
ប្រវត្តិសង្ខេរររសអ់  ៊ុំប្ស ីង្សន ស ណីា 

អ្នកមីង សេន េ ណីា គាត់គឺជាស្តេរីម្នន ក់ដែលតេ ៊ូសៅកន ងឆាកជីវតិ។ គាត់ខំប្រឹងដប្រងរកេ ីរររ
លក់ប្តី និង សរេះរដនែសែើមបីចិញ្ច ឹមប្គួសារ។ អ្នកមីងបានឆ្ែងកាត់សៅកន ងរររ  េង្គ្រា មរ  លពត
ស ើយសៅកន ងេង្គ្រា មស េះគឺបានស្វើឱ្យអ្នកមីងពិបាកខ្ែ ំងរំផ តដែលឱ្យគាត់ស្វើការយ ងខ្ែ ំង
ែ៊ូចជាដរកែី សលើកទំនរ់ េទ៊ូងស្េវូ និង ស្វើការររជាសប្ចើនសទៀតរ  ដនរមិនបានឱ្យគាត់ ៊ូរប្គរ់
ប្គាន់សទ គឺឱ្យ ៊ូររររែំឡ៊ូង រររសោត ស ើយម្ននលាយប្គារ់អ្ងកររនរិចរនរួច។ រងរអ៊ូនររេ់
អ្នកមីងប្តូវបានពួករ  លពតយកសៅេម្នែ រ់សោលរ  ដនរក  កថាឲ្យសៅស្វើការសៅកដនែងសផេង 
រ  ដនរតាមការពិតគឺយកសៅេម្នែ រ់សោលដតរ  សណាណ េះ។ ម ខរររសៅកន ងប្គួសារររេ់អ្នកមីង គឺ
គាត់តាំងពីម្នា យឪព កគឺជាអ្នកសនសាទនិងលក់ប្តី។ ស ើយអ្នកមីងបានសរៀរការជាមួយនឹង
សាវ មីសៅឆាន  ំ ១៩៨៣ រ ទ រ់សពលដរកេង្គ្រា មស ើយបានរ   ា នឆាន ំស ើយក៏បានម្ននក៊ូនសៅ
ស ើយក៊ូនចបងររេ់គាត់ប្តវូបានសាែ រ់សោយរនេល់ទ កន៊ូវសៅ៤ ក់សែើមបីឱ្យគាត់សមើល ក៊ូន
ររេ់គាត់សាែ រ់សោយ សារលង់ទឹក ស ើយសាវ មីបានយកប្រពនធមួយសទៀត ស ើយទ កក៊ូនឲ្យអ្នក
មីងសមើល។ អ្នកមីងបានខិតខំប្រឹងដប្រងយ ងខ្ែ ំងសែើមបីជួយទំន ករប្មុងទំងក៊ូន ស ើយនិងសៅ
ជាមួយនឹងសាវ មីររេ់គាត់។ 

 

ការសម្ភា សររសអ់  ៊ុំប្ស ីង្សន ស ណីា 

 

ក៖ អ្នកេម្នា េស ា្ េះ ដ  ម លាភី      ខ៖ អ្នកប្តវូសគេម្នា េស ា្ េះ សេន េ ីណា 

 

ក៖ េ៊ូមជប្ម្នរេួរអ្នកមីង!  ងខ្ ំស ា្ េះ ដ  ម លាភី ស ើយេ៊ូមអ្រគ ណអ្នកមីងដែលបាន
អ្ន ញ្ញា តឲ្យខ្ ំេម្នា េអ្នកមីងសៅកន ងថ្ងៃសនេះ ស ើយការេម្នា េសនេះប្តូវបានស្វើសឡើងសៅកន ងភ៊ូមិ



ទំនរ់សៅរួន វតរទួលតាម ក់ សខតរកណាា ល ស ើយការេម្នា េសនេះគឺសៅកន ងថ្ងៃសៅរ ៍ ២២ ដខ   
មិង   ឆាន  ំ២០១៨ ស ើយអ្នកមីងម្ននស ា្ េះអ្វីដែរអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ ំស ា្ េះ សេន េ ណីា។ 

ក៖ សេន េ ីណា!  

ខ៖ ោា៎ ! 

ក៖ អ្នកម្ននសកើតសៅកន ងឆាន ំណាដែរ? 

ខ៖ ខ្ ំសកើតសៅកន ងឆាន  ំ១៩៦៣។ 

ក៖ ៦៣ (១៩៦៣)! 

ខ៖ ោា៎ ! 

ក៖ អ្នកមីងម្ននោំថ្ងៃដខ? 

ខ៖ ោំសទសតើ! ខ្ ំសកើតថ្ងៃអាទិតយទី៧ ដខ៧ សយើង នងឹណាា៎។ 

ក៖ ោា៎  ដខ៧! 

ខ៖ ោា៎ ! 

ក៖ ោា៎ ! ស ើយស្េុកកំសណើ តររេ់អ្នកម្ននសៅឯណាដែរ? 

ខ៖ ស្េុកកំសណើ តខ្ ំសៅភ៊ូមិទំនរ់ ៩៤ ទួលតាម ក់។ ខ្ ំសកើតខ្ ំសៅទី នឹងដតមាង។ 

ក៖ ោា៎ ! សៅទី នងឹ ស ើយអ្នកមីងសកើតសៅទី នឹង រ  ដនរច េះេពវថ្ងៃអ្នកមីងសៅឯណា? 

ខ៖ ឥឡ៊ូវសនេះខ្ ំសៅសគសៅថាភ៊ូមិ៩៤ សគសៅថាភ៊ូមិ៩៤ សគផ្លែ េ់ពីទួលតាម ក់ សគសៅទំនរ់៩៤ 
ណាា៎  កាលសពលេងាមមកសគសៅថាទួលតាម ក់ រចច របននឥឡ៊ូវសនេះសគសៅថាភ៊ូមិ៩៤ ោា៎។ 

ក៖ ោា៎ ! រ  ដនរកដនែងែដែលសទ? 



ខ៖ ោា៎ ! កដនែងែដែលសទ។ 

ក៖ ប្គាន់ដតសគរា៊ូរ។ 

ខ៖ ោា៎ ! ប្គាន់ដតសគរា៊ូរ។  

ក៖ ោា៎ ! 

ខ៖  នឹងស ើយ។ 

ក៖ អ្នកមីងឆាន ំអី្សគដែរឆាន ំដខារ? 

ខ៖ ខ្ ំឆាន ំដខារឆាន ំសថាេះ។ 

ក៖ ឆាន ំសថាេះ ោា៎។ ឆាន ំែ៊ូចខ្ ំដែរខ្ ំឆាន ផំងដែរ។ មីងម្ននស ា្ េះសៅខ្ងសប្ៅអ្ត់? 

ខ៖ ខ្ ំអ្ត់ម្ននស ា្ េះស ើយខ្ងសប្ៅសទ ខ្ ំម្ននស ា្ េះដតមួយ នឹង។ 

ក៖ ស ា្ េះដតមួយ នឹងសទ? 

ខ៖ ោា៎ ! 

ក៖ ស ើយតាំងពីសកាងមកសគអ្ត់ម្ននសៅ ោក់ររអ្វីសផេងសទ? 

ខ៖ អ្ត់សទ! 

ក៖ ោា៎ ! មកែលឥ់ឡ៊ូវអ្នកម្ននអាយ រ   ា នឆាន ំស ើយ? 

ខ៖ ខ្ ំ ៥៦ ស ើយ។ 

ក៖ ៥៦! សតើអ្នកមីងម្ននរងរអ៊ូនរ   ា ន ក់ដែរអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ ំម្ននរងរអ៊ូន១២ ក់។ 

ក៖ ១២ ក់  ហា៎សប្ចើនដែរ។ ១២ ក់ស្េីរ   ា នប្រេុរ   ា នដែរអ្នកមីង? 

ខ៖ ស្េី៥ប្រុេ៥ ក់។ 



ក៖ គាត់ម្ននស ា្ េះអ្វីខែេះសៅអ្នកមីង? 

ខ៖ គាត់ស ា៎? 

ក៖ ោា៎ ! 

ខ៖ រងខ្ ំរំផ តស ា្ េះជា។ 

ក៖ ោា៎ !  

ខ៖ មួយសទៀតអ្ញ្ច ឹងសៅស ា្ េះសៅ ស ា្ េះនឹម ស ើយនិងស ា្ េះរងខ្ ំដែលសាែ រ់សៅដម ខ្ ំគាត់
និយយថាស ា្ េះផ្លត ស ា្ េះោន់ អ្ញ្ច ឹងសៅណាា៎។  

ក៖ ោា៎ !  

ខ៖ បានមកខ្ ំស ើយខ្ ំសទៀតអ្ញ្ច ឹងសៅស ា្ េះក យ ស ា្ េះ  រ ស ា្ េះសប្ចើនណាេ់ដែររងរអ៊ូន
ររេ់ខ្ ំវា១២ ក់ឯសណាេះណាា៎។ 

ក៖ ោា៎ ! 

ខ៖  នឹងស ើយ! 

ក៖ រ  ដនរេពវថ្ងៃសៅរេ់រ   ា ន ក់ណាអ្នកមីង? 

ខ៖ េពវថ្ងៃសៅរេ់ដត៤ ក់សទ។ 

ក៖  ហា៎ដត៤ ក់សទ។ 

ខ៖ ដត៤ ក់សទ ពីសប្ោេះអី្តាំងពីសយើងពីអាពត នឹង សគយកសៅថ្វ  សោលខែេះស ើយែល់សពល
សយើងសៅស្វើពលករ និងវវិតរខែេះអ្ញ្ច ឹងសៅណាា៎។ តាំងពីជំ ន់ នឹងណាា៎តាំងពីជំ ន់ ៨៤
(១៩៨៤) ៨៥(១៩៨៥) សគយកពលករ។ 

ក៖ សគយកសៅឯណាអ្នកមីង? 

