
ការសម្ភា សរបស ់អ  ៊ុំជិន ចេង 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេង សុវណ្ណនរនិទ    ខ៖ អ្នកត្រូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះជិន ឈេង 

 

ពរ៌ម្ភនសឈងេបរបស់អ្ ុ ៊ុំជិន ឈេង 

សពវថ្ងៃឈនោះអ្ ុ៊ុំត្បុស ជិន ឈេង ម្ភនអាយុ៧១ឆ្ន ាំឈេើយ។ គារ់ម្ភនបងបអូនេាំនួន៦នាក់ 

ឈេើយគារ់ជាកូនបងបងអសឈ់ៅកនុងត្េសួាររបសគ់ារ់។ តាមពិរគារ់ជាអ្នកឈខរដកណ្តា  

លឈេ តរគារ់បានផ្លា ស់បាូ រេីលាំឈៅមកឈៅ ឈខរាឈសៀមរាបត្បតេលជាអ្ស១់៥ឆ្ន ាំ 

ឈេើយ។ កាលពីឈៅរូេគារ់ត្រូវឈ្វើការ ជាឈត្េើនដូេជាឈដើរលក់នាំជួយដាំបតនាម្ភា យ 

របស់គារ់ឈដយសារតរម្ភា យរបស់គារ់ជាស្តសាីឈមម្ភ៉ាយ ឈេើយត្រូវេិញ្ច មឹបីបាេ់កូនយ៉ាង 

ឈត្េើនតរម្ភន ក់ឯង។ កាលឈៅសម័យលន់នល ់ អ្ ុ៊ុំត្បុសត្រូវបានឈេបងេាំឲ្យេូលឈ្វើទាហាន 

តរដល់ឈពលតដលម្ភនការចាប់ឈ្ាើមសម័យប៉ាុលពរ។ គារ់ត្រូវរស់ឈ ៀសខាួនឆ្ៃ យឈេញ 

ពីត្កុមត្េួសារតរម្ភន ក់ឯងឈដើមបីឈេេ្ុរពីការតាមសម្ភា ប់របស់ពួកប៉ាុលពរ។ គារ់រស ់

ឈៅឆ្ាងការលាំបាកតរម្ភន ក់េរ់កនុងសម័យប៉ាុល ពរ ឈដយគារ់ត្រូវបានជឈមាៀសឈៅស្សុក 

ត្ពោះឈនត្រត្ពោះឈខរាឈសៀមរាប។ 

 

 



ក៖ បាេ! ជាដាំបូងខ្ុាំសូមតងាងអ្ាំណ្រេុណ្ដល់អ្ ុ៊ុំតដលបានឲ្យខ្ុាំសម្ភា សពីត្បវរាិរបស់ 

អ្ ុ៊ុំឈេើយការសម្ភា សេនឹងត្រវូបានឈរៀបេាំឈដយសាកលវេិាល័យមួយតដលម្ភនឈ ម្ ោះ

ថាត្ពីហាាំយ៉ាង់តដលឈៅឯសេរដឋអាឈមរកិ។ បាេ! ឈគាលបាំណ្ងរបស់សាកលវេិា 

ល័យេឺេង់សម្ភា សត្បវរាិត្បជាជនតខមរ ឈដើមបរីការេុកត្បវរិាត្បជាជនតខមរឈដើមបីឲ្យកូនឈៅ 

ជាំនាន់ឈត្កាយរបស់អ្ ុ៊ុំអាេសាា ល់ពីត្បវរាិរបស់ជីដូនជីតា ឈេើយឈរៀនអ្ាំពីត្បវរាិរបស់ពួក 

គារ់ណ្តអ្ ុ៊ុំ។ បាេ! ឈេើយេឹងឈៅឈពលតដលខ្ុាំសម្ភា សអ្ ុ៊ុំេប់ខ្ុាំនឹងដក់ការសម្ភា ស 

របស់អ្ ុ៊ុំេនឹងឈៅកនុងឈវបសាយរបស់សាលាតដលម្ភនឈ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhis 

tory.byu.eduណ្តអ្ ុ៊ុំ។ េឹងឈរើអ្ ុ៊ុំយល់ត្ពមឲ្យខ្ុាំដក់សម្ភា សរបស់អ្ ុ៊ុំ េូលឈៅកនុងឈវប 

សាយរបស់សាលាឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាេ បាន! 

ក៖ បាេ! េឹងសត្ម្ភប់ថ្ងៃតខតដលខ្ុាំសម្ភា សឈនោះេឺ ឈៅថ្ងៃេី២៣ តខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២០។ 

ឈេើយការសម្ភា សឈនោះត្រូវបានឈ្វើឈ ើងឈៅ  ូមិត្រពាំងឈពៅ  សង្កា រ់ឈគាកេក ស្សុក 

ឈសៀមរាប ឈខរាឈសៀមរាប។ ឈេើយខ្ុាំជាអ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះឈេង សុវណ្ណនរនិទ ឈេើយ

អ្ញ្ច ឹងខ្ុាំេង់ដឹងថា ឈរើអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះឈពញឈ ម្ ោះអ្វីតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះជិន ឈេង។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈេ? 

ខ៖ អ្រ់ឈេ! ឈេឈៅតរេឹង អ្រ់ម្ភនឈៅណ្តឈេៀរឈេឈ ម្ ោះម្ភនតរេឹងម៉ាង បាេ! តរ 

ប៉ាុណ្ណឹ ងម៉ាង។ 



ក៖ ឈរើអ្ ុ៊ុំម្ភនអាយុប៉ាុនាម នឈេើយអ្ ុ៊ុំឆ្ន ាំេនឹង? 

ខ៖ អាយុ៧១ឆ្ន ាំ។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំចាាំថ្ងៃតខឆ្ន ាំកាំឈណ្ើ ររបស់អ្ ុ៊ុំបានឈេ? 

ខ៖ ឈអ្! អ្រ់ចាាំឈេអាេនឹង។ 

ក៖ េុោះឆ្ន ាំតខមរអ្ ុ៊ុំចាាំថាឈកើរឆ្ន ាំណ្តតដរឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុាំអ្រ់ចាាំតដរដឹងតរអាយុ៧១ឆ្ន ាំ។ 

ក៖ ឆ្ន ាំតខមរ ឆ្ន ាំជូរ ឆ្ាូវ ខាល ឈថាោះអី្? 

ខ៖ ឆ្ន ាំឈថាោះេនឹងបានត្រូវ។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនស្សុកកាំឈណ្ើ រឈៅឯណ្តតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ស្សុកឈេៀនសាវ យឈខរាកណ្តា ល។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនបងបអូនេាំនួនប៉ាុនាម ននាក់តដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងបអូនម្ភន៤នាក់ ស្សី១ ត្បុស៣ ៤ទាាំងខ្ុាំត្បសុ៤ទាាំងខ្ុាំ។ បាេ! 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំជាកូនេីប៉ាុនាម នតដរ? 

ខ៖ ខ្ុាំកូនបងឈេបងអស់។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំអាេត្បាប់ពីឈ ម្ ោះបងបអូនទាាំងអ្ស់របសអ់្ ុ៊ុំបានឈេអ្ ុ៊ុំ?  បនាទ ប់ពីអ្ ុ៊ុំឈៅ? 

ខ៖ ម្ភនឈ ម្ ោះអាឈ្ង អាបិុេ ឈេើយនិងអាត្ជឹម អាឈខាន ឈេើយនិងអាឈ ៉ា កាត្េិប 

ស្សីតរម្ភន ក់ឈេកាត្េិបេនឹង។ 

ក៖ បាេ! ទាាំងអ្ស់៦នាក់េឹងអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ទាាំងអ្ស់៦នាក់។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនេងចាាំសាេ់ឈរឿងអ្វីខាោះតដរអ្ ុ៊ុំតដលទាក់េងជាមួយបងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំ កាលពី 

ឈកមងៗធ្លា ប់បានឈ្វើអ្វីខាោះតដរជាមួយគាន ? 

ខ៖ ខ្ុាំេ?ី 

ក៖ បាេ! កាលពីឈកមងឈ្វើអ្វីខាោះតដរជាមួយបងបអូន? 

ខ៖ កាលពីឈដើមខ្ុាំជួយម្ភា យឪពុកខ្ុាំដាំបតនាឈៅេម្ភា រ។ បាេ! ឈៅេម្ភា រេឹងឈៅខ្ុាំវាមិន 

សូវបានឈរៀនសូត្រអី្ខ្ុាំឈេ ជួយម្ភា យដឹងតរឈេញពីសាលាមកដឹងតរ េូលនាំជួយលក់ 

ម្ភា យ។ បាេ! ម្ភា យឪពុកេនឹងវាអ្ញ្ច ឹងណ្តា៎។ 

ក៖ ឈដយសារជាកូនបងតមនឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាេ! កូនបងេិញ្ច ឹមបអូនទាល់តរម្ភនត្បពនធម្ភនកូនអ្ស់រលីង។ បាេ! អ្ញ្ច ឹងណ្តា៎។ 

ក៖ ឈេើយភាេឈត្េើនអ្ ុ៊ុំដាំអ្វីតដរអ្ ុ៊ុំកាលេនឹង? 

ខ៖ ដាំឈពរ សតណ្ា ក ដាំត្រសក់ ដាំត្មោះ។ បាេៗ!  ឈេើយនិងឈហាឡាំងតាយឈយើងពីរ 

ឈដើមណ្ត។ បាេ! ឈហាឡាំងតាយឈយើងេនងឹ។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំធ្លា ប់បានឈលងតលបងកាំសានាអ្វីខាោះតដរ ជាមួយបងបអូនកាលពីឈៅឈកមងៗ អ្ ុ៊ុំេូល 

េិរាឈលងអ្វីតដរជាមួយគាន ។ 

ខ៖ អូ្! គាម នម្ភនឈពលឈដើរឈលងឈេម្ភនតរវាយដីដុាំេនឹង រលាយដីដុាំឈ្វើបតនាេនងឹ។ បាេ! 

