
ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំស្ស ីហៃ គឹមហាន 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ញ ៉ែម សុគន្ធា   ខ៖ អ្នកត្រវូឈគសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហៃ គឹមហាន 

 

ក៖ ជាដំបូងន្ធងខ្ុំសូមញលែងអំ្ណរគុណដល់អ្ ុ៊ុំស្សី ញដលឱ្យខ្ុំសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់អ្ ុ៊ុំស្ស ី
ន្ធងខ្ុំឈ ម្ ោះ ញ ៉ែម សុគន្ធា ជាអ្នកសម្ភា ស ចឹងអ្ ុ៊ុំឈរើឈ ម្ ោះឈព របស់អ្ ុ៊ុំឈ ម្ ោះអី្ឈគញដរ? 

ខ៖  ហៃ គឹមហា ន។ 

ក៖  ចាស! គឹមហា ? 

ខ៖ គឹមហា ន! 

ក៖ គឹមហា ន?  

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ចឹងហលៃឈនោះខ្ុំសម្ភា សអ្ ុ៊ុំស្សីគឺឈៅកនុងហលៃទី១៣ ញខសហីា ឆ្ន ំ២០១៦ ការសម្ភា សត្រូវបាន 
ឈរៀបចំឈ ើងឈោយសាកលវទិាល័យ ឈៅត្បឈទសអាឈមរចិឈ ម្ ោះថាប ីវ៉ែយយូ សាកលវទិា 
ល័យម្ភនកមមវធីិឈដើមបីសម្ភា ស អំ្ពីជីវត្បវរតិអ្ ុ ៊ុំស្សក៏ីដូចជាត្បជាពលរដឋញខមរ  ឈដើមបនី្ធឈពលអ្ន្ធ 
គរឈៅមុខឈៅកូនឈៅរបសអ់្ ុ៊ុំ និង មនុសសជំន្ធន់ឈត្កាយអាចដឹងពីជីវត្បវរតិ និង ដំឈណើ រឈរឿង 
ឆ្កជីវរិដូនតា។ ចឹងអ្ ុ៊ុំឈរើអ្ ុ ៊ុំអ្នុញ្ញា រឱ្យខ្ុំោក់ការសម្ភា សឈនោះចូលឈៅកនុងឈវបសាយរបស់សា- 
កលវទិា លយ័ ប ី វ៉ែយ យូ ញដរឬឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖  ត្ពម កូនត្ពមអ្នុញ្ញា រ។ 

ក៖ ញដលឈវបសាយឈនោះម្ភនឈ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu ឈៃើយឥ ូវន្ធងខ្ុំ 
សូមចាប់ឈ្តើមដល់ឈធវើការសម្ភា សដលអ់្ ុ៊ុំ។ អ្ ុ៊ុំសមូត្បាប់ឈ ម្ ោះឈព របស់អ្ ុ៊ុំមតងឈទៀរ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ហៃ គឹមហា ន។ 

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


ក៖ អ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! 

ក៖ អ្រ់ម្ភនឈទចឹងឈៃេ៎?  

ខ៖ ជួនកាលឈគឈៅអ្កសរៃឹនងគឹមហា នៗ ជួនកាលគឹមហា នៗ។ 

ក៖ គឹមហា នៗ! ចាស! ៃនឹងឈៃើយ។ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំឈកើរឈៅហលៃញខឆ្ន ណំាញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំឈកើរឈៅហលៃទី១០ ញខ០៥ ឆ្ន ំ១៩៥៧។ 

ក៖ ចាស! ឈៃើយទីកញនែងកំឈណើ រអ្ ុ៊ុំឈៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ តាមពិរអ្ ុ៊ុំឈៅខាងស្សុកកំឈណើ រឈៅស្សុកអូ្ររងំឪ ឃុំពត្ង ស្សកុឈកាោះសូទិន ឈខរតកំពង់ 
ចាម ពីមុនហា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បចចុបបននអ្ ុ៊ុំឈៅឈនោះរកសុីឈៅឈនោះតាងំពីឆ្ន ំ១៩៩៣។ ឈបាោះឈឆ្ន រឈៃើយ។ 

ក៖ ឈៅទឈនែបិទៃនឹងឈៃេ៎? 

ខ៖ ចាស! ឈៅទឈនែបិទៃនឹង។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំដូចជាអ្ ំឆ្ន ំញខមរ  ុ៊ុំឈកើរសរវអី្ឈគញដរ? 

ខ៖ សរវឈសោះ ។ 

ក៖ ឈសោះ មមី! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ហាដំណាលខ្ុំ ហាខ្ុំមមីញដរ ញរជំន្ធន់ឈត្កាយ។ 

ខ៖ មមី ស្សករកូនអ្ ុ៊ុំ។ 



ក៖ ចាស! ២៥ឆ្ន ំឈៃើយអ្ ុ៊ុំ។ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំឈរើអ្ ុ ៊ុំម្ភនបងបអូនត្បុសស្សបី៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំម្ភនបងបអូន៧ន្ធក់។ 

ក៖ ចាស! ស្សីប៉ែុន្ធម នត្បុសប៉ែុន្ធម នញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ស្សី៥ ត្បុស២ ប៉ែុញនតបងស្សមួីយសាែ ប់បារ់ឈៅឈៃើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សពវហលៃឈៅ៦ន្ធក់។ 

ក៖ ចាស! ចឹងសពវហលៃអ្ ុ៊ុំជាកូនទីប៉ែុន្ធម ន? 

ខ៖ ខ្ុំជាកូនទី៧ ឈៅឈគ កូនឈៅ។ 

ក៖ ចឹងបងៗសុទាញរអាយុឈត្ចើនៗញដរអ្ ុ៊ុំឈៃេ៎? 

ខ៖ អាយុឈត្ចើន ខែោះ៧០ខែោះ៦០ ញរអ្ ុ៊ុំ៦០ឈៃើយ។ 

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ឈមើលចិរជាង ៃុកជាង។ 

ក៖ ឈៃើយឥ ូវពួកគារ់ឈៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ គារ់ឈៅខាងជប់។  

ក៖ ជប់? 

ខ៖ ជប់ របូងឃមុំ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈៅៃនងឹទំងអ្ស ់ឈៃើយបងត្បុសមួយឈទៀរឈៅ្ទោះទីឈនោះ។ 

ក៖ ចាស! ឈៅ្ទោះទឈនែបិទៃនឹងញដរ។ ចាស! 



ខ៖ ពីរន្ធក់ឈៅទឈនែបិទៃនឹង។  

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំឈរើឪពុកអ្ ុ៊ុំគារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈគវ ិ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុំឈ ម្ ោះ ្ង់ ហៃ ។  

ក៖ ្ុង ហៃ ចាស! 

ខ៖ ម្ភត យឈ ម្ ោះ ្ូ ៃ នុ។  

ក៖ ចាស! ឈ ម្ ោះ ្ូ ៃ ុន។ ចាស! ចឹងសត្ម្ភប់ឪពុកឆ្ន ំកំឈណើ ររបស់គារ់ គារ់ឈកើរឈៅឆ្ន ំ 
ណា? 

ខ៖ អ្រ់ដឹងឆ្ន ពិំនត្គាន់ញរដឹងថាឈពលញដលគារ់សាែ ប់គារ់អាយុ ម្ភត យគារ់អាយុ៩៦ ឈពលគារ់ 
សាែ ប់ហាេ៎។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖  ចាស! ដល់ឪពុកខ្ុំគារ់សាែ ប់ឈៅឆ្ន ំ៧៥ (១៩៧៥)  រឈំោោះភ្នំឈព ឈៃើយគារ់សាែ ប់ ប៉ែុន 
ឈពលឈន្ធោះគារ់អាយុ៥០ជាងហាេ៎ស។ 

ក៖ ៥០ប៉ែុន្ធម នអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ត្បញៃលជាខទង់៥៨ឬក៏៥៩អី្ប៉ែុណណឹ ង។  

ក៖ ចាស! ចឹងគារ់សាែ ប់ឈៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧៥? 

ខ៖  ចាសៗ!  រឈំោោះត្បឈទសជារិឈៃើយគារ់សាែ ប់។  

ក៖  ចាស!  

ខ៖ កនុងសម័យប៉ែុលពរ កនុងសម័យញដលគារ់រឈំោោះត្បឈទសឈៃើយសម័យឈគវយកាលៃនឹង ញខមរ 
ត្កៃមហាេ៎។ 

ក៖  ចាសៗ!  ចឹងអ្ ុ៊ុំឪពុករបស់អ្ ំឆ្ន ំញខមរគារ់ឈកើរសរវអី្ឈគវ ិ? 



ខ៖ គារ់ឈកើរឆ្ន ំម្ភន់។ 

ក៖ ឆ្ន ំម្ភន់ រកា។ 

ខ៖ រកា ឈៃើយម្ភត យខ្ុំឆ្ន ំកណតុ រ។ 

ក៖ ឆ្ន ំកណតុ រ! 

ខ៖  ចាស!  

ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំចាំឈទថាម្ភត យឪពុកឈកើរទីកញនែងកំឈណើ រឈៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុំកញនែងកំឈណើ រគឺឈៅហលៃកូវ ៃហេ៎ ឈៅភូ្មិហលៃកូវស្សុកកឈជ រ្ ៀច ឈខរតហត្ពញវង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រឯីម្ភត យខ្ុំភូ្មិពត្ង ស្សុកឈកាោះសូទិន ឈខរតកំពង់ចាមញដរ។  

ក៖ ចាស! ៃនឹងឈៃើយ។ 

ខ៖ ប៉ែុញនតឪពុករបស់ខ្ុំត្បវរតិរបសគ់ារ់។ គារ់ត្កឪពុករបស់គារ់បឈងកើរៃនឹងឲ្យមកឈគឈៅឃុំពត្ង 
ៃនឹង ឈៅស្សកុឈកាោះសូទិនៃនឹងក៏បានម្ភត យៃនឹង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់ជាកូនអ្នកត្ក។ 

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ចាស! ឈៃើយឪពុកគារ់ឈអាយមកឈគឈៅៃនឹងចិ ច្ ឹមឈៅៃនឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! ដូចជាឪពុកអ្ ុ៊ុំ្តល់កតីស្សឡា ់ឱ្យអ្ ុ៊ុំឈត្ចើនឈទ? 