ខ៖ សគយកពលករថាយកសៅសពប្ជនិលសពប្ជអី្អ្ញ្ច ឹងសៅ។ កាលពីជំ ន់ស េះ។ 



ក៖ ោា៎ ! 

ខ៖ ោា៎ ! 

ក៖ សគយកសៅបាត់ែំណឹងៗចឹងសៅ? 

ខ៖ យរ់សៅអ្ញ្ច ឹងសៅវាលបាត់អ្ញ្ច ឹងសៅណាា៎។ 

ក៖  ហា៎! អ្ត់ម្ននស ើ ប្តឡរ់មកវ ិ? 

ខ៖ ថាសៅការ់ថ្ប្ព នងឹ ស ើយថាសៅការ់ថ្ប្ពការ់អ្វី នឹងណាា៎។ 

ក៖ សយើងអ្ត់ម្ននែឹងថាគាត់រេ ់ឬក៏គាត់សាែ រ់អី្សទ ែឹងដតបាត់ឈឹងសៅដតមាងអ្នកមីង? 

ខ៖  នឹងស ើយ! ជំ ន់ នឹងមក។ 

ក៖ អ្នកមីងកាលពីជំ ន់រ  លពតអ្នកម្ននអាយ រ   ា នដែរ? 

ខ៖ ខ្ ំកាលសពលជំ ន់ពលពតខ្ ំអាយ ១៨ឆាន ំ។ 

ក៖ ោា៎ ! ១៧ឆាន ំ! អ្នកមីងស្វើអ្វីខែេះសៅសពលជំ ន់ នងឹ? 

ខ៖ ខ្ ំជំ ន់អាពត ខ្ ំសគឱ្យខ្ ំសលើកទំនរ់និងប្រពនធ័ភែឺដស្េ ប្ចូតស្េវូ នឹងស ើយជំ ន់រ  ល ពត 
ណាា៎  ែ៊ូចសៅឱ្យសគឱ្យខ្ ំសៅកាន់ភ៊ូមិ  ំសគថាព កខ្ ំឱ្យខ្ ំសៅកម្នែ ំងស្េួចអ្ញ្ច ឹងសៅ។ សគឱ្យខ្ ំសៅ
តាម  ំវាឱ្យខ្ ំសៅសេៀមរារសៅសរៀនងា ប្តូវស្េុកប្កសាំងអ្ញ្ច ឹងសៅឱ្យខ្ ំដរកទំនរ់សៅតាម នឹង 
អ្ញ្ច ឹងសៅ សប្ោេះខ្ ំកងកម្នែ ំងកងស្េួច។ សគសៅថាក ម្នរកងស្េួចររេ់សគស េះណាា៎។  នឹង
ស ើយការសពលជំ ន់ នឹងស ើយ ខ្ ំកាល នឹងសពលជាងម ន រ  ល ពត ក៏ម្ននបាយម្ននទឹក     
ឯណា ៊ូរសទសគដចករររ រររ មួយោន រររមួយោនលាយជាមួយសោតលាយែំឡ៊ូង រររ
លាយគល់សចកអ្ញ្ច ឹងសៅណាា៎។ កាលសពលជំ ន់ នឹងណាា៎  អ្ត់ម្ននអ្វី ៊ូរសទ កាលពីជំ ន់   
រ  លពត នឹងស េះ សវទ ណាេគិ់តថាមិនរេ់ផងសទ កាលសពល នឹង។ 

ក៖ អ្នកមីងអ្ត់ម្ននឈឺអ្ត់ម្ននអី្សទសពល នងឹ? 



ខ៖ ខ្ ំឈឺដែរ។ 

ក៖ អ្នកមីងឈឺ។ 

ខ៖ ោា៎ ! ជំ ន់រ  លពត នងឹស ើយស ើមសោយសារសយើងអ្ត់ម្ននអំ្រិលអ្ត់ម្ននអី្ ៊ូរអ្ញ្ច ឹង
សៅណាា៎។  នងឹស ើយសយើង ៊ូរដតរដនែអី្សៅសទអ្ញ្ច ឹងសៅយកមកលាយសៅវាស ើយដែល
កាលពីជំ ន់រ  លពត នឹង។ 

ក៖ ោា៎ !  

ខ៖  នឹងស ើយ។ 

ក៖ ស ើយស្វើយ ងសម ចបានស្េកអ្នកមីង? 

ខ៖ សយើងសចេះដតសែើរ ៊ូរសនេះ ៊ូរស េះសយើងសចេះដតឃ្លែ នសៅណាា៎យ៊ូរៗសៅវាសចេះដតជាឯងសៅ
ណាា៎។ 

ក៖ ោា៎ ! 

ខ៖  នឹងស ើយស ើយែល់សពលខ្ ំសៅសលើកទំនរ់សៅស្េុកប្កសាំងវាអ្ត់អី្ឃ្លែ នអី្េ អីី្សពក        
អ្ញ្ច ឹងសៅ កាលសពលជំ ន់ នងឹវាម្ននព ល វាម្ននព លណាា៎។ កាលសពលជំ ន់ នឹង វា ៧៧
(១៩៧៧) ជំ ន់ឆាន  ំ១៩៧៧ ណាា៎។ ខ្ ំកំព ងកង រសីៅឆាន ំ ៧៧ ឬ ៧៨ អី្ នឹងណាា៎។ 

កាលសពលព ល នឹង អាសគកំអួ្តសគស េះសៅ នឹងរងាីខ្ ំសាា នដតបាយសប្កៀមែល់សពលដរកសប្កៀម
  ីសយើងមកពីស្វើការអ្ញ្ច ឹង ដរកទំនរ់ នងឹស ើ បាយសប្កៀមក៏សៅសគពួកខ្ ំដែលសៅជាមួយគាន
 នឹងកង រ ីនឹងសៅមកថា ៊ូរបាយសប្កៀមសនេះណាា៎  ដ អងសមើលឆាៃ  ណ់ាេ់។ សចេះដត ៊ូរមហ៊ូរ
មហ៊ូរព លជំ ន់ នឹង! ែល់ព លពួកគាន ខ្ ំក៏ថា ស េ ីណា ែ៊ូចជាព លស ើយ ព លេអីសគ? សពល
ដែលសពលកង រវីគាសពលម នសលើកទំនរ់ទរ់ប្រឡាយ នឹង សគកអួតព លបាយ។ ឥឡ៊ូវវាេ  ីព ល
បាយ នឹងវាកអួត ែល់ដតកអួតសគថាខ្ ំកអួត នឹង សគយកខ្ ំឱ្យ ៊ូរេករ នឹងស ើយ ក៏បាត់សៅជំ ន់
 នឹងណាា៎។ 



ក៖  ៊ូរេករបាត់? 

ខ៖  ៊ូរេករបាត់េករប្ក ម សយើងេករសតាន ត នងឹណាា៎  ក៏បាត់សៅ។ កាលពីជំ ន់រ  លពតខ្ ំ
ពិបាកសវទ ណាេ់ កាលសពលជំ ន់ នឹងស េះខ្ ំនឹកស ើ ថាខ្ ំរេ់បានែល់េពវថ្ងៃសនេះណាា៎  
មួយសៅសគឲ្យសយើងដរកទំនរ់ទរ់ប្រឡាយ រ  ដនរសគមិនឱ្យបាយសយើង ៊ូរឯណា។ គាា នអ្វី ៊ូរ
ប្គរ់ប្គាន់ ការសពលជំ ន់ នឹងម្ននដតរររប្ពលតិ រររប្តកួន នងឹ ឲ្យសយើង ៊ូររររសោត     
អ្ញ្ច ឹងសៅសគឱ្យដចកសយើងមួយក៊ូនោនមួយក៊ូនោនមួយ ក់សទណាា៎  ១ក៊ូនោនម្នន ក់ កាលពី
ជំ ន់រ  លពត នឹងអ្៊ូនណាា៎។  

ក៖ ោា៎ !  

ខ៖ ស ើយទំនរ់ នឹងខ្ ំជាអ្នកសលើកដែរ សកើតសពលជំ ន់ នឹង ិ។ 

ក៖ ោា៎ !  

ខ៖ ែល់ដតសលើក ស ើយសៅសពល នឹង ខ្ ំសមើលសគាសមើលអី្សៅទួលតាម កសយើងសនេះ នឹង។ 

ក៖ ោា៎ !  

ខ៖ ោា៎ !  នឹងស ើយស្វើសៅទី នឹងសតើខ្ ំ។ 

ក៖ កាលសពលជំ ន់រ  លពតក៏សៅទី នឹងដែរអ្នកមីង? 

ខ៖ ោា៎ ! ជំ ន់រ  លពតក៏ខ្ ំសៅទី នឹង។ 

ក៖ អ្ត់ម្ននសពលជសមែៀេសៅទីណា? 

ខ៖ សគជសមែៀេសៅដែរ។ ចសប្មៀងសៅស្េុកដស្េរសយងជសមែៀេសៅប្គរ់ដតភ៊ូមិ នឹង សៅដស្េ
រសយង សៅវតរអ្ងាប្គរ់កដនែង នឹង ពួកខ្ ំ នងឹស ើយ។ 

ក៖ ស ើយសៅែល់សគឲ្យវលិមកវ ិ? 

ខ៖ ឲ្យវលិមកវ ិ។ 



ក៖   ី! បានវលិមកស្េុកកំសណើ តវ ិ។ 

ខ៖ ោា៎ ! 

ក៖ កាលសពលសៅ នងឹរងរអ៊ូនររេ់អ្នកមីងសៅជ ំគាន ទំងអ្េ់? 

ខ៖ សៅជ ំគាន រងរអ៊ូនសៅឯស្េុក ទួលតាម ក នឹងសប្ចើន។ 

ក៖ ែ៊ូចថារងរអ៊ូនអ្នកមីងរសងកើតអី្ នឹង អ្ត់ម្ននសគជសមែៀេដរកសៅសផេងៗសទ? 

