
ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង សខុ ហេន 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា        ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស សុខ គេន 
 

ក៖ ជាដំបូងន្ធងខ្ុំសូមញលែងអំ្ណរគុណដល់អ្នកមីងញដលឱ្យខ្ុំសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់អ្នក
មីង ន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះញ ៉ែម សុគន្ធា ជាអ្នកសម្ភា ស។គេើយអ្នកមីងគរើគ ម្ ោះគព របស់អ្នកមីងអ្នក
មីងគ ម្ ោះអ្វីញដរ? 

ខ៖ គ ម្ ោះសុខ គេន។ 

ក៖ ថ្លៃគនោះគឺខ្ុំសម្ភា សគឺគៅកនុងថ្លៃទី១៣ ញខសហីា ឆ្ន ំ២០១៦។ការសម្ភា សគនោះត្រូវបានគរៀបចំ
គ ើងគោយសកលវទិាលយ័គៅត្បគទសអាគមរចិគ ម្ ោះថា ប  ីវ៉ែយ យ ូសកលវទិាល័យម្ភន
កមមវធីិគដើមបីសម្ភា សអំ្ពីជីវរិនិងអំ្ពីជីវត្បវរតិរបសអ់្នកមីងនិងត្បជាជនញខមរ គដើមបីន្ធគពល 
អ្ន្ធគរគៅមុខគៅកូនគៅរបស់អ្នកមីងនិងកូនគៅជំន្ធន់គត្កាយអាចដឹងពីជីវត្បវរតិនិងដំគណើ រ 
គរឿងនិងឆ្កជីវរិរបស់ដូនតា។អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងអ្នុញ្ញា រឱ្យខ្ុំោក់ការសម្ភា សគនោះ
ចូលគៅកនុងគវបសាយរបសស់កលវទិាល័យប ី វ៉ែយ យូ បានញដរឬគទ? 

ខ៖ ចាសបាន។ 

ក៖ ចាសញដលគវបសាយគនោះគ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu គេើយខ្ុំចាប់គ្តើម
គធវើការសម្ភា ស អ្នកមីងសូមត្បាប់គ ម្ ោះគព មតងគទៀរ? 

ខ៖ គ ម្ ោះសុខ គេន។ 

ក៖ ចាសអ្នកមីងម្ភនគ ម្ ោះគត្ៅគទ? 

ខ៖ គៅគត្ៅគគគត្ចើនគៅសារ។ 

ក៖ សារ គេើយម្ភនអី្ពី...គេើយចុោះពីគកមងមកគគម្ភនគៅអី្គ្េងគទៀរគទមីង? 

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


ខ៖ អ្រ់ម្ភនគទ គៅញរមួយេនឹង។ 

ក៖ ចាសេនឹងគេើយ  អ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងចាំគទថាអ្នកមីងគកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ំណាញដរ? 

ខ៖ ខ្ុំគកើរពីឆ្ន ំ១៩៦៥។ 

ក៖ គៅញខប៉ែុន្ធម នមីង? 

ខ៖ ត្បញេលជាញខ៣។ 

ក៖ ញខ៣?  

ខ៖ ចាស!  

ក៖ មីងចាថំ្លៃ? 

ខ៖ អ្រ់ចាថំ្លៃគទ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើឆ្ន អឺំ្...ញខមរមីងគកើរសរវអី្គគវ ិ? 

ខ៖ ខ្ុំសរវគសោះ ឆ្ន ំមមី។ 

ក៖ ចាសអ្នកមីងទីកញនែងកំគណើ រហារបស់អ្នកមីងគៅឯណាញដរ? 

ខ៖ ទីកំគណើ រគអ្ើយស្សុកខ្ុំគៅឃុំបឹងត្ពួល។ 

ក៖ ចាសស្សុកអី្គខរតអី្ញដរមីង? 

ខ៖ គៅៗខ្ុំគៅគខរតរបូងឃមុំ គៅខាងបឹងត្ពួលេនឹងហា។ 

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ស្សុករបូងឃមុំញដរ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង គរើអ្នកមីងម្ភនបងបអូនត្បសុស្សីប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរ? 

ខ៖ េូ...និយាយគៅខ្ុំម្ភនបងបអូន១១ន្ធក់។ 



ក៖ អូ្...គត្ចើនចាស។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គរើពួកគារ់ឥ ូវគៅរស់ឬក៏អ្និចចកមម? 

ខ៖ ពួកគារ់អ្និចចកមមមួយគៅសល់១០ន្ធក់ទំងអ្ស់េនឹង។ 

ក៖ ១០ន្ធក់?គរើបងបអូនអ្នកមីង១០េនឹងគារ់រស់គៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ គារ់រស់គៅភូមិឃុំញបកពីគាន អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាសគៅគខរតណាវ ិមីង? 

ខ៖ ដូចថាគារ់ខែោះគៅ តាមពិរគៅគខរតកំពង់ចាមញដរប៉ែុញនតត្គាន់ខុសគាន ភូមិឃុបំ៉ែុណណឹ ង។ 

ក៖ ចាសេនឹងគេើយ ចាសចុោះអ្នកមីងសត្ម្ភប់ឪពុកអ្នកមីងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុំគ ម្ ោះសុខ ម្ភត យខ្ុំគ ម្ ោះប៉ែុក។ 

ក៖ ចាសអី្គគសុខញដរឪពុក? 

ខ៖ ឪពុកគ ម្ ោះ ងុ សុខ ម្ភត យគ ម្ ោះ អូ្ន ប៉ែុក។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើឪពុកអ្នកមីងគារ់គៅរស់ឬក៏អ្និចចកមមគេើយ? 

ខ៖ គារ់គៅរស់ទំងអ្ស់គាន  ទំងម្ភត យទំងឪពុក។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចាំគទថាបា៉ែអ្នកមីងគកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ំណា? 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់បានចាំទំងអ្ស់គាន េនងឹ។ 

ក៖ ចាសគេើយបា៉ែអ្នកមីងគារ់គកើរគៅជំន្ធន់ណា?  

ខ៖ ចាស?  

ក៖ អ្នកមីងចាំគទថាគារ់គកើរគៅជំន្ធន់ណា? 



ខ៖ ជំន្ធន់ញដលគារ់គកើរគៅបឹងត្ពួលេនឹងញរមតង។ 

ក៖ ទីកញនែងកំគណើ រគៅបឹងត្ពលួេនឹង? 

ខ៖ ចាសគៅបឹងត្ពលួេនឹងទំងម្ភត យទំងឪពុក។ 

ក៖ គខរតរបូងឃមុំេនឹង? 

ខ៖ ចាសគខរតកំពង់ចាមេនឹង។ 

ក៖ ចាសឥ ូវគគការ់ចូលរបូងឃមុំឬក៏កំពង់ចាម? 

ខ៖ ខាងគារ់េនឹងខាង...។ 

ក៖ ខាងគនោះទគនែឬក៏ខាងគន្ធោះទគនែ? 

ខ៖ ខាងគន្ធោះទគនែ អ្ញ្ច ឹងត្បញេលជាគារ់គៅខាងរបូងឃមុំគេើយ។ 

ក៖ ចាសឥ ូវគគការ់ចូលរបូងឃមុំគេើយ ប៉ែុញនតពីមុនជាគខរតកំពង់ចាមគទ។ 

ខ៖ គខរតកំពង់ចាមពីមុន។ 

ក៖ ចាសេនឹងគេើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើដឹងគទថាឪពុកអ្នកមីងគារ់ឆ្ន ជំាសរវអឺ្...សរវអី្
ញដរ? 

