនួរមួយលនេះសមម្ល ់ភាស្តវញិ។ 
ខ៖ លត្ើអ្នកលចេះអាន នរង សរលសរភាស្តបខមរបានលអ ៉ែុន្ធម នបដរ? លចេះអានបាន បត្សរលសរជួន 
កាលបានប្ត្ូវជួនកាលខុសសរលសរបានខលេះៗខុសខលេះ។ បាេ! ដូចខ្ុំបានប្បា ់អ្នកថ្រសុកលកើត្ 
សង្គ្រា មខ្ុំបានបាក់ប កកនុងការសិកា។ បាេ! លពលខ្ ុំធំ្ខ្ុំលដើរលឡើងប្ ក មុខរ រលម្ល៉ែង៥លឡើង 
ខ្ ុំលប្កាក ុករសូវជាមួយ តី ខ្ុំគាម នម្ល៉ែសុនីលេ ុកថ្ដម៉ែង អ  ៊ុំដៃច ់ លដើរលៅរកអុ្សររំស់សារ។ បាេ! 
កនុងលពលលន្ធេះប្គា ់សុេធបត្ប្គា ់មីនលៅ លពលលដើរលៅលរៀនទាល់បត្ជូនលៅបាន បាន 
សុេធបត្ប្គា ់លៅក ់នឹងដីទាហនលដើរលៅទាហនជូនលៅដល់េីកបនលងប្គា ់កា ់គាស់ចុេះបាន
លដញមកឆ្ៃ យលប្ ៀ លធ្ៀ ពីលម្ល៉ែង៥លដើរលៅពី នឹងលៅលគលៅថ្ចារអំ្លៅលៅដល់លណ្តេះោំ 
បាយោក់ស្តព យលៅ ូ បាយលៅជីកអុ្សគាស់អុ្សជហមៅប្តឹ្មៗលនេះ គាស់េមម្លុំបត្ល ើយបរក 
មក បរកឆ្ៃ យពី នឹងមកដល់ នងឹបានដលល់ៅតូចមិនធំ្លេអ្នក។ កាល នឹងខ្ ុំលៅប្ ប ល 
ជាអាយុប្ ប លជា១១ឆ្ន ។ំ បាេ! លៅតូ្ចបាេខ្ុំដុនោ ណ្តស ់ ជីវភាពរ ស់ខ្ុំ 
ទាំងអ្ស់ ង អូនខ្ុំ។ បាេ! 



ក៖ អីុ្ចឹងអ  ៊ុំមួយលនេះលេៀត្ ។ 
ខ៖ អ្នកលចេះនិយយភាស្តលផសងពីភាស្តបខមរបដរអ្ត់្? អ្ត់្លចេះអ្នក។ 
ក៖ អ្ត់្លចេះលេ? 
ខ៖ បាេ! អ្ត់្លចេះ ភាស្តដូចជាបារាងំ នឹងតិ្ចតួ្ច និង ភាស្តលវៀត្ណ្តមតិ្ចតួ្ច មួយម្ល៉ែ ត់្ 
ឬក៏ពីរម្ល៉ែ ត់្បត្ ៉ែុណណឹ ងលេ ហ្នឹងភាស្តចិនតិ្ចតួ្ច។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ខ៖ លចេះដូចជាស្តា ន ឬក៏អាងំលកើម ដូចជា លអ្ើជាក់ពឹងអី្អា នឹងលចេះ លចេះ ៉ែុណណឹ ងលេ ។ 
ក៖ អូ្លខអីុ្ចឹងនីយយពីការសិការ ស់អ  ៊ុំ។ 
ខ៖ លត្ើអ្នកលរៀនបានកម រ្តថ្ន ក់េី ៉ែុន្ធម ន? េី៨េំលនើ បដរបាេ បាេ។ 
ក៖ មួយលនេះ។ 
ខ៖ បាេ!  ឋមសិកា មធ្យមសិកា ឋមភូមិឬមធ្យមសិកា។ 
ក៖ មួយ នឹងអ្ត់្ប្ត្ូវនិយយពីស្តោអ  ៊ុំវញិ លត្ើស្តោលរៀនអ  ៊ុំលៅឯណ្ត? 
