
កបរសម្ភបសរបស់អ្នកមីង េថម សបវ៉ាង 

ក៖ អ្នកសម្ភបស ែញ៉ម សុគន្ធប   ខ៖ អ្នក្រតូវេគសម្ភបស េថម សបវ៉ាង 

 

ក៖ ជបដំបូងនបងខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់អ្នកមីងែដលឱ្យខ្ញុំសម្ភបសអំពីជីវ្របវត្តិរបស់មីង 

នបងខ្ញុំេឈ្មបះ ែញ៉ម សុគន្ធប ជបអ្នកសម្ភបសេនបក្នុងៃថ្ងេនះ។អញ្ចងឹអ្នកមីងេឈ្មបះអ្នកមីងេពញ 

អ្នកមីងេឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ េថម សបវ៉ាង។ 

ក៖ ចបសៃថ្ងេនះខ្ញុំសម្ភបសអ្នកមីងគឺេនបក្នុងៃថ្ងទី៩ ែខសីហប ឆ្នបំ២០១៦។កបរសម្ភបសេនះ្រតូវ 

បបនេរៀបចំេឡើងេដបយសកលវិទ្ល័យេនប្របេទសអបេមរិចេឈ្មបះថប បី៊ វ៉ាយ យូ សកលវិទ្ 

ល័យមបនកម្មវិធីេដើម្បីសម្ភបសអំពីជីវ្របវត្តិរបស់អ្នកមីងនិង្របជបពលរដ្ឋែខ្មរេដើម្បីេពលអនប 

គតេទបមុខេទបកូនេចបអ្នកមីងនិងមនុស្សជំនបន់េ្រកបយអបចដឹងដំេណើរេរឿងជីវ្របវិត្តឆបកជីវិត  

របស់អ្នកមីង។អញ្ចងឹអ្នកមីងអនុញ្ញបតឱ្យខ្ញុំដបក់កបរសម្ភបសមួយេនះចូលេទបក្នុងេវបសបយ 

របស់សកលវិទ្ល័យ បី៊ វ៉ាយ យូ ែដរឬេទមីង? 

ខ៖ ចបសខ្ញុំ្រពម។ 

ក៖ ចបសែដលេវបសបយេនះមបនេឈ្មបះថប www.cambodiaoralhistory.byu.edu េហើយនបង 

ខ្ញុំសូមចបប់េផ្តើមេធ្វើកបរសម្ភបសដល់អ្នកមីង អញ្ចឹងអ្នកមីងសូម្របបប់េឈ្មបះេពញរបស់អ្នកមីង 

ម្តងេទៀត? 

ខ៖ េថម សបវ៉ាង។ 

ក៖ មីងមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបអត់? 

ខ៖ អត់េទមបនែតមួយហ្នឹង។ 

ក៖ ែតមួយហ្នឹងេទេហ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ ចបសេតើអ្នកមីងេកើតេនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ េកើតេនបឆ្នបំ១៩៦៤។ 



ក៖ ១៩៦៤ េនបៃថ្ងែខទីបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ ៃថ្ងទី២ ែខ៥។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹអ្នកមីងេតើទីកែន្លងកំេណើតអ្នកមីងេនបភូមិឃុំណបែដរ? 

ខ៖ ឃុំពបរមបនជ័យ ្រសុកពបមរ េខត្តៃ្រពែវង។ 

ក៖ ចបសអ្នកមីងេកើតឆ្នបំែខ្មរជបសត្វអ្វីែដរមីង? 

ខ៖ ខ្លប។ 

ក៖ ឆ្នបំខ្លប េតើអ្នកមីងមបនបងប្អូន្របុស្រសីបុ៉ន្មបននបក់ែដរមីង? 

ខ៖ មបនទបំងអស់៨នបក់ វបមបន១០នបក់ែតបុ៉ល ពតវបសម្លបប់ម្នបក់េហើយស្លបប់អត់បបយម្នបក់។ 

ក៖ អូយអត់បបយេពលជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នឹង? 

ខ៖ ចបសេកើតមកគបត់អត់មបនទឹកេដបះ ម្តបយខ្ញុំគបត់អត់មបនអីហូបហ្ហ៎...។ 

ក៖ េហើយេកើតមកស្លបប់ហ្មងេទប? 

ខ៖ េកើតមកបបនយូរែដរ េកើតមកបបន៦ ៧ែខែដរបបនស្លបប់។ 

ក៖ ហូ...អត់មបនអ្នកណបេគេមើលែថេទអ្នកមីងេហ? 

ខ៖ ែថអីេនបអបពតគបត់អត់មបនទឹកេដបះអត់មបនអីហូបហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ឆ្នបំ៧៥(១៩៧៥)ហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េយើងកំពុងវឹកវរ កំពុងអត់អីសុីហប ជំនបន់ហ្នឹងសុីេស្ងបរមួយអីអញ្ចងឹេទប។ 

ក៖ ហុី...! 

ខ៖ វបមបនវបមិនខ្វះេទបុ៉ែន្តេគអត់ឱ្យេយើងហូប ។ 

ក៖ េហើយចុះឥឡវូបងប្អូនអ្នកមីងេនបរស់សព្វៃថ្ងបបនបុ៉ន្មបននបក់? 



ខ៖ ឥឡូវហ្នឹងបុ៉ល ពតសម្លបប់មួយឆ្នបំ៧៥(១៩៧៥)។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ គបត់អបយុ១៨េគសម្លបប់គបត់ េហើយកបលឆ្នបំ៧៥ខ្ញុំបបនស្លបប់មួយេទៀតេដបយម្តបយខ្ញុំអត់ 

មបនចំណីអបហបរអីអញ្ចងឹបំប៉នអញ្ចងឹ គបត់ស្លបប់កូនមួយេទៀតេទប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ឥឡូវេនបកូន៨នបក់។ 

ក៖ ៨នបក់ ឥឡូវពួកគបត់េនបឯណបខ្លះមីង? 

ខ៖ ពួកគបត់េនបឯ្រសុកម្នបក់េហើយមកេនបភ្នំេពញទបំងអស់គ្នប។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹអ្នកមីងេតើឪពុកអ្នកមីងគបត់េឈ្មបះអីេគែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ េឈ្មបះេថម អុ៊ល។ 

ក៖ េថម អុ៊ល មីងចបំថបគបត់ឆ្នបំកំេណើតរបស់គបត់េនបឆ្នបំបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ចបំេទ។ 

ក៖ ែតដូចជបេនបក្នុងសំបុ្រតកំេណើតរបស់អ្នកមីងគបត់េកើតឆ្នបំបុ៉ន្មបនវិញ? 

ខ៖ េមើលៗ ១៩៣៩។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ េនបភូមិឃុំអីេគែដរគបត់េកើតហប? 

ខ៖ គបត់េនបឃុំពបមមបនជ័យ ្រសុកពបមរ េខត្តៃ្រពែវង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ ្រសុកកំេណើតគបត់េនបហ្នឹង ខ្ញុំេកើតេនបហ្នឹងែដរ។ 

ក៖ ែតមីងចបំេទថបឪពុករបស់អ្នកមីងគបត់េកើតឆ្នបំែខ្មរអីេគែដរ ជបសត្វអីេគែដរមីង? 

