
អ្នកមីងហេងស ីមជាអ្នកហេត្តព្រៃវែង អាក៏បានផ្លា ស់ទីលំហៅមកហេត្តកណ្ដា លហេើយគាត់្ក៏ធ្លា ប់
ហៅជិត្រៃំរបទល់ព្ៃហៅសំហៅលូន។ គាត់្បានហ វ្ើការកាប់គាស់ស ីឈ្នួលហេហៅទីហ ោះ។អ្នកមីង
បានហរៀបរាប់ៃីជីែតិ្របស់គាត់្កាលៃីហៅសង្គ្រា មេឺបាីរបស់គាត់្ហ វ្ើជាហោធ្លឲ្យៃួក ប  ល ៃត្
ប  វនតៃួក ប  ល ៃត្េាោះហៅវត្មិនហជឿហេើយវត្ងវត្ឃ្ា ហំមើលគាត់្ជានិច្ច។ ហៅកន ងជំ ន់ ប  ល ៃត្
ការេូបច្ ករបស់អ្នកមីងមានការលំបាកវត្បនតិច្បនតួច្ហទ ហររោះគាត់្ជាអ្នកទំងបានរកមាគាត់្
មិនបានហៅហ វ្ើការដកសទូងអី្ហទ។ អ្នកមិនបានរបាប់ៃីការទមាា ក់រគាប់វបកហៅកន ងសម័យ លន់ 
នល់េឺគាត់្វត្ងវត្រត់្រគាប់រេូត្មានអ្នកេាោះបានស្លា ប់ហោយស្លរការទមាា ក់រគាប់។ ហៃលវបកៃី
ជំ ន់ប  លៃត្ស្លវ មីរបស់អ្នកមីងរតូ្ែបានឃ្ា ត្ហច្ញៃីអ្នកមីងហោយស្លរហេេិត្ថាគាត់្ជាៃួក 
ប  លៃត្ហេើយក៏ហដញតាមចាប់ហេើយស្លវ មីរបស់អ្នកមីងហេើយវបកៃីអ្នកមីងហៅហៅជរមរំ 
ស្លយ ្ូ ។ ហេើយស្លវ មីវបកៃីអ្នកមីងមានហៃល 13 ឆ្ន ំក៏មានរបៃនធហៅទីហ ោះ។ អ្នកមីងបាន
រស់ហៅជាមួយកូន ហេើយគាត់្ដឹងថាស្លវ មីមានរបៃនធហទៀត្ប   ា នឆ្ន ំហរកាយមក។ គាត់្ក៏មាន
ស្លវ មីហៅហេើយ ស្លវ មីក៏ជាទហាន ប  វនតឥឡូែស្លវ មីគាត់្បានស្លា ប់ហៅហេើយ សៃវព្ៃៃគាត់្រស់
ហៅជាមួយហៅ។ 

ការសម្ភា សរបសអ់្នកមងីហេង ស មី 

ក៖ អ្នកសមាា សហ ា្ ោះវញ ម ស េ ធ    េ៖ អ្នកវដលរតូ្ែហេសមាា សហ ា្ ោះហេង ស ីម 

ក៖ ជាដំបូងហនោះេ្ ំសូមវៃាងអំ្ណរេ ណដល់អ្នកមីងេ្ ំសមាា សអំ្ៃីជីែរបែត្តិរបស់អ្នកមីងហនោះេ្ ំ
ហ ា្ ោះវញ មស េ ធ ជាអ្នកសមាា សអំ្ៃីជីែតិ្របស់អ្នកមានហៅកន ងព្ៃៃហនោះ ។ហេើយៃួកហយើង
សមាា សហេហៅថាភូមិឃ ំអី្ហេវដរអ្នកមីង? 

េ៖ េ្ ំ?  

ក៖ ចាា៎ ! 

េ៖ ហៅឃ ំសពឺេ ស្សរកបាភនំឃ ំសពឺេហេត្តព្រៃវែងស្សរកកំហណើ ត្ហ ោះណ្ដស់។ 

ក៖ ចាា៎ ! ប  វនតទីកវនាងហនោះហេហៅភូមិឃ ំអី្ហេវដរ? 



េ៖ ហៅទីហនោះហៅភូមិស្សីសនំ? 

ក៖ ហអ្ើរឃ ំ? 

េ៖ ឃ ំវរៃកកំៃឹស។ 

ក៖ ស្សរកកណ្ដា លសទឹង ហេត្តកណ្ដា ល? 

េ៖ េនឹងហេើយៗ ចាា៎ ! 

ក៖ ចាា៎ ! អ្ញ្ជ ឹងៃួកហយើងសមាា សេឺហៅកន ងព្ៃៃទី ១ វេសីហាឆ្ន ំ ២០១៨ ហេើយមានរូប ងេ្ ំផ្លទ ល់ 
វដលហ ា្ ោះ វញ ម ស េ ធ  ជាអ្នកសមាា សអំ្ៃីជីែតិ្របស់អ្នកមីងហនោះផងវដរ។ ហេើយអ្ញ្ជ ឹងអ្នក
មីង េ្ ំស ំចាប់ហផាើមសួរដូច្ជាជីែរបែត្តិរបស់អ្នកមីងេាោះៗ ប  វនតម ននឹងចូ្លដល់មួយេនឹងអ្ត់្
ហទសដល់អ្នកមីង ហត្ើអ្នកមីងហ ា្ ោះអី្ហេវដរ? 

េ៖ េ្ ំហ ា្ ោះហេងស ីម។ 

ក៖ ចាា៎ ! អ្នកមីងសៃវព្ៃៃអាយ ប   ា នឆ្ន ំហេើយ? 

េ៖ អាយ ៦៦។ 

ក៖ វត្សក់ហៅហមា  សកូែតិ្ច្ៗេនឹង។ 

េ៖ សកូែតិ្ច្ៗ លាប។ 

ក៖ េនឹងហេើយ ហោយស្លរហបើសិនជាមន សសដល់ហៃលសក់សហៅហឃើញរាងចំ្ណ្ដស់ដល់ហៃល
លាបហមា ហឃើញរាងហកាងអ្នកមីងហណ្ដោះ? អ្នកមីងសរមាប់អ្នកមីងមានព្ៃៃវេឆ្ន ំកំហណើ ត្ហកើត្ហៅ
ឆ្ន ំណ្ដហៅែញិ? 

េ៖ ត់្ចំាហទអូ្នហអ្ើយ មិនដឹងហៅឆ្ន ំប   ា នអី្ប   ា នហទណ្ដសា៎ អ្ត់្ចំាហស្លោះ។ 

ក៖ ហោយស្លរមាា យរបស់េ្ ំក៏អាយ ៦០ឆ្ន ំហេើយ គាត់្ហកើត្ឆ្ន ំ ១៩៥៨ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងរបវេលជា
ហកើត្ឆ្ន ំ ១៩៥២ េនឹង។  



េ៖ េនឹង ចឹ្ងមិនដឹង ហយើងបនាំរត្សងគាន ។ 

ក៖ ចាា៎ ! អ្នកមីងសរមាប់ស្សរកកំហណើ ត្អ្នកមីងហកើត្ហៅកន ងភូមិអី្ហេវដរ? 

េ៖ ឃ ំសពឺេ ស្សរកបាភនំ ហេត្តព្រៃវែង។ ហៅទីេនឹងហាា សា៎ េ្ ំហទើបវត្ហៅហៅស្សរកសំហៅលូនហយើង
បានរបវេល១០ឆ្ន ំ 20 ឆ្ន ំេនឹងហទ។ ដល់ហៃលហេើយ េ្ ំជូនហៅមកហ វ្ើការហៅទីហនោះ ហ វ្ើហរាង
ច្រកហៅទីហនោះហៅណ្ដសា៎។ 

ក៖ ហេើយក៏ផ្លា ស់បាូរទីលំហៅមកហៅទីហនោះមក? 

េ៖ អ្ត់្ហទ អ្ត់្ផ្លា ស់បាូរហទ។ ផទោះហៅទីហ ោះដវដលប  វនតរគាន់វត្ជូនមកជួលផទោះហេហៅ ជួលផទោះហេ
ហត្ើហៅទីេនឹងអូ្ន!។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងផទោះេនឹងជួលហទអ្ ីចឹ្ង? 

េ៖ ជួល! 

ក៖ ហេើយហៅហ វ្ើការហៅឯណ្ដែញិ? 

េ៖ ហ វ្ើការហៅហរាងច្រកហនោះ ខាងហកើត្វរៃករទំងហនោះ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសៃវព្ៃៃអ្នកមីងផទោះេនឹងហៅគាន ប   ា ន ក់វដរ? 

េ៖ ហៅ3 ក់ហៅ។ ហៅរកម ំៃីរ ក់ ប  នៗអូ្នឯងេនឹង។ ប  វនតមិនទន់ដល់អាយ គាន គាា នអ្ត្ត
សញ្ញា ណប័ណណវាមិនទន់ដល់អាយ ហ វ្ើការហរាងច្រក្ំហទណ្ដសា៎អ្  ៊ុំ អូ្នហ វ្ើតូ្ច្ៗសិន។ 

ក៖ ហររោះដឹងសៃវព្ៃៃតំាងៃីហនោះមកេ្ ំដូច្ថាវបកអាៃត្មក ដូច្ថាវាហែទ  រេួស្លរវបកអី្រេូត្
ហៅហៅស្សរកហេអ្ញ្ច ឹងហៅណ្ដសា៎ វាៃិបាកវាហរត្ករតាកអ្ញ្ច ឹងហៅណ្ដា៎។ ហរៀបការកូនហរៀបការអី្
អ្ស់ហេើយដូច្ថាវាៃិបាក វាហៅវត្រកជាងហេ ដល់ហេើយ ំហៅមកហនោះែញិ ហ វ្ើការហៅហ ោះែញិ 
ហ វ្ើបានប   ា នហយើងរត្ឡប់ហៅជាយវដនែញិហៅណ្ដសា៎។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសរមាប់ហៅស្សរកបាភនំេនឹងហៅជិត្រៃំវដនរបហទសហែៀត្ណ្ដមវមននា៎? 



េ៖ អ្ត់្ហទ! បាភនំហយើងខាងហកើត្ ប  វនាេ្ ំហៅហៅជាយវដនឯព្ៃេាកា៎ េ្ ំហៅ២០ឆ្ន ំជិត្៣០ឆ្ន ំហេើយ
េនឹង។ េនឹងហេើយ។ 

ក៖ ហៅទីេនឹងហ វ្ើអី្ហេេាោះមីង? 

េ៖ ហៅេនឹងហេហ វ្ើច្មាក រហ វ្ើអី្ហៅ ហេអ្នកមានដីមានអី្ហេើយហយើងហៅហយើងអ្ត់្ដីអ្ត់្អី្ហយើងមិន
ទន់ចាប់បានដូច្ច្ហេណ្ដ ហៅហេហរៀបចំ្ដីអ្ស់ហេើយេនឹង។ មានវត្ទិញដីហេទិញដីហេរស់ហៅ
ហេើយមកេ្ ំវបករេួស្លរម ន វដលហយើងរត់្វបកអាៃត្ឆ្ន ំ៧៩ (១៩៧៩)េនឹងហាា ា៎  រត់្វបករេួស្លរ
េ្ ំេនឹង ក៏រេួស្លរេ្ ំរត្ឡប់ហៅផទោះែញិ រត្ឡប់ហៅផទោះែញិអ្ញ្ច ឹងហៅ ហេចាប់រេួស្លរេ្ ំ(បាី)យកហៅ
ឃ ំហៅហរកាលហគា ហេបាញ់សមាត់្សួរណ្ដសា៎ េរមាម។ 

ក៖ េរមាមហរឿងអី្? 

េ៖ េរមាមហយើងរត់្វដងវបកអាៃត្េនឹង។ ហេថាហយើងចិ្ញ្ច ឹមខាា សាម ធ្លត់្លាមច្ង់ហៅស ី។ហបើ
ហយើងមិនរត់្ហម ច្។ កាលេនឹងមិនរត់្ មិនហកើត្ហទរត់្ហេសមាា ប់ហេើយ វដងរត់្រត្បាលអាៃត្ហបើ
មិនរត់្ហេសមាា ប់ហេើយ ហយើងរត់្យករួច្េាួនដល់ហេើយរត្ឡប់ហៅែញិអ្ញ្ច ឹងហៅ ហេចាប់ជរមិត្
ហ វ្ើបាបអ្ញ្ច ឹងហៅក៏រត់្ហៅែញិហទៀត្។ រត់្ហៅែញិហទៀត្ហៅដល់ជរមរសំ្លយ្ូៗេាសា៎ រេួស្លរេ្ (ំបាី)
េនឹងក៏មានរបៃនធហៅណ្ដ ក៏មានរបៃនធមានអី្ហៅអ្ញ្ច ឹងហៅមកែញិេ្ ំអ្ត់្ទទួលស្លា ល់ែញិហទៃី
ហររោះអី្គាត់្មានរបៃនធហេើយ ហយើងរាប់គាន ហៅណ្ដា៎ ហច្ោះវត្រាប់ហៅ ហែទ ណ្ដស់ ងហអ្ើយ
ជំ ន់ហនោះហែទ ណ្ដស់ ស ីអី្វត្បនតិច្ក៏មិនបានស ំអំ្បិលមួយចិ្បក៏មិនបាន។ 

ក៖ ដូច្ហែទ វត្ម ង។ 

េ៖ ហែទ ! ស ីហរត្ វច្កហរត្មួយវែកៗមាន ក់ចឹ្ង ដូច្ថាឱ្យរបជាជនរប់អ្ញ្ច ឹងហៅ ហេើយេ្ ំ
េនឹងបានរេួស្លរហេហ វ្ើការហ ោះ ហ វ្ើការហៅកវនាងសងាមកិច្ចេនឹង ហៅអ្ញ្ច ឹងហៅស ំបានសករហេ
បនតិច្ សវណា កបនតិច្ អ្ងករដំហណើ បហ ោះបនតិច្អ្ងករេាយហ ោះបនតិច្ យកឲ្យកូនហៅណ្ដា៎។ ហច្ោះ...
ហយើងហច្ោះវត្លួច្បបរជាមួយរត្កួនស ីហៅណ្ដសា៎។ ហបើថាស ំសេករណ៍ហេមិនឱ្យហទ ហេតាម
ោនហយើងហទៀត្ ៃីហបើរេួស្លរហយើងហៅហ វ្ើការហៅេនឹង ហេតាមោនហយើងហទៀត្ណ្ដា៎ ង។ 



ក៖ គាត់្ហ វ្ើការអី្ហេហៅែញិអ្នកមីង រេួស្លរអ្នកមីង? 

េ៖ កាលេនឹង គាត់្ហ វ្ើហោធ្ល។ 

ក៖ ហៃលជំ ន់លន់នល់ហៅ? 

េ៖ វបកលន់ នល់អ្ត់្មានហ វ្ើអី្ហទមកជំ ន់ហស្លភឹមេនឹងហ វ្ើការ ឈ្ាបឃ ំ ឈ្ាបឃ ំហេើយហឡើង
ហៅហោធ្ល។ ហោធ្លអ្ ីចឹ្ងហឡើងហៅដល់កងៃលណ្ដា៎  គាត់្អ្ន កងៃល បតីេ្ ំហាា សា៎ដល់ហៃលរត់្
ហេើយវបកគាន ហៅ វបកគាន ហៅ គាត់្រត់្ហៅវត្គាត់្ហៅ េ្ ំហៅសេករណ៍ហនោះេ្ ំរត់្វត្េ្ ំហៅ រត់្ហៅ
ៃរកូនផងដឹកព្ដវម ផងហែទ ណ្ដស់។ 

ក៖ អ្នកមីងច្ ោះហបើសិនគាត់្មានអំ្ណ្ដច្ហេើយេនឹង ហេឱ្យហ វ្ើដល់ហោធ្លហេើយេនឹង ហម ច្ហេ
ហា នចាប់គាត់្ហទៀត្? 

េ៖ ច្ ោះហោធ្លកាលេនឹងហេមិនរហំោោះេនឹង ហេរហំោោះហយើងហោធ្ល ប  លៃត្ហត្ើ។ 

ក៖ អ្ា៎ហៃលេនឹង ហៃលវបករតូ្ែរត់្ហេាា៎? 

េ៖ រត់្ វបកឆ្ន ំ៧៩េនឹងរត់្ ហបើមិនរត់្រប់ហេើយ ព្ែ  គាន ហៅៗម ងហាា សណ្ដា៎។ 

ក៖ ហែៀត្ណ្ដមចូ្លមកចឹ្ងហៅចាប់មីងហណ្ដោះ? 

េ៖ អ្ត់្ហទ ហែៀត្ណ្ដមេនឹងអ្ត់្ចាប់ហទ។ ហែៀត្ណ្ដមេនឹងមករហំោោះជាមួយេ  នវសនេនឹង
និោយហៅណ្ដសា៎ ហយើងមានេ ណេ  នវសនវដរ វដលរហំោោះហយើងណ្ដសា៎។ 

ក៖ េនឹងហេើយ។ 

េ៖ បានមកជួយ  ងហអ្ើយរគាន់វត្ហលើស្លព ន ហកើត្អ្នកហលឿងអាស្លព នវា មី អាតូ្ច្ៗអាយ ១០ឆ្ន ំ 
៥ឆ្ន ំអី្ថារប់រ ល។ វាហបើកអាហរកាោះ(រៃហរកាោះ)កិនហឡើងរ ល ៃួកហែៀត្ណ្ដមហាា សា៎។ វា
សរមរកហៅមាត់្ទហនា ហៅជួយហយើង ក ំឱ្យហយើងវេលកាត់្ទឹកហាា សា៎ រគាន់វត្ឡានយកហៅចាក់
ឈ្ លៗកន ងទឹកេនឹង វមនតិ្ច្ឡានហទស ទធវត្អាកមាមា ស់។ 

ក៖ ដឹកមន សសវមន? 



េ៖ ដឹកមន សសយកចាក់ហចាលហៅទហនាវត្ម ង។ 

ក៖ ហោយស្លរស្លា ប់ហេើយ? 

េ៖ ស្លា ប់អី្ហៅរស់េនឹងហាា សា៎។ 

ក៖ ហាា៎?  

េ៖ អារស់េនឹងយកហៅចាក់ហចាលហៅទហនាេនឹងហាា សា៎។ 

ក៖ រស់ហៅបាឹកៗ រក៏ឺហយើងនិោយ? 

េ៖ រស់ហៅដូច្ហយើងនិោយអ្ញ្ច ឹងថា ហេបញ្ជូ នហៅ ហៃលហយើងរត់្ហ ោះ ហេហឡើងជិោះឡានហៅវា
ហឡើងជិោះឡានអាៃត្ហៅវាមិនយកហៅចាក់ហចាល។ 

ក៖ វត្អ្នកេាោះក៏រស់ជីែតិ្មកវដរ? 

េ៖ អ្នកេាោះហៅវេវេលរួច្ េាោះហៅគាន វេលមិនរួច្ស្សីៗអី្េនឹងវេលមិនរួច្ហទស្សីៗ វេលមិន
រួច្ហទ។ ជំ ន់េនឹងហៅរប់ ហៅអ្វណា ត្ទឹកហៃញ ទហនាអ្នកហលឿងេនឹងថាទឹកស ទធវត្្មប
ហណ្ដា យនិោយហៅ។ 

ក៖ អ្នកមីងហមើលហឃើញផ្លទ ល់វភនកស ទធវត្្មវត្ម ង? 

េ៖ េនឹងហេើយស ទធវត្្មបហណ្ដត យ។ េ្ ំរត់្ហៅដល់េនឹងបានឡាន បានអាហរកាោះេនឹងហេ
ស្លក ត់្ម េេនឹង ហេឱ្យេ្ ំៃយមកហរកាយែញិហាា សា៎ េនឹងគាា នរត់្ជួបបតីរបៃនធហទ។ អ្ត់្ហទអ្នកណ្ដ
រប់ឯណ្ដ កូនរប់ឯណ្ដរប់ក៏មិនដឹងវដរ។ 

ក៖ អូ្យ! ឈឺ្ចាប់ហាា សា៎មីង។ ហៃលេនឹងដូច្រហបៀបថាទិដឋភាៃេនឹងអារកក់ហមើលខាា ំងហាា សា៎។ 

េ៖ អារកក់វមន ហេើយរគាប់ហផ្លា ង ែតឺ្ៗ រកឹៗៗៗ ហបើហយើងមិនរកាបហយើងមិនលូន ក៏ហយើងរប់ 
វដរ។ វាហផ្លា ងស្លក ត់្ហយើងក ំឱ្យហយើងហៅហាា ា៎ណ្ដសា៎។ 

ក៖ អាៃត្ឬក៏លន់ នល់? 



េ៖ អាៃត្ លន់ នល់អី្ ហែៀត្ណ្ដមេនឹងហាា សា៎។ 

ក៖ ហាាា៎ ហែៀត្ណ្ដម! 

េ៖ េនឹងហេើយ ហេមកហយើងហ ោះ ហររោះអី្វត្រត់្ហៅរជរលដល់ទហនា ហយើងរតូ្ែវេលទឹករប់ហេើ
យ។ មួយកូនហភាា ោះៃីរ ហៅោក់កា  ្នេនឹង េល់ស្លព នវា មីេនឹងហាា សា៎ េ្ ំហឃើញ។ បាឡូ្ំៗចឹ្ង វម 
ឪហលាត្ទឹករប់ទំងអ្ស់ កូនហៅេនឹង ហែៀត្ណ្ដមហរ ើសយក កូនហៅទីេនឹងហែៀត្ណ្ដមហរ ើសយក
ហៅ ហៅកន ងកា  ្នទំងៃីរេនឹង។ 

ក៖ ហលាត្ទឹកហដើមបីហេច្ឬក៏ហម ច្? 

េ៖ ហលាត្ទឹកេនឹង ហយើងហជឿហឃ្ស អាៃត្ថាហែៀត្ណ្ដមចាប់ែោះហរោះរច្កហមា ហ ោះ។ 

ក៖ អូ្! េនឹងហេើយ។ 

េ៖ ហអ្ើ! 

ក៖ និោយហឡើងរៃឺសមប រ។ ហេើយដល់ហៃលហឃើញហែៀត្ណ្ដមមកេិត្ថាហែៀត្ណ្ដមមកហ វ្ើ
បាបក៏រត់្។ 

េ៖ ខាា ច្វាមកហ វ្ើបាបហយើងកហលាត្ទឹករប់ហៅ ហេើយេ្ ំអាវលងវត្ដឹកព្ដវម មាា ង ៃរកូនមាា ង  
ចឹ្ងហៅណ្ដសា៎ វាមកដល់វាចាប់ហយើងអ្ញ្ច ឹង ហយើងហឡើងចាប់ព្ដកូនហយើង ហយើងហឡើងញាក់ស្លច់្
អ្ស់ហេើយ។ 

ក៖ ប  វនតវាហគាលបំណងជួយហយើងហទ? 

េ៖ វាឲ្យកវនសងៃីរ វារេបកវនសងឱ្យកូនហយើងៃីរចឹ្ងហៅ ហយើងអ្វងែលវាថាហៅែញិៗ វាឲ្យហៅ
ហរកាយែញិណ្ដសា៎ បានក ំបានហែៀត្ណ្ដមហេើយៃូេ្ ំហ ោះ តាេ្ ំគាត់្ឈឺ្តិ្ៗរបឹងអូ្សតាមកវដរ
ណ្ដសា៎ យកមកហបាោះហចាលកណ្ដា លផាូែ ហបាោះហចាលកណ្ដា លផាូែច្ ោះរត់្ហដកផាូែៃីរយប់ៃីរព្ៃៃអី្ 
ហៅហមើលែញិ ហៃលស្លនរតានបនតិច្ហៅហមើលែញិដងកូែហចាោះែ ិៗ ។ ហែទ ណ្ដស់ណ្ដ កាលជំ ន់
េនឹងណ្ដា៎។ 



ក៖ ហៃលេនឹងគាត់្ឈឺ្យកហៅ គាត់្រត់្អ្ត់្រួច្? 

េ៖ គាត់្ឈឺ្រត់្មិនរួច្ដល់ហេើយហឃើញអាហរកាោះហឃើញអី្មកកឹកៗហេើយេនឹង មិនទមាា ក់គាត់្ 
ហចាល។ 

ក៖ េ ីៗ! 

េ៖ ទមាា ក់គាត់្ក៏ហចាលហរកាមហដើមហឈ្ើេនឹង។ ហៅែញិប   ា នព្ៃៃ បានហៅែញិហៅហមើលគាត់្ ដងកូែ
ហចាោះអ្ស់ហេើយ បានថាអាេនឹងជំ ន់ហយើងរត់្កាត់្រគាប់ហផ្លា ងណ្ដ ង ហបើៃីហដើមមកមិនបាច់្ 
រាប់ហរៀបថាមិនបាច់្ហទ ហែទ ណ្ដស់េួសមហាហែទ សែីហៅហទៀត្។  

ក៖ អួ្យ! អាណិត្គាត់្ណ្ដស់។ 

េ៖ េនឹងហេើយ។ 

ក៖ គាត់្ម ននឹងោច់្េយល់ស្លា ប់ ហៃលហយើង... 

