
ការសម្ភា សរបស់បងស្សី ឌី ររៀម 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា   ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស ឌី គ ៀម 
 

ក៖ អូ្គខជាដំបូងន្ធងខ្ុំសមូញលែងអំ្ណ គុណដល់បងស្សីញដលឱ្យខ្ុំសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិ បស ់
បងន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ ញ ៉ែម សុគន្ធា  ជាអ្នកសម្ភា ស។អ្ញ្ច ឹងបងគរើគ ម្ ោះគព  បស់បងស្សីគ ម្ ោះ 
អី្គគញដ ? 

ខ៖ គ ម្ ោះអឺ្...ឌី គ ៀម។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងថ្លៃគ ោះខ្ុំសម្ភា សគឺគៅកនុងថ្លៃទី១៦ ញខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។កា សម្ភា សគ ោះត្រូវ 
បា គ ៀបចំគ ើងគោយសកលវទិាលយ័គៅត្បគទសអាគម ចិគ ម្ ោះថា ប ី វ៉ែយ យ ូ សកល 
វទិាល័យម្ភ កមមវធីិគដើមបសីម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិបងស្សីក៏ដូចជាជីវត្បវរតិ បសត់្បជាពល ដឋញខម  
គដើមបីគៅគពលអ្ន្ធគរគៅមុខគៅកូ គៅ បស់បង ិងម ុសសជំន្ធ ់គត្កាយអាចដឹងពីជីវត្បវរតិ
ក៏ដូចជាដំគណើ  គ ឿងក៏ដូចជាឆ្កជីវរិ បស់បង ិងដូ តា បស់បងស្សីផងញដ ។អ្ញ្ច ឹងបងស្សី
គរើបងស្សីអ្ ុញ្ញា រឱ្យខ្ុំោក់កា សម្ភា សគ ោះចូលគៅកនុងគវបសាយ បស់សកលវទិាលយ័ ប ី 
វ៉ែយ យូ ញដ ឬគទបង? 

ខ៖ ចាសបា គរើ។ 

ក៖ ចាសញដលគវបសាយគ ោះម្ភ គ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu គ ើយន្ធង 
ខ្ុំសូមចាប់គផតើមគធវើកា សម្ភា ស អ្ញ្ច ងឹបងសូមត្បាប់គ ម្ ោះគព  បស់បងមតងគទៀរ? 

ខ៖ គ ម្ ោះពិរ ឌី គ ៀម។ 

ក៖ បងម្ភ គ ម្ ោះគៅខាងគត្ៅគទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភ ផង។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភ គទម្ភ ញរមួយ នឹង? 

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


ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើបងគកើរគៅកនុងថ្លៃញខឆ្ន ណំាញដ បង? 

ខ៖ ខ្ុំគកើរគៅ៨១។ 

ក៖ ១៩៨១? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ញខអី្គគញដ ? 

ខ៖ ញខវចិឆិកា។ 

ក៖ ញខវចិឆិកា អ្ញ្ច ងឹបងសត្ម្ភប់ទីកញ ែងកំគណើ រ បស់បងគៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ គៅគខរតថ្ត្ពញវង។ 

ក៖ ថ្ត្ពញវង ភូមិ ឃុំអី្គគញដ បង? 

ខ៖ ភូមិខាន   ឃុំញត្ពកទទឹង ស្សុកស ា កណាត ល។ 

ក៖ គខរតថ្ត្ពញវងឬក៏កំពង់ចាមបង? 

ខ៖ ថ្ត្ពញវង។ 

ក៖ ថ្ត្ពញវង ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគរើបងម្ភ បងបអូ ត្បសុស្សីប៉ែុន្ធម  ន្ធក់? 

ខ៖ ខ្ុំម្ភ បអូ ស្ស៣ីន្ធក់ បអូ ត្បុសម្ភន ក់។ 

ក៖ ចាសគ ើយអ្ញ្ច ងឹស ុបទំងអ្ស់៤ន្ធក់ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងស្សីគរើបងស្សីជាកូ ទីប៉ែុន្ធម  ញដ ? 

ខ៖ ជាកូ ទី១។ 

ក៖ ទី១បងគគ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគរើបងបអូ  បស់បងគៅ ស់ទងំអ្ស់ឬក៏ខែោះអ្ ិចចកមមឬក៏គម៉ែច 
ញដ ? 



ខ៖ គៅទងំអ្ស់។ 

ក៖ គៅ ស់ទំងអ្សស់ពវថ្លៃ នឹង? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងឪពុកបងគារ់គ ម្ ោះអី្គគវ ិបង? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុំគ ម្ ោះ គសៀម ឌី។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគារ់គៅ ស់ឬក៏គារ់សាែ ប់បង? 

ខ៖ គារ់សាែ ប់គ ើយ។ 

ក៖ គារ់សាែ ប់គៅឆ្ន ណំា? 

ខ៖ គារ់សាែ ប់គៅ២០០៨។ 

ក៖ គពលគារ់សាែ ប់អាយុប៉ែុន្ធម  វ ិបង? 

ខ៖ អាយ៥ុ០គរ់។ 

ក៖ ៥០ ចាសអ្ញ្ច ងឹបងចាំគទថាឆ្ន ំគារ់គកើរគពលណា? 

ខ៖ អ្រចាផំង។ 

ក៖ អ្រ់ចាំគទ អ្ញ្ច ឹងគារ់អាចដកគមើលគៅគារ់ដឹង។ នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងបងទីកញ ែងកំគណើ រ 
 បស់បា៉ែបង បងចាំថាគៅឯណាគទ? 

ខ៖ គៅគខរតថ្ត្ពញវងដូចគាន ។ 

ក៖ អី្ស្សកុស ា កណាត ល នឹងគ ? 

ខ៖ ចាស! 



ក៖  នងឹគ ើយកញ ែងញរមួយ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងចាំគទថាដូច ហ៎...គម៉ែចគភែចសួ បង បងគកើរឆ្ន ំ 
ញខម សរវអី្គគវ ិ? 

ខ៖ ខ្ុំសរវពញព។ 

ក៖ ពញព មញម? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងចុោះឪពុក បស់បងវ ិ? 

ខ៖ ឆ្ន ំត្ជកូ។ 

ក៖ ឆ្ន ំត្ជកូ ឆ្ន ំកុល។អ្ញ្ច ឹងបងគរើឪពុក បស់បងគារ់បា សាែ ប់គ ើយញម គទបង? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើបងម្ភ កា ចងចាំអី្គគខែោះជាមួយឪពុកបងគារ់ជាគម៉ែចញដ  គមើលញលទបំង 
គម៉ែចញដ ? 

ខ៖ ឪពុកបងគារ់ខំ កសុីចិញ្ច ឹមកូ ត្បព ាកាលពីខ្ុំអាយុ១២គន្ធោះណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អាយ១ុ២ឆ្ន ំ ម្ភត យ បស់ខ្ុំខវិ ៣ឆ្ន ំគារ់ម្ភ ជមៃឺគគគៅជមៃឺត្មិ  ហ៎...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ខវិ ៣ឆ្ន ំ ខ្ុំគៅជាមួយឪពុកអ្រ់បា គ ៀ គទគោយសា បអូ រូចៗគពកអ្រ់ម្ភ  
អ្នកគមើល។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំអ្នកគមើលបអូ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់បា គ ៀ សូត្រ ឹងគគអ្រ់បា គចោះ ឹងគគគទខ្ុំ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គត្រោះគោយសា ឪពុកខ្ុំគារ់យ៉ែ ប់ញដ  គារ់ម្ភន ក់ឯងអ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹគារ់អ្រ់ម្ភ គៅជាមួយញម៉ែឪខាងណាគទ អ្ញ្ច ឹងគារ់គៅជាមួយបតីត្បព ា បស ់
គារ់ដល់គពលគារ់ឈឺអ្ញ្ច ងឹខ្ុំត្រូវកា គមើលបអូ ឪពុកគយើងគារ់គដើ  កអី្សត្ម្ភប់ឱ្យកូ គៅ ូប
អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឪពុកខ្ុំពីគដើមគ ើយគារ់គ ើងគតាន រ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ជាអ្នកគ ើងគតាន រ។ 

ក៖ គ ើយកូ សក គៅអ្ញ្ច ឹងបងគ ? 

