
ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំ គីម ល ឿង 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះឈេន សាេនិ     ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ េីម ឈ ឿង 

ក៖ ខ្ញុំសូមថ្លែងអ្ុំណេអ្េញណដ ់អ្ ញ៊ុំ ថ្ដ បានឱ្យខ្ញុំសម្ភា សអ្ុំពីត្រវត្តិេរសអ់្ ញ៊ុំណា៎អ្ ញ៊ុំ  ឈោយ
សម្ភា សឈនោះឈេៀរចុំ ឈោយសាក វទិ្យា យ័សហេដឋអាឈមេចិ  ឈោយមានឈ ម្ ោះថាBYU  
ឈោយសាេសាក វទិ្យា យ័មានរុំណងេកាត្រវត្តិត្រជាជនថ្ខមេ ទ្យញកខឱ្យកូនឈៅជុំនាន់ឈត្ោយ
គារ់សាា  ់ពីត្រវត្តិដូនតាអ្ញ្ច ឹងណា៎អ្ ញ៊ុំ។ ចា៎ស! ឈហើយឈព ថ្ដ ខ្ញុំសម្ភា សអ្ ញ៊ុំហ្នឹង ខ្ញុំនឹងោក់ 
ោេសម្ភា សអ្ ញ៊ុំឈៅោក់ឈៅកនញងឈវរសាយេរស់សលា ថ្ដ មានឈ ម្ ោះថាwww. Cambodiaoral 
histories.byu.edu អ្ហោះអ្ ញ៊ុំ។ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំយ ់ត្ពមឈដើមបីឱ្យខ្ញុំោក់ោេសម្ភា សេរស់អ្ ញ៊ុំឈៅកនញងឈវរ 
សាយេរស់សាលាឈដើមបីឱ្យពួកខ្ញុំអាចេកាទ្យញកខជួនអ្ ញ៊ុំបានឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ អាឈនោះឈរើគាម នរ ោះពា អី់្បាន ឈរើត្គាន់ថ្រេកាេឈកដុំថ្ណ េរស់ដូនតាឈយើងអី្បាន។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំឈហើយោេសម្ភា សឈនោះពួកខ្ញុំឈ្វើឈៅថ្លៃទី្យ៩ ថ្ខឩសភា ឆ្ន ុំ២០១៧ណា៎អ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ឈ្វើឈៅភូមិថ្ត្ពកទ្យទឹ្យង ឃញុំបាយដុំរារ ស្សុកបាណន់ ឈខរតបារ់ដុំរងណា៎អ្ ញ៊ុំ។ ចា៎ស! អ្ញ្ច ងឹ 
សូមឈ ម្ ោះអ្ ញ៊ុំមានឈ ម្ ោះអី្ថ្ដ ឈ ម្ ោះឈពញេរសអ់្ ញ៊ុំអ្ហោះ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈពញឃមឹ ឈ ឿង។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំមានឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ្យ។ 

ខ៖ អ្រ់ អ្រ់មាន។ 

ក៖ អ្រ់មានឈ ោះអ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ ឃឹង ឈ ឿងតាុំងពីឈដើមមកឈហើយ។ 



ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំចុំថាអ្ ញ៊ុំអាយញរ ញនាម នឈទ្យឆ្ន ុំឈនោះអ្ហោះ។ 

ខ៖ ឆ្ន ុំឈនោះកនញងអ្រតសញ្ញា ណរ័ណណឈនោះវាឈកើរឈៅឆ្ន ុំ១៩៥៥។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈហើយអ្ ញ៊ុំដឹងថាអ្ ញ៊ុំឈកើរឈៅថ្លៃទី្យរ ញនាម នថ្ខរ ញនាម ន។ 

ខ៖ ថ្លៃអឺ្ឆ្ន ុំឆ្ែូវ…ឆ្ន ុំអី្ឈេឈទ្យអឺ្…។ 

ក៖ ខា  ឈថាោះ ឈរាង មាញ់។ 

ខ៖ ឆ្ន ុំច! 

ក៖ឆ្ន ុំចឈ ោះអ្ ញ៊ុំឈ ោះ។ 

ខ៖ ថ្ខស្សាព ថ្លៃអ្ង្គា េ។ 

ក៖ ចា៎ស! ថ្ខមេអ្ ញ៊ុំចុំ អថ្រឆ្ន ុំបារាុំងអ្ហោះអ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ ឆ្ន ុំបារាុំងអ្រ់ចុំ ថ្ម ឪពីឈដើមអ្រ់ថ្ដ ឮ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈៅកនញងអ្រតសញ្ញា ណរ័ណ្ណអ្ ញ៊ុំឈកើរឈៅថ្លៃទី្យ១៥ ថ្ខឩសភា ឆ្ន ុំ១៩៥៥។ 

ខ៖ អាហនឹងឈយើងរូកថ្ខថ្ខមេ ឈេរូកឈេេិរឈៅឈេចញោះឱ្យ ឈរើសួេខ្ញុំអ្រ់ដឹង ឈេយកឈៅឈេរុំថ្រកឱ្យ
ឈយើងត្បារ់ជាថ្ខថ្ខមេ ឈេេិរជាថ្ខថ្ខមេ ថ្ខបារាុំង ដូចឈយើងឈកើរឈៅថ្ខស្សាពអ្ញ្ច ឹងថ្ខបារាុំង 
រ ញនាម នឈេេិរោក់អ្ញ្ច ឹងវញិ។ 

ក៖ អ្ា៎! ចា៎ស! ឈហើយអ្ ញ៊ុំអាយញរ ញនាម នថ្ដរ? ឆ្ន ុំថ្ដរឆ្ន ុំឈនោះ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំឈនោះ៥៧អី្។ 

ក៖ ៦០ឈហើយដឹងអ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ អឺ្ ៦០ឈហើយ។ 



ក៖ ៦០ឈហើយឈ ោះអ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទ្យ! ៦០ឈហើយ។ 

ក៖ ៦០រ ញនាម នឈហើយ។ 

ខ៖ ៦១, ៦២ ដឹង។ 

ក៖ ហាហា! 

ខ៖ វាអ្រ់បានចុំអ្រ់បានេិរ ឈរើេិរពីឆ្ន ុំហ្នឹងមក ឈរើតាមោេសាម នត្រថ្ហ ៦២ហ្នងឹឯង។ 

ក៖ ៦២ឈ ោះអ្ ញ៊ុំឈ ោះត្រថ្ហ ។ 

ខ៖ ចា៎ស! ឈរើមិន៦២, ៦១ ឬក៏៦០ េិរឈមើ មានអី្រូកឆ្ន ុំ១៩៥៥ មកឥឡវូវា២០១៧។ 

ក៖ ៦២ ចញោះដឹងថាអ្ ញ៊ុំឈកើរឈៅស្សកុកុំឈណើ រឈៅ ថ្ដរអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ឈកើរឈៅថ្ត្ពទ្យទឹ្យង។ 

ក៖ ស្សុកកុំឈណើ រឈៅថ្ត្ពទ្យទឹ្យងឈ ោះអ្ ញ៊ុំឈ ោះ។ 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចញោះអ្ ញ៊ុំរងរអូនចុំនួនរ ញនាម ននាក់ថ្ដរអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ រងរអួនចុំនួន៩នាក់។ 

ក៖ ៩នាក់ទុំង។ អ្ ញ៊ុំជាកូនទី្យរ ញនាម ន? 

ខ៖ ទី្យ៤! 

ក៖ អ្ ញ៊ុំអាចឈេៀររារ់ឈ ម្ ោះេរស់រងរអូនេរស់អ្ ញ៊ុំទុំងអ្ស់បានឈទ្យ? 

ខ៖ បាន! 



