
អ  ៊ុំស្រីកូ្រច រន៉ គាត់ជាអន្ស្រុ្ម្ពីតាក្វ អ  ៊ុំស្រីកូតរវបានឪព ្ស្លា ប់ចោលតាាំងពីគាត់ចៅ
ចពលច្េងខ្ា ាំងណារ់ ច ើយម្តា យ្៏ស្លា ប់ចោលចៅចពលគាត់អាយ ៨ឆ្ន ាំច ៀត ច ើយគាត់កូតរវ
ររ់ចៅចោយ ា្ំកូាឪព ្ម្តា យ ច ើយកូតរវច ើរចៅជាមួយមីងម្តកូរប់្កនាង ច ើយគាត់្៏បាន
ចៅចៅបាត់ ាំបង ច ើយកូតាាំងចលើ្ច ើយបានម្ររ់ចៅ ចនាបា ីវញិ។ បងបអូនអ  ៊ុំស្រកី ល
កូតរវបានកូាត់កូបារ់គាន មិនបានជួបច ើយម្តនអន្ខ្ាះបាត់ខ្ាួនចៅ្ន ងជាំនាន់ប៉ ល ពត។អ  ៊ុំកូតរវ
បានបងបអូនខ្ងឪព ្យ្ចៅចៅជាមួយចកូាះកតឪព ្បានផ្ា ាំចៅបងបអូនឱ្យជួយចមើល្ូន 
គាត់។ ចៅចពល្ន ងរង្គ្រា មប៉ ល ពតក លច្វើឱ្យជីវតិអ  ៊ុំម្តនការលាំបា្ខ្ា ាំង ច ើយគាត់្៏ចរៀប
អាា ៍ពិា ៍ចៅ្ន ងកាលចពលជាំនាន់ នឹងក រ  ប៉ ល ពតបានចរៀបចាំការឱ្យគាត់ ច ើយគាត់
្៏យ្ស្លវ មីមួយ នឹងម្ ល់រពវថ្ងៃច ើយម្តន្ូន៩នា្់ររ់ចៅម្ ល់រពវថ្ងៃ នឹង។ 
 

ការសម្ភា សរបស់អ  ៊ុំស្ស ីស្រូច រន៉ 
 

្៖ អន្រម្តា រ កញ៉ម លាភី ខ្៖ អន្កូតរវចររម្តា រ កូ្រច រន៉ 
រ៖ បងបអូន    ឃ៖ ្ូន 

 
្៖ រូមជកូម្តបរួរអ  ៊ុំនាងខ្្ ាំម្តនច េ្ ះ កញ៉ម លាភីច ើយនាងខ្្ ាំរ ាំរម្តា រអ  ៊ុំចៅ្ន ងថ្ងៃចនះរឺ
ចៅ្ន ងថ្ងៃ ី១៥ កខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ២០១៨។ច ើយការរម្តា រចនះរឺចៅ្ន ងចខ្តាតាក្វ ស្រុ្បា ី
ច ើយរ ាំចោរអ  ៊ុំចតើអ  ៊ុំម្តនច េ្ ះអវីក រអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ច េ្ ះកូ្រច រន៉។ជីតាចរយ្ជីតា ី? 
្៖ ោរកូ្រច រន៉។ ច ះមិនកមនច េ្ ះម ាំ រន៉ច អ  ៊ុំចណាះ? 
ខ្៖ ម ាំ រន៉  នឹងអន្ោ្់ឱ្យ នឹងចចះកតោ្់ឱ្យ នឹងណារ់។ 
្៖ ចៅ្ន ងរាំប កូត ា្ំច ើ តចរចចះកតោ្់ឱ្យ? 
ខ្៖  នឹងច ើយ។ 
្៖ តាមពិតច េ្ ះកូ្រច រន៉ច ? 



ខ្៖  នឹងច ើយ។ 
្៖ ច ើយអ  ៊ុំម្តនោាំថាអ  ៊ុំច ើ្តចៅ្ន ងថ្ងៃណាកខ្ណាអីអត់អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ អត់ោាំ។ 
្៖ ោរចបើតាមចៅ្ន ងរាំប កូត ា្ំច ើ តចរថ្ងៃ ី០២ កខ្ម្រា ឆ្ន ាំ១៩៥៦។ច ើយច ះអ  ៊ុំម្តនោាំ ី
្កនាង ា្ំច ើ តអត់? 
ខ្៖ ោរអូនឯងចមើលចរោ្់ឱ្យយ៉ងចម៉ច? 
្៖ ោរចៅ្ន ងរាំប កូត ា្ំច ើ តចរោ្់ថាចៅ្ន ងភូមិងនល់ ្ស ិ ឃ ាំកូកាាំង្នង់ ស្រុ្បា ី 
ចខ្តាតាក្វ កូបច រ្មព ជា។ 
ខ្៖ ខ្ៃ ាំោ្់ចៅ នឹង។ 
្៖ ្កនាង នឹងអត់ខ្ រច អ  ៊ុំចណាះ?កូតឹមកូតរវតាមរាំប កូត ា្ំច ើ ត នឹង?ច ះអ  ៊ុំរពវថ្ងៃររ់ចៅ
្កនាងណាក រអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ររ់ចៅ្ន ងភូមិងនល់ ្សិ អូន។ 
្៖ ោរចៅ្កនាងជាមួយស្រុ្ ា្ំច ើ ត នងឹក រ? 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ អ  ៊ុំតាាំងពីតូចម្ ល់ឥឡូវអត់ម្តនក លផ្ា រប់ាូរ ីលាំចៅអីច អ  ៊ុំចណាះ? 
ខ្៖ អត់ច ។  
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ខ្ៃ ាំធ្លា ប់កាលចពលចៅតូចណារ ់ កូបក លជា១ឆ្ន ាំ២ឆ្ន ាំ នឹងខ្ៃ ាំចៅចៅបាត់ ាំបងចនាះ  ល់
ចពលបានអាយ ១០ឆ្ន ាំបានចៅ ីចនះវញិ។ 
្៖ ោរច ើយចម៉ចបានបាូរចៅចៅចណាះវញិអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ តាមកម៉ចនាះ។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ចៅបាត់ ាំបង១០ឆ្ន ាំណារ ់ នឹងច ើយកម៉គាត់ចៅតាមកម៉គាត់ចនាះ។ 
្៖ ច ត អីគាត់បាូរចៅចៅចណាះវញិអ  ៊ុំ? 



ខ្៖ មិន ឹងយ៉ងចម៉ចគាត់ ហ៎...ចបើចយើងចៅតូចៗចយើងអត់រូវ ឹងចារ់ណារ់។ 
្៖ ោរៗ! 
ខ្៖  នឹងច ើយ។ 
្៖ អ  ៊ុំម្តនោាំថាឆ្ន ាំអីឆ្ន ាំកខ្េរណារ់? 
ខ្៖ រកា។ 
្៖ ឆ្ន ាំរកា។ 
ខ្៖ ឆ្ន ាំរកាកតកូគាន់កតចយើង ឹងថាចយើងឆ្ន ាំរកាចយើងអត់ ឹងថាថ្ងៃអីកខ្អីណារ់។ 
្៖ ោរអ  ៊ុំតាាំងពីតូចម្ម្តនច េ្ ះចៅចកូៅអត់តាាំងពីតូចម្ចរម្តនច េ្ ះចៅររចកូៅអី
ចសសងអីអញ្ច ឹងណារ់? 
ខ្៖ ររ ច េ្ ះងន។ 
្៖ ច េ្ ះងន?អន្ ណាចរអន្ ោ្់ឱ្យអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ មីងងន នឹងណារ់ មីងងនពូថ្ម៉ចនាះចពលចៅជាមួយគាត់ចចះកតោ្់ច េ្ ះ។ 
្៖ ច េ្ ះោ្់? 
ខ្៖ មិនកមនច ខ្្ ាំចៅឯចណាះណារ ់ ចៅឯស្រុ្កូតាាំងចលើ្ចរចៅងន ច ើយ ល់ចពលម្
ច ះមីងងនគាត់ច េ្ ះងនក រគាត់ោ្់ច េ្ ះោ្់រររន៉វញិចៅ។ 
រ៖ កាលចពលម នច េ្ ះងនចស្លះ។ 
ខ្៖ ចអើរ... បានោ្់ងន នឹងណារ់។ 
រ៖ និយយអញ្ច ឹងបាន ឹងណារ់។ 
ខ្៖ ចៅកូតាាំងចលើ្ចរអត់ស្លា ល់ច េ្ ះខ្្ ាំថារន៉ ស្លា ល់កតងនច ។ 
្៖ ចពលម នម្ច េ្ ះងនច ? 
ខ្៖ ចអើរ... ល់ចពលគាត់...។ 
រ៖  ល់ចពលមីងងនចៅោ្់រន៉វញិ? 
ខ្៖ ចអើរ...! 
្៖ ោរច ើបបាូរ ច ះអ  ៊ុំអត់ចៅជាមួយម្តា យបចងកើតច អ  ៊ុំច ? 



