
ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង មុត ខេង 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា        ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស មុរ គខង 
 

ក៖ ជាដំបូងន្ធងខ្ុំសូមញលែងអំ្ណរគុណដលអ់្នកមីងញដលឱ្យខ្ុំសម្ភា សពីជីវត្បវរតិរបស់មីង 
ន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ ញ ៉ែម សុគន្ធា  ជាអ្នកសម្ភា សគៅកនុងថ្លៃគ ោះ។អ្ញ្ច ឹងមីងគរើគ ម្ ោះគព របសមី់ង 
មីងគ ម្ ោះអី្ញដរ? 

ខ៖ គ ម្ ោះគព របស់ខ្ុំគឺអឺ្...មុរ គខង។ 

ក៖ មុរ គខង? 

ខ៖ គ ើយគ ម្ ោះគៅរាល់ថ្លៃមុរ គខង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ញរគ ម្ ោះញម ញែ គ ម្ ោះគខងមីងគ ? 

ខ៖ ចាសអា នឹងជាគ ម្ ោះឪពុកម្ភត យជាអ្នកដាក់ឱ្យ។ 

ក៖ ចាសៗ! 

ខ៖ គ ើយគ ម្ ោះមុរ គ ង គ ោះគ ម្ ោះគត្បើរាល់ថ្លៃ នឹងកនុងបញ្ជ ីជារិអ្រ់ម្ភ ដាក់មុរ គខងផង។ 

ក៖ ចាសគ ើយថ្លៃគ ោះខ្ុំសម្ភា សអ្នកមីងគឺគៅកនុងថ្លៃែី២៧ ញខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ការសម្ភា ស 
គ ោះត្រូវបា គរៀបចំគ ើងគដាយសកលវែិាលយ័គៅត្បគែសអាគមរចិគ ម្ ោះថា ប ី វ៉ែយ យូ    
សកលវែិាលយ័ម្ភ កមមវធីិគដើមបីសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់អ្នកមីង ិងត្បជាពលរដឋញខមរគដើមបី 
គពលអ្ន្ធគរគៅមុខគៅកូ គៅរបសអ់្នកមីង ិងម ុសសជំន្ធ ់គត្កាយអាចដឹងអំ្ពីជីវត្បវរតិក៏ 
ដូចជាឆ្កជីវរិផងញដរ។ អ្ញ្ច ឹងមីង គរើមីងអ្ ុញ្ញា រឱ្យខ្ុំដាក់ការសម្ភា សគ ោះចូលគៅកនុងគវប 
សាយរបស់សកលវែិាលយ័ ប ី វ៉ែយ យូ ញដរឬគែអ្នកមីង? 

ខ៖ ចាសយល់ត្ពម។ 



ក៖ ញដលគវបសាយគ ោះម្ភ គ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu គ ើយខ្ុំសូមចាប់ 
គផតើមគធើវការសម្ភា សដល់អ្នកមីង។អ្ញ្ច ងឹអ្នកមីងសមូត្បាប់គ ម្ ោះគព មិ មីងត្បាប់គ ើយៗ  
មីងគ ម្ ោះមុរ គ ង ញរគ ម្ ោះអ្នកមីងញម ញែ គ ម្ ោះមុរ គខងញម គែអ្នកមីង? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងម្ភ គ ម្ ោះគៅគត្ៅគផសងគែៀរអ្រ់? 

ខ៖ ម្ភ គ ម្ ោះញរគៅគត្ៅមុរ គ ងមួយគែ។ 

ក៖ ចាសៗគរើមីងថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ ររបស់មីង មីងគកើរគៅថ្លៃណា ញខណា ឆ្ន ំណាញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ គៅថ្លៃពុធ ថ្លៃែី០១ ញខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៦១។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីង គរើែីកញ ែងកំគណើ ររបស់អ្នកមីងហា គរើគៅែីណាវ ិ? 

ខ៖ ែីកញ ែងកំគណើ ររបស់ខ្ុំគឺគៅភូមិែឹកវលិ ឃុំែឹកវលិ ស្សុកសាា ង គខរតកណាត ល។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីងគរើមីងឆ្ន កំំគណើ រឆ្ន ំញខមរមីងគកើរឆ្ន ំអី្គគវ ិ? 

ខ៖  ុី...ខ្ុំអ្រ់ចាំញដរ។ 

ក៖ ឆ្ន ំគ ោះហាគថាោះ គរាង មា  ់ឆ្ន ំសរវអ្រ់ចាំគែ? 

ខ៖ ចាសអ្រ់ចាំគែ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីង មីងម្ភ បងបាូ ត្បុសស្សបី៉ែុន្ធម  ន្ធក់ញដរមីង? 

ខ៖ អឺ្...ខ្ុំម្ភ បងបាូ ៥ន្ធក់។ 

ក៖ ស្សីប៉ែុន្ធម  ត្បុសប៉ែុន្ធម  មីង? 

ខ៖ ស្ស៣ីន្ធក់ ត្បុស២ន្ធក់។ 

ក៖ ចាសមីងជាកូ ែីប៉ែុន្ធម  វ ិ? 

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


ខ៖ ខ្ុំជាកូ ែី១។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីង គរើបងបាូ អ្នកមីងគារ់រស់គៅទំងអ្ស់ឬក៏គារ់អ្ ិចចកមមអី្ខែោះគ ើយ? 

ខ៖ បងបាូ របស់ខ្ុំគឺស្សីៗគឺគៅរស់ទំងអ្ស។់ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយត្បុសៗរសគ់ៅទំងអ្ស់ញដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គៅ។ 

ក៖ គៅឯណាវ ិមីង? 

ខ៖ គៅញខមរ គារ់រស់គៅត្បគែសញខមរ៤ន្ធក់ រស់គៅត្បគែសគត្ៅ១ន្ធក់។ 

ក៖ គៅត្បគែសណាវ ិមីង? 

ខ៖ គៅត្បគែសអាលែមឺ៉ែង់។ 

ក៖ អាលែមឺ៉ែង់ គារ់ញដលមកគលងគែមីងបងបាូ ? 

ខ៖ គារ់ញដលមកគលងមតងយូរឆ្ន ំគ ើយឥ វូអ្រ់ញដលមកគលងគែៀរគសាោះ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គដាយសារគារ់ម្ភ ការរវលគ់ត្ចើ  គ ើយណាមួយជីវភាពគារ់អ្ ់គខាយញដរគារ់មិ អាច 
ថាគធវើដំគណើ រមកបា គត្រោះអី្ដូចថាមកមតងៗគឺអ្ស់លុយកាក់គត្ចើ ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ដឹងគដាយសារគៅអាលែមឺ៉ែង់ឆ្ៃ យខ្ែ ំង។ 

ខ៖ ចាសគ ើយណាមួយគារ់ម្ភ មុខងារគារ់គធវើអ្ញ្ច ឹងគឺវមិ អាចមក អ្ញ្ច ងឹមកគលងស្សុក 
ញខមរបា ។ 



ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីងគរើឪពុកមីងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ឪពុកគ ម្ ោះខ្ុំគ ម្ ោះថ្ណ មុរ ម្ភត យខ្ុំគ ម្ ោះឃឹម ញខម។ 

ក៖ ថ្ណ មុរឪពុក អ្ញ្ច ឹងមីងគរើឪពុកមីងគារ់គកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ណំាញដរមីង? 

