




ស្នាដៃនេះគឺនៃើមនាបីសងគុណៃល់

ដនាលចិញ្ចឹមកូេរបស់ខ្លួេដោយបាតដនាទទនា, គា្មេសនាបនាកជើង, 

គា្មនាេការសិកនាសា ហើយេិងដនាលជាអ្នកកសងបនាទនាសឡើងវិញ

បន្ទនាប់ពីរបបខ្មនារកនាហមៃួលរលំនៅឆ្នាំ១៩៧៩។

ចូលរួមនោយ៖

នយក/អ្នកេិពេ្ធបទន្្លង េិងទំេុកន្ចៀង៖ 
អាេ់ម៉នារី ្ពីេស៍ (្បនទសហូឡង់)

កំណាពនាយនោយ៖ អ៊ូ សំនអឿ (អ៊ូ នអឿ)
នលើកលលងលត៖ ទុក្ខនសករបស់្បជាជេកម្ពុជា េិពេ្ធនោយ សធ ប៊ុេរិទ្ធ

ជំេួយការនយក/នៃសសស្រ៖  
ជ័យ ច័េ្ទកិតនាយា

េិពេ្ធសច់នរឿងន្ខនាេ/្សវ្ជាវ៖ 
ណាេ វ៉នាេ់ ហួត (្បនទសហូឡង់)

តួសលម្រង៖
ម៉ម សុខល ី
កូវ សុធារី 
ឆុេ សុីណា 
ប៉ុក  សុវណា្នា 
នណេ ភារិទ្ធ

អ្នកន្ចៀង៖ 
យិេ វុត្នា

អ្នករាំ៖
នខៀវ សុវណា្នារិទ្ធ

អ្នកេិពេ្ធបទន្្លង/អ្នកនលងន្្លងពីមុេ៖ 
នឡង សកុណា

អ្នកេិពេ្ធបទន្្លងបច្ចពុ បនាបេ្ន/អ្នកនលងន្្លង៖ 
រស់ សុគន្នា

អ្មឹតសិលនាបៈ (អ្នកផលិតន្ខនាេ)៖ 
កង ឬទ្ធិសល នយក្បតិបត្រិ 
ហួត ប៊ុេេី - អ្នកស្មបស្មរួលផលិតកម្ម េិងជាអ្នក្គប់្គងឆក
លឹម ច័េ្ទបូរា៉នាមី - ហិរញ្ឹក េិងអ្នកស្មបស្មរួលរៃ្ឋបាល
នចង បូរី  - ជំេួយការបនច្ចកនទស
ៃង ចរិយា - ជំេួយការអ្នក្គប់្គងឆក េិងជាជំេួយការផលិតកម្ម

មជនាឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជា 
ឆំង យុ  - នយក្បតិបត្រិ
នផង  ពងនាសរា៉នាសុី  - នយកកម្មវិធី្សវ្ជាវ េិងអប់រំពីអំនពើ្បល័យពូជសសេ៍នៅកម្ពុជា
មីេ សណាស់  - អ្នក្សវ្ជាវ
ផាត  សិ្  - អ្នក្សវ្ជាវ

គំេិតដឆ្ន្បឌិត៖ ឆំង យ ុ
នរៀបចំ្កាហ្ិច៖ លី នសេសូេីឡា (www.novacambodia.com)

រូបថតទំព័រមុខ៖ អ៊ូច មករា 
រូបថតសន្្មនា៖ បណ្ណសរមជនាឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជា 

ឧបត្ថម្ភនោយ៖ ទីភា្នាក់ងារអ្ិវឌនាឍេ៍អេ្ររជាតិស៊ុយលអត, ទីភា្នាក់ងារសហរៃ្ឋអានមរិកស្មប់ការអ្ិវឌនាឍេ៍អេ្ររជាតិ េិងសម្័េ្ធអេ្ររជាតិដេទីតំងមេសិការ។

រកនាសាសិទ្ធិ ២០១៨។



មតិកា
១ ការចាប់ផ្រើម
៣ ឈុតទី ១
៧ ឈុតទី ២
១១ ឈុតទី ៣
១៥ ឈុតទី ៤
១៩ ឈុតទី ៥

២៣ ឈុតទី ៦
២៧ ឈុតទី ៧
៣៣ ឈុតទី ៨
៤០ សនាចក្រីបញ្ចប់
៤២ បនាវត្រនិនាលខនាេេិយាយ
៤៥ កម្មវិធីសមនានាប់ឆ្នាំ
 ២០១៩

ខាេ់ មុយេិច ឈរនៅក្នពុងវត្ររបស់ជីតខ្លួេកាលវ័យកុមរ

វត្រសំរោងពន្លនា (កសងនៅដើមទសវតនាសរ៍ឆ្នាំ១៩០០)

ស្ថិតនៅក្នពុង្ូមិសំរោង ឃុំពន្លនា សនាុកអង្គរបុរី ខនាត្រតកនាវ។

អារម្ភកថា

ភាពនសងៀមស្នាត់រយៈនពលលវងមួយបាេនកើតមេនឡើងនៅក្នពុង្បនទសកម្ពុជាទាក់ទងេឹងជំនេ់លខ្មរ្កហម។  

នេះជាភាពនសងៀមស្នាត់មួយលៃលនកើតមេជាន្ចើេទសវតនាសរ៍កេ្លងមកនហើយ េិងបេ្ររស់នៅក្នពុងភាព្័យខា្នាច ឈឺចាប់ េិងេនយាបាយ។

នទាះបីជាយា៉នាងៃូនច្នះក្រី នៅក្នពុងរយៈនពលប៉ុន្មនាេឆ្នាំចុងន្កាយនេះ កិច្ចខិតខំ្បឹងល្បងៃ៏នមះមុត នៃើមនាបីបញ្ចប់ភាពនសងៀមស្នាត់នេះ  

បាេនធ្ើនឡើងតមទ្មង់យុត្រិធម៌ផ្លលូវចនាបាប់ កម្មវិធីចុះផា្ទនាល់នៅកាេ់មូលោ្នាេ េិងការអប់រំពីអំនពើ្បល័យពូជសសេ៍នៅតមវិទនាយាល័យក្នពុង 

្បនទសកម្ពុជា។ ខណៈនពលលៃលវិធីសសស្រេីមួយៗពិតជាមេតដម្លចំនោះការពនាយាបាលរបួសផ្លលូវចិត្រនៅកម្ពុជា ក៏នៅមេត្មរូវការ 

វិធីសសស្រននខ្លះនទៀត លៃលនផាតនាតនលើធាតុផនាសំលផ្នកអារម្មណ៍េិងចិត្រសសស្រដេការផនាសះផនាសា េិងពនាយាបាលរបួសផ្លលូវចិត្រ។ នេះគឺជាអ្ីលៃលសិលនាបៈ 

អាចចូលរួមចំលណកយា៉នាងសំខាេ់។ លខ្មរ្កហមបាេសម្នាប់សិលនាបករជាន្ចើេនក់ ប៉ុលេ្រលខ្មរ្កហមមិេបាេលុបបំបាត់ឈាមជ័រសិលនាបៈ 

របស់្បជាជេកម្ពុជាបាេនឡើយ។ សិលនាបៈ គឺជាៃួង្ពលឹងរបស់នយើង។

ន្ខនាេេិយាយៃូចលៃលបាេនលើកនឡើងតមរយៈចំណងនជើង “ទម្នាយភាពនសងៀមស្នាត”់ គឺមេនគាលបំណងទម្នាយភាពនសងៀមស្នាត ់

នៅក្នពុង្បនទសកម្ពុជា។ ន្ខនាេេិយាយនេះ ជាការសលម្រងអំពីទុក្ខនវទន កំហឹង េិងឆេ្ទៈក្នពុងការបេ្រនៅមុខរបស់្បជាជេកម្ពុជា  

នទាះបីជាស្ថិតក្នពុងស្នាេភាពលបបណាក៏នោយ។ ជេរងន្គាះដេរបបលខ្មរ្កហម គឺជាបុគ្គលទាំងឡាយលៃលបេ្ររស់រាេមេជីវិតទាំងការរបួស 

ផ្លលូវចិត្រនៅក្នពុងសង្គមៃ៏នខ្ទចខា្ទនាំមួយ នោលគឺជាមេុសនាសលៃលពុំមេ្ពលឹង ឬស្មនារតីបេ្រៃំនណើរនៅមុខនទៀត។ ខ្ពុំបាេរកនឃើញ្ពលឹង 

របស់នយើង តមរយៈការសលម្រងន្ខនាេេិយាយនរឿង “ទម្នាយភាពនសងៀមស្នាត”់។ ន្ខនាេេិយាយនេះ េឹងជួយសតនារកិត្រិសព្ទេិងភាពជាមេុសនាស 

នលើកកម្ស់សីលធម៌ េិងជួយៃល់កូេនៅរបស់នយើង ឲនាយយល់អំពី្បនទសជាតិរបស់ខ្លួេកាេ់លត្បនសើរជាងមុេ។ ខ្ពុំសងនាឃឹមថា 

ការសលម្រងនេះ ក៏ៃូចជាការសលម្រងននក្នពុងនពលអនគតលៃរ គឺេឹងនៃើរតួនទីយា៉នាងសំខាេ់ក្នពុងការសតនារសង្គមកម្ពុជាសរជាថ្មី។

ឆំង យ ុ

នយកមជនាឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជា
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    (សុខលី)

សាធ បុ៊នរិទ្ធ - ចម្រៀងមសាកស្ាតាយរបស់្បជាជនករ្ពុជា

្សនណាះនអីុយកូេលខ្មរ ៃូចលលកល្ស្តរូវពនាយពុះ 

នបាកជល់្តរូវន្្លៀង្តរូវផ្គរ រងារលសេសល់ ទុក្ខនសក 

នៅទល់េឹងលកវនេ្ត នអីុយ!។

~ សុវណ្តា ~ 

មេនរឿងរា៉នាវជាន្ចើេលៃលបាេនកើតនឡើង។ នយើង ្តរូវលត 

េិយាយពីនរឿងផា្ទនាល់ខ្លួេរបស់ពួកនយើង។

~ សុីណ ~ 

េិយាយនរឿងរបស់នយើង នយើងចង់េិយាយ 

គា្មនាេនពលលលហែរ។

~ សុខលី ~ 

ចុះនរឿងនហតុអ្ីលខ្មរសម្នាប់លខ្មរ?

~ ធារី ~ 

នពលនេះ្តរូវលតជួយគិតខ្ពុំផង។

ល្ស្តអន្នាយ បត់ឆ្នាយនជើងនមឃ  
ទឹកចាំងនផ្លកៗ នឃើញនៃើមនត្នាតរាំ  
កុកន្កៀល្កស ចឹក្តីន្គង្គាំ  
្កបីជល់វ័ធ ្ទហុឹងអឺងអាប់...អឺយៗ

្តនៃវឆបនឆវ នចញពីសូរិយា  
កេ្ទពុំរុយោច់ផា្នារ ចូលពួេគុម្ន្្មនា  
កេ្រលូបល្្នក្បាក់ ចូលសំងំនៅ ក្នពុងន្្មនានធ្ើហី  
្តនៃវនហើរហួស...អឺយៗ

កុមរទាំងឡាយ នំគា្នាៃំកង់ ស្មនារតីផ្ចិតផ្ចង់  
នលងលរកបាយខុំ ខ្លះន្ចៀងសកវទ៍ នលើនៃើមនឈើធំ  
ខ្លះពួេសំងំ ន្កាមម្លប់្តដឈ...អឺយៗ

លុះនពលសូរិយា ជិតបាត់រស្មី  
បកនាសាបកនាសីនហើរនៅ្ទេ ំ
ជាហ្លូងជាជួរ មេតូចមេធំ  
នគាបាក៏នំ សត្ចូលន្កាលផង...អឺយៗ

សេ្ធនាយារា្តី ៃណ្តប់នលើវលល្ស  
សត្ល្ិតទឹកលក កា្នាត់ល្សករំពង  
តរាេិករ ធា្នាក់ទឹករហង់  
កសិករលក់លង់ នៅក្នពុងេិសន្ទនា...អឺយៗ
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វុត្តា ~
នេះគឺជានរឿងរា៉នាវដេការលបងលចក្បជាជេ

អ្នកគឺ សុ្ី។  
អ្នកមេអាយុ៥២ឆ្នាំ។ 
អ្នកចង់ឮពីការពិត នហើយគា្មនាេអ្ីន្រៅពីការពិតលៃរ។

អ្នកគឺធីត។  
អ្នកមេអាយុ៥៣ឆ្នាំ។ 
អ្នកមិេចង់េិយាយ។ អ្នកមិេចង់ឮ នហើយអ្នកមិេចង់នឃើញ។

អ្នកគឺ អា្គាក់។  
អ្នកមេអាយុ៥៨ឆ្នាំ។ អ្នកមិេអាចទទួលយកការពិតបាេនទ។

វុត្តា ~
នតើន្កឯងមេតួនទីនធ្ើអីកាលពីជំនេ់ ប៉ុល ពត?

សុីណ/អា្រាក់ ~
ខ្ពុំគឺជា្បធាេយុវជេ។  
ខ្ពុំអប់រំយុវជេឲនាយ្ស្ញ់្បនទសជាតិ។

វុត្តា ~
នតើន្កមេនចញបញ្នាឲនាយចាប់មេុសនាសលៃរអត់?

សុីណ/អា្រាក់ ~
មេ... ពួកនយើងមិេនធ្ើមិេបាេនទ។  
សូមនាបីលតពុកលម៉ េិងកូេខ្ពុំ ក៏្តរូវនគយកនៅលៃរ។ 
នយើងមិេអាចនធ្ើអ្ីបាេនទ។

វុត្តា ~
នតើន្កជាមេុសនាសសំខាេ់លៃរឬក៏អត់?

សុីណ/អា្រាក់ ~
អត់នទៗ...ខ្ពុំេិយាយពិតលមេ។ បញ្នាថា្នាក់នលើ មិេលមេធា្នាក់មក 
ខ្ពុំនោយផា្ទនាល់នទ ន្ោះអីការងារខ្ពុំនធ្ើនៅថា្នាក់ន្កាមឯនណាះនទ។ 

ខ្ពុំអត់នចះអកនាសរ...អញ្ចឹងនហើយខ្ពុំស្ថិតន្កាមការ្គប់្គងរបស់នគ។ 
ខ្ពុំនធ្ើតមបញ្នាលតប៉ុនណា្នាះ។

វុត្តា ~
នតើន្កៃឹងពីនរឿងសម្នាប់រងា្នាលលៃរ ឬក៏អត់?

សុីណ/អា្រាក់ ~
នរឿងសម្នាប់អីអស់ហ្នឹងនៅ្ូមិនផនាសងនទ...

ធារី/សុភ ី~
ឯងកុហក!    

សុីណ/អា្រាក់ ~
នៅ្ូមិនេះ គា្មនាេេរណា្តរូវនគយកនៅសម្នាប់នទ។ 
ខ្ពុំអត់មេបាេនធ្ើអីនទ។

ធារី/សុភ ី~
កុហក!  
ឯងមិេអាច្បលកកថាមិេៃឹងពីនរឿងសម្នាប់មេុសនាសនេះនទ។  
អ្នកណាក៏នគៃឹងពីនរឿងកាប់សម្នាប់នេះលៃរ។

វុត្តា ~
“ៃំរីស្នាប់ យកចនង្រមកបាំងមិេជិតនទ”។ 

សុខលី/ធីត ~
ឈប់នៅ...កុំេិយាយជាមួយគាត់។ ខ្ពុំមិេចង់េិយាយជាមួយ 
មេុសនាសអស់នេះនទ។ 

ធារី/សុភី ~
កាលនណាះ អ្នកណាក៏ខា្នាចឯងលៃរ។ នគថា នបើឯងសម្លឹងោក់អ្នក 
ណាលតម៉នាល្្លត លស្កនឡើងម្នាក់ននះចនាបាស់ជាបាត់ខ្លួេមិេខាេ។ 

សុីណ/អា្រាក់ ~
្បជាជេ នគនចះលតថាហ្នឹង។ អត់មេ្ស្រពុតង។
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ធារី/សុភី ~
ខ្ពុំចង់ឲនាយឯងេិយាយការពិត។ ឯងៃឹងពីនរឿងសម្នាប់មេុសនាសនេះ 
នហើយឯងក៏ោក់ព័េ្ធនៅក្នពុងនរឿងហ្នឹងលៃរ  កុំ្បលកកឲនាយនសះ។ 

សុីណ/អា្រាក់ ~
នរឿងនេះនកើតនឡើង្គប់កលេ្លងហ្នឹង។ ម្នាក់ៗស្ថិតន្កាម 
ស្នាេភាពៃូចគា្នា។ ពួកនយើងទទួលបញ្នាពីនមៃឹកនំជាេ់ខ្ស់។ 
នយើងមិេហ៊នាេ្បលកកនទ ន្ោះនយើងខា្នាចស្នាប់។

ធារី/សុភី ~
ឯងខ្ានាចស្នាប់? ចុះឯងមិេគិតថាពួកនយើងខ្ានាចស្នាប់លៃរនទលអហែស៎?

សុខលី/ធីត ~

នតើនយើងអាចនធ្ើអីបាេនៅ? ្បនទសបាេធា្នាក់នៅក្នពុងរបត ់
ននះនៅនហើយ។ 

ធារី/សុភី ~
វិបនាបៃិសរីគា្មនាេនជរស្រីឯងពីនរឿងការស្នាប់របស់មេុសនាសរាប់មុឺេនក ់
ននះនទលអហែស៎?

សុីណ/អា្រាក់ ~
អត់នទ...នរឿងនេះមិេលមេប៉ះោល់អីៃល់សតិសមនាបជញ្ៈខ្ពុំនទ។  
នគបាេចងខ្ពុំជាប់នៅេឹងអង្គការនៅនហើយ... មិេថា វគឺជាអំនពើ 
្បល័យពូជសសេ៍ ឬក៏មិេលមេននះនទ.... 

ធារី/សុភី ~
នោយសរលតឯង ្បជាជេ្តរូវនគសម្នាប់។

សុខលី/ធីត ~
ឈប់្បលកកគា្នានៅ។ នៅនពលលៃលអ្នក្បលកកគា្នាខា្នាំងនពក  
ននះឈាមហឹងនាសាលៃលកាប់សម្នាប់មេុសនាសេឹង្តឡប់មក 
មេុសនាសជំនេ់នេះម្រងនទៀត។ សូមឈប់េិយាយ នហើយនំគា្នា 
ជីករន្តនាមួយ នៃើមនាបីលុបវនចាល េិងបំន្្លចពីនរឿង 
អតីតកាលនៅ។ 

ធារី/សុភី ~
ឈាម្សក់ន្ចើេណាស់ នស្ទើរកា្នាយនៅជាទនេ្លនៅនហើយ។  
នយើងមិេអាចបំន្្លច ឬក៏នលើកលលងនទាសឲនាយពួកវបាេនទ។ 

សុីណ/អា្រាក់ ~
ខ្ពុំមិេលមេសបនាបាយប៉ុន្មនាេនទ។ ខ្ពុំក៏ឈឺចាប់លៃរ។ នៅនពលលៃល 
អង្គការៃួលរលំនៅ ្បជាជេលៃលខឹងសមនាបាមួយ្កុម បាេនៃញ 
តមខ្ពុំរហូតៃល់ក្នពុងដ្ព។  
ប៉ុលេ្រនៅនពលលៃលខ្ពុំ្តលប់មកវិញ ខ្ពុំ្តរូវបាេអ្នក្ូមិគាំ្ទ។ នគ
លថមទាំងបាេឲនាយអាហរខ្ពុំហូបចុកនទៀតផង។  
នគមិេបាេបាញ់ខ្ពុំសម្នាប់នចាលនទ។ មេេ័យថាខ្ពុំអត់បាេសម្នាប ់
អ្នកណានឡើយ។ ខ្ពុំនៅលតមេជីវិតរស់ៃល់សព្ដថង។ ទាល់លតនធ្ើ 
បុណនាយកុសលល្ នទើបនយើងអាចរស់នៅបាេយូរអលង្ង។

ធារី/សុភី ~
មិេលមេបុណនាយកុសលឯងនទលៃលនំឲនាយឯងមេជីវិតរស់នៅននះ 
គឺសច់ញាតិបងប្លូេរបស់ជេរងន្គាះ លៃលនៃើរតមផ្លលូវរបស ់
្ពះពុទ្ធឯនណាះនៅវិញនទ។

សុីណ/អា្រាក់ ~
សតនាប់ខ្ពុំ! ខ្ពុំ្តរូវនៅឥឡលូវនេះ។  
ៃល់នម៉នាងបាយនហើយ។

វុត្តា ~
ឈប់! មេនគចង់េិយាយជាមួយឯង។  
គាត់នឈា្មនាះ ្ោល។  
គាត់មេអាយុ៥០ឆ្នាំ។  
គាត់ស្ទនាក់នស្ទើរទាំងយប់ទាំងដថង៖ 
ថា្តរូវសងសឹក ឬមិេសងសឹក។

សុវណ្តា/្រាល ~
សកសពឪពុកខ្ពុំនៅឯណា?  
ឯងបាេចាប់ខ្លួេគាត់?  
ឯងបាេសម្នាប់គាត់។  
នតើសកសពគាត់នៅឯណា?  
ខ្ពុំចង់បញ្ចពុះសពឪពុកខ្ពុំ។

សុីណ/អា្រាក់ ~
នរឿងកាប់សម្នាប់អីអស់ហ្នឹង នៅ្ូមិនផនាសងនទ។

សុវណ្តា/្រាល ~
ឯងកុហក!