េ៖ អ្ត់្ទឹកអ្ត់្អី្មិនដឹងជាោ ងណ្ដោ ងណី។ 

ក៖ ហេើយគាត់្ៃិការឬក៏ហម ច្អ្នកមីង? 

េ៖ មិនៃិការហទគាត់្ឈឺ្ចាស់ ឈឺ្ចាស់អ្ត់្ៃីការអី្ហទ។ 

ក៖ អូ្យ! ស្លត ប់ហេើយអាណិត្គាត់្ខាា ំងហាា សា៎។ ចាស ចឹ្ង... 

េ៖ ហេើយដល់មកេ្ ំវបកបាីេ្ ំ េ្ ំមកហៅស្សរកហេរេូត្ មកហៅស្សរកហេេនឹងហេថាេ្ ំេនឹងហេអ្ត់្ឱ្យ
េ្ ំចូ្លកន ងរករមស្លមេាីហេហទ ហេថាបាីហយើងេនឹងរត់្ចូ្លវេាររកេមរត់្ចូ្លអី្ហៅណ្ដ។ ហយើងហៅ
ហរៅរករមរេូត្របជ ំអី្ៗហេអ្ត់្ហៅវដរ។ េ្ ំហាា សហែទ ណ្ដស់ណ្ដា៎  េ្ ំហច្ញមកហៅស្សរកហេ ម ន
ដំបូងហៅហកៀនស្លវ យជាមួយមីងេ្ ំហៅហកៀនស្លវ យនេរជ័យហនោះ ហបោះរត្កួនហបោះអាវដងសាឹក
ឈូ្កលក់ លក់ៗទល់វត្េ្ ំេនឹងហៅៗៗបានេ្ ំការកូនេ្ ំេនឹង ការហៅហៅេនឹងៃីរ េនឹងភូមិេនឹង
ហាា ក។ េ្ ំការកូនបានៃីរ បានហេើយបានេ្ ំហៅៗ េ្ ំហៅហៅដល់ការកូនេ្ ំឪៃីមកហ វ្ើហរាងច្រក
េនឹងហាា ក។ វាហៅហ វ្ើការហៅឯជាយវដនេនឹងបានវាស្សឡាញ់កូនហេ យកកូនហេមកការហៅ



កំៃង់ឆ្ន ំងេនឹងហាា ស។ េ្ ំហៅហៅេនឹងហាា ស េ្ ំហៅហៅេនឹងេ្ ំបានរេួស្លរេ្ ំហរកាយបានរេួស្លរ
េ្ ំហរកាយេនឹងរេួស្លរេ្ ំហ វ្ើទហាន។ ហបើហយើងអ្ត់្យកបាីហយើងហៅហកាងហៅស្សរកហេ ហេហមើលរ
យ។ េ្ ំអាយ ៣៦ កាលេនឹងហាា ស។ 

ក៖ អូ្! 

េ៖ ចាា៎ ! ដល់ហៃលអ្ញ្ច ឹងហៅ យកហៅការកូនេ្ ំឪមីេនឹង ការហេើយវាយកេ្ ំហៅហៅជាយវដន
ជាមួយវា ទំងតាេ្ ំទំងអី្េនឹងហាា ា៎។ តាេ្ ំេនឹងហ វ្ើទហាន ហ វ្ើទហានហយើងឥឡូែេនឹងេ  នវសន
ហ វ្ើៗទល់វត្ស្លា ប់រប់េនឹងហៅ ទល់វត្ស្លា ប់រប់េនឹង ដល់ហៃលស្លា ប់េនឹង រប់េនឹងហេឱ្យដី
ឱ្យអី្ ប  នថាឱ្យដីហេច្ ោះហ ា្ ោះឱ្យឯកស្លរអី្ហេើយឥឡូែវាអ្ត់្បានដី ងឯងហមើល។ ហៃលបាីេ្ ំ
រប់ េ្ ំមកហ វ្ើឯកស្លរ មកហ វ្ើឯកស្លរេនឹងេ្ ំមកហ វ្ើមួយវេហេើយណ្ដា៎  ហេរបរងកិបហកងហទៀត្ 
ណ្ដសា៎។ ទហានហយើងឥឡូែេនឹងណ្ដ របរងកិបហកងហ ា្ ោះស ី ដល់ហៃលេ្ ំស្ស្លែរជាែយូរៗ េ្ ំ
មកហៅហដកស្ស្លែរជាែទល់វត្បាន។ សកតិ៥ហេហសៃើច្េ្ ំហាា ស ថាហកាត្ណ្ដស់ហកាត្វដងវនា៎
របៃនធអាស ីមឯងហច្ោះស្ស្លែរជាែទល់វត្បានរបាក់វេហនោះថាអ្ ីចឹ្ងហាា សា៎។ 

ក៖ ហៃលេនឹងបាីស្លា ប់បាត់្ហេើយ? 

េ៖ ស្លា ប់បាត់្ហេើយ ស្លា ប់បានវនា៎ហ វ្ើប ណយ៧ព្ៃៃហេើយ េ្ ំហឡើងមកហ វ្ើឯកស្លរណ្ដា៎  ហ វ្ើរបែត្តិរូប
គាត់្េនឹង ដល់ហេើយរកសួងហេើយនិងហម...វនា៎មិនវមនហមបញ្ញជ ការហទ គាត់្សកតិ៥ គាត់្រេងហម
បញ្ញជ ការហទៀត្ហាា សា៎ ហៅកំៃង់ឆ្ន ំងេនឹងប  នឥឡូែគាត់្ស្លា ប់ហេើយ។ គាត់្ៃីរ ក់ជាមួយ
រកសួងេនឹង គាត់្របរងមកទរេ្ ំ៥០% េ្ ំអ្ត់្ឱ្យ។ េ្ ំអ្ត់្ឱ្យហទ េ្ ំថាឲ្យហម ច្ហបើតាេ្ ំឈឺ្ហេើយហ វ្ើ
ប ណយផង េ្ ំជំរក់ហេហរច្ើនហររោះយកដល់៥០%។  េ្ ំមិនឱ្យហទ មិនហបើកឲ្យេ្ ំក៏េីហៅេ្ ំថាចឹ្ង
ហាា  ដល់ហេើយអ្ត់្ហបើកឲ្យេ្ ំ េ្ ំហឡើងដល់ឯកឧត្តម។ េ្ ំហឡើងដល់ឯកឧត្តមហេត្ត របធ្លនហេត្ត។ េ្ ំ
ហឡើងដល់ឯកឧត្តមបហណ្ដត យ ហឡើងដល់ឯកឧត្តមេ្ ំជូនគាត់្ ២លានចឹ្ងហៅណ្ដសា៎។ ជូនគាត់្២
លានអ្ញ្ច ឹងហៅ គាត់្ហបើកឱ្យេ្ ំហៅ។ 

ក៖ ហេើយរបាក់វេបានប   ា នហៅដល់ហៃលទហានស្លា ប់ហេើយអ្នកមីង? 

េ៖ បាន៩ លាន ៧០ម ឺន។ 



ក៖ អាេនឹងហបើកផ្លា ច់្ម ង ឬក៏ហម ច្? 

េ៖ ហបើកផ្លត ច់្ម ង។ 

ក៖ អូ្!  

េ៖ ហបើកផ្លា ច់្វត្ម ង។ 

ក៖ មិនវមនឲ្យហៅ ឲ្យវេហទៀត្ហទ? 

េ៖ អ្ត់្ហទ! វេេនឹងហេចិ្ញ្ច ឹមេ្ ំ។ វនា៎ ៩លាន ៧០ម ឺន ហេើយល យសមាេមវដលហេជួយហ វ្ើប ណយ
សៃេនឹងបាន៣លាន ៧០ម ឺនវដរ។ វាេិត្ហៅបានមួយវសនជាងហាា ស។ 

ក៖ ចាា៎ ! 

េ៖ មួយវសន ៣លានជាងវដរ ប  វនតទរមំាវត្បានេនឹងកូនហអ្ើយ និោយៃីហឡើងមកកំៃង់ឆ្ន ំង
ហឡើងរចិ្អ្ស់ហេើយ។ មកហៅស ំផទោះហេហៅ ហ វ្ើឯកស្លរេនឹងមួយវេជាងមួយវេបាន...ហេអ្ត់្ឲ្យ
ឮដល់កវនាងឯកឧត្តមអី្ របធ្លនហេត្តអី្កំៃង់ឆ្ន ំងអី្ អ្ត់្ហទទល់វត្េ្ ំមកកវនាងេ្ ំរស់ហៅដងរ
ស្សរកកំហណើ ត្បតីេ្ ំេនឹងណ្ដា៎  ដល់ហេើយេ្ ំឱ្យរបធ្លនភូមិេនឹងហេហសនើរសួរឲ្យហៅហេហសនើរមកដល់
ឯកឧត្តមេនឹងហៅ ហេហៅេ្ ំមកហៅ ឲ្យ ំេ្ ំចូ្លហៅបាន្ូរបនតិច្ហៅប  ណណឹ ងបានវច្កកូនវច្ក
ហៅហៅ សងហេហៅហ វ្ើប ណយសៃហេើយវច្កកូនហៅហៅ។ េ្ ំហ វ្ើប ណយសៃដល់វត្រេប់វដរេនឹង 
១០០ព្ៃៃ មួយឆ្ន ំ េ្ ំហ វ្ើទល់វត្រេប់។ 

ក៖ ចាា៎ ! បានហេល យអ្ញ្ច ឹងហៅឱ្យរគាន់វត្ឱ្យប  ណណឹ ងហេើយ វលងឱ្យអ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងហេា៎? 

េ៖ វលងឱ្យផ្លា ច់្អ្ស់រលីង ហៅវត្ហេចិ្ញ្ច ឹមេ្ ំរាល់ព្ៃៃ ១៦០០០មួយវេ។ 

ក៖ មួយវេ? 

េ៖ ចាស! ប  នហបើកហៅកវនាង្ គារ។ ហៅហេកាត់្កូនហចាលហទៀត្ កាលហៃលម នបាន៣ម ឺន
ជាង កូនដល់អាយ ហេកាត់្ហចាលៗអ្ស់ហៅេនឹង។ ដល់១៥ឆ្ន ំហេកាត់្ហចាលហេើយ។ 

ក៖ រួច្ហៅមួយវេមួយម ឺនជាង ដឹងទិញអី្ហេបាន។  (ហសើច្) 



េ៖ ហៅហេកាត់្ហចាលហទៀត្ហៅសល់មួយវេមួយម ឺនហទៀត្។ វេេនឹងដឹងហបើកបានប   ា នហទហនៀក
ប   ា នហៅរបំាៃីររបំាបីវេអ្ត់្ទន់ហបើកផង។ 

ក៖ ច្ ោះហបើចំាសរ ប មួយវេហេហបើកមាងហៅរាងរគាន់ហឃើញល យតិ្ច្ ហកើត្ហទ។ 

េ៖ សរ បមួយវេ! 

ក៖ មួយឆ្ន ំៗ! 

េ៖ មួយឆ្ន ំ! ប   ា នឆ្ន ំហបើកមតងក៏បានវដរ ហររោះវដងរកោសហយើងហៅហនោះ រកោសហបើកល យ
ហៅហនោះ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងចំាមួយៃីរឆ្ន ំចំាហៅហបើកហៅបានហឃើញល យតិ្ច្ ហបើហៅហបើករាល់វេរគាន់វត្អ្ស់ព្ៃា 
ម ូតូ្ឌ បេនឹងអ្ស់រលីងបាត់្។ 

េ៖ អ្ស់រលីង ហបើកហៅកវនាង្ គារហណ្ដោះ ហៅជិត្ផទោះេនឹង ហៅជាយវដនេនឹង។ 

ក៖ េាា៎! ហៅជាយវដនហៅព្ៃ ហេហៅអី្ហេែញិហភាច្បាត់្ហេើយមីង? 

េ៖ សំហៅលូន។ 

ក៖ សំហៅលូន។ 

េ៖ េនឹងហេើយ ប  នេ្ ំហៅជាប់រៃំរបទល់ព្ៃ ស្លព នព្ៃខាងហនោះេ្ ំខាងហនោះ។ 

ក៖ អ្នកមីងរកស ី? 

េ៖ កាលម នេ្ ំហៅេនឹងដូច្ថាហខាា ច្បតីេ្ ំេនឹងគាត់្ហ វ្ើការហ វ្ើអី្ជាមួយហេហលើកហរត្ហលើកសវណា ក
អ្ញ្ច ឹងហៅណ្ដា៎។ េ្ ំហ វ្ើនំហ វ្ើអី្បងហបាោះឱ្យហេអ្ញ្ច ឹងហៅ ដល់ហៃលមកចាស់ហេើយតំាងវត្ៃីអ្ត់្ៃី
គាត់្ េ្ ំអ្ត់្វដលរកអី្ហ វ្ើអី្ហទ វត្កូនហេចិ្ញ្ច ឹម។ 

ក៖ ចាា៎ ! 



េ៖ ហេើយកូនស ទធវត្អ្ត់្ហទៀត្ េ្ ំៃិបាកហេើយដូច្កូនេ្ ំអាមួយវដងការរបៃនធហៅទីហនោះេនឹង 
ប  វនតឥឡូែវាវបកគាន ។ គាន ហៅឲ្យល យហេហៅទរល យៃីហេ ហេហចាលគាន  ដល់ហៃលហេចាប់អាវរង
ថាន ំហញៀនថាន ំអី្េនឹងហៅក៏ហេហចាទគាន ថាគាន េនឹងវនា៎លក់ថាន ំលក់អី្ វដលអាអ្នកជំរក់ល យេនឹង 
ដល់ហៃលហៅដល់េនឹងហេចាប់គាន ៗហេថាហេយកវនា៎៥០០ ហយើងអ្នករក វាសហរមច្ហយើងវាគាា នហទ
ណ្ដា៎  មិនទន់លក់អី្ៗណ្ដសា៎ ដល់ហេើយកូនេ្ ំហេបញ្ជូ នហៅហលើ ហេបញ្ជូ នហៅហលើជាប់េ ក៣ ឆ្ន ំ
ណ្ដា៎ ង។ 

ក៖ ចំ្! 

េ៖ ហទើបវត្រួច្ េនឹងរគាន់វត្រកយហេហចាត្េនឹងឲ្យល យហេហេើយណ្ដសា៎ ដល់ហៃលហេើយវាយក
ល យេនឹងហៅទិញថាន ំលក់ហេហៅជីកកន ងដីហឃើញថាន ំដបអឹ្មហយើងហៃញៗដបេនឹង ប   ា នរន់
រគាប់ហៃលហៅដល់េនឹង ហេចាប់វាហៅដល់េនឹងទំងបាីទំងរបៃនធវាណ្ដសា៎ ហេហចាទកូនហយើង  
វដរ។ ដល់ហចាទកូនហយើងហៅដល់កវនាងវនា៎! ប ូលីសហេត្តស្សឡាញ់ប ូលីសហេត្តហេស ៥ំ០០ 
ហេើយហយើងហៅដល់ហសាើហមា ង៩ ហេើយហមា ង១២ ហេឱ្យហយើងហៅជួបហេ។ ហេឱ្យយក៥០០ហៅ
ហេើយហយើងសរមាប់អ្នកអ្ត់្ វាអ្ត់្ល យណ្ដសា៎ ហយើងរកហេមិនទន់ មានរបស់ម ូតូ្មានអី្េនឹង
រគាន់វត្ហយើងលក់វាមិនទន់។ របមូលលក់វាមិនទន់ ដល់ហៃលហេើយចឹ្ងហៅហេយកហៅចឹ្ង 
ហេយកហៅកូនេ្ ំហៅជាប់ហៅេនឹងបាន៣ឆ្ន ំៗ ប  វនតកូនេ្ ំវាៃិបាកវត្របំា របំាមួយវេហទ ដល់ហរៅ
ៃីេនឹងហេឱ្យកូនេ្ ំហ វ្ើច្ ងហៅរេូត្ជាមួយសកតិ៥ណ្ដសា៎ ច្ ងហៅរេូត្ធ្លត់្ហេើយសសា ោះមក។ 

ក៖ ហៅកវនាងជាប់ៃនធធ្ល គារេនឹង? 

េ៖ េនឹងហេើយជាប់កន ងៃនធធ្ល គារេនឹង េនឹងអ្ត់្មានៃិបាកហទ ហ វ្ើច្ ងហៅរេូត្ ៃិបាកវត្៦វេ
េនឹងហទ ហេើយេ្ ំចាញ់ហបាកហេចាញ់ហបាកអាអ្នករត់្ការេនឹងអ្ស់២៥០០(ដ លាា រ) ដូរហេយក
៣០០០ណ្ដសា៎។ 

ក៖ ៣០០ដ លាា រ? 

េ៖ េនឹងហេើយ ហេយក៣៥០០។ 



ក៖ ហរឿងកូនេនឹងវមនហទ? 

េ៖ ហរឿងកូនេនឹងណ្ដស់។  

ក៖ ចំ្! 

េ៖ ហេយកេ្ ំហៃលអ្ញ្ច ឹងហៅ ហេយកេ្ ំម នដំបូងេ្ ំអ្ត់្ឱ្យហទ អ្ត់្ឱ្យអ្ ីចឹ្ងបានហេអ្នកស្លា ល់ៗ ហេ
អ្នកវដងហនោះហច្ោះវត្និោយេ្ ំថាឱ្យហេហៅហបើហេរត់្ការចឹ្ងឱ្យហៅ វនា៎! វម អារត្ល់ហអ្ើយឱ្យហៅក ំ
ហនោះអី្ វម ឯង ហនោះអី្ ភ័យអី្ឱ្យមាង៥០ (ដ លាា រ) ណ្ដស់ ដល់ហរកាយវារក៥០០។ ៥០០ ៥០ ៥០០
វារករេូត្។ ជួនណ្ដហមា ង 3 ក៏វាហត្មកថាអ្ ំឯងឱ្យល យទមាា ក់ល យឱ្យេ្ ំមកវសែកេ្ ំហឡើង
ត្ លាការហេើយ។ ទមាា ក់ល យឱ្យរេូត្ ទមាា ក់ល យឱ្យរេូត្ហៅេវោះមួយរន់ដល់ដូច្ថាព្ៃាេនឹង
េ្ ំយកមួយរន់ យកហៅរេប់ហច្ោះយកហៅ ហច្ោះវាអ្ត់្ហា នមកយក។ អាមួយណ ងវារបធ្លនទឹក
ស្លែ ត្ហ ោះ វាហមទឹកស្លែ ត្ហ ោះ កូនហមទឹកស្លែ ត្ហ ោះ វាថាហបើអ្ ំឯងឱ្យល យេនឹងវា អ្ ំឯងមកជួបេ្ ំ
សិន ចំាឱ្យវា ថាចឹ្ង ដល់ហៃលហៅជួបអ្ញ្ច ឹងវាថាទ កសិនហៅល យេនឹងក ំអាលឱ្យវា ក ំឱ្យវាអា
េនឹងអ្ត់្ហា នហៅយកល យឯណ្ដ អ្ត់្ហា នមកយកល យ។ ម នយប់ក៏ហៅយក ហៃាើរណ្ដក៏ហៅ
យកវដរ អាអ្នកធ្ល រត់្ការេនឹងហាា ស វាខាងហប អឹ្ម(ប ូលីស)អាេនឹង ដល់ហៃលហេើយហៅសល់
បាន១០០០េនឹង េ្ ំហ វ្ើប ណយេួបឱ្យវម េ្ ំ៣ឆ្ន ំ ឲ្យវាោច់្វត្មាងហៅ ឲ្យវាហយើងហ វ្ើប ណយឲ្យោច់្
រជោះស្សឡោះវត្មាងហៅ។ 

ក៖ េនឹងហេើយឲ្យហេទច្ អាហរគាោះច្ព្រងេនឹងច្ ោះ។ 

េ៖ អាច្ព្រងេនឹង បានប   ា នេ្ ំជំរក់ល យអ្ងាការ អ្ងាការហេហដៀលេ្ ំ ងហអ្ើយកូនហអ្ើយហៅហ វ្ើ
ហៅវត្កន ងព្រៃដំឡូង ហៅហៅកវនាងច្មាក រហេកន ងព្រៃដំឡូងជាមួយហេណ្ដសា៎ ហបាច្ហមា ហេយក
ល យបង់អ្ងាការ រគាន់វត្ហលើសព្ៃៃៃីរព្ៃៃវាហដៀលហយើងហាា ស អ្ងាការេនឹងហាា ស ហលើសៃីរព្ៃៃវា
ហដៀលហយើង ហយើងហ វ្ើហបើកល យមិនទន់េនឹងហាា ស ហដៀល ចាស់ហេើយនិោយមិនៃិត្មិនហទៀង
មិនរត្ង់ថាចឹ្ង វានិោយហដៀលហយើងចឹ្ង ហេើយហយើងអ្ងវរវាហេើយេនឹងហាា ស េ្ ំថាហបើេាួនមិន
ទន់ហទអូ្នហអ្ើយចំា២ព្ៃៃហទៀត្ហៅ ដូច្ថាចឹ្ងហាា សណ្ដសា៎។ វាហដៀលឯង ដល់ហេើយេ្ ំបង់ឱ្យហេ
របឹងហ វ្ើេនឹង បង់ឲ្យហេ ងហអ្ើយហឡើងភនំអាហឡើងភនំោំអាវលងសវណា កហ ោះហឡើងមិនរួច្ក៏របឹង



ហឡើងហេរត្ហៃសរត្ថាសេនឹង ហោយស្លរកូនណ្ដសា៎។ េ្ ំហែទ ណ្ដស់មកធ្លា ក់េាួននឹងកូនេនឹង
េ្ ំហែទ  ទល់វត្េ្ ំឈឺ្ប ីសរប់េាា៎ កាលវេហយើងវេរបំាឈឺ្ប ីសរប់ហេើយេ្ ំ ឈឺ្សនាប់មាន
ដឹងេាួនណ្ដ កូនវសងយកហៅហៃទយវាវសងច្ ោះវសងហឡើងៃត្វដងទូរស័ៃទឱ្យហមើល ហៅហែៀច្មាត់្
ហែៀច្កអ្ស់ហេើយេនឹងេ្ ំហ ោះ បានជាបានរបវេលមួយវេហត្ើ េ្ ំមកេនឹង។ 

ក៖ េាា៎! អ្ញ្ច ឹងហទើបមកហៅទីវដរ? 

េ៖ ហទើបមកេនឹងបានមួយវេជាងេនឹង េ្ ំមកៃីវេ៦។ 

ក៖ ហបើសិនជាហៅហ ោះមានការររហ វ្ើ វត្ហៅទីហនោះអ្ត់្មានណ្ដអ្នកមីងហណ្ដោះ? 

េ៖ ហៅទីហនោះបានវត្ហ វ្ើហរាងច្រកេនឹង។ 

ក៖ វត្ហៅនហណ្ដោះមាន... 

េ៖ ហៅហ ោះវាការររហ វ្ើព្ៃវាមាន ប  នចូ្លហៅកន ងដូច្ថាហយើងគាា នល យហ វ្ើបាត់្ហ វ្ើអី្ ក៏ៃិបាក
វដរ។ ហេចាប់ហេហដញហេចាប់វដរណ្ដសា៎។ េនឹងហេើយ ហេើយហបើហយើងចូ្លផារព្ៃលក់ដូរ ហយើង
អ្ត់្ហ វ្ើបាត់្ក៏ហយើងអ្ត់្បានចូ្លវដរ។ ហយើងព្ៃៃបានៗហយើងចូ្ល ហមា ង៩ ហមា ង១០អី្ បានៗហយើង
ចូ្ល ចូ្លហ វ្ើអី្ហៃាើរេនឹងអ្នកលក់ហាា ស ហបើអ្ញ្ច ឹងហទហឡើងហៅមានវត្កាត់្អាវលងវនា៎ អូ្រ ឆ្ាងអូ្រ
េនឹងគាន  ហយើងឆ្ាងទឹកហៅ។ 

ក៖ ច្ ោះវាអ្ត់្ចាប់ហទ ហបើសិនជាឆ្ាងអូ្រចឹ្ងអ្នកមីង? 

េ៖ វាអ្ត់្ចាប់ហទ វត្វាមិនហា នហៅហៅព្រៃហទព្ៃហ ោះ។ វាខាា ច្វាមិនហា នហៅព្រៃហទ តិ្ច្វត្វា
ហដញចាប់ហយើង ហយើងរត់្ចូ្លព្រៃរបវេលជាបួនដប់វម រត្ៃីព្រៃវាអ្ត់្ហា នរត់្ផង។ 

ក៖ ហម ច្ចឹ្ង? 

េ៖ មិនដឹងហម ច្វា វាខាា ច្ហយើងព្ែ  វាមិនដឹងអី្មិនដឹង។ 

ក៖ េាា៎េនឹងហេើយ។ 

េ៖ ព្ៃចឹ្ងហាា ស។ 



ក៖ ចាា៎ ! 