ក៖ ចា៎ស! គារ់ឈ ម្ ោះអី្ខែោះអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ មួយឈ ម្ ោះឃងឹេ។ី 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ២ ឃងឹ សញភ័ន។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ៣ ឃឹមឈេឿន។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ៤ ឃឹងឈ ឿង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ៥ ឃឹង  វ។ី 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ៦ ឃឹងឈថាង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ៧ ឃឹងថាន។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ៨ ឃឹងឈលើង ទី្យ៩ ឃឹងឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ស់ឈហើយអ្ ញ៊ុំឈ ោះ។ 

ខ៖ បាទ្យ! ឈៅឈៅវាចុំថ្រឈៅឈភែចឈ ម្ ោះឈត្ៅវាឈៅថ្រឈៅ។ 



ក៖ ហាហា អ្ ញ៊ុំចងចុំឈ ម្ ោះពួកគារ់ទុំងឈ ោះ។ 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ អ្ ញ៊ុំមានចងចុំសាច់ឈេឿង ឬ ត្រវរតិជាមួយពួកគារ់ឈទ្យរងរអូនអ្ ញ៊ុំហ្នា៎។ 

ខ៖ ពួកគារ់មានថ្រឈៅរូចៗ ោ ហ្នឹងវាមិនទន់បានឈ្វើោេង្គេអី្ឈទ្យ។ ឈព ឈយើង ុ្ំទន់ 
សម័យ ប ញ  ពរហ្នឹង។ វាឈៅជាកញមាេអី្ឈៅវាមិនបានឈ្វើោេង្គេរ ញនាម នឈទ្យ អាហ្នឹងវាឈរាងឈយើង 
ឈ្វើថ្រកគាន េហូរហ្នឹង។ អ្នកអាយញឈត្ចើនឈៅឈេឈ្វើតាមអ្នកអាយញឈត្ចើនឈៅកងកញមាេ អ្នកឈៅច ័រ 
ៗ ឈហើយរអូនខ្ញុំឈៅរូចៗឈេៀនតាមសាលា តាមភូមិអាថ្ដងឈណា៎  សែឹងឈ ើសែឹងថ្ត្ពឈ្វើជីោក់ថ្ស្ស 
ហ្នឹងណា៎។ ឈមៗឈេនាុំឈៅតាមវា តាមអី្ឈៅោរ់ឈមឃឈ ើឈមឃអី្ឈៅ  ឈ្វើជីឈ្វើអី្ោក់ថ្ស្សអី្ 
ឈៅថ្រកគាន ទុំងអ្ស់សម័យហ្នឹង។ វាចរ់ថា ត្គាន់ថ្រថារូចៗោរ់ឈ ើ  តាមវា ថ្ស្សវា អី្
ហ្នឹង ោរ់ជញ្ញជ ុំឈេជីកដុំរូក ឈហើយឈយើងោរ់ទម្ភា ក់ ោរ់ទម្ភា ក់ អាហ្នងឹផញរពីឈេៀនថ្លៃៗ ឈេយក 
កញមាេឈៅសម្រម្ភកឈេៀនថ្លៃអាទិ្យរយឈៅឈេយកឈៅ ឈៅោរ់ត្រមូ ឈ្វើជី។ 

ក៖ ចា៎ស! អាហ្នងឹឈេឈៅជីអី្ឈេអ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ ជី្មមជារិឈយើងត្រមូ តាមថ្ស្សសែឹកឈ ើ ឈដើមទនម្រ ទ្ នខខម្រត្ឈដើមអី្ក៏ ឈោយជញ្រ ជ្ ុំ ឈហើយ 
ជីកេឈតត  ឈហើយយកោក់ដុំរូក ឬក៏ដីទួ្យ  ឈយើងលាយដីដុំរូក ឈយើងោក់សែឹកឈ ើឈនាោះឈៅ 
ោក់ដុំរូក ឈហើយយូរឈៅវាេ យួឈៅដ ថ់្ខឈេបាអាហ្នឹងយកោក់ថ្ស្ស។ សម័យ ប ញ  ពូរ ឈ្វើ
ខែួនឯងជីឈេវាមិនឱ្យោក់ឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ដូចជាផ អី្បានឈត្ចើនឈទ្យអ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ អាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថ្ដរ ខ្ញុំឈឃើញថ្ររអូនៗខ្ញុំវាឈៅឈ្វើអ្ញ្ច ឹងណា៎  រ ញថ្នតខ្ញុំឈៅកងច ័រខ្ញុំមិនបាន 
ឈ្វើអ្ញ្ច ឹងឈទ្យ។ ខ្ញុំឈ្វើថ្រត្រឡាយ ត្ចូរស្សូវត្ចរូអី្ ឈព ស្សូវឈេទញុំឈហើយបានឈេត្ចូរឈៅ។ 

ក៖ ចញោះអ្ ញ៊ុំចូ ចិរតឈ្វើអី្ជាមួយពួកគារ់ ោ នៅរូចៗ ដូចជាឈ ងថ្រឡញកថ្រឡដូចជាឈ ងអី្ 
ជាមួយពួកគារ់ឈទ្យអ្ ញ៊ុំ។ 



ខ៖ អ្រ់! អ្រ់ឈ ងអី្ឈកើរឈទ្យ ឈត្ពាោះសម័យហ្នឹងរអូនៗមកឈកើរសង្រ្ង្គា មថ្រកគាន អី្ អ្ញ្ច ងឹឈៅខ្ញុំ 
ោ ហ្នឹងឈៅ សឈមតចេោឋ គារ់ឱ្យឈៅពញកថ្ម នាុំឈៅថ្ត្ព ឈហើយខ្ញុំឈនោះឈហើយ រឆ្ន ុំ៧៣។ ខ្ញុំឈៅ 
ឈ្វើទម ឈេឈហើយឈចញពីឈនាោះឈៅខ្ញុំឈ្វើឈពទ្យយអ្ហា៎ រងរអូនជួរគាន មួយខលាត្ៗ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងោ ហនឹងអ្ ញ៊ុំឈ្វើឈពទ្យយ។ 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ឈពទ្យយសម័យប ញ ពរ ឈេមិនបានរឈត្ងៀនអី្ឈេទ ់ថ្រឈចោះចក់ឈចោះអី្។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះឥឡូវឈៅថ្រឈចោះចុំជុំនាញឈពទ្យយឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ស! ថ្រយកមកឈត្រើមិនឈកើរឈទ្យ ឈត្ពាោះវាឈបាោះរង់យួេឆ្ន ុំឈហើយ ឈយើងមិនថ្ដ ឈត្រើវាឈទ្យៀរ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈភែចខែោះអី្ខែោះឈ ោះអ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចញោះរងបអូនេរស់អ្ ញ៊ុំឈព ឈនោះ គារ់ឈៅ ខែោះឈហើយឈហើយគារ់ឈ្វើោេង្គេអី្ឈេខែោះអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ថ្នា៎! ទី្យ១ឈៅហ្នឹងស្សោះថ្កវឈនោះ គារ់ចស់ឈហើយអ្រ់មានឈ្វើថ្ស្សឈ្វើចម្ភា រអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ២ឈៅអាឈមេចិ ឈហើយទី្យ៣ឈៅហ្នឹងស្សោះថ្កវថ្ដរ ឈហើយទី្យ៤ខ្ញុំឈៅឈនោះ ឈហើយចរ់ពី ទី្យសាែ រ់ 
ឆ្ន ុំ៧៩។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងរងរអួនេរស់សាែ រ់ោ ឆ្ន ុំ៧៩ឈត្ចើន? 

ខ៖ ចា៎ស! ោ ហ្នឹងយួនចូ មកនាុំគាន េរ់ឈៅបារ់ដុំបង ឈហើយង្គរ់អ្ស។់ 

ក៖ អ្ា៎! ចា៎ស! ចញោះមាត យេរស់អ្ ញ៊ុំគារ់ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដរអ្ ញ៊ុំ? 



ខ៖ មាត យេរស់ខ្ញុំឈ ម្ ោះ ឈេឿងស។ 

ក៖ ចញោះឪពញកេរសអ់្ ញ៊ុំអ្ហោះ? 

ខ៖ ឪពញកេរស់ឪពញកអ្ញយ ឃមឹ អ្ញយហ្នឹងឈ ម្ ោះគារ់ពីេ រ ញថ្នតយកឃឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះពួកគារ់ឈកើរឈៅ អ្ ញ៊ុំមានដឹងឈទ្យ ឈៅកមពញជាឈត្ោម? 

ខ៖ ឈៅកមពញជាឈត្ោម។ 

ក៖ ឈៅកមពញជាឈត្ោមទុំងពីេនាក់ឈ ោះអ្ ញ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ បាទ្យ! ឈៅទុំងពីេ។ 

ក៖ ចញោះអ្ ញ៊ុំមានដឹងថាគារ់ឈកើរឆ្ន ុំអី្អ្រ់។ 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ្រ់ឈទ្យ! អ្ ញ៊ុំឈ ោះ ចា៎ស! ឈហើយឪពញកេរស់អ្ ញ៊ុំមាត យររស់អ្ ញ៊ុំ គារ់ឈ្វើអី្ឈេសម្រម្ភរ់ចិញ្ច ឹមជីវរិ 
ថ្ដរអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ្វើថ្ស្ស! 

ក៖ គារ់ឈ្វើថ្ស្សចម្ភា រឈ ោះអ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ គារ់ជាមនញសសឈម ចថ្ដរអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់មនញសសឈយើង្មមតា ឈ្វើថ្ស្សឈ្វើចម្ភា រចស់ៗ ពីឈដើមមិនសវូបានឈេៀនសូត្រឈចោះដឹងអី្ 
រ ញនាម នឈទ្យ េកសញីថ្រតាមកម្ភា ុំង។ 

ក៖ ចា៎ស! គារ់ោចគារ់សែូរអ្ ញ៊ុំ? 



ខ៖ ឪពញកសែូរ ថ្រម្ភា យោចរនាិច។ 

ក៖ ហាហា! អ្ ញ៊ុំមានដឹងអី្អ្ុំពីពួកគារ់ឈទ្យ ដូចជាឈៅចងចុំសាច់ឈេឿងអី្ឈេខែោះអ្ុំពីម្ភា យឪពញកអ្ ញ៊ុំអី្
ណា៎? 