ខ្៖ ចៅជាមួយចរតាាំងពីអាយ ៨ឆ្ន ាំម្។ 
្៖  ហ៎... ា្ំកូា? 
ខ្៖ ឪព ្ស្លា ប់តាាំងពីចចះអងា យ ក អងរិតចមើល។ 
រ៖ គាត់ោញ់ភីគាត់ចៅបាត់ ាំបង។ 
ខ្៖ គាត់ោញ់ចៅបាត់ ាំបងចនាះ។ 
រ៖ ចាះ ា្ំលឺរូរកម៉និយយ។ 
្៖ ម្តា យរបរ់អ  ៊ុំគាត់ច េ្ ះអីចរក រអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ច េ្ ះម័រ។ 
្៖ ច េ្ ះម័រ? 
ខ្៖ ម ាំ ម័រ។ 
្៖ ម ាំ ម័រ?ច ះឪព ្វញិអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ឪព ្តាម ាំ នឹង។ 
្៖ ោរច ះម្តា យ? 
ខ្៖ ម្តា យច េ្ ះម័រ។ 
្៖ ម័រ? 
ខ្៖ ម្តា យបចងកើត ហ៎...។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ម្តា យបចងកើតឪព ្បចងកើត នឹង មីង នងឹ។ 
្៖ អ  ៊ុំម្តនក ល ឹងថាគាត់ អត់ក ល ឹងថាគាត់ច ើ្តចៅណាអីច  ី?ចៅច្េងចព្អត់ ឹង? 
ខ្៖ ចៅច្េងចព្អត់ ឹង។ 
្៖ ពួ្គាត់រ  ធកតស្លា ប់អរ់ច ើយ?? 
ខ្៖ ស្លា ប់អរ់ច ើយ។ 
្៖ ស្លា ប់ចោយស្លរជមៃឺអីចរឬ្៏...? 
ខ្៖ គាត់ស្លា ប់ោរ ់នឹងណារ ់ចបើឪោញ់។ 



្៖  ហ៎...! 
ខ្៖ ឪព ្ោញ៉កម៉ោរ់? 
្៖ ច ើយអ  ៊ុំររ់ចៅជាមួយចរចៅ? 
ខ្៖ ររ់ចៅជាមួយមីង។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ររ់ជាមួយមីង ជាមួយបងរិតចៅកូរប់្កនាង ម ន ាំបូងមីងងនរួចពីមីងងនម្ចៅជាមួយ
មីងឡូ រចួពីមីឡូចៅចៅជាមួយបង រួចចពលម្ចៅជាមួយបង  នឹងច ើយចៅចៅជាមួយពូខ្ ន 
ពូខ្ នច ើយពូថ្ខ្ច ើយបានធ្លា ្់ម្មីងវញិ។ 
្៖ ោរ! 
រ៖ រិតចៅចកូចើន្កនាងច ើយចនះ។ 
ខ្៖ ចកូចើន ខ្្ ាំ ា្ំកូាចឃើញច ។ 
្៖ ោរច ើយអ  ៊ុំម្តនបងបអូនបចងកើតប៉ នាេ ននា្់ក រ? 
ខ្៖ ម្តនបងបអូនោាំងអរ់៣។ 
្៖ ៣នា្់? 
ខ្៖ ស្លា ប់អរ់ច ើយ។ 
្៖ ស្លា បអរ់ោាំងអរ់? 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ ស្រីប៉ នាេ នកូបុរប៉ នាេ នចៅអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ចនះចបើកម៉ជាមួយគាន ឪព ្ជាមួយគាន ម្តន៣ណារ់។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ កតម្តនឪព ្ចោយខ្ាួនច ៀតម្តន២ច ៀតប៉ កនាស្លា ប់អរ់ច ើយ។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ស្លា ប់អរ់ច ើយ  ោាំងគាន ៧នា្់ នឹង ហ.៎..ចមើល៧អីកត៥នា្់ច ។ 
រ៖ ចរៀបរាប់ច េ្ ះសង។ 



ខ្៖ ងន ហ...វាច េ្ ះប៉ ្ច  ច ើយរវីតមួយច ៀត ្ឹម ង ល ង ល្ឹម។ 
្៖ ពួ្គាត់ស្លា ប់ចោយស្លរអីចរអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ អាពត។ 
្៖ អាពតរម្តា ប់? 
ខ្៖ បងខ្ៃ ាំច េ្ ះងនចនាះគាត់ឈឺ គាត់ឈណឺារ។់ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ឈឺកូរនុចៅា  ច ើយ្ឹមចនាះវាបាត់អាពតថ្វច៉ោល។ 
្៖ កាលចពលពួ្គាត់ស្លា ប់អាយ កូបក លប៉ នាេ នក រ? 
ខ្៖ គាត់ស្លា ប់៧៥អូន(១៩៧៥)គាត់ឆ្ន ាំមកមហ...។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ មកមចបើចៅជិត៧០ច ើយណារ់។ 
្៖ ចកូចើនក រ។ 
ខ្៖ ស្លា ប់ចបើរិតម្ ល់ឥឡូវជិត៤០ឆ្ន ាំច ើយ ចពលឆ្ន ាំ៧៥(១៩៧៥)ហ...ស្លា ប់។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ស្លា ប់អាពតយ្ថ្វច៉ោល។ 
្៖ កូគាន់កតអាពតចូលភាា មរម្តា ប់ចោលភាា មកតមាងមីង? 
ខ្៖ គាត់ចៅជាមួយរ្ា័មួយរ្ា័ពីរណារ។់ 
្៖  នឹងច ើយ។ 
ខ្៖ អញ្ច ឹងចររិតថា្ូន  ាំនងណារ់។ 
្៖  ហ៎...! 
ខ្៖ ្ឹម នងឹ ូចពូម៉នអញ្ច ឹងណារ់ រ្់រួញអរា រ ី៍រួញ ូចគាន ខ្ពររ់ាម ូចគាន ។ 
្៖ ចកូាះខ្្ ាំឮចរថា។ 
ខ្៖ ចឃើញម ខ្ពូម៉នម ខ្ ូចបងខ្្ ាំបចងកើតអញ្ច ងឹណារ់។ 
្៖ ឱ្យកតអន្ចចះរឺរម្តា ប់ចោល។ 



ខ្៖ ោយ្រ ាំច្វើ្ូនណារ់។ 
្៖   ី...ស្លា យណារ់មីង។ 
ខ្៖ ច ើយអញ្ច ឹងចរថា្ូនចរចរថ្វច៉ោលោាំងអរច់ៅ តាាំងពីឆ្ន ាំ៧៧ (១៩៧៧) ពីឆ្ន ាំ៧៧ ៧៨
 នឹង(១៩៧៧ ១៩៧៨)ស្លា ប់ នឹងច ើយ ចកូាះអីកប្ភនាំចពញររួតាឈ ាំ នងឹគាត់ចឃើញតាថា
ចឃើញម្តនចឃើញច ?ថា  ី...អញរួរជួបអន្ណាចរច ?អូនៗឯងជួបបងខ្្ ាំបចងកើត នឹងកប្
ភនាំចពញមួយថ្ងៃ នឹង។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ជួបថា អូនឯង ូច្េួយអាម៉ន អាម៉នចកូាះម ខ្ ូចគាន ណារ ់បា ខ្្ ាំ នឹងច ើយ្ូនតាម ាំចៅ
 ន ម្ត ។ក ...ច ើយច ះអូនឯងមិនក លចៅចលងយយចៅអូរកប្្អម?កូគាន់កតជួបចខ្េ ច
តាខ្ន ល ស្លា ល់ច តាខ្ន លយយកានចនះណារ់ច ើយតាឈូ្ នងឹ ជួបថ្ងៃ នឹងករអ្ ចឡើងចរថ្វ ៉
ចូលភនាំចពញណារ់ អាពតថ្វចូ៉លភនាំចពញ នឹង ថា  ី...ោាំករអ្ ោាំម្ចលង  ួលអាពតថ្វចូ៉ល
ចៅ នឹង  នឹងចរកូបាប់ខ្្ ាំណារ់ ថាជួបច ចតើ ថាស្លអ តចមើលអត់ស្លា ល់ឯណា ថា  ្ាំកតស្រច ៀង
ម ខ្ច  ថាម ខ្ ូចពូម៉នណារ់។ 
រ៖ ចកូាះចៅជាមួយចរអន្ម្តនអញ្ច ឹងច ើយ។ 
ខ្៖  នឹងច ើយ។ស្លា ប់តាាំងចពល នឹងម្អាពតថ្វចូ៉ល នឹងណារ ់ច ើយអាបអូន២នា្់្៏ 
អញ្ច ឹងក រ ្៏អាពតក រ។ 
្៖ ច ើយអញ្ច ឹងអ  ៊ុំរល់ប៉ នាេ ន? 
ខ្៖ រល់កតម្តន ្់ឯងច ។ 
្៖ រល់កតម្តន ្់ឯង? 
ខ្៖ ស្លា ប់អរ់៣ អរ់៤ អរ់ច ើយ។ 
្៖ និយយចៅអ  ៊ុំអត់ម្តនរលអ់ន្ណាចរចស្លះ? 
ខ្៖ អត់ចៅកតម្តន ្់ឯង។ 
្៖ ឪព ្ម្តា យបងបអូនបចងកើតៗអរ់រលីងច ើយ? 
ខ្៖ អរ់រលីង។ 



្៖ រល់កតម្តន ្់ឯង។ 
ខ្៖ ម្តន ្់ឯង។ោររល់កត្េួយៗ ្េួយបចងកើត អាពតរម្តា ប់៣នា្់ហ៎...កូបុរមួយស្រី២ហ៎...
អញ្ច ឹងអាពតរម្តា ប់ច ើយកប្រ ូតម្អូនឯងរិតចមើល ហ៎...។ 
្៖ ោរ ឹងកតស្លា ប់ឬ្៏បាត់ឈឹង េងអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ បាត់ឈឹងកតមាង ក អងរិតចមើល ជិត៤០ឆ្ន ាំច ើយអត់ម្តន ាំ ឹងសង រួរអត់លចិហ៎...។ 
រ៖  ូចអ  ៊ុំរនិក អង។ 
ខ្៖ ចកូាះចរចររ ាំច្វើជា្ូនបចងកើត។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ អញ្ច ឹងវាថាចយើង នឹងជាប់ា្់ពនធ័ ឹនង។ 
្៖ ោរស្លា យណារ់អ  ៊ុំ និយយចៅឱ្យកតអន្ចចះអន្ពូក្អីរឺស្លា ប់អរ់ច ើយជាំនាន់ នឹង។
ច ះអ  ៊ុំកាលចពលគាត់ស្លា ប់ នឹងកាលអ  ៊ុំចៅចពលអាយ ប៉ នាេ នក រអ  ៊ុំពួ្គាត់ស្លា ប់? 
ខ្៖ បងស្លា ប់ច ? 
្៖  នឹងច ើយ បងបងបអូនបចងកើត? 
ខ្៖ បងស្លា ប់អាយ ២០ជាងច ើយ។ 
្៖ ២០ជាង? 
ខ្៖ ២២ ២៣ ច ើយចបើបងចនះច ើបស្លា ប់គាត់ស្លា ប់ច ើបកត១០ឆ្ន ាំចនះច ។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ កាលចយើងអាយ ៥០។ 
្៖ អ  ៊ុំកាលចពលចៅច្េងអ  ៊ុំធ្លា ប់ចលងអីចរជាមួយពួ្គាត់ខ្ាះចៅ? 
ខ្៖ អត់ច អូន កប្គាន ចតើ។ 
្៖ អត់ក លបានចលងអីជាមួយគាន តាាំងពីតូចម្? 
ខ្៖ អត់ កប្គាន តាាំងពីកម៉ស្លា ប់ម្វាបានជួបគាន ភារតិចណារ់ វាអត់បានអី។ 
្៖ ពួ្គាត់ចៅចៅជាមួយចរចសសងៗក រ? 