េ៖ ហេើយវាេនឹង វាហ វ្ើបាត់្អាទិត្យ ហ វ្ើបាត់្អាទិត្យហយើងវាៃិបាក ហយើងហ វ្ើបាត់្អាទិត្យហយើងមក
ហ វ្ើហនោះហៅ ហេើយហយើងចូ្លហៅជួយលក់ឲ្យហេ មួយរៃឹកបានវត្២០០េនឹង។ 

ក៖ ២០០បាត្? 

េ៖ េនឹងហេើយ! 

ក៖ ២០០បាត្ប   ា នហៅ? 

េ៖ ២០០បាត្ វាបាន២៤០០០ ២៥០០០ (ហរៀល) េនឹងវដរណ្ដា៎។ ហបើហយើងដូរកាត់្ទឹក កាត់្អី្
ហៅ។ 

ក៖ វត្អាេនឹងហបើសិនជាហយើងចូ្លហៅជួយលក់ហេ ហេឱ្យហយើងលក់ឲ្យហេអ្ញ្ច ឹងណ្ដា៎? 

េ៖ លក់ព្ៃ ស្សលាញ់មីហៅេ្ ំេនឹងហាា ស ស្សឡាញ់ណ្ដស់ វាទិញវសបកហជើង ទិញហខាអាែឲ្យ
ទិញអី្វាស ំយកហៅព្ៃហទៀត្ហ ោះ ប  វនតវម ឪវាមិនឲ្យយកហៅ មីហៅេ្ ំ។ 

ក៖ ភាេហរច្ើនទល់វត្ស្លច់្ញាតិ្ទល់វត្អ្ត់្ស ីមានស ីស េចិ្ត្តហៅជាមួយបងបែូន។ 

េ៖ េនឹងហេើយ! 

ក៖ ស្លច់្ញាតិ្ែញិ អ្ត់្ហៅហៅជាមួយហេហទ។ 

េ៖ ហៅស្សីេ្ ំ ហនោះរូបៃត្វា ហមើលរូបៃត្វា។  

ក៖ េនឹងហេើយចំាហមើលអ្នកមីងយករូបៃត្ឱ្យហមើល។ 

េ៖ ៃិបាកហែទ ណ្ដស់ មិនបាច់្រាប់ហរៀបសៃវរេប់ ប  នជំ ន់អាៃត្េនឹង ំទឹកវភនកហទ វមនហត្ើ
េ្ ំ រាប់ហរៀបហរឿងរេួស្លរេ្ ំោ ងហម ច្អី្ហម ច្មិនទឹកវភនកហទ េ្ ំនិោយមិនរួច្ហទ រេួស្លរេ្ ំមាន្ម៌
ហមតាត របៃនធកូនណ្ដស់ អ្ត់្ហច្ោះហនោះហទ ដល់ហៃលហេើយ ហនៀលកាលេនឹងេ្ ំរត់្ៃរឪវាេនឹងហាា
ស។ 



ក៖ ចាា៎ ! 

េ៖ រត់្ៃរឪវា ហៅប  នេនឹងហាា ស ដឹកព្ដវម ផង រត់្ៃរវាេនឹងផង។ 

ក៖ េនឹងកូនអ្នកមីងេនឹងហេា៎ (គាត់្បរា ញរូបៃត្កូនរបស់គាត់្)? 

េ៖ េនឹងឪវាេនឹងកូនេ្ ំ។ រូបៃត្ហនោះហៅេ្ ំ រតូ្ែរគាប់រតូ្ែអី្ហឡើងរហលោះរលួយស្លច់្អ្ស់ហេើយ
ហមើលហនោះ (បទបរា ញស្លា កស្លន មហៅហលើដងេាួនរបស់គាត់្ហៃលគាត់្រតូ្ែរគាប់ហេើយមានស្លា ក 
ស្លន ម)។ 

ក៖ អឹ្ស! អ្នកមីងធ្លា ប់រតូ្ែហទៀត្? 

េ៖ ហនោះ! 

ក៖ ហៃលជំ ន់ណ្ដ ហៃលរតូ្ែរគាប់េនឹង? 

េ៖ ជំ ន់ហយើងរត់្អាៃត្េនឹង ហនោះឪវា ហនោះកូនវា ហនោះបង។ 

ក៖ េាា៎ហកាងណ្ដស់។ 

េ៖ កូនហកាងហទើបវត្ឈ្ប់ហរៀន ៃិបាកឪវាវលងទិញដីហេ ហ វ្ើផទោះហេើយវាជំរក់ហេណ្ដស់ ដល់
ហេើយវាស ំឈ្ប់ ហនោះមីបែូន។ 

ក៖ ចាស! ស្លែ ត្ៗហទៀត្ហាា ស។ 

េ៖ មកេនឹងហេច្ង់បានរេប់គាន ។ 

ក៖ អាយ ប   ា នហេើយទំងៃីរ ក់េនឹង? 

េ៖ មីបងហនោះអាយ ១៦ឆ្ន ំ ឆ្ន ំេនឹងហេើយណ្ដា៎  មិនទន់មានអ្ត្តសញ្ញា ណប័ណណវដលហទ មីបែូន
េនឹងហៅអាយ ១៤ហទ អាយ ១៤ ប  នមីបែូនហនោះ្ំជាងគាន ។ 

ក៖ ចាស! អ្នកមីក ំទន់អាលឲ្យមានបាីអី្ឲ្យហៅតិ្ច្ហទៀត្សិនហៅហោយស្លរហទើបវត្១៥ ១៦ឆ្ន ំ។ 



េ៖ ចាស! ផទោះហនោះហេឌ បច្ ោះហឡើងៗ ឌ បហៅហរាងច្រក ហេើយហ ោះអាមួយហ ោះអាមួយផទោះហ ោះ ផទោះ
លក់ឥវា ន់េនឹងវាហច្ោះវត្វផាផ្លក  វាថាហេត្ វត្ឯងមិនដល់ហេ ហេើយហយើងរក ហេ... បា  (គាត់្សួរហៅ
កាន់ហៅរបស់គាត់្) ហេហលង ហេហឃើញហនោះរូបៃត្ “បា េ្ ំ ហមើលបា រត្ល់េ្ ំហមើល បា រត្ល់េ្ ”ំ ស
សមាីវផែម។ 

ក៖ វត្ឥឡូែគាត់្ហៅជាប់ដវដលហទ ហត្ើអ្នកមីងហេា៎? 

េ៖ អ្ត់្ហទ!រួច្ហេើយៗ រួច្បាន១ឆ្ន ំហេើយ រគាន់វត្រួច្មកហលាកហអ្ើយ ផទោះេ្ ំឱ្យហឡើងវណន
មន សសទិញស្ស្លហបៀរប   ា នហេយកមកោក់បញ្ឈរចំា ហេើយអ្នកជិត្ខាងអី្ហេមកហមើលច្ ោះកូនេ្ ំ
វាស ទធវត្សាូត្ៗណ្ដស់ សាូត្ណ្ដស់។ 

ក៖ ហៅរតូ្ែហេហចាទមីងហអ្ើយ ភាេហរច្ើនណ្ដស់។ 

េ៖ ចាស! េនឹងហេើយ។ 

ក៖ ឱ្យវត្មានជាប់អាេនឹង ឱ្យវត្រតូ្ែហេហចាទហទោះហយើងអ្ត់្ហ វ្ើក៏ហោយ ក៏រតូ្ែវត្ហៅកវនាងជាប់
ៃនធ្ គារ ហោោះស្ស្លយែ   លវដរ។ 

េ៖ េនឹងហេើយ ហោោះស្ស្លយហឡើងែ   ល។  

ក៖ អ្នកមីងច្ ោះសួរៃីបងបែូនតិ្ច្ហមើល អ្នកមីងមានបងបែូនប   ា ន ក់វដរ? 

េ៖ បងបែូនេ្ ំហមើល១១ ក់។ 

ក៖ អួ្យ! ហរច្ើនហម ោះ! 

េ៖ ប  នស្លា ប់ជំ ន់អាៃត្អ្ស់ ក៥មួយ ស្លា ប់ជំ ន់អាៃត្អ្ស់៤ អ្ស់៤ មកស្លា ប់ហយើងអា
វលងវបកហេើយហនោះ ហទើបវត្បាន៤ ៥ឆ្ន ំេនឹងហទ ស្លា ប់មួយហទៀត្ អ្ស់៦ហេើយណ្ដសា៎ ហៅសល់
រាល់ព្ៃៃ៥ ក់។  

ក៖ ៥ ក់! 

េ៖ ចាា៎ ! 



ក៖ អ្នកមីងជាកូនទីប   ា នែញិ? 

េ៖ េ្ ំកូនទី៤! 

ក៖ ចាា៎ ! 

េ៖ ហាា៎ ! កូនហមើល... ប ទ ប់មកសល់ៃីេ្ ំហៅវាសល់៣ ក់ហេើយណ្ដសា៎ េនឹងកូនទីប   ា ន  
ហមើល? 

ក៖ កូនទី... ៨ហេ...? 

េ៖ ៧េី? 

ក៖ កូនទី... ៨...រតូ្ែហេើយ។ 

េ៖ កូនទី៨។ 

ក៖ ហោយស្លរហៅ៣ ក់ហទៀត្។ 

េ៖ េនឹងហេើយ ឥឡូែស្លា ប់អ្ស់ហេើយ ស្លា ប់អ្ស់ហៅសល់វត្៤ ក់ ស្សី២េនឹង បែូនេ្ ំមួយហេើយ
របរស២ ហៅសល់វត្ប  ណណឹ ង។ 

ក៖ អូ្! ស្សី២ របរស២? 

េ៖ ចាា៎ ! ហៅរាល់ព្ៃៃ ប  វនតហេស ទធវត្រគាន់ហបើ ហេហៅព្រៃវែងណឹង។ 

ក៖ អ្នកមីងហៅសល់បែូនស្សី២ ហៅសល់បែូនរបរស២? 

េ៖ ចាា៎ ! បងរបរសមួយប ទ ប់េ្ ំ បែូនហៅមួយរបរស ហេើយប ទ ប់ស្សីមួយប ទ ប់េ្ ំ។ 

ក៖ ចាា៎ ! ប  វនាទំងស្សីហទៀត្ ចឹ្ងរាល់ព្ៃៃសល់វត្៤ ក់ហទ ហេា៎? 

េ៖ សល់វត្៥ហទ។ 

ក៖ ទំងអ្នកមីងវដរ? 



េ៖ ចាា៎ ! សល់វត្៤ហទ។ 

ក៖ អ្នកមីងចំាហ ា្ ោះបងបែូនទំង១១ ក់េនឹង ក់អ្ត់្? 

េ៖ ចំាហទហត្ើ! 

ក៖ ហមើលអ្នកមីងរបាប់ហ ា្ ោះតិ្ច្ហមើល? 

េ៖ ប ទ ប់បងហេបងែស់េនឹងហទើបវត្ស្លា ប់ហទណ្ដសា៎។ 

ក៖ ចាស! គាត់្ហ ា្ ោះអី្ហេេាោះកមីង តំាងៃីបងហេរេូត្ដល់ហៅហេ បងបែូនអ្នកមីង? 

េ៖ បងបែូនេ្ ំ១១ ក់េនឹងហ ា្ ោះ បងសន បងស្លន បងោ នេនឹងហេយកហៅព្ែ  ហចាលទំងបាី
ទំងរបៃនធទំងកូនេនឹងមួយរករមេនឹងណ្ដសា៎ជំ ន់អាៃត្ ហេើយវាេនឹងស្លា ប់ជំ ន់ក៥ ហៅក
៥មកែញិស្លា ប់ រេរនចាញ់ហ ោះ។ 

ក៖ បងហបៀន? 

េ៖ េនឹងហេើយ បងហបៀន! ហេើយបងឃ នេនឹងហេសមាា ប់ហចាល របៃនធគាត់្ដូច្ថារបៃនធគាត់្ផិត្
ហៅហៅរស់...គាត់្ខាងសនតិស េភូមិ ដល់ហេើយហេរកចាក់គាត់្ហេត្ថាគាត់្េនឹងសមាា ប់ហេ។ ហេ
ច្ង់យកហៅចឹ្ង ដល់ហេចាប់គាត់្ចឹ្ង ហេចាប់ច្ងគាត់្យកហៅឃ ំ យកហៅឃ ំហេរបរងបញ្ជូ នគាត់្
ហៅស្សរក គាត់្រត់្រួច្ រត់្រួច្ហៅហៅកំៃង់ចាម ហៅហៅភូមិបំៃ កេនឹង េ្ ំជូនហៅណឹង ជូនហៅណឹង
ហៅរបៃនធគាត់្េូច្ជាមួយរបធ្លនភូមិហេេនឹង។ ហេ...អារបធ្លនភូមិហេេនឹង ហេខាងព្រៃផង ខាង
ស្សរកផង គាត់្ហៅងូត្ទឹកលាៃ ច្ចឹ្ងហាា ស ជាមួយកូនគាត់្អាយ ៨ឆ្ន ំ កូនគាត់្ហាា ស ហេហៅ
បាញ់គាត់្ហៅអាវលងកវនាងហបៀរទឹកេនឹង។ បាញ់គាត់្ស្លា ប់ហៅេនឹងហៅ បងឃ នេនឹង មកហខាា ច្
បងផ នេ្ ំេនឹង របៃនធគាត់្េនឹងបំៃ លរប់នឹងសាឹកដំឡូង របៃនធហេេនឹងក៏កបត់្វដរ បំៃ លរប់
នឹងសាឹកដំឡូង។ 

ក៖ ហេា៎! បំៃ លបាី? 



េ៖ បងេ្ ំស្លែ ត្ណ្ដស់ដូច្យួនចឹ្ង និោយៃីរកយសមាីវផែមរលួយេ្ ំរបាប់ ង ហៅរបៃនធថា
 ងមិនោច់្ៃីមាត់្ហទ។ ហកាត្វាហា នបំៃ លបាីនឹងសាឹកដំឡូងហាា ស។ 

ក៖ ដំឡូងអី្ហេែញិបានៃ ល? 

េ៖ អាដំឡូងហឈ្ើហយើងេនឹង បំៃ លជាមួយអ្ង់រទីន ៃ លរប់កែួត្ កែួត្ៗរងឹហរោះ រប់មួយរហំៃច្ 
ឱ្យស្សស់អាញឹម ហេើយហៅេូច្ជាមួយបាីហេរបធ្លនសេករណ៍ ហមើល។ 

ក៖ហេើយហៅកន ងជំ ន់ ប  ល ៃត្ ហៃលេនឹង? 

េ៖ កាលេនឹងវាហៅកន ងអាវដងឆ្ន ំេ ក...ឆ្ន ំ៧៦។ 

ក៖ េាា៎! ចឹ្ងចូ្ល ប  ល ៃត្ ហេើយ។ 

េ៖ ចាស! ចូ្ល ប  ល ៃត្ហេើយ ដល់ហៃលហេើយវាខាា ច្វាជាប់េ ក វាបំៃ លបាីឱ្យរប់ហៅ។ េនឹង! 
ហេើយហៅហលាកបងហភឿនហេើយេ្ ំេនឹង ប ទ ប់គាន មក បែូនេ្ ំេនឹងមីហៅេ្ ំេនឹង ហៅ៤ ក់េនឹង។ 

ក៖ ហ ា្ ោះអី្ហេហទៀត្ ប ទ ប់មីងហទៀត្មក? 

េ៖ ហមើលប ទ ប់េ្ ំ... វដងប ទ ប់វដងថាហលាកបងផ ន ហេបំៃ លដំឡូងេនឹងហាា ស មកហរកាយ
ហទៀត្ហលាកបងហភឿន បងហភឿនមកេ្ ំ េ្ ំមកបានេីម េីមហេើយបានអាសួន អាសួន...អាសួនេនឹ
ក៏បាត់្េាួនជំ ន់ហយើងហស្លភឹម។ 

ក៖ ហស្លភឹមេនឹងអី្ហេហៅអ្នកមីង េ្ ំអ្ត់្ស្លា ល់? 

េ៖ ហស្លភឹម ហយើងទមាា ក់ លន់ នល់ ហយើងមិនហស្លភឹម។ 

ក៖ េាា៎! 

េ៖ ហេើយដល់ហៃលជំ ន់ ហស្លភឹមេនឹង ៨ឆ្ន ំ ហស្លភឹម៨វេហទ មិនវមន ៨ឆ្ន ំហទ ៨វេ ជំ ន់ 
ហស្លភឹម៨វេ។ 

ក៖អូ្!  ចឹ្ងប ទ ប់ៃី លន់ នល់ហេើយ ហស្លភឹម ហស្លភឹមហេើយបាន ប  ល ៃត្? 



េ៖ បានចូ្លប  លៃត្ហទៀត្។ 

ក៖ េ្ ំហទើបវត្ដឹងហទហនៀក។ 

េ៖ លន់ នល់េនឹងម នហេបងែស់ហេើយណ្ដសា៎។ 

ក៖ ចាា៎ ! 

េ៖ បានមកហស្លភឹម ហស្លភឹម៨វេ ៨វេបានមកអាៃត្ េនឹងវនា៎! មកេ្ ំ បែូនេ្ ំអាសួនេនឹង បាន
មកអាហៅហៅរាល់ព្ៃៃេនឹ បួន ក់។ 

ក៖ ហ ា្ ោះអី្ហេៃូមួយហៅហេ? 

េ៖ អាហៅេនឹងហេើយ ហ ា្ ោះហៅេនឹងហេើយ ហ ា្ ោះហៅេនឹងម ង។ េិត្ហមើលេ្ ំរាប់េ សហត្ើ េ្ ំរាប់
េ សហមើល ហលាកបងហភឿន េ្ ំ អាសួន...វនា៎...ហលាកបងហភឿន េ្ ំ មីេីម អាសួន អាហៅ៥ ក់។ មក
ហរកាយ៥ ក់ េ្ ំ េិត្ហៅប ទ ប់មក៥ េ្ ំទី៩េនឹងេី ហេើយេ្ ំប ទ ប់ទីប   ា នហមើល... 

ក៖ ចំាហមើល ចំាេិត្តាមេនឹង។ 

េ៖ ហមើលេ្ ំរាប់ៃី ហលាកបងសន បងស្លន បងោ ន  បងហបៀន បងឃ ន ហលាកបងផ ន ៦ហេើយ
ណ្ដសា៎។ 

ក៖ ចាា៎ ! 

េ៖ ស្លា ប់មួយហទៀត្ ប ទ ប់េ្ ំេនឹងមួយ ស្លា ប់មួយ ឆ្ន ំហរាង អ្ត់្មានហ ា្ ោះហទ ហកើត្មកមិនទន់
មានហ ា្ ោះហទស្លា ប់។ េនឹងមួយ ឆ្ន ំហរាង ហេើយមកហមើល ៦ហេើយហណ្ដោះ? 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ហេើយបានមកេ្ ំ អឺ្...ហលាកបងហភឿន េ្ ំ... 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងកូនទី៧ ទី៨ េនឹង។ 

េ៖ ទី៧េ្ ំ បានមក មីេីម អាសួន អាហៅ ចឹ្ងហេើយេ្ ំ ៥ ក់ ហៅមក...ប ទ ប់េ្ ំមក... 



ក៖ ចាា៎ ! អ្នកមីងហម ច្វដលហៅហៃលហកាងហលងជាមួយបងបែូនសបាយអ្ត់្? 

េ៖ សបាយហត្ើ! 

ក៖ ហេើយហម ច្េាោះហៅ? ដូច្ការហលងហសើច្ អាហៃលហៅអ្ត់្ទន់មាននរណ្ដហេស្លា ប់ហ ោះេាា៎?
ហម ច្វដររស់ហៅជាមួយរករមរេួស្លរ? 

េ៖ កាលេនឹងេ្ ំហៅតូ្ច្ជាងហេេនឹង េ្ ំមិនដឹងផង េ្ ំតូ្ច្ជាងណ្ដស់ កាលេនឹង េ្ ំហទើបវត្មក្ំ
ហយើងហមើលឆ្ន ំប   ា នហទ េ្ ំ្ំ េ្ ំការឆ្ន ំ ៧៣(១៩៧៣) ការម ន...ការហេើយហយើងរត់្ហាា ស ការ
ហេើយភាា មវបក លន់ នល់ ភាា ម។ ហេទមាា ក់សហមាច្ភាា ម េ្ ំការហេើយហាា ស។ 

ក៖ អី្ក៏ចំ្ឆ្ន ំហម ោះៗ! 

េ៖ ការ ដឹងវត្ការហេើយ េ្ ំហៅហៅកំៃង់ចាម។ បាីេ្ ំេនឹងហេហៅជួលឡានជួលអី្ ហបើករត់្ហៅ
កំៃង់ចាម  ហៅបានកនាោះវេ ហេទមាា ក់សហមាច្េនឹង ចូ្ល លន់ នល់ េនឹង មិនទន់ហច្ោះោំបាយស ី
ផង។ និោយៃីកបា ល់ហហាោះទមាា ក់បាញ់វបកកាតាកឱ្យៃួកទហាន វា...ផទោះេ្ ំជួលហៅណ ងឱ្យ
ហឡើងហរជាយ េ្ ំយំហអ្ើយយំ ឈ្រឱ្បសសរយំរកវត្វម  ដល់ហៃលអ្ញ្ច ឹងហៅ េ្ ំក៏ព្ត្ក ង ហៅវក
ឡានណ ង ហេឱ្យរៃូឡាន ជូនេ្ ំមកដល់ព្រៃរចំាង ព្រៃរចំាងភូមិរៃីង ផទោះៃួកមា កបាីេ្ ំេនឹង មកផទោះ
លន់ នល់ មិនស ទធវត្ៃួកហែៀត្ណ្ដមោម រគាន់វត្ហឃើញឡានមកវលងកំាហភាើងទញសរមរក
បាញ់ ប  វនតតារេួស្លរេ្ ំគាត់្ហច្ោះហែៀត្ណ្ដមហ ោះ គាត់្ ច្ ោះហៅស ំផាូែហេបានហេឲ្យហៅហាា ស ហេ
ហឃើញមានស្សីមានរបរសបានៗហៅ។ 

ក៖ ចាស! អ្នកមីងបងបែូនទំងអ្ស់អ្នកមីងសនិត្ស្លន លជាមួយអ្នកណ្ដហេជាងហេ? 

េ៖ ទំងអ្ស់! េ្ ំហៅតូ្ច្ជាងហេ ហេស្សឡាញ់ទំងអ្ស់ អ្ត់្មានស្សី មានវត្េ្ ំម នហេ។ 

ក៖ ភាេហរច្ើនអ្នកមីងហៃលេនឹងៃួកគាត់្របកបការររអី្ហេវដរបងៗ? 

េ៖ ហ វ្ើវស្ស! 

ក៖វស្សទំងអ្ស់? 



េ៖ ហ វ្ើវស្សទំងអ្ស់។ 

ក៖ ហៅព្រៃវែងេនឹងម ងហេា៎? 

េ៖ ហៅព្រៃវែង ខាងហកើត្ភនំហឈ្ើកាច់្ ហ វ្ើវស្សទំងអ្ស់។ ហ វ្ើវស្ស មានហ វ្ើអី្ រកស ីអី្ហយើងៃីហដើមហ វ្ើ
វត្វស្សេនឹងហេើយ។ 

ក៖ ចាស! អ្នកមីងហៅហេត្តព្រៃវែងៃីហដើមហឡើយ សមបូរព្រៃហឈ្ើអ្ត់្? 

េ៖ អ្ត់្សមបូរហទ ហៅវត្អ្ ីចឹ្ងហៅវត្ដវដល។ 

ក៖ ហៅវត្្មាតាអ្ញ្ច ឹងវត្ម ង? 

េ៖ ហបើៃីជំ ន់វដងបងៗេ្ ំហៅតូ្ច្ៗចឹ្ងហៅណ្ដស់ វម េ្ ំហៅតូ្ច្ៗសមបូរស្លា ច់្។ 

ក៖ ហដើមស្លា ច់្? 

េ៖ ស្លា ច់្! ស្លា ច់្េពស់ៗចឹ្ង ហដើមវាេពស់ហេយកហ វ្ើសសរផទោះសសរអី្ អ្នកអ្ត់្អ្នកអី្ហៅណ្ដសា៎។ 
គាា នហទ គាា នហដើមហឈ្ើអី្ហទ មានវត្ស្លា ច់្មួយម េកាលណ ង។ 

ក៖ វត្ហ ា្ ោះស ទធវត្ព្រៃវែង េូៗ! 

េ៖ ព្រៃវែង! 

ក៖ េនឹងហេើយ វត្ដល់ហៃលឥឡូែអ្ត់្មានអី្ហស្លោះ។ 

េ៖ អ្ត់្មានអី្ ស្សឡោះលវឹងហលវើយឥឡូែហលាកហអ្ើយ ប  វនតស ទធវត្ផទោះ។ 

ក៖ ស ទធវត្វាលវស្ស! 