ខ៖ លត្ើស្តោរ ស់អ្នកលៅឯណ្ត?លៅកនុងលខត្តស្តា យលរៀងអ្នក ភូមិដូនេង  ុំធ្លក បាទ្ៗ 
ឥឡូវសពាថ្លៃលនេះខ្ុំមិនលគលៅថ្អ្ាីលេ។ 
ក៖ ចាា៎ស! និយយពីល ម្ េះស្តោ។ 
ខ៖ លត្ើអ្នកចងចាំល ម្ េះរ ស់ស្តោបដរឬលេ? ស្តោបាេចងចាំល ម្ េះរ ស់ស្តោគឺលៅកន ង 
 ុំធ្លក ស្តោបដលខ្ុំលរៀន នឹងគឺលៅកនុង ុំធ្លកគឺលៅកនុងរសុក ភូមិដូនេង។ 
ក៖ ល ម្ េះហា៎អ្ ំល ម្ េះ។ 
ខ៖ ល ម្ េះរ ស់ស្តោពីលដើមលគលៅល ម្ េះថ្ស្តោធ្លក។ បាេ! ស្តោស្តោធ្លក បត្លគ 
លៅ ុំធ្លកលគលៅថ្ គាន ខ្ ុំទាំងអ្ស់គាន បម៉ែឪឱ្យលៅថ្ឱ្យវាលៅលរៀនស្តោធ្លក ល ម្ េះស្តោ។ 
លត្ើអ្នកម្លនមិត្តភកតិជិត្សនិត្បដលស្តា លប់ដលធំ្ធ្លត់្ជាមួយគាន បដរឬលេ? 
ក៖ ម្លនលេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ម្លន បត្បាក់ប កគាន អ្សល់ ើយ ប កគាន  ខលេះលគលធ្ាើការរដឋសពាថ្លៃលនេះ ខលេះលធ្ាើលពេយ ខលេះលធ្ាើ 
ទាហន ខលេះលធ្ាើ ៉ែូលសី ប កបាក់គាន អ្ស់ល ើយលៅ បាេ ។ 



ក៖ អូ្លខ! អីុ្ចឹងមួយលនេះវញិ។ 
ខ៖ សពាថ្លៃម្លនលៅមួយ លៅចំការមនលធ្ាើ ៉ែូលីសសកតិ៥ អ្នករា ់អានគាន ណាា៎។ កូន ៉ែុន្ធម នន្ធក់ 
ល ម្ េះអី្លគខលេះ? កូនខ្ុំសពាថ្លៃបាេ លៅ កូន៤ន្ធក់បត្ស្តល  ់មួយល ើយលៅសល់៣ន្ធក់ សពាថ្លៃ 
លនេះលៅកនុងលខត្តបាត់្ដំ ងជិត្លពេយ យយជី។ 
ខ៖ ល ម្ េះអ្ាីខលេះ? 
ខ៖ បាេ! ល ម្ េះអ្ាីខលេះ? បាេ! មួយល ម្ េះ យិន តូ្  ងមួយ ពីរល ម្ េះយិន បត្  ី យិន ល ង 
 ួនល ម្ េះយនិ េីន កូនរស ីឥឡូវសពាថ្លៃលៅបត្៣លេរ ់អ្ស១់ល ើយ។  
ក៖ ចាា៎ស! 
ខ៖ ស្តល  ់លោយស្តរលគ ំពុលក៏មិនដឹងបដរលគម្លនប្ ពនធលៅកំពង់ចាម។ បាេ! កូនខ្ុំមិនដឹង លធ្ាើ
អ្ាីខុសក៏មិនដឹងបត្លគលធ្ាើមហូ ឱ្យ ូ   កបប្ លៅថ្ល  ុនរ ៉ែុងសមម្ល ់ ងបប្ ប្ លេសលប្ៅមកអ្នក 
ល ើយឥឡូវដលរ់ដឋម្លនចា ់លៅប្ ពនធលធ្ាើមហូ ឱ្យ ូ រស្ត ់បត្ពុលប កពពុេះម្លត់្រ ់ភាល ម 
លម្ល៉ែង៩ លម្ល៉ែង៥លៅដល់ លម្ល៉ែង៩ចា ់ ូ ទាំង ង អូនខ្ងប្ ពនធលគ ូ លគអ្ត់្អី្ 
លគ ូ ខ្ងកូនខ្ុំ ូ ពុលប កពពុេះម្លត់្រ ់ម៉ែង ល ើយមូលល តុ្គឺលគម្លន តីលេៀត្។ បាេ! 
