
អ  ៊ុំស្រី ចេង គឹមចេង គឺគាត់បានចក្ើតចៅក្ន ងត្តកូ្លមួយដែលមានមាា យច្វើជាឆ្មប ច ើយនិង
ឪព ក្ជាអនក្ដែក្ទឹក្ឱ្យចគចែើមបីទទួលបានត្បាក់្ការ។ ចៅពីតូេអ  ៊ុំស្រីេូលេិតារទូេត្តីចែើមប ី ដក្
កំ្សានាក៏្ែូេចែើមបីជួយែលត់្ក្ុមត្គួសាែ មានថ្ងៃមួយគាត់បានឈ ឺច ើយភ្លឹក្ច ើយត្ក្ុមត្គួសាែ
គិតថាគាត់បានសាល ប់  ច ើយគាត់បានចែៀបកាែចពលដែលគាត់ចៅអាយ រាងចក្មងដែែ។ គាត់ចែៀប
កាែមិនបានប  ន្មម នឆ្ន ំផងក៏្មានរង្គ្រា មចក្ើត ចក្ើតចេើងច្វើឱ្យជីវតិែបរ់គាត់ និង ត្គសួាែមាន
កាែពិបាក្ច ើយបាីគាត់បានឈឺ ច ើយចោយគាម នថាន ំរងកូវក៏្គាត់បានសាល ប់បាត់ចៅ។ គាត់ែរ់
ចៅក្ន ងជំន្មន់រង្គ្រា មគឺលបំាក្ច ើយគាត់បានច ើញចគេងមន រសចៅរមាល ប់ចោល។ ច ើយ
បន្មទ ប់ពីែបបចន្មោះបានក្នលងផ តចៅ គាត់ក៏្បានចៅែរ់ចៅក្ន ងជត្មុំ ចៅចលើទឹក្ែីថ្ងអត់ែយៈ
ចពលជាង១០ឆ្ន បំានគាត់ត្តេប់មក្ស្រុក្ដមមែវញិ ច ើយគាត់ក៏្មានសាវ មីចត្កាយចៅទីចន្មោះដែែ 
ច ើយគាត់បានមក្ែរ់ចៅចលើទឹក្ែីកំ្ច ើ តច ើយែក្រ ីជាមួយត្ក្ុមត្គួសាែែ ូតមក្។ 

 

ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំស្ស ីចេង គមឹចេង 
ក្៖ អនក្រមាា រច ម្ ោះ ដញ ម រ គន្មា     ម៖ អនក្ត្តវូចគរមាា រចេង គឹមចេង 

 
ក្៖ េឹងជាែំបូងន្មងម្ ំរមូដងលងអំ ែគ  ែល់អ  ៊ុំស្រីដែលឱ្យម្ ំរមាា រអំពីជីវត្បវតាិែបរ់អ ំ
ច ើយន្មងម្ ំច ម្ ោះ ដញ ម រ គន្មា  ជាអនក្រមាា រចៅក្ន ងថ្ងៃចនោះ។ ថ្ងៃចនោះម្ ំច្វើកាែរមាា រអ  ៊ុំស្រី
គឺចៅក្ន ងថ្ងៃទី១៣ ដម វេិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧។ ច ើយកាែរមាា រចនោះគឺត្តូវបានចែៀបេំចេើងចោយ
សាលាមួយចៅត្បចទរអាចមែេិដែលមានច ម្ ោះថា ប ី វ យ យ ូច ើយមានចគាលបំ ងគឺេង់
ដងែក្ាត្បវតាិែបរ់ត្បជាជនដមមែចយើងទ ក្ឱ្យកូ្នចៅជំន្មន់ចត្កាយអាេសាា ប់ឮពីត្បវតាិែូនតា។ េឹ
ងអ  ៊ុំរត្មាប់ថ្ងៃចនោះពួក្ម្ ំបានរមាា រអ  ៊ុំស្រីគឺចៅក្ន ងភូ្មិដត្ពក្រាងំ ររក ត់ កំ្ពង់រំណាញ់ ត្ក្ុង
តាចមម  ចមតាក្ណាា ល។ េឹងអ  ៊ុំស្ររីូមត្បាប់ច ម្ ោះចពញែបរ់អ  ៊ុំ អ  ៊ុំច ម្ ោះចពញច ម្ ោះអីចគដែែ? 
ម៖ ច ម្ ោះចពញច េ៎? 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ម្ ោះដនេ៎ ចេង គីមចេង។ 



ក្៖ ដតែល់ចពលក្ន ងរំប ត្តកំ្ច ើ តោក់្ ជា ចេងទចទ? 
ម៖ ជា ចេង ។ 
ក្៖ ដតច ម្ ោះ ដមនដទន ច ម្ ោះ ជាគឹមចេង។ 
ម៖ ចេង គឹមចេង។ 
ក្៖ ចេង គឹមចេង មិនដមនជាចេងចទ។ 
ម៖ កាល នឹងចយើងចៅស្រុក្ចគចៅចនោះចៅណាេ៎។  
ក្៖ ោក់្ែូែច ម្ ោះ។ េឹងអ  ៊ុំចតើ... 
ម៖ អាចនោះបានេំន្មមត្តកូ្លចយើង។ 
ក្៖ ោរ! េឹងអ  ៊ុំចតើអ  ៊ុំចក្ើតចៅក្ន ងឆ្ន ំអីចគដែែឆ្ន ំដមមែហេ៎? 
ម៖ អត់ែឹង។ 
ក្៖ ជូត ឆ្លូវ ខាល ចថាោះអី អេ៎។ 
ម៖ ែឹងដតឆ្ន ំមាញ ់នឹងម ង។ 
ក្៖  នឹងច ើយ អា នឹងច ើយ។ េឹងថ្ងៃដមឆ្ន ំកំ្ច ើ តអ  ៊ុំ អ  ៊ុំោចំទ? 
ម៖ ែឹងដត... 
ក្៖ អត់ោំដែែ។ ដតចៅក្ន ងរំប ត្តកំ្ច ើ តចគមានេឹងចអើអ  ៊ុំចក្ើតចៅក្ន ងថ្ងៃទី០២ ដមមិន្ម ឆ្ន ំ
១៩៥៣។ ចៅភូ្មិែីេូតិ៍   ំតាចមម  ស្រុក្ក្ណាា លរទឹង ចមតាក្ណាា ល ត្បចទរក្មព ជា។ ោរ!
 នឹងច ើយចៅក្ន ងមួយ នឹងបានបញ្ជា ក់្េឹងហេ៎អ  ៊ុំហេ៎  ម្ ំច ើញចៅក្ន ង នឹង។ អូចម! េឹងអ  ៊ុំរត្មា
ប់ចៅក្ន ងឆ្ន ំចនោះអ  ៊ុំមានអាយ ប  ន្មម នច ើយ? 
ម៖ អាយ ៦៥។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ អាយ ៦៥ច ើយេឹងអ  ៊ុំចៅក្ន ងភូ្មិ  ំចនោះប  ន្មម នឆ្ន ំច ើយ តាំងពីឆ្ន ណំា
មក្ចៅផទោះរពវថ្ងៃហេ៎? 
ម៖ កាលពី៩២(១៩៩២)។ 
ក្៖ ១៩៩២ េឹងចអើចតើអ  ៊ុំមានបងបអូនត្បុរស្រីប  ន្មម នន្មក់្ដែែ? 
ម៖ បងបអនូត្បុរស្រ ីនឹងវមានត្បុរ៤។ 



ក្៖ ច ើយស្រីអ  ៊ុំដតមួយចទេឹងទងំអរ់៦ន្មក់្? 
ម៖ ៦ន្មក់្។ 
ក្៖ េឹងអ  ៊ុំចតើអ  ៊ុំជាកូ្នទីប  ន្មម នដែែចៅក្ន ងត្គសួាែ? 
ម៖ កូ្នចៅ។ 
ក្៖ ចៅចគច េ៎? ោរ! េឹងអ  ៊ុំអាេត្បាប់ច ម្ ោះបងបអូនែបរ់អ  ៊ុំទំងអរ់តាំងពីបងចគែ ូតែល់អ  ៊ុំ
េឹងហេ៎  ចតើច ម្ ោះអីមលោះទំងត្តកូ្លែបរគ់ាត់ហេ៎? 
ម៖ ត្តកូ្លែបរ់គាត់ ចេង ប  នចស្រង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចេង ប  នច ង ច ើយចៅចេង កេិប ូយ។  
ក្៖ ចេងអីចគអ  ៊ុំ?  
ម៖ ចេង  កិេប ូយ។ 
ក្៖  កិេប ូយ? 
ម៖ ច ើយចេង ប  ន  ួែ។ 
ក្៖ េ ោះស្រី២ន្មក់្ចទៀត? 
ម៖ ម្ ំ នឹង ចេង  កិេប ូយ នឹងស្រីហេ៎។ 
ក្៖  អេ៎!  នឹងច ើយៗ។ ោរ! 
ម៖ ច ើយមួយ ចេង ប  ន កិេ។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ 
ម៖ ត្បុរ៤ស្រី២។ 
ក្៖ ោរ! េឹងអ  ៊ុំចតើអ  ៊ុំចៅេងោសំាេ់ចែឿងអីចគមលោះជាមួយពួក្គាត់មលោះដែែអត់ ចៅពីចក្មងមក្ចៅ
ជាមួយគាន ចម េដែែអ  ៊ុំ? 
ម៖ ចៅពីចក្មងមក្បងៗគាត់ចែើែចៅរ ីឈនួល រ អីីចគ អត់ដែលចៅផទោះផង ច ើយចៅដតមាន ក់្ ២
ន្មក់្អីចៅដតតូេៗចៅែល់ចពល ចៅចេោះដតចៅចលងចៅដម ចៅនឹងផទោះអីចេោះដតចមើល ចៅចជែ 



វយអីចៅច ើយចយើង្ំ១០ឆ្ន ំ ១២-១៣ឆ្ន ំអីចៅចយើង។ ចយើងចេោះដតចែើែលក់្នំអនសមនំអីេឹង
ចៅណាេ៎  ចវេនំអនសមេំ  យអីចែើែលក់្ចៅ មក្ពីលក់្វញិចៅរទូេត្តីេឹងចៅ។ 
ក្៖ របាយ។ 
ម៖ ចៅរទេូត្តី ចៅពីចក្មងចៅរទូេត្តី រទូេត្តីអីេឹងចៅ។ 
ក្៖ ោរ! អ  ៊ុំ្ំចពលចក្ើតមក្ នឹងចៅតាចមម  នឹងែ ូតម ងច េ៎? 
ម៖ ម្ ំចៅ នឹងតាចមម  នឹងែ ូតម ង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ទំងអរ់បងបអូនម្ ំចៅស្រុក្តាចមម ទំងអរ ់នឹង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចៅចត្កាយចពទយជ័យជមនោះចៅែីេូតិ៍ នឹង។ 
ក្៖ ោរ! អ  ៊ុំភាគចត្េើនចលងអីចគចត្េើនជាងចគជាមួយគាត់? 
ម៖ បងបអូនម្ ំអត់ដែលមានអាណាចគចលងចៅជាមួយផង ចត្រោះវចៅចែើែរ ឈីនួលចគែត់ត គ យ
ទវ ែត់រអីៗេឹងចៅ អត់មានចៅចទ ។ 
ក្៖  អេ៎! ដបក្គាន េឹងចៅ េ ោះពីចពលចៅពីចក្មងៗអី ហេ៎ចៅតូេៗ? 
ម៖ ចៅពីចក្មងៗ នឹងហេ៎ ដបក្គាន ម ងហេ៎  បងត្បុរចៅចៅជាមួយចគចៅែក្រ ីអីជាមួយចគេឹងចៅ 
ច ើយបងស្រីចណាោះចៅចៅរ ីឈនួលចគេឹងចៅ ចៅដតម្ ំចៅផទោះ២ន្មក់្ដតមាន ក់្ចទៀតចគ្ំជាង
ចយើងតិេចគែក្រ ីចៅែត់ត គ យទវេឹងចៅ ចគអត់ដែលមានអនក្ណាចគចៅផទោះចទ ចៅដតម្ ំ នឹង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ជួយកាលម្ ំចៅរទូេត្តីបាត់ចៅមិនដែលចៅផទោះដែែ នឹង ចៅរទូេត្តីរទូេអីេឹងចៅ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ែល់េឹងចៅចបើអត់រទូេេឹងចៅេង់ច ើញគឹលក់្នំ លក់្អីេឹងេង់ចែើែលក់្នំ នឹង។ ចគឱ្យដម 
ចវេនំចវេអីនឹងចគលក់្ចៅ អត់ចៅចទ ឱ្យគាត់ចវេនំចវេអីលក់្នឹងចគចៅ ែល់ចពលចៅលក់្េឹង 
ចៅ ចយើងមក្វញិចយើងចៅរទូេត្តីេឹងចៅេឹងចៅ។ 
ក្៖ ោរ! ដមសេិនអ  ៊ុំចៅអត់ចរៃៀមចទ។ 



ម៖ ចៅរទូេត្តីរទូេអីេឹងចៅ ជួនកាលបានេឹងចៅចខាម េឪព ក្ នងឹ គាត់ចៅដែក្ទឹក្ដែក្អីលក់្េឹ
ងចគចៅែូេថាមក្វញិ ថ្ងៃណាអត់មានចគចៅដែក្អីេឹងចៅ។ គាត់ចៅចមើលចយើងចៅនឹងរទឹង   
េឹង ចយើងរទេូត្តីអីបានឱ្យគាត់យក្មក្ គាត់យក្មក្ច្វើចេៀនអីេឹងចៅ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ត្តីេរវ ត្តីរលឹក្ឬរសីអី នឹង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ែល់ដមត្តី្ំចយើងរទូេត្តី្ំនឹងចគេឹងចៅ ប  ដនាត្គាន់ដតថាត្តី្ំ ចពលោមចគមក្ នឹងចយើង
ត្តូវលាក់្រនទូេអរ់ច ើយែត់ចេើងចេញចែើែចមើលចគចមើលឯងច្វើមិន ែឹងច្វើអីេឹងចៅ? 
ក្៖ ចម េេឹងអ  ៊ុំ? 
ម៖ េ ោះេូតិ៍ចគ ចគោប់ហេ៎។ 
ក្៖  អេ៎! ចៅរទូេេំេូតិ៍ចគ។ 
ម៖ មិនដមនេំេូតិ៍ចទ េូតិ៍ចគដមនដទនចៅរទឹងចត្ៅ អេ៎ ប  ដនារទឹង នឹងវតាមចត្កាយចយើងែល់
វតាត្ក្ចពើហេ៎  ចៅរទឹងចត្ៅេឹងចៅណាេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ដតត្គាន់ដតថាចយើងចេោះដតរទូេេឹងចៅ ែលច់ពលដែលវផ តោប់ចយើងអាចនោះ ទឹក្អាចយើងអ  ៊ុំ
ទូក្មួយដម ច ើយរត្មក្ចនោះអា នងឹចគោប់ច ើយែល់ដតស្រក្ដមនដទន អរ់ែលីងអា នឹង
ោមវោក់្េត្មោះោក់្អីអា នឹង។ ចយើងចេោះដតរទេូចៅទីណាវចយើងអត់រទូេត្តី្ំ ចយើងលាក់្
រនទូេយក្រនទូេវែាត្តីេរវ ត្តីអីេឹងចៅ ចោតពងអង្គ្ងកងពងអីេឹងចៅចេោះដតរទូេចៅ។ ជួន 
កាលចមអង្គ្ងកង នឹងមានពងចទឱ្យដតចម នឹងរទូេចៅ។ 
ក្៖ ចមវរ ីដែែ? 
ម៖ រ ីទីណា ច ើយចបើចយើងេង់បានត្តីក្ញ្ ោះត្តីឆ្ល ំង េឹងជចនលនចយើងចមើលដតអាេមន៍ជចនលន
ចៅមាត់ត្ោំង មាត់រទឹងរទូេចៅ។ 
ក្៖ អ  ៊ុំអត់ខាល េចទច េ៎? 
ម៖   ី! ខាល េអីជចនលនែី ចយើងចេោះដតជីក្វចៅ។ 



ក្៖ ោរ! 
ម៖ រទូេវចៅណាបានចៅណាអត់ចៅ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ េ ោះចយើងែឹងចៅផទោះមិនចលងជាមួយអនក្ណា។ ចបើចយើងចៅដតមាន ក់្ឯងចបើបងៗចគចៅអរ់
ច ើយចៅរ ីឈនួលចគ ចៅច្វើអាចនោះច្វើអាចន្មោះេឹងចៅមានអាណាចៅផទោះ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ េ ោះចយើងត្ក្ េិនដមនដតវត្ក្ ឪព ក្ម្ ំេិនចៅដតវត្ក្ែក្អី។ គាត់ែក្រ ីដែក្ទឹក្ដែក្អីលក់្ 
ច ើយទីណាចយើងអត់ចគចៅគាត់ដែក្ទឹក្អីចត្េើនដមត្បាំងចៅណា ែូេថាចគដម១ ដម២អីេឹងវ
ចនោះេឹង ចៅចគក្ នទឹក្គាត់ដែក្មិនទន់ឱ្យចគេឹងចៅ។ ចយើងទិញទឹក្ចគអា  ្ងសាំង អេ៎មួយ  ្ង
៣ចែៀលេឹងចៅ អូរទឹក្ នឹងឱ្យចគចៅបាន៥ចែៀលបាន៥ចែៀលេឹងចៅ ច ើយែល់ចយើង ចយើង 
ឱ្យគាត់ចៅយក្។ គាត់ថាចយើងអនក្អូរបានយក្មលួលឯងចៅ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ជួនកាលបាន១០ចែៀលជួនណាបាន៦ចែៀលេឹងចៅត្គាន់ោយ។ 
ក្៖ ចោយសាែចពលម នអត់មានទឹក្មា រ ីនអ  ៊ុំចណាោះ? 
ម៖ អត់មានចទពីចែើមអត់មានចទ ពីចែើមចគោក់្ច្វើរង បូមពីទចនលពីរទឹងចយើង នឹងចេើងមក្ចលើ
ោក់្រងោក់្អីេឹងចៅណាេ៎  ប  ដនាត្គាន់ដតោក់្ឱ្យចគមិនដមនោក់្អីចទ ចៅទិញចគវលអក់្អីចយើង
ោក់្សាេ់ជូែចៅ ចយើងកូ្ែសាេ់ជូែចៅឱ្យវែងចៅវថាល ចៅ។ 
ក្៖ ោរ! ឥេូវត្គាន់ដតចបើក្ែ  ូមា ច មក្ចេញទឹក្មក្។ 
ម៖ ឥេូវចគរ ទាដតមា រ ីនអី ម្ ំអត់មានចបើក្ទឹក្ែអីូចទរាល់ថ្ងៃចនោះចត្បើដតទឹក្អ ាូ ង បូមមក្ោក់្
រងោក់្អីេឹងចៅចត្បើ។ 
ក្៖ ោរ! េឹងអ  ៊ុំចតើឥេូវបងបអូនែបរ់អ  ៊ុំគាត់ែរ់ចៅឯណាមលោះដែែ? 
ម៖ បងម្ ំចន្មោះ?  
ក្៖ ោរ! 
ម៖ បងស្រីចន្មោះចៅទចនលចន្មោះ។ 



ក្៖ ចៅទចនលណាវញិ? 
ម៖ ចៅទចនលចកាោះ្ំ។ 
ក្៖ េ ោះបងត្បុរចៅឯណាវញិ? 
ម៖ បងត្បុរមួយចៅតាចមម ចនោះចៅក្ដនលង អនក្តាេិនចនោះច ើយនឹងម្ ំដតប   ណឹ ង សាល ប់អរ់
ច ើយបង ចៅរល់ដត៣ន្មក់្បងបអូនចទ បងបអូនចៅដត៣ន្មក់្ចទ។ 
ក្៖ ច ើយគាត់សាល ប់មូលច ត អីដែែ៣ន្មក់្ចន្មោះ? 
ម៖ សាល ប់ជំន្មន់អាពត។ 
ក្៖ ចៅក្ន ងជំន្មន់ប  លពតទំងអរ់? 
ម៖ ចអើ! 
ក្៖ ចោយសាែអត់ឃ្លល ន ឬ មួយចគរមាល ប់គាត់? 
ម៖ ម្ ំអត់ែឹងដែែចត្រោះចយើងដបក្គាន ។ 
ក្៖  អេ៎! បាត់ឈងឹចៅម ងអ  ៊ុំ? 
ម៖ ដបក្គាន   នឹងច ើយែល់មក្ជួបបងជួបអីេឹងចៅបានរួែចៅចគថាវដបក្ មលោះឈឺមលោះចគយក្
ចៅវយចោលេឹងចៅបងម្ ំទី១ នឹង ែូេថាត្បពនាឈឺេឹងែូេថាឃ្លល នសាេ់ចគាចៅរ ំចគេឹងចៅ 
ណាេ៎ែល់ចៅរ ំចគ ចគឱ្យច ើយចគចោតថាចយើងលួេហេ៎។ ចគយក្ចយើងចៅវយចោលចៅ ទំង
បងថ្ងលទំងបងត្បុរ នឹង ច ើយបងម្ ំទី២ នឹងបាត់ែំ ឹងត្ជាបអត់ែឹង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ អត់ែឹងចទ មួយចន្មោះឈឺចៅ មួយចន្មោះសាល ប់ពីចយើងពីរងាមចទ សាល ប់អត់ទន់ប  លពតចទ
ណាេ៎  ច ើយបានរល៣់ន្មក់្ នឹងរល់ចោយសាែដបក្អាពត នឹង ម្ ំមក្ពីថ្ងបានម្ ំរួែចៅបាន
និយាយ និយាយត្បាប់ ច ើយចខាម េដម ម្ ំ នឹងក៏្សាល ប់ចយើងដបក្អាពត នឹងដែែចតើែូេថាគាត់ គិត
កូ្នគាត់ចត្េើនហេ៎។ 
ក្៖ ឈឺេឹងចៅ។ 
ម៖ សាល ប់ចៅ។ 
ក្៖ ោរ! េឹងអ  ៊ុំរត្មាប់ឪព ក្ែបរ់អ  ៊ុំគាត់ច ម្ ោះអីចគដែែ? 