េ៖ េនឹងហេើយ វាលតារបរញេនឹងស ទធវត្ផទោះបហណ្ដា យ អ្ត់្ស្លា ល់ផាូែហៅហទេ្ ំ។ ហេមកទទួលយក
ហៅហេមិនស្លា ល់ផាូែហៅទឹ ែហងវងអ្ស់ហេើយ អ្ស់អាលីង ហេើយហបើជិោះអាផាូែចាស់េនឹង អាេនឹង
ស្លា ល់ ហេើយហបើថាហេជិោះអាផាូែកាត់្អ្ញ្ច ឹងអ្ត់្ស្លា ល់ហទ វាលតារបរញេនឹង។ វនា៎ វាលតារបរញ 
េនឹង ស ទធវត្ផទោះទំងអ្ស់ អាវាលេនឹងអាវាលវឆ្កស្លៃ បេនឹង អាវាលេនឹងជំ ន់ លន់ នល់ ហេហាា៎  



ជំ ន់អាៃត្េនឹង ហេជហមាៀសហៅហេយកហៅហ វ្ើព្រៃស្លា ច់្ព្រៃអី្េនឹង រប់េព្ដេហជើងេនឹងហៅ
ណ្ដសា៎ ហេើយឥឡូែស ទធផទោះទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

េ៖ ហដញហខាា ច្ហច្ញអ្ស់រលីង ស ទធវត្ផទោះ ព្ែ  ហចាល ងហអ្ើយ។ 

ក៖ ហេហ វ្ើអី្ហេអ្ត់្ដឹង? 

េ៖ ព្ែ  ហចាល ងហអ្ើយ ហេចាប់ព្ែ  ហចាលអ្ត់្ដឹង អាេិញសមាៃ ត់្េិញអី្ ទំងកូនតូ្ច្កូនអី្ កូនតូ្ច្
ប  នេនឹងក៏ហេព្ែ  ហចាលវដរ ព្ែ  ហចាល។ 

ក៖ េ្ ំឆ្ៃល់ហកាត្វត្មន សសហៃលេនឹងដូច្ហលើកព្ដសមាា ប់ ្ូរៗហម ោះអ្នកមីង? 

េ៖ ហេើយស្លា ហទស េ្ ំហាា សហៅព្ៃៃហមរ ៍ព្ៃៃអាទិត្យចឹ្ង ដូច្ថាហោធ្ល...ហោធ្លសនតិស េស្សរក
ហេហេត្តហេណ ង កវនាងសនតិស េហេត្តហេហ ោះ ហេឲ្យហៅហលងរបជាជនចឹ្ង ហេមកវលងហយើងស្លា
ល់ៗចឹ្ងហាា ស ហេណ្ដត់្ឲ្យហយើងហៅហលងហៅណ្ដសា៎ បងៗ រ ីៗ ចឹ្ងហេឲ្យហៅហលងបួនរបំា
 ក់អ្ ីចឹ្ងហាា ស ហៅហេលីងហៃាើមមន សសហៃាើមអី្ឲ្យស ី ហេស ី េ្ ំអ្ត់្ស ីហទ មិនស ីហទ។ 

ក៖ អាណ្ដប  នែោះយកហម ោះ? 

េ៖ អាមន សសរប់ ហេែោះៃួកសនតិស េហេត្តេនឹង ហេស ីហៃាើម អាវលង...ហេើយច្ ោះហបើហាន់ចំ្ណិត្ៗ
ដូច្ហៃាើមរជូកចឹ្ង ោក់លីងហៅវាហលាត្រតិ្កៗៗ។ 

ក៖ េិត្ហៅឮលបីថាដូច្ហៃាើមរជូកអ្ត់្សូែហលាត្ ដូច្អាមន សសហលាត្ហម ោះមីង? 

េ៖ ហលាត្! េ្ ំហឃើញជាក់វសតងហលាត្បហណ្ដា យ េ្ ំអ្ត់្ស ីហទ វឆ្ករតឹ្មៗហនោះ ហេហ វ្ើឱ្យស ី សារការក៏ី
េ្ ំស ីវដរ េ្ ំខាា ច្ហេបនាំស្លច់្មន សស។ ហេើយមន សសរប់ អាវដងៃួកគាន ហៅហ វ្ើការ វាអ្ត់្អី្ស ី
ហ ោះ ស ីបាយវាល់វែកឲ្យស ីហ ោះវាល់វែកឲ្យស ីហ ោះ វាល់វែកឱ្យស ីហលាកហអ្ើយ ហដើរបក់ហលវើយ
បក់រលំ ក៏ហៅវត្ព្ែ  ហ វ្ើបាបគាន  ឱ្យគាន ហ វ្ើការវដរ ថាន ក់ចាប់កូនៃិកូនអី្ស ីែញិហៅណ្ដសា៎។ 

ក៖ កូនៃិអី្ហេ? 



េ៖ កូនកាត ម កូនអី្ស ីហ ោះ! 

ក៖ កូនេែ កអី្េនឹង! 

េ៖ កូនេែ កេនឹង កូនៃិ េនឹងហេហៅកូនេែ ក។ 

ក៖ អួ្យ! ក៏ស្លហាែហម ោះអ្នកមីង។ អ្នកមីងដល់ហៃលចូ្លដល់ជំ ន់...មាា យរបស់អ្នកមីងគាត់្
ោ ងហម ច្វដរ? ឥឡូែគាត់្ហៅរស់អ្ត់្? 

េ៖ ហទ! វម េ្ ំស្លា ប់ហេើយ ស្លា ប់ប   ា នឆ្ន ំហេើយ េ្ ំហ វ្ើប ណយ៣ឆ្ន ំ ឲ្យយូរហេើយហមើល... 

ក៖ េាា៎! 

េ៖ ស្លា ប់របំាៃីររបំាបីឆ្ន ំហេើយ វម េ្ ំ...ហបើសិនតាេ្ ំស្លា ប់ដប់ឆ្ន ំហេើយ។ 

ក:ឪៃ កហេាស? 

េ៖ តាេ្ ំ បាីេ្ ំេនឹងហាា ស បាីេ្ ំហរកាយេនឹងស្លា ប់ដប់ឆ្ន ំហេើយ។ 

ក៖ ចាា៎ ! ប  វនតមាា យអ្នកមីងគាត់្ហ ា្ ោះអី្ហេហៅ? 

េ៖ វម េ្ ំហ ា្ ោះេ ីង អឹ្ម។ េ ីង! 

ក៖ េ ីង អឹ្ម! 

េ៖ េ ីង មិនវមនហេងហទ។ ហេងេនឹងឪៃ កេ្ ំ។ 

ក៖ ចាស! ចឹ្ងវម ហ ា្ ោះេ ីង អឹ្ម? 

េ៖ ចាស! 

ក៖ ហេើយហៃលគាត់្ស្លា ប់េនឹងអាយ ប   ា នវដរអ្នកមីង? 

េ៖ អាយ  ៩៧ គាត់្បានយូរណ្ដស់។ 

ក៖ អ្នកមីង! អាយ វែងហទៀត្ហាា ស! 



េ៖ បានយូរណ្ដស់វម េ្ ំ ហេើយ... 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង២០១១គាត់្ស្លា ប់? 

េ៖ េនឹងហេើយ ហទើបវត្ហយើងស្លា ប់វដរេនឹង បានរបំាៃីររបំាបីឆ្ន ំេនឹង។ 

ក៖ ចាស! ហេើយគាត់្អ្នកស្សរកកំហណើ ត្មកៃីណ្ដែញិអ្នកមីង? 

េ៖ ហៅ...ស្សរកកំហណើ ត្គាត់្ហៅទីណ ងម ង។ 

ក៖ ព្រៃវែងេនឹងម ង? 

េ៖ ហៅេនឹងម ង ហៅឃ ំសពឺេេនឹងម ងណ្ដសា៎។ ហៅឃ ំសពឺេេនឹងវម េ្ ំ ឃ ំសពឺេ ស្សរកបាភនំ ហេត្តព្រៃ
វែង។ កាលជំ ន់ប  លៃត្ហេោក់ចឹ្ង ឃ ំសពឺេចឹ្ងណ្ដសា៎។ 

ក៖ គាត់្ជាមន សសោ ងហម ច្វដរអ្នកមីង មាា យ? 

េ៖ វម េ្ ំ គាត់្អ្នក្ម៌អ្នកអារយ ហេមិនសូែហ វ្ើបាបគាត់្ហទ។ គាត់្សាូត្ណ្ដស់ ហេមិនសូែមកេ
រមាមអី្គាត់្ហទ គាត់្ហមើលវត្ហៅេនឹងអី្ គាត់្ដូច្ថាគាត់្ោ ប់ៃិបាកចិ្ត្តអាហរឿងកូនហៅគាត់្ ហេ
ចាប់ហ វ្ើទហានហ វ្ើអី្េនឹង គាត់្ហច្ោះវត្ៃិបាកចិ្ត្តគាត់្វដរណ្ដស់ ដល់ហៃលគាត់្ឈឺ្ ម នដំបូង
គាត់្ឈឺ្វបករគាប់វភនកេនឹង ហៃលវបករគាប់វភនកេនឹង េ្ ំយកគាត់្ហៅហមើលហៅជាយវដនេាសា៎ 
ហមើល... 

ក៖ ហេើយហម ច្ដល់ថាន ក់វបករគាប់វភនកហម ោះ? 

េ៖ គាត់្េ សរេូគាត់្ហាា ស ដូច្ថាគាត់្អ្ត់្កាន់ហជើង្ូបហ ោះ។ េ្ ំហៅេ្ ំហលើកហជើង្ូបហលើកអី្
ហេើយ បានហៅហៃទយ ហៅអី្ហមើលគាត់្បានជាហៅ។ ក ំអី្គាត់្ស្លា ប់តំាងៃីអាយ វដងវនា៎ ៩១ ហម ោះ
ប  នបានហច្ោះហៅ៥ឆ្ន ំហទៀត្។ ហៅរបំារបំាមួយឆ្ន ំហទៀត្។ 

ក៖ មាា យអ្នកមីងគាត់្អាយ វែងហាា ស។ 

េ៖ ចាស់ៃីហដើមចឹ្ងហត្ើមីអូ្ន។ 



ក៖ គាត់្រកស ីអី្វដរហដើមបីចិ្ញ្ច ឹមរេួស្លរ ហៃលអ្នកមីងហៅតូ្ច្ៗ? 

េ៖ វម េ្ ំហ វ្ើវស្សេនឹង ហ វ្ើវស្សរេូត្េនឹង ហ វ្ើវត្វស្សរេូត្... 

ក៖ ហេអ្ត់្មានោំដំណំ្ដ អ្ត់្មានអី្? 

េ៖ អ្ត់្ហទ! អ្ត់្ហទ! ហៅស្សរកណ ងអ្ត់្មានោំដំណំ្ដអី្ហកើត្ហទ។ ោំមានវត្ហស្ស្លច្ទឹក រកឡឹងៗ
ផទោះតិ្ច្ហៅណ្ដសា៎ ហេើយហបើថាហនោះហ វ្ើវត្វស្ស។ 

ក៖ អ្នកមីងច្ ោះឪៃ កហ ា្ ោះហេង? 

េ៖ ឪៃ កេ្ ំហ ា្ ោះហេង។ 

ក៖ អី្ហេ “ហេង” ? 

េ៖ ស្សី ហេង! 

ក៖ គាត់្ហៃលគាត់្ស្លា ប់ អាយ ប   ា នឆ្ន ំ? 

េ៖ គាត់្ស្លា ប់ឆ្ន ំ៧៦(១៩៧៦)។ 

ក៖ អាយ ប   ា នហៃលេនឹង? 

េ៖ គាត់្ស្លា ប់ អាយ ប   ា នហទ ៧០ប   ា នហទហនៀក ៧៣មិនដឹង ៧២ មិនដឹងេ្ ំហភាច្ហៅ។ 

ក៖ េាា៎! ចឹ្ងគាត់្បានហៅហរច្ើនវដរ អាយ វែងវដរ រគាន់ហបើវដរ។ 

េ៖ គាត់្ស្លា ប់ហេើយ គាត់្មកចាប់ជាតិ្ជាកូនេ្ ំេនឹង កូនេ្ ំអាមិញេនឹង។ 

ក៖ ហេើយគាត់្អ្នកស្សរកព្រៃវែងវដរអ្ត់្? 

េ៖ គាត់្ហៅភូមិកំហណើ ត្េនឹងហេើយ។ 

ក៖ េាា៎! អ្ញ្ច ឹងស្សលាញ់អ្នកភូមិស្សរកភូមិេាួនឯង។ 

េ៖ េនឹងហេើយ មកចាប់ជាតិ្ហនោះ។ 



ក៖ ចាស! ហជឿអ្ញ្ច ឹង! ហេើយអ្នកមីងឪៃ កហម ច្វដរ? គាត់្ជាមន សសោ ងហម ច្វដរហៅ? 

េ៖ ឪៃ កេ្ ំមានហម ច្។ គាត់្បួស ដល់ហេើយសឹកមកសួរវម េ្ ំេនឹង ដល់ហៃលគាត់្កូនហៅេនឹង
អាយ ៣ឆ្ន ំ គាត់្វបកគាន  គាត់្ហៅហៅែត្តហទៀត្ បហរមើហលាកហទៀត្ទល់វត្ស្លា ប់េនឹង។ 

ក៖ អូ្! អ្ញ្ច ឹងហរៀបការបានប   ា នឆ្ន ំហៅបួសហទៀត្? 

េ៖ ទល់វត្កូនបាន ១១ ក់េនឹងហេើយថា។ 

ក៖ អូ្! អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសរមាប់ឪៃ ករបស់អ្នកមីងគាត់្ហៅបួស អ្នកបួសអ្នកអារយចឹ្ងហៅ? 

េ៖ បួស! សឹកៃីបួសមកសួរវម េ្ ំ។ គាត់្កហមាា ោះចាស់ហត្ើ វម េ្ ំគាត់្វនា៎កូនកំររ មាា យគាត់្ស្លា ប់
តំាងៃីហៅប  នហនោះ តំាងៃីគាត់្ហច្ោះហសាៀកហខាចឹ្ងហាា ស។ 

ក៖ ច្ ោះោយហ ា្ ោះអី្ែញិ មាា យតំាងស្លា ប់ហៅេនឹង? 

េ៖ វម េ្ ំេនឹង េ ីង អឹ្ម ហេើយថា។ 

ក៖ ចាស! ប  វនតោយរបស់អ្នកមីង វម របស់វម អ្នកមីងហ ោះ? 

េ៖ ោយវម មីង... វម េ្ ំេនឹង? 

ក៖ ចាស! រតូ្ែជាោយរបស់មីងហាា ស? 

េ៖ អ្ា៎! ោយេ្ ំ ហ ា្ ោះោយ េ ីង អាវនា៎ង...ោយេ ីងចឹ្ងហេើយ ោយ េ ីង តា សរ។ 

ក៖ េាា៎! ចំារត្កូលោយេ ីងហេាស? 

េ៖ អ្ត់្! 

ក៖ វត្អ្ញ្ច ឹងវម យកហ ា្ ោះោយេ ីង យកហ វ្ើរត្កូលែញិ? 

េ៖ េ្ ំយក (ហសើច្) 

ក៖ វម ហ ា្ ោះោយអី្ម? 



េ៖ េនឹងហេើយ! 

ក៖ ប  នរត្កូលវម ? 

េ៖ រត្កូលគាត់្សរ តាសរ ោយអឹ្ម។ 

ក៖ អ្ា៎! ចឹ្ងសរ? 

េ៖ សរ ោយ អឹ្ម។ 

ក៖ សរ អឹ្ម មាា យរបស់មីង មិនវមនេ ីង អឹ្ម ហទ? 

េ៖ មិនវមនេ ីងហទ! 

ក៖ េ ីង េនឹង ហ ា្ ោះរបស់វម របស់គាត់្ហទ។ 

េ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ា៎! េនឹងហេើយ។ ហេើយហៃលេនឹងអ្នកមីង អូ្! ស្លា ប់តំាងៃីយូរណ្ដស់ហេើយ? 

េ៖ ស្លា ប់យូរហេើយ េ្ ំអ្ត់្ស្លា ល់ មរត្កូលហទ។ ោយេ្ ំេនឹងចិ្នស ទធ វម េ្ ំនិោយថាចិ្នស ទធ
គាត់្បំហៃរហៅបំហៃរអី្អ្ត់្ច្ាស់ហទ។ 

ក៖ ហៃលោយស្លា ប់េនឹងអាយ ប   ា នែញិ? 

េ៖ មិនដឹងផង េ្ ំហកើត្មិនទន់ផង។ 

ក៖ អ្ា៎! វម អ្ត់្ទន់បានរបាប់វដរ។ 

េ៖ វម េ្ ំអ្ត់្ទន់មានហនោះផង...មិនទន់ហច្ោះហសាៀកហខាផង។ ថាប  នហនោះអាយ បីបួនឆ្ន ំ។ ស្លា ប់ 
គាត់្ស្លា ប់ទំងតាទំងោយ។ 

ក៖ ច្ ោះតាស្លា ប់ដំណ្ដលោយវដរ ឬក៏ស្លា ់ ប់េ សគាន ? 



េ៖ ស្លា ប់ដឹងម នដឹងហរកាយ េ្ ំអ្ត់្បានសួរគាត់្ វម េ្ ំមិនដឹង ទល់វត្សួរអ្ ំេ្ ំបានដឹង អ្ ំេ្ គំាត់្
ហកើត្ទន់ហាា ស។ គាត់្មានបាីមានអី្ហេើយហៅចិ្ញ្ច ឹមបែូនេនឹងហាា ស។ 

ក៖ ចឹ្ងគាត់្ហកើត្អ្ត់្ទន់ តាសរ វដរអ្នកមីង? 

េ៖ ចាស! អ្ត់្ហទ ហេើយក៏ៃ កេ្ ំ វម ឪខាងឪៃ កេ្ ំឯហណោះ េ្ ំហកើត្ទន់ េ្ ំដូច្ថាេ្ ំអាយ របំាៃីររបំា
បីឆ្ន ំហេើយបានគាត់្ស្លា ប់ េ្ ំដឹងតាដឹងោយហេើយណ្ដសា៎។ 

ក៖ ចាស! ោយហ ា្ ោះអី្ហេហៅែញិ? 

េ៖ ោយេ្ ំហ ា្ ោះោយស្សី។ 

ក៖ ោយស្សី! 

េ៖ ហាា ស! ហ ា្ ោះោយឈឹ្ម ោយឈឹ្ម តាស្សី។ 

ក៖ រត្កូលអី្ហេែញិោយឈឹ្ម? 

េ៖ ោយឈឹ្ម តាស្សីេនឹង ដឹងរត្កូលអី្... 

ក៖ ហេហៅវត្ តាស្សី ោយឈឹ្មចឹ្ងវត្ប  ណណឹ ង? 

េ៖ ចាស! អ្ត់្ដឹងរត្កូលអី្ផង។ 

ក៖ ចាស! គាត់្អ្នកស្សរកមកៃីណ្ដវដរអ្នកមីង? 

េ៖ គាត់្ហៅស្សរកកំហណើ ត្ហៅេនឹង។ ោយេ្ មិំនដឹងហៅឯណ្ដហទ េ្ ំមិនបានសួរមិនបាន ំ
គាត់្វដរ មិនដឹងហៅឯណ្ដោយេ្ ំ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ប  នហបើតាេ្ ំស្សរកកំហណើ ត្ហៅេនឹង តាស្សីេ្ ំអាយ ១០១ឆ្ន ំបានគាត់្ស្លា ប់។ 

ក៖ អូ្! ច្ ម! 



េ៖ តាេ្ ំកំវេងហឈ្ើទល តាេ្ ំហេហៅថាកំវេងហឈ្ើទលហទណ្ដសា៎។  

ក៖ ហម ច្បានហេោក់ររចឹ្ងែញិ? 

េ៖ ច្ ោះគាត់្អ្ហញ្ច ក គាត់្ជួលរកបីេនឹងឱ្យ ជួលរកបីេនឹងឱ្យហេដូច្ថាហៅស្សរកព្រៃចំ្ការហនោះ វាៃី
ដីេនឹងមក...ៃីអី្ព្រៃ...អឺ្...ៃីភូមិហេេនឹងមកដល់ផទោះគាត់្េនឹង កាត់្វាលវា១២េីឡូដីហាា ស រកបី
មួយគាត់្ឱ្យហេ រកបីមួយេនឹងគាត់្ឱ្យហេស ីហរោះហៃាើមទំងអ្ស់។ គាត់្វរកមកទំងអ្ស់ វរករកបី 
ហឡើងមួយមកទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចឹ្ងបានហេហៅកំវេងហឈ្ើទល។ 

េ៖ េនឹងហេើយ! បាយហៃល គាត់្ហរៀបស្លា ប់ហេើយអាចានហយើងបញ្ញច ហរាងៃីហដើម...អាចានបញ្ញច
ហរាងេនឹងោក់ឱ្យហឡើងកំៃង់ៗ គាត់្េូបអ្ស់។ ប  នគាត់្រគាន់វត្ែហងវងហទ គាត់្អ្ត់្មានឈឺ្អី្ហទ 
វត្ែហងវងហទ។ វត្ែហងវងហទ ដូច្ថារតូ្ែគាត់្ហ វ្ើទ កាចឹ្ងែហងវងហៃញផទោះ ផទោះហកបឿងៃីេនងែហងវងចឹ្ងហៅ  
បងៗេ្ ំហេហៅហៅចំាចាប់ហៅេនឹងហៅណ្ដ។ ចាប់មាត់្មាា ងមាន ក់មួយ អ្ញ្ច ឹងហៅ ចំាចាប់ខាា ច្ធ្លា ក់
ដី ចឹ្ងហៅស្ស្លប់វត្ដល់ហៃលគាត់្ស្លា ប់េនឹង គាត់្ោយេ្ ំក៏ចាប់ឈឺ្វដរ ឈឺ្ៃៃូរ គាត់្ថា៖ “េ ឹម! 
ច្ ោះោយឯងៃៃូររកអី្  ំវត្កូនហៅហេឮហេៃិបាកចិ្ត្តហេ” ថាចឹ្ងហាា ស។ គាត់្អ្ត់្ៃៃូរហទ ទល់វត្
ស្លា ប់ អ្ត់្ៃៃូរហទ។ 

ក៖ ហៅ្ូរម ង រគាន់វត្ែហងវងមួយ? 

េ៖ មីអូ្នឯងហាា ស ហៃល...នំ គាត់្ហស្លៃ រមួយឆ្ន ំង គាត់្រគាន់វត្ភាក់ហទអ្នសម រគាន់វត្ភាក់ មិន
ដឹងគាត់្ោក់រត្ង់ណ្ដ ហជឿវដរ? 

ក៖ ហម ច្ចឹ្ង? 

េ៖ ហេើយហបើមីអូ្នមិនហជឿ មានវផនការអី្ហៅខាងច្ង់សមាា សហៅខាងព្រៃវែងហៅដល់ កវនាង
វនា៎! ភូមិ ា្កេនឹង ឃ ំសពឺេេនឹង ហៅសួរហេេនឹងភូមិអី្ ថាភូមិ ា្កអី្ចឹ្ងហៅណ្ដ មានស្លា ល់តាស្សី
េូបហរច្ើនវដរ? សួរអ្ញ្ច ឹងហេរបាប់ហេើយ។ 

ក៖ ហេើយគាត់្ភាក់អ្នសមអ្ស់ប   ា ន? រគាន់វត្ភាក់ហាា ស? 



េ៖ មួយឆ្ន ំង! ហៃលវដលគាត់្មកបហរមើោយេ្ ំ គាត់្មកបហរមើោយេ្ ំ េ្ ំគាត់្ថាណ្ដសា៎ វម គាត់្
ហៅែត្ត គាត់្ោក់ឲ្យៃយួរមក គាត់្ថា៖ “វនា៎! អ្នទិត្(ជាររវដលហេហៅអ្នកវដលធ្លា ប់បួសហ វ្ើជា
ហលាក) ហអ្ើយ តាវប ហៅនឹងហផើង ការណ ងចាស់ៗៃីហដើមហេហ វ្ើោក់ហផើង” ហអ្ើកាលេនឹង ចាស់ៗៃី
ហដើម ហេហ វ្ើោក់ហផើងចឹ្ងហៅណ្ដសា៎ ហផើងប  នៗេនឹង ហផើងបីបួន ហេើយមួយឆ្ន ំងហទៀត្ គាត់្េូប
អ្ស់រលីង។ 

ក៖ ច្ ម! ហេើយយកហៅោក់ណ្ដហៅចឹ្ង? 

េ៖ អ្ត់្ដឹង! ហេើយហៃលវេភជ ំចឹ្ងហាា ស ហលាកច្ង់ដឹងហាា ស អ្នសមហលាក កាលណ ងមិនហរបើ
កហញ្ជ ើចឹ្ង ោក់មកមួយកហញ្ជ ើចឹ្ង អ្ងា យហមើលគាត់្ គាត់្េូបអ្ស់រលីង។ “តាយកហទៀត្ហទតា?” 
“ហអ្ើ! ហបើមានោក់បនតិច្ហទៀត្មក!” ហលាកច្ង់ដឹងោក់មកហទៀត្ ៃីរបីកូនកហញ្ជ ើេនឹង គាត់្េូបអ្ស់
រលីងហាា ស។ គាត់្េូបអ្ស់រលីង ដឹងគាត់្េូបោក់ឯណ្ដ។ 

ក៖ ស្លហាែហម ោះ! 