វាអ្ញ្ច ឹងណ្ត។ 

ក៖ បាន ម្ភនតរកាប់រងឈ្វើបតនា? 



ខ៖ បាេ! ដល់យប់ឈ ើងឈៅខ្ុាំឈដើរតាមេីងាក់ ចាប់រកត្រីឈៅលក់ដូរេិញ្ច ឹមម្ភា យេនងឹ 

ដល់អ្នកស្សុកនិយយថាតេអងឈមើលបងតេអងេិញ្ច មឹពួកតេអងតាាំងពីរូេអ្ញ្ច ឹងណ្ត។ 

បាេ! អ្ញ្ច ឹងអ្នកស្សុកេនឹង។ បាេ! 

ក៖ េុោះសពវថ្ងៃេនឹងបងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំគារ់រស់ឈៅឯណ្តតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅស្សុកឈេៀនសាវ យអាតដលេនឹង។ 

ក៖ បាេ! អ្ញ្ច ឹងម្ភនតរអ្ ុ៊ុំឈេមកឈៅឈខរាឈសៀមរាបឈនោះ? 

ខ៖ បាេ! ឈៅឈសៀមរាបឆ្ៃ យពីឈេ។ 

ក៖ េុោះមូលឈេរុអ្វីតដរបានជាអ្ ុ៊ុំមកឈៅឈសៀមរាបតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈបើកូនមកឈរៀនឈៅឈនោះឈសៀមរាបេនឹងឈ្វើការឈនោះមិនមកតាមកូន។ បាេ! លក់ដីលក់ 

្ទោះឈេញពីឈនាោះមក។ បាេ! មកឈៅឈសៀមរាបេិញដីឈេឈៅសពវថ្ងៃឈៅមណ្ឌ ល៣េនឹង 

បាេ! ឈៅសពវថ្ងៃេនឹងឈៅ។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំមកឈៅឈសៀមរាបេនងឹប៉ាុនាម នឆ្ន ាំឈេើយអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មិនដឹងប៉ាុនាម នឈេ ត្បតេលជា២០ឆ្ន ាំជាងឈេើយ យូរតដរឈេើយតាាំងពីដីតាាំងពីមុន 

អ្បសរាមិនទាន់កាន់កាប់ណ្ត បាេ! ដីេនឹងណ្ត។ 

ក៖ បាេ! ពីមុនអ្រ់អី្ឈេ? 

ខ៖ អ្រ់អី្ឈេ។ បាេ! វាអ្ញ្ច ឹងណ្ត។ 

ក៖ ប៉ាុតនាឥ ូវជាប់អ្បសរា។ 

ខ៖ អ្បសរា វាអ្ញ្ច ងឹណ្តា៎។ 



ក៖ េុោះម្ភា យរបសអ់្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភា យរបសខ់្ុាំឈ ម្ ោះជិន អ្ ុល ឈេើយនិងឪពុកឈ ម្ ោះ បាេ! ឈ ម្ ោះជិងឈេើយអ្ ុលដូេ 

គាន េនឹង។ បាេ! ឪពុកម្ភា យេនងឹណ្ត មួយឈ ម្ ោះជិរ មួយឈ ម្ ោះអ្ ុល អ្រ ដល់ឈខាម េតា 

សាំ ខ្ុាំឈនាោះ តាសាំ។ បាេឈេើយនិងម្ភរឈនាោះឈ ម្ ោះអារ ៉ាុង ឈនាោះអាពរយកឈៅវាយឈចាល 

ណ្ត។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភនតរម្ភា យឈ ម្ ោះជិន ឪពុកឈ ម្ ោះសងុ? 

ខ៖ ឪពុកឈ ម្ ោះជិន ម្ភា យឈ ម្ ោះសាំ អ្ ុល។ 

ក៖ េុោះតាម្ភនចាាំថ្ងៃតខឆ្ន ាំកាំឈណ្ើ រពួកគារ់ឈេតា? 

ខ៖ អ្រ់ចាាំឈេខ្ុាំឈនាោះ កាលគារ់សាា ប់ឈនាោះជិរ៨០ឆ្ន ាំឈេើយ អាយុគារ់ជិរ៨០ឆ្ន ាំឈេើយ។ 

ក៖ េុោះពួកគារ់ម្ភនស្សុកកាំឈណ្ើ រឈៅឈកៀនសាវ យតដរតមនអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈកៀនសាវ យទាាំងអ្ស់ បាេឈកៀនសាវ យទាាំងអ្ស់។ 

ក៖ េុោះម្ភា យរបសអ់្ ុ៊ុំគារ់ជាមនុសសតបបណ្តតដរអ្ ុ៊ុំ? គារ់កាេ ឬក៏គារ់សាូរតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់សាូរទាាំងអ្ស ់ សាូរតរឪពុកខ្ុាំបានកាេ។ ឪពុកខ្ុាំសុេធតរវាយឈបាោះពីឈលើ្ទោះអី្ 

ឈនាោះ ឪពុកខ្ុាំឈបើមិនត្រូវេិរារបស់គារ់មិនបានឈេ វាយតរឈយើងខចិលអី្អ្រ់បានឈេ។ ឪពុក 

ខ្ុាំសាា ប់មុនយូរឈេើយតាាំងពីជាំនាន់លន់នល់ឈនាោះណ្ត។ បាេ! សាា ប់តាាំងពីជាំនាន់លន់ 

នល់ឈនាោះ។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនេងចាាំសាេ់ឈរឿងអ្វីខាោះតដរ ទាក់េងនឹងម្ភា យរបស់អ្ ុ៊ុំ? ចាាំអ្វីខាោះតដរពីម្ភា យ 

របស់អ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ អឺ្! មិនសូវចាាំឈេខ្ុាំ ដលឈ់ពលមុនគារ់សាា ប់ ខ្ុាំជួយគារ់តងគារ់ ឈមើលគារ់េិញ្ច មឹគារ់ 

វញិ ឈរើសម័យេនឹងឈមើលគារ់េិញ្ច ឹមគារ់ទាល់តរគារ់សាា ប់េនឹង។ បាេ! 

ក៖ េុោះម្ភា យរបសអ់្ ុ៊ុំកាលឈៅរស់េនឹងត្បកបមុខរបរអ្វីតដរឈដើមបីេិញ្ច ឹមជីវរិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់ម្ភនឈ្វើអី្ ម្ភនតរឈដើរសុឈី្មួលឈេឈ្វើបតនាឈ្វើអី្ឈៅឆ្យឈនោះឆ្យឈនាោះ សទូងស្សវូ 

ឲ្យឈេ។ បាេ! គារ់ដាំឈពរដាំសតណ្ា កខាួនគារ់ខាោះឈៅ។ 

ក៖ េុោះម្ភនលក់ដូរខាោះឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ អ្រ់ម្ភនលក់ដូរអី្ឈេ។ 

ក៖ េុោះម្ភា យរបស់អ្ ុ៊ុំគារ់ធ្លា ប់សាេ់ឈរឿងកាលពីឈកមងៗមកកាន់អ្ ុ៊ុំឈេ? ធ្លា ប់និយយត្បាប់ 

ត្បវរាិរបស់គារ់មកកាន់អ្ ុ៊ុំខាោះឈេ? 

ខ៖ ខ្ុាំដឹងឈេើយ ត្បវរាិរបស់គារ់ពីឈដើមណ្ត ត្បវរាិរបស់គារ់ពីឈដើមេនឹងគារ់ដឹងតរឈ្វើ 

ការេឹងម៉ាង ឈ្វើបតនាបនាុកអី្េនឹងេិញ្ច មឹកូន រកសុីេិញ្ច ឹមកូនវេិនាំវេិអី្ឲ្យខ្ុាំេូលលក់ឈៅ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំលក់នាំតដរ? 

ខ៖ បាេ! លក់ េូលទាាំងថាសៗ េិរឈៅពីឈកៀនសាវ យមកដល់េារអ្ាំឈៅឈយើង 

ណ្ត េារអ្ាំឈៅ ចាក់អ្តត្ង តាឈមម ឈដើរលក់ បានមក្ទោះវញិលមមឈម្ភ៉ាង៥ ឈម្ភ៉ាង៦ត្ពលប់ៗ 

បានដល់្ទោះ។ បាេ! ឈៅឈដើរមកឈដើរវាអ្ញ្ច ឹងណ្ត បានខ្ុាំឈេោះតរអាណិ្រម្ភា យជួយគារ់ 

ឈៅ។ បាេ! ជួយលក់ដូរគារ់ឈៅ ដាំបតនាដាំអី្ឈៅខ្ុាំមិនតដលឈៅ្ទោះឈេឈៅតរេម្ភា រេឹង 

បាេ! ឈដកឈ្វើឈរាងឈៅេម្ភា រ បាេ! ត្រីរកឈពលយប់ ដល់ថ្ងៃឈយើងឈឆ្ាៀរដាំសតណ្ា កដាំ 

ត្រសក់ សតណ្ា កបារាាំង សតណ្ា កត្េឺងអី្េឹងឈៅ។ បាេ! ត្េប់សពវឈេើយ បាេ! ដល់អា 



ពរជាំនាន់លន់នល់ឈនោះ។ ឈេចាប់ខ្ុាំឈរើឈេចាប់ឈ្វើទាហាន ចាប់ឈ្វើទាហានឈៅខ្ុាំក៏ឈៅ 

ឈៅឈ្វើ ឈ្វើឈៅេិរឈៅតបកម្ភា យខ្ុាំ៥ឆ្ន ាំណ្ត។ បាេ! ៥ឆ្ន ាំបានខ្ុាំមកឈលង្ទោះេនងឹបានអា 