ខ៖ គារ់ជាសរវគគាអឺ្...ឆ្ែូវ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងដឹងថាបា៉ែអ្នកមីងអាយុប៉ែុន្ធម នគេើយឥ ូវេនឹងអ្រ់? 

ខ៖ គារ់ត្បញេលជា៨០ជាងគេើយ។ 

ក៖ ត្បញេល៨០ប៉ែុន្ធម នវ ិមីង? 

ខ៖ អ្រ់ដឹងញដរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងត្បញេលជា៨៤ឥវ៉ែន់េនឹងមីងគណាោះ?  



ខ៖ ចាស!  

ក៖ អ្ញ្ច ងឹគបើសិនជាចង់ដឹងពីឆ្ន ំគារ់គកើរអ្ញ្ច ឹងត្រូវដកគុណញចកតាមេនឹងអ្ញ្ច ឹងគៅមីងេហ៎...?
ខ៖ ចាស!  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ម្ភត យអ្នកមីងអឺ្...? 

ខ៖ គារ់ឆ្ន ំរកា។ 

ក៖ ឆ្ន ំរកា គេើយអ្ញ្ច ឹងគរើឥ ូវគារ់អាយុប៉ែុន្ធម នគេើយ? 

ខ៖ ត្បញេលជា៧០ជាងគេើយ។ 

ក៖ ចាសេនឹងគេើយ ៧០ជាង៧៣ ៧៤។ 

ខ៖ ចាសប៉ែុណណឹ ងគត្រោះគារ់បងមួយជួរ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងតាមួយជួរ? 

ខ៖ យាយ។  

ក៖ យាយបអូនតាមួយជួរ? 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងតា៧៤យាយ អឺ្...អ្ញ្ច ឹងតា៨៤ យាយ៧៤អ្ញ្ច ឹងគៅញន...? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសេនឹងគេើយ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់គនោះវ ិគបើសិនជាបងបអូនកូនគៅអ្នកមីងគារ់ចង់អឺ្...ចង់
សាា ល់ពីឆ្ន ំអ្ ុ ៊ុំគកើរ ដូចជាតាយាយគកើរអ្ញ្ច ងឹគារ់អាចដកគុណតាមេនងឹគៅគារ់អាចដឹង
គេើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់ឪពុកអ្នកមីងចាំគទថាដូចជាម្ភត យអ្នកមីងគារ់គកើរគៅទីកញនែង
កំគណើ រណាញដរ? 

ខ៖ និយាយឱ្យចំគៅគារ់គកើរគៅខាងគៅឃុបឹំងត្ពួលេនឹងទំងអ្ស់គាន ។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងទំង២ន្ធក់គារ់េនឹង? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់ឪពុកអ្នកមីង អ្នកមីងចងចាំអី្ខែោះជាមួយនឹងគារ់? 

ខ៖ គារ់ពីគដើមមកចូលចិរតគធវើចម្ភា រ េនឹងគេើយេនងឹគេើយមុខរបរគារ់គធវើចម្ភា រជាកសិករ។ 

ក៖ េនឹងគេើយ គេើយអ្នកមីងដូចជាការទូន្ធម នគត្បៀនត្បគៅញដលគធវើឱ្យអ្នកមីងចងចាជំាងគគ 
ជាមួយនឹងបា៉ែហា អ្នកមីងចងចាំអី្គគជាមួយនឹងគារ់ គារ់ជាមនុសេលអអ្នកមីងគេ? 

ខ៖ គារ់បានទូន្ធម នខ្ុំលអៗសត្ម្ភប់ឱ្យខ្ុំរស់គៅ។ 

ក៖  ចាស!  

ខ៖ គៅគលើញ្នដីគនោះ។ 

ក៖ ចាសអ្រ់អី្គទអ្នកមីង ខ្ុំដឹងថាអ្នកមីងស្សលា ់ឪពុកខាែ ំង។ 

ខ៖ ឪពុកម្ភត យខ្ុំឥ វូគារ់ពិបាកញមនប៉ែុញនតបានកូនគៅគទជំនួយ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គចោះញរ្តល់មហូបអាហារគារ់េូបរាល់ថ្លៃ។ 

ក៖ ចាសអ្រ់អី្អ្នកមីង។ 

ខ៖ គេើយនិយាយឱ្យចំគៅគារ់ទូន្ធម នកូនទំងអ្ស់មិនឱ្យកូនមិនគធវើនូវអំ្គពើលអ អំ្គពើទុចចររិទំង
អ្ស់ ឱ្យកូនគធវើមួយណាញដលលអគារ់បង្ហហ រ់បគត្ងៀនកូនអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គេើយខ្ុំសាត ប់តាមគារ់រេូរ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គារ់បគត្ងៀតាំងពីអឺ្...និយាយគៅត្ពេមចារយី៍របស់ត្ពោះេនឹងគឺគារ់និយាយរកយេនឹងោក់ 
គេើយខ្ុំសាត ប់រកយគារ់ជាគរៀងរេូរមក ដូចថាគារ់ឧសាេ៍ទូន្ធម នខ្ុំ គារ់ឧសាេ៍និយាយ
ថា...។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ កូនគអ្ើយរកាខេរ់ដូចសំពរ់ព័ទាគៅពីគត្ៅ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំចាំរកយេនឹងយា៉ែងចាស់។ 

ក៖ េនឹងគេើយអ្នកមីង។ 

ខ៖ ខ្ុំមិនឱ្យថាគទោះបីខ្ុំត្កខេរ់េីក៏ម្ភនប៉ែុណាណ ក៏ខ្ុំក៏អ្រ់ម្ភនរគមាើងចិរតខ្ុំញដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំគៅញររកាខេរ់។ 

ក៖ ចាសអ្នកមីងសត្ម្ភប់ម្ភត យអ្នកមីងវ ិ អ្នកមីងចងចាំអី្គគខែោះពីម្ភត យញដរ? 

ខ៖ ពីម្ភត យខ្ុំក៏ដូគចាន ោះញដរ គារ់ញរងញរនិយាយត្បាប់ខ្ុំថាមិនឱ្យគធវើអ្វីញដលអាត្កក់គទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់ឱ្យខ្ុំគធវើលអរេូរ។ 

ក៖ េនឹងគេើយ! 

ខ៖ គេើយបងបអូនខ្ុំទំងអ្ស់គាន សាត ប់ម្ភត យឪពុកណាស់។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ អ្រ់ម្ភនកូនណាញដលអាត្កក់គទ ថាន ក់អ្នកស្សុកឥ ូវគគលាន់ម្ភរ់ថាកូនយាយប៉ែុកេនឹងលអ
ញមន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មិនញមនដូចកូនអ្នកដថ្ទគទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បអូនខ្ុំធ្លែ ប់គៅគធវើការគៅគរាងចត្កក៏គោយបអូនខ្ុំបានលុយមកនិយាយគៅតាំងពីខ្ុំរេូរមក
ដល់បអូនត្បុសបងអស់េនឹងរកលុយចិញ្ច មឹឪពុកម្ភត យត្គួសារទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាសចុោះយាយគ ម្ ោះអី្គគ ប៉ែុកញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ គ ម្ ោះយាយប៉ែុក។ 

ក៖ អី្គគ? 

ខ៖ អ្ន ប៉ែុក។ 

ក៖ ចុោះគារ់គកើរឆ្ន សំរវអី្គគញដរមីង? 