ខ៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ក៖ បងញដលដឹងពី គបៀបកូ សក គគគធវើគម៉ែចគៅ? 

ខ៖ ោក់ពីគដើមមកគយើងត្រងអី្ គយើងលាងខទោះឱ្យសាអ រ នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គយើងត្រងវ ដុរគភែើងវចំ ួ មួយថ្លៃគដើមបីឱ្យគ ើងគៅជាជារិសក ។ 

ក៖ កូ អ្រ់ោក់អី្គទៀរគត្ៅពីទឹកគតាន រគទគ បង? 

ខ៖ អ្រ់គទគយើងគត្បើញរ...។ 

ក៖ គភែើង? 

ខ៖ ទឹកគតាន រគ ើយគភែើង។ 



ក៖ ម្ភ គគោក់គមអី្គគគទបង? 

ខ៖ គមគគពីដំបូងគ ើយគពលគារ់គ ើងគៅគគយកគៅោក់គមគគ គគគៅគគី។ 

ក៖ គឈើគគី នឹងគ ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ សបំកវណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គគោក់សំបកវគដើមបីឱ្យគ ើងឈៃុយ។ 

ក៖ ចុោះគបើអ្រ់ោក់វគ ើងជារិសក គទ? 

ខ៖ អ្រ់គទគពលអ្រ់ោក់វទឹកគតាន រអ្រ់បា ថាែ គទ។ 

ក៖  ហ៎...! 

ខ៖ ដល់គពលគយើងោក់វទឹកគតាន រគយើងគ ើងថាែ លអ។ 

ក៖ គ ើយកាែ យជាសក គៅ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឆ្ៃ  ណ់ាស់អ្ញ្ច ងឹ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងសត្ម្ភប់ម្ភត យ បស់បងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដ បង? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុំគ ម្ ោះ  ឹប គឹម។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងចាំថាគារ់គកើរគៅឆ្ន ំណាគទបង ថ្លៃញខឆ្ន ំណាញដ ? 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់បា ចាំ អ្រ់ញដលស ួ។ 

ក៖ ញរឥ ូវគារ់អាយុប៉ែុន្ធម  គ ើយ? 



ខ៖ ម្ភត យខ្ុំអាយុ៦១។ 

ក៖ ៦១អ្ញ្ច ឹង២០១៦ដកឆ្ន ំប៉ែុន្ធម  គៅគច ឆ្ន ំញដលអាយុ៦១គ ើយ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ១៩៥០ជាង នឹង  នឹងគ ើយចាសអ្ញ្ច ឹងបងម្ភត យបងគារ់ឆ្ន សំរវអី្គគវ ិបង? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុំឆ្ន ំច។ 

ក៖ ច? 

ខ៖ ជាសរវញកក។ 

ក៖  នឹងគ ើយៗ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងទីកញ ែងកំគណើ រ បស់ម្ភត យបងគៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ គៅគខរតថ្ត្ពញវងជាមួយគាន ។  

ក៖ គៅស្សុកស ា កណាត ល នឹងដូចគាន ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគរើបងគម៉ែចញដ  ស្សលា ម់្ភត យបងឬក៏ម្ភ កា ចងចាខំែោះៗបងជាមួយ ឹង 
ម្ភត យបងខែោះ? 

ខ៖ ខ្ុំស្សលា ់ម្ភត យខ្ុំគត្រោះគារ់ខំញដ ណាស ់ តាំងពីជាពីជមៃឺមកគៅស្សុកពុកខ្ុំដូចថាឈឺ 
គៅគារ់អ្ស់ បស់ ប សត្ម្ភប់ កសុី ដូចថាចិញ្ច ឹមកូ ពីមុ មកដូចថាម្ភ គគាម្ភ ត្កបីអី្អ្ញ្ច ឹង 
ហាដល់គពលអ្ស់អា នឹងគៅបា គារ់គច គដើ មក កសុីគៅស្សុកគគ នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់គពលមកគៅស្សុកគគ នងឹ មុ ដំបូង នឹងគារ់ កសុីដូចជាគារ់គ ើងគតាន រញដ ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គ ើងគតាន រ គ ើងគៅខាងស្សុកគគគ ើងខាងភូមិញត្ពកអ្ញ្ញច   នឹង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ន្ធំកូ ន្ធំគៅមក កសុីគៅ នងឹ ខ្ុំក៏គៅរូចញដ ញ កទឹកគតាន រគដើ លក់ជាមួយគារ់ញដ  នឹង។ 

ក៖ ចាសសុទាអ្នកទឹកគតាន រគ ? 

ខ៖ ចាសដល់គពលអ្ស់ពីត្រងសក  ខ្ុំលក់ទឹកគតាន រជាមួយឪពុកម្ភត យ។ 

ក៖ ទឹកគតាន រជូ  ទឹកគតាន រញផអមអ្ញ្ច ឹងគៅបងគ ? 

ខ៖ ចាសលក់គៅញត្ពកអ្ញ្ញច  គយើង នឹងហា។ 

ក៖ ចាសម្ភ លក់ញផែគតាន រអី្គទបង? 

ខ៖ លក់ដល់គពលម្ភ ញផែអ្ញ្ច ឹងគារ់ោក់មកគ ើយ ខ្ុំពី ន្ធក់ម្ភត យខ្ុំ។ 

ក៖ កាប់លក់គៅ? 

ខ៖ កាប់លក់ ញ កលក់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ខ្ុំញ កលក់តាមផា គគ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំ ិយយគៅត្បវរតិញម៉ែឪ បស់ខ្ុំដូចថាគារ់អ្រ់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុំឈឺគត្ចើ គពកគ ើយអ្រ់គចោះញរគដើ គៅស្សុកគគគៅ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ដល់គពលអ្ញ្ច ឹងខ្ុំក៏ម្ភ បតីម្ភ សាវ មីមកគៅស្សុកគគខាងខ្ុំ ហ៎...មិ បា ចូលស្សុក      
គគគ  ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដលស់ពវថ្លៃញម៉ែខ្ុំក៏ផ្លែ ស់មកគៅវ ិមក។ 

ក៖ ជាមួយបងមក? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គៅទគ ែបិទ នឹង? 

ខ៖ ទគ ែបិទប៉ែុញ តសាវ មីខ្ុំក៏មិ គៅ នឹងញដ ។ 

ក៖ ចាសសុទាញរជាអ្នកជគមែៀសមក? 

ខ៖ ចាសត្គា ់ញរគយើងមក កសុីអ្ញ្ច ឹង គៅជួបគាន អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស ់ ជួបគាន បា មកស ួ       
សតីដណតឹ ងខ្ុំយកគៅបា មកគៅស្សុកគគគៅ។ 

ក៖  នឹងគ ើយចាស។ 

ខ៖ មិ ដឹងអី្គចោះញរមកគៅ ឹងគគ ឹងឯងគៅ។ 

ក៖  នឹងគ ើយបង ចាសអ្ញ្ច ងឹបងគរើជីតាខាងឪពុក បស់បងគារ់គ ម្ ោះអី្គគវ ិ? 