ពរឈេចាប់ជឈមាៀស ជឈមាៀសតបកពីម្ភា យអ្ស ់ ដល់តបកពីម្ភា យអ្ស់េឹងឈៅខ្ុាំបានឈៅ 

តាមជឈមាៀសម្ភន ក់ឯងឈេណ្ត ដល់បានម្ភនយយម្ភនអី្ម្ភនកូនសពវថ្ងៃ។ បាេ! វា 

អ្ញ្ច ឹងណ្ត កាលជាំនាន់អាពរឈៅតរឯង ម្ភន ក់ឯង ដល់បានឈនោះឈៅបានម្ភនឪពុក្ម៌ 

ឈៅស្សុកឈេ េនឹងឈេជួយខ្ុាំនាយអាយត្េប់គាន ឈៅ ម្ភនអី្្ូរ ្ូរមួយកត្មិរឈៅកុាំអី្ថាឈ្វើ 

ការទាាំងយប់ទាាំងថ្ងៃអាពរវាឲ្យឈ្វើតរេុកឈពោះ វាអ្រ់ឲ្យឈ្ប់្ងឲ្យសទូងសាំណ្តប ជូរដី 

ដាំបតនា។ បាេ! បានបានរស ូរសេ់នឹងកុាំអី្វា វាយឈចាលឈេើយឈ ម្ ោះខ្ុាំឈេយកវាយ 

ឈចាលណ្ត ឈៅដល់មូលដឋ នស្សកុេនឹងឈេថា អ្ា៎! កុាំឈ្វើបាបគារ់ខាួនមួយឈេោះតរម្ភន ក់ឯង 

ឈេោះ បានឈេតលងអី្ឈេយកត្បធ្លន ូមិឈៅវាយឈចាលឈៅ។ បាេ! ស្សុកេនឹងដល់ខ្ុាំឈនោះ 

រួេខាួនបានមួយឆ្ន ាំជាងេនឹង បានជឈមាៀសឈវៀរណ្តមឈៅ ជឈមាៀសយកេនឹងយកមកឈៅ 

ថ្ត្ពម្ភន់ឈយើងេនងឹត្ពោះឈនត្រត្ពោះ ថ្ត្ពម្ភន់េនឹង។ បាេ! ទាាំងយយទាាំងអី្េនឹង កាលេនឹង 

មិនទាន់ម្ភនកូនឈេ។ បាេ! ឈៅជាមួយយយខ្ុាំេនឹង២នាក់ ដល់េឹងឈៅមិនដឹងឈ្វើឈម៉ាេ 

យយវាឈអ្ើយ ខ្ុាំឈៅឈដើររកត្រីតាម នាំតាមអី្ឲ្យយយ វាឈៅ្ទោះឈៅ៥-៦ យប់ឈៅយីតា កុាំ 

ឈៅដល់ឈត្ៅឈពកណ្ត ត្បយ័រនអាពរសាទ ក់វាយណ្ត ឈអ្! អ្រ់អី្ឈេអ្រ់ស្សកុឈេថា 

អ្រ់អី្ឈេកតនាងេនឹង េុោះឈេឈៅតដរណ្តអ្នកស្សុកឈេឈៅ ដលអ់្ញ្ច ឹងបង់ត្រី ៤-៥ ឈ ើងមក 

វញិអ្រ់ហា នឈៅយូរណ្ត។ បាេ! មកដល់ត្ពោះឈនត្រត្ពោះវញិសុេធតរឈដើរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ 

ណ្តមួយថ្ងៃមកដល់ត្ពោះឈនត្រត្ពោះវញិេនឹង យប់លមមឈម្ភ៉ាង៧យប់ ហាសហា។ វាអ្ញ្ច ងឹ 



ណ្តយយខ្ុាំអ្រេង់ង្កប់ឈម៉ាេៗអី្ឈេើយ ជឈមាៀសឈេញពីឈមើល សាវ យឈមម  ពលីសាវ យឈមម  

ឈយើងេនឹង មកឈលាវ៉ាង ឈព ិ្៍រាំបន់ ឈព ិ្៍រាំបន់ឈយើងេនឹងរហាល។ បាេ! ឈលាវ ៉ាងរហាល 

ឈយើងេនឹងបានមកដល់ថ្ត្ពម្ភន់ េិរឈៅឈដើរេង់មួយថ្ងៃណ្ត ។ បាេ! ត្គាន់តរឈដើរេនឹង 

េង់មួយថ្ងៃ បាេ! ឈេញពីេនឹងមក។ 

ក៖ កាលឈេជឈមាៀសេនឹងឈេជឈមាៀសដាំបូងបាំ្ុរពឈកៀនសាវ យមកថ្ត្ពម្ភន់? 

ខ៖ បាេ! មកឈៅថ្ត្ពម្ភន់ត្ពោះឈនត្រត្ពោះ មកឈៅត្ពោះឈនត្រត្ពោះដល់ឈៅអាពរវាឲ្យផ្លា ស ់

ឲ្យឈៅឈៅឈគាកឈេក ឈគាកឈេកឈេើយបានឈៅឈៅ សអីឈេបាេឈយើងេិរឈៅ  ូមិឈរាេ 

បាេ។ 

ក៖  ូមិឈរាេ? 

ខ៖ ឈេឈៅ ូមិឈរាេ ឈេឈៅមុខឈឆ្នៀងណ្ត  ូមិឈរាេមុខឈឆ្នៀងេនងឹ។ បាេ! ជឈមាៀសឈៅ 

ឈៅឯេនឹង បាេវាអ្ញ្ច ឹងណ្ត។ បាេ! វាឈៅខាងេនងឹឈេៀររឈេៀរ។ 

ក៖ កាលតដលជឈមាៀសេនឹងតាជិោះអី្មកពីឈកៀនសាវ យមកដលេ់នឹងជិោះអី្តដរ? ឬក៏ឈដើរ? 

ខ៖ ឡន! ឈវៀរណ្តមវាដឹកយកមកឲ្យដក់ឈៅឈយើងឈនៀកឈៅកាំពង់ចាម ្ារកាំពង់ 

ចាម។ បាេ! មកដល់ត្រឹមេនឹង បានពួកចាមេនងឹបានជូនខ្ុាំរេរូដល់មុខវាាំង។  បាេ! 

មុខវាាំងេនឹង ដក់ត្រឹមេនឹង បានខ្ុាំឈដើរឈៅស្សកុ ស្សុកេនឹងបានបងបអូនមកជួយដឹក 

បររឈេោះឈគាមកដឹក បានដឹកយកឈៅស្សុកដល់ឈៅស្សុកេនឹងបានប៉ាុនាម នតខររ់មកវញិ។ 

បាេ! ររ់ពីស្សុកវញិមកបានឈៅ នាំឈពញឈនោះ បានឈៅ នាំឈពញឈយើងសង្កា រ់្ារឈដើមងាូវ 

េនឹងបានមដុាំវរាសនសាំកុសលេនឹងដល់េឹងម្ភនដីមួយដុាំេនឹង ក៏លក់មកឈៅឈសៀមរាបេនឹង 



តបកកូនឈនាោះបានអ្ញ្ច ឹងមូលគាន វញិឈៅ វាតរប៉ាុណ្ណឹ ង។ បាេ! រថ្មាត្បតេល២ពន់ដុលាា រ 

លុយតខមរឈេអលយុ២ពន់ឈយើងេនឹង។ បាេ! មិនតមន២ពន់មឺុនឯណ្តលុយតរ២ពន់ 

ដុលាា រឈសាោះេនឹងណ្ត លក់ឲ្យឈេឈៅឈមើលឈៅតាមកូនតាមឈៅឲ្យអ្ស់ឈៅ។ បាេ! មក 

ឈៅដល់សពវថ្ងៃ។ បាេៗ! សពវថ្ងៃេនឹងឈៅ បាេ! ម្ភនតរប៉ាុណ្ណឹ ងខ្ុាំ។ 

ក៖ េុោះឈៅសម័យប៉ាុលពរេនងឹភាេឈត្េើនឈេឲ្យតាឈ្វើការអ្វីតដរតា? 