េ៖ ហេើយអំ្ប ក វេអំ្ប កវេអី្ចឹ្ង ដូច្ថាវម េ្ ំ គាត់្ោល់អំ្ប កយកហៅចឹ្ង គាត់្ោក់ទឹកហតាន ត្    
ចឹ្ង យកហៅហរកាមហដើមេនឹង ចានមួយស្លា បររមួយ អំ្ប កមួយកូនកហញ្ជ ើប  ណណឹ ង គាត់្េូបអ្ស់
បានគាត់្កហណា ៀត្កហញ្ជ ើមកែញិ។ ហបើមិនហជឿហៅណឹង ហេើយសួរ ច្ង់សមាា សអី្ហៅខាងណឹង។ 

ក៖ ហេើយគាត់្ធ្លត់្អ្ត់្អ្នកមីង? 

េ៖ ធ្លត់្! ដូច្ថាគាត់្ធ្លត់្្មាតា ដូច្ថា្ំមិន្ំ ធ្លត់្មិនធ្លត់្ ដូច្ថា្មាតាចឹ្ងហៅណ្ដស់ គាត់្
រាងរទ ប់ចឹ្ងហៅ រាងកាណ្ដល់បនតិច្ហៅណ្ដស់។ ហេើយហដើមហតាន ត្ជួលឲ្យហេ១០ហដើម “តា! តា
ឯងយកប   ា នតា?” “ហអ្ើ! អ្ញហដើរមកហលើអី្អ្ញ ផឹកវត្មួយវឆ្ែត្ៗហៅបានហេើយ។” ថាចឹ្ង ហៅ
ឲ្យហេោក់រេប់១០ហដើមណឹង ទំងអ្ស់គាត់្ផឹកវត្មតងហទ។ 

ក៖ ច្ ម! 

េ៖ គាត់្េូបវត្មតងហទ េូបអ្ស់រលីង មិនដឹងគាត់្េូបោក់ឯណ្ដ ឆ្ៃល់គាត់្មិនដឹងេូបោក់ឯ
ណ្ដ។ 



ក៖ ស្លហាែហាា ស! 

េ៖ ស្លហាែហាា ស តាេ្ ំហេហៅថា តាកំវេងហឈ្ើទលហាា ស តាកំវេងហឈ្ើទល។ 

ក៖ វត្កមាា ំងខាា ំង? 

េ៖ ខាា ំងម ង ខាា ំងណ្ដស់ ហេើយដូច្ថា គាត់្ហច្ោះអី្មិនដឹងហច្ោះរហែៀងហច្ោះអី្ មិនដឹងគាត់្ដូច្ថាមិន
ដឹង។ ហបើោយេ្ ំខាងហនោះ ខាងអាវដងដូច្ថាអារកសអី្ហឡើងហរាងហឡើងអី្ចឹ្ងហាា ស។ គាត់្ចូ្ល
រូបតាដំបងវដក ហៃលគាត់្ហឡើងចឹ្ង ហេហ វ្ើអាថាន ក់ចឹ្ងរបំាៃីររបំាបីថាន ក់ចឹ្ង ហឡើងហលើចឹ្ងហាា ស
វលងឬសសីប  នៗេនឹង ហៃលគាត់្ចូ្លមក គាត់្ជូត្កាលរកមាស ដល់ចឹ្ងគាត់្រត់្ហឡើងហលើ គាត់្
ោែគាត់្កាប់ ែបឹៗៗ ោយេ្ ំហាា ស។ 

ក៖ កាប់អី្ហេហៅែញិ? រគាន់វត្... 

េ៖ គាត់្កាប់ េ នដំបងគាត់្េនឹងហាា ស។  

ក៖ េាា៎! 

េ៖ គាត់្ហឡើងហលើអារបំាបីថាន ក់េនឹងហាា ស ហៅឯហឡើងហណ្ដោះ វកបរឆ័្រត្ឯហលើេាា៎ ោយេ្ ំេនឹង។
ោយេ្ ំមាឌដូច្េ្ ំចឹ្ងមាឌេពស់ដូច្េ្ ំចឹ្ង។ 

ក៖ មាឌដំបង េនឹងហេើយ។ 

េ៖ េនឹងហេើយ! ហេើយហបើខាងអ្ ំេ្ ំក៏ចឹ្ងវដរ ខាងវម េ្ ំក៏ចឹ្ងវដរ ក៏រេូដំបងវដកវដរ។ អ្ ំេ្ ហំៃល
ចូ្លរូបមតងៗអារកក់ណ្ដស់ ោែកាប់វេែង ែបឹៗៗៗ។ 

ក៖ វត្អ្នកមីងអ្ត់្មានសនងអី្ណ្ដហេាា៎? 

េ៖ េ្ ំមានអ្នកណ្ដ កាន់សនងមួយហទ ខាងវម េ្ ំ មានវត្េ្ ំកាន់។ 

ក៖ េាា៎! អ្នកមីងកាន់វដរហេា៎? 



េ៖ េ្ ំកាន់ ច្ ោះហបើកូនហៅឈឺ្ វម េ្ ំឈឺ្វបករគាប់វភនកេនឹង។ េ្ ំកាន់ហាា ស ហៃលេ្ ំបន់ហៅថាឲ្យ
ចាក់ថាន ំឱ្យចាក់អី្ឱ្យរតូ្ែហៅណ្ដសា៎ ហៅហនៀកហៅជាមួយបែូនេ្ ំ ហេើមប  នៗហនោះ  លឹបវភនកមាា ង
េនឹង ហេើយស ីរគាប់វភនកអាតាមអាវលងរគាប់វភនកេនឹងហាា ស ហេើយវភនកហមើលហៅស ីរូង ស ីរូង
ហេើមវភនក ហរាទិ៍ហអ្ើយហរាទិ៍។ ដល់ហៃលេ្ ំហៅ គាត់្របកាច់្ឲ្យេ្ ំហឃើញហ ោះ េ្ ំហៅហដកបានមួយ
យប់រៃលឹមហឡើងចឹ្ងគាត់្របកាច់្ឲ្យេ្ ំហឃើញ រងឹហរោះរងឹអី្អ្ស់រងឹថាា មអី្អ្ស់ហេើយេនឹងវម េ្ ំ
ហាា ស ហៃទយេ្ ំហៅហៃទយហៅោក់ហសរ  ូមអ្ត់្ចូ្លផងេនឹង បែូនេ្ ំហេេិត្វត្សងឃទនឲ្យ ហេវមន
េិត្ហនោះណ្ដ។ ដល់េ្ ំថា៖ “របាប់រេូហៃទយ រេូហៃទយឯងចាក់ថាន ំៃីរមជ លបីមជ លហមើលសិនហមើល
វរកងហលា្មគាត់្រត់្ែញិ។ ដល់ចាស់ហេើយអ្ងា យរបវេលជា៥ ទី ្មរត់្ែញិោក់    
ហសរ  ូមបានព្ៃៃេនឹង វសែកហឡើងហោោះហសរ  ូមហច្ញ របកាច់្ៃីណ ងមកដល់េនឹងៗ ស្លា ហទស អា
កវងកបហយើងរបឡាក់អំ្បិល ញរ ័ៗ ចឹ្ងហម ច្ដូច្គាន  ដល់ហេើយេ្ ំហៅរកហេហមើលថា េ សរេូគាត់្ 
េ សរេូគាត់្...។ 

ក៖ ហេើយចឹ្ងអ្នកមីងដល់ហៃលឥឡូែកាន់រេូេនឹងរហបៀបហម ច្ហៅអ្នកមីង? 

េ៖ េ្ ំកាន់្មាតា អ្ត់្មានសែី មានអី្ហទ។ 

ក៖ រគាន់វត្អ្ ជ្ូប្មាតាហេាា៎? 

េ៖ អ្ ជ្ូប កាន់្មាតា មានអី្។ 

ក៖ ហេើយដល់ហៃលកាន់រេូចឹ្ងហៅ វត្អ្ត់្មានរតូ្ែហមើលអី្ឱ្យហេណ្ដអី្? 

េ៖ អ្ត់្ហទ! 

ក៖ អ្ត់្ហច្ោះហមើល អ្ត់្ហច្ោះអី្ហទ? 

េ៖ អ្ត់្ហច្ោះហមើល អ្ត់្ហច្ោះអី្ហទ។ (ហសើច្) 

ក៖ អ្ា៎! ស្លា នវត្ហលា ហច្ោះហមើលហច្ោះអី្ហៅ។ 

េ៖ រគាន់វត្ហច្ោះដូច្ថាចាប់សរព្សចាប់អី្ឱ្យហេអី្ចឹ្ងហៅណ្ដសា៎ បួនដប់ឆ្ន ំ េ្ ំចាប់បាត់្។ 



ក:៖ អូ្ា៎! អ្នកេាោះច្ កអី្ចឹ្ងហៅ? 

េ៖ ច្ កហរោះច្ កអី្ កប់សរព្សកប់អី្ ដូច្ថាកប់សរព្សច្ហងកោះអី្ហងើបមិនរួច្អី្ចឹ្ងហៅណ្ដា៎  បួនដប់ 
ឆ្ន ំ េ្ ំហកសឱ្យបាត់្។ អាអ្នកធ្លា ក់សបូនធ្លា ក់អី្ដូច្ថាធ្លា ក់របវែងៗេនឹងអី្ េ្ ំកាយឱ្យហឡើងបាន 
មានកូនដល់ហេើយធ្លា ក់ែញិហទៀត្។ ហេើយហយើងហៅហ វ្ើហម ច្ហបើចឹ្ង។ 

ក៖ អូ្! ចឹ្ងអ្នកមីងអាមួយេនឹង ហ វ្ើហម ច្ហៅហបើសិនកប់អី្រតូ្ែលូកហម ច្ហៅហដើមបីឲ្យដូច្ជាបាត់្
សរព្សេនឹង ឆ្កឹោះឲ្យវាមកហឡើងែញិបាន? 

េ៖ ចាប់ច្ ច្ចឹ្ងមកឆ្កឹោះហឡើងចឹ្ងមក។ ឆ្ែឹងេនងអី្ វាចូ្លហៅរកហលៀត្ឆ្ែឹងេនងេនឹងវនា៎ក កវនាងឆ្ែឹង
េនងេនឹង ហយើងចាប់ច្ ច្វាចឹ្ង ដូច្ថាឆ្ែឹងវាចឹ្ងហៅណ្ដ ហយើងឆ្កឹោះចឹ្ងមក  ចាប់ឆ្កឹោះចឹ្ងមកហសៀត្
េនឹងចឹ្ងហៅ ហច្ោះវត្រតូ្ែសរព្សេនឹង រកហលៀសចឹ្ងតិ្ច្ហៅ។ 

ក៖ វលងអី្មកែញិហៅ ដូច្មក្មាតាែញិហៅ? 

េ៖ ្មាតាមកែញិហៅ េនឹងហេើយ។ 

ក៖ អ្ា៎! ចឹ្ងវាមានកបួន។ 

េ៖ ប  វនតវាៃិបាកអាហរឿងដូច្ថា ហេចាប់ហេើយ ដូច្ថាហេមិនោក់រត្នឹម មិនសែីបនតិច្បនតួច្អី្េនឹង
កព្ដេនឹងហេើម ហេើមសព ង។ 

ក៖ អ្នកមីងមីងម ងហេាស? 

េ៖ េនឹងហេើយ េ្ ំហេើមណ្ដសា៎។ 

ក៖ ច្ ោះមិនរបាប់...ហបើសិនជារបាប់ហេហៅ អ្ត់្ហកើត្? 

េ៖ របាប់ហេហៅ ហេោក់ ប  វនតហយើងេជិលរបាប់ អ្នកជិត្ខាងវត្ហេកប់ ហថាា ោះព្ដហថាា ោះអី្ចឹ្ង ស្លា ចឹ្ង
ហៅហេហៅហយើងហៅចាប់្មាតាចឹ្ងហៅ អ្នកវកបរៗគាន េនឹង ហេមិនសូែរែល់នឹងហយើង។ 

ក៖ ហៅចឹ្ងហទៀត្ េ សរេូចឹ្ងហទៀត្។ 



េ៖ េនឹងហេើយ! វាមិនេ សហទ ប  វនតហមព្ដេនឹងហេើមហឡើងរហែៀម ហឡើងប  នៗណ្ដណី ហេើមចឹ្ងក
ព្ដ។ 

ក៖ អូ្! េិត្ហៅខាងហនោះហាា ស ខាងជំហនឿខាា ំងវមនអ្នកមីងហណ្ដោះ។ អ្ញ្ច ឹងហៅហ វ្ើឱ្យរូបរាងកាយ
របស់មន សសហយើងវរបរបួលក៏មាន។ អឺ្! ឡូយ! 

េ៖ វម រេ្ ំរងឹថាា មរងឹហរោះេនឹង េ្ ំទិញហរបងកូឡាលាបឱ្យវត្បីបួនរៃឹកហឡើងៃីយប់ៗលាបឱ្យបាត់្
ហៅ។ បាត់្ហឡើងរងឹ បាត់្អី្អ្ស់ ដល់ហៃលហេើយរតូ្ែហៅ គាត់្េូបបបរេូបអី្ែញិបានហៅណ្ដ
សា៎។ ហេើយឱ្យវត្គាត់្ឈឺ្ ហេហត្ហៅវត្េ្ ំហទ ឆ្ប់មកៗ។ 

ក៖ និោយហៅរេួស្លររបស់អ្នកមីងស ទធវត្...រហបៀបថាវេសខាងៃូជដូច្រហបៀបថាអាយ វែងៗ      
ម ងហាា ស។ េនឹងហេើយ រតូ្ែេនឹងម ង។ អ្នកមីងដល់ហៃលអឺ្...ចូ្លជំ ន់អ្នកមីងអឺ្...លន់ នល់េាា៎ 
អ្នកមីងៃិបាកហេច្រគាប់អី្ខាា ំងហទ? 

េ៖ េ ីម!  ងហអ្ើយ ង! រគាប់និោយៃីដូច្រគាប់ហភាៀង។ ជួនណ្ដកំៃ ងវត្ហដកចឹ្ងហាា ស កូន
េ្ ំអាបងតូ្ច្ជាងេនឹងហេើយណ្ដា៎  កំៃ ងវត្ហដកចឹ្ង កនទ ំរ យមកបាញ់រកឹៗៗចឹ្ង។ វាោស់ហឡើង
ហេើយ មានវត្េាួនទហទហទ គាា នអី្ហទ រកឡឹងេល់ហតាន ត្េនឹងអ្ត់្មានរត្ង់ហសហទ។ អាកនទ ំរ យ
បាញ់ៃីខាងហណោះមកខាងហណោះ រកឡឹងេល់ហតាន ត្ េល់ហតាន ត្េនឹងវា៣ហដើម ផទោះេ្ ំ ជាប់គាន ៣ហដើម
ចឹ្ងហាា ស ៣ហដើមចឹ្ងរកឡឹងេល់ហតាន ត្េនឹង។ 

ក៖ ហដើមបីឱ្យវាហច្ៀសផ ត្អាអ្វមបងរគាប់អី្េនឹងហេាា៎? 

េ៖ ហដើមបីហជៀសផ ត្ ហេើយរប់ហរច្ើនណ្ដស់ ងហអ្ើយ! ជួនណ្ដរគាន់វត្...ជួនណ្ដចឹ្ងហបើក
បងែួច្ហមើលចឹ្ងហៅ រគាន់វត្ហបើកហមើលចឹ្ងហៅកនទ ំរ យដល់ណ្ដហេើយ េនឹងអាលហយើងហេច្ ផ ង
មកចំ្េួរេនឹងហៅបហណ្ដា យហៅក៏មាន។ ថារប់ហអ្ើយរប់ ដល់ហេើយរត់្ៃួនកន ងស្លា ច់្េនឹង វាចំ្  
ទឹត្កាិត្ផា ំហឡើងរហលើងេល់ស្លា ច់្អ្ស់ហេើយ។ ផា ំហមើលហយើងវរកងហលាមានហយៀកក ងហយៀកអី្    
ណ្ដសា៎។ 

ក៖ ផា ំហម ច្ហៅ? ហេយកអី្ហេផា ំ?  



េ៖ អាវដងអាការ  ូកាលេនឹង មានអាការ  ូមួយហទៀត្អាកាហេងកាេឹងមិនវមនកនទ ំរ យហទណ្ដសា៎។ 
អាការ  ូកាហេងកាេ ងេនឹង... 

ក៖ អ្ា៎ៗ! 

េ៖ វាទយេូទផា ំចឹ្ង! ហេើយតិ្ច្ហៅហៃលវាមកអ្ញ្ច ឹងដូច្ថាមកដល់ណ ងចឹ្ងេាា៎ ហយើងវាហមើល
មិនទន់ហឃើញហយើង ប  នវាោក់ស ីវែលហមើលហយើង វាហឃើញហយើងរត់្ហចាលផទោះេនឹងអី្ផទោះេនឹងវាផា ំ
ហឡើងរហលើងអ្ស់ហេើយ។ វាផា ំវរកងហលាហយៀកក ងអី្រត់្ចូ្លផទោះហយើងហាា ស។ អ្ញ្ច ឹងហាា សមិន
រយហទ!។ 

ក៖ ច្ ម! េនឹងៃួកទហាន លន់ នល់? 

េ៖ េនឹងៃួកទហាន លន់ នល់។ េាា៎ស្លហាែណ្ដស់ េ្ ំរបាប់អូ្នឯង។ 

ក៖ ហេើយហៅបងបែូនរបស់អ្នកមីងមានៃីណ្ដហេរតូ្ែរគាប់ស្លា ប់អី្អ្ត់្? បងបែូនជីដូនជីតាអី្? 

េ៖ អ្ត់្ហទ! មានវត្ហេយកហៅព្ែ  ហចាលេនឹងហេើយ។ 

ក៖ ហេើយច្ ោះមីង អាជំ ន់ហស្លភឹមេនឹងហម ច្ហៅ? អ្នកណ្ដហេជាអ្នកកាន់កាប់ែញិ? 

េ៖ ជំ ន់ហស្លភឹមេនឹង ៃួកហយើងកាន់កាប់ៃី លន់ នល់ ដល់មក មកកាន់កាប់ហស្លភឹមេនឹង
ហាា ស ហនោះដល់មកអាៃត្ហយើងស ីបាយរួម ហស្លភឹមហយើងស ីបាយឯកជនប  វនតហេវច្កអ្ងករឲ្យ
ហយើងស ីមាន ក់មួយខំាកនាោះអី្ចឹ្ងហៅណ្ដសា៎។ 

ក៖ ប  វនតហៃលេនឹងអ្ត់្ទន់ ប  ល ៃត្ អ្ត់្ខាា ំងហទហេា៎? 

េ៖ អ្ត់្ហទ! ប  លៃត្មកខាា ំងហយើង ឆ្ន ំហយើងហនោះឆ្ន ំហយើង ៧៦(១៩៧៦)វបកមកហនោះ។ 

ក៖ ៧៥(១៩៧៥)ហទើបវត្តិ្ច្ៗហទ? 

េ៖ តិ្ច្ៗហទ! 



ក៖ អូ្យ! មីងអាព្ៃៃដំបូងេនឹង ហៃលជំ ន់ ប  ល ៃត្ ចូ្លមកស្លហាែេនឹងហម ច្ហៅអ្នកមីង? ជីែតិ្
មួយៗ? 

េ៖ ហេើយវាស្សឡាញ់កូនេ្ ំេាា៎ ស្សលាញ់កូនេ្ ំអារូបៃត្មិញហនោះ វាហៅប  នហនោះ ប  វនតវាធ្លត់្កា
ណ្ដល់ វាអ្ត់្ស្សកស្លច់្ផងេនឹង។ កូនហេសាមៗហេើមេល់ៗ អាេនឹងហៅកាណ្ដល់ណ្ដល់។ វា
ស្សឡាញ់ ស្សឡាហៅហរាងបាយវាឲ្យយកបាយយកអី្មកទ កឲ្យកូនេ្ ំហាា ស។ វាស្សឡាញ់ហ ោះ
មិនដឹងហម ច្វា ដល់ហៃលឪវាមកៃីកវនាងសមរភូមិមកហលងផទោះចឹ្ង មួយយប់េនឹងវាហដើររកឡឹង
ផទោះហយើងវាោមផទោះហយើងអ្ត់្ហច្ញហទ វាអ្ត់្មានហៅណ្ដហទវាោមហៅទីេនឹង។ 

ក៖ ហាា៎ ! ៃីបានហៅ...ហោយស្លរបតីអ្នកមីងគាត់្ហ វ្ើហោធ្លឲ្យៃួកេនឹងវដរហត្ើ ហម ច្មួយ... 

េ៖ វាអ្ត់្ហជឿហទៀត្ វាច្ង់វត្យករដឋបាលយកហៅព្ែ  ហចាលហទៀត្។ វាច្ចឹ្ងហាា ស វាហ វ្ើខាងវាេនឹង
វមន ប  វនតវាអ្ត់្ទ កចិ្ត្តហទៀត្  អ្ត់្ទ កចិ្ត្តហេច្ង់វត្យកហយើងហៅព្ែ  ហចាលហទៀត្។ 

ក៖ ហេើយហៃលេនឹងហៅហ វ្ើហោធ្លឆ្ៃ យហទមីង បាីមីង? 

េ៖ ហៅព្រៃវែង ហៅទីរួមហេត្តព្រៃវែង ហៅកាន់កងៃលហៅេនឹង អាន កងៃលហៅេនឹងេ្ ំហៅហលង
បានមាង ហេបាត្ កមាហេវបកេនឹង រត់្តាត់្តាយេនឹង។ 

ក៖ ហេើយមីងដល់ហៃលចឹ្ង...ហៃលបាីហ វ្ើហោធ្លចឹ្ងការេូបច្ កហេឲ្យសមរមយអ្ត់្? 

េ៖ អ្ត់្! អ្ត់្ហទ! ស ីជាមួយរបជាជន អ្ត់្ឲ្យហេទំ ស់ហទ។ ស ីហរាងបាយចឹ្ងកូនេ្ ំ អាបងហេេនឹង
ហេើយអាប ទ ប់តាមីហនោះ។ វាអាបងស ីមិនវឆ្ែត្ វាកាន់ការហៅស ំហេហទៀត្ហេើយ អាបបរេនឹងស ំ
យកមកអាបងស ី។ 

ក៖ ហេើយហេឲ្យវដរ? 

េ៖ ហៅតូ្ច្ៗ ហេយល់ហេហច្ោះវត្ឲ្យបនាិច្ៗហៅណ្ដសា៎។ 

ក៖ វត្កវនាងេាោះែញិ ស្លហាែម ងមីងនា៎? 

េ៖ េនឹងហេើយ ហេមិនឲ្យហទ។ 



ក៖ ហេើយអ្នកមីងដល់ហៃលហៅកន ងជំ ន់ប  លៃត្េនឹង អ្នកមីងហ វ្ើការអី្ហេេាោះ ហេឲ្យហ វ្ើ? 

េ៖ េ្ ំម នដំបូងៃីឆ្ន ំអាវដងវនា៎ ៧៧េនឹង(១៩៧៧) ឆ្ន ំ៧៧ េ្ ំហៅអ្ងាភាៃ រេួស្លរេ្ ំ យកេ្ ំមិន
ហៅអ្ងាភាៃ។ កវនាងកាត់្ហដរកវនាងត្ាញរកមា ប  វនតេ្ ំអ្នកត្ាញហទណ្ដសា៎ ត្ាញរកមា ហេថា
មួយព្ៃៃហេត្ាត្១០ចឹ្ងហៅណ្ដសា៎។ ហយើងរបឹងឲ្យបាន១០ ចឹ្ងហៅ។ 

ក៖ ហេស ទធវត្កំណត់្ឲ្យ ប  វនតអ្ត់្មានបានហៅសទូងអី្ហេហទ? 

េ៖ អ្ត់្ហទហៅអ្ងាភាៃ អ្ត់្បានសទូងបានដកនឹងហេហទ។ កាលជំ ន់ណ ង ដូច្ថាេ្ ំវាហនោះវដរ...
េ្ ំ កូនហៅេ្ ំ ស េសបាយទំងអ្ស់ មិនសូែមានអ្នកណ្ដហនោះ ហររោះេ្ ំហៅកវនាងអ្ងាភាៃ វា
សមបូរស ីហៅណ្ដសា៎។ 

ក៖វត្អ្នកមីងហៃលេនឹង...ស ំហទសវដលសួរសំនួរមួយេនឹង ប  វនតដល់ហៃលបាីហយើងហ វ្ើហោធ្ល 
មានអ្នកណ្ដហេបញ្ញជ ឲ្យសរមាប់មន សសអី្អ្ត់្មីង? គាត់្មានវដលរបាប់អ្ត់្? 