ខ៖ អឺ្...ជីតាខាងឪពុកខ្ុំអឺ្... ិយយគៅ បស់ឪខ្ុំ មងគ ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ម្ ោះអឺ្...គលាកតាគសៀម។ 

ក៖ អី្គគគសៀមវ ិ? 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់សាា ល់គទ ខ្ុំត្គា ់ញរដឹងថាគពលខ្ុំគកើរមកខ្ុំអ្រ់បា ជួបមុខគារ់ផង។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងម្ភ ចាអីំ្ពីតាញដលឪពុកម្ភត យបង ិយយអី្ត្បាប់គទ? 

ខ៖ អ្រ់ញដលគារ់ ិយយគៅខ្ុំមិ ញដលឮឪខ្ុំគារ់ ិយយត្បាប់ផង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គខាម ចជីតាខ្ុំ ហ៎...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បា ខ្ុំអ្រ់ដឹងត្គា ់ញរថាគពលគគត្បាប់អ្ញ្ច ងឹហា...ដូចឪពុកខ្ុំអ្ញ្ច ឹង ខ្ុសំួ ថាតាគ ម្ ោះអី្ 
អ្ញ្ច ឹងគារ់ត្បាប់ថាតាគ ម្ ោះគសៀងញរប៉ែុណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មិ ញដលត្បាប់ពីអី្គគគទៀរគទ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងដឹងគទថាតាបងគារ់សាែ ប់គៅគពលណាបង? 

ខ៖ សាែ ប់គៅកនុងជំន្ធ ់ប៉ែុល ពរ គារ់សាែ ប់គៅកនុងជំន្ធ ់ប៉ែុល ពរ។ 

ក៖ ដឹងគារ់អាយុប៉ែុន្ធម  គទបង? 

ខ៖ អ្រ់ដឹងញដ  គត្រោះខ្ុំគកើរមកញរខ្ុំឮម្ភត យខ្ុំ ិយយថាខ្ុំគកើរបា ៣ញខជីតាខ្ុំបា សាែ ប់ 
អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖  ួចខ្ុំអ្រ់ដឹងគទអ្ញ្ច ឹង ហ៎...។ 

ក៖ ចាសអ្រ់អី្គទ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់យយខាងមិ ខាងឪពុកឬក៏ខាងម្ភត យ? 

ខ៖ ខាងឪពុក។ 

ក៖ ឪពុកអឺ្...ចុោះយយខាងឪពុកយយគ ម្ ោះអី្គគញដ ? 



ខ៖ យយខាងឪពុក គ ម្ ោះគលាកយយគអ្ឿ។ 

ក៖ គអ្ឿ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖  នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់គរើគារ់ឥ ូវគៅ ស់ឬក៏សាែ ប់បង យយបងហា? 

ខ៖ សាែ ប់គ ើយ។ 

ក៖ សាែ ប់គ ើយ? 

ខ៖ គារ់សាែ ប់គពលខ្ុំអាយុ១៦ឆ្ន ំ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គលាកយយហាណាស់។ 

ក៖ ចាសគ ើយគារ់អាយុប៉ែុន្ធម  គពល នឹង? 

ខ៖ គពល នឹងគារ់ត្បញ ល៧៧ ៧៨យយ ហ៎...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសខ្ុំអាយុ១៦ឆ្ន ំគ ើយ។ 

ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងគពល នឹងគារ់អាយុប៉ែុន្ធម  គារ់សាែ ប់ នឹង? 

ខ៖ គពល នឹងខ្ុំត្បញ ល១៦ ត្បញ លជាប៉ែុន្ធម  ខ្ុំអ្រ់ដឹងគទ អ្រ់ចាំគទត្គូ។ 

ក៖ គមើលឥ ូវបងគកើរ១៩៨១គ ? 

ខ៖ ចាសខ្ុំអាយុ១៦គារ់សាែ ប់។ 

ក៖ គមើល១៦ មក៩១(១៩៩១)មក១០ឆ្ន ំ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ។ 



ក៖ មក២០០១ បង២០។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង២០ដក៤គច ១៩៩៧ នឹងគ ើយ ត្រូវគ ើយយយសាែ ប់១៩៩៧។ 

ខ៖ ចាសសាែ ប់១៩៩៧។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្វីញដលបងចងចាំជាមួយយយហាជាងគគគម៉ែចគៅបង? 

ខ៖ យយខ្ុំអ្រ់ញដ ត្គូ ដល់គពលអ្ញ្ច ឹងគារ់ជាអ្នកគធវើ អាគគគៅថាគុយទវញខម គយើងគន្ធោះ 
ណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ចាក់អា នឹងឯងលក់។ 

ក៖  ហ៎...! 

ខ៖ សត្ម្ភប់យយខ្ុំ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងដូចជាចាំយយគទថាគារ់ឆ្ន សំរវអី្គគបង? 

ខ៖ អ្រ់បា សួ ញម៉ែផង។ 

ក៖ អ្រ់ស ួ? 

ខ៖ ចាសអ្រ់សួ គទ។ 

ក៖ ចុោះស្សុកកំគណើ រ បស់គារ់គៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ គៅស ា កណាត លជាមួយគាន ។ 

ក៖ គៅស្សុកកំគណើ រជាមួយគាន  មង? 

ខ៖ ចាស! 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ចូលខាងម្ភត យវ ិមតង មិ ខាងឪពុកបងហា ចាសអ្ញ្ច ងឹគរើតាបងគ ើយ 
 ឹងជីដូ បងខាងម្ភត យគ ម្ ោះអី្គគវ ិបង? 

ខ៖ គ ម្ ោះតា ឹប គលាកតា ឹប។ 

ក៖ យយគលាកយយអី្គគញដ បង? 

ខ៖ យយ គលាកយយ ចូង។ 

ក៖ ចូង? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖  ុី...គ ម្ ោះដូចជ ជារិគគគទៀរហា...ជ ជារិម៉ែុងហា...បងគ ម្ ោះចូង នឹងគត្ចើ ញម ញទ  
ចាសអ្ញ្ច ឹងបងតាហា...ទីកញ ែងកំគណើ រ បសគ់ារ់គៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ គៅស ា កណាត លជាមួយគាន ។ 

ក៖ យយក៏អ្ញ្ច ឹងញដ ? 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ បងដឹងគពលណាគារ់សាែ ប់អ្រ់? 

ខ៖ ខ្ុំគភែចគ ើយគត្រោះខ្ុំគៅគសទើ ណាស។់ 

ក៖ ញរគារ់សុទាញរសាែ ប់ទំងពី គ ើយបង? 

ខ៖ ចាសសាែ ប់ទំង២ មង។ 

ក៖ ចាសគពលគារ់ បងម្ភ គកើរទ ់គារ់២ន្ធក់ នឹងគទ? 

ខ៖ ខ្ុំគកើរទ ់ញរខ្ុំគៅគសទើ ដូចថា៦ ៧ឆ្ន ំ នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖  នឹងគ ើយ។ 

ក៖ ៦ ៧ឆ្ន ំបងគទើបញរ...អ្ញ្ច ឹងគារ់សាែ ប់គៅឆ្ន ំ១៩៨៨គ ើយ នឹងបងគណាោះ? 

ខ៖  នងឹគ ើយ លាក់ប៉ែុណណឹ ងគ ើយ គត្រោះអី្ខ្ុំគៅគសទើ  ខ្ុំគៅរូចៗ នឹងម្ភ ដឹងថាជីតា 
សាែ ប់ គបៀបគម៉ែចផង នឹង។ 

ក៖  ហ៎... នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគពលបងដឹងថាគពល នឹងពួកគារ់សាែ ប់អាយុប៉ែុន្ធម  ៗគៅតាប៉ែុន្ធម   
យយប៉ែុន្ធម  ? 