ម៖ ច ម្ ោះ ចេង ឈ យហ វ។ 
ក្៖ ោរ! េឹងរត្មាប់ចៅក្ន ងរំប ត្តកំ្ច ើ ត អ  ៊ុំអត់ោំម ងចទណាេ៎។ េឹងម្ ំអានម ងអ  ៊ុំចណាោះ េឹង
ច ម្ ោះចេង ឈ យហ វ ចអើ! គាត់ចក្ើតចៅក្ន ងឆ្ន ១ំ៩២១ អត់បានបញ្ជា ក់្ថ្ងៃទីចទ ច ើយចៅក្ន ង
ភូ្មិែីេូតិ៍គាត់ចក្ើត   ំតាចមម  ស្រុក្ក្ណាា លរទឹង ចមតាក្ណាា ល ត្បចទរក្មព ជា។ ច ើយមាា យ
អ  ៊ុំគាត់ច ម្ ោះអីចគដែែអ  ៊ុំ? 
ម៖ ច ម្ ោះ ហក់្ សាយ  ួយ។ 
ក្៖ េឹងរបំ ត្តកំ្ច ើ តគាត់ត្បាប់ថាចៅក្ន ងឆ្ន ំ១៩២២ នឹងដែលគាត់ចក្ើត នងឹ ទីក្ដនលងកំ្ច ើ ត
ែបរ់គាត់គឺចៅភូ្មិែីេូតិ៍   ំតាចមម  ស្រុក្ក្ណាា លរទឹង ចមតាក្ណាា ល ត្បចទរក្មព ជាដែែ។ 
ោរ! េឹងអ  ៊ុំរត្មាប់ឪព ក្ែបរ់អ  ៊ុំ គាត់ចក្ើតឆ្ន ំដមមែគាត់ចក្ើតឆ្ន ំរតវអីចគដែែអ  ៊ុំោំចទ? 
ម៖ អត់ែឹងចទ។ 
ក្៖ ទំងមាា យទំងឪព ក្អត់ោទំំង២? 
ម៖ ោរ! ចយើងអត់ោំចទ។ 
ក្៖ ោរ! េឹងរត្មាប់ឪព ក្ែបរ់អ  ៊ុំ អ  ៊ុំោំអីចគមលោះពីឪព ក្ែបរ់អ  ៊ុំ? 
ម៖ ោំថាគាត់ចៅែក្រ ី គាត់ចៅដែក្ទឹក្ដែក្អីលក់្ឱ្យចគ នឹង។  
ក្៖ ោរ!  
ម៖ ដតប   ណឹ ងវអត់មានរអីចទ ជីវតិចយើងអនក្ត្ក្វដតប   ណឹ ង។ 
ក្៖ គាត់អត់មានផ្លល រ់បា ែអីចទអ  ៊ុំច េ៎? 
ម៖ អត់ចទ! ឪព ក្ម្ ំគាត់ែក្រ ីដតដែក្ែីដែក្អីឱ្យចគចៅ ែល់ចពលចគជិតខាងចគែក្គាត់ច្វើអាត្ទុង
ត្ជូក្ អេ៎ច ើយែល់ចៅវយចៅគាត់ចលើក្ែូេថាមាន ក់្ឯងែល់ឱ្យចគជួយចលើក្អាចឈើចយើងែូេ
ផ្លល នចយើងអាចនោះេឹងហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ែល់ឱ្យជួយចលើក្ចៅចគែ ញប ក្ត្តូវឆ្អឹងជំនី នងឹបាន ឪព ក្ម្ ំឈ ឺឈឺចេើងបាន៥ ៦ដម នឹង
គាត់សាល ប់។ 
ក្៖  អេ៎! គាត់សាល ប់ចពលឆ្ន ណំាអ  ៊ុំោំចទ? 



ម៖ ឪព ក្ម្ ំច េ៎? 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ គាត់សាល ប់ពីឆ្ន ំ៦៧(១៩៦៧)។ 
ក្៖  អេ៎! េឹងម នជំន្មន់រង្គ្រា ម? 
ម៖ ម នគាត់សាល ប់ឆ្ន ៦ំ៧(១៩៦៧)ែល៦់៨(១៩៦៨)កាែម្ ំ នឹង ិ ច្វើមួបច ើយកាែម ង។ 
ក្៖ ោរ!  
ម៖ ច្វើមួយឆ្ន ំច ើយកាែ។ 
ក្៖ េឹងេ ោះមិញអ  ៊ុំអត់រូវបាននិយាយអំពីមាា យចទេឹង មាា យគាត់មានេែកិ្លក្ខ ៈក៏្ែូេជាគាត់
ចម េដែែមាា យែបរ់អ  ៊ុំហេ៎? 
ម៖ ដម ម្ ំច េ៎? 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ មាា យម្ ំគាត់ច្វើឆ្មប។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច្វើឆ្មបដមមែចយើង ប  ដនាត្គាន់ដតថាចគយក្មក្ឱ្យគាត់ែូេថាគាត់ជំន្មញ នងឹ វឱ្យមក្ត្បេង
អីេឹងចៅណាេ៎។ គាត់មក្ត្បេងចយើង ចពទយរាជកាែពីចែើមចពលត្បេងចៅ វថាគាត់ឆ្មបដមមែ
ត្បេងជាប់ចលមមួយ គាត់ពូដក្េឹងហេ៎គាត់ជាប់ចលមមួយ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ អត់មានអីចទ ដម ម្ ំគាត់ច្វើដតឆ្មបច ើយគាត់ឈឺចរាគរពឹក្។ 
ក្៖  អេ៎! បានគាត់សាល ប់ចៅ នងឹ? 
ម៖ គាត់សាល ប់ជំន្មន់អាពត។ 
ក្៖ ចគយក្រមាល ប់ឬក៏្ចម េដែែ? 
ម៖ គាត់ឈឺ គាត់ឈឺែូេថាគាត់គិតកូ្នចៅហេ៎  ែូេថាអរក ល់ម នគិតថាចគោប់ច្វើទហនមួយ
សាែេឹងចៅណាេ៎។  
ក្៖ ោរ! 



ម៖ ែល់ចពលដបក្អាពត នឹងបានកូ្នចៅេឹងចៅ ដតគាត់ដបក្កូ្នគាត់អាទីពីែ អេ៎ ច ើយែល់
គាត់ចៅអាពត នឹងចៅ គាត់ចេោះដតឮបងត្បរុម្ ំនិយាយចទណាេ៎  ថាែូេថាគាត់ចេោះដតពិបាក្េិតា
ចៅអីេឹងៗចៅច ើយណាមួយចៅ ច ើយែល់ចពលលឺអាកូ្ន នងឹថារ ំសាេ់ចគមក្ឱ្យត្បពនា
 នឹង ចគចោទថាចយើងលួេ នឹងយក្ចៅវយចោលគាត់ក៏្គិតច ើយែតឹដតឈឺច ើយពិបាក្េិតា
គាត់ចទៀត ែល់ចពលចគដបក្ នឹងស្សាប់ដតគាត់សាល ប់ នឹង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ត្គាន់ដតបងម្ ំត្បាប់ថាចបើគាត់សាល ប់ដមមួយ សាល ប់ដមមួយឆ្ន បំ  ន្មម ន ឆ្ន ំ៧៥អី(១៩៧៥)  ហេ៎៧៩
(១៩៧៩) ៧៩(១៩៧៩)ថាដមមួយ នឹងឆ្ន ំ៧៩(១៩៧៩) នឹង ត្គាន់ដតថាចយើងបអូនចបើមានល យ
េង់ច្វើប  យឱ្យមាា យេឹងហេ៎។ កាល នឹងគាត់ត្បាប់ថាដមមួយ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ត្គាន់ដតត្បាប់ប   ណឹ ងថាដមមួយចពលដបក្អាពត នឹង។ 
ក្៖ ោរ! ជិតេូលមក្ដបក្ច ើយ នឹង។ េឹងអ  ៊ុំក្ដនលងមួយណាដែលអ  ៊ុំស្រឡាញ់មាា យឪព ក្ជាង
ចគចៅែូេជាគាត់ចម េដែែ? 
ម៖ មាា យឪព ក្ម្ ំ ម្ ំស្រឡាញ់ចរមើគាន ទំងអរ់ ចទោះប  ដនាដម កាេ ដម វយ ដម ច្វើបាបកូ្នក៏្ចៅដត
កូ្នគិតដម ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ អត់ចោលចទដម ឪព ក្ម្ ំក៏្ចោយ។ 
ក្៖ ោរ! ដតគាត់កាេអ  ៊ុំចណាោះ? 
ម៖ ដម ម្ គំាត់កាេ។ 
ក្៖ ោរ! េឹងអ  ៊ុំចតើត្ក្មុត្គួសាែអ  ៊ុំេឹងហេ៎ធ្លល ប់ែក្រ ីអីចគមលោះ អ  ៊ុំត្បុរដតដែក្ទឹក្ ច ើយមាា យដតឆ្មប
ចតើអី? 
ម៖ ោរ! 
ក្៖ ដតប   ណឹ ងចទ? 
ម៖ ប   ណឹ ងចទ។ 



ក្៖ េឹងរត្មាប់ជីែូនជីតារត្មាប់ខាងឪព ក្វញិមាង ចតើតាែបរ់អ  ៊ុំខាងឪព ក្ហេ៎? 
ម៖ អត់ែឹង។ 
ក្៖ អត់សាា ល់ច ម្ ោះ? 
ម៖ ចត្រោះគាត់មក្ពីស្រុក្េិន ។ 
ក្៖ ច ើយមក្ែរ់ចៅស្រុក្ដមមែយក្ត្បពនាដមមែចនោះច េ៎? 
ម៖ ច ើយមក្យក្ដម ម្ ំចៅចនោះ ដម គាត់ចៅេិនដែែ នឹង។ 
ក្៖ ចនោះហេ៎តាែបរ់អ  ៊ុំហេ៎  ចៅស្រុក្េិនចណាោះ នងឹ ? 
ម៖ តាខាងឪព ក្ម្ ំចៅស្រុក្េិនចណាោះ នងឹ។ 
ក្៖ ច ើយយាយសាា ល់ច ម្ ោះគាត់ចទ? 
ម៖ អត់សាា ល់ចទ។ 
ក្៖ អត់សាា ល់ចទ រ ទាដតចៅស្រុក្េិនទំងអរ់។ ោរ! ដតមាា យែបរ់អ  ៊ុំគាត់ជាជនជាតិដមមែចទ? 
ម៖ ដម ម្ គំាត់ដមមែ។ 
ក្៖ ោរ! ច ើយេ ោះជីែូនជីតាខាងបា ហេ៎  ខាងមាា យែបរ់អ  ៊ុំហេ៎  គាត់ច ម្ ោះតាអីយាយអីដែែ? 
ម៖ ក្ង់ហក់្។ 
ក្៖ ច ើយេ ោះយាយ? 
ម៖ យាយច ម្ ោះ យាយអីចទ។ ម្ ំអត់ោំច ម្ ោះយាយចទៀត នឹងហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ត្គាន់ែឹងថា គាត់ែឹងថាន្មមត្តកូ្លគាត់ត្ពំែឹងដតន្មមត្តកូ្លគាត់េឹងយាយ។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ េឹងអត់ោំ។ 
ម៖ អត់ោចំ ម្ ោះយាយចទ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ េ ោះចបើក្ង់គាត់ចៅយូែោំច ម្ ោះក្ង់។ 
ក្៖ គាត់ចៅអាយ ែល់ប  ន្មម នអ  ៊ុំ? 



ម៖ ច េ៎ក្ង់ ម្ ំកាែច ើយម្ ំដបក្ចៅ គាត់សាល ប់ច ើយម្ ំកាែច ើយចៅគាត់សាល ប់បាត់ច ើយ នឹង។
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ក៏្ម្ ំអត់ែឹងដែែច ើយម្ ំចបើចយើងចៅទីចនោះចៅចយើងចេោះដតចនោះចៅណាេ៎  ែល់េឹងចយើងអត់ែឹង 
ែឹងគាត់សាល ប់ ត្គាន់ដតែឹងដតច ម្ ោះ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ដតែលដ់តន្មមែល់ដតគាត់សាល ប់ចយើងអត់ែឹង ែឹងដតច ម្ ោះគាត់ន្មមត្តកូ្លែបរ់គាត់ែឹង
ដតក្ង់ហក់្ នឹងច ើយ។ 
ក្៖ ែឹងគាត់ ែឹងពួក្គាត់ចក្ើតចៅជំន្មន់ណាចទអ  ៊ុំ? 
ម៖ អត់ែឹង។ 
ក្៖ ែឹងដតយូែណារ ់ែឹងដតជំន្មន់ចរាេ។ 
ម៖ យូែណារ់ច ើយ។ 
ក្៖ យូែ នងឹែូេចគថាចៅរម័យឥរសែ នឹងអ  ៊ុំច េ៎? ចបើរិនជា១៩០០ជាង? 
ម៖ ជំន្មន់ឥរសែច ើយក្ង់ម្ ំចន្មោះគាត់ោរ់ច ើយ ប  ដនាគាត់កាេណារ់ក្ង់ ប  ដនាគាត់កាេ ប  ដនា
មួយកូ្នចៅគាត់ចៅជិតគាត់ចទណាេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ដបក្ដតដម ម្ ំមួយមក្ចៅែីេតូិ៍ចនោះ ចត្កាយចពទយជ័យជមនោះចនោះ អត់ចទយូែៗចៅចៅចលងមាង
អត់អី ចៅេឹងែូេថាគាត់មានេ ោះគាត់េមាក ែ អេ៎គាត់ោំែូង ោលំម ត ោំត្ក្េូអីេឹងចៅណាេ៎។ ចបើ
គាត់ចៅេឹងគាត់ចៅច ើញគាត់ឱ្យមាៗចេើងចបោះែូងចបោះអីឱ្យចយើងេឹងមានែូេទ ំចបោះឱ្យចៅ។
ចបើអត់ ីចៅ ច ើយចបើថាចយើងច្វើនំលក់្គាត់ឱ្យែូេទ ំមក្ច ើយច្វើនំចៅ  ែល់ដក្បែផទោះេូលចៅ
ដក្បែផទោះគាត់ចៅយក្នំចៅឱ្យគាត់ បូហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ យក្ឱ្យ ូបចៅគាត់ចែញមាៗឱ្យចេើងចបោះែូងឱ្យ។  
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចបោះែូង ៤-១០មក្យក្ចអាយវច្វើនំលក់្។ 



ក្៖ រមបូែចែើមែូងអ  ៊ុំច េ៎ចពល នងឹ? 
ម៖  ូេ៎! កាល នងឹចទោះបីជាចយើងត្ក្ ផទោះចយើងែីេមាក ែចយើង្ំៗរ ទាដតែូេចតើ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ រ ទាដតេមាក ែែូង នឹង ផទោះក្ង់ម្ ំែូងចត្េើនណារ់ ៤ ១០ ២០ចែើម អេ៎។ 
ក្៖ ោរ!  
ម៖ ច ើយលម តគាត់ រអី កូ្ន ចៅចៅណាអីមិនរយចទ ច ើយគាត់ត្គាន់ដតថាែីជីទួតក្ង់ ក្ង់ 
ជីទួតអីម្ ំ នឹងចៅ នឹងដែែត្គាន់ដតថាចយើងពីចែើមចែើែចយើងខាល េចខាម េហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ផនូែដមនដតខាល េ។ 
ក្៖ រំបូែផនូែណារ់អ  ៊ុំច េ៎? 
ម៖  អេ៎! ពីចែើមរំបូែផនូែណារ់ េ ោះចរាងេត្ក្ចឆ្កូ្ នឹង ែីក្ង់ម្ ំមក្ែល់ចរាងេត្ក្ចឆ្កូ្ នឹង  នឹង
រាជកាែចគត្តូវកាែែែឋចគត្តូវកាែ នឹងច ើយ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ យក្អរ់មួយកំ្ណាត់ច ើយ។ 
ក្៖ ក្ ំអី នងឹែីគាត់្ំហេ៎ ចណាោះអ  ៊ុំ? 
ម៖ ែីគាត់ដវង្ំណារ់។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ផនូែយាយម្ ំបញ្ ោះ នឹងែល់ចពលរាជកាែចគត្តូវកាែកាប់ចៅ គារយ់ាយគារ់ចខាម េយាយ
 នឹងបូជា។ គាត់មិនឱ្យបូជាដមមែដមន ប  ដនាគាត់មិនឱ្យបូជាចទ។ 
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ គាត់ថាចបើបូជាគាត់ោក់្កូ្នមួយៗែក្អីអត់បានចទ ច ើយដមនោក់្មក្មាា យែបរ់ម្ ំ ចត្រោះ
គាត់និយាយច ើយដម ម្ ំ នងឹ គាត់ោក់្ច ើយគាត់ឈឺផងអីផងេឹងមក្ នឹងហេ៎  បានឈចឺៅជា
រពឹក្ចៅអីច ើយមានែក្អីដតឪព ក្ម្ ំចៅដែក្ដតទឹក្ នឹង និយាយចៅឪព ក្ម្ ំដែក្អាេម៍ចគជួល
ដែក្អាេម៍ចទៀតចណាោះ។ 



ក្៖ ោក់្ដស្រោក់្អីដមនអ  ៊ុំ? 
ម៖ ដែក្ោក់្ឱ្យចគោំថ្រពហេ៎។ 
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ ចគោំថ្រពដែក្យក្ោក់្រងឱ្យចគចៅែូរពីបងាន់ ចគយក្ចៅោក់្ចៅរងចគចៅនឹងរទងឹចៅ
នឹងទចនលេឹងចៅណាេ៎។ ចគយក្ចៅចគលាយចគចស្សាេបដនលចស្សាេអីចទ ពីចែើមចយើងចត្បើដតជី
 នឹងចទ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ មិនដមនចត្បើជីែូេរពវថ្ងៃ។ 
ក្៖ ចត្បើដតជីអ  យចែ។ 
ម៖  អេ៎! ជីរពវថ្ងៃ  នឹងែូេថាអា នឹងែូេចយើងចត្បើជីបំព លចយើងម ង នឹងហេ៎។ 
ក្៖  នឹងច ើយ។ 
ម៖ ថាឱ្យែរ់ វែរ់តិេចទ ែវល់ដតឈចឺ ើយចយើងចែើែពីចែើមមានដែលអនក្ណាចក្ើតទឹក្ចន្មម
ដផអម មានដែលអាណាត្គុនចរោះចវៀនច ើយចមើលមក្រម័យឥេូវ អេ៎ ទឹក្ចន្មមដផអម ត្គុនចរោះ 
ចវៀនរពវត្គប់។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ត្គាន់ថាអត់ចទ។ 
ក្៖  នឹងច ើយ។ េឹងអ  ៊ុំរត្មាប់ត្ក្ុមត្គសួាែែបរ់អ  ៊ុំ អ  ៊ុំចក្ើតមក្ែរ់ចៅក្ន ងចមតា នឹងអរ់យូែឆ្ន ំ
ច ើយច េ៎? ដបក្ដតចពលចៅជំន្មន់ប  លពត នឹងចតើអ  ៊ុំច េ៎? 
ម៖ ម្ ំចក្ើតចៅស្រុក្ នឹងម ងម្ ំអត់ដែលចែើែចៅណាេ៎។ 
ក្៖ ែល់ចពលជំន្មន់ប  លពតបានចៅចផសង? 
ម៖ ែល់ដតចពលម្ ំកាែបានម្ ំចៅចៅបាត់ែំបង។ 
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ កាែច ើយម្ ំចៅចៅបាត់ែំបង។ 
ក្៖  អេ៎! ចៅបាត់ែំបងប  ន្មម នឆ្ន ំបានត្តលប់មក្ចៅទីចនោះវញិអ  ៊ុំ? 