ខ៖ ខ្ុាំឈេឲ្យឃ្វវ លតាាំងពីត្កបី ឈេឲ្យដាំបតនា អ្ា៎!  ជួរដីដូេជួយឲ្យឈៅបាូផ្លា សគ់ាន ឲ្យឈៅដឹក 

ឈគាជាន់ស្សូវ ឈេើយអ្ងាុយឈបាកស្សវូ្ង ឈេអដល់អ្ញ្ច ឹងដូេចាស់ៗឲ្យឈៅតរកសាំណ្តប 

។ បាេ! ខ្ុាំត្េប់មុខ កុាំអី្េនឹងវាវាយឈចាលដល់ត្េប់មុខដល់ខ្ុាំឈេោះ ជួរឈេោះអី្ឈៅម្ភនអី្។ 

បាេ! ឈេេុកវញិឈៅទាល់ដល់តបកេនឹង បានមូលដឋ នឈេជឈមាៀសជូនត្បជាជនឈេញ 

មកេនឹងេិរឈៅវាតាមវាយ តាមវាយង្កប់អ្ស់ឈត្េើនណ្តស់ សាទ ក់វាយតាម្ាូវណ្ត តាម 

ថ្ត្ពេនឹង។ បាេ! ដល់បានអ្នកឈ្ាប អី្គាន មិនតមនអ្នកឈ្ាបអី្ឈេ ត្បជាជនដូេគាន េនឹង 

ណ្ត។ បាេ! ត្គាន់ឈេជាត្េូបឈត្ងៀនកាលពីជាំនាន់លន់នល់ឈនាោះ។ បាេ! ត្េូបឈត្ងៀន 

ជាំនាន់លន់ នល ់ ដល់តរឈេដឹងឈេបញ្ជូ នមកឈេបញ្ជូ ន៤-៥នាក់មក មកឈ ើងមកឈៅ 

ខាងរបូងឈយើងេនឹង។ បាេ! ឈៅរាំបន់េនឹង បាេ!បញ្ជូ នមកឈេដក់ត្រឹមេនឹងឈេជញ្ជូ នមក 

ឈេៀរឈេើយ ដលអ់ាពរវាតាមមកវាយតដរ។ វាយមិនដឹងជាយ៉ាងឈម៉ាេបារ់គារ់េនឹងឈៅ 

មិនដឹងឈ ម្ ោះអី្យូរយរឈេើយមិនចាាំឈ ម្ ោះគារ់។ បាេ! អ្ញ្ច ឹងណ្ត វាពិបាកេឹងណ្ត 

ថាខ្ុាំឈេើយយ៉ា ប់ជាងឈេ េុោះឈបើកុាំប៉ាុណ្ណឹ ង កុាំអី្វាវាយឈចាលយូរយរណ្តស់ ឈេើយតាាំងពី 

មិនទាន់ម្ភនយយខ្ុាំឈនាោះ បាេ! វាអ្ញ្ច ងឹណ្ត។ 



ក៖ េុោះការេូបេុកអី្យ៉ាងឈម៉ាេតដរអ្ ុ៊ុំកាលេនឹង? 

ខ៖ េូបេុកេនឹង បបរេនឹងណ្តម្ភនបាយឯណ្តបបរឈយើង បបរេិរឈៅកាកយ៉ាង 

ឈត្េើន២សាា បត្ពេនឹងអ្ស់ឈេើយ អ្សុេធតរេឹកមិនតមនខាប់ដូេឈយើងបបរខាប់អី្រា៉ា វតមន 

តេនេឹងឈេើយម្ភនសអី។ បាេ! វាអ្ញ្ច ឹងណ្តខ្ុាំឈេោះតររស ូឈៅ បាេ! វាមិនដឹងឈ្វើឈម៉ាេ 

េឹងបានខ្ុាំថាយ៉ាប់ៗតមនតេនខ្ុាំខឹង ខឹងម៉ាងខ្ុាំឈជរអាពរណ្តណី្ឈជរ ឈជរអាតបក 

េនឹងឈជរតមនតេន។ បាេ! ខឹងតមនតេនឈជរតមនតេន េុោះកាលេនងឹខ្ុាំមិនកាន់ត្បធ្លន 

ត្កុមឈៅ នាំឈពញ។ បាេ! ត្បធ្លនត្កុមខាងេ ុនតសនេនឹង ដល់អ្ញ្ច ឹងឈៅនឹកឈ ើញអា 

ពរខឹងតមនតេន។ េុោះវាវាយបអូនខ្ុាំអ្ស់២នាក់ឈេើយ បាេ! វាអ្ញ្ច ឹងណ្ត បាេ! បាន

ថាតាឈនាោះម្ភន ក់ម្ភរឈនាោះម្ភន ក់េិរឈៅអ្ស់៤នាក់េនងឹ។ បាេ! ខឹងតាាំងពីឈនាោះមករេូរ 

ដល់ចាស់ៗឈេោះតរសាា ប់អ្ស់បនា បនាគាន សម័យឈនោះឈៅ បាេ! ម្ភនតរប៉ាុណ្ណឹ ងខ្ុាំ។ 

ក៖ េុោះកាលេនឹងការង្ករមួយថ្ងៃឈេឲ្យឈ្វើត្បតេលប៉ាុនាម នឈម្ភ៉ាងតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ឈេ! ដល់ឈម្ភ៉ាង១១បានឲ្យឈ ើង ដលម់កេូបបរឈេើយអី្ឈេើយអ្នកខាងឈមើល 

េនឹងឈេឲ្យេុោះឈេៀរឈេើយ េុោះឈៅជួយឈេបានជួយឈេឈ្វើការឈេ។ វាអ្ញ្ច ឹងបានមិនឈលង 

ឈសើេណ្ត ឈរឿងយយឈនាោះ អូ្! ខ្ុាំកាប់ដីតរកឈ ើង តរកចាក់អាេាំនប់ឈយើងអាងឈនោះេនឹង 

 នាំស្សុកឈនាោះ តរកតេអងឈនាោះទាាំងយប់ទាាំងថ្ងៃ។ បាេ! តរកចាក់ឈ្វើ្ាូវ។ 

ក៖ យប់ឈេឲ្យឈយើងតរកតដរ? 

ខ៖ តរក! តរកយប់ថ្ងៃ្ងយប់្ងគាម នឈពលេាំឈនរឯណ្ត វាអ្ញ្ច ឹងណ្តបានខ្ុាំថាយ៉ាប់ 

េនឹង។ 



ក៖ ឈេើយណ្តមួយេូបអ្រ់ត្េប់ឈេៀរ។ 

ខ៖ អ្រ់ត្េប់ ម្ភនបាយឯណ្តបបរ។ បាេ! បបររមួ វាអ្ញ្ច ឹងណ្ត មិនតមនឈលងឈសើេឈេ 

បបររួម អូ្នឈអ្ើយឈមើលឈបើបានបាយេូបដល់ឈេើយ ឈបើអាកាលជឈមាៀសឈៅត្គាន់បាន 

បាយេូបខាោះអាដល់ម្ភនស្សូវឈេើយអ្រ់ឲ្យសុីមិិនិដឹងជាយកស្សវូឈៅណ្តដឹងបបរេូប 

បបររា៉ា តមនតេន។ បាេ! េិរឈៅដល់ឈេើយយយឈអ្ើយមិនដឹងឈ្វើឈម៉ាេឈេហា ឈេោះតរ 

ត្ទាាំៗឈៅ។ បាេ! វាអ្ញ្ច ឹងណ្តបានខ្ុាំឈនោះថារស ូសិនឈៅយយតរបនាិេឈេៀរផ្លា យដុោះ 

កនទុយឥ ូវឈេើយ ត្បុងឲ្យឈេើយ រួេឈេបញ្ជូ នខ្ុាំឈៅដល់ នាំកូនតខាងឈនាោះ  នាំកូនតខាងឈៅ 

បានត្បតេលប៉ាុនាម នឈេកនាោះតខ កនាោះតខឈមើលឈៅគាន ៥នាក់មកវញិមក កុាំឈៅរេួមិនត្បាប់ 

ត្បជាជនអ្ស ់ អ្រ់ម្ភនស្សូវសទូងឈេអ្រ់ម្ភនស្សវូត្េូរឈេ ត្បយ័រនអាពរឈៅឈៅណ្ត 

ឈៅវាឈលង   ដុរមនុសសេនឹងណ្ត។ 

ក៖ េអី  ដុរមនុសស? 

ខ៖  ដុរមនុសសទាាំងរស ់នាំកូនតខាង ថាខ្ុាំដល់ឈេើយអាអូ្នឈអ្ើយញាក់សាេ់ ឈេមិនឲ្យ 

ម្ភរ់មូលដឋ នថាកុាំឲ្យម្ភរ់ តរតេអងកុាំម្ភរ់ឈៅឲ្យឈសៃៀមឈៅឈ្វើមិនដឹងឈ្វើមិនឮឈៅអ្ញ្ច ឹង 

ណ្ត។ កុាំអី្េនងឹមិនបាេ់ឈេខ្ុាំខសិបត្បាប់យយថាអ្រ់ម្ភនសអីត្េូរឈេ សអីក៏អ្រ់ សអីក៏អ្រ់ 

តដរ។ អ្ញ្ច ឹងណ្ត រឈេោះមួយម្ភន ក់បរឈៅឈេើយ ឈគាមួយនឹមរឈេោះមួយេនងឹ។ បាេ! ម្ភន 

ណ្តអូ្នឈអ្ើយសាៃ រ់ត្ជងាំរកេឹក្ឹកអ្រ់ម្ភនឈេ ឆ្ៃ យណ្តស់ដី១០េី ូបាន ម្ភនេឹក 

្ឹក។ បាេ! ខ្ុាំេនឹងឈេើយឈៅ នាំកូនតខាងដី១០េី ូបានម្ភនេឹក្ឹក បាេេិរឈៅឈយើង 

ម្ភន អាដុងញ័រត្បតេល៥លីត្រេនងឹណ្តបាេដួសមក ដួសេឹកតាមតត្ពកេនឹង តត្ពក 



សទឹង ឈយើងធ្លា ក់ពីថ្ងមកេនឹង។ បាេ! បានខ្ុាំដឹង បាេ! រេួដល់យប់រកត្រីម្ភន ក់ឯងវាអ្រ់ 

ឲ្យរកឈេណ្ត អ្រ់ឲ្យឈយើងរកឈេវាអ្ញ្ច ងឹណ្ត ត្រីខវោះអី្ឈ ើងេឈគាកប៉ាុតនាវាមិនឲ្យរក ត្រីអី្ 

ប៉ាុនៗចានបាយប៉ាុនៗឈនោះ ត្រីកត្នងឈត្បងវាអ្រ់ឲ្យរក ខ្ុាំយកអាតខសម្ភនតខសសអីម្ភនតរ 

ម្ភនតរឈយើងអាសមបករាាំងឈនាោះកូដឈ្វើតខសសនទូេ។ បាេ! សមបករាាំងឈយើងេនឹងឈ្វើតខស 

សនទូេដល់ឈៅបិេត្បេុកឈៅេងេុកអាតមកឈឈ្ើម្ភរ់េឹកេនឹងណ្ត។ កតនាងេុោះងូរេឹក 

រាល់ថ្ងៃេនឹងណ្ត ម្ភនអី្ជាប់ត្រីកន្តនាប់មួយប៉ាុនចានបាយគាន  ខ្ុាំថាឈ្វើឈម៉ាេឈ្វើឈៅខ្ុាំមិន 

ដឹងឈេ តេកគាន រស់គាន ៥នាក់េនឹងត្បតេលកនាោះតខតលងឈៅ ឈៅឈម៉ាេឈកើរក៏បររឈេោះមក 

ដល់ ូមិសាវ យពថ្ល សាវ យឈមម េនងឹ បានឈេចាប់បាន៤ ១០ថ្ងៃឈេឲ្យជឈមាៀសឈេញ 

ឈេើយជឈមាៀសមក នាំឈពញវញិ។ បាេ! មកស្សុកវញិមក បាេរួេសាទ ក់វាយតាម្ាូវ បាេ! 

