
ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង មម៉ែន សនុណារ ី

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា        ខ៖ អ្នកត្រូវគគសម្ភា ស ញម៉ែន សុនណារ ី
 

ក៖ ជាដំបូងន្ធងខ្ុំសមូញលែងអំ្ណរគុណដល់អ្នកមីងញដលឱ្យខ្ុំសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស ់
អ្នកមីង ន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះញ ៉ែម សុគន្ធា  ជាអ្នកសម្ភា សគៅកនុងថ្លៃគនោះ។អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើគ ម្ ោះ     
គព របស់អ្នកមីងគ ម្ ោះអី្ញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ មីងគ ម្ ោះ ញម៉ែន សនុណារ។ី 

ក៖ ចាសថ្លៃហ្នឹងខ្ុំសម្ភា សអ្នកមីងគឺគៅកនុងថ្លៃទី២១ ញខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ ការសម្ភា សគនោះ 
ត្រូវបានគរៀបចំគ ើងគោយសកលវទិាល័យគៅត្បគទសអាគមរចិគ ម្ ោះថា ប ី វ៉ែយ យញូដល 
សកលវទិាលយ័ម្ភនកមមវធីីគដើមបីសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់អ្នកមីងនិងត្បជាពលរដឋញខមរគដើមបី 
ន្ធគពលអ្ន្ធគរគៅមុខគៅកូនគៅរបស់អ្នកមីងអាចដឹងអំ្ពីជីវត្បវរតិនិងដំគណើ រគរឿងក៏ដូចជា  
ឆ្កជីវរិរបស ់ ដូចថាក៏ដូចជាត្បវរតិរបស់អ្នកមីងផ្ទា ល់ផងញដរ។អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងអ្នុញ្ញា រឱ្យខ្ុំ 
ោក់ការសម្ភា សគនោះចូលគៅកនុងគវបសាយរបសស់កលវទិាលយ័ ប ី វ៉ែយ យ ូ បានញដរឬគទ 
អ្នកមីង? 

ខ៖ ចាសោក់ចុោះ។ 

ក៖ ចាសញដលគវបសាយគនោះម្ភនគ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu គហ្ើយ 
ន្ធងខ្ុំសូមចាប់គផតើមគធវើការសម្ភា សដល់អ្នកមីង អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសូមត្បាប់គ ម្ ោះគព មតង 
គទៀរ? 

ខ៖ មីងគ ម្ ោះ ញម៉ែន សនុណារ។ី 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភនគ ម្ ោះគៅគត្ៅអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនញរគ ម្ ោះណារទីគទហ្នឹង។ 

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


ក៖ ចាសតំងពីគដើមមកគគគៅញរគ ម្ ោះមួយហ្នងឹហ្មងគហ្? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ំណាញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ មីងគកើរគៅថ្លៃទី០១ ញខ០៤។ 

ក៖ ញខមករាគហ្មីងគហ្? 

ខ៖ គហ្...មករាគហ្...។ 

ក៖ ចាសៗ! 

ខ៖ ហ្ហ៎...ញខមករាហ្នងឹគហ្ើយ។ 

ក៖ ឆ្ន ំប៉ែុន្ធម នមីង? 

ខ៖ ១៩៥៩។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើទីកញនែងកំគណើ រអ្នកមីងគៅឯណាវ ិញដរ? 

ខ៖ មីងគៅភូមិកណាត លគកាោះ ឃុំគកាោះអ្នែង់ចិន ស្សុកសាា ង គខរតកណាត ល។ 

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងឆ្ន ំញខមរអ្នកមីងគកើរឆ្ន ំសរវអី្គគញដរ? 

ខ៖ សរវត្ជូក។ 

ក៖ ត្ជូក ឆ្ន ំគកា។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអឺ្...ម្ភនបងបាូនត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរ? 

ខ៖ បងបាូនគបើគិរជាបងបាូនគ ោះមួយ ពីម្ភត យមួយឪពុកញរមួយអឺ្...៤ន្ធក់។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គហ្ើយស្សីញរមីងមួយគទ គហ្ើយបាូនៗសុទាញរត្បុស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរដល់ឪពុកខ្ុំបានត្បពនាគត្កាយបានកូន៤ន្ធក់គទៀរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ស្សី១ហា...ស្ស៣ី ត្បសុ១វ ិ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើបងបាូនរបសអ់្នកមីងហា គរើគារ់អ្និចចកមមខែោះឬក៏គៅរស់ទំងអ្ស?់ 

ខ៖ គៅទងំអ្ស់។ 

ក៖ ទំងអ្ស់ចាស។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើពួកគារ់រស់គៅត្បគទសញខមរទំងអ្ស់គាន ឬក៏គារ់គៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ គៅញខមរទំងអ្ស់ញរគៅអាគមរចិមួយ គៅអាគមរចិមួយមកគលងថ្លៃមុនគនោះ។ 

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងជាកូនទីប៉ែុន្ធម នវ ិ? 

ខ៖ កូនបងគគបងាស។់ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់ឪពុកអ្នកមីងវ ិមតង គរើឪពុកអ្នកមីងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរ 
អ្នកមីង? 

ខ៖ ឪពុកគ ម្ ោះ អូ្ន អឺ្ន។ 

ក៖ អូ្ន អឺ្ន។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងដឹងថាគារ់គកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ំណាគទអ្នកមីង? 



ខ៖ មីងអ្រ់ដឹង។ 

ក៖ ញរកនុងសំបុត្រកំគណើ រដូចជាត្បាប់ឆ្ន ណំាមីងគហ្? 

ខ៖ គនោះៗត្គាន់ញរឆ្ន ំប៉ែុញនតអ្រ់ម្ភនថ្លៃអ្រ់អី្។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្គាន់ញរដឹងថាគពលហ្នឹងពុកខ្ុំគារ់ឆ្ន ំ១៩៣៣។ 

ក៖ ៣៩(១៩៣៩)អ្នកមីងហ្ី? 

ខ៖ អឺ្...៣៩(១៩៣៩) មីងអ្ញ្ច ឹងហា៣៩(១៩៣៩) គហ្ើយគារ់ឆ្ន ំកុលដូចមីងអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយឆ្ន ំកុលដូចអ្នកមីង។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងទីកញនែងកំគណើ រគារ់គៅឯណាវ ិមីង? 

ខ៖ គៅហ្នឹងញដរហ្នឹងហា គៅភូមិកណាត លគកាោះ ឃុំគកាោះអ្នែង់ចិន ស្សុកសាា ង គខរតកណាត លញដរ 
ហ្នឹងហាមួយគាន ហ្នឹងហាចាស។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងម្ភនអ្នុសាវរយី៍អី្ខែោះជាមួយឪពុកអ្នកមីងហា? 