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំឆ្នបំ្រជូក។ 

ក៖ ឆ្នបំ្រជូក ចបសអ្នកមីង អ្នកមីងដូចជបមបនកបរចងចបំអីខ្លះជបមួយឪពុករបស់អ្នកមីង 

អនុស្វរីយ៍ អីអញ្ចងឹហបអ្នកមីង? 



ខ៖ ជបមួយគបត់កម្សត់ េហើយគបត់ថបអេញ្ចកេដបយសបរេយើងជំនបន់ហ្នឹងខ្ញុំេនបអបយុ១២ 

១៣ឆ្នបំ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយវបអត់បបយែមនែទន េហើយខ្ញុំេហើយនឹងគបត់ហ្នឹងបបនេទបរក្រសូវេនប្រសុកែ្រសហប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយគបត់ែរកម្ខបង២េតប អង្ករម្ខបង២េតបេហើយខ្ញុំទូលមួយេតបមកពីរនបក់ឪពុក ហ្នឹងកូន 

អញ្ចងឹេទបទូលហ្ហ.៎..ឆ្ងបយហបណបស់ចូល១០០គីឡូដីអីេណបះ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ពីេខត្តៃ្រពែវងមក ដល់ទេន្លហ្ហ.៎..អញ្ចងឹកម្សត់ជបមួយគបត់េហើយខ្ញុំជួបគបត់ពីឆ្នបំ៧៥ 

(១៩៧៥)រហូតគបត់ជបប់គុកជំនបន់បុ៉ល ពតយកគបត់េទបដបក់គុកេធ្វើេម១០ខ្នងហ្ហ៎...េហើយេគ 

យកគបត់េទបដបក់គុកេហើយដល់េពលឆ្នបំ៧៣(១៩៧៣)ខ្ញុំរត់េទបែ្រសក្នុងរបបបុ៉ល ពតែខ្មរ 

្រកហមេកៀរខ្ញុំេទបឆ្នបំ៧៥(១៩៧៥) គបត់ជបប់គុកតបំងពីឆ្នបំ៧៣រហូតដល់ឆ្នបំ៧៥(១៩៧៣ 

១៩៧៥)បបនគបត់្រតលប់មកវិញ ្រតលប់មកវិញេយើងបបនចបប់េផ្តើមគបត់េយើងអត់បបយ េយើង 

េដើរសុំទបនេគេនបក្នុងបុ៉ល ពតហ្ហ៎...េយើងរត់េទប អត់មបនអីហូបហ្ហ៎...អញ្ចងឹដល់េពលឆ្នបំ៧៥ 

(១៩៧៥)ខ្ញុំបបនែបកគបត់េដបយសបរេគយកគបត់េទប េទបេរៀនសូ្រត េទបេរៀនសូ្រតជំនបន់អបពត 

េគេហបថបយកេទបេរៀនសូ្រត។ 

ក៖ េហើយេគសម្លបប់អីេទបមីងេហ? 

ខ៖ ជំនបន់ហ្នឹងេគអត់ទបន់សម្លបប់េទ េនបក្នុង៧៣ ៧៤(១៩៧៣ ១៩៧៤)អត់ទបន់េទ ចបប់ 

េផ្តើម៧៥(១៩៧៥) គបត់ដូចថបេគជិតពបក់កណ្ដាល៧៤(១៩៧៤) ចូលដល់៧៥(១៩៧៥)េគ    

្របែលងគបត់មកវិញេទបណបស់ ែតមកវិញគបត់ស្គម គបត់អត់អីហូបហ្ហ៎...គបត់ហូបតុកែក 

ហូបជីងចក់ និយបយរួមអត់មបនអីសុីេទេនប្រសុកែ្រសេគហូបអញ្ចឹងេឃើញជីងចក់ េឃើញតុកែក 

នបំគ្នបចបប់យកមក្របលបក់អបំងអីអញ្ចងឹេទប េហើយេពលគបត់មកវិញអីអញ្ចឹងេទបេយើងដូចថប 

េយើងមបនមុខរបរមួយដូចជបេគេទបហ្នឹង េគមបនសហករណ៍មួយអបណិតេយើង េគឱ្យែ្រសេយើង 

ទុកស្ទូងដកអីអញ្ចងឹេទប េហើយពួកខ្ញុំមុខរបរក៏ខ្ញុំមិនបបនេទបរក្រតពបំង អប្រតពបំងេគលក់េនប 

ផ្រហ្ហ៎...អប្រតពបំង្រសស់ហ្ហ៎...ជំនបន់េនបហ្នឹងសម្បូរៃ្រពឬស្សីណបស់។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ េហងេហើយអញ្ចងឹ។ 



ខ៖ េហើយេទបរក្រតពំាងហ្នឹង េហើយេទបរក្រតពបំងអីអញ្ចឹងេទប អ្នក្រសុកហ្នឹងេគមិនរកេទអ្នក 

្រសកុហ្នឹងេគអត់រកេទេគមបន្រសូវហ្ហ៎...េហើយេយើងរត់េទប េយើងអត់មបន្រសូវអត់មបនែ្រសអី 

េយើងេទបរក្រតពបំងហ្នឹងយកមកដូរ្រសូវអញ្ចឹងេយើង េទបរកមួយៃថ្ងបបនចូល្របែហល៥០ ៦០ 

គីឡូ្រតពបំងែដរ។ 

ក៖ អូយេ្រចើនណបស់អញ្ចងឹ។ 

ខ៖ សម្បូរណបស់ បុ៉នៗេនះយកមកេយើងចិតវបដបក់្រតបំទឹកអញ្ចឹងេទប អបណបេធ្វើ្រតពបំងជូរេធ្វើ 

េទប អបណបេធ្វើ្រតពបំងសបបេធ្វើេទប េហើយខ្ញុំេដើរដូរ្រសូវ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ តបំងពីតូចខ្ញុំេនឿយរហូត អញ្ចងឹបបនខ្ញុំអត់បបនេរៀនសូ្រតហ្នឹងេគ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយបន្ទបប់មកអញ្ចងឹេទបឆ្នបំ៧៥(១៩៧៥)ដូចជបៃថ្ងទី១៧េមសប ១៧េមសបវបជបែខ០៤  

េគរំេដបះទី្រកុងភ្នំេពញ អញ្ចងឹេពលហ្នឹងបងខ្ញុំចបប់េផ្តើមេធ្វើឆ្លប េធ្វើឆ្លប កងឆ្លប។ 

ក៖ េគេហបឱ្យេធ្វើែមនមីងេពលហ្នឹង? 

ខ៖ េពលហ្នឹងេគេហបឱ្យេយើងេធ្វើហប េគចបប់ដូចេគចបប់ទបហបនអញ្ចងឹ្របែកកអត់បបនេទ។ 

ក៖ េហើយេធ្វើេយើង្រតូវែតហ៊បនសម្លបប់េគឬក៏េម៉ចែដរ? 

