
ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង ថេម សាវ៉ា ង 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា     ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស គេម សាវ៉ែង 
 

ក៖ ជាដំបូងន្ធងខ្ុំសូមញេែងអំ្ណរគុណដល់អ្នកមីងញដលឱ្យខ្ុំសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់មីង 
ន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ ញ ៉ែម សុគន្ធា  ជាអ្នកសម្ភា សគៅកនុងថ្េៃគ ោះ។អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគ ម្ ោះអ្នកមីងគព  
អ្នកមីងគ ម្ ោះអី្ញដរ? 

ខ៖ គេម សាវ៉ែង។ 

ក៖ ចាសថ្េៃគ ោះខ្ុំសម្ភា សអ្នកមីងគឺគៅកនុងថ្េៃទី៩ ញខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ការសម្ភា សគ ោះត្រូវ 
បា គរៀបចំគ ើងគោយសកលវទិាលយ័គៅត្បគទសអាគមរចិគ ម្ ោះថា ប ី វ៉ែយ យ ូសកលវទិា 
ល័យម្ភ កមមវធីិគដើមបីសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់អ្នកមីង ិងត្បជាពលរដឋញខមរគដើមបីគពលអ្ន្ធ 
គរគៅមុខគៅកូ គៅអ្នកមីង ិងម ុសសជំន្ធ ់គត្កាយអាចដឹងដំគណើ រគរឿងជីវត្បវរិតឆ្កជីវរិ  
របស់អ្នកមីង។អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងអ្ ុញ្ញា រឱ្យខ្ុំោក់ការសម្ភា សមួយគ ោះចូលគៅកនុងគវបសាយ 
របស់សកលវទិាល័យ ប ី វ៉ែយ យូ ញដរឬគទមីង? 

ខ៖ ចាសខ្ុំត្ពម។ 

ក៖ ចាសញដលគវបសាយគ ោះម្ភ គ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu គ ើយន្ធង 
ខ្ុំសូមចាប់គ្តើមគធវើការសម្ភា សដល់អ្នកមីង អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសូមត្បាប់គ ម្ ោះគព របស់អ្នកមីង 
មតងគទៀរ? 

ខ៖ គេម សាវ៉ែង។ 

ក៖ មីងម្ភ គ ម្ ោះគៅគត្ៅអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់គទម្ភ ញរមួយ នឹង។ 

ក៖ ញរមួយ នឹងគទគ ? 

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


ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ ចាសគរើអ្នកមីងគកើរគៅថ្េៃញខឆ្ន ំណាញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ គកើរគៅឆ្ន ំ១៩៦៤។ 

ក៖ ១៩៦៤ គៅថ្េៃញខទីប៉ែុន្ធម  ? 

ខ៖ ថ្េៃទី២ ញខ៥។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើទីកញ ែងកំគណើ រអ្នកមីងគៅភូមិឃុំណាញដរ? 

ខ៖ ឃុំពារម្ភ ជ័យ ស្សុកពាមរ គខរតថ្ត្ពញវង។ 

ក៖ ចាសអ្នកមីងគកើរឆ្ន ំញខមរជាសរវអ្វីញដរមីង? 

ខ៖ ខ្លែ ។ 

ក៖ ឆ្ន ំខ្លែ  គរើអ្នកមីងម្ភ បងបអូ ត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម  ន្ធក់ញដរមីង? 

ខ៖ ម្ភ ទំងអ្ស់៨ន្ធក់ វម្ភ ១០ន្ធក់ញរប៉ែុល ពរវសម្ភែ ប់ម្ភន ក់គ ើយសាែ ប់អ្រ់បាយម្ភន ក់។ 

ក៖ អូ្យអ្រ់បាយគពលជំន្ធ ់ប៉ែុល ពរ នឹង? 

ខ៖ ចាសគកើរមកគារ់អ្រ់ម្ភ ទឹកគោោះ ម្ភត យខ្ុំគារ់អ្រ់ម្ភ អី្ ូប ហ៎...។ 

ក៖ គ ើយគកើរមកសាែ ប់ មងគៅ? 

ខ៖ គកើរមកបា យូរញដរ គកើរមកបា ៦ ៧ញខញដរបា សាែ ប់។ 

ក៖  ូ...អ្រ់ម្ភ អ្នកណាគគគមើលញេគទអ្នកមីងគ ? 

ខ៖ ញេអី្គៅអាពរគារ់អ្រ់ម្ភ ទឹកគោោះអ្រ់ម្ភ អី្ ូប ហ៎...។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៥) ហ៎...។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គយើងកំពុងវកឹវរ កំពុងអ្រ់អី្សុីហា ជំន្ធ ់ នងឹសុីគសាៃ រមួយអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ វម្ភ វមិ ខវោះគទប៉ែុញ តគគអ្រ់ឱ្យគយើង ូប ។ 

ក៖ គ ើយចុោះឥ ូវបងបអូ អ្នកមីងគៅរសស់ពវថ្េៃបា ប៉ែុន្ធម  ន្ធក់? 

ខ៖ ឥ ូវ នឹងប៉ែុល ពរសម្ភែ ប់មួយឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៥)។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់អាយុ១៨គគសម្ភែ ប់គារ់ គ ើយកាលឆ្ន ំ៧៥ខ្ុំបា សាែ ប់មួយគទៀរគោយម្ភត យខ្ុំអ្រ់ 
ម្ភ ចំណីអាហារអី្អ្ញ្ច ឹងបំប៉ែ អ្ញ្ច ឹង គារ់សាែ ប់កូ មួយគទៀរគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឥ ូវគៅកូ ៨ន្ធក់។ 

ក៖ ៨ន្ធក់ ឥ ូវពួកគារ់គៅឯណាខែោះមីង? 

ខ៖ ពួកគារ់គៅឯស្សកុម្ភន ក់គ ើយមកគៅភនំគព ទំងអ្ស់គាន ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើឪពុកអ្នកមីងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ គ ម្ ោះគេម អ្ ុល។ 

ក៖ គេម អ្ ុល មីងចាំថាគារ់ឆ្ន ំកំគណើ ររបស់គារ់គៅឆ្ន ំប៉ែុន្ធម  ? 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ចាំគទ។ 

ក៖ ញរដូចជាគៅកនុងសំបុត្រកំគណើ ររបស់អ្នកមីងគារ់គកើរឆ្ន ំប៉ែុន្ធម  វ ិ? 

ខ៖ គមើលៗ ១៩៣៩។ 



ក៖ ចាស នឹងគ ើយ គៅភូមិឃុំអី្គគញដរគារ់គកើរហា? 

ខ៖ គារ់គៅឃុំពាមម្ភ ជ័យ ស្សុកពាមរ គខរតថ្ត្ពញវង។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ស្សុកកំគណើ រគារ់គៅ នឹង ខ្ុំគកើរគៅ នឹងញដរ។ 

ក៖ ញរមីងចាំគទថាឪពុករបស់អ្នកមីងគារ់គកើរឆ្ន ញំខមរអី្គគញដរ ជាសរវអី្គគញដរមីង? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុំឆ្ន ំត្ជូក។ 

ក៖ ឆ្ន ំត្ជូក ចាសអ្នកមីង អ្នកមីងដូចជាម្ភ ការចងចាំអី្ខែោះជាមួយឪពុករបស់អ្នកមីង 
អ្ ុសាវរយី ៍អី្អ្ញ្ច ឹងហាអ្នកមីង? 

