
កបរសម្ភបសរបស់េលបកពូចបនរ់ី 

ក៖ អ្នកសម្ភបសេគេឈ្មបះថប នួន េរៀម  ខ៖ អ្នកែដល្រតូវេគសម្ភបសេឈ្មបះថបចបន់ រី 

 

ក៖ បបនជ្រមបបសួរេលបកពូ! 

ខ៖ បបទៗ!  

ក៖ ខ្ញុំចង់សួរេឈ្មបះេលបកពូេឈ្មបះអីែដរេលបកពូ? 

ខ៖ ខ្ញុំេឈ្មបះចបន់រី។ 

ក៖ ចបន់ រី 

ខ៖ េឈ្មបះសព្វៃថ្ងហ្នឹងែមន? 

ក៖ អញ្ចឹងសព្វៃថ្ងហ្នឹងេលបកពូេឈ្មបះថបចបន់រី្រតូវេទ? 

ខ៖ បបទ។ 

ក៖ អញ្ចឹងេលបកពូមបនេឈ្មបះអីេផ្សងេហបេ្រកបេទ? 

ខ៖ អត់មបនេទ។ 

ក៖ អត់មបនេទ។ បបទ អញ្ចឹងចង់សួរេលបកពូថបកបលែដលេលបកពូេនបេក្មងេតើេលបកពូអឺអឺេរៀនេនប 

សបលបណបែដលេលបកពូ? 

ខ៖ កបលខ្ញុំេនបេក្មងខ្ញុំេរៀនេបើចបប់ពីេរៀនបឋមមកខ្ញុំេរៀនដំបូងជបមួយេលបក ។ 

ក៖ បបទបបទ! 

ខ៖ េលបកសង្ឃេយើង។ 

ក៖ បបទ! 



ខ៖ េរៀនខបងកុដេលបកដល់្រសុកវបមបនស្រង្គបមេទបសម័យេគេធ្វើរដ្ឋ្របហបរខ្ញុំបបនមកេរៀន 

ភ្នំេពញេរៀនេនបអឺបឋមសិក្ទួលែស្លង។ 

ក៖ បបទៗ! បឋមសិក្? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! េហើយេ្រកបយមកក៏េឡើងមកេរៀន្រគប់សបលបែដរដល់សបលបបឹងេកង 

 កងសបលបដប់្របបំបីមីនបេនប្រកុងភ្នំេពញហ្ហប៎។ 

ក៖ បបទៗពូ! អ៎ូ! កបលហ្នឹងពូេនប្រកុងភ្នំេពញ? 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ អ៎! 

ខ៖ ខ្ញុំេទបេរៀនេនប្រកុងភ្នំេពញហ្នឹង។ 

ក៖ បបទៗ! អញ្ចឹងពូែផ្នកភបសបេតើពូមបនេចះបុ៉ន្មបនភបសបែដរ? 

ខ៖ ភបសបខ្ញុំអត់ែដលបបនធ្លបប់...និយបយេទបខ្ញុំេរៀន េរៀនបបនតិចណបស់អត់បបនេ្រចើនដូចេគហប៎ 

េ្រពបះែតេយើងេកើតមកស្គបល់ទបំងសេ្រង្គបមរហូត។ 

ក៖ បបទៗ! ចង់ដឹងថបពូេរៀនភបសបែខ្មរ ឥឡូវភបសបែខ្មរពូេរៀន អបចេចះឬក៏ចបំបបនដូចេម្ដចែដរ? 

ខ៖ ភបសបែខ្មរអបច ខ្ញុំេរៀនហ្នឹងខ្ញុំេចះែតភបសបេយើងនិង្របវត្តិអីតិចតួចហ្នឹង។ 

ក៖ បបទៗ! េតើពូេរៀនរេបៀបដូចជបចងចបំអឺដូចជបឲ្យេយើងយល់តបមរេបៀបណបេតើេយើង 

 េរ់ៀនផ្ទបល់ខ្លួនឬក៏េរៀនគួរឬក៏េរៀនជបមួយេលបក្រគូ? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀនពីសម័យហ្នឹងខ្ញុំេរៀនគួរផង េរៀនជបមួយ្រគូផង ពីសម័យហ្នឹងខ្ញុំបបនេរៀនមិនែមនែតមួយ 

េពលេទគឺេរៀន្រពឹកល្ងបច។ 

ក៖ បបទៗ! ពីរេពល? 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ អញ្ចឹងពូមបនស្គបល់មិត្តភក្តិេ្រចើនអីេទកបលហ្នឹង? 