ខ៖ វាឈយើងពីឈដើមមកត្រវរតិត្កីត្ក ឈយើងចុំត្រវរតិគារ់ ុំបាកឈវទ្យនា។ គារ់ឈដើេជីកអ្ណតូ ងអី្ 
អ្ញ្ច ឹងឈៅ េកកម្ម្រមឈដើមបចិីញ្ច ឹមកូនអី្អ្ញ្ច ឹងឈៅណា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ម្ភា យខ្ញុំឈចោះថ្រទួ្យ  ក់ឈនោះ ក់ឈនាោះឈៅ  ក់អី្កុំបញិចកុំរ ញកឈៅ ោ ហ្នងឹសឈមតចឪត្រមូ  
អ្នកអ្រ់ៗឈៅថ្ចកដី ត្រមូ តាមភូមិអ្ញ្ច ឹងអ្នក អ្រ់ដីអ្ញ្ច ឹងថ្ចកដីឱ្យ ឈហើយឈយើងោរ់ដី 
ឈយើងត្កឈៅោរ់ដីថ្ត្ព ុំបាករនាិច ជូន ម្ភា យខ្ញុំថ្ខត្បាុំងេកសអីគាម ន  ងីអ្ុំរិ រញកឱ្យកូន 
ត្រឡាក់បាយហរូ ថ្ដ ឈយើងេកមហូរមិនបាន ជួន គារ់ទិ្យញអាត្រីកញ្ចញ ោះសញងៗយកឈៅឱ្យ
ឈៅអាហ្នឹងត្គាន់ថ្រហូរសនងេបៗកញុំឱ្យវាអ្រ់។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖  ុំបាក ស ់ោ ពីសម័យហ្នឹងឈយើងត្ក ុំបាកថ្ដរ។ ោ ហ្នឹងសង្រ្ង្គា មថ្ដ ៥ឆ្ន ុំវាយ
គាន េររ្យទញនសកាិលូមិ ឈោយសាេថ្រខឹងនាយទ្យញនហ្នឹងឯង  ឈ្វើបារឈកងត្រវញ័ឈេឱ្យរម្មា 
ឈយើងមិនត្រត្ករី ឈហើយឈៅឈេនាុំយកចូ ថ្ត្ពថ្វ។ ឈមទ័្យពសកាិភូមិ មានថ្រអ្នកថ្ស្សឈៅមានអី្៥
ឆ្ន ុំ។ ោ លន់ នល់េដឋត្រហាេសឈមតច ឈហើយត្រវូនឹងនឈោបាយឈេកម្ភា ត់្សកាិភូមិផង ឈហើយ 
ត្រូវនឹងចិរតកសកិេថ្ដ ខឹងផង ឈៅត្ពមឈត្ពៀងគាម នោុំឈភែើង ចូ ឈៅជាត្កុមោុំឈភែើងថ្រមួយ 
ឈដើមយួេៗឈៅ។ 

ក៖ ឈហើយ នោះថ្ដរ។ 

ខ៖  នោះឈរើ យួេៗេរ់ចូ ថ្ត្ពកម្ភា ុំងឈត្ចើនឈឡើងៗ  ឈហើយដ ់ឈហើយមកោុំងឈភែើងវាយបានពី 
ទហាន លន់ នល់ខែោះឈហើយឈត្ោយមកចិនដឹងមកឱ្យឈទ្យៀរ វាយ នោះរ ត យ នោះមកបាន    



ប ញល ពរ ោន់ោរ់បានឈយើងឈវទ្យនា។ មញនដុំរូងវាយឈដើមបីកម្ភា រ់េររនាយទ្យញន ដ ់ឈព  ប ញល 
ពត្ មកោន់ោរ់វាឈ្វើឈៅឈផសង។ វាមិនឈ្វើឈៅតាមឈគា រុំណង ថ្ដ ឈយើងចង់បានអ្រ់ដ ់។ 
វាមកោន់អ្ុំ ចវាឱ្យឈយើងឈៅជាេសឈ់សមើភាពគាន   សញីបាយេួម ឈ្វើោេេួមអ្រ់មានអ្នកមានអ្នក 
ត្ក ឈវទ្យនាមួយសាេឈទ្យៀរ។ ឈរើត្រឹមថ្រថាឱ្យបាយហូរត្េរ់ត្គាន់។ កញុំសម្ភា ប់មនញសសេស់ឈៅ 
បានសងាមឮហ្នងឹ រ ញថ្នតទស់ថ្រហូរបាយមិនត្េរ់ត្គាន់ ឈហើយសម្ភា ប់មនញសស។ ឈរើត្រឹមកសិកេ 
ឈពញចិរត ឈហើយមិនេិរឈេឿង ុំបាក មិនេិរមានត្កអី្ឈទ្យ េស់ស្សួលឈហើយរ ញថ្នតទស់ត្រង់ថា 
យកឈៅវាយឈច  ឈហើយអ្រ់មានបាយហូរ ររេសឹងថារាវកូខាូកោក់ចក់ឱ្យតាមួយរូរ។ 

ក៖ ចញោះអ្ ញ៊ុំឈរើសិនឈយើងឈ្វើថ្ស្សអី្ឱ្យញញ ុំត្េរ់ត្គាន់ ចញោះស្សូវអ្ងកយកឈៅ វញិ។ 

ខ៖ ោ ហ្នឹងឈមខាងឈត្ោយកបរ់ឧត្តមេរិខែួនឯង ឈត្ពាោះថាឈ្វើស្សូវបាន១០០ថាុំ រាយោេណ៍ 
ឈៅថាន ក់ថាបាន២ថាុំ។ អ្ញ្ច ឹងថាន ក់ឈ ើឈេថ្រងថ្ចកថាមួយភូមិឈនោះត្រូវហរូរ ញនាម ន ឈេសញុំវា១០០ 
ថាុំហ្នឹងយកឈៅដ ់ឈយើងរាយោេណ៍ថា២ថាុំ។ អ្ញ្ច ឹងឈេយកអ្ស់ឈៅឈយើងអ្រ់ នឹងមកពីឈម 
ខាងឈត្ោម ចង់បានរញណយសកាិចង់បានមញនមារ់ រាយោេណ៍ពឈនែើសឈ្វើបារត្រជាជន ឯងអ្នក 
ឈៅឈ ើឈេមិនេិរឈទ្យឮថា២០០ថាុំ។ ត្រជាជនមួយភូមិឈយើងឧទហ្រណ៍្ថា១០០នាក់ ត្រូវហូរ 
អ្ស់មួយេយថាុំត្រូវអាមួយេយថាុំវាស ់ ស ោ់ ហ្នឹងេដឋយកឈៅថាដូេអាត្តាក់ ដូេអី្មកឱ្យ
ឈយើងវញិ។ ៣ឆ្ន ុំឈយើងមិនទន់ដឹងថាអ្នកដឹកនាុំ និង វាមិនេកីចនម្រមើន ឈយើងមិនទន់ដឹងសង្រ្ង្គា ម 
ឈវៀរ ម វាយមកថ្រកបាក់គាន ។ វាត្រូវថ្រឈេវាយឈត្ពាោះោ ហ្នឹងវាត្ចរូកត្ចរ ់ត្រឹមឈមភូមិ 
ក៏អាចមានសិទធិសម្ភា ប់មនញសស។ បានអ្ញ្ច ឹងសងាមហ្នឹង េស់ឈៅយូេមិនបានមិនថ្មនថាន ក់ឈ ើ 
សនម្រមចថាឱ្យចរ់ឱ្យចង ឈហើយឈេបាញ់ហ្នឹងត្រូវ ឈហើយឈេសម្ភា ប់ហ្នឹងត្រូវឈយើងយកឈៅ 
ពិចេ ឱ្យអ្ស់ចិរតឈទ្យ។ ខត្ មមៗយកឈៅបាញ់ឈច  ត្គាន់ថ្រខញសស ី្ម៌អី្ មមៗហ្នឹង 
ឈរាងបាយអ្ញ្ច ឹង។ ោ ហ្នឹងបាយេួមណា៎ ពីថ្ដ ខញសសី ្ម៌ឱ្យមក េមញខឈយើង ឈហើយសួរ
មរិនឹងឈរាងថាឥឡូវម្រត្ូវបាញ់ឈច  ឬក៏ទ្យញកខ ឈរើទ្យញកខកញុំឈ ើកថ្ដ ឈហើយឈរើត្រជាជនោ ហ្នឹង 
ខាែ ចឈេឈ ើថ្ដយកឈបាោះឈច ឈៅ សនម្រមចពីត្រជាជនថ្មន  ថ្រត្រជាជនខាែ ចអ្នកោន់អ្ុំ ច។ 



អ្ញ្ច ឹងោ ហ្នឹងវា្ូេរលញង  សម្ភា ប់មនញសសអ្ស់ឈត្ចើន អ្រ់មានអ្នកត្េរ់ត្េងចាស់លាស់។ ឈេ 
ថាេុំនញុំខឹងគាន អ្ញ្ច ឹងយកឈៅសម្ភា រ់គាន ក៏បានចញោះ  ឈរើឈយើងមិនមាន ោេម្រត្ួត្ពិនិរយរាយោេណ៍ 
ថាកបរ់តាមពិរទ្យុំនាស់គាន ឈសាោះ អ្ញ្ច ឹងវាត្ចរូកត្ចរ ់សងាម។ 