ខ៖ ជាមួយគារ់កមសរ់ គ ើយគារ់ថាអ្គញ្ច កគោយសារគយើងជំន្ធ ់ នឹងខ្ុំគៅអាយុ១២ 
១៣ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយវអ្រ់បាយញម ញទ  គ ើយខ្ុំគ ើយ ឹងគារ់ នឹងបា គៅរកស្សូវគៅស្សុកញស្សហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយគារ់ញរកម្ភា ង២គៅ អ្ងករម្ភា ង២គៅគ ើយខ្ុំទូលមួយគៅមកពីរន្ធក់ឪពុក  នឹងកូ  
អ្ញ្ច ឹងគៅទូល ហ៎...ឆ្ៃ យហាណាសចូ់ល១០០គី ូដីអី្គណាោះ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ពីគខរតថ្ត្ពញវងមក ដលទ់គ ែ ហ៎...អ្ញ្ច ងឹកមសរ់ជាមួយគារ់គ ើយខ្ុំជួបគារ់ពីឆ្ន ំ៧៥ 
(១៩៧៥)រ ូរគារ់ជាប់គុកជំន្ធ ់ប៉ែុល ពរយកគារ់គៅោក់គុកគធវើគម១០ខនង ហ៎...គ ើយគគ 
យកគារ់គៅោក់គុកគ ើយដល់គពលឆ្ន ំ៧៣(១៩៧៣)ខ្ុំររ់គៅញស្សកនុងរបបប៉ែុល ពរញខមរ 
ត្ក មគកៀរខ្ុំគៅឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៥) គារ់ជាប់គុកតំងពីឆ្ន ំ៧៣រ ូរដល់ឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៣ 



១៩៧៥)បា គារ់ត្រលប់មកវ ិ ត្រលប់មកវ ិគយើងបា ចាប់គ្តើមគារ់គយើងអ្រ់បាយ គយើង 
គដើរសុំទ គគគៅកនុងប៉ែុល ពរ ហ៎...គយើងររ់គៅ អ្រ់ម្ភ អី្ បូ ហ៎...អ្ញ្ច ឹងដល់គពលឆ្ន ំ៧៥ 
(១៩៧៥)ខ្ុំបា ញបកគារ់គោយសារគគយកគារ់គៅ គៅគរៀ សូត្រ គៅគរៀ សូត្រជំន្ធ ់អាពរ 
គគគៅថាយកគៅគរៀ សូត្រ។ 

ក៖ គ ើយគគសម្ភែ ប់អី្គៅមីងគ ? 

ខ៖ ជំន្ធ ់ នឹងគគអ្រ់ទ ់សម្ភែ ប់គទ គៅកនុង៧៣ ៧៤(១៩៧៣ ១៩៧៤)អ្រ់ទ ់គទ ចាប់ 
គ្តើម៧៥(១៩៧៥) គារ់ដូចថាគគជិរពាក់កណាត ល៧៤(១៩៧៤) ចូលដល់៧៥(១៩៧៥)គគ    
ត្បញលងគារ់មកវ ិគៅណាស ់ ញរមកវ ិគារ់សគម គារ់អ្រ់អី្ បូ ហ៎...គារ់ ូបរុកញក 
 ូបជីងចក់  ិយាយរមួអ្រ់ម្ភ អី្សុីគទគៅស្សុកញស្សគគ ូបអ្ញ្ច ងឹគឃើ ជីងចក់ គឃើ រុកញក 
ន្ធំគាន ចាប់យកមកត្បលាក់អាំងអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ គ ើយគពលគារ់មកវ ិអី្អ្ញ្ច ឹងគៅគយើងដូចថា 
គយើងម្ភ មុខរបរមួយដូចជាគគគៅ នងឹ គគម្ភ ស ករណ៍មួយអាណិរគយើង គគឱ្យញស្សគយើង 
ទុកសទូងដកអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ គ ើយពួកខ្ុំមុខរបរក៏ខ្ុំមិ បា គៅរកត្រពាំង អាត្រពាំងគគលក់គៅ 
្ារ ហ៎...អាត្រពាំងស្សស ់ហ៎...ជំន្ធ ់គៅ នឹងសមបូរថ្ត្ពឬសសណីាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ គ ងគ ើយអ្ញ្ច ឹង។ 

ខ៖ គ ើយគៅរកត្រពាំង នឹង គ ើយគៅរកត្រពាំងអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ អ្នកស្សុក នឹងគគមិ រកគទអ្នក 
ស្សុក នឹងគគអ្រ់រកគទគគម្ភ ស្សូវ ហ៎...គ ើយគយើងររ់គៅ គយើងអ្រ់ម្ភ ស្សូវអ្រ់ម្ភ ញស្សអី្ 
គយើងគៅរកត្រពាំង នឹងយកមកដូរស្សវូអ្ញ្ច ឹងគយើង គៅរកមួយថ្េៃបា ចូលត្បញ ល៥០ ៦០ 
គី ូត្រពាំងញដរ។ 

ក៖ អូ្យគត្ចើ ណាសអ់្ញ្ច ឹង។ 

ខ៖ សមបូរណាស ់ ប៉ែុ ៗគ ោះយកមកគយើងចិរវោក់ត្តំទឹកអ្ញ្ច ងឹគៅ អាណាគធវើត្រពាំងជូរគធវើ 
គៅ អាណាគធវើត្រពាំងសាបគធវើគៅ គ ើយខ្ុំគដើរដូរស្សូវ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 



ខ៖ តំងពីរូចខ្ុំគ ឿយរ ូរ អ្ញ្ច ឹងបា ខ្ុំអ្រ់បា គរៀ សូត្រ នឹងគគ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយបន្ធទ ប់មកអ្ញ្ច ឹងគៅឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៥)ដូចជាថ្េៃទី១៧គមសា ១៧គមសាវជាញខ០៤  
គគរគំោោះទីត្កងុភនំគព  អ្ញ្ច ឹងគពល នឹងបងខ្ុំចាប់គ្តើមគធវើឆ្ែប គធវើឆ្ែប កងឆ្ែប។ 

ក៖ គគគៅឱ្យគធវើញម មីងគពល នឹង? 

ខ៖ គពល នឹងគគគៅឱ្យគយើងគធវើហា គគចាប់ដូចគគចាប់ទហា អ្ញ្ច ឹងត្បញកកអ្រ់បា គទ។ 

ក៖ គ ើយគធវើគយើងត្រវូញរហា  សម្ភែ ប់គគឬក៏គម៉ែចញដរ? 

ខ៖ គារ់អ្រ់សម្ភែ ប់គគគទគោយសារជំន្ធ ់ នឹងគគអ្រ់ទ ់សម្ភែ ប់គទឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៥)ចាប់គ្តើម 
ដូចថាវម្ភ សម្ភែ ប់រិចៗគ ើយចាប់គ្តើមវម្ភ សម្ភែ ប់រិចៗ គ ើយដល់គពលអ្ញ្ច ឹងគៅបងខ្ុំ 
គគយកគារ់មកសម្ភែ ប់គៅពគបាម ពថ្ ែថ្ត្ពពញពគ ោះ ញ អងអ្រ់សាគ ល់គទគៅគខរតថ្ត្ពញវងញដរ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយសាែ ប់អ្ញ្ច ឹងគៅគៅរ រូដល់ឆ្ន ៧ំ៥(១៩៧៥)អ្ញ្ច ឹងគៅជិរចុងឆ្ន ំ៧៦(១៩៧៦) 
គយើងចាប់គ្តើមជគមែៀសមកស្សុកវ ិ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖  នឹងគ ើយចាប់គ្តើមជគមែៀសមកស្សុកវ ិពួកគយើងចាប់គ្តើមអ្រ់បាយគ ើយ គ ើយចាប់ 
គ្តើមអ្រ់បាយអ្ញ្ច ឹងគៅឆ្ន ំ៧៥ ៧៦អ្ញ្ច ឹង(១៩៧៥ ១៩៧៦)ពួកគយើងចាប់គ្តើមដូចជាោំដុោះអី្ 
កាប់ដីកាប់អី្ោដំំ ូងោំអី្ ប៉ែុញ តគយើងោគំៅដូចថា្លដំណំាដូច ុចគអាយគយើង ហ៎...ដូចថា 
វ្តល់ញ្ែផ្កក  ដំ ូងអី្អ្រ់ខវោះ ូបគទ ប៉ែុញ តគគអ្រ់ឱ្យគយើង ូបគទ ចាប់គ្តើមដូចថាគយើងម្ភ គចក 
ម្ភ អី្អ្ញ្ច ឹងគៅ គយើងចាប់គ្តើមវញចកគចកអី្ឱ្យគយើងអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់ គសាៃ រម្ភន ក់មួយៗ ពួក 
គយើងចាប់គ្តើមគាស់គល់អាលហុងគយើង នឹង។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ លហងុ នឹងយកគៅឆ្ែូស ឆ្ែូសគ ើយគយើងយកគៅគឆ្ោ រទឹកគ ើយគយើងយកមកោំបាយ 
លាយអ្ងករមួយត្គាប់ៗ។ 

ក៖ គ ើយ ូបឆ្ៃ  ់ញដរមីងគ ? 

ខ៖ គទោះបីឆ្ៃ  ់មិ ឆ្ៃ  ់គយើងអ្រ់គយើងឆ្ៃ  ់គ ើយ  នឹងគ ើយ គ ើយត្រកួ គយើង នងឹ ត្រកួ  
ត្រគកចគយើង នងឹយកមកហា ់គ ើយស្សុោះគ ើយោក់លាយអ្ងករោំបាយ។ 

ក៖ អាត្រកួ ត្រគកច នឹងញម ? 