ខ៖ សគជសមែៀេដរកសផេងៗអ្េ់ស ើយ ខែេះសៅសោ ិ្៍សាត់ ខែេះសៅបាត់ែំរង ខែេះសគសៅសៅសាអ ង 
អ្ញ្ច ឹងសៅណាា៎  ខែេះសគសៅសៅេអីសគណារងខ្ ំថាសៅ សរើរងររេ់ខ្ ំមួយសទៀតសៅែលស់កាេះគរ។ 

ក៖ ោា៎ !  

ខ៖  នឹងស ើយ។ 

ក៖ ស ើយសគសៅ សៅបាត់រ ៊ូតឬក៏បានមកវ ិខែេះអ្នកមីង? 

ខ៖ អ្នកខែេះសៅបានមកវ ិ អ្នកខែេះសៅបាត់េ៊ូនយទំងអ្េ់។ 

ក៖  ហា៎! 

ខ៖ មួយប្កុម មួយប្កុមប្គួសារអ្នកខែេះបាត់សៅ៣ សៅ៤ ប្គួសារណាា៎។  

ក៖ ោា៎ !  

ខ៖ អាខែេះសគថាសៅតាដកវសៅសៅបាត់ដែរ ស ើយអ្ត់ម្ននបានមកវ ិសទ  នឹងស ើយដម ររេខ់្ ំ
និយយណាា៎  គាត់ថារងរអ៊ូនររេ់គាត់បាត់២ សៅ៣ េរំ កអ្ញ្ច ឹងសៅណាដែលអ្ត់បានវលិមក
វ ិណាា៎។ 

ក៖ ោា៎ ! 

ខ៖ ររ់សពលជំ ន់រ  លពត។ 



ក៖ ោា៎ ! 

ខ៖  នឹងស ើយ។ 

ក៖ ច េះរងរអ៊ូនររេ់អ្នកមីងអ្ត់ម្ននសៅប្រសទេសប្ៅអី្សទអ្នកមីង? 

ខ៖ រងរអ៊ូនខ្ ំស ា៎។ 

ក៖ ោា៎ !  

ខ៖ អ្ត់ម្ននសៅប្រសទេសប្ៅសទ។ 

ក៖ សៅដតស្េុកដខារទំងអ្េ់? 

ខ៖ សៅដតស្េុកដខារ នឹងស ើយ។ 

ក៖ អ្នកមីងធ្លែ រ់បានសែើរសៅសលងសខតរណាសផេងខែេះអ្ត់? 

ខ៖ ខ្ ំស ា៎? 

ក៖ ោា៎ !  

ខ៖ ខ្ ំកាលសពលច៊ូលអ្ងាការបានសៅសលងសខតរសៅបានសខតរេអីសគសទ ខ្ ំសភែចស ើយ  ហា៎អ្ងារវតរ
មាងដែរ។ កាលសពលខ្ ំច៊ូលអ្ងាការណាា៎។ 

ក៖ អ្ងាការអី្សគដែរអ្នកមីង? 

ខ៖ អា នឹងសគសៅអ្ងាការខ្ងេអីសគសភែចបាត់ស ើយខ្ ំ អ្ងាការសែើមសតាន ត ក៊ូនររេ់ខ្ ំសៅទី នឹង
ទំងអ្េ់ស េះអ្ងាការសៅអំ្សៅថ្ប្ពសនេះ។ 

ក៖ យ៊ូរសៅអ្នកមីង? 

ខ៖ យ៊ូរស ើយ៥ឆាន  ំ៦ឆាន ំស ើយតាំងពីសពលខ្ ំអាយ ៥១ឆាន ំ។ ឥឡ៊ូវខ្ ំ៥៦ស ើយ។ 

ក៖ោា៎ !  



ខ៖  នឹងស ើយ! 

ក៖ ស ើយសគសចេះយកសយើងសៅសែើរសលងដែរ? 

ខ៖ ោា៎ ! សគយកសយើងសៅសែើរសលងដែរ។ 

ក៖ េណំាងបានសាា ល់ខែេះ។ 

ខ៖ េណំាងបានសាា ល់សពលម នខ្ ំមិនដែលសាា ល់សទ ដតភនំសព ខ្ ំមិនដែលសាា ល់ផង។ 

ក៖ ហា៎!  

ខ៖  នឹងស ើយ! សៅសពលដែលខ្ ំច៊ូលអ្ងាការ អ្ងាការ ំខ្ ំសែើរសលងឲ្យបានសាា ល់ណាា៎។ ក ំអី្អ្ត់
ដែលសាា ល់សទសមើលសៅ។ 

ក៖ ស ើយច េះេម ប្ទអី្អ្ត់ដែលសាា ល់សទអ្នកមីង? 

ខ៖ អ្ត់ដែលសាា ល់សទខ្ ំ។ 

ក៖   ី! សាា យណាេ់អ្នកមីង។ 

ខ៖ ផ្លទ ល់ដតមាងខ្ ំ នងឹ សាា លដ់តអ្ងារវតរដែលអ្ងាការ ំសៅ នឹង។ 

ក៖ ោា៎េៗ! 

ខ៖  នឹងស ើយ! 

ក៖ អ្នកមីងកាលសពលសៅសកាងម្ននដែលសលងអ្វីជាមួយរងរអ៊ូនររេ់មីងដែលអ្ត់? 

ខ៖ អ្ត់ដែលម្នន។ 

ក៖ អ្ត់ដែលម្នន? 

ខ៖ កាលសពលជំ ន់ នឹងខ្ ំអ្ត់ម្ននសទពួកខ្ ំ។ 

ក៖ អ្ត់ដែលសលងជាមួយគាន ? 



ខ៖ ោា៎ ! អ្ត់ដែលសលងជាមួយគាន អី្ នឹងស ើយ។ 

ក៖ ោា៎ !  

ខ៖  នឹងស ើយ។ 

ក៖ ែ៊ូចថាសលងឈ៊ូេ សលងគរ់វង់សលងេអី។ 

ខ៖ អ្ត់សទ! ខ្ ំម្ននដតស្វើការស្វើររដតមាងព កខ្ ំ នងឹស ើយ។ 

ក៖ ស្វើការដតមរង។ 

ខ៖ ស្វើការដតមាង។ កាលសពល៧៩ (១៩៧៩) សយើងស្វើការេទ៊ូងស្េវូដតមាង ស ើយសយើងមិនសៅោំ
សោតោំអី្ោំេដណា កអី្ជាមួយឪព កម្នា យសយើងអ្ញ្ច ឹង ម្ននអ្នកណាសគសលងជំ ន់ នឹង ជំ ន់
ងាីឥឡ៊ូវបានសែើរសលងេរាយ ៊ូរស ៀរណាេ់។ 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖ សេែៀកោក់អី្អ្ត់ម្ននសេែៀកោក់អី្ណាសទសនេះសទ សកាងឥឡ៊ូវវាបានសេែៀកោក់  ឺហាសោយ 
សារវាេមប៊ូរដររកាលសពលជំ ន់ខ្ ំេំពត់រ េះអាវរ េះោក់ខែួនឯងសទៀតសទ ខែួនឯងស ើយេ៊ូមបី
ដតសរៀន នឹងក៏ម្ននសខ្អាវដតមួយកំសរែដែរ។ មកពីសរៀនវ ិសយើងគក់ សខ្អាវទ កអ្េ់ស ើយមិន
ដមនែ៊ូចសកាងឥឡ៊ូវសទដែលឮេ៊ូរម្នរ យររេ់ឯងនិយយអ្ត់? ដែរសទ? 

ក៖ ែ៊ូចអ្ត់េ៊ូវដែលឮ។ 

ខ៖   ី! ជំ ន់ នងឹេ ទធដតសខ្អាវបា ក់ស ើយ។ 

ក៖ គាត់ធ្លែ រ់ដតនិយយសរឿងជំ ន់ រ  លពតប្បារ់។ 

ខ៖ ោា៎េ! ជំ ន់រ  លពតក៏ម្ននអាវរ េះ សពលសយើង ៧៩ (១៩៧៩) ក៏ម្ននអាចរ េះដែរ។ 

ក៖ គាត់អ្ត់ដែលប្បារ់ដែរ។ 



ខ៖ សខ្អាវបា ក់សខ្សេែៀកោក់សយើង នឹងថាសរឿងថាម្ននររេ់រររអី្សេែៀកោក់សាអ តបាតសទ 
 នឹងស ើយ។ ជំ ន់ នឹងមកស ើយស េះ។ 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖  នឹងស ើយ! 

ក៖ ស ើយអ្នកមីងកាលសពលជំ ន់រ  លពតអ្នកម្ននអាយ រ   ា នស ើយ? 

ខ៖ ខ្ ំអាយ  ១៨ ឆាន ំ។ 

ក៖  ហា៎! អ្នកមីង១៧ស ើយ អ្នកមីងម្ននមិតរភ័ប្កជិតេនិទធដែរឬក៏អ្ត់អ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ ំស ា៎? 

ក៖ ោា៎ ! អ្នកមីងអ្ត់ដែលម្ននមិតរភករិសែើរសលងជាមួយគាន សទសណាេះ? 

ខ៖ អ្ត់សទខ្ ំ។ 

ក៖ ស ើយសៅែ៊ូចថាសៅសកាងៗក៏អ្ត់ម្ននមិតរភ័ប្កជិតេនិទធអី្ដែរអ្នកមីងសណាេះ? 

ខ៖ អ្ត់សទ។  នឹងស ើយស្េករពួកខ្ ំអ្ត់ម្ននមិតរភ័ប្កសទ នឹងស ើយ។ 

ក៖ ស ើយ! 

ខ៖ ដតសៅសរៀន សៅសរៀនស ើយមកែល់ផទេះវ ិ ៊ូរបាយស្វើការស្វើររស ើយ។ 

ក៖ ោា៎េ! អ្នកមីងតាំងពីសកាងមកអ្នកម្ននស្វើអី្សគសៅ? 

ខ៖ ខ្ ំស ា៎? 