ម៖ ម្ ំដបក្ចៅយូែចៅ នងឹែំបូងែ តូ នឹង ទិញែីទិញអីចគចៅ នឹង កូ្នចក្ើតចៅបាត់ែំបងដត
ទំងអរ់ នឹង។ 
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ មានចៅស្រុក្ចយើងចនោះឯណា។ 
ក្៖ មិនដមនចៅក្ណាា លចនោះចទអ  ៊ុំចណាោះ? 
ម៖ អត់មានផងចៅបាត់ែំបងទងំអរ់ នឹង។ 
ក្៖ ោរ! េឹងអ  ៊ុំសាេ់ញាតិែថ្ទចទៀតដែលអ  ៊ុំមានអីធ្លល ប់ចៅែរ់ចៅចត្ៅត្បចទរអត់? 
ម៖ មានដតមាា យមីងជីែូនមួយ មួយចទដែលចៅចៅចត្ៅ នឹង។ 
ក្៖ គាត់ចៅពីជំន្មន់ណាដែែអ  ៊ុំោំចទ? 
ម៖ ចៅឆ្ន ៨ំ៣ នឹង(១៩៨៣)។ 
ក្៖ ច ើយគាត់ចៅត្បចទរណាវញិ? 
ម៖ ចៅអាចមែេិ។ 
ក្៖ អាចមែេិច េ៎េ៎? 
ម៖ ោរ! 
ក្៖ អត់ដែលទទួលបានពត៌មានអីពីគាត់ឯណាអី? 
ម៖ កាលម្ ំចៅែីថ្ងវអត់មានពត៌មានអីចទ ត្គាន់ដតថាល យកាក់្អីចគចផ្ើែឱ្យមក្ចយើងបនាិេ
បនាួេអីត្គាន់ដតោយ នឹងហេ៎។ 
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ ត្គាន់ដតថាជួនកាលចផ្ើែ៣០ ៥០អីេឹងចៅ ត្គាន់ដតឱ្យចយើងោយចៅ។ 
ក្៖ ោរ! ដតែល់ចពលអ  ៊ុំចេញពី នឹងមក្អត់បានចទេ ោះ? 
ម៖ ចេញមក្ចយើងែក្ចគរែចរែរំប ត្តេឹងចៅ ចយើងចផ្ើែេឹងចៅត្បាប់ថាចគជិតែឹក្មក្ស្រុក្
ដមមែអីេឹងចៅណាេ៎  ច ើយែល់ច ើយចគថាចបើរិនែឹងជាមក្ស្រុក្ដមមែ មក្ចៅស្រុក្ភូ្មិកំ្ច ើ ត
មក្ចៅទីចៅអីណាអីឱ្យរែចរែរំប ត្តចៅត្បាប់ចគ។ ចគចផ្ើែល យចផ្ើែអីមក្ត្គាន់ដតច្វើផទោះច្វើអី



ចៅត្គាន់ដតេឹងហេ៎  ច ើយត្គាន់ដតចយើងរែចរចៅវបាត់រែចរែចៅវបាត់។ ម្ ំចផ្ើែចៅវបាត់ 
កាលម្ ំចៅផទោះក្ដនលង នងឹ វត្ក្ល ក្ត្តឹមត្ទូងអី ហេ៎ទឹក្ជំនន់មក្ហេ៎ជន់ចន្មោះ។  
ក្៖ ោរ! 
ម៖ លិេត្តឹម នឹងត្តឹមលិេក្ាលលិេអី អេ៎ ច ើយកាល នឹងចអើផទោះម្ ំចៅខាងម មចនោះ ចៅខាង
ចត្កាយវលិេដែែណារ ់ ទឹក្វចត្ៅលិេក្ាលលិេអីវជចត្ៅហេ៎  ច ើយែល់ចនោះចៅម្ ំងត
ល យទឹក្ពីក្ដនលងអាស្រោះចគច្វើអី នងឹ អេ៎ ពីត្តឹមមក្ល យទឹក្េំក្ដនលងណាចនោះចៅត្តឹមេចងកោះចនោះ
ចៅ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយចៅជាងងតមក្ ចគរ មេិតាមក្ងតឱ្យចយើងចទៀត ចគល យទឹក្មក្ចទៀតហេ៎  ែល់
ច ើញថាចគសាា ល់ចៅែូេថាចគមាននិរស័យច ើយចៅចគ ចគរ មេិតាមក្ល យ ទឹក្មក្ មក្ងត
ឱ្យចយើង មក្ងតឱ្យម្ ំោក់្ចែើមចេក្ោក់្មបូន បដ ា តឆ្ន ំងបបែចៅលក់្ចៅដត្ពក្ ូែ នងឹ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ោក់្បដ ា តចៅច ើយឱ្យវងត ងតចៅចផ្ើែចៅអាចមែេិចៅ ចៅបាត់ៗ។ 
ក្៖ ត្បដ លជាអត់បានចៅែលថ់្ែគាត់ចទអ  ៊ុំ ី? 
ម៖ ចគអត់យក្ចៅ ចៅ នឹងប  រាិ៍ចគអត់យក្ចៅ។ 
ក្៖  អេ៎!  នឹងច ើយកាល នឹង។ 
ម៖ ចៅ នឹងប  រាិ៍ កាល នងឹពួក្ នឹងចគនិយាយចគថាត្គាន់ដតរបំ ត្តមួយបាវជាង អេ៎ ចផ្ើែចៅ
ត្បចទរចត្ៅចគអត់យក្ចៅចទ។ ចគអត់បញាូ នឱ្យចយើងចទ។ ចគទ ក្ចោលចៅទីចនោះចទ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ កាល នឹងបងម្ ំមំយក្ចៅឱ្យចៅោក់្ចផ្ើែឱ្យចទៀតថាសាា ល់ចគដែែ នឹងណាេ៎  យក្ចៅោក់្ចផ្ើែ 
ឱ្យអត់ែល់ច ើយគាត់ថាឈប់ោក់្ចៅ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ឈប់ចៅមិនបាេ់ទក់្ទងអីចគចទ។ 
ក្៖  នឹងច ើយ។ 



ម៖ ច ើយម្ ំចេោះដតេង់ស្សាវត្ជាវចៅ ចនោះកាលចនោះផទោះចគមក្ពីអាចមែេិ នឹងដែែ។ ម្ ំចផ្ើែែូបងត
ចៅដែែច ើយរបំ ត្តរែចរប  ន្មម នដែែ ដតម្ ំអត់ចេោះរែចរែចទ។  ម្ ំចេោះដតយក្រំប ត្តោរ់ៗ
 នឹងចេោះោក់្រក្យមួយមា ត់ៗៗ េចន្មល ោះៗចៅណាេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ បានចៅចផ្ើែចៅគាត់ គាត់ថាគាត់ែក្អត់ច ើញច ើយត្បដ លែូែផទោះែឹង។ 
ក្៖ ច ើយអ  ៊ុំោំអារយ័ោឋ នគាត់ចទ? 
ម៖   ី! ចទោះមានអារ័យោឋ នក៏្េូលដែែ អត់ចៅដែែ។ 
ក្៖ អត់ ដតចបើោអំារ័យោឋ នឥេូវវស្រលួចទអ  ៊ុំរត្មាប់ែក្ អេ៎។ 
ម៖ អត់ចទ បាត់អរ់ច ើយម្ ំចោលអរ់ច ើយ អាអាត់ត្ោរម្ ំចោលអរ់ច ើយ អាចស្សាម
រំប ត្តចស្សាមអីេ ោះចបើចយើងែឹងដតគាត់ចៅែែឋរ កីាចហា ដតត្គាន់។ 
ក្៖ ចបើរិនជាអ  ៊ុំចៅោំម្ ំអាេជួយបានែក្អារយ័ោឋ នគាត់ហេ៎  ដតរម័យឥេូវអ ីនច ើ្ច ត
ស្រួលចទ ត្គាន់ដតេ េប ិបៗចៅវនឹងបរហ ញថាចៅណាចៅណា។ ម្ ំមានមិតាភ្ក្ាីអីចៅអាចមែេិ
ចត្េើន។ 
ម៖ អត់! ម្ ំចនោះចោលអរច់ ើយ។ 
ក្៖ បាត់ឈឹង។ 
ម៖ មាឹលទ ក្ហេ៎។ 
ក្៖ ែលម់ានអារ័យោឋ នបានស្រួលែក្ចោយសាែវ្ំណារ។់ 
ម៖ មានអារយ័ោឋ ន ចបើរំប ត្តអីចយើងត្បមូលែ ត ត្បមូលចោលអរ់ច ើយមាិល ែឹងដតគាត់
ចៅរ ីកាចហា ។ 
ក្៖ ចៅរ ីកាចហា (Chicago) េឹងអ  ៊ុំេូលែល់អារ ៍ពិរ ៍ែបរអ់  ៊ុំវញិមាង អ  ៊ុំសាវ មីែបរ់អ  ៊ុំគាត់
ច ម្ ោះអីចគដែែ? 
ម៖ ច ម្ ោះ រ ំយី។ 
ក្៖ គាត់ចនោះដមនអ  ៊ុំ? 
ម៖ មិនដមនចទ គាត់ចនោះចត្កាយចតើ។ 



ក្៖  អេ៎! េឹងែំបូងសាវ មីច ម្ ោះរំ យី ។ 
ម៖  នឹងបា វ នឹង។ 
ក្៖ ដតែល់ចពលខាងចត្កាយ សាវ មីចត្កាយច ម្ ោះអីចគដែែអ  ៊ុំ? 
ម៖ ច ម្ ោះ ច ង គង់។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ េឹងអ  ៊ុំមានកូ្នជាមួយដតសាវ មីម ន ឬក៏្មានកូ្នជាមួយសាវ មីចត្កាយដែែ? 
ម៖ ចត្កាយ នឹងកូ្នត្បុរទំង៤។ 
ក្៖ ែល់ចពលម នមានកូ្នប  ន្មម នវញិ? 
ម៖ ម នត្បរុមួយ នងឹច ើយស្រី២។ 
ក្៖  អេ៎! េឹង៧ន្មក់្អ  ៊ុំចណាោះ? 
ម៖ ោរ! 
ក្៖  នឹងច ើយ។ េឹងអ  ៊ុំចតើអ  ៊ុំចែៀបអារ ៍ពិរ ៍ជាមួយសាវ មីអ  ៊ុំហេ៎  អ  ៊ុំចែៀបកាែចៅក្ន ងឆ្ន ំណា
ដែែ? 
ម៖ ឆ្ន ំ៦៨(១៩៦៨) នឹង។ 
ក្៖  នឹងច ើយ១៩៦៨។ េឹងរត្មាប់សាវ មីចត្កាយបន្មទ ប់ពីណាដែែ? 
ម៖ អា នងឹចត្កាយ នងឹ ម្ ំអត់បានកាែចទ។ ចយើងចៅែីថ្ង អេ៎។ 
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ ត្គាន់ថាចយើងដរនបាយរមលអីតិេតួេចៅណាេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចត្រោះចគមានត្បពនាចគដែែ។ 
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ ចគមានត្បពនាចគដែែ ច ើយចគេង់បានណារ់ត្បពនាចន្មោះចៅដតត្បេ ឌ ចន្មោះ ចេោះដតជត្មុ
ញចៅណាេ៎  ែល់ជត្មញុមន រសត្បុរ្មមតា ជត្មញុេង់ឈនោះច ើយណាេ៎។ ចគថាចគមិនេង់បាន
េង់អីចទ។ ចគធ្លល ប់ច្វើទហន ចគធ្លល ប់មិលមូេវដឆ្អតមិនេង់យក្អីចទថាេឹងហេ៎  ប  ដនាត្បពនា នឹង
ចេោះដតជត្មញុៗ។ គាត់មឹងគាត់ជមនោះយក្ម្ ំទល់ដតបានេឹងចៅ។ 



ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយែល់េង់បានម្ ំ ម្ ំក៏្មិនដមនេិតាចយើង។ ចយើងត្បាប់ែូេថាត្បធ្លនភូ្មិអីចគដែែហេ៎  ដមស
បល ក្ចគ។ ចគចៅត្បធ្លនភូ្មិេឹងចៅណាេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចយើងត្បាប់ត្បធ្លនភូ្មិចគ ច ើយត្បាប់ចៅររក ត់ ចៅររក ត់ផទោះែូេផទោះម្ ំ ច ើយផទោះអាច ង
េឹងទល់មនងគាន េឹង ត្បាប់ចៅររក ត់ត្បាប់ផ្លទ លម់្ ំថាឥេូវថាគាត់មក្ចៅផទោះ ម្ ំេង់បានម្ ំេឹង
ឥេូវបងឯងជួយោំជួយឮហេ៎  តិេថាត្បពនាមក្ែក្ចែឿងអចញ្ោះមួយៗម្ ំរ មេិតាចទណាេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ម្ ំពិតដតថាម្ ំចមមា យដមន ម្ ំមិនឱ្យអនក្ឯងមក្បងខូេម្ ំ ម្ ំក៏្មិនេង់បានដែែ ចត្រោះចយើងនឹក្
ច ើញថាចគក៏្ស្រីចយើងក៏្ស្រីហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ែូេគាន មិនដមនេង់បានចទ។ 
ក្៖ ែលគ់ាត់ចណាោះោេ់ចស្រេច ើយអ  ៊ុំចណាោះ? 
ម៖ ច ើយគាត់ត្បពនាគាត់ចៅចជែត្បចោែចយើងចៅរអីៗ ែូេថាគាត់ច្វើកាែណារ់។ គាត់ចៅថ្ង
គាត់ច្វើកាែ គាត់ច្វើខាងប ូលីរហេ៎។  
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចគច្វើខាងែឺចបែឺអីចគ នឹង ែូេថាច្វើចគញរមាៃ ត់អីេឹងចៅណាេ៎។ 
ក្៖  អេ៎!  នឹងច ើយ។ 
ម៖ ចគច្វើែឺចប។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយចគច្វើែឺចបផងចគច្វើត្ក្មុផងប ូលរីផង។ 
ក្៖ ោរ! ចត្េើនេឹង។ 
ម៖ ចគច្វើ៣ត្ក្លាក់្ហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 



ម៖ ច ើយែល់េឹងចៅច្វើកាែអីអាដលងចៅយក្មីងចនោះមីចន្មោះ េឹងចជែចយើងេឹងហេ៎  ច ើយមិន
ថាចនោះអី។ កាល នឹងគាត់ជួបចយើងគាត់រួែ ចយើងថាស្រុក្កំ្ច ើ តចយើងអីចៅឯណាេឹងហេ៎។ 
ចយើងត្បាប់ថាស្រុក្កំ្ច ើ តចយើងចៅចមតាក្ណាា ល។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចយើងថាចៅតាចមម  ចៅចត្កាយចពទយជ័យជមនោះ នឹងហេ៎។ 
ក្៖  ោរ! 
ម៖ ចយើងមិនែឹងថាចគោក់្ជ័យមនោះចទ។ ម្ ំចៅដតចពទយឆ្កួតចទ ចៅចត្កាយចពទយឆ្កួត នឹងច ើយ
ចៅខាងចត្កាយចពទយឆ្កួតចៅខាងចជើងវតាត្ក្ចពើហេ៎  ច ើយែល់ដតចនោះចៅគាត់ថាត្បពនាគាត់ចៅ
ត្ក្ចៅចនោះដែែ ថាេឹងហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ត្បពនាគាត់ចៅត្ក្ចៅចយើងចនោះចៅអាេម៍ក្ ក្ចនោះថាអចញ្ោះែល់ច ើយគាត់ គាត់ចៅវតាអងា
ចយើងចនោះ ចៅចគាក្ែចមៀតវតាអងាចយើងចនោះ។ 
ក្៖ ោរ! ស្រុក្គាត់គាត់ចៅ នឹង ច ើយែល់ច ើយម្ ំ អត់មានចែញចោលរួែ ចត្រោះម្ ំអត់
ដែលចែើែម្ ំចម េនឹងសាា ល់ សាា ល់ដតត្ក្ចៅចទ ពីចក្មងម្ ំមក្ជាមួយោរ់ៗយាយៗមក្វតាត្ក្ចៅ
 នឹង ដមោំត្តរក់្គាត់មក្ោំត្តរក់្េឹងចៅ ចៅចយើងមក្រាវចម្រាវម្ងយក្មក្ចសាៃ ែរ  ីនឹង។  
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយម្ ំមក្ម្ ំសាា ល់ត្ក្ចៅអាេម៍ក្ ក្ នងឹបានសាា ល់េារ ់ ដតចបើចៅខាងចគាក្ែចមៀតអីវតា
អងាម្ ំអត់សាា ល់ចទ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ម្ ំអត់សាា លច់ទៗ ពីចែើមម្ ំជិោះែម ក្ ម្ ំែឹងដតវតាដត្ពក្ ូែសាៃ ត់ មានដតវតាដត្ពក្ ូែអត់មានផទោះ
ប  ន្មម នចទ ផទោះមួយចទ ផទោះមួយៗ នឹងឆ្ៃ យោេ់ៗពីគាន ផង ដត្ពក្ឬរសីដត្ពក្អី នឹង។ 
ក្៖ ោរ! េឹងអ  ៊ុំសាវ មីអ  ៊ុំគាត់ែំបូង នឹង គាត់មូលច ត អីបានគាត់សាល ប់វញិ? 
ម៖ គាត់ទល់ចន្មម។ 
ក្៖  អេ៎! ច ើយេ ោះសាវ មីទី២អ  ៊ុំគាត់សាល ប់ឆ្ន ំចៅមិញអ  ៊ុំច េ៎? 