េ៖ អ្ត់្ហទ! េាា៎អ្ត់្ហទ! បាីេ្ ំវត្មាន់មួយ គាត់្មិនសមាា ប់ផង អ្ត់្សមាា ប់ហទ។ គាត់្ដូច្ថាទហាន
េ សអី្ចឹ្ងហៅអ្ងាភាៃេនឹង ទហានេ សអី្បនតិច្បនាួច្ចឹ្ងហាា ស ហរច្ើនវណ ំអី្ គាត់្ព្ែ  បនតិច្
បនតួច្អី្វដរ ប  នថាព្ែ  ហេើយទឹកវភនកេាួនឯង។ ទហានេនឹងស្សឡាញ់គាត់្ ចឹ្ងមកៃរកូនេ្ ំហដើរ
លួងហដើរហលងអ្ ីចឹ្ងហៅ េ្ ំត្ាញហៅណ្ដសា៎។ 

ក៖ ចឹ្ងអ្ត់្សូែអី្វដរ។ អ្នកមីង... 

េ៖ អ្ត់្សូែអី្ហទ! 

ក៖ ហៃលហឃើញអ្នកហផសងហេៃិបាក មីងមានអារមាណ៍ហម ច្វដរដល់ហៃលចឹ្ង? 

េ៖ អាណិត្ហេហទហត្ើ របជាជនគាន េូបបាយបបរេូប បបរជួនណ្ដហរត្ស ទធហ ោះ ហរត្ស ទធ
ជាមួយសមាណ្ដសា៎។ ហស្លៃ រហរត្េនឹងមិនបានដ សមិនបានអី្ណ្ដ រគានវត្ោក់ឯង អ្ មមួយ
រជោះដីហស្លៃ រយកវត្ម ងេនឹង។ ហស្លៃ រឲ្យរកីវត្ម ងេនឹង ហយើងដូច្ថាអាណិត្គាន ចឹ្ង ហយើងដូរបាយ
ដូរអី្ឲ្យគាន  ហៅហយើងយកហរត្អី្េូបចឹ្ងហៅណ្ដា៎។ ហយើងច្ង់េូបហរត្ចឹ្ង ៃិបាកណ្ដស់ជំ ន់
ហ ោះ របជាជនហេើយហលឿនៗចឹ្ងហៅ អ្នកណ្ដមិនហៅហ វ្ើ ហេតិ្ច្ហទៀនហយើង ហេរបជ ំតិ្ច្ហទៀន



ហយើងអ្ហញ្ច ោះអ្ញ្ច ោះសូមបីវត្េ្ ំហៅអ្ងាភាៃមិនហច្ោះេូបស្លច់្វឆ្កក៏ហេតិ្ច្ហទៀនហយើងវដរ។ មិនបាច់្
ថាស្លច់្វឆ្កហទ រគាន់វត្ហ ា្ញហយើងោក់ ឆ្ន ំេ្ ំការ េ្ ំហៅខំាៃ មពមួយសនិត្ចឹ្ង ប  នេ្ ំខំាហសនៀត្ៗហៅ
ណ្ដសា៎។ 

ក៖ េ មី! 

េ៖ ច្ហ ា ោះៗចឹ្ងហាា ស! 

ក៖ េ មីៗ! 

េ៖ ក៏ហេតិ្ច្ហទៀនឲ្យហយើងគាស់ហចាលវដរ ហេើយស្លត យណ្ដស់ គាស់ហេើយយកហៅោក់ហៅ
ធ្លងហច្ក ស្លា យេ្ ំស្លា យហ ា្ញហាា ស។ ច្ ោះមាសសនាឹកៃីហដើមស្លែ ត្ណ្ដស់មីអូ្ន រកេមហឆ្ោះ។ 

ក៖ អូ្! ោក់មាសហៅនឹងហ ា្ញេនឹង? 

េ៖ េនឹងហេើយ ស ទធវត្មាសសនាឹក មាសសនាឹកោក់ហ ា្ញហ ោះ វាអ្ត់្ហមា ហទ។ 

ក៖ ហេើយគាស់ អ្នកណ្ដអ្នកគាស់ហច្ញហៅ? 

េ៖ េ្ ំគាស់េាួនឯង គាស់ហច្ញចឹ្ងហៅ ហៃលេ្ ំហៅសននិបាត្កវនាងស្សរកកវនាងអី្ចឹ្ងហៅ ហេហៅ
ហៅសននិបាត្ ហៅរបជ ំ ប  នហេសននិបាត្ណ្ដសា៎។  

ក៖ េ មីៗ! 

េ៖ អ្នក្ំៗចឹ្ងហៅ ហយើងហេហឃើញហៅខាា ច្ហេហនោះ តិ្ច្ហទៀនឲ្យហយើងគាស់ហៅ។  ហយើងរបជ ំអ្ងា
ភាៃគាន ហយើងចឹ្ង ហេតិ្ច្ហទៀនហយើងចឹ្ង គាស់ហចាលហៅ។ ហ ា្ញេ្ ំវាខំាៃ មា កាលឆ្ន ំេ្ ំការហ ោះ េ្ ំ
ោក់អាខាងហនោះសាឹកហរ ិ្៍ អាខាងហនោះហសៀត្ច្ហ ា ោះៗចឹ្ង។ 

ក៖ ៃណ៌មាសម ងមីងនា៎? 

េ៖ រកេមឆ្ែិនម ងហៅណ្ដសា៎។ 



ក៖េនឹងហេើយ! ឥឡូែភាេហរច្ើន មីងអ្នកវដលរក់មាសហៅនឹងហ ា្ញមាន មានៃួកអ្នកហកាោះហៅ
ហៅសែីហេ ហកាោះហេហៅស្លហមា  េវីជីអី្េនឹងហាា ស ភាេហរច្ើនអ្នកហៅហកាោះ ហេោក់ហ ា្ញដូច្រហបៀប
ថាោក់មាសហៅនឹងហ ា្ញដូច្ជារបព្ៃណីរបស់ហេមីងហាា សហៅេនឹងេ្ ំហឃើញ... 

េ៖ ហទ! ហ ា្ញឥឡូែមិនសូែហទ មិនដឹងហម ច្ហេោក់មាសសនាឹក ផ្លា កទីនហេអ្ត់្ោក់អី្ហាា ស ហ ា្ញ
ឥឡូែហរច្ើនោក់ហៅហមា ហេើយរកេមក៏ភាា ែៗវដរ មិនវមនដូច្ហ ា្ញេ្ ំកាលហ ោះហទរកេមហឆ្ោះ
ស្លែ ត្វមនហៅណ្ដសា៎។ ហេតិ្ច្ហទៀនហយើង គាស់ហចាលស្លត យច្ង់រប់ហេើយ ោក់នឹងធ្លងហច្ក 
យួរទ កនឹងធ្លងហច្ក ។ 

ក៖ ចឹ្ងអ្នកមីងដល់ហៃល អ្នកមីងហឃើញមន សសស្លា ប់ហរច្ើនណ្ដស់ហៃលេនឹងហេា៎? 

េ៖ េ មី! យប់អ្ញ្ច ឹងនិោយថាៃីវសងយូងៗៗ េ្ ំអ្ត់្ហា នហដកហទ េ្ ំមិនហា នហដកផទោះហទថាន ក់
អ្ងវរអាវលងមីមួយៃួកមា កហៅជិត្េនឹង អ្ងវរឲ្យហេយកបាីជាមួយឯង ឲ្យហេមកហៅជាមួយឯងនា៎ 
ដូច្ឆ្កួត្ចឹ្ងេ្ ំកាលណ ង មានហច្ោះដឹងរបច័្ណឌ បាីរហបៀបមិច្ហបើហកាងហៃក ហេើយហរោះ្ំ។ 

ក៖ ហាា៎ ! មីងអ្ងវរហេឲ្យមកយកបាីរបស់មីងែញិ? 

េ៖ េនឹងហេើយ! 

ក៖ ហោយស្លរខាា ច្ហៃក? 

េ៖ ខាា ច្ វនា៎ ! គាន ឯងដូច្ថាៃួកមា ក កាលហៅៃីហកាងហ ោះណ្ដសា៎ មិនទន់មាន...ហបើថា៖ “វនា៎! អា
ឡីឯងយកបាីអ្ញហៅហាា ស មកហៅបានៃីរ ក់អ្ញ។” 

ក៖ អឺ្យ! ហេើយហម ច្ហៅអ្នកមីង ហេើយបាីរៃមវដរ? 

េ៖ ហកាងហេឥឡូង ហេហច្ោះដឹងរបច័្ណឌ ហច្ោះដឹងអី្ េ្ ំកាលណ ងអ្ត់្ហច្ោះដឹងរបច័្ណឌ ហទ ប  វនតវាមក
ហដកកំដររេូត្េនឹង ហៃលណ្ដដូច្ថាគាត់្ហៅោមហៅអី្ចឹ្ង វាមកហដកកំដរហៅណ្ដា៎  របាប់វា វា
មកហដកកំដរហេើយ។ 

ក៖ វត្គាត់្រៃមយកបាីមីងវដរ? 



េ៖ អ្ត់្ហទ! 

ក៖ អ្ត់្ហទហេា៎! 

េ៖ អ្ត់្មានយក! ហេើយបាីេ្ ំក៏មិនយកវដរ។ 

ក៖ អ្ត់្មានអី្ណ្ដ េ្ ំស្លា នវត្មីងរៃមចឹ្ងហៅ វមនវទនេនឹងមិនបាច់្បហណ្ដា យ។ (ហសើច្) 

េ៖ អ្ត់្ហទ! បាីេ្ ំក៏គាត់្មិនយក។ 

ក៖ ចាា៎ ! មីងបតីកាលហៃលការ ការ៧៣ហេា៎? 

េ៖ េ្ ំការឆ្ន ំ ៧៣(១៩៧៣) េ្ ំការកន ងអាយ ១៤ឆ្ន ំ ការហេើយហៅហៅកំៃង់ចាម។ 

ក៖ ហកាង! 

េ៖ ហកាង េ្ ំការណ ង ហកាងរបវេលមីហៅេ្ ំហនោះ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ហបើេ្ ំមិនចឹ្ងណ្ដ េ្ ំរាងលែិត្ វបបរគាន់វត្ហសាើង។ 

ក៖ ហេើយមីងការេនឹងហាា ស ស្សលាញ់បាីហៅ ហៅណ្ដហេា៎? 

េ៖ ដឹងថាស្សឡាញ់បាីថាហម ច្េ្ ំ។ 

ក៖ ហេើយហៃលណ ងវម ហរៀបចំ្ ឲ្យមួយក៏ហម ច្បានចឹ្ង ឬក៏ស្សលាញ់េាួនឯង? 

េ៖ ការកាលេនឹង ហយើងដូច្ថាហនោះហេើយេនឹង ការស ីកហនទល ស ីត្ ហរៀនហយើងហត្ើ កាលការេ្ ំស ីត្ 
ហរៀនហត្ើ។ 

ក៖ ការហៅព្រៃវែងេនឹងហេា៎? 

េ៖ ការហៅព្រៃវែងេនឹង ការស ីហរៀនហត្ើ វសងត្ ែត្តយកហៅស ីការហត្ើ ហេើយរកាលកហនទលហត្ើ។ 

ក៖ ប  វនតវម អ្នកបងាំមីងឲ្យយកបតីឬក៏ហម ច្? 



េ៖ គាត់្ដូច្ថាបងបែូនគាត់្...កាួយគាត់្ក៏ហច្ោះវត្ហរៀបឲ្យហៅ។ 

ក៖ េាា៎! េនឹងហេើយ ហច្ោះឲ្យមានេូមានអី្ចឹ្ងហៅ។ 

េ៖ េនឹងហេើយ! 

ក៖ ចាស! មីងដល់វបកៃីជំ ន់ ប  ល ៃត្ មកហម ច្វដរមីង? សបាយចិ្ត្តហទមួយៗ? 

េ៖ សបាយហត្ើ! សបាយចិ្ត្តហយើងមានហសរភីាៃ ហយើងដូច្ថាហយើងច្ង់េូបច្ កអី្េាួនហយើង។ 
ហយើងច្ង់ហដើរហេើរអី្េាួនហយើង សៃវរេប់គាា នខាា ច្កំាហភាើងរគាប់ហផ្លា ងរគាប់វបកអី្ណ្ដហទៀត្។ 
ហយើងអ្ត់្ហៅណ្ដសា៎ ដូច្ហយើងស្លនរតាន ហយើងវាអ្ត់្មាន... 

ក៖ បញ្ញា អី្! ចឹ្ងមីងដល់ហៃលអឺ្...ស្លនរតានហេើយ ហៃលេនឹងវបកបតីវមន? ហៃលេនឹង? 

េ៖ វបក! វបកគាន  បាីេ្ ំយំហេើមវភនកអ្ស់ហេើយ។ ហៃលមកៃី...វបកមកៃីរត់្ែញិហ ោះ មកៃីរត់្ែញិ
េ្ ំមិនហៅ២៤ ហៅខាងវម េ្ ំ ហេើយវម គាត់្ហៅ...វនា៎...២០េត់្។ ២៤ ២០េត់្ ដូច្ថារៃំរបទល់អ្ចឹ្
ង ហនោះ២៤ ហនោះ២០េត់្។ អាហនោះ២៤ ស្សរកបាភនំ អាហនោះ២០េត់្ ស្សរកហមស្លង។ ចឹ្ងក៏ហៅវបកគាន
គាត់្អ្ត់្ហា នហៅ២០េត់្ េនឹងហាា ស ហររោះអី្របធ្លនសរក ត់្េនឹងហេយកគាន ហៅព្ែ  ហចាលហាា ស
កំៃ ងវត្ហដកៗរបវលងកូនេនឹង រៃលប់ហឡើងហេយកគាន ហៅព្ែ  ហចាល។ កាលេនឹងវាមិនទន់មាន
វលងអាវលងវនា៎...មិនទន់អាវលងអ្នកណ្ដទទួលេ សរតូ្ែណ្ដា៎ ។ មិនទន់មានផងេនឹង ចាត់្
តំាង្មាតាេនឹង ដល់ចាត់្តំាង្មាតាចឹ្ងវាហច្ោះវត្ស្ស្លែរជាែយកហៅព្ែ  ហចាល គាា ននរណ្ដដូច្ថា
... 

ក៖ វត្ហៃលេនឹងវបក ប  ល ៃត្ យួនចូ្លមកអ្ស់រលីងហេើយ? 

េ៖ យួនចូ្លមកអ្ស់ហេើយ ប  នអាតាមភូមិហយើងហនៀក អាតាមភូមិហយើងេនឹង ហយើងអ្ត់្ទន់មាន
អាណ្ដៃាបាលអាណ្ដ មិនទន់មានដូច្ថាអាណ្ដហម អាណ្ដហកើយអាណ្ដ។ អាណ្ដច្ង់
សមាា ប់អាណ្ដក៏សមាា ប់គាន ហៅ សមាា ប់ឪវាេនឹងហទៀត្ ឪវាេនឹងហច្ោះរត់្ហៅ២០េត់្ ហៅរួច្េាួនហៅ
ណ្ដសា៎។ 

ក៖ ចាស! មីងដល់ហៃលវបកគាន អ្ញ្ច ឹងហៅគាត់្ហៅហៅឆ្ៃ យវមន? 



េ៖ អ្ត់្ហៅណ្ដឆ្ៃ យហទ ហៅ20េត់្េនឹងហៅ ហៅរបមូលស្សូែហេបាន២០០ថំាង ដល់ហៃលហេើយ
េ្ ំហៅហៅទីេនឹងវដរ វម ហកាកេ្ ំមកស ំវម េ្ ំហៅហាា ស ស ំដូច្រកម ំកំហលាោះអ្ញ្ច ឹង ហេើយគាត់្នឹក
កូននឹកកូនគាត់្ គាត់្យំថាយំមួយព្ៃៃមួយព្ៃៃយំអ្ត់្ស ីបាយហទ ដល់ហៃលអ្ញ្ច ឹងហៅមកស ំវម េ្ ំ
អ្ត់្ឲ្យហៅហទ។ េ្ ំជមនោះចិ្ត្តហៅេាួនឯងហាា សជមនោះចិ្ត្តេាួនឯងហៅ េ្ ំរបមូលស្សូែបានប   ា ន ជាង
១០០ថំាង វម េ្ ំអ្ត់្ឲ្យហទណ្ដសា៎។ េ្ ំហៅវម ហកាកេ្ ំកាន់ហឈ្ើរច្ត់្ មករច្ក់ៗមកស ំយកហៅ វម េ្ ំ
មិនឲ្យហៅហទគាត់្ខាា ច្រត់្វបកគាន  គាត់្ស្សឡាញ់កូនេ្ ំអាេនឹងហាា ក អារូបៃត្េនឹងហាា ក គាត់្
ខាា ច្វបកគាន េនឹង។ 

ក៖ េាា៎! ហៃលេនឹងអ្នកមីងកូនប   ា នហេើយ ហៃលណ ងជំ ន់ ប  ល ៃត្? 

េ៖ េ្ ំកូនបួន ក់! 

ក:ហៅកន ងជំ ន់ប  លៃត្េនឹង? 

េ:មានជំ ន់ណ្ដ វនា៎...ហយើងវត្៤ ក់  មកវបករេូត្េនឹង។ 

ក៖ ប  វនតមានអ្នកហកើត្ហៅកន ងជំ ន់ ប  ល ៃត្ វដរ? 

េ៖ េនឹងហេើយ ហកើត្ហៅជំ ន់ ប  ល ៃត្ ហកើត្បាន២ ហកើត្...ហស្លភឹម...ហកើត្កន ង លន់ នលបាន
មួយ អាឆ្ន ំ៧៣ហ ោះណ្ដសា៎ ហេ...ឆ្ន ំ៧៣(១៩៧៣)។ េ្ ំការមិនវមនការឆ្ន ំ៧៣ផង កូនេ្ ំហកើត្
ឆ្ន ំ៧៣។ េ្ ំការម នបាត្ កមាទមាា ក់លន់ នល់ណ្ដសា៎ម នទំ ក់សហមាច្ហាា ស។ 

ក៖ អ្ញ្ច ីង ១៩៦៩ ហេើយហេាា៎? 

េ:សហមាច្ដូច្ថា...េ្ ំការហេើយ សហមាច្ហៅមិនហបាោះរកណ្ដត់្ហៅហរ ិ្៍កវនាង ស្សរកហមស្លង     
េនឹង។ េ្ ំហៅទទួលសហមាច្ េ្ ំការហេើយបានកនាោះវេណឹងហាា ស បានដល់ហេើយបានហេ...េ្ ំហៅ
ហៅឯកំៃង់ចាមហ ោះបានកនាោះវេហទៀត្ បានហេបាត្ កមាទមាា ក់សហមាច្ លន់ នល់ ចូ្លេនឹង។ 

ក៖ េាា៎!  

េ៖ េនឹងហេើយ! 



ក៖ ចឹ្ងហបើមិន១៩៦៨ ក៏ ១៩៧០... 

េ៖ េនឹងហេើយ! 

ក ៖ឆ្ន ំេនឹង។ 

េ៖ េនឹង ១៩៧០េនឹងហេើយ ហររោះហកើត្កូនេ្ ំអាបងេនឹងអាយ ៧៣ (គាត់្ច្ង់បានន័យថាឆ្ន ំ 
១៩៧៣)។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងការហេើយបានៃីរបីឆ្ន ំហេើយ បានមានកូនអ្នកមីងហណ្ដោះ? 

េ៖ ការបានមួយឆ្ន ំ បានវត្មួយឆ្ន ំហទហត្ើ។ 

ក៖ ហបើមួយឆ្ន ំ កូនហកើត្ឆ្ន ំ ៧៣(១៩៧៣) មានការ៧២(១៩៧២)េនឹងអ្ញ្ជ ឹងេាសា៎ ៧២...៧១ 
៧២េនឹង អំ្ឡ ងៗហៃលេនឹង វត្មិនដឹងហៃលណ្ដ អ្ត់្ចំាវដរ។ (ហសើច្) 

េ៖ អ្ត់្ចំាវដរ! េ្ ំការហេើយបានមួយឆ្ន ំបានមានកូនេ្ ំេនឹងហាា ស េ្ ំចូ្លអាយ ១៥ឆ្ន ំហាា ស។ េ្ ំ
ចូ្លអាយ ១៥ បានេ្ ំមានកូនេ្ ំអាបងហេេនឹង។ េ្ ំបងកូនេ្ ំ១៥ ឆ្ន ំេនឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងៃហរោះតំាងៃីអាយ  ២៨ឆ្ន ំហនោះ។ 

េ៖ េនឹងហេើយ! 

ក៖ េ្ ំ២៨ េ្ ំមិនទន់រកហឃើញហទណ្ដសា៎ មីងការតំាងៃី១៤ឆ្ន ំ។ 

េ៖ មីអូ្នហេាកហបើសិនជាហេសួរវម េ្ ំឲ្យការណ ង េ្ ំការតំាងៃីអាយ ១៣ឆ្ន ំេាក។ ឈ្ប់ហរៀនេ្ ំ
រេប់ការហមើលអាយ ១៣ឆ្ន ំ ហមើល! ហមើល! េ្ ំរេប់ការអាយ ១៣ឆ្ន ំ។ េ្ ំចូ្លមាប់បាន៩វេ។ 

ក៖ េូ! ចូ្លមាប់ហទៀត្! ហ វ្ើអី្ហេេាោះមីងចូ្លមាប់េនឹង? 

េ៖ ចូ្លមាប់ ហយើងការហម ច្ចឹ្ង ដូច្គាន េនឹង។ 

ក៖ អឺ្...ហៅវត្កន ងផទោះវមន? 



េ៖ ហៅវត្កន ងផទោះ គាា នហឃើញព្ៃៃហឃើញភាឺអី្ហទ អាហៅកន ងមាប់េនឹងមានហេមកហមើលេ្ ំ មកៃីកំៃង់
ចាមមកហមើលេ្ ំហៅកន ងមាប់េនឹងហទៀត្។ 

ក៖ យី! មីងហៅកន ងមាប់េនឹង មីងហ វ្ើអី្ហេេាោះហៅ? 

េ៖ អ្ត់្ហ វ្ើអី្ ហេមានហរបើឲ្យហ វ្ើអី្ណ្ដ បាបហច្ញហៅហបាច្ហមា ហបាច្រត្កួនឯណ្ដបាប។ ចូ្លមាប់
ហលើសហលាកហទៀត្ណ្ដសា៎ ហលាកហា នឆ្ន់សមាស្លច់្រជូក សមារតី្អី្ ចូ្លមាប់មានវត្ដូងហេើយ
និងលៃហទ។ 

ក៖ េូបរាល់ព្ៃៃ? 

េ៖ េូបរាល់ព្ៃៃបាន៩វេ។ 

ក៖ អូ្! រទំបានយូរហម ោះ? 

េ៖ បងេ្ ំជីដូនមួយ កូនមា(ៃូ)េ្ ំ ចូ្លមាប់ោំហដើមហច្កមួយឆ្ន ំហណ្ដោះ េូដណាឹ ងគាត់្ហៅបហរមើ
ទល់វត្ហច្ញៃីមាប់ហេើយយកអាវផាហច្កេនឹង យកមកហែច្នំហច្ញមាប់បាន បានការណ្ដសា៎។ 

ក៖ អូ្យ! អ្ញ្ច ឹងវមន។ 

េ៖ ៃីហដើមតឹ្ងរងឹណ្ដស់ណ្ដ។ េ្ ំអ្ត់្ហទ េ្ ំបាន...ហេើយហយើងហច្ញមាប់មក ហយើងមានផនួង ហយើង
មានហភាង មានភាា ត់្ហយើងហបៀមលកាហបៀមលាែ យកហៅកប់ទីណ្ដវម ឪវច្កទីេនឹងឲ្យហយើង។ 

ក៖ េាា៎! មា ងវដរ។ 

េ៖ ៃីហដើមប រមបូរាណមិនវមនដូច្ហយើងឥឡូែហទ រប់ហេើយ។ 

ក៖ មីងៃីដំបូងោ ងហម ច្ បានសហរមច្ចិ្ត្តថាចូ្លមាប់េនឹង ដឹងថាៃិបាកអ្ត់្? 

េ៖ អ្ត់្! អ្ត់្ដឹងៃិបាកហទ កំៃ ងវត្ហរៀនដល់ហៃលហច្ញៃីហរៀនមក េ្ ំមិនហរៀនអ្ការកមាថាន ក់ទី
ប   ា នេនឹងថាន ក់ទី៣ ទី៤េនឹង ហេើយដល់ហច្ញៃីហរៀនមកដកសំណ្ដប ដកសំណ្ដបជាមួយបង
ព្ៃាេ្ ំ េ្ ំថា៖ “វច្! េ្ ំមិនដឹងហម ច្ហទវច្ វច្ឯងហមើល ហ មមក្មមកហេើយដូច្អាវលងវនា៎... 
ខាា ច្វត្ហឈ្ាើងអី្ណ្ដា៎ វច្” ថាចឹ្ង ដល់ហៃលហេើយ... 