ក៖ ោា៎ ! 

ខ៖ ខ្ ំតាំងពីសកាងមកសៅជាមួយដម ខ្ ំ ខ្ ំោំប្តកួនលក់ម្នា យឪព កររេ់ខ្ ំ រកប្តីខ្ ំលក់ប្តីជាមួយ
ដម ខ្ ំអ្ញ្ច ឹងសៅ។ កាលសពលជំ ន់៧៥ (១៩៧៥) ណាា៎ នឹងស ើយចំនួន៧៥ប្គារ់សផ្លែ ង ស ើយ



 នឹងណាា៎  ជំ ន់ប្គារ់សផ្លែ ងស ើយ ពិបាកសវទ ដតសពលសែកក៏សយើងពិបាកដែរ ប្គារ់សផ្លែ ងមក
សយើងច៊ូលកន ងប្តង់សេស ើ សទ កាលពីជំ ន់៧៥ែល់សពលអាពតក៏អ្ញ្ច ឹងសទៀត សពលសយើង
អ្ត់ម្ននបាយ ៊ូរប្គរ់ប្គាន់សទ ជំ ន់រ  លពតណាា៎។ 

ក៖ ោា៎ !  

ខ៖ ខ្ ំបានអី្ ៊ូរប្គរ់ប្គាន់សរើវាឱ្យសយើងស្វើការ ស ើយស្េូវអី្ស្វើបានអី្បាន រ  ដនរវាអាចឱ្យេ ី
សយើងេ ីសទ។  

ក៖ ោា៎ ! 

ខ៖ កាលសពលជំ ន់រ  លពត នងឹស ើយ! រររែំឡ៊ូងឱ្យសយើងដចកគាន រររសោតឱ្យសយើងដចកគាន
េ ី កាលពីជំ ន់រ  លពតមកស ើយឱ្យដរកទំនរ់ទរ់ប្រឡាយសយើងវា ត់ ការររ ម្នន ក់ៗថា
សយើងម្នន ក់ៗខែេះក៏អ្េ់ជីវតិអ្ញ្ច ឹងសៅ ខែេះសៅម្ននជីវតិអ្ញ្ច ឹងសៅ។ កាលពីជំ ន់ រ  លពតណាា៎។ 
ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖ ខែេះសគយកសៅេម្នែ រ់សោលសៅ យកទងំប្គសួារទំងប្គួសារជំ ន់រ  លពត រ  ដនរពួកខ្ ំឱ្យ
ដតឮេ៊ូរសេេះមកក រៗមក នឹង ពួកដម ឪខ្ ំេ ទធដតែំរងសប្តៀមអ្េស់ ើយ សែើមបឱី្យសជៀេវាងផ ត
ដតសយើងក ំឱ្យែ៊ូចប្កុមប្គួសារថ្វ  សយើងសទៀត ែលអ់្ញ្ច ឹងសៅណាា៎។ 

ក៖ ោា៎ ! 

ខ៖ ពួក នងឹសចេះដតជាផ តៗសៅ នឹង។ 

ក៖ សចេះេំណាង។ 

ខ៖ ែល់សពលជំ ន់ ៧៧ (១៩៧៧) រងរអ៊ូនររេ់ខ្ ំប្រុេរី ក់ដែររងរអ៊ូនររេ់ខ្ ំប្រុេៗ
ណាា៎។ 

ក៖ ោា៎េ!  

 



ខ៖ សគយកសៅ សគថាយកសៅឲ្យសៅថាជីកប្រឡាយសៅជាប្រឡាយថាអ្ញ្ច ឹងថាសៅជីក 
ប្រឡាយ អ្ញ្ច ឹងសៅក៏បាត់រ ៊ូតែល់េពវថ្ងៃ នឹងសៅ។ រងរអ៊ូនររេ់ខ្ ំប្រុេៗណាា៎៣ ក់ នងឹ
ស ើយរងរអ៊ូនជីែ៊ូនមួយ ជីែ៊ូនមួយខ្ ំសទៀតក៏សប្ចើនដែរ។ កាលពីជំ ន់រ  លពត នឹង។ 

ក៖ ស ើយច េះអ្នកវ ិអ្ត់ែឹងថារងប្រុេររេ់អ្នក ងគាត់សាែ រ់ឬក៏រេ់អី្សទសណាេះ? 

ខ៖ គាត់សាែ រ់អ្េ់ស ើយសគសៅថ្វ  សោលអ្េស់ ើយ កាលពីជំ ន់រ  លពត នឹង។ 

ក៖ យកអ្េ់សៅដតមាង? 

ខ៖ យកសៅអ្េ់។ 

ក៖ ែឹងថាសយើងបាត់ែំណឹងឈងឹរក៏ឺែឹងថាថ្វ  ដែរ? 

ខ៖ សគែឹងថាយកសៅទសនែបាទីថ្វ  សោលអ្េ់ស ើយ រងរអ៊ូនររេ់ខ្ ំ នឹងជំ ន់ រ  ល ពត  នឹង។ 

ក៖  ហា៎! ែឹងដែរ។ 

ខ៖ ោា៎េែឹងដែរ ពីសប្ោេះសពលអ្នកយករងររេ់ខ្ ំយកសៅថ្វ  សោល និងែល់សពលសៅសគមក
ប្បារ់សគមកនិយយវ ិណាា៎   នឹងស ើយ សគកំព ងដតនិយយគាន ថារងរអ៊ូនពួកក៊ូនតាសេន នឹង
សគយកថ្វ  សោលអ្េ់ស ើយប្រុេៗ ដែលយកសៅដរកែី រ  ដនរអ្ត់ម្ននសលខែីសទយកសៅថ្វ  សោល
សៅទសនែបាទីអ្េ់ស ើយ។ 

ក៖ អ្ត់ម្ននបានស្វើខ េអ្វីសទអ្នកមីង? 

ខ៖ អ្ត់ម្ននបានស្វើខ េសទរងរអ៊ូនខ្ ំនឹងស េះសគយកសៅថ្វ  សោលដតមាង កាលពីជំ ន់រ  លពត
 នឹង។ 

ក៖ ស ើយម្នា យររេអ់្នកមីងស ា្ េះអ្វីដែរ? 

ខ៖ ម្នា យររេ់ខ្ ំ ស ា្ េះឆា ំ ួយ ។ 

ក៖ គាត់អាយ រ   ា នស ើយអ្នកមីង? 



ខ៖ ដម ររេ់ខ្ ំអាយ  ៨៣ ឆាន ំ។ 

ក៖ គាត់សៅរេ់ដតអ្នកមីង? 

ខ៖ អ្ត់សទគាត់សាែ រ់បាត់ស ើយ។ 

ក៖ គាត់សាែ រ់សោយសារអី្សគសៅអ្នកមីង? 

ខ៖ គាត់សាែ រ់សោយសារគាត់ឈឺ។ 

ក៖ ឈឺ! 

ខ៖ ោា៎េ! 

ក៖ ស ើយច េះឪព កររេ់អ្នកមីង? 

ខ៖ ឪព កររេ់ខ្ ំក៏សលើេ្មសាែ រ់ដែរ គាត់សាែ រ់សលើ្មដែរ។ 

ក៖ គាត់សាែ រ់អាយ រ   ា នសៅអ្នកមីង? 

ខ៖ ឪររេ់ខ្ ំការសាែ រ់អាយ  ៧៧ ឆាន ំ។ 

ក៖ ៧៧ តិចដែរ។ 

ខ៖ ោា៎ ! 

ក៖ គាត់សាែ រ់សៅឯណាសៅអ្នកមីង? 

ខ៖ គាត់សាែ រ់សៅេទងឹសប្ៅការសពលខ្ ំសៅទី នឹង។ 

ក៖ កាលពីម នអ្នកមីងសៅេទឹងសប្ៅ? 

ខ៖ ោា៎ ! ខ្ ំសៅេទងឹសប្ៅ។ 

ក៖ ស ើយបានរា៊ូរមកសៅទីសនេះវ ិ? 



ខ៖ ស ើយបានរា៊ូរមកសៅទីសនេះវ ិ នឹងស ើយ កាលសពលររីររេ់ខ្ ំស្វើទហានណាា៎ររីររេ់ខ្ ំ
គាត់សៅស្វើទហានសៅឆាន ំសគោរ់ទហានសប្ចើនសៅឆាន ំ៨៥ (១៩៨៥) ៨៣ (១៩៨៣) ៨៥(១៩៨៥)
រាីររេ់ខ្ ំស្វើទហានស ើយ។ 

ក៖ សៅែល់ណាសៅអ្នកមីងសណាេះ? 

ខ៖ រាីររេ់ខ្ ំសៅស្វើទហានសៅកងពលខ្ងឯកេំអ្៊ូន វារៈ ៤១ស េះ។ 

ក៖ ខ្ ំអ្ត់េ៊ូវសាា ល់។ 

ខ៖ ឯងសាា ល់សទការសពលជំ ន់ នឹងមក ៨២ (១៩៨២) ៨៣(១៩៨៣) សយើងស្វើទហានស ើយ
ទហានកងពល នឹងណាា៎   នឹងស ើយោា៎  បានសគផ្លែ េ់គាត់សៅវារៈ៤១សនេះវ ិ ិ។ 

ក៖ ច េះឥឡ៊ូវគាត់ស្វើអ្វីវ ិអី្សគដែរអ្នកមីង? 

ខ៖ សៅេពវថ្ងៃគាត់សគរសំាយគាត់អ្េ់ស ើយ តាំងពីរសំាយគាត់តាំងសពលឆាន ំ១៩៩៦ មក
រសំាយ ោា៎។ 

ក៖ ស ើយច េះេពវថ្ងៃគាត់ស្វើអី្សគ? 

ខ៖ េពវថ្ងៃគាត់រកប្តី។ 

ក៖ រកប្តី! 

ខ៖  នឹងស ើយ!  

ក៖ េពវថ្ងៃគាត់អាយ រ   ា នស ើយអ្នកមីង? 