ខ្ុាំមកយប់យប់អ្រ់ម្ភនកតនាងឈដកឈេ។ វាលតស្ស វាលតស្សវាវាយឈខាម េរុ ាំយកកឈនទល 

ត្េបត្បជាជនឈយើងេនឹង អាពរេនឹងណ្តវាដុរតម៉ាឪវាមិនឲ្យសុី្ងមិនឈ ើញឈេ េីខាា ាំង 

ណ្តកូនឈ ម្ ោះវាអាេិរអាេិរតដរ ប៉ាុតនាឈ ម្ ោះវាប៉ាុតនាឈេឈៅតរឈេថ្ខវ វាខូេថ្ដមួយខាង 

ឈនាោះខូេណ្តស់សម្ភា ប់មនុសសមិនឈសទើរឈេ។ 

ក៖ ឈកមងៗេីអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈកមងៗេនឹងណ្ត សាទ វៗេនឹងណ្ត បានខ្ុាំដឹងណឹ្ងឈ ម្ ោះវាអាេិរ ឈ ម្ ោះអាេិរ 

េនឹងឈ ម្ ោះដូេកូនខ្ុាំ េិរឈៅវាអាយុត្បតេលជា១៥-១៦ មិនដល់១៦្ង ថាឈៅ 

ត្បតេល១៤-១៣ េុោះវាេនឹង សាហាវណ្តស់ អាណ្តលួេដាំ ងូមកឈចារខ្ុាំឈនោះ មក 

ឈចារដល់ ដល់វាស់ដនឈជើងវាឲ្យវាសដ់នឈជើងម្ភនត្រូវដនឈជើងខ្ុាំឯណ្ត ដនឈជើង 



អ្នកឈ្សងលួេដាំ ូង ដល់េឹងតេអងឈលើកឈត្កាយណ្ត។ អ្ញមិនស្សលួអ្ញេោះអ្ញវាយ 

យកកាាំឈ ាើង M16។ ឥ ូវតេអងតលងហា ន បុកឈពោះតដរខាា េវាយកវាយឈចាលណ្តនាាំ 

ឈេយកវាយឈចាលឈេោះតរខាា េតដរ តរត្គាន់តរសាំ ុរវាមួយត្បា៉ា វ នឹកឈ ើញខាួនឯងដល ់

េឹងនិយយត្បាប់មូលដឋ នតដរ។ បាេ! ឪពុក្ម៌ខ្ុាំេនឹងនិយយត្បាប់ គារ់សាា ប់កាល 

ជាំនាន់អាពរតដរ កាលេនឹងនិយយត្បាប់ថាពួកេនឹងសាហាវណ្តស់មកឈចារថាខ្ុាំលួេ 

ដាំ ូងថាអ្រ់ម្ភនអី្្ងឃ្វវ លតរត្កបីឈដញត្កបីឈពញថ្ត្ពឈពញវាលឈនាោះ ឃ្វវ លតរត្កបី 

ដល់ឈេដូរមក  ជួរ្ងអ្នក ជួរឈ្ឺ្ ង អ្នកឈៅឈព្ិរុងឈៅ នាំឈពញអី្េនឹងណ្ត។ បាេ! ដូរ 

ឈេអ្នកឈ្ឺយកមកឈពេយ ខ្ុាំឈៅ ជួរវញិផ្លា ស់គាន  ជួរណ្ត។ បាេ! មិនតមនឈៅឈនោះណ្ត បាេ! 

វាអ្ញ្ច ឹងតរអ្រ់ម្ភនេាំឈនរឈេអូ្នឈអ្ើយ មិនម្ភនេាំឈនរអី្ឈេ បាេត្បក់តរអាត្កណ្តរ់ឈៅស  ូ

សឈយើងេនឹងណ្តអាផ្លទ ាំងតវងេនឹង។ បាេ! មិនតមនរង់ឈេោះឈេ បាេ! ត្កណ្តរ់ឈៅស  ូ

ស៤តម៉ាត្រខ្ុាំមួយឈរាងខ្ុាំឈដកត្បក់ឈដកឈលើអាឈេោះេនឹងណ្ត។ បាេ! ្ទោះឈ្វើឈលើអាឈេោះឈដក 

ម៉ាងេនឹងណ្ត។ បាេ! អ្ញ្ច ឹងណ្តឈម ឈ ាៀងអី្វារក់បនាិេ ឈយើងេថ្ដរឈេោះសងខាងឈ្វើ 

ដាំបូលកាប់ឈឈ្ើឈ្វើតដកបងាង់ដូេឈយើងឈ្វើដាំបូល្ទោះឈេោះណ្ត។ បាេ! ត្បក់ឈៅស ូឈដកដល ់

េឹងឈៅបានយ៉ាប់។ បាេ! នឹកឈ ើញដល់បានស្សឈណ្តោះខាួនបានខឹងដល់សពវថ្ងៃេនងឹ។ 

បាេ! ខឹងតមនតេនខ្ុាំឈៅតរអាតខមរងងឹរ សពវថ្ងៃខឹងណ្តស់ណ្ត ខ្ុាំឈជរសុេធតរពួកអាឈមម  

ងងឹរឈលើកឈត្កាយកុាំឲ្យតេអងម្ភនពួកអាឈមម ងងឹររឈៅឈេៀរខ្ុាំថាេឹងណ្ត។ បាេ! 

អ្រេុណ្ឈេើយេឹង។ 



ក៖ បាេ! អ្រេុណ្ឈត្េើនតមនតេនអ្ ុ៊ុំតដលបានឈរៀបរាប់អ្ាំពីសម័យប៉ាុលពរ ខ្ុាំនឹងសួរអ្ ុ៊ុំ 

បតនែមឈេៀរ។ បាេ! អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំអាេជួយត្បាប់ម្ភន ក់ឈេៀរ ឪពុករបស់អ្ ុ៊ុំឈ ម្ ោះអ្វីតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុាំឈ ម្ ោះជិន បាេ! តម៉ា ជិន និង សាំ អ្ ុល។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះគារ់២? 

ខ៖ ត្បពនធគារ់េនណឹ្តម្ភា យខ្ុាំខាងស្សីេនងឹណ្ត។ បាេ! សាំ អ្ ុល ឪពុកឈ ម្ ោះថ្ម៉ា ជិន 

ពីឈដើម។ បាេ! 

ក៖ េុោះឪពុករបសអ់្ ុ៊ុំគារ់ត្បកបការង្ករអ្វីតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់េី កាលពីជាំនាន់េនងឹគារ់ឈ្វើប៉ាូលីសវាាំងឈរើ។ 

ក៖ ប៉ាូលសីវាាំង? 

ខ៖ បាេ! ដល់ឈពលគារ់សាា ប់ឈៅ។ 

ក៖ អ្ា៎! គារ់សាា ប់ត្បតេលអាយុប៉ាុនាម នតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អាយខុ្ុាំត្បតេល៥ឆ្ន ាំេនឹង។ 

ក៖ អ្ា៎! អ្ញ្ច ឹងបនទុកឈៅឈលើតរម្ភា យ? 

ខ៖ បាេ! ឈៅឈលើម្ភា យ បាេ! តងកូន៥ ៦នាក់េនងឹ។ បាេ! វាអ្ញ្ច ឹងណ្តរួេខ្ុាំឈនោះឈេោះតរ 

ឈៅឈរៀនខាោះអី្ខាោះឈៅដាំបតនាដាំអី្ឈៅ។ 

ក៖ លក់នាំ? 



ខ៖ បាេ! លក់នាំម្ភា យគារ់ឈៅសទូងអី្ឈៅខាួនគារ់ឈៅ ឈៅសទូងអី្ឈៅខាួនគារ់ឈៅ វា 

អ្ញ្ច ឹងរួេវាមិនតមន ជូរឯណ្តអ្រ់ម្ភន ជួរឈេ។ បាេ! ដីបឹងវា ក់ត្រឹមៗក ឈជើងឈេោះតរ 

ឈដរៗសទូងឈៅ គារ់ឈៅឈបាេកក់ឈបាេអី្ខាួនគារ់ដល់ខ្ុាំេនឹងឈេោះតរឈៅជួយឈៅ។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនចាាំឈ ម្ ោះជីដូនជីតាខាងម្ភា យឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ តាសាំ យយឈអា ខាងម្ភា យ។ 

ក៖ េុោះខាងឪពុកវញិ? 