ក៖ ខឹងថ្រខែួនឯងថាគារ់ឈ្វើខញសអី្អ្ញ្ច ឹងណា៎។ 

ខ៖ ហនឹងឯង ឈរើមនញសសនឹងរាងរមារ់រកឈចរគាន ថាកបរ់រាយោេណ៍ ឈៅឈ ើសេឈសេ ជា 
លាយ កខណ៍ថាគារ់កបរ់។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះម្ភា យឪពញកធ្លែ រ់ត្បារ់ឈេឿងថ្ដ ោ គារ់ឈៅពីរូចៗត្បារ់អ្ ញ៊ុំឈទ្យ ថាជីវរិេរស ់
គារ់អ្ញ្ច ឹងណា៎អ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ ជីវត្រវរតិឪពញកខ្ញុំោ ឈៅរូចៗ ថ្នា៎! ឈៅកមពញជាឈត្ោមហ្នឹងថ្ដ ឪពញកគារ់យួនឈៅឈៅត្រជញុំ 
ស្សុកយួន។ ឈេឈៅថាអី្ថ្វងៗឪពញកខ្ញុំត្បារ់ណា៎ ទ ់បានឈៅថ្ខមេ ឈយើងឈៅអ្ស់អ្ហោះយួនវា 
រិទ្យទវ រចក់សាុំងដញរតាខ្ញុំសាែ រ់ឈៅ ពញកខ្ញុំឈៅកុំត្ពាឈៅវរតបានឈេៀនសូត្រ បានរួស រ ញថ្នតម្ភា យ
ខ្ញុំគារ់កូនអ្នកមាន គារ់អ្រ់ត្ក ុំបាកឈទ្យ។ឪពញកខ្ញុំគារ់កមសត់្យនួចក់សាុំង ដញរសម្ភា ប់ឈៅ 
ឈៅវរតឈៅអី្ហ្នឹង។ ឈេដ ់ឈហើយថាឈឃើញថ្ម ខ្ញុំ គារ់អាណិ្រឈៅក៏យកគាន ឪពញកខ្ញុំនាុំមកស្សុក 
ថ្ខមេឈនោះមក។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំមានចង់ចុំឈ ម្ ោះជីដូនជីតាអ្ ញ៊ុំខាងមាត យឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ញុំពីមញនឩសាហ៍ត្បារ់ថ្រឥឡូវចង់ឈភែចវាត្ចឡុំគាន ឈ ម្ ោះថ្នា៎! នាលឹង នាដិក នាហាក់ មីង 
ថាយ ខាងរងរអូនខ្ញុំចុំថ្ររ ញណ្ណឹ ងឈភែចអ្ស់ឈហើយ រ ញថ្នតឈរើខាងមាត យ ខាងឪពញកគារ់ឈៅមាន ក់ 
ឯងគារ់ឈៅកុំត្ពា។ 

ក៖ ខាងមាត យឪពញកអ្ ញ៊ុំហនឹងណា៎ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេឈៅ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះថ្នា៎... 



ក៖ ឈ ម្ ោះតាអី្យាយអី្។ 

ខ៖ តាឈេឿង យាយអ្ញយ។ 

ក៖ តាឈេឿង យាយអ្ញយអ្ញ្ច ងឹឯង។ 

ខ៖ តាដឹងថ្រឈេឿងឈហើយ។ 

ក៖ ចញោះត្រពនធេរសត់ាអ្ហោះ? 

ខ៖ ឈេឿង! 

ក៖ ឈេឿងអ្ ញ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចញោះខាងឪពញកឈ ោះអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ សាែ រ់អ្ស់យូេអ្រ់ដឹង។ 

ក៖ ម្ភា យឪពញកអ្ ញ៊ុំអ្រ់ថ្រត្បារ់អ្ ញ៊ុំឈទ្យឈ ោះ។ 

ខ៖ អ្រ់! គារ់ត្បារ់ថាយនួឈៅឈៅត្រជញុំ ឈយើងចូ ឈៅត្រជញុំទុំងគាន  វាឈចញមក ឈហើយវារិទ្យ
ន្វើចក់សាុំងដញរ ទុំងឈេទុំងតាខ្ញុំអី្មួយទុំងអ្ស់ហ្នឹង ដញរទុំងេស់ ឈហើយដ ់ឈព យាយខ្ញុំ 
មិនដឹងគារ់សាែ រ់ឈេឿងអី្យាយខាងឈខាម ចឪពញកអ្ហោះ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំដឹងថាពួកគារ់ឈកើរឈៅ ឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់ឈកើរឈៅកមពញជាឈត្ោមឈៅឈខរតម្រត្ពាុំង ឆ្ន ុំ អ្ ញ៊ុំដឹងអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ដឹង! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឪពញកេរសអ់្ ញ៊ុំត្គាន់ថ្រត្បារ់ពីត្រវរតិតាសាែ រ់ឈម ចអី្ឈម ច? 



ខ៖ បាទ្យ! ឈរើយាយមិនបានត្បារ់ឈទ្យ។ 

ក៖ គារ់ថ្ដ ត្បារ់ថាជីដូនជីតាជាមនញសសថ្ររឈម ចអី្ឈម ចឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? ឈហើយេកសញីឈម ចអី្អ្ញ្ច ឹង 
ណា៎ ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ្រ់ថ្ដ ឈសាោះម ងឈ ោះ?  

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចញោះត្កុមត្េួសាេេរស់អ្ ញ៊ុំេសឈ់ៅឈខរតបារ់ដុំរងឈនោះយូេឈៅ? 

ខ៖ ខ្ញុំថ្ម ខ្ញុំមិនដឹងថាគារ់មកតាុំងពីជុំនាន់  ខ្ញុំឈកើរឈៅឈនោះ ុ្ំដឹងកតីឈៅឈនោះឈៅថ្រឈនោះ ឈហើយ 
កមពញជាឈត្ោមអ្រ់ថ្ដ សាា  ់ ឈេនាុំឈៅឈ ង ថ្ដ រងបអូនសពវថ្លៃឈនោះ រ ញថ្នតខ្ញុំអ្រ់ ញយអ្រ់ហា ន 
ឈៅឈ ង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំមានរងបអូនសាច់ញារិេស់ឈៅឈត្ៅពីត្រឈទ្យសថ្ខមេឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ មានថ្រកមពញជាឈត្ោយឈហើយនិងឈៅអាឈមេចិមួយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈហើយភេោិេរសអ់្ ញ៊ុំគារ់ឈ ម្ ោះអី្អ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ភេោិេរស់ខ្ញុំឈ ម្ ោះឃឹមរាន។ 

ក៖ ឈហើយចញោះអ្ ញ៊ុំមានចុំឈព ថ្ដ អ្ ញ៊ុំឈេៀរោេជាមួយអ្ ញ៊ុំស្សីឈអ្ហស? 

ខ៖ ចុំ! 

ក៖ ឆ្ន ុំ អ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំ៧៩ជិរចូ ៨០ឈហើយថ្ខ១២ ថ្ខ១២។ 



ក៖ អ្ ញ៊ុំឈេៀនោេតាុំងពី៧៩អ្ហោះ ចញោះអាពាហពិ៍ពាហ៍ថ្ដ អ្ ញ៊ុំឈេៀនហ្នឹងត្រូវបានឈេៀរឈោយឪពញកមាត យ 
ឬក៏ឈេៀរឈោយខែួនឯង។ 

ខ៖ អ្រ់! ោ ហ្នឹងយួនវាយចូ កនញងត្រឈទ្យសម ង ខ្ញុំឈៅកងច ័រឈចោះថ្រេរ់តាមឈេឈៅ ឈៅ 
ដ ់ជាយថ្ដន ឈៅយកគាន ឈៅជាយថ្ដន។ 

ក៖ ចា៎ស! មានថ្លែជុំនួនឈទ្យអ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ្រ់ឱ្យឈៅមញុំស្សីឈទ្យឈ ោះ? 