ខ៖ ឱ្យឈត្ចើន គារ់សែរូឪពុកខ្ុំសែរូណាសគ់ារ់មិនញដលវយកូនឈទ។ ប៉ែុញនតជីវរិគារ់ គារ់រកសុ ី
លក់ចឈត្មៀងចិ ច្ ឹមកូនហាេ៎ចិ ច្ ឹមត្គសួារ។  



ក៖ ចាស!  

ខ៖  គារ់ឈត្ចៀងចាបីុពីឈដើមហាេ៎  ឈដើរឈត្ចៀងចាបីតាម្ទោះឈគ។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ឈដើមបយីកស្សូវអ្ងករមកចិ ច្ មឹកូន ចិ ច្ ឹមត្បពនា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖  ជីវភាពត្គួសារអ្ ុ៊ុំត្កលំបាកណាស់។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖  ចិ ច្ ឹមកូន តាមពិរកូនគារ់១២ន្ធក់ញរសាែ ប់អ្ស់ឈៅ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរអ្ ុ៊ុំសាា ល់ដឹងថា២ន្ធក់រស់ឈៅញរ៧ន្ធក់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អាបងៗសាែ ប់ឈៅអ្ ុ៊ុំអ្រ់សាា ល់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្គាន់ថាបងអាយ ុ  គារ់១២ន្ធក់ហាេ៎។   

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ឈៃើយសាែ ប់អ្ស់ឈៅ។ 

ក៖ ចាស!  ចឹងអ្ ុ៊ុំ អ្ ុ ៊ុំចាជំាងឈគអ្វីជាមួយៃនឹងគារ់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំម្ភនការចងចាឈំៅត្បវរតិជូរចរ់មួយគឺមុនសម័យប៉ែុលពរ អ្ ុ៊ុំគារ់ឲ្យឈដើរតាមឈមើលឈគាជា 
មួយគារ់ចឹង។  



ក៖ ចាស!   

ខ៖  ឈមើលឈគាឃ្វវ លឈគាៃនឹងទ ញខសតាមគារ់ៃនងឹហាេ៎។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ដល់ឈពលអ្ ុ៊ុំអាយ១ុ៣ឆ្ន បំានគារ់ឱ្យចូលឈរៀនសាលា។ 

ក៖ ចាស! ៃនឹងឈៃើយ។ 

ខ៖ បានឱ្យចូលឈរៀនសាលាៃនឹង បានត្ប ងជាប់វទិាល័យឈៅជីញៃឈយើងឈកាោះសូទិនឈនោះ។  
ក៖ ចាស!   

ខ៖ អ្ ុ៊ុំបានចូលឈរៀនដល់ថាន ក់ទី៥ទំឈនើបជំន្ធន់ៃនងឹហាេ៎។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈគឈៅញសងគឹម។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈរៀនក៏ៃនឹងបារុកមមចប់អ្រ់ម្ភនសាលាឈរៀនឈទ សម័យៃនឹងកូន ចប់បារុកមមឈគឱ្យអំ្ពាវន្ធវ 
ឱ្យចូលហត្ពយុវជនយុវន្ធរទីំងអ្ស ់ សឈមតចនឈររតមសីៃនុ ៃនឹងអំ្ពាវន្ធវឱ្យកូនឈៅៃនឹងចូល 
ហត្ពម្ភ៉ែកគី។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖  ចឹងខ្ុំក៏ចូលហត្ពម្ភ៉ែកគី បងត្បុសខ្ុំមួយក៏ចូលហត្ពម្ភ៉ែកគីញដរ។ 

ក៖ ចូលឈធវើអី្អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចូលហត្ពម្ភ៉ែកគីឈដើមបីរស ូ ត្បឆ្ំងនឹងរបបលន់នល់ 

ក៖ ចាស!   



ខ៖  កាលៃនងឹឈគ ញបងញចកជា២ អាមកខាងសឈមតចឈៅ ចូលហត្ពម្ភ៉ែកគី អាណាមិនឈៅឈទឈៅ 
ខាងលន់នល់។ 

ក៖ ម្ភនញបងញចកជា២ឈទៀរ? 

ខ៖ ម្ភនញបងញចកជា២ឈៅខាងរបបលន់នល់ ឈត្ពាោះអី្លន់នល់ ឈធវើរដឋត្បហារទម្ភែ ក់សឈមតច 
នឈររតម សៃីនុៃនឹង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ដល់ឈពលឈន្ធោះអ្ ុ៊ុំអាយុ១៧ឆ្ន  ំអ្ ុ៊ុំចូលហត្ពម្ភ៉ែកគីហាេ៎។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈៅជាមួយបងត្បុស បងត្បុសឈៅឈធវើទហានឈៅអ្ ុ៊ុំក៏ឈធវើទហានញដរ។ ទហានយនុ្ធរឈីៅ 
ជំន្ធន់ៃនឹងកងទ័ព កនុងហត្ពម្ភ៉ែកគីៃនងឹ។ 

ក៖ ៃនឹងឈៃើយ ចុោះសត្ម្ភប់ម្ភត យវ ិ គារ់សាែ ប់អាយុប៉ែុន្ធម នឈៅប៉ែុន្ធម ន? 

ខ៖ ៩៦ កាលគារ់សាែ ប់២០០៦ៃនងឹឈៃេ៎។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ប៉ែុន្ធម នឆ្ន ំ? 

ក៖ ដកឈៅដឹងថាគារ់ម្ភនអាយបុ៉ែុន្ធម នឈៃើយ? 

ខ៖ ចាសៗ! 

ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនការចងចាំអី្ឈគខែោះជាមួយម្ភត យ? 

ខ៖ ម្ភនការចងចាំៃនងឹគឺត្បវរតិរបស់អ្ ុ៊ុំៃនឹង ត្គាន់ញរថាឈឃើ ម្ភត យលំបាក ឈដើរញរឈមើលឈគា 
ឈមើលអី្ជំន្ធន់ៃនងឹញម៉ែឈអាយញរឈមើលឈគាឈទ ដល់ឈពលអ្ ុ៊ុំចូលសាលាឈរៀនចឹងឈៅ ឈពលខែោះឈោយ 
សារជីវភាពអ្ ុ៊ុំត្កអ្ ុ៊ុំឈៅ ឈៅឈមើលឈគាចឹងហា ឈដើមបីបានសឈមែៀកបំពាក់ឈរៀន ទិ ឈសៀវឈៅអី្ញម៉ែ 



ត្ក ញម៉ែលក់ឈចកឈចៀន។ ចាស! ញម៉ែខ្ុំឈចៀនឈចកលក់ចឹងឈៅ ចិ ច្ ឹមកូន កូនឈត្ចើនហាេ៎។ ចាស! 
ឈៃើយឪពុកខ្ុំឈដើរញរលក់ចឈត្មៀង ឈត្ចៀងចាបីុ ឈៅបារ់ចឹងឈៅមួយញខ ពីរញខឈទើបបានមក្ទោះ 
មតង។ កាលៃនឹងខ្ុំឈៅរូចមួយ ធំជាងៃនឹងបនតិច ដឹងថាឪពុកឈត្ចៀងហា  ឈៃើយខ្ុំឈដើរញរឈមើល 
ឈគាឈទ ឈបោះត្រួយអំ្ពិល ត្រួយអី្មកលក់ រកលុយមកទិ ឈសៀវឈៅឈរៀនជំន្ធន់ៃនឹងរស ូណាស ់
ទត្ម្ភំបានឈរៀនឈចោះ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញម៉ែអ្រ់ម្ភនលុយឱ្យកូនឈៅឈរៀនឈទ។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ឈៃើយឈបើសុំលុយញម៉ែឈៅឈរៀន៥កាក់ៃនឹង ញម៉ែវយ្ង ៥កាក់ជំន្ធន់ៃនឹងហលែណាសកូ់ន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្នសមឈចក២ អ្នសមអាំង២ ពីរ៥កាក់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈៃើយអាទឹកកកញកវ ៥កាក់ញៃកជា២ហា លយុ៥កាក់ញៃកជាពីរ។ 

ក៖ ចាស! ៃនឹងឈៃើយ ជំន្ធន់លុយញៃកជាពីរ។ 

ខ៖ ជំន្ធន់លុយញៃកជា២ ញរជំន្ធន់ៃនឹងលយុញៃកជាពីរអ្ ុ៊ុំអាយុ៥ឬ៦ឆ្ន ំញរប៉ែុណណឹ ងឈទ ប៉ែុនចង 
ចាំ។ ចាស!  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ ុ៊ុំនិយាយឈៅកមសរ់ហាេ៎  គាម នឈខាអាវឈសែៀកឈទ ឈៅឈរៀនររ់តាមឈគណាកមួយ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖  ររ់តាមឈគឈៅឈរៀន ម្ភនមិរតភ្កតិមួយស្សករគាន  ឈគធូរធារឈគថាឯងមកឈរៀនមក។  



ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈៃើយដល់ចឹងញម៉ែថា ឈយើងកំុឈៅឈរៀនឈយើងអ្រ់ម្ភនលុយបង់បារ់សាលា។ កាលៃនឹងយក 
២៥ឈរៀលលុយញខមរ ជំន្ធន់ៃនងឹឈន្ធោះហលែហា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចាស! ញម៉ែអ្រ់ម្ភនលយុឱ្យឈរៀនក៏ពួកម្ភ៉ែកក៏ថា មកររ់មកតាមអ្ ដល់ឈៅតាមឈគត្គូអា 
និរ ត្គូឱ្យឈត្ចៀង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈបើឯងចង់ឈរៀន ឈត្ចៀងពីឈត្ពាោះខ្ុំឈៅឈកមងលបថីាខ្ុំឈត្ចៀងពិឈរោះចឹងហាេ៎។ ចាស!ឈត្ចៀងអាជីវរិ 
កងកាំឈន្ធោះ។   

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ចាំបំ្ុរជីវរិដងកាំ ចាំទល់សពវហលៃៃនឹងឈៃេ៎។ 

ក៖ ខ្ុំឱ្យឈត្ចៀងបានអ្រ់។ អូ្ឈខ! ឥ ូវចូលដលជី់ដូនជីតាខាងឪពុកម៉ែង គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈគញដរជី 
ដូនជីតាខាងឪពុក? 