ខ៖ ខាងឪពុកអ្រ់ចាាំឈេខ្ុាំ អ្រ់ចាាំត្រកូល្ង ដឹងតរឈខាម េតាថ្ម៉ា ឈេើយនិងយយអី្ឈេ 

ខ្ុាំវាយ៉ា ប់េឹងណ្តខ្ុាំវាអ្រ់ចាាំតដរេនឹង។ 

ក៖ ឈ ាេយយបារ់ឈៅឈេើយ? 

ខ៖ ឈ ាេយយឈត្ពោះខ្ុាំអ្រ់ទាន់្ងឈខាម េតាថ្ម៉ាេនងឹក៏អ្រ់ទាន់តដរ ដឹងតរត្រកូលឪពុក 

ថ្ម៉ា ជិនេនឹងតរប៉ាុណ្ណឹ ងឈេ។ 

ក៖ េុោះពួកគារ់ទាាំងអ្ស់គាន េនងឹក៏ជាអ្នកឈខរាកណ្តា ល ឈកៀនសាវ យតដរ? 

ខ៖ ឈកៀនសាវ យទាាំងអ្ស ់ បាេ! ទាាំអ្ស ់ ឈកៀនសាវ យទាាំងអ្ស់ស្សុកសាំ ក់ ្ារេេី 

ឈយើងេនឹង សាលាស្សុកសាវ យ។ 

ក៖ បាេ! ្ារអី្ឈេអ្ ុ៊ុំមិញ? 

ខ៖ ្ារេេី សាលាស្សុក្ារេេីេនឹងម្ភន្ារេេីបានខ្ុាំឈៅតកងេនឹងស្សុកសាំ ក់។ 

ក៖ េុោះ រយិរបសអ់្ ុ៊ុំេនឹងម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីតដរ? ត្បពនធរបស់អ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីតដរ? 

ខ៖ យយឈ ៉ា។ 



ក៖ បាេ! ឈពញឈ ម្ ោះអ្វីតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាេ! ពីឈដើមខ្ុាំឈៅគារ់តរយយឈអ្ឿន យយឈអ្ឿន ដល់ឥ ូវឈេដក់ឈរង ស្សឈី ៉ា។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំបានឈរៀបអាពេ៍ពិពេ៍ជាមួយអ្ ុ៊ុំស្សីេនឈឹៅឆ្ន ាំណ្តតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈេអ ឈរៀបឈនោះជាំនាន់ជិរតបកអាពរណ្ត។ បាេ! ជិរតបកអាពរឈយើងេនឹង។ 

ក៖ ជិរតបកអាពរេនងឹឆ្ន ាំប៉ាុនាម នតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មិនដឹងជាឆ្ន ាំ៧០ប៉ាុនាម នឈេ អ្រ់ចាាំ។ 

ក៖ ឆ្ន ាំ ៧៧ ៧៦? 

ខ៖ បាេ! ឈបើម្ភនកូនឈ ើអាយុជិរ៤០ខាោះឈេើយ វាអ្ញ្ច ឹងណ្ត។ 

ក៖ េុោះអាពេ៍ពិពេ៍េនឹងត្រវូបានឈរៀបេាំឈ ើងឈដយ ឪពុកម្ភា យឬក៏ឈរៀបេាំឈ ើង 

ឈដយេិរាខាួនឯងតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខាួនឯង! បាេ! ខាួនឯងេនឹង។ បាេ! េូលដណ្ាឹ ងត្រឹមត្រូវខាួនឯងទាាំងអ្ស់េនឹង។ 

បាេ! វាអ្ញ្ច ងឹណ្ត។ 

ក៖ បាេ! េុោះកាលេនឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនជូនថ្ងាជាំនូនេាំនួនប៉ាុនាម នតដរឈៅកាន់ រយិ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈេអាពរការឲ្យេនឹង។ 

ក៖ អ្ា៎! េឹងអ្ ុ៊ុំឈរៀបការឈៅសម័យប៉ាុល ពរ? 

ខ៖ បាេ! ការឈៅសម័យប៉ាុលពរេនឹង អាជិរតបកេនឹង។ 

ក៖ ឈេអ្នកចាប់េូឲ្យ? 



ខ៖ ចាប់ ឈយើងត្គាន់តរដណ្ាឹ ងេឹងឈៅ អាពរឈ ើញថាម្ភនេូរដណ្ាឹ ងេឹងឈេើយឈេចាប់ 

ការឲ្យ បាេ! អ្ញ្ច ឹងណ្ត។ បាេ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំធ្លា ប់សាា ល់អ្ ុ៊ុំស្សីពីមុនឈេ ឬក៏ឈេើបតរសាា ល់ឈៅសម័យប៉ាុលពរេនឹង? 

ខ៖ ខ្ុាំឈេើបតរសាា ល់ឈៅសម័យប៉ាុលពរេនឹង។ 

ក៖ េុោះដាំបូងឈេរុអី្ក៏អ្ ុ៊ុំេូលស្សឡញ់អ្ ុ៊ុំស្សីឈៅដណ្ាឹ ងគារ់តដរអី្េឹងណ្ត? 

ខ៖ េុោះឈបើតាៗឈនាោះថាស្សលាញ់កូនយយឈនាោះឈៅយយេ ុនឈៅ។ បាេ! ម្ភា យគារ់ 

េនឹងឈ ម្ ោះយយេ ុន  បាីយយេ ុនអ្ញ្ច ឹងឈៅ ឈេើយឈនោះឈរង ស្សីឈ ៉ាេឹងឈៅ។ បាេ! 

វាអ្ញ្ច ឹងណ្តចាស់េុាំ ចាស់ៗខាងឪពុក្ម៌េនឹងពួកគារ់េូលឈៅ។ បាេ! ចាស់ៗេនងឹ 

ទាាំងតាទាាំងយយេនឹងស្សឡញ់ខ្ុាំដូេកូនបឈងាើរឈនាោះ។ ឪពុក្ម៌សម័យប៉ាុលពរេនឹង 

ស្សុកឈេេនឹងណ្ត ស្សុកឈលើេនងឹណ្ត។ បាេ! អ្នកស្សុកឈលើេនឹង វាអ្ញ្ជ ឹងណ្ត គារ់មិន 

តមនឈមអាពរណ្ត។ គារ់ត្បជាជនតដរ គារ់ត្រូវជាអ្នកមូលដឋ នឈៅស្សុកេនងឹ។ បាេ! 

ដល់អ្ញ្ច ឹងអាណិ្រខ្ុាំ ដណ្ាឹ ងកូនឈេេនឹងមកឲ្យមកខ្ុាំ។ 

ក៖ េុោះត្បពនធរបសអ់្ ុ៊ុំអ្នកស្សុកកាំឈណ្ើ រឈៅឯណ្តតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅឈខរាតាតកវ  នាំជីសូរឈនាោះ។ 

ក៖ ដល់ឈពលជឈមាៀសមកដល់ត្ពោះឈនត្រត្ពោះេនឹង ជួបគាន េនឹងបឈណ្តា យ? 

ខ៖ បាេ! ជួបគាន េនឹងឯង។ បាេ! 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំឈេោះអាន និង ឈេោះសរឈសអ្កសរតខមរឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុាំឈៅឈេោះអី្ខ្ុាំឈេ។ 



ក៖ ប៉ាុតនាអ្ ុ ៊ុំបានឈៅឈរៀនឈេ? 

ខ៖ ឈរៀនយូរឈេើយតាាំងពីជាំនាន់ឈនាោះមក ម្ភនឈេោះអានឈេោះសរឈសអី្ខ្ុាំ។ 

ក៖ បាេ! កាលតដលអ្ ុ៊ុំឈរៀនេនឹង ឈរៀនឈៅសាលាណ្តតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុាំកាលឈនាោះឈរៀនឈៅកុម្ភរេិរឈៅឈេើបតរថាន ក់េី១។ បាេ! ឈេើបតរេូលថាន ក់េី១ដល់ 

េឹង។ វាឈ ាេអ្សឈ់េើយ មិនតដលកាន់ប ិេអាណ្តសរឈសរឈកើរ។ បាេ! វាអ្ញ្ច ឹងណ្ត 

ឈ ាេអ្ស់ឈៅ។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនឈេោះភាសាអ្វីឈ្សងឈត្ៅពីភាសាតខមរឈេអ្ ុ៊ុំ? ម្ភនឈេោះបារាាំងអី្ឈេ? 

ខ៖ អ្រ់ឈេ! អ្រ់ឈេោះទាាំងអ្ស់។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនមិរា ិកាតដល ា្ំធ្លរ់មកជាមួយគាន ឈេអ្ ុ៊ុំ? មិរា ិកាតាាំងពីឈកមងៗជាមួយគាន  

មកដល់ឥ ូវឈនោះម្ភនឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈេអអ្រ់ឈេ ឈបើឥ ូវម្ភនតដរម្ភនតរអ្នកស្សុកេនឹង សាា ល់គាន នាយអាយឈបើថាពីឈដើម 

មកអ្រ់ម្ភនឈេខ្ុាំ។ ខ្ុាំមិនតដលឈដើរម្ភនមិរា កិា្ ងម្ភនតរខ្ុាំ។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំធ្លា ប់ឈ្វើតស្សេម្ភា រឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អី្តស្សេម្ភា រេនងឹខ្ុាំឈេើយ។ បាេ! ជាំនាញឈេើយ ជួរដីឲ្យេឹងឈៅដាំបតនាដាំអី្មួយេប់ 

តរកេឹកតរកអី្ឈលើខ្ុាំមួយេប់េនឹងរកសុីេិញ្ច ឹមបអូន។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំធ្លា ប់ត្បកបអាជីវកមមលកេណ្ៈត្េួសារដូេជាេិញ្ច ឹមត្ជូក េិញ្ច ឹមឈគា េិញ្ច ឹមម្ភន់ 

ឈេអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ខ្ុាំឈនោះឈេើបតរេិញ្ច ឹមឈគាេិញ្ច ឹមអី្េនឹង។ បាេ! ឈេើបតរេិញ្ច មឹឈគានឹងត្បវាស់គារ់្ង 

ឈគាេនឹងមិនតមនរបស់ឯងផ្លទ ល់ឯណ្ត។ បាេ! ត្បវាស់ឈេឈរើកមួយ ឈបើរបស់ឯងផ្លទ ល់ត្គាន់ 

បនាិេ។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំធ្លា ប់ត្បកបមុខរបបអ្វីតដរឈដើមបីេិញ្ច ឹមជីវរិតាាំងពីឈកមងរេរូមកដលឥ់ ូវឈនោះ? 