ខ៖ កបលហ្នឹងដូចស្គបល់េ្រចើនែដរ បុ៉ែន្ដឥឡូវវបេភ្លចអស់េហើយ។ 



ក៖ បបទៗ! េភ្លចខ្លះ។ 

ខ៖ កបលេនបសិក្វបមបនេហើយពួកម៉បកមិនេចះអត់េទ។ 

ក៖ បបទេលបកពូ! 

ខ៖ មិត្តភក្តិស្គបល់េ្រចើនែតេយើងែបកអស់របប់សិបឆ្នបំ អញ្ចឹងេហើយមិនដឹងថបអបណបស្លបប់ 

អបណបរស់អស់េទបណប។៎ 

ក៖ អញ្ចឹងចង់ដឹងថបពូស្គបល់មិត្តភក្តិជិតស្និតេហើយមិត្តភក្ដិជិតស្និទ្ធពូបំផុតេឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ ជិតស្និត េបើចបំេឈ្មបះខ្ញុំក៏េភ្លចែដរ។ 

ក៖ អត់អីេទេលបកពូ។ 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ អញ្ចឹងចង់ដឹងថបេលបកពូ្រសុកកំេណើតេកើតេនបឯណបែដរេលបកពូ? 

ខ៖ ្រសុកកំេនើតខ្ញុំេកើតេនបឧត្តុង។ 

១.  េនប្របេទសកម្ពុជប? 

ខ៖ េនប្របេទសកម្ពុជប។ 

ក៖ េខត្តណបពូ? 

ខ៖ េខត្តកំពង់ស្ពឺ។ 

ក៖ បបទៗ! អញ្ចឹងពូចបំេទភូមិពូ? 

ខ៖ អត់ចបំេទភូមិ។ 

ក៖ បបទៗេហើយចុះ្រកុងពូ? 

ខ៖ េបើេកើតលឺតបមម្តបយខ្ញុំហ្នឹងគបត់និយបយែតដល់េពលដឹងក្តីមកគឺេនបទី្រកុងភ្នំេពញ។ 

ក៖ អ៎ូ! បបទៗ! អញ្ចឹងធំដឹងក្តីេនបទី្រកុងភំ្នេពញ? 



ខ៖ េ្រពបះ្រគួសបរខ្ញុំគបត់មបនេធ្វើកបរងបររបជកបរអញ្ចឹងេហើយទីតបំងអត់មបនេនបមួយកែន្លងេទតិចេគ 

ផ្លបស់េទបេណះេទបេណបះអញ្ចឹងេទបណបស៎។ 

ក៖ ផ្លបស់រហូត អញ្ជឹងអត់ចបំកែន្លង? 

ខ៖ គប្មនេគបលេដបេនបមួយកែន្លង ែតេបើចបំកែន្លងជបងេគគឺេនបទី្រកុងភ្នំេពញហ្នឹងម្ដង។ 

ក៖ េនបទី្រកុងភ្នំេពញបបទ េហើយអឺអញ្ចឹងចង់សួរពូថបេនបឆ្នបំេនះេតើពូមបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ ឆ្នំាេនះេមើលខ្ញុំេកើតេនបឆ្នបំ១៩៦២មកដល់ឥឡូវ... 

ក៖ ពូអបយុបុ៉ន្មបនឥឡូវ? ឥឡូវពូអបយុបុ៉ន្មបនែដរមបនចបំេទ? 

ខ៖ ដូចជប៥៥េហើយហ្ហ៎េ ក? 

ក៖ ពូឥឡូវអបយុ៥៥ចុះក្នុងេសៀវេភប្រគួសបរពូដបក់ហប៎បុ៉ន្មបនដូចជបអត្តញ្ញបណប័ណ្ណអីពូ? 