ខ៖ មីងអ្នុសាវរយី៍គត្ចើនញដរហ្នងឹហា...កមសរ់ហា។ 

ក៖ គម៉ែចញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ គត្ ោះអី្ម្ភត យសាែ ប់គៅគហ្ើយ ពុកខ្ុំគារ់គៅត្គប់ត្គងកូនឯងកូនគៅរូចៗ គហ្ើយឪពុកខ្ុំ 
គលមើរគនោះគារ់មិនទន់គៅពីផារវ ិ ពីផារអូ្រឬសសីហា គារ់គៅលក់កាឆ្យ គារ់ដឹងកា    
ឆ្យពីស្សុកមកគៅភនំគព  គហ្ើយគៅលក់គៅហ្នងឹ គហ្ើយគលមើរគនោះមិនទន់មកដល់ផាោះគទ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ទល់ញរយប់គម្ភ៉ែង៩ គម្ភ៉ែង៨ គម្ភ៉ែង៩អី្បានមកដល់ គហ្ើយគៅដល់គន្ធោះគនោះហា...កមសរ់ 
ហា...មិនទន់ម្ភនបាយម្ភនទឹកអី្គទខ្ុំគៅរូច បងគគគៅរូចហា...អ្រ់ទន់គចោះោំបាយោំអី្ 
ជួនកាលោំញរបាយឆ្ាិនញរអ្រ់ម្ភនមហូបអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយពុកខ្ុំ ពុកគនោះហ្នឹងមកពីលក់វ ិ គារ់ទិ មហូបពីផារគៅគហ្ើយហ្ូបជំុគាន គៅគហ្ើយ 
កូនៗហ្នឹងគដកគមើលញរផែូវឪពុកគទចុោះអ្រ់ម្ភនណាអ្រ់ម្ភនម្ភត យខ្ុំម្ភនញរឪពុកហ្នឹងគដកគៅ  
រានហាលផាោះហ្នឹង គដកញរគមើលផែូវគារ់ហ្នឹងត្គាន់ញរគារ់មកដលទ់ម្ភែ ប់របសគ់ារ់មក ដលគ់ារ់ 
ត្កញហ្មហា...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់មកដល់មុខផាោះគារ់ មឺុ...គារ់គធវើអ្ញ្ច ងឹគហ្ និយាយគៅដូចថាទម្ភែ ប់គារ់ត្កញហ្ម 
អ្ញ្ច ឹង អ្ញ្ច ងឹន្ធំគាន សាោុះររ់គៅៗទទួលគារ់គៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយបាូនៗខែោះវគដកលក់ខែោះអ្ស់គហ្ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ វគកមងហ្ហ៎...គៅញរមីងនិងបងគគគដកចាំគមើល ត្គាន់ញរឮឪពុកមកហ្នឹង ត្គញហ្មហ្នឹងចុោះររ់ 
ទទួលគហ្ើយ។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នុសាវរយី៍ជាមួយគារ់លាណាស់អ្នកមីងគណាោះ? 

ខ៖ ចាស! 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់ម្ភត យអ្នកមីងវ ិ គរើគារ់គ ម្ ោះអី្ញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ម្ភត យសំរទិា សតូ្រ។ 

ក៖ ចាសគារ់គកើរគៅឆ្ន ំណាញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ គនោះឆ្ន ំ១៩៣២។ 

ក៖ គៅភូមិឃុំអី្ញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ គៅជាមួយគាន ហ្នងឹ គៅភូមិកណាត លគកាោះ ឃុំគកាោះអ្នែង់ចិន ស្សុកសាា ង គខរតកណាត ល។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយអ្នកមីង គរើសត្ម្ភប់ម្ភត យរបស់មីងគារ់គកើរឆ្ន ំសរវអី្គគញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ដូចឆ្ន  ំឆ្ែូវ។ 

ក៖ ឆ្ន ំ ឆ្ែូវ ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងម្ភនការចងចាំអី្ខែោះជាមួយម្ភត យអ្នកមីងហា? 

ខ៖ មីងចាំថាម្ភត យមីងគារ់ជាមនុសសសាា រ គារ់មិនសាា ររូបរាងគារ់សមរមយគហ្ើយញរអ្នកស្សុក 
អ្នកភូមិគគស្សលា ់ចូលចិរតគារ់ហាណាស់។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ខ៖ គារ់គឺជាមនុសសសាា រដូចថារគបៀបរបបហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្ុ.ី..ថាគពលគារ់សាែ ប់គៅ អ្នកស្សុកអ្នកភូមិគគសាត យគារ់ត្គប់គាន  ថាគារ់ជាមនុសសលា 
មនុសសសាា រ និយាយឱ្យចំគារ់គៅថាគារ់ម្ភនបញ្ញហ  គារ់មិនសូវសបាយចិរតថាឪពុកខ្ុំដូច 
ថាគារ់ជាមនុសសត្បុសពីជំន្ធន់ហ្នឹង ពុកខ្ុំមិនញមននិយាយថាញហ្កគករ តិ៍គារ់អី្ ញរគារ់អ្រ់សូវ 
ស្សួលញដរហ្នឹងហា គារ់ចូលចិរតហ្បូស្សា ចូលចិរតហ្ូបអី្ហ្នឹងគៅណាស់។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គម្ភែ ៉ែ ោះគហ្ើយញរគារ់អ្រ់កាច ញរគារ់សែូរគទញរគារ់អ្ញ្ច ឹងញរញម៉ែខ្ុំគារ់ត្បឹងគធវើការគដើមប ី
ចិញ្ច ឹមកូន ពុកខ្ុំក៏ត្បឹង ញម៉ែខ្ុំក៏ត្បឹងញរគារ់ម្ភនគុណវបិរតិញរប៉ែុណណឹ ងគទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសគហ្ើយញម៉ែខ្ុំគារ់គនឿយណាស ់ គារ់ខំត្បឹងម្ភនគពលខែោះខ្ុំម្ភនដីគៅគត្រើយខាងគន្ធោះ 
គៅខាងញត្ពកលមីហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សុីគសាើរសាា ល់គទ? 

ក៖ សាា ល!់ 

ខ៖ ចាសគហ្ើយជំន្ធន់ហ្នឹងមីងគៅរូចៗគហ្ើយញម៉ែមីងហ្នឹងគារ់អំុ្ទូកគៅដីចម្ភា រគៅហ្នងឹ ម្ភន 
សាវ យម្ភនត្កូចម្ភនអី្អំុ្ ទូកគៅដឹកកូនគៅដល់គៅគសមើរហ្នឹងបានឆ្ែងមកវ ិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គៅគពលត្ពឹកមកវ ិគសមើរហ្នឹងឆ្ែងមក គហ្ើយម្ភនគភែៀងម្ភនផារញខទឹកគ ើងអ្ញ្ច ឹង មីង 
កមសរ់ហាណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញខទឹកគ ើងអ្ញ្ច ងឹម្ភត យហ្ហ៎...គារ់អំុ្ទូកចមែងកូនមកវ ិជួនកាលម្ភនខយល់។ 

ក៖ អូ្យខាែ ចណាសមី់ងគណាោះ? 

ខ៖ ចាសម្ភនខយលម់្ភនរលកធំៗអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គហ្ើយដល់គហ្ើយគៅភ័យណាស ់ គហ្ើយញម៉ែខ្ុំគចោះញរខំត្បឹងអំុ្ទូកមក ម្ភនគពលខែោះលិច 
ទូកគរើ ញរម្ភនគគជួយទន់។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ខ៖ ឆ្ែងមកដល់ជិរដល់គត្រើយគហ្ើយស្សាប់ញរលិចទូក គហ្ើយដល់លិចទូកអ្នកជិរអ្នកស្សុក 
ហ្នឹងគគជួយស្សង់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយមីងម្ភនម្ភត យលាណាស់ ញរអ្រ់បានជួបគាន  ញរដលប់ានយូរបាន ញរបនតិចហ្នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយគារ់ខូចគចាលគៅ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់ជីដូនជីតខាងឪពុករបស់អ្នកមីងហា គារ់គ ម្ ោះតអី្យាយ 
អី្ញដរ? 