ខ៖ អ្រ់ដឹង។ 

ក៖ អ្រ់ដឹង អ្រ់អី្គទ ចាសអ្ញ្ច ឹងបង បងបអូ ជីដូ ជីតាបងគារ់ធ្លែ ប់ ស់គៅត្បគទសគត្ៅគទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភ គទត្គូ។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភ គសាោះ គៅញខម ទំងអ្ស់។ 

ខ៖ ចាសគៅញខម ទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងសត្ម្ភប់កា សិកាគម៉ែច បងត្បាប់ខ្ុំថាអ្រ់ញដលបា គ ៀ គទញម គទ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្រ់ញដលបា គសាោះ មង? 

ខ៖ អ្រ់ញដលបា គ ៀ គទខ្ុំ ហ៎...។ 

ក៖ ចុោះម្ភ ញដលបា អ្កខ កមមអី្បា គ ៀ  ឹងគគគទ? 

ខ៖ អ្រ់ញដលបា ផងអ្នកត្គូ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងកា អា គ ើយ ឹងស គស គឺអ្រ់គចោះ មង? 

ខ៖ អ្រ់គចោះខ្ុំអ្រ់គចោះ។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងញដលម្ភ កតីស្សថ្ម៉ែថាធំគ ើងចង់គធវើអី្គគគទបង? 

ខ៖ ខ្ុំកាលពីមុ មកចង់គ ៀ ឱ្យបា គចោះដឹង ឹងគគគៅ គត្រោះអី្ញរញម៉ែខ្ុគំារ់ឈឺគៅណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈឺគៅក៏ខ្ុំមិ បា ចូលសាលាចូលអី្ ឹងគគជាប់គមើល គមើលបអូ រូចៗ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ សត្ម្ភប់ខ្ុំ ខ្ុំចង់គ ៀ ខ្ុំចង់គចោះដឹងរបិរញរថាខ្ុំចង់គធវើដូចជាឱ្យដូចគគអ្ញ្ច ឹងហា ខ្ុំចង់បា  
គធវើដូចគគគធវើជាអ្នកត្គូ គលាកត្គូអី្អ្ញ្ច ឹងហា ពីមុ មកខ្ុំធ្លែ ប់គ ៀ គៅពីរូចគន្ធោះណាស។់ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់គពលខ្ុំអ្រ់បា គ ៀ សពវថ្លៃខ្ុំសាត យ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សាត យណាស់ សាត យខែួ ឯងវមិ បា គ ៀ សតូ្រ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ចង់ឱ្យគគគចោះដឹងដូចគគដូចឯងញដ ។ 

ក៖ ចាសចុោះសត្ម្ភប់បងវ ិកូ បង បងម្ភ ឱ្យគ ៀ គទ? 

ខ៖ ឱ្យគរើត្គូ។ 

ក៖ គ ើយដល់គពលអ្ញ្ច ឹងកំុឱ្យគារ់សាត យគត្កាយដូចបងញម ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ញរកូ ទី១អ្រ់បា គ ៀ ញដ គោយសា គគគ ៀ អ្រ់ចូលខែួ គគ។ 



ក៖  ហ៎...! 

ខ៖ សុំឈប់ខែួ ឯង មង។ 

ក៖ ភាគគត្ចើ យកគលស នឹងតាមពិរគបើគ ៀ ក៏គ ៀ គចោះញដ ខ្ុំគិរថាអ្ញ្ច ងឹ។ 

ខ៖ អ្រ់គទត្គូ កូ  នឹងគ ៀ មិ គចោះ មងមួយ នឹង។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ មិ ដឹងជាគិរ គបៀបគម៉ែច ដូចថាខ្ុំបងខំឱ្យគៅគ ៀ ញដ  ប៉ែុញ តគគអ្រ់គៅគ ៀ  មង វគ ៀ អ្រ់ 
ចូលវសុំឈប់ មង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបង បងធ្លែ ប់គត្ៅពីលក់ទឹកគតាន រលក់អី្ កូ សក ឥវ៉ែ ់អ្ញ្ច ឹងបងម្ភ ធ្លែ ប់ កសុ ី
គធវើញស្សចម្ភក  អី្គទ? 

ខ៖ គធវើគរើអ្នកត្គូ។ 

ក៖ ោំអី្គគវ ិញដ ? 

ខ៖ ខ្ុំគធវើស្សូវ។ 

ក៖ គររ សញណត កអី្អ្រ់គទបង? 

ខ៖ គររ សញណត កអ្រ់គទ ខ្ុំធ្លែ ប់ញរគធវើញស្សគៅខាងថ្ត្ពញវងគយើង នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

 ខ៖ គៅរូចៗ ុី...ខ្ុំអាយ១ុ២ញម៉ែឈឺគៅដកសណំាប ត្គូគអ្ើយ ិយយពីសក់កាលខ្ុំគពល 
ត្រលប់មកវ ិ។ 

ក៖ គម៉ែចវ ិ គម៉ែចអ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ ពូៗ ហ.៎..គធវើបាបថ្វ ៉ែអាសណំាបផុកគយើង នឹង ហ៎...។ 



ក៖ អូ្យ...! 

ខ៖ ត្បឡាក់គព កាលទំងអ្ស់ មងគៅណាស។់ 

ក៖ គ ើយសក់ញវងប៉ែុន្ធម  គៅអ្ញ្ច ឹងគពល នងឹ ហ៎...។ 

ខ៖ គពល នឹងគៅគសទើ  សក់ខែីញម៉ែខ្ុំគារ់ឈឺគារ់គចោះញរការ់មិ ឱ្យទុកសក់ញវងអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខាែ ចម្ភ ថ្ចម្ភ អី្ខ្ុំគ ុើយ...វអ្សស់ំគណើ ចញដ មួយជំន្ធ ់ នឹង គៅគសទើ ៗគសែៀកគខាខែី 
គ ើយគមម កាងិរគៅហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គៅដកសំណាបដកអី្ជាមួយគគ នឹង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គៅពូៗខ្ុំគារ់គធវើបាប គារ់ថាកមួយអ្ គៅគកមងជាងគគអ្ញ្ច ងឹអ្រ់គៅគ ៀ គៅសូត្រខែោះគៅ 
គគឱ្យខ្ុំ ុី...គៅអ្ប់ សំិ គៅចាំមកវ ិអ្ញ្ច ឹងហា...គ ើយខ្ុំថាអ្គញ្ច កគបើខ្ុំគៅញម៉ែខ្ុំបា អី្ 
 ូប។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងហា...អ្ញ្ច ឹងបា ខ្ុំគៅដកសណំាបសទងូយកថ្ដគគ នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ជួយគខាម ចឪពុកខ្ុំ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគរើបងគ ៀបកា គៅថ្លៃញខឆ្ន ំណាញដ បង? 

ខ៖ ខ្ុំគ ៀបកា គៅឆ្ន ំញដលយយខ្ុំសាែ ប់គៅណាស់។ 



ក៖ ១៩៩៧ នឹងគ ? 

ខ៖ ចាសខ្ុំកា អាយ១ុ៦។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគ ៀបកា  បងកា គៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ ខ្ុំកា គៅខាងសាវ មីខ្ុំ គៅខាងញត្ពកអ្ញ្ញច  ។ 

ក៖ គខរតកណាត លណហ៎ ...? 

ខ៖ ចាសគខរតកណាត ល ដល់គពលខ្ុំកា គៅខាងញត្ពកអ្ញ្ញច   នឹងខាងផទោះសាវ មី គោយសា ខ្ុំវ 
អ្រ់ម្ភ ផទោះកា ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គ ើយដល់គពលខ្ុំមក កសុីគៅស្សុកគគ ញម៉ែខ្ុគំារ់សុំដីគគគៅគៅណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយគយើងផទោះវរូចអ្ញ្ច ងឹសាវ មីខាងខ្ុំ នឹងគគសុំយកគៅកា ខាងគគ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ងឹបងកា គ ៀបកា ស្សលា ់គាន គោយចិរតឯងឬក៏ឪពុកម្ភត យជាអ្នក 
គ ៀបចំឱ្យ? 

