
ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំស្ស ីខួន សាររឿន 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ឡេង ធាវ ី ខ៖ អ្នកត្រវូឡេសម្ភា ស ខួន សាឡ ឿន 
ក៖ អូ្ឡខអ្ញ្ច ឹងជាដំបូងសូមអ្ េុណអ្ ុ៊ុំថ្ងៃហ្នឹងដដលបានឱ្យខៃុំមកសម្ភា សឡៅហ្នឹង ឡហ្ើយពួកខៃុំ
ឡ្វើកា សម្ភា សឡៅថ្ងៃទី០៣ដខកញ្ញា ឆ្ន ំ២០១៩ ឡហ្ើយពួកខៃុំឡ្វើកា សម្ភា សហ្នឹងេឺឡៅអឺ្...អ្ ុ៊ុំជួយ
ត្បាប់ឡៅហ្នឹងអឺ្...ឡ ម្ ោះភូមិឃំុអី្ដដ ? 

ខ៖ ឡៅភូមិបឹងសាន យ។ 

ក៖ ឃំុ? 

ខ៖ ឃំុបឹងសាន យ ឡខរតកំពង់ចាម។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងជាដំបូងខៃុំសំុសួ អ្ ុ៊ុំម្ភនឡ ម្ ោះអី្ដដលអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំឡ ម្ ោះខួន សាឡ ឿន។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំតំងពីរូចមកម្ភនឡ ម្ ោះឡេឡៅឡត្ៅអី្ឡទៀរអ្រ់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឡៅឡត្ៅឡ ម្ ោះអ្ ុ៊ុំសា  នឺ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំសា  នឺ? 

ខ៖ ចាសឡ ម្ ោះបញ្ជ ីជារិឡ ម្ ោះអ្ ុ៊ុំសា ឡ ឿន។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសពវថ្ងៃអ្ ុ៊ុំម្ភនអាយុប ុន្មម នដដលអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំអាយុហុ្កសិបឆ្ន ំ។ 

ក៖ ហុ្កសិបឆ្ន ំ?ឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំចំាថ្ងៃដខឆ្ន ំកំឡណើ រខលួនឯងអ្រ់អ្ ុ៊ុំឡកើរឡៅថ្ងៃណា? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំឡកើរថ្ងៃអ្រ់ដឹងឡទប ុដនតអ្ ុ៊ុំឡកើរឡៅឆ្ន ំមួយពាន់ត្បំាបួន យហាសិបត្បំាបួន។ 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងដល់ឡពលស្សុកកំឡណើ រអ្ ុ៊ុំឡៅខាងណាវញិអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ស្សុកកំឡណើ រអ្ ុ៊ុំឡៅស្សុកបាធាយ ស្សុកបាធាយឡខរតកំពង់ចាម។ 

ក៖ ដល់ឡពលម្ភនត្េសួា បានផ្លល ស់មកឡៅកំពង់ចាមហ្នឹងដមនអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំមកឡៅហ្នឹងឡទើបមកឡៅឡទើបបានដប់ត្បំាបី ដប់ត្បំាបួនឆ្ន ំឡនោះហ្នឹងដរពីសងគមចាស់អ្ ុ៊ុំឡៅ
កំពង់ចាមហ្មងផ្ទោះអ្ ុ៊ុំខាងឡជើងរបូងសាា នេីហ្សូណាអាហ្នឹងពីមុនហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ចួឡៅឡេជំឡលៀសអ្ ុ៊ុំពីកំពង់ចាមហ្នឹងឡៅៗឡៅស្សុកបាធាយស្សុកជីដូនជីតឡៅស្សុក 

បាធាយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងហី្!ឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំឡៅឡៅស្សកុបាធាយហ្នឹង ហូ្រទាល់ដរឡពលចូលរំបន់ដខម ត្កហ្ម ហូ្រ
ទាល់ដរដាច់ប ុលពរហ្នឹងឡទៀរមកជំន្មន់ចិរសិបត្បំាបួនអ្ ុ៊ុំឡៅហ្នឹងឡៅបាធាយដដដល អ្ ុ៊ុំឡទើប
មកឆ្ន ំ២០០៣ឡនោះបានអ្ ុ៊ុំមកឡៅកំពង់ចាមវញិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំមកឡៅកំពង់ចាមបានអ្ ុ៊ុំមកចូលកនុងសាសន្មហ្នឹងហាសបន្មទ ប់មកអ្ ុ៊ុំចូល ហូ្រហ្មង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងចង់សួ អ្ ុ៊ុំម្ភនបងបអូនប ុន្មម នន្មក់ដដលអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អឺ្...បងបអូនអ្ ុ៊ុំឡត្ចើនហាសបងបអូនបឡងកើរអ្ ុ៊ុំម្ភន៨ន្មក់ ដរឡេយកឡៅសម្ភល ប់ជំន្មន់ប ុល 

ពរអ្ស់៤ត្េួសា ស បុទំាងបងថ្ងលទំាងបងបឡងកើរឡហ្ើយទំាងឳពុកមួយឡទៀរទំាងកមួយដប់
ត្បំាមួយន្មក់ឡទៀរវាឡសមើថ្មាត្បំាន្មក់។ 

ក៖ ដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងបងបអូនដដលគារ់សាល ប់អ្ស់បួនន្មក់ហ្នឹងកាលគារ់សាល ប់គារ់អាយុប ុន្មម ន
ដដលអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មិនដឹងគារ់អាយុប ុន្មម នឡទគារ់ត្បដហ្លជាហាជាងហុ្កអី្ឡៅឡហ្ើយយ ងឡបើគារ់អាយុ 



ឡត្ចើនៗដដលហ្នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំមិនដឹងឆ្ន ំឡទដរឡបើបូននឹងឆ្ន ំឥេូវវាចូលដប រជាងឡហ្ើយ បងទីមួយត្បដហ្លជាខទង់ 

ដប រត្បំា ដប រត្បំាមួយឡហ្ើយបងទីពី ត្បដហ្លដប រេរ់ បងទីបីត្បដហ្លជាចិរសិបត្បំាបួន បង
ទីបួនឡៅឡនោះត្បដហ្លជាចិរសិបត្បំា អ្ញ្ច ឹងបងដដលឡៅហ្នឹងត្បដហ្លជាចិរសិបបី។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...គារ់សាល ប់ហ្នឹងេឺប ុលពរគារ់យកឡៅសម្ភល ប់ឡចាល? 

ខ៖ ប ុលពរយកមកសម្ភល ប់ឡចាលហ្មងមួយត្េសួា ហ្នឹងមួយឡានលមម ឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំកាលណុងបាន
ជាឡៅបងបអូនបួនន្មក់ដរបងបអូនអ្ ុ៊ុំដបកគាន ខលោះ ខលោះឡៅឡេយកមកឡ្វើចល័រឡៅឯភនំជីឡៅបងត្បុស
មួយឡទៀរ រ់ឡៅឡៅស្សុកឡេឆ្ៃ យឡហ្ើយបងស្សីមួយឡទៀរ រ់មកឡៅចម្ភក  ឡលើឡៅអ្ ុ៊ុំឡៅដរពី 
ន្មក់ដម កូនជំន្មន់ប ុលពរឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំកាលឡន្មោះអាយុក៏មិនដមនឡត្ចើនដដលអាយុដប់ឆ្ន ំជាងហ្នឹង
ដប់បួនឆ្ន ំអី្។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំជាកូនទីប ុន្មម នដដលអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំឡៅឡេបងអស់។ 

ក៖ អូ្...កូនឡៅ? 

ខ៖ ហ្នឹងហី្អ្ ុ៊ុំកូនឡៅឡេ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំអាចឡ ៀបរាប់ឡ ម្ ោះបអូនតំងពីបងទីមួយ ហូ្រមកដល់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំឡ ៀបរាប់បាន បងទីមួយបតីគារ់ឡ ម្ ោះជំុ ចាន់ ត្បពនធឡ ម្ ោះឡឡា ឃន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បងទីពី បតីឡ ម្ ោះេី លីម ត្បពនធ ខួន ដខម បងទីបីបតីគារ់ឡ ម្ ោះដូវ ងា  ត្បពនធគារ់ឡ ម្ ោះ 

ខួន ឃីម។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ បងទីបួនបតីគារ់ឡ ម្ ោះនីរ សាឡ ឿន ត្បពនធគារ់ឡ ម្ ោះខួន ឃាន ទំាងអ្ស់ទំាងបតីទំាងត្បពនធ
វាត្បំាបីន្មក់ឡហ្ើយណាស់។ 

ក៖ ឡហ្ើយចុោះដល់ឡពលកូនទីត្បំា? 