ខ៖ អឺ្...ឪពុកម្ភត យខាងឪពុក អឺ្...ជីដូនជីតខាងឪពុកហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់គ ម្ ោះតអូ្ន។ 

ក៖ អី្គគអូ្នវ ិមីង? 

ខ៖ អី្អូ្នគទ ញរខ្ុំឮគគគៅញរតអូ្នៗ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរគារ់ម្ភនឪពុកធម៌គ ម្ ោះតញម៉ែន។ 

ក៖ ចាសចុោះយាយវ ិ យាយគ ម្ ោះយាយអី្ញដរ? 



ខ៖ គ ម្ ោះយាយគម្ភ៉ែ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពួកគារ់ទំងពីរន្ធក់គារ់ស្សកុកំគណើ រគៅឯណាវ ិមីង? 

ខ៖ គៅហ្នឹងញដរហ្នឹងមីងគកើរគ ើងគឃើ គារ់គៅហ្នឹងញរមិនត្គាន់ញរ ដូចអ្រ់គឃើ ញរត្គាន់ញរ 
ដឹងថាគារ់គៅហ្នឹង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសគៅស្សុកសាា រគកាោះ។ 

ក៖ គកាោះអ្នែង់ចិនហ្នឹងគៅ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគកើរមកទន់គារ់គៅរស់គទ? 

ខ៖ ទន់ខែោះញដរ។ 

ក៖ គហ្ើយ...? 

ខ៖ ទន់គរើ។ 

ក៖ ចាសអ្នកមីងដឹងឆ្ន ំគារ់គកើរគទ? 

ខ៖ ហ្ុឺ...អ្រ់ដឹង។ 

ក៖ គហ្ើយអ្ញ្ច ឹងគារ់សាែ ប់មីងចាំឆ្ន ំណាគទ? 

ខ៖ សាែ ប់ គារ់សាែ ប់ឆ្ន ំញបកគយើង៧៥ គហ្...មិនញមនឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៥)គទ គហ្...គមើល 
៧៥(១៩៧៥) ហ្នឹងគហ្ើយគហ្...៧៥(១៩៧៥)។ 

ក៖ ញបកអាពរមួយហ្នឹងចូលជំន្ធន់ប៉ែុល ពរវ ិគហ្ើយមីងញបកលន់ នល់គហ្? 

ខ៖  ហ្ហ.៎..ហ្នឹងគហ្ើយ ចូលសម័យលន់ នលហ់្នឹងគហ្ើយ៧០ប៉ែុន្ធម នគទ។ 



ក៖ ៧៥(១៩៧៥)ឈប់លន់ នល់ចូលអាពរវ ិ ។ 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយមុន៧៥(១៩៧៥)អ្ញ្ច ឹងហ្ហ៎...គណាោះ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសខាង់៧៣ ៧៤អី្អ្ញ្ច ងឹហា។ 

ក៖ ចាសគហ្ើយតឬក៏យាយសាែ ប់ហ្នឹង? 

ខ៖ សាែ ប់ទំង២ យាយសាែ ប់យូរគហ្ើយតំងពីគនោះហ្ហ៎...ញរតគទើបសាែ ប់គពលហ្នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គបើយាយសាែ ប់តងំពីខ្ុំអ្រ់សូវដឹងញដរហ្នងឹហា តំងពីខ្ុំគៅរូច។ 

ក៖ ចុោះតសាែ ប់អាយុប៉ែុន្ធម នវ ិមីង? 

ខ៖ តសាែ ប់កនុងអាយបុ៉ែុន្ធម នគទ ខាង់៧០អី្ញដរហ្នងឹហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ៧១ ៧២អី្ញដរហ្នឹងហា។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងការចងចាំរបស់អ្នកមីងជាមួយនឹងតយាយវ ិគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ ចងចាំតគារ់គនោះញដរហ្នឹងហា គារ់អ្រ់អី្គទគារ់ជាមនុសសលាគរើត្គាន់ញរគារ់រាងកាចមតងៗ 
អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាសហ្នឹងហា អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចូលដល់ជីដូនជីតអ្នកមីងខាងម្ភត យវ ិមតង គរើគារ់គ ម្ ោះត 
អី្យាយអី្ ញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ឪពុកម្ភត យហា...ជីដូនជីតខាងម្ភត យគ ម្ ោះអឺ្...សំរទិា ឈឺន។ 

ក៖ ចាសគហ្ើយដល់គពលខាងដូចជាយាយ? 



ខ៖ យាយ យាយគ ម្ ោះ កុយ សួន។ 

ក៖ ចាសគរើគារ់គៅស្សុកកំគណើ រគៅភូមិឃុអីំ្ញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ គៅហ្នងឹញដរហ្នឹង។ 

ក៖ សុទាញរអ្នកគកាោះអ្នែង់ចិនហ្នឹង? 

ខ៖ សុទាញរអ្នកស្សុកជាមួយគាន  ចាសត្គាន់ញរគារ់គៅហ្នឹងគៅខាងចុងគកាោះហ្នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គៅខាងចុងគកាោះ ខ្ុំគៅខាងកាលគកាោះ គារ់គៅខាងចុងគកាោះ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអឺ្...អ្នកមីងគារ់ដូចជាចាំឆ្ន ំគារ់គកើរគទ តយាយហា? 

ខ៖ ហ្ុី...ដូចអ្រ់ចាំគទអូ្នគអ្ើយ។ 

ក៖ ចាសអ្រ់អី្ ។ 

ខ៖ អ្រ់ចាគំទត្គាន់ញរដឹងចាំគារ់សាែ ប់គៅវ ិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គពលគារ់គកើរអ្រ់ចាំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គត្ ោះគារ់សាែ ប់គៅឆ្ន ំអឺ្...គនោះអាពរចូលគនោះអាពរចូលគហ្ើយវជគមែៀសគយើងគៅហ្នឹងហា 
តមជនបទហ្នឹងហា។ 

ក៖ ឆ្ន ំប៉ែុន្ធម នវ ិ ១៩០០ប៉ែុន្ធម នមីង? 

ខ៖ គបើគយើងញបកអាពរវ៧៥អ្ញ្ច ឹងគណាោះ? 

ក៖ ចូលកនុងរបបប៉ែុល ពរហ្នងឹ៧៥(១៩៧៥)។ 



ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគហ្ើយត្គាន់ញរគពលគារ់ចូលមកហ្នឹងគហ្ើយខាង់៧៥ ៧៦(១៩៧៥ ១៩៧៦)។ 

ក៖ ចាសទំងត ទំងយាយគហ្សាែ ប់ហ្នងឹ? 

ខ៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ។ 

ក៖ កាលគពលហ្នឹងគារ់អាយុប៉ែុន្ធម នមីង? 

ខ៖ កាលហ្នឹងគារ់ខាង់អាយុ៦០ ៧០អី្គហ្ើយគត្ ោះគារ់ចាស់ៗញដរគហ្ើយ គដើរអ្រ់ចង់រួចញដរ 
ហ្នឹងហា។ 

ក៖ ចាសៗអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគកើរទន់គារ់ញមនគទអ្នកមីង? 

ខ៖ ទន់ហ្នឹងគហ្ើយ ទន់គារ់បានយូរញដរហ្នឹងហា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងម្ភនការចងចាំអី្ខែោះជាមួយតយាយខាងម្ភត យហ្នឹង? 