សុីណ/អា្រាក់ ~
ឯងមេ្ស្រពុតងនម៉នាពីណា...?

សុវណ្តា/្រាល ~
ខ្ពុំបាេនឃើញឯង។ 

សុីណ/អា្រាក់ ~
សូមនទាស...ខ្ពុំ្តរូវនៅនហើយ.... 

សុវណ្តា/្រាល ~
អត់នទ។ ឯង្តរូវលតនឆ្លើយ។ ឯងសម្នាប់ឪពុកខ្ពុំ 
ប៉ុលេ្រឯងមិេហ៊នាេសរភាព។  
នៅនពលលៃលគាត់នចញពីដ្ពមកវិញ ខ្ពុំ្គាេ់លតសួរគាត់ថា 
“នតើឪពុកខ្ពុំមេនរឿងអី? នតើឪពុកខ្ពុំនៅឯណា?”  
គាត់ខា្នាចខ្ពុំសម្នាប់គាត់។ គាត់ថា គាត់មិេស្នាល់ឪពុកខ្ពុំនទ។ 
គាត់កុហក!  
ខ្ពុំមេកាំន្្លើងមួយនៃើម នហើយគាត់ៃឹងថាខ្ពុំ្បាកៃជាបាញ ់
សម្នាប់គាត់មិេខាេ នបើគាត់សរភាពថាបាេសម្នាប់ឪពុកខ្ពុំ។ 
ខ្ពុំចង់សម្នាប់គាត់ណាស់។  
បុ៉លេ្រ មិត្្រ ក្រខ្ិពុម្ំនាក់បាេ្បាប់ខ្ពុថំា មិេឲនាយសម្នាប់មេុសនាសនទ ន្ោះ
ថាេឹងមេកម្មនពៀរៃល់ខ្លួេខ្ពុំវិញ។ ៃូនច្នះនហើយ ខ្ពុំមិេសម្នាប់គាត់  
ន្ោះខ្ពុំបារម្ភពីនរឿងននះ ប៉ុលេ្រនទាះជារហូតៃល់សព្ដថងក៏នោយ  
ក៏នរឿងរា៉នាវទាំងអស់នេះនៅស្ថិតក្នពុងចិត្រខ្ពុំជាេិច្ច។  
នបើកាលនណាះខ្ពុំវយនធ្ើបាបគាត់ ្បលហលជាគាត់្ពម្បាប់ខ្ពុ ំ
ពីការពិត នហើយខ្ពុំក៏្បលហលជាអាចបញ្ចពុះសពឪពុកខ្ពុំបាេ 
នៅនហើយ។ ប៉ុលេ្រខ្ពុំមិេបាេនធ្ើៃូនច្នះនឡើយ។ 
ខ្ពុំមិេៃឹង្តរូវនធ្ើយា៉នាងនម៉ចនទ។

ខ្ពុំៃឹងថា នពៀររំងាប់នោយការមិេចងនពៀរ។ ការចងនពៀរនវរាេឹងគា្នា  
គឺគា្មនាេដថងបញ្ចប់ននះនទ។ ខ្ពុំៃឹងថានយើងមិេ្តរូវសម្នាប់រាល់វត្ថពុ សត្  
រុក្ខជាតិទាំងអស់លៃលមេជីវិតនៅនលើលផេៃីនយើងនេះ សូមនាបីលតសត្ 
មូស លៃលខាំនយើងក៏នោយ។ ប៉ុលេ្រខ្ពុំមិេលមេជា្ពះនទ នហើយ 

រហូតៃល់ដថងខ្ពុំស្នាប់ ខ្ពុំនៅលតអង្គពុយនៅកលេ្លងនេះ 
េិងមិេៃឹងពីការពិតជានរៀងរហូត។ 

សុខលី/ធីត ~
អ្នកណាល្? អ្នកណាអា្កក់?  
នតើអា្កក់ននះវអា្កក់ប៉ុណា្នានៅ? នតើល្ននះវល្ប៉ុណា្នានៅ?  
នតើដថងន្កាយនៅ្បនទសនយើងេឹងនៅជាយា៉នាងណា ស្មប់កូេ 
នៅជំនេ់ន្កាយរបស់នយើង?

    (វុត្តា)

អ៊ូ មអឿ - ររណភាពរបស់ភរិយា 

បងស្នាប់នចាលអូេ ជីវិតបងសូេនាយទាំងឈឺនខា្នាចផនាសា  
នចាលអូេឯក ឯងកណាតនាលន្កា អូេពឹងេរណា 

េរណាពីនពលនេះនៅ អូេពឹងេរណា 
េរណាពីនពលនេះនៅ។

ធា្នាប់រួមធា្នាប់រស់ ចិត្របងលតងនស្មនាះស្ម័្គនលើអូេនៅ 
នពលនេះបងនសងៀមឈាមបងហូរនៅ ៃិតជាប់សច់នៅ

នៅទុក្ខនៅទុក្ខនខា្នាចផនាសា ៃិតជាប់សច់នៅ 
នៅទុក្ខនៅទុក្ខនខា្នាចផនាសា។

ឲនាយអូេខមនទាស អ្ីអូេនធ្ើខុសសុំនលើកនទាស  
អូេកប់បងនហើយណាអ្នកនស្នហ សូម្សស់នរៀមរា៉នា 

ជីវ៉នានៅសុគតិ្ព សូម្សស់ជីវ៉នានរៀមរា៉នា 
នៅសុគិត្ព។

 ចុះរឿងអ្ី
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វុត្តា ~
នេះគឺជានរឿងរា៉នាវ្សី្រពីរនក់លៃលកាលពីនក្មង ជីវិតរបស ់
ពួកនង្តរូវបាេបំផា្នាញ

 អ្នកគឺ សុីណា។  
អ្នកមេអាយុ៤៣ឆ្នាំ។  
អ្នកលតងលតេឹករឭកៃល់ឪពុករបស់អ្នកជាេិច្ច។

សុីណ ~
នេះគឺជាឆ្នាំ១៩៧៦។  
ខ្ពុំមេអាយុ១០ឆ្នាំ។  
នគយកឪពុកខ្ពុំនៅមេ្ទីរនពទនាយ។  
ពុករបស់ខ្ពុំ គាត់មេសក់រួញអងា្នាៃី ៃ៏្សស់សងា្នា។ 
ពុកៃ៏រឹងមំរបស់ខ្ពុំ គាត់មេសមនាបពុរសលណ្តកបាយ។  
ពុកមេជមងឺនហើម។ មេុសនាសនយើងលតងលតនហើមអញ្ចឹងនៅនពល 
អត់មេអីហូប។  
នេះនគនៅថាជមងឺលៃលបណាតនាលមកពីការអត់ឃ្នាេ។  
ខ្លួេរបស់ពុក នចះលតនហើម្សកៗ។ 
ពុក គាត់លតងលតល្សករកនគជួយ។ “ជួយផង! ជួយផង! 
ខ្ពុំចុកនោះខា្នាំងណាស់។”  
នពទនាយម្នាក់បាេនចញមក រួចនហើយក៏ល្សកសម្លពុតឲនាយពុកថា៖

សុវណ្តា/មពទតាយ ~
ថ្លង់ណាស់! នយើងនៃកមិេលក់នទ!

សុីណ ~
លម៉ក៏បាេនលើកដៃសំពះនៅកាេ់នពទនាយននះថា “មិត្របង!មិត្របង!  
សូមជួយប្រីខ្ពុំផង។ គាត់កាេ់លតចុកនោះខា្នាំងនហើយ”។ 
នពទនាយននះក៏លូកចូលនៅក្នពុងនហន�៉នារបស់គាត់ នហើយទាញបាេថា្នា ំ
មួយកាតនាប់ធំពណ៌ន្្មនា រួចនហើយក៏នៃើរនចញនៅ។ 

លម៉ក៏យកថា្នាំននះមកឲនាយពុក ប៉ុលេ្រថា្នាំមិេបាេនធ្ើឲនាយពុកបាត់ឈឺនោះ
ននះនទ។ ពុកថងលូរឈឺ។  
នពទនាយននះក៏នចញមកម្រងនទៀត នហើយក៏ល្សកសម្លពុតឲនាយពុក៖

សុវណ្តា/មពទតាយ ~
នហើយនម៉ចក៏ល្សកខា្នាំងៗនម៉សអា្នាស! ចង់ងាប់អា្នាស!

សុីណ ~
ពុកល្សកឈឺ។ ល្្នកពុកនឡើងនលៀេ។  
លម៉អង្រនពទនាយ “មិត្របងនអុើយ មិត្របង! សូមជួយប្រីខ្ពុំផង។ 
គាត់កាេ់លតចុកនោះខា្នាំងនហើយ”។  
នពទនាយននះក៏នៃើរសំនៅមករកពុក នោយមេកាេ់ថា្នាំមួយនសរា៉នាងធំ 
នហើយក៏ចាក់ចូលនៅក្នពុងសច់របស់ពុក ពុកបាត់មត់ឈឹង  
នហើយនៅនសងៀម។  
លម៉្តកង េិងឱបពុក។  
នពទនាយននះក៏យកពិលមកបញ្នាំងនលើមុខលម៉ 

សុវណ្តា/មពទតាយ ~
លេ! មិត្រឯងនធ្ើអីហ្នឹង? មិេនឃើញប្រីមិត្រឯងងាប់នហើយនទនអហែស! 
នហើយចង់នៅឱបនខា្មនាចៃល់ណានទៀត?

សុីណ ~
លម៉អត់យំនទ!  
លម៉គា្មនាេេិយាយអ្ីទាំងអស់។ 
ខ្ពុំមេអាយុ១០ឆ្នាំ នហើយចាប់ពីនពលននះមក នៅក្នពុងខ្លួេរបស់ខ្ពុំ
លលងមេអ្ីទាំងអស់។

វុត្តា ~
អ្នកគឺ សម្័សនាស។  
អ្នកមេអាយុ៤៨ឆ្នាំ។ 
អ្នកស្នាយភាពអាម៉នាស់ជាប់េឹងខ្លួេ។
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ប៉ុន្រនាគាត់សម្នាប់ឪពុកខ្ពុំ ហើយសនានាកោក់មតនាយខ្ពុំទៀត

សុខលី ~
នហតុអីឯងមិេមកអង្គពុយជិតនយើង?

សុវណ្តា/មពទតាយ ~
ខ្ពុំមិេនៅអង្គពុយជាមួយអ្នក ន្ោះខ្ពុំខា្មនាស់នគ។

សុខលី ~
នតើអ្នកបាេសតនាប់នរឿងរបស់ សុីណា លៃរឬនទ?

សុវណ្តា/មពទតាយ ~
ខ្ពុំបាេសតនាប់ឮអស់នហើយ។

សុខលី ~
នបើអ្នក ជួបជាមួយនពទនាយម្នាក់ននះលៃលល្សកសម្លពុតមតនាយ 
របស់អ្នក នតើអ្នកនធ្ើៃូចនម្រចនៅ ?

សុីណ ~
ខ្ពុំរត់នៅឲនាយឆ្នាយ។  
ខ្ពុំនៅឲនាយនសងៀមៃូចជាមតនាយរបស់ខ្ពុំអញ្ចឹង។

សុខលី ~
នបើអ្នក ជួបនក្មង្សីលៃលអង្គពុយជិតឪពុករបស់នង លៃលជិតោច់ខនាយល់
ស្នាប់ ជាមួយមតនាយៃ៏នសងៀមស្នាត់របស់នង នតើអ្នកនធ្ើៃូចនម្រចនៅ ?

សុវណ្តា/មពទតាយ ~
ខ្ពុំេឹងនៃើរចូលផ្ទះវិញ នហើយទាញទា្នារបិទតិចៗ។

សុខលី ~
នងនៅទីនេះ គឺជានពទនាយ។  
នតើអ្នកនៅចាំគាត់បាេអត់  ? 
ខ្ពុំគិតថា គាត់ក៏ចង់េិយាយនរឿងរា៉នាវ្បាប់នយើងលៃរ។

សុវណ្តា/មពទតាយ ~
នៅឆ្នាំ១៩៧៦ ។  
ខ្ពុំមេអាយុ១៥ឆ្នាំ។  
នពលននះមេនក្មង្សីជាន្ចើេនក់បាេមកនធ្ើជា្គរូនពទនាយ នៃើមនាប ី
បន្មើៃល់បៃិវត្រេ៍។ ខ្ពុំសបនាបាយចិត្រណាស់ ន្ោះនេះគឺជាក្រីសុបិេ្រ 
របស់ខ្ពុំ។ ខ្ពុំជាអ្នកនមើលលថអ្នកជមងឺ។ ខ្ពុំបាេកា្នាយជា្គរូនពទនាយ 
នៅអាយុ១៥ ឆ្នាំប៉ុនណា្នាះ។  
ខ្ពុំខំ្បឹងនធ្ើការខា្នាំងណាស់។ 
ខ្ពុំមេនមទេភាពលមេលទេ។ នគលថមទាំងអេុញ្នាតិឲនាយខ្ពុំេឹងចាក់ថា្នា ំ
ឲនាយអ្នកជមងឺនទៀតផង។ ប៉ុលេ្របេ្រិចន្កាយមកខ្ពុំនមើលនឃើញថាខ្ពុំមិេអាច
នធ្ើអ្ីបាេទាំងអស់ ន្ោះមេ្ទីរនពទនាយននះ មិេបាេនធ្ើអ្ីលៃលមេ្ទីរ 
នពទនាយននះគួរនធ្ើននះនទ។ នយើងនធ្ើការនៅទីននះ គឺ្គាេ់លតនបើកល្្នក 
ចាំនមើលលតមេុសនាសស្នាប់លតប៉ុណ្ណឹង។  នយើងគា្មនាេអ្ីផ្រល់ឲនាយអ្នកជមងឺទាល់
លតនសះ សូមនាបីលតថា្នាំសង្លូវ។ គឺមេលតថា្នាំលៃលមេរូបរាងៃូចអាចម ៍
ទេនាសាយលតប៉ុណ្ណឹង។ វគា្មនាេជួយអ្ីៃល់ពួកនគបាេនទ។  
ទាំងអស់នេះ សុទ្ធលតជាកំហុស។ ខ្ពុំមេអារម្មណ៍្ចបូល្ចបល់ 
នហើយខឹងសមនាបា។ ខ្ពុំខឹងខា្នាំងណាស់។  
ខ្ពុំចង់ដវៃល្គ ខ្ពុំចង់ដវៃអ្ីៗ្គប់យា៉នាងទាំងអស់។  
ខ្ពុំស្ប់លខ្មរ្កហម។  ខ្ពុំស្ប់អ្នកជមងឺលៃលស្នាប់ម្នាក់នហើយម្នាក់នទៀត។ 
ខ្ពុំចង់រត់នគចលតវមិេអាចនៅរួច។  
ខ្ពុំបាេធា្នាក់នៅក្នពុងស្នាេភាពៃ៏អា្កក់នេះ។  
ដថងមួយ ខ្ពុំបាេនធ្ើឲនាយនសរ៉ានាងម្ពុលធ្ានាក់នោយអនចតន ននះគឺជាកំហុស 
មួយៃ៏ធំ។ ្បធាេនពទនាយនចាទខ្ពុំថា គឺជាជេកនាបត់នហើយគាត់្ពមេខ្ពុ ំ
ថានបើខ្ពុំនធ្ើឲនាយធា្នាក់នសរា៉នាងម្ពុលនេះម្រងនទៀត នគេឹងយកខ្ពុំនៅនរៀេសូ្ត  
ចាប់តំងពីដថងននះមក ខ្ពុំរង់ចាំសតនាប់លតបញ្នានគរហូត។  
ខ្ពុំកា្នាយខ្លួេៃូចជាមេុសនាសយេ្រអញ្ចឹង។  
ក្នពុងដៃខ្ពុំមេថា្នាំអាចម៍ទេនាសាយ េិងនសរា៉នាង។  
ទីបំផុត ពួកនយើង្តរូវបាេរំនោះ។  

ខ្ពុំបាេ្តឡប់នៅ្សុកកំនណើតរបស់ខ្ពុំវិញ។  
បេ្រិចន្កាយមក ខ្ពុំក៏នរៀបការ។  
ខ្ពុអំត់បាេក្ានាយនៅជានពទនាយនរី ៃូចកាលលៃលខ្ពុំ្ សដមពីនក្មងននះនទ។  
ប្រីរបស់ខ្ពុំជាមេុសនាសនសងៀមស្នាត់ម្នាក់   
នហើយពួកនយើងក៏មេកូេលៃល្បកបនោយគេ្លងធម៌ល្។  
ពួកនយើងរស់នៅយា៉នាងនសងៀមស្នាត់។

សុខលី ~
អញ្ចឹង! នតើអ្នកអាចេិយាយនៅកាេ់សស្រីម្នាក់នេះបាេនទថា  
អ្នកនសកសតនាយណាស់លៃលមិេបាេជួយឪពុករបស់គាត់។ 

សុវណ្តា/មពទតាយ ~
នតើខ្ពុំអាចនធ្ើអ្ីបាេនៅ នបើពួកនយើងគា្មនាេអ្ីលៃលអាចជួយគាត់បាេ 
ទាល់លតនសះ។ នហើយនបើអង្រ១កំប៉ុងស្មប់គា្នា ២០នក់។ អញ្ចឹង 
នហើយបាេជាពួកនគស្នាប់។ នទាះបីជាមេថា្នាំសង្លូវ ក៏មិេអាចជួយ 
ពួកនគបាេលៃរ។ នតើខ្ពុំអាចជួយអីពួកនគបាេនៅ? ខ្ពុំៃូចសត្នៅ 
ក្នពុង្ទុងអញ្ចឹង។ 

សុខលី ~
អ្នកគួរលតេិយាយោកនាយថា សុំនទាស នៅកាេ់នងនៅ!

សុវណ្តា/មពទតាយ ~
អត់នទាសឲនាយខ្ពុំផង នោយសរកាលននះពួកនយើងគា្មនាេថា្នាំនហើយខ្ពុំក៏
គា្មនាេសិទ្ធិអ្ីទាំងអស់។ ឲនាយខ្ពុំសុំនទាស។

សុខលី ~
នតើអ្នកទទួលយកការសុំនទាសនេះលៃរអត់? 