ខ៖ រាីខ្ ំអាយ  ៥៥ ឆាន ំ។ 

ក៖ ោា៎េ! ស ើយអ្នកមីងម្ននក៊ូនរ   ា ន ក់ដែរអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ ំម្ននក៊ូន ៩  ក់។ 

ក៖ ៩  ក់!  



ខ៖ ោា៎េ! 

ក៖ ស ើយពួកគាត់េ ទធដតម្ននប្គួសារអ្េ់ស ើយឬក៏? 

ខ៖ ពួកគាត់ម្ននប្គសួារ៤ ក់។ ស ើយសៅសរៀន ៥  ក់។ 

ក៖ ោា៎េ! បានសៅសរៀនដែរអ្នកមីង? 

ខ៖ ោា៎េ! 

ក៖ គាត់ស្វើការររអ្វីដែរអ្នកមីង? 

ខ៖ ក៊ូនខ្ ំដមនសទ? 

ក៖  នឹងស ើយ ដែលម្ននប្គសួារ នឹង? 

ខ៖ ម្ននប្គួសារស្វើរកដតប្តី សយើងម្ននម ខររររកអ្វីរកដតប្តី នឹងសៅទីសនេះ។ 

ក៖ ោា៎េ! អី្លក់សៅផារណាដែរ? 

ខ៖ លក់សៅផារដប្ពក ៊ូរ។ 

ក៖ ផារដប្ពក ៊ូ! 

ខ៖ ោា៎េ!  

ក៖ ពួកគាត់េ ទធដតប្រករម ខរររ នឹងតាំងពីយ៊ូរណាេ់មកស ើយ? 

ខ៖ ោា៎េ! ប្រករយ៊ូរណាេ់ស ើយម ខររររកប្តី នឹង។ 

ក៖ ច េះប្គួសារររេ់អ្នកមីងកាលពីម នគាត់ធ្លែ រ់រកប្តីដែរអ្នកមីងសណាេះ? 

ខ៖ កាលសពលម នរាីររេ់ខ្ ំស្វើទហាន។ 

ក៖ ស្វើទហានសទៀត។ 



ខ៖ ោា៎េ! ែល់សពលសគរសំាយអ្ញ្ច ឹងមកក៏ខ្ ំសៅរកប្តីរកអី្អ្ញ្ច ឹងសៅ អ្ត់ម្ននម ខររររកអី្
ណាា៎។  

ក៖ ោា៎ !  

ខ៖  នឹងស ើយ។ 

ក៖ ោា៎េ! ឥឡ៊ូវ នឹងគាត់សៅទី នឹងសតើអ្នកមីងសណាេះ? 

ខ៖ ោា៎េ! សៅទី នឹង។ 

ក៖ អ្ត់ម្ននសៅ រកប្តីបាត់? 

ខ៖ សៅសទអ្ត់ទន់សៅរកសទសប្ោេះអី្សខតរសនេះអ្ត់ទន់រកបានសទសប្ោេះអី្ទឹកអ្ត់ទន់ច៊ូលែល់
សពលច៊ូលទឹកសឡើងសៅបានសយើងរកបានណាា៎។ 

ក៖ ោា៎េ!  

ខ៖ ែល់សពលឥឡ៊ូវខ្ ំសែើរសរេះប្តកួនសែើរសរេះប្តួយសាវស  លក់អ្ញ្ច ឹងសៅផទីអី្អ្ញ្ច ឹងលក់តិចតួច
សៅ។ 

ក៖ សៅរកែល់ណាអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ ំសរេះសប្កាយសប្កាយ នឹងសៅ។ 

ក៖ សប្កាយៗម្ននដែរ? 

ខ៖ ោា៎េ! ជួនកាលខ្ ំសែើរសៅសរេះែល់ប្កសៅែល់អី្អ្ញ្ច ឹងសៅតាមប្រឡាយតាមអី្អ្ញ្ច ឹងសៅ
សយើងចិញ្ច ឹមសៅសប្ោេះអី្សៅកំប្ោ ៤ ក់ដម វាលង់ទឹកសាែ រ់សៅ។ 

ក៖  ៊ូា៎! ក៊ូនររេអ់្នកមីងលង់ទឹកសាែ រ់? 

ខ៖ ោា៎េ! លង់ទឹកសាែ រ់សៅ ក៊ូនររេ់ខ្ ំមីមួយទី២ស ើយវាម្ននក៊ូន ៤  ក់សៅជាមួយខ្ ំេពវថ្ងៃ
 នឹង។ 



ក៖  ហា៎! អាណិតណាេ់។ 

ខ៖ ម្ននស្េី២ ប្រុេ២។ 

ក៖ សាា យណាេ់ស ើយក៊ូនសៅកំប្ោ។ 

ខ៖ ោា៎េ សៅកំប្ោ។ 

ក៖ ច េះឪព កររេ់សគ? 

ខ៖ ឪព កររេ់សគ សគម្ននប្រពនធសទៀត។ 

ក៖  ហា៎! ក ំទ កឱ្យម្ន ក់សមើល។ 

ខ៖ ខ្ ំសមើលែល់េពវថ្ងៃសនេះ។ 

ក៖ សអ្ើយគឺយ រ់ណាេ់ ស ើយក៊ូនរ   ា នសៅអ្នកមីង? 

ខ៖ ក៊ូនអារងវាអាយ  ១៤ ឆាន ំរ ទ រ់មក១២ ឆាន ំរ ទ រ់មកសទៀត ៩ឆាន ំអាមួយត៊ូចស េះ ៧ឆាន ំ។ 

ក៖ សៅសកាងៗដែរ។ 

ខ៖ ោា៎េសៅសកាងៗដែរ។ 

ក៖ គាត់លង់ទឹកម្នត់សាែ រ់អាយ រ   ា នអ្នកមីង? 

ខ៖ គាត់អាយ  ៣១ ឆាន ំ។ 

ក៖ ៣១ ឆាន ំអាយ ែំណាលខ្ ំ ឥឡ៊ូវ នឹងខ្ ំ ៣១ ឆាន សំ ើយ។ 

ខ៖ ៣១! លង់ទឹកសាែ រ់សៅខ្ងម ខស េះ ែល់សពលសយើងអ្ត់ខ្ែ ងំសពកសៅសយើងសៅេ ឈីនួល
លក់ប្តីលក់អី្ឱ្យសគអ្ញ្ច ឹងសៅ វាខយល់អ្ញ្ច ងឹសៅណាា៎។ ! នឹងស ើយក៏លង់ទឹកសាែ រ់ដតមរង សៅ
សៅលាងថ្ែលាងថ្ែខយលោ់រ់។ 

ក៖ អ្នកមីងមិនសាា លថ់្ងៃដខឆាន ំកំសណើ តររេឪ់ព កម្នា យររេ់អ្នកមីងដែរឬក៏អ្ត់? 



ខ៖ ឪព កម្នា យខ្ ំស ា៎? 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖ ឪព កម្នា យររេខ់្ ំ ខ្ ំអ្ត់សាា ល់សទ អ្ត់ដែលសាា ល់សទគាត់អ្ត់ដែរប្បារ់ផង។ 

ក៖ ច េះក៏ធ្លែ រ់និយយប្បារ់ររេ់គាត់សៅសកាងៗប្បារ់អ្នកមីងដែរឬអ្ត់? 

ខ៖ ធ្លែ រ់សតើ! គាត់មិនដែលនិយយប្បារ់ពីប្រវតរិគាត់កាលពីសៅសកាងៗសទ គាត់និយយថាពីគាត់
សៅសកាងៗមកគាត់ថាគាត់សៅរកប្តីរកអី្សៅស្េុកកំសណើ តសៅភ៊ូមិសៅទឹកែីររេ់គាត់អ្ញ្ច ឹងសៅ
ណាដម ឪខ្ ំគាត់រកប្តីរកអី្អ្ញ្ច ឹងដែរសៅណាា៎។ 

ក៖ ោា៎េ!  

ខ៖  នឹងស ើយគាត់ប្បារ់ដតអ្ញ្ច ងឹ។ 

ក៖ គាត់អ្ត់ដែលម្ននប្បារ់ ធ្លែ រ់ថាសៅទីណាទីណីអី្សទ? 

ខ៖ អ្ត់ម្ននសៅទីណាសៅណីអី្សទ ដតគាត់ធ្លែ រ់ស្វើទហានស្វើអ្វីសកើតសពលជំ ន់ លន់ នល់ ខែួន
ឯងអ្ញ្ច ឹងពីេម័យឥេេរអី្អ្ញ្ច ឹងសៅណាា៎។  

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖ ការសពល នឹងគាត់ទហានអី្អ្ញ្ច ឹងសៅ។ 

ក៖ ោា៎េ!  

ខ៖ ថ្ែសយើងពីសែើមេ ទធដតទហានដមនណាា៎  សយើងមិនបានេ ខសានរែ៊ូចជាសយើងសែកស្េួល
ស្េួលែ៊ូចេម័យឥឡ៊ូវសនេះសទ។ កាលពីជំ ន់ នងឹមក នឹងស ើយ ស្វើទហានដតរ ៊ូត នឹង។ 

ក៖ ោា៎េោរ់ទហាន សយើងមិនសៅមិនបាន។ 

ខ៖ សយើងមិនសៅមិនបានសទ នឹងស ើយ។ 

ក៖ គឺប្តូវដតសៅ។។ 



ខ៖  នឹងស ើយគាត់ប្បារ់ក៊ូនអ្ញ្ច ឹងដែរ។ សៅសពល នឹងវាថារាថ្ែបាក់ថ្ែរាសជើងបាក់សជើងពី    អា
ពតណាា៎ ស ើ សទ។ 

ក៖ ោា៎េ!  