ខ៖  ឈអ្ើយ ជីតាខាងឪពុកខ្ុំឈ ម្ ោះតា្ង់។ 

ក៖ ចាស! យាយអី្ញដរ? 

ខ៖ យាយយង់។ 

ក៖ ចាំថាទីកញនែងកំឈណើ រគារ់ឈៅឯណាឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ភូ្មិហលៃកូវៃនឹង ឃុំកឈជ រ្ ៀច ស្សុកកឈជ រ្ ៀច ឈខរតហត្ពញវង។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ៃនឹងជីតាខាងឪពុក។ 



ក៖ ចាស! ៃនឹងឈៃើយ ឈៃើយចុោះយាយគារ់ឈកើរឈៅណាវ ិ?  

ខ៖ យាយវ ិគារ់ឈកើរឈៅភូ្មិពត្ង ស្សកុឈកាោះសូទិន ឈខរតកំពង់ចាម ឪពុករបស់ម្ភត យខ្ុំ តា 
ខ្ុំឈ ម្ ោះតា្ូ ញរយាយខ្ុំអ្រ់ចាំឈទ។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ ពីឈត្ពាោះខ្ុំឈកើរអ្រ់ទន់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈបើកង់ឈកើរទន់គារ់។ 

ក៖ ដូចជាអ្ ុ៊ុំឈកើរទន់គារ់ គារ់អាយុប៉ែុន្ធម នឈពលគារ់សាែ ប់? 

ខ៖  ៃុ!ឺ គារ់សាែ ប់១០១ឆ្ន ំកុងខ្ុំ។ 

ក៖ វូ! ឈពលសាែ ប់គារ់សាែ ប់ឈៅឆ្ន ំណា? 

ខ៖ សាែ ប់ឈពលខ្ុំឈៅអាយុ៦ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ឈពលគារ់សាែ ប់ គារ់សាែ ប់ឈៅឆ្ន ណំាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ដឹង មុនសជគា ម ឈបើខ្ុោះឈៅអាយុ៥ឬ៦ឆ្ន ំ ខ្ុំររ់តាមឈគឈសែៀកឈខាប៉ែុណណឹ ងឈៃេ៎។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ររ់តាមឈគញៃរកង់ឈៅ ឈៅដុរ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំ អ្ ុ ៊ុំឈកើរឆ្ន ំមួយពាន់ត្បាំបួនរយហា? 

ខ៖ ១៩៥៦! 

ក៖ ៥៦? ចឹងអ្ ុ៊ុំបាន៥ឆ្ន ំគារ់សាែ ប់ គារ់សាែ ប់ឈៅឆ្ន ំ១៩៦១។ 

ខ៖ ចាស! ត្បញៃលជាប៉ែុណណឹ ង។ 



ក៖ ចាស! ឈៃើយគារ់១០១ឆ្ន ំឈៃើយឈពលៃនឹង? 

ខ៖ ១០១ឆ្ន ំ កង់ខ្ុំអាយុ១០១ឆ្ន ំ មកម្ភត យខ្ុំៃនឹងកូនគារ់អាយុ៩៦បានសាែ ប់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បងបអូនគារ់អាយ១ុ០១-១០៥។   

ក៖ ញវងៗៗ! 

ខ៖ អាយុញវងណាសខ់ាងម្ភត យឈន្ធោះណាេ៎  ខ្ុំទន់កង់ខ្ុំអាយុ១០១។ 

ក៖ ខាងម្ភត យឈៃេ៎? 

ខ៖ ខាងម្ភត យ កង់ខាងម្ភត យ ឈៃើយកង់ខាងឪពុកខ្ុំអ្រ់ទន់ឈទ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈត្ពាោះគារ់ ឈៅស្សុកឯឈណាោះ ហត្ពញវងៃហេ៎ ឈៃើយឈគឱ្យគារ់មកឈៅៃនឹងឱ្យោច់មកកង់ខ្ុំ សពវ 
ហលៃកង់ចិ ច្ ឹមៃនងឹហាេ៎។ 

ក៖ ចាស! ៃនឹងឈៃើយ។ 

ខ៖ បានអ្រ់សាា ល់ស្សុកញស្សៃនងឹហាេ៎។ 

ក៖ មិ ជីតាញដលគារ់សាែ ប់អាយុ១០១ៃនឹងខាងឪពុកឬក៏ខាងម្ភត យ? 

ខ៖ ខាងម្ភត យ! 

ក៖ ខាងម្ភត យឈៃេ៎ ចុោះខាងឪពុកគារ់ឈ ម្ ោះអី្ញដរ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះតា្ង់ យាយយង់ ប៉ែុនត្រកូលតា្ង់ មិនដឹងសអីឈៃេ៎ ដឹងញរតា្ង់ចឹង។ 

ក៖ ខាងម្ភត យគារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈគវ ិតាអី្?  

ខ៖ តា្ូ យាយក៏អ្រ់ចាំញដរឈត្ពាោះឈកើរអ្រ់ទន់។ 



ក៖ ចាស!  

ខ៖ យាយសាែ ប់មុនកង់ខ្ុំហាេ៎។ 

ក៖ ចាស!  ចុោះសត្ម្ភប់ជីតាខាងឪពុកៃនឹងអ្នកស្សកុៃនឹងមកពីណាវ ិ ? 

ខ៖ ខាងពួកគារ់អ្នកស្សុកញស្សៃនឹងវ ិម៉ែង ឈៅស្សុកហលៃកូវៃនឹងម៉ែង។ 

ក៖ ចាស! ៃនឹងឈៃើយ។ ចុោះតាញដលគារ់សាែ ប់អាយុ១០១ ស្សកុកំឈណើ រឈៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ ឈៅភូ្មិពត្ង ស្សុកឈកាោះសូទិនៃនឹងម៉ែង។ 

ក៖ ឈៅឈកាោះសូទិន ចាស។ 

ខ៖ ឈៅឃុពំត្ង ឈមើលឈៅភូ្មិពត្ង ឃុពំត្ង ស្សកុឈកាោះសូទិនៃនងឹម៉ែង។ 

ក៖ ចាស! ចុោះសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នុសសវរយី៍អី្ខែោះជាមួយកង់? 

ខ៖ មួយកង់ៃនឹងគឺអ្ឈ ច្ ក ឈៅរូចៗៃនឹង ជំន្ធន់ៃនឹងកង់ៗខាងម្ភត យ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់ជាជំទប់ ឈគឈៅថាជំទប់្ូ ជំទប់្ូ ជំន្ធន់ៃនឹងម្ភនអំ្ណាចញដរ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ប៉ែុញនតអី្ញវអី្វ៉ែន់គារ់សុីមិនអ្ស់ចឹងត្ពលមឹឈ ើងឈៅដល់កង់ឈៃើយ កង់ឱ្យនំសុីររ់ឈៅគត្ម្ភម 
វយឈយើងត្ពលមឹឈ ើងមក្ទោះអ្ ហាហ េ៎ ឈៅឃ្វែ ន ឈៃើយឱ្យឈៅបានៃូបមក។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ្ទោះញម៉ែខ្ុំជិរកង់ៃនឹងហាេ៎។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចាស! ត្គាន់ញរថាដឹងកង់ៃនឹង កង់កាច គារ់ជំទប់ឈៃើយគារ់កាចឈទៀរ។ 



ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំឈរើឪពុកម្ភត យជីដូនជីតាធាែ ប់ម្ភននរណាឈគឈៅរស់ឈៅត្បឈទសឈត្ៅឈទ? 

ខ៖ ៃុឺ! អ្រ់ញដលម្ភនឈទកូនឈអ្ើយ ត្បវរតិអ្រ់ញដលម្ភនបងបអូនណាឈៅឈត្ៅទងំអ្ស់។ 

ក៖ ឈៅញរកនុងញខមរ ចឹងអ្ ុ៊ុំមិ ឥ ូវអ្ ុ៊ុំត្បាប់ថាឈៃើយថាអ្ ុ៊ុំឈរៀនដលថ់ាន ក់ទី៤ញមនឈទ? 

ខ៖ ចាស ទី៥។ 

ក៖ ទី៥ឈៃេ៎? 

ខ៖ ចាស! ឈពលៃនឹងឈគឈៅញសងឈគៀង។ 

ក៖ ចាស! អ្ ុ៊ុំឈរៀនឈៅសាលាណា? 

ខ៖ សាលាវទិាល័យជីញៃ។ 

ក៖ ចាស! ចុោះឈពលបឋមឈរៀនឈៅឯណាបឋមសកិា? 

ខ៖ បឋមៃនឹងឈៅបឋមពត្ងៃនឹងឯងញដលខ្ុំថាខ្ុំររ់តាមឈគឈៅឈគឱ្យឈត្ចៀងៃនងឹ។ 

ក៖ ៃនឹងឈៃើយ។ 

ខ៖ ឈៅបឋមពត្ងៃនងឹ។ 

ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់កតីស្សហម៉ែអ្ ុ៊ុំឈពលឈៅអ្ន្ធគរឈពលកំពុងឈរៀនៃនងឹអ្ ុ៊ុំចង់ឈធវើជាអ្នកអី្ឈគញដរ? 