សុីណ ~
ខ្ពុំៃឹង! ខ្ពុំគួរលតអ្័យនទាសឲនាយគាត់។ ប៉ុលេ្រគាត់បាេសម្នាប់ឪពុកខ្ពុំ 
នហើយបាេល្សកសម្លពុតឲនាយមតនាយខ្ពុ។ំ ខ្ពុពិំបាកសន្មចចិត្រណាស់។  
ខ្ពុំមិេៃឹងនោះ្សយស្នាេភាពននះលបបណានទ? នហើយខ្ពុំក ៏
មិេៃឹងថាេិយាយយា៉នាងនម៉ចលៃរ។

វុត្តា (ម្ចៀង)  ~
សូមចាកនចញពីរងា្នាស់ដេនពលនវ្ សំនៅនៅរករង្ង់ដេ 
នសចក្ី្សឡាញ់។

សុវណ្តា/មពទតាយ  
នបះៃូងខ្ពុំខុសលប្លកពីធម្មត។ នបះៃូងខ្ពុំ្សប់លតគាំង។ ក្នពុងមួយ 
ជីវិតនេះ ខ្ពុំខា្មនាស់ខ្លួេ  ឯងណាស់ នហើយខ្ពុំក៏មិេលៃលន្្លចលៃរ។ 
នេះជានលីកទីមួយនហីយ លៃលខ្ពុំេិយាយអំពីៃំនណើរនរឿងរបស់ខ្ពុំ។ 
អរគុណណាស់! អ្នកបាេទម្នាយនរឿងលៃល្ក់នៅក្នពុង 
ចិត្រខ្ពុំកេ្លងមក។  
ខ្ពុំមេសងនាឃឹម គឺក្រីសងនាឃឹមៃ៏តិចតួចលៃលនគេឹងអត់នទាសឲនាយខ្ពុំ។

សុីណ ~
ខ្ពុំពនាយាយាមអ្័យនទាស។ ខ្ពុំចង់អ្័យនទាសឲនាយគាត់ខា្នាំងណាស់។ 
ប៉ុលេ្រនយើងមិេ្តរូវបំន្្លចេូវនរឿងរា៉នាវលៃលបាេនកើតនឡើងបាេននះនទ។ 
នបើនយើងបំន្្លច គឺនយើងហក់ៃូចជាបាត់បង់ ពុក លម៉ កូេ បង ប្លូេ 
មីង ម នោយទនទៗអញ្ចឹង។

    (ទាំងអស់រា្តា)

ការចងចាំ 

ការចងចាំជាន្ចើេ ។ វនចះលតវិលនៅវិលមក 

ៃូចជាកាំកង់លៃលកំពុងវិលអញ្ចឹង។ 

លតងលតមេលក្ខណៈៃូចគា្នាជាេិច្ច ។ ៃូចជាកាំកង់..... 

កង់វិលនៅក្នពុងកនាបាលរបស់ខ្ពុំ ។
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វុត្តា ~
នេះគឺជានរឿងរា៉នាវអំនពើឧ្កិៃ្ឋ េិងភាពអាម៉នាស ់
លៃលគា្មនាេដថងបញ្ចប់ 

 អ្នកគឺ ន្ក រិទ្ធី។  
អ្នកមេអាយុ៥១ឆ្នាំ។ 
អ្នកបាត់បង់េូវក្រី្បាថា្នាក្នពុងជីវិត។

នហើយអ្នកគឺជា មតនាយរបស់ន្ក រិទ្ធី។  
អ្នកមេអាយុ៧៦ឆ្នាំ។  
អ្នកគឺជាអ្នកការោរកូេរបស់ខ្លួេ។ 

សុវណ្តា/ម្តាយ ~  
នយើងរស់នៅក្នពុងភាពលំបាកលំបិេ។  
កូេខ្ពុំមេបញ្នាកនាបាល។ វនចះលតនបាកទង្គិចកនាបាលរបស់វ  
នមើលនៅហក់បីៃូចជាកនាបាលរបស់វកំពុងនធ្ើឲនាយវឈឺចាប់អញ្ចឹង។ 
កូេខ្ពុំមេជមងឺ នហើយជមងឺនេះមេទាក់ទងនៅេឹងការលំបាក 
នវទនរបស់វលតម្រង។ 
កូេខ្ពុំមិេលមេជាមេុសនាស អា្កក់នទ។  
វមិេធា្នាប់នធ្ើអំនពើអា្កក់ទាល់លតនសះ។  
ប៉ុលេ្រមេដថងមួយននះ នៅនពលលៃលនគចាប់កូេខ្ពុំយកនៅោក់គុក  
គឺដថងននះនហើយលៃលបាេបំផា្នាញជីវិតពួកនយើង។

ធារី ~
នគចាប់ឯងយកនៅោក់គុកលអហែ៎? 

សុវណ្តា/ម្តាយ ~  
នគបាេចងកូេខ្ពុំ។  

នគចង់បាេនឈា្មនាះ។ 

សុខលី/រិទ្ី ~  
ខ្ពុំអត់បាេ្បាប់នឈា្មនាះអ្នកណានទ... 

សុវណ្តា/ម្តាយ ~  
នគវយកូេខ្ពុំខា្នាំងណាស់។

ធារី ~
ឯងបាេ្បាប់នឈា្មនាះនៅនគ?

សុវណ្តា/ម្តាយ ~  
នគនធ្ើទារុណកម្មកូេខ្ពុំ។ 

សុខលី/រិទ្ី ~  
ខ្ពុំឲនាយនឈា្មនាះមេុសនាសពីរនក់ៃល់ពួកវ។ 

ធារី ~
ឯងបនងហែើបនឈា្មនាះមេុសនាសន្ចើេណាស់។ 

សុវណ្តា/ម្តាយ ~  
នគៃុតដៃនជើងកូេខ្ពុំ។ 

ធារី ~
ឯងបញ្លូេមេុសនាសនៅ្ូមិឆ្ឹងសន្ចើេណាស់។ 

សុខលី/រិទ្ី ~  
នគចងខ្ពុំពនាយួរកនាបាលចុះន្កាម។ 

ខ្ពុំ្បាប់នឈា្មនាះមេុសនាស៥នក់ៃល់ពួកនគ។  

នគ្ជមុជទឹកខ្ពុំ។ ខ្ពុំ្បាប់នឈា្មនាះមេុសនាស៨នក់ៃល់ពួកនគ។ 

នគយកលខនាសតីវយខ្ពុំរហូតនស្ទើរស្នាប់។ 
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តើលកមេបនាតិកម្មយា៉នាងម៉នាច? តើលកេឹងធ្ើយា៉នាងម៉នាច?

សុវណ្តា/ម្តាយ ~  
កូេខ្ពុំវយំៃូចសត្អនណ្តើកអាំងន្្លើងអញ្ចឹង។ 

សុខលី/រិទ្ី ~  
ខ្ពុំេឹកនឃើញនឈា្មនាះអ្នកណា ខ្ពុំក៏្បាប់នៅនគ។  

១០នក់ ២០នក់ ៣០នក់...ខ្ពុំ្បាប់ទាល់លតនគនពញចិត្រ។

ធារី ~
ឯង្បាប់នឈា្មនាះនគ្បលហលជា៣០នក់។  

នបើក្នពុងចំនណាមននះ ពួកនគម្នាក់ៗ េិយាយលតនឈា្មនាះមេុសនាស 

៣០ ឬ ក៏៤០នក់ននះ ក្នពុងរយៈនពលលត១ឆ្នាំ ឬ២ឆ្នាំ 

្បាកៃជាគា្មនាេសល់មេុសនាសនទ។ 

សុវណ្តា/ម្តាយ ~  
កូេខ្ពុំមិេចង់នធ្ើអញ្ចឹងនទ។  

នតើេរណាសម្នាប់េរណានៅ? ខ្ពុំមិេៃឹងនទ។ 

សុខលី/រិទ្ី ~  
ខ្ពុំគិតៃល់អ្នកលៃល្តរូវស្នាប់ជានរៀងរាល់ដថង។ ខ្ពុំបេ់្ពះថា  

នបើខ្ពុំនៅនឈា្មនាះពួកនគ សូម្ពះជួយកុំឲនាយ្ពលឹងរបស់នគរងទុក្ខ 

ពីការលំបាកននផង។ 

ពីមួយដថងនៅមួយដថង វនៅលតនធ្ើឲនាយអារម្មណ៍ខ្ពុំឈឺចុកចាប់។  

វៃក់ក្នពុងអារម្មណ៍ខ្ពុំជានរៀងរាល់ដថង។ នហតុអីបាេជាមិេលមេ 

ខ្លួេខ្ពុំជាអ្នកស្នាប់នៅវិញ។

វុត្តា ~
ន្ករិទ្ធី! នបើមេុសនាសម្នាក់ក្នពុងចំនណាមអ្នកលៃលស្នាប់នៅមេជីវិត 

រស់នៅ នតើន្កមេ្បតិកម្មយា៉នាងនម៉ចលៃរ? 

នតើន្កេឹងនធ្ើយា៉នាងនម៉ច? 

    (វុត្តា និងសុខលី)

អ៊ូ មអឿ  —  សរតាបថ

នបើខ្ពុំនចាលនមនាសៀត នអីុយនចាលនមនាសៀត 

កុំទុករស់នទៀតនំធងេ់លផេៃី នំធងេ់លផេៃី បំន្្លចខ្ពុំចុះ 

ឲនាយលិចតមដថង នបើនៅចដ្ងទឹកៃីនគាកធ្លក 

ទឹកៃីនគាកធ្លក។

សុខលី/រិទ្ី ~  
នបើអញ្ចឹងលមេ ខ្ពុំពិតជាសបនាបាយចិត្រណាស់ ។  
ខ្ពុំេឹងលុតជង្គង់សុំឲនាយគាត់អត់នទាសឲនាយខ្ពុំ។ 

សុវណ្តា/ម្តាយ ~  
នហើយសុំអ្នកលៃលបាេស្នាប់ននះឲនាយបនណ្តញកម្មអា្កក ់
នចញឲនាយអស់។
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វុត្តា ~
នេះគឺជានរឿងរា៉នាវរបស់េិសនាសិតម្នាក់ លៃលធា្នាប់្សដមចង់បាេ 
ពិ្ពន្កមួយលៃល្បនសើរជាងមុេ  

អ្នកគឺជាន្ក  សរុេ។  
អ្នកមេអាយុ៥២ឆ្នាំ។  
អ្នកបាត់បង់ក្រី្សឡាញ់ពីមតនាយ។

ធារី/និសតាសិត ~
ខ្ពុំនឈា្មនាះ សរុេ ខ្ពុំរស់នៅលតម្នាក់ឯងប៉ុនណា្នាះ។  
កាលពីតូចខ្ពុំគឺជាសិសនាសល្ម្នាក់នៅឯស្នរៀេក្នពុង្ូមិនេះ។  
ឪពុកមតនាយខ្ពុំមេនមទេភាពចំនោះខ្ពុំខា្នាំងណាស់ ។ 
ពុកខ្ពុំខិតខំនធ្ើការ នៃើមនាបីឲនាយខ្ពុំអាចនៅនរៀេសូ្តក្នពុងសកលវិទនាយាល័យ
នៅ្្នំនពញ។ គាត់លតង្សដមថា ខ្ពុំេឹងអាចកា្នាយជាសសសតនាចារនាយ 
ម្នាក់។ កាលនណាះគឺជាជំនេ់ លេ់ េល់ នហើយស្នាេភាពមិេល្ 
ទាល់លតនសះ។ នៅក្នពុង្បនទសមេភាពវឹកវរសនមនាបើមណាស់ ។ 
េិសនាសិតៃូចពួកខ្ពុំ គឺជាអ្នកលៃលមេការ្សនមើ្សដមលវងឆ្នាយ។  
នយើងចង់បាេសង្គមមួយ េិងពិ្ពមួយលៃលល្ជាងនេះ។ នយើងក៏ 
បាេនធ្ើបាតុកម្មៃ៏ធំមួយ្បឆំងរោ្នា្ិបាល នហើយពួកេិសនាសិតជាន្ចើេ 
នក់ក៏្តរូវបាេនគចាប់ខ្លួេ រួមទាំងរូបខ្ពុំផង។  
នៅក្នពុងគុកនគនធ្ើទារុណកម្មខ្ពុំខា្នាំងណាស់។ នគវយនធ្ើបាបខ្ពុំ នហើយ 
លថមទាំងឆក់លខនាសន្្លើងខ្ពុំនទៀតផង។ ប៉ុលេ្រ ការលៃលនគនធ្ើលបបនេះ 
គឺនធ្ើឲនាយខ្ពុំស្ប់ លេ់ េល់ កាេ់លតខា្នាំងនឡើង។ 
នៅនពលលៃលនគនោះលលងខ្ពុំ ខ្ពុំក៏រត់ចូលដ្ព គឺនពលននះនហើយលៃល 
ខ្ពុំបាេជួបជាមួយលខ្មរ្កហម។ លខ្មរ្កហមនធ្ើការ្បយុទ្ធនៃើមនាបីទទួល 
បាេេូវសង្គមមួយលៃល្បនសើរជាងនេះ គឺ្បនទសមួយលៃលនោរនពញ 

នៅនោយនសរីភាព គា្មនាេអំនពើពុករលួយ នហើយ្គប់គា្នាមេ 
អាហរហូបចុក្គប់្គាេ់។  
ខ្ពុំពិតជានជឿជាក់អញ្ចឹងលមេ។  
ៃូនច្នះខ្ពុំក៏ចង់ចូលរួមជាមួយនគឯងៃដទនទៀត។ ខ្ពុំយល់ថាខ្ពុំមិេអាច
បងា្នាញឲនាយនគៃឹងថាខ្ពុំជាអ្នកលៃលនរៀេសូ្តបាេខ្ស់ននះនទ។  
ខ្ពុខំំនធ្ើការនៃើមនាបីឲនាយដៃខ្ពុនំឡើងន្គើម េិងហលដថង នៃើមនាបីឲនាយសមនាបពុរខ្ពុំន្្មនាៃូច 
អ្នកល្សចម្នារ។ ខ្ពុំខំោក់ខ្លួេនធ្ើការឲនាយបាេល្។  
នៅទីបញ្ចប់ ខ្ពុំនធ្ើអ្ីៗ្គប់យា៉នាងតមលតនគចង់បាេ។ ខ្ពុំពួេនៅន្កាម 
ផ្ទះនគ នៃើមនាបីលួចសតនាប់នគេិយាយគា្នា។ ខ្ពុំចាប់មេុសនាស។ ខ្ពុំនធ្ើនរឿង 
អា្កក់េិងសហវជាន្ចើេ។ ខ្ពុំលលងគិតៃូចមេុសនាសនទៀតនហើយ។ 
ខ្ពុនំ្បៀបៃូចជាសត្លឆ្មួយកនាបាល គឺចំាលតនមើលមុខនៅហ្នាយនយ 
េិងបក់កេ្ទពុយនោយខា្នាចនគដវៃ។

     (វុត្តា)

អ៊ូ មអឿ  —  វបតាបធរ៌ធា្តាក់ចុះ

អស់ជាមេុសនាសនហើយ ពីនពលនេះនអីុយ 

គា្មនាេនទនពលយប់ គា្មនាេនទនពលដថងឆ្លងវល 

អវីចី លសេអេិចា្នា មិេៃឹងយា៉នាងណា  

ណា្ពះនអីុយ។
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ខ្ពុំមិេយល់ តើបនាទនាសទាំងមូលតនារូវបាេគនា

 
ធារី/សារុន ~
បន្ទនាប់ពីបៃិវត្រេ៍ចប់ ខ្ពុំបាេ្តឡប់នៅកាេ់្សុកកំនណើតខ្ពុំវិញ។  
ឥឡលូវនេះ ខ្ពុំរស់នៅនោយខ្លួេឯង។ ខ្ពុំបន្ងៀេនៅឯស្បឋម 
សិកនាសាលៃលខ្ពុំធា្នាប់នរៀេកាលពីមុេ។  
ខ្ពុំឮនគថា លខ្មរ្កហមសម្នាប់ឪពុកខ្ពុំ នៅនពលលៃលគាត់កំពុងនធ្ើការ 
នៅវលល្ស។ ពុកៃ៏ស្លលូតបូតរបស់ខ្ពុលំៃលធ្ានាប់លត្សដមថាខ្ពុេឹំងក្ានាយ
នៅជាសសសតនាចារនាយម្នាក់។ នគវយគាត់រហូតៃល់ស្នាប់ នោយសរលត 
គាត់នខនាសាយនពកគា្មនាេកម្នាំងនធ្ើការ។  
ជួេកាលខ្ពុំខឹង នហើយជួេកាលខ្ពុំន្កៀម្កំ។  
ក្នពុងកនាបាលរបស់ខ្ពុំនោរនពញនោយភាពរនញ៉រដញ៉។  
ខ្ពុំមិេយល់ នតើ្បនទសទាំងមូល្តរូវបាេនគនបាកបនញឆនាត 
យា៉នាងៃូចនម្រចនៅ?  
នតើខ្ពុំ្តរូវបាេនគនបាកបនញឆនាតយា៉នាងៃូចនម្រចនៅ?  
្តរូវនហើយ! ខ្ពុំបនន្ទនាសលខ្មរ្កហមចំនោះការលៃលនគនំខ្ពុំឲនាយនៃើរផ្លលូវ 
ខុស ប៉ុលេ្រវក៏ជាកម្មរបស់ខ្ពុំលៃរ ៃូនច្នះខ្ពុំមិេអាចនធ្ើអ្ីបាេនឡើយ 
ន្រៅពីបនន្ទនាសខ្លួេឯង។  
ខ្ពុំនៅផនាសារ នហើយនឃើញលម៉ខ្ពុំ។ គាត់អត់មេរាក់ទាក់ោក់ខ្ពុំនទ។
គាត់លបរជានឈា្នាកមុខ នហើយនៃើរនចញនៅ។ ខ្ពុំចង់្បាប់គាត់ថា 
ខ្ពុំ្តរូវការគាត់។ 

វុត្តា ~
អ្នក គឺជាមតនាយរបស់ សរុេ។  
អ្នកមេអាយុ៧៥ឆ្នាំ។ 
អ្នកបាត់បង់ក្រី្សឡាញ់ពីកូេ។

សុវណ្តា/ម្តាយ ~
ខ្ពុំនៅផនាសារ។ ឲនាយលតៃឹងថាកូេខ្ពុំនៅផនាសារ ខ្ពុំលតងលតនៅរកវជាេិច្ច។  
ប៉ុលេ្រនៅនពលលៃលកូេសម្លឹងនមើលមកខ្ពុំ ខ្ពុំមិេអាចសម្លឹងនមើលនៅ 
កាេកូ់េវិញនទ នហើយខ្ពុក៏ំនៃើរនចញនៅ។ 
ខ្ពុខំា្មនាស់នគលៃលមេកូេលបបនេះ។ ប្រីរបស់ខ្ពុំ្តរូវនគវយរហូតៃល់ 
ស្នាប់ នហើយខ្ពុំលថមទាំងបាត់បង់កូេនទៀត នៅនពលលៃលកូេខ្ពុំបាេ 
កា្នាយនៅជានពជនាឈឃតម្នាក់។  
ខ្ពុំឮថា ឥឡលូវនេះកូេខ្ពុំជា្គរូបន្ងៀេៃ៏ល្ម្នាក់ វមិេលៃលវយនក្មងៗ 
នហើយលតងលតអត់ធ្មត់ពេនាយល់នក្មងៗជាេិច្ច។ នៅនពលលៃលឮ 

ៃំណឹងនេះ ខ្ពុំក៏លួចមេនមទេភាពចំនោះកូេខ្ពុំលៃរ។ 
នៅនពលលៃលកូេសម្លឹងនមើលមកខ្ពុំរាល់នពលលៃលវនៅផនាសារ  
ខ្ពុំៃឹងថាវចង់ឲនាយខ្ពុំអត់នទាសឲនាយវ ប៉ុលេ្រពិបាកណាស់។ 

សុីណ ~  
មតនាយ េិងកូេនៅឈរនសងៀមមួយកលេ្លង។  
ពួកនគនៅនសងៀម្ទឹងមួយ្សបក់។  
បន្ទនាប់មក កូេក៏នៃើរសំនៅនៅរកមតនាយ នហើយគាត់ឱេេិយាយថា៖ 

ធារី/សារុន ~
លម៉...អត់នទាសឲនាយខ្ពុំផង...ខ្ពុំបាេនធ្ើអំនពើអា្កក់.. ឲនាយខ្ពុំសុំនទាស។  
នតើនធ្ើនម៉ចនៅនទើបខ្ពុំអាច្ងបាបនេះបាេណាលម៉? 

សុវណ្តា/ម្តាយ ~
វមិេៃូចមុេនទ.....  
វមិេៃូចមុេនទ.....