ម៖ ោរ! គាត់សាល ប់ពីដម៧។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ដម៧ឆ្ន ំចៅមិញ។ 
ក្៖ គាត់សាល ប់មូលច ត អីចគដែែអ  ៊ុំ? 
ម៖ ទឹក្ចន្មមដផអម។ 
ក្៖  អេ៎! គាត់សាល ប់ចោយជមៃឺ។ 
ម៖ ចោយសាែទឹក្ចន្មមដផអម។ 
ក្៖ ោរ!  នងឹច ើយ។ េឹងអ  ៊ុំរត្មាប់កាែចែៀបអារ ៍ពិរ ៍ែបរ់អ  ៊ុំហេ៎។ ឪព ក្មាា យជាអនក្
ចែៀបេំឱ្យឬក៏្អ  ៊ុំស្រឡាញ់គាត់ចោយេិតាឯងេឹង? 
ម៖ អត់ចទ! សាវ មីម្ ំែំបូង នឹងបងជីែូនមួយច ើយនិងមាា យម្ ំចទ។ គាត់ទ ក្ោក់្ ប  ដនាមាា យអត់
រូវហ នចទ ប  ដនាបងជីែូនមួយម្ ំ ជីែូនមួយ នឹងថាស្រីដតមួយ នងឹដែែហេ៎។ គាត់អោះអាងគាត់
ថាឱ្យមាា យម្ ំ នងឹថាឱ្យចៅ ចត្រោះម រត្តូវអីចៅចលើគាត់ថាេឹងហេ៎។  
ក្៖ ោរ! 
ម៖   ី! ែល់ច ើយមាា យម្ ំក៏្តាមក្មួយ នឹងចៅក៏្តាមចៅម្ ំនឹងកាែបាីម្ ំម នក៏្កាែអីច ើយក៏្ចៅ
ចៅបាត់ែំបង នងឹបចណាា យចៅ ែល់មិនទន់ចៅបាត់ែំបង   ីកាែច ើយចយើងចៅចៅបាត់
ែំបង ច ើយម្ ំមិនែឹងបាត់ែំបងចៅឯណាផង ចយើងអត់ដែលសាា ល់ចទណាេ៎។ េ ោះចយើងចៅចក្មង 
ចយើងែឹងដតផទោះចៅពីែីេូតិ៍មក្ផាែតាចមម  ដតក្ាលងនល់េ ោះអត់សាា ល់ចទណាេ៎។  
ក្៖ ោរ! អត់សាា ល់ចទ ត្តឹមោក់្អដត្ងបានសាា ល់េ ោះចយើងចៅផទោះមាា យមីងចៅ នឹងហេ៎។  នឹង
សាា ល់ច ើយែល់ចពលម្ ំកាែចៅផទោះ ច ើយចគយក្ចៅរ ីហងចៅភ្នំចពញ គាត់ឈនួលហងចគ 
ចៅភ្នំចពញរ ីច ើយចៅផទោះក្មួយចគចៅចត្ជាយេរវ ែ ែល់ចពលត្តវូចម េចទ។ ចគចៅគាត់  ីអា
ោែយចយើងចៅសាអ ងចនោះណាេ៎ ចៅដត្ពក្តូេ នឹងចៅគាត់ ែល់ចៅចៅចៅចគថាចយើងរឹក្ច ើយ
ចគឱ្យចផទែែំដ ងឱ្យចៅចផទែតំដ ងោក់្ចលាក្ណារចត្ក្ៀេអីេឹងចៅណាេ៎  ច ើយេ ោះចបើគាត់ពី
រចមាេរងឃមក្គាត់ចខាម េបាីម្ ំម ន នឹងហេ៎។  
ក្៖ ោរ! 



ម៖ គាត់បន្មទ ប់ពីរចមាេរងឃ ច ើយរូមបីដតរចមាេពីជំន្មន់ នឹងហេ៎ ចៅគាត់ចៅបារាងំ គាត់
ចពល នឹងគាត់ក៏្មិនត្ពមចៅ។ 
ក្៖ ចពល នឹងមានអ  ៊ុំច ើយអីចៅចៅ នឹង? 
ម៖ អត់ទន់ចទ អត់ទន់កាែម្ ំចទចៅចលាក្ចៅចេើយចទ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ គាត់ចៅចលាក្ចទ។ គាត់យក្ចមោយមារ ចមថ្ែរំែទិាអីចៅថាវ យរចមាេវញិ អេ៎។  
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ េ ោះត្គាន់ដតរចមាេបំរក់្ឱ្យ អេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ គាត់យក្ចមោយ នឹងចៅថាវ យរចមាេវញិចៅច ើយ រចមាេចៅែូេថាែឹងកាែអីេឹងត្បាប់
ចៅឱ្យចៅបារាងំជាមួយអត់ត្ពមចៅគាត់ថាគាត់អត់ចៅចទចៅទីចនោះេ ោះ។ 
ក្៖ ភាគចត្េើនបារាងំគាត់ចៅ អេ៎ ចរាេ អេ៎ េិនច ើយនឹងបារាងំច ើញចៅែ តូ។ 
ម៖  នងឹច ើយ។ រចមាេចៅចៅបារាងំគាត់អត់ត្ពមចៅថាអត់ចៅចទ ថាយក្អាចនោះមក្ថាវ យ
េ ោះេឹងហេ៎  ច ើយរចមាេរួែថាច ើយចម េបានក៏្អាអរ់ នឹង មក្ត្បចគនត្ពោះអងាច ើយច ើយ។
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ថាេឹងហេ៎  បំរក់្ឱ្យច ើយថាអត់ចទ។ អាតាម ត្បចគនដនេ៎!រចមាេអីេឹងចៅ ត្ពោះក្ែ ណាអីេឹង
ចៅច ើយអីេឹងចៅចយើងមានែឹង អត់ែឹងថាគចត្មាងងគាត់រឹក្ក៏្ចយើងអត់ែឹងដែែ។ គាត់រឹក្
មក្ក៏្ម្ ំអត់ែឹងដែែ ច ើយែល់ចពលគាត់រឹក្ នងឹ។ គាត់មក្ នងឹគាត់ចៅមក្រ ទាដតក្ ងរ ីប ូ
លីររ ទាដតចៅហវ យស្រកុ្អីមក្ជាមួយច ើយចយើងមានែឹងឯណាមិនែឹងគាត់រឹក្ពីថ្ងៃណា 
គាត់ចៅចៅហវ យស្រុក្ក្ ងរ ីអីមក្ ច ើយមក្ផទោះម្ ំមានែឹងម្ ំចៅរទឹងចណាោះ នឹង រទូេត្តី ចៅ
អងា យរទូេត្តីមានែឹងរអីគូទចខាអងា យ រទូេត្តីពព ក្ នឹងភ្ក់្ នឹងមានចៅចនោះអី ែល់ចពលចត្បើ
ចក្មងឱ្យចៅចៅចខាម េដម ម្ ំ គាត់ចត្បើឱ្យចៅចៅ ចៅមក្ចគចៅអងា យក្ន ងផទោះទំងអរ់ នឹងច ើ
យ។ ចយើងមក្ត្បលំត្បចៅ នឹងមានែឹងអីអាលអិាលក់្ នឹងមិនែឹងអីផង នឹង។ 
ក្៖  នឹងច ើយ ១៨ច ើយអ  ៊ុំចពល នឹង? 



ម៖ ម្ ំចទើប១៧ នឹង។ 
ក្៖ ១៧ោរ! ែល់ចពលេឹងចៅក៏្បងស្រីម្ ំ នឹងក៏្ចគោំទឹក្ចៅា ទឹក្អី ដតអីយក្ចៅជូនចគ នឹង
ហេ៎។ េ ោះចយើងពីចែើមយក្ជូនចគ ច ើយមិនដមនែូេរពវថ្ងៃឯណា។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ែល់ោំដតោំអីេឹងចៅយក្ចៅ ែល់យក្ចៅបងម្ ំគាត់អត់ទន់ចលើក្ចៅចទ។ មីងមួយគាត់
ចៅកំ្ពង់ឆ្ន ំងគាត់ជួលផទោះម្ ំចៅ នឹងហេ៎  ច ើយគាត់ថាដង ញចត្បើវចលើក្ដតចៅយក្ចៅជូនចគ
ចៅថាេឹងហេ៎  ច ើយម្ ំចលើក្ដតចៅចអើផទោះ ផទោះម្ ំចៅដត្គអីេឹងដម ម្ ំត្កាលក្ចនទល ត្កាលក្ចនទល
ត្ក្ មអីចៅខាងចត្ៅផទោះអាដត្គចៅម មផទោះ ចអើតូេជាងអាចនោះបនាិេ។ ម្ ំក៏្ចលើក្ដត នឹងចៅ
ច ើយត្បាប់ដ ពូអចញា ើញពិសាែដតចៅ ត្គាន់ដតោក់្ចៅចគមួយមា ត់ម្ ំចេញមក្បាត់ច ើយ។
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ម្ ំចេញមក្បាត់ស្សាប់ដតមួយរនទ ោះចៅហវ យស្រុក្ក៏្ចេញតាមមក្ ចេញតាមមក្ក៏្រួែមីង 
 នឹង។ មីងគាត់ថាច េ៎មិនែឹងចៅណាែូេអាមិេេឹងចលឿនអីចលឿន ច ើយែល់ចពលចគនិយាយ 
បងម្ ំចគនិយាយថាច ើយមីងចន្មោះ គាត់និយាយគាត់ថាចគមក្ចមើលដង ញហេ៎  ថាេឹងហេ៎   ច្វើអា
ចេក្អាេក់្អត់ែឹងអីេឹងចគមក្ចមើលហេ៎ថាច េ៎ចគចមើលដេ នឹង ចមើលបងម្ ំ។ ចគចមើលដេចមើល
អីម្ ំ   ី! ប  ដនាមីងគាត់ែឹងថាចខាម េបា វ នឹងមក្ចមើលម្ ំច ើយច ើយម្ ំក៏្ម្ ំអត់ែឹង ម្ ំថាមក្ចមើល
បងម្ ំចតើ។  
ក្៖ ោរ! 
ម៖ េ ោះចយើងបងបអូនស្រីដត២ន្មក់្។ 
ក្៖  នឹងច ើយ។ 
ម៖ ម្ ំថាបងម្ ំចតើមានែឹង។ 
ក្៖ ដតខាងចណាោះចគស្រឡាញអ់  ៊ុំច ើយច េ៎? 
ម៖   ី! គាត់ក៏្ស្រឡាញ់ច ើយកូ្ន គាត់ត្គាន់ដតកូ្ន្ម៌កូ្នកូ្នេិញ្ឹមអីចគមួយក្ចគាក្ អេ៎ មាន
ចនោះណា សាអ តៗចៅស្រុក្សាអ ងដត្ពក្តូេ នឹង។ គាត់មិនយក្មក្យក្ចយើងអីច ោះ ផ្លល ក់្ផលង់ែូេ
ទឹក្ក្នលោះក្អម ច េ៎អា៦-១៧ចៅចលងថ្ប េ ក្ថ្ប េ ចតើចៅចលាតមឹក្ចតើ ។ 



ក្៖  នឹងច ើយ។ 
ម៖ ម្ ំមានែឹងមយល់អីម្ ំ កាែច ើយជាមួយក្មួយចៅគាន មក្ចលងថ្ប េ ក្ថ្ប េចែ ើរត្តចលាក្ែូង
យក្មក្ចលងថ្ប េ ក្ថ្ប េលាក់្ែល់ច ើញយាយោរ់ៗចែើែមក្។ 
ក្៖ ច្វើ្មមតា។ 
ម៖ ចេញឈប់ចលងច ើយ អងា យែូេថាច្វើអងា យចមើលចក្មងចលងហេ៎  ច ើយអាចៅៗ នឹងក៏្វ 
អត់មានមាត់ដែែ នឹងចៅចរៃៀមដែល នឹង។  
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចអើ! ប  នចៅមីស្រីៗ នងឹដែែ  នឹងច ើយែល់េឹងចៅក៏្គាត់េូលមក្រួែ  អេ៎! ត្គាន់ដតមក្ចៅ
រ ទាដតចៅហវ យចមតាមក្ចទៀតហេ៎  ចៅចៅហវ យចមតាមក្ចទៀតហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយម្ ំចម េចៅ ច ើយមួយៗចគថាច ត្ពោះចតជគ   ចគចៅចៅត្ពោះចតជគ  ចទៀតហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ត្ពោះចតជគ  ចៅដតេង់បានកូ្ន នឹងថាសាអ តណារ់ ច ើយក៏្រួែមីងវ ន់ មីង នឹងៗគាត់
ចឆ្លើយថាមី នឹងសាអ តណារ ់មីចន្មោះបងចទបង។ 
ក្៖ េឹងអ  ៊ុំសាអ តជាងបងស្រីេឹងច េ៎? 
ម៖ ចអើ! ច ើយែល់ច ើយថាបអូនសាអ តជាងបង បងទបលអិតបងម្ ំទបលអិតចតើ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចៅណាក៏្ចគថាម្ ំបងដែែ។ ចគមិនថាបអូនចទ ជិោះក្ង់ឌ បចៅចគថាបអូន នងឹ ច ើយម្ ំថាបងម្ ំចទ 
ច ើយែល់ចនោះេឹងចៅក៏្ត្បដក្ក្គាន និយាយលិេនិយាយចក្ើត ចត្កាយមក្ចពលលាៃ េចយើងចមា ង 
៥ចមា ង៦ត្ពលប់ៗ នឹងហេ៎មក្ចទៀតហេ៎  មា េ ងបា តាចគ នងឹេ ោះចយើងពីចែើមមានេ ងបា តា    
 នឹង។ 
ក្៖ អីចគអាេ ងបា តា នឹង? 
ម៖ អាេ ងបា តា នឹងក្ង់៣ហេ៎។ 
ក្៖  អេ៎! 



ម៖ អាឡានក្ង់៣ចគ។ 
ក្៖ មានឡានចទៀត? 
ម៖ េ ងបា តា នឹង ចគចៅេ ងបា តា នងឹហេ៎  េ ងបា តា នឹងក្មួយត្បសាែគាត់ចបើក្។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយចបើក្ នឹងអា នឹងក្មួយត្បសាែមួយទហនអាមា ែនិ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ អាមា ែនិចជើងទឹក្ចៅនឹងម មវងំ នឹង  អេ៎! រ ទាដតក្មួយត្បសាែគាត់ រ ទាដតច្វើទហនច្វើអី
រពវត្គប់ដែែ នងឹ។ 
ក្៖ ច ើយចៅច ើញអ  ៊ុំចៅឯណាបានលួេស្រឡាញ់ នឹង? 
ម៖ ហេ៎? 
ក្៖ ច ើញអ  ៊ុំចៅឯណាបានលួេស្រឡាញ់ នងឹ?  ីឬក៏្សាា ល់តគាន ? 
ម៖ គាត់មិនថាលួេស្រឡាញ់ចទ។ កាល នឹងគាត់ចៅ ចខាម េមាា យ្ំម្ ំ នឹងហេ៎  ចៅទចនល នឹង ចៅ
ច ើយគាត់ក៏្ត្បាប់ដម ម្ ំន្មគំាន ចៅចស្សាេទឹក្ចស្សាេអីចេញ។ ក្ ំម្ ំវប  នចែើែចពក្េឹងហេ៎   ចត្រោះអី
ចលាក្ពូដក្េឹងហេ៎  េ ោះគាត់ចមើលមន រសឆ្កួតចមើលអីជាចន្មោះ ែល់ច ើយក៏្ចៅែល់ចៅន្មំចៅ
ចស្សាេទឹក្ច្វើដមសេចងកោះច្វើអីចៅរក់្ច ើយែលពី់ នឹងមក្ម្ ំឈ ឺ ម្ ំឈឺអាយ ១៤ឆ្ន  ំ ម្ ំឈឺ៦ដម
ោេ់បាយោេ់ទឹក្ច ើញដតឆ្អឹងចទ ច ើយចយើងទែដតទឹក្ក្ក្ចទ។ 
ក្៖ ដរបក្ែ ា ប់ឆ្អឹងេឹងចៅអ  ៊ុំច េ៎? 
ម៖  នឹងច ើយ! ម្ ំទែដតទឹក្ចទទែដតទឹក្ក្ក្ អត់ទឹក្ក្ក្ម្ ំអត់រ មេិតាចទ ឱ្យដតបានទឹក្ក្ក្។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយេ ោះពីចែើមបងត្បុរម្ ំទី១ ច្វើកាែចរាងេត្ក្ផាិលប  នៗច ោះ្ំៗ អេ៎ ចគរ ំចៅដក្ចគបាន 
េឹងមក្មួយពីែេឹងមក្ និយាយពីឮដតែចទោះចគែ ញទឹក្ក្ក្ចៅ នងឹងនល់េឹងចែញ ច ើយចែញ    
ចក្មងៗឱ្យចៅទិញទឹក្ក្ក្ ច ើយចគអត់ឱ្យចយើង ូបទឹក្ក្ក្ចទ ដត ូបវចៅា ែតឹដតខាល ំង ច ើយ
ទឹក្ក្ក្វចៅា  វមិនដមនត្តជាក់្ឯណា វត្តជាក់្ដមនប  ដនាវចៅា ។ 
ក្៖ ោរ! ចៅខាងចត្ៅវត្តជាក់្ចៅខាងចត្ៅវចៅា ។ 



ម៖  នឹងច ើយ ែល់ចនោះគាត់ចេោះដតអត់ឱ្យមឹងចៅទីណា។ ចបើចយើងឈឺចៅវចភ្លេហេ៎បងបអូន មាា
យមីងអីមក្រួែ រួែដង ញសាា លអ់ញចទ? មាា យមីងចៅចក្ៀនសាវ យហេ៎ អា នឹងក្មួយខាងឪព ក្ម្ ំ
ហេ៎  អា នងឹត្តូវមាា យមីងចយើងរួែចយើងសាា ល់អញអត់? ចយើងថាអត់សាា ល់ចទ ថាអញចៅចក្ៀន 
សាវ យហេ៎  ធ្លល ប់មក្ចលងដង ញចលើក្ម ន អេ៎អត់សាា ល់ចទ។ ចយើងដលងសាា ល់ចគអរ់ច ើយ នឹង 
អត់សាា ល់ចទ អាណាក៏្សាា ល់ដែែ។ 
ក្៖ ឈឺចេើងចភ្លេភាល ងំអរ់ច ើយ។ 
ម៖ ឈឺចេើងភ្លឹក្ អេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ កាល នឹងចគចៅត្បាប់ចលាក្ នឹងចៅត្បាប់ កាល នឹងក្ង់ម្ ំគាត់ចៅជាមួយបងត្បរុម្ ំអាទី
២ហេ៎  ចៅត្បាប់ថា  បីអូនម្ ំសាល ប់ច ើយ ែូេថាចយើងភ្លឹក្ត្ពឹក្  នឹងចៅត្បាប់ នឹង ចៅត្បាប់ចលាក្ 
ថាម្ ំចនោះសាល ប់បាត់ច ើយ ែល់ច ើយចលាក្ចមើលក្បួនភាល ម ចមើលអត់ទន់អីចទ។ 
ក្៖ សាវ មីែបរ់អ  ៊ុំ នឹង? 
ម៖ ោរ! ថាអត់ទន់អីចទ ឥេូវក្ង់ឯងចៅច ើយនិងបងត្បុរម្ ំ នឹងហេ៎  ទំង២ន្មក់្ នឹងមក្ 
មក្ត្បាប់ឱ្យទិញឆ្ន ំងែីទិញែូេទ ំមួយ។ គាត់ចេើងចៅទិញថាន  ំគាត់ឱ្យបងម្ ំច ើយនិងបងម្ ំនឹង
មក្ឆ្លងមក្ ជិោះែែឆ្លងមក្ មក្ោឡំាន កាក់្អាតាក់្រ ីក៏្ចគមិនឈប់ កាក់្ឡានចនោះក៏្អត់ឈប់ 
ចបើក្ឱ្យចលាក្បន្មទ ប់ នឹងចបើក្កាេ់េងកូតកា ូត នឹង។ គាត់ជាអនក្បចញឆ ោះមា រ ីនកា ូតហេ៎
គាត់ជាអនក្បចញឆ ោះចណាោះចគអនក្កាេ់េងកូត បចញឆ ោះចេើងមក្ែល់កំ្ពង់ែែ នឹង ពីកំ្ពង់ែែ នឹងមក្
ច ើញចៅទំងពីែន្មក់្ មិនទន់មានឡានជិោះែល់ដតអាតាក់្រ មីក្ចត្កាយកាក់្ តាក់្រ ឱី្យដត
ច ើញគាត់ចលាក្គឺត្តូវឈប់េឹង ចទោះឡានតូេក៏្ចោយឡាន្ំក៏្ចោយ ត្តូវដតឈប់ ដតអត់
បានចទ  នឹងចៅែល់ចមតាែល់ស្រុក្ពិបាក្ែត់ផលូវ នឹងចទៀតយា ប់ចទៀត។ 
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ អត់បានចទ កាេណារ ់ ដតតាក់្រ ីពួក្ឡានអី នឹង ែត់ឈនួល នឹងរ ទាដតខាល េគាត់ទំង         
អរ់។ 
ក្៖ គាត់ខាល ំងខាងមនាវជិាា ម ងអ  ៊ុំចណាោះ? 