ខ៖ ខ្ុំខាងឪពុកខ្ុំគ ើយខាងម្ភត យខ្ុំគារ់ឱ្យ។ 

ក៖ សតីដណតឹ ងអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ? 

ខ៖ ចាសសតីដណតឹ ង សតីដណតឹ ងដូចថាគយើងតាមញម៉ែឪចាស់  គជឿចាស់អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កាល នឹងខ្ុំគៅគកមងណាស់១៦ នឹង ខ្ុំថាខ្ុំអ្រ់ទ ់ចង់បា  ប៉ែុញ តញម៉ែខ្ុំគារ់ថាគអ្ើយគៅគធវើ 
អី្គទកូ គអ្ើយអ្ ពីគដើម ពីគដើមមកក៏អ្ កា អាយុៗរិចៗអ្ញ្ច ឹងហា គារ់ ិយយអ្ញ្ច ឹងហា 
ដល់គពលគៅខ្ុំក៏ត្ពមគត្ពៀងតាមគារ់អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 



ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគរើបងជួបគាន ដំបូងជាមួយសាវ មីហាគៅឯណាវ ិបង? 

ខ៖ ខ្ុំជួបគាន ជាមួយសាវ មី នឹង គៅឃុំញត្ពកអ្ញ្ញច   នឹង មង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើអឺ្...កា គ ៀបកា  នឹងគគម្ភ បណាត  កា អី្ឱ្យគទ? 

ខ៖ ម្ភ គរើ។ 

ក៖ គគឱ្យជាអ្វីបង? 

ខ៖ គគឱ្យជាមួយជំន្ធ ់ នឹង គគឱ្យជាញរ១ជីម្ភសគទគ ើយ ឹង ូលមួយ អាវបា៉ែ ក់មួយ សុីគលើ 
គគត្បុស ចាសបា ញរប៉ែុណណឹ ងគទ អ្រ់ម្ភ បា អី្គទមិ ដូចឥ ូវគគសុទាញររ ់គទណាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ សម័យគគឥ ូវខ្ុំចង់បា ដូចគគសម័យគកមងគគឥ ូវញរវអ្រ់បា គទ គយើងអ្រ់ម្ភ អី្ធំដំុ 
គទម្ភ ញរអាវបា៉ែក់មួយ លូមួយគ ើយម្ភស១ជី នឹងឯង។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គពលជំន្ធ ់ខ្ុំកា  នឹង ហ៎...។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹបងសត្ម្ភប់កា គត្បៀបគធៀបជីវរិ បស់បងហា ពីបចចុបប នគត្បៀបគធៀបគៅអ្រីរ 
កាលវ ិ គរើវខុសគម៉ែចញដ បង? 

ខ៖ ខុសគាន ឆ្ៃ យណាស់ត្គូ។ 

ក៖ គម៉ែចវ ិ? 

ខ៖ បចចុបប នដូចថាគយើងវឥ វូវខ្ុំមិ ថាគម៉ែចគទដូចជារាងរឹងរិច តាំងពីរូចខ្ុំគៅជាមួយ  
ឪពុកម្ភត យខ្ុំធូ គ ើយណាស់។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរមកត្រឹមថាខ្ុំម្ភ សាវ មីមកខ្ុំរាងរឹងរិច។ 

ក៖ រឹងគម៉ែចគៅបង? 

ខ៖ ដូចថាគយើង កសុអីី្ដូចវមិ សូវបា អ្នកត្គូ។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ សម័យឥ ូវលយុដូច កបា ក៏វមិ ដូចជំន្ធ ់គន្ធោះញដ ហា។ 

ក៖  ុីៗ...! 

ខ៖ កាលមួយជំន្ធ ់ខ្ុំគៅគកមងៗលុយ កបា រិចញរចំន្ធយគយើងក៏វរិចញដ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ វសល់ដល់គពលឥ ូវ កបា គត្ចើ  បស់វថ្លែ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងវខុសពីគដើមដល់ឥ វូវខុសគាន ឆ្ៃ យ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគរើបងចូលចិរតពិសា មហូបអី្គគជាងគគបង? 

ខ៖ សត្ម្ភប់ខ្ុំ កូ គៅខ្ុំទំងអ្ស់គបើសិ ជាមហូបគឺគចៀ  អាំងគឺវចូលចិរត មង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងហាគបើថាសែ គឺអ្រ់សូវចូលចិរតគទ។ 

ក៖ សអប់ មងគ ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ បងគចោះគធវើមហូបអី្ទំងអ្ស់ញម គទ? 



ខ៖ មហូបអី្ក៏គចោះញដ ។ 

ក៖ គ ើយគ ៀ ពីអ្នកណាគគមកវ ិ? 

ខ៖ ខ្ុំគ ៀ ពីម្ភត យខ្ុំ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុំកាលខ្ុំគៅរូច កាលអាយុ១២ឆ្ន  ំនឹងគារ់បគត្ងៀ មួយចប់គារ់ត្បាប់គៅណាញរ
គារ់គៅគដកញរគារ់ត្បាប់គយើងោក់អី្សែ អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឥ ូវកូ ឯងអ្គញ្ចស សែ មជូ គគោក់គន្ធោះអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស។់ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំគចោះគធវើពីគារ់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ។ 

ខ៖ គ ើយដូចជាគសាៃ   ដូចជាអាំងអី្ក៏ខ្ុំគចោះញដ ។ 

ក៖ ចាសៗអ្ញ្ច ឹងបងគរើគពលទំគ  បងចូលចិរតគធវើអី្គគជាងគគ? 

ខ៖ ខ្ុំគ ...ដូចថាខ្ុំចូលចិរតដូចថាសម្ភអ រគៅកនុងផទោះ មង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កិចចកា ផទោះគឺខ្ុំ មង។ 

ក៖ ចុោះគពលទំគ  កមា តគៅឯណាញដ ? 

ខ៖ អ្រ់ញដលគដើ គទអ្នកត្គូ គពលទំគ  អ្រ់ញដលគដើ ផទោះគគគទខ្ុំ។ 

ក៖ ចាសអ្រ់ញដលន្ធកូំ គៅគដើ គលងគៅកំពង់គសាមអី្? 



ខ៖ អ្រ់ញដលគទ។ 

ក៖ ម្ភរ់ទគ ែអី្? 

ខ៖ អ្រ់ញដលគៅគសាោះ មង។ 

ក៖ គៅញរផទោះ មង? 

ខ៖ គៅញរផទោះ ដូចថាចំណង់ចំណូលចិរតអ្រ់ចង់គដើ ។ 

ក៖ ចាសអូ្គខអ្ញ្ច ឹងបងចូលចិរតសាត ប់បទចគត្មៀងអ្រ់? 

ខ៖ ខ្ុំ ហ៎...? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចូលចិរតអ្នកត្គូ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ញរដូចថាបទចគត្មៀងឥ ូវសម័យ ពីសម័យមុ គយើងចូលចិរតបទគយើងអាសម័យគដើមគយើង 
ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំចូលចិរតគលាកតាសុី  សុីសាមុរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយគារ់គត្ចៀងពិគរាោះណាស់។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អូ្គខអ្ញ្ច ឹងបង បងគកើរជំន្ធ ់ឆ្ន ំ១៩៨១ញម គទ? 