ខ៖ អត្តញ្ញបណប័ណ្ណេគអត់មបនដបក់អបយុេយើងេទេគដបក់ែតឆ្នបំកំេនើតែដលេយើងេកើតេនបៃថ្ងណប 

ែខណបឆ្នបំណបអីែតបុ៉នហ្នឹងេទ។ 

ក៖ េហើយអបយុពូដូចជប៥៥ែម៉នេទពូ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ បបទពូ។ 

ខ៖ េបើេយើងដកេទបេឃើញេហើយដក2017ដក1962មកេឃើញេហើយអបយុ។ 

ក៖ បបទ! 

ពូ្របែហលជប៥៥ឆ្នបំអញ្ចឹងអឺចង់ដឹងថបេលបកពូកបរេរៀបកបរពូេរៀបកបរេនបេពលណបែដរ?ពូចបំៃថ្ងែខឆ្នបំ

កំេនើតែដរេទពូ ៃថ្ងែខកំេនើតែដលពូបបនេរៀបកបរជបមួយអី៊(មីង)? 

ខ៖ ដូចមិនចបំេទយូរេហើយ។ 

ក៖ យូរេហើយ? 

ខ៖ យូរេហើយ អត់ចបំ! ្រគបន់ែតថបកបលពីេពលេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ហ្នឹងដឹងថបខ្ញុំហ្នឹងមបនអបយុ 

្របែហល27បុ៉ែន្ដក្នុងឆ្នបំ េបើមិន៨៦, ៨៧កបលហ្នឹង។ 



ក៖ ៨៦េទប៨៧? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ច្ស់េហើយេលបកពូ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ្របែហលជបពីរឆ្នបំហ្នឹងឯង។ 

ក៖ បបទៗ! 

ខ៖ មិនេលើសពីហ្នឹង េបើមិន៨៦េទ៨៧។ 

ក៖ បបទអញ្ចឹងអឺពូអបយុបុ៉ន្មបនែដរ? េហើយអី ុអបយុបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ ២៧។ 

ក៖ ២៧!ចុះអី៊? ២២? គបត់្របបប់ថប២២ែមនេហ្ហ៎? េហើយខ្ញុំចង់ដឹងថបេតើពូមបនទំនបក់ទំនងជបមួយ 

អី៊តបមរយៈណប តបមរេបៀបណប? 

ខ៖ ខ្ញុំែដលទបក់ទងគ្នបេនបេធ្វើកបរងបរជបមួយគ្នប។ 

ក៖ បបទៗ! 

ខ៖ េធ្វើកបរេរបងច្រក េរបងច្រកេខ្ចបដូនទបវេយើងហ្នឹង។ 

១. អ៎ូ! េនបបបត់ដំបងេយើង? 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ អ៎ូ! អញ្ចឹងអឺពូមបនទំនបក់ទំនងជបមួយអី៊ហ្នឹងរយៈេពលបុ៉ន្មបនបបនេយើង បបនដល់ថ្នបក់ស្គបល់គ្នប 

ឬមួយជិតដិតឬមួយក៏ដល់ថ្នបក់មបនកបរេរៀបចំខបង អឺដូចជបកបរភ្ជបប់កបរេរៀបអបពបហ៏ពិពបហ៏? 

ខ៖ េលឿនែដរអត់ដល់មួយឆ្នបំផង្របែហងជបបុ៉ន្មបនែខ ពីរបីែខបុ៉ណ្ណឹងឯង។ 

ក៖ ពីរបីែខ េលឿន។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយរហ័ស! កបលហ្នឹងវបេ្រចើនេពកកញ្ឆក់ខ្ញុំយកេទបមុនេទបគបត់េលឿនជបងេគ។ 

ក៖ កបលហ្នឹងពូមបនស្ថបនភបពពិបបកអីេទេពលែដលតបម្រសលបញ់អី ុ មបនឧបសគ្គេផ្សងេទៀតេទ? 