ម៖ ែលគ់ាត់ ែល់ចពលកាក់្ចៅមក្ចៅបានេ ោះបងម្ ំេ ោះតាចមម  នឹងច ើយក្ង់ម្ ំចៅ ច ើយដម 
ដែលគាត់ចេើងចៅទិញថាន ំចៅភ្នំចពញ នឹង។ ប  នចយើងភ្លឹក្ចៅចគនិយាយ។ 
ក្៖ ឮ? 
ម៖ ចយើងឮហេ៎  ប  នឮក៏្ឮប  នអាចគន្មំជីោះអារាជែតន័ នឹងរបាយហេ៎ណាេ៎។ 
ក្៖ ចពល នឹងផល ងអាែមម ៍។ 
ម៖ ភ្លឹក្ ចយើងភ្លឹក្ចៅហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយឮដម ចយើងអងា យចៅមាត់ទវ ែេឹង គាត់អងា យដផអក្ចៅមាត់ទវ ែ អងា យយំ គាត់ថាគាត់មំ
ចមើលកូ្នគាត់៦-៧ដម ច ើយមិនគួែកូ្នណារប់ទល់ដតបានមំ ចមើលមំដងេង់រប់ ែល់ចនោះចៅ
បាន ែល់ចនោះចៅស្សាប់ដតគាត់ថាឱ្យមក្េឹងគាត់ថាដតចមា ង៤ចមា ង៥លាៃ េមក្វញិច ើយ។ 
ក្៖ ោរ! អាដលងចែើែចលង។ 
ម៖ ចគត្តូវមិនមក្មិនត្ពមមក្ក៏្ចគត្តូវត្ោនទមាល ក់្មក្ដែែ។ 
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ ែល់ដតចពលម្ ំភ្លឹក្ចៅ នឹង ក៏្ម្ ំចៅជិោះរាជែត័ននឹងចគ នឹងរបាយណារ។់ ចគអមរងខាង
ចគរក់្រ ទាដតដមសរ ទា ដតមក ែែូេចយើងចមើលចែឿងចទវតាត្ពោះឥនទអីេឹងហេ៎។ 
ក្៖ អូយ! ែូេចៅក្ន ងចែឿងម ងអ  ៊ុំចណាោះ? 
ម៖ ោរ! របាយហេ៎ម្ ំចៅរបាយណារែ់ល់ច ើយចគចបើក្បញា ីចគហេ៎ ចបើក្បញា ីយមបាល
ចគ នឹងអត់មានអក្សែចទ មានដតត្ក្ោររែចគ នឹងរែរក រទចទសាអ ត ចេោះដតថាចៅវញិចៅ។
ក្៖ ោរ! 
ម៖ អត់ចៅចទ ម្ ំថាម្ ំអត់មក្ចទ ដម ម្ ំកាេណារ ់ ដម ម្ ំវយហេ៎ ម្ ំថាអត់ចៅចទ។ ចគចេោះដតថា
ចៅមានចគមក្ជួយដងែក្ាច ើយចគដលងវយច ើយ អត់ចទដម ម្ ំកាេណារ់។ ម្ ំអត់ចៅចទ ម្ ំ
អត់ត្ពមមក្ចទ ច ើយែលេឹ់ងចៅពួក្យមបាលចគថាេឹងន្មំចលងត្បលប់ ច ើយត្ោនទមាល ក់្
មក្ត្តូវែល់ចមា ងមក្វញិ។ 
ក្៖ មក្វញិ ច ើយែល់ចពលេឹងក៏្ជួបសាវ មីអ  ៊ុំច ើញអ  ៊ុំតាំងពីចពល នឹងមក្ដែែមក្េឹងអី? 



ម៖ ច ើយបន្មទ ប់ពី នងឹមក្ក៏្ចលាក្រួែថាឥេូវកូ្ន នឹងលក់្ឱ្យអាតាម អី ចខាម េដម ម្ ំថាឱ្យដតត្ពោះ
ចតជគ  ចមើលជាយក្ចៅេ ោះអត់ទ ក្ចទ។ េ ោះចបើចយើងភ្លឹក្កាលពីចមា ង៦ត្ពឹក្ែល់ចមា ង៦លាៃ េ
 នឹង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយចគបង្គ្ញ្ក្ោំទឹក្ោំំអី ច ើយនឹងក៏្ថាែូេទឹក្មាត់សាល េឹងថាន ំ នឹង ប  ដនាអត់លវីងចទណាេ៎  
ឆ្ៃ ញ់ច ើយោក់្ប ា ក់្ៗ ដ ក្មាត់ចយើងប ា ក់្ៗេឹងចៅេ ោះមក្គាត់ោប់ជីពេែោប់អីចមើល 
គាត់ថាមានេ ោះ ចបើគាត់ថាចមើលក្បួនចគថាអត់មានចនោះច ើយ ែល់ដតចពលចគត្ោនទមាល ក់្មក្ 
អូនច ហើ យដម ចៅអងា យយ ំរួែេ ោះមំយំច្វើអីអាណាចគរប់។ 
ក្៖ អ  ៊ុំចងើបមក្វញិច ? 
ម៖ េ ោះចគត្ោនទមាល ក់្មក្វញិែឹងមលួនហេ៎។  
ក្៖ ោរ! 
ម៖ េ ោះន្មំគាន យំច្វើអីមានអាណាចគរប់។ 
ក្៖ េឹងមួយៗបានភ្ាក់្េឹងចៅ? 
ម៖ េ ោះគាត់ថាចយើងសាល ប់ច ើយគាត់មានថាចយើងភ្លឹក្ណា។ េ ោះចយើងោរ់ពីចែើមដតថាេឹងថា
ចយើងរប់ច ើយណាេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ែល់ចៅេឹងចៅបងម្ ំអីក្ង់ម្ ំអីនិយាយត្បាប់ថាដង ញឈប់យចំៅវអត់រប់ចទ ចត្រោះចលាក្
ចមើលពីចន្មោះមក្ថាវអត់ចៅណាចទ។ វចៅស្រឡាញ់មាា យ ចៅស្រឡាញ់បងស្រឡាញប់អូនវ
ថាេឹងហេ៎  ច ើយែល់ចនោះឪព ក្ម្ ំអី នងឹគាត់មិនទន់សាល ប់អីែលច់ពលេឹងចៅ។ ចយើងែឹងមលួនមំ
ដស្រក្ថាយំច្វើអី ច ើយឪព ក្ម្ ំថាយំច្វើអី។ ឪព ក្ម្ ំគាត់មិនដែលវយកូ្នចទ។ គាត់អត់ដែល
វយកូ្នចទ។ 
ក្៖ ច ើយេ ោះមួយៗន្មំគាន របាយេិតាវញិច ើយច េ៎អ  ៊ុំចពល នឹង។ 
ម៖ ចពលចយើងែឹងមលួនចយើងដស្រក្រួែេឹងចគែូេថាស្ររក្េិតា  ួរេិតាេ ោះមលោះចគយក្អងកែ 
យក្ទន្ូបអីេឹងចៅណាេ៎ែល់ចគយក្មក្ច ើយ។ 



ក្៖ ោរ! 
ម៖ ែល់ចពលេឹងចៅបានែឹងមលួនមក្ ចយើងែដស្រក្ថាេឹងចៅែលច់ ើយចែក្ចលើដត្គចែក្ចមើល
ចគចមើលឯងេឹងចៅ។ 
ក្៖ ច ើយអរ់ក្មាល ំងដែែចពល នឹងអ  ៊ុំ? 
ម៖ អរ់ចតើែល់រក្មក្ចមើលេឹងច ើញចលាក្ េ ោះចលាក្និមនាមក្ច្វើអី? រួែហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចលាក្ក៏្អត់មានដែែ ែឹងថាមន រសឈឺែឹងដតថាវនិយាយអីអត់ែឹងអីចទ។ 
ក្៖ ោរ! ច ើយេឹងែល់ចពលេឹងបានគាត់ច ើញអ  ៊ុំត្បដ លប  ន្មម នឆ្ន ំចត្កាយ គាត់មក្ច ើយ
េូលរាីែ ាឹ ងអ  ៊ុំេឹងចៅ? 
ម៖ អា នងឹែល់ចពលគាត់ស្រុក្ចគេង់ចក្ើតរង្គ្រា ម នឹងបានគាត់ចនោះ។ 
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ គាត់រឹក្ រកឹ្ នឹងចយើងវមិនែឹងថាគាត់វមក្រួែចយើងន្មំចយើង នឹង កាលពីមក្រួែន្មំចៅ
បងបអូនចគត្ពមឱ្យ នឹងបានកាែពីឆ្ន ំ៦៨ នឹង(១៩៦៨)។ 
ក្៖ ោរ! ដតចពល នឹងអត់ទន់មានវកឹ្វែអីណាអ  ៊ុំចណាោះ? 
ម៖ អត់ចទ។ 
ក្៖ ចៅស្រួលត្បួលចៅចេើយចទ។ 
ម៖ ចៅស្រួលចតើមានអី។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ 
ម៖ ម្ ំចៅច្វើេមាក ែចៅស្រុក្ចេើងប  ន្មម នចណាោះ ទល់ដតចយើងថា៧០(១៩៧០) ែែឋត្បហែ នឹង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ថាែែឋត្បហែ នឹងចយើងមិនទន់ថារអី ែែឋត្បហែដតចយើងចេញេូលែក្រ ីរអីចយើងោំែំណំា
ោំរដ ា ក្បាយ។ 
ក្៖ ដតចយើងត្គាន់ដតចគេដតត្គាប់ចទអ  ៊ុំចណាោះ? 



ម៖ អា នងឹក្ដនលងចគវយឯណាចគចៅភ្នំវយោប វយណាអា នឹងចយើងចគវយចណាោះៗចៅ 
ចយើងចៅច ោះៗចៅចយើងឮៗច ើយកាំចភ្លើង្ំ អេ៎ ដតចយើងចគវយគាន ចៅឯណាចៅចៅ ចយើងចៅ
អត់ចៅែវែីវល់អីចេោះដតែក្ចៅ។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ េឹងអ  ៊ុំរត្មាប់ភាសាវញិ អ  ៊ុំចេោះអាន និង រែចរែភាសាដមមែបានេារ់
លអអត់? 
ម៖ អត់ចេោះ។ 
ក្៖ ច ើយធ្លល បេូលចែៀនអត់េឹង? 
ម៖ ចែៀនអក្ខែក្មម។ 
ក្៖ ដតអានដមមែអីបានចតើអ  ៊ុំច េ៎? 
ម៖ ចមើលក្ដនលងណាែមួក្ដនលងណាអត់ែួេអត់ែួេ។ 
ក្៖ ោរ! ច ើយេ ោះមានចេោះភាសាេិន អង់ចគលរអីអត់? 
ម៖ អត់ អត់បា ។  
ក្៖ បា អត់បចត្ងៀនចទអី? 
ម៖ ឪព ក្ម្ ំគាត់មានចនោះណា។ គាត់ឱ្យកូ្នចៅចែៀនដតកូ្នខាល េែរំត់អត់បានចែៀនចទ អត់ចេោះម ង
 នឹង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ម្ ំចេោះជំន្មន់រចមាេចបើក្ឱ្យោរ់ៗចែៀនអក្ខែក្មម នឹងបានចេោះចែៀនចេោះចមើល ែល់មក្ចយើង
ឈឺេឹងចតើ ឈឺចភ្លេច ើយ។ 
ក្៖ អត់បានេូលសាលាអីណាអ  ៊ុំ? 
ម៖ អត់ចទ។ 
ក្៖ ត្គាន់ដតបានចែៀនអក្ខែក្មមេឹងចទច េ៎? 
ម៖ ចែៀនអក្ខែក្មមចៅសាលា េ ោះចពលចក្មងវ ក្ង អេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយែល់េឹងចយើងមានចនោះអីច ើយែល់ម្ ំឈឺម្ ំចភ្លេអរ់ច ើយអក្សែ។ 



ក្៖ ោរ! េ ោះអ  ៊ុំែល់ចពលែូេជាអាយ ៧-៨ឆ្ន ំ មានឪព ក្មាា យមានបញាូ នចៅសាលាអត់េឹង? 
ម៖ ដម ឯណាបានបញាូ នចៅចែៀនចៅសាលា ចបើគាត់ោរ់ជំន្មន់ពីចែើមខាល េអាចែឿងកូ្នចេោះរែ
ចរែរំប ត្ត នឹងច ើយ។ 
ក្៖ វមានេឹងដមនអ  ៊ុំច េ៎? 
ម៖ មានមលោះអត់មលោះ េឹងចៅគាត់ចេោះដតច ើញច ើយចបើមលោះចគមានរែចរែរំប ត្តចផ្ើែេឹងចៅ 
គាត់មិនឱ្យកូ្នចែៀនចោយសាែអីែត់គាត់ត្ក្ ច ើយគាត់លៃង់គាត់មិនឱ្យកូ្នចែៀន។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយែល់ចយើងកូ្នក្មួយអីចគចេោះចែៀនដម ឪចគមាន្ូែធ្លែ ចគប ា ោះបណាា លកូ្នចគចែៀន
សាលាេិនចៅ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចគចែៀនសាលាច ងត ង នឹងចៅ ែល់ចយើងវមានចេោះដម ឪឯណាបញាូ នចយើងចៅចែៀន។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ មានដតចែើែចៅរ ីឈនួលចគ នឹងចៅ បងស្រីម្ ំចៅចៅរ ីឈនួល ចគកាប់អាយ ៨ឆ្ន ំែ ូតែល់
អាយ ២០ចណាោះ។ 
ក្៖  ូយចេើង១០ឆ្ន ជំាង។ 
ម៖ ចអើចៅចៅជាមួយចគតាំងពីចៅប  នចៅ ចៅចៅជាមួយចគពែកូ្នពែអីឱ្យចគចនោះ។ 
ក្៖ ច ើយេឹងអ  ៊ុំធ្លល ប់ច្វើដស្រេមាក ែចត្ៅពីរទូេត្តី ចត្ៅពីដែក្ទឹក្ែបរ់បា អ  ៊ុំឆ្មបអី នឹង ត្គួសាែមាន
ធ្លល ប់ច្វើដស្រេមាក ែអីចទ? 
ម៖ អត់ចទ អត់ដែលច្វើដស្រចទ។ 
ក្៖ ដតែក្រ ី នឹងម ងអ  ៊ុំចណាោះ? 
ម៖ ោរ! 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយេឹងអ  ៊ុំចតើចៅក្ន ងជីវតិែបរអ់  ៊ុំ អ  ៊ុំបានច្វើកិ្េ្កាែរែអីចគមលោះដែែ តាងំពីតូេ
ែ ូតែល់្ំប   ណឹ ងហេ៎  កាែរែដែលអ  ៊ុំឆ្លងកាត់? 



ម៖ ម្ ំឆ្លងកាត់កាលពី នឹងមក្ពីចយើងមានបាី ច ើយចៅច្វើេមាក ែេឹងចៅត្គាន់ ដតថាោំែំេូងោំ
ចរតអីេឹងចៅណារ់។ 
ក្៖ អនក្ស្រុក្បាត់ែំបង ដតេឹង... 
ម៖ នឹ ងច ើយច ើយោំដតេឹងចៅែល់ចយើងចរោះ្ំ ចរោះអីចៅគាត់ក៏្មិនចអាយចយើងច្វើដែែ។ 
ឱ្យត្គាន់ដតថាចយើងជួយតិេៗអីេឹងចៅ ចមម អីគាត់ច្វើមលួនគាត់ចទ ក៏្ចយើងមិនបានច្វើែិតែល ់  
ដែែ។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ េឹងអ  ៊ុំចតើែូេជាចម េបានអ  ៊ុំចោយសាែម្ ំែឹងម្ ំចៅពីតូេម្ ំច ើញអ  ៊ុំលក់្
គ យទវចៅផាែដត្ពក្ ូែច ើយចម េបានអ  ៊ុំបានចៅលក់្អីចៅ នងឹេឹងហេ៎? 
ម៖ អា នឹងែូេថាចយើងដបក្ពីអាពត ដបក្ពីអាពតចយើងចៅចៅែីថ្ងចយើងលក់្ែូែេឹងចៅ។ 
ចយើងចេោះដតែក្េឹងចៅ ចបើចយើងមិនែក្ោំែបប ចគចបើក្ឱ្យចយើង ូប  ូបអត់ត្គប់ចទទំងកូ្ន
ទំងអីអត់ត្គប់ចទ េឹងចយើងចេោះដតែក្ចៅចែើមបីេិញ្ឹមកូ្នចៅ។ 
ក្៖ ោរ! េឹងអ  ៊ុំលក់្គ យទវចៅផាែដត្ពក្ ូែប  ន្មម នឆ្ន ំដែែ? បន្មទ ប់មក្ពីជ ំែ ថំ្ង នងឹវញិ? 
ម៖ លក់្ែំបូងលក់្បបែ លក់្បបែលក់្គ យទវ នងឹ២០ឆ្ន ំជាងដែែ នឹង។ 
ក្៖ ោរ! យូែដែែចៅ នឹង។ 
ម៖ មក្ចត្គាោះថាន ក់្ នឹង។ 
ក្៖ បានឈប់ចៅ។ 
ម៖ បានឈប់ នឹង។ 
ក្៖ ច ើយចម េបានចៅចត្គាោះថាន ក់្េឹងវញិអ  ៊ុំ? 
ម៖ ចៅចមើលកូ្ន កូ្នវកូ្នម្ី អេ៎។ 
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ ចៅចក្ៀនសាវ យ នឹង ចៅចមើលវែល់ចៅចមើលចៅ ដនេ៎! ចយើងក៏្ជិោះម ូតូអាចន្មោះវជិោះមក្ចៅ អា
ឡានែឹក្ចនោះ នឹងក៏្មក្។ វចគេចម េវចៅឡាន នឹង វចគៀរអាមនងចយើងធ្លល ក់្ឡានែឹក្រ  ី      
ម ង់។ 
ក្៖  អេ៎! េឹងច្វើឱ្យចត្គាោះថាន ក់្ែល់ចជើងពិកាែ  អេ៎វោេ់សាេ់។ 



ម៖ ោេ់ដរបក្ ែលាត់ដរបក្ចៅដតឆ្អឹងទចទចៅ។ 
ក្៖ ោរ! អត់អីចទ ដតអ  ៊ុំចៅមានអាយ ជីវតិែលរ់ពវថ្ងៃបានែួេផ តដែែ។ ោរ! ត្គាន់ដតត្តូវដត
ចជើង។ េឹងអ  ៊ុំតាំងពីចក្មងែ ូតែល់្ំប  នចនោះអ  ៊ុំមានកាែ ែូេជាជីវតិអ  ៊ុំមានកាែផ្លល រ់បាូែចម េដែែ?
ែូេែចបៀបកាែែរ់ចៅអីេឹងដែែេឹងហេ៎? 
ម៖ ចេោះដតផ្លល រ់ែូេថាចយើងចៅណាឈឺេឹងចៅ ឈេឹឺងចទើបដតណាថាចយើងឈឺចត្គាោះថាន ក់្
ចយើង នឹងចទ។ ចយើងឈចឺៅត្តូវចេោះដតែ នរា នឹងបចណាា យមក្។ 
ក្៖ ោរ!  នងឹច ើយ។ ោរ! េឹងអ  ៊ុំចតើរត្មាប់អ  ៊ុំ អ  ៊ុំចក្ើតទន់ជំន្មន់ប  លពតដមនចទអ  ៊ុំ និយាយ
ចៅចក្ើតម ន នឹងចទៀត អេ៎េឹងអ  ៊ុំរត្មាប់ជំន្មន់ប  លពត។ ឥេូវនិយាយពីជំន្មន់លន់នល់ម ន ចតើ
ចម េមលោះដែែជំន្មន់លន់នល់ហេ៎ ពី៧០(១៩៧០ )ែ ូតែល់៧៥(១៩៧៥)ជីវតិអ  ៊ុំចម េដែែ? 
ម៖ ចអើ! អា នឹងម្ ំច្វើេមាក ែ នងឹជាមួយបាីចៅបាត់ែំបង នឹង។ 
ក្៖ ោរ! មានទមាល ក់្ត្គាប់ឮអីអត់អ  ៊ុំ? 
ម៖ ច េ៎! អាចគទមាល ក់្ចេោះដតឮ ច ើយត្គាប់ចបើថាចៅក្ន ងអាពតចទៀតច ើញក្បា ល់ទមាល ក់្ នឹង     
ម ង។ 
ក្៖ ចៅក្ន ង៧៥ែល់៧៩ នឹង(១៩៧៥ ១៩៧៩)? 
ម៖ ពីឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៥)យី កាល នឹងជំន្មន់អាពតទមាល ក់្មិនដមន៧៥ចទ(១៩៧៥)៧៣  (១៩៧៣)
។ 
ក្៖ ៧៣(១៩៧៣)អា នឹងជំន្មន់លន់នល់ ដតចពល នឹងក៏្មានទហនប  លពតដែែអ  ៊ុំច េ៎? 
ម៖ មាន! អា នឹងពីចគចក្ៀែចយើងចៅថ្ត្ព នឹង វឆ្ន ំ៧០ែល់៧២ នឹង(១៩៧០-១៩៧២) នងឹច ើ
យ។ 
ក្៖  នឹងច ើយ ចពលដបក្ទមាល ក់្រចមាេ នឹង អេ៎។ 
ម៖  នឹងច ើយ ែែឋត្បហែច ើយឆ្ន ំ៧២(១៩៧២)។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ 
ម៖ ៧២(១៩៧២)ញ  មចក្ើតបអូនវចនោះ។ 
ក្៖ ោរ! ច ើយអ  ៊ុំជួបចែឿងអីចគមលោះដែែ អ  ៊ុំអាេនិយាយពីចពលដែលអ  ៊ុំជួប នងឹហេ៎? 