ខ៖ ចងចាំគារ់ស្សលា ់គៅណាស់គហ្ើយគៅៗហ្នឹងសុទាញរអ្នកកំត្ អ្រ់ម្ភត យហា ម្ភត យមីង 
សាែ ប់តំងពីរូចគម្ភ៉ែែ ោះគហ្ើយគារ់ស្សលា ់គហ្ើយអាណិរគៅណាស ់ គហ្ើយយកគៅគៅចិញ្ច ឹម 
ហ្នឹង គហ្ើយជួនកាលយកចិញ្ច ឹមគៅអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 

ក៖ ចាសៗ! 

ខ៖ គហ្ើយគៅគចោះញរររ់គៅររ់មក ចុោះផាោះគៅសាលាគរៀនគៅកណាត លគហ្ើយគយើងខាងគន្ធោះ 
ខែួនឯងគៅខាងគនោះគម្ភែ ៉ែ ោះគហ្ើយគច ពីខាងគនោះជួនកាលររ់គៅផាោះជីដូនជីតគនោះគៅ ជួនកាល 
មកផាោះឯងអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ ចាសអ្ញ្ច ងឹអ្នកមីង គរើជីដូនជីតក៏ដូចជាឪពុកម្ភត យអ្នកមីងគារ់ធ្លែ ប់គៅរស ់
គៅត្បគទសខាងគត្ៅអ្រ់អ្នកមីង? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ្រ់គសាោះ? 



ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងចូលដលក់ារសិកាអ្នកមីងវ ិមតង គរើមីងគរៀនដល់ថាន ក់ទីប៉ែុន្ធម នញដរមីង? 

ខ៖ មីងគរៀនបានថាន ក់ទី៧ចាស់ហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គគគៅថាន ក់ទី៧ចាស់ជំន្ធន់ម្ភត យសុីគសាើរញដរហ្នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ស្សករគាន គគគៅថាន ក់ទី៧ចាស់។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ក៖ គបើគត្បៀបគធៀបពីឥ ូវថាន ក់ទីប៉ែុន្ធម នវ ិមីង? 

ខ៖ គបើគត្បៀបគធៀបពីឥ ូវថាន ក់ទីប៉ែុន្ធម នមុនចូលឌីបែូមហា។ 

ក៖ ថាន ក់ទី៩។ 

ខ៖ ទី៩គហ្? 

ក៖ ទី៩ ទី៨ ថាន ក់ទី៩គគត្បលងឌីបែូម ទី៨គគគៅអ្រ់ទន់គទ។ 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយខាង់ទី...។ 

ក៖ ទី៨គហ្? 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ គបើថាអាថាន ក់ហ្នឹងគយើងគត្រៀមត្បលងចូលវទិាលយ័ហា។ 

ក៖ អាហ្នងឹទី៩ គហ្ើយអ្ញ្ច ឹងហ្ហ៎...។ 

ខ៖ ទី៩។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងគរៀនគៅសាលាបឋមសិកាណាញដរ? 

ខ៖ បឋមសិកាគកាោះអ្នែង់ចិនហ្នឹង។ 

ក៖ ចាសចុោះដល់គពលចូលដល់អ្នុវទិាល័យ ? 

ខ៖ អ្រ់ អ្រ់បានញរត្រឹមហ្នឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសាលាហ្នងឹម្ភនបឋមផង ម្ភនអ្នុវទិាល័យផង? 

ខ៖ អ្រ់គទម្ភនញរត្រឹមគនោះគទ ទទួលគពលហ្នឹងស្សុកគកើរសង្រ្គា មគៅររ់គ ើងមកភនំគព  អ្រ់ 
បានគរៀនហ្មង។ 

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ ចប់ត្រឹមហ្នឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងសត្ម្ភប់កតីស្សថ្ម៉ែអ្នកមីងគពលន្ធគពលអ្ន្ធគរគៅគពលញដលអ្នកមីង 
កំពុងគរៀនហ្នឹងហា...អ្ន្ធគរអ្នកមីង អ្នកមីងចង់គធវើអី្គគញដរ? 

ខ៖ ដូចអ្រ់ទន់នឹកគឃើ អី្គសាោះជំន្ធន់ហ្នឹង ដូចអ្រ់គិរថាចង់គរៀនចង់គធវើអី្គទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដូចថាវគចោះញរពពីងពគពើម គចោះញរគៅគរៀន គៅគរៀនដូចអ្រ់ញដលសូវគចោះគិរអី្ អ្រ់សូវ 
ដឹងអី្ហា។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ ហ្នងឹពិបាក។ 

ខ៖ ហ្នឹង! 

ក៖ អ្នកមីងធ្លែ ប់គធវើញស្សចម្ភា រអី្គទ? 

ខ៖ មីងធ្លែ ប់ញរគធវើចម្ភា រអ្រ់ម្ភនញស្សផង ស្សុកហ្នងឹគគអ្រ់ធ្លែ ប់គធវើញស្សគទ គគគធវើញរចម្ភា រហា។ 



ក៖ គគគធវើអី្វ ិមីង? 

ខ៖ គគោដំំណំា។ 

ក៖ ដូចជាគមៀនអី្? 

ខ៖ គមៀន សាវ យ ត្កូច គចកអី្អ្ញ្ច ងឹគៅណាស់។ 

ក៖ សុទាញរដំណំាឆ្ៃ  ់គហ្អ្នកមីង? 

ខ៖ ចាសសុទាញរដំណំាគយើងខពស់ៗហ្នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនគធវើញស្សគទ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គពលអ្នកមីងគរៀបការអ្នកមីងគរៀបការគៅឆ្ន ំណា? 

ខ៖ ការឆ្ន ំ៧៩(១៩៧៩)។ 

ក៖ ១៩៧៩ហ្មង? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ញបកឬក៏គៅកនុង? 

ខ៖ ញបករួចគហ្ើយ ញបកគហ្ើយ ញបកញរអ្រ់ទន់ អ្រ់ទន់ម្ភនអី្សពវត្គប់គទ៧៩ ៨០(១៩៧៩ 
១៩៨០)ហ្នឹងហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើគពលអ្នកមីងគរៀបការហ្នឹងឪពុកអ្នកគរៀបចំឱ្យឬក៏ស្សលា ់គាន បតី 
ត្បពនាខែួនឯង? 



ខ៖ អឺ្...ចាស់ទំុ ចាស់ទំុឪពុកម្ភត យគរៀបចំឱ្យ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសគារ់ការឱ្យត្រឹមត្រូវហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងជួបគាន ដំបូងជាមួយសាវ មីគៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ អ្រ់ជួបគទ ចាស់ទំុចាប់ជល់ហ្មង។ 

ក៖ គៅផាោះហ្មងមីងគហ្? 

ខ៖ ចាសទំុ់គារ់ញណន្ធំ គារ់សាា ល់ពូជអំ្បូរអី្អ្ញ្ច ងឹគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ញណន្ធ ំគារ់ជួបគាន  គារ់និយាយគាន ហ្មងគហ្ើយមីងម្ភនគៅគិរអី្ មីងគាម នបានគៅគរ ើស 
អី្គទ តមញរគារ់ហ្នឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគពលការហ្នឹងម្ភនបណាត រការអី្គគឱ្យគទ ខាងត្បុសឱ្យខាងស្ស?ី 

ខ៖ ម្ភនគរើម្ភនលុយហ្នឹងហា អូ្...ម្ភនជាម្ភសគទជំន្ធន់ហ្នឹង អ្រ់ទន់ម្ភនលុយគទម្ភនជា 
ម្ភស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ឱ្យប៉ែុន្ធម នគទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ងឹអ្នកមីង គរើជីវរិអ្នកមីងគៅគពលអ្រីរកាលហាមកគត្បៀបគធៀបនឹងបចចុបបននកាលវ 
ម្ភនលកខណៈខុសគាន គម៉ែចវ ិញដរអ្នកមីង? 