ខ៖ គារ់ដូចឆ្ន ំរកា សរវម្ភន់។ 

ក៖ ចាសេនឹងគេើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងជីតាខាងម្ភត យគារ់គ ម្ ោះអី្គគវ ិ? 

ខ៖ ជីតាម្ភត យ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភត យៗប៉ែុញនតជីតាៗគារ់គទៀរខ្ុំ។ 

ក៖ អ្រ់គទអ្គញ្ច ក ចាគំមើលហាដូចជាអ្នកមីងម្ភនម្ភត យញមនគទ ប៉ែុញនតឪពុករបសម់្ភត យអ្នកមីង     
អ្ញ្ច ឹងត្រូវជាតាញមនគទ? 



ខ៖ េនឹងគេើយជីតាខ្ុំ។ 

ក៖ ចាសគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរ? 

ខ៖ ជីតាខ្ុំគារ់គ ម្ ោះតាអ្ន។ 

ក៖ អី្គគអ្ន? 

ខ៖ ត្បពនាតាអ្នេនឹងគារ់គ ម្ ោះយាយ ព៉ែុច។ 

ក៖ យាយព៉ែុច មីងចាំត្រកូលគារ់គទ? 

ខ៖ អ្រ់គទ អ្រ់បានចាំ។ 

ក៖ ដឹងថាគារ់គៅរស់ឬក៏សាែ ប់ទំងពីរន្ធក់យាយតា? 

ខ៖ យាយតាគារ់សាែ ប់អ្ស់គេើយតាំងពីជំន្ធន់យាយគារ់សាែ ប់ពីជំន្ធន់៨២(១៩៨២)។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់ជីតាគារ់សាែ ប់តាំងពីជំន្ធន់លន់ នល់គមែ៉ែោះ។ 

ក៖ ចាសដឹងគទថាជំន្ធន់លន់ នល់គារ់សាែ ប់៧០ប៉ែុន្ធម នមីង? 

ខ៖ ខ្ុំនិយាយគៅខ្ុំអ្រ់បានចាំគទៀរ សាែ ប់តាំងពីខ្ុំមិនទន់។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគពលគារ់សាែ ប់អាយុប៉ែុន្ធម នគៅមីង?គារ់អាយុប៉ែុន្ធម នតាអាយុប៉ែុន្ធម ន? 

ខ៖ ត្បញេលគារ់សាែ ប់េនឹងគារ់អាយុ៤០ជាង។ 

ក៖ ចាសចុោះយាយគារ់សាែ ប់គពលអាយុគពលឆ្ន ១ំ៩៨២េនឹងគារ់សាែ ប់អាយុប៉ែុន្ធម ន? 

ខ៖ យាយគារ់កាលសាែ ប់េនឹងគារ់ជាង៨០គេើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់៨០ឆ្ន ំគេើយត្បញេល ៨៨ ៨៩អី្ប៉ែុណណឹ ង។ 



ក៖ គពលគកើរឆ្ន ំ៨២េនឹងគេ គពលសាែ ប់ជំន្ធន់េនងឹគេ? 

ខ៖ ជំន្ធន់អាពរគេើយេនឹង? 

ក៖ េនឹងមីងសត្ម្ភប់ដូចជា អ្ញ្ច ឹងម្ភនន័យថាតាគកមងជាងយាយអ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ គារ់គកមងជាងគារ់សាែ ប់គៅេនឹង។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ក៏យាយេនឹងគារ់ចិញ្ច ឹមកូនគៅរេូរមក។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ទល់ញរកូនម្ភនបតីម្ភនត្បពនាញចកគាន អ្ស់គៅ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បានគារ់សាែ ប់។ 

ក៖ ចាសចុោះអ្នកមីងចាំគទថាយាយគេើយតាគារ់គកើរគៅស្សុកណាញដរ? 

ខ៖ យាយតាេនឹងគារ់គកើរគៅ និយាយគៅខ្ុំគកើរមកេនឹងគឃើ គារ់ម្ភត យខ្ុំគៅអី្។ 

ក៖ បំញបរេនឹង? 

ខ៖ គៅឃុបឹំងត្ពួលេនឹង។ 

ក៖ បឹងត្ពលួ? 

ខ៖ ស្សុកបឹងត្ពួលេនងឹគខរតកំពង់ចាមេនឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពីមុនមកគខរតកំពង់ចាមញរឥ ូវគគការ់ចូលស្សុក គខរតរបូងឃមុំចាស។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងម្ភនចាអីំ្ពីតាយាយអី្ខែោះគទ គពលគកើរមកគឃើ គារ់អ្ញ្ច ឹង? 



ខ៖ អ្រ់បានចាំគទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្រ់បានចាំ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមិ តាយាយខាងម្ភត យគេ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់តាយាយខាងឪពុកវ ិគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ តាយាយខាងឪពុក កុងខ្ុំគ ម្ ោះ ុង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ត្បពនាគារ់គ ម្ ោះយាយគេៀង។ 

ក៖ ចាសគារ់គកើរគៅឯណាញដរមីង? 

ខ៖ គារ់គៅទីេនឹងទងំអ្ស់គាន គរើ។ 

ក៖ ទំងអ្ស់គាន េមងសុទាញរអ្នកភូមិជាមួយគាន ។ 

ខ៖ ចាសគៅទីេនឹងអ្រ់ម្ភនបតូរគសាោះ។ 

ក៖ ចាសចុោះអ្នកមីងគកើរទន់ពួកគារ់ទងំពីរន្ធក់គទ? 

ខ៖ ខ្ុំនិយាយរួមគកើរទន់ ខ្ុំគៅរូចខ្ុំទន់គារ់ត្បញេលជាអាយ៣ុ ៤ឆ្ន ំេនឹងខ្ុំទន់កុង កុងខ្ុំ 
ដល់គពលយាយខ្ុំ ខ្ុំអាយុត្បញេល ខ្ុំអាយគុត្ចើនញដរគេើយត្បញេលជា១៧ ១៨គេើយបាន
គារ់សាែ ប់េនឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់សាែ ប់គៅកនុងជំន្ធន់ប៉ែុល ពរប៉ែុញនតញខទឹក ឆ្ន ំខ្ុំគភែចគេើយ។ 



ក៖ ចាស!  

ខ៖ ត្បញេលជាគៅកនុង៧០ ៧៨ហា(១៩៧៨)។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឆ្ន ំ៧៨ប៉ែុណណឹ ង ចុងឆ្ន ំ៧៨(១៩៧៨) េនឹងគត្រោះកាលេនឹងទឹកគ ើងធំ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខ្ុំចាំអ្ញ្ច ឹងប៉ែុញនតគារ់បានដល់អាយុ៨២គេើយ។ 

ក៖ តាគេ?យាយគេ? 

ខ៖ យាយចាស។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់សាែ ប់េនឹងគពលេនឹង? 

ខ៖ គេើយជំន្ធន់ប៉ែុល ពរគេើយគបើកុងេនឹង កុងេនឹងអ្រ់ដឹងអាយុគារ់ប៉ែុន្ធម នគទគត្រោះអី្ខ្ុំគៅ   
រូច។ 

ក៖ ចាសចុោះមីងម្ភនការចងចាំអី្ខែោះពីតាយាយខាងឪពុកគទ? 

ខ៖ អ្រ់បានចងចាំអី្គទ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គបើរូចគពក។ 

ក៖ ចាសអ្រ់អី្គទអ្នកមីង។ 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់បងបអូនដូចជាឪពុកម្ភត យជីដូនជីតាម្ភនអ្នកណាញដលគៅរស់គៅ
ត្បគទសគត្ៅញដរឬគទ? 