ខ៖ គារ់គកើរគៅថ្លៃែី១៥ ញខមិលុន្ធ ។ 

ក៖ ឆ្ន ំប៉ែុន្ធម  វ ិមីង? 

ខ៖ ឆ្ន ំ១៩៦៣។ 

ក៖ ចាសគ ោះហា...មីងអ្រ់៦៣(១៩៦៣)គកើរគែ។ 

ខ៖ គ ោះប៉ែុន្ធម  គែគ ោះ? 

ក៖ ១៩២៣  នងឹគ ើយដល់៦៣(១៩៦៣)ចង់បាូ មីងគែៀរ។ នងឹគ ើយអ្ញ្ច ឹងមីងគរើែីកញ ែង 
កំគណើ ររបស់ឪពុកមីងគារ់គៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ ែីកញ ែងកំគណើ ររបស់ឪពុករបស់ខ្ុំគៅភូមិែឹកវលិ ឃុំែឹកវលិ ស្សកុសាា ង គខរតកណាត ល។ 

ក៖ ចាសមីងចាំគែថាកំគណើ ររបស់ឪពុកអ្នកមីងគារ់អាឆ្ន ំជូរ ឆ្ែូវ ខ្ល គថាោះ នឹងគារ់គកើរឆ្ន  ំ
អី្គគមីងចាំគែ? 

ខ៖ អ្រ់ចាផំង។ 

ក៖ អ្រ់ចាគំែ? 

ខ៖ គត្រោះអី្ខ្ុំថាអ្រ់ចាំអ្រ់ដឹងថ្លៃញខគារ់។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីង មីងម្ភ អ្ ុសាវរយី៍អី្ខែោះជាមួយឪពុកម្ភត យរបស់មីងហាជាមួយឪពុក? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុំគឺថាម្ភ អ្ ុសាវរយី៍ដូចថាគារ់កាលខ្ុំគៅរូចៗគឺមុខរបរគារ់គឺដាំបញ ែ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គ ើយគពលញខវសាគារ់រកត្រីខ្ុំញរងញរជួយគធវើការងារគារ់ ជួយគៅគធវើបញ ែ ដកគមម ដកអី្ 
ជាមួយគារ់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយញរងញរគពលយប់អ្ញ្ច ងឹគៅរកត្រីគឺខ្ុំបា គៅអំុ្ែូកឱ្យគារ់អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសត្ម្ភប់ម្ភត យរបស់អ្នកមីងមិ គារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរ? 

ខ៖ គារ់គ ម្ ោះឃមឹ ញខម ម្ភត យរបស់ខ្ុំ។ 

ក៖ មីងអាចត្បាប់ពីថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ រគ ើយ ឹងែីកញ ែរកំគណើ ររបស់គារ់? 

ខ៖ គារ់ថ្លៃត្ព សបរិ៍ ែី៥ ញខមិលុន្ធ ឆ្ន ំ១៩៤៨។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គៅភូមិសាវ យរល ំឃុំសាវ យរលំ ស្សុកសាា ង គខរតកណាត ល។ 

ក៖  នឹងគ ើយចាសមីងចាំឆ្ន ំកំគណើ រឆ្ន ំញខមររបស់គារ់គែ? 

ខ៖ អ្រ់ចាផំង។ 

ក៖ អ្រ់ចាញំដរ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីង គរើមីងម្ភ ការចងចាំអី្ញដរជាមួយម្ភត យរបស់មីង គារ់ជាម ុសសគម៉ែចញដរមីង? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុំគារ់ជា...មុខរបររបស់គារ់ជាកសិករ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់គធវើញស្សចម្ភា រដាំគររ ដាំស្សូវ ជាធមមតាតាមរដូវរបស់គារ់។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គ ើយគារ់ជាម្ភត យដ៏លាម្ភន ក់ញដលគារ់ម្ភ សភាពសែូរបូរ គារ់ញរងញរែូន្ធម  កូ គៅ 
គ ើយគារ់អឺ្...ម្ភ ញរងញរយកចិរតែុកដាក់ញលទកូំ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គធវើគាម  ឱ្យកូ ដូចថាគធវើអំ្គពើអ្វីអាត្កក់គៅកនុងសងគមគែ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីងជីដូ ជីតាខ្ងឪពុកគរើគារ់គ ម្ ោះតាអី្យាយអី្គគញដរមីង? 

ខ៖ ជីដូ ជីតាឪពុកខ្ងឪពុកខ្ុំគឺគ ម្ ោះតាថ្ណ។ 

ក៖ មីងសាគ ល់ត្រកូលគារ់គែ? 

ខ៖ អ្រ់សាគ ល់ផងត្រកូលគារ់ខ្ុំអ្រ់បា ចាំ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងត្បាប់ញរគ ម្ ោះក៏បា ។ 

ខ៖ ចាសគ ើយយាយគឺគ ម្ ោះយាយញខម។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ យាយញ ម។ 

ក៖ មីងចាថំាគារ់គកើរគៅឆ្ន ណំាអ្រ់ទំង២ន្ធក់? 

ខ៖ អ្រ់ចាញំដរ។ 

ក៖ មីងគកើរទ ់គារ់ទំង២ន្ធក់អ្រ់? 

ខ៖ ខ្ុំគកើរទ ់គារ់ដូចថាខ្ុំវយ័រូចៗគពកគឺខ្ុំមិ អាចចាំបា ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងម្ភ អ្ ុសាវរយី៍អី្ខែោះជាមួយតាជាមួយយាយហា? 

ខ៖ អឺ្...គបើជាមួយជីតាវ ិខ្ុំអ្រ់ចាំគសាោះ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គត្រោះអី្អ្រ់ម្ភ អ្ ុសាវរយី៍អី្គយើងគៅរូចៗគពក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គបើជាមួយយាយខ្ុំកាច គារ់ស្សលា ់ញរគៅត្បុសៗគែ គបើគៅស្សីៗគារ់ សាប់អឺ្...ពួកខ្ុំ 
គៅៗញរងញរគធវើឱ្យគារ់ខឹងអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់គដ ថ្វ ៉ែគ ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់សាប់គៅ។ 

ខ៖  នងឹគ ើយ គ ើយគារ់សាប់គៅ គ ើយដល់គពលគ ើយចាំគៅរូចៗគារ់ញរងញរញណ...គៅ 
លួចបាយកកគារ់ ូប  ហ.៎..មកពីគរៀ អី្ន្ធគំាន គៅៗទំងអ្ស់កូ មីងខ្ុំអី្ជីដូ ៗមួយអី្ នឹង 
ញរងញរថាន្ធំគាន មកពីគរៀ មុជែឹក គារ់គៅអី្អ្រ់គ ើងគែ គារ់គដ ថ្វ ៉ែអ្ញ្ច ឹងគៅគ ើយ គ ើយ 
គដ ថ្វ ៉ែគ ើយគម៉ែចខូចគធវើឱ្យគារ់ខឹងអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់ គ ែ្ ោះជាមួយគារ់ន្ធំគាន ចាប់គារ់គធើវ 
ថ្វ ៉ែគធវើឌឺគារ់រគបៀបថាគធវើឌឺគារ់ហា...គធវើឱ្យគារ់ខឹងររឹញរខឹងគយើង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងគៅពីរូចខូចញដរ នឹង? 