ខ៖ ឈពលឈន្ធោះខ្ុំចង់ឈធវើញរត្គូបឈត្ងៀន។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ថាធំឈ ើងឈធវើត្គូឈដើមបីឱ្យឈចោះហាេ៎។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ឈៃើយជួយញម៉ែពីឈត្ពាោះអី្ញម៉ែត្កហាេ៎។ ចាស! ជួយញម៉ែញរកតីត្បាថាន របស់អ្ ុ៊ុំអ្រ់បានដូចបំណង 
ឈត្ពាោះបារុកមមឆ្ន ំ១៩៧០ចប់។ ចប់បិទសាលាអ្ស់រលីងអ្ ុ៊ុំឈគឱ្យចូលហត្ពម្ភ៉ែកគីចូលហត្ពម្ភ៉ែ ក់គី 
ឈទៀររស ូ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! ហាឈគថារស ូត្បឆ្ងំលន់នលថ់ារឈំោោះត្បឈទសមកវ ិ ជំន្ធន់ៃនឹងឈគឈត្បើភាសារ-ំ 
ឈោោះចឹងចូល ចូលកងរឈំោោះ ចូលកងរឈំោោះ ៃនឹងប៉ែុញនតខាងសឈមតចសីៃនុ។ 

ក៖ ម្ភនត្បជាជនខែោះចូលខាងលន់នល់ឈៃេ៎? 

ខ៖ ហាត្បជាជនខែោះឈគញបងញចក ខាងឈកើរទឈនែឈមគងា គឺខាងឈៅថាញខមរត្កៃម។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខាងអី្ឈគឈៅហត្ពម្ភ៉ែ ក់គីហា ខាងអ្នករស ូឈសនហាជារិ ញខមរត្កៃមអ្រ់ទន់ឈកើរឈទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខាងលិចទឈនែឈមគងាខាងលន់នល់ ទហានលន់នល់ អ្នកណាចូលឈៅខាងលន់នល់ចាប់ 
បានបា ់ឈចាលខាងលន់នល់ឆ្ែងពីមកខាងៃនឹង ខាងកងរឈំោោះចាប់បានបា ់ឈចាល។ 

ក៖ បា ់ឈចាលឈទៀរ? 

ខ៖ ចាស! ៃូ! អ្រ់បានឈទកូនទូកឆ្ែងញរប៉ែុណណឹ ងៗ អាៃនឹងោក់ឈបភឹ្ងគប់អី្ៃនឹងបិមៗររ់ឈៅ 
លន់នល់ ខាងទហានលន់នល់ ចាប់បានបា ់ឈចាល ចឹងញបងញចកោច់ស្ស ោះឈនោះៃនឹង។ 

ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំឈរើអ្ ំឈរៀបការឈៅឆ្ន ណំាញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំការរឈំោោះត្បឈទសជារិឈៃើយ៧៩(១៩៧៩)។ 

ក៖ ៧៩ (១៩៧៩)ចាស។ 

ខ៖ បតីអ្ ុ ៊ុំជាអ្នកកងទ័ពញដរ។  



ក៖ ចាស! ១៩៧៩អ្ ុ៊ុំការៃនេ៎? 

ខ៖ ចាស! ការញមនបានការឈនោះឈទកូន ដូចអ្ ុ៊ុំនិយាយចឹងអាពរវចង់ឱ្យចាប់ហដគាន ។ 

ក៖ ឈៃើយស្សឡា គ់ារ់ពីមុនញដរឈទ ? 

ខ៖ អ្រ់ញដលសាា លគ់ាន ្ងៃនឹង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចុោះឈយើងឈធវើយុទាន្ធរឈីន្ធោះអ្រ់ញដលសាា លគ់ាន ទីអ្ងាកការ្ាូរ្ាងឈៅ ប៉ែុញនែជំន្ធន់ៃនងឹឈគនិយាយ 
ឈចោះវម្ភនដូចថាសម្ភសភាពលអឈៅឈគឲ្យចូលសមព័នាយុវករ។ ៃុី! ឈគចូលឱ្យបកសយុជនហា 
ឈៃើយអ្នកណាឈធវើការអ្រ់លអចរកិរកឹពារមិនលអអី្ៃនងឹឈគអ្រ់ឱ្យចូលឈទ ជំន្ធន់ៃនឹងឈគញបងញចក 
ចឹងឈទៀរហាេ៎។ របិរញរថាចូលៃនងឹដល់ឈពលៃនឹងអ្ ុ៊ុំចូលយុទាន្ធរៃីនឹង ឈត្កាយមកឈគឱ្យអ្ ុ៊ុំមកឈគ 
ឲ្យអ្ ុ៊ុំមកខាងពាណិជរកមមឈកាោះសូទិនឈនោះ អ្ ុ៊ុំកាន់ខាងពាណិជរកមមៃនឹង អ្ ុ៊ុំឈចោះសរឈសរឈចោះអី្ខែោះ 
អាចលមមអាចឈត្បើការបានឈគឱ្យមកកាន់ត្បធានមនទីរពាណិជរកមមៃនឹង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖  ស្សុកឈកាោះសូទិនឈនោះ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់ចឹងក៏ត្កសួងឈគ្ាូរ្ាងឱ្យឈៅឱ្យឈៅបតីខ្ុំៃនឹងឱ្យឈរៀបការឈៅ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈត្ពាោះអ្នកណាចូលសមពនា័យុវករៃនឹងឈគឱ្យម្ភនបតីមុនអ្នកណាអ្រ់ទន់ ចូលឈគអ្រ់ឱ្យយកឈទ 
បតី។  

ក៖ ចាស! ៃនឹងឈៃើយ។  



ខ៖ ចាស! ឈៃើយឈយើងក៏យល់ត្ពមឈត្ពៀង ឈយើងអ្រ់ញដលសាា ល់គាន  ត្គាន់ថាឈពលមតងម្ភក ល 
ឈយើងឈ ើងត្បជំុជួបគាន មតងឈៅ អ្នកឯងឈៅឈោយឯងនិយាយគាន អ្រ់បាន ស្សីត្បុសនិយាយគាន  
អ្រ់បានជំន្ធន់ៃនឹង។ ឈគថាឈយើងនិយាយគាន  ឈយើងទីមួយឈគថាឈយើងឈចារត្បកាន់សលីធម៌ទី 
មួយៃនឹង ទីពីរឈគឈចារថាភាវរកមមអី្ ឈគ សម្ភៃ រ់អី្ចឹងចឹងមិនអាចនិយាយបានឈទ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ និយាយញរពីរការគរអី្ឈជឿនឈលឿនសម័យឈន្ធោះ ត្រូវឈធវើអី្។ 

ក៖ ចាស! ឈជឿនឈលឿនអី្ឈគខែោះអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈជឿនឈលឿនៃនឹងហាេ៎  សម័យៃនឹងឈគឈៅឈជឿនឈលឿន ឈគថាឈធវើញស្សដីមួយៃិចតា៣ឈតាន 
ៃនឹង។ ចាស! ១ៃិចតា៣ឈតានៃនឹង ចាស! គឺឈជឿនឈលឿនចឹង ឈយើងធមមតា១ឆ្ន ំ៣ដងអី្ឈៅ។ 

ក៖ ឈៃើយបានសឈត្មចឈទឈគាលឈៅញ្នការ? 

ខ៖ បានកូនម្ភនត្បឡាយទំនប់ អ្ ុ៊ុំឈនោះជាអ្នកញរកដីឈធវើទំនប់ត្បឡាយ ញរកដីៃនឹងកនុងមួយន្ធក់  ១ 
គិប៤ត្ជុង ឈៃើយចូលកូនដឹងឈៃើយ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ១គិប៤ត្ជុងៃនងឹគឺកនុងម្ភន ក់ ឈធវើឈម៉ែចឱ្យឈៃើយកនុងមួយហលៃ ឈបើមិនឈៃើយឈទញសអកឈ ើងឈគវស់ 
ឱ្យឈទៀរជីកៃនឹងញរកអាៃនឹង្ង ដល់ឈៃើយត្រូវបងខំចិរតឈគឈ ើងឈម្ភ៉ែង៥ ឈយើងឈ ើងឈម្ភ៉ែង៥អ្ ុ៊ុំ 
ដល់ឈម្ភ៉ែង៧ឬ៨យប់បានឈៃើយ ឈត្ពាោះឈយើងរូចជាងឈគ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖  ឈៃើយឈគឱ្យឈធវើការដូចគាន ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ដល់ឈពលញ្នកៃូបចុកពិបាកណាសកូ់នពីមុន ឈគឱ្យបបរឈយើងញរមួយញវកឈទ ឈបើអ្នកឯង 
ញស្សកឈគយកឈៅវយឈចាលឈគថាអ្នកឯងខាម ំង។ 



ក៖ ចាស! ឈៃើយអ្ ុ៊ុំជួបត្ពឹរតិការណ៍អី្ខែោះញលមឈទៀរកនុងជំន្ធន់ប៉ែុលពរៃនឹង? 

ខ៖ ៃហេ៎! ត្ពឹរតិការណ៍ឈត្ចើនឈៅឈពលញដលឈយើងរឈំោោះ៧៥(១៩៧៥)ឈៃើយអ្ ុ៊ុំឈៅត្កសួងន្ធរៃីនឹង 
ហាេ៎។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ រឈំោោះ៧៥ឈៃើយឈគស្សាវត្ជាវថា អ្នកណាឈៅត្កសួងមនទីរឈៅមួយកញនែងអ្នកណាឈធវើ ទ-
ហានឈៅមួយកញនែងត្គូឈៅមួយកញនែង ឈៃើយឈគឱ្យឈៅឈរៀនសូត្រ ឈៃើយអ្ ុ៊ុំដឹងមិរតភ្កតិឈគលួច 
ត្បាប់អ្ ុ៊ុំហាេ៎។ ឈបើឈគសួរអី្កមួយកំុត្បាប់ឈគឱ្យឈសាោះថាកមួយអ្រ់ម្ភនឈធវើអី្អ្រ់ ម្ភនឈចោះអី្ចឹងឈៅរស ់
ដល់ឈពលឈៃើយអ្ ុ៊ុំឈគឈៅត្បជំុឈៅកញនែងឈគឈៅថាគណរំបន់ឈគ ឈគត្បជំុឈគឱ្យអ្ងាុយចឹង ឈគឱ្យ 
ឈធវើឈរងខពស់ឈវទិកាឈគហាេ៎ ឈៃើយឈគឱ្យពួកអ្ ុ៊ុំៃនងឹត្កសួងមនទីរ កងចល័រអី្អ្ងាុយចឹងឈៃេ៎ អ្ងាុយ 
ទទូលត្កម្ភ ឈៃើយអ្ ុ៊ុំអ្ងាុយកណាត លហលៃៃនឹងហាេ៎។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញមនម្ភនមែប់ឱ្យអ្ងាុយឈទ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ងាុយចឹងឱ្យវឈឃើ មុខហាេ៎។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈៃើយតាមពិរហាេ៎ របបកងចល័រឈពលៃនឹងម្ភនញរត្កម្ភឈទ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ទទូលចឹង សួរអាណាត្កសួងមនទីរឈច មកខាងឈនោះ?  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ អាណាទហានឈច ឈៅខាងឈណាោះ អាណាត្គូបឈត្ងៀនឈច ឈៅខាងឈណាោះ រួចអ្ ុ៊ុំអ្រ់ម្ភន 
ត្កសួងមនទីរអ្ ុ៊ុំលាក់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចុោះឈបើមិរតភ្កតិត្បាប់ឈៅឈៃើយ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈៃើយចឹងឈធវើញរចឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចឹងទទូលត្គប់គាន ចឹងឈៅ។ 