ខ៖ និយាយគៅជីដូនមួយម្ភត យខ្ុំគារ់គៅស្សុកអាគមរចិមួយញដរប៉ែុញនតខ្ុំអ្រ់បានយល់ដឹងពីគារ់
អាគម៉ែច។  

ក៖ ចាសប៉ែុញនតឪពុកម្ភត យជីដូនជីតាអ្រ់គៅខាងគន្ធោះ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចូលដល់ការសិកាអ្នកមីងវ ិមតង អ្នកមីងគរៀនបានថាន ក់ទីប៉ែុន្ធម នញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ុំគរៀនថាន ក់ទី៣ជំន្ធន់ប៉ែុល ពរេនងឹ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គរៀន្ងគមើលគគា្ងដល់គពលគៅគគឱ្យគៅគបោះសញណត កគៅ រិចគៅអី្គៅគលើកដីគលើកអី្
េនឹងគេើយមកគរៀនបានមួយគភែរៗ។ 

ក៖ េនឹងគេើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង អ្នកមីងគរៀនេនឹងគៅឯណាញដរ? 

ខ៖ គរៀនេនឹងខ្ុំគគឱ្យគៅស្សុកខាងភនំចាំអី្ភនំជួនអី្គគឱ្យគៅភនំគពត្ជគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គមើលគគា្ងអី្្ង។ 

ក៖ ចុោះអ្នកមីង ចុោះសត្ម្ភប់អឺ្...គរើអ្នកមីងសត្ម្ភប់កតីស្សថ្ម៉ែអ្នកមីងពីគពលគៅអ្ន្ធគរគៅហាអ្នក
មីងចង់កាែ យជាអី្គគញដរ គពលអ្នកមីងគៅគកមងហា អ្នកមីងគរៀនអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងធំគ ើងអ្នកមីងចង់
គធវើអី្គគញដរ? 

ខ៖ គពលគន្ធោះខ្ុំអ្រ់ចង់បានគធវើអី្ ខ្ុំចង់ញរថាគពលខ្ុំមធំដឹងកតីគព វយ័គៅខ្ុំត្បាថាន ត្គាន់ថា
គពលខ្ុំម្ភនបតីឱ្យខ្ុំេនឹងជួបបតីលអគេើយេនឹងគគម្ភនអាយុបងខ្ុំ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឱ្យអាណិរខ្ុំ ប៉ែុនដល់គពលគនោះបានដូចចិរតញមនបតីេនឹងអាយបុង។  



ក៖ ចាស!  

ខ៖ បងខ្ុមួំយជួរ។ 

ក៖ ចាសេនឹងគេើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់អ្នកមីងគធវើការញស្សចម្ភា រឬក៏រកសុ?ី 

ខ៖ ខ្ុំគធវើញស្សចម្ភា រ។ 

ក៖ ោំអី្គគញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ុំកាលពីជំន្ធន់េនឹងខ្ុំោំគររគេើយនឹងខ្ុំោថំាន ំ។  

ក៖ ចាសេនឹងគេើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគរើអ្នកមីងចាំគទថាអ្នកមីងគរៀបការគៅថ្លៃញខឆ្ន ំណាញដរ? 

ខ៖ ខ្ុំគភែចថ្លៃប៉ែុញនតឆ្ន ១ំ៩៩៥។ 

ក៖ ចាសេនឹងគេើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង អ្នកមីងគរៀបការគៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ គរៀបការគៅខាងស្សុកបឹងត្ពលួេនឹង។ 

ក៖ ចាសេនឹងគេើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់កាគរៀបការរបស់អ្នកមីងអឺ្...អ្នកមីងគរៀបការ
គោយឪពុកម្ភត យគរៀបចំឱ្យឬក៏ស្សលា ់គាន គោយចិរតឯង? 

ខ៖ ចាសគរៀបការគោយឪពុកម្ភត យខ្ុំជាអ្នកគរៀបចំឱ្យ។ 

ខ៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង អ្នកមីងជួបគាន ដំបូងេនឹងជាមួយសាវ មីគៅឯណាញដរ? 

ខ៖ ជួបគាន ដំបូងគៅកំពង់ចាម។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចាសដូចថាញម៉ែខ្ុំឱ្យមកគៅ្ទោះពូខ្ុំេនងឹហា។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ដល់គេើយបតីខ្ុំគារ់គៅគធវើការគៅឯគណាោះញដរ អ្ញ្ច ឹងគារ់គមើលគឃើ ខ្ុំអ្ញ្ច ឹងគៅដូចថា
ម្ភនចិរតស្សលា ់អ្ញ្ច ឹងគៅ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប៉ែុនគារ់តាមោនខ្ុំអ្រ់គពល១ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បានគរៀបការ។ 

ក៖ ចាសេនឹងគេើយលអញមនញទនញដលយលចិ់រតសិន។ 

ខ៖ ចាសប៉ែុញនតខ្ុំគៅញរអ្រ់ម្ភនចិរតថាចង់ស្សលា ់គគគទៀរហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គត្រោះគិរគមើលខ្ុំគរៀបការេនឹងចាស់ទំុអឺ្...គារ់និយាយ្ទុបគាន គទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ចង់បានគទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគពលអ្នកមីងគរៀបការហា ម្ភនបណាត រការឱ្យគទខាងត្បុសហា។ 

ខ៖ ខាងត្បុស? 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អឺ្...ជូនឱ្យម្ភត យខ្ុំមិនដឹងប៉ែុន្ធម នខ្ុំអ្រ់ដឹងគទគនោះ អ្រ់ដឹង។ 

ក៖ អ្រ់សរួន្ធំគទគេ? 

ខ៖ អ្រ់សរួ។ 

ក៖ ញរដឹងថាម្ភន? 



ខ៖ ម្ភនគរើកាលគន្ធោះ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់ជីវរិអ្នកមីងសត្ម្ភប់គពលអ្រីរកាលគេើយនឹងគត្បៀបគធៀបនឹង
បចចុបបននកាលវ ិម្ភនភាពខុសគាន យា៉ែងគម៉ែចញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ចាសកាលគន្ធោះខ្ុំពិបាកញមនញទនអ្ញ្ច ឹងបានខ្ុំ ខ្ុំនិយាយអ្រ់គច ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោយសារខ្ុំគរៀបការគេើយបានកូនទី១ ទី២ខ្ុំត្កញមនញទន។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គេើយខ្ុំេរ់ណាស់ េរ់ជាងគពលឥ ូវគនោះគទៀរ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរពីមុនខ្ុំត្គាន់ញរខ្ុំរក រកអ្ញ្ច ឹងគៅគធវើទំងបានញរ្ទោះរូចមួយគទ ្ទោះបាន្ទោះជគត្ៅ៤ញម៉ែត្រ
គេើយទទឹងអ្គញ្ច ោះ៥ញម៉ែត្រគធវើបនទោះប៉ែុណនឹ ងគៅគទសុីសគសទើរ រកបាយេូបមិនបាន។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ សូមបីញរលុយក៏គាម ន១០០ញដរ។ 

ក៖ ចុោះសត្ម្ភប់ឥ ូវវ ិអ្នកមីងគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ ញរឥ ូវគនោះកនុងគពលបចចុបបននគនោះខ្ុំបានសាា ល់ដំណឹងលអសបាយចិរតញមនញទន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គទោះបីថាអ្រ់ម្ភនជាងមុនប៉ែុន្ធម នគទៀរប៉ែុនខ្ុំសបាយចិរត។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ េូបចុកអី្ត្គាន់ជាងមុន។ 



ក៖ ចាសលអញមនញទន។ 

ខ៖ ត្បគសើរជាងមុនគត្ចើន។ 

ក៖ ចាសឥ ូវត្បគសើរជាងអ្រីរកាល។ 

ខ៖ ចាសគេើយសភាពក៏លអជាងមុនញដរ។ 

ក៖ ចាសេនឹងគេើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់អ្នកមីងចូលចិរតញុំមហូបអី្គគញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ និយាយមហូបខ្ុំចូលចិរតមហូបសាមញ្ាដូចជាសមែរត្បគេើរ សមែរមជូរអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ។ 

ក៖ ចាសអ្នកមីងគចោះគធវើមហូបទងំអ្ស់េនឹងគទ? 