ខ៖ ខ្ុាំេិរឈៅឈមើលឈៅម្ភនតរខាងរកត្រីមួយមុខេនឹង មួយឈពលេនឹងឈេញពីអាពរមក  

ខាងឈនសាេ រកត្រីេនឹង។ បាេ! 

ក៖ ជាំនាញខាងរកត្រី? 

ខ៖ បាេ! រកត្រីេឹងឈៅដាំបតនារិេរួេេនឹង។ បាេ! ប៉ាុណ្ណឹ ង បាេ! សម័យឈនាោះដាំបតនា 

រិេរួេ ឈេើយនិងត្រីេនឹង ដល់មកពីេនឹងមកជាង១៥ឆ្ន ាំខ្ុាំមិនតដលឈ្វើអី្ឈេ អ្រ់ម្ភនឈ្វើ 

អី្ឈេដល់កាលពីមុនឈេោះតរឈឆ្ាៀរឈៅ។ បាេ! អ្រ់ម្ភនឈ្វើអី្ឈកើរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈរើជីវរិរបសអ់្ ុ៊ុំម្ភនឧបសេា ឬក៏ម្ភន្លលាំបាកអ្វីខាោះតដរអ្ ុ៊ុំ? អ្ ុ៊ុំអាេត្បាប់ 

បានឈេ? ឧបសេាណ្តតដល ា្ំជាងឈេកនុងជីវរិតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈេអ! ឈមើលឈៅវាខវោះមុខខវោះឈត្កាយឈេើយ វាពិបាកេឹងវាពិបាកត្រង់អ្រ់ត្េប់ត្គាន់េឹង 

ណ្ត។ បាេ! វាមិនត្េប់ត្គាន់ឈ ើញស្សាប់ឈេើយអូ្នឯងឈមើល រកសុីរាល់ថ្ងៃេនឹងយ៉ា ប់ 

តដរ បានកូនខាោះឈៅ បានយយខាោះឈៅដលខ់្ុាំឈនោះបានបនាិេបនាួេ លុយយម្ទោះឈេេនឹង 

មិនរិេរួេ ដល់េឹងឈៅឈេើយឈមើលឈគាត្បវាសគ់ារ់ បានឈយើងឈឆ្ាៀរបានតរប៉ាុណ្ណឹ ង។ 

ក៖ េុោះឈពលណ្តដលអ្ ុ៊ុំេិរថាជាឈពលឈវលាតដលអ្ ុ៊ុំសបាយេិរាជាងឈេតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មិនដឹងសបាយយ៉ាងណ្តឈេ អូ្នឈអ្ើយឈបើអ្រ់ម្ភនសបាយអី្្ង។ 



ក៖ អ្រ់ម្ភនសបាយឈសាោះម៉ាងអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់! នឹកឈ ើញតរេង់សបាយតដរតរមិនដឹងឈ្វើយ៉ាងឈម៉ាេ។ បាេ! វាពិបាកអ្ញ្ច ឹ 

ងណ្ត។ បាេ! ឈបើេូបអី្បនាិេបនាួេឈេោះឈៅមួយត្បា៉ា វឈៅមក្ទោះវញិឈេើយ បាេ! មិន 

តដលឈៅដូេឈេដូេឯងឈេ េូបតរប៉ាុណ្ណឹ ង១តពង ២តពង ឈៅ្ទោះបារ់ អ្រ់ឈៅឈេមកឈមើល 

ឈនោះឈមើលឈនាោះ្ទោះេនឹងឈៅ។ បាេ! ជួយតងដាំណ្តាំឲ្យគារ់េឹងឈៅ បាេ! នាយអាយឈៅ 

វាអ្ញ្ច ឹងណ្តឈៅត្េូរឈមម ឈគាឈមម អី្េឹងឈៅ មិនសបាយអី្ម្ភនតរប៉ាុណ្ណឹ ង។ បាេ! កាល 

មុនត្បឹងឈអ្ើយត្បឹង ត្បឹងរកត្រីទាាំងយប់ទាាំងថ្ងៃ ថាអាអូ្នឈអ្ើយអ្ ុ៊ុំឈឆ្ាៀរដាំ បតនា្ងផ្លទ ក់ដី 

បតនា្ង សម័យេនឹងណ្ត។ បាេ! េត្ម្ភាំបានេឹងឈៅ េិរឈៅសពវៗឈៅដល់កូន៤ 

៥នាក់េនឹងឈពញឈរៀនឈេើយេនឹងឈពញឈរៀនដល់ត្បឹងរកលុយរកកាក់ឲ្យកូន កូនឈរៀនដល ់

សពវថ្ងៃឈនោះ។ បានឈេម្ភនកូនម្ភនឈៅឈៅឈរៀង្ូរបនាិេ បាេ! វាយ៉ា ប់តរខ្ុាំមិនសូវម្ភន 

អី្តរបានកូន វាឲ្យតដរឈេរិេរួេអី្ត្គាន់បារអីី្ បានរិេរួេឈៅបានតរប៉ាុណ្ណឹ ង។ 

ក៖ បាេ! អ្ញ្ច ឹងឈ ើញថាតាាំងពីឈកមងរេរូមកដល់ឈពលឈនោះ ឈរើជីវររបសអ់្ ុ៊ុំម្ភនការ 

ផ្លា ស់បាូរអ្វីខាោះតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឥ ូវឈនោះអ្រ់ម្ភនផ្លា ស់បាូរអី្ឈេអូ្នឈអ្ើយមិនដឹងផ្លា ស់បាូរឈៅណ្ត។ វាអ្ញ្ច ឹងណ្ត 

ពិបាកត្រង់ថាឈៅណ្តមិនរេួម្ភនអី្ម្ភនតរឈមម ឈគាដក់ឲ្យវាឈៅ្ទោះអ្ញ្ច ងឹឈៅ។ បាេ! វា 

អ្ញ្ច ឹងណ្តជីវរិសពវថ្ងៃេនឹង។ 

ក៖ កាលពីឈកមងអ្ ុ៊ុំធ្លា ប់ម្ភនកាីស្សថ្ម៉ាអ្វីឈេឈពល ា្ំឈ ើង? 



ខ៖ កាលឈៅវយ័ឈកមងឈត្ពោះម្ភនអី្េង់ឈ្វើអ្វីក៏មិនឈកើរ្ងេនឹង អាល័យតរេិរឈរឿងបតនា 

បនាុកេិរឈៅមិនតមនស្សួលឯណ្ត ដាំបតនាអាេរូម៉ាងដល់សម័យលន់នល ់ លន់នល់ 

ឈេចាប់ឈ្ាើមឈៅខ្ុាំអាយុ១៨ឆ្ន ាំេនឹង។ ឈេចាប់ឈ្វើទាហានឈ្វើអី្េនងឹ។ បាេ! ឈ្វើទាហាន 

បាន២ ៣ឆ្ន ាំេឹងឈៅ ខ្ុាំមកឈលងស្សុកឈរើ ឈៅឯខាងឈនោះ បាេ! ឈៅឯខាង នាំត្បសិេធដល ់

មកឈលង តខ ជុាំេនឹងអាពរជឈមាៀសឈេញមក។ បាេ! ជឈមាៀសឈេញឈចាេខ្ុាំថាទាហាន 

ត្បយ័រនវាឈចាេអ្ញ្ច ឹងក៏ររ់ឈៅឈៅវរាឈលាកដល់ឈពលតេដនយអី្ខ្ុាំឈៅ រេូរដល់ឈកាោះរោះ 

ដល់ឈកាោះរោះឈៅឈេអ្រ់េេួលបងបអូន ឈេអម្ភន ក់ឯងឈៅវញិឈេើយ ឈៅវញិក៏មកឈៅ្ទោះវញិ 

ឈៅឈកាោះត្បាក់។ បាេ! ឈៅឈកាោះត្បាក់េឹង អាពរឈេចាប់ជឈមាៀសឈេញេនឹង? 

ក៖ ជឈមាៀសមកឈនោះបណ្តា យឈៅ? 

ខ៖ បាេ! ជឈមាៀសមកបារ់ដាំបងវញិឈៅ។ បាេ! តបកតម៉ាតបកឪទាាំងអ្ស ់ បាេតបកបង 

បអូនទាាំងអ្ស់។ បាេ! តរខ្ុាំម្ភន ក់ឯង វាអ្ញ្ច ឹងណ្ត។ 

ក៖ េុោះបងបអូនអ្ ុ៊ុំឈ្សងឈេៀរជឈមាៀសឈៅខាងណ្តវញិ? 

ខ៖ អ្រ់ជឈមាៀសឈេឈៅេនឹងម៉ាង។ 

ក៖ ឈៅឈកៀនសាវ យម៉ាង? 