ក៖ ឈៃើយឈបើសិនជាអ្នកឈច ឈៅៃនឹងមួយ។ 

ខ៖ យកឈៅដល់ឈពលឈៅគឺគប់ចាស ដឹងឈទត្ពឹរតិការណ៍ឈពលៃនងឹដឹងឈទកូន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខាែ ចជំុវ ិខែួនឈគត្បាប់ ឈត្ពាោះមិរតភ្កតិញដលឈគដឹង ឈគដឹងៗថាអ្ ុ៊ុំឈច ពីត្កសួងមនទីរមក។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មកកញនែងកងចល័រៃនឹងហាេ៎  ដល់ចឹងខាែ ចមិរតភ្កតិត្បាប់ ប៉ែុញនត អ្វីញដលអ្សាច រយឈន្ធោះ គឺឈគ 
លាក់ឈយើងទំងអ្ស់មិរតភ្កតិជំុវ ិឈគលាក់ឈយើង។ 

ក៖ អូ្! លអញមនញទន។ 

ខ៖ ឈគលាក់ទំងអ្សឈ់គអាណិរអ្ ុ៊ុំហាេ៎។  

ក៖ ចាស! 



ខ៖  ឈអ្ើ! ឈគលាក់ថាអ្រ់ឈអាយឈធវើអី្ៗឈទ ៃនឹងឈៃើយដល់ចឹងឈៃើយក៏ឈគឱ្យមកវ ិ កងចល័រៃហេ៎! 
ឈគថាឈៅសត្ម្ភកចឹងឱ្យញរពួកទហាន ពួកត្គូបឈត្ងៀន ពួកត្កសួងឈធវើអី្ៗ ឈគយកឈៅចុោះឈ ម្ ោះ 
ឈៅមួយដំុយប់ឈ ើងដឹងឈម៉ែចឈទ ញដលអ្ ុ៊ុំឈឃើ ត្ពឹរតិការណ៍ជាក់ញសតងចងហាេ៎ចងបឈណតើ រម៉ែងចង 
បឈណតើ រទំងយប់កូនឈអ្ហើយ ឈម្ភ៉ែង៧ត្ពិលៗឈមើលឈឃើ ហាេ៎។ ឈគឱ្យសាលាឈរៀនឈគឱ្យឈៅកនុងសា- 
លាឈរៀនឈៃើយជញ្ញរ ំងម្ភនត្បឈហាងចឹង។ ឈយើងឈមើលឈឃើ តាមៃនឹងឈៅ ឈឃើ មុខចឹងឈឃើ  
ចងចឹងមិនដឹងយកឈៅណាឈទ។ 

ក៖ ចងជិរឈទៀរ? 

ខ៖ ចងមុខទំងអ្ស់សុទាញរកញនសងរូចៗ ត្កម្ភៃនឹងចងចឹង ឈៃើយចងហដឈៅឈត្កាយខែប់មុខ 
ញខសបនតឈៅ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖  រួចតាំងពួកខ្ុំកងចល័រទំងប៉ែុន្ធម នៃនឹង និយាយដល់ដំណាក់ កាលញដលឈគរសំាយកង 
ចល័រឈៃើយណាេ៎។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ន្ធគំាន ភ័្យឈយើងមិនដឹងយា៉ែងឈម៉ែចឈទ ឈពលៃនងឹឈសែៀកឈខាសុទាញរ៣ឈៅ៤ជាន់។ ចាស! ឧទ 
ៃរណ៍ឈបើស្សីវរឈំលាភ្ ឈៃើយបានវសម្ភែ ប់ឈចាល។ ចាស! ចឹងឈសែៀកឈខា៣ឬ៤ជាន់ឈៃើយ 
តាំងចិរតទំងអ្ស់គាន ថា ឈបើមុនៃនងឹសាែ ប់ក៏ឈធវើអ្វីមួយបានអី្ក៏កតិចឯង ឱ្យឈនោះអ្រ់ឱ្យវរឈំលាភ្ 
ឈៃើយតាំងចិរតចឹងត្គប់គាន ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈៃើយកំុឈឆ្ែើយោក់គាន ថាអ្នកណាឈធវើអី្ឈធវើអី្ន្ធគំាន និយាយចឹងហាេ៎។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ អាៃនឹងជាត្ពឹរតិការណ៍ញដលគួរឱ្យរឈំភ្ើបឈៃើយភ័្យចងចាំកនុងជីវរិ សពវហលៃអ្ប់រកូំនឈនោះគឺសា 
កសីរស់ញដលអ្ ុ៊ុំសម័យៃនឹងគឺឈវទន្ធណាស់។  

ក៖ ចាស! សមយ័មួយៃនឹង។ ៃូបឈម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំ ? 

ខ៖  ៃបូបបរមួយញវក ឈគៃូបជារួមបបរដូចថាមួយគរ តាំងជាគរហាេ៎  មួយគរម្ភន១០០ន្ធក់ 
ម្ភនត្កុមម្ភនឈគឈរៀបចំជំន្ធន់ៃនឹងហាេ៎។ ឈពលគរអ្ ុ៊ុំឈគឈៅគរន្ធរចឹីងហាេ៎  គរន្ធរៃីនងឹម្ភនមួយ 
ត្កុមឱ្យឈៅដំបូង ឈៃើយឈយើងគិរសទងូ គិរញរពីរសទូងឈៅសទូងៃនងឹឈគឈរៀបចំ៧ន្ធក់ ឱ្យឈៃើយ 
កនុងមួយៃិចតាកនុងមួយហលៃ។ ៃុី! ត្បឹងៗកូនឈអ្ើយ អ្រ់ហា នឈប់ឈរគូរបែង់កនុងមួយៃិចតា 
ម្ភនរិចណាកូន១០០ញម៉ែត្របួនត្ជុងហាេ៎  ឈគឱ្យអ្ ុ៊ុំឈៅសទូងឈៅញស្សវលៃហេ៎។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ កងចល័រឈៅសទូង សទងូឈៃើយសត្ម្ភកៃូបបាយឈៃើយៃនឹង ដូរញរបបរមួយញវកឈទ ឈៃើយ 
ទឹកសមែរត្រកួនឈសាៃ រត្រកួនគាម នត្រីឈទ ោក់ញរអំ្បិល ត្ជុំញរត្បៃុកអ្រ់ម្ភនត្រីឈទ។ ៃុឺ! ដល់ 
ៃូបឈៃើយមុននឹងចូលឈៅឈដកត្រួវញរឈៅដកឱ្យបានមួយភ្ែូនម្ភន ក់ឈទៀរ មួយភ្ែូនៃនឹង ប៉ែុនឈនោះ 
មួយភ្ែូន៣ឈៅ៤ហដ ឈគឈៅថាមួយពូនហាេ៎មួយពូនមួយកណាត ប់ឈយើងៃនឹងហាេ៎។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ម្ភ៉ែ ឈយើងបីសទូងៃហេ៎។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មួយភ្ែូនវ៤០កណាត ប់ ៤០ពូនៃនងឹគឺវឈត្ចើនណាស់ឈម្ភ៉ែង១០បានបានឈ ើងឈដក ឈធវើបាប 
កងចល័រណាស់ ចឹងជូចរ់ភាពជូរចរ់កនុងជីវរិអ្ ុ៊ុំឈនោះ។ វម្ភនសបាយឈរៀនឈៃើយក៏ឈយើងស- 
បាយចិរតហាេ៎។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖  ដល់មកសម័យរស ូយុទាន្ធរ ីអាៃនឹងមកឈៅតាមត្កសួង ត្កសួងក៏អ្រ់ធូរស្សាលញដរ ឈច  
ពីត្កសួងមកឈៅកងចល័រឈវទន្ធមួយសារឈទៀរ។ ចាស! 

ក៖ ចាស! ៃនឹងឈៃើយចឹងសត្ម្ភប់ជីវរិដ៏ចូរចរ់របស់អ្ ុ៊ុំឈពលជំន្ធន់ប៉ែុលពរ គឺញបបៃនងឹចឹង? 

ខ៖ ចាស់ញបបៃនឹង។ ចាស! 

ក៖ ឈៃើយសល់សាច់ញារិឈត្ចើនឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖  បងបអូនខ្ុំសល់ឈត្ចើនញដរ ឈមើលសាែ ប់បងហលែបឈងកើរមួយ បងជីដូនមួយមួយ សាែ ប់ត្បញៃល 
លាក់១០ន្ធក់ញដរ បងជីដូនមួយបឈងកើរៗ ឈគឈធវើឈមកងហាេ៎  ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ឈធវើឈមកង ឈគយកឈៅសម្ភែ ប់ញដរកូនឯងឈមើល?  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្រ់ដឹងអី្ទំងអ្ស់ឈមកង។ 

ក៖ ចឹងអ្ ុ៊ុំបានរួច្ុរជីវរិពីជំន្ធន់ៃនឹងឈៃើយអ្ ុ៊ុំៃនេ៎? 