ខ៖ អត់មបនឧបសគ្គអីរបរបំងេទ។ 

ក៖ េពលចិត្តគបត់ឲ្យពុកែម៉េទបស្ដីដណ្ដឹងបេណ្ដោយ អញ្ចឹងតបមគបត់រយៈេពលបុ៉ន្មបនេទើបឈបនដល់ 

ថ្នបក់េរៀបចំអបពបហ៏ពិពបហ៏ពូ? 

ខ៖ បុ៉ន្មបនៃថ្ងបុ៉ន្មបនែខហ្នឹងេហ្ហ៎? 

ក៖ បបទៗបុ៉ន្មបនៃថ្ងអឺដូចជបបុ៉ន្មបនែខដូចជបរហូតដល់ៃថ្ងមួយមបនអបពបហ៏ពិពបហ៏រយៈេពលែដល 

ពូ្រសលបញ់អី ុមកដល់េពលេរៀបកបរចង់ដឹងថបបុ៉ន្មបនែខបុ៉ន្មបនៃថ្ងែដរ? 

ខ៖ ជិតកន្លះឆ្នបំ ថបកន្លះឆ្នបំចុះ។ 

ក៖ អឺ្របបំមួយែខ? 

ខ៖ ្របំាមួយែខ។ 

ក៖ ្របែហលកន្លះឆ្នបំ។ អញ្ជឹងខ្ញុំបែង្វរមកពី ចង់សួរពីប្អូន្រសី បងប្អូន្របុស្រសីពូមបនបុ៉ន្មបនអ្នក ែដរ? 

ខ៖ បេង្កើតេហ្ហ៎? 

ក៖ បបទ បងប្អូនបេង្កើត។ 

ខ៖ បងប្អូនបេង្កើតមបនែតម្នបក់ តបំងពីសម័យបុ៉លពតែបកគ្នបមកសល់ពីរនបក់េទមួយសម្បុក។ 

ក៖ សល់ពីរនបក់េហើយចឹង្របុសពូម្នបក់ឯងនិងម្នបក់នបក់េទៀត្របុសែដរែមនេហ្ហ៎? 

ខ៖ េទ្រសី។ 

ក៖ អ៎ូ ្រស!ី ចុះប្អូនេហ្ហ៎ពូ? 

ខ៖ ប្អូន។ 

ក៖ ប្អូន្រសី េហើយនិងពូ? 

ខ៖ ប្អូន្រសីេពបេគេហើយនិងខ្ញុំ កណ្ដាល។ 

ក៖ ពូកូនទីពូកូនទីបុ៉ន្មបនពូកូនទីមួយឬក៏…? 

ខ៖ ខ្ញុំ… 



ក៖ កូនទីមួយេ្រពបះគបត់ប្អូន? 

ខ៖ អត់េទអឺេបើនិយបយបងប្អូនទបំងអស់េហ្ហ៎? 

ក៖ អត់េទនិយបយ… 

ខ៖  បងប្អូនែដលសល់ហ្នឹងេហ្ហ៎? 

ក៖ អត់េទ បងប្អូនទបំងអស់មបន២នបក់។ 

ខ៖ បងប្អូនទបំងអស់កំុស្លបប់វបមបន៧។ 

ក៖ អ៎ូ ៧នបក់! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ ក៏បុ៉ែន្ដសល់ពីរ? 

ខ៖ សល់ែត២េទ។ 

ក៖ អញ្ចឹងចង់ដឹងថបេតើពូកូនទីបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំកូនទីបួន។ 

ក៖ កូនទីបួន អញ្ជឹងមបនន័យថបមបនបងបីនបក់។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ បបទែតឥឡូវគបត់ស្លបប់តបំងពីជំនបន់ហ្នឹងមកសល់ែតពីរនបក់ ឥឡូវពូអឺ...ែបកពីគបត់េហើយសល់ 

ែតពូម្នបក់ឯង។ 

(្របពន្ធ)៖ ពួកគបត់ស្លបប់េដបយសបរែតេគវបយេចបលនិងអត់បបយ។ 

ក៖ អ៎ូ េវទនបែមនែទន! ែតឥឡូវហ្នឹងវបេម៉ចបច្នុប្បន្នវបដូចពូរកអត់េឃើញេទ? 