     (វុត្តា)

បទ សំមណកម្មតាចទួញ 

  ឱ! នស្នហ៍បងនអើយ! អឺងនអើយៗ អនន្ទនាកអនន្ទនាល 
ឲនាយបងទុក្ខឥត្សក្សេ្រអំណឹះតនៅៗ 
្ពបងនផនាសងនហើយ នពលនេះចុងនឈើៗ 

ស្នាេបងរហូតនហើយ។ 

 ចាំសតនាប់សំនណាក បងតមខនាយល់ចុះ 
នមើលទុក្ខ្ពរួយបង តមនមឃ្សទំ ស្ទនាបទឹកល្្នកបងៗ 

តមទឹកន្្លៀងឱណានស្នហ៍ណាៗ  
នស្នហ៍សម្នាញ់ចិត្រ!
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វុត្តា ~
នេះគឺជានរឿងរា៉នាវរបស់នក្មង្សីម្នាក់ លៃលគាត់ចង់េិយាយោកនាយ 
សុំនទាសលតមិេអាចនៅរួច

អ្នក គឺអ្នក្សី នស្័ណ្ឌ។  
អ្នក្សីមេអាយុ៣៨ឆ្នាំ។ 

សុខលី/សាភ័ណ្ឌ ~
នេះគឺជាឆ្នាំ១៩៧៦។  
ខ្ពុំអាយុ៧ឆ្នាំ។ នយើងរស់នៅក្នពុងខ្ទមតូចមួយ មេលម៉  
បង្បុសខ្ពុំពីរនក់ ប្លូេ្សីតូចរបស់ខ្ពុំ េិងខ្ពុំ។  
យប់មួយននះ ខ្ពុំភា្នាក់ៃឹងខ្លួេនឡើង ខ្ពុំឃ្នាេខា្នាំងណាស់។  
កាលនណាះ ខ្ពុំនឃើញជនេ្លេធាត់មួយ ខ្ពុំចង់ហូបវណាស់ ប៉ុលេ្រនៅ 
នពលលៃលវ វរក្នពុងមត់ខ្ពុំ ខ្ពុំក៏ខា្នាក់វនចញ នហើយក្ួត។ 
ឥឡលូវនេះខ្ពុំកូរនោះខា្នាំងណាស់។  
ខ្ពុំក៏េឹកនឃើញៃល់ោងអង្រលៃលពុកបាេ្ក់អង្រលៃលនៅនសស 
សល់បេ្រិចបេ្រួច។ ពុកថាអង្រនេះ គឺស្មប់ហូបនៅនពលលៃល 
ចាំបាច់បំផុត។ គាត់្ក់អង្រននះទុកតំងពីមុេនពលនគយកគាត់
នៅនរៀេសូ្តនម៉្លះ។  
េឹកនឃើញៃល់ោងអង្រខ្ពុំ្ សដមៃល់រសជាតិៃ៏ឆ្នាញ់របស់អង្រ។  
ហក់ៃូចជាមេអ្ីនធ្ើឲនាយខ្ពុំនៃើរនៅកាេ់ោងអង្រ។ គា្មនាេអ្ីអាចបោនាឈប ់
ខ្ពុំបាេនទ។ ខ្ពុំក៏ភា្នាក់នឡើង នហើយនៃើរលបៗ កាត់អ្នកៃដទនទៀតលៃល 
កំពុងនៃកលក់។  
នោះខ្ពុកូំរខ្ានាងំណាស់។ ខ្ពុំ្បឹងអត់ៃនងហែើម។ នតើមេេរណាឮនោះ 
ខ្ពុំកូរលៃរអត់ហ្ន៎? គា្មនាេអ្នកណាឮនទ។  
នគនៃកលក់អស់នហើយ។  
ដៃរបស់មតនាយខ្ពុំ កំពុង្តកងប្លូេ្សីរបស់ខ្ពុំជាប់  នហើយមុខគាត់នឡើង 
នហើមនោយសរការអត់ឃ្នាេ។ 

លប....លប....អីយា៉នាស់ៗ ខ្ពុំមេអារម្មណ៍ថាដៃខ្ពុំប៉ះោងអង្រ
នហើយ។ ខ្ពុំ្បឹងអត់ៃនងហែើម។  
ខ្ពុនំបើកគំរបោងអង្រយឺតៗ។  
ដៃខ្ពុំលូកចូលនៅក្នពុងោង ចនាបាមយកអង្រមួយកាតនាប់ នហើយក៏្បញាប ់
ោក់ចូលនៅក្នពុងមត់លៃលកំពុងឃ្នាេ។ ខ្ពុំនបៀមអង្រក្នពុងមត់។ 
នៅនពលលៃលអង្រទេ់ល្មមនហើយ នទើបខ្ពុទំំោរ។ អង្រមេរសជាតិ 
លផ្មឆ្នាញ់ណាស់ នហើយ្សួលនលបនទៀត។ ខ្ពុំចង់ហូបនហើយហូប 
នទៀត។ ្ពឹកនឡើង ប្លូេ្សីរបស់ខ្ពុំល្សកនឡើងថា......

ធារី ~
លម៉ៗ នមើលហ្ន! យប់មុិញមេអ្នកណានបើកោងអង្រ។  

សុខលី/សាភ័ណ្ឌ ~
ខ្ពុំ្ កនឡកនមើលនៅោងអង្រ នហើយនឃើញគ្មបោងចំហរនឡើង។  
ខ្ពុំអត់បាេបិទវឲនាយបាេ្សួលបួលនទ។  
លម៉េិយាយថា៖

សុវណ្ណ/ម្តាយ ~
្បលហលជាកណ្តតុរចូលសុីនហើយ។ ចាំយប់នេះលម៉េឹងបិទឲនាយជិត  
ន្ោះអង្រនេះជារបស់នយើងទាំងអស់គា្នា។ 

សុខលី/សាភ័ណ្ឌ ~
ខ្ពុំចង់ល្សក្បាប់លម៉ថា៖ លម៉! គឺខ្ពុំ...ខ្ពុំគឺជាអ្នកលួចអង្ររបស ់
្គរួសរ។ សូមលម៉អត់នទាសឲនាយខ្ពុំផងណាលម៉។  
ប៉ុលេ្រខ្ពុំអត់បាេេិយាយអ្ីទាំងអស់។  
ខ្ពុំជាមេុសនាសមិេល្។ ខ្ពុំក៏ៃឹងថា លម៉ៃឹងថាខ្ពុំជាអ្នកលួចអង្រលៃរ។ 
មេនពលមួយ លម៉ធា្នាប់្បាប់កូេៗថា នយើង្តរូវនធ្ើជាមេុសនាសល្។ 
អំនពើអា្កក់លៃលនយើងបាេសងននះ វេឹងតបស្នងមកវិញេូវ 
បាបកម្ម នហើយជាតិន្កាយ នយើងេឹងនកើតជាពស់  
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ខនាយង ឬ ៃង្លូវ។ ប៉ុលេ្រ បាបកម្ម វេឹងសបសូេនាយនៅវិញ នៅនពលលៃល 
នយើងហ៊នាេសរភាព េិងទទួលនទាស។  
ខ្ពុំចង់សរភាពណាស់។ ខ្ពុំចង់ទទួលនទាសណាស់។  
ប៉ុលេ្រខ្ពុំអត់បាេេិយាយអ្ីទាំងអស់។ ខ្ពុំនៅនសងៀម គឺនៅនសងៀមឈឹង។ 
ខ្ពុំចង់សរភាព។ ខ្ពុំចង់ទទួលនទាស។ ខ្ពុំមិេបាេេិយាយអ្ីនសះ។ 
ខ្ពុំស្ប់លម៉ណាស់ លៃលលម៉មិេោក់នទាសខ្ពុំ នហើយខ្ពុំក៏ស្ប់ខ្លួេឯងលៃរ 
លៃលខ្ពុំស្ប់លម៉។

     (សុខលី)

បទបំមព “ទឹកចិត្តម្តាយ“  

  ឱ!នេះនហើយ ឱចិត្រមតនាយ នទាះជិតឬឆ្នាយ 

គិតមិេនសះសូេនាយ អា្កក់ឬល្ក៏នៅលតកូេ នេះនហើយ 

ជាកនាបលូេ ចងកូេនហើយេឹងមតនាយ។  

ហនអុីយ! នេះនហើយជាកនាបលូេ ចងកូេនហើយ 

េឹងមតនាយ។

សុខលី/សាភ័ណ្ឌ ~  
ឥឡលូវនេះខ្ពុំអាយុ ៣៩ ឆ្នាំនហើយ។  
ប្លូេតូចខ្ពុំស្នាប់នោយសរលតវអត់មេអីហូបនៅឆ្នាំ១៩៧៧ នហើយ 
បេ្រិចន្កាយមក លម៉ខ្ពុំក៏ស្នាប់លៃរ។ នគនស្នើបង្បុសខ្ពុំឲនាយចូលក្នពុង
កងយុវជេ។ ខ្ពុំមិេលៃលទទួលៃំណឹងអ្ីពីគាត់ទាល់លតនសះ។ 
ខ្ពុំនៅមេជីវិត។  
ជីវិតរបស់ខ្ពុំក៏ល្្គាេ់នបើលៃរ។ ខ្ពុំបាេនរៀេសូ្ត នហើយបាេកា្នាយនៅ
ជានវជ្បណ្ឌិតៃ៏ល្ម្នាក់។ រាល់នពលយប់្តជាក់ខ្ពុំលតងលតេឹកនឃើញ 
កំហុសរបស់ខ្លួេឯង។ ខ្ពុំៃឹងថាកាលនេះ ខ្ពុំនៅជានក្មងតូចនៅនឡើយ។  
ខ្ពុំៃឹងថាភាពន្សកឃ្នាេ អាចផា្នាស់ប្រលូរមេុសនាសឲនាយកា្នាយនៅជាសត្។  
ហ៊នាេនធ្ើអ្ីៗ្គប់លបបយា៉នាងឲនាយលតបាេហូប។ ប៉ុលេ្រកំហុសឆ្គងលៃលខ្ពុ ំ
បាេសង វៃិតជាប់នៅក្នពុងនបះៃូងខ្ពុំជាេិច្ច មិេអាចបំន្្លច 
បាេនទ។ នបើមេេរណាម្នាក់មកជួយខ្ពុំ មិេៃឹងជាល្យា៉នាងណានទ។ 
នហើយនបើលម៉រស់នឡើងវិញមិេៃឹងជាល្យា៉នាងណានទ នៃើមនាបីឲនាយខ្ពុំបាេ 
សរភាពនៅចំនោះមុខគាត់ េូវបាបកម្មលៃលខ្ពុបំាេសង នហើយខ្ពុ ំ
មិេហ៊នាេសរភាពកាលខ្ពុំអាយុ ៧ ឆ្នាំ។

     (វុត្តា)

សូមឲនាយនៃើមនោធិ៍ មេនសរីភាព មេនសរីភាព 

ក្នពុងក្រីលូត្ស់។ សូមឲនាយស្រនត្នាត នជៀសពីការនជរស្រីចុះ  

នខា្មនាច្ោយទាំងអស់ នចញឆ្នាយនរៀងរាពី្បនទសខ្ពុំ  

្បនទសកម្ពុជាឈប់មេនវរា នេះតនៅនទៀត។  

សូមឲនាយក្រសុីខ សុខសេ្រភិាព ជូេ្បជាជាតិ នៅនលើៃីនេះ 

ជូេ្បជាជាតិ នៅនលើៃីនេះ។

នៅពនាលដនាលយើងហ៊នាេសរភាព េិងទទួលកំហុស
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វុត្តា ~
នេះគឺជានរឿងរា៉នាវរបស់នក្មង្សីម្នាក់លៃលលលងេិយាយ 
អ្ីទាំងអស់ 

អ្នកគឺជាអ្នកជិតខាង នឈា្មនាះ រី។  
អ្នកគឺជាអ្នកជិតខាង នឈា្មនាះ រា៉នា។  
អ្នកគឺជាអ្នកជិតខាង នឈា្មនាះ រិេ។

វុត្តា ~
អ្នកគឺ ជា។  

អ្នកមេអាយុ៤៧ឆ្នាំ។ 

អ្នកមិេចង់ឲនាយអ្នកណានឃើញអ្នកនឡើយ។ 

សុវណ្តា/អ្នកជិត្ង ~

នេះគឺជាឆ្នាំ១៩៧៦។  

ជា គឺជានរីជំទង់ម្នាក់។  

នងមេអាយុ១៣ឆ្នាំ។  

ជា មេរូបសម្័សនាសស្នាតណាស់។  

រូបរាងៃ៏ទេ់្្លេ់របស់នងបងា្នាញអំពីការចាប់នផ្រើមកា្នាយ 

ខ្លួេជានរី្កមុំម្នាក់។  

នងមេសក់រួញអងា្នាៃី លសនាបករន្ង បបូរមត់នពញ 

ល្្នកមូលធំពណ៌នត្នាត េិងនរាមល្្នកលវងៗ។

ធារី/អ្នកជិត្ង ~

នៅនពលលៃលនងនធ្ើៃំនណើរ ពួកនយាធាតមសម្លឹងនមើលនងជាេិច្ច។

សុវណ្តា/អ្នកជិត្ង ~

ឪពុកមតនាយរបស់ ជា ខិតខំការោរនងខា្នាំងណាស់។  

ពួកនគបាេយក្ក់មកបា៉នាតនលើមុខនង នៃើមនាបីបិតបាំង 

ស្មស់របស់នង។  

នងលតងលតយក្កមមកទទូរកនាបាលជាេិច្ច។

ធារី/អ្នកជិត្ង ~

នៅនពលលៃលនងនធ្ើៃំនណើរ ពួកនយាធាតមសម្លឹងនមើលនងជាេិច្ច។

     

(វុត្តា, សុវណ្តា, ធារី, សុខលី)

មទពអបតាសរសមរ្តងរបាំសា្តានសួគ៌

នកសរំសយ អលណ្តតសយភាយ ចំាងពណ៌សុវណ្ណ 
សម្័សនាសពណ៌ ្្លពុក ចក្ខពុភាំងភាេ់ នររាំនពើតព័េ្ធ 

របាំអំន�។      

វនយារំន្ើយ ធម្មជាតិផ្រល់ឲនាយ ដបតងវលន្្មនា 
ឥតបីហ្មងន្ ្ទបាទនទពកញ្នា  គយគេ់យូរនៅ 

ជាប់នៅនេ្ត។

្ពះជាសកនាសី  គុជនករ្តិ៍នគបីរបាំសួគា៌នា   
លស្រងដថង្ពហសនាបតិ៍ឲនាយខ្ពុំទសនាសន ទុកជា្ទពនាយា  

អង្គអញតនៅ។ 
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សុវណ្តា/អ្នកជិត្ង ~
នយប់មួយ ក្នពុងលខមីន ឆ្នាំ១៩៧៦ នយាធា ៣នក់ បាេមក 
ខ្ទមលៃល្គរួសរ ជា រស់នៅ។

ធារី/អ្នកជិត្ង ~
ពួកនគេិយាយថា អង្គការ្តរូវការនស្នើ ជា ឲនាយនៅកាច់នោត។

សុវណ្តា/អ្នកជិត្ង ~
មតនាយរបស់ ជា ឱបដៃ ជា ជាប់។  
គាត់យំនសក “មិត្របងនអីុយមិត្របង យកខ្ពុំនៅជំេួសវិញនៅ  
ខ្ពុំអាចនធ្ើការបាេនលឿេជាង នហើយអាចនបះនោតបាេន្ចើេជាង 
កូេ្សីខ្ពុ”ំ។  
ឪពុក ជា លត់ជង្គង់អង្រ “ មិត្របងយកខ្ពុំនៅវិញនៅ ខ្ពុំមេកម្នាំង 
ខា្នាំងជាង។ ខ្ពុំអាចនធ្ើការជូេមិត្របងមួយយប់ទល់្្លឺក៏បាេលៃរ”។

ធារី/អ្នកជិត្ង ~
នយាធាននះេិយាយថា “មិេបាេនទ។ អង្គការ្តរូវការលត ជា ប៉ុនណ្ានាះ។  
គា្មនាេអ្ីអាចតវ៉នាបាេនឡើយ។  
តវ៉នាជាមួយអង្គការ គឺគា្មនាេ្បនយាជេ៍ននះនទ។ 
អង្គការ្បាប់ឲនាយនធ្ើអ្ី គឺនយើង្តរូវលតនធ្ើ។

សុវណ្តា/អ្នកជិត្ង ~
ពួកនយាធាចាប់យក ជា នៅក្នពុងដ្ព។ ជា ងាកន្កាយសម្លឹងនមើល 
ឪពុកមតនាយរបស់ខ្លួេរហូតផុតកេ្ទពុយល្្នក។ 
 
នៅក្នពុងរា្តីងងឹត មតនាយរបស់ ជា យំនសកៃូចអក្ោត់កូេអញ្ចឹង។ 
ពិតៃូចសម្រីពួកនយាធាបាេសេនាយាលមេ ពួកនគបាេបញ្លូេ ជា មកឲនាយ 
ឪពុកមតនាយនងវិញ នៅនពល្ពឹកលស្ក។ ប៉ុលេ្រនងលលងជា ជា លៃល 
្សស់ស្នាត េិងញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ៃូចកាលពីមុេនទៀតនហើយ។ 
មុខនងនឡើងនហើម ស្មនាធា្ក់ចុះ ដៃទាំងនទ្សំយុងហក់គា្មនាេជីវិត។ 
ចាប់តំងពីនពលននះមក ជា ឈប់េិយាយស្រីជានរៀងរហូត។  
នងនបាះជំហេនៃើរៃូចមេុសនាសគា្មនាេវិញ្នាណ។ 
នងលតងលតឱេមុខចុះជាេិច្ច។  

គា្មនាេេរណាមកជិត ជា នឡើយ។  
គា្មនាេេរណាេិយាយជាមួយ ជា នឡើយ។ 
មេុសនាសម្នានំគា្នានគចមុខនចញ នៅនពលលៃលនងនៃើរកាត់។

សុខលី/អ្នកជិត្ង ~
កាលនេះ ខ្ពុំក៏នៅទីននះលៃរ គឺនៅការោ្នាេជាមួយេឹងនង។ 
កាលពីឆ្នាំ១៩៧៦ ខ្ពុំលតងលតងាកមុខនចញពី ជា លៃរ  
នៅនពលលៃលនងនៃើរកាត់ម្រងៗ។  
ជួេកាល ជា បាេនៃើរត្មង់នៅកាេ់ហ្លូងមេុសនាសលៃលកំពុងរង់ចា ំ
ទទួលរបបអាហរ។ នធ្ើៃូចជា ជា គា្មនាេរូបរាងអញ្ចឹង។ 
ហ្លូងមេុសនាសទាំងននះ ្បញាប់្បញាល់នគចនចញពីនង នហើយមិេ 
្កនឡកនមើលនៅនងនឡើយ។ ខ្ពុំក៏អញ្ចឹងលៃរ។ 

នយើងបាេនធ្ើឲនាយ ជា កា្នាយជាមេុសនាសលបបហ្នឹង។

ឥឡលូវនេះ៣០ឆ្នាំន្កាយមក ជា រស់នៅក្នពុង្ូមិរបស់ខ្ពុំ។  
នងគឺជាសស្រីនសងៀមស្នាត់ម្នាក់។  
គា្មនាេេរណាមកជិត ជា នឡើយ។  
គា្មនាេេរណាេិយាយរក ជា នឡើយ។  
មេុសនាសម្នាងាកមុខនចញ នពលលៃល ជា នៃើរកាត់។ 

រាល់នពលឲនាយលតខ្ពុំនឃើញគាត់ នបះៃូងខ្ពុំលតងលតន្តញាបខ់ុសធម្មត។  

ខ្ពុំមេអារម្មណ៍ខុសឆ្គង គឺខុសឆ្គងធងេ់លមេលទេ។ 

ខ្ពុំេិយាយនៅកាេ់ខ្លួេឯង៖ “កាលននះ ខ្ពុំ្គាេ់លតជានក្មង្សីតូច 

ម្នាក់។ ខ្ពុំមិេអាចជួយអ្ីបាេននះនទ។  

ខ្ពុំនធ្ើតមលតចាស់ៗ ្បាប់។  ខ្ពុំ្គាេ់លតជានក្មង្សីតូចម្នាក់ប៉ុនណា្នាះ។  

ខ្ពុំេិយាយ្បាប់ខ្លួេឯងថា៖ “ខ្ពុំកនាបត់ ជា។ ខ្ពុំបាេទុកឲនាយនងនៅ 

្ិត្័យលតឯង។ ខ្ពុំជាមេុសនាសកំសក”។

ដថងនេះខ្ពុំនឃើញ ជា។ នបះៃូងខ្ពុំន្តញាប់ខា្នាំងណាស់។ 

ខ្ពុំចាប់នផ្រើមលបកនញើស។ លតខ្ពុំ្តរូវតំងចិត្រ។ ខ្ពុំមិេអាច្ទាំ្ទ 

េឹងអារម្មណ៍ខុសឆ្គងលបបនេះនទៀតនទ។

ខ្ពុំក៏នបាះជំហេយឺតៗសំនៅនៅរក ជា។ មួយជំហេ នហើយមួយ 

ជំហេនទៀត។ “ជា.... អត់នទាសឲនាយខ្ពុំផងបាេនទ....សូមមក 

ជាមួយខ្ពុំ នយើងអង្គពុយហូបលត នហើយជលជកគា្នានលងបេ្រិចបាេនទ?” 