ខ៖ គពលណាគពលមីងគៅគកមងគហ្? 

ក៖  ចាសគហ្ើយមកគត្បៀបគធៀបឥ ូវហ្នងឹវ ិហាវម្ភនលកខណៈខុសគាន វ ិគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ អឺ្...ពីគកមងមីងក៏កមសរ់កំត្ ឪពុកម្ភត យ ដល់ញរម្ភនបតីគហ្ើយក៏គៅញរពិបាក គទើបញរមក 
ស្សួលឥ ូវញដរគទគនោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសស្សួលនឹងកូនធំ កូនបានគធវើការគហ្ើយអ្ស់គហ្ើយណាស។់ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អាហ្នងឹមីងរាល់ថ្លៃហ្នឹងមីងស្សួលចិរតគហ្ើយ ស្សួលគត្ចើនគហ្ើយ មុនពិបាកណាស។់ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោយសារបតីមីងយា៉ែ ប់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់គរើអ្នកមីងចូលចិរតពិសារមុខមហូបអី្ញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ មិនដឹងចូលចិរតអី្គទគនោះ។ 

ក៖ មហូបញដលអ្នកមីងឆ្ៃ  ់ជាងគគអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ ឆ្ៃ  ហ់ា? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឆ្ៃ  ់ជាងគគដូចរកនឹកមិនបានគឃើ គទ ម្ភនញរសមែរមជូរ សមែរអី្គគ សមែរការអីី្អ្ញ្ច ឹងគៅ 
ណា។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គហ្ើយរាល់ថ្លៃហ្នឹងចំណាស់គនោះគហ្ើយញលងឆ្ៃ  ់អី្គហ្ើយ មហូបគៅឆ្ៃ  ់ម្ភនញរឆ្ខ្ីគហ្ើយ 
ឆ្ផសិរ។ 

ក៖ ហ្ហ៎...! 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់អ្នកមីង មហូបអ្នកមីងគចោះគធវើគត្ចើនមុខញមនគទអ្នកមីង? 

ខ៖ គចោះគត្ចើនញដរ។ 

ក៖ ចាសគហ្ើយអ្នកមីងគរៀនពីអ្នកណាគគមកវ ិ? 

ខ៖ អ្គញ្ច កគរៀនពីចាស់ៗ គរៀនពីម្ភត យពីអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់ ម្ភត យគត្កាយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយចាស់ៗ ម្ភត យមីងជាពិគសសពីម្ភត យមីងគត្ ោះមីងគៅជាមួយម្ភត យមីងគត្ចើនជាង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់គហ្ើយ គចោះពីគារ់គហ្ើយគចោះពីខែួនឯងខែោះអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្ញ្ច ឹងដូចជាអ្នកមីង អ្នកមីងចូលចិរតសាត ប់បទចគត្មៀងអី្អ្រ់អ្នកមីង? 

ខ៖ ចូលចិរតសាត ប់បទចគត្មៀងពីគដើមៗហា។ 

ក៖ ចាសយា៉ែងគម៉ែចញដរចគត្មៀងហ្នឹង? 

ខ៖ ចគត្មៀងហ្នឹងពិគរាោះៗគហ្ើយមីងចូលចិរត ចូលចិរតសាត ប់។ 

ក៖ សង់ទីម៉ែង់ អ្នែង់អ្គន្ធែ ចគម៉ែចញដរគៅ? 



ខ៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយបទសង់ទីម៉ែង់ក៏បាន បទអី្គនោះក៏បានញដរឱ្យញរបទពីគដើម។ 

ក៖ ចាសចុោះអ្នកមីងអ្នកចគត្មៀងមួយណាញដលអ្នកមីងចូលចិរតសាត ប់ហា? 

ខ៖ សុិន សុីសាមុរ រស ់គសរសីុទា  និយាយឱ្យចំស្សលា ់ទំងអ្ស់ពួកចាស់ៗ ពីគដើម។ 

ក៖ ចាសគារ់គត្ចៀងពិគរាោះអ្នកមីងគណាោះ? 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹអ្នកមីង គរើអ្នកមីងអាចត្បាប់ខ្ុំខែោះៗអំ្ពីជីវរិអ្នកមីងហាគៅកនុងគពលសម័យ 
សង្រ្គា ម គរើអ្នកមីងជួបនឹងគរឿងអី្គគខែោះញដរ?ជួបបញ្ញហ លំបាកឬក៏យា៉ែងគម៉ែចញដរអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ ហ្ហ៎...សម័យសង្រ្គា មមីងពិបាកញដរហ្នងឹហា ររ់គច ពីស្សុកមកគៅភនំគព គៅជាមួយមីង 
ម្ភអ្រ់បានគៅជាមួយឪពុកម្ភត យអី្គទ គៅជាមួយមីងម្ភគហ្ើយគយើងម្ភនការខវោះខារអ្រ់បាន 
គរៀនគហ្ើយខវោះខារ គហ្ើយគចោះញរគៅគៅគៅឱ្យញររស់ៗគៅ គហ្ើយដល់ញរគពលញដលញបក 
អាពរចូលមកហ្នឹងជគមែៀសមកតផែូវតមអី្ហ្នឹងក៏គវទន្ធ សាែ ប់បងបាូនបគងាើរអ្រ់សាែ ប់គទ ញរ 
មីងម្ភជីដូនជីតអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សាែ ប់គហ្ើយដល់ញរគហ្ើយគៅបានដូចបងបាូនបគងាើរដូចអ្រ់សាែ ប់គទ សាែ ប់ញរមីងម្ភបងបាូន 
ជីដូនមួយអី្ហ្នឹងអាហ្នឹងគារ់សាែ ប់ខែោះតមផែូវហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយខវោះខារដូចថាវអ្រ់អី្ហ្ូបអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់មកតមផែូវគន្ធោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គយើងអ្រ់ទន់ម្ភនគធវើអី្បានរចួក៏សុំគគ សុំអ្ងារ សុំគ រ សុំអី្អ្នកស្សុកតមផែូវហ្ូប។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គហ្ើយហ្ូបមិនញដលញឆ្ារគទ ជួនកាលហ្ូបញរគ រទគទអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ ហ្ូបអ្រ់ញឆ្ារគទគហ្ើយ 
គហ្ើយដល់ហ្ូបអ្រ់ញឆ្ារអ្ញ្ច ឹងគដកអ្រ់លក់គទៀរ ហ្ូបអ្រ់ញឆ្ារគដកអ្រ់លក់គទណាស់។ 

ក៖ ចាសពិបាកណាស់មីងគអ្ើយ។ 

ខ៖ ពិបាកកនុងខែួនហាហ្នឹងគហ្ើយ គហ្ើយមិនដឹងគៅឯណាគៅឯណី គចោះញរត្ទំគៅណាស់ ត្ទំ 
គដកគៅលក់គៅ លក់ទំងអ្រ់ឃ្លែ នដូចថាគវទន្ធ ហ្ូ...គវទន្ធណាស់ខ្ុំគរៀបរាប់មិនអ្ស់គទ      
ត្បវរតិកមសរ់គពលសម័យសង្រ្គា មហ្នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយចាស។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងដូចជាអឺ្...អ្នកមីងបងបាូនសាច់ញារិគឺសល់មកទំងអ្ស់ញមនគទអ្នកមីង? 