ខ៖ គបត់អត់សម្លបប់េគេទេដបយសបរជំនបន់ហ្នឹងេគអត់ទបន់សម្លបប់េទឆ្នបំ៧៥(១៩៧៥)ចបប់េផ្តើម 

ដូចថបវបមបនសម្លបប់តិចៗេហើយចបប់េផ្តើមវបមបនសម្លបប់តិចៗ េហើយដល់េពលអញ្ចងឹេទបបងខ្ញុំ 

េគយកគបត់មកសម្លបប់េនបពេបបម ពៃន្លៃ្រពពែពេនះ ែហ្អងអត់ស្គបល់េទេនបេខត្តៃ្រពែវងែដរ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយស្លបប់អញ្ចងឹេទបេទបរហូតដល់ឆ្នបំ៧៥(១៩៧៥)អញ្ចឹងេទបជិតចុងឆ្នបំ៧៦(១៩៧៦) 

េយើងចបប់េផ្តើមជេម្លៀសមក្រសុកវិញ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយចបប់េផ្តើមជេម្លៀសមក្រសុកវិញពួកេយើងចបប់េផ្តើមអត់បបយេហើយ េហើយចបប់ 

េផ្តើមអត់បបយអញ្ចងឹេនបឆ្នបំ៧៥ ៧៦អញ្ចងឹ(១៩៧៥ ១៩៧៦)ពួកេយើងចបប់េផ្តើមដូចជបដំាដុះអី 



កបប់ដីកបប់អីដបំដំឡូងដបំអី បុ៉ែន្តេយើងដបំេទបដូចថបផលដំណបំដូចហុចេអបយេយើងហ្ហ៎...ដូចថប 

វបផ្តល់ែផ្លផ្កប ដំឡូងអីអត់ខ្វះហូបេទ បុ៉ែន្តេគអត់ឱ្យេយើងហូបេទ ចបប់េផ្តើមដូចថបេយើងមបនេចក 

មបនអីអញ្ចងឹេទប េយើងចបប់េផ្តើមវបែចកេចកអីឱ្យេយើងអញ្ចងឹេទបណបស់ េស្ងបរម្នបក់មួយៗ ពួក 

េយើងចបប់េផ្តើមគបសគ់ល់អបល្ហុងេយើងហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ល្ហុងហ្នឹងយកេទបឆ្លូស ឆ្លូសេហើយេយើងយកេទបេឆ្ពបរទឹកេហើយេយើងយកមកដបំបបយ 

លបយអង្ករមួយ្រគបប់ៗ។ 

ក៖ េហើយហូបឆ្ងបញ់ែដរមីងេហ? 

ខ៖ េទបះបីឆ្ងបញ់មិនឆ្ងបញ់េយើងអត់េយើងឆ្ងបញ់េហើយ ហ្នឹងេហើយ េហើយ្រតកួនេយើងហ្នឹង ្រតកួន 

្រតេកចេយើងហ្នឹងយកមកហបន់េហើយ្រសុះេហើយដបក់លបយអង្ករដបំបបយ។ 

ក៖ អប្រតកួន្រតេកចហ្នឹងែមន? 

ខ៖ អប្រតកួន្រកហមៗហ្ហ៎...។ 

ក៖ ដបក់្រតកួន្រតេកចពុកហ្មង។ 

ខ៖ អត់េទ អប្រតកួន្រកហមេយើង អប្រតកួន្រតេកចហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េយើងយកមកហបន់តូចៗេទប េយើងេស្ងបរវបអបជ័រេចញេយើងដបក់ដបំបបយ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ អង្ករមួយ្រគបប់ៗ។ 

ក៖ ហុ.ី..េវទនបណបស់មីងេណបះ? 

ខ៖ េវទនបណបស់ េហើយេ្រកបយមកអញ្ចងឹេទបឆ្នបំ៧៧(១៩៧៧)េគចបប់េផ្តើមផ្ទុះអបវុធម្តងេទៀត 

េដបយសបរពួកេយើងេនបតំបន់បូព៌ា េហើយពួកនបរតីវបេទបៃវ៉ពួកេយើង ដល់អញ្ចឹងពួកេយើងចបប់ 

េផ្តើមេវទនបម្តងេទៀត េហើយពួកេយើងរត់េគច្រគបប់េដបយសបរបូព៌ាហប ពួកនបរតីេទបបបច់ពួក 

បូព៌ាអញ្ចឹងេគថបពួកេយើងក្បត់ចូលយួនអីអញ្ចឹងហប េគចបប់េផ្តើមសម្លបប់មួយសបរកបលហ្នឹង 

សម្លបប់េ្រចើនែមនែទន េហើយចបប់េផ្តើមមកអញ្ចងឹេទប ចបប់េផ្តើមពួកនបរតីរំេដបះពួកេយើងបបន 



េទបពួកេគ្រគប់្រគងទបំងអស់ េហើយេពលហ្នឹងពួកវបចបប់េផ្តើមសម្លបប់ពីហ្នឹងមករហូតមកអញ្ចងឹ 

េទបអញ្ចឹងដល់េពលក្នុងឆ្នបំ៧៧(១៩៧៧)ហ្នឹងេគចបប់េផ្តើមចបប់េផ្តើមយកភូមិេយើងយកេទប   

សម្លបប់ បុ៉ែន្តដូចជបអកុសលអីអត់បបនសម្លបប់េទដូចថបេគយកមួយកំណបត់ភូមិអញ្ចងឹយកេទប 

សម្លបប់េនបៃ្រជ េនបទួលៃ្រជហប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ដល់េពលែស្អកេឡើងដូចថបដូចជបមបនអព្ភូតេហតុមួយេទបជួយដូចជបមបនេភ្លើងអីមួយធំ 

អញ្ចងឹេទប ែថរក្្របជបជនេនបហ្នឹងេគេហបេបើេនប្រពះពុទ្ធេគេហបទសបូរមីហប េទបេទបដល់ហ្នឹង 

េភ្លើងហ្នឹងែហរេហបះបីជំុហ្នឹង េហបះបីជំុ្របជបជនហ្នឹងក្នុងភូមិខ្ញុំហ្នឹងែដលេគយកេទបសម្លបប់េនប 

ទួលៃ្រជហ្នឹងហប េពលែស្អកេឡើងអត់បបនសម្លបប់េទពួកេយើងបបនមកវិញទបំងអស់។ 

ក៖ ហុី...! 

ខ៖ មកវិញទបំងអស់អញ្ចងឹេហើយដល់េពលេ្រកបយមកេចះែតរស់េនបអញ្ចងឹេទប េគឈប់ 

សម្លបប់េហើយណបស់។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េគឈប់សម្លបប់េហើយេគចបប់េផ្តើមសម្លបប់ខបងពីែ្រសមកវិញ។ 

ក៖ ហុី...! 