ខ៖ អត់! 

ក៖ អត់េឃើញេសបះ? 



(្របពន្ធ)៖ នឹកែដរ ែតគបត់នឹក េពលណបនឹកគបត់ទឹកែភ្នក។ 

ក៖ បបទៗ! េហើយេអបយែតនឹកេរឿងហ្នឹងពូមបនអបរម្មណ៏ថបចង់នឹក្រសក់ទឹកែភ្នក។ 

(្របពន្ធ)៖ គបត់និយបយែលងរួច។ 

ក៖ សុំេទបសពូ! 

(្របពន្ធ)៖ គបត់នឹកេឃើញបងប្អូន។ 

ខ៖ បបទៗ! ហ្នឹងេហើយគបត់អត់ចង់… 

(្របពន្ធ)៖ គបត់អួរេដើមក និយបយែលងេចញ។ 

ក៖ អឺមបនេទៀតចង់សួរថប អឺពូមបនចបំ...សុំេទបស! អត់អីេទពូ ពូតបំងចិត្តតិច។ 

(្របពន្ធ)៖ គបត់និយបយេរឿងហ្នឹងគបត់នឹកេឃើញ បងគបត់េគយកវបយេចបល។ 

ក៖ បបទៗ! 

(្របពន្ធ)៖ ប៉បគបត់េគជំនបន់ទម្លបក់រដ្ធ្របហបរែបករហូត។ 

ក៖ បបទៗ! 

(្របពន្ធ)៖ ដល់េពលម្ដបយបុ៉ល ពតសម្លបប់េចបលទបំងអស់ េនបម្នបក់ឯងដល់េពលមបន២នបក់បងប្អូន 

េពល្រគបប់េផ្លបងេតបងបងប្អូន ដឹកៃដបងប្អូនរត់ហ្ហប៎។ 

ក៖ បបទ! 

(្របពន្ធ)៖ សុខចិត្តេលើកប្អូនបីេទបឆ្លង្របលបយ 

ក៖ បបទ បបទ! 

(្របពន្ធ)៖ ចប!៎ ឆ្លង្របលបយេហើយ ងបកមកយកអង្ករ ្រគបប់េផ្លបងចំពបក់កណ្ដាលែបកគ្នបបេណ្ដោយ។ 

ក៖ អ៎ូ! 

(្របពន្ធ)៖ ចប ៎ែបកប្អូន្រសីមកទល់ឥឡូវ។ 



ក៖ ែបកបបក់កម្សត់ែមនែទន និយបយេទប។ 

(្របពន្ធ)៖ អញ្ជឹងេទបក៏គបត់និយបយអត់រួច។ 

ក៖ អត់រួច បបទ! ខ្ញុំយល់អបរម្មណ៍គបត់ែដរ។ 

(្របពន្ធ)៖ ចប!៎ របល់ៃថ្ងនឹកប្អូនណបស់ នឹកប្អូន នឹកម្ដបយ គបត់នឹកទបំងអស់។ គបត់ថបេនបែតប្អូន្រសីមួយ 

េបើសិនជបបបនជួបប្អូន្រសី គបត់មិនដឹងអរយ៉បងណប េបើសិនេនបដល់ឥឡូវែសជបងេហើយ។ 

ក៖ បបទៗអី៊! 

(្របពន្ធ)៖ េពលហ្នឹងែបក្រគបប់េផ្លបង េយើងមិនដឹងថបស្លបប់ឬរស់ 

េហើយគបត់េនបចបំថបមនុស្ស្រសីម្នបក់ដឹក ៃដប្អូនគបត់រត់អញ្ជឹងហ្ហប៎។ 

ក៖ បបទៗ! 

(្របពន្ធ)៖ ចុះេបើវបេផ្លបងពបក់កណ្ដាលេហើយ។ 

ខ៖ បបទ! 

(្របពន្ធ)៖ េយើងដឹងវបស្លបប់ឬរស់ េយើងក៏វបមិនដឹង។ 

ក៖ បបទ! 