ខ៖ ចាសសល់បងបាូនបគងាើរគៅសល់ទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគពលអ្នកមីងបន្ធា ប់ពីញបករបបប៉ែុល ពរមក គរើអ្នកមីងដូចជាសល់ជីវរិអ្ញ្ច ងឹ 
អ្នកមីងម្ភនអារមមណ៍យា៉ែងគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ សលនឹ់កគឃើ ថាសំណាងគហ្ើយបានរស់មកដល់សពវថ្លៃ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំគិរអ្ញ្ច ឹងគហ្ើយបងបាូនក៏អ្រ់សូវញបកគាន ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភនអារមមណ៍ថាហ្ុ.ី..ដូចជាសំណាងបងបាូនអ្រ់ម្ភនសាែ ប់អ្នកណាគសាោះ គៅរស់ទំងអ្ស ់
គាន ម្ភនត្គួសារគគខែោះអ្ស់គត្ចើនហាណាស់។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ត្គសួារមីងដូចអ្រ់អី្ញដរ សាែ ប់ញរអ្ ុ៊ុំ បងបាូនជីដូនមួយញរប៉ែុណណឹ ងគទ រិចញដរគទ អ្ស់រិចញដរ 
គទ។ 

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ឹងគម៉ែចញដរអ្ញ្ច ងឹពិបាកញដរមីងគណាោះ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ដូចគិរពីអារមមណ៍គពលហ្នឹងដឹងថាពិបាក អូ្យ...ពិបាកខាែ ងំណាស់អ្នកមីងញមនគទគណាោះ? 

ខ៖ ពិបាកណាស់។ 

ក៖ ចាសចុោះអ្នកមីងបន្ធា ប់ពីញបកពីរបបប៉ែុល ពរគរើអ្នកមីងនិងត្គួសារត្បកបរបរអី្ចិញ្ច ឹមជីវរិ 
ញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ញបកអាពរមកញលងសម័យអាពរវ ិហ្នងឹគហ្? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មីងមកគៅគធវើការគៅគរាងចត្កវ ិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មកគៅគធវើការគៅគរាងចត្កបារហី្នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មកគធវើហ្នឹងគហ្ើយមកជាមួយពូមីងបគងាើរហ្នងឹគារ់ជាកមមករចាស់ពីគដើមគន្ធោះ ដល់គហ្ើយ 
គៅមកតមគារ់ គារ់យកមកគៅគរាងចត្កបារចីាក់អ្ញត្ងគលើហ្នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មកគៅហ្នឹង មកគៅបានគធវើការគៅហ្នឹងបានប៉ែុន្ធម នមួយឆ្ន  ំពីរឆ្ន ំមីងគរៀបការ ការគៅកនុងឆ្ន  ំ
ហ្នឹងហា។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 



ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយការបានកូនបានអី្ហ្ូរញហ្រអ្ញ្ច ឹងគៅ គហ្ើយគម៉ែចគទៀរគទអូ្នឯងសួរគម៉ែចខែោះ។ 

ក៖ ដូចជាបន្ធា ប់ពីអ្នកមីងត្បកបមុខរបរអី្អ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ ហ្ហ៎...មុខរបរមីងគធវើការគរាងចត្ក។ 

ក៖ គធវើការគរាងចត្ក? 

ខ៖  និយាយឱ្យចំមីងគធវើការគរាងចត្ករហ្រូទល់ញរសម័យគនោះគទមីងឈប់ញដរគទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈប់ខាង់៥ ៦ ៧ ៨ឆ្ន ំញដរហ្នឹង។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយអ្នកមីង។ 

ខ៖ គធវើរហ្ូរតំងពីសម័យអាពរក៏គធវើ មកញបកអាពរមកគធវើរហ្រូគទើបញរហ្នឹងគហ្ើយ ប៉ែុន្ធម ន 
គធវើយូរញដរហ្នឹង គធវើគត្ចើនញដរហ្នឹងហា។ 

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្វីញដលអ្នកមីងចងចាំជាងគគគៅកនុងជីវរិរបស់អ្នកមីងហា 
គរឿងអី្ឬក៏ការសបាយការរកីរាយឬក៏គម៉ែចញដរញដលអ្នកមីងចាំជាងគគអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ គរឿងសបាយដូចជាអ្រ់សូវម្ភនគទ ម្ភនញរគរឿងពិបាកគរឿងគកើរទុកខ គរឿងគកើរទុកខក៏មិនសូវ 
គកើរទុកខញដរ ពិបាកញរមតងហា។ 

ក៖ ពិបាករគបៀបគម៉ែចវ ិអ្នកមីង? 

ខ៖ ពិបាកផែូវចិរតផង ផែូវកាយវគនឿយអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មីងគៅគធវើការគៅគរាងចត្កបារហី្នឹងម្ភនកូនគហ្ើយ ចាប់គផតើមម្ភនកូន១ ២អ្ញ្ច ងឹហា...គធវើការ 
គពលគធើវការកាលហ្នឹងផាោះគៅទួលគគាកហ្ហ៎...គហ្ើយមកគធវើការគៅកាលលនល ់ គហ្ើយត្រូវពរកូន 
មកយកកូនមក កូនខចីកូនអី្អ្ញ្ច ឹងហា។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ យកកូនមកគផ្ើរនឹងគគគត្កាយគរាងចត្ក គផ្ើរគគយកចិរតយកគលែើមគគគធើវគម៉ែចឱ្យគគគមើល 
កូនឱ្យគយើងបានគធវើការ គធវើររ់ត្រញលសត្រថាសមកសឹងមិនសូវទន់គម្ភ៉ែងគទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយមកដល់កនុងគរាងចត្កហ្នឹងត្បធ្លនគគគមើលគលើគមើលគត្កាម គយើងគចោះញរខាែ ចគគគៅ 
ញរគគអ្រ់សតីឱ្យញដរ គគដឹងថាគយើងម្ភនកូន។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ដល់គពលគត្កាយដល់គពលគរាងចត្កហ្នឹងគធវើបានយូររិចគៅ គរាងចត្កហ្នឹងគគបគងាើរ 
ទរកោឋ នគគគមើលគកមងគន្ធោះ ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គគឱ្យកមមករគមើលគកមង គមើលកូនកមមករដូចគាន ហ្នឹង បានធូរបនតិចញរគៅញរយកគៅយកមក 
អ្ញ្ច ឹងគិរគៅពីទួលគគាកមកកាលលនល់វពិបាកណាស់។ 

ក៖ ឆ្ៃ យ! 