ខ៖ ចាសគចោះគធវើ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងពីមុនពីគដើមមកគរៀនមួយេនងឹពីអ្នកណាគគវ ិ? 

ខ៖ គរៀនខ្ុំគរៀនពីម្ភត យខ្ុំ។ 

ក៖ េហ៎...!  

ខ៖ គារ់ត្បាប់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ការពិរគៅខ្ុំជាបងគគអ្ញ្ច ឹងេរ់គនឿយណាស់ការគធវើមហូប គេើយញរកទឹកឱ្យបអូនសពវត្គប់    
អ្ញ្ច ឹងគចោះគៅខាងេនឹង។ 

ក៖ េនឹងគេើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង អ្នកមីងគពលទំគនរអ្នកមីងចូលចិរតគធវើអី្គគញដរ? 

ខ៖ គពលទំគនរបចចុបបននឥ ូវគនោះ? 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គពលទំគនរខ្ុំចូលចិរតអានត្ពោះគមពីរ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោយសារខ្ុំចង់ដឹងសាច់គរឿងត្បវរតិពាការ។ី 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ និងរកយសមដីរបស់ត្ពោះ។ 

ក៖ ចាសចុោះពីមុនអ្នកមីងគធវើអី្គគញដរគពលអ្រ់ទន់សាា ល់ពីដំណឹងលអ? 

ខ៖ គពលអ្រ់ទន់សាា ល់ដំណឹងលអខ្ុំចូលចិរតគៅ្ទោះអ្ញ្ច ឹងគៅ គបាសត្ចាស់្ទោះ គបាសសម្ភអ រ 
អ្ញ្ច ឹងគៅ ទំគនរអី្អ្ញ្ច ឹងគៅញរកទឹកអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ រងណាញដលកនែោះខ្ុំញរកបំគព ៗវគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ទុកឱ្យកូនឯងវមុជ។ 

ក៖ ចាសលអញមនញទនអ្នកមីង អ្នកមីងជាម្ភត យលអញមនញទន ចុោះអ្នកមីងទីកញនែងកមានតញដលអ្នក
មីងទំគនរពីការង្ហរឬក៏មុខរបររបស់អ្នកមីង អ្នកមីងចូលចិរតគៅកមានតគៅទីណាជាងគគ? 

ខ៖ ចាសនិយាយឱ្យចំគៅចិរតខ្ុំគាម នចង់គៅកមានតឯណាគទ គបើសិនថាម្ភនការអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ 
គៅញរ្ទោះអ្នកជិរខាងអី្គៅប៉ែុណណឹ ង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គេើយក៏ត្រលប់មក្ទោះវ ិគេើយក៏មិនចូលចិរតនិយាយពីគរឿងគនោះគរឿងគន្ធោះពីអ្នកណាគគ    
អ្ញ្ច ឹងញដរ? 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគៅគលង្ទោះអ្នកជិរខាង។អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចូលចិរតសាត ប់ចគត្មៀងគទ? 

ខ៖ អូ្...សាត ប់ចគត្មៀងឥ ូវេនងឹខ្ុំអ្រ់ចូលចិរតគទ។ 

ក៖ ពីជំន្ធន់មុនហា? 

ខ៖ ពីជំន្ធន់មុនបានខ្ុំចូលចិរត។ 



ក៖ អ្នកមីងចូលចិរតសាត ប់លកខណៈយា៉ែងគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ លកខណៈនិយាយគៅអាគម៉ែចគគគៅថាបុរាណហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខ្ុំចូលចិរតអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាសគេើយអ្នកមីងចូលចិរតអ្នកចគត្មៀងមួយណាជាងគគ? 

ខ៖ ដូចអឺ្...ខ្ុំអ្រ់សូវសាា ល់គ ម្ ោះគទ សាា ល់គលាកសុីន សុីសាមុរេនឹងជាងគគ គេើយអ្នកស្សី 
ញប៉ែន រ ៉ែនេនឹង។ 

ក៖ េនឹងគេើយ! 

ខ៖ ខ្ុំចូលចិរតញរអ្ញ្ច ងឹគទ។ 

ក៖ អ្នកមីងគចោះគត្ចៀងឬក៏គលងឧបករណ៏ឥវ៉ែន់អ្ញ្ច ឹងគចោះគទ? 

ខ៖ មិនញដលគសាោះ ប៉ែុញនតខ្ុំចូលចិរត។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចូលចិរសាត ប់គគ។ 

ក៖ េនឹងគេើយ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង អ្នកមីងគកើរជំន្ធន់ទន់ជំន្ធន់សង្រ្ង្ហា មញមនគទអ្នកមីង? 

ខ៖ ចាសទន់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងគពលសង្រ្ង្ហា មេនឹងអ្នកមីងជួបនឹងបញ្ញហ អី្គគខែោះគៅកនុងជីវរិញដរអ្នកមីងគរៀប 
រាប់? 

ខ៖ អូ្យ...គពលេនងឹខ្ុំពិបាកញមនញទន លូនត្កាបៗ ររ់ចុោះពីភូមិមួយគៅភូមិមួយហា។ 

ក៖ មីងជំន្ធន់ណាមីង? 



ខ៖ ជំន្ធន់អឺ្...។ 

ក៖ លន់ នល់? 

ខ៖ េនឹងគេើយជំន្ធន់លន់ នល់ គេើយអាជំន្ធន់ញដលគគគៅថាជំន្ធន់ត្គាប់្តក់អី្គគគន្ធោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ញដលចាំអី្នឹងគគគទ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងលូនត្កាបៗេនឹងគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ ចាសជីករគតត ត្រង់គសេនងឹហា គយើងសត្ម្ភប់ចូលគៅៗគៅកនុងេនឹងគដើមបីកំុឱ្យប៉ែោះ ប៉ែោះអា
សអីអាញដងគគទម្ភែ ក់ត្គាប់មក។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចាសរចួគៅគបើជិរ្ទោះខ្ុំមួយញដរវទម្ភែ ក់អាអី្អាត្គាប់ប៉ែុមប ីហា អាេនងឹ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ទម្ភែ ក់មកត្គាប់វដូចម្ភនជ័រគម៉ែចមិនដឹងគទ គបើ្តក់ត្រូវគយើងអ្ញ្ច ឹងហានិយាយពីជាប់សាច់
គយើងទំងដំុេមងអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើងគខាែ ចអ្ស់គេើយ។ 

ក៖ អូ្...! 