ខ៖ េគយកពីខបងែ្រសពីជនបទមកដបក់ទូក កបលហ្នឹងជំនបន់បុ៉ល ពតេគមបនទូកហប េគមបន 

ទូកេគធំៗអញ្ចងឹេទប េគជូន្របជបជនេទបេពបធិ៍សបត់ បបត់ដំបងេគចបប់េផ្តើមបញ្ជូនេទបសម្លបប់ 

បេណ្ដើរៗរហូតអញ្ចងឹ េទបេហើយពួកេយើងេគទុកសម្លបប់េនបតបមេកបះបុ៉ែន្តេដបយសបរេពលហ្នឹង 

េអើយេពលហ្នឹងពួកេយើងដូចថបបបនរម្លងមក៧៨ ៧៩(១៩៧៨ ១៩៧៩) ដូចវបចបប់េផ្តើមផ្ទុះ 

អបវុធកបន់ែតខ្លបំងេទបក្នុង៧៩(១៩៧៩)បបនេគរំេដបះ េបើតបមែតនិយបយវបមបនេរឿងរ៉ាវេ្រចើនែមន 

ែទន ពួកេយើងកម្សត់ែតខ្ញុំនិយបយកបត់ៗហប វបែវងឆ្ងបយេពលែដលពួកេយើង េយើងនិយបយពី 

្របវត្តិឆ្នបំ៧៣(១៩៧៣) ពួកេយើងរត់កបត់្រគបប់េផ្លបងមបនកប៉បល់េហបះទម្លបក់ េហើយេយើងអត់អី 

ញុំា េយើងេដើរសុំបបយសុំអីហូបអញ្ចងឹហបវបកម្សត់ែមនែទន។ 

ក៖ មីងេនបៃ្រពែវងែមនមីង? 

ខ៖ ចបសខ្ញុំេនបៃ្រពែវង េដបយសបរពួកខ្ញុំជបេគេហបពួក១៧អឺ...ពួក្របជបជនចបស់។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ ពួកេយើងេទបេនបមុនេគ ពួកឆ្នបំ៧៥(១៩៧៥)េគេហបពួក១៧េមសបថ្មី។ 

ក៖ ពួកថ្មីៗហ្នឹងហ្មងេហ? 

ខ៖ ចបសេយើងេឃើញេគសម្លបប់េនបនឹងែភ្នកអបេនះមីងេនបតូចៗកបលហ្នឹង។ 

ក៖ មីងេឃើញែដរេហ? 

ខ៖ ខ្ញុំេឃើញេតើេដបយសបេគ...។ 

ក៖ េគសម្លបប់រេបៀបេម៉ចែដរមីង? 

ខ៖ េគអេញ្ចកេដបយសបរទបហបនេនបគបត់មបនសក្តិធំៗគបត់េទើបែតមបនសក្តិ១ សក្តិ២អីអញ្ចងឹ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េនបេខត្តៃ្រពែវងេយើងេគរំេដបះៃ្រពែវងហ្ហ៎...ពួកគបត់ខ្ទង់្របែហលជប៥ ៦០០នបក់ទបហបន 

ហប...េគយកេទបដបក់េនបសហករណ៍មួយមបនផ្ទះមបនផ្ទះធំៗ ពីេពលអញ្ចឹងេគចបប់េផ្តើមៃវ៉ 

ទបហបនហ្នឹងេគៃវ៉េហើយគបត់េស្លៀកសបរុងគបត់ស្គម េគលីងអប្រគបប់ដីេយើងបុ៉នៗេមៃដហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយហបលឱ្យស្ងួតេហើយេពលេគ េគយកគបត់េទបកបប់្របលបយទឹកហ្ហ៎...េគចបប់េផ្តើម 

អំេបបះែខ្សហ្នឹង អ្នកណបេដើរេវៀចអីវបចបប់េផ្តើមបបញ់ចំពបមេកបស៊ូហ្នឹង ខ្ញុំឈរេមើល ខ្ញុំេនបតូចេនប 

១២ឆ្នបំហ្ហ.៎..េហើយដល់េពលេនះពូមួយហ្នឹងេគថបគបត់ហ្នឹងលួចមបន់េគ សុីអញ្ចងឹគ្នប២នបក់ឯង 

ដឹងេទ វបឱ្យសុីមបន់ទបំងអបចម៍សុីទបំងេនបម គ្នបសុីេម៉ចចូលេពលអញ្ចងឹេទបៃវ៉គ្នប ៃវ៉មិនែមនៃវ៉ 

ធម្មតបេទអបសុីេយើងវបមបនអបសុីបន្លបលួស ែតកែន្លងៃវ៉េទកែន្លងវបកបន់គឺវបលួសឱ្យស្អបត ដល់ 

េពលកែន្លងៃវ៉ពួកអឺ...ទបហបនហ្នឹងវបមបនបន្លប មនុស្សេយើងកបលណបៃវ៉ខ្លបំងែមនែទនែ្រសកអត់ 

រួចេទដូចចុកហប អញ្ចឹងឱ្យគបត់ដូច្រកបបដូចេគបអញ្ចឹងទបំងពីរនបក់ហ្នឹងខ្ញុំឈរេមើល។ 

ក៖ ៃវ៉ទបល់ែតស្លបប់ហ្នឹង? 

ខ៖ ៃវ៉ទបល់ែតៗែ្រសកែលងរួចេទប ៃវ៉ៗទបល់ែតគបត់ហ្នឹងដួលេទបដីេទបបបត់មបត់េទបវបអូសគបត់ 

េទបទុកមួយកែន្លង េហើយេពលេទបខ្ញុំេក្មងហ្ហ៎...ខ្ញុេំក្មងខ្ញុំភ័យ ខ្ញុំរត់មក។ 

ក៖ ហុី...!  



ខ៖ េហើយដល់េពលេ្រកបយមកេគៃវ៉គបត់េទៀតេហើយយកគបត់េទបកប់ទបំងរស់ សុទ្ធទបហបន 

ជំនបន់ហ្នឹងទបហបន។ 

ក៖ េហើយតៃដអត់េកើតហ្មងេហើយ។ 

ខ៖ តៃដអី េហើយពួកវបអ្នកៃវ៉ហ្នឹងអបយុ១៧ ១៨ឆ្នបំហ្នឹងពួកវបតូចៗហ្នឹង ពួកវបតូចៗេទ ពួកនបរតី 

និយបយរដឺនៗ។ 

ក៖ េចះែតេលើកៃដេទបរួចែដរមីងេណបះ? 

ខ៖ អឺ...េនបក្នុងសម័យហ្នឹងមិនែមនថបពួកវបេលើកៃដៃវ៉រួចេទសូម្បីែតបងប្អូនឯងក៏សម្លបប់ 

ែម៉ឪឯងអីែដរដូចជំនបន់ហ្នឹងដូចវបេមបរបបំងជញ្ជបំងបិទ និយបយរួមដូចជបជំនបន់ហ្នឹងេគបំពបក់  

បំប៉នេគបលជំហរអីអញ្ចងឹេទបណបស ់ហ្នឹងេហើយមិត្តសម្លបញ់េគហ្នឹងេគយលេ់យបគ។ 

ក៖ េហើយដល់េពលែបកមកហ្នឹងជួបអបមនុស្សអញ្ចឹងៗមបនអ្នកណបេគៃវ៉េទមីង? 