ខ៖ ្ុរឈៃើយសបាយចិរតណាស់។ 

ក៖ សបាយចិរតខាែ ំង? 

ខ៖ ចង់ថាឱ្យរបបសពវហលៃឈនោះឱ្យឈៅញរប៉ែុណណឹ ងរៃរូកំុឱ្យញត្បត្បួលអី្។ 

ក៖ អ្រ់ចង់ឱ្យឈជឿនឈលឿនជាងៃនឹងឈទចុោះ? 

ខ៖ ចង់ឱ្យឈជឿនឈលឿន ប៉ែុញនតកំុឱ្យម្ភនអី្ដូចឈគភាវរកមមកាប់សម្ភែ ប់្ទុោះត្គាប់ញបកអី្ ឈៃើយចង់ឱ្យ 
ត្បឈទសជារិឈជឿនឈលឿន ររឹញរជាងៃនឹងឈៅឈទៀរ។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ឥ ូវឈៅត្កអ្ ុ៊ុំកូនណា្ទោះៃនឹងមិនទន់ជិរឈៅត្ក។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈយើងចំណាយ ចំណាយចិ ច្ ឹមកូន។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មិនស្សួលឈទអូ្ន។  

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំឈពលទំឈនរអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈធវើអី្ឈគចឹងញដរ? 

ខ៖ ទំឈនរៃហេ៎? 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចំណាស់ឈនោះ ចង់ញរអានឈសៀវឈៅអានឯកសារ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពរ៌ម្ភនឈមើលតាមទូរទសសន៍ តាមោនទល់ញរចប់។ ចាស! ចង់ញរតាមោនត្ពឹរតិការណ៍ត្ប 
ឈទសជារិ ឈឆ្ែៀរឈពលៃនងឹឈៃើយ ឈឆ្ែៀរឈធវើឈមម ឈធវើចម្ភក រឈៅជិរ្ទោះៃនឹងឈៅណាប៉ែុណណឹ ង។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំចូលចិរតពិសារមហូបអី្ឈគញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មហូបៃនងឹឈបើថាមហូបចិនអ្រ់ចំណូលឈទ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មរូរ កកូរ ត្បឈៃើរៃនឹង។  

ក៖ ចូលចិរតម៉ែង? 

ខ៖ អ្នកញស្សចូលចិរតញរប៉ែុណណឹ ងឯង។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ឈយើងម្ភនលុយណាឈៅទិ ។ 

ក៖ ឥ ូវចូលដល់ចឈត្មៀងមតង អ្ ុ៊ុំអ្នកឈត្ចៀងចាបីុអី្ក៏អាហយ៉ែ? 

ខ៖ ចឈត្មៀងសម័យៃនឹងហាេ៎។ 

ក៖ អាហយ៉ែអ្ ុ៊ុំឈៃេ៎? 

ខ៖ សម័យ! 

ក៖ សម័យអ្ ុ៊ុំឈៃេ៎? ចឈត្មៀងអី្ឈគវ ិ? ឈមើលអ្ ុ៊ុំឈត្ចៀងឱ្យសាត ប់មួយបនតិចមកមួយឃ្វែ អី្មក? 

ៃនឹងឈៃើយញរអ្ ុ៊ុំឈចោះឈត្ចៀងឈត្ចើនញមនឈទ?  

ខ៖ អ្ ំពីមុនឈចោះឈត្ចើន ញរឥ ូវឈៅចាំខែោះ។ 

ក៖ និយាយមួយម្ភ៉ែ រ់អី្ខែីមកៃ?ី 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំឈត្ចៀងបទជំន្ធន់ញដលត្គូឱ្យអ្ ុ៊ុំឈរៀនហាេ៎? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំរលំកឹឈ ើងវ ិ អ្ ុ៊ុំឈត្ចៀងបទ កងកមមកងញកវៃនឹង។ 

ក៖ ចាស! អ្ ុ៊ុំអាចឈត្ចៀងមួយឃ្វែ មក។ 

ខ៖ មួយឃ្វែ មក។ 

ក៖ មួយឃ្វែ បាន។ ចាស!  

ខ៖ កូនឯងរប់ឈៅ។  

ក៖ ចាស! ១ ២ ៣ អ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ (ជីវរិកងកមមត្បចាំរងកាយ ឈោោះស្សាយវសន្ធ) ញរប៉ែុណណឹ ងចប់ឈភ្ែច។ 



ក៖ ឈៃេ៎! ចឹងអ្ ុ៊ុំចឈត្មៀងអ្ ុ៊ុំពិឈរោះញមនញទន ឈៃើយចឹងខ្ុំដឹងថាសឈមែងអ្ ុ៊ុំឈៅពីឈកមងហាេ៎សឈមែង 
ស្សួយស្សឹបដូចសារកិាចឹងហាេ៎។ 

ខ៖ ឈៃើយអ្ ុ៊ុំឈចោះបទ បទមួយឈទៀរ បទបទឈយើងជួបជំុឈៃើយៃហេ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! (ឈយើងជួបជំុឈៃើយ មិរតឈយើងឈអ្ើយអ្ឈ រ្ ើ ឈ ើងរ ំ អ្ឈ រ្ ើ រកំុំឈៅបងអង់ ត្បុសស្ស ី
ម្ភនត្ទូងរវំង់ឈខៀ្វខ្ាររទំងំត្បុសរទំងំស្សីជីវ៉ែ ឈសែៀកពាក់ៃហីាតាមរឈបៀបសុីវលី័យរទំំង 
ត្បុសៗទំងស្ស ីរជំាមួយស្សីអ្រ់បង់អ្ង់ឈ ើយ)។ 

ក៖ ៃហេ៎! ពិឈរោះញមនញទនអ្ ុ៊ុំ ពិឈរោះញមនញទន ខ្ុំនឹកញមនញទន។  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ បទៃនងឹខ្ុំឮយូរញមនញទន។   

ខ៖ យូរឈៃើយតាំងពីជំន្ធន់អ្ ុ៊ុំឈមែ៉ែោះ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឈត្ចៀងបទៃនឹងញរឈនោះត្គូឈអាយឈ ើងឈត្ចៀង ឈ ើងឈត្ចៀង ឈត្ចៀង ត្គូឲ្យពិនទុឱ្យលុយឈទៀរ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បានលុយយកមកឱ្យញម៉ែឈទៀរ ឈៃើយចាងហាវ យសាលាឈ ម្ ោះត្គូៃុង ត្គៃូុង គារ់ថាឯង 
ត្កញរឯងឈចោះរស ូណាស់ កមួយររ់តាមឈគឈសាោះបានឈរៀនត្ប ងដឹងឈម៉ែច ឈលខ១ ឈលខ២ 
ឈលខ១ ឈលខ២ អ្ ុ៊ុំពូញកគណិរៃនឹងញរងឈសចកតី។  

ក៖ ចាស!  ូយញមនញទន។ 

ខ៖ ជំន្ធន់ៃនឹង គណិរត្គាន់ញរត្គោូក់មកសរឈសរចប់អ្ ុ៊ុំឈធវើបាន ោក់រុបាន១០លអណាសស់ុទា 
ញរលអណាស់។ 



ក៖  ូយញមនញទនអ្ ុ៊ុំ ឈៃើយអ្ ុ៊ុំឈម៉ែចមិនត្ពមឈធវើត្គូបឈត្ងៀន ? 

ខ៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំបានជត្ម្ភបកូនឈៃើយឈរើថាអ្ ុ៊ុំត្បាប់តាមៃនឹង។ 

ក៖ ចុោះឈពលញបកហា ឈពលញបកឈពលជំន្ធន់អាពរមកហាេ៎? 

ខ៖ ញបកជំន្ធន់អាពរបានចូលឈធវើការ។ 

ក៖ ឈធវើការអី្ឈគញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ញបកឈពលជំន្ធន់អាពរឈៃើយ ឈពលជំន្ធន់អាពរ អ្ ុ៊ុំរស ូៃនឹងអ្ ុ៊ុំចូល ចូលឈធវើការឈៅមនទីរត្ក 
ៃមឈយើងជុប កនុងវរីោះ៨ឈប អ្ ុ៊ុំជាឈមទ័ពន្ធរមី្ភន ក់ញដរឈៅវរីោះ៨។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ឈៅវរីោះ៨ឈបឈយើងឈនោះ ៧៩ (១៩៧៩) ប៉ែុលពរបានខារ រ់ខារ យអ្ស់អ្ ុ៊ុំបានចូលឈធវើការ ឈធវើការ 
ឈគ ឱ្យឈយើងឈធវើឈម ទ័ព ឈមទ័ពន្ធរឈីនោះ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចាស! ឈៃើយដល់ឈពលមកឈៅហាវ យឈខរតតាត្ពាបពិជ័យ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ កូនដឹងឈៃើយថាតាត្ពាបពិជ័យជាឈៅហាវ យឈខរតឈពលរឈំោោះឈៃើយ តាត្ពាបពិជ័យៃហេ៎អ្ ុ ៊ុំ  
បានឈធវើឈមទ័ពន្ធរហីាេ៎  មួយគរ មួយគរឈព សិទា ម្ភនន្ធរសារ ម្ភនភ័្យភាអី្ទំងអ្ស់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖  អ្ ុ៊ុំគរន្ធរ១ី៣០ឈព សិទាម៉ែង ដល់ឈពលឈត្កាយមក ឈត្កាយមកឈគថាឈៅឈរៀនឈៅសូឈវៀរ 
ឈពលឈន្ធោះអ្ ុ៊ុំអ្រ់ទន់ជួបញម៉ែឪឈទ ឈៃើយឱ្យអ្ ំឈៅឈរៀនឈទៀរអ្ ុ៊ុំភ័្យ។ អាពួកកងចាក់ កងអី្វ 
ឈត្កាកត្បឆ្ំងនឹងរោឋ ភិ្បាលហាេ៎  វថាឯងឈៅឈធវើអី្ឈៅគប់ឈៃើយ។ 