ខ៖ អាត្រកួ ត្ក មៗ ហ៎...។ 

ក៖ ោក់ត្រកួ ត្រគកចពុក មង។ 

ខ៖ អ្រ់គទ អាត្រកួ ត្ក មគយើង អាត្រកួ ត្រគកច នឹង។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គយើងយកមកហា ់រូចៗគៅ គយើងគសាៃ រវអាជ័រគច គយើងោក់ោំបាយ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ងករមួយត្គាប់ៗ។ 

ក៖  ុី...គវទន្ធណាស់មីងគណាោះ? 

ខ៖ គវទន្ធណាស់ គ ើយគត្កាយមកអ្ញ្ច ឹងគៅឆ្ន ំ៧៧(១៩៧៧)គគចាប់គ្តើម្ទុោះអាវុធមតងគទៀរ 
គោយសារពួកគយើងគៅរំប ់បូពា៌ា  គ ើយពួកន្ធររីវគៅថ្វ ៉ែពួកគយើង ដល់អ្ញ្ច ឹងពួកគយើងចាប់ 
គ្តើមគវទន្ធមតងគទៀរ គ ើយពួកគយើងររ់គគចត្គាប់គោយសារបូពា៌ា ហា ពួកន្ធររីគៅបាច់ពួក 
បូពា៌ា អ្ញ្ច ឹងគគថាពួកគយើងកបរ់ចូលយ ួអី្អ្ញ្ច ឹងហា គគចាប់គ្តើមសម្ភែ ប់មួយសារកាល នឹង 
សម្ភែ ប់គត្ចើ ញម ញទ  គ ើយចាប់គ្តើមមកអ្ញ្ច ងឹគៅ ចាប់គ្តើមពួកន្ធររីរគំោោះពួកគយើងបា  
គៅពួកគគត្គប់ត្គងទំងអ្ស់ គ ើយគពល នឹងពួកវចាប់គ្តើមសម្ភែ ប់ពី នឹងមករ ូរមកអ្ញ្ច ឹង 
គៅអ្ញ្ច ឹងដល់គពលកនុងឆ្ន ំ៧៧(១៩៧៧) នឹងគគចាប់គ្តើមចាប់គ្តើមយកភូមិគយើងយកគៅ   



សម្ភែ ប់ ប៉ែុញ តដូចជាអ្កុសលអី្អ្រ់បា សម្ភែ ប់គទដូចថាគគយកមួយកំណារ់ភូមិអ្ញ្ច ឹងយកគៅ 
សម្ភែ ប់គៅថ្ត្ជ គៅទួលថ្ត្ជហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ដល់គពលញសអកគ ើងដូចថាដូចជាម្ភ អ្ពាូរគ រុមួយគៅជួយដូចជាម្ភ គភែើងអី្មួយធំ 
អ្ញ្ច ឹងគៅ ញេរកាត្បជាជ គៅ នឹងគគគៅគបើគៅត្ពោះពុទាគគគៅទសបូរមីហា គៅគៅដល់ នឹង 
គភែើង នឹងញ រគហាោះបីជំុ នឹង គហាោះបីជំុត្បជាជ  នឹងកនុងភូមិខ្ុំ នងឹញដលគគយកគៅសម្ភែ ប់គៅ 
ទួលថ្ត្ជ នឹងហា គពលញសអកគ ើងអ្រ់បា សម្ភែ ប់គទពួកគយើងបា មកវ ិទងំអ្ស់។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ មកវ ិទំងអ្ស់អ្ញ្ច ឹងគ ើយដល់គពលគត្កាយមកគចោះញររស់គៅអ្ញ្ច ឹងគៅ គគឈប់ 
សម្ភែ ប់គ ើយណាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គគឈប់សម្ភែ ប់គ ើយគគចាប់គ្តើមសម្ភែ ប់ខ្លងពីញស្សមកវ ិ។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ គគយកពីខ្លងញស្សពីជ បទមកោក់ទូក កាល នឹងជំន្ធ ់ប៉ែុល ពរគគម្ភ ទូកហា គគម្ភ  
ទូកគគធំៗអ្ញ្ច ឹងគៅ គគជូ ត្បជាជ គៅគពាធិ៍សារ់ បារ់ដំបងគគចាប់គ្តើមបញ្ជូ  គៅសម្ភែ ប់ 
បគណតើ រៗរ ូរអ្ញ្ច ឹង គៅគ ើយពួកគយើងគគទុកសម្ភែ ប់គៅតមគកាោះប៉ែុញ តគោយសារគពល នឹង 
គអ្ើយគពល នឹងពួកគយើងដូចថាបា រមែងមក៧៨ ៧៩(១៩៧៨ ១៩៧៩) ដូចវចាប់គ្តើម្ទុោះ 
អាវុធកា ់ញរខ្លែ ងំគៅកនុង៧៩(១៩៧៩)បា គគរគំោោះ គបើតមញរ ិយាយវម្ភ គរឿងរ៉ែ វគត្ចើ ញម  
ញទ  ពួកគយើងកមសរ់ញរខ្ុំ ិយាយការ់ៗហា វញវងឆ្ៃ យគពលញដលពួកគយើង គយើង ិយាយពី 
ត្បវរតិឆ្ន ំ៧៣(១៩៧៣) ពួកគយើងររ់ការ់ត្គាប់គផ្កែ ងម្ភ កបា៉ែលគ់ហាោះទម្ភែ ក់ គ ើយគយើងអ្រ់អី្ 
ញុំ គយើងគដើរសុំបាយសុអីំ្ ូបអ្ញ្ច ងឹហាវកមសរ់ញម ញទ ។ 

ក៖ មីងគៅថ្ត្ពញវងញម មីង? 



ខ៖ ចាសខ្ុំគៅថ្ត្ពញវង គោយសារពួកខ្ុំជាគគគៅពួក១៧អឺ្...ពួកត្បជាជ ចាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពួកគយើងគៅគៅមុ គគ ពួកឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៥)គគគៅពួក១៧គមសាេមី។ 

ក៖ ពួកេមីៗ នឹង មងគ ? 

ខ៖ ចាសគយើងគឃើ គគសម្ភែ ប់គៅ ឹងញភនកអាគ ោះមីងគៅរូចៗកាល នឹង។ 

ក៖ មីងគឃើ ញដរគ ? 

ខ៖ ខ្ុំគឃើ គរើគោយសាគគ...។ 

ក៖ គគសម្ភែ ប់រគបៀបគម៉ែចញដរមីង? 

ខ៖ គគអ្គញ្ច កគោយសារទហា គៅគារ់ម្ភ សកតិធំៗគារ់គទើបញរម្ភ សកតិ១ សកតិ២អី្អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គៅគខរតថ្ត្ពញវងគយើងគគរគំោោះថ្ត្ពញវង ហ៎...ពួកគារ់ខទង់ត្បញ លជា៥ ៦០០ន្ធក់ទហា  
ហា...គគយកគៅោក់គៅស ករណ៍មួយម្ភ ្ទោះម្ភ ្ទោះធំៗ ពីគពលអ្ញ្ច ឹងគគចាប់គ្តើមថ្វ ៉ែ 
ទហា  នឹងគគថ្វ ៉ែគ ើយគារ់គសែៀកសារុងគារ់សគម គគលីងអាត្គាប់ដីគយើងប៉ែុ ៗគមថ្ដ នឹង។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយហាលឱ្យសៃួរគ ើយគពលគគ គគយកគារ់គៅកាប់ត្បលាយទឹក ហ៎...គគចាប់គ្តើម 
អំ្គបាោះញខស នងឹ អ្នកណាគដើរគវៀចអី្វចាប់គ្តើមបា ់ចំពាមគៅស  ូនឹង ខ្ុំឈរគមើល ខ្ុំគៅរូចគៅ 
១២ឆ្ន ំ ហ៎...គ ើយដល់គពលគ ោះពូមួយ នឹងគគថាគារ់ នឹងលួចម្ភ ់គគ សុីអ្ញ្ច ឹងគាន ២ន្ធក់ឯង 
ដឹងគទ វឱ្យសុីម្ភ ់ទំងអាចម៍សុីទំងគន្ធម គាន សុីគម៉ែចចូលគពលអ្ញ្ច ឹងគៅថ្វ ៉ែគាន  ថ្វ ៉ែមិ ញម ថ្វ ៉ែ 
ធមមតគទអាសុីគយើងវម្ភ អាសុីបន្ធែ លួស ញរកញ ែងថ្វ ៉ែគទកញ ែងវកា ់គឺវលសួឱ្យសាអ រ ដល ់
គពលកញ ែងថ្វ ៉ែពួកអឺ្...ទហា  នឹងវម្ភ បន្ធែ  ម ុសសគយើងកាលណាថ្វ ៉ែខ្លែ ំងញម ញទ ញស្សកអ្រ់ 
រួចគទដូចចុកហា អ្ញ្ច ឹងឱ្យគារ់ដូចត្កាបដូចគគាអ្ញ្ច ឹងទំងពីរន្ធក់ នឹងខ្ុំឈរគមើល។ 



ក៖ ថ្វ ៉ែទល់ញរសាែ ប់ នឹង? 