ខ៖ បាេ! ឈៅឈកៀនសាវ យរេរូ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភនតរអ្ ុ៊ុំមួយឈេឈេញមក? 

ខ៖ ឈេញមកឈបើមិនឈេេពីវា វាមិនសម្ភា ប់ឈចាល។ 

ក៖ ឈដយសារធ្លា ប់ឈ្វើទាហានតមនឈេអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ទាហាន! បាេ! ធ្លា ប់ឈ្វើទាហានឈនាោះ ឈៅវាមិនសម្ភា ប់ឈចាល ឈៅឈេេយករួេខាួន 

វាររឹឈលើសឈដើមឈវេនា ឈលើសររឹឈលើសឈដើមម្ភន ក់ឯងឈម៉ាងម៉ាង់ៗ  រេូរទាលត់រដល់ឈៅ 

 នាំស្សុកេនឹង ដលអ់ាពរេូលឈពញកនុងស្សុកេនឹង។ បាេ! ម្ភន ក់ឯងវាអ្ញ្ច ឹងណ្តបានអា 

អ្នកជឈមាៀស ូមិេនឹងឈេោះសាា ល់ខ្ុាំ សាា ល់គាន េនឹងអូ្ឈៅជិរគាន ម៉ាង បងឈអ្ើយឈៅជិរខ្ុាំឈ្វើ 

្ទោះឈៅជិរគាន ម៉ាងឈៅ។ បាេ! អ្ញ្ច ឹងឈៅ ដល់ឈពលេឹកលិេ លិេឈៅ នាំស្សុកបានជាឈេ 

ជឈមាៀសមកឈៅស្សុកសាវ យឈមម  អាពរជឈមាៀសឲ្យឈេញមកដល់ស្សុកសាវ យឈមម េនងឹ 

ថ្ត្ពម្ភន់សាវ យឈមម ឈយើងេនងឹ។ បាេ! វាអ្ញ្ច ឹងណ្ត រេូរដល់បានជួបយយ។ 

ក៖ ជួបេូរឈត្ពង? 

ខ៖ ជួបេូរឈត្ពងយយ។ 

ក៖ បាេ! អ្រេុណ្អ្ ុ៊ុំ អ្ញ្ច ងឹអ្ ុ៊ុំេូលេិរាពិសារមហូបអ្វីជាងឈេតដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុាំសអីក៏ត្រូវតដរខ្ុាំ អ្រ់ម្ភនឈេោះឈរ ើស។ 

ក៖ ឈអ្! ម្ភនអាណ្តេូលេិរាជាងឈេេឹងណ្តអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ េូលេិរាជាងឈេ ខ្ុាំគាម នសអីឈេម្ភនតរសមារត្បឈេើរ សមារកកូរេនឹងេូលេិរាឈេើយ វា 

អ្ញ្ច ឹងណ្ត សមាត្បឈេើរ សមារកកូរេូលេិរាណ្តស់។ អា្មមជារិរបស់ឈយើងេនឹងណ្ត។ 

បាេ! អាេនងឹម្ភនតរប៉ាុណ្ណឹ ង។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំេូលេិរាសាា ប់បេេឈត្មៀងឈេអ្ ុ៊ុំ? កាលឈៅឈកមងេូលេិរាសាា ប់បេេឈត្មៀងឈេ? 

ខ៖ អ្រ់ឈេ! អ្រ់តដល អ្រ់ឈេតាាំងពីឈកមងមក។ បាេ! ដល់ខ្ុាំម្ភនត្េសួារសម័យេនឹងបាន 

ខ្ុាំម្ភនសាា ប់ខាោះ។ 



ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំេូលេិរាសាា ប់េនឹង េូលេិរាសាា ប់បេឈលាកតាសុីន សុីសាមុរតមនអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ពីឈដើមរស ់ ឈសរសីទុាធ  សុីន សុីសាមុរ េនឹងត្រូវឈេើយ បាេ! តប៉ាន រ ៉ាន តប៉ានអី្េនឹង 

ពីឈដើមបេេឈត្មៀងេនឹង។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំឈេោះឈលងឧបករណ៍្រន្តនាីឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អឺ្! ខ្ុាំឈេោះអី្ឈមើលយកមកេនឹងឈរៀនេនងឹក៏ឈរៀនមិនឈេោះ្ង ឈេឲ្យមកយកមកេោះឈលង 

ឈៅៗេនឹង កុាំឲ្យអ្្សុកឈលងជាមួយឈៅៗ។ 

ក៖ េុោះឈៅកនងត្កុមត្េួសារអ្ ុ៊ុំម្ភននរណ្តឈេោះឈលងឈ ាង ឬ ឧបរកណ៍្រន្តនាីអី្ឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ឈេ! អ្រ់តដលម្ភន បាេ! អ្រ់ទាាំងអ្ស់។ 

ក៖ បាេ! អ្ ុ៊ុំកាលពីឈៅឈកមងអ្ ុ៊ុំេូលេិរាឈលងកីឡអី្ឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ខ្ុាំ អ្រ់តដលបានឈលងអី្និងឈេអ្រ់តដលឈសាោះ។ បាេ! ដឹងតររកជួយម្ភា យ 

េិញ្ច ឹមម្ភា យេនឹង។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនកូន និង ឈៅប៉ាុនាម ននាក់ឈេើយអ្ ុ៊ុំសពវថ្ងៃេនឹង? 

ខ៖ កូន៥នាក់ ឈនោះ២ ឈៅឯឈណ្តោះមួយ៣ ឈៅឈនោះបារ់ដាំបងឈយើងឈនោះ២នាក់ឈេៀរ ស្សី៣ 

ត្បុស២។ 

ក៖ ឈេើយពួកគារ់ម្ភនត្កុមត្េសួារអ្រ់ឈេើយអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅតរអាឈនោះមិនទាន់ម្ភន ឈត្ៅពីេនឹងម្ភនអ្ស់ឈេើយ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅឈៅ? 

ខ៖ ឈៅខ្ុាំទាាំងេវូង បាេ! មួយត្េួសារម្ភន៥នាក់ ៤នាក់ ៣នាក់ េឹងឈៅ។ 



ក៖ ឈៅឈត្េើនណ្តស?់ 

ខ៖ បាេ! ឈៅឈត្េើនបាេ។ 

ក៖ បាេ! អ្ញ្ច ឹងជាេុងបញ្ច ប់ឈនោះឈរើអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្វីេង់ផ្លា ាំឈ្្ើរឈៅកាន់កូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយ 

របស់អ្ ុ៊ុំឈេ? ថាឈរើពួកឈេត្រូវរស់ឈៅឈដយរឈបៀបណ្ត? ឈេើយត្រូវឈ្វើជាមនុសសតបបណ្ត 

តដរឈៅកនុងសងាម? 

ខ៖ ឈេអ! សពវថ្ងៃឈនោះកូនឈៅខ្ុាំ ឈបើេិរឈៅអ្រ់ម្ភនពិបាកអី្ តរវាពិបាកឈដើររកសុីេិញ្ច មឹ 

កូនវា។ បាេ! ម្ភនតរប៉ាុណ្ណឹ ង។ 

ក៖ េុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្វីេង់ផ្លា ាំឈ្្ើរឈៅកាន់កូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ េឹងបានខ្ុាំខាំនិយយថាជាំនាន់ឈត្កាយេនឹងកុាំឲ្យឈ ាេឲ្យេងចាាំសម័យប៉ាុលពរ សម័យ 

តខមរងងឹរ។ បាេ! វាពិបាកណ្តសច់ាស់ពីឈដើមឈវេនាជាងអាពរ ឥ ូវអាពរឈលង 

ឈវេនាជាងចាសឈ់េៀរ ឥ ូវបានេឹងបានខ្ុាំថាអាពរឈមម ងងឹងេនងឹ បានផ្លា ាំកូនឈៅេនងឹ 

ឲ្យឈយើងកុាំត្បតេសតរអាពរមាងឈេៀរអ្ស់ឈេើយអ្ស់ពូជតខមរឈយើងឈេើយ។ បាេ! វា 

អ្ញ្ច ឹងណ្ត បាេ! ដល់សពវថ្ងៃេនឹងបានខ្ុាំថាសអប់អាពរដល់សពវថ្ងៃេនឹង បានផ្លា ាំកូនឈៅ 

េនឹងបានត្បាប់ថាឈៅជាំនាន់ឪពុកេឹងណ្ត ជាំនាន់តាេឹងអាពរឈ្វើបាបតេអង គាម នេាំឈនរ 

ឈៅឯងត្បឹងឈរៀនយករត្មិោះឈរៀងៗខាួនឈៅ។ បាេ! ត្បឹងឈរៀន េឹងឈរៀនសូត្រឲ្យឈេោះដឹងឈៅ 

កុាំឲ្យដូេអាពរមុន ឈមម ងងឹរេឹងណ្តអាអូ្នបាេៗអ្រេុណ្ឈេើយ។ 



ក៖ បាេ! អ្រេុណ្ឈត្េើនតមនតេនតដលបានេាំណ្តយឈពលឈវលាសម្ភា សជាមួយខ្ុាំ។ 

អ្ញ្ច ឹងខ្ុាំសូមជូនពរឲ្យអ្ ុ៊ុំម្ភនសុខភាពលអ សាំណ្តងលអ និងសុ មងាលកនុងត្កុមត្េួសារ 

ណ្តអ្ ុ៊ុំាំណ្ត។ 

ខ៖ បាេៗ! សា្ុ សា្ុ។ 

ក៖ បាេ! អ្រេុណ្អ្ ុ៊ុំ៕ 

 

 