ខ៖ គេើយខ្ុំគឃើ គារ់មួយគន្ធោះទម្ភែ ក់ត្គាប់គគទម្ភែ ក់ត្គាប់ញបកអាចានស្សាកម្ភនបា ់ញ្េង
អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គារ់គន្ធោះដួលគពលគគទម្ភែ ក់អាត្គាប់េនឹងមកគទៀរហា ដូចជ័រអ្ញ្ច ឹងទម្ភែ ក់សងារ់មកគលើ
គយើងមួយរគំពចេនឹង េ.ិ..ជ័រេនឹងហា។ 

ក៖ អូ្យអាត្កក់ណាស់មីងញន? 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគេ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខាែ ចញមនញទន។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំ រ័េមងគបើថាអាគពលត្គាប់្តក់ ត្គាប់្តក់េនឹងនិយាយគៅថាវគត្កាយជំន្ធន់អាកបា៉ែល់
គហាោះេនឹងវទម្ភែ ក់គទៀរហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អាកបា៉ែល់គហាោះទម្ភែ ក់េនងឹមុន មុនគេើយមួយវគាគេើយមួយវគាគទៀរបានត្គាប់្តក់ពីកំពង់
ចាមគយើងេនឹងគៅខ្ុំទន់គៅគពលេនឹង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ប៉ែុញនតខ្ុំគៅរូចគទកាលេនឹងេហ៎...។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់ជំន្ធន់ប៉ែុល ពរវ ិអ្នកមីងជីវរិជួបគរឿងអី្គគខែោះញដរ? 

ខ៖ កាន់ញរពិបាកញមនញទនជំន្ធន់េនឹង។ 

ក៖ គម៉ែចខែោះគៅអ្នងមីងអាចគរៀបរាប់រិចខែោះ គរៀបរាប់មក? 

ខ៖ ជំន្ធន់ប៉ែុល ពរគនោះហាខ្ុំរស់គៅដូចថាគវទន្ធកមេរ់ណាសត់្គួសារខ្ុំហា ឪពុកខ្ុំគគឱ្យគធវើ
ទហានគរាងបាយញមនប៉ែុញនតគារ់អ្រ់ម្ភនយកអី្យកអី្មកសត្ម្ភប់កូនគៅគគគទ ឪពុកខ្ុំដូចថា



គសាម ោះត្រង់ញមនញទន អ្រ់ញដលម្ភនយកអី្មកឱ្យកូនគទ ឪពុកខ្ុំគទោះគារ់គធវើគៅគរាងបាយក៏
គោយក៏គារ់មិនញដលថាអាគនោះកូនគារ់ត្រូវបានមួយេូបបាយអី្ឬក៏បបរអី្រងឹៗគៅណាស់។ 

ក៖ គារ់ខាែ ចគគទន់ញមនមីង? 

ខ៖ ចាសគារ់ឱ្យេូបគសមើគត្បៀបគាន ឪពុកខ្ុំលអញមនញទន។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គេើយម្ភនថ្លៃមួយគគរកចាប់ឪពុកខ្ុំគៅសម្ភែ ប់គចាល។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ប៉ែុញនតជីដូនចាស់គៅ្ទោះរួចគៅម្ភនធំខ្ុំគៅមក ត្បាប់ថាញេអងររ់គៅម្ភនគគមករកចាប់គេើយ 
គៅឪពុកខ្ុំថា ខ្ុំមិនររ់គទបងគោយសារម្ភត យខ្ុំចាស់គៅ្ទោះេនឹងខ្ុំអ្រ់ររ់គៅណាគទ គបើគគយក
គៅសម្ភែ ប់ទំងអ្ស់គាន អ្ញ្ច ងឹហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឪពុកខ្ុំគសាម ោះត្រង់ញមនញទន។ 

ក៖ ចាសចុោះសត្ម្ភប់អ្នកមីងវ ិ អ្នកមីងគធវើការអី្គគខែោះគពលជំន្ធន់េនឹង? 

ខ៖ គេើយគពលេនឹងខ្ុំគៅគពលេនឹងគគឱ្យគៅគលើកដី គលើកអី្សុីសគសទើរគអ្ើយពិបាកញមនញទន 
គេើយខ្ុំអ្រ់ម្ភនសាច់អ្ញ្ច ងឹគទ គឺខ្ុំសាមគលើកដីគៅរវ ិរវន់ដួលគៅក៏ម្ភនអី្ក៏ម្ភនញដរគេើយ
ត្គុនគៅត  អ្ញ្ច ឹងដល់គពលេនងឹហាខ្ុំនិយាយត្បាប់ថាគគឱ្យគលើកដីដល់គពលត្បញេលជាកនែោះ 
ញខគទៀរគគរត្មូវឱ្យខ្ុំជាងពួកមួយអ្ញ្ច ងឹហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គគឱ្យគៅសទូងស្សវូ។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ សទូងស្សូវញម៉ែខ្ុំត្បាប់ថាកូនគេ...ញម៉ែអ្រ់ម្ភនអី្គទកូនឯងយកគចកមួយកូនសនិរគៅ គេើយខ្ុំ
គចកេនឹងគវចគៅជាយត្កម្ភរួចគៅដលគ់ពលឈប់គធវើការមិនទន់ចុោះគទណាស់សុីសគសទើរខ្ុំកំុ
បានកាច់គចកេនងឹញចកកុម្ភរទំងអ្សគ់ាន េនឹង២ៗម្ភន ក់គេើយខ្ុំគៅសល់២េនឹងេបូគៅ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខ្ុំមិនដឹងថាសាតាងំេនឹងវគមើលខ្ុំឬក៏អ្រ់ ត្គាន់ញរប៉ែុណណឹ ងណាស់ ខ្ុំក៏ញចកគាន េបូគៅ ខ្ុំ
គៅសល់២ញដរខ្ុំេូបញដរ ស្សាប់គពលេនងឹសុីសគសទើរឯងដឹងគម៉ែចគទ ខ្ុំគៅត ៗញមនញទន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គធវើអី្ក៏មិនគកើរញដរស្សាប់គគដឹកជញ្ជូ នខ្ុំយកមកគពទយកាលេនឹងគគថាគពទយឃុំេហ៎...។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បន្ធទ ប់មកយកោក់គពទយឃុេំនឹងគេើយគគគៅត្បាប់ញម៉ែខ្ុំ ញម៉ែខ្ុំក៏ររ់មកគទៀរមកអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ 
ខ្ុំសនែប់គៅទីេនងឹគៅណា គគចង់ផ្តត ច់ជីវរិខ្ុំញរមតងហា ខ្ុំធំគៅេនឹងគេើយអឺ្...គៅនឹងគពទយ 
េនឹងខ្ុំអ្រ់ដឹងអី្មួយបនតិចគសាោះថាន ក់គគញសអកគ ើងគគបញ្ជូ នគៅគពទយស្សុកគៅរមជីលាំង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គៅគៅឃុរំមជីលាំងេនឹងញម៉ែខ្ុំថាកូនខ្ុំត្បាកដជាសាែ ប់គេើយ ឪពុកខ្ុំេនងឹហាយំត្គាប់គាន
ត្បាកដជាសាែ ប់គេើយដល់គពលគនោះយកគៅដលយ់ប់គម្ភ៉ែង៧យប់គៅដល់យកគៅដល់គពទយ 
គពទយេនឹងគគម្ភនចិរតលអគមតាត ករុណា។ 