ខ៖៖ ខូចញដរ ចាសខូចញដរ នឹងពីរូច។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គ ើយន្ធំគាន ចាប់គារ់អ្ញ្ច ងឹហា ម្ភន ក់ចាប់អ្ញ្ច ឹងហាកំុឱ្យគារ់ថ្វ ៉ែគយើង គ ើយគយើង 
ចូលគៅជិរគារ់។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ញរគារ់ស្សលា គ់យើងគៅអ្នកគធវើញរគារ់គៅញរស្សលា ់គៅ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងសត្ម្ភប់ជីដូ ជីតាខ្ងម្ភត យមតង មីងគកើរទ ់ពួកគារ់ទំង២ន្ធក់គែ? 



ខ៖ ជីដូ ជីតាខ្ងម្ភត យខ្ុំគឺអ្រ់ញដលសាគ លគ់ារ់គសាោះ។ 

ក៖ ញរសាគ ល់គ ម្ ោះគារ់គែមីង? 

ខ៖ ចាសញរសាគ ល់គ ម្ ោះគារ់ គឺគារ់ជាគ ម្ ោះយាយឃឹម។ 

ក៖ គ ើយតា? 

ខ៖ ជីតាគ ម្ ោះតាអី្គគគែ អ្រ់ចាំគែ។ 

ក៖ អ្រ់ចាគំ ម្ ោះតា ញរយាយគ ម្ ោះយាយឃមឹ។ 

ខ៖ យាយឃឹមគ ោះយាយឃឹម។ 

ក៖ ហាហ ៎ ...ម្ភត យអ្នកមីងយកត្រកូលតាមញម៉ែវ ិ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គ ម្ ោះញម៉ែវ ិ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖  ុី...គម៉ែចអ្ញ្ច ឹងវ ិ? 

ខ៖  គត្រោះអី្អ្រ់ចាំត្រកូលតាផង។ 

ក៖  ូ៎...! 

ខ៖ រួចគ ើយគចោះញរដាក់គៅ។ 

ក៖ មីងអ្រ់គកើរទ ់យាយញដរ? 

ខ៖ អ្រ់គកើរទ ់គត្រោះគារ់អឺ្...ជីតាខ្ុំ នឹងតាមម្ភត យខ្ុំ ិយាយគារ់រកសុ ី គារ់អ្នកខ្ងអ្នក 
កំពររកសុីែូកហា។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ អ្នកកំពរគារ់អ្នករកសុីែូក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសែូកគត្រោះអី្គារ់គគចិ  គគគៅចិ កំពរ គារ់រកសុីែូកគដើរ ែូកធំមួយគដើរគគាោះកាត ម 
សមុត្ែតាមសមុត្ែអ្ញ្ច ឹង ជីតាខ្ុំគារ់ចិ កំពរ គារ់ជាអ្នកចិ កំពរ គារ់ ិយាយញខមរអ្រ់ 
ចាស់ផង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងការ់ញខសចិ ? 

ខ៖ គារ់រកសុមុីខរបរគារ់មុខរបរគារ់គអ្ើយគដើររកសុីគគាោះកាត មសមុត្ែអ្ញ្ច ឹងដាក់កនុងែូក 
អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ គគាោះកាត មគម៉ែចគៅមីងគណាោះ? 

ខ៖ ចាសគដើរអ្ត្ងុ តាមវគៅតាមគដើមគ ើ។ 

ក៖ អុ្ ! 

ខ៖ គ ើយយកែូកគយើងត្ែគ ើយគយើងចាក់អំ្បិលគៅកនុងែូកអ្ញ្ច ឹងគៅគ ើយ  នឹងគ ើយ 
គ ើយគារ់គដើរគគាោះៗឱ្យកាត ម នឹងធ្លែ ក់ចូល នឹង។ 

ក៖ កាត មធំៗមីងគ អា នឹង? 

ខ៖ កាត មសមុត្ែអាកាត ម។ 

ក៖ គសោះ? 

ខ៖ អាកាត មថ្ត្បគយើងគន្ធោះ អារូចៗគន្ធោះ ហ៎...។ 

ក៖  ហ៎...! 

ខ៖ គារ់រកសុីអ្ញ្ច ឹង អា នឹងតាមត្បវរតិម្ភត យខ្ុំគារ់ ិយាយត្បាប់កូ ៗ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គត្រោះអី្ខ្ុំញរងគដ គជើងសួរគារ់ថា គ ើយគារ់ថាគារ់ជាអ្នកចិ កំពរអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយដល់គពលឪពុកម្ភត យគារ់សាែ ប់អ្ស់គៅមកគៅជាមួយម្ភត យមីង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គៅជាមួយម្ភត យមីងគត្រោះអី្ស្សុកកំគណើ រគារ់គកើរគៅសាវ យរលំគ ោះគែ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប៉ែុញ តជីតាខ្ុំរកសុីគៅឯកំពរគន្ធោះ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខ្ុំចង់ចាំបា ញរប៉ែុណណឹ ង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីង មីងដឹងគែថាឪពុកម្ភត យ ិងជីដូ ជីតារបស់មីងធ្លែ ប់គៅរស់គៅត្បគែសគត្ៅ 
អ្រ់? 

ខ៖ គារ់ជីដូ ជីតារបស់ខ្ុំគារ់អ្រ់ញដលគៅរស់គៅត្បគែសគត្ៅផង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់រស់គៅត្បគែសញខមរគយើងរ ូរ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីងចូលដលក់ារសកិាមីងវ ិមតង មីងបា គរៀ ដល់ថាន ក់ែីប៉ែុន្ធម   
ញដរ? 

ខ៖ ខ្ុំគរៀ បា ថាន ក់ែី៩។ 

ក៖ ៩? 

ខ៖ គយើងជំន្ធ ់ចាស ់គត្រោះអី្ញបកល ់  ល់គៅគយើងអ្រ់បា គរៀ គែៀរផង។ 



ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖  ហ៎...អ្ញ្ច ឹងកំុអី្មិ ដឹងត្បជាជ គចោះៗប៉ែុន្ធម  គែមីងគណាោះ? 

ខ៖ ចាសគត្រោះអី្ខ្ុំគរៀ រ ូរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គរៀ បា ត្រឹមថាន ក់ែី៩ នឹងគ ើយញបកគៅ ញបកល ់  ល់គៅគយើងអ្រ់បា ប តការសិកា 
គែៀរផង។ 

ក៖ ចាសគ ើយមីងគរៀ គៅសាលាណាវ ិ? 