ខ៖ ឡហ្ើយឳពុកអ្ ុ៊ុំមួយឡទៀរត្ពមទំាងឳពុកអ្ ុ៊ុំមួយឡទៀរ ឳពុកអ្ ុ៊ុំឡ ម្ ោះខួន ឡឡាជាឳពុក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រាប់ហ្នឹងអ្ស់ឡហ្ើយឡៅដរកមួយៗឡទ កមួយទីមួយ...។ 

ក៖ អ្ឡញ្ច ោះមិញអ្ ុ៊ុំថាបងបអូនត្បំាបីន្មក់ហី្អ្ ុ៊ុំ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំឡ ៀបរាប់ឡ ម្ ោះបានដរត្បំា។ 

ខ៖ ឡនោះអ្ ុ៊ុំឡ ៀបរាប់បានដរអ្នកសាល ប់ឡទណាស់។ 

ក៖ អ្រ់ឡទចង់ឱ្យឡ ៀបរាប់បងបអូនទំាងអ្ស់ហ្មងហាស។ 

ខ៖ បងបអូនទំាងអ្ស់? 

ក៖ ចាសបងបអូនទំាងអ្ស់ហាស។ 

ខ៖ បងបអូនបឡងកើរអ្ ុ៊ុំទី១ ខួន ឃន ទី២ខួន ដខម ទី៣ខួន ឃីម ទី៤ខួន ឃាន ទីត្បំាខួន លាង 
ត្បំាមួយខួន ឡា ទី៧ខួន សា នុឡន្មោះឡៅឡសៀមរាប ទី៨អ្ ុ៊ុំហ្នឹងខួន សាឡ ឿន។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ញ្ច ឹងចង់សួ អ្ ុ៊ុំដដលថាតំងពីរូចមកអ្ ុ៊ុំម្ភនកា ចងចំាអ្វីខលោះជាមួយបងបអូនអ្ ុ៊ុំហាស
ដូចម្ភនអ្នុសាវ យីអ្វីជាមួយគាន ខលោះអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំម្ភនចងចំាដរកាលជំន្មន់ប ុលពរហ្នឹងអ្ ុ៊ុំ្ំកាលជំន្មន់ប ុលពរហ្នឹងវាកំសរ់ហួ្សពីកា 
កំសរ់ឡហ្ើយឡៅជាមួយបងបអូនត្ចូរការ់ឡៅហ្នឹងអ្ ុ៊ុំឡៅឃាវ លឡគាឡៅត្រលប់មកវញិឡេយកបង
បអូនឡៅសម្ភល ប់ឡចាលឡហ្ើយ ស់ឡៅដរពី ន្មក់ដម កូនហ្នឹង ជំន្មន់ប ុលពរអ្ ុ៊ុំសនលប់តំងពីឡម្ភ ង៧
លាៃ ចទល់ឡម្ភ ង៧ត្ពឹកបានអ្ ុ៊ុំដឹងខលួន? 



ក៖ ឡពលណុងងីបានសនលប់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឡបើអ្រ់ម្ភនបាយញំុផ្ង។ 

ក៖ អូ្... 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំហូ្បដំេូងដរមួយដំុ ចួឡៅអាដំេូងមួយដំុហ្នឹងអ្រ់ហា នហូ្បខលួនឯងទុកឱ្យម្ភត យដល់ 

អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំអ្រ់ម្ភនហូ្បអី្ទំាងអ្ស់អ្ ុ៊ុំហូ្បដរទឹកទឡទទឹកអ្ញ្ច ឹងឡៅឡហ្ើយជួនកាលឡដើមត្ចាចឡយើង
ហ្នឹងទំពា ឡលបៗឡៅ រាល់ដរថ្ងៃជួនកាលបានហូ្បជួនកាលអ្រ់ស្សុកអ្ ុ៊ុំហ្នឹងរឹងហាសរឹងដមន
ដទនហ្មងជំន្មន់ប ុលពរហាសដំេូងមួយដំុប ុនឡនោះឡទត្បដហ្លត្បដវងហ្នឹងឡេឱ្យដរមួយដំុហ្នឹង
ឡទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងថ្លឱ្យម្ភត យឡៅខលួនឯងសនលប់។ 

ក៖ អូ្... 

ខ៖  ចួពីហ្នឹងមកឡៅមកដល់ឆ្ន ំ៧៩ឡនោះបានអ្ ុ៊ុំ្ូ ធា បនតិចមិន្ូ អី្ណាស់ណាឡទ្ូ ត្គាន់ថា
បងបអូនមកជំុគាន ម្ភនបងម្ភនបអូនឡៅណាស់ ឡៅសល់បងបអូនបួនន្មក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្ ុ៊ុំឡៅសល់
បងស្សីមួយឡហ្ើយនឹងអ្ ុ៊ុំមួយឡទៀរវាស្សីពី ត្បុសពី ដរបងត្បុសអ្ ុ៊ុំបួសឡៅជាឡលាកសងឃឡហ្ើយ
ឥេូវគារ់បួសឡហ្ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់អាយុឡត្ចើនឡហ្ើយគារ់ជិរ៨០ឡហ្ើយហ្នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំឡចោះដរ កឡៅ ហូ្រទាល់ដរដាច់ឆ្ន ំត្បដហ្លជា៨៩ហ្នឹងចុង៨៩ហ្នឹងអ្ ុ៊ុំបានអាយុដប់
ត្បំាមួយឆ្ន ំអ្ ុ ៊ុំកា ។ 



ក៖ អូ្... 

ខ៖ ហ្នឹងហី្អ្ ុ៊ុំកា ឡៅក៏ឡចោះដរ កសីុ ហូ្រទល់មកដល់ឆ្ន ំ២០០២ ២០០៣ហ្នឹងដកសីុគារ់មកពី
អាឡម កិគារ់និយយពីកតីជំឡនឿអី្ៗឡៅក៏អ្ ុ៊ុំទុកផ្ទោះឡចាលមកឡៅឡនោះលក់ផ្ទោះលក់អី្អ្ស់ឡៅយក
លុយសងឡេអ្ស់អ្ ុ៊ុំមកឡនោះអ្ ុ៊ុំចូលឡៅហ្នឹង ហូ្រទល់សពវថ្ងៃហ្នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំបារថ្ដទឡទមកដល់ឡនោះគាម នឡទកូនឡអ្ើយ កដរបាយហូ្បមិនបានឡទឡបើលក់ផ្ទោះហ្នឹង
បានលុយ៣០០០ជាងហ្នឹងត្គាន់ដរសងឡេមិនត្េប់ផ្ងជំពាក់ឡេឡន្មោះ ជំពាក់ឡេឡត្ចើនឡយើងឡចោះ
ដរខជីឡេណាមួយម្ភត យចាស់ ម្ភត យទំាងសងខាងទំាងម្ភត យឡកមកទំាងម្ភត យបឡងកើរឡៅអ្រ់ម្ភនអី្
ឡមើលគារ់អ្ញ្ច ឹងឡចោះដរខជីលុយឡេចងកា ឡេអ្ញ្ច ឹងខជីខាងឡនោះឡៅយកមកពាបាលគារ់បនតិច
ខាងឡន្មោះឡៅយូ ៗបំណុលកាន់ដរឡកើនហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងហី្ដល់ឡពលកាន់ដរឡកើនអ្ ុ៊ុំលក់ផ្ទោះឡៅឡន្មោះសងឡេអ្ស់ឡៅអ្ ុ៊ុំមកឡនោះបារថ្ដទឡទម្ភន
ដរលុយ៨០០០ឡ្វើឡសាហ្ ុយអ្ស់សល់លុយត្បំាពាន់។ 

ក៖ចាស! 