ខ៖ សគឲ្យសយើងសៅណាសគឱ្យខ្ ំស្វើអី្សយើងប្តូវដតស្វើចឹង នឹងស ើយែល់អ្ញ្ច ឹងស ើ យកសយើងថ្វ  
សោលស ើ សទអ្ញ្ច ឹង។ សយើងស្វើការររយ ងណាក៏វាសៅដតថ្វ  សោលដែរ។  

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖  នឹងស ើយ! 

ក៖ ច េះអ្នកមីងសៅកន ងសពល សមើលអាពត នឹងអ្នកមីងស្វើការររអ្វីខែេះសៅ? 

ខ៖ ខ្ ំសៅពីអាពត សគឱ្យខ្ ំការសៅប្ចូតស្េូវ ខ្ ំសៅប្ចូតស្េូវសរើឲ្យេទ៊ូងខ្ ំសៅេទ៊ូងៗចឹងសៅវាម្នន
តាមសគសប្រើ អ្ញ្ច ឹងសៅណាា៎។ 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖  នឹងស ើយែ៊ូចថាវាឲ្យសយើងសៅសលងទំនរ់ទឹកប្រឡាយអ្ញ្ច ងឹ សយើងសៅសែកសៅប្រព័នធភែឺ
 នឹង ប្រព័នធភែឺសៅ។ 

ក៖ ប្រព័នធភែឺយ ងសម ចសៅអ្នកមីង? 

ខ៖ ប្រពនធភែឺដស្េសយើងប្រពនធភែឺដស្េ សយើងសគឱ្យកន ងថាដចកគាន មួយ ក់៥ដម ប្ត ឬក៏ ៦ដម ប្តឲ្យ
សយើងស្វើប្រព័នធភែឺមួយ នឹងឲ្យស ើយ។ កាលណាសយើងស្វើប្រព័នធភែឺមិនស ើយសគឱ្យសយើងេ ីបាយ
សទ។ 

ក៖ ប្រព័នធភែឺ នឹងែ៊ូចថាខពេ់? 

ខ៖ សលើកវាឱ្យខពេ់ នងឹស ើយែល់សពលសយើងេទ៊ូងស្េូវេទ៊ូងអី្ចឹងសៅណាា៎  អា នឹងប្រព័នធភែឺដស្េ
ែ៊ូចសៅកន ងសគសប្ចៀងអ្ញ្ច ឹងសៅណាា៎។ 



ក៖ មិនដែលឮ។ 

ខ៖ អា នងឹសៅពីអាពតជាចសប្មៀងសៅសពលអាពតវាសប្ចៀងអ្ញ្ច ឹងឲ្យសយើងស េះ។ 

ក៖ ោា៎េ!  

ខ៖  នឹងស ើយជំ ន់កាលសពលអាពត។ 

ក៖ អ្នកមីងសចេះសប្ចៀងដែរអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ ំស ា៎! កាលសពលអាពត ច េះសប្ចៀងខែេះៗដែរ ដតឥឡ៊ូវោំដែរ។ 

ក៖ ច េះអ្នកមីងចង់សប្ចៀងឥឡ៊ូវសទអ្នកមីង? 

ខ៖ ចង់សប្ចៀងឥឡ៊ូវក៏បាន។ 

ក៖ សប្ចៀងមួយរទមកអ្នកមីង។ 

ខ៖ សពលអាពតសគសប្ចៀងស ើយសគស្វើកាយវកិាែ៊ូចថាសយើងទទ៊ូលកាលប្កម្នអ្ញ្ច ឹងសៅ។ កាត់
មួយចម្នក រ ការ់មួយចម្នក រ រសងកើនផលាែ យកឲ្យកងទ័ព សយើងខំការ់គាេ់ឱ្យបានរ ័េ សយើងខំ
ការ់គាេ់ឲ្យបានរ ័េ ទ័ពសយើងវាយឈនេះពួកអាសឃ្លរសៅ។ ពួកសយើងវាយឈនេះោរ់ពួកកបត់
អាសឃ្លរសៅ េមែបាយទួលមហ៊ូរប្គរ់ម ខ េមែបាយទ៊ូលមហ៊ូរប្គរ់ម ខ យកឲ្យកងទ័ពក៊ូនសៅ
ប្រជាជន យកឲ្យកងទ័ពក៊ូនសៅប្រជាជន។ អា នងឹរទពីអាពតណាា៎។ 

ក៖ ោា៎េ!  ហា៎អ្នកមីងសៅោំសទៀត? 

ខ៖ សៅោណំាា៎ សៅោ។ំ 

ក៖ ស ើយសគរសប្ងៀនអ្នកមីងនដមនសទ? 

ខ៖ ម្ននរសប្ងៀនឲ្យសប្ចៀង សតើក ម្នរតាមប្កុមតាមប្កុមសគអ្ញ្ច ឹងសយើងមិនសប្ចៀង។ 

ក៖ អ្៊ូយសយើងប្តូវដតឱ្យសចេះដតមរង។ 



ខ៖ សគឱ្យសយើងសប្ចៀង សយើងសប្ចៀងស ើយ។ សយើងជាក ម្នរស្េឡា ់អ្ងាការអ្ត់ម្ននប្ពំដែន 
សោយសារអ្ងាការសយើងខ្ ំរេ់រានជីវតិងក ំសងកើងរកីរាយអ្សាច រយ ម នរែិវតរន៍សយើងកមេត់រងទ កខ
សវទ  ឥឡ៊ូវសោយសារអ្ងាការសយើងខ្ ំរេរ់ានជីវតិងក ំសងកើងអ្ងាការររវរ។ អា នឹង សពលអាពតសគ
សប្ចៀងអ្ញ្ច ឹងសទៀតថារទសគសប្ចើនណាេ់ពីអាពតស េះ។ រទពីអាពតដតអ្ញ្ច ឹង សយើងសៅដតប្តូវ
សគយកថ្វ  សោលែដែល ស ើយសរើកវ ិសប្ចៀងរទមួយសទៀត វាថាវាយកសយើង នឹងេម្នែ រ់ស ើយ
វាសប្ចៀងរទ នឹងសទៀត។ វាសប្ចៀងថាវាឱ្យសយើងសប្ចៀងែ៊ូចថាសយើងប្រព័នធភែឺដស្េប្កឡាសជើងប្តង់ៗ
ចឹង វាោក់គំ រឲ្យសយើងសប្ចៀងអ្ញ្ច ឹងស ើ សទ។ អា នឹងរទេអីសគខ្ ំសភែចស ើយ រទេអីសគសទឱ្យ
សយើងប្កឡាសជើងប្តង់ប្រពនធភែឺដស្េ ប្កឡាសឈើប្តង់បានលអចង់បានប្តង់ ១៣ណាា៎។ ខ្ ំអា នឹងខ្ ំ
សភែចដែរស ើយ។ 

ក៖  នឹងស ើយ។ 

ខ៖ សៅដតឱ្យសយើងសប្ចៀងអា នឹងែដែល ស ើយវាខវេះអ្វីសពលអាពតចសប្មៀងឱ្យសយើងសប្ចៀងថាវា
ឱ្យសយើងសប្ចៀង សយើងវាមិនសប្ចៀងសម ច នឹងសកើត សរើសគចងក ម្នរជាកងប្កងឲ្យសគសប្ចៀងៗចឹង
ស ើយ នឹង នឹងស ើយៗ ស ើយសយើងមិនសប្ចៀងតាមរទររេ់វាសមាចនឹងសកើត។ កាលពីជំ ន់    
រ  ល ពត  នឹងស ើយ ស ើយខ្ ំឲ្យេ ីរររដចកគាន  នឹង ជាមួយអ្ងាការ។ កាលសពលជំ ន់ នឹង
រាល់ថ្ងៃសយើងពិបាកសវទ ដែរ។ 

ក៖ ោា៎េ!  នឹងស ើយ។ 

ខ៖  នឹងស ើយ ស ើយវាឱ្យសយើងសប្ចៀងរទ រទអ្វីក៏សយើងសប្ចៀងរទអ្វីក៏សយើងសប្ចៀង នងឹស ើយ
ជំ ន់ នឹងមក។ 

ក៖ អ្នកមីងសរៀរការម នរ  លពតស ើយ? 

ខ៖ ខ្ ំការឆាន ំ ៨២ (១៩៨២)។ 

ក៖ ៨២ (១៩៨២)! 

ខ៖ ោា៎េ! 



ក៖  ៊ូា៎! ទល់ដតដរករ  លពតស ើយ? 

ខ៖ ោា៎េ! ដរក រ  ល ពត ស ើយបាន ៤ឆាន ំ ៥ឆាន ំដែរ។ 

ក៖  នងឹស ើយ អ្នកមីងជួរគាន សោយសារឪព កម្នា យសរៀរចំឲ្យឬក៏មិនជួរគាន សោយខែួនឯង          
អ្ញ្ច ឹងណាា៎ ? 

ខ៖ ខ្ ំជួរគាន សោយសារឪព កម្នា យររេ់ខ្ ំ។ 

ក៖ ឪព កម្នា យសរៀរចំឱ្យ? 

ខ៖ ោា៎េ! ឪព កម្នា យសរៀរចំឲ្យ នឹងស ើយ។ 

ក៖ ម្ននជំន៊ូនម្ននអ្វីសទសពល នងឹជំ ន់ នឹងអ្នកមីងសណាេះ? 

ខ៖សពលការ នឹងដមនសទ អ្ត់ម្ននចំន៊ូនអ្ត់ម្ននអី្សទអ្ត់ម្ននសទ។ 

ក៖ ោា៎េ! អ្ត់ម្ននសគថាថ្ងែរណាា ការថ្ងែអី្អ្ត់សទ? 

ខ៖ អ្ត់សទ ប្គាន់ដតសយើងយករនរិចរនរួច កាលពីជំ ន់ នឹងអាយ សប្ចើនបានសទ។ 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖  នឹងស ើយ ១ជី ២ជី អ្ញ្ច ឹងសៅតាមជំ ន់។ 

ក៖ ោា៎េ! ស ើយម្ននការម្ននអី្ែ៊ូចសយើង? 