ខ៖ អត់េទពួកវបដូចែបកអញ្ចងឹមកអត់ដឹងថបណបអស់ផង េដបយសបរេនបក្នុងឆ្នបំ៧៩(១៩៧៩) 

ហ្នឹងខ្ញុំ្របជបជនចបស់េគឱ្យខ្ញុំេធ្វើកូនេពទ្យ េគឱ្យេធ្វើកូនេពទ្យហប េគឱ្យខ្ញុំៃវ៉ថ្នបំទន្យ អបដំឡូង 

េយើងហបលេហើយេយើងយកមកេយើងកិនវបេហើយេយើងៃវ៉វបឱ្យម៉ត់ជបមួយេចកខ្ចី េគយកមក េធ្វើ 

ថ្នបំស្លរកែន្លង កែន្លងដូចជបេគេហបថបបន្ទបយសង្កបត់េគដល់េពលខ្ញុំចបំ៧៩(១៩៧៩)ហ្នឹងមបន 

េគរំេដបះពីែ្រស មកសុទ្ធែតេពទ្យេហើយមបសេអើយមបស មបសទបំងធុងៗ្រគបប់សុទ្ធែតមបស 

ដឹងយកេទបណបមកណបេទេយើងជំនបន់ហ្នឹងេយើងអត់ចង់បបន វបពិបបកេពកហប េហើយដល ់  

េពលអញ្ចងឹខ្ញុំជួបេពទ្យ េពទ្យ្រសុកហប...េគេហបខ្ញុំសមមិត្តនបរីអត់អបចេនបបបនេទយួនអបករថប 

យួនអបករេយើងេហើយវះេពបះេហើយ្រចកេស្មបេយើងអត់អបចេនបបបនេទ។ 

ក៖ េហើយមីងែមនេហ? 

ខ៖ េគខ្លះវបមបនែមន វបមបនហប េបើអញ្ចងឹអឺ...ដល់េពលអញ្ចឹងេទបពួកខ្ញុំ ពួកខ្ញុំអត់េទ េគទម្លបក់ 

េនបអ្នកេលឿង អ្នកេលឿងេនបអបជិតស្ពបនអ្នកេលឿងហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំេនបជិតស្ពបនអ្នកេលឿងហ្នឹងែដរ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អញ្ចងឹេគទម្លបក់េនបក្នុងេពលែត១េម៉បង េហ...វបៃវ៉ពីហ្នឹងមក្រសុកខ្ញុំ អញ្ចឹងពួកខ្ញុំរត់េហើយ 

េហើយពួកខ្ញុំមបនអឺ...េពទ្យឆ្មបម្នបក់គបត់អត់ឱ្យខ្ញុំេទបេទ អត់ឱ្យខ្ញុំរត់េឡើងេលើេទ ពួកគបត់រត់ 

េឡើងេលើរហូតដល់េទបអបេមរិចដល់សព្វៃថ្ងហ្នឹង និយបយរួមពួកអ្នកែ្រសេនបៗអបេមរិចហ្នឹងេគ 



ពួកគបត់រត់ពីឆ្នបំ៧៩(១៩៧៩)ហ្នឹងពួកគបត់ជេម្លៀសេឡើងមកេលើមកេហើយស្ពបយែតមបស 

ស្ពបយែតអីហ្នឹងមកអញ្ចងឹេទប។ 

ក៖ កប៉បល់េហបះមកយកម៉ងមីងេហ? 

ខ៖ អត់មបនកប៉បល់េហបះេទ េដបយសបរកប៉បល់េហបះហ្នឹងគឺទម្លបក់ហ្មង ជំនបន់ហ្នឹងវបមបន 

កប៉បល់េហបះទម្លបក់ែដរេតើ។ 

ក៖ ចុះេពលេឡើងេទប្របេទសេគហ្នឹងេទបចូលដល់ដីៃថឬក៏េម៉ច? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងេទ ខ្ញុំអត់ដឹងេដបយសបរពួកខ្ញុំអត់បបនចូលេទបេឡើងដីៃថេទ េដបយសបរពួកខ្ញុំ 

អត់េទបតបមេគេទ ពួកខ្ញុំអត់េទបេទ េដបយសបរេទបហ្នឹងៗអ្នកខ្លះមបនអ្នកេទបដល់្រពំ្របទល់   

អញ្ចងឹេទប អ្នកខ្លះហ្នឹងេទបអត់ដល់ក៏ស្លបប់ផ្ទុះមីនកណ្ដាលផ្លូវអីអញ្ចឹងេទប ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ អូយ...ពីបបកណបស់មីង។ 

ខ៖ អញ្ចងឹពួកេយើងេទបអត់ដល់េទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយដលអ់ញ្ចងឹខ្ញុំអត់បបនេទបជបមួយពួកគបត់េទ ខ្ញុំេដបយសបរម្តបយឪពុកខ្ញុំេនបេ្រកបយ 

ខ្ញុំេទបមុខ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ អញ្ចងឹខ្ញុំបកេ្រកបយវិញ ខ្ញុំេនបតូចហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ អបយុ១៣ ១៤ខ្ញុំេនបតូចហ្ហ៎...។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយអត់ដឹងអី។ 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងេទ េហើយេបើសិនជបៗខ្ញុំដឹងដូចឥឡូវ្របែហលជបខ្ញុំេទបតបមេគេដបយសបរេគេចះ 

ែតេទបៗរហូតដល់ជំរុំ េគេទបដល់ជំរុំអ្នកខ្លះក៏ស្លបប់កណ្ដាលផ្លូវេទប អ្នកខ្លះេទបក៏អត់េទបក៏បបន 

មបនជីវិតរហូតេទបដល់ដីៃថេទប េហើយក៏បបនេចញេទប្របេទសេ្រកបអីេទបអញ្ចឹងេទប។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 



ខ៖ ែតអបេទបដល់ហ្នឹងតិចេទ ែតអបស្លបប់ហ្នឹងវបេ្រចើនេដបយសបរជំនបន់ហ្នឹងវបសម្បូរមីន។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ សម្បូរមីនសូម្បីែត្រសុកខ្ញុំឆ្នបំ៧៥(១៩៧៥)េពលណបេយើងមកបង្កបេង្កើតផលេគែចកដីែចក 

អីឱ្យេយើង េហើយអញ្ចងឹេយើងកបប់ដីេទបជួនកបល្រតូវ្រគបប់ េគេហប្រគបប់ឃ្លីអបបំុបី៊ហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ក៏ផ្ទុះងបប់អីខ្លះអញ្ចងឹ ខ្លះេទបរហូតដល់ពិកបរដល់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងេទបហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ អញ្ចងឹមីងស្រមបប់ម្តបយរបស់មីងម្តង េតើម្តបយមីងគបត់េឈ្មបះអីេគែដរមីង? 

ខ៖ ម្តបយខ្ញុំេឈ្មបះ សុខ េហង។ 

ក៖ អឺ...ដូចជបេកើតឆ្នបំណបែដរមីងេនបក្នុងសំបុ្រតកំេណើតេគដបក់បុ៉ន្មបន? 