ខ៖ គហ្ើយខ្ុំត្រូវគច ពីផាោះគម្ភ៉ែង៤គ ើងចាប់គផតើមគត្កាកគហ្ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គត្កាកពីផាោះគរៀបចំកូនគរៀបចំខែួនឯងគហ្ើយគដើរគច ពីផាោះមកឈរត្បញហ្ល១០០ញម៉ែត្រពីផាោះ 
១០០ញម៉ែត្រហ្នឹងឈរចាំរកអី្ជិោះ ជួនកាលម្ភនគភែៀង ជួនកាលម្ភនញខរគផង គហ្ើយញខវសា 
អ្ញ្ច ឹងគភែៀងអី្អ្ញ្ច ឹងហា មកគធវើការរកអី្ជិោះអ្រ់បានអ្ញ្ច ឹងអូ្នហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយទំរាបំានអី្ជិោះ គហ្ើយថ្លៃខែោះជិោះសុីកែូតមរាងម្ភនលយុគៅជិោះសុីកែូគៅ ថ្លៃណាអ្រ់ 
លុយជិោះកង់ឌុបគៅមកដល់មកអូ្រឬសសី មកគ ើងឡានត្កុងគៅអូ្រឬសសី។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 



ខ៖ គហ្ើយឡានត្កុងហ្នឹងជួនកាលគហ្ងគៅប៉ែោះចំឡានពីអូ្រឬសសីគៅតគមម គយើងស្សួលហា 
គយើងមកដល់គយើងឈប់មុខគរាងចត្កហ្មង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប៉ែោះថ្លៃណាអ្រ់គហ្ងគៅជិោះឡានពីអូ្រឬសសហី្នងឹមក ប៉ែោះចំឡានចារអំ្គៅគគបានោក់គយើង 
គៅកាលលនលហ់្នឹងគហ្ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរគយើងបាន មកគយើងត្រូវគដើរពីកាលលនល់គៅគរាងចត្កហ្នឹងគៅឆ្ៃ យគទៀរហ្រ់ហា 
ណាស់។ 

ក៖ ចាសអ្នកមីង។ 

ខ៖ គហ្ើយគពលមកគគចូលគម្ភ៉ែង៦គទៀរ គរាងចត្កហ្នឹងគគចូលគម្ភ៉ែង៦រាល់ញរថ្លៃ រាល់ញរញខ 
រាល់ញរឆ្ន ំ។ 

ក៖ ៦ត្ពឹកហ្នឹងមីងគហ្? 

ខ៖ ចាសគហ្ើយគម្ភែ ៉ែ ោះគហ្ើយគយើងត្រូវគងើបពីយប់មកហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយអ្រ់ម្ភនអី្ជិោះគទត្ពឹក រួចជិោះគកលរហ្រូហ្នឹងពីកាលលនល់រហ្ូរមកហ្នឹងមកដល់គរាង 
ចត្កបានចូលមកដល់ទម្ភែ ក់កូនខពុកគៅគលើឱ្យអ្នកគមើលអ្ញ្ច ឹងគៅ ររ់មកចូលកនុងគរាងចត្កមក 
គធវើការ។ 

ខ៖ ចាស! 

ខ៖ មកប៉ែោះត្បធ្លនគគអ្រ់គៅឈរម្ភរ់ទវ រអ្រ់សវូអី្គទ គហ្ើយរ ីរ ័រត្រគហ្បត្រហ្បរហ្ូរហ្នឹង 
គហ្ើយកូនមកគធើវការហ្នឹង គហ្ើយគពលគៅវ ិគម្ភ៉ែង២គគគច គហ្ើយណាស់។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គរាងចត្កហ្នឹងគគទម្ភែ ប់អ្ញ្ច ងឹ គធវើការចូលគម្ភ៉ែង៦ត្ពឹក គច គម្ភ៉ែង២ថ្លៃត្រង់ ពរកូនគៅយក 
កូនមកជិោះឡានពីគរាងចត្កហ្នឹងគៅដល់អូ្រឬសស ី ត្រូវជិោះឡានត្កុងជិោះគៅត្រវូអី្ៗគៅដូចថា 
តមញរចិរតនឹកគឃើ ហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ជិោះឡានមកដល់អូ្រឬសសហី្នឹងពរកូនបគណតើ រ ទិ មហូបបគណតើ រ ទិ មហូបគៅណាស។់ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ទិ មហូបគៅបានគៅដល់ផាោះបានគធវើមហូបគធវើអី្គៅ អ្រ់ទន់គធើវមហូបគទោក់កូនឱ្យគដក គបាក 
គខាអាវគបាកអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ ោំបាយោំអី្គៅអ្ញ្ច ងឹ គហ្ើយទំរាលំាៃ ចបានបានហ្បូអ្ញ្ច ឹងគៅ 
គហ្ើយត្ពលឹមគ ើងជួនកាលកូនគដកគម្ភ៉ែង៨ គម្ភ៉ែង៩ហ្នឹងកូនគដកលក់អ្ស់គងើបគឆ្ែៀរគបាក 
គខាអាវ៨ ៩យប់ហ្នឹងហាអូ្នណាស។់ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គបាកគខាអាវជួនខែោះគធវើដល់គម្ភ៉ែង១០អី្ហ្ហ...គបាកគខាអាវ គហ្ើយកូនគដកគៅញរភាគគត្ចើន 
កូនគត្ចើនញរសែូរញដរគទ ជួនកាលគពលវដឹងខែួនគ ើងវយំអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ ររ់ចុោះររ់គ ើងទំរាគំបាក 
គខាអាវគហ្ើយហ្ហ.៎..គហ្ើយគដកអ្រ់សូវគព ញភនកគទ គហ្ើយគម្ភ៉ែង៤ គម្ភ៉ែងអី្ហ្នងឹភ្ាក់វ ិគទៀរ 
គហ្ើយអ្រ់ហា នគដកឱ្យគលើសគទ ញរហ្ួសញរគម្ភ៉ែងគយើងត្រូវខកគហ្ើយណាស។់ 

ក៖ ចាសពិបាក។ 

ខ៖ ចាសពិបាកហាណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយពរកូនគៅមកៗហ្នឹងកូន៣ ៤ហា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគត្កាយគពលអ្នកមីងគរៀបការមកហា គរើអ្នកមីងម្ភនកូនត្បសុស្សីប៉ែុន្ធម ន 
ន្ធក់ញដរ? 

ខ៖ ឥ ូវហ្នឹងកូន៦ន្ធក់។ 



ក៖ ចាសគហ្ើយគារ់គ ម្ ោះអី្គគខែោះសូមអ្នកមីងគរៀបរាប់គ ម្ ោះរបសគ់ារ់ចាប់តំងពីបងដល ់
គៅគគហា? 

ខ៖ កូនបង គៅ សុភង្រ្កត័។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កូនទី២គៅ មុនី។ 

ក៖ ចាសទី៣ គៅ សុភាវ ីទី៤ គៅ សុភណឌ័  ទី៥គៅ សុផ្ទរ ទី៦គៅ សុភីណា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើសាវ មីរបស់អ្នកមីងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ គារ់គ ម្ ោះ គថាង គៅ។ 

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្នកមីងរស់គៅជាមួយគារ់ដូចតំងគរៀបការ ១៩៧៩មីងគណាោះ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសរស់គៅសុខសបាយរហ្ូរមកជាមួយគាន អ្ញ្ច ឹងគៅ? 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយសុខខែោះទុកខខែោះអ្ញ្ច ឹងគៅ គនោះគារ់។ 

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង អ្នកមីងម្ភនឱ្យកូនគៅគរៀនទំងអ្ស់គាន អ្រ់? 

ខ៖ ចាសកូនខ្ុំបានគរៀនទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្គាន់ញរថាកូនបងៗគគគរៀនបានរិចគទ២ន្ធក់បងៗហ្នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គរៀនបានត្រឹមថាន ក់ទី៥ ទី៦អី្ហ្នងឹវឈប់អ្ស់គៅ ដល់គពលកូនគត្កាយៗគៅគរៀនបាន 
ត្គាន់គបើបនតិចគរៀនបានគត្ចើនៗ។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ខ៖ ញរគរៀនបានគត្ចើនជាងគគគឺកូនគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រាងម្ភនលទាភាពរិចហា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងមូលគហ្រុអី្អ្នកមីងឱ្យកូនគៅគរៀនអ្នកមីង? 