ខ៖ ោា៎េ! ការអ្វីប្តឹមប្តូវសតើ។ 

ក៖ ម្ននសភែងម្ននអី្ែ៊ូចសយើងឥឡ៊ូវ នឹងដែរ? 

ខ៖ ម្ននសភែងម្ននអ្វីទំងអ្េ ់ម្ននអាសាេ ម្ននអី្ែ៊ូចសយើងឥឡ៊ូវ នឹងអ្ញ្ច ឹង កាលសពលជំ ន់
ខ្ ំ នឹងអ្កសកេម្នន ៧០០ស ើយ។ 

ក:៖ ឡ៊ូយណាេ់អ្នកមីង។ 



ខ៖ កាលសពលជំ ន់ នឹង  នងឹស ើយ។ 

ក៖ តាំងពីជំ ន់ នឹងម្នន។ 

ខ៖ ម្ននសគស្វើេក់ម្ននសគស្វើអី្ស ើយណាា៎  ស្វើេក់ឱ្យ ១២០។ 

ក៖ អ្៊ូា៎! ម្ននស្វើេក់សទៀត។ 

ខ៖ ម្ននស្វើេក់ម្ននស្វើអី្ស ើយ ស ើយសពលអ្  ៊ុំខ្ ំការណ៍សនេះ នឹង សគអ្ត់ម្ននសនេះសទ សគចងថ្ែ
ស្េូវសគចងថ្ែអី្សទណាា៎។ កាលពីជំ ន់គាត់ការណាា៎  ម្ននបានអ្វីអ្ត់បានស្វើខែួនបានសាអ តបាត
អ្ត់ម្ននសមៅអ្ត់ម្ននអី្សទ សមៅអី្សចេះដតប្ចបាច់លារស្វើខែួនឲ្យរនរិចរនរួចសៅណាា៎។ សរើជំ ន់ខ្ ំ
អា នឹងបានម្ននដមន។ 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖ ម្ននសគស្វើខែួនសគស្វើអី្ស ើយ ស ើយចងថ្ែសយើងជំ ន់ នឹងលក់ ១០សរៀល ៥សរៀល ៧សរៀល
ោយល យណាា៎។ 

ក៖ ោា៎េៗ!  

ខ៖ កាលពីជំ ន់ នងឹអី្។ 

ក៖ អ្នកមីងោំថាអ្នកមីងការសៅថ្ងៃណាដខណាឆាន ណំាអី្សទ? 

ខ៖ ខ្ ំស ា៎? 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖ ខ្ ំការសៅឆាន ំ ១៩៨៣។ 

ក៖ ែ៊ូចថាអ្ត់ម្ននោដំតោំថ្ងៃអី្សទអ្នកមីងសណាេះ? 

ខ៖ ខ្ ំស ា៎? 

ក៖ ោា៎េ! 



ខ៖ អ្ត់ម្ននោំដខោំថ្ងៃសទ សប្ោេះខ្ ំកាលសៅដខពិសាខ ខ្ ំោំដតដខដខារ។ 

ក៖ ោា៎េ អ្នកមីងបានច៊ូលសរៀនដែរសៅសតើអ្នកមីង? 

ខ៖ បានច៊ូលសរៀនដែរ។ 

ក៖ សរៀនបានថាន ក់ទីរ   ា នអ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ ំសរៀនបានថាន ក់ទី៤។ 

ក៖ ទី៤! 

ខ៖ ោា៎េ! 

ក៖ មកែល់ឥឡ៊ូវអ្នកម្ននសចេះសមើលអ្កេរដខារដែរឬសទ? 

ខ៖ ខ្ ំសចេះសមើលដែរ។ 

ក៖ សចេះអានសចេះអី្ទំងអ្េ់? 

ខ៖ សចេះអានសចេះសមើលអី្ទងំអ្េ់។ 

ក៖  ហា៎! លអណាេ់អ្ញ្ច ឹង។ 

ខ៖  នឹងស ើយ។ 

ក៖ សប្ោេះអ្នកខែេះជំ ន់ម នៗចឹងអ្ត់បានច៊ូលសរៀនច៊ូលអី្អ្ញ្ច ឹងណាា៎។ 

ខ៖ អ្ត់បានច៊ូលសរៀន រ  ដនរខ្ ំបានច៊ូលសរៀនថាន ក់ទី៤ដែរ។ 

ក៖ ស ើយអ្នកមីងសចេះអ្វីភាសាសផេងសប្ៅពីភាសាដខារអ្ត់? 

ខ៖ អ្ត់សចេះសទ កាលពីជំ ន់ នឹងស េះ កាលសពល នឹងសគអ្ត់ឱ្យសរៀន ដតសយើងម្ននសគោរ់េ៊ូមបី
ដតោក់រទចសប្មៀងសយើងពីសែើមសគឲ្យោក់ផង។ សពលជំ ន់ នឹងមកណាា៎  េ៊ូមបីដតសយើងសរៀនសគ



េ ទធដតោរ់ប្គូដតមាង អ្នកណាសរៀនគឺោរ់ស ើយសរៀនអ្ង់សគែេសរៀនបារាងំ។ កាលសពល នឹង
សយើងសរៀនបារាងំមិនដមនសរៀនអ្ង់សគែេសទណាា៎។ 

ក៖ ោា៎េ!  

ខ៖ ម្ននដតបារាងំ កាល នឹងសរៀនដតបារាងំសទ។ កាលសពលជំ ន់ នឹងមក អ្ត់ម្ននសរៀនសទ 
សប្ោេះដតសយើងសរៀនសគោរ់សយើងអ្ត់ឱ្យសរៀន។ 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖ កាលសពលជំ ន់ នឹងតឹងដតងណាេ់ សអ្ើរសយើងក មា យនិេរវាប្តឹមប្តូវស ើយ កាលពីជំ ន់
 នឹងមក នឹងស ើយ។ 

ក៖ េម័យរែឋកមព ជា។ 

ខ៖ រែឋកមព ជាក មា យនិេរស ើយអ្ត់ឱ្យម្ននសយើងសរៀនផង។ កាលពីជំ ន់រែឋកមព ជាប្តវូស ើយរែឋ
កមព ជាជំ ន់ស ងេំរនិ ។ 

ក៖ រ  ល ពត ស ើយឬក៏ម នពលពតអ្នកមីង? 

ខ៖ អា នងឹ រ  ល ពត ស ើយ។ 

ក៖ រ  ល ពត ស ើយ? 

ខ៖ ោា៎េ! 

ក៖ រ  ល ពត ស ើយសៅដតអ្ត់ឱ្យសរៀនសទៀត? 

ខ៖ រ  ល ពត  នឹង សគឱ្យសរៀនស ើយ រ  ដនរសរើសយើងសរៀនភាសាសគអ្ត់ឱ្យសរៀន។ 

ក៖  ហា៎! ឱ្យសរៀនភាសាសទ? 

ខ៖ ោា៎េ! សរៀនដតភាសាដខារសទ។ 

ក៖ ោា៎េ! 



ខ៖ បារាងំសគឱ្យសរៀនសទ នឹង ស ើយតាំងពីជំ ន់ នឹងមក។ 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖ ម ៊ូត៊ូ ក៏អ្ត់ឲ្យសយើងជិេះដែរឲ្យជិេះដតកង់។ 

ក៖ ម ៊ូត៊ូសទៀត? 

ខ៖  នឹងស ើយ។ 

ក៖ ឱ្យជិេះកង់ រ  ដនរមកពីអ្ត់ម្ននម ៊ូត៊ូសទអ្នកមីង? 

គ៖ រ  ដនរខ្ ំម្ននម ៊ូត៊ូសគ អ្ត់សអាយជិេះសគោរ់!!! 

ក៖  ហា៎! 

ខ៖ ជំ ន់ នឹងតឹងដតងណាេ់អ្៊ូនសអ្ើយ។ 

ក៖ ោា៎េ! ច េះអ្នកមីងដែលធ្លែ រ់ឆ្ែងកាត់ខ្ ំឮសគសៅថាក៥អី្ស េះ? 

ខ៖ ក៥ នងឹស ើយ ជំ ន់ក៥រងររេ់ខ្ ំអី្ នឹងសៅ នឹង។ 

គ៖ ពលករ ក៥  នឹងស ើយ។ 

ខ៖ ក5 និង ពលករ នឹងស ើយ។ 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖ ខ្ ំអ្ត់បានសៅសទ រ  ដនររងខ្ ំបានសៅ។ 

ក៖ យ ងសម ចបានសគឲ្យសៅអ្នកមីងសណាេះ? 

ខ៖ ខ្ ំអ្ត់ែឹងដែរ ថាដផនការររេ់អ្ងាការសគ សគឱ្យថាសៅការ់ថ្ប្ពអ្ញ្ច ឹងដតមាង ការ់ថ្ប្ពទំងស្េី
ទំងប្រុេ អាខែេះមកសច មកររ់សប្ចើនខ្ែ ំងណាេ់។ កាលពីជំ ន់ នឹងណាា៎។ 

ក៖ យ ងសម ចបានសគម្ននោ អ់្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសណាេះ? 



ខ៖ ោ ។់ 

ក៖ សោយសារេអីសគសៅ? 

ខ៖ ច េះសរើសយើងសៅថ្ប្ពភនំអ្ញ្ច ងឹសយើងមិនោ ់។  

ក៖  ហា៎!  

ខ៖ សយើងម្ននដែលសៅឯណាទឹកែីថ្រ លិនទឹកែីអី្សគការ់ នឹង។ 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖ ោា៎េ! ជំ ន់ នឹងោ រ់រ់មកសប្ចើនណាេ។់ 

ក៖ សរើេនិជាសៅឥឡ៊ូវខ្ ំគិតថាអ្ត់ម្ននោ ់សទៀតសទ? 

ខ៖ សរើសៅឥឡ៊ូវគឺអ្ត់ោ ់សទ។ 

ក៖ ច េះស ត អ្វីបានជាវាផ្លែ េរ់ា៊ូរអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង? 