មូលល តុ្ នឹងល ើយខ្ ុំអ្ត់្ទាមទារអ្ាីលេ ម្លនសពាថ្លៃម្លន តីលេៀត្កូនខ្ ុំស្តល  ់បាន មួយឆ្ន ំម្លន 
 តីបាេ។ លត្ើអ  ៊ុំម្លនពាកយលពចន៍អ្ាីខលេះបដលចង់េូន្ធម នកូនក៏ដូចអ្ ់រកូំន? ចិត្តគំនិត្ខ្ុំគឺបត្មួយ 
ប្កុមប្គួស្តរខ្ុំនឹងកូនរ សផ់ងខ្ុំ លងាើត្ៗអ្ ់រឱំ្យលដើរតមផលូវលអ មិនឱ្យប្ ល ើនលកាងកាចមិនឱ្យ
លួច លន់ឆ្ក់លបាក លឆោ ត្លគលេ។ អ្នកលនេះចិត្តគំនិត្ខ្ុំសពាថ្លៃ ខំអ្ ់រកូំនលៅកនុងប្កុមប្គសួ្តរឱ្យ
បានស្តអ ត្ពីលប្ពាេះខ្ុំខំលរៀនប្ពេះគមពីរខ្ុំខំយកចិត្តេុកោក់លៅតមរ ស់ប្ពេះអំ្លពើប្ ល ើនលកាង 
កាច។ ខ្ុំលបាេះ ង់លចាលអ្ស់ល ើយ យកត្មម្ល ់នឹង ញ្ញត្តិរ ស់ប្ពេះ ខ្ុំអានប្ពេះគមពីរមរមនលនេះ  
ចិត្តគំនិត្ខ្ុំគឺទាងំអ្ស់លៅលលើប្ពេះអ្ស់ពីដួងចិត្តខ្ុំល ើយ។ បាេ! ខ្ុំខំអ្ ់រកូំនលៅ ឱ្យលដើរតមផលូ 
វពិត្។ បាេ! ខ្ុំអ្ស់ល ើយអ្នកអ្ត់្ម្លនអ្ាី។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ខ៖ ល ើសិនជាអ្នកចង់ជួយអ្ាីដល់ខ្ុំមួយ ពីលប្ពាេះខ្ុំអ្ត់្ម្លនប្ ក មុខរ របានលេអ្នក ល ើអ្នកចង់ 
ជួយសូមឱ្យលគជួយលគជួយមហូ  អ្ងារមួយបខៗ។ បាេ! ខ្ុំយកមកលោេះរស្តយកនុងប្ត្កូលកនុង 



វងាង់ប្កុមប្គួស្តរ។ បាេៗ! ល ើខ្ុំប្ ក មុខរ របាន   លចេកលេស ៉ែុន្ធម នជាន់ខ្ុំ ថ្ល   ុនរ ៉ែងុ ខ្ុំលធ្ាើឱ្យ
ខ្ងសំណង់បាេ ខ្ុំលធ្ាើបានថ្ល   ុន រ ៉ែុងលៅ ផុត្ពីថ្ល ៉ែុនរ ៉ែុងលៅ ផទេះប្ ជាពលរដឋតមរាស្រសត 
រសុកបខមរតូ្ចៗ។ អីុ្ចឹងហា៎  ខ្ុំអ្ត់្េេួលលេ ខ្ុំេេួលផទេះស លខង ផទេះ  ុន បសនផទេះលោកទា បាញ់ 
ផទេះធំ្ៗណ្តស់ខ្ុំលធ្ាើ ផទេះតូចៗអីុ្ចឹងខ្ុំអ្ត់្េេួលលេ បាេលនេះតំ្រេិះខ្ុំបាេ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ខ៖ ឥឡូវខ្ុំលធ្ាើអ្ត់្លកើត្លេអ្នក  ៉ែុបនត ង អូនចង់ឱ្យយកខ្ុំលធ្ាើឱ្យម្លនកមមករឱ្យលធ្ាើបាន ខ្ុំលធ្ាើអ្ត់្ 
បានកា ់គាសក់ាន់អ្ត់្បានអ្នកលដើរក៏លដើរមិនចង់រចួលដើរចង់ដួល លរាគធំ្ណ្តស់។ សពាថ្លៃរស ់
លោយស្តរថ្ន ំ ប្ពេះលោកជួយខ្ុំអ្ស់លប្ចើនណ្តស ់អ្ស់៤០០០ដុោល រល ើយ ប្ពេះលោកជួយកំុអី្ 