ខ៖ មិនដមន៨០០០ដុលាល  ឡទណាស់៨០០០លុយដខម   ចួឡៅអ្ ុ៊ុំក៏ឡៅហ្នឹងឡៅឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំមិនដដល
េិរអី្ឡទដឹងដរថាឡពលថ្ងៃអាទិរយឡៅត្ពោះវហិា ៗដលងខវល់ពីឡ ឿងត្ទពយសមបរិតអី្ឡទៀរឡបើវាអ្ស់
ឡហ្ើយអ្ស់ លីងឡហ្ើយអ្រ់ម្ភនអី្ផ្ង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡយើងឡចោះដរឡៅ ហូ្រទល់ឥេូវហ្នឹងបានត្ទង់ផ្តល់ព ជ័យឡៅក៏អ្ ុ៊ុំបានម្ភនផ្ទោះអ្ញ្ច ឹងបានអ្ ុ៊ុំ
ឡៅដរម្ភនឡសចកតីជំឡនឿមិនងយឡទឡត្ពាោះត្ទង់ផ្តល់ឱ្យអ្ ុ៊ុំបានឡត្ចើន។ 



ក៖ ឡហ្ើយមួយឡទៀរចង់សួ កាលឡៅពីឡកមងអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឡលងអី្ឬក៏ឡ្វើអី្ខលោះជាមួយបងបអូនកាល
ឡៅពីឡកមងហាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងបអូនអ្ ុ៊ុំគារ់្ំៗឡៅដូចថាអ្ ុ៊ុំដឹងកតីមកបងបអូនគារ់្ំៗឡៅឡៅដរបងស្សីហ្នឹងឡលងដរពី 
ន្មក់បងបអូនហ្នឹងឡលងដរេុកេហ្នឹងគាម នសអីឡទពីន្មក់បងបអូនឡលងដរេុកេទល់ៗលាៃ ច ចួពី
ហ្នឹងឡៅឃាវ លឡគា ចួត្រេប់មកវញិឡលងឡទៀរហី្ឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំអ្រ់ឡចោះទាស់គាន ឡទពី ន្មក់បងបអូន
ហ្នឹងឡបើឡេសាល ប់អ្ស់ឡហ្ើយឡៅដរពី ន្មក់បងបអូនស្សីៗហ្នឹងដរឥេូវកមួយសាគ ល់ឡទម្ភ ក់ដអ្ លឡ ើ  

 រ័នឡន្មោះ? 

ក៖ អឺ្...អ្រ់ផ្ង។ 

ខ៖ គារ់ឥេូវឡៅឡសៀមរាបឥេួវត្ទង់ផ្តល់ព ជ័យគារ់ក៏ត្គាន់ឡបើដដល។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ញ្ច ឹងចង់សួ បងបអូនអ្ ុ៊ុំដដលឡៅ ស់ទំាងបួនន្មក់ហ្នឹងឥេូវគារ់ឡៅឡខរតណាខលោះ? 

ខ៖ គារ់ឡៅឡខរតកំពង់ចាមទំាងអ្ស់។ 

ក៖ គារ់ឡៅកំពង់ចាមទំាងអ្ស់ទំាងបួនន្មក់ដមនអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បួនន្មក់ ដរត្គាន់ថាបងទីមួយឥេូវហ្នឹងបងហ្នឹងឡៅជាទីមួយវញិហាសបងទី៤ហ្នឹងវាឡៅ
ជាទី១វញិឡហ្ើយ បងទី១គារ់បួសចាឡលាកសងឃ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយៗទី២គារ់ ឡត្ទរឡហ្ើយឡៅទល់ខនងគាន ផ្ទោះខាងឡនោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡហ្ើយបងទី៣ឡៅឡសៀមរាបម្ភត យសីុឡសទើ  រ័នហ្នឹង។ 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយ  ចួទី៤អ្ ុ៊ុំហ្នឹងហ្មង។ 

ក៖ ចាសឡហ្ើយមួយឡទៀរចង់សួ អ្ ុ៊ុំពីឳពុកម្ភត យៗអ្ ុ៊ុំឡ ម្ ោះអី្ដដល? 



ខ៖ ឳពុកអ្ ុ៊ុំឡ ម្ ោះខួន ឡឡា ម្ភត យអ្ ុ៊ុំឡ ម្ ោះម ូវ ចាន់។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ញ្ច ឹងអឺ្...ឳពុកអ្ ុ៊ុំគារ់ឡៅ ស់ដល់សពវថ្ងៃឬក៏...? 

ខ៖ គារ់សាល ប់ជំន្មន់ប ុលពរបារ់ឡហ្ើយគារ់សាល ប់មុនប ុលពរឡទៀរ។ 

ក៖ ដល់ឡពលគារ់សាល ប់គារ់អាយុប ុន្មម នអ្ ុ៊ុំចំាអ្រ់? 

ខ៖ គារ់សាល ប់ហ្នឹងអាយុត្បដហ្លជា៧០ អី្ឡហ្ើយឡមើលឡៅឡបើមិនអ្ញ្ច ឹងហុ្កជាងអី្ហ្នឹងឡត្ពាោះ
កាលឡន្មោះឡេចាប់ខលួនគារ់យកឡៅសម្ភល ប់អ្ ុ៊ុំអ្រ់ដឹងផ្ងកាលណុងឡេមកចាប់ខលួនគារ់ឡៅឆ្ន ំ
៧០េរ់ទម្ភល ក់ត្គាប់ដបកហ្នឹងឡេទម្ភល ក់ត្គាប់ដបកឡៅភូមិឡជើងថ្ត្ពហ្នឹងទម្ភល ក់ឡៅអ្ ុ៊ុំឡៅដរម្ភន ក់
ឯងឡៅកនុងផ្ទោះហ្នឹងឡហ្ើយឡៅម្ភត យអី្ឡៅត្ចូរអ្ស់ឡៅឳពុកគារ់ រ់មិនដឹង រ់ពីត្រឹមណាមកឡទ
ដបបមកពីកំពង់ចាមឡមើលឡៅឡហ្ើយការ់ រ់ឡៅយកអ្ ុ៊ុំឡៅកនុងឡភលើងកំពុងដរឡ ោះហ្នឹងឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំអ្រ់
ម្ភនអាវឡទម្ភនដរឡខាលីអូ្មួយហ្នឹងឡបើអ្ ុ៊ុំរូចមួយអាយុត្បដហ្លជា៤ឆ្ន ំជាងហ្នឹងអ្រ់ទាន់បាន
ត្បំាឆ្ន ំផ្ងហ្នឹងឡហ្ើយឡៅឳពុក រ់ឡៅឡអាបអ្ ុ៊ុំយកឡៅៗ ហួ្រឡៅភូមិឡេឡៅភនំវហិា  ឡៅដល់ភនំ
វហិា ហ្នឹងក៏ឳពុកក៏ឡដកឡលើឡឃឿនវហិា ឡលាកហ្នឹងឡៅឡហ្ើយគារ់ឡដកឡៅដាក់អ្ ុ៊ុំពីឡលើត្ទូងៗ
ឡៅឡពលអ្ ុ៊ុំដឹងខលួនឡេចាប់ឳពុកបារ់អ្ ុ៊ុំអ្រ់ដឹង ហូ្រទល់សពវថ្ងៃ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំត្កាបឡៅឡលើត្ទងូគារ់អ្ ុ៊ុំឡដកលក់ឡហ្ើយណាស់ឡហ្ើយឡៅក៏ត្ពារ់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ម្ភនអ្នកណាដឹងថាគារ់ឡេចាប់ឬក៏ឡម ច? 