ខ៖ ចស់ទ្យញុំឈេឈៅនឹហ្នឹងឈេត្គាន់ថ្រឈេៀបចុំថ្សននម្រពន។ ោ ហ្នឹង ឈយើងឈៅដ ់ឆ្ន ុំ៧៩ ថ្ខ 
រ ញនាម នឈទ្យ ឈវទ្យនា ស់ ឈៅតាមជាយថ្ដនហ្នឹង ត្េុនចញ់ឈពញថ្រថ្ត្ពេួច ឈហើយមកយួនវាវាយ
ោច់ជាយថ្ដន។ ឈេនាុំត្រជាជនឈយើងឈៅឈៅស្សោះថ្កវត្រឈទ្យសថ្ល ដ ឈ់ៅហ្នឹងខ្ញុំ ឺ រ ញថ្នត 
បារាុំងវាឈមើ សអីៗ  បានបារ់ត្េនុបារ់អី្មានសាច់មាន្ម ចស់ៗឱ្យយកត្រពនធហ្នឹងឈៅ  
ឈហើយចស់ៗផសុំផាញុំឱ្យមហូរចុំណីរថ្នែរនែញកអី្  ោកត្កបារត្កហមឈេឱ្យដូចឈយើង ដណតឹ ងគាន អី្ 
អ្ញ្ច ឹង មិនបារ់ឈចញ ញយឈទ្យ ត្រវូោេថ្លៃ ដ ថ់្លៃឈយើងឈរើកឈទ្យៀរ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈេអ្នកឈេៀនចុំឈ ោះអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ោកត្កបារត្កហមឈេឈេៀរចុំឱ្យ ឈេឱ្យអ្ងកឱ្យមហូរឱ្យរថ្នែអី្ឈៅឈ្វើោេ មិនថ្មនោេត្គាន់ថ្រ 
ឈយើងថ្សនអី្ឈេឱ្យមកបានមួយរររូិេណ៍េរស់ឈេថ្ដរ។ 

ក៖ ឈហើយអ្ ញ៊ុំជួរអ ញ៊ុំស្សឈីៅ ថ្ដរ? ឈហើយ... 

ខ៖ ជួបឈៅស្សោះថ្កវ។ 

ក៖ ឈហរញអី្បានជាអ្ ញ៊ុំជួរគារ់ឈហើយឈហរញអី្បានជាអ្ ញ៊ុំយកគារ់អី្អ្ញ្ច ឹងណា៎អ្ ញ៊ុំ? 



ខ៖ ខ្ញុំមិនថ្ដ សាា  គ់ាន ដ ់ថ្លៃហ្នឹង ពួកមា កថាមាននាេោី ហ្នងឹឈេឈៅនាេហី្នឹងសែូររូរ អ 
ឈៅឈមើ  ឈមើ ដ ខ់្ញុំឈៅឈមើ ឈៅមិនឱ្យឈេដឹងឈទ្យ។ ឈយើងឈៅពិនិរយ ឈៅសែូររូរថ្មនឱ្យចស ់
ទ្យញុំឈៅសតីដណតឹ ងឱ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈហើយអ្ ញ៊ុំឈចោះអានឈចោះសេឈសេអ្កសថ្ខមេបាន អរ ញ ណ ថ្ដរអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ្រ់ឈចោះឈសាោះម ងអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ញុំឈចោះថ្រអានបានរនាិចរនាួច ខ្ញុំឈៅឈេៀនកូនពីេឈហើយនិង... 

ក៖ ឈេៀនឈៅ អ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ឈេៀនឈៅឈយើង ភនុំោង ក់ឈនោះ។ 

ក៖ ឈហើយអ្ ញ៊ុំបានឈេៀនដ ់ថាន ក់ទី្យរ ញនាម នអ្ ញ៊ុំឈេៀនណា៎? 

ខ៖ ខ្ញុំឈេៀន ឈេៀនចូ សាលាជាមួយឈកមងៗថាន ក់ទី្យ១ រ ញថ្នតឈេឈរើសមាេមន៍ ពិោរមកខ្ញុំចូ ឈេៀន 
ឈៅថាន ក់ទី្យ៩ ដូចថាឈេឈឃើញខ្ញុំឈចោះខែោះត្េូឱ្យចូ ថាន ក់ទី្យ៩ ថាន ក់ទី្យ៩ហនងឹអ្កសេដូចអ្រ់ឈកើរបានថ្រ 
ឈេឿង ឈ ខឈេពនយ ់ឈេឿងឈ ខឈត្ចើនជាង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ រ ញថ្នតខ្ញុំឈេឿងឈ ខត្បាជ្ាឆ្រ់ចរ់បាន។ 

ក៖ ចា៎ស! ភាពឈត្ចើនអ្ ញ៊ុំឆ្ែ រខាងឈ ខ។ 

ខ៖ បាទ្យ! ឈ ខថ្ចងឈ ខេញណអី្សនទន៍សភាេអី្ោ ឈនាោះត្េូឈេៀន ថ្រអាហ្នឹងយក អឹរ អន់ 
រឈ ត យ រ ញថ្នតឈេៀនមិនបានរ ញនាម នឈេលួចឈបាកត្គារ់ថ្រកង្គរ់ត្េូឈទ្យៀរ ត្េហូ្នឹងោ ពីស្សុក 
ជុំនាន់ឈដើមពូថ្កម ង។ ត្េហូ្នឹងពូថ្កពនយ ់ ស់ ឆ្រ់យ ់ឈបាកត្គារ់ថ្រកង្គរ់ឈទ្យៀរ ឈៅ 



ស ់ថ្រមួយឈៅោ មិនថ្មនស ់ថ្រមួយឈទ្យ ថ្ដ ត្េូខ្ញុំហ្នឹងស ់ពីរ ញ ពរ  ថ្ដ ដ ់ឈៅ 
ឈេឈបាកត្គារ់ថ្រកង្គរ់ឈទ្យៀរ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំមានឈចោះភាសាអី្ឈត្ៅពីភាសាថ្ខមេអ្រ់? 

ខ៖ ឈចោះថ្ល ថ្រឈចោះមិនពិរត្បាកដបានថ្រ ត្គាន់ថ្រឈយើងឈដើេដុំឈណើ ឈៅសួេផែូវសញុំទឹ្យកហូរសញុំបាយ 
ហូរ ទិ្យញឈនោះទិ្យញឈនាោះបានថ្ល។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈចោះថ្លថ្ដរឈ ោះអ្ ញ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ថ្លឈចោះបានរិចរួច មិនឈចោះបានម្របូកត្បាចអី្ឈទ្យ ត្គាន់ថ្រឈយើងអាចឈដើេដុំឈណើ េ ចង់ទិ្យញអី្ 
អាចទិ្យញបាន។ 

ក៖ អាចសួេេកផ្ាូវឈ ោះអ្ ញ៊ុំឈ ោះ។ 

ខ៖ បាទ្យ! អាចសេួេកផែូវបានផែូវឈនោះឈៅ ផែូវឈនោះឈៅ ឈៅ មក អី្អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំមានមិរតភកាិសនិរសាន  ុ្ំធ្លរ់ជាមួយគាន ឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ថ្នា៎! តាុំងពីឈយើងឈៅកនញងភូមិឈនោះមក។ 

ក៖ ចា៎ស! មិរតភកាិសនិរសាន  តាុំងពីសម័យ បានឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ មួយថ្រសាែ រ់បារ់ឈហើយឈ ម្ ោះតាម្រាន។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈហើយអ្ ញ៊ុំមានអ្នញសសវេយី៍អី្ជាមួយគារ់អ្រ់? 

ខ៖ ពីោ ហ្នងឹពីេដឋត្រហារសឈមតច ឈៅថ្ត្ពហ្នឹងក៏ឈ្វើទរជាមួយគាន   ឈហើយឈព ឈេឈៅខ្ញុំអា 
កញ្ញច ស់ ឈហើយខ្ញុំឈៅឈេថាអាកញ្ញច ស់ម្រានស្សឡាញ់គាន ថ្ដ រសួេជាមួយគាន ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំធ្លែ រ់ឈ្វើថ្ស្សចម្ភា េឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ពីឈដើមឈៅជាមួយថ្ម ឪខ្ញុំមិនបានធ្លែ រ់ឈទ្យ កនញងឆ្ន ុំ៩៣ឈនោះបានខ្ញុំឈ្វើ បានឈេៀនឈ្វើឈចោះហ្នឹង។ 



ក៖ អ្ា៎! អ្ ញ៊ុំធ្លែ រ់ឈ្វើអាជីវកមមជា កខណ្ៈត្េួសាេ ដូឈចោះជាចិញ្ច ឹមទ ចិញ្ច ឹមត្ជូកឈហើយ ក់ដូេអី្ ឈទ្យ? 

ខ៖ ចិញ្ច ឹមឈគា ចិញ្ច ឹមត្ជូក ចិញ្ច ឹមមាន់ចិញ្ច ឹម រ ញថ្នត ក់ដូេអី្មិនថ្ដ ? 