ខ៖ ខ្ុំសាលាគៅែឹកវលិ គៅសាលាវរតកណាត ល។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ វរតកណាត ល។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីង មីងអឺ្...ដូចជាកតីស្សថ្ម៉ែរបស់មីងហាគៅគពលញដលអ្នកមីងគៅគកមង 
ចង់គធវើជាអី្គគញដរគពលធំគ ើងចង់គធវើអី្គគវ ិ? 

ខ៖ ការកតីស្សថ្ម៉ែរបស់ខ្ុំកាលខ្ុំគៅគកមង ខ្ុំញរងញរថាខ្ុំខំគរៀ ចង់គធវើត្គូបគត្ងៀ  ចង់គធវើត្គូគពែយអី្ 
អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាសញរសង្គ្ងាគ មមកអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ខ៖ ចាស! 

ខ៖ ក៏បំបារ់អ្ស់គៅ អ្ញ្ច ឹងមីងចាំគែថាមីងគរៀបការគៅថ្លៃញខឆ្ន ណំាវ  ឆ្ន ំមីងការហា? 

ខ៖ ខ្ុំការគៅឆ្ន ំដូចជា៨២អ្ញ្ច ឹង(១៩៨២)មិ ដឹង។ 



ក៖ ១៩៨២? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាំញខគែមីង? 

ខ៖ ចាំគៅញខញខមរដូចគៅផលគុ ។ 

ក៖ ញខផលគុ ? 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងគរើគពលគរៀបការ នឹងឪពុកម្ភត យមីងអ្នកគរៀបចំឱ្យឬក៏អឺ្...ស្សលា ់គាន គដាយចិរត 
ឯងអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ គពលខ្ុំគរៀបអារ ៍ពិរ ខ៍្ុំគឺញម៉ែឪខ្ុំគឺគារ់អ្នកែុកដាក់ឱ្យខ្ុំផ្ទា ល់។ 

ក៖ មីងអ្រ់ញដលសាគ ល់បតីគែចុោះ? 

ខ៖ គពល នឹងខ្ុំសាគ ល់គារ់ញរគារ់ត្រូវជាពូខ្ុំ។ 

ក៖ ពូបគងាើរឬក៏ជីដូ មួយ? 

ខ៖ គារ់គ ើយ ឹងម្ភត យខ្ុំគឺជីដូ មួយ។ 

ក៖  ហ៎...! 

ខ៖ គ ើយខ្ុំត្រូវជាជីែួរ។ 

ក៖ ចាសញខសជិរ នឹងញដរអ្ញ្ច ឹង។ 

ខ៖ ចាសសពវថ្លៃគឺគារ់ម្ភ ញរជាមួយបងត្បសុ ម្ភត យឪពុកគារ់សាែ ប់ជំន្ធ ់អាពរអ្ស ់
គ ើយ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គ ើយញណ...គឺបងត្បុសគារ់អ្នកញណន្ធំចូលដណតឹ ងខ្ុំពីម្ភត យខ្ុំជាមួយគារ់។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងជួបគាន ដំបូងជាមួយសាវ មីមីងហាគលើកដំបូងគៅឯណាគៅ? 

ខ៖អឺ្...ខ្ុំកាល នឹងមុ ដំបូងខ្ុំញបកពីជំន្ធ ់អាពរមកម្ភត យខ្ុំរស់គៅខ្ងឪពុកខ្ុំគៅខ្ងែឹក 
វលិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់គពលគ ើយគពលជួបជំុជាមួយ នឹង ខ្ុំគ ើយ ឹងបងបាូ ក៏បងបាូ គារ់ដល់គ ើយម្ភត យ 
មីងរបស់បាូ ខ្ងគារ់គៅគារ់មកគៅសាវ យរលំគ ោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសគពលញដលបងថ្លែខ្ុំ នងឹគារ់មកមុ ដំបូង គារ់គៅបារ់ដំបង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់គ ើយគារ់ដឹងថាម្ភ បងបាូ រស់គៅ គៅស្សុកកំគណើ ររបស់គៅសាវ យរលំគ ោះវ ិ 
ក៏គារ់ត្រលប់មកគៅរស់គៅ ឹងស្សុកកំគណើ រ គ ើយខ្ុំជួបគារ់គៅសាវ យរលំ នឹងឯង។ 

ក៖ ជួបគៅ នឹងអ្ញ្ច ងឹ អ្ញ្ច ឹងគពលគរៀបការខ្ងត្បុសម្ភ ឱ្យបណាត រការអី្ឱ្យគែ? 

ខ៖ អឺ្...គពលគរៀបការខ្ងត្បសុឱ្យបណាត រការញដរ នឹង។ 

ក៖ ឱ្យផាោះ៣ខនងអ្ញ្ច ឹងគៅ ី? 

ខ៖ ចាសឱ្យផាោះបីខនង លុយ៣០០អី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖  ុី... ូយគរើជំន្ធ ់ នឹងអ្នកមីងគ   នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ជំន្ធ ់ខ្ុំគឺការម្ភ ចងថ្ដត្រឹម២០គរៀល ២០គរៀលគយើងកាល នឹងគត្ចើ ញដរ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ២០គរៀល ៣០គរៀល ១០គរៀល ១៥គរៀល កាល នឹងមិ  ិយាយដុលាែ រដូចគយើងឥ ូវណា 
 នឹងគ ើយម្ភ ខែោះក៏ចងម្ភសអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ។ 

ក៖  ហ៎...អ្ញ្ច ឹង យូណាស់មីគណាោះ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងសត្ម្ភប់ការគត្បៀបគធៀបជីវរិមីងហា គរើពីអ្រីរកាលមបកបចចុបប នកាលវខុសគាន  
គម៉ែចញដរមីង? 

ខ៖ អឺ្...ពីអ្រីរកាលគឺខ្ុំ កាលមុ ខ្ុំជីវភាពខ្ុំអ្ ់គខាយញម ញែ   គត្រោះអី្គយើងគរៀបការគ ើយ 
គពលជំន្ធ ់ នឹងគគចាប់ទហា ចាប់អី្ ហ៎...។ 

ក៖  ហ៎...! 

ខ៖  នឹងគ ើយមិ ដូចថាបតីត្បព ាម្ភន ក់គៅឯគណោះ ម្ភន ក់គៅឯគណាោះ បតីខ្ុំគគចគវសរ ូរមកគៅ 
គធវើការគៅភនំគព អ្ញ្ច ឹងគៅ គពលខែោះក៏គៅគលងផាោះថ្លៃគមរថ៍្លៃអាែិរយអ្រ់គធើវការអ្ញ្ច ឹង នឹង 
គ ើយគៅគលងផាោះមតងមួយយាមអ្ញ្ច ឹង ជួ កាលខ្ុំមកគលងគារ់គៅកញ ែងគធវើការគត្រោះអី្គគ 
ចាប់ទហា  ហ.៎..ទល់គ ើយ។ 

ក៖ ញរគគចាប់អ្រ់បា ណាមីងគណាោះ? 