ខ៖ ដឹងថាឡេចាប់ឳពុកឡហ្ើយដរអ្ ុ៊ុំឡត្កាកឡេើងដឹងដរដស្សក កឳពុកហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំដស្សក កឳពុកអ្ ុ៊ុំថាពុកឡៅណាអ្ ុ៊ុំដស្សក កឳពុកឡត្ពាោះអ្ ុ៊ុំអ្រ់ដដលដបកពីឳពុកអ្ ុ៊ុំឡទឡៅ
ណាក៏ឳពុកព អ្ ុ៊ុំឡៅដដ ឡទាោះបីគារ់ឡៅឡខរតណាក៏គារ់អ្រ់ដដលទុកអ្ ុ៊ុំឡចាលដដ  ដល់ឡពលអ្ ុ៊ុំ
ដឹងខលួនឡេើងបារ់ឳពុកអ្ ុ៊ុំដស្សក កឡហ្ើយម្ភត យអ្ ុ៊ុំសនលប់។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ដស្សកយំថាកូនកំុយំពុកឡេចាប់ខលួនបារ់ឡហ្ើយកំុយំកូនត្បឹងដត្បងឡៅ ចួពីហ្នឹងឡៅអ្ ុ៊ុំ
ឡដើ តំងពីភនំវហិា ហ្នឹង ហូ្រមកជិោះឡានមកកំពង់ចាមវញិឡៅឆ្ន ំ៧០េរ់ដល់ត្រឹមកដនលង៨៨
កាលហ្នឹងឡេឡដញបាញ់ទំាងឡានហ្នឹងមតងឡទៀរ ដរម្ភត យអ្ ុ៊ុំគារ់ថាត្កាបកូនត្កាបឡានកំុឈប់
ឡបើកឡៅងាប់ត្រឹមណាឡចាលត្រឹមហ្នឹងក៏មកដល់កំពង់ចាម ចួឡេជំឡលៀសពីកំពង់ចាមឡៅវញិ 

ដដដល។ 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំត្ពាឳពុកអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំមិនចង់និយយពីឡ ឿងឳពុកអ្ ុ៊ុំឡទ អ្ ុ៊ុំអ្រ់បានត្បំាឆ្ន ំឡទកូនអ្ ុ៊ុំសាគ ល់ឳពុកអ្ ុ៊ុំ
សាគ ល់រិចណាស់ អ្ ុ៊ុំចំាថាឡពលដដលឡដកឡៅគារ់សួ ថាមីរូចកូឯងឃាល នអី្ ខៃុំអ្រ់ឃាល នអី្ផ្ង
ពុក ចួឡៅអ្ ុ៊ុំចាក់ត្ចមុោះគារ់ចាក់ដភនកគារ់ឡហ្ើយគារ់ថាមីរូចឡលងដរចាក់ដភនកពុកអ្ញ្ច ឹងកូនកំុ
ចាក់ឡមើលកូនឯង ពឹសឡម សត្បយ័រនពុកថ្វ  ហាសឡៅក៏ខឹងអ្ ុ៊ុំចិរតឡត្ចើនអ្ ុ៊ុំខឹងអ្ ុ៊ុំត្កាបឡតងកគារ់ក៏
ឡដកលក់តំងពីហ្នឹងមកបារ់ឳពុកទល់រាល់ថ្ងៃ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងដល់ឡពលម្ភត យអ្ ុ៊ុំគារ់អាយុប ុន្មម នដដ គារ់ឡៅ ស់ដល់ឥេូវ? 

ខ៖ គារ់សាល ប់បារ់ឡហ្ើយឡបើឡៅដល់សពវថ្ងៃហ្នឹងអាយុគារ់ជាង១០០ឡហ្ើយម្ភត យអ្ ុ៊ុំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡបើត្គាន់ដរអ្ ុ៊ុំឡៅឡេផ្ងអាយុហុ្កសិបឡហ្ើយហ្នឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងកាលគារ់សាល ប់ហ្នឹងគារ់សាល ប់អាយុប ុន្មម នអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់សាល ប់កាលឡៅអាយុ៨១។ 

ក៖ គារ់អាយុ៨១អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយគារ់សាល ប់៨១។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...គារ់សាល ប់ឡៅឆ្ន ំណាអ្ ុ៊ុំចំាអ្រ់? 



ខ៖ គារ់សាល ប់ឡៅឆ្ន ំ៩៧។ 

ក៖ ឆ្ន ំ១៩៩៧ដមនអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយ៩៧ឡនោះ។ 

ក៖ ឡហ្ើយដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំអាចដឹងអ្រ់ថាឳពុកអ្ ុ៊ុំគារ់ម្ភនស្សុកកំឡណើ រឡៅស្សុកណា? 

ខ៖ ស្សុកកំឡណើ រឡៅជាមួយគាន ស្សុកដរមួយស្សកុបាធាយហ្នឹងទំាងអ្ស់។ 

ក៖ ចុោះម្ភត យវញិ? 

ខ៖ ម្ភត យក៏ស្សុកបាធាយ។ 

ក៖ ឡហ្ើយដល់ឡពលអ្ញ្ច ឹងចង់ឱ្យអ្ ុ៊ុំនិយយឡ ៀបរាប់ពីឳពុកអ្ ុ៊ុំថាគារ់ជាមនុសសដបបណាជា
មនុសសកាចឬក៏ជាមនុសសសលូរ? 

ខ៖ គារ់សលូរណាស់សលូរឡហ្ើយគារ់សាគ ល់ខុសសាគ ល់ត្រូវគារ់មនុសស ឡបៀបបុរាណតំងពី
ជំន្មន់ជ័យវ មន័ឡហ្ើយកមាស់គារ់ខាស់ណាស់គារ់ដខម ក៏ពិរដមនដរត្ចមុោះគារ់ឡកាត ងឡហ្ើយគារ់
កមាស់ពី ដម ត្រពីរឹកកមាស់គារ់។ 

ក៖ អូ្...ខាស់ហាសណ៎។ 

ខ៖ កមាស់គារ់ឡៅត្បឡទសកមាុជាម្ភនដរឡលាកទីឡហាគ លឡទដដលឡលើសគារ់ពី រឹកេឺគារ់ខាស់
ជាងឡេទំាងអ្ស់។ 

ក៖ អូ្...ខាស់ហា។ 

ខ៖ ឡបើអ្ ុ៊ុំនិយយថាឳពុកខាស់ឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំទាបអ្ញ្ច ឹងឡេអ្រ់ឡជឿឡទឆ្ៃ យពីគាន ណាស់អ្ ុ៊ុំពី របានឡសមើ
គារ់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងត្បដហ្លអ្ ុ៊ុំការ់ឡៅខាងម្ភត យឡទដឹងអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ឡទម្ភត យអ្ ុ៊ុំក៏ខាស់ដដ  ដរការ់ឡៅម្ភត យមីងខាងបអូនម្ភត យ បស់អ្ ុ៊ុំ។ 



ក៖ អូ្... 

ខ៖ ឡបើបងបអូនបឡងកើរឳពុកអ្ ុ៊ុំខាស់ៗទំាងអ្ស់។ 

ក៖ ឡហ្ើចុោះម្ភត យវញិអ្ ុ៊ុំេិរថាគារ់ជាមនុសសដបបណា? 