ក៖ អ្រ់ឈទ្យឈ ោះអ្ ញ៊ុំឈ ោះ។ 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ អ្ ញ៊ុំធ្លែ រ់ឈ្វើោេអី្ឈេខែោះឈៅកនញងជីវរិេរស់អ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ ខ្ញុំសពវថ្លៃឈនោះខ្ញុំឈដើេ ីស្សូវ ីអី្ឈេ។ 

ក៖ ឈៅ េីួចឈ ោះអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖  ីរ ញថ្នតឈកមងៗឈេមិនឱ្យ ីឈទ្យ ឈេឈ ើកដូចឈេឈៅជួន  ដូីចឈេដូចឯងឈៅ ឈៅជាមួយ 
ឈេជាមួយឯង។ ពីមញនខ្ញុំមានឈគា មានថ្ស្ស មានផទោះមានអី្ឈៅដ ់កូន ុ្ំៗឈចោះថ្រធ្លែ ក់ៗឈៅអ្ស់ 
អ្រ់មានសអីឈដើេេក ញយចយឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំតាុំងពីអ្ ញ៊ុំឈៅឈកមងេហរូដ ់ឈព ឈនោះ ឈរើជីវរិេរស់អ្ ញ៊ុំបានផ្លែ ស់រតូេឈម ចខែោះអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ពីឈដើមមកខ្ញុំធ្លែ រ់ឈ្វើថ្រទ័្យព េហូរោ សម័យរ ញ ពរ េដឋត្រហារសឈមតចថ្ម ឪនាុំចូ ថ្ត្ព ឈ្វើ 
ទ័្យពឈចញពីទ័្យពចូ ឈពទ្យយដ ់មកដ រ់ ញ ពររ ុំឈោោះបាន មកខ្ញុំឈៅកងច ័រកងច រ័ ឈយើង 
បាញ់តាមហ្នឹង ឈហើយឆ្ន ុំ៧៩យួន ចូ មកខ្ញុំឈចោះថ្រេរ់តាមឈេេរ់ឈៅតាម ឈេឈៅថ្ត្ពឈ្វើទ័្យព 
ឈទ្យៀរអ្ញ្ច ឹង។ អាឈេឿងសម័យរ ញ ពរធ្លែ រ់ថ្រត្ចតូ្ស្សូវជីត្រឡាយ ឈហើយដ ់៧៩ឈវៀរ ម 
ចូ មកឈនោះដល់ហ្នឹង ឈ្វើទ័្យពឈទ្យៀរឈ្វើទ័្យពេហូរដ ់ឈព ខ្ញុំេបួសពិោេឈនោះត្រូវនឹងឆ្ន ុំ៨៥ ឬ ៨៦ 
ត្រូវេរូស។ 

ក៖ ចញោះអ្ ញ៊ុំមានមហូរ ថ្ដ អ្ ញ៊ុំចូ ចិរតពិសាេឈទ្យ? 

ខ៖ ពីឈដើមចូ ចិរត ឈព ឥឡវូអី្ឱ្យឆ្ៃ ញអ់្រ់េកឆ្ៃ ញ់អ្រ់ឈឃើញហរូជា្មមតា។ 



ក៖ ចញោះពីឈដើមចូ ចិរតពិសាេអី្ឈេ? 

ខ៖ ចូ ចិរតសមែឈគាក សមែត្រឈហើរឈយើងឱ្យថ្រថ្ម ឪសែដឹងថ្រឆ្ៃ ញឈ់ហើយសមែឈគាក សមែត្រឈហើរ 
រ ញថ្នតឥឡូវហូរសមាឈគាក សមែត្រឈហើរក៏ឈ ងឆ្ៃ ញ់ឈៅជា្មមតា។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈហើយអ្ ញ៊ុំអ្ញ្ច ឹងតាុំងរូចេហូរដ ់ឥឡវូឈនោះជីវរិេរស់អ្ ញ៊ុំផ្លែ ស់រតូេឈត្ចើន ស់។ ចា៎ស 
ឈហើយអ្ ញ៊ុំចូ ចិរតឈ ងថ្ បងត្រជាត្រិយអី្ឈេខែោះអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ឈយើងពីឈដើមោ ឈៅតូ្ចៗមានថ្រឈ ងតាមវរតឈ ងឈបាោះអងគញ់ លាក់កថ្នសង ទញម្រព័ម្រត្
ឈ ងឈៅវរតសាវ យជារិឈយើងហ្នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំចូ ចិរតឈ ងទុំងអ្ស់? 

ខ៖ បាទ្យ! ឈៅឈ ងអ្ញ្ច ឹងឈៅថ្ដ សាវ ដឈណតើ មសាឹកន ើអី្អ្ញ្ច ឹងឈៅ ឈបាោះ ូងពីឈដើម 
សរាយ សត់ាមវរត រ ញថ្នតឥឡូវឈ ងសរាយ ឈហើយវរតសាៃ រ់ ងឹឈកមងៗឈេឈដើេឈ ង តាម 
ឈទ្យសចេណ៍ ទឹ្យកធ្លែ ក់អី្ អ្ស់ឈៅតាមវរតមាន ឈៅ ឈៅអី្ឈ ោះឈេសរាយជាង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំមានចងចុំរទ្យចនម្រមៀង ថ្ដ អ្ ញ៊ុំបានឈេៀនតាុំងពីឈកមងេហូរដ ់ឈព ឈនោះនៅ 
ចុំឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ មាន! 

ក៖ រទ្យអី្ឈេខែោះអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ រទ្យព ទ័្យព។ 

ក៖ អ្ា៎! អ្ ញ៊ុំឈៅចុំអ្រ់? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈត្ចៀងឈមើ រនាិចអ្ ញ៊ុំ? 



ខ៖ អាហ្នងឹសនមាងឈគាងឃមួស អាហ្នឹងឱ្យឈយើងឈត្ចៀងរឈ ត យអី្។ 

ក៖ ឈរើអ្ ញ៊ុំចង់ឈត្ចៀងអាចឈត្ចៀងបាន។ 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹង! 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ អាហ្នឹងចរ់ៗពីឈដើម ចរ់សនមាងឈគាឃមួស ឬក៏ សនមាងឈគាឃមួសពិឈរាោះឈពកថ្ត្ក ឈ ងឈភែង 
ចងថ្ដអូ្នឈហើយនិងរង។ ឈយើងទុំងពីេនាក់អ្ងាញយត្រសងញរិមិរតបអូនរងឱ្យពេឱ្យជ័យ ចង់ 
ឈភែចឈហើយ។ 

ក៖ ចុំ មួយឃ្លែ ក៏បានថ្ដរអ្ ញ៊ុំ។ ចា៎ស! អឺ្ឈហរញអី្បានអ្ ញ៊ុំស្សឡាញ់រទ្យហ្នឹងណា៎អ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ឈត្ពាោះខ្ញុំធ្លែ រ់ឈ្វើទហានឈៅនឹងឈឃើញរទ្យមួយហ្នឹងមកវាត្រូវនឹងឈយើងអ្នកឈដើេ។ 

ក៖ ត្រូវហ្នងឹទហានឈ ោះអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំមានឈចោះឈ ងឩរកេណ៍ឈភែងឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ឬកូនឈៅអី្ឈចោះឈ ងអ្រ់អ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ្រ់ឈសាោះម ងឈ ោះអ្ ញ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចញោះផទោះេរសអ់្ ញ៊ុំមាន កខណ្ៈឈម ចថ្ដរ តាុំងពីអ្ ញ៊ុំឈៅឈកមងេហូរដ ់ឥឡូវឈនោះអ្ហោះ? 



ខ៖ តាុំងពីឈកមងមកផទោះឈៅរូចៗ អ្ញ្ច ឹងមកេហរូមិនថ្ដ បានផទោះ ុ្ំអី្នឹងឈេ ផទោះសបូវឈយើង ្មមតា
រហូរដ ់េដឋត្រហាេ ឈៅសម័យរ ញ ពរ ឈៅជាមួយផផ្ទះ ុ្ំេមួទុំងអ្ស ់ ឈហើយអ្នកឈៅ ផទោះ ុ្ំ 
ចញោះមកឈៅផទោះរូចអ្ស។់ 

ក៖ចា៎ ឈហើយអ្ ញ៊ុំបានសាងសង់ផទោះអ្ ញ៊ុំឈោយខែួនឯងេជួឺយសាងសង់ផទោះេរសអ់្ ញ៊ុំឥ ូវនឹងអ្ហោះ។ 

ខ៖ឥ ួវឈនោះខ្ញុំបានឈ្វើមតងឈហើយរ ញថ្នតដ ់ខ្ញុំមាន ញ្េផទួនៗឈៅខ្ញុំ ក់វញិអ្រ់មានផទោះផងសពវថ្លៃ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ផទោះឈនោះខ្ញុំ ក់ឱ្យកូន។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំបានឈ្វើឈោយខែួនឯងអ្រ់។ 

ខ៖ បាទ្យ! ឈ្វើឈោយខឡួនឯងដុំរូង។ 

ក៖ អ្រ់ឈត្រើជាងឈទ្យអ្ ញ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ អ្ា៎! ជាងរ ញថ្នត ញយោក់េរស់ឈយើង។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈហើយអ្ ញ៊ុំឈចោះឈ្វើផទោះអ្រ់អ្ញ្ច ងឹ? 

ខ៖ អ្រ់ឈចោះឈទ្យ។ 

ក៖ អ្ា៎!  