ម៖ ចអើ! ជួប នឹង ចបើនិយាយពីជំន្មន់ប  លពតក្បា ល់ទមាល ក់្េូលមក្ក្ន ងត្តង់ចរ នឹង នឹក្ច ើញ 
អាែមម ៍ថា។ ចបើចគទមាល ក់្េំមួយត្គាប់េំែំបូង នងឹរប់ទំងអរអ់ត់មានែរច់ទ ទំងចគទំងម្ ំ
អី ចេោះដតអាែមម ៍គិតេឹងហេ៎  ច ើយែល់ចពលេូលេឹងម្ ំអត់ហ នេូលចត្ៅម្ ំចៅមាត់ត្ជក្។ 
ក្៖ ស្រួលែត់។ 
ម៖ ស្រ  ក្ចមើលត្គាប់ កូ្នឱ្យចៅបប ោះចយើងមាត់ត្ជក្េឹងច ើយម្ ំញាក់្េឹង ិ។ ម្ ំញាក់្ចេើង
ែូេរអីេឹងចេើងោក់្កូ្នចលើចលល េឹង  ិ ចេើងែចបើក្ហេ៎។ ម្ ំញាក់្ម្ ំខាល េហេ៎  កាល នឹងម្ ំភ័្យ
ណារ់ថាចែឿងជំន្មន់អាពត នឹងញ  មបាក់្ចបៀែ។ 
ក្៖ក្ា ងៗម ងច េ៎អ  ៊ុំត្គាប់? 
ម៖ ោរ! ច ើយែលក់ាែចពលវយចក្ៀែេឹងចខាម េ ចលាក្ព ក្វចខាម េបា វ នឹងចែក្ចៅចលើផទោះ
ហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ទំង២គាត់ខាល េគាត់ថាជំន្មន់គាត់ោប់ចលាក្ព ្ ឆ្យ។ ជំន្មន់ នឹងគាត់ោប់បានហេ៎ែល់
ចពលមក្រម័យប  លពតចនោះស្សាប់គាត់មក្បាក់្រាត។ គាត់ញាក់្សាេ់េ ោះគាត់ច ើញរ ទាចទ
កាំចភ្លើងចគចេើងែចលាងត្ពឹលច ើញអាកាចគឱ្យចត្ោង។ 
ក្៖ តាមពិតគាត់ចេោះមនាវជិាា ដែែចតើអ  ៊ុំច េ៎? 
ម៖ ចេោះដែែ ដតគាត់ថាែូេបាក់្រាតចម េ ែល់បាក់្រាតទរ់ មានឯណាែល់គាត់ចៅពួក្បអូន 
ក្មួយគាត់ នឹងបអូនខាងក្មួយត្បសាែ នឹងក្មួយអីត្តូវបងថ្ងលដែែ ចក្ៀែចៅថ្ត្ព នឹងក៏្គាត់ចៅែល់ថ្ត្ព 
 នឹងក៏្ច្វើអីឱ្យដែែ ចតើបញ្ ោះរីលបញ្ ោះអីឱ្យដែែ ចតើប  ដនាត្គាន់ដតហមមាត់ហេ៎  ហមអត់ឱ្យនិ 
យាយមាត់ ែល់ដតចយើងម រមាត់ចគបាញគ់ាន ទហន ចេើងចៅបាញគ់ាន ចេើងចៅបាញ់េំមាត់ 
បាញ់ពីចនោះធ្លល យពីចនោះេឹងចៅ ។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ 
ម៖ ច ើយែឹងបាញ់ត្តូវទីណាចទៀតរប់ចៅ អា នឹងគាត់ហមដែែ ប  ដនាចយើងអត់សាា ប់គាត់ចៅ
បញ្ ោះរអីៗគាត់ចេោះច្វើចតើ។ 
ក្៖ ោរ! 



ម៖ អូ! ក្ ំដតជំន្មន់អាពតេឹង ច ើយក្ ំគាត់ថាគាត់ទល់ទឹក្ចន្មមេឹង ចបើថាគាត់ចៅែល់រពវថ្ងៃ
ចទោះបីគាត់ោរ់ជរាចម េក៏្។ 
ក្៖ ចៅដតពូដក្! 
ម៖ អាេចៅេិញ្ឹមកូ្នេិញ្ឹមអីែរ់ស្រួលអត់មានពិបាក្ផង។ 
ក្៖ ោរ! េឹងអ  ៊ុំរត្មាប់ចពលក្ន ងជំន្មន់ប  លពត ចតើជីវតិែបរ់អ  ៊ុំចម េដែែ ពិបាក្កាែ ូបេ ក្អី
ចម េដែែ? 
ម៖ ចអើ! ពិបាក្ណារ់ ចវទន្មណារ។់ 
ក្៖ ចម េមលោះអ  ៊ុំអាេចែៀបរាប់ពីមួយ នឹងេឹងហេ៎? 
ម៖ ជំន្មន់ប  លពតមានរអី ចគចបើក្អងកែឱ្យចយើង ូបតិេៗេឹងចៅកាលណាោេ់ចរបៀងេឹងចៅ
បបែ២កាា ប់អីចៅថាក្នលោះកំ្ប  ងេ ោះ។ បបែចៅជួនកាលដលងលហ ងលាយអីេឹងចៅណាេ៎។ ចបើថារាង 
ចបើចគ ចគលាយចេក្ ចយើងមានអីមានដតលហ ងចេោះោក់្លាយចៅរលក៏្លហ ងលាយក៏្លហ ង។ 
ម៖ ចែើមលហ ងច ើយក៏្ដផលអ  ៊ុំ? 
ម៖ ដផលវម្ ំអត់ដែល ូបចទគលវ់មានដតដផលចទ ចេោះដតចៅចៅចគឱ្យចបោះចគឱ្យអីេឹងមក្ចយើងចេោះ
ដត ូបចៅ ចបើចែឿងថាមាឹលលហ ងអត់ដែលមានចទ មាឹលចេក្ក៏្ចោយ។ 
ក្៖ ោរ! គល់វ នឹង ? 
ម៖ ោរ! អត់ដែលចទ។ ចបើថាលហ ងបបែក៏្លហ ងរលក៏្លហ ងេឹងចៅ។ ជួនណាលមានសាេ់មានត្តី
អីចេោះដតរលែចៅបង់អំបិល។ ជួនកាលបានចយាធ្លចគមលោះចគេិតាលអ ចគមានអំចណាយទននឹង
ចយើងចៅ ចគចៅចៅចគបានសាេ់ចគាសាេ់ត្ជូក្េឹង ចគយក្មក្ឱ្យចយើងតិេៗចៅចយើងយក្ត្ប 
ឡាក់្ចៅទ ក្ត្គាន់ ូបបនាិេៗេឹងចៅ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ អត់មានចនោះចទ។ ជួនណាចែើែចោលកូ្ន កូ្នចៅផទោះទំង២ន្មក់្ នឹងទំង២ទំង៣ ចែើែចៅែក្ 
ចែើែចៅែក្ជាមួយពួក្ចយាធ្លចគ នឹង ចយាធ្លចគចែើែចៅែក្ចរបៀងឱ្យក្ងទ័ពចគរ ីដែែ។ ឯងែល់
ចគចៅចៅ ចៅជាមួយចគ ចៅែល់ចពលេិតចរតម្ីចយើង នឹង ចរតោរ់ចគបបែ បបែអាចរត
 នឹងចៅច ើយ ច ើយអាត្តប់ញ ងចគ នឹងចគលងីប ក្ ប ក្ច្វើទឹក្ចត្គឿង អ។ 



ក្៖ ោរ! 
ម៖ បាយចរត នឹង បបែចរត នឹង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចគែូរដេក្ឱ្យចយើងមួយដវក្ក្នលោះមាន ក់្មួយដវក្ក្នលោះប   ណឹ ងចទ ច ើយចយើង ូបចៅប ក្
ត្តាប់ញ ង នឹងច្វើទឹក្ចត្គឿង ត្តួយសាវមា វ ត្តួយែំេូងអីេឹងចៅណាេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ត្ជលក់្ចៅ ូបចៅ កាល នឹងចវទន្ម ច ើយកាល នឹងមក្ផទោះវញិដមនចៅ មិនដមនថាចៅចែើែ
ចគាក្អីចនោះណាេ៎។ ល យទឹក្ត្តឹមជងាង់ត្តឹមចលល  ចែើែល យទឹក្េឹងចៅែក្ចរបៀងឱ្យកូ្ន ូបហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! ចវទន្មណារ់ជំន្មន់អាពត នងឹ។ 
ក្៖ េឹងអ  ៊ុំមានដែលធ្លល ប់ច ើញចគរមាល ប់មន រសរមាល ប់អីចទ? 
ម៖ អត់ចទ! ម្ ំអត់ច ើញចទ មក្ច ើញ ច ើញអាចយើងែូេថាចគថាយួនេូលមក្ នឹងហេ៎។ 
ក្៖ ចម េវញិចៅអ  ៊ុំ ? 
ម៖ ែូេថាយនួេូលមក្ ចយើងមិនែត់ចគមិនចៅន្មំគាន ែត់ អាចម្ំៗចគចៅបាត់ច ើយចៅដតអា
កូ្ន រាយែងចទណាេ៎។   !ី អាកូ្នរាយែងមលោះក៏្ែត់ចៅ អាត្បជាជនចយើង នឹងក៏្ែត់ ែត់ៗជាមួយចគ
េឹងចៅ ែល់ែត់មក្ែល់ នឹងវក់្ចអើចគ េ ោះវែត់ពីងនល់ជាតិេ ោះមក្ដែែចន្មោះ ែចទោះចេើង២០-៣០
ែចទោះ ែល់ចយើងេ ោះមក្ជួបចៅ ែល់ចពលេឹងចៅ នឹងែូេថាចយើងចេោះ។ ចបើថាចយើងចេើងចៅចលើ
ចគមិនបាញ់ចយើងចោល ចគចៅកាក់្ចៅ នងឹពីចត្រោះអីយួនវចែញេ ោះមក្ហេ៎  ែល់ចពលេឹងចៅ 
ចយើងែល់ចពលចយើងេឹងក៏្ចយើងមក្វក់្ចអើែជាមួយវ វរួែចយើងច ើយម្ ំមក្បួនែប់ត្គសួាែដែែ 
 នឹងចេើងមក្ែល់ចគរួែ ម្ ំចមើលម មចគែល់ចគរែួ រួែថាេ ោះដ ព ក្ដម  នឹងចៅណាមក្ណា។ 
ក្៖ យួនរួែច េ៎? 
ម៖ ចយាធ្ល នឹង។ 
ក្៖  អេ៎! ចយាធ្ល! 
ម៖ អាពត នឹង ែល់ច ើយម្ ំក៏្មានគំនិតមួយចឆ្លើយចេោះែក្នឹក្ច ើញថា   !ី ត្បធ្លនរ ក្ែ ៍
ឱ្យចេើងចៅរ ក្ែ ៍វញិ ចយើងចឆ្លើយេឹងថាអត់ែឹង អេ៎។  



ក្៖ ោរ! 
ម៖ ែូេចេោះែូេថាន្មំមាត់ឱ្យចយើងចឆ្លើយេឹងរួែេឹង ច ើយចគត្បាប់ចគេឹងែល់េឹងចគថាចបើត្ប 
ធ្លនរ ក្ែ ៍ចគឱ្យចេើងចៅរ ក្ែ ៍ណា? ច ើយថាអូែគគី ែល់ច ើយចគថាេឹងមិនបាេ់
ចទចៅ ចៅចត្កាយរិនចៅែលេឹ់ង ចយើងបក្មក្ចត្កាយច ើយត្បាប់ថាចៅឱ្យចរៃៀមចៅ ចគរួែ
ក្ ំមាត់ថាត្បធ្លនរ ក្ែ ៍ ឱ្យចេើងចៅឱ្យមក្ចយើងចៅចរាងចគ ច្វើចរបៀងច្វើអីកិ្នស្រូវកិ្ន
អងកែកិ្នអីឱ្យចគច ើយក៏្ចយើងបក្ស្រូវ ច្វើឱ្យចគច ើយក៏្បក្ បក្មក្មានហ នចៅចែក្ នឹងណាេ៎  
ចគឱ្យបក្ចត្កាយថាេឹងហេ៎ េឹងបក្ចត្កាយថាចយើងមក្ភ្នំកំ្ពីងពួយេឹងចៅណាេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយចយើងមក្ចយើងេូលថ្ត្ពេឹងចៅ េូលក្ន ងថ្ត្ពឱ្យឆ្ៃ យពីផលូវចគ នឹងហេ៎  ច្វើឱ្យចគពីថ្ងៃ
ច ើយែល់លាៃ េចេើងចយើងចបាលថាចៅកំ្ពីងពួយច ើយចយើងមិនចៅកំ្ពីងពួយណា។ ចយើង
ចបាលេូលថ្ត្ពទំងអរ់ ចេោះដតអាចគាមិនចរាទ៍អាអីក៏្មិនចរាទ៍ចទៀតណាេ៎  ចគាចគអនក្ែឹក្ែចទោះណា 
ចយើងមានអីចយើងច្វើដតអាគាវអូរ នឹង ែល់ចពលចនោះចយើងយក្ចៅេូលថ្ត្ពចត្រក្ អត់មាន
អាណាមាត់ក្ែអី។ ចគថាយប់ នឹងយួនចែញវចេញម ងែចទោះវចេញដ អង ច ើយែល់វចេញ
អរ់ចៅ បានវចេញមក្ែល់និយាយចៅ វថាចគចៅបាត់អរ់ច ើយថាអញ្ងឹហេ៎។ ចគចៅបាត់
អរ់ែលីងែចទោះអត់ឮរូែចទៀតណាេ៎  ច ើយេ ោះចយើងចៅឆ្ៃ យវមានចៅជិតណាចយើងេូលចៅ
ចៅឆ្ៃ យែល់េឹងចៅចគក៏្េូលចៅបាត់ចៅចយើង ចៅចមើលរិនបានន្មំគាន ចេញមក្ែល់ចយើងន្មំ
គាន ចេញមក្ចែក្ចៅអាក្ដនលងកិ្នអងកែ នឹង។ អាក្ដនលងកិ្នអងកែ នឹងមួយយប់ ចគឱ្យចៅច្វើស្រូវ
អងកែចគចទៀតហេ៎។   ី! ពួក្ឆ្លបចគែល់ចយើងមិនចៅច្វើឱ្យចគ ច្វើឱ្យចគរាងថ្ងៃតិេវេង េងមួយ
ដមស៧-៨ន្មក់្ ស្រីដត២ន្មក់្ចទ។ កាល នឹងវេងមន រស នឹងែលច់ៅចយើងចមើលចៅច ើញស្រី
 នឹង២ន្មក់្រ ទាដតេិនកូ្នេិនចទ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ វមិនដមនជាចនោះចទ ច ើយត្បរុ នឹង៥ន្មក់្ ែល់វេងចៅែល់ច ើយពួក្វរែួម្ ំ ពួក្ម្ ំ
ប  ន្មម នអីេឹងរួែេឹងចៅណាេ៎  រួែថាពួក្ នឹងេឹងចយើងេង់ច្វើែូេគត្មូែូេពួក្ នឹងដែែឬក៏្អីថាេឹង
ចៅណាេ៎ ច ើយចយើងក៏្ចឆ្លើយថាអត់ចទ។ ម្ ំពួក្ម្ ំអីមិនចៅេឹងចទ ពួក្គិតថាអងាកាែបែិវតាន៍អីេឹង



ចៅណាេ៎  ចេោះដតនិយាយេឹងចៅតាមេិតា នងឹ ចយើងអា ិតច ើយ ែូបចគែូបចយើងបអូនចគបអូន
ចយើងអា ិតច ើយ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ែល់ចពលែលយ់ប់ចេើងវយក្ចៅវយចោល វមិនដមនវយចោលចៅឆ្ៃ យអី វវយែូេ
ថាចយើងចៅ នឹងត្បដ លែបង នឹងែំបូក្។ េ ោះចយើងចៅចនោះ កាែោឋ នចគរាបចរមើច ើយែំបូក្ចៅ
ត្បដ លចៅែបងចៅ នឹងេឹង។ 
ក្៖ ច ើយច ើញចៅនឹងដភ្នក្អីអ  ៊ុំ? 
ម៖ អត់ច ើញចទ ដតចគវយយប់។ 
ក្៖ ឮចទ? 
ម៖ អត់ឮចទ វបាញ់ែូេថាវបាញ់ផ្ េ។ 
ក្៖ អូយ! រមាល ប់នឹងកាំចភ្លើងអ  ៊ុំច េ៎? 
ម៖ មិនែឹង។ 
ក្៖ មិនដមនវយចៅនឹងកាំចភ្លើង។ 
ម៖ វនឹងកាំចភ្លើងវបាញ់ផ្ េនឹងែីហេ៎  ចយើងចម េនឹងឮ។ 
ក្៖  នឹងច ើយ។ ច ើយសាក្រពវវយក្ចៅចបាោះចោលចៅឯណាចៅអ  ៊ុំ? 
ម៖ បាញ់ច ើយវក្ប់ចោល នងឹចៅ។ វយក្ចៅណាវក្ប់ចោល នឹងចៅ ច ើយែល់ចនោះចៅ
បានពួក្ចនោះចៅែល់ពួក្ចនោះចៅច្វើរអីចទ ែលវ់និយាយថា  ីពួក្ត្បុរៗ នងឹហេ៎។ វថាវយ
ណាមិនវយ វយជិតដក្បែឯងែដែលែលេឹ់ងចយើងអត់ទ ក្េិតាេឹងចៅណាេ៎។ ត្ពឹក្ចេើងបក្
ចត្កាយ បក្មក្ក្ដនលងចរាងចគាចត្កាលចគាចគ ែល់ចគបក្មក្ចត្កាយ។ ចយើងបក្មក្ចត្កាយមក្
ោំបាយោំអីពួក្ចគអនក្ចៅ នឹងក៏្ចគនិយាយថា ចយើងែួររាន់ោបំាយពីត្ពឹក្អីេឹងចៅណាេ៎   បូ
ចៅេឹងចៅណាេ៎  ច ើយក្ ំចៅែំច ើ ែចយើងចេញចត្រោះមានឆ្លបចគមក្ថាេឹងហេ៎  ច ើយែល់ចពល
 នឹង ចយើងោំបាយោំអីេឹងចៅ។   ី! ស្សាប់ែល់ចយើងចនោះអាមួយចន្មោះវវយចោលចៅចយើង
កំ្ពីងពួក្ដែែ នងឹវយចៅវច្វើែួលតាមចគ វដស្រក្អួយដែែចៅ វែត់មក្ចនោះចគេងចៅក្ដនលង
ចនោះដមសេងចេើងែបឹ ចេើងសាន មែល់ច ើយវរក់្អាវថ្ែដវងេឹងវអត់។ ចយើងចមើលអត់ែឹងចទ