ខ្៖ ោរចៅជាមួយចរចសសងៗក រ។ ោាំចមើលខ្ៃ ាំចៅបាត់ ាំបងអញ្ច ឹងមួយច ៀតចៅចៅកូ្ុងបាត់
 ាំបងមួយច ើយខ្្ ាំចៅជនប  ចៅរនឹងណារ។់ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ មួយចៅបាត់ ាំបង ចៅកូ្ងុបាត់ ាំបងណារ។់ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ច ើយមួយច ៀតឃ្វវ លកូ្បីចរចៅ នឹងភូមិ នងឹមួយក រចៅចៅណារ់។ 
្៖   ី...កូបវតាិអ  ៊ុំ ូចជា្មសត់កតមាង កប្អរ់រលងី។ 
ខ្៖ ច ើយ ល់ខ្្ ាំម្ចៅចនះបងចណាះម្ចៅភនាំចពញវញិច ើយណារ់ ក លថាបាត់ខ្ាួន នឹង
ណារ់។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ចៅភនាំចពញអញ្ច ឹងច ើយបងកូបុរឯច ះចៅជាមួយពូកូតាាំងចលើ្ ខ្្ ាំចៅខ្ងច ះចៅ
 ចនាបា ីឯចនះ ច ើយបានចលងចរើចជាមួយគាន រឺអត់ច ។ 
្៖ អត់ក លបាននិយយចៅ ូចជាអន្ចកូៅច ើយ។ 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ អត់ក លបាន។ 
ខ្៖ អត់បានច  អត់បានជួបច  ច ើយចឃើញថាបានជួបគាន បានមាង ចពលខ្្ ាំម្ចៅជាមួយពូថ្ម៉
បាន១ឆ្ន ាំ ម្អញ្ច ឹង ូចម ខ្កាា ម ច ើយចៅឯលិចវញិចៅ។ 
្៖ បងបអូនបចងកើតចស្លះរួរកតថាបានចលងជាមួយគាន  ជិតរនិតជាមួយគាន អី។ 
ខ្៖ អត់ច អត់បានច ។ 
្៖ អត់ ូចបាត់ោាំងអរ់គាន ។ 
ខ្៖ អត់ អត់ច  ចកូាះកប្ កប្ ា្ំកូា   .ី..ខ្្ ាំកូគាន់កតថាកម៉ស្លា ប់ពូថ្ម៉ចៅយ្ខ្្ ាំពីកូតាាំងចលើ្
ម្ច ចតើ ពូថ្ម៉ នឹងហ...បាន ម្ចៅចនះ នឹងហ៎...ពូថ្ម៉ថាច អញចខ្េ ចបងផ្ា ាំម្ណារ់ថា
អត់ឱ្យកង៉ងចៅខ្ងម្តា យច ចអាយចៅខ្ងចនះ ចកូាះអីចខ្េ ចឪគាត់ស្រលាញ់្ូនស្រអីញ្ច ឹង
គាត់អត់ឱ្យចៅច គាត់ចអាយម្ចៅខ្ងចនះ ពូថ្ម៉គាត់ចៅយ្ច ចតើចពលចៅកូតាាំងចលើ្ពូ



ថ្ម៉ចៅយ្គាត់អត់ឱ្យចៅ នឹងណារ់ បានបានម្ចៅជាមួយមីងជាមួយគាត់ នឹង ពូថ្ម៉ខ្ៃ ាំចៅ
បាន២ឆ្ន ាំ ចពលគាត់ចៅយ្ខ្ៃ ាំអាយ ១០ឆ្ន ាំ ពូថ្ម៉ចៅយ្។ពូថ្ម៉ឱ្យពូម៉ នឱ្យចខ្េ ចឪព ្ច ងខ្្ ាំ នឹង
ចៅយ្ពីបាត់ ាំបងរនឹង នងឹណារ់   .ី.. លម់្ ល់ចនះពូថ្ខ្ចង់ឱ្យចៅជាមួយគាត់ ពូថ្ខ្
ចៅយ្ម្ចៅចនះ។ 
រ៖ ពូថ្ខ្បអូន ា្ំម័រ? 
ខ្៖ ោរបអូនគាត់បចងកើតច ើយពូខ្ន នឹង ច ើយឥឡូវស្លា ប់អរ់ច ើយ។ 
្៖ ច ះអ  ៊ុំចពលតាាំងពីតូចម្ម្តនក លធ្លា ប់បានចូលចរៀនស្លលាអីខ្ាះអត់អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ អត់ច អូន។ 
្៖ អត់ម្តនក លបានចូលចរៀនចស្លះ? 
ខ្៖ អត់ក លបានចរៀន។ 
្៖ ថាន ្់ ីប៉ នាេ ន្៏អត់ក លក រ? 
ខ្៖ អត់ច  អត់បានចរៀនច ។ 
្៖ ឥឡូវអត់ចចះបានអានអ្សរកខ្េរឬ្៏ចមើលអី? 
ខ្៖ អត់ច ៗ កូគាន់កតចមើលកតអ្សរច េ្ ះឯងមួយ នឹងមិនចង់រចួសង។ 
្៖ ចចះររចររ្៏អត់ចចះររចររក រអ  ៊ុំច ? 
ខ្៖ ររចររចយើងវាចចះកតចយើងររចររបាន២ ៣តួ នឹង។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ច ើយអា នឹងថាអត់ចចះកតមាងចៅ ចយើងវាអត់ចចះ។ 
្៖ ច ះអ  ៊ុំរាល់ថ្ងៃកូប្បការររអីចរក រអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ម្តនអីអូនច្វើកតកស្រច្វើកតចាំការ នឹង។ 
្៖ ោរចអើរ....ច ះអ  ៊ុំចរៀបការជាមួយអ  ៊ុំកូបុរ ូចថាឪព ្ម្តា យសសាំសា ាំឱ្យយឬ្៏...?? 
ខ្៖ អត់ច អាពត។ 
្៖  ហ៎...អាពតជាអន្ ចរៀបឱ្យ? 
ខ្៖ អាពតច  ស្រ្រ នឹង ហ៎...។ 



្៖ ច ះអ  ៊ុំ្៏អត់ជាំោរ់ក រ? 
ខ្៖ អន្ណា? 
្៖ អ  ៊ុំអត់ជាំោរ់នឹងប៉ ល ពតក រ? 
ខ្៖ អត់ច ។ 
្៖ ជាំោរ់អត់ច ើ្ត? 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ ោរអ  ៊ុំជីវតិអាា ៍ពិា ៍អ  ៊ុំ ូចថាររ់ចៅជាមួយគាន រ ខ្របាយអត់ឬ្៏ម្តនបញ្ហហ ខ្ាះៗ
អីអត់? 
ខ្៖ ម្តនខ្ាះក រ ម្តនតិចតួចណារ់។ 
្៖ ោរច ះអ  ៊ុំម្តន្ូនប៉ នាេ ននា្់ក រអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ៩។ 
្៖ ៩នា្់ ? គាត់ច េ្ ះអីចរខ្ាះក រអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ច េ្ ះ ីមួយ ច េ្ ះភង្គ្្ា័។ 
្៖ ច េ្ ះភង្គ្្ា័? 
ខ្៖  ី២ច េ្ ះក ម  ី៣មីស្ររ់  ី៤ ចង់ចភាចច េ្ ះ្ូន  ី៤អាច  ៉អាច ៉ច េ្ ះច ហ៎៉...។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖  ី៥ជ ាំ ស្រីតូច  ី៦ ចង់ចភាចច ើយចនះ ចមើលមិញប៉ នាេ នច ើយ?៦ច ើយ? 
្៖ ោរ! 
ខ្៖  ី៧ ជ ាំ  ី។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖  ី៨ ជ ាំ កអ ង ជ ាំ រ ខ្នី  ី៩ជ ាំ ស្រចីៅ។ 
្៖ ោរអ  ៊ុំ្ូនចកូចើនក រ។ 
ខ្៖ ្ូនចកូចើនម្តន៩។ 
្៖ ោរម្តនកូរួស្លរច ើយៗអ  ៊ុំ ី? 