ខ៖ ឡបើអ្ ុ៊ុំឡៅឡេឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំដឹងមកគារ់ចាស់ណាស់ឡៅឡហ្ើយឡឃើញដរគារ់ឡ្វើសម្ភ្ិកមមដាា ន
គារ់ឡ្វើដរកមមដាា នហ្នឹង គារ់ឡៅដរបំឡពញ្ម័អ្រ់ដដលឡឃើញគារ់ កអី្ផ្ងអ្ ុ៊ុំដឹងកតីមកអ្រ់ដដល
ឡឃើញគារ់ កអី្ឡសាោះឡឃើញដរគារ់ឡៅវរតឡហ្ើយគារ់ឡ្វើខាង មបពីឡដើមគារ់ឡ្វើ មបគារ់អ្រ់ម្ភន
 កអី្ឡទឡហ្ើយដាច់ប ុលពរមកជំន្មន់៧៩អ្ ុ៊ុំមកឡៅឡត្កាយអូ្សសកូឡនោះឡត្កាយ៧មករាឡនោះផ្ទោះអ្ ុ៊ុំ
ឡៅឡត្កាយ៧មករាឡនោះអ្ ុ៊ុំឃាវ លដរម្ភត យ បស់អ្ ុ៊ុំឡដញចាប់មួយថ្ងៃៗសឹងដរមិនបានឡ្វើអី្ឡទ ហ្នឹង
ដចម្ភ ចអី្ឡដញដរចាប់ជីដូនឡបើបតីគារ់មួយអ្រ់ម្ភន អឹងកាន់ឡទកូនគារ់បួនទំាងកូនត្បសា ត្បំាបី
ឡៅដប់ត្បំាមួយឡទៀរទំាងអ្ស់ថ្មាត្បំាអ្រ់ម្ភន អឹងកាន់ឡទឡហ្ើយដល់ឡពលដាច់ប ុលពរមកគារ់
ឡៅជាវឡងវងឡដើ ដរយំឡដើ ដរដស្សកឡហ្ើយកូនឡដញចាប់គារ់វឡងវងឡៅអ្ញ្ច ឹងឡៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំឡដើ ឃាវ លម្ភត យទឹកដភនក ហូ្រទាល់ដរគារ់សាល ប់ៗឡៅឆ្ន ំ៩៧ កំសរ់ណាស់អ្ ុ៊ុំឡដើ រួ
កំសរ់ដមនដទនអ្ញ្ច ឹងបានឡពលសម្ភា សអ្ ុ៊ុំហ្នឹងអ្ ុ៊ុំទប់ខលោះឡបើតមដរសាច់ឡ ឿងអ្ ុ៊ុំជួបកំសរ់
ណាស់មួយជីវរិអ្ ុ៊ុំៗអ្រ់ដដលចង់បានត្ទពយសមបរិតិអី្ឡទអ្ ុ៊ុំជារិណាៗសំុកំុឡឱ្យឡវទន្មដូចជារិ
ឡនោះឡបើម្ភនជារិមុខជារិឡត្កាយដមនសំុកំុឱ្យខៃុំឡវទន្មត្ពារ់ឳពុកត្ពារ់ម្ភត យ បងបអូនទំាង 

ស្សស់ៗ។ 

ក៖ ឡហ្ើយចង់សួ អ្ ុ៊ុំៗធាល ប់ម្ភនឡ ឿងអ្វីចងចំាឬក៏ម្ភនអ្នុសាវ យីអី្ជាមួយឳពុកម្ភត យដដលអ្ ុ៊ុំ
ចងចំាហាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឡ ឿងឳពុកម្ភត យដដលដបកគាន ដដលឡេចាប់ឳពុកឡៅអ្ ុ៊ុំកំសរ់ឡដើ ជាមួយម្ភត យឡដើ ការ់វាល
ការ់ថ្ត្ពហ្នឹង ហូ្រមកដល់ជំន្មន់ប ុលពរឡេយកបងៗឡៅសម្ភល ប់ឡទៀរឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំឡៅដរពី ន្មក់
ដម កូនឡហ្ើយម្ភត យចាស់អាយុចិរសិបជាងដប រសិបឡហ្ើយហ្នឹងចាស់ដមនដទនឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំឡៅរូច



មួយអ្ ុ៊ុំអាយុមិនទាន់បាន១៤ឆ្ន ំផ្ង ឡពលឡៅឡ្វើកា ជាមួយឡេឡហ្ើយឡពលត្រលប់មកវញិអ្ ុ៊ុំឡៅ
ជីកដំេូងឡៅឃាវ លឡគាផ្ងឡៅជីកដំេូងយកមកឡសាៃ  ឡបើបានបួនត្បំាដំុឡៅយកមកទុកឱ្យ 

ម្ភត យពិសា បីដំុឡៅខលួឯងហូ្បដរពីដំុឡទកំុឱ្យឡត្ចើនឡពកឡត្ពាោះម្ភត យខវិនឈឺឡហ្ើយឡដើ អ្រ់ ចួឡទៀរ
ខវិនឡៅឡលើផ្ទោះឡទៀរកាលជំន្មន់ប ុលពរម្ភត យអ្ ុ៊ុំខវិនឡៅឡលើផ្ទោះ ហូ្រទាល់ដរដាច់ប ុលពរឡហ្ើយ
អ្ ុ៊ុំឡៅទិញខាល ញ់ឡគាយកមកឡសាៃ  ឱ្យគារ់ពិសា ឡហ្ើយយកខាល ញ់ៗលាបកាលជងគង់គារ់ឡហ្ើយ
គារ់ឡដើ  ចួ ហូ្រឡៅណាស់។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំសាគ ល់ឡ ម្ ោះជីដូនជីត បស់អ្ ុ៊ុំអ្រ់តឡហ្ើយនឹងយយហាស? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំសាគ ល់ត។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងតគារ់ឡ ម្ ោះអី្ដដលអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ តខាងឳពុកឡ ម្ ោះខួនឡហ្ើយយយ បស់អ្ ុ៊ុំឡ ម្ ោះដផ្ង ខួន ដផ្ងឡហ្ើយខាងម្ភត យតឡ ម្ ោះ
ម ូវយយឡ ម្ ោះល័កខ ម ូវ ល័កខ។ 

ក៖ ឡហ្ើយចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងគារ់ឡកើរឆ្ន ំណាអី្អ្រ់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំអ្រ់ដឹងអ្ ុ៊ុំឡកើរអ្រ់ទាន់ផ្ងឡបើេិរជាអាយុគារ់ឡបើតខាងឳពុកអ្ ុ៊ុំឡបើេិរជាអាយុគារ់ពី  យ
ហាសិបឆ្ន ំបារ់ឡហ្ើយហ្នឹងអ្ ុ៊ុំឡ្វើឡម ចឡកើរទាន់ឡបើបងទី៣ទី៤ឡេឡកើរមិនទាន់ផ្ងឡេអាយុ៧០
ឡហ្ើយចុោះអ្ ុ៊ុំឡទៀរអ្ ុ៊ុំឡកើរមិនទាន់ឡទ។ 

ក៖ ឡហ្ើយចុោះម្ភនដឹងអ្វីខលោះពីជីដូនជីត បស់អ្ ុ៊ុំដដ អ្រ់ធាល ប់ម្ភនលឺឡ ឿងគារ់ដដលអ្រ់? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំដូចអ្រ់ដដលលឺអី្ឡទឡត្ពាោះមនុសសជំន្មន់ឡដើមដូចជីតអ្ ុ៊ុំអី្សុទធដរមនុសសជំន្មន់ជ័យវ មន័
មិន្មមតឡទគារ់ ខាស់ៗហា្ំៗហាត បស់អ្ ុ៊ុំសុទធដរ២ដម ត្រ មួយដម ត្រឡៅអី្។ 

ក៖ អូ្...ខាស់ហា។ 

ខ៖ ខាស់ៗហាសដល់ឡពលមកដល់អ្ ុ៊ុំឡនោះវាដាច់ពីគារ់បារ់ឡហ្ើយត្បាប់ឡេក៏ឡេអ្រ់ឡជឿដដ ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...អ្ ុ៊ុំម្ភនសាច់ញរិឡៅ ស់ឡៅឡត្ៅត្បឡទសអី្ដដ អ្រ់អ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ អ្ ុ៊ុំម្ភន ស់ឡៅអាឡម កិឡៅកាលីហ្វ័ ញ  ឡៅេូសដអ្នឡជដេស។ 

ក៖ ត្រូវជាអី្ដដ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ត្រូវជាជីដូនមួយបឡងកើរហ្នឹងអ្ ុ៊ុំឡហ្ើយគារ់ម្ភនដរម្ភន ក់ឯងេរ់ បអូន បស់ម្ភត យអ្ ុ៊ុំហ្នឹងកូនគារ់
មួយឡន្មោះឡ ម្ ោះស្សីឡហ្ងឡ ម្ ោះកំឡណើ រ បស់គារ់ឡ ម្ ោះដម ន សិ  ីដរជំន្មន់ប ុលពរហ្នឹងគារ់
បាន រ់ឡចញពីត្បឡទសកមាុជាឡៅថ្ងគារ់ រ់ឡៅមួយកំបា ល់ឡេលិចសាល ប់ទំាងអ្ស់ ស់ដរគារ់
ម្ភន ក់ គារ់ឡ ម្ ោះដប ន សិ ដីរគារ់ដត្បឡ ម្ ោះគារ់រាល់ថ្ងៃឡៅអាឡម កិគារ់ដាក់សិ  ីឡហ្ងវញិ
ឡដាយសា គារ់ឡហ្ងដដលបាន ស់អ្ញ្ច ឹងគារ់ដាក់សិ  ីឡហ្ងរាល់ថ្ងៃហ្នឹង។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ញ្ច ឹងចង់សួ ឡ ម្ ោះបតីអ្ ុ ៊ុំឡ ម្ ោះគារ់ឡ ម្ ោះអី្អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឡ ម្ ោះអ្ ុល សាវា ន។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំម្ភនចំាអ្រ់ឡពលអ្ ុ៊ុំឡ ៀបកា ឡៅថ្ងៃដខឆ្ន ំណាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឡអ្ើយ...ឆ្ន ំទីប ុន្មម នឡទឆ្ន ំវកដឹងដរឆ្ន ំដខម ។ 