ក៖ ចុោះឈបើឈៅឈម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ឈៅម្ភនអី្ឈៅឈរៀនបានឈគចឹងឈៅដឹងឈម៉ែចឈទ អ្ ុ៊ុំបានឈៅដល់ឈៅត្ពំញដនឈវៀរណាមហាេ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភនមិរតភ្កតិមួយឯងកំុឈៅ ឈៅឈរៀនឈៅឈវៀរណាម ឈៅជាប់គុកឈៅឈវៀរណាម យកឈៅឈគ 
ោក់គុក ឈពលៃនឹងឈគអ្រ់ទន់ញបងញចកឈវៀរណាមញខមរអ្រ់ទន់បានោច់ត្ជោះស្ស ោះហាេ៎។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! ឈវៀរណាមវជាមិរតរបស់ឈយើងវបានជួយឈយើង ប៉ែុញនតដល់ឈពលឈយើង ឈយើងថារឈំោោះ 
ត្បឈទសជារិ មិនឱ្យឈៅកនុងអាណានិគមអ្នកណាមួយ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖  ដល់ឈពលឈឃើ ឈពលៃនងឹឈវៀរណាមរឈំោោះឈៃើយមិនឈគ ឈគជំន្ធ ការឈវៀរណាម ឈគត្ប- 
ធានឈយើងញខមរ។ ឧទៃរណ៍ថាឈបើឈគត្បធានឃុ ំ ឈយើងអ្នុត្បធានឃុំ ចឹងឈយើងឈៅឈត្កាមអា 
ណានិគមឈគដញដល ឈៅឈត្កាមបគក ប់របស់ឈគ ចឹងម្ភនគំនិរមួយរស ូថានឹងរឈំោោះត្បឈទសញខមរ 
មិនឱ្យឈៅឈត្កាមរបបអ្នកណាមួយ ចឹងឈពលៃនងឹដូចថាឈច ដូចថាខួរកាលឈគ ត្បទ ឈៅ 
ឈនោះឈៅឈន្ធោះឈបាោះបង់ការគរឈនោះឈចាល នឹកឈឃើ សាត យអ្ ុ៊ុំជំន្ធន់ញម៉ែនសំអ្នហាេ៎។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ជំន្ធន់ជំទវ ញម៉ែនសំអ្ន ជំទវ ជួបឈឹម។ 

ក៖ ម្ភនសាា ល់ពួកគារ់ឈទ? 

ខ៖ សាា ល់ឈរើ ឈបើឈត្កាយមកអ្ ុ៊ុំោច់រយៈ អ្ ុ៊ុំឈៃើយថាញលងចង់ឈធវើអ្វីទំងអ្ស់ មកម្ភត យត្កអ្រ់ 
បាយសុី ឈបាោះបង់ការគរឈចាល។ ចាស! ត្កអ្រ់បាយសុី  មកគិរញររស ូរស់ញរម្ភន ក់ឯងមក 
ដល់ញម៉ែសុំចាប់ឈគមកឈមើលញម៉ែ ញម៉ែអ្ ុ៊ុំឈៅកំពង់ចាមឈនោះ។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ឈច ពីឈវៀរណាមមក ឈច មករស មូកឈគឱ្យអ្ ុ៊ុំឈៅកំពង់ចាមឈនោះ កញនែង្ទោះអ្ ុ៊ុំញដលឈៅ 
ហាវ យឈខរតរស់ឈៅតាត្ពាបពិជ័យឱ្យអ្ ុ៊ុំហាេ៎។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឥ ូវឈគឈៅហាង តាម្ភ៉ែប់ៗៃនឹង្ទោះអ្ ុ៊ុំឈៃើយ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ កងទ័ពន្ធរឈីៅៃនងឹឈៃើយមួយទ័ព អាញកងៃនងឹកូនសាា ល់ឈៃើយហាងតាម្ភ៉ែ ប់ៃនឹង។ 

ក៖ ចាស! ៃនឹងឈៃើយ។ 

ខ៖ ៃនឹង្ទោះអ្ ុ៊ុំឈៃើយ ញដលតាត្ពាបពិជ័យឱ្យអ្ ុ៊ុំោច់។ 

ក៖ ៃនឹងឈៃើយ។ 

ខ៖ ញដលឮឈពលឈត្កាយមកញដលឮពាកយចចាមអារម ឈបាោះបង់្ទោះឈចាលររ់ឈៅឈមើលញម៉ែហា ញម៉ែ 
អ្រ់បាយ។ 

ក៖ ឈៃើយចុោះមិនត្ពមចាក់ឈសារ ចាក់អី្ឱ្យស្សួលបួល? 

ខ៖ អ្រ់ឈទកូន ញរសម័យៃនងឹឈយើងឈច  ឈគចូលយកឈៅឈៃើយ ឈត្ពាោះឈយើងអ្រ់ទន់ម្ភនចាប់ 
អី្ត្រឹមត្រូវឈទ ឈបើឈយើងឈច  ឈគចូលយកឈៅបាន ឈគឈៅជាប់រៃូរគឺបានឈគ។   

ក៖ ចាស! 

ខ៖  អ្រ់ម្ភនម្ភច សឈ់ដើមឈទ ម្ភច ស់ឈដើមគប់អ្ស់ឈៃើយ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំឈត្កាយឈពលឈរៀបការកូនអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំឈត្កាយឈពលឈរៀបការៃហេ៎? 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ម្ភនកូន៤ន្ធក់។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះអី្ឈគខែោះអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ផារ៉ែ រ់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កូនដំបូងឈ ម្ ោះ ចាន់ថា។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាន់ថាមក ផារ៉ែ រ់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ផារ៉ែ រ់មកធីតា ធីតាកូនឈៅ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ និយាយឈចោះញរឈនោះ ឈភ្ែចមីលកខិណាមួយ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈពលញដលអ្ ុ៊ុំឈរៀបការលកខិណា លកខិណា ចាន់ថាត្បុសហាេ៎។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មកផារ៉ែរ់ មកធីតា។ 

ក៖ ត្រកូលពួកគារ់អី្ឈគញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនយកត្រកូលហៃខែោះ ត្រកូលសុមីខែោះ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បតីខ្ុំឈ ម្ ោះសុីម។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! ត្រកូលសុីមខែោះ។ មីបងោក់ហៃលកខិណា មកសុីមចាន់ថា ឈៃើយត្បសុហាេ៎  ឈៃើយ 
ឥ ូវបារ់ខែួនឈៅហលមួយជំន្ធន់ឈយើង៩៤ (១៩៩៤) ហាេ៎ឈៅហលបារ់ទល់សពវហលៃ បារ់កូនត្បុស 
មួយ។ ចាស! 

ក៖ អាណិរគារ់ហាេ៎។ 

ខ៖ ចាស! ឈៅតាមឈគតាមឯង ថាចុោះទូកឈៅបារ់ឈៅបារ់រៃូរទល់ញរឥ ូវៃនឹង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈៃើយដល់ឈពលឥ ូវៃនឹងឈៅកូន ដល់ឈនោះមកកូនស្សីមួយឈទៀរឈ ម្ ោះផារ៉ែ រ់ ផារ៉ែ រ់ការ 
ឈៅៃនឹងការឈៅឆ្ន ំ២០០៥។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បានមកធីតាឈនោះ ការឈៅ២ឆ្ន ំ ការបានកូនស្សីមួយ។  ចាស! ចឹងអ្ ុ៊ុំសាវ មីអ្ ុ៊ុំឈ ម្ ោះអី្ឈគញដរ 
អ្ ុ៊ុំ? 

ក៖ ឈ ម្ ោះអ្ ុ៊ុំម្ភនសាវ មី២។ ចាស!  

ខ៖ ញដលសម័យប៉ែុលពរ ការឱ្យឈ ម្ ោះចាន់ផាឈណរ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចាន់ ផាឈណរៃនឹង គារ់គឺកូនជឈមែៀសឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៥)។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈគ្សំ្ ាុំឱ្យៃនឹងហាេ៎។ ចាស! ឈៃើយក៏សាែ ប់ឈៅ។ 

ក៖ ចុោះដល់ឈពលបតីឈត្កាយឈ ម្ ោះអី្ឈគញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះសុឹម សុីម។ ចាស! 



ក៖ ញរដល់បតីមុនម្ភនកូនជាមួយគារ់ឈទ? 

ខ៖ បានកូនមួយឈ ម្ ោះ លកខិណាៃនឹង ឈ ម្ ោះ លកខិណាៃនឹងបានកូនស្ស ី ឈពលកូនៃនឹងបាន   
អាយុ៦ឆ្ន ំ។ ខ្ុំលំបាកឈពក ជារិជាស្សីឈមម្ភ៉ែយ លំបាកឈពកណាស់កូនឈគឈមើលគយ សតីញរឈគ 
ៃនឹង អ្ ុ៊ុំឈអ្ើយជួយឈលើកឈនោះខ្ុំរិចក៏ត្បពនាឈគត្បចណឌ ោក់អ្ ុ៊ុំឈអ្ើយ ខ្ុំសុខចិរតយកវឈៅសទងួដក 
ឱ្យឈគឱ្យឈគពយួរឱ្យក៏ឈគត្បចណឌ ោក់ ចឹងសឈត្មចចិរតយកបតីឈត្កាយឈទៀរឈ ម្ ោះតាសុីម។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖  តាសុីមៃនឹងបានកូន៣ ឈលើកមុនឈគយកឈៅសម្ភែ ប់ឈចាលបានញរមួយឈទ ឈ ម្ ោះលកខិណា 
ៃនឹងណា។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ចឹងគារ់សាែ ប់ឈៃើយឥ ូវៃនងឹឈៃេ៎ បងលកខិណាៃនឹងសាែ ប់ឈៃើយ? 