ខ៖ ថ្វ ៉ែទល់ញរៗញស្សកញលងរួចគៅ ថ្វ ៉ៗែ ទល់ញរគារ់ នឹងដួលគៅដីគៅបារ់ម្ភរ់គៅវអូ្សគារ់ 
គៅទុកមួយកញ ែង គ ើយគពលគៅខ្ុំគកមង ហ៎...ខ្ុំគកមងខ្ុំភ័យ ខ្ុំររ់មក។ 

ក៖  ុី...!  

ខ៖ គ ើយដល់គពលគត្កាយមកគគថ្វ ៉ែគារ់គទៀរគ ើយយកគារ់គៅកប់ទំងរស់ សុទាទហា  
ជំន្ធ ់ នឹងទហា ។ 

ក៖ គ ើយរថ្ដអ្រ់គកើរ មងគ ើយ។ 

ខ៖ រថ្ដអី្ គ ើយពួកវអ្នកថ្វ ៉ែ នឹងអាយ១ុ៧ ១៨ឆ្ន ំ នឹងពួកវរូចៗ នឹង ពួកវរូចៗគទ ពួកន្ធររី 
 ិយាយរដឺ ៗ។ 

ក៖ គចោះញរគលើកថ្ដគៅរួចញដរមីងគណាោះ? 

ខ៖ អឺ្...គៅកនុងសម័យ នឹងមិ ញម ថាពួកវគលើកថ្ដថ្វ ៉ែរួចគទសូមបីញរបងបអូ ឯងក៏សម្ភែ ប់ 
ញម៉ែឪឯងអី្ញដរដូចជំន្ធ ់ នងឹដូចវគម្ភរបាំងជញ្ញជ ងំបិទ  ិយាយរមួដូចជាជំន្ធ ់ នឹងគគបំពាក់  
បំប៉ែ គគាលជំ រអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស ់ នឹងគ ើយមិរតសម្ភែ  ់គគ នឹងគគយលគ់យាគ។ 

ក៖ គ ើយដល់គពលញបកមក នងឹជួបអាម ុសសអ្ញ្ច ឹងៗម្ភ អ្នកណាគគថ្វ ៉ែគទមីង? 

ខ៖ អ្រ់គទពួកវដូចញបកអ្ញ្ច ងឹមកអ្រ់ដឹងថាណាអ្ស់្ង គោយសារគៅកនុងឆ្ន ំ៧៩(១៩៧៩) 
 នឹងខ្ុំត្បជាជ ចាស់គគឱ្យខ្ុំគធវើកូ គពទយ គគឱ្យគធវើកូ គពទយហា គគឱ្យខ្ុំថ្វ ៉ែថាន ំទ ាយ អាដំ ូង 
គយើងហាលគ ើយគយើងយកមកគយើងកិ វគ ើយគយើងថ្វ ៉ែវឱ្យម៉ែរ់ជាមួយគចកខចី គគយកមក គធវើ 
ថាន ំសែរកញ ែង កញ ែងដូចជាគគគៅថាបន្ធទ យសង្កក រ់គគដល់គពលខ្ុំចាំ៧៩(១៩៧៩) នឹងម្ភ  
គគរគំោោះពីញស្ស មកសុទាញរគពទយគ ើយម្ភសគអ្ើយម្ភស ម្ភសទំងធុងៗត្គាប់សទុាញរម្ភស 
ដឹងយកគៅណាមកណាគទគយើងជំន្ធ ់ នឹងគយើងអ្រ់ចង់បា  វពិបាកគពកហា គ ើយដល ់  
គពលអ្ញ្ច ឹងខ្ុំជួបគពទយ គពទយស្សុកហា...គគគៅខ្ុំសមមិរតន្ធរអី្រ់អាចគៅបា គទយួ អាករថា 
យួ អាករគយើងគ ើយវោះគពាោះគ ើយត្ចកគមម គយើងអ្រ់អាចគៅបា គទ។ 



ក៖ គ ើយមីងញម គ ? 

ខ៖ គគខែោះវម្ភ ញម  វម្ភ ហា គបើអ្ញ្ច ងឹអឺ្...ដល់គពលអ្ញ្ច ឹងគៅពួកខ្ុំ ពួកខ្ុំអ្រ់គទ គគទម្ភែ ក់ 
គៅអ្នកគលឿង អ្នកគលឿងគៅអាជិរសាោ  អ្នកគលឿង នឹង្ទោះខ្ុំគៅជិរសាោ  អ្នកគលឿង នឹងញដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគគទម្ភែ ក់គៅកនុងគពលញរ១គម្ភ៉ែង គ ...វថ្វ ៉ែពី នឹងមកស្សុកខ្ុំ អ្ញ្ច ឹងពួកខ្ុំររ់គ ើយ 
គ ើយពួកខ្ុំម្ភ អឺ្...គពទយឆ្មបម្ភន ក់គារ់អ្រ់ឱ្យខ្ុំគៅគទ អ្រ់ឱ្យខ្ុំររ់គ ើងគលើគទ ពួកគារ់ររ់ 
គ ើងគលើរ ូរដល់គៅអាគមរចិដល់សពវថ្េៃ នឹង  ិយាយរួមពួកអ្នកញស្សគៅៗអាគមរចិ នឹងគគ 
ពួកគារ់ររ់ពីឆ្ន ំ៧៩(១៩៧៩) នឹងពួកគារ់ជគមែៀសគ ើងមកគលើមកគ ើយសាោ យញរម្ភស 
សាោ យញរអី្ នឹងមកអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ កបា៉ែល់គហាោះមកយកម៉ែងមីងគ ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភ កបា៉ែល់គហាោះគទ គោយសារកបា៉ែល់គហាោះ នឹងគឺទម្ភែ ក់ មង ជំន្ធ ់ នឹងវម្ភ  
កបា៉ែល់គហាោះទម្ភែ ក់ញដរគរើ។ 

ក៖ ចុោះគពលគ ើងគៅត្បគទសគគ នឹងគៅចូលដល់ដីថ្េឬក៏គម៉ែច? 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ដឹងគទ ខ្ុំអ្រ់ដឹងគោយសារពួកខ្ុំអ្រ់បា ចូលគៅគ ើងដីថ្េគទ គោយសារពួកខ្ុំ 
អ្រ់គៅតមគគគទ ពួកខ្ុំអ្រ់គៅគទ គោយសារគៅ នឹងៗអ្នកខែោះម្ភ អ្នកគៅដល់ត្ពំត្បទល់   
អ្ញ្ច ឹងគៅ អ្នកខែោះ នងឹគៅអ្រ់ដល់ក៏សាែ ប់្ទុោះមី កណាត ល្ែូវអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ  នឹងគ ើយ។ 

ក៖ អូ្យ...ពីបាកណាស់មីង។ 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងពួកគយើងគៅអ្រ់ដល់គទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយដល់អ្ញ្ច ឹងខ្ុំអ្រ់បា គៅជាមួយពួកគារ់គទ ខ្ុំគោយសារម្ភត យឪពុកខ្ុំគៅគត្កាយ 
ខ្ុំគៅមុខ។ 



ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំបកគត្កាយវ ិ ខ្ុំគៅរូច ហ៎...។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អាយ១ុ៣ ១៤ខ្ុំគៅរូច ហ៎...។ 