ក៖ អ្រ់ចំាឆ្ន ំឡពលអ្ ុ៊ុំឡ ៀបកា អ្រ់ចំាឡហ្អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ចំា។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង.... 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំឡ ៀបកា ហ្នឹង១៩៧៩ អ្ ុ៊ុំកា ឡៅឆ្ន ំ១៩៧៩ដរ កនឹកដខមិនដឹងដខអី្ដខឡយើងដខពិសាខដខ
អី្។ 

ក៖ ខៃុំអ្រ់ដឹងដដល។ 

ខ៖ ឡយើងឥេូវឡនោះដខប ុន្មម នដខ៨ឡហ្ស? 

ក៖ ឥេូវដខ៩។ 

ខ៖ ដខ៩អាស្សាពដខ១០ភត្ទបុទដខ១១អ្សសុជដខ១២កកតិកដខ្នូត្រូវហី្កកតិក។ 



ក៖ អ្រ់អី្ឡទអ្ ុ៊ុំឡបើអ្រ់ចំាដខក៏អ្រ់អី្ដដលអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ដខ៤។ 

ក៖ ដខ៤? 

ខ៖ អឺ្...ដខចូលឆ្ន ំត្រូវហី្ដខពិសាខ។ 

ក៖ ឡហ្ើឡយឡពលអ្ ុ៊ុំឡ ៀបកា ហ្នឹងឳពុកម្ភត យអ្នកឡ ៀបចំឱ្យឬក៏អ្ ុ៊ុំឡ ៀបកា ឡដាយស្សឡាញ់ខលួនឯង? 

ខ៖ អូ្...អ្រ់ឡទអ្ ុ៊ុំអ្រ់ឡចោះស្សឡាញ់ឡទម្ភត យ បស់អ្ ុ៊ុំទំាងខាងបតីទំាងខាងអ្ ុ៊ុំហ្នឹងដណតឹ ងម្ភនសីុសាល
ភ្ជជ ប់ពាកយ កាលណុងឡៅ១៩៧៩ហ្នឹងឡេអ្រ់ម្ភនកា អី្ឡទកា បាយមួយឆ្ន ំងៗដំាឡៅហូ្ប មួ
ទំាងអ្ស់គាន ឡៅកួចថ្ដអី្អ្ញ្ច ឹងឡៅអ្រ់ម្ភនទំាងឡភលងផ្ងកាលណុងដរកា អ្ ុ៊ុំត្រឹមត្រូវហាស
ឡដាយសា ត្រឹមត្រូវជាងឡេឡត្ពាោះអី្បងបអូនខាងបតីអ្ ុ ៊ុំហ្នឹងគារ់ជាអាថ្យ ៗឡសមៀន ឡឈៀងហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អាថ្យ ឡសមៀន ឡឈៀងហ្នឹងឡហ្ើយនឹងឳពុកម្ភ  បស់អ្ ុ៊ុំហ្នឹងគារ់ពួកម្ភ កគាន ពីសងគមចាស់ 

ឳពុកម្ភ ឡ ម្ ោះឡសមៀន សា មឹសួ បា  បស់កមួយក៏សាក ល់ដដ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡសមៀន សា មឹហ្នឹងគារ់អ្នកចំឡ ៀងឡលខមួយត្បចំាឡខរតកំពង់ចាម អ្ញ្ច ឹងពួកម្ភ កគារ់អ្នក
ឡភលងអ្ញ្ច ឹងដល់ឡពលកា អ្ ុ៊ុំគារ់ឡៅយកឡសមៀន ឡឈៀងអី្ហ្នឹងមកឡលងអាថ្យ ចាប់ពីថ្ងៃកា អ្ ុ៊ុំ
ហ្នឹងឡៅអាថ្យ ឡសមៀនឡឈៀងឡកើរចាប់ទីកា អ្ ុ៊ុំហ្នឹងហ្មង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កា អ្ ុ៊ុំហ្នឹងកា ដុ អ្ងក ឡទមនិយយឡៅថ្ងលទឺកឡដាោះដូ អ្ងក ឡទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងថ្ងលបណាា  កា ដូ អ្ងក ? 



ខ៖ ដូ អ្ងក ឡទអ្ងក ១០០េីេូថ្ងលជាងឡេឡហ្ើយណាស់បងៗអ្ ុ៊ុំ ជីដូនមួយៗអី្ឡេកា ឡេដូ អ្ងក ដដ 
ដរ២០េីេូអី្ឡទថ្ងលទឺកឡដាោះឡេៗដូ ២០េីេូ ៣០េីេូឡទអ្ ុ៊ុំហ្នឹងថ្ងលជាងឡេឡផ្អើលឡេឡផ្អើលឯង
ឡហ្ើយបាន១០០េីេូអ្ងក ។ 

ក៖ ឡហ្ើយដល់ឡពលមុនអ្ ុ៊ុំកា ម្ភនដដលបានជួបអ្ ុ៊ុំត្បុសអី្ដដលអ្រ់? 

ខ៖ ឡបើឡៅស្សុកជាមួយគាន គារ់ឡទើបមកពីឡ្វើទ័ពកាលជំន្មន់ប ុលពរមកបានត្បដហ្លជាកនលោះ
ដខកា ជាមួយអ្ ុ៊ុំហ្មង។ 

ក៖ អូ្... 

ខ៖ ដរត្គាន់ថាសាគ ល់គាន ពីរូចៗអ្ញ្ច ឹងហាណាស់ដល់ឡពល្ំៗអ្រ់សាគ ល់គាន ស្សាប់សាគ ល់គាន ថ្ងៃ
កា ហ្មង។ 

ក៖ ឡហ្ើយមួយឡទៀរចង់សួ អ្ ុ៊ុំៗឡចោះភ្ជសាអី្ខលោះអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំឡចោះដរដខម ឡទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំឡ ៀនបានដល់ថាន ក់ណាដដ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំឡ ៀនកាលសងគមអ្ ុ៊ុំឡៅរូចឡពកឡ ៀនបានបីថាន ក់ឡ ៀនត្រឹមថាន ក់ទី១០ កាលណុងឡេរាប់ពី១២ 
១១ ១០ឡចញពីថាន ក់ទី១េឺត្េូឡហ្ើយសម័យឡដើមណុងឡន្មោះ។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំឡ ៀនឡៅសាលាណាដដ ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំឡ ៀនសាលាដីដុោះ។ 

ក៖ អូ្...សាលាដីដុោះ។ 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយ។ 

ក៖ ឡហ្ើយចង់សួ មួយឡទៀរជីវរិអ្ ុ៊ុំតំងពីឡកមង ហូ្រមកដល់ឥេូវអ្ ុ៊ុំឡឃើញថាម្ភនកា ផ្លល ស់ 

បតូ ដដ អ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ អាឡ ឿងផ្លល ស់វាឡចោះដរផ្លល ស់ឡហ្ើយកមួយឡបើឡយើងពីមុនឡយើងជាកូនឡកមងដល់ឥេូវឡយើងជា 

ម្ភត យឡេឥេូវឡយើងជាជីដូនឡេឡទៀរអ្ញ្ច ឹងវាកាន់ដរផ្លល ស់្ៃន់ជាងមុនឡទៀរកា េិរកា ត្េប់ត្េង
ឡៅកនុងត្កុមត្េសួា ឡយើងឡ្វើយ ងឡម ចកំុឱ្យកូនប ោះទងគិចគាន ឡយើងត្រវូឡ្វើយ ងឡម ចផ្តល់ជាអាហា 
តំងពីឡដើមមកឡដើមបីកូនឡយើងឱ្យបានម្ភនសុភមងគលម្ភនរត្មិោះវជិាជ ឡហ្ើយដាស់ឡរឿនវាត្រូវ ក
សីុឡនោះៗឡដើមបីចិញ្ច ឹមជីវរិអ្ញ្ច ឹងឡយើងជាម្ភត យឡេឡយើងជាជីដូនឡេឡយើងត្រូវទទួលខុសត្រវូសពវ
ដបបយ ងទំាងអ្ស់ អ្ញ្ច ឹងឡយើងត្រូវឡ្វើយ ងឡម ចដណនំ្មកូនពនយល់កូនឱ្យឡដើ ផ្លូវដដលលអផ្លូវ
ដដលសុច រិ។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឡត្ចៀងចូលចិរតរាអីំ្ដដលអ្រ់? 