ខ៖ ចាស! 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើគពលជំន្ធ ់សង្រ្គា មអ្ញ្ច ឹងហា បងម្ភ ញដលឮអី្ខែោះម្ភត យបងដំណាលគ ឿង 
ត្បាប់ពីជំន្ធ ់ នងឹ គរើវគម៉ែចវ ិញដ អ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ គារ់ដំណាលគរើ ម្ភត យខ្ុំគារ់ថាឱ្យខ្ុំ ដូចថាខ្ុំគកើរមក ូបបបូ អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរជំន្ធ ់គារ់គារ់ថាអ្គញ្ច ក កូ ឯងសពវថ្លៃត្គា ់គបើជាងអ្ គ ើយ គបើអ្ គៅជំន្ធ ់មុ  
អ្ សុីញរបប គទគារ់ ិយយអ្ញ្ច ឹងហា។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំថាលីបា ញម៉ែឯង ូបបប  ស្សូវអ្ងក ម្ភ  ុី គគមិ ឱ្យគយើង បូ គយើងមិ  ូបបប ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយ ដលគ់ពលសម័យកូ ឯងបាយគព ៗឆ្ន ំងហា គារ់ថាអ្ញ្ច ឹង អ្ញ្ច ឹងគៅគារ់ 
ថាអ្ គបើអ្ គកើរសម័យ នឹងអ្ សបាយគ ើយ ប៉ែុ គារ់សម័យគារ់ ូបញរបប អ្ញ្ច ឹង 
ហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គ ើយ ូបញរបប គ ើយគដកអ្រ់ញកអរគទៀរ។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ គដកៗអ្ញ្ច ឹងគៅគគគៅគធវើកា គៅអី្គៅអ្ញ្ច ងឹណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ ិយយត្បាប់គៅណាស ់  ួចគៅខ្ុំថាអ្គញ្ច ក ញម៉ែឯងខ្ុំចង់គកើរទ ់ជំន្ធ ់ញម៉ែឯងហា 
 ួចគារ់ថាកំុចង់អី្ជំន្ធ ់ញម៉ែពិបាកណាស់មិ ដូចជំន្ធ ់កូ ឯង។ 

ក៖ គ ើយគម៉ែចបា  ិយយត្បាប់គារ់ថាចង់គកើរទ ់ជំន្ធ ់ នឹង? 



ខ៖ អ្ញ្ច ឹងដឹងគមើលថាគរើជំន្ធ ់ប៉ែុល ពរ នឹងគ រុអី្ចាស់ៗ នឹង ិយយរៗគាន អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស់ៗ ិយយរៗគាន គ ឿងញដលថា ូបបប អ្ញ្ច ឹងហា គ ើយគខាអាវគសែៀករក់វមិ ដូច 
សម័យឥ ូវអ្ញ្ច ឹងហាអ្នកត្គូ សម័យឥ ូវគកមងចង់បា អី្បា  នងឹ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ដូចថាសម័យគារ់គឺគមម  គមម ទំងអ្ស់គាន  មង ។ 

គ: គគថាគសមើភាពគ ? 

ខ៖ ចាសគសមើ ភាពគាន  មង គបើថាត្កម្ភ ុកំ ុទំងំអ្ស់គារ់ ិយយអ្ញ្ច ឹង មិ ដូចសម័យឥ ូវ 
ចង់រក់ រក់គៅចង់អ្រ់ អ្រ់គៅ ចង់ ូបអី្ក៏បា គារ់ ិយយអ្ញ្ច ឹងហា ពណ៌ត្គប់ពណ៌ 
គ ើយខ្ុំថាចុោះឥ ូវញម៉ែឯងសាត យគត្កាយគ  អឺ្...អ្ សាត យគត្កាយ សាត យអ្ គៅពីត្កមំុ 
អ្ គកើរទ ់ដូចពួកកូ ឯងអ្ញ្ច ឹងគសែៀករក់ឱ្យបា សាអ របារដូចគគអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ ិយយអ្ញ្ច ងឹ គ ើយជំន្ធ ់ញដលគារ់កា គារ់ថាដំបូង៣០គូ ។ 

ក៖  ុឺ...! 

ខ៖ ៣០គូ  នឹង ខ្ុំសួ ចុោះញម៉ែ៣០ នឹងគគោក់អី្ខែោះគៅ អ្រ់ម្ភ អី្គទកូ ម្ភ ញរម្ភ ់២គទ ៣០គូ  
 ួចខ្ុំអ្ស់សំគណើ ច ញដល ចួគពលសម័យគយើងកា ឥ ូវត្គូ គយើងកា មួយយប់មួយថ្លៃគព  
ប បូិ អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ថាត្គា ់ញរអា នឹងគគគៅថាចាប់ថ្ដចាប់អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់ យប់គ ើងគៅគដក  
ជាមួយគាន បតីត្បព ាគ ើយដូចសម័យគយើងគ ោះចាស់ទំុចូលដណតឹ ង ម្ភ ភាជ ប់រកយម្ភ អី្អ្ញ្ច ឹង 
ហា គារ់ថា។ 



ក៖ ចុោះគបើគពល នឹងមិ ត្ពមស្សលា ់គាន ដូចជាកា ឱ្យគ ើយអ្ញ្ច ឹងហា គបើមិ ត្ពមស្សលា ់ 
គាន វ ិគម៉ែចវ ិគៅ បងដឹងគទ វថ្វ ៉ែគចាលគទ ហ៎? 

ខ៖ គគថ្វ ៉ែគចាល ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគទៀរ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ។ 

ក៖ គ ៀបឱ្យគ ើយត្រូវញរយក? 

ខ៖  ិយយ មួគៅដូចគគថាចាប់គូ ឱ្យគឺយក មង គបើមិ យកអ្រ់បា គទញម៉ែខ្ុំគារ់ ិយយ 
អ្ញ្ច ឹង មង គ ើយគយើងស្សលា ់អ្នកគផសងអ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ គបើស្សលា ់អ្នកគផសងពួកវ ឹងោក់កត្មិរមក មង អ្រ់បា គទវដឹងគឺគប់ មង អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ អី្ក៏អាត្កក់គមែ៉ែោះ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងសត្ម្ភប់ជីវរិ បស់បងហា ដូចជាបន្ធទ ប់ពីជំន្ធ ់ប៉ែុលពរ នឹងមក 
គរើឪពុកម្ភត យ បស់បងគារ់ត្បកបមុខ ប អី្ចិញ្ច ឹមជីវរិញដ ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុំគារ់គច មកដំបូងគារ់គធវើទហា ។ 

ក៖ ទហា ញដ ? 

ខ៖ ចាសគារ់គធវើទហា  គ ើយគារ់គៅបា ់គៅខាងគគគៅលមពួក ហ៎...។ 

ក៖ ចាសដល់គពលគ ោះគៅពុកខ្ុំគារ់គៅបារ់១ឆ្ន ំជាង។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ បារ់មួយឆ្ន ំជាងមកវ ិគារ់ត្រូវត្គាប់បា គគបញ្ជូ  គារ់មកវ ិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កាល នឹងខ្ុំត្បញ លជាអាយុ៧ ៨ឆ្ន ំអី្ប៉ែុណណឹ ង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ មកវ ិគៅណា។ 

ក៖ ចាសចុោះគពលគ ើងគតាន រ គ ើងកូ សក គតាន រអី្ នឹងគពលណាគៅ? 

ខ៖ គពលខ្ុំអាយុ១២ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ១២ឆ្ន ំ? 

ខ៖ ចាសគពលគារ់ឈប់ទហា ។ 

ក៖ ចាសបា គធវើ ប  នឹងវ ិ? 

ខ៖ ចាសគារ់ឈប់ទហា គោយសា គារ់ត្រូវត្គាប់គៅ ដូចថាគារ់ម្ភ ត្កោសសាន មអី្ថា 
គារ់អាចសត្ម្ភកហា។  

ក៖  ុឺៗ! 

ខ៖ គពលគារ់សត្ម្ភក នឹងត្រូវឱ្យគារ់ នឹងមកដូចថាគៅស្សុកភូមិ នឹងបា គ ោះអី្ហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ក៏ថាមិ ដឹងគៅ កសុីអី្ ក៏គារ់គ ើងគតាន រឪពុកខ្ុំ ហ៎...។ 

ក៖ ចាសញរគារ់ពិកា គម៉ែចញដ បង? 