ខ៖ ចាប់អ្រ់បា គែ ដល់គពលអឺ្...គគរឹងរងឹគពកបតីខ្ុំគារ់ចូលគធវើទហា គៅកនុងភូមិភាគរំប ់ 
មួយសាឹងញត្រង។ 

ក៖ អូ្យឆ្ៃ យ។ 

ខ៖ គ ើយគៅគៅគធើវការគៅ នងឹគធវើទហា គឺគារ់ម្ភ សកតិ២ជំន្ធ ់ នឹង ចាសគារ់សកតិ២ 
គារ់កា ់ទហា ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ អ្ញ្ច ងឹគ ើយគត្កាយមកគារ់មកយកខ្ុំគៅគៅជិរកញ ែងគារ់គធវើការគៅគខរតសាឹងញត្រង ខ្ុំ 
គៅគខរត គារ់គៅកញ ែងគារ់អ្ងគភាពរបស់គារ់ឯគណាោះគែ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ៨គី ពីូគាន  ជួ កាលគារ់មកគខរត នងឹតាមអ្ងគការចារ់ញចងគារ់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយដល់គពលគត្កាយមក គែៀរបា គារ់ ប់ពីទហា គៅគារ់មករស់គៅស្សុក 
កំគណើ រគារ់គ ោះវ ិ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ មកគៅអឺ្...សាវ យរលំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គៅជាមួយបង គៅជាមួយម្ភត យគត្រោះខ្ុំអ្រ់ម្ភ ដីគៅគែ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងឥ ូវមីងត្គា ់ជាងមុ គែ គ ើយដល់គ ើយបា ខ្ុំម្ភត យមីងម្ភន ក់ឱ្យមកគៅញត្ពក 
 ូរដីគារ់ ដល់គពលឥ ូវដី នឹងគារ់លក់ឱ្យគគគៅខ្ុំរស់គៅដូចថារស់គៅគលើដីគគគផសង 
គែៀរ។ 

ក៖  នងឹគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងឥ ូវចូលដលចំ់ណង់ចំណូលចិរតរបស់មីងមតង មីងចូលចិរត 
ពិសារមហូបអី្គគញដរមីង? 

ខ៖  ុី...គរឿងមហូបគឺមហូបអី្ក៏ចូលចិរតញដរគត្រោះអី្ខ្ុំជាញខមរ។ 

ក៖ ពិគសសជាងគគអី្គគវ ិ? 

ខ៖ ពិគសសជាងគគគឺញខមរគយើងត្ប ុកចិង្គ្ញ្ញច ។ំ 



ក៖ ខ្ុំរក ិយាយគ ើយមីង។អ្ញ្ច ឹងមីងគចោះគធវើមហូបទំងអ្ស់អ្រ់មីង មហូបញខមរអ្ញ្ច ឹងហា មីងគចោះ 
គធវើទំងអ្ស់គែ? 

ខ៖ មហូបញខមរខ្ុំគចោះត្គា ់ញរថាគចោះ គចោះអឺ្...គចោះសែរការ ីសែរចាប់ឆ្យញខមរគយើងមហូប នឹងសំខ្ ់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឆ្មីសួរឆ្អី្ សែរមជូរគត្គឿង ឆ្អី្ក៏ខ្ុំគចោះញដរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖  គរឿងមហូបញខមរគយើង។ 

ក៖ មីងគរៀ ពីអ្នកណាគគមកវ ិ? 

ខ៖ គរៀ ពីឪពុកម្ភត យ គ ើយគរៀ ពីដូចថាគចោះតាមដំណាលៗគាន ដូចថាមិរតភកតិជិរខ្ងអី្ 
គយើងដូចថាចង់សែរមុខមហូបអី្អ្ញ្ច ឹងគយើងញរងញរសួរន្ធំគារ់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ថាមុខមហូបគ ោះគឺត្រូវសែរអី្ដាក់អី្ម្ភ គត្គឿងអី្ខែោះអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីងគពលែំគ រមីងចូលចិរតគធវើអី្គគញដរមីង? 

ខ៖ ម្ភ ែំគ រគយើងជាស្រសតី ម្ភ ញរកិចចការងារផាោះញរប៉ែុណណឹ ង។ 

ក៖ គ ើយម្ភ ញដលគដើរគៅណាគៅណីជាមួយពូគែ? 

ខ៖ អឺ្...គរឿងគដើរគៅណា គដើរគលងគៅផាោះអ្ផសុក។ 

ក៖ ម្ភ ញដលគៅសមុត្ែអី្? 

ខ៖ អ្រ់ញដលគៅគសាោះគត្រោះអី្គយើងជីវភាពែ ់គខាយ ។ 

ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងគពលមុ ជាមួយវហិារអី្អ្រ់ញដលគៅគែចុោះ? 



ខ៖ វហិារគៅ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបា គៅគដើរគលងគ ើយអ្ញ្ច ឹងចាស។ 

ខ៖ វហិារ ីគៅ គៅរ ូរវហិារ។ 

ក៖ ដូចជាខ្ងវហិារគគគៅគលងសមុត្ែគៅអី្គន្ធោះ ? 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ញដលគៅគែ។ 

ក៖ លីមីងឯងគម៉ែចមិ គៅ? 

ខ៖ ខ្ុំខ្ែ ចខ្ុំជិោះឡា  ខ្ុំខ្ែ ចថាម្ភ គត្គាោះថាន ក់អី្អ្ញ្ច ឹងគៅ ខ្ុំអ្រ់ញដលគៅគែខ្ុំត្បាប់តាម 
ត្រង់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមកពីខ្ែ ច? 

ខ៖ ចាសមកពីខ្ែ ច។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងសូមត្បាប់ពីជីវរិអ្នកមីងគពលសម័យជំន្ធ ់សង្គ្ងាគ ម មីងឆ្ែងការ់ជំន្ធ ់ណាមក 
ខែោះមីងអាចត្បាប់ពីជីវរិមីងបា អ្រ់? 

ខ៖ បា ជីវរិកាលពីជំន្ធ ់ប៉ែុល ពរគឺខ្ុំគឺកាលមិ ទ ់ប៉ែុល ពរចូលគឺជំន្ធ ់ល ់  ល់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញខមរត្ក ម។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គឺគពល នឹងខ្ុំគៅកុម្ភរ គៅកុម្ភរបងៗជីដូ មួយខ្ុំគគសុែាញរជាន្ធរ ី ន្ធរគីគជាន្ធរ ី
ញខមរត្ក ម។ 

ក៖ ចាសៗ! 