ជា... ជា....ជា មិេបាេ្កនឡកនមើលមុខខ្ពុំនទ នហើយក៏អត់េិយាយ 

អ្ីលៃរ។ ខ្ពុំ្បលហលជាេិយាយយឺតនពលបេ្រិចនៅនហើយ។ 

ប៉ុលេ្រដថងលស្ក ខ្ពុំេឹងពនាយាយាមម្រងនទៀត។

     

(វុត្តា, សុវណ្តា, ធារី និង សុខលី)

អ៊ូ មអឿ  —  របាំមទពកញ្តា

ឱ!នទពកញ្នា ឥតបីហ្មងន្គេ់នមើលយូរនៅ 

ជាប់នៅនេ្ត។

ឲនាយខ្ពុំផងបាេទនា?
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វុត្តា ~
នេះគឺជានរឿងរបស់នក្មង្បុស េិងនក្មង្សីលៃល 
ធា្នាប់ជាមិត្រជិតស្និទ្ធេឹងគា្នា 

អ្នកគឺន្ក សរុេ។  
អ្នកមេអាយុ៤៩ឆ្នាំ។  
អ្នកមិេនជឿជាក់អ្នកណាទាំងអស់។

អ្នកគឺអ្នក្សី សុភា។  
អ្នកមេអាយុ៤៩ឆ្នាំ។  
អ្នកជាមតនាយលៃលនចះថា្នាក់ថ្នមម្នាក់។

សុីណ/សុភា ~
នអ...ខ្ពុំៃូចជាធា្នាប់ស្នាល់ពូឯង?

ធារី/សារុន ~
អត់នទ...

សុីណ/សុភា ~
ៃូចជា្បលហលមុខនៅឯណានទនេៀក៎!

ធារី/សារុន ~
នទ...ខ្ពុំមិេលៃលជួបមីងឯងនទ....

សុីណ/សុភា ~
កាលនណាះនយើងជិះឡាេឆ្លងកាេ់្្នំនពញជាមួយគា្នា... 
នហើយបន្ទនាប់មកនយើងលថមទាំងនៅក្នពុងអង្គភាពជាមួយគា្នា 

១លខនទៀតផង....ចាំនៅ? 

ធារី/សារុន ~

អត់នទ....ខ្ពុំមិេលៃលស្នាល់មីងឯងនទ។  

នតើមីង ឯងចង់យា៉នាងនម៉ចហ្នឹង?

សុីណ/សុភា ~

សបនាបាយចិត្រលមេលទេលៃលបាេជួបពូឯងម្រងនទៀត។ មុខពូឯង 

កាលនណាះ នមើលនៅគួរឲនាយចង់នសើច នហើយញញឹម្សស់នទៀត។ 

ធារី/សារុន ~

មីងឯងឆ្ួតនទលអហែ៎?

សុីណ/សុភា ~

នម៉ចក៏ពូេិយាយអញ្ចឹង? នយើងធា្នាប់ន្ចៀងរាំជាមួយគា្នាសបនាបាយ 

សឹងអី។ កាលនណាះ ពូឯងរាំស្នាតជាងនគ។ 

ធារី/សារុន ~

លមេអី?

សុីណ/សុភា ~

លមេណា!...ឥឡលូវចាំនមើលចុះ ពូឯងចនាបាស់ជាេឹកនឃើញមិេខាេ។ 

ពួកនយើងនៃើរនឡើងនៅមុខ នហើយឈរពីមុខហ្លូងមេុសនាស។  

ពួកនយើងកំពុងនស្លៀកោក់នខាអាវពណ៌ន្្មនាយា៉នាងថ្មី្សស់ស្នាតជាមួយ

េឹង្កមពណ៌្កហម្្លឺចិញ្នាច ចងនៅេឹងចនង្ះរបស់ពួកនយើង។  

ពួកនយើងោក់បូរពណ៌្កហម េិងផា្នាពណ៌្កហមលៃលនធ្ើពីចំនបើង 

្ជលក់ល័ក្រនៅនលើថា្នាសរបស់នយើង។
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ធារី/សារុន ~
ៃឹងនទ ខ្ពុំចូលចិត្រកាំន្្លើង។

សុីណ/សុភា ~
ខ្ពុំចូលចិត្រ្តង់ថា ្បុស នហើយេឹង្សី នគចាត់ទុកនស្មើគា្នា។
ខ្ពុំចូលចិត្រការន្ចៀងរាំ។ នហើយខ្ពុំចូលចិត្រការរស់នៅជុំគា្នា 
ៃូច្គរួសរមួយអញ្ចឹង។ 

ធារី/សារុន ~
្តរូវនហើយ...កាលហ្នងឹសបនាបាយលមេលទេ។  
នយើងន្គាងថាេឹងនធ្ើឲនាយមេពិ្ពមួយលៃលកាេ់លតល្។ 
កាលនណាះអង្គការេិយាយថា៖ នយើងគឺជាអនគត នយើងគឺជាកុមរ 
របស់អង្គការ។ ចាប់ពីនេះនៅ អង្គការគឺជា្គរួសរពិត្បាកៃ េិង 
ជា្គរួសររបស់នយើងលតមួយគត់។  
នៃើមនាបីឲនាយបៃិវត្រេ៍ទទួលបាេនជាគជ័យ អង្គការពឹងនលើ 
នយើងទាំង្សុងនហើយ។ ពួកនយើងសំខាេ់ណាស់។  
នហើយការងារនេះក៏មិេលមេនលងនសើចលៃរ។  
នគ្បាប់នយើងថា ្តរូវលតយាមឲនាយបាេហ្មត់ចត់។ 
មេស្តរូវន្ចើេណាស់។ 
កុំទុកចិត្រអ្នកទី្កុងដៃទេ់ៗអស់ននះឲនាយនសះ។  
ចាប់ពីនពលនេះនៅពួកអ្នកទី្កុងអស់ននះេឹង្តរូវនធ្ើការងារ 
ជាក់លស្រង េិងនស្មនាះ្តង់ នៃើមនាបីនធ្ើឲនាយ្បនទសមហន្តនផា្នាះ 
មហអស្នារនាយរបស់នយើង សមនាបលូរនៅនោយវលល្ស េិងឲនាយអ្នក្គប ់
គា្នាមេហូបចុក្គប់្គាេ់។  
នបើពួកអស់ននះខ្ិល ឬក៏ឈឺ បាេេ័យថា ពួកវគា្មនាេ្បនយាជេ៍អីនទ 
នហើយអង្គការ្តរូវលតកំចាត់ពួកវនចាល។  
នគថាកង់្បវត្រសិសស្រកំពុងលតវិល។ អ្នកណាហ៊នាេលូកនជើងោច់នជើង។  
នេះគឺជានរឿងសំខាេ់ណាស់។ នយើងគឺជាកង់្បវត្រិសសស្រ។

សុីណ/សុភា ~
ពូឯងនៅនជឿសម្រីអស់ហ្នឹងលៃរ?

ធារី/សារុន ~
កាលនណាះ ខ្ពុំនជឿនតើស៍...ខ្ពុំមិេលៃលមេអារម្មណ៍ថា ខ្លួេខ្ពុំមេ 
សរៈសំខាេ់ៃូចកាលនណាះនទ។ ខ្ពុំពិតជានជឿសម្រីនគេិយាយលមេ។

     

(ម្ចៀងទាំងអស់រា្តា។ វុត្តា មរាល)

ចម្រៀងអង្គការ

នយើងខ្ពុំកុមរ ្សឡាញ់អង្គការឥតមេ្ពំលៃេ  
នោយសរអង្គការ នយើងខ្ពុំរស់រាេ ជីវិតនថ្ើងថា្នាេ 

រីករាយអស្នារនាយ។

មុេបៃិវត្រេ៍ កុមរ្កខនាសត់  រងទុក្ខនវទន 
រស់ៃូចសត្ធាតុ កំ្ោនខា្នាចផនាសា អាកនាបត់មហ 

គា្មនាេេឹកនៃល់។

លសនាបកៃណ្តប់ឆ្ឹង ស្គមស្នាំងកំ្ពឹង 
មហលសេកង្ង់ យប់នៃកេឹកន 

ដថងនឡើងខា្នាយខ្ល់ កាយកាកសំណល់ 
នៃើរសំុទាេនគ។

ឥឡលូវនយើងខ្ពុំ អង្គការឧត្រម ឧបត្ថម្ភ្គប់គា្នា 
បំប៉េសុខភាព កម្នាំងកា្នាំងខា្នា ឲនាយកា្នាយនៅជា 

សមូហភាព។

ពួកនយើងគឺជាកុមររបស់អង្គការ។ 
ពួកនយើងគា្មនាេខា្នាចអីទាំងអស់។ ពួកនយើងគឺជា 

អនគត។ នយើងនរៀេ្បយុទ្ធ។  
នហើយនេះជាកាំន្្លើង។ កាំន្្លើង្សួលបាញ់។ 

កូេនក្មងក៏អាចបាញ់បាេលៃរ។  
(ថានឡើងវិញៃលៃលៗ)

សុីណ/សុភា ~
ប៉ុលេ្រកាលននះ នយើងនធ្ើនរឿងអា្កក់ន្ចើេណាស់។

ធារី/សារុន ~
លតកាលនណាះគឺជាសសងា្នាម។ វគឺជាបៃិវត្រេ៍។ នបើមិេនធ្ើតមបញ្នា 
គឺ្បាកៃជា្តរូវស្នាប់។ នតើេរណាចង់ស្នាប់នៅ?

សុីណ/សុភា ~
នម៉ចបាេពូឯងខឹងអីខា្នាំងនម៉ះ?

ធារី/សុភី ~
ខ្ពុំអត់ខឹងនទ។ ខ្ពុំ្គាេ់លតឈឺកនាបាល។ ខ្ពុំឈឺកនាបាលចង់លបកនហើយ។

ធារី/សារុន ~
ខ្ពុំនធ្ើការអី គា្មនាេអីធំៃុំនទ។  
ខ្ពុំលក់នសៀវនៅនៅតមផ្លលូវហ្នឹង។

សុីណ/សុភា ~
នសៀវនៅ! នសៀវនៅរនបៀបនម៉ចនៅ?

ធារី/សារុន ~
នសៀវនៅលៃលនគេិយាយកាលពីសម័យអាពតននះ។

សុីណ/សុភា ~
ចំលណកខ្ពុំ! ខ្ពុំនមម៉នាយកូេ៣នហើយ។  
ខ្ពុំលក់្តលបក លក់ម្នាស់ លក់ទឹកសុទ្ធ។  
ល្មមឲនាយកូេខ្ពុំនៅនរៀេ។  
កូេខ្ពុំឥឡលូវ  វនចះអកនាសរ។ វ្គាេ់នបើជាងខ្ពុំ។  
ខ្ពុំអត់នចះអកនាសរ។ នបើចង់នរៀេក៏នរៀេមិេនកើតលៃរ។ 
លតនបើខ្ពុំនចះអកនាសរវិញ ខ្ពុំ្បាកៃជាអាេនសៀវនៅលៃលព ូ
លក់ហ្នឹងនហើយ។  
ចុះរាល់ដថង ពូ អាេនសៀវនៅអស់ននះនហើយនៅ?

ធារី/សារុន ~
អ្នកណានៅចង់អាេនសៀវនៅអស់ហ្នឹងនៅ។  
នសៀវនៅទាំងអស់ហ្នឹង ស្មប់លតន្្ៀវបរនទសលៃលនគចូលចិត្រ។  
១ដថង ខ្ពុំលក់បាេ១កនាបាល គឺខ្ពុំមេបាយហូបនហើយ។ 
នសៀវនៅស្មប់ខ្ពុំ គឺមេ្បនយាជេ៍លតប៉ុណ្ណឹង។ 
ចុះមីងឯងសួរនរឿងហ្នឹងនធ្ើអី?

សុីណ/សុភា ~
ខ្ពុំ្គាេ់លតសួរចង់ៃឹងហ្នឹងណា៎។  
ពូ្បាប់ខ្ពុំបាេនទ! នហតុអីបាេជាពូបាត់បង់ស្នាមញញឹមលៃល 
សបនាបាយរីករាយៃូចកាលពីមុេអញ្ចឹង?  
នម៉ចបាេជាពូនៅមេជីវិតរហូតមកៃល់សព្ដថង?  
នហើយឥឡលូវ! នម៉ចពូអត់មេេិយាយអីនសះអញ្ចឹង?

វុត្តា ~
នេះគឺឆ្នាំ១៩៧៥។  
អ្នកជានក្មង្បុសម្នាក់អាយុ១៥ឆ្នាំ។  
អ្នកសម្លឹងនឃើញនក្មង្សីម្នាក់កំពុងនរីសលផ្លនឈើមួយលផ្លលៃល្ជុះ 
ពីនៃើម។ នក្មង្សីតូចននះ បំរុងោក់លផ្លនឈើចូលនៅក្នពុងមត់ ប៉ុលេ្រ 
អ្នកលៃលមេអាយុ១៥ឆ្នាំននះ បាេវយកុមរីម្នាក់ននះរហូតៃល់
ស្នាប់។ នហើយអ្នកេិយាយថា៖ “ លផ្លនឈើទាំងអស់ជារបស់អង្គការ។ 
ឯងលួចរបស់អង្គការ។ ឯងគឺជាខា្មនាំង”។

សុីណ/សុភា ~
នមើលនៅមុខពូ ៃូចជានស្លកស្នាំងៃល់នហើយលេក៎។ 
នេះ! ហូបទឹកបេ្រិចនៅពូ!  
នបើមិេអញ្ចឹងនទ នយើងនៅេិយាយគា្នានលងបេ្រិចនៅពូ។ 
នហើយការរស់នៅរបស់ពូ យា៉នាងនម៉ចនហើយពូ?   
ពូ នរៀបការ នហើយ  នៅ ?  
នហើយពូនធ្ើការអ្ីលៃរ?
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ធារី/សារុន ~
ខ្ពុំឈឺកនាបាលណាស់! ខ្ពុំឈឺកនាបាលនស្ទើរលបកនហើយ។

វុត្តា ~
នេះគឺជាឆ្នាំ១៩៧៦។  
នយាធា៣នក់ បាេមកៃល់ផ្ទះ ជា។ 
អ្នកក៏ជាមេុសនាសម្នាក់ក្នពុងចំនណាមននះលៃរ។ 
អ្នកមេអាយុ១៦ឆ្នាំ។  
នយាធាទាំង៣នក់ននះ អូស ជា ចូលដ្ព។  
ជា ល្សក។ នយាធាទាំង៣នក់រំន្្ ជា។ 
អ្នកក៏ជាមេុសនាសម្នាក់ក្នពុងចំនណាមននះលៃរ។

ធារី/សារុន ~
ខ្ពុំនធ្ើនៃើមនាបីអង្គការនទ។ នយើងេឹងបនង្ើតពិ្ពន្កមួយ 
ឲនាយ្បនសើរជាងនេះនទ។

សុីណ/សុភា ~ 
្តរូវនហើយ! កាលននះនគេិយាយអញ្ចឹងលមេ។  
ប៉ុលេ្រនយើងបាេនធ្ើអំនពើអា្កក់ន្ចើេណាស់។  
កាលននះ ខ្ពុំ្័យទាំងយប់ទាំងដថង។  
អញ្ចឹងនហើយបាេជាខ្ពុំនធ្ើអំនពើអា្កក់ន្ចើេណាស់ នៃើមនាបីឲនាយពួកនគ 
ហ្នឹងបាេសបនាបាយចិត្រ។

ធារី/សារុន ~
ចុះមីងឯងេិយាយថានរឿងអា្កក់ហ្នឹង ចង់មេេ័យថាយា៉នាងនម៉ច? 
នយើងក៏្តរូវលះបង់ខ្លួេ ឯងលៃរ។  
ខ្ពុំនធ្ើតមលតបញ្នានគហ្នឹង វពិបាកណាស់នៅនហើយ។  
នៅនពលលៃលខ្ពុំ្តឡប់មកផ្ទះខ្ពុំវិញ នទើបខ្ពុំៃឹងថាពុកលម៉របស់ខ្ពុំ  
្តរូវអ្នក្ូមិលៃលខឹងសមនាបាជាមួយេឹងខ្ពុំ សម្នាប់ នហើយអ្នកជិតខាង 
បាេយកពូនៅមកវយកនាបាលខ្ពុំនទៀត គឺនោយសរលតខ្ពុំជានយាធា 

របស់អាពត។ ប្លូេ្បុសរបស់ខ្ពុំនៅរស់រហូតៃល់សព្ដថង លតវអត ់
េិយាយរកខ្ពុំនទ។ នហតុអីនៅ? នតើវៃឹងអីខ្លះនៅ? កាលននះវ
មេអាយុនទើបលត២ឆ្នាំប៉ុនណា្នាះ។ ្តរូវនហើយ! ្បលហលកាលននះ 
ពួកនគរស់នៅលំបាក ប៉ុលេ្រឥឡលូវនេះ ក៏មិេ្សួលប៉ុន្មនាេលៃរ។ 
ពួកនយើងៃូចជាស្នាប់ទាំងរស់អញ្ចឹង។

សុីណ/សុភា ~ 
ឲនាយខ្ពុំេិយាយនរឿងមួយបាេនទ? នរឿងនេះសំខាេ់ណាស់។ 
ដថងមួយមេនកើតនរឿងរា៉នាវយា៉នាងន្ចើេ  
កាលននះ នៅឆ្នាំ១៩៧៧។ ខ្ពុំមេអាយុ១៥ឆ្នាំ។  
ខ្ពុំបាេកនាបត់ជាមយួមីងម្នាក់។ ខ្ពុំបាេឮគាត់ន្ចៀងចន្មៀងបំនពកូេ 
គាត់កាលពីសម័យមុេ។ នគក៏យកគាត់នៅភា្នាម។ នហើយបាត់រហូត។ 
នៅដថងៃលៃលននះ កងកម្នាំងនយើងបាេនំគា្នានៅវយ 
្ពះពុទ្ធរូបនៅក្នពុងវត្រ។ 
យប់ននះ ខ្ពុំយល់សប្រិអា្កក់។ ខ្ពុំបាេឮសនម្លងមួយល្សកមករកខ្ពុំ។

សុីណ/សុភា ~ 
នពលលៃលខ្ពុំៃឹងខ្លួេនឡើង ខ្ពុំបាេៃឹងថាសុបិេ្រននះបាេ្បាប់ខ្ពុំថា  
ខ្ពុំបាេជាប់ជំោក់ជាមួយនរឿងកម្មអកុសលននះនហើយ។  
លតឥឡលូវនេះ នទើបខ្ពុំៃឹងថា សុបិេ្រអា្កក់កាលពីយប់ននះបាេ 
ជួយសនសងា្នាះ្ពលឹងខ្ពុំខ្លះ។

ធារី/សារុន ~
ឈប់េិយាយនៅ។ ឈប់នៅ! ខ្ពុំមិេចង់ឮនទ។ 
ខ្ពុំលលងចង់ឮអ្ីទាំងអស់។ ខ្ពុំមិេចង់ឈឺកនាបាលនទៀតនទ។

សុីណ/សុភា ~ 
អត់នទ...ខ្ពុំឈប់មិេបាេនទ។  
ខ្ពុំ្តរូវលតសួរសំណួរពូមួយ នហើយខ្ពុំចង់ឲនាយពូឯងសតនាប់។ 
ខ្ពុំៃឹងអំពីពុទ្ធិៃីកាថា៖ កុំចូលរួមក្នពុងការ្បយុទ្ធ ប៉ុលេ្រកុំ្ក់បាំងពីវ។  
អញ្ចឹងនហើយបាេជាខ្ពុំនៅទួលលស្លងជានរៀងរាល់ឆ្នាំ គឺនោយសរលតខ្ពុ ំ
មិេចង់្ក់បាំងពីអតីតកាលរបស់ខ្ពុំ។ ដថងលស្កនេះគឺៃល់ដថង 
លៃលខ្ពុំ្តរូវនៅនទៀតនហើយ។ 

     (សុខលី)

កុំន្្លចនរឿងអាប នពលយប់អាបនៃក 

នចញពីខ្លួេ្បាណ កនាបាលនហះនលឿេណាស់ 

ជាមួយនោះនវៀេ លិឍខ្ទពុះលិឍឈាម 

សុីសច់មេុសនាសស្នាប់។

ប៉ុលេ្រមុេនពលលៃលខ្ពុំនៅ ខ្ពុំមេអារម្មណ៍្័យខា្នាច។ 
ខ្ពុំពិតជា្័យខា្នាចលមេ។ 
នៅនពលនៅៃល់ទួលលស្លង ខ្ពុំបាេនឃើញជេរងន្គាះជាន្ចើេ 
ជាពិនសសគឺនក្មងតូចៗ។  
ខ្ពុំគិតថា ខ្ពុំនទលៃលគួរស្នាប់ជំេួសពួកនគ។ ខ្ពុំមេអារម្មណ៍កំសត ់
ណាស់។ ខ្ពុំបាេលសេសំលណេឲនាយពួកនគ។ សុំឲនាយ្ពលឹងពួកនគននះ 
អ្័យនទាសឲនាយខ្ពុំ ដថងបន្ទនាប់មក ខ្ពុំមេអារម្មណ៍ន្កៀម្កំ។ ប៉ុលេ្រខ្ពុំ
លលងមេសុបិេ្រអា្កក់នទៀតនហើយ។  
លស្កពូចង់នៅជាមួយខ្ពុំនទ?  
ពូនៅៗ ្បលហលជាមេអារម្មណ៍បាត់ឈឺកនាបាលណា!  
ពូ! ពូហ៊នាេនៅជាមួយខ្ពុំអត់?