ក៖  នឹងគ ើយអ្រ់ដឹងអី្។ 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ដឹងគទ គ ើយគបើស ិជាៗខ្ុំដឹងដូចឥ ូវត្បញ លជាខ្ុំគៅតមគគគោយសារគគគចោះ 
ញរគៅៗរ ូរដល់ជំរុ ំ គគគៅដល់ជំរុអំ្នកខែោះក៏សាែ ប់កណាត ល្ែូវគៅ អ្នកខែោះគៅក៏អ្រ់គៅក៏បា  
ម្ភ ជីវរិរ ូរគៅដល់ដីថ្េគៅ គ ើយក៏បា គច គៅត្បគទសគត្ៅអី្គៅអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ញរអាគៅដល់ នងឹរិចគទ ញរអាសាែ ប់ នឹងវគត្ចើ គោយសារជំន្ធ ់ នឹងវសមបូរមី ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ សមបូរមី សូមបីញរស្សុកខ្ុំឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៥)គពលណាគយើងមកបងកបគងកើរ្លគគញចកដីញចក 
អី្ឱ្យគយើង គ ើយអ្ញ្ច ឹងគយើងកាប់ដីគៅជួ កាលត្រូវត្គាប់ គគគៅត្គាប់ឃែអីាបំុប ី ហ៎...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក៏្ទុោះង្កប់អី្ខែោះអ្ញ្ច ឹង ខែោះគៅរ ូរដលពិ់ការដល់ឥ ូវ នឹងអ្ញ្ច ឹងគៅ នឹងគ ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងសត្ម្ភប់ម្ភត យរបស់មីងមតង គរើម្ភត យមីងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរមីង? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុំគ ម្ ោះ សុខ គ ង។ 

ក៖ អឺ្...ដូចជាគកើរឆ្ន ំណាញដរមីងគៅកនុងសំបុត្រកំគណើ រគគោក់ប៉ែុន្ធម  ? 

ខ៖ សុខ គ ង។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ១៩៤៤។ 

ក៖ គារ់គកើរគៅឯណាវ ិញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ គារ់គកើរគៅអឺ្...តគគាលដងត្បាក់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គៅតគគាលដងត្បាក់ គារ់គកើរគៅ នឹង មង គារ់គកើរគៅស្សកុ។ 

ក៖ គៅថ្ត្ពញវងញដរ? 

ខ៖ អ្រ់គទម្ភត យខ្ុំអ្រ់គកើរគៅថ្ត្ពញវងគទ គារ់ស្សុកគៅគ្សង គារ់គៅតគគាលដងត្បាក់ ពាម 
ចាថាគយើងគ ោះ គខរតកណាត លញដរ គៅភនំឥដឋរសសហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គគគៅគខរតអី្គគភនំឥដឋរសស ខ្ុំអ្រ់ដឹងគទ។ 

ក៖ ភនំឥដឋរសសគៅគខរតកណាត លញដរ? 

ខ៖ គខរតកណាត ល  នឹងគ ើយគារ់គៅតគគាលដងត្បាក់។ 

ក៖  នឹងគ ើយជិរចូលកំពង់ឆ្ន ងំ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយៗ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងម្ភ អ្ ុសាវរយីអី៍្ខែោះជាមួយម្ភត យរបស់អ្នកមីងអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ ញម៉ែខ្ុំគពលញដលគារ់អឺ្...ញបកពីឪពុកខ្ុគំៅគារ់បា ជិោះកង់ចាស់មួយ កង់កញ្ញច ស់ហា។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ អឺ្...គៅទិ ត្ទពយគៅដល់អូ្ររងំឪ សាវ យអ្ ទរ ហ៎...ដលស់ួងគមមរ់ ហ៎...គគបា ត្រប់មួយ 
បាវអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ឆ្ៃ យគម៉ែែោះត្គា ់ញរទិ ត្រប់? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភ គទគៅស្សុកញស្ស អ្រ់ម្ភ គយើងអ្រ់ម្ភ គទស្សុកគគសមបូរ គមមរ់ ពញ្ញា ញត្កកគ ោះ 
សមបូរញ្ែគឈើហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គយើងគៅរំប ់២៤គយើងអ្រ់ម្ភ គទត្គា ់ញរខ្ុំគៅរូចៗ ហ៎...គារ់បា មួយបាវ គារ់គដើរដូរ 
ស្សូវជិោះកង់ដូរស្សូវបា មកអ្ញ្ច ឹងគៅគារ់មកចិញ្ច ឹមកូ  អ្រ់ឪពុកខ្ុំៗប៉ែុល ពរយកគៅគរៀ  
សូត្រ ហ៎...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ចិញ្ច ឹមខ្ុំពីឆ្ន ំ៧៣(១៩៧៣)រ ូរដល់៧៥(១៩៧៥)៧៤ ៧៥ បីឆ្ន ំបា ពុកខ្ុំត្រលប់ 
មកវ ិ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖  នឹងគ ើយ គ ើយចាសពិបាកណាស់ ចាសគ ើយគារ់ម្ភ កូ ខចី្ង បអូ ខ្ុំអាមួយឆ្ន ំជូរ 
 នឹង  នឹងគ ើយ គ ើយដល់គារ់រួច្ុរពី នឹងគៅគយើងចាប់គ្តើមសុីឈនួលសទូងឱ្យគគ សុីឈនួល 
សទូងគ ើយដល់គពលញខរដូវត្ចូរ គយើងជួយត្ចរូគគអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយរល់រដូវអី្អ្ញ្ច ឹង គៅដល់ញខម្ភ អឺ្...ស្សូវអ្ញ្ច ឹងគទៀរគយើងជួយគគគដើរជួយ 
គរយជួយអី្គគអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖  នឹងគ ើយគពលគយើងររ់គៅ គៅគៅស្សុកគគគយើងអ្រ់ម្ភ អី្គត្ៅពី នឹងគទ។ 



ក៖  នឹងគ ើយ ចុោះមីង មីងគរៀ បា ថាន ក់ទីប៉ែុន្ធម  ញដរ? 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់បា គរៀ អី្ ឹងគគគទ។ 

ក៖ ប៉ែុញ តអ្នកមីងគចោះអា អ្កសរអី្ទំងអ្ស?់ 

ខ៖ ខ្ុំគចោះអា  ខ្ុំគចោះសរគសរគោយសារខ្ុំគរៀ ធម៌ា។ 

ក៖  ហ៎...! 

ខ៖ ខ្ុំគរៀ ធម៌ា គ ើយដល់គពលខ្ុំគរៀ ធម៌ាសមូរ ធម៌ាអី្អ្ញ្ច ឹងគៅខ្ុំគចោះគមើលបាលីអី្បា ខែោះៗ 
គៅ។ 

ក៖  ហ៎...! 

ខ៖ ខ្ុំគចោះសរគសរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គោយសារគៅជំន្ធ ់ប៉ែុល ពរខ្ុំររ់គៅតងំពីខ្ុំអាយុបា ១២ឆ្ន ំ ខ្ុំកំពុងគរៀ ថាន ក់ទី១ 
ថាន ក់អ្ ុងតំង ហ.៎..ខ្ុំបា ររ់ពីញស្សអ្ញ្ច ឹងអ្រ់បា គរៀ គទ សាលាគរៀ គទគោយសារពួកគយើងគៅ 
គៅញស្សគគទម្ភែ ក់រ ូរ កបា៉ែល់គហាោះអាសាែ បការ់អាមិចអាគបអី្ នឹង ឈូសទម្ភែ ក់អី្ទំងអ្ស ់
រ ូរគយើងអ្រ់បា គរៀ គទគយើងគិរញរពីររ់គទ គយើងគៅញរកនុងត្រង់គសគទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គយើងអ្រ់សូវបា គធវើអី្គទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងញដលធ្លែ ប់ពីគកមងមកញដលស្សថ្ម៉ែធំគ ើងចង់គធវើអី្អ្រ់មីង? 

ខ៖ ខ្ុំកាលខ្ុំគៅគកមងខ្ុំស្សថ្ម៉ែខ្ុំចង់គរៀ គចោះ ខ្ុំចង់គរៀ គធវើត្គូបគត្ងៀ  ដល់គពលអ្រ់បា ដូច 
បំណង។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ខ្ុំសាត យ ខ្ុំអ្រ់បា សុំ គពលញបកគ ើយខ្ុំសុឪំពុកខ្ុំគរៀ គារ់អ្រ់ឱ្យគរៀ គទគោយសារខ្ុំត្ក 
គពក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំកូ បងគគស្ស ីហ៎...។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខ្ុំម្ភ បងត្បសុមួយគទៀរ បន្ធទ ប់ខ្ុំម្ភ ត្បព ាញបកគៅញរគយើងស្សីគទ។ 

ក៖  នឹងគ ើយត្រូវរ៉ែ ប់រងអី្គទៀរ។ 

ខ៖ រ៉ែ ប់រងអ្ញ្ច ឹងខ្ុំគធវើត្រូវការរ៉ែ ប់រងសទូងដកអី្គលើខ្ុំទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ដល់អ្ញ្ច ឹងខ្ុំអ្រ់បា គរៀ គទ  នឹងគ ើយខ្ុំអ្រ់បា គរៀ គសាោះ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងសត្ម្ភប់ចំណូលចិរតមីងវ ិមតង មីងចូលចិរតពិសារមហូបអី្គគជាងគគ? 