ខ្ុំរ ់ល ើយ។ ឥឡវូប្ពេះលោកឈ ់ជួយចំនួន៦បខមកល ើយឈ ់ល ើយលពលបដលខ្ ុំឈឺធ្ៃន់
ចង់រ ់ប្ពេះជួយអ្ស់៤,០០០ដុោល រ។ កំុអី្ខ្ ុំរ ់ល ើយ រ ់ល ើយរស់មកវញិប្ពេះជួយខ្ុំ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ខ៖ ខ្ុំម្លនអំ្ណរយ៉ែងខ្ល ំងយ៉ែងខ្ល ំងលៅលលើប្ពេះ ផុត្ពីលសចកតីស្តល  ់កំុអី្ខ្ុំស្តល  ់បាត់្លៅល ើយ 
កនុងលពលលន្ធេះខ្ុំអ្ស់៤,០០០ដុោល រ។ បាេ! អ្ស់ល ើយ។ 
ក៖ អ  ៊ុំអ្រគុណលប្ចើនសមម្ល ់ឱ្យខ្ ុំសម្លា សអំ្ពីជីវប្ វត្តិរ ស់អ្ ំ ។ ល ើយលោយស្តរ អ  ៊ុំខ្ ុំសួរសំនួរ 
គាត់្អី្ទាំងអ្សអីុ់្ចឹងមូលល តុ្បដលខ្ ុំប្ត្ូវអានល ម្ េះឪពុកម្លត យក៏ដូចជាល ម្ េះគាត់្ដូចជា 
អ  ៊ុំប្ត្ូវ គាត់្បានបត្អាន បត្គាត់្ស្តត  ់សំនួរអីុ្ចឹងលេ អីុ្ចឹងលោយស្តរអ្ ំម្លនជំងឺអីុ្ចឹងហា៎។ 
ល ើយអីុ្ចឹងអ  ៊ុំហ្នងឹប្បា ់ពីមូលល តុ្បដលអ្ ំស្តត  ់អ្ត់្ឮហា៎។ 
ខ៖ មូលល តុ្អី្ស្តត  ់អ្ត់្ឮ? មូលល តុ្ខ្ុំឈឺខ្ល ងំអ្នកឈ ឺ ឈឺខ្ល ំងខ្ ុំលប្ ើថ្ន ំលប្ចើន លពលបដល 
ខ្ុំឈឺខ្ល ំងលន្ធេះ ប្គូលពេយវេះយកឆ្អឹងលចញឆ្អឹង នងឹបាក់ ឆ្អឹង នឹងបាក់ទាល់បត្ឥឡូវ នឹងវេះយក 
ឆ្អឹងប កឆ្អឹង នឹងប កតូចៗពីរ ីចំណរ ត្យកមកប្បា ់ខ្ុំថ្ឆ្អឹង នងឹល ើយប ក លៅផទេះចុេះចាក់ 
ថ្ន ំផសេះ ដល់ផសេះលៅរស្ត ់បត្លម្ល៉ែង៣រលសៀល វា ឹងប្ត្លចៀកខ្ុំនិយយ មនុសសនិយយ មិនឱ្យ
លមមៗស្តត  ់បាន ធ្លល ក់ថ្លៃបាត់្រសលម្លលលៅ ខ្ុំលលង់បលងឮ និយយបរសកយ៉ែងណ្តក៏អ្ត់្ឮបដរ 
ល ើយខ្ុំនិយយសហ្ាងខលួនខ្ុំសហ្ាងខលួនខ្ុំក៏ស្តត  ់អ្ត់្ឮបដរ។ ខ្ុំរត់្លៅលពេយប្ត្លចៀក លពេយ 
ប្ត្លចៀករុកបខសប្កូលមតូច ៉ែុនអំ្លបាេះរកុ២បម៉ែប្ត្ដកមកវញិសួរខ្ុំសួរថ្ឮលេ? អ្ត់្ឮ បានប្គូលពេយ 



ថ្រូ រាងកាយប្ត្លចៀករ ស់លោកពូលៅស្តអ ត្ទាងំអ្ស់អ្ត់្ខូចអី្លេ បត្លោយស្តរលោកពូឈ ឺ
ខ្ល ំងលប្ ើថ្ន ំលប្ចើនលលើសកម្លា ុំងមនុសសបកអ្ត់្បាន បកយ៉ែងលម៉ែចក៏មិនបាន សពាថ្លៃលនេះ លពេយ 
ប្ពេះលយស ូវលោកលមើលខ្ុំអ្ត់្យកលយុលេ លៅប្ ចាំការលៅផារម្លន់អាំងសពាថ្លៃអ្នកលមើលខ្ុំ 