ធារី/សារុន ~
ខ្ពុំ្បលហលជានៅ។

សុីណ/សុភា ~
អញ្ចឹងនម៉នាង១១ ខ្ពុំមកកលេ្លងនេះ។

នៅពនាលដនាលខ្ពុំតនាឡប់មកផ្ទះវិញ ទើបខ្ពុំៃឹងថា
 

ហើយអ្នកជិតខាងបាេយកពូថៅមកវយកនាបាលខ្ពុំទៀត
ដោយសរតនាខ្ពុំជាោធារបស់អាពត។
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(តួសលម្រង្បុស (តួសលម្រង្សី) ម្នាក់កំពុងអង្គពុយក្នពុងនពលសលម្រងនៅចំនោះមុខទសនាសេិកជេ។  
គាត់នកើតន្កាយអំនពើ្បល័យពូជសសេ៍បេ្រិច។ ភា្នាមៗបន្ទនាប់ពីោកនាយសម្រីចុងន្កាយរបស់ ធារី លៃលេិយាយថា 

“ខ្ពុំ្បលហលជានៅ” គាត់ន្តនឡើងនលើឆក នហើយចាប់នផ្រើមឈុតចុងន្កាយថ្មីមួយ លៃលគឺជាការពិភាកនាសា 
រវងមេុសនាសពីរជំនេ់ខុសគា្នា។)

ភារិទ្ធ ~ 
្បលហលជា លតងលត ្បលហលជា? 
នហតុអ្ី្តរូវស្ទនាក់នស្ទើរ!  
សន្មចចិត្រនៅ,  
នតើ្តរូវនៅ ឬនៅ? 
ឈប់េិយាយោកនាយ ្បលហលជា នទៀតនៅ!

សុវណ្តា ~
ឯងនទលៃល្តរូវឈប់!  
នចញនៅ!  
ឯងជាេរណា?

សុខលី ~
នតើឯងមកនធ្ើអីនៅទីនេះ?  
អីក៏ហ៊នាេនម៉្លះ!

ធារី ~
នេះគឺជាឆករបស់នយើង។  
នេះគឺជាការសលម្រងរបស់នយើង។

ភារិទ្ធ ~ 
ខ្ពុំនឈា្មនាះ សំណាង។  
ខ្ពុំគឺជាកូេលខ្មរ។  

ខ្ពុំនៅនក្មងនៅនឡើយ។  
ខ្ពុំគឺជាលខ្មរលៃលមេវ័យនក្មងម្នាក់។  
ខ្ពុំបាេសតនាប់ឮោកនាយសម្រីរបស់ពូមីង នហើយខ្ពុំមេសំណួរជាន្ចើេ 
លៃលចង់សួរ។  
ខ្ពុំបាេនមើលការសលម្រងរបស់ពូមីង។ ខ្ពុំហក់ៃូចជាមេការ្័េ្រ្ចឡ។ំ 
នហតុអ្ីសុទ្ធលតជាការអាម៉នាស់? 
អាម៉នាស់នោយសរអ្ី ឬនោយសរេរណា?  
នហតុអ្ី្តរូវខា្នាច? 
ខា្នាចនោយសរអ្ី ឬនោយសរេរណា? 
នហតុអ្ីជាកំហុសលៃលគា្មនាេទីបញ្ចប់?  
នហតុអ្ីនសងៀមស្នាត់?  
នហតុអ្ីវមេពណ៌ន្្មនា ៃូចនមឃលៃលនហៀបេឹងធា្នាក់ន្្លៀង? 
នហតុអ្ីបាេជាស្មពុគស្មនាញខា្នាំងៃូចជាការលស្ងរកម្ពុលក្នពុងបាតសមុ្ទ?

សុវណ្តា ~
ឈប់េិយាយនៅ!  
នេះមិេលមេជាអំនពើ្បល័យពូជសសេ៍របស់ឯងលតម្នាក់ននះនទ។

ភារិទ្ធ ~ 
នទ! ខ្ពុំមិេឈប់េិយាយនទ។  
ពូមីងក៏ជាឪពុកមតនាយរបស់ខ្ពុំ (មេុសនាសជំនេ់មុេ)។ 
ៃូនច្នះខ្ពុំក៏ជាលផ្នកមួយដេអំនពើ្បល័យពូជសសេ៍នេះលៃរ  
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នហើយខ្ពុំ្តរូវលតៃឹង។ 
នតើមេនរឿងអ្ីនកើតនឡើង?  
ខ្ពុំ្តរូវការៃឹង។  
្បាប់ខ្ពុំមក។ 
ខ្ពុំ្តរូវការៃឹងឥឡលូវនេះ។  
នតើមេនរឿងអ្ីនកើតនឡើងខ្លះ? នតើមេុសនាស្គប់គា្នាសុទ្ធលតវនង្ងវងា្នាេ់ឬ?

សុីណ ~
ឯងមិេៃឹងនទ។  
ឯងមិេបាេនកើតចំនពលលៃលនយើងទាំងអស់គា្នាឈឺចាប់ននះនទ។

ភារិទ្ធ ~ 
វជាការពិត។  
ប៉ុលេ្រនយើងរស់នៅក្នពុង្បនទសលតមួយៃូចគា្នា។ 
ជា្បនទសលៃលមេ្បជាជេ១៥្េនក់រស់នៅសព្ដថង  
រួមទាំងនក្មងៗលៃលជាកូេៗរបស់ជេរងន្គាះ េិងកម្មនា្ិបាល 
លខ្មរ្កហមលៃរ។  
បាទ! នយើងៃកៃនងហែើមចូលៃូចគា្នា។ 
នយើងផឹកទឹកៃូចគា្នា។  
ខ្ពុំនគារពពូមីង េិងនរឿងរា៉នាវពីអតីតកាលរបស់ពូមីង។  
ប៉ុលេ្រខ្ពុំមិេចង់ធា្នាក់ចូលនៅក្នពុងការចងចាំៃ៏អា្កក់របស់ពូមីងនទ។ 
អំនពើ្បល័យពូជសសេ៍ គឺជាអត្រសញ្នាណរបស់នយើង។

ភារិទ្ធ ~ 
ខ្ពុំ្តរូវៃឹងពីអ្ីលៃលនធ្ើឲនាយពូមីងលលងេិយាយស្រី េិង 
យំនោយគា្មនាេទឹកល្្នក។  
ខ្ពុំចង់នរៀេ ចង់ៃឹងថាខ្ពុំមកពីទីកលេ្លងណា។

សុខលី ~
ឯងមិេអាចយល់ពីអ្ីលៃលនយើងបាេឆ្លងកាត់នឡើយ។ 
ឈប់េិយាយនៅ។ ឯងគា្មនាេសិទ្ធិផា្នាស់ប្រលូរជីវិតខ្ពុំ តមរយៈ 
ការចង់ៃឹងចង់នឃើញរបស់ឯងបាេនទ។  
នយើងកំពុងឈឺចាប់ចំនោះអតីតកាល លៃលជានរៀងរា៉នាវៃ៏រេ្ធត ់
ពិបាកេឹងរា៉នាយរា៉នាប់។  
នយើងឈឺចាប់ចំនោះមេុសនាសអា្កក់លៃលបំផា្នាញជីវិតរបស់នយើង។

ធារី ~
នហើយនយើងក៏មិេបាេៃឹងពីនហតុអី្នឡើយ។  
នតើនយើងបាេ្ប្ពឹត្រកំហុសអី្ខ្លះ? 
នតើនយើងអា្កក់ពីធម្មជាតិលមេនទ?  
នតើជេដៃៃល់ទាំងអស់ សុទ្ធលតជាមេុសនាសអា្កក់ពីធម្មជាតិលមេនទ?  
ឪពុកៃូចកូេ្បុស នហើយកូេ្បុសក៏ៃូចឪពុក? មតនាយៃូច 
កូេ្សី នហើយកូេ្សីក៏ៃូចមតនាយលៃរ?

ភារិទ្ធ ~ 
ខ្ពុំចង់្បាប់ពូមីងពីនរឿងរា៉នាវមួយ លៃលជានរឿងពិត។ 
នរឿងរា៉នាវរបស់ខ្ពុំ  
សូមសតនាប់!  
ក្នពុងនមនក្មងម្នាក់  នយើងលតងមេញាតិជិតខាងថ្មី។ អ្នកជិតខាងននះ 
មេកូេ្បុសម្នាក់លៃលមេអាយុ្សបាលខ្ពុំ។  
ខ្ពុំគិតថា អស្នារនាយណាស់ នគជាមិត្រថ្មីម្នាក់ នហើយខ្ពុំចង់នលង 
ជាមួយមិត្រម្នាក់ននះ។  
ប៉ុលេ្រ ឪពុកខ្ពុំបាេចាប់នកៀកកខ្ពុំជាប់ នហើយល្សកោក់ខ្ពុំជាោកនាយសម្រ ី
លៃលខ្ពុំមិេលៃលបាេឮទាល់លតនសះពីមុេមក ថា "នតើឯងមិេ 
ធា្នាប់បាេនលងជាមួយកូេ្បុសរបស់្គរួសរននះពីមុេមកនទឬ?  
កុំថានឡើយេិយាយ សូមនាបីលតនមើលក៏មិេបាេលៃរ»។  
ខ្ពុំសួរថា នហតុអ្ី?  
ពុកនឆ្លើយថា “ឪពុករបស់នក្មងននះគឺជាឃតករម្នាក”់។  
ពុកបេ្រថា "ឪពុកៃូចកូេ កូេក៏ៃូចឪពុកលៃរ”។ 

    

្បសិេនបើទឹកនៅក្នពុងអណ្តតូងនៅលតថា្នា 

សូមនមតតនាកុំពនាយាយាមនធ្ើឲនាយល្ក់។ 

សូមកុំព្ងាយស្មមនៅក្នពុងទឹក 

េិងកុំចុះងូតនៅក្នពុងទឹក។

ឈាមអា្កក់ គឺនៅលតអា្កក់អញ្ចងឹ។  
អា្កក់ជានរៀងរហូត។"
សតនាប់នៅគួរឲនាយរេ្ធត់ណាស់ ប៉ុលេ្រខ្ពុំនៅនក្មងនពក ខ្ពុំមិេយល់ នហើយខ្ពុ ំ
មិេហ៊នាេសួរពីនរឿងនេះនទ។

ប៉ុលេ្រឥឡលូវខ្ពុំធំនហើយ។  
ឪពុកខ្ពុំក៏បាេស្នាប់នៅបាត់។ 
នេះជាមូលនហតុលៃលខ្ពុំមកជួបពូមីង នៃើមនាបីចង់បាេចនម្លើយពីពូមីង។  
្បាប់ខ្ពុំមក នតើមេនរឿងអ្ីនកើតនឡើងខ្លះ? 
នហតុអ្ីបាេជាមិេទុកចិត្រ?  
នហតុអ្ីបាេជាស្ប់?  
នហតុអ្ីនៅ? 
្បាប់ខ្ពុំមក នតើអ្នកបាេនធ្ើអ្ីខ្លះ នៃើមនាបីោក់នទាសឲនាយធងេ់ធងរបំផុត?

សុីណ ~
្បលហលជាកម្មរបស់នយើងនទ។ 

ភារិទ្ធ ~ 
នតើជាកម្មរបស់េរណា?

សុីណ ~
ជាកម្មៃ៏អា្កក់របស់នយើង។ វសនរបស់្បនទសកម្ពុជា។ 
្បលហលមកពីនយើងសមេឹងទទួលបាេការឈឺចាប់ នោយសរ 
លតផលកម្មអា្កក់នេះ។

ភារិទ្ធ ~
ពួកនយើង? នតើពួកនយើងជាេរណា?

សុខលី ~ 
ពួកនយើង គឺជា្បជាជេកម្ពុជា។

ភារិទ្ធ ~
នតើពូមីងចង់មេេ័យថា ្បជាជេកម្ពុជារាប់្េនក ់
មេវសនអា្កក់ៃូចៗគា្នាលមេនទ?  
ពួកនគទាំងអស់គា្នា? 
ខ្ពុំមិេនជឿនទ។  
គា្មនាេផ្លលូវនទ។

សុវណ្តា ~
្បាប់ខ្ពុំមក,  
នតើ ឯងចង់បាេអ្ី?  
្បនទសជាតិទទួលយករបត់នេះនហើយ។  
អំនពើ្បល័យពូជសសេ៍ ្គាេ់លតជាន្គាះមហេ្ររាយលតប៉ុនណា្នាះ។  
ចូរនយើងជីករន្តនា នហើយកប់អតីតកាលឲនាយបាត់នៅ។  
នយើងមិេអាចសតនារនឡើងវិញពីអ្ីលៃលនយើងបាេបាត់បង់ ឬលុបនចាល 
ន្គាះមហេ្ររាយលៃលបាេបនង្ើតនឡើងនោយលខ្មរ្កហមននះនឡើយ។ 
ចូរបំន្្លចវនចាលនៅ។

ភារិទ្ធ ~ 
នតើពូមីងចង់មេេ័យថា នេះគឺអ្ូតនហតុធម្មជាតិលមេនទ? 
នេះមេេ័យថា នរឿងរា៉នាវអាចនកើតនឡើងនៅដថងណាមួយម្រង 
នទៀតលមេនទ?  
គា្មនាេផ្លលូវនទ!  
វមិេ្តរូវបាេនធ្ើឲនាយវិនសទាំង្សុងនទថា អំនពើ្បល័យពូជសសេ៍
អាចនកើតនឡើងវិញបាេ។

សុខលី ~ 
វេិយាយ្តរូវ។  
គា្មនាេអ្ីលៃលនកើតនឡើងនោយដចៃេនាយននះនទ។  
នេះគឺជាអ្ីលៃល្ពះពុទ្ធមេពុទ្ធៃីកា។

សុីណ ~
្តរូវនហើយ។ ្ពះពុទ្ធមេពុទ្ធៃីកាថា នយើងនកើតមក 
ជាមួយេឹងអំនពើបាប។  
អ្ីលៃលអាចរាប់បាេ គឺអ្ីលៃលនយើងនធ្ើជាមួយអ្នកទាំងននះ។ 
ទនង្ើពីមុេរបស់នយើង នំនយើងនៅរកអ្ីលៃលនយើងកំពុងនធ្ើ 
ននពលបច្ចពុបនាបេ្ន។  
្បសិេនបើ នយើងមិេនជឿនៅនលើទនង្ើ េិងលទ្ធផលលៃលនចញមក 
ពីទនង្ើទាំងននះនទ នយើងេឹងមិេអាចរស់នៅបាេនសចក្រីសុខនឡើយ 
ស្មប់ជីវិតនយើង។

សុវណ្តា ~
កម្មផល គឺជាចលនមួយ។ នយើងខ្លួេនយើងអាចលកដច្នវឲនាយមេភាព 
ទាក់ទាញ ឬនសះកន្កាះបាេ។  
នទ! វមិេលមេជាការកំណត់វសនននះនទ។ 
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អំនពើ្បល័យពូជសសេ៍ គឺជាការបនង្ើតនឡើងនោយមេុសនាស។  
របប ប៉ុល ពត គឺជាការបនង្ើតនឡើងនោយមេុសនាស។  
វគឺជាសសងា្នាម េិងភាព្កី្ក លៃលបាេនធ្ើឲនាយ្បជាជេមេសងនាឃឹម
ស្មប់អនគតៃ៏រុងនរឿងមួយ។  
ប៉ុលេ្រលខ្មរ្កហមបាេនធ្ើឲនាយ្បជាជេទាំងននះកាចសហវ  
េិង្ប្ពឹត្រអំនពើឧ្កិៃ្ឋ។  
នយើង្តរូវលតសិកនាសាពីចំណុចនេះ។  
នយើង្តរូវលតយល់ៃឹងពីរនបៀប េិងតួនទីរបស់សង្គម។  
នយើង្តរូវនចះលកត្មរូវផលកម្មអា្កក់ តមរយៈការលស្ងយល ់
របស់នយើង។

ធារី ~
ការសិកនាសាអប់រំ គឺជាៃំនណាះ្សយ។

ភារិទ្ធ ~ 
ជេដៃៃល់ទាំងននះ បាេនៅសិកនាសានៅសកលវិទនាយាល័យ 
ក្នពុង្បនទសបារាំង។ 

នៃើមនាបីអ្ី?