ខ៖ មីងចង់ឱ្យកូនគចោះ ចង់បានឱ្យកូនគធើវការត្គាន់គបើកំុឱ្យវលៃិរលៃង់វពិបាកហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដូចមីងអី្គរៀនបានរិចហា មីងវលំបាកដលកូ់នចង់ឱ្យកូនវគចោះគៅវបានគធវើត្គាន់គបើគៅវ 
បានធូរខែួនអ្ញ្ច ងឹហា។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយលាញមនញទនអ្នកមីង អ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងសត្ម្ភប់គំនិរអ្នកមីងគដើមបឱី្យត្កុមត្គសួារអ្នក 
មីងម្ភនសុខសភុមងាលម្ភនគរៀងមកដូចជាអ្នកមីងបានផតល់អី្ខែោះ ដូចជាអ្នកមីងបានជួយត្កុម 
ត្គួសារយា៉ែងគម៉ែចខែោះគដើមបីឱ្យត្កុមត្គសួារម្ភនសភុមងាលអ្ញ្ច ឹងហាអ្នកមីង? 

ខ៖ មីងត្ទំគធវើការគរគហ្ើយអ្រ់ធមរ់កនុងការលបំាកអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ ខវោះខារអី្គចោះញរត្ទំគៅ 
ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរគចោះញររស ឱូ្យកូនបានគរៀនអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ។ 

ក៖ ហ្នឹងគហ្ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើត្កមុត្គួសារម្ភនអ្រថន័យយា៉ែងណាសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់អ្នក  
មីងហា? 

ខ៖ អ្រថន័យត្កុមត្គសួារសំខាន់ណាស់ រាល់ថ្លៃគនោះបានកូនបានបតីស្សួលគៅខែួនឯងហ្នឹងក៏ដូច 
ថាម្ភនអារមមណ៍សបាយចិរត ម្ភនអារមមណ៍ថាម្ភនសុភមងាលគៅណាស់។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយរាល់ថ្លៃហ្នឹងកូនអ្រ់សូវអី្គទ កូនសុទាញរស្សួលៗអ្រ់សវូពីបាកដូចកូនគគខែោះគ ៀនថាន ំ 
គ ៀនអី្កូនខ្ុំស្សួលទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាសសុទាញរសាត ប់តមបគា ប់អ្នកមីងគណាោះ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសចុោះអ្នកមីង គរើអ្នកមីងម្ភនអ្វីដូចជាអ្នកមីងអឺ្...ម្ភនបទពិគសាធន៍អ្វីញដលលាគៅកនុង 
ជីវរិហ្នឹងហាញដលចង់ញចកចាយគៅកាន់កូនៗគៅអ្នកមីងហា? 

ខ៖ បទពិគសាធន៍គម៉ែចគៅ? 

ក៖ បទពិគសាធន៍ដូចអ្នកមីងជួបត្បទោះគរឿងលាអ្ញ្ច ឹងហាគហ្ើយអ្នកមីងអាចញចកចាយគៅកាន់ 
គារ់ឱ្យគារ់គដើរគលើផែូវយា៉ែងគម៉ែចញដរអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ ហ្ហ.៎..មីងត្គាន់ញរថាគពលខែោះមីងត្បគៅកូនដូចថាកំុឱ្យញម៉ែពិបាកចិរតគធវើកំុឱ្យញម៉ែពិបាកចិរត 
គហ្ើយញម៉ែពិបាកយូរមកគហ្ើយ កូនខ្ុំក៏វបាននិយាយញដរថាញម៉ែឯងពិបាកយូរមកគហ្ើយខ្ុំមិនឱ្យ 
ញម៉ែឯងពិបាកចិរតអី្គទ ថាអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយក៏វបានគនោះញដរតមគនែងធម៌ញដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយត្គាន់ញរវអឺ្...ត្គាន់ញរវកូនស្សីៗគចោះនិយាយសតីរកញម៉ែ គចោះលួងគលាមញម៉ែញដរ។ 

ក៖ ចាស! 

 ខ៖ ថាកំុឱ្យញម៉ែពិបាកចិរត គហ្ើយគបើអាកូនត្បសុៗអាខែោះវអ្រ់សូវគចោះនិយាយអី្គទ ញរវស្សលួ 
គត្បើអី្គធវើហ្នឹងអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាសហ្នឹងគហ្ើយ។ 



ខ៖ គហ្ើយមីងត្បគៅកូនគធើវគម៉ែចឱ្យញរកូនឯងស្សលួ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងគហ្ើយ! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគនោះគឺជាសំណួរមួយចុងគត្កាយ គរើអ្នកមីងម្ភនដំបូន្ធម នអ្វីខែោះចង់ត្បាប់ 
ដល់កូនគៅមីងជំន្ធន់គត្កាយហា គោយសារខ្ុំសម្ភា សថ្លៃគនោះគៅគឺខ្ុំទុកសម្ភា សគៅកនុងអីុ្នធឺ 
គណរគដើមបីរកាទុកឱ្យកូនគៅអ្នកមីងជំន្ធន់គត្កាយក៏ដូចជាមនុសសដថ្ទគទៀរអាចដឹងពី 
ត្បវរតិរបស់អ្នកមីងហា អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភនដំបូន្ធម នអី្ខែោះចង់ទូន្ធម នអី្ខែោះ? 

ខ៖ ដំបូន្ធម នម្ភនញរអ្ប់រកូំនហ្នឹងគអាយកូនគធវើអំ្គពើលា ខំត្បឹងគរៀនឱ្យសាា ល់អឺ្...ចាសស់ាា ល់ទំុ 
ឱ្យគចោះគគារពញម៉ែឪមីងម្ភ និយាយឱ្យចំគៅចាស់ទំុអី្អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយឱ្យវគធវើញរអំ្គពើលា កំុឱ្យគធវើអំ្គពើអាត្កក់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កំុឱ្យគធើវអំ្គពើបាប។ 

ក៖ លាញមនញទនអ្នកមីង ចាសចង់ឱ្យគារ់គគចផុរពីផែូវអី្គគញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ អឺ្...គគចផុរពីគត្គឿងគ ៀនអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គគចផុរពីអ្បាយមុខ អំ្ពីអី្ញដលថាសងាមគគសាប់គខពើមគយើងកំុគធវើអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាសហ្នងឹគហ្ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណគត្ចើនញមនញទនញដលថ្លៃគនោះចូលរួមចំញណកថ្លៃគនោះបានឱ្យ 
ពួកខ្ុំបានសម្ភា សអំ្ពីជីវរិរបស់អ្នកមីងញដលម្ភនតំងពីគកមងមកដល់ឥ ូវហ្នងឹ។ 

ខ៖ ចាស! 



ក៖ គហ្ើយកូនគៅអ្នកមីងនឹងបានសាា ល់ពីជីវរិអ្នកមីងគហ្ើយពួកគារ់ដូចជានឹងអាចសាត ប់ 
សាា ល់នូវសគមែងដូនតអ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងហា។  

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្រគុណគត្ចើនអ្នកមីង។ 

ខ៖ ចាស៕ 

 

 