ខ៖ ឡហ្...ពីមុនមកដាច់ប ុលពរហ្នឹងរាណំាស់ដដលហ្នឹងឡបើមិនឃារ់រាចំង់ បូរឡខាឡហ្ើយរាអំ្រ់
ម្ភនសគ ឡទជំន្មន់ឡន្មោះថ្វ  ្ ុងឡទណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនសគ ដូចសម័យឡនោះឡទ។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំម្ភនឡចោះឡលងឧបក ណឡភលងអី្អ្រ់? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំអ្រ់ម្ភនឡចោះឡទ។ 

ក៖ ឡហ្ើយអឺ្...កាលអ្ ុ៊ុំឡៅរូចហាសផ្ទោះអ្ ុ៊ុំម្ភនលកខណៈឡម ចដដលអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ពិបាកហាសកាលពីអ្ ុ៊ុំឡៅរូចឡបើផ្ទោះអ្ ុ៊ុំម្ភនឡត្ចើនកដនលងដដលហ្នឹង ផ្ទោះឡៅស្សុកឯឡជើងថ្ត្ព
ហ្នឹងផ្ទោះអ្ ុ៊ុំរូចត្បដហ្លជាពីមុខត្បំាដម ត្រឡៅឡត្កាយត្បដហ្ល៧ដម ត្រឡទដរត្គាន់ផ្ទោះឡៅកំពង់
ចាមឡន្មោះឡផ្សងផ្ទោះឡៅភនំឡពញឡន្មោះឡផ្សង។ 

ក៖ ឡហ្ើយអឺ្...ចង់សួ មួយឡទៀរអ្ ុ៊ុំរាល់ថ្ងៃកាន់សាសន្មអី្អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំកាន់សាសន្មត្េិសត។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ឡពលឡត្កាយពីអ្ ុ៊ុំបានឡជឿមកជីវរិអ្ ុ៊ុំម្ភនកា ផ្លល ស់បតូ អី្ខលោះអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ផ្លល ស់បតូ ថាម្ភនព ជ័យត្ទង់បានផ្តល់ឱ្យអ្ ុ៊ុំម្ភនសិ សួីសតីឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំមិនដដលេិរអ្វីឡទឥេូវ
តំងពីម្ភនត្ពោះជាបដងអកមកេឺអ្ ុ៊ុំពឹងដរឡលើត្ពោះេឺអ្ ុ៊ុំអ្រ់ម្ភនពឹងអ្វីឡត្ៅពីត្ពោះឡទឡបើសិនជាអ្ ុ៊ុំចង់
បានអី្មួយឡបើសិនជាត្ទង់ផ្តល់ឱ្យនឹងម្ភនព ជ័យឡបើសិនជាត្ទង់មិនផ្តល់ឱ្យអ្ ុ៊ុំឡឃើញដរអ្រ់ៗ
បានអ្ ុ៊ុំសងឃឹមឡៅឡលើត្ទង់អ្នកឡ ៀបផ្លូវឱ្យអ្ ុ៊ុំ។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ញ្ច ឹងចង់ឱ្យអ្ ុ៊ុំត្បាប់ពីឡពលដដលលំបាកបំផុ្រកនុងជីវរិអ្ ុ៊ុំហាស? 

ខ៖ លំបាកម្ភនដរជំន្មន់ប ុលពរហ្នឹងឡហ្ើយដដលលំបាកខាល ំងបំផុ្រអ្ ុ៊ុំត្ពារ់ត្បាសបងបអូនត្ពារ់
ត្បាសឳពុកជាទីស្សឡាញ់ឡដកឡលើត្ទងូគារ់ឡហ្ើយឡេយកត្បឡេោះទុកកូនឡដាយខលួនឳពុក
ឡដាយខលួនឡទៀរឡេយកឳពុកឡៅបារ់ ហូ្រទាល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងដដលឡសាកសឡត្ងងជាងឡេេឺឳពុក
ហ្នឹងហ្មង ម្ភត យអ្ ុ៊ុំគារ់សាល ប់ក៏ពិរដមនដរសាល ប់ឡដាយគារ់ឈឺឡនោះឳពុកនឹងកូនឡដកឱ្បគាន ឡេ
ឡបោះយកឳពុកឡៅបារ់ឡហ្ើយកូនយំដស្សក កឳពុក កឡដាយមិនដឹង ហូ្រទល់សពវថ្ងៃហ្នឹង។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ញ្ច ឹងឡពលកនុងជីវរិ បស់អ្ ុ៊ុំឡរើអ្ ុ ៊ុំេិរថាឡពលណាដដលសបាយបំផុ្រហាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឡបើកនុងខលួនអ្ ុ៊ុំអា មមណអ្ ុ៊ុំអ្រ់ដដលសបាយផ្ងឡចោះដរនឹកឡឃើញត្បវរតិឡដើមជូ ចរ់មកអ្ ុ៊ុំមិន
ដដលសបាយដូចឡេឡទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបនតឡទៀរអ្ ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹងចង់សួ អ្ ុ៊ុំ លងការ់សម័យកាលណាខលោះអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំម្ភនដរសម័យកាលមុនប ុលពរៗហ្នឹងកាលហ្នឹងទាហា នហ្នឹងប ុលពរ់ឡហ្ើយមុនហ្នឹង
ឡទៀរទាហា នមិនដមនជាប ុលពរឡទជាដខម សមុនប ុលពរឡទៀរ  ចួមកបានឡេថ្វ  ពួកទាហា ន
ហ្នឹងដាច់ឡៅបានម្ភនប ុលពរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ចួពីប ុលពរហ្នឹងមកវាមួយជំន្មន់ឡហ្ើយណាស់ថ្វ  ដាច់ទាហា នឡៅមួយជំន្មន់ដល់ឡពល
ដាច់ទាហា នហ្នឹងចូលប ុលពរត្រូវមួយជំន្មន់ឡទៀរ ដល់មក៧៩ឡនោះវាដាច់ប ុលពរឡទៀរឡេើង
បីជំន្មន់។ 

ក៖ កាលឡៅពីឡកមងចង់សួ ដដលអ្ ុ៊ុំ៊ុំាម្ភនស្សថ្ម ចង់កាល យជាអី្អ្រ់អ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ឡចោះដរស្សថ្ម ឡហ្ើយកាលពីឡដើមស្សថ្ម ថាឳពុកអ្ ុ៊ុំគារ់ឡចោះដរថាមីស្សីរូចកូនឯងអ្ន្មេរកូន
ឯងចង់ឡ្វើអី្ពុកស្សឡាញ់កូនឯងចង់ឱ្យកូនឯងឡ ៀនឱ្យអ្ស់ថាន ក់ឡហ្ើយកូនឯងបានឡ្វើជាសាស្តសត
ចា យដរអ្ ុ៊ុំឡ ឿងហ្នឹងបានត្គាន់ដរនិយយឱ្យឡេលឺហ្នឹងចង់ខាម ស់ឡេផ្ងឡត្ពាោះវាអ្រ់ឡជាេជ័យ
ឡហ្ើយក៏ពុកថាឡបើសិនជាពុកឡៅពុកឱ្យកូនឯងឡ ៀនពុកអ្រ់ឱ្យកូនឯងកា ឡទដរឡបើពុកអ្រ់ឡៅ
ត្បដហ្លជាដម បងខំឱ្យកូនឯងកា ឡហ្ើយឡបើពុកឡៅពុកឱ្យកូនឯងឡ ៀនឡហ្ើយអឺ្...អ្ ុ៊ុំស្សឡាញ់ខាង
វជិាជ ខាងអ្កស សាស្តសតហ្នឹងអ្ ុ៊ុំស្សឡាញ់ដមនដទនអ្ ុ៊ុំឡ ៀនកាលណុងអ្ ុ៊ុំឡៅរូចឡេអ្រ់ឱ្យចូលឡ ៀនឡទ
ជំន្មន់ឡដើមត្បំាឆ្ន ំឡេអ្រ់ឱ្យចូលឡទណាស់ឡេឱ្យដាក់ថ្ដឡលើកាលទាល់ដរដល់សលឹកត្រឡចៀកបាន
ឡេឱ្យចូលឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំយំហាសឡៅឡ ៀនហ្នឹងអ្ ុ៊ុំយំឡៅបានឡេឡឃើញអាណិរអ្ ុ៊ុំកូនកំត្ពាអ្ញ្ច ឹងក៏ 