(្របពន្ធ)៖ ចប!៎ 

ក៖ តបមេមើលេទបវបអឺ ជីវ្របវត្តិគបត់វបែបកចឹង បងប្អូនគបត់េ្រចើនចឹងវបែបកេទបអស់បេណ្ដោយ 

អញ្ជឹងមបនន័យថបេលបកពូេនបសល់ែតប្អូន្របុសម្នបក់ឥឡូវគបត់ែបកេទបេទៀត… 

(្របពន្ធ)៖ ្រស ី

ក៖ អ៎ូ ប្អូន្រសី ្រសីេពប។ បបទៗពូ! ចង់សួរពូ… 

(្របពន្ធ)៖ ស្លបប់ហ្នឹងេគយកេទបកប់មិនែតឯង និយបយមួយរេណ្ដបមិនេចះតិចនបក់។ 

ក៖ អ៎ូ បបទ! 

(្របពន្ធ)៖ ស្លបប់ក្នុងេពទ្យ មិនទបន់ម្ដបយផង េគរុំកេន្ទលយកេទបបបត់ 



ក៖ អ៎ូ! 

(្របពន្ធ)៖ េហើយេគតបមរកគបត់ យកគបត់វបយេចបលេទៀត ែតមបន្របធបនេគមួយ 

យុវជនេគជួយសុំេនបជបមួយបបនរស់ែតឯង។ 

ក៖ បបទៗពូ! សុំេទបស! ចង់សួរពូមបនេនបចបំៃថ្ងែខឆ្នបំកំេនើតរបស់ឪពុកម្តបយរបស់ពូេទពូ? 

ខ៖ អត់ចំាេទ។ 

ក៖ បបទអបយុគបត់បុ៉ន្មបនក៏អត់ដឹងែដរពូហ្ន៎? 

ខ៖ អត់ អត់ដឹង។ 

(្របពន្ធ)៖ គបត់ចបំេឈ្មបះឪពុកម្តបយបេង្កើតគបត់ គបត់ចបំេឈ្មបះ។ 

ក៖ បបទៗ! 

(្របពន្ធ)៖ េឈ្មបះឪពុកគបត់ហ្នឹង េសប សុខន។ 

ក៖ េសប សុខន ឪពុកគបត់ ចុះម្តបយពូ? 

(្របពន្ធ)៖ ម្តបយគបត់េឈ្មបះហុង សបលី។ 

ក៖ ហុង សបលី បបទ បុ៉ែន្ដឆ្នបំកំេណើតគបត់ពិបបកចំាតិច? 

(្របពន្ធ)៖ អត់ចំាេទ។ 

ក៖ បបទេ្រពបះវបយូរេហើយ វបយូរេហើយ។ ចុះ…. 

(្របពន្ធ)៖ គបត់ទបហបនអូនេអើយ មិនេនបរស់។ 

ក៖ អ៎ូ! ជំនបន់ទបហបនអញ្ចឹងមបនន៍យថបទបហបនហ្នឹងវបេពញ... 

(្របពន្ធ)៖ គបត់សក័្ក្របបំេទៀតហ្ហ៎ា េធ្វើេម៉ចេគទុក។ 

ក៖ អត់ទុកបបនេទេ្រពបះថបទបហបនវបចបំបបច់េទបសធ្ងន់បំផុតសម័យណុង។ 

(្របពន្ធ)៖ ដបក់អបម៉បរីនេទប ដឹងយកេទបចបក់េចបលេនបណប។ 



ក៖ បបទៗ! 

(្របពន្ធ)៖ បបត់រហូត! គបត់្រសៃម៉េឃើញេគ... 

ខ៖ ែមនទបហបនេទអូនេអើយក្នុង្រកសួងកបរងបរេយើងសព្ធៃថ្ងហ្នឹងគបត់េនបក្នុង្រកសួងមហបៃផ្ទ។ 

ក៖ មហបៃផ្ទ!  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ បបទអបហ្នឹងក៏ទបក់ទងដូចជប... 