ខ៖ សុខ េហង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ១៩៤៤។ 

ក៖ គបត់េកើតេនបឯណបវិញែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ គបត់េកើតេនបអឺ...តបេគបលដង្របបក់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េនបតបេគបលដង្របបក់ គបត់េកើតេនបហ្នឹងហ្មង គបត់េកើតេនប្រសុក។ 

ក៖ េនបៃ្រពែវងែដរ? 

ខ៖ អត់េទម្តបយខ្ញុំអត់េកើតេនបៃ្រពែវងេទ គបត់្រសុកេនបេផ្សង គបត់េនបតបេគបលដង្របបក់ ពបម 

ចបថបេយើងេនះ េខត្តកណ្ដាលែដរ េនបភ្នំឥដ្ឋរស្សហប។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ េគេហបេខត្តអីេគភ្នំឥដ្ឋរស្ស ខ្ញុំអត់ដឹងេទ។ 

ក៖ ភ្នំឥដ្ឋរស្សេនបេខត្តកណ្ដាលែដរ? 



ខ៖ េខត្តកណ្ដាល ហ្នឹងេហើយគបត់េនបតបេគបលដង្របបក់។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយជិតចូលកំពង់ឆ្នបំង។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយៗ! 

ក៖ អញ្ចងឹមីងមបនអនុស្វរីយ៍អីខ្លះជបមួយម្តបយរបស់អ្នកមីងអញ្ចឹងហប? 

ខ៖ ែម៉ខ្ញុំេពលែដលគបត់អឺ...ែបកពីឪពុកខ្ញុំេទបគបត់បបនជិះកង់ចបស់មួយ កង់កញ្ចបស់ហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អឺ...េទបទិញ្រទព្យេទបដល់អូររបំងឪ ស្វបយអន្ទរហ្ហ៎...ដល់សួងេមមត់ហ្ហ៎...េគបបន្រតប់មួយ 

បបវអញ្ចងឹេទប។ 

ក៖ ឆ្ងបយេម៉្លះ្រគបន់ែតទិញ្រតប់? 

ខ៖ អត់មបនេទេនប្រសុកែ្រស អត់មបនេយើងអត់មបនេទ្រសុកេគសម្បូរ េមមត់ ពញ្ញបែ្រកកេនះ 

សម្បូរែផ្លេឈើហប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េយើងេនបតំបន់២៤េយើងអត់មបនេទ្រគបន់ែតខ្ញុំេនបតូចៗហ្ហ៎...គបត់បបនមួយបបវ គបត់េដើរដូរ 

្រសូវជិះកង់ដូរ្រសូវបបនមកអញ្ចងឹេទបគបត់មកចិញ្ចឹមកូន អត់ឪពុកខ្ញុំៗបុ៉ល ពតយកេទបេរៀន 

សូ្រតហ្ហ.៎..។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ គបត់ចិញ្ចឹមខ្ញុំពីឆ្នបំ៧៣(១៩៧៣)រហូតដល់៧៥(១៩៧៥)៧៤ ៧៥ បីឆ្នបំបបនពុកខ្ញុំ្រតលប់ 

មកវញិ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ េហើយចបសពិបបកណបស់ ចបសេហើយគបត់មបនកូនខ្ចីផង ប្អូនខ្ញុំអបមួយឆ្នបំជូត 

ហ្នឹង ហ្នឹងេហើយ េហើយដល់គបត់រួចផុតពីហ្នឹងេទបេយើងចបប់េផ្តើមសុីឈ្នួលស្ទូងឱ្យេគ សុីឈ្នួល 

ស្ទងូេហើយដល់េពលែខរដូវ្រចូត េយើងជួយ្រចូតេគអីអញ្ចងឹេទប។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ ហ្នឹងេហើយរបល់រដូវអីអញ្ចងឹ េទបដលែ់ខមបនអឺ...្រសូវអញ្ចងឹេទៀតេយើងជួយេគេដើរជួយ 

េរបយជួយអីេគអញ្ចងឹេទបណបស់។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយេពលេយើងរត់េទប េទបេនប្រសុកេគេយើងអត់មបនអីេ្រកបពីហ្នឹងេទ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ ចុះមីង មីងេរៀនបបនថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់បបនេរៀនអីនឹងេគេទ។ 

ក៖ បុ៉ែន្តអ្នកមីងេចះអបនអក្សរអីទបំងអស់? 

ខ៖ ខ្ញុំេចះអបន ខ្ញុំេចះសរេសរេដបយសបរខ្ញុំេរៀនធម៌។ 

ក៖ ហ្ហ៎...! 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀនធម៌ េហើយដល់េពលខ្ញុំេរៀនធម៌ស្មូត ធម៌អីអញ្ចឹងេទបខ្ញុំេចះេមើលបបលីអីបបនខ្លះៗ 

េទប។ 

ក៖ ហ្ហ៎...! 

ខ៖ ខ្ញុំេចះសរេសរ។ 

ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 

ខ៖ េដបយសបរេនបជំនបន់បុ៉ល ពតខ្ញុំរត់េទបតបំងពីខ្ញុំអបយុបបន១២ឆ្នបំ ខ្ញុំកំពុងេរៀនថ្នបក់ទី១ 

ថ្នបក់អុ៊ងតបំងហ្ហ៎...ខ្ញុំបបនរត់ពីែ្រសអញ្ចងឹអត់បបនេរៀនេទ សបលបេរៀនេទេដបយសបរពួកេយើងេទប 

េនបែ្រសេគទម្លបក់រហូត កប៉បល់េហបះអបស្លបបកបត់អបមិចអបេបអីហ្នឹង ឈូសទម្លបក់អីទបំងអស ់

រហូតេយើងអត់បបនេរៀនេទេយើងគិតែតពីរត់េទ េយើងេនបែតក្នុង្រតង់េសេទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េយើងអត់សូវបបនេធ្វើអីេទ។ 

ក៖ អញ្ចងឹមីងែដលធ្លបប់ពីេក្មងមកែដល្រសៃម៉ធំេឡើងចង់េធ្វើអីអត់មីង? 

ខ៖ ខ្ញុំកបលខ្ញុំេនបេក្មងខ្ញុំ្រសៃម៉ខ្ញុំចង់េរៀនេចះ ខ្ញុំចង់េរៀនេធ្វើ្រគូបេ្រងៀន ដល់េពលអត់បបនដូច 

បំណង។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ ខ្ញុំស្តបយ ខ្ញុំអត់បបនសុំ េពលែបកេហើយខ្ញុំសុំឪពុកខ្ញុំេរៀនគបត់អត់ឱ្យេរៀនេទេដបយសបរខ្ញុំ្រក 

េពក។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ខ្ញុំកូនបងេគ្រសីហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ខ្ញុំមបនបង្របុសមួយេទៀត បន្ទបប់ខ្ញុំមបន្របពន្ធែបកេនបែតេយើង្រសីេទ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ្រតូវរ៉ាប់រងអីេទៀត។ 

ខ៖ រ៉ាប់រងអញ្ចងឹខ្ញុំេធ្វើ្រតូវកបររ៉ាប់រងស្ទូងដកអីេលើខ្ញុំទបំងអស់។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ដលអ់ញ្ចងឹខ្ញុំអត់បបនេរៀនេទ ហ្នឹងេហើយខ្ញុំអត់បបនេរៀនេសបះ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងមីងស្រមបប់ចំណូលចិត្តមីងវិញម្តង មីងចូលចិត្តពិសបរម្ហូបអីេគជបងេគ? 