ខ្៖ ម្តន៤ច ើយចៅ៥ច ៀត។ 
្៖ ោរពួ្គាត់រ  ធកតចៅមា ាំ នឹងោាំងអរឬ់្៏ម្តនកប្ចៅចខ្តាណាចសសង? 
ខ្៖ ចៅអូន ចៅខ្ងចខ្តា្ណាា លរទឹង។ចៅខ្ងស្រុ្លាវ ឯម ចខ្តា្ណាា ល។ 
រ៖ មីមួយណា? 
ខ្៖ មីមួយលអិតជាងចរថាចបះ ូង នឹង ធ្លា ប់ចៅសទះក អងក រចតើ។ 
្៖ អត់រវូោាំ ថាអន្ណាចរខ្ាះ។ 
ខ្៖ ចភាចមិញ នងឹ ី៤ជ ាំ ស្រីមិញ  ី៥ ចអើរ ជ ាំ ច  ៉ ី៦ ស្រ ូីច  ី៧ជ ាំ  ី  ី៨ ជ ាំ ស្រីនី  ី៩ស្រីចៅ
មិញ នឹងម្ចិតស្លវ យអមាញ់មិញ នងឹ។ 
្៖ យូរៗ ូចថាចង់វរាហ៎...។ 
ខ្៖ ចង់វរា្ ូនចកូចើន។ 
្៖  ្ូនចកូចើនចព្។ចពលខ្ាះភាាំងណារ់ ូចថាអត់ចន...ច ះពួ្គាត់រ  ធកតបានចរៀនចតើអ  ៊ុំថ្ ? 
ខ្៖ បានចរៀនចតើអូន កូគាន់កតថាបានចរៀនថាន ្់តិចណារ់។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ បានចកូចើនជាងចរបានកត៣នា្់ច  ប៉ កនាវាកូបលងធ្លា ្់ោាំង៣ណារ់។ 
រ៖ ពួ្វាអត់រូវបានចរៀនកតរ  ធកតចចះអង់ចរារ។ 
ខ្៖  នឹងច ើយ អ្សរកខ្េរវាអន់ណារ ់វាកូគាន់អង់ចរារ។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ច ើយឯងច ះក អង ឹងអាមួយជ ាំ ច ៉ នងឹច វាថាអត់ឱ្យកូបាប់ចរច  វាថាវាចចះ វា្ត់
ចាំនួនឱ្យរ ប្សរចង្គ្រា ះជាតិ នឹង។ 
្៖   ី...! 
ខ្៖ ចរ ឹងអា នឹងចរអត់ឱ្យចយើងជាប់ោាំងអរ់ អត់ជាប់ោាំងអរ។់ 
្៖ និយយចៅឱ្យកតា្់ពនធ័នឹងរ ប្សរចង្គ្រា ះជាតិរឺវាបាំផ្ា ញចោលោាំងអរ ់េងហ។ 
ខ្៖ អត់ឱ្យជាប់ោាំង៣ អត់ជាប់រលីង ច ើយវាចរៀនពូក្ក រចតើ។ 
្៖ ោរ! 



ខ្៖ អញ្ច ឹងអត់ច ។ 
្៖ ស្លា យណារ់អ  ៊ុំ។ 
ខ្៖ ចរ ឹងរចកូម្តងវាណារ់។ 
្៖ កូគាន់កតចយើងចៅជួយ។ 
ខ្៖ ចៅចៅជួយអចងកតការ នឹង។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ម្តនឱ្យជាប់ឯណា កូបលងោាំង៣នា្់ធ្លា ្់ោាំង៣នា្់ថាន ្់ ី១២ រូ្ល យច ើយវាអត់ឱ្យ
ជាប់ច ៀតខ្ៃ ាំកូបាប់ក អង កូគាន់កតថាអង់ចរារវាពូក្។ 
្៖ ច ះគាត់បានច្វើការអីចរខ្ាះអត់អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ បអូនអត់ច  វាកូគាន់កតវារ្រ ី្មេតាណារ់ ោរអត់បានកូបលងធ្លា ្់ោាំង៣ក អងរិត 
ចមើល។ 
្៖ កតគាត់ពូក្អង់ចរារក ររួរកតរ្ការររអីចសសងៗច្វើ។ 
ខ្៖ អត់ច  មួយវារ្រ ីអ  តរ្់ណារ ់ច ើយមីចៅចៅចរៀនថាន ្់ ី១២។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ចៅចរៀនកតមួយ នឹងច ? 
្៖ ចៅចរៀនកតមួយច  ច ះមួយ ា្ំថាចៅភនាំចពញចនាះ គាត់មិញ? 
ខ្៖ បានថាន ្់ ី៩។ 
្៖  ី៩។ ោរអ  ៊ុំកាលចពលចៅច្េងចូលចិតាច្វើអីចរជាងចរចៅ? 
ខ្៖ ម្តនច្វើអីហចអើយ ច្វើកតកស្រកតចាំការ ច្វើនាំល្់ច្វើអី នឹងណារ់។ 
្៖ ោរអ  ៊ុំកូប្បការររអីចរខ្ាះចៅតាាំងពីច្េងម្? 
ខ្៖ ម្តនច្វើអីម្តនកតច្វើនាំល្់ នងឹអូនណារ់។ 
្៖ ោរអ  ៊ុំចចះច្វើនាំអីចរចៅ? 
ខ្៖ កូរប់កបបកូរប់យ៉ង នាំអនសម្៏ចចះកូោបបាយ អីមួយចប់ណារអូ់ន អាចការ ោ្់ច ល នាំ
រម នាំបត់ អនសម។ 



្៖ ល្់ចៅ្ន ងភូមិ នឹង? 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ អ  ៊ុំចចះម្ពីោរ់ៗបចកូងៀនឬរ៏កូគាន់កតចមើលចរចចះច្វើ? 
ខ្៖ ចចះមីងបចកូងៀន។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ចៅជាមួយមីងឡ ូហ៎...។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖  ល់ចពលចនះគាត់ចចះកតបរហ ញច្វើចនះច្វើចនាះអញ្ច ឹងចៅណារ់។ 
 ្៖ ោរអ  ៊ុំ  ងខ្ង នងឹ អ  ៊ុំ ូចថា្ន ងខ្ាួន នឹង ូចថាម្តនជាំនាញអីចរចសសងច ៀតចកូៅពីច្វើនាំ
 នឹងច្វើកស្រអីអត់អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ អត់ អត់ម្តនច  ម្តន  ងកតប៉  ណឹ ង។ 
្៖ ច ះកូរួស្លររបរ់អ  ៊ុំចលា្ពូគាត់ររ់ចៅណាតាាំងពីច្េងម្? 
ខ្៖ ចៅ នងឹក រអូន ា្ំច ើ តចៅ នឹង ម្តនកូរួស្លរ្៏ចៅ នឹង។ 
្៖ អ  ៊ុំរម្តនោាំថ្ងៃកខ្ឆ្ន ាំ ា្ំច ើ តរបរ់គាត់អត់អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ អត់ ស្លា ល់កតឆ្ន ាំក រ។ 
្៖ ឆ្ន ាំអីចរចៅអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ឆ្ន ាំច ។ 
្៖ ោរច ើយ ី្កនាង ា្ំច ើ តរបរ់គាត់ចៅ្កនាង នឹងក រ? 
ខ្៖ ោរចៅ នឹងក រ។ 
្៖ ចពលចៅ្ន ងអាពតបានជួបគាន ច ៀត? 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ អ  ៊ុំម្តនធ្លា ប់ចៅចលងចខ្តាណាខ្ាះក រអត់អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ក លចតើអូន។ 
្៖ ចៅចលងចខ្តាណាចៅអ  ៊ុំ? 



ខ្៖ ចកាះ  ្ង ា្ំពង់ចស្លមអី។ 
្៖ បានឆ្ៃ យចតើអ  ៊ុំ ច ើយច ះម្តនចៅកប៉្ខ្ងចសសងៗច ៀតអត់អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ចៅរតនៈរិរ ីម ឌ លរិរ។ី 
្៖  ហ៎...ធ្លា ប់ចៅ ល់ម ឌ លរិរ ីរតនៈរិរកី រ។ 
ខ្៖ ខ្ងកូពះវហិរ។ 
្៖ ឆ្ៃ យៗណារ់!! 
ខ្៖ ឡាវ។ 
្៖ ខ្ៃ ាំអត់ក លបានចៅចស្លះខ្ងកប៉្ឥស្លន នងឹ។ 
ខ្៖ ម ឌ លរិរ ីរតនៈរិរខី្ៃ ាំចៅអរ់ច ើយៗ ចកាះ  ្ងកតកូគាន់កតចយើងច ើរកូតរួៗច ណារ់។ 
្៖ ោរអ  ៊ុំ្ូនចៅយ្ចៅ ឬ្៏អត់ម្តនចៅចលងជាមួយជ ាំជាមួយ្ូនចៅណាអ  ៊ុំច ? 
ខ្៖ អត់ច  ខ្ៃ ាំចៅកតឯង។ 
្៖   ី...ចៅជាមួយចៅជាមួយអន្ភូមិក រ? 
ខ្៖ ចៅជាមួយអន្ភូមិ។ 
្៖  ហ៎...ចរចៅជ ាំៗគាន ករជួលឡានចៅ? 
ខ្៖ ោរ នឹងច ើយ។ 
្៖ អ  ៊ុំចៅបានប៉ នាេ នថ្ងៃចៅយូរក រច ចតើអ  ៊ុំច ? 
ខ្៖ ចៅបាន៣ ៤យប់។ 
្៖ កតរបាយខ្ា ាំងណារ់ចៅ ីចនាះ? 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ ច រភាពស្លអ តវាខ្ រពីចនះណារ់។ 
ខ្៖ ោរស្លអ តច ើយអញ្ច ឹងតចៅចៅរ រនិទ ចៅចមើលខ្ាួនច ណារ ់ចៅរ រនិទ។ 
្៖  ហ៎...! 
ខ្៖ ចៅរ រនិទ ឹ្ ីថ្ងអត់ក លចៅ? 
្៖ ចៅ។ 