ម្ល៉ែសុីន នឹង ៉ែុណណឹ ងម្ល៉ែសុីនោក់នឹងលហរលៅអាវរចួលៅបខសោក់ នងឹប្ត្លចៀកចុចកុងតក់នឹងលខ្
លៅអាវ នឹងណ្តស់ ឮ ម៉ែូតូ្ពីណ្តមក លញ្េ េះ ឮបត្ស្តត  ់អ្ត់្បានអ្នកស្តត  ់មិនបានថ្អំ្ ិល ឬ 
ប្  ុកអ្នក ប្គាន់បត្អី្ស្តត  ់អ្ត់្បានលេ ប្គាន់បត្ឮៗ ខ្ុំនិយយលោយខលួនខ្ុំស្តត  ់ឮ បត្មិនដឹង 
ថ្សហ្ាងយ៉ែងលម៉ែច ។ 
ក៖ អីុ្ចឹងគាត់្ប្បា ់ពីមូលល តុ្។ 
ខ៖ អីុ្ចឹងប្ពេះសរួថ្ចុេះល ើឮល ើយស្តត  ់មិនបានរ ស់ នឹងចង់បានលេ? ចង់បានឱ្យ ត្ដ្ា 
២,៥០០ដុោល រលធ្ាើស ុំប្ត្ឱ្យលមល ើអ្ស់លមយកសំ ុប្ត្ នឹងមកល ើកលម។ ខ្ុំនិយយជមម្ល លៅ វញិ 
ថ្ខ្ុំអ្ត់្ចង់បាន ល ើខ្ុំចង់បានរ ស់លនេះទាល់បត្ឮ ល ើយឱ្យខ្ុំស្តត  ់បានថ្ ម៉ែូតូ្ ឬក៏ អំ្ ិល 
ប្  ុកអី្បានខ្ុំយក។ ឥឡូវស្តត  ់ឮល ើយស្តត  ់មិនបានខ្ុំអ្ត់្យកខ្ុំអ្ត់្ហ នចិត្តកបត់្នឹងប្ពេះ 
លេ មិនហ នយក ល ើហ នយក២,០០០ជាងម្ល៉ែសុនី នឹង ល ើលប្ ើលមអ្ស់ឱ្យយកស ុំប្ត្មកល ើកលម
ខ្ុំអ្ត់្យកខ្ុំមិនយកលេ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ខ៖ លគប្ត្លចៀកមនុសសនិយយខ្ល ំងណ្តស់ ស្តត  ់បាននិយយបានលឆ្លើយឆ្លងទាំងអ្សនិ់យយ 
ខ្ល ំងក៏ឮម្ល៉ែសុីន នឹង។ល ើខ្ុំ ខ្ុំឮថ្ស្តត  ់មិនបានល ើខ្ ុំចិត្តកបត់្ខ្ ុំយកម្ល៉ែសុីន នឹងមកលក់ល ើយ
ឱ្យពួកបដលប្ត្លចៀកធ្ៃន់ នងឹហា៎។ លគស្តត  ់បានខ្ុំអ្ត់្ហ នយក។ 
ក៖ លោយស្តរអ  ៊ុំម្លនចិត្តលស្តម េះនឹងប្ពេះ។ អ្ញ្េ ឹងថ្លៃ នឹងការសម្លា សអ  ៊ុំគឺម្លនបត្ ៉ែុណណឹ ង ល ើយ 
អ្ាីទាំងអ្ស់គឺកូនលៅរ ស់អ  ៊ុំបានស្តត  ់ពីប្ វត្តិខលេះៗ លោយស្តរសំនួរខលេះ។ គាត់្អ្ត់្សូវយល់ 
ល ើយអ្ាីបដលសខំ្ន់គឺគាត់្ថ្គាត់្បានសិកាបត្ នតិចល ើយឥឡវូសភាពចាស់លៅក៏អ  ៊ុំអ្ត់្សូវ 
បានស្តត  ់បានលប្ចើនបត្ថ្លៃ នឹងអ្រគុណលប្ចើនបមនបេន។អ  ៊ុំអ្រគុណសមម្ល ់ការសម្លា សសខុ 
ស ាយណាា៎អ  ៊ុំ។ 
ខ៖ អ្រគុណអ្នកបានជួយបណន្ធនឹំងអ្ស់បារមភខ្ ុំម្លនអំ្ណរយ៉ែងខ្ល ំង។ 



ក៖ ចាា៎សៗអ្រគុណអ  ៊ុំ។ 