ខ៖ វបដូចែតគ្នប កបន់អបវុធដូចគ្នប។ 

ក៖ បបទ បបទជបស្រតូវទី១របស់ពួកែខ្មរ្រកហមហ្នឹងគឺទបហបនហ្នឹងឯង េយបធប អញ្ជឹងមបនន័យថបេបើ 

ប្តូរស្ថបនភបពដូចជប  េធ្វើជបមនុស្សធម្មតបៃថ្ងហ្នឹងដូចជបពូអត់ អត់ដល់េគសម្លបប់េទែមនេទពូ? 

(្របពន្ធ)៖ បបត់ខ្លួនបេណ្ដោយ មិនដឹងេគសម្លបប់មិនសម្លបប់េគេហបេឡើងអបម៉បរីន េឡើងទបំងអស់គ្នប។ 

ក៖ េមេគេហបេឡើងទបំងអស់។ 

(្របពន្ធ)៖ ចប!៎ 

ក៖ េហើយេបើសម័យហ្នឹង េបើ... 

ខ៖ មិនែមនេទពីសម័យហ្នឹងងខ្ញុំេនបដឹងក្តីេហើយខ្ញុំេនបចំាហ្ហ៎ា។ 

ក៖ បបទៗ! 

ខ៖ សម័យទម្លបក់រដ្ឋ្របហបរហ្នឹងេគប្ដូរប៉បខ្ញុំដកេចញពីអឺេខត្តកំពង់ស្ពឺ ហ្នឹងេអបយេទបកបន់េនបេខត្ត 

្រកេចះ្រសុកឆ្លូង។ 

ក៖ បបទៗ េគប្តូគបត់េទបវិញេទប។ 

ខ៖ ដល់ែតេពលហ្នឹងខ្ញុំេនបចបំ។ 

ក៖ បបទៗ! 

ខ៖ េពលហ្នឹងេហើយែដលេយើងស្រង្គបមជបមួយនិងេវៀតណបមខបងេជើងពួកេធ្មញេខ្មបហ្ហ៎ា 



ក៖ បបទៗ! 

ខ៖ ខ្ញុំមិនដឹងខបងេជើងខបងត្បូងេទេ្រពបះដឹងែតថបេធ្មញេខ្មបវបេចះែតមបនកបររកបំរកុះៗអញ្ចឹង 

 េទបដល់ែតេគេធ្វើរដ្ឋ្របហបរទម្លបក់សេម្តចហ្នឹងបបនមកដល់សម័យសបធបរណរដ្ឋលន់នល់គបត់

នេធ្វើរដ្ឋ្របហបរហ្នឹងគបត់ក៏បបត់ខ្លួនេទបេនបេខត្ត្រកេចះ ្រសុកឆ្លូងមុននឹងគបត់េនបហ្នឹងគបត់េអបយអឺ 

កបលហ្នឹង គបត់េអបយម្តបយខ្ញុំនបំកូនមកេរៀនេនបភ្នំេពញវិញ មក។ 

ក៖ បបទៗ!  

ខ៖ េហើយចបំគបត់មកតបមេ្រកបយអញ្ចឹងហ្ហ៎ា។ 

ក៖ បបទ! ពូខ្ញុំចង់សួរពូមួយថប េតើពូមបនេនបចបំជីដូនជីតបពូគបត់េនបអបយុបុ៉ន្មបនកបលពីជំនបន់ ហ្នឹងពូ? 

ខ៖ មិនចបំេទ។ 

ក៖ បបទ 

ខ៖ ពុកម្តបយមិនចបំផងទ្រមបំជីដូនជីតបេទៀត។ 

ក៖ ចុះកែន្លងែដលពួកគបត់េកើតពូមបនចំាេទពូដូចជប្រសុកកំេណើតគបត់? 

ខ៖ ្រសុកកំេនើតគបត់កបលហ្នឹង ខ្ញុំដឹងក្តីមកខ្ញុំលឺយបយតបខ្ញុំនិយបយកបត់េនបខបង ខបងហ្នឹងមិនដឹង 

េខត្តកណ្ដាល ឬក៏េខត្តអីេទ េនបែ្រពកដូង។ 

ក៖ ែ្រពកដូង។ 

ខ៖ ែ្រពកដូង េ្រតើយស្លបេយើងេនបខបងស្អបងហ្នឹងហ្ហ៎ា។ 

ក៖ បបទៗ!អបហ្នឹង្រសុកឬមួយក៏...? 