ណាេ៎ ែលច់យើងចពលដបក្ នឹងចយើងែត់ចេើងមក្ងនល់ ច ើយបានវត្បាប់ចយើងែល់ចយើងចៅ
ចយើងបក្ោំបាយ ូបច ើយមិនចេញែចទោះ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចយើងបែែចទោះចេញ ច ើយចយើងបែែចទោះចេញស្សាប់ដតពួក្វមក្ដមន ឆ្លបបួនែប់ន្មក់្  ីវម
ក្។ 
ក្៖ ក្ ំអីចៅ នឹងពិបាក្ចទៀតអ  ៊ុំចណាោះ? 
ម៖  អេ៎! ក្ ំអីចយើងត្តូវរប់ទំងអរ់គាន បាត់ច ើយ វបាញ់រប់អរច់ ើយវអត់ទ ក្ចទ។ វែឹងថា
ចយើងែត់ចេើងយនួច ើយ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ែល់ចពលចយើងក៏្ន្មំគាន ែត់ក៏្ពួក្ម្ ំចនោះចៅអាអនក្ចនោះចៅ នឹងដែែ នឹងហេ៎។ អាអនក្ត្បាប់
ចយើងថាេ ោះបងឯងមិនចៅចទច េ៎។   ី! ថាចៅម នចៅោំចៅតាមចត្កាយ ស្សាប់ដតមួយរនទ ោះ
ពួក្ចយើងចេញត្បដ លពីចនោះចៅែល់ងនល់ចលើេឹងហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ស្សាប់ដតអាអនក្ឱ្យចយើងមក្ម នមានអីោក់្ែចទោះបំចបាលបា ក្បាក់្ពភី្ង ច ើញវមក្ចត្េើន 
បំចបាលចគាពភី្ង។ វបាញផ់ងអីផងែល់ចពលចៅជួបគាន  ចយើងចៅចនោះ ហេ៎បាត់ែំបងចៅរអី
ចគ។ 
ក្៖ កំ្ពីងពួយ? 
ម៖ ដមនចទ! 
ក្៖ ងមចគាល? 
ម៖ ចេើងមក្ជិតងមចគាលច ើយចគចៅ។ 
ក្៖ ចមាងឬរសី ី? 
ម៖ ដមនចទចគចៅវលរអីចគចម េចទ ចេើងមក្ែល់វល នឹង។ 
ក្៖ វលស្រីស្រចណាោះអីចគ។ 
ម៖ អា នងឹចគចៅរអចីគចទ ចេើងែល់ចេើងមក្ែល់ នឹងវត្បាប់ពួក្ែចទោះ នឹងហេ៎។ 



ក្៖ ោរ! 
ម៖ ែចទោះ នឹងគាត់ចៅចគាក្ ម ំ ែល់ច ើយគាត់ត្បាប់ថាចេោះឱ្យពួក្ដ អងមក្ម នហេ៎  ថាអញ្ឹង 
ហេ៎  ចអើ! ត្គាន់ដតដ អងចេញមក្ផ តបនាិេ ស្សាប់ដតអញចមើលចៅដម ពីេមាៃ យចគមក្ត្បដ លជា 
១០ន្មក់្ជាង។ អញោក់្ចគាបំចបាលវចែញបាញអ់ញតាមចត្កាយចតើ ដតបាញ់អត់ត្តូវចទ ចយើង
ចៅែល់ែបងច ើយ វចៅត្តឹមចនោះហេ៎  វបាញ់ចយើងមិនដមនចនោះ។ ទត្មាំដតដ អងបាញ់ម មដត
ចៅអរ់បាត់ចៅច ើយ ែលច់ ើយបានចេើងមក្ែល់ចនោះ នងឹបាន វនិយាយត្បាប់វច ើយ
 នឹង បានអាមួយ នឹងថាចមើលថ្ែម្ ំ ិ េងវេងជាប់ច ើយ នឹងបានចមើលសាន មចៅវថាម្ ំចោោះ
អាវវថា។ កាលចៅក្ដនលងក្ន ងចន្មោះវអត់ត្បាប់ចទ ពីចត្រោះអីវច ើញពួក្ឆ្លប នឹងមក្ដែែហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយក៏្វអត់ហ នត្បាប់ថាចគចនោះ ែល់មក្ែល់ចនោះ នឹងបានវត្បាប់។ 
ក្៖ ច ើយអ  ៊ុំមានបានជីក្អាងទឹក្កំ្ពីងពួយ នឹងអត់? 
ម៖   ីម្ ំជីក្ចតើ។ 
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ ម្ ំចៅកំ្ពីងពួយ នឹង។ 
ក្៖  នឹងរ ទាដតអនក្ចនោះច ើយ មានចគសាល ប់ចត្េើនណារ់ចៅក្ន ង នឹងហេ៎អ  ៊ុំច េ៎? 
ម៖ វេ ោះចៅម ជទឹក្ចៅត្តីវរ ី។ 
ក្៖ ក្ន ងទឹក្ នឹង? 
ម៖ េ ោះត្តីចសាា ែចគអារា  ូចគប  ន  ្ងសាំងហេ៎។ 
ក្៖  ូេ៎!  
ម៖ មិនដមនតិេណាេ៎  ត្តី្ំៗណារ ់ពួក្ក្ងទ័ពេល័តអីវចៅម ជទឹក្ម ជអីខា ំអាមលោះខាំចៅោេ់
មួយកំ្ន្មត់អចញ្ោះចៅ។ 
ក្៖ ែូេក្ន ងចែឿងេឹង អេ៎? 
ម៖ ោរ! 
ក្៖ ច ើយេ ោះអ  ៊ុំដែលច ើញត្តី នឹងវចេញមក្អត់? 



ម៖ អត់ដែលច ើញចទ ប  ដនាត្គាន់ថាអនក្ចនោះចគច ើញហេ៎្ំណារ់ ប  នអារា  ូថាចគចៅថាអា
ត្តីចសាន ែអារា   ូនឹង អា នឹងរ ីខាំមន រសខាំអីច ើយ េ ោះប  ន  ្ងសាំងច ើយ។ 
ក្៖  នឹងច ើយ។ 
ម៖ មិនដមនតិេ មិនដមនតូេណាេ៎  ្ំណារ់ចលាក្ច ើយ ចត្រោះកូ្នវចអើែរឹងដតមួយរំប ក្រឹង
ដតប  នផទោះចយើងចនោះ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ឱ្យចេើងត្ក្ មចឆ្ោះចមើលចៅ ចយើងចមើលពីចលើអាដេង។ 
ក្៖  នឹងចៅអាងទឹក្កំ្ពីងពួយ ? 
ម៖ អាងហេ៎  ចយើងចមើលពីចលើសាព នហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ អា នឹងចគបិទចគច្វើបិទ ែល់ដតត្តូវចគចបើក្ចៅបានចគចបើក្ហេ៎។ រូមបីដតត្តីឆ្ល ងចយើងចមើល
ពីចលើប  នៗច ោះឱ្យចេើងចភាល ែ។ 
ក្៖ អត់មានអនក្ណាចគចនសាទដែែអ  ៊ុំច េ៎? 
ម៖ មានអាណាហ នរទូេអនក្ចៅ នឹង។ 
ក្៖ ចពលចៅជំន្មន់ប  លពតច េ៎? 
ម៖  នឹងច ើយ។ 
ក្៖ េឹងចម េបានជីក្ចម េចក្ើតចបើរ ទាដតទឹក្ នឹងអ  ៊ុំ។ 
ម៖ ហេ៎ !  
ក្៖ បិទមាខ ងទ ក្មាខ ងដមន? 
ម៖ កាល នឹងចយើងជីក្ច ើយ។ 
ក្៖  អេ៎! 
ម៖ ជីក្ច ើយបានបងហូតទឹក្េូល។ 
ក្៖ ច ើយត្តីេូលមក្ដែែមក្? 
ម៖  នឹងច ើយ ត្តីវមក្ច ើយ។ 



ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ ច ើយេ ោះែល់ចពលថ្ងៃែចំោោះវញិចម េចៅអ ំ? 
ម៖ ចពលែចំោោះែូេបាននិយាយត្បាប់ថាបានែត់ចេើងមក្ជួបពួក្ចគអីេឹងហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! ច ើយក៏្បានធ្លល យចេញចៅត្ពំដែនច ើយចេញចៅជំែ ចំៅ? 
ម៖ អាចៅជ ំែ  ំនឹងទល់ដតចយើងចនោះច ើយចយើងចេើងមក្ចៅបានចេើងមក្ចៅបានមួយដម ពីែ
ដមច ើយ ែល់មួយដមពីែដមេឹងចគចេោះដតចៅៗណាេ៎  ែល់ចគចៅៗអាមលោះចគថាឡានែឹក្យក្ចៅ 
ទមាល ក់្ចោលចៅភ្នំវយោបេឹងហេ៎។   ី! ពួក្ឡានែឹក្យក្ចៅោក់្ចោល ោក់្ចោល នងឹ ែល់
េឹងចយើងឮេឹងចយើងអត់ហ នចៅចទណាេ៎  ច ើយេិនៗមលោះចៅ នឹងចេោះដតថាក្ ំឱ្យចយើង ក្ ំចៅអី    
េឹងខាល េហេ៎  ដតែល់ចយើងចបើចយើងនឹក្ច ើញចយើងមិនចៅ ដតចបើចយើងកូ្នចយើងចៅែក្ែរ់រនិ 
ឥេូវចបើចយើងចៅ នឹងចយើងមានម មែបែអីែក្ចយើងអត់មានអីែក្ចទ។  ចគចៅត្គប់គាន ហេ៎  ចយើង 
ចយើងចៅនឹងចគចៅ។ 
ក្៖ វមិនដែលចនោះចទច េ៎ មិនដែលអរ់ទំងអរគ់ាន ។ 
ម៖ ចយើងវអចញ្ក្ ចយើងចៅត្គាន់ដតថាចយើងន្មំកូ្នចយើងចៅដតមួយែររ់ិនចៅ។ ចយើងមិន
ដមនចេតន្មេង់ឱ្យត្បចទរចគចទមាន ក់្ៗថាចៅ ចៅចែើមបីែរ់ចែើមបីស្រុក្ដមមែស្រលួលប់មក្វញិចទ 
ណាេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ មិនដមនចៅស្រុក្ចគចទ  អេ៎! ែល់ចពលចគ ែល់ចយើងចៅែលថ់្ងចៅអីេឹងចៅ ចគថាចគចៅ
ចៅរមាា រអីច្វើេឹងៗចៅ ច ើយចយើងចគថាចគចៅចៅចយើងចេោះដតចៅរមាា របានមានចត្ពង
រំណាងចយើងបានចៅក៏្ចៅៗណាេ៎។ ចបើចយើងមិនបានចៅចយើងមក្ស្រុក្ចយើងវញិចៅ។ 
ក្៖ ោរ!  
ម៖ ចយើងចទោះបីចៅស្រកុ្ចយើងចៅស្រុក្ចគ ចយើងេង់មក្ស្រុក្ចយើងេង់ចៅែូេថាចៅពីដត្ពក្
 ូែចៅភ្នំចពញណាេ៎  មិនដមនចៅភាល មមក្វញិភាល មណា។ 
ក្៖ ោរ! 



ម៖ ចយើងមិនដមនែូេេឹងណាេ ោះចយើងគិតេឹងបានេឹងចេោះដតរមាា រចៅែល់រមាា រ ចបើបាន
ចៅបាន ចបើមិនបានក៏្ច ើយចៅចយើងគិតេឹងែល់ច ើយ ចយើងមក្បានដត នឹងវត្តូវជាប់អា
ច ម្ ោះកូ្នមួយដែលចយើងអត់បានចៅ នឹង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ម្ ោះកូ្ន នឹងក៏្គាត់យក្ច ម្ ោះបអូនមក្ោក់្ដែែ េ ោះគាត់ទហ នចណាោះ។ 
ក្៖ េឹងអត់បានចនោះ ច ើយក៏្ធ្លល ក់្ទំងអរ់គាន ចៅ? 
ម៖ ទំងអរ់គាន ចៅ។ 
ក្៖ ដតកូ្ន នឹងកូ្នែបរ់អ  ៊ុំដមនចតើច េ៎? 
ម៖ កូ្ន! កូ្នម្ ំអា៣-៤ន្មក់្ចត្កាយ នឹង កូ្នែបរគ់ាត់ចត្កាយ នឹង។ 
ក្៖  អេ៎ៗ នឹងច ើយយល់ច ើយ។ េឹងកូ្នអ  ៊ុំមានចត្កាយចទៀត។ 
ម៖ កូ្នដតចត្កាយដែលសាល ប់ នងឹ។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ 
ម៖ ចបើពួក្ច ងចនោះ ចៅចក្ៀនសាវ យច ើយរ មចនោះបានឪម ន។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ េឹងអ  ៊ុំស្រីចតើចអើអ  ៊ុំដែលធ្លល ប់ចវញវលលិចតា អីអត់ ច្វើអីអត់? 
ម៖ អត់ចទ។ 
ក្៖ អត់ដែលច្វើរកែចតាន តច្វើអីចទចណាោះ? 
ម៖ អត់ចទ អត់ដែលចទ។ 
ក្៖ ោរ! េឹងអ  ៊ុំចពលដែលអ  ៊ុំជីវតិលបំាក្ជាងចគបំផ តជាងចគចៅ អវីដែលលបំាក្ជាងចគបំផ ត
ហេ៎? 
ម៖   ី! ពិបាក្ជាងចគគឺពិបាក្ជំន្មន់អាពត នឹងច ើយ ដែលដបក្អាពត នងឹច ើយដែលពិបាក្
ចវទន្ម។ 
ក្៖ អ  ៊ុំមានដែលរម័យថាថ្ងៃណាមួយ នឹងត្តូវសាល ប់ចទ ចោយសាែវចមើលចៅផ យៗចពក្ អេ៎? 



ម៖ ច េ៎! គិតដែែចតើ ចេោះដតនឹក្ច ើញថាច ើញចគេឹងចយើងមិនែឹងថាថ្ងៃណារប់ដែែ។ េ ោះចបើ
ចយើងមក្ដែែ។ ចយើងន្មំកូ្នចែើែឆ្លងកាត់ជួនកាលច ើញរប់ចៅតាមភ្លឺដស្រអីេឹងដែែ នឹង ចេើង
ចត្ក្ៀមែូេក្ដងកបេឹងដែែ នងឹ។ 
ក្៖   ី! អនក្មលោះចទើបច ើមៗសាល ប់ដែែ នឹងអ  ៊ុំ? 
ម៖ អត់ដែលជួបចទអា នឹង ចអើថាកាលជំន្មន់វចៅអាពត នឹងវចៅែក្ចៅរទូងអា នឹងដមនក្ប់
ចៅ នឹងភ្លឺដស្ររាក់្ៗ នឹងដក្អក្េ ោះច ើយចអ ើយចៅមិនបានចទចលាក្ចអើយ។ 
ក្៖ វចេោះដតក្ប់បាតណាបាត ីម ងអ  ៊ុំច េ៎? 
ម៖ េ ោះវយចោលក្ដនលងណាក្ប់ក្ដនលង នឹង។ 
ក្៖ វអត់មាិលម្ ំឆ្ៃលែ់ល់ច ើយ។ ែឹងវងីវ? 
ម ៖ែឹងវនឹក្ច ើញចម េវ វវយចៅវក្ប់ចៅ នងឹភ្លឺដស្រ នឹងចៅ   ី! ែល់ចពលចយើងចៅែក្
រំណាបែក្អីចៅ ដក្អក្ត្បដ លចយើងត្តឹមទវ ែេឹង ិ។ 
ក្៖ ជិត នងឹេឹង? 
ម៖ ក្ដនលងទវ ែែបង នឹងច ើយ ចយើងត្តឹម នឹង   ី! មាន ក់្ៗអាណាក៏្ខាល េដែែ ែល់មក្ផទោះវញិចែក្
គិត  ីអញត្បដ លចគយក្ចៅវយចោលេឹងដែែចនោះ ែូេចខាម េដឆ្កចខាម េឆ្ម េឹងដែែចនោះ។ 
ក្៖ ម្ ំឆ្ៃលែួ់ងេិតាវច្វើពីអីចគបានរមាល ប់មន រសសាហវចម លោះ? 
ម៖ មិនែឹងអីវ។ 
ក្៖ ច ើយអ  ៊ុំែូេជាចម េេង់រួែអីចភ្លេច ើយចនោះច ើយ ដតមួយ នឹងរខំាន់ដែែេឹងហេ៎ណាេ៎ ។     
េឹងរត្មាប់ជីវតិចៅក្ន ងជំន្មន់ប  លពត នឹង អ  ៊ុំភ្លក់្ដឆ្អតអរ់ែលីងអរ់ច ើយច េ៎? 
ម៖ ដឆ្អតច ើយចវទន្មរពវត្គប់។ 
ក្៖ ច ើយចពលចគេផ តពី ែូេជាបានែួេជីវតិមក្អ  ៊ុំមានអាែមម ៍ចម េដែែ? 
ម៖ ច េ៎! មានអាែមម ៍ែូេថាវមិនទន់ទ ក្េិតាថាវមិនទន់របាយអីចទ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ វមិនថាគិតថារបាយខាល េចលា ដតចយើងចគថាស្រួលច ើយចលាដតចគមិនស្រួលចទៀតក្ា ង
កាា ំងចទៀតគឺ ចយើងចវទន្មម ងចវទន្មខាល ំងដមនដទន ណាមួយចយើងរថ្រែម្ីអា ិតកូ្នផង។      



រចណាោ ងកូ្នទូលដែក្រពវត្គប់សាព យចែើែថាែងឹមលួនអរ់ច ើយ ចយើងរែថ្រែម្ីចយើងែងឹមលួនអរ់
ច ើយមលោះោក់្ដតគគូទអងា យផ្លៃ ែចត្កាយភិ្ញ អត់មានចនោះចទែងឹចជើងែងឹថ្ែអរ់ច ើយ។ 
ក្៖ ោរ! េឹងអ  ៊ុំអាអនក្ដែលរមាល ប់ចយើង នឹង នឹក្ច ើញច ើយ អនក្ដែលរមាល ប់ចយើងែល់
ចពលែល់ថ្ងៃដបក្ច ើយចម េដែែ? ជួបចទអ  ៊ុំដែលជួបមន រស នឹងចទ? 
ម៖ អត់ចទ អត់ដែលបានជួបចទ ។ 
ក្៖ ពួក្វមានដែលត្តូវបានចគវយវញិចទ? 
ម៖ ពួក្អា ពួក្អាវច្វើេឹងៗ កាល នងឹម្ ំមក្ែលប់ាត់ែំបងចៅចលើឯមា រ ីន៤បាវ នឹងហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ឮមលោះនិយាយថារអីមិតាដម មិតាមីងមិតាពូអីចម េវយ។ ចគវយចនោះហេ៎ ែូេថាបងបអូនអីដែែេឹ
ងចៅណាេ៎រមាល ប់ដម ឪឯងេឹងចៅណាេ៎។   ី! ចម េដ អងមិតាមីងមិតាពូច េ៎? មិតាឪមិតាមីងច េ៎ េឹង 
ែល់ ចគវយម្ ំមក្ែល់ឮដតចគនិយាយេឹងដតម្ ំអត់ច ើញម្ ំមិនថាមិនឱ្យច ើញមិនឱ្យ ែូេថា
ចយើងច ើញចៅចយើងចមើលចៅែូេចវទន្ម នឹងណាេ៎  ដែលចគវយច្វើបាបែល់ចគេងអូរចយើង
ច ើញចវទន្មមិនែឹងជាមិនែឹងគិតថាជាអញែរ ់នឹងចគថ្ងៃណាអីថ្ងៃណា ខាល េរប់ចោលកូ្ន 
កូ្នអញកំ្ត្រចវទន្មមិនែចបៀបចម េអីែចបៀបចម េចទណាគិតេឹងហេ៎។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ នឹក្ច ើញចពលជំន្មន់ប  លពត ម្ ំធ្លល ប់ចមើលចែឿងហេ៎អ  ៊ុំចគចទើបងត ឥេូវ 
ៗ នឹងហេ៎។ ចែឿងជនជាតិអាចមែេិមក្ងតចៅដមមែច ើយចមើលចៅ ម្ ំរែួដម ម្ ំ ម្ ំត្បាប់ដម ម្ ំពីចែឿង
 នឹង អេ៎ ដម ម្ ំថាសាហវជាង នឹងចៅចទៀត ចែឿងចគោក់្េំ ងចជើង ម នែំបូងចគរមាល ប់ឪព ក្
ែបរ់ម្ ំ ច ើយចែឿង នឹងចទើបចគងតងមី។ ចគងតឥេូវចៅបាត់ែំបងហេ៎អ  ៊ុំ ចគជួលចមើលចៅរម 
ដមនដទនរដមោងហេ៎  ច ើយចមើលចៅវយរមាល ប់ចោលអី នឹង។ 
ម៖ ចែឿង នឹងចៅបាត់ែំបងវវយចត្េើន។ វវយខាល ំងវចៅកាល នឹងវវយខាល ំងពួក្ន្មែតីវចៅ 
ប  ដនាពួក្ន្មែតីពី នឹងចៅពីកំ្ពតអីដែែ នឹងហេ៎  ចៅចៅរ ក្ែ ៍ នឹងប  នបាីត្បពនាអត់មានអីចទ
និយាយ លអជាមួយចយើងចទណារ់អត់មានចៅចកាងកាេោក់្ពួក្មលោះសាហវហេ៎ណារ់ពួក្
ចនោះវមានបាី ត្បពនាវមានកូ្ន២ដែែវនិយាយជាមួយចយើងចៅរួែអីចយើងចៅ ចយើងថាស្រុក្