ក៖ ចាសគគក៏បានចាក់ថាន ំ ពយួរសារ ៉ែូមអី្ រចួគៅគគក៏ត្បាប់ញម៉ែខ្ុំថា អ្ ុ៊ុំគេ...កុម្ភរេនឹងគគចាក់ថាន ំ
្េងគត្ពងគទ ថាអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គបើសិនគម្ភ៉ែង១២យប់េនងឹដឹងខ្ួនកុម្ភរេនឹងអឺ្...ម្ភនជីវរិគ ើងគទៀរគេើយ ម្ភនជីវរិរស់
មតងគទៀរគេើយ។  



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់គពលគនោះសុីសគសទើរអឺ្...គពលគម្ភ៉ែងេនងឹខ្ុំដឹងខែួនរស់ញមន ប៉ែុញនតខ្ុំដឹងខែួនេនឹងត្គាន់ញរ
បានកគត្មើកថ្ដកគត្មើកគជើងគទ ខ្ុំអ្រ់បានេូបអាហារអី្ចូលគសាោះ ដលគ់ពលគនោះបរ់គជើងមកខ្ុំ
និយាយឱ្យអ្ស់គៅសុំគទសបរ់គជើងមកដូចអាអី្ អាកុម្ភរញង៉ែរហា...កុម្ភរ។ 

ក៖ េុឺ...! 

ខ៖ កូនញង៉ែរេនឹងគយើងមកថ្ត្ពពណ៌គខៀវេមង អ្រ់ម្ភនអី្មកចូលកនុងគរោះគទ។ 

ក៖ ដូចពុលមីងគេ? 

ខ៖ ចាសអ្រ់ម្ភនគនោះចូលគសាោះ ថ្ត្ពពណ៌គខៀវញរមតង ញម៉ែខ្ុំគខាែ ចចិរត រួចខ្ុំត្បញេលបានកនែោះញខ
អ្ញ្ច ឹងខ្ុំគបើកញភនករួច។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់គពលគបើកញភនករួចប៉ែុញនតខ្ុំអ្រ់គមើលគឃើ អី្មួយបនតិចគសាោះ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ថ្ដត្គាន់ញរបានកគត្មើកអ្ញ្ច ងឹគទ គជើងអី្កគត្មើកអ្ញ្ច ឹងគៅ។  

ក៖ េុឺ...! 

ខ៖ រួចគៅបងមកអី្សួរគេើយនិយាយអ្រ់គច ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គេើយគមើលក៏មិនគឃើ គទៀរ គបើកញភនកគសាោះេនឹងហា គមើលគគអ្រ់គឃើ គទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បានត្បញេលជា៣ញខគត្កាយមកបានគពទយគគមកចាក់ៗរេូរមកដល៣់ញខគត្កាយមកខ្ុំអឺ្..
ខ្ុំៗគដកគមើលអ្ញ្ច ឹង ខ្ុំគបើញភនកអ្ញ្ច ងឹខ្ុំគឃើ ឆ្ម គគោក់ត្រីពយួរគៅ ចងគៅកញង្រ្ញ្ច ងគកៀនេនឹង។ 



ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឆ្ម េនឹងវររ់គៅសុីអ្ញ្ច ងឹរួចគៅខ្ុំញស្សកថាឆ្ម អ្ញ្ច ឹង អ្នកគៅកនុងគពទយេនឹងគគគ្អើលគឆ្រគោ
េហ៎...គគថាកុម្ភរេនឹងគចោះនិយាយគេើយកុម្ភរេនឹងគចោះនិយាយអ្ញ្ច ឹងហា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ រួចគៅក៏គគបង្ហហ រ់បគត្ងៀនខ្ុំឱ្យគៅមីង គៅពូ គៅញម៉ែ គៅថា...។ 

ក៖ អំ្ ុងគពលប៉ែុល ពរេនឹងគេមីង? 

ខ៖ ចាសជំន្ធន់េនឹង។ 

ក៖ គេើយចុោះមីងដល់គពលមីងេូបចុកគម៉ែចញដរ ត្គប់ត្គាន់គទ? 

ខ៖ េូបចុកគៅកនុងគពទយេនឹងគេ? 

ក៖ គៅទងំអ្ស់មួយគព ប៉ែុល ពរេនឹងហា? 

ខ៖ គៅកនុងេនឹងអ្រ់អី្គទគគឱ្យគយើងេូបបាយតាមសត្មួលគៅនឹងគពទយេនឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គគម្ភនបាយេូបប៉ែុញនតគៅ្ទោះគយើងេនងឹហាេបូបបរគេគៅកនុងសេករណ៍េនឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គៅគរាងបាយេនងឹគគឱ្យគយើងេូបបបរត្គប់គាន ។ 

ក៖ ចាសអ្នកមីងបន្ធទ ប់គពលជំន្ធន់ប៉ែុល ពរមកញបកមកមីងរស់គៅកំពង់ចាមេនឹងឬក៏គម៉ែច
ញដរ? 

ខ៖ គៅបឹងត្ពួលេនឹងញដល។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងគពលេនឹងបន្ធទ ប់ពីេនឹងមកមីងសល់បងបអូនគត្ចើនគទញបកពីជំន្ធន់ប៉ែុល ពរមក? 



ខ៖ រួចគៅត្កុមត្គួសារខ្ុំគៅសល់បងបអូនរិចញដរ ជីដូនមួយខ្ុំគៅសលប់ងបអូន៧ន្ធក់សាែ ប់ 
អ្ស់៤គេើយគៅសល់ញរ៣គទរាល់ថ្លៃ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ សាែ ប់គៅកនុងប៉ែុល ពរប៉ែុញនតគបើត្គសួារខ្ុំគៅជំន្ធន់ប៉ែុលពរេនងឹអ្រ់បានសាែ ប់គទខ្ុំគិរថាលអ
គពលញដលខ្ុំបានមកសាា លអំ់្ពីដំណឹងលអ ខ្ុំគិរថាត្ទង់សាា ល់អំ្ពីចិរតគយើងបានចាស់ពិរ
ត្បាកដញមន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គបើចិរតត្ទង់ឱ្យជីវរិខ្ុំរស់គៅគេើយឱ្យសាា ល់ដំណឹងលអ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខ្ុំគសាកសាត យណាស់ប៉ែុញនតឪពុកម្ភត យខ្ុំគារ់អ្រ់ត្ពមគជឿ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់គេើយគារ់ថាអ្គញ្ច ក ខ្ុំចូលមុនដំបូងគារ់ថាអឺ្...គយស ូវគបើគគពូញកអ្ញ្ច ឹងមិនញមនគគ
យកគៅឆ្ា ងគទ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំបានត្បាប់គារ់ថាញម៉ែត្ទង់លោះបង់ជីវរិេនឹងគោយសារពួកគយើងគោយ 
សារពួកគយើងគៅគលើញ្នដីម្ភនអំ្គពើបាបគត្ចើនគពក។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់គពលគរៀបការគេើយអ្នកមីងម្ភនកូនប៉ែុន្ធម នន្ធក់អ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ុំគពលគរៀបការគេើយខ្ុំបានកូន៣ន្ធក់។ 

ក៖ ៣ន្ធក់? 

ខ៖ ញរកូនទី១គកើរគៅឆ្ន ំ១៩៩៦ ។  

ខ៖ ចាស!  

ខ៖ ញខ៤។  



ក៖ ចាស!  

ខ៖ ថ្លៃប៉ែុន្ធម គទ ដូចជាថ្លៃ១២អ្គញ្ច ោះដឹងអី្មិនដឹងគទ។ 

ក៖ ចាសចុោះកូនទី២គារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ កូនទី២គារ់គ ម្ ោះ គុណ គេង។ 

ក៖ ចុោះទី១មិ គ ម្ ោះអី្គគមិ ? 