ខ៖ គគចូលន្ធរញីខមរត្ក មគ ើយគគគៅអ្ងគភាពគគយកខ្ុំគៅជាមួយ ខ្ុំគៅជាមួយខ្ុំគធវើន្ធរសីារ 
ពួកន្ធរ ីៗ ដូចថាត្បធ្ល វរីៈៗគគ នឹងគគយកខ្ុំគធវើន្ធរសីារគត្កាយមកគឺបងបាូ ជីដូ មួយខ្ុំបា  
អឺ្...សុំកញ ែងមួយឱ្យខ្ុំគរៀ ការ់គដរ ការ់គដរ នឹងការ់គដរត្បចាំកងពល ខ្ុំថាកងពល នងឹ 
កងពល១២ វត្បចាំការកងពល១២ នឹងត្បធ្ល កងគ ម្ ោះតាពី ៗ នឹងខ្ុំចាំ។ 

ក៖ កាលជំន្ធ ់អាពរ? 

ខ៖ ចាសកាលជំន្ធ ់អាពរ គ ើយខ្ុំជំន្ធ ់អាពរជំន្ធ ់គន្ធោះក៏បា ញបកប៉ែុល ពរញបកប៉ែុល 
ពរខ្ុំបា បា គៅកនុងអ្ងគភាពការ់គដរគន្ធោះឯង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ញដលគៅញរកគៅសាូងស្សូវជីកត្បឡាយអី្ដូចគគគែគឺជំន្ធ ់ប៉ែុល ពរខ្ុំគៅស្សួលគឺខ្ុំ 
គៅគដរត្បចាំកងពល នឹងឯង ដល់អ្ញ្ច ឹងមកខ្ុំញបកប៉ែុល ពរគៅគគបា គកៀរខ្ុំររ់គៅតាមគគ 
គៅអ្ងគភាពអ្ញ្ច ងឹគ ើងភនំគ ើងអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ ដល់គត្កាយមកក៏ចុោះពីភនំមកផាោះវ ិ ចុោះកាល 
 នឹងខ្ុំម្ភ ជមៃឺដូចថាចា  ់ហ៎...គយើងគដើរកនុងថ្ត្ពអ្ញ្ច ឹងចា ់ ែឹកចា ់ដីអី្អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគែៀរ? 

ខ៖ ត្គ ុ ត្គុ គៅត  ដល់គ ើយមកដលផ់ាោះម្ភត យខ្ុំបា រកថាន ំញខមរថាន អីំ្ឱ្យផឹកអ្ញ្ច ឹងគៅ ជាអ្ញ្ច ងឹ 
រ ូរមក។ 

ក៖ ចាសគ ើយគម៉ែចញដរគពល បូចុកអី្វ៉ែ ់ មីង ូបគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ គពលញដលខ្ុំររ់គ ើងភនំ ូបចុកគាម   បូបាយដូចថាបាយដាំរួមគាន  ដាំរួមគាន ខ្ុំដូចថាម្ភ  
គដើររកញផែគចកញផែអី្ដាំបាយលាយអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ បាយលាយជាមួយគចក? 



ខ៖ គចកខចីគយើងគសាៃ រគ ើយចិរប ាោះៗដាំបាយលាយគៅ គ ើយជួ កាលក៏អ្រ់អ្ញ្ច ឹងគៅ 
គ ើយមហូបគចោះញរ ូបត្ប ុកអំ្បិលអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ គយើងដាក់គៅតាមគរៀងៗខែួ  គយើងសាា យតាម 
ខែួ  អ្ងារគយើងគដរអី្ដាក់ព ា័គ ៀងសាា យគៅ។ 

ក៖ ចុោះបា អ្ងារមកពីណាវ ិមីង? 

ខ៖ ដូចអ្ងារគគញចកឱ្យ អ្ងគភាពអី្គគញចកឱ្យ រួចគ ើយគយើងមកផាោះវ ិមក គយើង ប់គ ើងភនំ 
តាមប៉ែុល ពរមកគយើងមកផាោះគយើងវ ិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចុោះមកភូមិស្សកុគយើងវ ិមក ភូមិស្សុកមករ ូរអ្ញ្ច ឹងមក។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ចុោះបងបាូ មីងគារ់ជួបបញ្ញហ លំបាកអី្អ្រ់មីង? 

ខ៖ បងបាូ ខ្ុំ ខ្ុំអ្រ់ដឹងគត្រោះអី្ប៉ែុល ពរគយើងញបកគាន  មិ ដឹងគៅែីណាគ ើយដូចជាឪពុក 
ខ្ុំជំន្ធ ់ប៉ែុល ពរខ្ុំគៅញរអ្ងគភាពដី ខ្ុំអ្រ់ដឹងគគយកឪពុកខ្ុំថ្វ ៉ែគចាលផង ឪពុកខ្ុំគារ់រស់ 
គៅជាមួយម្ភត យខ្ុំតាមស ករណ៍គៅសាវ យរលជំំន្ធ ់អាពរ ដល់គពលគ ើយឪពុកខ្ុំគារ់ 
គគប៉ែុល ពរគៅថ្វ ៉ែគចាលជិរញបក នឹងគ ើយខ្ុំអ្រ់ដឹងផង ដល់គពលខ្ុំមកផាោះវ ិបា ខ្ុំដឹង 
គត្រោះអី្កាលជំន្ធ ់ នឹងជំន្ធ ់ប៉ែុល ពរ នឹងសមូបីញរបងបាូ គយើងបគងាើរត្បសុជួបមុខគាន ក៏គគ 
អ្រ់ឱ្យសតីរកគាន ញដរបា ញរត្រឹមសមែឹងគមើលមុខគាន ញរប៉ែុណណឹ ង គគអ្រ់ឱ្យគយើងសតីរកគាន គែគ ើយ 
គបើស្សីៗអា នឹងសតីគាន ធមមតា គ ើយត្បុសៗគគអ្រ់ឱ្យគយើងសតីរកគាន ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគែៀរ? 

ខ៖ ខ្ុំបា គពលខ្ុំគៅគដរខ្ុំគឃើ បងត្បសុខ្ុំជីដូ មួយកូ អ្ ុ៊ុំខ្ុំគារ់គ ម្ ោះបងជាៗគារ់ៗគៅ 
អ្ងគភាព។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ យុវជ គ ើយគារ់គដើរគៅគធវើការសាូងដកអី្អ្ញ្ច ឹង គារ់គដើរការ់មុខផាោះកញ ែងផាោះ 
ខ្ុំកញ ែងគដរ នឹង ខ្ុំបា ញរគមើលមុខគារ់ មតងគន្ធោះខ្ុំគដើរជល់គាន គារ់គដើរមកពីគកើរខ្ុំគដើរ           
មកពីលិចគៅជល់មុខគាន អ្រ់ម្ភ បា សតីរកគាន បា ញរគមើលមុខគាន ញរប៉ែុណណឹ ង។ 

ក៖  ិយាយរកគាន គគយកគៅថ្វ ៉ែគចាលមីងគ ? 

ខ៖ ចាសចាប់គគអ្រ់ឱ្យគយើងត្បសុគ ើយ ឹងស្សគីគអ្រ់ឱ្យ ិយាយរកគាន ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគែៀរ? 