ខ៖ ខ្ុំ ហ៎...ខ្ុំចូលចិរតសមែរញខមរសុទា ត្បគ ើរ មជូរខ្ុំចូលចិរត។ 

ក៖ មីង មីងសែរឆ្ៃ  ់ណាស។់ 

ខ៖ ចាសខ្ុំអ្រ់ចូលចិរតដូចឆ្អី្អ្រ់សូវគទ ខ្ុំចូលចិរតដូចជាមហូបសាមញ្ា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ដូចជាមហូប ដូចជារស្រសត មហូបញស្សហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ខ្ុំចូលចិរតអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងគពលទំគ រមីងចូលចិរតគធវើអី្គគញដរ? 



ខ៖ ខ្ុំអាគរឿងទំគ រការង្ករខ្ុំគត្ចើ ណាស ់គបាស្ទោះ ជូរ្ទោះខ្ុំគធវើឱ្យញរម្ភ អី្ខ្ុំគធវើ ទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គធវើអ្រ់ម្ភ គពលគដកគពលពួ  ដូចថាគយើងគធវើត្បឹងញត្បងកនុងជីវរិ នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កំុឱ្យវពិបាក នឹងគ ើយ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីងសត្ម្ភប់អឺ្...គរើអ្វីញដលអ្នកមីងចងចាជំាងគគគៅកនុងជីវរិរបស់មីង 
ហា? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ ចាសមីងចងចាំអ្វីជាងគគកនុងជីវរិរបស់មីង ភាពរកីរយឬក៏សបាយអី្អ្ញ្ច ឹងហា មីងចងចា ំ
អី្គគជាងគគ? 

ខ៖ ចងចាកំារទុកាលបំាកគពលញដលគយើងម្ភ ត្គសួារគ ើយគយើងញបកគាន ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយគយើង ចងចាំដូចថាគយើងត្រូវត្បឹងញត្បងគដើមបីបណតុ ោះបណាត លកូ ខ្ុំចងចាំជាងគគមួយ 
 នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោយសារគយើងត្បឹង គពលញដលគយើងការគ ើយចាប់គ្តើមកូ ខ្ុំបា ៣ឆ្ន ំ ខ្ុំចាប់គ្តើមញបក 
គាន ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំចាប់គ្តើមម្ភ គំ ិរមួយថាខ្ុំត្រូវញរត្បឹងគធវើអី្ក៏ខ្ុំគធវើញដរ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ឱ្យញរបា កូ ខ្ុំគរៀ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំចាប់គ្តើមគធើវអ្ន្ធម័យគគដំបូង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គធវើអ្ន្ធម័យ គ ើយខ្ុំខ្ុំ ស សំលយុស សំកាក់បា ទិ កង់ទិ អី្ឱ្យវគរៀ ឱ្យវសូត្រហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នងឹគ ើយខ្ុំ ចាប់គ្តើម ខ្ុំត្បឹងញត្បងញដលកត្មងញដលខ្ុំម្ភ អ្ ុសាវរយី៍ខ្ុំចងចាជំាងគគខ្ុំ 
សបាយញម ញទ គោយសារកូ ខ្ុំគរៀ បា ចប់ចុងចប់គដើម។ 

ក៖ ចាស នឹងបា លអ កូ ញរមួយញម ញរលអ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងសត្ម្ភប់ដូចជីវរិមីងហាពីមុ គ ើយឥ ូវវខុសគាន គម៉ែចញដរមីង? 

ខ៖ ត្គា ់ញរថាគយើងរស់គៅកនុងរបបប៉ែុល ពរគយើងរស់គៅកនុងរបបល ់  ល់គយើងរស់គៅបា  
រិច។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គយើងគៅគកមង គយើងសបាយក៏ពិរញម ខ្ុំរស់គៅកនុងល ់  ល ់ សម័យសគមតចខ្ុំរស់គៅ 
បា រិច។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សបាយញដរហា គៅ នឹងវអ្រ់ម្ភ គចារឆ្ក់ គចារបែ ់អី្គដើរគលងយប់អី្ ឪពុកម្ភត យខ្ុំគារ់ 
មកគៅភនំគព ហា អ្ញ្ច ឹងគ ើយដល់គពលមកសម័យដូចថាវជួបញរបញ្ញហ រ ូរតំងពីខ្ុំគកើរ 
មកសបាយបា រិច។ 

ក៖ សង្គ្ង្កគ មរ ូរ? 



ខ៖ សង្គ្ង្កគ មរ រូ គិរគៅខ្ុំរស់គៅកនុងជំន្ធ ់សគមតចបា ញរប៉ែុន្ធម  ឆ្ន ំ នឹងគគចាប់គ្តើមថ្វ ៉ែគាន តំង 
ពី៧០(១៩៧០)គគទម្ភែ ក់សគមតចអី្ ខ្ុំចាប់គ្តើមជួបសង្គ្ង្កគ មរ រូ ខ្ុំអ្រ់ញដលបា រកីរយគទ 
អ្ញ្ច ឹងមួយជីវរិខ្ុំជួបសង្គ្ង្កគ មរ ូរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖  នឹងគ ើយមកដល់គពលឥ ូវ នឹងដូចវអាខួរកាល នឹងវគៅដិរជាប់សង្គ្ង្កគ ម នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្រ់ទ ់ស្សលោះគទ អ្ញ្ច ឹងគពលញដលម្ភ គកមងម្ភ កមមវធីិអី្អ្ញ្ច ឹង ខ្ុំអ្រ់ចង់ឱ្យគកមងគៅ 
គទ។ 

ក៖ ខ្លែ ចម្ភ បញ្ញហ អី្គទៀរ? 

ខ៖ ចាសគយើងគិរ ខ្ុំគិរគមើលពីសម័យគកាោះគពត្ជ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គយើងត្រូវចាំថាកំុសបាយ កំុឱ្យកាែ យជាទុកា ខ្ុំញរងញរត្បាប់កូ កមួយខ្ុំថាគត្គាោះថាន ក់គយើង 
អ្រ់ដឹងថាវយា៉ែងណាយា៉ែងណីគទ។ 

ក៖ គចោះញរការពារខែួ ។ 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹខ្ុំត្រូវញរម្ភ អារមមណ៍គផ្កត រមួយ នឹង គ ើយខ្ុំម្ភ អារមមណ៍ដូចថាម្ភ អ្ ូអ្រគ ើយ 
សបាយបំ្ុរខ្ុំអ្រ់ឱ្យចូលចំគណាមគទចាស។ 

ក៖ សបាយជាមួយត្គួសារអី្លអជាង។ 

ខ៖ ខ្ុំចូលចិរតដូចថាចង់គៅណាអ្ញ្ច ឹងគៅ ឧបម្ភថាចង់គៅស្សុកអី្អ្ញ្ច ងឹគៅសបាយគៅ  
ស្សុកអី្ អ្ញ្ច ឹងគៅវគដើរខ្ុំអ្រ់សូវគដើរ ឹងគគគទ ខ្ុំអ្រ់សូវគដើរគលងគធវើអី្សបាយអី្គទអឺ្...គបើគគ 
បបួលគៅគសៀមរបអី្ នឹងគៅគលងមតងអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 



ក៖ ចាស នងឹគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីងសត្ម្ភប់ដូ តរបស់មីងខ្លងឪពុកហា មីងចាំថាគារ់គ ម្ ោះតអី្ 
យាយអី្អ្រ់? 

ខ៖ ខ្ុំចាខំ្លងឪពុកខ្ុំ ខ្ុំចាំអឺ្...គ ម្ ោះគារ់គ ម្ ោះតគេម ញប៉ែ  គេម។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ជីតទួរខ្ុំគ ម្ ោះតញប៉ែ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរគារ់សាែ ប់គៅសម័យរស្រសត ិយម សម័យជំន្ធ ់សគមតចឪ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយយាយខ្ុំគារ់សាែ ប់ឆ្ន ១ំ៩៨៧។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អាអូ្ ខ្ុំគកើរ យាយខ្ុំគារ់សាែ ប់។ 

ក៖ គារ់សាែ ប់អាយុប៉ែុន្ធម  មីង? 