ខ៖ ឈចោះឈ្វើចក់េញក និង ឈ្វើខែួនឯងចក់េញកឈត្ោយឈនោះ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំមានជុំនាញអី្ថ្ដ ត្រូវរនតឈវនពីត្េួសាេ ឬក៏ឈចោះពីពួកគារ់ឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ ឈចោះពីថ្ម ឪមក? 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ោ ឈៅជាមួយថ្ម ឪគារ់សង្រ្ង្គា មគារ់មិនថ្ដ មានមញខេរេអី្រឈត្ងៀនឈយើងផង  ឈទ្យើរថ្រ 
ត្រឡរ់មកវញិឈនោះ ឈយើងមានត្រពនធមានកូនពីជាយខដនមកឈហើយេិរេុំនិន ខែួនឯងឈ្វើ 
រឈ ត យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំអាចត្បារ់ខ្ញុំពីឈព ថ្ដ  ុំបាកឈៅកនញងជីវរិេរស់អ្ ញ៊ុំបានឈទ្យ? អ្ ញ៊ុំឈព  នៅ 
អ្ញ្ច ឹងណា៎ ឈហើយមានឈេឿងអី្ខែោះណា៎? 

ខ៖ ោ ពីឈយើងពីសម័យសងាមរាស្រសតនិយម ខ្ញុំឈៅរូចៗមិនបានឈេៀនឈទ្យ ឈត្ពាោះថ្ម ឪត្ក ឈៅ
ឃ្វវ  ឈគាឃ្វវ លអី្ឈៅថ្ស្សដ ់ខ្ញុំរាង ុ្ំរនតិចអាយញ៨ ឬ  ៩ឆ្ន ុំ ១៥ឆ្ន ុំ េដឋត្រហារសឈមតចឈៅថ្ត្ព 
អ្រ់បានឈេៀនអ្រ់បានសូត្រឈទ្យ ឈៅថ្ត្ពត្េុនចញញ់័េញក់បានេស់មក ដ ់ឈព មកសម័យ 
រ ញ ពរឈនោះក៏ឈវទ្យនាឈទ្យៀរ ឈ ើកត្រឡាយជីកទ្យុំនរ់ ឈហើយបាយហរូមិនត្េរ់ត្គាន់ ឈហើយោ 
ហ្នឹងកាិនបាយត្កអូ្រដូចសអអី្ញ្ច ឹងបានបាយឆ្ៃ ញ ់ស់ ឈហើយដ ់ឈហើយផញរពីឈនាោះមក ៧៩ 
ឈវៀរ មចូ មកក៏ឈៅថ្ត្ពឈទ្យៀរឈវទ្យនាឈទ្យៀរ។ អាខែោះឈដកអ្រ់បាយង្គរ់ឈៅ អាខែោះមិនមានអី្ 
ឈៅតាមភនុំឈខៀវឈឡើងឈៅទ្យម្រម្ភុំថ្រដ ជ់ាយថ្ដន វារ់តាមថ្រ  ិនវញិ បានឈយើងឈៅេង្គវ នេីឡូ 
១២ ឬ ១៣ឈយើងហ្នឹង យួនវាយោច់ឈៅបានោកត្កបាទ្យត្កហមចូ មកដឹងបានត្រឹមស្សោះថ្កវ
ហ្នឹងបាន្ូេរិច។ បានឈេចិញ្ច មឹដ ់ឈហើយឈេឈៅឈឃ្លស្ឈៅ  ឈរើឈយើងមិនឈៅឈ្វើសង្រ្ង្គា ម 
ឈៅត្រឈទ្យសថ្ខមេ វញិឈទ្យ យួនមិនឈចញពីកមពញជាឈទ្យ ឈហើយរ ញ ពរឈខៀវសុំផនហ្នឹងមកត្រជញុំ 
ឈយើងឈ្វើមិចឱ្យថ្រយួនឈចញពីកមពញជាឈៅដុំថ្ណងសអីៗហ្នឹងអ្រ់ចង់បានឈទ្យ ឱ្យថ្រឈវៀរ មឈចញ 
ពីកមពញជា ឱ្យថ្រឈវៀរ មឈចញពីកមពញជាអ្នក ោន់អ្ុំ ចអី្ោន់ឈៅ ឈត្ពាោះគារ់ឈ្វើខញស 
ោ សម័យ គារ់មិនដឹងឈទ្យ បានថ្រឈេរាយោេណ៍្ថាត្រជាជនហូរបាយថ្ឆ្អរ ត្រជាជនសញខ 
ភាព អបាយមិនបានរីឈព ក៏គារ់ដឹងោ ជុំនាន់ហ្នឹងសុំផនឈេឱ្យឈខាអាវខ្ញុំលមីៗ។ ឈេឱ្យបាយ 
ហូរ ឈេថ្ចកបាេឱី្យជក់ ឈរើរ ញ ពរវញិដថ្ដ អាខាងឈត្ោមហ្នឹង ដ ់ឈព គារ់និោយ 
អ្ញ្ច ឹងខ្ញុំរាងចង់ឈជឿគារ់ថ្ដរ ឈត្ពាោះឈព គារ់មកឱ្យសញីបាយ ហ្នងឹជានឈោបាយេរសគ់ារ់។ 
ឈព គារ់ចញោះមកឱ្យបាយសញីថ្ឆ្អរ កញុំឱ្យខឹងដ ់រកសអី្ក៏អ្រ់ដឹង ថ្រោ មញនដ ់ឈៅថ្ត្ពគារ់ថា 



គារ់អ្រ់ដឹង គារ់ថាអ្នកថ្ដ សម្ភា ប់ហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នក ៗផង ថ្ររាយោេណ៍ឈៅ គារ់ 
សញទ្យធត្រជាជនរេបូិេណ៍ហូរត្េរ់ត្គាន់ ឈហើយខ្ញុំឈៅថ្ត្ពឈជឿតាមឈេ។ ឈរើខ្ញុំមិនវាយឈទ្យយនួមិន 
ឈចញពីកមពញជាឈទ្យ មកវាយឈទ្យៀរសាព យត្គារ់ពីជាយថ្ដន ឈដើេដ ់យរ់ទ្យ ់ភែឺក៏មានឈវទ្យនា 
 ស់។ ឈរើដ ់អ្នកង្គរ់ ង្គរ់ឈៅបារ់ឈហើយខ្ញុំេស់ដ ់សពវថ្លៃេស់ពិោេគាម នត្បាក់ថ្ខសញីឈទ្យ។ 

ក៖ ចញោះអ្ ញ៊ុំឆ្ែងោរ់ោេ ុំបាកទុំងអ្ស់ោ ងឈម ចថ្ដរអ្ ញ៊ុំឈោយេឈរៀរ ? 

ខ៖ ឈវទ្យនាអាឈេឿងអ្រ់បាយឈៅឈ្វើទ័្យពហ្នឹង ចញោះមកដ ់ស្សុកថ្ខមេគាម នបាយចញោះមកឈដើេសញុំត្រជា- 
ជនឈៅបានហូរឈៅ។ ជួនោ អាស្សូវមួ ថ្ដ ឈេអ្រ់បានឈ្វើហ្នឹងថ្ខវសា ឈៅរូរមក ងី 
រញកដូចអ្ុំរញកហរូអ្ញ្ច ឹងឈវទ្យនា ស។់ ោ ៧៩ហ្នឹងរស ូវាយមួយសាេឈទ្យៀរ រ ញថ្នតអ្នកខែោះថា 
ឈយើងមិនរស ូឈទ្យ ដូចសឈមតចហ្ ញនថ្សន គារ់ថាមិនឱ្យឈនោះមិនឱ្យចញ់ឈទ្យ ឱ្យ នោះៗទុំងគាន មិន
ឱ្យទ័្យពជារិចញឈ់ ើកមញខ ឈេោក់ទ័្យពជារិេរសឈ់ខៀវសុំផន ទ័្យពឈេថ្ចកេូរឈខៀវសុំផនត្េរ់ៗ 
គាន មួយសនែឹកៗ។ អ្ញ្ច ងឹដ ់ឥឡូវ ឈយើងវាយរងខុំចេចគាន ឱ្យឈវៀរ មដកទ័្យពឈចញពី កមពញជា 
ឈៅវាឈេៀងថ្ខមេត្កហមផ្លត ច់ខែួនមកឈនោះអ្ស់ឈៅ។ 

ក៖ ចញោះអ្ ញ៊ុំមានរទ្យពិឈសា្ ខែោះថ្ដ  អៗឈៅកនញងជីវរិេរស់អ្ ញ៊ុំណា៎? 