ខ៖ ខ្ញុំហ្ហ៎...ខ្ញុំចូលចិត្តសម្លរែខ្មរសុទ្ធ ្របេហើរ ម្ជូរខ្ញុំចូលចិត្ត។ 

ក៖ មីង មីងស្លរឆ្ងបញ់ណបស់។ 

ខ៖ ចបសខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដូចឆបអីអត់សូវេទ ខ្ញុំចូលចិត្តដូចជបម្ហូបសបមញ្ញ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ដូចជបម្ហូប ដូចជបរប្រស្ត ម្ហូបែ្រសហប។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចងឹ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹមីងេពលទំេនរមីងចូលចិត្តេធ្វើអីេគែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំអបេរឿងទំេនរកបរងបរខ្ញុំេ្រចើនណបស់ េបបសផ្ទះ ជូតផ្ទះខ្ញុំេធ្វើឱ្យែតមបនអីខ្ញុំេធ្វើ ទបំងអស់។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ េធ្វើអត់មបនេពលេដកេពលពួន ដូចថបេយើងេធ្វើ្របឹងែ្របងក្នុងជីវិតហ្នឹងហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កំុឱ្យវបពិបបកហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹមីងស្រមបប់អឺ...េតើអ្វីែដលអ្នកមីងចងចបំជបងេគេនបក្នុងជីវិតរបស់មីង 

ហប? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ ចបសមីងចងចបំអ្វីជបងេគក្នុងជីវិតរបស់មីង ភបពរីករបយឬក៏សប្យអីអញ្ចងឹហប មីងចងចបំ 

អីេគជបងេគ? 

ខ៖ ចងចបំកបរទុក្ខលំបបកេពលែដលេយើងមបន្រគួសបរេហើយេយើងែបកគ្នប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយេយើង ចងចបំដូចថបេយើង្រតូវ្របឹងែ្របងេដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលកូនខ្ញុំចងចបំជបងេគមួយ 

ហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េដបយសបរេយើង្របឹង េពលែដលេយើងកបរេហើយចបប់េផ្តើមកូនខ្ញុំបបន៣ឆ្នបំ ខ្ញុំចបប់េផ្តើមែបក 

គ្នប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ខ្ញុំចបប់េផ្តើមមបនគំនិតមួយថបខ្ញុំ្រតូវែត្របឹងេធ្វើអីក៏ខ្ញុំេធ្វើែដរ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ឱ្យែតបបនកូនខ្ញុំេរៀនអញ្ចងឹខ្ញុំចបប់េផ្តើមេធើ្វអនបម័យេគដំបូង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េធ្វើអនបម័យ េហើយខ្ញុខំ្ញុំ សន្សំលុយសន្សំកបក់បបនទិញកង់ទិញអីឱ្យវបេរៀនឱ្យវបសូ្រតហប។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ ហ្នឹងេហើយខ្ញុំ ចបប់េផ្តើម ខ្ញុំ្របឹងែ្របងែដលក្រមងែដលខ្ញុំមបនអនុស្វរីយ៍ខ្ញុំចងចបំជបងេគខ្ញុំ 

សប្យែមនែទនេដបយសបរកូនខ្ញុំេរៀនបបនចប់ចុងចប់េដើម។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងបបនល្អ កូនែតមួយែមនែតល្អ។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ អញ្ចងឹមីងស្រមបប់ដូចជីវិតមីងហបពីមុនេហើយឥឡូវវបខុសគ្នបេម៉ចែដរមីង? 

ខ៖ ្រគបន់ែតថបេយើងរស់េនបក្នុងរបបបុ៉ល ពតេយើងរស់េនបក្នុងរបបលន់ នល់េយើងរស់េនបបបន 

តិច។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េយើងេនបេក្មង េយើងសប្យក៏ពិតែមនខ្ញុំរស់េនបក្នុងលន់ នល់ សម័យសេម្តចខ្ញុំរស់េនប 

បបនតិច។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ សប្យែដរហប េនបហ្នឹងវបអត់មបនេចបរឆក់ េចបរប្លន់អីេដើរេលងយប់អី ឪពុកម្តបយខ្ញុំគបត់ 

មកេនបភ្នំេពញហប អញ្ចឹងេហើយដល់េពលមកសម័យដូចថបវបជួបែតបញ្ហបរហូតតបំងពីខ្ញុំេកើត 

មកសប្យបបនតិច។ 

ក៖ ស្រង្គបមរហូត? 

ខ៖ ស្រង្គបមរហូត គិតេទបខ្ញុំរស់េនបក្នុងជំនបន់សេម្តចបបនែតបុ៉ន្មបនឆ្នបំហ្នឹងេគចបប់េផ្តើមៃវ៉គ្នបតបំង 

ពី៧០(១៩៧០)េគទម្លបក់សេម្តចអី ខ្ញុំចបប់េផ្តើមជួបស្រង្គបមរហូត ខ្ញុំអត់ែដលបបនរីករបយេទ 

អញ្ចងឹមួយជីវិតខ្ញុំជួបស្រង្គបមរហូត។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយមកដល់េពលឥឡូវហ្នឹងដូចវបអបខួរក្លហ្នឹងវបេនបដិតជបប់ស្រង្គបមហ្នឹងហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អត់ទបន់្រសលះេទ អញ្ចងឹេពលែដលមបនេក្មងមបនកម្មវិធីអីអញ្ចងឹ ខ្ញុំអត់ចង់ឱ្យេក្មងេទប 

េទ។ 



ក៖ ខ្លបចមបនបញ្ហបអីេទៀត? 

ខ៖ ចបសេយើងគិត ខ្ញុំគិតេមើលពីសម័យេកបះេព្រជ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ េយើង្រតូវចបំថបកំុសប្យ កំុឱ្យក្លបយជបទុក្ខ ខ្ញុំែតងែត្របបប់កូនក្មួយខ្ញុំថបេ្រគបះថ្នបក់េយើង 

អត់ដឹងថបវបយ៉បងណបយ៉បងណីេទ។ 

ក៖ េចះែតកបរពបរខ្លួន។ 

ខ៖ អញ្ចខឹ្ញុំ្រតូវែតមបនអបរម្មណ៍េផ្តបតមួយហ្នឹង េហើយខ្ញុំមបនអបរម្មណ៍ដូចថបមបនអូ៊អរេហើយ 

សប្យបំផុតខ្ញុំអត់ឱ្យចូលចំេណបមេទចបស។ 

ក៖ សប្យជបមួយ្រគួសបរអីល្អជបង។ 

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តដូចថបចង់េទបណបអញ្ចងឹេទប ឧបមបថបចង់េទប្រសុកអីអញ្ចងឹេទបសប្យេនប  

្រសុកអី អញ្ចងឹេទបវបេដើរខ្ញុំអត់សូវេដើរនឹងេគេទ ខ្ញុំអត់សូវេដើរេលងេធ្វើអីសប្យអីេទអឺ...េបើេគ 

បបួលេទបេសៀមរបបអីហ្នឹងេទបេលងម្តងអញ្ចងឹេទប។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងមីងស្រមបប់ដូនតបរបស់មីងខបងឪពុកហប មីងចបំថបគបត់េឈ្មបះតបអី 

យបយអីអត់? 