ក៖ េាា៎! ហៃលេនឹងហៃញរកម ំ។ 

េ៖ េនឹងហេើយ! ដល់ហេើយវច្េ្ ំរបាប់វម េ្ ំហៅ វម េ្ ំឲ្យហៅមាប់ វត្របាប់ឲ្យវម ឪដឹង ឲ្យហៅមាប់
ហេើយ វត្មិនឱ្យហៅវម ឪេនឹងបាប។ 

ក៖ េាា៎! 

េ៖ ចាស់ៗៃីម នខាា ច្ណ្ដស់អាហរឿងបាប ឲ្យហៅមាប់ហេើយ ហេើយេ្ ំហេ អាវលងេូដណាឹ ងេ្ ំេនឹង
មកសួរេ្ ំអាផទោះហៅវកបរគាន  រៃំរបទល់ដូច្ថាជាប់គាន ច្ ងអ្ ីចឹ្ង ចឹ្ងហៅណ្ដា៎  ហេហឃើញឪៃ កេ្ ំដី
ហរច្ើន។ ហេើយច្ ោះឪៃ កេ្ ំដីមួយប ទ ត់្ចឹ្ងនា៎ ហមើលោច់្កនទ យវភនក ហមើលហៅហណ្ដោះោច់្កនទ យ
វភនក។ ហេច្ង់បានដីណ្ដស់មួយជំ ន់េនឹងណ្ដសា៎។ សួរ ហេបងាំឲ្យការ ដល់បងាំការបងរេ្ ំគាត់្
អ្ត់្ឲ្យ គាត់្ថា មិនទន់ឲ្យហទ មិនទន់រេប់ការហទ ដល់ហេើយហេថាមកស ំេ្ ំយកហៅហលងយីហក
ហទៀត្ យកហៅហលងយីហកការេនឹងហាា ស។ បងេ្ ំក៏ស េចិ្ត្តឲ្យហៅ បងបងែស់េនឹងអ្ត់្ឲ្យហៅ 
ដល់អ្ត់្ឲ្យហៅចឹ្ងហៅ ក៏ហៅ...ស្ស្លប់វត្ហៅៗរេប់ការចូ្លមាប់ហៅ។ 

ក៖ ចាា៎ ! ហេើយហម ច្បានហច្ញមាប់ែញិមីង បានវត្៩វេចឹ្ង? 

េ៖ េ្ ំអ្ត់្ដឹងហៅ! ហច្ញៃីមាប់មកហៅការបងេ្ ំម ន ការបងេ្ ំការវនា៎...ព្ៃៃ៣ហរាច្ ៣ហរាច្វេ            
ផលា នចឹ្ងហៅណ្ដា៎  ៣ហរាច្វេផលា នហច្ញៃីមាប់ចឹ្ងហៅការបងេ្ ំ ការបងេ្ ំហេើយ ហេមកសួរេ្ ំ 
ការេ្ ំេនឹងហាា សព្ៃៃប   ា នហទ...ហភាច្អាព្ៃៃការេ្ ំហទៀត្ហេើយ ការបងេ្ ំ...ការេ សរតូ្ែគាន វត្កនាោះ
វេេនឹង។ មិនទន់ស ីអី្ហកើត្ផងេនឹង ស ីបាយវត្ជាមួយទឹករតី្អាវដងទឹករតី្វផែមហេ ហេើយនិង
ព្សពហកាត បព្សពអី្រជលក់ហទ។ 

ក៖ េាា៎! 

េ៖ ហច្ញៃីមាប់មក រគាន់វត្ហឃើញៃងទ វម េ្ ំចិ្ញ្ច ឹមទៃងទំងកវង្គ្ញ្ច ងៗ ស្ស្លប់វត្ច្ង់ស ីៃង
វម ហៅហស្លៃ រោក់៤ហៅ៥រគាប់ហស្លៃ រ អូ្នហអ្ើយនិោយៃីោក់ដល់កន ងមាត់្និោយៃីឆ្ែ បកែួត្ៗ។ 

ក៖ ធ្លា ប់វត្េូបវត្លៃេូបដូង! 



េ៖ េូបមាន់ទំងស្លច់្្មហកើត្នឹងហេេ្ ំ ច្ង់ជាប់បួនរបំាវេ បានេ្ ំេូបហកើត្ណ្ដសា៎ ឆ្ែ បៗ
ៃងទ េ្ ំហទើបវត្េូបហកើត្ចំ្ណ្ដប់សនិត្ឥឡូែហទ កាលណ ងេ្ ំអ្ត់្ហទ ឆ្ែ បម ង ោក់ឆ្ែ បម ង េ្ ំអ្ត់្ 
ហទ។ 

ក៖ អ្នកមីងដល់ហៃលចូ្លមាប់េនឹងស្លច់្ស្លែ ត្ខាា ំងហេាា៎? 

េ៖ េ្ ំមិនបានរបវេលហៅេ្ ំអ្ស់ហនោះហទ េ្ ំសាមជាងហៅេ្ ំ សាមហឡើងរញ័រ។ សាររញ័រវត្ស្លច់្
សសា ោះ ហឡើងហេៀែហឡើងហលឿងស្លច់្ទំងអ្ស់ គាា ន្មហទ។  ហមា ងបួន ហឡើងវេកត្ាឹកដឹងវត្
ងូត្ទឹកេនឹងហេើយ។ លាៃ ច្ហឡើងហមា ង៤ហមា ង៦ដឹងវត្ងូត្ទឹកេនឹងហេើយ អ្ត់្ហា នហច្ញឲ្យវកែក
ហឃើញហទ ហច្ញដូច្ថាមន សសហឃើញ ដូច្ថាៃីអូ្នឯង ដូច្ហេមកហឃើញ ហេថាវកែកៗហឃើញបាប 
ហេថាចឹ្ង។ 

ក៖ េាា៎! 

េ៖ ហេថាចឹ្ងហាា ស ចាស់ៗហយើងៃីហដើមហាា ស។ 

ក៖ េ្ ំហទើបវត្ដឹងថាមួយេនឹងអ្ញ្ច ឹងហទហនៀក។ 

េ៖ មួយបងមួយបែូនេ្ ំ ៃូជេ្ ំហៅេនឹងសួរហៅហមើល ចូ្លមាប់ទំងអ្ស់។ 

ក៖ វត្សម័យឥឡូែ គាា នអ្នកណ្ដហេចូ្លមាប់អី្មួយហទ។ 

េ៖ ឥឡូែចឹ្ង បានមីហៅេ្ ំ ដឹងសែីវាហទ ហេើយឲ្យវម ឪដឹងចឹ្ងបាបណ្ដស់។ វម ឪរកស ីោក់េាួន
ណ្ដស់ណ្ដា៎។ 

ក៖ រគាន់វត្ហៃញរកម ំហស្លោះេនឹង។ 

េ៖ អឺ្! វម ឪបាប! ស ីដូច្ថាស ីរបេ កស ីអំ្បិលស ីស្លច់្ស ីអី្ចឹ្ង ហបើសិនជាវម ឪហេប រមប រាណ
េាោះ ហេឲ្យត្មមួយអាទិត្យ ហេមិនឲ្យស ីស្លច់្ស ីអី្ហទណ្ដ ស ីរបេ ក ស ីអី្ហទ។ អាេនឹងអ្ត់្អី្ហទ។ 

ក៖ េាា៎! យល់ហេើយ។ 



េ៖ ហបើថាមិនត្ម...វម ឪអ្ត់្ត្មហទបាបណ្ដា៎។ ោក់ៗវមនហត្ើ ោក់វម ឪោក់ៗណ្ដស់ណ្ដា៎  ដូច្ថា
ហយើង...ហយើងចូ្លមាប់ហយើងសងេ ណមាា យរបរសបួសសងេ ណឪៃ កហេអ្ញ្ច ឹងហាា ស។ 

ក៖ ចាស! េាា៎! យល់ហេើយចឹ្ង។ េ្ ំៃីម នឮវត្ហេនិោយវដរប  វនតហៃលេាោះអ្ត់្សូែចាប់អារមាណ៍
ផងអ្នកមីង។ អ្ញ្ច ឹងដឹងៃីជំ ន់ហស្លភឹមផង ដឹងៃីរហបៀបចូ្លមាប់ផង។ ហៃលបានមកសមាា ស
អ្នកមីង។ 

េ៖ បងេ្ ំ បងេ្ ំជីដូនមួយ មីអូ្នមួយឆ្ន ំជាង េិត្ហមើលៗ ជាងមួយឆ្ន ំ បានកាប់ហច្កេនឹងបនទំ 
បានហែច្នំហច្ញមាប់គាត់្ថាស្លច់្គាត់្ហឡើងហលឿនទំងអ្ស់សាឹកហឈ្ើហម ច្ចឹ្ង ហឡើងហលឿងទំង
អ្ស់ គាត់្ ហេើយហបើេ្ ំរតឹ្ម៩វេេនឹង មិនសូែអី្ប   ា នហទ។ ស ីដូច្ថាហយើងស ីនំក៏ហោយហរេឿង
ខាា ញ់ក៏អ្ត់្វដរ។ វរកងវត្ថានំអាហការបានហយើងេូបបាន អ្ត់្ខាា ញ់ ឆ្ន ំងចានហយើងោំហោយេាួន
គាា នមកោំចូ្លនឹងហេហទៀត្។ 

ក៖ ហេើយអ្នកណ្ដហេអ្នកោំឲ្យ? 

េ៖ វម េ្ ំគាត់្ោំហោយេាួនឲ្យ ហឡើងៃីសទូងមក គាត់្ោំហោយេាួនអី្ ហេើយបងេ្ ំស ទធវត្របរស។ 
ច្ ោះមកេ្ ំស្សីមានវត្ស្សីមួយម នហេេនឹង បានមកៃីបែូនេ្ ំ។ ប កជាន់អ្ងករហេាើសៗចឹ្ង គាត់្អ្  ៊ុំគាត់្
រួយ បងេ្ ំេនឹងហាា សវដងថារបៃនធបំៃ លសាឹកដំឡូងរប់េនឹង ដូច្មន សសស្សី។ 

ក៖ េ ី! មីងដល់ហៃលហៅកន ងមាប់េនឹងហាា ស មីងេិត្វត្ៃីសរមានាហៅកន ងេនឹង ហ វ្ើអី្ហេេាោះហៅ? 

េ៖ កន ងេនឹងហ វ្ើអី្ មានវត្ហដកចឹ្ងហៅអ្ងា យហៅ ហយើងលាបហមៅលាបអី្ហលងអ្ ីចឹ្ងហៅមានហ វ្ើអី្
អ្ត់្ហ វ្ើអី្ហទ។ 

ក៖ អួ្យ!  ្ញរប់ហេើយ។ 

េ៖ ហេបហរមើទំងអាច្ម៍ទំងហ ម ហេបហរមើទំងអ្ស់។ អាៃួកមា កេ្ ំមកហលង វាធ្លា ប់មកហលងដូ
ជថាៃីរបីវេមីហ ោះមកហលងចឹ្ងមីហ ោះមកហលងចឹ្ងហៅ ក៏មកហលងទំងវម េ្ ំបងេ្ ំហៅ។ 

ក៖ ហេើយអ្ត់្ឲ្យឮសហមាងគាន ហទហេា៎? 



េ៖ ឮសហមាងគាន ហ វ្ើអី្ និោយហៅវាឮចឹ្ងហៅ វាជួយទន់អ្ងារបងេ្ ំ វាវរងវាអី្ចឹ្ងហៅ េ្ ំៃីមិន     
ដឹង។ េ្ ំហច្ោះវត្ហដកស្លា ប់ហៅ។ 

ក៖ េ !ី េ្ ំែញិហ វ្ើមិនបានហទ។ 

េ៖ េ្ ំហ វ្ើបាន ហ វ្ើបាន ហបើហ វ្ើមិនបានហម ច្ វម ឪហយើងោក់មាប់ហេើយ ហ វ្ើមិនបាន។ 

ក៖ េាា៎! 

េ៖ ប  នេាោះហេមិនហច្ោះ ហេៃិបាករទំវដរេនឹង េាោះហ ោះ កូនហេអ្នកេាោះប  នដូច្ថាវាមានៃូជមានអំ្បូរ 
វាចឹ្ងហាា ណ្ដសា៎ ហៅតាមដំហណើ រៃូជអំ្បូរចឹ្ងហៅ។ 

ក៖ ហេើយហេហោោះមាប់ែញិហម ច្? 

េ៖ ហច្ញមាប់ែញិ មានអាចារយដូច្អាចារយការយល់ចឹ្ង ហេមកកួច្ព្ដហយើងរបាប់ដូច្ជាហភ្ៀែេួច្
ព្ដេួច្អី្ហយើងចឹ្ង មានភនួងមានអី្មកចឹ្ង មានហភាងអី្មកចឹ្ងហេមកហលងហៅណ្ដសា៎ ហបៀមលកា័
ហបៀមលាែអី្ចឹ្ងហៅ ្មាតាអី្ចឹ្ងហៅ ដល់ហៃលហយើងហបៀមលកា័ហបៀមលាែហេើយដល់ការហយើង
អ្ត់្បានហបៀមហទៀត្ហទ។ ហបើហយើងហបៀមក៏ហបៀម ហបើហយើងមិនហបៀមក៏េីហៅ ហៃលហយើងការ      
ណ្ដសា៎។ 

ក៖ ចាស! យល់ហេើយ។ 

េ៖ េនឹងហេើយ! 

ក៖ យី! ច្ ោះអ្នកមីងដល់ហៃលបាី...ច្ ោះអ្នកមីងថាគាត់្ហៅយករបៃនធអី្ណ្ដឯណីហៃលដំបូងហ ោះ? 

េ៖ អ្នកណ្ដហេ? 

ក៖ បាីរបស់អ្នកមីងថាហៅយករបៃនធណ្ដហទៀត្ហ ោះ? 

េ៖ អ្ត់្ហទ! េនឹងកាលឆ្ន ំរត់្វបកចិ្ត្ត៧៩េនឹង គាត់្រត់្ហៅដល់ជរមរំណ្ដសា៎។ រត់្ហៅដល់ជរមរំវបក
េ្ ំប   ា នវបកេ្ ំប   ា ន១៣ឆ្ន ំេី។ 



ក៖ ច្ ម! 

េ៖ េិត្ហមើលៗ ឆ្ន ំ៧៩ ហេើយទល់... 

ក៖ ហេើយៃីបានរត់្វបកហចាលរបៃនធ ហ វ្ើអី្ហេអាហៃលហេហដញចាប់េនឹងវមនឬក៏ហម ច្? 

េ៖ គាត់្រត់្េនឹងគាត់្ហៅផទោះែញិបាន២វេ បាន២វេេ្ ំេនឹងទមៃន់កូនេ្ ំអាហរកាយហេបងែស់ហនោះ អា
ទី៥ណ្ដា៎  ទមៃន់បាន២វេ ដល់ហេើយក៏ហភាើងហេមកតាមៃី២៤ហៅ វាតាមដល់២០េត់្េនឹងហាា ស។
មួយយប់ៃីហដើមៗ ហេចូ្លតាមហៅហយើងឲ្យចូ្លស្លរភាៃ អាណ្ដហា នចូ្ល ចូ្លរប់ៗេនឹង
កាលេនឹងហ ោះ ដល់ហេើយបតីេ្ ំេនឹង ព្ៃៃេនឹងថាេ្ ំេូបអី្អ្ត់្ហកើត្ហទ គាត់្រតំាអ្ងកររតំាអី្របរងហ វ្ើ
បាញ់វឆ្ែឲ្យេ្ ំេូប ចាញ់កូនហ ោះ។ េ្ ំចាញ់មួយៗអារកក់ណ្ដស់ ដល់អ្ញ្ច ឹងហៅក៏របធ្លនភូមិ
េនឹងគាត់្អាចារយហ ោះ គាត់្មាន្ម៌ហមតាត គាត់្ថា៖ “អ្នទិត្ហអ្ើយអ្នទិត្! អ្នទិត្ឯងហេច្េាួនសិនហៅ
អ្ញឃ្ត់្ហេវលងបានហេើយ។” ថាចឹ្ង “ហេតាមចាប់អ្នទិត្ឯងរេូត្ហេើយហនៀក!” ថាចឹ្ង។ ក៏ព្ៃៃ
េនឹងហេច្េាួនហៅបាត់្កន ងស្លា ច់្េនឹងមួយព្ៃៃវាស់លាៃ ច្ បាត់្ព្ៃៃេនឹងហមា ង៤លាៃ ច្បានគាត់្ហច្ញ
មក គាត់្ដល់ថាវ យបងាំវម គាត់្ បងគាត់្ហាា ស ហេើយហផ្ើរេ្ ំនឹងបែូនគាត់្។ គាត់្ថា៖ “អាហៅវេែង
ហមើលវច្វេែងផង ដឹងទឹកដឹងអី្ឲ្យវច្វេែងផង។ អ្ សហភាើងអី្វេែងរកឲ្យវច្វេែងដ ត្ផង។ វេែង
ក ំឲ្យវារក។” ថាចឹ្ងហាា ស។ ច្ ោះគាត់្ហៅគាត់្វដលឲ្យេ្ ំហៅរកអ្ សឯណ្ដបានមួយេល់។ គាស់
យកមកបញ្ឈរេល់វេាងហឡើងៃំនូកៗ វត្វស្សគាត់្មិនឲ្យេ្ ំហ វ្ើផង ដល់វេស្សូែចឹ្ងហៅគាត់្បងាូរ
ស្ស្លដូរស្សូែវណនៗជរមរកហហាា ោះ។ េ្ ំរបាប់ហមអូ្នឯង គាត់្អ្ត់្ឲ្យេ្ ំហ វ្ើវស្សហទ។ េ្ ំបានបាីេ្ ំហនោះ
ស្សូែដឹងថាអ្ស់អ្ងករស ី គាត់្ឲ្យហាលស្សូែហេើយៃីរបីកហញ្ជ ើចឹ្ង គាត់្ជាន់ទល់វត្អ្ស់រលីងចឹ្
ងហៅ ហយើងរគាន់វត្វរក ហេើយអ្ ំហេើយនឹងោំបាយហទ ហមើលកូនហទ មិនឲ្យៃិបាកហដើររកអី្ទំង   
អ្ស់។ ដល់ហៃលចឹ្ងហៅ គាត់្រត់្។ លាៃ ច្េនឹងគាត់្រត់្ គាត់្ថាវ យបងាំយំហអ្ើយយំ យំេូរៗ។ េ្ ំ
រគាន់វត្ហរោះ្ំ េ្ ំៃិបាកចិ្ត្តហៅជាមួយវម ហកាក ប  នវម ហកាកបែូនព្ៃាអី្ក៏ហោយហេមិនឲ្យេ្ ំៃិបាកហទ
អី្បនតិច្ហទ។ ច្ ោះអ្ ំឯងហ ោះ គាត់្មិនឲ្យៃិបាកហទបែូនៗហេវស្សេ្ ំហៅហ វ្ើរួមនឹងហេ ប  នហយើងៃិបាក
ចិ្ត្តវត្ហយើងអ្ត់្មានម េមាត់្នឹងហេណ្ដសា៎។ ហេថាហយើង បាីហយើងរត់្ចូ្លវេាររកេមហេថា ហេថា



វនា៎...ចិ្ញ្ច ឹមខាា  សាមធ្លត់្លាមច្ង់ស ីមាច ស់ឯណ្ដអី្ឯណ្ដហស្សច្វត្ហេថាណ្ដសា៎ ហេរបជ ំណ្ដសា៎
ដល់ចឹ្ងហៅ េ្ ំៃិបាកចិ្ត្តេ្ ំសាមដូច្សបូែកនតបអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ហេើយហៃលេនឹង ហរោះ្ំហទៀត្? 

េ៖ ហរោះ្ំហទៀត្! 

ក៖ េ សី! 

េ៖ ហៃលណ្ដនឹកហឃើញដូច្ថាបាីហៅផទោះចឹ្ង ទឹកវរកទឹកងូត្ហៅនឹងផទោះអី្។ បែូនព្ៃាេ្ ំក៏ឲ្យងូត្ហៅ
ផទោះវដរ វាអ្ត់្ឲ្យហៅងូត្ទឹកដល់អ្ណាូ ងហទ។ ប  នដូច្ថាវាមិនដូច្បាីរបៃនធហយើងហាា ស ដល់ចឹ្
ងហៅ នឹកហឃើញហដកយំវត្ឯងចឹ្ងហៅ។ អាេនឹងទរមំាវត្អ្ស់អាកមសត់្ ហៅហរឿងបាីេ្ ំហាា ស េ្ ំរក
រេូជាប់២០រេូ ហេថារតូ្ែវត្ររត់្។ បាីេ្ ំហេើយេ្ ំរតូ្ែវត្ររត់្ ហររោះអាកូនវាមានកូនជាន់វេឆ្ន ំឪ
វាកន ងឪវាមានហរឿងណ្ដសា៎។ 

ក៖ េ សីៗ!  

េ៖ រតូ្ែវត្ររត់្។ 

ក៖ ហេើយចឹ្ងគាត់្ហៅហៅហណ្ដោះ គាត់្យករបៃនធហទៀត្? 

េ៖ ហៅហៅហ ោះ គាត់្...គាត់្ហៅហ ោះវបក១៣ឆ្ន ំ េិត្ហមើល។ 

ក៖ ហេើយច្ ោះគាត់្អាហៃលស្សរកស្សួលបួលហេើយមិនរៃមរករបៃនធែញិមកែញិមក? 

េ៖ អ្ត់្មក គាត់្ហៅគាត់្ហ វ្ើហៅជរមរំស្លយ្ូ។ គាត់្ហ វ្ើហៃទយណឹង ហ វ្ើរបធ្លនហៃទយហៅណឹងអី្
ណឹង របធ្លនហៃទយណឹងហេើយបានរបៃនធហៅទីណឹង ៃីរបៃនធេនឹងហេហរោះ្ំ ហេហៅដឹងបាីឯ
ណ្ដអី្ឯណ្ដហេរត់្ហៅក៏ហៅហៅផទោះគាត់្េនឹងហៅ គាត់្ហមើលវៃអី្ហៅក៏បានគាន ហៅ ហៅហមាង
(កវនាង)ហនៀករបៃនធេនឹង ប  វនតរបៃនធេនឹងចិ្ត្តបានេ្ ំណ្ដស់ណ្ដា៎  អ្ត់្ហា នទស់អី្ជាមួយេ្ ំហទ
រាល់ព្ៃៃហត្មក... 

ក៖ រាល់ព្ៃៃគាត់្ហៅរស់វដររបៃនធហរកាយ? 



េ៖ ហៅហត្ើទំងរបៃនធហរកាយ ទំងគាត់្េនឹង តាេ្ ំធ្លត់្កាណ្ដល់ កាល... 

ក៖ េាា៎! ឥឡូែបាីហៅរស់ហទៀត្? 

េ៖ េ មី! តាេ្ ំហៅហទហត្ើ។ វត្កាលតាេ្ ំរប់ភាា ម គាត់្ហត្ហៅេ្ ំគាត់្ថាឲ្យហត្ហៅេ្ ំមកហៅហមាង
ហនៀក គាត់្ហ វ្ើផទោះឲ្យវច្កដីឲ្យ។ េ្ ំថាេ្ ំមិនមកហទ ហៅវត្ហៅ ងមីអូ្ន ងមីអូ្នវត្ចឹ្ង។ កាល
វេ...ហមើលអ្រក លវេ៥េនឹង មកការកូនគាត់្ ហៅខាងហកើត្ហរ ិ្៍ស្លត់្េនឹង អាហៅហេេនឹង។ កូន
គាត់្ហៅេ្ ំវម ទំងអ្ស់។ កូនេ្ ំក៏ហៅវម ហរកាយេនឹងវម ទំងអ្ស់វដរ។ 

ក៖ វត្េ្ ំមានអារមាណ៍ថាគាត់្ហៅវត្ោច់្ចិ្ត្តហចាលរបៃនធហដើមហម ច្ហទ។ 

េ៖ អ្ត់្ហទ! មកដល់ មកៃីទិញវផាហឈ្ើ មកដល់រគាន់វត្ច្ ោះៃីហលើឡានមកដល់ េ្ ំហដកអ្រងឹងចឹ្ង
មកដល់ឈ្រហតាងអ្រងឹងេ្ ំសួរេ្ ំ៖ “ច្ ោះវនា៎កូនហៅហម ច្ហេើយ ង?” ថាចឹ្ងអី្អ្ហញ្ច ោះអ្ញ្ច ោះហៅ
ណ្ដសា៎ ហេើយហមាា  ោះហេើយេ្ ំនិោយថា រករបៃនធឲ្យកូនហមឃ រកហមឃ និង ដីគាត់្ថារបៃនធ
ឥឡូែហនោះ ហកាងឥឡូែហនោះ ងហអ្ើយ ហេតាមទូរស័ៃទហទ មិនវមនដូច្ហកាងជំ ន់ម នតាមវម ឪហទ
គាត់្ថាចឹ្ង។ 

ក៖ ចាស! ហេើយអ្ ំដល់ហៃលហឃើញម េបតីរត្ឡប់មកែញិដំបូងមានអារមាណ៍ហម ច្វដរ? 