ខ្៖ ចខ្តារ រនិទ។ 
្៖ អ  ៊ុំឈអីឺចរអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ចយើងយ្្ូនចៅ វះចបះ ូង។ 
្៖  ហ៎...! 
ខ្៖ មិញ្ូនខ្ៃ ាំ  ្ាំកតបានថាន ាំ នឹងច ណារ ់ ចបើរនិជាថាន ាំចៅ ីចនះរប់បាត់ ោ្់អត់កូតរវណារ ់
ោ្់ចៅចៅកតចចះ ងហ្់ វាបាត់កត្កនាងចព យកាល់កម៉កូត នឹង  លក់តចពល ូរថាន ាំងេីមិន ឹងថាន ាំអី
ថាន ាំអី។ 
រ៖  ល់ចពលចៅអញ្ច ឹង្ូរ។ 
ខ្៖ ្ូរ។ 
្៖ ោររ  ធកតជមៃឺរ  ធកតយ៉ប់ៗ អញ្ច ងឹកូតរវកតចៅរ ូតអញ្ច ឹងអ  ៊ុំច ? 
ខ្៖ ចៅរ ូត ចៅរ ូតអញ្ច ឹងចយើងម្តន៣០០ចយើងអត់អរ់ច នាង អរ់កតថ្ងាថាន ាំច ណារ់។ 
្៖ អ  ៊ុំធ្លា ប់ ឹងថាចពលឪព ្ម្តា យអ  ៊ុំចៅររគ់ាត់ ឹងច្វើការររអីច អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ អត់ច អូនគាត់ច្វើកតការររកស្រចាំការក រ នងឹ។ 
្៖ ោរពួ្គាត់ម្តនក ល កាលគាត់ស្លា ប់ នឹងអ  ៊ុំអាយ ប៉ នាេ នច ើយ? 
ខ្៖ ខ្ៃ ាំច ? 
្៖ ោរខ្ៃ ាំចភាចបាត់ច ើយ។ 
ខ្៖ ៨ឆ្ន ាំ។ 
្៖ ៨ឆ្ន ាំ។ 
ខ្៖ ឪព ្ស្លា ប់អាយ ១ឆ្ន ាំ។ 
្៖ អឺ...ពួ្គាត់ម្តនក លធ្លា ប់និយយចរឿងរ៉ាវអីរបរ់ពួ្គាត់ចៅច្េងៗអីកូបាប់អ  ៊ុំអត់អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ អត់ ពីចកូាះគាត់អាយ ខ្ាីចព្ណារ់អូនចយើងអត់ ឹង។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ អាយ ខ្ាីណារ ់ឪព ្អាយ ខ្ាីណារ។់ 
្៖ អ  ៊ុំចៅោាំម ខ្គាត់ចតើអ  ៊ុំច ? 



ខ្៖ អត់ស្លា លម់ ខ្ឪព ្រចបៀបចម៉ចច  កូគាន់កម៉ចៅស្រពិចស្រពិល ចភាចច ើយអូនចអើយវាយូរ
ច ើយអូន។ 
្៖ អ  ៊ុំធ្លា ប់ឆ្ាងកាត់ជាំនាន់អាពតចម៉ចខ្ាះចៅអ  ៊ុំ ចរ ូចថាចរឱ្យអ  ៊ុំច្វើការររអីចរខ្ាះចៅ? 
ខ្៖ ករ្ ីអូន ករ្ ីច្វើជី។ 
្៖ អ  ៊ុំចៅអាយ ប៉ នាេ នចពលចៅជាំនាន់អាពត នឹង? 
ខ្៖ អាយ ១៧ ១៨ ២២ច ើយណារ់ចៅក្ែរខ្ទង់១៧ ១៨។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ចូលចយើង២២ចរៀបបាីកូបពនធឱ្យ នឹង។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ចយើងចរៀបចយើងឆ្ន ាំចយើងច ងឆ្ន ាំ៧៨(១៩៧៨)ខ្ៃ ាំចរៀប នឹងណារ។់ 
្៖ ោរអ  ៊ុំចៅជាំនាន់អាពតក ល ូបកឆ្អតអត់អ  ៊ុំ? 
ខ្៖   ី...កឆ្អតពីណាម្អូន។ 
្៖  ូបបានកតបនាិច? 
ខ្៖ កឆ្អត ូចថា១០ថ្ងៃវាម្តន២ថ្ងៃក លកឆ្អត។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ចកូាះអីរបរ់វាលួចចរ ចកូាះអីលួច។ 
្៖ អ  ៊ុំអត់ម្តនចិតាថាចង់លួចរត់ចចញពី្កនាងអាពត នឹងអីច  ី? 
ខ្៖ លួចរត់ចៅ្កនាងណាអូន ចបើចយើងអត់ោន់បានស្លា ល់ចៅ្កនាងណាបានកូរប់រពវសង។ 
្៖ ោរកតចបើលួចរត់្៏រត់អត់ច ើ្តក រខ្ា ចវារម្តា ប់ចោល ច ះអ  ៊ុំកូបុរកូរសួ្លររបរ់អ  ៊ុំ នងឹគាត់
ធ្លា ប់ច្វើការររអីចរខ្ាះចៅអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ច្វើកស្រចម្តក រោាំងអរ់។ 
្៖ កស្រចម្តក រក រ? 
ខ្៖ ោរ! 



្៖ ច ះគាត់ធ្លា ប់ អត់ម្តនធ្លា ប់កូប្បការររអីចសសងៗច ច ?ច ើយច ះម្តនធ្លា ប់បានចៅស្លា ល់
ចខ្តាណាអីខ្ាះអត់អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ស្លា លក់តស្លវ យចរៀង កូ្ុងកូពះរ ីន  ច ើយនឹងកូពះវហិរ។ 
្៖ ស្លា ល់បានឆ្ៃ យៗក រ គាត់ចៅម្តន្ម្តា ាំងច ើរ ច ើរចចះកតច ើរខ្ាះចៅ  ្ាំឱ្យចៅកតសទះចព្កត
ោរ់ចៅចយើងពិបា្ច ើរចលងណារ។់ 
ខ្៖ អត់បានច ើរចលង ចយើងអត់ក លស្លា ល់ចកូាះចយើងចៅស្រុ្កខ្េរចយើងស្លា ល់ស្រុ្កខ្េរអត់
អរ់ច ៀត។ 
្៖ ោរចបើម្តនឪការបានចៅស្លា ល់ស្រុ្ចកូៅច ៀតរតឹកតលអ។ 
ខ្៖ អត់ច ខ្ៃ ាំ អត់ោន់បានច្វើប៉ារ់រពរ ័ ្ូនចតឿនឱ្យចៅក រ តាចនាះគាត់ប៉ាវកាប៉ាល់ចហះកតខ្ៃ ាំ
អត់ោន់ច្វើប៉ាររ់ព័រ។ 
្៖ ច្វើចៅអ  ៊ុំ។ 
ខ្៖ ជាប់ច្វើ។ 
្៖ ច្វើអរ់កត១០០ជាង នឹង។ 
ខ្៖ ោរវាឱ្យចៅច្វើចតើ។ 
្៖ ចៅច្វើចៅអ  ៊ុំ។ 
ខ្៖ ចនាះគាត់ចង់ឱ្យចៅចលង ចយើងចង់ចៅឯណាគាត់ឱ្យចៅ ស្លាំង ហា ពួរឬ្៏ថ្ង គាត់ឱ្យចៅ
ច ចតើគាត់បបួលចៅយូរច ើយ គាត់ថាចង់ចៅច គាត់ថាអញ្ច ឹង។ 
្៖ គាត់ជនជាតិអីចរអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ អូស្រ្ស្លា លី។ 
្៖ អូស្រ្ស្លា លី?ច ើយគាត់កូបុងចរៀបការកាលអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ អត់ច វាអត់កូពមច ។ 
រ៖ គាត់ចូលចិតាចយើង។ 
ខ្៖ គាត់ចូលចិតា កូរួស្លរចយើង។ 
្៖ ោរ! 



ខ្៖ គាត់ម្ ូចថាគាត់នាាំច ើរចលងអញ្ច ឹងចៅណារ់។ 
្៖  ហ៎...មិនកមន ូចថាគាត់ចង់ចូលរាី្ូនច ច ? 
ខ្៖ អត់ច  គាត់រាប់អាន្ូនខ្ៃ ាំអា្ូនកូបរុ។ 
្៖  ហ៎...! 
ខ្៖ ម្តនន័យថាគាត់ោរ់គាត់អាយ ៦០ច ើយគាត់កូគាន់កតច ើរចៅណាកូគាន់កតបានជាគាន  
អញ្ច ឹងចៅណារ់។ 
្៖ គាត់អាយ ចកូចើនក រច ើយ។ 
ខ្៖ គាត់អាយ ចកូចើនប៉ កនាចរម្តនហ៎។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ស្រុ្ចរចរម្តនចររ្អន្កូគាន់កតច ើរជាមួយអញ្ច ឹងចៅណារ់ កូគាន់កតចយើង  ្ចិតា។ 
្៖ គាត់ធ្លា ប់ម្ចលង នឹងក រចតើអ  ៊ុំច ? 
ខ្៖ ធ្លា ប់ម្ចលងកតញឹ្ ឱ្យកតម្ ម្ ល់ច ើយ ឱ្យកតម្ម្ ល់ចនះោ្់អី ូប  ូបោាំង
អរ់។ 
្៖ គាត់ចចះ ូបរបរ់កខ្េរក រច ? 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ អន្ ខ្ាះោ្់អត់បានច ណារ ់ោ្់ចៅច្វើ  ្ខកតមាង។អ  ៊ុំម្តនោាំកាលចពលកូបវតាិកាលចពល
ចៅច្េងអីចម៉ចៗខ្ាះអត់អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ អត់ម្តនោាំអីច  ោាំកតចយើងចៅពីច្េងចយើងចៅជាំនាន់អាពតចយើងករ្កត ី នឹង។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ករ្ ីច្វើជីច្វើអី នងឹ។ 
្៖ អ  ៊ុំកាលចពលចៅចៅបាត់ ាំបងអត់ម្តនបានចរៀនបានអីក រច ? 
ខ្៖ ចរៀនណាអូន ខ្្ ាំចៅចមើលបអូន។ 
្៖  ហ៎...! 
ខ្៖ អាបអូនកម៉ជាមួយគាន ឪព ្ចោយខ្ាួន នឹង។ 