ធារី ~
ខ្ពុំចង់មេេ័យថា ការអប់រំនក្មងៗជំនេ់ន្កាយនៅតមស្នរៀេ 
នហើយការអប់រំមេុសនាសទាំងឡាយឲនាយនបាះបង់នចាលអំនពើអា្កក់ 
នហើយចាប់យកអំនពើល្។  
នេះគឺជាអ្ីលៃលខ្ពុំចង់្បាប់ពីការអប់រំ៖ នយើង្តរូវលតនរៀេសូ្តព ី
្បវត្រិសសស្រ។ 
រង្ិលជុំនេះអាចេឹង្តរូវលបកបាក់។  
នេះជាមូលនហតុលៃលនយើងមេតុ្ការ។

ភារិទ្ធ ~ 
នតើតុ្ការបាេនំមកេូវអ្ីខ្លះ?  
វបាេចំណាយនពលនវ្ជាន្ចើេឆ្នាំ េិងចំណាយលុយយា៉នាងន្ចើេ។  
មេភាពមិេចុះស្មុងគា្នាយា៉នាងន្ចើេនៅក្នពុងតុ្ការនេះព ី
បញ្នាផ្លលូវចនាបាប់។ មិេសមនហតុ មិេសមផលនសះ។

សុវណ្តា ~
ជាការល្នហើយលៃលមេភាពមិេចុះស្មុងគា្នានៅក្នពុងតុ្ការ  
្បនសើរជាជាងការនឈា្នាះ្បលកកគា្នានៅតម្ូមិ។ 
ស្មប់អ្នកទាំងអស់គា្នា។

ភារិទ្ធ ~ 
នមៃឹកនំជាេ់ខ្ស់ មិេលៃលទទួលស្នាល់ពីទនង្ើរបស់ខ្លួេននះនទ។

សុខលី ~ 
ប៉ុលេ្រអ្នកទាំងននះ្តរូវបាេកាត់នទាសនោយតុ្ការ ៃូនច្នះអ្នកទាំង
ននះ្តរូវលតទទួលខុស្តរូវ។

ភារិទ្ធ ~
នតើភាពទទួលខុស្តរូវមេេ័យអ្ីខ្លះ?  
ឧ្កិៃ្ឋកម្មរបស់អ្នកទាំងននះ គឺធំនធងណាស់។ ៃូនច្នះអ្នកទាំងននះ 
មិេអាចនស្នើសុំការនលើកលលងនទាសបាេនទ។

សុខលី ~ 
ជាការល្នហើយលៃលវបាេនកើតនឡើង។ នទាះបីជាលទ្ធផលយា៉នាងណា 
ក៏នោយ ក៏យា៉នាងនហចណាស់អ្ីៗ ្តរូវបាេ្ត្តោងលៃរ 
ស្មប់ទាំងអស់គា្នា។

ភារិទ្ធ ~
នតើពូមីងនជឿថា ពូមីងេឹង្តរូវបាេផ្រន្ទនានទាសនទ 
្បសិេនបើពូមីងនធ្ើអំនពើអា្កក់។

សុខលី ~ 
ចាស៎! ខ្ពុំនជឿថាអញ្ចឹង។

ភារិទ្ធ ~
ៃូនច្នះ លខ្មរ្កហមបាេនធ្ើនរឿងៃ៏គួរឲនាយ្័យខា្នាច នហើយអ្នកទាំងននះ 
្បលហលជាមិេ្តរូវទទួលនទាសនឡើយ?
អ្នកទាំងននះ េឹងស្នាប់នោយនសងៀមស្នាត់នៅក្នពុងគុកៃ៏សុខ្សលួ 
របស់ខ្លួេ។ ឪពុករបស់ខ្ពុំស្ប់អ្នកទាំងននះណាស់។  
គាត់េិយាយថា ពួកលខ្មរ្កហមគួរលត្តរូវបាេកាប់នោយកាំបិតឲនាយនៅ 
ជាចំណិតតូចៗ រាប់្េចំណិត រហូតៃល់ស្នាប់។
ធារី ~
គា្មនាេផ្លលូវនទ! ការកាត់នទាស្បហរជីវិត គឺមិេមេនឡើយ!
នយើងមិេគួរនធ្ើខ្លួេនយើងឲនាយនៅជាឧ្កិៃ្ឋជេនឡើយ។

ភារិទ្ធ ~ 
គាត់បាេេិយាយថា អ្នកទាំងននះគឺជាមេុសនាសអា្កក់។ 
ពួកនគមិេអាចអ្័យនទាសឲនាយបាេនឡើយ។

ធារី ~
្បសិេនបើនយើងេិយាយថាមេុសនាសអា្កក់ គឺមិេអាចនលើកលលងឲនាយបាេ  
នយើងគួរផ្រល់អំណាចលៃលមិេធា្នាប់មេពីមុេមកៃលអ់្នកទាំងននះ។

នយើងផ្រល់អំណាចៃល់ពួកនគ នៃើមនាបីនថា្នាលនទាសជេរងន្គាះឲនាយរស់
នៅជានរៀងរហូតជាមួយេឹងការឈឺចាប់លៃលមិេអាចពនាយាបាលបាេ។

នយើងផ្រល់េូវោកនាយចុងន្កាយៃល់មេុសនាសអា្កក់ទាំងននះ...

ភារិទ្ធ ~
ពុកខ្ពុំពិតជាស្ប់អ្នកទាំងននះខា្នាំងណាស់!

សុវណ្តា ~
គាត់្តរូវជាប់គាំងនៅក្នពុងគុកដេការចងចាំលៃលឈឺចាប់បំផុត។

ភាពស្ប់នខ្ើម ្តរូវការការពនាយាបាល។ វគឺជានមនរាគៃ៏សហវ។  
វន្គាះថា្នាក់ណាស់ នហើយអាចស្នាប់បាេ ្បសិេនបើនយើងបលណ្តត 
បនណាតនាយឲនាយវនកើតនឡើង។

សុីណ ~
ខ្ពុំគិតថា នមៃឹកនំលខ្មរ្កហមក៏ចាក់នសរខ្លួេឯងជាប់នៅក្នពុងគុក 
ដេការចងចាំរបស់ពួកនគលៃរ។  
ពួកនគបាេនធ្ើឲនាយមេការចងចាំៃ៏រេ្ធត់មួយ នហើយពួកនគបាេស្នាប ់
នៅជាមួយេឹងការចងចាំៃ៏រេ្ធត់នេះ។

    

ភាពស្ប់នខ្ើម េិងការសងសឹក មិេលៃល 
ទទួលបាេអី្មកវិញនឡើយ។ វមិេនស្មើេឹងការ 

ោក់ពិេ្ទពុនឡើយ។ ភាពស្ប់នខ្ើម គឺជាៃនងហែើមៃ៏កខ្ក់ 
មួយលៃលបំផា្នាញអ្នកស្ប់។  

ភាពស្ប់នខ្ើមអ្នកៃដទមេេ័យថាស្ប់នខ្ើមខ្លួេឯង។  
្បសិេនបើនយើងទាំងអស់គា្នារស់នៅជាមួយេឹងការ 

សងសឹក ពិ្ពន្កទាំងមូលេឹងកា្នាយជាន្្មនាងងឹត។ 
ភាពស្ប់នខ្ើម ្តរូវការការពនាយាបាល។

ភារិទ្ធ ~
ខ្ពុយំល់្សប! បុ៉លេ្្រ បសិេនបើនយើងមិេស្ប់នទ យ៉ានាងនហចណាស់ 
នយើងក៏អាចមេកំហឹងលៃរ។

សុីណ ~
ពិតណាស់។  
កំហឹង គឺជានរឿងធម្មត។ 
កំហឹង គឺជាសញ្នាមួយ្បាប់ថា  នយើងនៅរស់រាេមេជីវិត។  
យល់ៃឹងពីកំហឹងរបស់នយើងនំនយើងឲនាយនធ្ើអ្ីមួយនៃើមនាបីផា្នាស់ប្រលូរ 
អ្ីលៃលនធ្ើឲនាយនយីងខឹង។  
ៃូនច្នះ កំហឹងជ្មុញនយើងឲនាយមេក្រីសងនាឃឹមនឆ្នាះនៅរកអនគតៃ ៏
្តចះ្តចង់មួយ។ កំហឹង េិងការអ្័យនទាស អាចរស់នៅ 
ជាមួយគា្នានៅក្នពុងនបះៃូងលតមួយ។

ភារិទ្ធ ~
នតើពូមីងេិយាយអ្ី? ការអ្័យនទាស?  
ពូមីងចង់មេេ័យថា នយើង្តរូវលតអ្័យនទាស នហើយបនណាតនាយឲនាយ 
នៅតមៃំនណើរឬ?  
នតើនរឿងនេះនធ្ើយា៉នាងនម៉ចនៅរួចនៅ?

សុវណ្តា ~
ការអ្័យនទាស គឺជាវិធីលតមួយគត់លៃលនយើង្តរូវលតមេភាព 
យុត្រិធម៌ៃ៏្តឹម្តរូវមួយនៅក្នពុងពិ្ពន្កៃ៏លនម្ៀងរបស់នយើង។ 
ការអ្័យនទាស គឺជាភាពរឹងមំរបស់នយើង។

វគឺជាការនធ្ើបៃិវត្រេ៍លៃលមិេបាេគិតទុកជាមុេដេនសចក្រ ី
្សឡាញ់ ្បឆំងនៅេឹងការឈឺចាប់លៃលមិេមេយុត្រិធម៌។

(បេ្រជាមួយការន្ចៀង េិងការេិយាយជំេួស) 
ការអ្័យនទាស បំបាត់ៃំនណើរជីវិតដេការចងចាំពីភាព 
ឈឺចាប់របស់នយើង។  
ការអ្័យនទាស ជួយសេនាសំសំដច ការចំណាយកម្នាំងក្នពុង 
ការខឹង ស្ប់ េិងខ្ះខា្នាយគំេិត។ 
ការអ្័យនទាស គឺនធ្ើឲនាយនយើងមេនសរីភាព។  
ការអ្័យនទាស គឺមិេ្តរូវបាេបំន្្លចនឡើយ។  
ការអ្័យនទាស គឺមិេលមេលុបនចាលអតីតកាលៃ៏ជូរចត់នឡើយ  
នហើយការចងចាំលៃល្តរូវបាេពនាយា បាល គឺមិេលមេជាការចងចាំលៃល 
្តរូវបាេលុបនចាលលៃរ ។



3938

នៅនពលខ្ពុំអ្័យនទាសឲនាយស្តរូវរបស់ខ្ពុំ ខ្ពុំមិេចាំបាច់កា្នាយជាមិត្រ 
ជាមួយគាត់ននះនទ។  
ការស្ប់លៃលគា្មនាេទីបញ្ចប់ នធ្ើឲនាយកា្នាយនៅជាជេរងន្គាះដេអំនពើស្ប់ 
នហើយជាញឹកញាប់នកើតមេនៅក្នពុង្គរួសរទំាងមូលរបស់នយើង។  
នយើងមិេ្តរូវកា្នាយជាទាសករនោយសរលតនរឿងរា៉នាវពី 
អតីតកាលននះនទ។

ភារិទ្ធ ~
សូមអរគុណ។ ខ្ពុំមេអារម្មណ៍ធូរ្សលនហើយ។  
ខ្ពុំរីករាយណាស់ លៃលខ្ពុំបាេមករកពូមីង នហើយពូមីងបាេ 
នឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ពុំ។  
ខ្ពុំអាចសរភាពនៅចំនោះមុខពូមីងឥឡលូវនេះថា ខ្ពុំកនាបត់ឪពុកខ្ពុំ នហើយ 
បាេមកនលងជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ពុំ។ នយើងមេភាពសបនាបាយ 
រីករាយណាស់ លៃលទនង្ើនេះនធ្ើឲនាយខ្ពុំសបនាបាយចិត្រ។ 
រហូតមកៃល់សព្ដថង គាត់នៅលតជាមិត្រល្បំផុតរបស់ខ្ពុំ។  
ឪពុករបស់ខ្ពុំមិេលៃលៃឹងនរឿងនេះនទ។  
ឥឡលូវ ឪពុករបស់ខ្ពុំបាេស្នាប់នហើយ។  
សូមអរគុណ។  

    

នយើងនសកសតនាយ។  

ឆ្លងកាត់របួសស្នាមរបស់នយើង។ 

ឥឡលូវ៖ ្តរូវលតនៃើរនឆ្នាះនៅរកអនគតកាល។

ពូមីងបាេជួយខ្ពុំតមរយៈោកនាយសម្រីរបស់ពូមីង។  
្បលហលជាខ្ពុំមិេលមេជាកូេ្បុសល្នទ ប៉ុលេ្រឥឡលូវនេះខ្ពុំមិេនសក 
សតនាយចំនោះអ្ីលៃលខ្ពុំបាេនធ្ើនោយលួច្ក់ននះនឡើយ។  
ឥឡលូវខ្ពុំអ្័យនទាសឲនាយខ្លួេឯង ចំនោះអ្ីលៃលខ្ពុំមិេបាេ្បាប ់
ឪពុកខ្ពុំឲនាយបាេៃឹង។  
គាត់្តរូវជាប់ជំោក់នៅក្នពុងការឈឺចាប់របស់គាត់។ 
អ្ីលៃលខ្ពុំអាចនធ្ើបាេ ខ្ពុំមិេអាចពនាយាបាលការឈឺចាប់ េិងភាពជូរចត ់
របស់គាត់បាេនទ ន្ោះគាត់មិេអាចលចករំលលកបទពិនសធេ៍របស់
គាត់ជាមួយខ្ពុំ។ គាត់្តរូវជាប់គាំងនៅក្នពុងការឈឺចាប់ េិងអតីតកាល 
របស់គាត់។ ប៉ុលេ្រខ្ពុំ្តរូវលតលកល្បជីវិតរបស់ខ្ពុំ។

ប្រលូរពី  

ទៅជាទន្លនាននាការផនាសះផនាសា។ ទន្លនាននាការទទួលខុសតនារូវ។
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វុត្តា ~
នេះគឺជានរឿងទម្នាយភាពនសងៀមស្នាត់។

សុខលី ~

អ្នកបាេនមើលនឃើញផា្ទនាល់ល្្នកពីនរឿងរា៉នាវកាលពីសម័យសសងា្នាម 

ប៉ុលេ្រវក៏ជានរឿងរា៉នាវដេនសចក្រីនស្នហលៃរ។

សុវណ្តា ~
ន្កាយពីរបបប៉ុល ពត នយើងធា្នាប់គិតថា គឺជាការស្ប់នខ្ើម 

មួយលៃលនធ្ើឲនាយនយើងរឹងមំ ស្ប់េិងចងកំហឹង។

ធារី ~
ប៉ុលេ្រឥឡលូវនេះ នទើបនយើងៃឹងថា នបើគា្មនាេនសចក្រី្សឡាញ់នទ 

ននះសតិរបស់នយើងអាចេឹង្តរូវបាេបំផា្នាញ នហើយ្ពលឹង 

របស់នយើងក៏មិេអាចនៅមេជីវិតលៃរ។

សុីណ ~
នសចក្រី្សឡាញ់ទាំងអស់នេះ បាេមកពីពុក, លម៉, បង, 

ប្លូេ្បុស ្សី, ជីៃូេ, ជីត, អ្នកជិតខាង។

សុខលី ~
េិងក៏ៃូចជានសចក្រី្សឡាញ់ចំនោះស្តរូវរបស់នយើង។

   (វុត្តា)

ប្រលូរពីទនេ្លឈាម នៅជាទនេ្លដេការផនាសះផនាសា។ 

ទនេ្លដេការទទួលខុស្តរូវ។ 

ប្រលូរពីទនេ្លឈាម នៅជាទនេ្លដេការផនាសះផនាសា។ 

ទនេ្លដេការទទួលខុស្តរូវ។

    (វុត្តា)

ប្រលូរពីទនេ្លឈាម នៅជាទនេ្លដេការផនាសះផនាសា។  

ទនេ្លដេការទទួលខុស្តរូវ។ ប្រលូរពីទនេ្លឈាម នៅជាទនេ្លដេការផនាសះផនាសា។ 

ទនេ្លដេការទទួលខុស្តរូវ។

េិយាយ, េិយាយ, េិយាយ

នយើងទាំងអស់គា្នា (នៅនពលលៃលកំពុងនៃើរចូលនៅក្នពុងហ្លូងអ្នកទសនាសន នៃើមនាបីលចកចាយ្គាប់អង្រ)៖

ភាពឈឺចាប់របស់កម្ពុជា មេទំហំធំនធងណាស់។ 

ពីភាពឈឺចាប់ នៅជាភាពនមតតនាករុណាៃ៏អស្នារនាយ។ 

នសចក្រីនមតតនាករុណាៃ៏អស្នារនាយ បនង្ើតឲនាយមេសេ្រិភាព។ 

សេ្រិភាព នធ្ើឲនាយមេុសនាសមេចិត្សុខសេ្។ 

មេុសនាសលៃលមេចិត្រសុខសេ្រ បនង្ើតឲនាយមេ្គរួសរសុខសេ្រ។ 

្គរួសរសុខសេ្រ នធ្ើឲនាយសហគមេ៍មេសេ្រិភាព។ 

សហគមេ៍មេសេ្រិភាព នធ្ើឲនាយជាតិទាំងមូលមេសេ្រិភាព។  

ជាតិមេសេ្ិភាព នធ្ើឲនាយពិ្ពន្កសុខសេ្។  

សូមឲនាយមេុសនាសទាំងអស់រស់នៅក្នពុងសុ្មង្គល េិងសេ្រិភាព។



្បវត្រិដេន្ខនាេ 
េិយាយ 

ៃំណាក់កាលទី១

(ឆ្នាំ២០០៨ដល់ឆ្នាំ២០១៨)

ន្ខនាេេិយាយ "ទម្នាយភាពនសងៀមស្នាត់ " មេបំណងបនង្ើត េិងនំយកទ្មង់ថ្មីដេន្ខនាេេិយាយៃ៏នជាគជ័យមួយនេះ 
នៅសលម្រងជាសធារណៈ លផ្កនលើសក្ខីកម្មរបស់អ្នករស់រាេមេជីវិតពីរបបលខ្មរ្កហម លៃល្តរូវបាេនរៀបចំនឡើងក្នពុង 
នគាលបំណងចូលរួមចំលណកក្នពុងការពិភាកនាសាពីមួយជំនេ់នៅកាេ់មួយជំនេ់នទៀត ក៏ៃូចជារវងអតីតអ្នកគំា្ទលខ្មរ្កហម  
េិងជេរងន្គាះដេរបបលខ្មរ្កហមអំពីឥទ្ធពិលដេអំនពើ្ បល័យពូជសសេ៍។ ចាប់តំងពីការកនកើតន ខ្នាេនេះមក លទ្ធផល 
្បកបនោយការមិេនពញចិត្រដេស្ក្រីលខ្មរ្កហមបាេជះឥទ្ធិពលនលើជំនេឿ េិងការទុកចិត្ររបស់្បជាជេចំនោះ្បព័េ្ធ 
យុត្រិធម៌របស់្បនទសខ្លួេ។ ៃំនណើរការដេការផនាសះផនាសាទាមទារឲនាយមេការនឆ្លើយតបនៅេឹងសំណួរស្រីពីកម្មផល េិងការ 
ទទួលខុស្តរូវ។ ន ខ្នាេេិយាយ នរឿងទម្នាយភាពនសងៀមស្នាត់ មេរួមបញ្ចលូលធាតុផនាសំលៃលអាចជាឧបករណ៍ៃ៏មេ្បសិទ្ធភិាព 
ក្នពុងការតតំង្បកបនោយនសចក្រនីទៀង្តង់លបបសិលនាបៈនៅេឹងៃំណាក់កាលចុងន្កាយៃ៏សំខាេ់របស់ស្ក្រលីខ្មរ្កហម។ 
អ្នកេិពេ្ធ េិងជាអ្នកៃឹកនំ អាេ់ម៉នារី ្ពីេស៍ នប្រជា្នាលតងេិពេ្ធឈុតឆកមួយចំេួេសរជាថ្មី េិងបលេ្ថមឈុតឆកថ្មីមួយ 
នៃើមនាបីតតំងេឹងឥទ្ធិពលពីភាពរនងា្នាះរនង្គើរដេ្បព័េ្ធយុត្រិធម៌លៃល មិេនជាគជ័យ។

ការកនកើតដេគន្មងនេះចាប់នផ្រើមនៅក្នពុងលខមករា ឆ្នាំ២០០៨ នៅនពលលៃលអ្នកេិពេ្ធ េិងអ្នកសនសរទំេុកន្ខនាេ  
អាេ់ម៉នារី ្ពីេស៍ េិង ណាេ វ៉នាេ់ហួត បាេនធ្ើការ្សវ្ជាវអំពី ៃំនណើរការដេការផនាសះផនាសានៅក្នពុង្បនទសកម្ពុជាតមរយៈ 
ការអនញ្ើញរបស់អង្គការអ្មឹតសិលនាបៈ។ អ្នក្សវ្ជាវរបស់មជនាឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជា បាេជួយស្មបស្មរួលការ 
ចុះសម្នាសេ៍ជាមួយជេរងន្គាះ េិងជេដៃៃល់នោយអេុញ្នាតឲនាយមេការន្បើ្បាស់សក្ខីកម្ម េិងនរៀបចំការបញ្នាំងលខនាស 
វីនៃអូ ក៏ៃូចជា លខនាសភាពយេ្រ ្បវត្រិសសស្រនន។