ខ៖ គារ់សាែ ប់ត្បញ លខទង់អាយុ៧០ជាង ៧២ ៧៣។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖  នឹងគ ើយគារ់សាែ ប់។ 

ក៖ ១៩៧២ ៧៣ នឹង? 

ខ៖ គារ់អាយុ៧២ ៧៣គារ់សាែ ប់។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ត្បញ លជាគលើស នងឹត្បញ លជិរចូល៨០គ ើយ ត្បញ លជាគារ់ចាសញ់ម ញទ គ ើយ 
ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ចាស់គ ើងវគងវងគ ើយ នឹង ខទង់៨០ គារ់ខទង់៨០ នឹងគ ើយ។ 

ក៖ ចាសចុោះសត្ម្ភប់ខ្លងម្ភត យវ ិមតង គារ់គ ម្ ោះតអី្យាយអី្ញដរមីង? 

ខ៖ ខ្លងម្ភត យគារ់គ ម្ ោះតសុខ ខ្ុំចាសំុខប៉ែុញ តជីតគារ់ខ្ុំអ្រ់ចាំគទ ឪពុកគារ់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយយាយខ្ុំគ ម្ ោះយាយគា ទូច ម្ភត យយាយ ម្ភត យគារ់គ ម្ ោះយាយទូច យាយខ្ុំ 
គ ម្ ោះយាយគា នឹងគ ើយ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីងចាំពួកគារ់ថាគារ់រសគ់ៅឬក៏សាែ ប់គពលណាឬក៏គកើរគពលណាមីង 
ចាំគទ? 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ចាំគារ់គទអូ្ សូមបី...។ 

ក៖ គកើរអ្រ់ទ ់គារ់ មងគ ? 

ខ៖ ខ្ុំគកើរទ ់ប៉ែុញ តខ្ុំរូចគពក គារ់សាែ ប់គៅឯគណោះខ្ុំគៅញស្សគារ់ញបកគាន  គារ់គៅភនំគព ខ្ុំ 
គៅរំប ់ញខមរត្ក ម ត្គា ់ញរខ្ុំដឹងថាគារ់សាែ ប់អាយុគារ់ជាងចូលជិរ៧០ចាស។ 

ក៖ ចាសសាែ ប់គពលជំន្ធ ់សង្គ្ង្កគ ម នឹងឬក៏គម៉ែចញដរ? 

ខ៖ គារ់សាែ ប់គៅកនុងសង្គ្ង្កគ មឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៥)។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គគរគំោោះទីត្កុងភនំគព ញរគគអ្រ់ទ ់រគំោោះគទ គារ់សាែ ប់គបើតខ្ុំគារ់សាែ ប់កនុង៧៥(១៩៧៥) 
ញដរញរគគរគំោោះភនំគព គ ើយ គគសាែ ប់គៅជាមួយខ្ុំ។ 



ក៖ ចាស១៩៧៥ នឹង។ 

ខ៖ ចាសដូចគាន ត្គា ់ញរថាពាក់កណាត លឆ្ន  ំចុងឆ្ន ំគដើមឆ្ន ំចុងឆ្ន  ំនឹងគ ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងសត្ម្ភប់គ ោះវ ិមតង ដូចជាគពលមីងគរៀបការមីងគរៀបការគៅឆ្ន ំណាវ ិ? 

ខ៖ មីងគរៀបការគៅ ខ្ុំការគមើល ខ្ុំការត្បញ លជាអាអូ្ ៨៧(១៩៨៧)ខ្ុំការបា ៣ឆ្ន ំ ត្បញ ល 
ខទង់៨២ ៨៣ ៨៤(១៩៨២ ១៩៨៣ ១៩៨៤) អី្ នឹងខ្ុំការខទង់៨២(១៩៨២)ខ្ុំការ។ 

ក៖ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ គ ើយមីងការដូចជាការ នឹងញបកពីសង្គ្ង្កគ មគ ើយអ្ស់គ ើយ? 

ខ៖ ញបកពីសង្គ្ង្កគ មគ ើយអ្ស់គ ើយ នឹង  នឹងគ ើយ។ 

ក៖ គ ើយកាល នឹងស្សលា គ់ាន គោយចិរតឯងជាមួយបតី នឹងក៏គម៉ែច? 

ខ៖ ការវម្ភ ញម៉ែឪចាស់ទំុដណតឹ ងឮ ការរគបៀបបុរណ នឹងជំន្ធ ់ នឹងគយើងការត្រឹមត្រូវ។ 

ក៖  នឹងគ ើយគពលមីងគរៀបការគ ើយមីងម្ភ កូ ប៉ែុន្ធម  ន្ធក់ញដរ? 

ខ៖ ម្ភ ញរ១ នឹង គ ើយញបកគាន ។ 

ក៖ ម្ភ ញរមួយ? 

ខ៖ ម្ភ ញរមួយ នឹង។ 

ក៖ គ ម្ ោះអី្គគញដរកូ  នឹង? 

ខ៖ គ ម្ ោះសុខ សុវណាា គរ ៉ែរ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីងសាវ មីមីងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរមីង? 

ខ៖ អ្ ូ សុខ្ល។ 



ក៖ ចាសដូចជាគារ់ជាម ុសសគម៉ែចញដរបតីមីង? 

ខ៖ ពីមុ ៗគារ់គៅគកមងដូចជាគារ់លអ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់កំត្ពាអាពរ ញម៉ែឪគារ់ ឪពុកម្ភត យគារ់ ឪពុកគារ់ត្រូវជាអ្ ុ៊ុំរបស់ខ្ុំ គារ់ត្គូបគត្ងៀ  
គ ើយគារ់គពទយគទៀរ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ដុកទ័រហាគារ់ខ្លែ ំងណាស ់ គារ់ត្គូបគត្ងៀ ពីសងគមចាស ់ គារ់បគត្ងៀ ថាន ក់ទី៩ គ ើយ 
ម្ភត យគកមកខ្ុំគារ់ក៏គរៀ កាគ សង់ខោសញ់ដរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គារ់ត្បហាក់ត្បញ លគាន ២ន្ធក់ នងឹ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់អ្ញ្ច ឹងអាពរយកគារ់ថ្វ ៉ែគចាលដូចថាគារ់គចោះហា។ 

ក៖ ចាសពិបាកណាស់។ 

ខ៖ ចាសគារ់សាែ ប់ ឪពុកម្ភត យគកមក នឹងគារ់សាែ ប់ឆ្ន ំ៧៧(១៩៧៧)។ 

ក៖  នឹងគ ើយ គគយកថ្វ ៉ែគចាលញដរ អ្នកមីងម្ភ ឱ្យដូចជាកូ អី្ឱ្យគៅគរៀ អី្អ្រ់? បា ឱ្យគរ ៉ែរ
គរៀ ចប់ចុងចប់គដើមមីងគ ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ មីងគិរថាគម៉ែចញដរបា ជាមូលគ រុឱ្យកូ គៅគរៀ អ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ គោយសារអ្គញ្ច កគោយសារគយើង គយើងលៃង់គយើងត្រូវឱ្យកូ គចោះកាលណាគចោះគៅវដូច 
ថាអ្ន្ធគររបសវ់ គយើងអ្រ់ម្ភ ញស្សចម្ភក រអី្ញចកវម្ភ ញររត្មិោះញចកឱ្យវ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ វអាចគធវើរកការង្ករណាលអៗគធវើគ ើយគរៀបចំត្គួសារឱ្យវគៅ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គ ើយគបើគយើងអ្រ់គចោះគយើងគត្បើកម្ភែ ងំ គគគចោះគគគត្បើត្បាជ្ា។ 

ក៖ ស្សួលជាង។ 

ខ៖  នឹងគ ើយខ្ុំៗរល់ថ្េៃខ្ុំគត្បើកម្ភែ ំង នឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងរល់ថ្េៃមីងត្បកបរបរអី្ចិញ្ច ឹមជីវរិញដរ? 

ខ៖ រល់ថ្េៃខ្ុំតំងពីគអ្ើយមកខ្ុំគធវើការ ខ្ុំរកសុីកំបិុកកំប៉ែុកអី្ប តិចប តួចអី្ នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បិរគស្សាមចងកឹោះគបាោះឱ្យម៉ែូយ គ ើយគធវើការ នងឹ។ 

ក៖ ម្ភ រ ូរមីងគ ការបិរ នងឹ? 