្៖ ោរ! 
ខ្៖ ក លថាវាបាត់ខ្ាួន នឹងណារ់។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ចមើលបអូន២នា្់ នឹង។ 
្៖ អ  ៊ុំចូលចិតាមហូបអីចរជាងចរអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ខ្ៃ ាំចូលចិតាកតមជូរ មជូររឺចូលចិតាចលើរចរ ឆ្លេមច ។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ច ើយនឹង្្ូរ កត២ម ខ្ នឹងច ។ 
្៖ ោរវាអត់កូតលាន់។ 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ អ  ៊ុំ ចចះច្វើមហូបកូរប់ម ខ្ចតើអ  ៊ុំ ?ី 
ខ្៖ ចចះកតមហូបកស្រចយើងច ។ 
្៖ ោររមារការរីមារអីចចះច្វើក រ? 
ខ្៖ ចចះ។ 
្៖ រមារការ ូីចជាចរៀងពិបា្ជាងចរ។ 
ខ្៖ ោរពិបា្ប៉ កនាចយើងច្វើច ើ្ត ចយើងចចះកតចយើង្៏មិនកមនកូបរប់ខ្ង នឹងក រ។ 
្៖ ច ើយអ  ៊ុំចពលក លអ  ៊ុំចៅតូចៗ នងឹ ម្តា យឪព ្អ  ៊ុំ នឹង្៏មិនក លធ្លា ប់និយយពីជី ូនជីតា
គាត់អី ូចថាឪព ្ម្តា យរបរ់គាត់តចៅច ៀតអញ្ច ងឹចៅណារ់? 
ខ្៖ អត់ អត់ច អូន អត់ក លនិយយពីកូបវតាិអីនិយយកូបាប់ចយើងច ណារ់។ 
្៖ ោរររ់ចៅបានជាមួយគាត់តិចចព្។ 
ខ្៖ តិចចព្ឪព ្អត់ស្លា ល់ច  អាយ បានមួយឆ្ន ាំអត់ស្លា ល់ម ខ្ឪព ្ចៅ។ 
្៖ ោរអត់ស្លា ល់។ 
ខ្៖ ចបើ៤ឆ្ន ាំចយើងអាចស្លា លខ់្ាះណារ់ ចយើងចៅច្េងចយើង៤ឆ្ន ាំអាចបានស្លា ល់ស្រពិចស្រពិល
បានខ្ាះ។ 



្៖ ច ើយអញ្ច ឹងអន្ក លអ  ៊ុំចៅជាមួយចរអន្  ូចថាយ្អ  ៊ុំម្ចៅជាមួយចរអត់ក លធ្លា ប់
និយយពីកូបវតាិឪព ្ម្តា យរបរ់អ  ៊ុំច ច ? 
ខ្៖ អត់ច គាត់អត់និយយ។ 
្៖ ពួ្គាត់ ូចជាឪព ្ម្តា យរបរ់អ  ៊ុំ ី២ច ើយ? 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ ច ើយពួ្គាត់រពវថ្ងៃពួ្គាត់ចៅររ់ចតើអ  ៊ុំ ?ីអន្ក លចិញ្ច មឹអ  ៊ុំតាាំងពីចៅតូច? 
ខ្៖ ស្លា ប់អរ់ច ើយ ពូថ្ម៉្៏ស្លា ប់ យយឡូ្៏ស្លា ប់ ចៅកតតាបាន គាត់ស្លា ប់អរ់ច ើយបងខ្ៃ ាំ
បចងកើត្៏ស្លា ប់ក រ។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ស្លា ប់អរ់ច ើយ។ 
្៖ ច ះកាលអ  ៊ុំចៅជាមួយពួ្គាត់ ការររអីក លអ  ៊ុំជួយពួ្គាត់បានខ្ាះចៅអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ជួយចយើងរ្អ រ ចយើងជួយចមើលបអូនអី នឹងណារ់។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ម្តនកតប៉  ណឹ ងអូនជួយ។ 
្៖ ោរច ត អីបានជាគាត់យ្អ  ៊ុំចៅចិញ្ច មឹវញិ? 
ខ្៖ គាត់អា ិត នឹង។ 
្៖ គាត់អា ិត។ 
ខ្៖ គាត់អចញ្ច ្ ូចថាខឹ្ងចយើងខឹ្ងមីងម្តចយើងចៅពីតូចហ៎  ូចថាខឹ្ងគាត់ថាឱ្យតិចតួច អាង
កតសទះមីងម្តចកូចើនចយើងចៅចៅ នឹងអញ្ច ឹងចៅណារ់។ 
្៖ ោរ ូចវាកូបវតាិចកូចើនណារ់អ  ៊ុំកូបវតាិជូរចត់។ច ះអ  ៊ុំកាលចពលការ នឹងអាពតចរៀបឱ្យមិន
កមន ូចថាអី ោរ់ៗអីសសាំសា ាំអីច ? 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ ច ះអ  ៊ុំចពលក លជួបអ  ៊ុំកូបរុ នឹង  ូចថាតាាំងពីម នធ្លា ប់ជួបគាន  នឹងម្តនចរឿងរ៉ាវអីខ្ាះចៅអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ អត់ៗម្តនចរឿងរ៉ាវអីច  រូរចកូពងកតមាង។ 



្៖ ោរពីម ន ពីម នក លស្លា ល់គាន ក រ? 
ខ្៖ ស្លា លក់ូគាន់កតមួយស្លា ល់ប៉ កនាខ្្ ាំអត់ក លោ្់ ងច ។ 
្៖ ោរអត់ក លមិនកមនជាមិតាភ្ាិមិនកមនជាអីច អ  ៊ុំចណាះ?កូគាន់កតធ្លា ប់ចៅជិតគាន ? 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ កូគាន់កតអន្រួមភូមិចៅជាមួយគាន អី? 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ ច ះអ  ៊ុំម្តន ឹងចរឿងអីចរខ្ាះោ្់ ងនឹងកូរួស្លរអ  ៊ុំអត់? 
ខ្៖ អត់ច ។ 
្៖ ពីម ន អត់ក ល? 
ខ្៖ អត់ក ល ។ 
្៖ អត់ក ល ឹងពីកូបវតាិកូរួស្លរថាគាត់យ៉ងចម៉ចៗអីច ច ?រយៈចពលម្ ល់ឥឡូវអ  ៊ុំការបាន
ប៉ នាេ នឆ្ន ាំច ើយអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ម្តាាំងពីឆ្ន ាំ៧៨(១៩៧៨)ពីច ងឆ្ន ាំ៧៨(១៩៧៨)ម្ឥឡូវអូនឯងរាប់ចមើល៧៨(១៩៧៨)
៧៩(១៩៧៩)។ 
្៖ ចង់៤០ច ើយច ...។ 
ខ្៖ ចង់៤០ ៤០ច ើយណារ ់
្៖ ៤០ច ើយ។ 
ខ្៖ រិតចមើល។ 
្៖ ចកូចើនក រ។ 
ខ្៖ ឆ្ន ាំ៧៩(១៩៧៩) ល់ចយើងបានមួយឆ្ន ាំ ចអើរ...ច ងឆ្ន ាំ៧៨(១៩៧៨)79(1979)ច ងឆ្ន ាំច ៀត។
ច ើយខ្ៃ ាំចរៀបកខ្្្ាិ្ កខ្្្ាិ្អា នងឹកខ្ប៉ នាេ ន កខ្១០កខ្១១ច ើយចណាះ? 
រ៖ ោាំច ៀតណារ់។ 
ខ្៖ ច ះចបើឯង ា្ំព ងកតចភាៀងរអិលរស្ស្ល្់ៗ ច ើយចខ្េ ចតាខ្ន់ថា   ី...ចររាី្ូនអញកាល
 នឹងគាត់ស្រលាញ់ខ្្ ាំក រចនាះ ្ូនអញរាីអាចនាះចរមិនយ្រាីអាចនាះចរមិនយ្រិតចៅបាន



្ូនចិន កាល នឹងមីចរៀង នឹងច្វើការជាមួយខ្្ ាំច ើយចៅសទះជិតគាន គាត់ចចះកតចចញចូលចចញ
ចូលគាត់ចចះកតនិយយគាន ចលងអញ្ច ឹងចៅណារ់ ្ូនអញអាណាឆ្េ កូ្ញ៉ឆ្េ កូ្ចៅម ខ្វា វា
ខ្ាំឆ្េ កូ្ចៅ  ល់ច ើយបានមីចរៀង នឹងវាមន រសលអ្ូនចិនចនាះ ចរររម ខ្ចរស្លអ ត ច ើយ
គាត់ថាចរកូបក្្កូរប់គាន បាន្ូនចិនក រ នឹងកូបពនធ្ូនកូបស្លរគាត់ នឹងគាត់ពូក្ខ្ងនិយយ
ចលង និយយចលងច្េងៗ។ 
្៖ោរ! 
ខ្៖ ឥឡូវចររាំណាងចៅចរចៅភនាំចពញ ហ៎...ចរម្តនណារ់ឥឡូវ។ 
្៖ ច ះអ  ៊ុំ ូចថាអ  ៊ុំម្តនចចះភាស្លអីចសសងអីចរចសសងចកូៅពីភាស្លកខ្េរច អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ខ្ៃ ាំអត់ច ចចះកតភាស្លកខ្េរ នឹង។ 
្៖ ោរចកូាះោរ់ៗជាំនាន់ម នចកូាះចរថាធ្លា ប់ចចះបារាាំងអីអញ្ច ឹងណារ់កតឥឡូវអត់ម្តន។
ច ះអ  ៊ុំធ្លា ប់ម្តនមិតាភ្ាិជិតរនិតធ្លា ប់ចលងជាមួយគាន អីច ? 
ខ្៖ អត់ម្តនច  ម្តនកតកាង ច នឹង ពីរនា្់ នឹង។ 
រ៖ វាថ្វគ៉ាន ចនាះ។ 
្៖ ម្តនកតចលងជាមួយគាន ។ 
ខ្៖ ចរឿង ច ាើ មបកងអមគាន  ខ្្ ាំលា្់ខ្្ ាំចកូចើនកតលា្់ ង ចវាខ្ជិលណារ ់ឱ្យជួយច្វើវាអត់ជួយច្វើច  
 ល់ចពលឯងច្វើឆ្អិនវាចៅរ្ ច ើយខ្ៃ ាំថារ អីរ់ច ើយកតលា្់ច ណារ ់  ច ាើ មគាន ោល់កត
កូ្ពប់ចៅ។ 
រ៖ ច ើយ  ួលពូបាន ា្ំព ងកតរកូម្តា ន  រន៉ឯងនិយយ នឹងឱ្យអរ់ចមើល។ 
ខ្៖ កូតង់្កនាង នឹង កាលចពល នឹងចបា្ ចបា្ពូបានគាត់អរ់្ ម្តា ាំងគាត់ចនាះ យប់ចម៉្តង១១ 
១២ច ើយ នឹង ច ើយចៅចមើលចរឿងឆ្្ ា្ំកបាងច ើយនាាំគាន និយយពីចរឿងឆ្្ ា្ំកបាង កលងពូ
បានថា  ្ាំនិយយចវ ើយ អញងាង់ណារ់អញច ្  ល់ច ើយគាត់ថាកតអញ  ល់ចពលគាត់ោ្់ 
ចកូកាមកាង ចច ្យ្ចជើងវាោ្់ពីចលើចៅកូតរវកតចជើងវា។ 
្៖ ច ើយអ  ៊ុំរកូម្តនាជាមួយគាន ? 
ខ្៖  នឹងច ើយ ចៅតូចៗចនាះ។ 