េ:កាលមកែញិេ្ ំមិនទន់បានតាេ្ ំឯណ្ដ។ េ្ ំការកូនេ្ ំហៅេនឹងហាា ក។ ការកូនេ្ ំអាទី៤ ការហៅ
ទីេនឹងហេើយ គាត់្ជួយល យជួយអី្មក។ គាត់្តាមរកេ្ ំ ជិោះម ូតូ្ៃីរ ក់បែូនព្ៃាេ្ ំ តាមរកេ្ ំដួល
វបកម េវបកមាត់្ អាម ូតូ្ោច់្ហភាើង។ េ្ ំថាេ្ ំមិនយកហទកូន េ្ ំអាេនឹងហនោះមកយកេ្ ំហៅ េ្ ំហៅ
ភនំហៃញេាសា៎។ 

ក៖ វត្មីងហៃលេនឹងគាត់្ដឹងថាគាត់្មានរបៃនធវមនបានអ្ត់្រៃមយកែញិ? 

េ៖ មានរបៃនធហេើយ មានរបៃនធយកកូនេ្ ំអាការេនឹងហៅហៅហទៀត្ហ ោះ មកយកកូនេ្ ំហៅបួន
របំាវេ។ 

ក៖ វត្ហទោះោ ងណ្ដ ហទោះហបើគាត់្ហៅហចាលឆ្ៃ យហម ច្ក៏ោច់្ចិ្ត្តហចាលរបៃនធ មានរបៃនធមួយ
ហទៀត្ហ ោះេាា៎។ 



េ៖ ច្ ោះមន សសរបរសចឹ្ងហេើយ ១៣ឆ្ន ំមានតិ្ច្អី្។ 

ក៖ មិនរៃមរត្ឡប់មកែញិ មកយករបៃនធយកកូន? 

េ៖ អ្ត់្ហា នមក។ 

ក៖ វត្មកខាា ច្ហេចាប់យកហៅ? 

េ៖ េនឹងហេើយ! 

ក៖ វត្ហៃលេនឹងវលងអី្ហេើយហត្ើេី? េាា៎! អ្ត់្ហទហៃលណឹង ហេហៅចាប់ទហានហទៀត្េី? 

េ៖ ហបើេ្ ំបានបាីេ្ ំហរកាយហៅវេាររកេមព្ែ  គាន  កាឹលៗេនឹង ឆ្ន ំ៩១(១៩៩១) េ្ ំបានបាីេ្ ំឆ្ន ំ៩១ គាត់្
មកឆ្ន ៩៣ ហៅព្ែ  គាន ឆ្ន ំ៩១ ព្ែ  គាន វេែងហឡើងរេប់កវនាងេនឹងហេើយ បាក់ទ័ៃ។ 

ក៖ ដល់ហៃលឥឡូែហឃើញម េគាន ្មាតា? 

េ៖ មានអី្្មាតា មកេនឹងការេនឹង បែូនព្ៃាេ្ ំហៅៃីភនំហៃញហៅ កាួយេ្ ំ ហេអូ្...ហឃើញេ្ ំវបកព្មាឆ្ន ំ
ហេើយហ ោះ ហេហឃើញេ្ ំហេមកស្សវាឱ្បេ្ ំ បែូនព្ៃាេ្ ំរបរសៗ អាកាួយេ្ ំខាងវនា៎រៃេាទណឌ វាស័ក
៤។ 

ក៖ េនឹងហេើយ ហេើយរតូ្ែបងបែូនជីដូនមួយហទៀត្។ 

េ៖ េនឹងហេើយ ហេឱ្យេ្ ំបានមួយ ក់ ១០ហរៀលៗ ហេើយច្ ោះរបៃនធគាត់្ហ ោះអ្ត់្។ 

ក៖ ហេើយច្ ោះអឺ្...ហនោះអ្ ំគាត់្ហ ា្ ោះអី្ហេហៅែញិ បាី? 

េ៖ បតីេ្ ំហ ា្ ោះ តា អាន ។ 

ក៖ ចាស! រត្កូល? 

េ៖ ឯក សំអាន! 

ក៖ឯក សំអាន! េ ី! ហ ា្ ោះដូច្ឯកឧត្តមហេា៎។ 



េ៖ គាត់្សរសា ោះទបកាណ្ដក់! គាត់្មិនទបមិនេពស់ កមពស់វត្េ្ ំ ប  នគាត់្សរសា ោះ ធ្លត់្ណ្ដស់
ឥឡូែគាត់្ហៅ... 

ក៖  គាត់្អាយ ប   ា នហេើយឥឡូែអ្នកមីង? 

េ៖ ៧០ឆ្ន ំជាងហេើយ ហមើលចាក់ថាន ំវលងហកើត្ហេើយឥឡូែេាា៎ស។ គាត់្ទិញឡានបានៃីរហហាា ោះ។ 

ក៖ វត្មានវដងដូច្ជាមានរបៃនធហេើយហណ្ដោះ មានវដលជួយដល់អ្នកមីងអី្វដរអី្អ្ត់្? 

េ៖ គាត់្ឲ្យវដរហត្ើ! មកការេនឹងគាត់្ឲ្យប   ា នរយ។ ច្ ោះៃីឡានចឹ្ង កូនហៅយកឡាន...កូនយក
ឡានហៅយកេ្ ំ អាផទោះការេនឹង មកច្ ោះៃីឡានចឹ្ង... 

ក៖ ដូច្ហម ច្មិនដឹងហទដល់ហៃលចឹ្ងមីងហណ្ដោះ។ 

េ៖ ហេើយដល់ហៃលមកដល់ម េផទោះគាត់្អី្ហរ ិ្៍ស្លត់្ កវនាងគាត់្លក់វផាហឈ្ើេនឹង គាត់្ឈ្រចឹ្ង
គាត់្ហោោះអាែហសាៀករកមា គាត់្ឈ្រចឹ្ង។ គាត់្ថាសួរកូនគាត់្ថា៖ “ច្ ោះឯណ្ដវម ស ីមហ ោះ?” គាត់្
សួរចឹ្ង ហេើយហយើងឈ្រម េចឹ្ងគាត់្ចឹ្ង គាត់្ហមើលហយើងអ្ត់្... អ្ត់្បានចាប់អារមាណ៍ហមើល 
ហេើយេ្ ំថា៖ “ហនៀកវម អាស ីមេិ!” េ្ ំថាចឹ្ង។ 

ក៖ ចាស! ចឹ្ងអ្នកមីងដល់ហៃលការជាមួយបតីដំបូងបានកូន៤? 

េ៖ កូន៥! 

ក៖ កូន៥! ដល់ហៃលបាីហរកាយមានកូនហទ? 

េ៖ អ្ត់្!  េ្ ំ៣៦ បាីេ្ ំ២៦ ហច្ញៃីវេាររកេមមក មកស្លរភាៃ។ 

ក៖ អ្នកមីងដល់អឺ្...កូនៗមាន៥ ក់នា៎? 

េ៖ ចាស 

ក៖ កូនហ ា្ ោះអី្ហេេាោះ កូន? 

េ៖ កូនេ្ ំអាបងហេ អាហយឿន អាយ ង  អារត្ល អាហយ ន អាហៅហេបងែស់អាហណ ។ 



ក៖ ៥ របរសទំង៥? 

េ៖ របរសទំង៥គាា នស្សីមួយហទ ចឹ្ងបានថាេ្ ំ ដល់ហៃលចាស់ហៅ មិនដឹងៃិបាកហែទ ករមិត្
ណ្ដហទ។ 

ក៖ វត្អ្ត់្ហទហៅជាមួយហៅស្សួលហត្ើេីមីងេី? 

េ៖ ប  នកាលេ្ ំឈឺ្ព្ៃៃម នេនឹង ហដកដួលអ្ត់្ដឹងអី្ អាហខាទឹកហ ម៣ហសាងប  នហនោះ កូនេ្ ំទិញ
ទ កហាា ស។ ហេវសងវរេហច្ញៃីមនទីរហៃទយចឹ្ងហៅ វាយកហៅងូត្ទឹកងូត្អី្ឲ្យមួយព្ៃៃៃីរដងបី 
ដងអី្ចឹ្ងណ្ដសា៎ ផ្លា ស់ហខាទឹកហ មបួនរបំាដងចឹ្ងហៅ វារគាន់ហបើវដរ មីហៅេ្ ំយំ។ 

ក៖ មានអី្ហទោះ...វត្កូនរបរសស ទធវត្ដឹងេ ណវដរចឹ្ងអ្ត់្អី្ហទ។ 

េ៖ បានកូនរបស្លរវាដូច្ថាហនោះវា...ដឹងវដរណ្ដសា៎។ 

ក៖ ចាស! ចឹ្ងអ្នកមីងដល់ហៅហៃលកូនហនោះហាា ស ដល់ហៃលបានបតីហរកាយមក បតី២៦ មី៣៦? 

េ៖ េនឹងហេើយ! 

ក៖ ហេើយដល់ហៃលគាត់្...គាត់្អ្ត់្មានកូនចឹ្ង គាត់្អ្ត់្អី្វដរហទហេា៎? 

េ៖ អូ្! ស្សលាញ់ហៅណ្ដស់ហលាកហអ្ើយ ហៅណ្ដក៏វាជិោះកហៅវដរ ស្សលាញ់ហេើយកូនេ្ ំ
ស្សលាញ់គាត់្ទំងអ្ស់ និោយៃីគាា នអ្នកណ្ដសែប់គាត់្មួយហទ។ 

ក៖ ៃីបានអ្ត់្រៃមមានកូនមីង? 

េ៖ គាត់្ឈឺ្េនឹងវដងគាត់្ស្លា ប់េនឹងយកហៅចាក់ថាន ំរបតិ្កមារប់ហៅហត្ើ។ 

ក៖ អឺ្យ! 

េ៖ តំាងៃីរៃឹករេូត្ដល់ហមា ង១១ ហកាងហច្ញៃីហរៀន េ្ ំហដើរយកអាឯកស្លរ អាឯកស្លររកីរកេនឹង
យកហដើររេប់ហៃទយទំងអ្ស់ បានហេយកហសរ  ូមយកហៅហ វ្ើហត្សត ហេើយហមើល្មហេើយ បាន
ហេយកហសរ  ូមមកោក់។ោក់ហសរ  ូមហេើយ ហេចាក់ថាន ំឲ្យ អាម េមជ លេនឹង ២សឺរា ងំរបវែងៗេនឹង



រប់មួយរហំៃច្ ង រប់មួយរហំៃច្េ្ ំស្សហណ្ដោះតាេ្ ំណ្ដស់ េ្ ំនិោយហៅតាេ្ ំមាន្ម៌ហមតាត
ជាមួយកូនេ្ ំហៅេ្ ំមិនវដលហគាោះហៅណ្ដបានមួយររំត់្ផង។ ផ ត្រតឹ្មមីហៅ២ ក់េនឹងហរៀន
មិនវដលហគាោះបានមួយររំត់្ រគាន់វត្កូនគាត់្រច្លៗចឹ្ង ហៅហជរអានប់ៗេនឹង អ្រណ្ដស់ហសើច្
ហេើយ។ 

ក៖ ហេើយហៃលេនឹងគាត់្អាយ ២៦ មីងហរៀបការជាមួយគាត់្ហៅឆ្ន ំ៩៣  

ឬ៩១? 

េ៖ េ្ ំហរៀបជាមួយគាត់្ហៅកំៃង់ឆ្ន ំង េ្ ំហៅរកស ីេនឹង េ្ ំហៅទិញហឈ្ើទិញអ្ សលក់ហៅេនឹង។ 

ក៖ កហមាា ោះ? 

េ៖ គាត់្កហមាា ោះ ហច្ញៃីនវេាររកេមមក។ 

ក៖ េាា៎! កហមាា ោះស្សលាញ់ហមមា យកូនរបំា។ 

េ៖ គាត់្អ្ត់្ដឹងថាេ្ ំមានកូនបួនរបំាផងេនឹង របាប់គាត់្ គាត់្អ្ត់្ហជឿហទ េ្ ំថាកូនេ្ ំការហេើយ ៣
ហេើយ គាត់្អ្ត់្ហជឿេ្ ំហទ។ 

ក៖ ហៅវត្ស្សឡាញ់ ហៅវត្យក។ 

េ៖ គាត់្មិនហជឿថាេ្ ំភូត្មិនរៃមយកបាី េ្ ំ...ដល់ហេើយ េ្ ំរបាប់គាត់្រត្ង់ហត្ើ របាប់រត្ង់ដល់ហៃល
ហេហឃើញកូនេ្ ំហៅៃីភនំហៃញហនោះហៅ ៃីេនឹងហៅបានគាត់្ដឹង បានហឃើញស្សលាញ់កូនេ្ ំ្មាតា។ 

ក៖ ហេើយរៃមហរៀបការជាមួយអ្នកមីងហៅ? 

េ៖ េនឹងហេើយ! 

ក៖ គាត់្ហ ា្ ោះអី្ហេែញិ? 

េ៖ គាត់្ហ ា្ ោះស ីមវដរ។ 

ក៖ បាីហ ា្ ោះស ីមហេាា៎? 



េ៖ េនឹងហេើយ! 

ក៖ បាីម នហ ា្ ោះស ីម? 

េ៖ ហរកាយេនឹងហ ា្ ោះ ស ីម។ 

ក៖ ហេើយអ្នកមីងហ ា្ ោះស ីមវដរ? 

េ៖ ចាស! ហ ា្ ោះគាត់្ហបើហៅកន ងទហាន ហេហៅគាត់្វត្អាេួនៗហទ ប  វនតហ ា្ ោះកំហណើ ត្ស ីម។  

ក៖ រត្កូលអី្ហេែញិមីង? គាត់្ហាា ស? 

េ៖ គាត់្រត្កូលហនោះ...វនា៎...សែី...រត្កូលគាត់្ហ ា្ ោះ សន ស ីម ។ 

ក៖ ចាា៎ ! អ្ញ្ច ឹងគាត់្ស្លា ប់អាយ ប   ា នមីង? ហកាងវដរហទេី? 

េ៖ ស្លា ប់អាយ  ៤៦។ ឥឡូែបាន៥០ជាងហេើយ។ 

ក៖ ឥឡូែ ៤៦ គាត់្ស្លា ប់ប   ា នឆ្ន ំ ១០ឆ្ន ំ? 

េ៖ ១០ឆ្ន ំហេើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង២០០៨គាត់្ស្លា ប់? 

េ៖ េនឹងហេើយ! 

ក៖ គាត់្អ្នកស្សរកមកៃីណ្ដ? គាត់្ហៅកំៃង់ឆ្ន ំង? 

េ៖ គាត់្ហៅកំៃង់ឆ្ន ំងេនឹងម ងេនឹង ស្សរកកំហណើ ត្ហៅេនឹង ហៅឃ ំកាលទឹក ភូមិេវិត្ឃ ំកាលទឹ
ក។ 

ក៖ មីង! ដល់ហៃលមីងមានកូនមក...មីងចិ្ញ្ច ឹមបីបាច់្កូនដូច្ជារបវដរបហៅោ ងហម ច្វដរហដើមបី
ឲ្យគាត់្ហដើរេនាង្ម៌ចឹ្ង? 



េ៖ ដូច្អ្ត់្អី្វដរ...ហនោះ...ផទោះហនោះគាត់្យប់មិញព្ែ  បងបែូនឯង ព្ែ  ចាប់ហឡើងវណនេនឹង ចឹ្ងថាកូនេ្ ំ
៥ ក់ គាា នអាណ្ដវដងហច្ោះបងបែូនអ្ត់្ហទ។ េ្ ំចំ្ណ្ដស់េនឹងហេើយអ្ត់្ហស្លោះគាា នហទ។ 

ក៖ ហៃលេាោះហោយៃូជហោយអំ្បូ រឬក៏ ការដឹក ំរបស់មាា យហាា ស... 

េ៖ ហេើយមកហៅេ្ ំេនឹង វាកហមាា ោះៃីរ ក់េនឹង អ្ត់្មានហ ា្ ោះគាន ហទ ហនៀក...ឪវាហេើយអាបែូនវា
រគាន់វត្ហេៗ(រច្លគាន )។ 

ក៖ េ្ ំ...បងបែូនេ្ ំបងហេហទ។ បងហេេូច្ណ្ដស់អ្នកមីងហអ្ើយ! អ្នកមីងចូ្លចិ្ត្តៃិស្លរមាូបអី្ហេជាង
ហេ ? 

េ៖ េ្ ំដល់ហៃលចាស់ហេើយ រាងហរ ើសបនតិច្ហេើយ រតី្ស្លច់្អី្ហនោះអី្លាមៗអី្ េ្ ំអ្ត់្េូបហទ។ 

ក៖ ភាេហរច្ើនចូ្លចិ្ត្តេូបបវនាសមាហម ច្ែញិមីង? 

េ៖ បវនាអី្្មាតាដូច្ថាព្សពហច្ោះវត្េូប្មាតាៗហៅណ្ដមីអូ្ន។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ដូច្ជាមិនសូែស្លច់្្មនឹងហេ ហេើយសមាេូបមួយហៃលមិនវមនដូច្ជាហៃលម នសាទ កហទ
ហៅមាន ក់ឯងេ្ ំណ្ដា៎។ េ្ ំហៅទីហ ោះហៅមាន ក់ឯងហត្ើ ផទោះហៅមាន ក់ឯងេនឹង។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងផទោះហៅព្រៃវែងហៅវត្មាន ក់ឯង? 

េ៖ អ្ត់្ហទ! ផទោះហៅសំហៅលូនហាា ស។ 

ក៖ ហេើយឥឡូែទ កហចាលវមនផទោះហៅេនឹង? 

េ៖ កូនេ្ ំហមើល!ឱ្យជូនកូនវាមកហៅហមើលកូនវាណ ង វាហមើលផទោះហមើលអី្ឱ្យហាា ស។ 

ក៖ ស ំសួរមួយហទៀត្! ហរៀន...ហរៀនបានថាន ក់ទីប   ា ន? 

េ៖ ថាន ក់ទី ១០! 

ក៖ ទី១០ជំ ន់ម ន រាប់ៃីបង្គ្ញ្ញច ស់មកែញិ ទី២ ទី៣ ឥឡូែ ? 



េ៖ េ្ ំហេាា៎? 

ក៖ ចាស! 

េ៖ េ្ ំហរៀនបានថាន ក់អ្ការកមាហសៀែហៅស្លា ោឋ នទី៣ ទីអី្េនឹងហាា ស មិនលឺេ្ ំនិោយហទ។ េ្ ំ
និោយហេើយហេើយ អាហរៀន... 

ក៖ េាា៎! ហេើយជំ ន់ម ន... 

េ៖ ហរៀន...ហរៀនបានចូ្លមាប់េនឹងហេើយថា ក៏ឈ្ប់ហៅ។ 

ក៖ េនឹងហេើយ! ហៃលេនឹង ថាន ក់ទី ៣ ហៃលេនឹង... 

េ៖ ថាន ក់ទី៣ េនឹង្ំវដរ ប  វនតហរៀនជាមួយហលាក ហរៀនអ្ការកមា។ 

ក៖ អ្  ៊ុំ ហោយស្លរេ្ ំឮហេនិោយថា ហេរាប់ៃីបង្គ្ញ្ញច ស់មកែញិ ៃីទី ១២ មកទី១ ែញិ អ្ញ្ច ឹងទី៣ 
ថាន ក់ទី១២ ទី៩...ហមើលទី៩ឥឡូែហេា៎? 

េ៖ ហសៀែហៅស្លា ោឋ នហយើងេនឹងហាា សដូច្វត្គាន េនឹង។ 

ក៖ អូ្! េនឹងហេើយ! 

េ៖ េនឹងហេើយ!! 

ក៖ ហេើយហៅៃីហកាងេនឹងហៃលវដលហរៀនេនឹងមានកតីស្សព្ម ្ំហឡើងច្ង់ហ វ្ើអី្ហេអ្ត់្អ្នកមីង? 

េ៖ ហាសហា ស្សព្ម អី្កាលេនឹង ស្សព្ម វត្ហលាត្អ្ ទ ក់ ហលាត្អ្ ទ ក់ស្សព្ម ហៅហលង...យក
ហច្ញៃីហរៀនចឹ្ងយករកមា២  ំគាន ច្ងរកមាហ វ្ើសំៃត់្របំា ហលងយីហក ហលងអី្ហ ោះណ្ដា៎។ 

ក៖ េាា៎! អ្ញ្ច ឹងហទ! 

េ៖ រែល់វត្ហលាកព្ែ  ហត្ើ! អាហលាកសង្គ្រា ជព្ែ  ហអ្ើយព្ែ  ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងហៃលហរៀនេនឹង ហរៀនហៅហលាកហទ? 



េ៖ ហរៀនហលាក! 

ក៖ ហរៀនជាមួយហលាក! 

េ៖ ហរៀនហលាក ហរៀនៗអាហលាក...វនា៎លបស្សលាញ់រកេូហរៃងរកហេហមើលេូហរៃងអាតាា ហៅខាង
ហជើងែត្ត... 

ក៖ យី! 

េ៖ សែប់អាហលាកេនឹងហទៀត្ សែប់ហ ោះសែប់ប  វនត ហៅវត្ហៅវម េ្ ំវម  ទល់វត្វម េ្ ំស្លា ប់េនឹង ហៅ
វត្វម ... 

ក៖ លួច្ស្សឡាញ់មីង ហលាកហស្លោះេនឹង។ ចាា៎ ! ចឹ្ងអ្នកមីងអ្រេ ណហរច្ើនសរមាប់ការសមាា សហៅ
កន ងព្ៃៃហនោះ ហេើយអ្វី...មួយច្ ងហរកាយអ្នកមីងមានអី្ហេច្ង់វផាផ្លា ំហៅកាន់កូនហៅវេារជំ ន់
ហរកាយ ក៏ដូច្ជាកូនហៅហៅហៃលវដលគាត់្បានស្លត ប់ឮសហមាងរបស់អ្នកមីងចឹ្ងហាា សា៎? 

េ៖ ផ្លា ំវផាហៅកូនហៅហរកាយេនឹងឲ្យហដើរតាមេនាង្ម៌ ឲ្យបាន្ម៌ ឲ្យបានហរៀនឲ្យបានហច្ោះដឹងឲ្យ
បានឆ្ា សព្ែហររោះអី្ហយើងឥឡូែសម័យឥឡូែហនោះ ហយើងបានស េសនតិភាៃេនឹង បានស្លែ ត្សែំ
ហយើងដូច្ថាមានសិទធិហសរភីាៃអី្រតឹ្មរតូ្ែអី្ហច្ោះអី្ហចាោះណ្ដក ំឲ្យហកាងជំ ន់ហរកាយអី្...វនា៎...កាន់
េ សរៃោះៃ ទធស្លស អី្ ហយើងកាន់រៃោះៃ ទធស្លស ឲ្យបានស្លែ ត្សែំហៅហេើយវាលែ។ 

ក៖ ឲ្យលែអ្ញ្ច ឹង ឲ្យហជៀសផ ត្ៃីអ្វីវដលអារកក់ចឹ្ងហៅ។ 

េ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! េនឹងហេើយ ចាសអ្រេ ណហរច្ើនអ្នកមីងសរមាប់ការសមាា សហៅកន ងព្ៃៃហនោះហេើយេ្ ំ
ដឹងថាហៃលហែលាវដលអ្នកមីងបានចំ្ណ្ដយហៅកន ងការសមាា សហនោះ េ្ ំដឹងថាកូនហៅរបស់អ្នក
មីងក៏ដូច្ជារបជាៃលរដឋវេារនិងអ្នកវដលច្ង់បានស្លា ល់ៃីរបែត្តិរបស់របជាជនវេារគាត់្នឹងបាន
ស្លា ប់ឮនូែការវច្កចាយហៅកន ងហៃលហនោះ ហេើយអ្វីទំងអ្ស់គាត់្នឹងបានស្លា ប់និងបានឮនិង
បានដឹងអ្វីទំងអ្ស់េនឹងអ្ញ្ច ឹងហាា ស។ 



េ៖ ចាស! 

ក៖ ថាហត្ើរបហទសវេារ ហយើងឆ្ាងកាត់្នឹងហរឿងសែីហេេាោះ រវញ រព្ញ ខាា ំងប  ណ្ដណ ។ េនឹងហេើយ អ្រ
េ ណហរច្ើនអ្នកមីង។ 

េ៖ ហេើយនិងបហរា ោះ facebook ហទៀត្? 

ក៖ អ្ត់្ហទៗ! រគាន់វត្ថាោក់ចូ្លហៅកន ងហែបស្លយរបស់អ្វីវដលេ្ ំបានបរា ញដល់អ្នកមីងេនឹង
ហេើយវៃរកាសរមាប់មន សសជំ ន់ហរកាយ។ 

េ៖ ចាស! 

ក៖ អ្រេ ណអ្នកមីង៕ 