ខ៖ ម្ភ បិររ ូរ ខ្ុំបិរចូលជិរ២០ឆ្ន ំគ ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ ចូលជិរ២០ឆ្ន ំ? 

ខ៖ ចាសខ្ុំបិររ ូរប៉ែុញ តដំបូងម្ភ ម៉ែូយរិចៗគទ ដូចថាគយើងអ្រ់សាគ ល់ ដូចថាគពលគយើង 
សាគ ល់ត្ពោះមកដូចថាគយើងគចោះញរគកើ អី្អ្ញ្ច ងឹគៅណា។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីងគរើដូចជាតមបទពិគសាធ ៍របស់មីងគដើមបីឱ្យត្គសួារម្ភ  
ចគត្មើ ក៏ដូចជាម្ភ សុភមងគលមីងបា គធវើអី្ខែោះញដរ? 



ខ៖ អឺ្...ខ្ុំគចោះញរញណន្ធំកូ កមួយ នឹងឱ្យវត្បឹងទំងការសិកាគ ើយ ឹងអ្រតចរកិ ឬកពារឱ្យ 
គចោះដឹងខុសត្រូវចូលចំណំុចំគណាម ចូលសងគមគគឱ្យវដូចថាគធវើគម៉ែចឱ្យសមជាលកាណៈជា 
ម ុសសអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស។់ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឱ្យវត្បឹងញត្បងការង្ករ  ិយាយរួមគយើងគធវើអី្ក៏គោយ កាលណាគយើងម្ភ បទពិគសាធ ៍ 
គយើងម្ភ បទពិគសាធ ៍គយើងត្រូវត្បឹងញត្បងគធវើការង្ករដូចថាគយើងកំុខជិលត្ចអូ្សអ្ញ្ច ឹងហា 
អ្ញ្ច ឹងគយើងគៅទីណាក៏គគរក់ទក់គយើងញដរ ដូចខ្ុំអ្ញ្ច ឹងខ្ុំចង់ត្បាប់ថាខ្ុំគៅគធវើការកញ ែងណា 
ក៏គោយសូមបីញរគមជ ជារិអាគមរចិកាងំខ្ុំគៅគៅជាមួយគពលណាគារ់ចប់អាណារតិគារ់រខីម
មិ ឱ្យគយើងគមេមីៗគទៀរគ ើ យគោយសារគយើង គធវើការគយើងគធវើគោយអ្ស់ពីកម្ភែ ំងកាយចិរត។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្រ់លាក់កម្ភែ ំងគទ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំចង់ត្បាប់កមួយៗ នឹងអ្ញ្ច ឹងញដរ គធវើការង្ករកំុខជិលកំុត្ចអូ្ស គយើងត្បឹង ិយាយរមួ 
កិចចការណាក៏គោយគយើងត្បឹង កាលណាគយើងគចោះពីកិចចការង្ករ្ទោះគ ើយ គយើងគៅគធវើកិចច 
ការង្ករគៅខ្លងគត្ៅគយើងអ្រ់ញ៉ែកគទ គត្ពាោះគយើងធ្លែ ប់ រ់ នឹងគ ើយគយើងធ្លែ ប់ រ់។ 

ក៖ រស ូគត្ចើ ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយរស  ូគយើងធ្លែ ប់ រ់អ្ញ្ច ងឹគយើងចូលកញ ែងណាក៏ចូលចុោះជាមួយគគញដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ អ្ញ្ច ងឹមីងសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់មីង គរើត្គួសារម្ភ អ្រថ ័យយា៉ែងគម៉ែចសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់មីង 
អ្ញ្ច ឹងហា? 



ខ៖ ត្កុមត្គួសារសត្ម្ភប់ខ្ុំគឺថាជាត្កុមត្គួសារមួយគយើងត្រូវញរត្បឹងញត្បងគដើមបីឱ្យត្កុមត្គួសារ 
ម្ភ សុភមងគលទល់ញរគយើងគធវើគមត្គសួារ នឹងអឺ្...គគគៅថាជាគមគំ ិរមួយសត្ម្ភប់បណតុ ោះ 
បណាត លពួកគគឱ្យម្ភ អ្ន្ធគរហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្រូវញរគយើងជួយពួកគគឱ្យពួកគគម្ភ អ្ន្ធគរគៅលអ គ ើយពួកគគគចោះដឹងគៅពួកគគម្ភ  
អ្ន្ធគរគៅរុងគរឿងគ ើយ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងមួយគ ោះគឺជាសំណួរមួយចុងគត្កាយអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ គរើមីងម្ភ ដំបូន្ធម  អ្វីចង់ផ្កត ំគ្្ើរគៅកា ់កូ គៅមីងជំន្ធ ់គត្កាយ គោយសារការសាត ប់គ ោះ 
គឺវយូរអ្ញងវងអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងចង់ទូន្ធម  ពួកគារ់ឱ្យគដើរគលើ្ែូវគម៉ែច? 

ខ៖ ឱ្យគដើរគលើ្ែូវលអ  ិយាយរមួចង់ឱ្យគដើរគលើ្ែូវលអ គយើងមិ កំុគមើលគៅកនុងសងគមគឺថាសងគម 
សពវថ្េៃគយើងគមើលគៅកនុងសងគមត្ចបូកត្ចបល ់ ជក់ម្ភ៉ែ ិរកាវ គ ើយសូមបីញរគកមងស្សីអី្វមិ  
សាត ប់បង្កគ ប់ត្គ ូមិ សាត ប់បង្កគ ប់ឪពុកម្ភត យអ្ញ្ច ងឹ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ចង់ឱ្យពួកគគគដើរគៅគលើ្ែូវ នឹងគទ  នឹងគ ើយចង់ឱ្យគគសិកាខំគរៀ សូត្រពាយាមឱ្យ 
អ្ស់ពីសមរថភាពគ ើយឱ្យត្ប ងជាប់ ឱ្យបា ការង្ករគធវើ ឹងគគគធវើលអៗគៅគឺវម្ភ អ្ន្ធគរ 
អាចចិញ្ច ឹមត្កុមត្គួសារវហា។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ចង់ឱ្យញណន្ធំវ នឹង ខ្ុំគជរខ្ុំសតីអី្ខ្ុំមិ ចង់ឱ្យគដើរគលង ជាមួយពួកម្ភ៉ែ ក់អី្មិរតភកតិអី្គទ ខ្ុំអ្រ់ 
ចង់ឱ្យគដើរគទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោយសារមិ ញម ហាមឃារ់គទ ញរកាលណាគយើងម្ភ គំ ិរមួយគយើងចាស់ទំុគយើងម្ភ  
ការង្ករលអគយើងចាប់គ្តើមអាខួរកាលរបស់គយើងវចាស់ចិរតចាស់គំ ិរ គយើងដឹងញដរញរគពល 
គយើងគៅគកមងអ្រ់ ខ្ុំអ្រ់ចង់ឱ្យពួកគគគដើរគទ នងឹគ ើយ ខ្ុំគិរអ្ញ្ច ឹងគម៉ែចញដរ? 

ក៖ លអញម ញទ មីង។ 

ខ៖  នឹងគ ើយកាលណាគដើរគៅវម្ភ ពួកម្ភ៉ែក់អាត្កក់គយើងម្ភ ពួកម្ភ៉ែ ក់លអអាមួយន្ធំគយើង 
គៅគ ោះ អាមួយន្ធំគយើងគៅគណាោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គត្ពាោះឥ ូវសងគមកំពុងញរវកឹវរអ្ញ្ច ឹង គត្ពាោះអី្គយើងគិរថាគយើងត្គីសទសាទ  អ្ញ្ច ឹងគយើងដឹង 
គ ើយណាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គពលខែោះអ្នកត្គីសទសាទ  ខែោះក៏គគមិ អាចគគារពបា ទំងអ្ស់ញដរ ប៉ែុញ តសំខ្ល ់គលើគយើងគទ 
 នឹងគ ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណគត្ចើ ញម ញទ អ្នកមីងសត្ម្ភប់ការចូលរួមសត្ម្ភប់ការសម្ភា សគ ោះ គ ើយអ្វី 
ទំងអ្ស់កូ គៅអ្នកមីង ឹងបា សាត ប់ឮហា។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ អ្រគុណគត្ចើ មីង។ 

ខ៖ ចាស៕ 