ចយើងចៅមក្ភ្នំចពញមក្អីមក្េឹងចៅណាេ៎ថាចៅទីចនោះអីេឹងចៅណាេ៎  ទីចនោះអីទីចនោះអីនិយាយថា
ចៅកំ្ពតចៅឈកូ្អីេឹងចៅេឹង ចយើងចេោះដតនិយាយអីចៅណាេ៎។ 
ក្៖ ោរ!  
ម៖ ែល់ច ើយវថា  ីអ  ៊ុំចអើយអ  ៊ុំពួក្មលោះចគសាហវណារ់ ដតម្ ំ២ន្មក់្បាីត្បពនាចគែក្ចគែូែមក្ឱ្យ 
ចៅរ ក្ែ ៍េឹងម្ ំអត់ហ នចទ។ 
ក្៖ ោរ! ចម េបានម្ ំឆ្ៃល់ចម េបានចក្ើតេិតាគំនិតអាត្ក្ក់្េឹងវប ា ោះបណាា លមក្អ  ៊ុំច េ៎? បាន
មន រសបានផ្លល រ់បាូែគំនិតដលង្ម៌ដលងអាែយអីអរ់ច ើយ? 
ម៖ អា នងឹែូេថាអាមន រសអត់ចេោះអក្សែច ើយវសាហវម ង។ 
ក្៖  អេ៎!  នឹងច ើយ។ 
ម៖ ប  ដនាអាមន រសអត់ចេោះអក្សែចទណាេ៎  បានមក្ច្វើ នឹងហេ៎។ អនក្ចេោះៗវរមាល ប់ចោលអរ់ចបើ 
មិនេឹងពួក្ នឹងចៅងតក្ នចៅបែថ្ប លនិត្គាន់ដតថា អេ៎ប  លពតេូលច ើយរអី៧៥ នងឹ(១៩៧៥)
គាន ែក្ចេើងមក្ភ្នំចពញវមានឱ្យចេើងមក្ណាេ៎  ចៅបាត់ែំបងទងំអរ់មិនពួក្ នឹងមិនចៅវយ 
ច ើយចមើលែូេអាជាជាងន នឹងចមើលថាចគមិនយក្ចៅែូែអំបិលច េ៎ ែូែអំបិលចៅថ្ង អេ៎ ច ើយ
អា នឹងចគោក់្ច ម្ ោះអារអីវចម េចទចលងក្ នចន្មោះម មវែូេអាជាជាងនហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ម មវែូេអាជា ជាងនេឹង។ 
ក្៖ សាហវណារ់ពួក្ទហនប  លពតមួយៗ ។ 
ម៖   ី! អត់មានចេោះអក្សែចទ។ ថាដ អញមិនោបំាេ់ចមើលថាអនក្ណាចេោះអក្សែហេ៎  ចគអត់រូវ   
រមាល ប់មន រសប  ន្មម នចទ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ មូេដតអនក្អត់ចេោះ នឹងច ើយ វវយយក្ៗម ងអត់មានគិតចៅ ម មចៅចត្កាយអីចទ។ 
ក្៖ ពួក្អាចនោះែឹងចក្ើតគំនិតដែលអត់មានចេោះពិោែណាអីេឹងម ងហេ៎អ  ៊ុំ។ 
ម៖  នឹងច ើយ។ 
ក្៖ ោរ! េឹងអ  ៊ុំរត្មាប់េប់ពីជំន្មន់រង្គ្រា មម ងអ  ៊ុំចែៀបកាែអ  ៊ុំមានកូ្នទំងអរ់៧ន្មក់្អ  ៊ុំច េ៎? 



ម៖ ោរ! ៧ន្មក់្។ 
ក្៖ េឹងអ  ៊ុំមិញែូេត្បាប់ច ម្ ោះកូ្នច ើយដមនចទអ  ៊ុំ? 
ម៖ ត្បាប់ែេួអរ់ច ើយ។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ េឹងកូ្នទំងអរ់ែបរ់អ  ៊ុំចអើមិញែូេត្បាប់ដតច ម្ ោះបងបអូនចតើ អត់ទន់
ត្បាប់កូ្នចទ នឹងច ើយ េឹងត្បាប់កូ្នតាំងពីបងែ ូតែល់ចៅចគច ម្ ោះអីចគមលោះអ  ៊ុំ។ 
ម៖ ច ម្ ោះអាច ងចនោះ។ 
ក្៖ ជា លីច ងមួយ ច ើយទី២? 
ម៖ ជា រ មច ង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយជា រ មចមឿន។ 
ក្៖ ោរ! ទី២រ មចមង ឬក៏្រ មច ង? 
ម៖ រ មច ង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ រ មចមឿនចន្មោះទី៣ ែេួបានអា នឹងរំប ក្ម ន។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយែល់រំប ក្ចត្កាយចនោះ ជា ត ងត្តា។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយជាយា  (កូ្នត្បរុែបរ់អ  ៊ុំស្រី)៖ ជា ថ្រយា ។ 
ម៖ ច េ៎! អា២ន្មក់្ចន្មោះចភាល ោះមួយចៅវែឹងច ើយ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចត្រោះ២ន្មក់្ចន្មោះចភាល ោះយា ៗែូេគាន  នឹង។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ែួេបានជាថ្ ។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ េឹងអ  ៊ុំមានកូ្នចភាល ោះចទៀត? 



ម៖ ចភាល ោះ! 
ក្៖ ស្រីៗអ  ៊ុំច េ៎? 
ម៖ ត្បុរ នឹង។ 
ក្៖ ត្បុរច េ៎ ម មែូេគាន ចទ? 
ម៖ ែូេចតើ អាអងា យត្បពនាវ នឹង។ 
ក្៖ ដតត្បពនាមានដែលត្េេបំាីអីចទ? អ  ៊ុំមានដែលត្េេំចទ? 
ម៖ អត់ចទ អត់ត្េេំចទ។ 
ក្៖ អត់ត្េេំចទច េ៎ ដតចមើលចៅរាងត្េលារ។ 
ម៖ អាមួយម មមូលអាមួយម មរាងដវងបនាិេ អាបង នឹងម មរាងដវង អាបអូនម មមូលបនាិេ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ អា នងឹបងម្ ំពីជាតិម នហេ៎មក្រ ំចៅ នងឹហេ៎  មក្រ ំចៅច ើយ។ 
ក្៖ រ ទាជំចនឿមក្រ សំាន ក់្ចៅជាមួយមក្ោប់ជាតិ។ ោរ! េឹងអ  ៊ុំកូ្នទំងអរ់អ  ៊ុំមានបានឱ្យ
គាត់ចៅចែៀនទងំអរ់ចតើ ?ី 
ម៖ ឱ្យចែៀន។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ រ ទាដតឱ្យចែៀនចតើ។ 
ក្៖ ច ើយេឹងចម េអ  ៊ុំគិតថាកាែរិក្ារំខាន់រត្មាប់អន្មគតែបរ់គាត់េឹងហេ៎? 
ម៖ ថាឱ្យគាត់ចែៀនេឹងចៅឱ្យគាត់ចេោះែឹងចៅ ថ្ងៃចត្កាយគាត់ច្វើកាែរែអី គាត់ចេោះក្ ំឱ្យលៃង់ែូេ
ដម  ដម លៃង់ច ើយចត្រោះជីែូនមិនឱ្យចែៀនចោយសាែអីខាល េអាចែឿងចេោះរែចរែរំប ត្ត នឹង។ 
ក្៖ ដតអ  ៊ុំបានផ្លល រ់បោូែផនត់គំនិតមួយ នឹង ឱ្យកូ្នចៅចែៀន? 
ម៖ ោរ! 
ក្៖ រម័យឥេូវចគត្តូវកាែអនក្ចេោះ។ 
ម៖  នឹងច ើយ។ 
ក្៖ ចបើអត់ចេោះវរយនឹងឱ្យចគចបាក្បានែូេពួក្អាពតេឹងអ  ៊ុំចណាោះ? 



ម៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ 
ក្៖ ចបាក្បានចៅចេញឆ្នទៈរត្មាប់ត្បជាជនឯងជាតិសារន៍ឯងវញិ ចៅក្ន ងរម័យរង្គ្រា ម។ 
ម៖ េឹងហេ៎បានចយើងឱ្យកូ្ន នឹងចៅចែៀនចៅចៅអីចៅចែៀនចៅ ចេោះដតចែញចេោះដតថាឱ្យចៅ
ចែៀនចៅក្ ំឱ្យវលៃង់ថា ឪចយើងចែៀនបានតិេដតកូ្នចយើងឱ្យមំចែៀន ចែៀនឱ្យខាល ំងចៅចេោះែឹងចៅ
ត្គាន់ដតថាផលត្បចយាជន៍ថ្ងៃចត្កាយចៅ ចៅែក្រ ីេិញ្ឹមចលាក្ព ក្មលោះអីមលោះេឹងចៅ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ច ើយចលាក្ព ក្ចយើងក៏្វមិនមាំដែែ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ េ ោះមាំរអី ចបើគាន ដបក្ក្ាលអាចនោះស្សាំ។ 
ក្៖ ត្បាប់ថាពូច ងដបក្ក្ាលចេើង២ែងគាត់ត្បាប់។ 
ម៖ ២ែង! វចេើងអាក្ដនលងស្រោះចគេិញ្ឹមត្តីហេ៎អា នឹងស្រោះែបរ់ចយរ វូដែែ នឹង ប  ដនាចយើង
ែពឹរវចេើងចៅែល់ចពលវធ្លល ក់្មក្ដបក្េំអាសាន មែដែល នឹង។   ី! វ នងឹថាចៅពីជំន្មន់
លន់នល់ដបក្ក្ាលណាេ៎។ ម្ ំចមើលមិនដមនអរ់តិេចទណាេ៎។ 
ក្៖ ពូច ង! 
ម៖ យក្ចៅចពទយហេ៎យក្ចៅចពទយ ចពទយែ ក្ទ័ែចៅពីភ្នំចពញចទ ចៅសាា ល់ចទៀតហេ៎  សាា ល់ហេ៎
សាា ល់ចទៀតហេ៎សាា ល់ដម គាត់ច្វើឆ្មប អេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ែល់ច ើយគាត់ថាថ្ងៃចត្កាយចម េៗយក្កូ្នដ អងមក្ចពទយហេ៎  ែល់ចយើងចៅថ្ងៃអាទិតយេឹង 
ចគអត់ច្វើឯណា ែល់ថ្ងៃេនទ័ែល់ចៅចគថា  ី! ត្គាន់ដតយក្មក្ពីថ្ងៃអាទិតយេឹងអត់ចមើល អត់
ចមើលច្វើចែែឱ្យក្មួយអញអីផងអត់ថាេឹងហេ៎   អេ៎! េឹងក្មួយចទេឹង? ចអើយត្តូវក្មួយ ត្តូវចៅច ើយ 
គាត់និយាយេឹងហេ៎  ដម វក្មួយកូ្នចន្មោះចៅច ើយត្គាន់េឹងយក្មក្ ទ ក្ែល់ត្ពឹក្ចេើងឱ្យ 
ដរបក្វផ យចែែអត់ចក្ើតហេ៎វេឹងហេ៎។ 
ក្៖  ោរ! ងមីៗៗ។ 



ម៖ ោរ! ងមីៗច ើយែល់យក្ចៅែល់ច ើយចយើងថាម្ ំោក់្អាក្ លច ើយនិងបង់បិទឱ្យមក្ដែែ
ថាេឹងហេ៎  ច ើយវអត់រវូច ើមដែែវអត់រូវច ើម ច ើយែល់ចមើលចៅវស្សាំលលាចទៀត 
ច ើយបានគាត់ោប់ផលឹមៗចអាតចែែច ើយចយើងឱ្បកូ្ន នឹង ឱ្បថ្ែ ែតឹត្ទូងវ នឹងចៅច ើយពួក្
ចពទយក៏្រាីឱ្យ ពួក្ចពទយចគ៣-៤ន្មក់្  នឹងអូេ៎ចគចលឿនណារ ់ែ ័រណារ់ ត្ពុរៗចគចែែឱ្យចៅ 
ែូេថាពួក្ នឹងចគរួែែក្ល យហេ៎។ ចគមក្ចគរែួម្ ំមានល យប  ន្មម នរអីៗបានចគអត់ចែែឱ្យកូ្ន 
ម្ ំអត់ល យដែែបានចគអត់ចែែឱ្យម្ ំត្បាប់េឹងហេ៎  ែល់ច ើយបានគាត់និយាយេឹងពួក្អរ់ នឹង 
អាដលងជួយចែែជួយច្វើអីឱ្យេឹងចៅ ។ 
ក្៖ ោរ!  នងឹច ើយ។ េឹងអ  ៊ុំរត្មាប់អ  ៊ុំចែើមបីឱ្យត្ក្ុមត្គួសាែអ  ៊ុំមានរ ភ្មងាលរត្មាប់ជីវតិចនោះ
អ  ៊ុំបានច្វើចម េមលោះដែែ? 
ម៖   ី! ម្ គំាម នច្វើអីចទ រាល់ថ្ងៃច្វើដតលអឱ្យដតកូ្នចៅមំច្វើមំែក្ចៅ ក្ ំឱ្យពិបាក្ចវទន្មែូេចយើងដម 
ច ើយចយើងដម ចវទន្មេិញ្ឹមកូ្នមក្ែរទ់ំងអរហ់េ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ខាល េដតចយើងអត់ែូេដម ហេ៎  ខាល េចយើងែក្អត់ែូេដម ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ត្គាន់ដតថារម័យឥេូវ ចទោះចយើងអត់ល យក៏្ចោយចយើងក្ ំយក្ល យអងាកាែអត់ឱ្យយក្ចទ 
ចត្រោះចពលម នវយក្មាង ច ើយកាលកាែអាបអូនវអាចភាល ោះ នឹង ត្តវូចេញរងឱ្យអរ់ហេ៎   ែូេថា
ចគលបូងចយើងចឆ្តចេោះដតចៅតាមចគហេ៎ថា ចយើងត្ក្ក៏្ចោយអត់ក៏្ចោយចយើងែក្បានប  ន្មម ន
 ូបប   ណឹ ងក្ ំឱ្យែក្ល យែក្អីចគន្មំដតចយើង ពិបាក្ថ្ងៃចត្កាយចយើងចវទន្មបានអីរងចគ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ មិនស្រួលចទ ។ 
ក្៖  នឹងច ើយ។ ោរ! 
ម៖ េឹងរាល់ថ្ងៃបន់ឱ្យដតកូ្នែរ់ឱ្យដតបានចៅ ម្ ំអត់ចៅមវល់អី ែូេថាចយើងមវល់ដតថាកូ្នែក្ឱ្យ
បានចៅ។ ចយើងោរ់ប  នចនោះច ើយចៅម មច ើយវដលងថាចយើងែក្អីមានបានក៏្ចយើងចៅែក្វ
មិនចក្ើតចត្រោះចយើងចៅមួយក្ដនលងច ើយ។ 



ក្៖ ោរ! េឹងអ  ៊ុំមួយចនោះគឺជារំ ួែមួយេ ងចត្កាយ ចតើអ  ៊ុំមានរក្យអីដផាផ្លា ំចៅកាន់កូ្នចៅឱ្យ
គាត់ចែើែចលើផលូវចម េដែែ ចស្រេេិតាអ  ៊ុំេង់និយាយពីេិតាែបរ់អ  ៊ុំេឹងហេ៎? 
ម៖ េង់ឱ្យកូ្នចែើែចលើផលូវលអក្ ំឱ្យកាន់អំចពើអាត្ក្ក់្អី ែូេចគន្មអីំចយើងក្ ំតាមចគហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ឱ្យចយើងច្វើដតលអ ដតផលូវលអបានច ើយមិនឱ្យកូ្នចែើែផលូវអាត្ក្ក់្ចទ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចត្រោះចយើងអានិតមាា យអា ិតបងបអូនចយើងទំងអរ់មានដតប   ណឹ ង មានរក្យដតប   ណឹ ង
ផ្លា ំចផ្ើែកូ្នឱ្យមំច្វើលអមានអីអត់អីចយើងន្មំបងបអូនែក្ ូបចៅ ។ 
ក្៖ ឱ្យពួក្គាត់ចេោះស្រឡាញគ់ាន ។ 
ម៖  នងឹច ើយ ឱ្យចេោះស្រឡាញ់គាន  ស្រឡាញប់ង ស្រឡាញ់បអូន ថ្ងៃចនោះមានដម ចៅេ ោះែលថ់្ងៃ
ចត្កាយអត់ដម ចៅក្ ំឱ្យចយើងច ល្ ោះគាន  ខាំគាន ែូេដឆ្កេឹងហេ៎។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ចេោះស្រឡាញ់គាន ចៅ អាណាមានរ ីបនាិេក៏្  េឱ្យគាន អនក្អត់ចៅ ច ើយចយើងអាអនក្អត់
 នឹងក៏្ចយើងក្ ំមាត់ក្ ំក្ែអីថាអាចនោះមានថាអាចន្មោះអីចេោះក្ ំែវែីវល់។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ 
ម៖ ថាែូេដតម្ ំដម រាល់ថ្ងៃកូ្នណាឱ្យ បូឱ្យចៅ កូ្នណាអត់ក៏្ម្ ំអត់ទមទែចគដែែ។ ម្ ំចែក្ 
កាលម្ ំចែក្ឈមឺ្ ំចែក្ច ើយ ម្ ំអត់ែវែីវល់អាណាច្វើចម េច្វើចៅ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ត្គាន់ដតថារ ំឱ្យដតកូ្នែូេថាចែើែផលូវម រច ើយ នឹង ចេោះស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់បអូនចៅ
បានច ើយ។ 
ក្៖ ោរ!  នឹងច ើយ។ អែគ  ចត្េើន។ េឹងអ  ៊ុំមិញច ម្ ោះចពញដមនដទនម ងអ  ៊ុំច ម្ ោះត្តកូ្លអី
ចគមិញ? 
ម៖ ចេង!  
ក្៖ ចេងអីចគចេងវញិ? 



ម៖ ចេង គឹមចេង។ 
ក្៖ ចេង គឹមចេង។ អ  ៊ុំអត់មានច ម្ ោះចៅចត្ៅអីណា ី? 
ម៖ អត់ចទ។ 
ក្៖ ោរ! 
ម៖ ម្ ំអត់មានអនក្ណាចៅចត្ៅអីចទ ច ម្ ោះដត... 
ក្៖ ចេងគឹមចេងមួយ? 
ម៖ ោរ! 
ក្៖ ោរ! េឹងអែគ  ចត្េើនដមនដទន អ  ៊ុំរត្មារាប់កាែឱ្យម្ ំរមាា រចៅក្ន ងថ្ងៃចនោះច ើយអវីៗ
ទំងអរ់កូ្នអ  ៊ុំនឹងបានសាា ប់ឮរចមលងទំងអរ់ នងឹេឹងហេ៎អ  ៊ុំ។ ោរ! េឹងអែគ  ចត្េើនណារ់
អ  ៊ុំ។ 
ម៖ ោរ! 