្៖ ច ើយកូ្លាំភួយជិតអរ់ចៅ។ 
ខ្៖ កូ្លាំឱ្យជិតចៅចយើងយ្ចជើងវាោ្់ពីចលើចជើងឯងចៅណារ់ ច ្អងា ញចនាះ ល់ចពល 
អញ្ច ឹងចជើងវាមិនលប់ចលើចជើងឯងអចញ្ច ះ។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ចយើងអងា ញវារនាូ្មិនប៉ះកតវាប៉ះវា។ 
រ៖  ល់ថ្វក៉ូតរវកតង ចច ើយរន៉រិតកតពីចរើច។ 
្៖ ចៅច្េងៗ ូចជាកូបវតាិអា...? 
ខ្៖ ចៅពីច្េងកូបវតាិនិយយចៅង ចោញ់ចបា្ខ្្ ាំកតរ ូត វាឆ្ា ត្៏ឆ្ា តក រោាំចមើលកខ្ ូរកូតីមង 
ោ្់អួនបាននាាំគាន ច្វើច ើយអាកូតីកូចវាយ  ្្ខ្នងកវងចនាះ ចយើងមិនយ្អាចមន៍ចចញច ើយ
ចយើងមិនលាងច ើយស្លអ តចៅ ា្ំព ងចនះម្តត់់ ចនា នឹងច ើយ ច ើយច្វើច ើយម្ចបះថ្ 
កូតច្ៀតរារមជូរ រារមជូររាឹ្អាំពិលច ើមឆ្ន ាំអញ្ច ឹង អារាឹ្អាំពិលច ើបកតលារ ់នឹងណារ់ លបៗ
 នឹងចបះម្រារ ស្ស្លប់កតរារចយើងច ះចបះៗស្ស្លប់កតអញងីឈឺរម៉្តរ់ៗ។ 
រ៖ ចឈាើងោម? 
ខ្៖ ចឈាើងោម ចមើលចៅចលឿងច ើយនិងចខ្ៀវ ចឡើងចមេ ៣ចឈាើងរមែ រ ស្លា ប់កតចមើលចៅប៉ ន
រាំចបើង  ាំអចញ្ច ្ វា្កនាង ាំចៅខ្ៃ ាំអញ្ច ឹងចនាះស្ស្លប់កតខ្្ ាំោមចៅ ខ្្ ាំចៅង ចកង៉ងម្ជិតអញម្
កូគាន់កតចលើ្ចមើលមាងច ៀតបាត់  ល់ចពលមាងច ៀតជាប់  ល់ចពលច ើយកូបាប់ង ចកង៉ងម្
ជិតអញៗកូបាប់កង៉ងចរឿងមួយ កង៉ងម្ចអាយជិតម្ ប៉ កនាចឈាើងោមច ណារ ់ អត់ហ នថា
ចឈាើងោមច ខ្ា ចកាង ចរត់។ 
្៖  ហ៎....! 
ខ្៖  ល់ចពលម្ជិតថាង ចចអើយចឈាើងោមអញ ច្ៀ្្វាយ្ចជើង្ួតចជើងវា្ួតោល់កតោច់ 
មីចនាះរត់ស្ស្លតចខ្ស្ស្លតអាវចៅ ា្ំព ងយយកានពីរនា្់វញិចៅណារ់ ល់ចពលអញ្ច ងឹចៅ
លាងថ្ កូតច្ៀតចៅ ា្ំព ងយយកានចនាះ។ 
្៖ ចៅ ចនា នឹងរាំបូរចឈាើងអ  ៊ុំច ? 



ខ្៖ ោរកាល នឹង ចឈាើងឥឡូវ្៏ចៅកតម្តន  ល់ម្ ា្ំពង់យយកាន  លច់ពលម្ ីខ្ាច់
ចនះល តជងាង់លាងវាឱ្យវាស្លអ ត អាជាតិកាលី ីរ ាំថ្ កូតច្ៀត នឹងនាាំគាន លាងឱ្យស្លអ តអញ្ច ឹង
ច ើយងូត ឹ្ញ្យស្លអ តច ើយល តជងាង់ ល តជងាង់វាចតាងចខ្ចតាងរាំពត់វាចនាះ។ 
្៖ អូយ...! 
ខ្៖ ង ចណារ់ចឈាើង នឹងវាម្តនធ្លា ្់បាត់ឯណា វាចតាង វាថាកង៉ងរន៉ម្ម្ចនះអញខ្សឹបចរឿង
មួយ ចយើង ឹងថាចារ់ជាចឈាើង នឹងអត់ចៅណាច ចតាងចលើរាំពត់ចយើងវាច ើយ កូគាន់កត
ចឃើញច ើយរត់ថ្ស ថាវាកូបចោរខ្ៃ ាំ ម្តត់កចច បកតម្តន ្់ឯង នឹង ថាចអើយ...ស្លរន៉ចអើយអញោញ់
កតបញ្ហា កង៉ងរ តូយ៉ងចនះ លអចរើចក រ នងឹពីរនា្់ នឹងច ា្ ះគាន កតរ ូត។ 
្៖ អ  ៊ុំច ើរកតជាមួយគាត់រ ូត? 
ខ្៖  នឹងច ើយច ា្ ះគាន កតកូតរវគាន ឆ្ប់។ 
្៖  នឹងច ើយ ច ា្ ះជាមួយគាន កតច ើរកតជាមួយគាន ? 
ខ្៖  នឹងច ើយ ច ា្ ះគាន ញឹ្កតកូតរវគាន ្៏ចកូចើនច ើយចលឿនក រ។ 
្៖ គាត់ឥឡូវចៅជិត នឹងក រ? 
ខ្៖ អត់ច ចៅរាំចរាងចយង ហ៎...។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ កតចយើងនិយយកាលចពលចៅតូចណារ់។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ តាាំពីពួ្ចយើង៧ឆ្ន ាំ ៨ឆ្ន ាំ ១០ឆ្ន ាំជាងឯចណាះ។ 
្៖ អ  ៊ុំឧរា ៍ជួបគាន ច ឥឡូវ? 
ខ្៖ ឥឡូវអត់រូវជួបច ។ 
្៖ អត់រវូជួប។ 
ខ្៖ យូរៗជួបមាង។ 
្៖ ចបើរនិជាជួបនិយយរាំលឹ្ចរឿងចៅពីច្េង។ 
ខ្៖ ជួបរ ាំលឹ្។ 



្៖ គាត់ខឹ្ង? 
ខ្៖ ថាអញបានចចះកតអ្សរកតអញោញក់ង៉ងបនាិចថ្វ។ 
្៖ ចមើលចៅគាត់កាចក រ ូចរាងចនះក រ។ 
ខ្៖ កាច។ 
្៖ ច ើយចអើរ...ពួ្គាត់អត់ឧរា ៍ម្ចលងអ  ៊ុំច ៀតច  ី? 
ខ្៖ វាម្ វាម្ក រចតើកតវាចៅខឹ្ងឯងកូតឹមកាប ិចចរឿង ី វាថាឯងកូតរវចជើង។ 
្៖ កូតរវចជើង? 
ខ្៖ កូតរវជាមួយបអូនវាកូតរវចជើង ូចថាបចញ្ច ះអញ្ច ឹងចៅណារ់បចញ្ច ះ  ្ាំឱ្យអញ្ច ឹង ខឹ្ងរមា្់។ 
្៖ គាត់ខឹ្ងអ  ៊ុំចរឿងអីចរចៅអ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ខឹ្ងចរឿង ីហ៎។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ វាខឹ្ងចយើង ខឹ្ងចរឿង ីកាប ិច នឹង។ 
្៖ ថាខ្្ ាំ នឹងចចះកតបចញ្ច ះវា  ្ាំឱ្យយ្អញ្ច ឹងហ៎  ្ាំឱ្យអញ្ច ឹងចៅណារ ់ ម ន ាំបូងវាកូបុងឱ្យមួយ
ចាំច ៀង។ 
្៖ ឱ្យ ច ? 
ខ្៖ វាយ្ ច  នឹងណារ់ច្រ ាិ៍កម៉ៗកច្។ អញថាចអើរ...កង៉ងចៅតាាំងពី៧៩(១៩៧៩)ម្គាេ ន
អន្ណាចររ្ច្រ ាិ៍ច ចកូាះអីចបើរ ឋនិយយចបើចយើងោប់បានចៅចយើងចៅច ើយចកូាះអីវា៤០ឆ្ន ាំ
ច ើយណារ់។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ អត់ម្តនច្រ ាិ៍អីច ៀតច  មិនកមន ូចឥឡូវច ពីច ើមម្តនច្រ ាិ៍ឱ្យកច្ម្តនកូតឹមកូតរវចយើងចៅចៅ
បាន។ 
្៖ ោរអាចនះចយើង ច ាើ មបានម្ មិនកមនយយគាត់អន្កច្ឱ្យច ច ? 
ខ្៖ អាចនះ ូចគាត់កច្ឱ្យក រចកូាះអី ីកាល នឹងវាច្រ ាិ៍កមនកតវាចៅតាាំងពី៧៩(១៩៧៩)ម្
គាត់ម្ចៅ នឹងរ ូត។ 