ខ៖ ចាសគគអ្រ់ឱ្យ ិយាយរកគាន ។ 

ក៖ សាហាវគម៉ែែោះជំន្ធ ់ នឹង។ 

ខ៖ ត្បុសៗគឺស្សីគគអ្រ់ឱ្យសតីរកគាន គែ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គម្ភែ ៉ែ ោះគ ើយគយើងកា ់មួយ នឹងអ្រ់ហា  សត ី រកគាន គទោះជួបបងបាូ គ ើយក៏គដាយគយើងក៏ 
អ្រ់ហា  សតីរកគាន សួរសុខែុកខគាន ក៏អ្រ់ញដរសូមបីញរ សួរសុខែុកខគាន  បងឯងមកពីណាគៅណាអី្ 
ក៏អ្រ់ផង គៅឯណាអី្ក៏អ្រ់ហា  សរួគាន ផង។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្វីញដលកនុងជីវរិមីង មីងចងចាជំាងគគបំផុរអី្គគវ ិ?ចងចាំមិ  
អាចបំគភែចបា អ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ ចងចាមិំ អាចបំគភែចបា គឺអាពរ នឹងឯង។ 

ក៖ សាហាវណាស់មីងគ ? 

ខ៖ គឺខ្ុំគៅគដរ ខ្ុំគៅការ់គដរជំន្ធ ់អាពរគឺខ្ុំគៅគរាងចត្កញកវ គៅគរាងចត្កញកវគឺពួកខ្ុំឆ្ៃល ់  
ត្គប់គាន  គពល នឹងកញ ែងការ់គដរខ្ុំ នឹងវគៅចូលគត្ៅឆ្ៃ យពីផែូវញដរ ញរខ្ុំគធើវពួកអ្ងគភាពខ្ុំ នឹង 
ចិញ្ច ឹមត្ជូក ចិញ្ច ឹមទចិញ្ច ឹមអី្ ចិញ្ច ឹមត្រីកនុងស្សោះហា ដល់គ ើយគគម្ភ អឺ្...ផាោះញលវងមួយ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ គយើងចិញ្ច ឹមគៅខ្ងមុខកាលលនល ់ គៅជិរលនល់ ហ៎...ខ្ុំញរងញរគឃើ ឡា ដឹកមិ ដឹង 
ថាដឹកសាី គយើងអ្រ់ដឹងញរគយើងឮញរគយើងឮញរសគមែងម ុសសញស្សកកនុងឡា គគដឹកគៅវរតគជើង 
ឯក ហ៎...ចាសវរតគជើងឯកគ ើយដល់គពលគ ើយពួកគយើងគចោះញរឆ្ៃល ់ គចោះញរឆ្ៃល់ញរអ្រ់ហា   
ម្ភរ់គែបា  ិយាយញរគាន ឯងអ្ញ្ច ឹងគែ ម្ភ ថ្លៃមួយអ្ងគភាពខ្ុំ នឹងដូចថាគគម្ភ មួយអាែិរយ 
អ្ញ្ច ឹងគគឱ្យគយើងគធវើពលកមមមតងអ្ញ្ច ឹង គ ើយខ្ុំពួកអ្ងគភាពខ្ុំដីមួយកញ ែងគៅជិរវរតគជើង 
ឯក នឹង ថ្លៃមួយពួកត្កុមខ្ុំត្បធ្ល ៗអ្ងគភាពគគអ្រ់គៅគែ គៅញរត្បធ្ល ត្កមុត្បធ្ល អី្ 
សម្ភជិកន្ធំគាន គៅគធវើពលកមម នឹងគឺខ្ុំ២ន្ធក់មិរតភកតិម្ភន ក់ន្ធំឮសគមែងញស្សក ឮសគមែងញស្សកគៅ 
កនុងថ្ត្ពហា សគមែងញស្សកគៅកនុងថ្ត្ពដល់គ ើយពួកខ្ុំ ២ន្ធក់ខ្ុំគ ើយមិរតភកតិខ្ុំម្ភន ក់គែៀរន្ធំគាន  
សុី ូរដាក់គាន គៅលួចគមើលគគ គឺគពល នងឹគឺលួចគមើលគគគឃើ កំពុងថ្វ ៉ែម ុសសគចាលថ្វ ៉ែ 
ម ុសសគចាលគៅកនុងរគតត  នឹងត្ចា ែម្ភែ ក់រគតត ដល់គ ើយគពល នឹងពួកគយើងមកវ ិមក 
វ ិអ្រ់ហា  ម្ភរ់ក៏អី្ទំងអ្ស់ ខ្ែ ចត្បធ្ល អ្ងគភាពដឹង គត្រោះអី្ត្បធ្ល អ្ងគភាពគាន ខ្ុំ ឹងត្បធ្ល  
កងពល១២ នឹងម្ភ ការដូចសនែិាសាន លណាស ់ ត្បធ្ល កងពល នឹងឧសា ៍ចូលមកអី្ 
ត្បធ្ល វរីៈក៏គដាយត្បធ្ល អី្ ត្បធ្ល ៗឧសា ចូ៍លមកកញ ែងអ្ងគភាពខ្ុំមកយកគខ្អាវគបើក 
ឱ្យពួកកងែ័ពអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ ឧសា គ៍ច ចូល។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឧសា ៍មកគលង ហ៎...ដល់គ ើយពួកខ្ុំខ្ែ ច គ ើយគឃើ អ្ញ្ច ឹង ខ្ែ ចដល់គពលគឃើ  
អ្ញ្ច ឹងខ្ែ ចបា ថា ហ៎...ត្បញ លគគដឹកម ុសសញស្សកៗរាល់ ថ្លៃកនុងឡា ញដលគឃើ គឺម ុសស 
គគដឹកថ្វ ៉ែគចាលបា ពួកគយើងដឹង។ 

ក៖  នឹងគ ើយគួរឱ្យខ្ែ ចណាសមី់ងញ ស? 

ខ៖ ចាស! 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងសំណួរបន្ធា ប់គែៀរពីជីវរិរបស់អ្នកមីងផ្ទា លប់ន្ធា ប់ពីអ្នកមីងគរៀបការគ ើយ 
អ្ញ្ច ឹងមិ ជំន្ធ ់ប៉ែុល ពរគឺចប់គ ើយ  នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងមីងគរើគត្កាយពីគរៀបការមីងម្ភ កូ  
ត្បុសស្សីប៉ែុន្ធម  ន្ធក់ញដរមីង? 

ខ៖ ខ្ុំម្ភ កូ ៥ន្ធក់។ 

ក៖ គារ់គ ម្ ោះអី្គគខែោះមីងអាចគរៀបរាប់ត្បាប់គ ម្ ោះ? 

ខ៖ កូ ខ្ុំស្សី២ន្ធក់ ត្បសុ៣ន្ធក់។ 

ក៖ គារ់គ ម្ ោះអី្គគខែោះមីង? 

ខ៖ កូ ែី១គឺគ ម្ ោះ លណីា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កូ ែី២គឺគ ម្ ោះផលែី។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កូ ែី៣គ ម្ ោះស្សីន្ធង កូ ែី៤គឺគ ម្ ោះគីមហាក់ កូ ែី៥គឺគ ម្ ោះ គីម យូ។ 

ក៖ ចាសគីម ូយឥ ូវគៅឯណាគ ើយមីង? 