ខ៖ វាផ្លែ េ់រា៊ូរៗចឹងអ្ត់ែឹងដែរ។ 

ក៖ ពីម នម្ននអ្នកោ ់ែល់ឥឡ៊ូវអ្ត់ោ ់។ 

ខ៖ ឥឡ៊ូវអ្ត់ោ ់។ 

ក៖ ចដមែកណាេ់អ្នកមីងសណាេះ? 

ខ៖ ចដមែកណាេ់។ ោា៎ ! 

ក៖ ែ៊ូចសរឿងមួយ នឹងគួរឲ្យឆ្ៃល់ែ៊ូចជាអាង៌កំបាងំកដនែងមួយែល់ស ើយ។ ច េះអ្នកវ ិែ៊ូចថា
ឥឡ៊ូវអ្នកម្ននសៅដតច៊ូលចិតរចសប្មៀងដែរសតើអ្នកមីងសណាេះ? 

ខ៖ ឥឡ៊ូវខ្ ំច៊ូលចិតរចសប្មៀងដែរ។  

ក៖ ោា៎េ!  



ខ៖  នឹងស ើយ។ 

ក៖ ធ្លែ រ់សប្ចៀងធ្លែ រ់អី្សប្ចៀងសលង? 

ខ៖ សប្ចៀងសលងជាមួយសគជាមួយឯងអ្ញ្ច ងឹសៅ ែ៊ូចថាអ្ងាការឱ្យខ្ ំសៅអ្ញ្ច ឹងសៅសប្ចៀងសលង   
អ្ញ្ច ឹងសៅ នឹងស ើយ។ 

ក៖ ស ើយអ្នកមីងេពវថ្ងៃរករររដតមួយ នឹងសទ? លក់ប្តី? 

ខ៖ ខ្ ំរកដតរររលក់ប្តីសរេះប្តកួនសរេះផទីអី្អ្ញ្ច ឹងសៅ។ 

ក៖ ោា៎េ! អ្នកមីងសចេះជំ  អ្វីសផេងសប្ៅពីលក់ប្តី? 

ខ៖ ខ្ ំអ្ត់សចេះជំ  អ្វីសប្ៅពីលក់ប្តីសទ ក៊ូនសអ្ើយខ្ ំសចេះដតលក់ប្តីសរេះប្តកួនលក់ សរេះអី្          
អ្ញ្ច ឹងសៅ។ 

ក៖ ែ៊ូចថាអ្ត់សចេះស្វើជំនួ អ្វីសផេងសទៀតសទអ្នកមីងសណាេះ? 

ខ៖ អ្ត់សចេះសទ! 

ក៖ ច េះអ្នកវ ិគិតថាពីម នមកែល់ឥឡ៊ូវសពលណាែ៊ូចថាពិបាកជាងសៅអ្នកមីង? ែ៊ូចថាជំ ន់
ម នស ើយជំ ន់ឥឡ៊ូវសនេះ? 

ខ៖ ជំ ន់សនេះជំ ន់ឥឡ៊ូវស ា៎? 

ក៖ ោា៎ ! 

ខ៖ ជំ ន់ឥឡ៊ូវសយើងែ៊ូចថាកាលពីម នខ្ ំពិបាកពីអាពត ពី លន់ នល់ ពិបាកស ើយអ្េ់ស ើយ
ពិបាកសវទ េពវប្គរ់អ្េ់ស ើយណាា៎  ែល់សពលជំ ន់ឥឡ៊ូវសនេះខ្ ំអ្ត់េ៊ូវពិបាកប្រដវងដមនសទ
សប្ោេះអី្សយើងម្ននែ៊ូចថាក៊ូនសៅបានសរៀនបានេ៊ូប្តអី្វប្គរ់គាន អ្ញ្ច ងឹសៅ នឹងស ើយ កាលពី
ជំ ន់រ  លពតសយើងអ្ត់បានសរៀនអ្ត់បាន េ៊ូប្តអី្សទែល់ជំ ន់េសមាច   នដេន សយើងឥឡ៊ូវ
សនេះែ៊ូចថាគាត់ឲ្យម្ននសាលាសរៀនម្ននផែ៊ូវម្ននអ្វីឲ្យក៊ូនសៅសៅបានសរៀនបានេ៊ូប្តអី្។  



ក៖ ោា៎េៗ! 

ខ៖  នឹងស ើយ! 

ក៖ ច េះអ្នកមីងគិតថាតាំងសពលសៅសកាងមកធ្លែ រ់េងឃឹមពីរំណងររេ់អ្នកមីងមកែល់ឥឡ៊ូវ
ម្ននធ្លែ រ់បានេសប្មចរំណងប្បាថាន អី្ដែរ ឬក៏អ្ត់អ្នកមីង? 

ខ៖ ខ្ ំស ា៎?  

ក៖ ោា៎េ!  

ខ៖ ថាយ ងសម ចមាងម្នក លឲ្យជួយថាឲ្យបានក៊ូនសៅអី្សរៀនេ៊ូប្តម្ននអី្ឱ្យបានម្ននអ្ គតសៅ
ម ខអី្លអអ្ញ្ច ឹងសៅណា នឹងស ើយ។ 

ក៖ អ្នកមីងម្ននរទពិសសា្ន៍ណាលអៗ  ធ្លែ រ់ឆ្ែងកាត់ដែលចង់ដចកែ៊ូចថាចង់ផាល់សៅឱ្យក៊ូនសៅ
ររេ់មីងជំ ន់សប្កាយ? 

ខ៖ ខ្ ំស ា៎? 

ក៖ ោា៎េ! រទពិសសា្ន៍អ្វី ដែលលអៗសៅកន ងជីវតិររេ់អ្នកមីងអ្ញ្ច ឹងណាា៎ ? 

ខ៖ រទពិសសា្ន៍ដែលលអែ៊ូចថាឱ្យក៊ូនសៅខំប្រឹងសរៀនេ៊ូប្តយកតប្មិេះខែួនឯងអ្ញ្ច ឹងសៅ សប្ោេះ
ឥឡ៊ូវសគម្ននសរៀនភាសាអី្អ្ញ្ច ឹងសៅសគម្ននអ្ងាការខ្ងជួយឲ្យសយើងស្វើការស្វើវាឲ្យសៅណាា៎  មិន
ែ៊ូចកាលសពលមីងពីជំ ន់មីងសទ នឹងស ើយបានជួយឱ្យក៊ូនជួយឲ្យសរៀនខំប្រឹងសរៀនេ៊ូប្តសៅស្វើ
យ ងសម ចឲ្យដតបានសចេះបានស្វើការស្វើររសប្ោេះេពវថ្ងៃសនេះសគរកដតអ្នកសចេះសទ។ 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖  នឹងស ើយ! មួយជំ ន់ខ្ ំមកវាលំបាកសវទ អ្េ់ស ើយ សរើសកាងឥឡ៊ូវវាមិនលបំាកសទសគ
ម្ននដម ឪប្គរ់ប្គងស ើយម្ននសាលាសរៀនម្ននអី្អ្ញ្ច ឹងម្ននអ្វីប្គរ់ប្គាន់អ្សញ្ជ ើ សៅណាម្ននផែ៊ូវ
ម្ននអី្ម្ននកង់ម្ននអី្ជិេះស ើយេពវថ្ងៃសនេះស េះ។ វាមិនពិបាកែ៊ូចជំ ន់ខ្ ំពីម នសទសកាងៗឥឡ៊ូវ
សនេះស េះ នឹងស ើយ។ 



ក៖ អ្នកមីងម្ននអ្វីចង់សប្រើផ្លា ំសផ្ើរសៅកាន់ក៊ូនសៅររេ់អ្នកមីងជាម នសប្កាយសទៀតសទ? 

ខ៖ ខ្ ំស ា៎? 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖ ខ្ ំចង់ផ្លា ំសផ្ើរក៊ូនសៅររេ់ខ្ ំឲ្យសរៀនេ៊ូប្តឲ្យបានសែើរតាមផែ៊ូវលអក ំឱ្យម្ននជក់សជៀេផ តសរឿង
សប្គឿងស ៀនសប្គឿងអី្អ្ញ្ច ឹងណាា៎។ 

ក៖ ោា៎ ! 

ខ៖  នឹងស ើយ។ េ៊ូមឱ្យេសមាចជួយក៊ូនសៅទងំអ្េ់។ ក ំឱ្យជក់សប្គឿងស ៀនជួរសរឿងអី្ នឹង
ណាា៎។ 

ក៖ ោា៎េៗ!  

ខ៖  នឹងស ើយ។ 

ក៖ សប្ោេះេងាមសយើងឥឡ៊ូវេមប៊ូរសប្គឿងស ៀន។ 

ខ៖ េងាមឥឡ៊ូវេមប៊ូរសប្គឿងស ៀន ទំងស្េីទំងប្រុេ។ 

ក៖ ោា៎េ! 

ខ៖  នឹងស ើយេមប៊ូរ។ 

ក៖ េមប៊ូរខ្ែ ំងណាេ់។ 

ខ៖ េមប៊ូរណាេ់! 

ក៖ សអ្ើយអ្នកមីងខ្ ំេ៊ូមអ្រគ ណអ្នកមីងដែលបានអ្ន ញ្ញា តឲ្យខ្ ំេម្នា េអ្នកមីងសៅកន ងថ្ងៃ នឹង
ស ើយការេម្នា េសនេះប្តូវបានោក់រញ្ច៊ូ លសៅកន ងសគ ទំព័រររេ់សាលាសាកលវទិាល័យ
byu ររេេ់ រែឋអាសមរកិអ្នកមីងណាា៎។ 

ខ៖ ោា៎េ! 



ក៖ ស ើយេ៊ូមអ្រគ ណអ្នកមីងដែលបានអ្ន ញ្ញា តឲ្យខ្ ំេម្នា េសៅកន ងថ្ងៃសនេះ។ 

ខ៖ ោា៎េ! 

 