ខ៖ ខ្ញុំដូចជាអ្រ់មាន អ មានថ្រោេ ុំបាក មានថ្រោេឈកើរទ្យញកខមិនថ្ដ បានស្សួ ហ្នឹងឈេ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ មកឆ្ន ុំ៩៣ហ្នឹងម ងក៏អ្រ់ស្សួ ថ្ដរ មកឈេថ្ចកដីអ្ស់ឈហើយមកសនសុំ ញយទិ្យញ ឈហើយទិ្យញ 
មិនបានដី អសញទ្យធ ថ្រដីថ្ត្ពោរ់គាស់ទម្រម្ភុំថ្របានមួយម្ងៃហ្នឹងថ្រឈវទ្យនាអាមក   ក៏ឈវទ្យនា 
ោ ពិោេហ្នឹងឈ ម្ ោះឈេឈឡើងមកឈហើយថាឱ្យត្បាក់ថ្ខ សញីយកថ្រឈ ម្ ោះឈៅបារ់ឈទ្យៀរ អ្ញ្ច ឹង 
ឈៅមិនដឹងឈៅ មកណី។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះឈព ថ្ដ អ្ ញ៊ុំឈៅឈកមងៗអ្ ញ៊ុំធ្លែ រ់មានកតីស្សម្ម ថាចង់ឈ្វើអី្ឈព ថ្ដ អ្ ញ៊ុំ ុ្ំឈឡើងឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 



ខ៖ ពីឈកមងតាមថ្ដ េិរឈឃើញចង់ឈឃើញឈេឈ ងឈភែងឈ ងអី្ ចង់ឈ ងឈភែងឈត្ចៀងឈភែងោេអី្ 
ចង់ដ ់ឈៅអ្រ់បានសនម្រមច។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈោយសាេអី្អ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈោយសាេឈយើងសង្រ្ង្គា មឈចោះថ្រឈៅ ឈៅថ្ត្ពឈៅអី្ឈៅមិនថ្ដ ឈៅស្សុក។ ឈរើសិនជាត្រ- 
ឈទ្យសឈយើងមិនឈកើរសង្រ្ង្គា មត្រថ្ហ ជាខ្ញុំឈចោះឈភែងឬក៏ចឈត្មៀងសម័យថ្ររបានឈចោះឈ ងឈភែងអី្ 
ឈៅកថ្នែងសមាេមន៍ពិោេហ្នឹង។ខ្ញុំចូ ឈេៀនអ្កឈកសបានរនាិចថ្ដរ ថ្រេួចឈហើយឈៅខ្ញុំឈេៀនវា 
អ្រ់ចរ់អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ឈចោះោេចង់បានមិនបានឈទ្យៀរ។ 

ក៖ ចា៎ស!  ចញោះអ្ ញ៊ុំឈរើសិនជាអ្ ញ៊ុំចង់ផ្លត អ្វីមួយឈៅោន់កូនឈៅជុំនាន់ឈត្ោយេរស់អ្ ញ៊ុំ ឈរើអ្ ញ៊ុំចង់ផ្លត ុំអី្ឈេ 
ខែោះឈៅោន់ពួកគារ់ណា៎? 

ខ៖ ឈយើងជាម្រពឹទ្ធធ ចរយរង់ផ្លត ុំកូនឈៅឈៅជុំនាន់ៗឈត្ោយ ឈ្វើោ ងឈម ចេកាេោេពាេឈកេដុំថ្ណ- 
 ថ្ខមេ។ ឈយើងឈ ម្ ោះថ្ខមេកញុំឱ្យធ្លែ ក់ដញរោរបារ់ពូជសាសន៍េរស់ឈយើង។ សពវថ្លៃឈនោះ ឈកមងសពវ 
ថ្លៃឈនោះឈភែចខែួន េិរថ្រសរាយមាន ញយមានោក់មិនេិរទ្យញកខរនម្រមើជីវភាព ត្េសួាេឈៅរនម្រមើ 
ផែូវអ្រ់មានេដឋអ្រ់ត្រូវោេ ខាងឈត្េឿងនញៀន ឈត្េឿងអី្ រុំបាសោរ់ចក់គាន អី្អ្ញ្ច ងឹឈៅ។ សូមផ្លត ុំ 
ឈកមងៗជុំនាន់ឈត្ោយកញុំឱ្យឈ្វើអ្ញ្ច ឹង ឈត្ពាោះថ្ខមេឈយើងពូជថ្ខមេអ្ងារ។ ឈរើថ្ខមេឈយើងអ្រ់ទឹ្យកដីឈយើង 
អ្ស់ឈហើយ រ ញថ្នតថ្ខមេឈយើងចស់រញរាណ គារ់េកាេោេពាេទ្យញកខឱ្យឈយើងដ ស់ពវថ្លៃ ឈហើយដ ់
ខ្ញុំឈនោះអ្រ់ឈជឿចស់ៗ ចស់ៗ ថាដូចខ្ញុំនិោយអ្ញ្ច ឹងរ ញ ពរ ឈរើឈយើងមិនវាយយួនមិនឈចញពី 
កមពញជាឈទ្យ ឈជឿដូចចស់ៗនិោយត្បារ់អ្ញ្ច ងឹហ្នឹង ឈឃើញចស់ៗ ពីឈដើមគារ់ោេពាេទឹ្យកដីត្គាន់ 
បានឈយើងឈៅដ ់ឈយើងមិនឈ្វើទឹ្យកដីឈយើងអ្ស់ឈព ហ្នឹងដឹង រ ញថ្នតឈយើងឈ្វើឈទ្យៀរយួនឈចញពី 
កមពញជា ស្សរះគាន ឈៅដថ្ដ សឈមតចហ ញនថ្សនមិនឱ្យចញ់ឈទ្យ   នោះៗទុំងអ្ស់គាន  ឈហើយដ  ់
អ្ញ្ច ឹងកូនឈៅកញុំឱ្យឈភែចខែួន ឈយើងត្រូវសាមេាីគាន ពីឈដើម ឈយើងឈដើេភូមិ ក៏អ្រ់ឈចោះ ោរ់ចក់គាន  
ថ្ដរ ដ ់ឥឡវូពីថ្ត្ពទ្យទឹ្យង ថ្ត្ពសាវ យវាយគាន ថ្ដ វាោ រ់អ្ញ្ច ឹង ឈហើយសពវថ្លៃមិនដឹងថាវាេិរ 
ឈេឿងអី្ អ្ញ្ច ឹងពញទ្យធទ្យុំនាញ គនាធ យថាកថ្ងករកនញងអ្ណតូ ងដីខូង ពីឈកើរឈយើងមិនទន់ឈឃើញឈទ្យ ថ្រ 



ចស់ៗនិោយអ្ហោះ ខ្ញុំពិនិរយឈមើ សពវថ្លៃកូនថ្ខមេជុំនាន់ឈនោះថ្មនេិរថ្រសរាយោរ់ចក់គាន ឯង 
រាុំបាសពីភូមិមួយឈៅភូមិឮថ្រោរ់ ឈហើយចុំឈមើ ថ្រឈេ ែ្ នពាន មកអ្រ់ខាែ ុំងអ្ញ្ច ឹងឈទ្យបាន 
ថ្រកនញងត្រឈទ្យស។ ោ ពីឈសៀមវាយឈៅត្ពោះវហិារឈ ោះឈមឈេឱ្យខ្ញុំមកឈេ ើសទហានឈេ ើសអាអ្នក 
ោប់ចក់ ប ញនឈដើេោរ់ចក់ឈេ ើសបាន២០នាក់ដ ់ឈមមកយកឈេចបារ់។ អាហ្នឹងខាែ ុំងបានថ្រ 
ោរ់គាន  ឈហើយអ្ញ្ច ងឹផ្លត ុំកូនឈៅកញុំឱ្យឈភែចខែួន កញុំជក់ឈត្េឿងមា  កញុំឈដើេរាុំបាស ោរ់ចក់គាន វាយររ់ 
គាន ត្រូឈចោះេកាសាមេាីគាន   អូកឈ អើនឈៅរាុំរ ោះឈជើងថ្ដគាន  កញុំត្រោន់គាន ផ្លត ុំឈៅកូនឈៅ ជុំនាន់ឈត្ោយ 
ត្រូវេកាសាមេាីគាន ដូចរញរាណពីឈដើមមក ពីឈដើមឈៅភូមិជនរទ្យបានមហូរចុំណីយកមកថ្ចក គាន  
ហូរអ្រ់ ក់អ្រ់ដូេឈទ្យ។ ឈយើងត្រូវេកាអ្ញ្ច ឹងកញុំឈ ែ្ ោះគាន  ត្គាន់ថ្រឈយើងឈដើេឈ ឈងជាមួយគាន កញុំ
វាយគាន  កញុំឈ ែ្ ោះរ ញណណឹ ងបានឈហើយ កញុំជក់ឈត្រើឈត្េឿងមា  ឈត្េឿងនញៀនអី្ហនឹង ថ្ររ ញណណឹ ង អ ឈហើយ 
ថ្ខមេឈយើងេស់វញិឈហើយ។ 

ក៖ មានអី្ឈទ្យៀរឈទ្យអ្ ញ៊ុំមានថ្ររ ញណណឹ ងឈ ោះ។ 

ខ៖ បាទ្យ! មានថ្ររ ញណណឹ ងចរ់ឈហើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! សម្រម្ភរ់ខ្ញុំ ខ្ញុំសូមអ្េេញណអ្ ញ៊ុំឈត្ចើនសម្រម្ភរ់ោេពិភាកាផត  ់ ជាត្រវរតិសម្រម្ភរ់ខ្ញុំណា៎
អ្ ញ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! អ្េេញណអ្ ញ៊ុំ៕ 

 

 