ខ៖ គារ់អឺ្...អាកអឹងជំ ីគារ់ពីគត្កាយគ ោះ ហ៎...។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ វត្រូវគៅោច់ពី កាំ។ 

ក៖  ហ៎...! 

ខ៖ ដល់គពលអ្ញ្ច ឹងគគឱ្យគារ់សត្ម្ភក មង។ 

ក៖ ញរថ្ដគជើងអី្អ្រ់អី្គទ ី? 

ខ៖ ថ្ដគជើងគារ់អ្រ់អី្ ថ្ដគជើងត្រូវញដ ប៉ែុញ តដូចថាត្រូវសាច់គទណាស់ វមិ ត្រូវដល់កអឹងបាក់ញបក 
គទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ វបាក់ញរកអឹងជំ ីគ ោះគទ ដល់គពលអ្ញ្ច ឹងគឱ្អោយគារ់សត្ម្ភកអ្ញ្ច ឹងគៅបា  កសុីគ ើង 
គតាន រ នឹង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគរើគៅកនុងជីវរិ បស់បង គរើអ្វីញដលបងចងចាំជាងគគបំផុរបង? 

ខ៖ ចាំជាងគគឪពុកខ្ុំគារ់ខំត្បឹង ឹងគ ឿងគ ើងគតាន រ នឹងមិ ថាស្សុកគគឬក៏ស្សុកគយើងគទ គារ់ 
គច មក កសុីស្សុកគគមកលក់ទឹកគតាន រ គៅញត្ពកអ្ញ្ញច  ក៏ ស់គោយសា ទឹកគតាន រ នងឹញដ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំម្ភ ជីវរិ ស់គៅគោយសា ឪពុកខ្ុំគារ់ខំមុខ ប ត្បកប គារ់ខំគ ើងគដើមគឈើ 
 នឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ គុណគដើមគតាន រគ ើយអ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ ចាសអ្ គុណគ ើយគោយសា ឪពុកខ្ុំគារ់ កសុី ដូចថាគារ់ក៏គាម  ចំគណោះដឹងអី្គត្ចើ ញដ  
អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ជំន្ធ ់ប៉ែុល ពរក៏គារ់មិ សូវបា គ ៀ អី្ញដ គលាកពុកខ្ុំអ្រ់គចោះដូចម្ភត យខ្ុំគទ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុំគារ់គចោះអ្កស ប៉ែុញ តគលាកពុកខ្ុំគារ់អ្រ់គចោះអ្កស គទ អ្ញ្ច ឹងគារ់ត្បកបមុខ ប  
គោយសា គដើមគតាន រ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយអ្ គុណញដលគដើមគតាន រ នឹងជួយជីវរិខ្ុំ ិងបអូ  បស់ខ្ុំអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោយសា គារ់ខំត្បឹងពីអា នឹងមកញដ  បា  ស់មកដល់សពវថ្លៃ។ 

ក៖ គោយសា គដើមគតាន រម្ភ អ្រថត្បគយជ ៍ទំងអ្ស់ មង។ 

ខ៖ ទំងអ្ស់ មង គត្ចើ ។ 

ក៖ ទំងគដើម ទំងសែឹក ទងំពីផ្លក  ញផែត្គប់ទំងអ្ស់។ 

ខ៖ ចាសបា គត្ចើ មុខ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងបងគត្កាយគពលបងគ ៀបអារ ពិ៍រ ៍មកបងម្ភ កូ ប៉ែុន្ធម  ន្ធក់ញដ ? 

ខ៖ ខ្ុំម្ភ កូ ៤ន្ធក់។ 

ក៖ គ ម្ ោះអី្គគខែោះបង? 

ខ៖ គ ង  ោឋ  គ ង វ៉ែ ់ល   ិងគ ង ស្សសី្សស់ គ ង វ៉ែ ់ ុង។កូ គៅគ ម្ ោះគ ង 
វ៉ែ ់ ុង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើដូចជាសាវ មីបងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដ បង? 

ខ៖ គ ម្ ោះ ឯម គ ង។ 



ក៖ ឯម គ ង អ្ញ្ច ឹងបងគរើបតីបងគារ់គម៉ែចញដ បងគារ់ម្ភ ច កិលកខណៈគម៉ែចញដ ? 

ខ៖ បតីខ្ុំគារ់គចោះអ្កស គត្ៅត្ជោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរចំញណកខ្ុំអ្រ់គចោះ។ 

ក៖ ចាសគារ់គមើលញលត្គួសា បា លអគទ? 

ខ៖ បា លអគរើ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដូចថាគារ់សពវថ្លៃគារ់ដឹងថាគយើងម្ភ កា លំបាក ខ្ុំពីគដើមគ ើយជាមួយ ឹងបតីខ្ុំក៏ខ្ុំមិ  
អ្រ់ញដ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំម្ភ ផទោះម្ភ អី្ ស់គៅជាមួយដូចគគជាធមមតា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរដល់គពលខ្ុំចាប់អាជីពជាអ្នកចិញ្ច ឹមទគៅគខរតថ្ត្ពញវងគយើងគ ោះ។ 

ក៖ គម៉ែចវ ិគៅបង? 

ខ៖ ខ្ុំ កសុីខារក៏ខ្ុំលក់ផទោះលក់អី្ផ្លែ ស់មកគៅ នងឹ។ 

ក៖  ុី...គ ើយទ នឹងខារគត្ចើ ខាែ ំងបា ដល់ថាន ក់ នឹងបា លក់ផទោះលក់អី្? 

ខ៖ ខារជិរ១០០០០អ្នកត្គូ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំពិបាកណាស ់ជួបកា លំបាកតាំងពីខ្ុំគច ពីស្សុកមកខ្ុំជួបកា លំបាកគត្ចើ ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប៉ែុញ តសាវ មី បស់ខ្ុំគារ់គៅញរខិរខំ ក សពវថ្លៃគារ់ កសុីមុខ ប លក់កាគ ៉ែម។ 

ក៖ ចាសគ ើយោច់គទបង? 

ខ៖ បា ត្រឹមមួយថ្លៃ២០០០០ ៣០០០០ អ្នកត្គូគអ្ើយត្គា ់ចិញ្ច ឹមជីវរិកូ គៅញដ ណាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ វថាឱ្យសល់វមិ សល់គទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបង គបៀបញដលបងចិញ្ច មឹអ្ប់ ញំល កាកូ បង បងចិញ្ច ឹមគារ់គោយ គបៀបយ៉ែង 
គម៉ែចញដ ? 

ខ៖ ខ្ុំសពវថ្លៃខ្ុំចង់ឱ្យកូ គ ៀ គចោះដឹង កំុឱ្យគសពគប់ជាមួយ ឹងគត្គឿងគ ៀ អី្អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ចង់គទ ញរខ្ុំគឃើ គៅ ឹងគយើង នឹងម្ភ គត្ចើ អ្ញ្ច ឹងហា អ្នកគសពគប់គត្គឿងគ ៀ  
ខ្ុំចង់ឱ្យកូ គចោះដឹងបា  ិយយគៅឱ្យគជៀសផុរអំ្ពីកញ ែង នឹង មង។ 

គ៖ ចាស! 

ខ៖ ខំត្បឹងពី ន្ធក់បតីត្បព ាយប់គដកគិរថាគធវើអី្គដើមបីបា កូ គ ៀ គចោះ ឹងគគអ្ញ្ច ឹងហា  ួចគៅបតី 
ខ្ុំថាគចោះញរ កគៅ  កគៅវគចោះញរបា គ ើយកំុឱ្យញរគយើងមិ  ក។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គារ់ ិយយអ្ញ្ច ងឹហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរគារ់គៅរាល់ថ្លៃមិ ញដលឈប់គទ។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងកូ បងទំងអ្ស់ម្ភ បា គៅគ ៀ ទំងអ្ស់គាន គទ? 