បងៗហ្នឹងក៏យកឡៅឡផ្ៃើត្េូឡៅសាលាបឹងសាន យឡនោះអាជិរម្ភរ់បឹងឡនោះសាលាហ្នឹងវាសាលា
ជនបទហាសអ្ញ្ច ឹងយកឡៅដាក់ឡៅហ្នឹងវាអ្រ់ម្ភនឡានម ូរូអី្ឡេ ុបយកឡៅដាក់ឡៅអ្ ុ៊ុំចូល
ឡ ៀនអ្ ុ៊ុំឡ ៀនថាន ក់ទី១២ ពីឡដើមឡេឡ ៀនពីឡលើចុោះឡត្កាមហាសអ្ ុ៊ុំឡ ៀនថាន ក់ទី១២ហ្នឹងចូលឡៅឡេឡ ៀន
ពាក់កណាត លឆ្ន ំឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំឡៅឡ ៀនជាមួយឡេអ្ ុ៊ុំត្បេងជាប់ឡៅអ្ ុ៊ុំជាប់ចូលថាន ក់ទី១១ ជាប់ថាន ក់ទី
១១ហ្នឹងដល់ឡ ៀនឡៅត្េូថាឯងឡ ៀនពូដកឯងឡៅឡ ៀនឡៅដីដុោះវញិឡៅអ្រ់ឡកើរឡទឯងឡៅឡ ៀន
ជាមួយសិសសឡៅហ្នឹងអ្រ់បានឡទឡត្ពាោះឯងរូចក៏ពិរដមនដរត្េូត្គាន់ឱ្យឯងឡៅឡមើលឱ្យសំុានឹង
ឡេកា ពិរឯងឡ្វើត្រូវទំាងអ្ស់អ្ញ្ច ឹងឡលាកត្េូបញ្ជូ នអ្ ុ៊ុំឱ្យឡៅឡ ៀនឡៅដីដុោះ អ្ ុ៊ុំកាលណុងចូល
ពាក់កណាត លដមនដរអ្ ុ៊ុំឡ ៀនបានឡលខមួយ ហូ្រឡហ្ើយអ្ ុ៊ុំរូចពីបាកស ឡស ៗលមមដរបាន។ 

ក៖ ឡហ្ើយមួយឡទៀរអ្ ុ៊ុំម្ភនបទពិឡសា្នអី្ខលោះចង់ដចកចាយដល់កូនឡៅហាសអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បទពិឡសា្នអី្អូ្នឡបើឡយើងវាជូ ចរ់អ្ញ្ច ឹងឡបើឡេសម័យឥេូវហ្នឹងឡេទូលំទូលាយជាង
ឡយើងេិរឡម ច ឥេូវកូនឡេឡ ៀនថាន ក់្ំជាងឡយើងៗឡ ៀនបានដរបីថាន ក់ហ្នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សូមបកូីនឯងឡ ៀនថាន ក់ទី១២បារ់ឡហ្ើយដឹង។ 

ក៖ ខៃុំចប់ឆ្ន ំទី៤ឡទៀរឡហ្ើយ។ 



ខ៖ ហូ្...ចប់ឆ្ន ំទ៤ឡហ្ើយឡបើអ្ ុ៊ុំឡ ៀនបាន៣ថាន ក់ឡ្វើឡម ចឡៅៗបឡត្ងៀនឡេឡម ចឡកើរ។ 

ក៖ ឡដាយសា ដត្កឡលាអ្ ុ៊ុំធាល ប់ លងការ់ជីវរិបានឡត្ចើនអ្ញ្ច ឹងម្ភនបទពិឡសា្នឡត្ចើនចង់ដចក
 ដំលកកូនឡៅហាសអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឡអ្ើ...បទពិឡសា្នវាឡចោះដរម្ភនឡហ្ើយដូចថាឡយើងឡចោះអ្រ់្មរ់ឡចោះរស ូឡៅឆ្កជីវរិ បស់
ឡយើងឡទាោះបីលំបាកយ ងណាក៏ស ូត្ទំាឡៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្ទំាទាល់ដរឡជាេជ័យឥេូវហ្នឹងបានឡជាេជ័យវញិឡហ្ើយឡដាយសា ដរអ្ ុ៊ុំម្ភនផ្ទោះឡហ្ើយ
ឥេូវអ្ ុ៊ុំ ឡត្ទរឡហ្ើយកាលមុនអ្ ុ៊ុំម្ភនត្បាក់ដខវាអាចចិញ្ច ឹងកូន ស់ដដលណាស់ដល់ឥេូវហ្នឹង
ឡយើងអ្រ់ឡទឡយើងអ្រ់ម្ភនឡ្វើអី្ឡទឥេូវហ្នឹងយកឡមើលឡៅយកដរបាយហូ្បតមកូនវញិឡទឥេូវ
ហ្នឹង។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ញ្ច ឹងអឺ្...ជាចុងឡត្កាយអ្ ុ៊ុំម្ភនពាកយអី្ចង់ផ្លត ំឡផ្ៃើឡៅកូនឡៅជំន្មន់ឡត្កាយឡទៀរហាស
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គាម នពាកយអី្ឡទអ្ ុ៊ុំម្ភនដរពាកយថាចូ កូនៗសា ឡត្កាយត្រូវឡចោះរស ូកនុងឆ្កជីវរិឡហ្ើយនឹងរ
ស ូជាមួយនឹងត្ពោះឡត្ពាោះអី្អ្ ុ៊ុំបានឡដើ តមផ្លូវ បស់ត្ពោះឡជាេជ័យឡហ្ើយត្ទង់ផ្តល់ឱ្យអ្ញ្ច ឹងត្ទពយ
សមបរតិជា បស់ឡត្ៅខលួនឡទអ្ញ្ច ឹងឡយើងម្ភនដរឡសចកតីជំឡនឿឡៅឡលើត្ទង់ហ្នឹងឡហ្ើយដដលត្ទង់
ឡ ៀបផ្លូវឱ្យឡយើងឡន្មោះ។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ញចឹងជាចុងឡត្កាយសូមអ្ េុណអ្ ុ៊ុំដដលបានឱ្យខៃុំមកសម្ភា សថ្ងៃហ្នឹងឡហ្ើយចង់
សួ មួយសំណួ ឡទៀរអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំអឺ្...អ្នុញ្ញា រឱ្យខៃុំយកសឡមលងឡហ្ើយនឹង បូងរ បស់អ្ ុ៊ុំឡៅដាក់
ឡៅឡលើឡេហ្ទំព័  បស់សកលវទិាល័យត្ពីកហំាយំុងដដ ឬឡទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំមិនថាអី្ឡទប ុដនតត្គាន់ថាឡ្វើឡម ចកំុឱ្យប ោះពា  ដាា ភិបាលឡត្ពាោះអី្ឡយើងអ្រ់ម្ភនអី្ត្រវូប ោះពា 
ជាមួយឡេ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់អី្ឡទអ្ េុណឡត្ចើនអ្ ុ៊ុំ៕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