្៖ ោរ! 
ខ្៖ កតចយើងចលើ្ ឧោ រ ៍អចញ្ច ះណារ់ថា ី នឹងចបើ ូចថាក អងចៅ ីណាច ើយរឺចៅ ី
 នឹងចចញអញ្ច ឹង ច ើយវាចចញចៅបាត់យូរអញ្ច ឹងអា នឹងបានចរច ើយអន្ ចៅចរបានច ើយ 
អន្ចចញចោះបីចរបានអី្៏ចោយចកូាះអីវា៤០ឆ្ន ាំច ើយ។ 
្៖ អ  ៊ុំតាាំងពីច្េងម្ម្តនចូលចិតាចចកូមៀងអីអត់អ  ៊ុំ?កសន្ចចកូមៀង? 
ខ្៖ អត់រវូចូលចិតាច អូន។ 
្៖ ច ើយ...? 
 ខ្៖ ចអើរ...ចូលចិតាក រ ូចកូាប រ វតថិអីគាត់ចកូចៀងចូលចិតាអី ចអៀង រ ី  ្លអីគាត់ចៅចកូចៀង
ចភាងការអីណារ់ ចម៉ង ចពជជ ចិនាា អីចូលចិតា។ 
្៖ កតអ  ៊ុំចចះចកូចៀងអត់អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ អត់រវូច អូនចអើយ។ 
្៖ ោរអ  ៊ុំឥឡូវអត់ម្តនរិតចង់កូប្បម ខ្របរអីចសសងច ៀតណាអ  ៊ុំច ? 
ខ្៖ អត់ច អូន។ 
្៖ ្ូនចៅ្ន ងបនទ ្ចៅរល់ប៉ នាេ ននា្់អ  ៊ុំ?ចៅសទះជ ាំគាន ហ៎? 
ខ្៖ ចៅជ ាំគាន ៥។ 
្៖ ៥នា្់ចៅចកូចើនក រ។ 
ខ្៖ កតអាយ ចង់៤០ចរៀងៗខ្ាួនកតវាអត់កូពមយ្កូបពនធ។ 
្៖ ច ះអ  ៊ុំចៅ្ន ងកូរសួ្លរអ  ៊ុំម្តនអន្ណាចចះចលងឧប្រ ៍ចភាងកខ្េរអីអត់? 
ខ្៖ អត់ ចចះកតកាត់រ្់។ 
្៖ ចចះកតកាត់រ្់? 
ខ្៖ វាច ើបចរៀន ចរៀនយ៉ងចម៉ច  ងយ៉ងចម៉ចខ្ៃ ាំអត់យល់។ 
្៖ ចចះកតចរៀនចៅ យូរៗចចះច ើយ។ 
ឃ៖ ខ្ៃ ាំចរៀនកូ ។ 
្៖ ចរៀនកូ ? 



ឃ៖ បា ! 
្៖ អន្ណាអន្ចរៀន? 
ខ្៖ មួយនិយយមិញ ្ង់ជាមួយឪព ្មិញ និយយអត់រូវកូតរវគាន ច ។ 
រ៖ លាភីវាចៅការច ើយវាចរើចោ្់ឯង ឯងចចះកតចរើចោ្់វញិចៅ។ 
្៖ អត់ោាំម ខ្ច ះអ  ៊ុំ ូចថាអ  ៊ុំកូបរុអីគាត់ចចះរង់សទះអីអត់អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ អត់ អត់ចចះកតអូន។ 
្៖ គាត់ចចះតកតច្វើកស្រ នឹង? 
ខ្៖ គាត់ចចះកតច្វើកស្រច ើយនឹងឃ្វវ លចគានាយអាយ នឹងអូន។ 
្៖ អត់ម្តនជាំនាញអីចសសងៗ? 
ខ្៖ អត់ច ចពលម នម្ជាំនាញរត់មូ៉តូឌ ប កាលចពលឆ្ន ាំ៨០ជាងចនាះកាលចពល្ូនចៅតូចៗ។ 
្៖ ច ះអ  ៊ុំម្តនជាំនាញអីមួយខ្ាួនឯងក លចង់បនា  ្ឱ្យ្ូនចៅចកូកាយៗអីច ៀតច អ  ៊ុំ? 
ខ្៖ ម្តនកតឱ្យវាចរៀនកតខ្ាួនវា នងឹ។ 
្៖ ោរអត់ចង់បចកូងៀនបរហ ត់ច្វើនាំអី  ូចថាអ  ៊ុំពូក្ច្វើនាំអញ្ច ឹងហ៎? 
ខ្៖ បរហ ត់អីវាអត់កូពមចរៀនសង នឹង។ 
្៖ អត់កូពមចរៀន ចរចង់ច្វើការររខ្ាួនចរ។ 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ ច ះអ  ៊ុំតាាំងពីតូចម្អ  ៊ុំជួបសលលាំបា្អីចរខ្ាះ ូចថា...? 
ខ្៖ ម្តនអីអូនចអើយ... ូចថាចយើងពិបា្ចៅជាមួយមីងម្តជួយច្វើការគាត់តិចតួច នឹងណារ់។ 
្៖ ោរម្តនកតប៉  ណឹ ង  ូចថាអត់ម្តនការលាំបា្អី្ៃន់្ៃរអី? 
ខ្៖ អត់ច  កូគាន់កតចៅជាមួយគាត់ ចចះកតជួយច្វើគាត់អញ្ច ឹងចៅ។ 
្៖ ោរច ះអាពតអីអត់ក លម្តនច្វើបាបអីរកូម្តមរម្តា ប់ចង់អី? 
ខ្៖ រកូម្តមអញ្ច ឹងក រ ប៉ កនាមិន ឹងច្វើយ៉ងចម៉ច។ 
្៖ កតអត់អីក រអ  ៊ុំច ះ?អ  ៊ុំម្តនប ពិចស្ល្ន៍អី ូចថាតាាំងពីចៅច្េងអ  ៊ុំម្តនប ពិចស្ល្ន៍អីលអៗ
អញ្ច ឹងធ្លា ប់ជួបកូប ះអី? 



ខ្៖ អត់ម្តនអីអូន  ូចជាអត់!។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ម្តនកតជួបចរលអ នឹងណារ់  ូចថាចយើងល្់ ី ិញ ីអីម្តនចរ ូចថាចរកូបចៅចយើងអញ្ច ឹង
ចៅណារ់។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖  ូចថា  ្ាំឱ្យោញ់ចបា្ចរអញ្ច ឹងចៅ។ 
្៖ អ  ៊ុំម្តន ីចកូចើន្កនាងក រអ  ៊ុំចណាះ? 
ខ្៖ អូនចអើយខ្ៃ ាំល្់កច្្ូនអរច់ ើយ។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ខ្ៃ ាំល្់ខ្ៃ ាំ ិញ ីវញិឱ្យ្ូន។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖  ីខ្ៃ ាំវាចកូចើនក រ ២ ៣ ិចតា កតល្់ចៅ ិញ ីឡូតិ៍ឱ្យវាណារ។់ 
្៖ ោរច ះរ ខ្ភាពអ  ៊ុំខ្ាួនឯងអីឥឡូវអត់អីណា ី? 
ខ្៖ អត់អីអូនរ ខ្ភាពអ  ៊ុំ ហ៎...។ 
្៖ ោរអញ្ច ងឹអ  ៊ុំម្តនអីចង់ផ្ា ាំចស្ើរចៅ្ូនចៅអ  ៊ុំ ូចថាចៅចពលក លពួ្គាត់ចង់ ឹងពីកូបវតាិ
របរ់អ  ៊ុំអញ្ច ឹងក លចរស្ស្លវកូជាវ្ន ងអ ីនច ើ្ច តអញ្ច ឹងហ៎ ច ើយវ ូចថាចង់ផ្ា ាំចស្ើរអីចៅចរ
 ូចថាខ្ាំច្វើអីមួយឬ្៏អតាចរ ិ្ ចម៉ចអីចម៉ចអញ្ច ឹងចៅណារ់? 
រ៖ កូបក រកូបចៅ្ូនចៅ  ្ាំឱ្យជ្់ចកូរឿងចញៀន។ 
ខ្៖ ចង់ផ្ា ាំចស្ើរក រអូន។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖  ្ាំឱ្យ្ូនជ្់ចកូរឿងចញៀន សឹ្រ ីស្រវងឹអី ចលងកលែងអី នឹងណារ់។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ចង់ផ្ា ាំមិនឱ្យម្តនណារ់។ 
្៖ ោរ! 



ខ្៖ មិនឱ្យចរៀនរូកូតពីរបរ នឹងណារ់ ពីកលែង នងឹ។ 
្៖ ោរ! 
ខ្៖ ចង់ឱ្យវាម្តនការររអីពិតកូបា្  ្ាំឱ្យយ្ចកូរឿងចញៀនយ្ោ្់ខ្ាួន នងឹណារ់។ 
្៖ ោររូមអររ  អ  ៊ុំក លឱ្យខ្ៃ ាំបានរម្តា រអ  ៊ុំចៅ្ន ងថ្ងៃចនះ ការរម្តា រ នឹងចរយ្ោ្់
ចៅ្ន ង្មេវ ិ្ ីរបរ់ស្លលាចរចៅថាស្លលាប ី វ៉ាយ យូ រ រ ឋអាចមរចិ។ 
ខ្៖ ោរ! 
្៖ ច ើយចរបញ្ចូ លចៅ្ន ងអ ីនច ើ្ច តចៅច ើយចៅចពលក ល្ូនចៅអ ាំជាំនាន់ចកូកាយចង់
ស្លា ប់រចមាងអ  ៊ុំ ឬ្៏ចង់ចឃើញរូបរបរអ់  ៊ុំអញ្ច ឹងចរអាចចូល្ន ងអ ីនច ើ្ច តចូល្ន ងចវបស្លយ
របរ់ចរ នឹងចរអាចចឃើញរចមាងរបរ់អ  ៊ុំច ើយចអើរ...រូមអររ  អ  ៊ុំច ើយរូមជាំរាបលាអ  ៊ុំ៕ 