ខ៖ អាគីម ូយគារ់គៅគធវើការគៅកញ ែងស ួសរវ។ 

ក៖  ហ៎...គៅឯណាវ ិគៅ? 

ខ៖ សួ សរវគយើងគៅកញ ែងកាច់ត្ជុងញត្ពក ូរគ ោះ។ 

ក៖  ហ៎... នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីងពួកគារ់សុែាញរត្រកូលពូទំងអ្ស់គ ? 

ខ៖ ចាសត្រកូលពូ។ 

ក៖ ត្រកូលពូដាក់គ ម្ ោះអី្គគវ ិ? 



ខ៖ ដាក់គសរ។ 

ក៖  គសរទំងអ្ស់? 

ខ៖ ចាសត្រកូលគសរ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងបតីមីងគ ម្ ោះអី្គគវ ិ? 

ខ៖ បតីខ្ុំកាលពីគ ម្ ោះគដើមរបស់គារ់ពិរត្បាកដគ ម្ ោះប ុ ឡា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយដល់គពលគត្កាយមកគារ់គៅគធវើការគារ់ក៏ដូរគ ម្ ោះ ដូរគ ម្ ោះគសរវ ិ។ 

ក៖ គសតើង គសរគៅ? 

ខ៖ ចាសដាក់គសតើង គសរវ ិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់គ ើយសពវថ្លៃគារ់គត្បើគ ម្ ោះគសតើង គសរ នឹងរ ូរមក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរបងបាូ អា នឹងគគសាគ ល់គ ម្ ោះប ុ  ឡា នងឹ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងមីងបតីមីងគារ់ជាម ុសសគម៉ែចញដរមីង? 

ខ៖ បតីខ្ុំគារ់ជាម ុសសម្ភន ក់សែូរបូររាបសារ។ 

ក៖  នឹងគ ើយសមតីសំគៅ។ 

ខ៖ រាប់ញារិ  នឹងគ ើយស្សលា ់ញារិជិរខ្ង គារ់មិ ខ្ចសាហាវដូចគគគែ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយគឃើ ពូអ្ញ្ច ងឹញម  នឹងហា ចាសអ្ញ្ច ឹងមីង មីងឱ្យកូ គៅគរៀ ទំងអ្ស់ 
គាន គរើ ី? 



ខ៖ កូ ខ្ុំគរៀ ទំងអ្ស់គាន ។ 

ក៖ ចាសបា គរៀ គត្ចើ ៗញដរអ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ គារ់បា គរៀ មិ បា គត្ៅត្ជោះគែគត្រោះបតីគយើងជីវភាពអ្ ់ត្ក វអ្ ់គខាយគត្រោះអី្ខ្ុំកាល 
 នឹងវលំបាកណាស់គវែន្ធណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គត្រោះអី្គយើងអ្រ់ម្ភ មុខរបរអី្ធំដំុដូចគគ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បា ញរគរៀ គចោះគមើលអ្កសរ គមើលអ្កសររួចញរប៉ែុណណឹ ង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីងគរើមីងគធើវគម៉ែចខែោះគដើមបឱី្យត្កុមត្គួសារមីងម្ភ សុភមងគលគៅ? 

ខ៖ គយើងគចោះស្សលា ់អ្ប់រកូំ  គ ើយគយើងគចោះដឹងែុកខធុរៈគាន ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គពលគយើងត្កខសរ់គយើងអ្រ់ឃ្លែ  គយើងញរងញរស្សលា ត់្កុមត្គួសារគយើងកូ គយើងបតី 
គយើង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ូបចុកអ្វីគយើងញរងញរ ូបជំុគាន ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គយើងគទោះបីខ្ុំត្កញម ប៉ែុញ តដូចគយើងថាម្ភ ចំណីចំណុកអី្គយើងញរងយកមក ូបជំុគាន     
ជាមួយបតីត្បព ាកូ គយើងមិ ញដល ូបកបរ់ពីត្បព ាកូ គយើងហា មិ ញដល បូកបរ់ពីបតីគយើង 
ត្គួសារគយើង។ 



ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងមីងគ ោះគឺជាសំណួរមួយចុងគត្កាយមីង គរើមីងម្ភ បែពិគសាធ ៍ 
អី្ខែោះលាកនុងជីវរិចង់ញចកចាយគៅកា ់កូ គៅជំន្ធ ់គត្កាយក៏ដូចជារកយសមដីញដលអ្នកមីង 
ែូន្ធម  គារ់អ្ញ្ច ងឹថាឱ្យគារ់គដើរគលើផែូវគម៉ែចខែោះអ្ញ្ច ឹងហា គដាយសារអ្វីទំងអ្ស់ នឹងពួកគារ់ 
អឺ្... ឹងសាត ប់ឮមីងទំងអ្ស់គទោះអឺ្...ប៉ែុន្ធម  គៅជំន្ធ ់គៅយូរឆ្ៃ យញម ញែ  អ្ញ្ច ងឹមីងម្ភ អី្ 
គគខែោះចង់ញចកចាយគៅកា ់គារ់អ្នកមីង? 

ខ៖ អឺ្...ខ្ុំចង់ញចកចាយញផតផ្ទត ំគៅកូ ជំន្ធ ់គត្កាយគៅៗអី្ នឹងគត្កាយ ដូចថាគយើងរស់គៅបរ់ 
ញប តាមសងគម គយើងគចោះស្សលា ់ជិរខ្ង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយគយើងកំុគធវើអ្វីដូចថាអឺ្...រស់គៅខុសពីសងគមដូចជាជក់គ ៀ ជក់អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងគ ើយគយើងញរងញររស់គៅតាមសងគមឱ្យគយើងគចោះអ្ប់រកូំ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កំុឱ្យថាដូចគធវើអ្វីញដលសងគមគគសាប់គខាើម។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រស់គៅឱ្យបា ដូចថាឱ្យទ ់សងគមដូចថាឱ្យសុភាពរាបសារ យកចិរតែុកដាក់ គធវើការងារ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គធវើអ្វីគយើងត្រូវញរគចោះគិរគូរថាគធវើអ្វីអាត្កក់ គធវើអ្វីលាគយើងចាំគយើងគធវើគយើងកំុកាចសាហាវអី្ 
គយើងម្ភ សុភាពរាបសា សែូរបូរ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណគត្ចើ អ្នកមីងសត្ម្ភប់ការសម្ភា សគៅកនុងថ្លៃគ ោះគ ើយអ្វីៗ 
ទំងអ្ស់ខ្ុំែុករកាវគៅកនុងគវបសាយញដលខ្ុំបា ត្បាប់អ្នកមីងមិ  នឹង គ ើយកូ អ្នកមីង   



 ិងគៅអ្នកមីងគារ់ ឹងសាត ប់ឮសមដីអ្នកមីងរ ូររគៅអ្ញ្ច ឹងហា អ្នកមីងអ្ញ្ច ងឹអ្រគុណគត្ចើ  
អ្នកមីង៕ 