ខ៖ ឈនោះរស់ទំងអ្ស់គាន  ឈៅរស់ទំងអ្ស់សាែ ប់បានញរចាន់ថាមួយឈទ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាន់ថាត្បុសៃនឹងហាេ៎  ញដលឈៅហលៃនងឹបារ់។ 

ក៖ ចាស! ៃនឹងឈៃើយ ចឹងអ្ ុ៊ុំឈរើអ្ ុ ៊ុំអ្ប់រកូំនឈៅឈម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ តាមពិរកូនអ្ ុ៊ុំអ្ប់រឱំ្យញរត្បឹងឈរៀន កូនអ្ ុ៊ុំបានឈរៀនខពង់ខពស់គួរសម ប៉ែុញនតអ្រ់បានឈធវើការអី្ឈទ 
មីបងបានចូលថាន ក់វទិាលយ័ជីញៃៃនងឹហា ប៉ែុនជំន្ធន់ៃនឹងចូលថាន ក់ទី៦ចូលឈៃើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! ទី៦ក៏ម្ភនបតីឈៅអ្រ់បានឈធវើការអី្ឈទ។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ មកផារ៉ែរ់ ឈរៀនបានថាន ក់ទី១១ហាេ៎  ក៏ម្ភនបតីឈៅ ឈៃើយដល់មកកូនឈៅឈនោះ បានថាន ក់ទី១១ 
ញដរ ក៏បានបតីឈៅអ្ ុ៊ុំអ្រ់ម្ភនលទាភាពឱ្យកូនបានឈរៀនរ។  

ក៖ ចាស! ចុោះអ្ ុ៊ុំឈដើមបីឱ្យត្កុមត្គួសារអ្ ុ៊ុំម្ភនសុភ្មងាលអ្ ុ៊ុំឈធវើឈម៉ែចញដរ? 

ខ៖ តាមពិរអ្ ុ៊ុំទីមួយអ្ប់រកូំនឱ្យឈធវើឱ្យឈដើរតាម្ែូវលអ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កូនឈអ្ើយត្កម្ភនឈចោះ កាន់ញដគាន រកសុីឈចោះរស ូកនុងជីវរិ សម័យឈនោះឈគស្សលួរកសុីណាស់ 
កូន សម័យញម៉ែពិបាកណាស់ៃបូបបរ។ កាលណាៃូបបបរលាយឈចកលាយខែួចក៏ម្ភនញដរ 
សាា ល់អ្ស់ឈៃើយសពវហលៃឈនោះ។ 

ក៖ ខែួចៃនងឹពុលៃនឹងអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ដូចពុលញរឈគយកមកត្តាទឹំក កូនឈគយកមកត្តាំទឹក ដល់ចឹងខ្ុំអ្ប់រកូំនឱ្យថាឈចោះរស ូកនុង 
ជីវរិ ឈត្ពាោះកនុងមួយជីវរិទល់ញរជួបឧបសគាញដលថាលំបាកបានកូនសាា លពី់ជីវរិពិរ របស់ខែួន 
ឯងថាឈម៉ែច ឈៃើយកូនកាែ យឈៅជាម្ភតារបស់ឈគ កូនត្រូវជួបឧបសគាញដរ អ្ប់រកូំនថាត្រូវឈចោះ 
រស ូកនុងជីវរិ។ ឈបើកូនចង់សាា ល់ពីជីវរិពិរកូនជួបការលំបាក កូនសាា ល់ឈៃើយ ជីវរិពិររបស ់
ញម៉ែចឹង ពិបាកណាស ់ទត្ម្ភំបានហលៃឈនោះ ញម៉ែលំបាកណាស់កូន។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! កូនឈកើរមក កូនឈឃើ ញម៉ែម្ភន្ទោះឈៅរួចឈៃើយៃនឹង្ទោះរូចមួយ រូចក៏បានម្ភនន័យ 
ថាម្ភន្ទោះញដរ។ ញម៉ែឈៅញរខទមឈទ ជីវភាពអ្ ុ៊ុំលំបាកណាស់។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មករស់ឈៅស្សុកឈគ ជាស្សីឈមម្ភ៉ែយ ឈគឈមើលគយចិ ច្ ឹមកូន ចិ ច្ ឹមកមួយ៦ន្ធក់ឈទៀរសុទាញរ 
កំត្ពាញម៉ែឪ ។ 

ក៖ ញរឥ ូវគារ់ញបកឈច អ្ស់ឈៃើយ? 



ខ៖ ញបកឈច អ្ស់ឈៃើយ ឈរៀបការឱ្យទងំអ្ស់។ 

ក៖ លអញមនញទនអ្ ុ៊ុំ។ មួយឈនោះជាសំណួរមួយចុងឈត្កាយចឹងហាេ៎អ្ ុ៊ុំ ឈោយសារឈអ្ើយការសម្ភា ស 
ឈនោះកូនឈៅអ្ ុ៊ុំជំន្ធន់ឈត្កាយរប់ដំណរឈៅឈទៀរហាេ៎សាត ប់នូវពាកយសមែីអ្ ុ ៊ុំ ឈោយសារឈយើងោក់ 
ចូលឈៅកនុងអិុ្នឈធើឈណររកា ចឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនដំបូន្ធម នអី្ឈគខែោះ ដូចជាបទពិឈសាធន៍អី្ចង់ញចកចាយ 
ឱ្យគារ់ឱ្យគារ់ឈដើរឈលើ្ែូវឈម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំជាចុងឈត្កាយចង់ញចកចាយឈរឿងរ៉ែ វខែោះៗ ទីមួយឱ្យកូនឈដើរឈលើ្ែូវដ៏លអឈគារពចាប់កនុង 
សងាមឈនោះ សងាមឈគវវិឌ្ឍន៍ឈម៉ែចកូនកំុឱ្យឈត្បើថាន ំឈ ៀនកំុឱ្យលួចបែន់។ កំុឱ្យឈបាកត្បាស ់ ឈគ 
ញារិជិរខាងត្រវូឈចោះស្សឡា ់គាន  សាា ល់គាន កនុងត្គាត្ក កំុសាា លគ់ាន ឈពលអាម្ភនឈៃើយ ឈគថា 
មិនសាា ល់គាន ឈទ ។ ស្សឡា ់គាន កនុងត្គាត្កឈគអ្រ់ ត្រូវឈចោះញចករញំលក ឈខាអាវសឈមែៀកបំពាក់ 
ត្រូវឈចោះរញំលក ឈឃើ ឈគពិបាកឱ្យឈចោះញចកគាន ញុាឈំៅ ឈត្ពាោះសម័យឈនោះវថាប៉ែនុៃនឹង រស់បាន 
ប៉ែុណណឹ ងឈៃើយកូនស្សឡា គ់ាន  ជាពិឈសសអ្នកជិរខាងខែួន។ កំុឈ ែ្ ោះឈគ កំុនិយាយឈដើម ឈគកំុ 
ឈមើលគយឈគ ឈបើឈគត្កគឺររឹញរអាណិរឈគញម៉ែត្ក។ កាលមុនញម៉ែឈគឈមើលគយរកញរសារុងឈសែៀក 
គាម នឈទ។ អ្ ុ៊ុំអ្ប់រកូំនចឹងឱ្យសាងញរអំ្ឈពើលអ ចឹងឈដើរឈលើ្ែូវមួយដ៏លអពីឈត្ពាោះសងាមឈគត្រូវការញរ 
លអឈទ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពីឈត្ពាោះកាលណាឈយើងឈធវើអ្វីត្បឆ្ំងនឹង្ែូវចាប់ជាប់គុក។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ វយឈគបង់លយុ ឈជរឈគបង់លុយអ្វីក៏ឈោយឱ្យឈយើងឈធវើខុសនឹង្ែូវចាប់ហាេ៎។ កំុថាចាប់ 
រឹងរងឹឈគចង់ឱ្យមនុសសលអអ្ប់រកូំន។ 

ក៖ ៃនឹងឈៃើយ។ 

ខ៖ កញនែងណាឈ ែ្ ោះកូនឈដើរឈច  កញនែងណាម្ភនឈរឿងកូនកំុចង់ដឹងអ្ ុ៊ុំអ្ប់រកូំនចឹង។ 



ក៖  ចាស! ៃនឹងឈៃើយ។ ចឹងអ្រគុណ ខ្ុំដឹងថាអ្វីញដលអ្ ុ៊ុំនិយាយកូនឈៅអ្ ុ៊ុំនឹងសាត ប់ឮទងំអ្ស ់
ណាអ្ ុ៊ុំចឹងអ្រគុណឈត្ចើនញដលអ្ ុ៊ុំសៃការណ៍ជាមួយពួកឈយើងសុខសបាយណាអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ចាស! អ្រគុណ កមួយញដរញដលបានចូលសម្ភា សអ្ ុ៊ុំចង់សញមែរការពិរ ឈរឿងឈត្ចើនយា៉ែងញដល 
អ្ ុ៊ុំជួបត្បទោះមួយជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំឈនោះពីឈកមងមកដល់បចចុបបននឈនោះ។ អ្ ុ៊ុំមិនញដលម្ភនឈសែៀកបំពាក់លអ 
ដូចជាសពវហលៃឈទ ចឹងឈោយសារអី្ឈោយសារថាន ក់ដឹកន្ធំត្បឈទសមួយទំងមូលញដលដឹកន្ធំលអ 
ញដលឈធវើឱ្យរស្រសតម្ភនសឈមែៀកបំពាក់ឈសែៀក។ ចាស! 

ក៖ អ្រ់ដូចជំន្ធន់មុន។ 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! កូនបណាណ ស់មួយរយត្របក អ្ ុ៊ុំឈៅសម័យកងចលរ័ដូចបកមកវ ិ មួយចឈងកោះគរ់ 
មកវ ិឈបាកោក់ហាលឈសែៀកត្កម្ភដណត ប់ភួ្យ។ ជួនណាលរុកំឈនទលឈដកៃនឹងហាអូ្ន ចឹង 
បានថាសម័យឈនោះអ្ ុ៊ុំមិនឱ្យរបបឈនោះវលិត្រ ប់ឈៅវ ិឈទ។  

ក៖ ចាស! ៃនឹងឈៃើយ។ ចឹងអ្រគុណឈត្ចើនអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្រគុណកូនអាយញុវងសុខភាពលអ៕ 