ខ៖ គ ម្ ោះ គុណ គេៀងកូនទី១ ញរកូនត្បុសគ ម្ ោះទី២េនឹងគ ម្ ោះគុណ គេង បានត្ជមុជទឹក 
ជាមួយខ្ុំ ។ 

ក៖ ចាសលអញមនញទន ចុោះកូនទី៣គារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរ? 

ខ៖ កូនទី៣គ ម្ ោះធ្លនី គារ់គកើរគៅឆ្ន ំ២០០១ ញខ៣ញដរ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ថ្លៃ១៣ គបើកូនកណាត លគន្ធោះគារ់ឆ្ន ំ១៩៩៧។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់គកើរគៅញខ៤ញដរ ប៉ែុនថ្លៃ៦។ 

ក៖ ចាសអ្នកមីងសត្ម្ភប់សាវ មីរបស់អ្នកមីងគារ់គ ម្ ោះអី្គគវ ិ? 

ខ៖ សាវ មីខ្ុំគារ់គ ម្ ោះលាង េួរ។ 

ក៖ លាង េួរ គារ់ជាមនុសេត្បុសយា៉ែងគម៉ែចញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ អឺ្...និយាយគៅបតីខ្ុំគារ់ជាមនុសេសែូរត្រង់គទ ប៉ែុញនតគារ់គមើលគៅគារ់ត្បាប់ ត្បាប់គារ់ថា 
ឱ្យគារ់មកចូលកនុងសាសាន្ធចត្កគនោះហាគារ់អ្រ់រគំភើបគទ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ និយាយឱ្យចំគៅខ្ុំបានគមើលអឺ្...អានត្ពោះគមពីរនីថ្េវេនឹងហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់ហាចិរតគារ់រងឹរូសដូចបងនីថ្េវអ្ញ្ច ងឹហា គលមិននិងគលមយលួហា។ 

ក៖ ចាសត្ពោះនឹងគរៀបចំឱ្យអ្នកមីងគៅគពលខាងគត្កាយគោយសារគពលគវលារបស់ត្ពោះ។ 

ខ៖ ប៉ែុញនតខ្ុំគចោះញរអ្ធិសាា នឱ្យត្ទង់ជួយគរៀបចំឱ្យអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់កូនអ្នកមីង អ្នកមីងឱ្យគារ់គៅសិកាទំងអ្ស់គាន គទ? 

ខ៖ កូនខ្ុំឱ្យសិកាទំងអ្ស់គាន ប៉ែុញនតអាកូនបងគារ់បានគរៀនចប់ទី១២អ្ញ្ច ឹងត្រូវត្ប ងធ្លែ ក់ ត្រូវ
អាឆ្ន ំេនឹងពួកគារ់ត្រូវគរៀនរគទៀរគដើមបីត្ប ងឆ្ន គំនោះ ប៉ែុញនតគារ់បដិគសធថាគារ់ឈប់គរៀន។ 

ក៖ ចាសចុោះអ្នកមីងសត្ម្ភប់អ្នកមីង អ្នកមីងគធវើយា៉ែងគម៉ែចគដើមបឱី្យត្កុមត្គសួារអ្នកមីងម្ភនស ុ   
ភមងាល? 

ខ៖ ខ្ុំគដើមបីឱ្យត្កុមត្គួសារខ្ុំម្ភនសភុមងាលខ្ុំអ្រ់ដឹងគធវើគម៉ែចគទ គស្សចញរខ្ុំអ្ធិសាា នឱ្យត្ទង់
ជួយឱ្យខ្ុំគរៀបចំចិរតគំនិរខ្ុំលអគៅកនុងត្កុមត្គួសារ គេើយជួយម្ភនមហូបអាហារេូបចុកត្គប់    
ត្គាន់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គដើមបឱី្យម្ភនគសចកតីសុខសានត។ 

ក៖ អ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងគពលអ្នកមីងម្ភនបញ្ញហ អី្អ្នកមីងគោោះស្សាយសនតិវធីិគទគបើសិនជាត្គួសារម្ភន 
បញ្ញហ អី្? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចុោះអ្នកមីងអ្ប់រទូំន្ធម នកូនយា៉ែងគម៉ែចញដរគៅកនុងជីវរិអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ុំអ្ប់រកូំនកំុឱ្យកូនគដើរគលងរគេររេូរអ្ញ្ច ងឹហា។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ កំុឱ្យកូនគៅគសពគត្គឿងគ ៀនខុសចាប់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គេើយកំុឱ្យកូននិយាយសតីអី្វញដលមិនលអ ឱ្យកូននិយាយសតីអ្វីញដលលអគៅគលើចាស់ទំុ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ កាលណាញរញដលគយើងញរនិយាយ និយាយមួយណាញដលគយើងមិនត្រូវនិយាយ គយើងកំុ
និយាយឱ្យគសាោះ។ 

ក៖ ចាសេនងឹគេើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងមួយគនោះគឺជាសំណួរមួយចុងគត្កាយហាអ្នកមីង គរើអ្នក
មីងម្ភនអ្វីញដលលអញដលចង់ញចកចាយកូនគៅអ្នកមីងជំន្ធន់គត្កាយគោយសារការសម្ភា សន៍
គនោះគឺអឺ្...កូនគៅអ្នកមីងសាត ប់ឮអ្នកមីងគៅគពលខាងគត្កាយ អ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងម្ភនអី្ញដលចង់
ញចកចាយគៅកាន់គារ់គទ? 

ខ៖ ខ្ុំចង់ញចកចាយគៅដល់និយាយរចួខ្ុំ ខ្ុំចង់និយាយថាឱ្យញន...ខ្ុំយត្បជាជនញដលគារ់មិន
ត្ពមអឺ្...សាត ប់ដំណឹងលអមិនត្ពមទទួលដំណឹងលអពីមុនមកឥ ូវេនឹងខ្ុំចង់ឱ្យគារ់ទទួល
ដំណឹងលអឱ្យបាន ខ្ុំចង់ឱ្យគារ់អឺ្...រកីរាយគេើយឱ្យគារ់ត្ជោះពីអំ្គពើបាបដូចជាខ្ុំអ្ញ្ច ងឹញដរ។   

ក៖ ចាសេនឹងគេើយ។ 

ខ៖ ចង់ឱ្យគារ់ជួបនឹងត្ពោះវរបិតាវ ិដូចខ្ុំញដរ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងចង់ឱ្យកូនគៅជំន្ធន់គត្កាយគដើរតាម្ែូវអ្នកមីងអ្ញ្ច ឹងគទ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសេនឹងគេើយ  អ្ញ្ច ងឹអ្រគុណអ្នកមីងខ្ុដឹំងថាអ្វីទំងអ្ស់កូនគៅរបស់អ្នកមីងនឹងយក    
គត្មូតាមអ្នកមីងគោយសារអ្នកមីងសែរូលអញមនញទន អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណគត្ចើនអ្នកមីង។ 



ខ៖ ចាស! 

ក៖ ខ្ុំនឹងោក់ការសម្ភា សគៅកនុងត្បពនា័អីុ្នធឺគណរតាមគវបសាយញដលខ្ុំបានត្បាប់ខាងគលើ 
េនឹង អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងអ្រគុណគត្ចើន។ 

ខ៖ ចាសអ្រគុណគត្ចើនជត្ម្ភបលា។ 

ក៖ ចាស៕ 

 