ន្ខនាេនេះនធ្ើឲនាយអ្នករស់រាេមេជីវិត ទាំងជេរងន្គាះ េិងជេដៃៃល់មេភាពរស់រនវីក តមរយៈការនរៀបរាប់ក្នពុងនរឿង 
ចំេួេ ៧។ ស្នាេភាពជីវិត្បចាំដថងចំេួេ ៧ បងា្នាញអំពីភាពឈឺចាប់  េិងភាពមិេនចះ្ទុឌន្ទាមក្នពុងការ្បឈមនៅេឹង 
បទពិនសធេ៍នន ស្ថិតន្កាមរបបលខ្មរ្កហម។ តួអង្គសលម្រងបងា្នាញេូវអារម្មណ៍នសកសតនាយ ្័យខា្នាច ទុក្ខ្ពរួយ  
្័េ្្រ ចឡំ េិងក្រសីងនាឃឹម ខណៈនពលលៃលខ្លេួពនាយាយាម្បឈមេឹងនរឿងនហតុទំាងននះ េិងផនាសះផនាសាជាមួយេឹងអតីតកាល 
លៃល្បកបនៅនោយបញ្នា។

៉ទម្នាយភាពនសងៀមស្នាត់  ៉ ្តរូវបាេសនម្នាធនៅក្នពុងមជនាឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ជាតិក្នពុងរាជធាេី្្នំនពញ នៅដថងទី ២១ លខកុម្ភៈ ឆ្នាំ  
២០០៩ ក្នពុងសបាតនាហ៍លតមួយជាមួយេឹងការចាប់នផ្រើមសវនការជាផ្លលូវការរបស់ស្ក្រីលខ្មរ្កហម។ ភា្នាមៗ បន្ទនាប់ពីការ 
សនម្នាធស្នាដៃនេះ ការសលម្រង ន្ខនាេនេះបាេបេ្រជាសធារណៈ ក្នពុងនខត្រមួយចំេួេនៅលប៉កខាងតនាបលូង ្ បនទសកម្ពុជា។   
នគាលបំណងរបស់នយើង គឺនៃើមនាបីឲនាយ្បជាជេកម្ពុជា្គប់វ័យទទួលបាេ្បនយាជេ៍ពីស្នាដៃនេះ តមរយៈការ្បឈម 
ចំនោះបញ្នានន ទាក់ទងេឹង្បវត្រិសសស្រៃ៏នសកសន្ងង លៃលបាេនកើតមេនឡើងតមរយៈមជនាឈោ្នាេ្បកបនោយ  
សុវត្ថិភាព ភាពដច្ន្បឌិត េិងនសចក្រីភា្នាក់រឮក។ ្បជាជេកម្ពុជាទទួលបាេឱកាសក្នពុងការនលើកនឡើងអំពីបទពិនសធេ ៍
ផា្ទនាល់ខ្លេួនៅមុេ េិងន្កាយនពលន ខ្នាេចុះនៅសលម្រង លៃលមេការស្មបស្មរួលពីមជនាឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជា។

សកម្មភាពនេះ  ក៏ផ្រល់ជាជំេួយៃល់្បជាជេកម្ពុជាក្នពុងការលស្ងរកវិធីសសស្រ ស្មប់បំនពញៃំនណើរការដេការផនាសះផនាសា  
េិងពនាយាបាលរបួសផ្លលូវចិត្រក៏ៃូចជា វិធីសសស្រៃដទនទៀតក្នពុងការបេ្រៃំនណើរនឆ្នាះនៅមុខនទៀត។ តមរយៈវិធីសសស្រទាំងនេះ  
េិងវិធីសសស្រៃដទនទៀត ការសលម្រងជាសធារណៈតមបណាតនានខត្រនលើកៃំបូងបង្ស់ បាេ្ប្ពឹត្រនៅ្បកបនោយនជាគ 
ជ័យយា៉នាងធំនធង។ ស្នាដៃនេះ្តរូវបាេសលម្រងជូេៃល់្បជាជេកម្ពុជា្បមណជាង៧ោេ់នក់ នៅក្នពុងទីតំងនផនាសងៗគា្នា។

ៃំណាក់កាលទី២ នឆ្លីយតបនៅេឹង្បតិកម្មៃ៏វិជ្មេ ការសលម្រងជាសធារណៈ្តរូវបាេនរៀបចំនឡើងនៅក្នពុងនខត្រកំពត េិងនខត្រតលកវ នៅ 
ក្នពុង លខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០។ ជាថ្មីម្រងនទៀត ្ បជាជេកម្ពុជារាប់ោេ់នក់បាេចូលទសនាសនការសលម្រងនេះ។ ្ បជាជេជាន្ចើេ 
បាេចូលរមួនៅក្នពុងកិច្ចពិភាកនាសានៅន្កាយការសលម្រងបាេបញ្ចប់នោយបាេនរៀបរាប់ពីទុក្ខនវទន ការន្ជើសនរសីខុស ឬទនង្ើ 
មិេគបនាបីរបស់ខ្លួេនៅក្នពុងអំឡពុងនពលដេរបប ប៉ុល ពត ជានៃើម។ ចំលណកឯនក្មងៗជំនេ់ន្កាយបាេនលើកនឡើងជាសំណួរ 
នផនាសងៗមកកាេ់នយើងខ្ពុំ។

ការសលម្រងខាងនលើបាេ្ប្ពឹត្រនៅ្សបនពលជាមួយេឹងការចាប់នផ្រើមសំណំុនរឿង០០២ លៃលគឺជាសវនការនលើកទីពីររបស់ 
ស្ក្រីលខ្មរ្កហមោក់ព័េ្ធេឹងនមៃឹកនំជាេ់ខ្ស់លខ្មរ្កហមលៃលនៅរស់រាេមេជីវិត។ នោយសរសរៈសំខាេ់ដេ 
សំណុំនរឿង០០២ េិងការយល់នឃើញអំពីត្មរូវការក្នពុងការបសញ្នាបនៅកាេ់្បជាជេកម្ពុជាលៃលរស់នៅលបកលខ្កគា្នា (េិង 
្បជាជេស្ថិតនៅតំបេ់ោច់្សយាល) មជនាឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជាបាេនស្នើឲនាយ អាេ់ម៉នារី ្ពីេស៍ សរនសរជាឯកសរ េិង 
ថតន្ខនាេនេះជាសនម្លងនៃើមនាបីចាក់ផនាសាយតមវិទនាយពុ។ ការផនាសាយន្ខនាេេិយាយ "ទម្នាយភាពនសងៀមស្នាត់" នៅតមវិទនាយពុជា 
នរៀងរាល់ដថងបាេចាប់នផ្រើម នៅក្នពុង លខ នមស ឆ្នាំ ២០១០ េិង បេ្រ រហូតមកៃល់ សព្ដថងនេះ។

ទម្លាយភាពស្ងៀមស្ងាត់និង

ស្លាក្តីខ្មែរកកហម

ន្ខនាេេិយាយនរឿង "ទម្នាយភាពនសងៀមស្នាត់" ទទួលបាេផល្បនយាជេ៍្ពមទាំងចូលរួមចំលណកៃល់ភាពចាំបាច់ៃ៏វិនសស 
វិសលក្នពុងការបញ្ចប់ភាពនសងៀមស្នាត់ ្សបនពលលៃលន្ខនាេនេះកា្នាយជាមនធនាយាបាយក្នពុងការនលើកនឡើងអំពីកិច្ចពិភាកនាសា  
នៃើមនាបីចាប់នផ្រើមកាផនាសះផនាសា។ នទាះបីជាបញ្នាទាក់ទងេឹងស្ក្រីលខ្មរ្កហមពុំ្តរូវបាេនលើកនឡើងនៅក្នពុងន្ខនាេនេះក្រី ក ៏
កម្មវិធីនៅមុេនពល េិងន្កាយនពលសលម្រងមេរួមបញ្ចលូលពីការពិភាកនាសា នោយលផ្កនលើឥទ្ធិពលដេស្ក្រីលខ្មរ្កហម លៃល 
ចំណាយថវិកាអស់ជាន្ចើេរយ្េៃុ្្នារសហរៃ្ឋអានមរិក នោយបាេនលើកនឡើងអំពីតួនទីរបស់ស្ក្រីលខ្មរ្កហមក្នពុង 
ការសតនារជំនេឿទុកចិត្រ ចំនោះ្បព័េ្ធចនាបាប់េិងយុត្រិធម៌។ នមៃឹកនំលខ្មរ្កហម ចំេួេ ៥រូប ្តរូវបាេនំមកកាេ់សវនការលៃល 
សកម្មភាពនេះ បាេនលើកទឹកចិត្រ ឲនាយ្បជាជេមេការ អត់ឱេ ចំនោះ បុគ្គលលៃល ទទួលខុស្តរូវថា្នាក់មូលោ្នាេទាំងឡាយ។

ថី្នបើន ខ្នាេេិយាយនរឿង "ទម្នាយភាពនសងៀមស្នាត់" ពំុលមេជាការតក់លតងេិពេ្ធ នៃើមនាបីនស្នើសំុការនលើកលលងនទាសក្រក៏ីន ខ្នាេនេះ 
្តរូវបាេ ោក់បញ្ចលូល សកម្មភាពរបស់អ្នកលៃល ្ប្ពឹត្រខុសឆ្គងនៅក្នពុងបរិបទមួយ េិងបងា្នាញ អំពី ៃំនណើរការ េិង មូលនហតុ 
លៃលកុមរាកុមរី េិងយុវជេវ័យនក្មងៗ សន្មចន្ជើសនរីសគាំ្ទលខ្មរ្កហម េិងការលៃលមិេអាចបក្តឡប់ន្កាយបាេ 
ននពលបន្ទនាប់។ ទេ្ទឹមេឹងនេះលៃរ ន្ខនាេនេះក៏បាេនលើកនឡើងអំពីពុទ្ធៃីកាទូន្មនាេរបស់្ពះពុទ្ធ។ តមរយៈការ នស្នើសុំនៅ 
ក្នពុងៃំណាក់កាលថ្មី នៅក្នពុង លខ កក្ោ ឆ្នាំ ២០១២ នយើង ទទួលស្នាល់ថា  ស្ក្រី លខ្មរ្កហមអាចេឹង បញ្ចប់នៅជាមួយេឹង  
លទ្ធផលមិេសម្បកបក្នពុងក្មិតណាមួយ នោយសរលតនមៃឹកនំលខ្មរ្កហមភាគន្ចើេមេវ័យចាស់ ឬមេជំងឺលៃល 
ពិបាកក្នពុងការ ចូលរួមក្នពុង សវនការបាេ។

មេការពិបាកណាស់ក្នពុងការយកឈ្នះនលើអារម្មណ៍ដេភាពអយុត្រិធម៌ លៃល្បជាជេកម្ពុជាជាន្ចើេកំពុងលតមេនៅនពល 
នេះ េិងក្នពុងការនធ្ើឲនាយមេតុលនាយភាពជាមួយេឹងជំនេឿរបស់អ្នកទាំងននះនលើកម្មផល។ នតើនយើងអាចនជឿបាេនទថា អ្នក 
ទទួលខុស្តរូវខ្ស់បំផុត ចំនោះជីវិតលៃលបាេបាត់បង់ជាងពីរ្េនក់េឹងទទួលបាេផលកម្ម ចំនោះទនង្ើរបស់ខ្លួេនៅ 
ជាតិខាងមុខលៃរឬនទ? នតើអំនពើ្បល័យពូជសសេ៍ េិងលទ្ធផលបន្ទនាប់អាចបងា្នាញអំពីកម្មផលរបស់អ្នក្ប្ពឹត្រលៃរឬ 
យា៉នាងណា? នតើនយើងអាចអត់ឱេនទាសៃល់អ្នកលៃលបាេ្ប្ពឹត្រអំនពើនឃរនៅ  នទាះបីជាអ្នកទាំងនេះមិេទទួលនទាស 
នៅមុេនពលលៃលខ្លួេស្នាប់លៃរឬនទ?  នតើនយើងអាចអត់ឱេៃល់ផលកម្មអា្កក់បាេលៃរឬនទ? បន្ទនាប់ពីការសលម្រងនៅ 
ឃុំទាេក្នពុង នខត្រកណាតនាលរួចមក អាចារនាយវ័យចំណាស់ម្នាក់ក្នពុងចំនណាមអ្នកផ្រល់បទសម្នាសៃដទនទៀត ក្នពុងអំឡពុងនពលដេ 
ទសនាសេកិច្ច្សវ្ជាវបាេចាប់យកឧនគនាោសេស័ព្ទ នហើយបាេេិយាយៃ៏មេអត្ថេ័យ ្ពមទាំងបញ្ចប់នោយសំណួរនបើក 
មួយនៅកាេ់សហគមេ៍របស់គាត់ថា៖ នតើអ្នកគួរ នលើកលលងនទាសឲនាយ ប៉ុល ពត លៃរ ឬនទ?
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ៃំណាក់កាលទី៣៖ 
ជំហេចុងន្កាយ

ស្ក្រីលខ្មរ្កហម មិេទទួលបាេនជាគជ័យទាំង្សុងចំនោះការផ្រល់ភាពយុត្រិធម៌។ ផ្ទពុយនៅវិញ ស្ក្រីលខ្មរ្កហម 
នេះ បាេបនង្ើតភាពមេ្ទិលសងនាស័យ។ សំណួរថ្មីៗជាន្ចើេ្តរូវបាេនលើកនឡើង េិងត្មរូវឲនាយនធ្ើការនឆ្លើយតប នៃើមនាបីអេុវត្រ 
ៃំនណើរការផនាសះផនាសា េិងចាប់នផ្រើមសតនារសង្គមៃ៏នខ្ទចខា្ទនាំនេះនឡើងវិញ។ ្បជាជេកម្ពុជាអាចេឹង្តរូវសន្មចចិត្រថា នតើ 
ៃំនណើរការនេះេឹងមេ្បនយាជេ៍ស្មប់្បនទសជាតិ ស្មប់ខ្លេួឯងផា្ទនាល់ េិងស្មប់ការអត់ឱេៃល់ជេដៃៃល់ លៃល 
ពំុធ្ានាប់សរភាពេូវការនស្នើសំុការនលើកលលងនទាស ឬក៏្តរូវោក់នទាស។ អ្នកេិពេ្ធ ពិតជាចង់សកលនាបងរាល់បញ្នានចាទនឡើង 
ននក្នពុងការបនង្ើតនរឿង "ទម្នាយភាពនសងៀមស្នាត់" ក្នពុងទ្មង់ថ្មីលៃលនធ្ើការនឆ្លើយតបចនាបាស់្ស់ជាងមុេនៅកាេ់សំណួរ 
ស្រីពីកម្មផល េិងស្ក្រីលខ្មរ្កហម។

គន្មងនេះ ៃូចគា្នាេឹងគន្មងជាន្ចើេនទៀតរបស់មជនាឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជាលៃរ លៃលនៃើរតួនទីជាកម្មវិធីស្រីពីការពិត   
េិងការផនាសះផនាសាន្រៅ្បព័េ្ធនៅក្នពុង្បនទសកម្ពុជា។ តមរយៈការនធ្ើឲនាយ្បនសើរនឡើងេូវន ខ្នាេេយិាយ នៃើមនាបនីឆ្លើយតបនៅេឹង 
សំណួរនន លៃលបាេនលើកនឡើងអំពីស្ក្រីលខ្មរ្កហម ក្នពុងននះរួមមេបញ្នាចមនាបងស្រីពីកម្មផល នយើងមេបំណង 
ចូលរួមជាមួយទសនាសេិកជេទាំងឡាយក្នពុង្បនទសកម្ពុជាក្នពុងការលស្ងរកចនម្លើយស្មប់សំណួរៃ៏ពិបាក លៃលបាេនលើក 
នឡើងអំពីគុណវិបត្រិដេស្ក្រីលខ្មរ្កហម េិង្តិះរិះពិចារណាអំពីលបបលផេនផនាសងៗ លៃលស្ក្រីលខ្មរ្កហមនេះអាច 
ចូលរួមចំលណកក្នពុងៃំនណើរការ ដេការពនាយាបាលរបួសផ្លលូវចិត្រ េិង ការផនាសះផនាសា នៅកម្ពុជា។

ម្ខតាននិយាយ "ទម្តាយភាពមសងៀរសា្តាត់" 

ករ្មវិធីស្មប់ឆ្តាំ២០១៩

កម្មវ ិធីសលម្រងន្ខនាេេិយាយនរឿង “ទម្នាយភាពនសងៀមស្នាត់” េឹង្តរូវនធ្ ើនឡើងនៅក្ន ពុងទីតំងចំេួេ៥ 

ៃូចខាងន្កាម៖

នខត្រដ្ពលវង

ដថងទី១-៤ លខឧសភា ឆ្នាំ២០១៩
នខត្របាត់ៃំបង 

ដថងទី២១-២៤ លខឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

រាជធាេី្្នំនពញ

ដថងទី១០-១១ លខមករា ឆ្នាំ២០១៩
នខត្រតលកវ 

ដថងទី១១-១៤ លខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
នខត្រកំពង់ចាម 

ដថងទី៤-៧ លខមិន ឆ្នាំ២០១៩
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មជនាឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជា បង្ើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩៥ បន្ទនាប់ពីសភាសហរៃ្ឋអាមនារិកអេុម័តឲនាយមេចនាបាប់ស្រីព ី
យុត្រិធម៌សមនានាប់អំពើបនាល័យពូជសសេ៍ នៅខនាមនាស ឆ្នាំ១៩៩៤ ដនាលចុះហត្ថលនាខាចូលជាធរមេ ដោយ 
បនាធានធិបតី ឃ្លីេតុេ។ រាជរោ្នា្ិបាលកម្ពុជា បាេគាំទនាមជនាឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជាជាផ្លលូវការ។ មជនាឈមណ្ឌល 
ឯកសរកម្ពុជា បាេទទួលការកោតសរសើរ េិងមនាោយជាចនាើេសមនានាប់កិច្ចការគាំទនាឲនាយមេការចងចំាេិងយុត្រិធម៌  
សមនានាប់ជេរងគនានាះននាអំពើបនាល័យពូជសសេ៍នៅកម្ពុជា។ ក្នពុងឆ្នាំ ២០០៧ ប៉ុណ្នាះមជនាឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជា 
បាេទទួលោេរងា្នាេ់សិទ្ធិមេុសនាស ជូឌិត លី ស្រនាលូណាច់ ពីមជនាឈមណ្ឌលសមនានាប់ការទទួលខុសតនារូវេិងយុត្រិធម៌។ 
ពនាះបាទសម្រនាច ពនាះបរមនថ េរោត្រម សីហមុេី ទនាង់ពនាះរាជទាេគនាឿងឥសនាសរយយសពនាះរាជាណាចកនាកម្ពុជា 
ថា្នាក់ធិបឌិេ្ទ ៃល់លក ឆំង យុ ក្នពុងការទទួលស្នាល់ស្នាដនាៃ៏លនាបីលនាបាញរបស់លកនៅក្នពុងពនាះរាជាណាចកនា 
កម្ពុជា។ នៅក្នពុងឆ្នាំ ២០១៨ មជនាឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជា ក៏ជាអ្នកឈ្នះោេរងា្នាេ់ រា៉នាម៉ុេ ម៉នាក់សនាសនា ដនាលតនារូវ
បាេចាត់ទុកថាជាោេរងា្នាេ់ណូបនាលអាសុី សមនានាប់ការថនារកនាសាការចងចាំជាបនាវត្រិសស្រនា សមនានាប់ការពនាយាបាល 

របួសផ្លលូវចិត្រ េិងយុត្រិធម៌។

បន្ទនាប់ពីការៃួលរលំននារបបកម្ពុជាបនាជាធិបតនាយនាយ ប៉ុល ពត 
ការផនាសះផនាសានៅកម្ពុជាស្ថិតក្នពុងស្នាេភាពងាយបនានាះសនានាំនៅឡើយ។

៧ មករា ១៩៧៩ - ៧ មករា ២០១៩
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�កសួងអប់រ� យុវជន និងកី� �ន�ក់ប���ល�រសែម�ងតួពី�បវត�ិ��ស�កម����ប�ធិបេតយ�����ំ១៩៧៥-១៩៧៩ េ�ក��ងកម�វ�ធីសិក�� 

និងេសៀវេ�ែណ�ំស��ប់�គ�បេ�ងៀនរបស់ខ��ន។ �គប់ទ�មង់�ំងអស់ សិល��ៈមិន�តឹមែត�វ�ធីដ៏ល�បំផុតក��ង�រចង�ំពីអតីត�ល

ែតប៉ុេ���ះេទ ប៉ុែន�ែថម�ំងរួមប���ល�ំង�រចង�ំ�មរេបៀបេផ��ងៗ���ស��ប់���ក់េរៀន និង��រណៈ។ កម�វ�ធីេនះទទួល�ន
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