ខ៖ អបហ្នឹងដូចជបភូមិេទអី ភូមិែ្រពកដូង ែ្រពកដូង េ្រតើយស្លប។ 

ក៖ បបទអបហ្នឹងេនបេខត្តណប េនបេខត្តណបអបហ្នឹង? 

ខ៖ អបហ្នឹងដូចេខត្តកណ្ដាល។ 

ក៖ េខត្តកណ្ដាល។ 



ខ៖ េនបេ្រតើយខបងេកើតទេន្ល។ 

ក៖ េកើតទេន្ល បបទ! ្រកុងណបពូមបនេនបចបំេទពូ? ្រកុងភ្នំេពញ?  

ខ៖ េខត្តកណ្ដាល ្រកុងភំ្នេពញេហ្ហ៎? 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ពីសម័យហ្នឹងមិនដឹងថប្រកុងណបេខត្តណប? 

ក៖ េ្រពបះវបយូរេហើយជំនបន់ហ្នឹង ។ 

ខ៖ ខ្ញុំមិនដឹង េ្រពបះសម័យហ្នឹង.. 

ក៖ គបត់ខូចអស់េហើយ។ 

ក៖ េនប្របេទសកម្ពុជប? 

ខ៖ េនប្របេទសខកម្ពុជបេយើង ្របេទសែខ្មរក៏បបន។ 

ក៖ កម្មរហូតបបទ។ 

(្របពន្ធ)៖ េ្រពបះអីកម្មេនបមុខ។ 

ក៖ កម្មរហូតម្តងកម្ពុជប! ចង់សួរពូថបេតើពូមបនដឹងអ្វីេផ្សងេទៀតេទពី្រកុម្រគួសបររបស់ពូ។ 

ខ៖ េបើនិយបយពីដឹងេ្រចើន។ 

ក៖ បបទ! ពូអបចសេង្ខបបបនេទដូចជបេរឿង្រកុម្រគួសបរបស់ពូពីមុនមកអំពី្រកុម្រគួសបរ ពីមុនមក 

្រកុម្រគួសបរដូចជបឪពុកម្តបយរស់េនបជបមួយគ្នបពីមុនមក។ 

ខ៖ ដូចអត់មបនអីផង្រគួសបរខ្ញុំរស់េនប្រសួលដល់េពលសម័យស្រង្គបម េយើងេម៉ច្រសួល។ 

ក៖ ចុះអំពីជីវភបពរបស់ពូេនះយ៉បងេម៉ចែដរ ធូរធបរ? 

ខ៖ មបនស្អី ជីវភបពខ្ញុំធូរធបរពីសម័យហ្នឹងអត់មបនអីលំបបកផង។ 

ក៖ បបទៗ! អញ្ចឹងមបនន័យថបពួកគបត់គឺេនបក្នុង្របេទសកម្ពុជបេយើងទបំងអស់ែមនេទពូ? 



ខ៖ េនប្របេទសកម្ពុជប 

ក៖ គិតថបមបនរស់េនបឯបរេទសអីេទ? 

ខ៖ អត់េទ អត់មបនេទ! 

ក៖ បបទៗ! េតើពួកគបត់រស់េនបេខត្តណបពូេនបជួបជំុ្រគួសបរពូ? 

ខ៖ េនប្រកុងភំ្នេពញ។ 

ក៖ អ៎ូ! េនប្រកុងភ្នំេពញ េតើពួកគបត់ធ្លបប់រស់េនបេ្រកប្របេទសេទពូ? 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ អត់េទ។ 

ខ៖ អត់ែដលមបនរស់េនបេ្រកប្របេទសេទ។ 

ក៖ ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់្រតឹមហ្នឹង។ អរគុណពូេ្រចើន ែដលបបនេរៀបរបប់េអបយខ្ញុំដឹងទបំងអស់ពីជីវ ្របវត្តិ

របស់ពូ។ 