ខ៖ ទំងអ្ស់គាន ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមូលគ រុអី្បា បងឱ្យគារ់គៅគ ៀ គៅអី្ទំងអ្ស់គាន អ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ មូលគ រុឱ្យខ្ុំចូលគៅកនុងសងាមគគឥ វូ នងឹ ដូចថាឥ ូវ នឹងគគអ្នកគចោះដឹងគត្ចើ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភ៉ែ ក់ដូចខ្ុំអី្អ្រ់គចោះអ្ញ្ច ឹងគយើងពិបាកណាសអ់្នកត្គូ គពលគយើងចង់គៅគធវើកា អី្មួយអ្ញ្ច ឹង 
គយើងពិបាក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គពលកូ គ ៀ គចោះដឹង គយើងវគចោះអ្កស គត្ៅត្ជោះអ្ញ្ច ឹង គយើងអាចគៅ កកា គ  
គគក៏ស្សួលញដ ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ ដល់គពលគយើង កកា គ គគ កញរអ្នកគចោះដឹងគទ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំចង់ឱ្យកូ ខ្ុំគចោះដឹងចាស។ 

ក៖ បា លអ។ 

ខ៖ ចាសឱ្យលអដូចគគដូចឯងអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើដូចជាបងម្ភ វធីិអី្គដើមបីជួយដល់ត្កុមត្គួសា បងឱ្យម្ភ សុភមងាលណាស ់
បង?  

ខ៖ ខ្ុំសពវថ្លៃខ្ុំជួយ កសាវ មីខ្ុំញដ  ដូចថាខ្ុំគៅផទោះខ្ុំគ ៀបចំផទោះ ប៉ែុញ តខ្ុំគធវើអា នឹងគៅថ្លៃណាគ ោះ 
គៅខ្ុំបា ១០០០០ ២០០០០ផសំគាន ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គដើមបផីារ់ផាង់កូ គៅគ ៀ ។ 

ក៖ ត្ចកកបា ឱី្យគគ នឹងគ ? 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ ចុោះបងគោយសា ត្កុមត្គសួា មិ ញម អ្ងាុយញរម្ភ សុភមងាល  ូរគទ 
អ្ញ្ច ឹងគពលម្ភ បញ្ញហ វធីិញដ បងគោោះស្សាយគម៉ែចញដ បង? 

ខ៖ វធីិញដលខ្ុំគោោះស្សាយជាមួយសាវ មីខ្ុំគត្ចើ ញរ ិយយជាមួយគារ់រកយណាលអៗខ្ុំថ្លៃណា 
ញដលខ្ុំដូចថាខវោះខារអី្គយើង ិយយត្បាប់គាន គៅវ ិគៅមក។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគរើត្គួសា ម្ភ អ្រថ ័យយ៉ែងគម៉ែចចំគរោះជីវរិ បស់បងញដ ? 

ខ៖ ខ្ុំរាលថ់្លៃខ្ុំស្សលា ់សាវ មីខ្ុំណាស់ គារ់គចោះដឹងគារ់គចោះយកចិរតខ្ុំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គពលថ្លៃណាញដលខ្ុំគកើរកា លំបាកគារ់ ិយយរកយលអៗជាមួយខ្ុំគត្ចើ  គគអ្នកគចោះដឹង 
ខ្ុំអ្រ់សូវគចោះដឹងគទ។ 

ក៖ អ្រ់អី្គទឱ្យញរ ិយយរកយលអៗគទោះមិ បា គ ៀ គៅញរជាម ុសសលអញដ ញម គទបង? 

ខ៖ ចាសញរគារ់ ិយយមកគឺគារ់អ្នកគចោះដឹង  ិយយមកគឺលអ មង។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ញរខ្ុំ ខ្ុំសាត ប់ខ្ុំ ិយយខែួ ឯងថាអ្គញ្ច ក ខ្ុំអ្រ់គចោះដឹងគទគបើ ិយយជាមួយខ្ុំលអខ្ុំសាត ប់ 
បា  គារ់ថាឱ្យញរសាត ប់បា អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹបងឥ ូវមួយគ ោះជាសំណួ មួយចុងគត្កាយបង គរើបងម្ភ បទពិគសាធ ៍អ្វី 
ញដលលអចង់ញចកចាយគៅកា ់កូ គៅបងជំន្ធ ់គត្កាយក៏ដូចជាអី្ញដលចង់ផ្លត គំផ្ើ ពួកគារ់ថាអ្វី



ញដលគយើងសម្ភា សគ ោះគៅគឺទុកគៅយូ ៗខាែ ំងញម ញទ  អ្ញ្ច ឹងបងម្ភ អី្ចង់ញចកចាយគៅ 
កា ់គារ់ខែោះ? 

ខ៖ ញចកចាយ ខ្ុំចង់ឱ្យកូ ៗខ្ុំគចោះដឹង គ ើយចង់ឱ្យកូ ៗខ្ុំសាត ប់តាមគៅណាស់។ 

ក៖ ចាសដូចថាត្បវរតិម្ភត យខំត្បឹងគដើមបីកូ ២ន្ធក់ឪពុក នឹងណាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឱ្យកូ ខំត្បឹងគ ៀ  ឱ្យកូ គជៀសផុរពីគត្គឿងគ ៀ អី្ទំងអ្ស ់នឹងហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គត្រោះខ្ុំអ្រ់សូវម្ភ គទ ម្ភ កូ ស្សីញរមួយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កូ សទុាញរត្បុស។ 

ក៖ សុទាញរត្បុស? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គ ើយគមើលគៅសងឃឹមអ្នកណាគគជាងគគ? 

ខ៖ រាល់ថ្លៃសងឃឹមកូ ស្សី ប៉ែុញ តកូ ស្សីត្បញ លជាគគម្ភ បតីគគគៅឆ្ៃ យគ ើយ។ 

ក៖  ុី...កំុគៅឯណាឆ្ៃ យគចាលម្ភ៉ែ ក់ឮគទ? 

ខ៖ កូ ស្សីញរមួយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំចង់ឱ្យដូចថាមិ ថាកូ ឬមួយក៏គ ោះគទអ្នកត្គូញចកចាយ សូមបីញរថាញារិជិរខាងក៏គបើ 
សាត ប់ឮឱ្យគជៀសផុរពីគត្គឿងគ ៀ ។ 



ក៖  នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គត្រោះសងាមឥ ូវគត្គឿងគ ៀ គត្ចើ ណាស់អ្នកត្គូ។ 

ក៖ ខ្ុំដឹងវពិបាកណាស់ចាប់បា ចូលគុក ពិបាកខាែ ំងណាស់។ 

ខ៖ ចាប់បា ចូលគ ើយគច មកវ ិដញដល។ 

ក៖ ដលម់្ភ អី្គគថាអី្ឱ្យគគ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ ដល់សត្ម្ភប់គគម្ភ គគឱ្យចុោះគបើខ្ុំវ ិខ្ុំអ្រ់អ្ញ្ច ឹខ្ុំសូមឱ្យញរកូ គជៀសផុរពី 
កញ ែង នឹង។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ។ 

ក៖   នងឹគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្ គុណគត្ចើ បងស្សីញដលឱ្យខ្ុំបា សម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិ បស់បង 
គៅកនុងថ្លៃគ ោះគ ើយពួកគយើង ឹងោក់ចូលគៅកនុងគវបសាយញដលគយើងបា  ិយយខាងគលើ 
 នឹងហាបង។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ គុណគត្ចើ បង។ 

ខ៖ ចាស៕ 