ខ៖ ខ្ញុំចបំខបងឪពុកខ្ញុំ ខ្ញុំចបំអឺ...េឈ្មបះគបត់េឈ្មបះតបេថម ែប៉ន េថម។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ជីតបទួតខ្ញុំេឈ្មបះតបែប៉ន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ែតគបត់ស្លបប់េនបសម័យរប្រស្តនិយម សម័យជំនបន់សេម្តចឪហ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយយបយខ្ញុំគបត់ស្លបប់ឆ្នបំ១៩៨៧។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ អបអូនខ្ញុំេកើត យបយខ្ញុំគបត់ស្លបប់។ 



ក៖ គបត់ស្លបប់អបយុបុ៉ន្មបនមីង? 

ខ៖ គបត់ស្លបប់្របែហលខ្ទង់អបយុ៧០ជបង ៧២ ៧៣។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយគបត់ស្លបប់។ 

ក៖ ១៩៧២ ៧៣ហ្នឹង? 

ខ៖ គបត់អបយុ៧២ ៧៣គបត់ស្លបប់។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ្របែហលជបេលើសហ្នឹង្របែហលជិតចូល៨០េហើយ ្របែហលជបគបត់ចបស់ែមនែទនេហើយ 

ណបស។់ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ គបត់ចបស់េឡើងវេង្វងេហើយហ្នឹង ខ្ទង់៨០ គបត់ខ្ទង់៨០ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ចបសចុះស្រមបប់ខបងម្តបយវិញម្តង គបត់េឈ្មបះតបអីយបយអីែដរមីង? 

ខ៖ ខបងម្តបយគបត់េឈ្មបះតបសុខ ខ្ញុំចបំសុខបុ៉ែន្តជីតបគបត់ខ្ញុំអត់ចបំេទ ឪពុកគបត់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយយបយខ្ញុំេឈ្មបះយបយគប ទូច ម្តបយយបយ ម្តបយគបត់េឈ្មបះយបយទូច យបយខ្ញុំ 

េឈ្មបះយបយគបហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹមីងចបំពួកគបត់ថបគបត់រស់េនបឬក៏ស្លបប់េពលណបឬក៏េកើតេពលណបមីង 

ចបេំទ? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ចបំគបត់េទអូនសូម្បី...។ 

ក៖ េកើតអត់ទបន់គបត់ហ្មងេហ? 

ខ៖ ខ្ញុំេកើតទបន់បុ៉ែន្តខ្ញុំតូចេពក គបត់ស្លបប់េនបឯេណះខ្ញុំេនបែ្រសគបត់ែបកគ្នប គបត់េនបភ្នំេពញខ្ញុំ 

េនបតំបន់ែខ្មរ្រកហម ្រគបន់ែតខ្ញុំដឹងថបគបត់ស្លបប់អបយុគបត់ជបងចូលជិត៧០ចបស។ 



ក៖ ចបសស្លបប់េពលជំនបន់ស្រង្គបមហ្នឹងឬក៏េម៉ចែដរ? 

ខ៖ គបត់ស្លបប់េនបក្នុងស្រង្គបមឆ្នបំ៧៥(១៩៧៥)។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េគរំេដបះទី្រកុងភ្នំេពញែតេគអត់ទបន់រំេដបះេទ គបត់ស្លបប់េបើតបខ្ញុំគបត់ស្លបប់ក្នុង៧៥(១៩៧៥) 

ែដរែតេគរំេដបះភ្នំេពញេហើយ េគស្លបប់េនបជបមួយខ្ញុំ។ 

ក៖ ចបស១៩៧៥ហ្នឹង។ 

ខ៖ ចបសដូចគ្នប្រគបន់ែតថបពបក់កណ្ដាលឆ្នបំ ចុងឆ្នបំេដើមឆ្នបំចុងឆ្នបំហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ អញ្ចងឹមីងស្រមបប់េនះវិញម្តង ដូចជបេពលមីងេរៀបកបរមីងេរៀបកបរេនបឆ្នបំណបវិញ? 

ខ៖ មីងេរៀបកបរេនប ខ្ញុំកបរេមើល ខ្ញុំកបរ្របែហលជបអបអូន៨៧(១៩៨៧)ខ្ញុំកបរបបន៣ឆ្នបំ ្របែហល 

ខ្ទង់៨២ ៨៣ ៨៤(១៩៨២ ១៩៨៣ ១៩៨៤) អីហ្នឹងខ្ញុំកបរខ្ទង់៨២(១៩៨២)ខ្ញុំកបរ។ 

ក៖ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ េហើយមីងកបរដូចជបកបរហ្នឹងែបកពីស្រង្គបមេហើយអស់េហើយ? 

ខ៖ ែបកពីស្រង្គបមេហើយអស់េហើយហ្នឹង ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ េហើយកបលហ្នឹង្រសលបញ់គ្នបេដបយចិត្តឯងជបមួយប្តីហ្នឹងក៏េម៉ច? 

ខ៖ កបរវបមបនែម៉ឪចបស់ទំុដណ្ដឹងឮ កបររេបៀបបុរបណហ្នឹងជំនបន់ហ្នឹងេយើងកបរ្រតឹម្រតូវ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយេពលមីងេរៀបកបរេហើយមីងមបនកូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ មបនែត១ហ្នឹង េហើយែបកគ្នប។ 

ក៖ មបនែតមួយ? 

ខ៖ មបនែតមួយហ្នឹង។ 

ក៖ េឈ្មបះអីេគែដរកូនហ្នឹង? 

ខ៖ េឈ្មបះសុខ សុវណ្ណបេរ៉ត។ 



ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹមីងស្វបមីមីងគបត់េឈ្មបះអីេគែដរមីង? 

ខ៖ អូ៊ សុខប។ 

ក៖ ចបសដូចជបគបត់ជបមនុស្សេម៉ចែដរប្តីមីង? 

ខ៖ ពីមុនៗគបត់េនបេក្មងដូចជបគបត់ល្អ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ គបត់កំ្រពបអបពត ែម៉ឪគបត់ ឪពុកម្តបយគបត់ ឪពុកគបត់្រតូវជបអំុ៊របស់ខ្ញុំ គបត់្រគូបេ្រងៀន 

េហើយគបត់េពទ្យេទៀត។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ដុកទ័រហបគបត់ខ្លបំងណបស ់ គបត់្រគូបេ្រងៀនពីសង្គមចបស់ គបត់បេ្រងៀនថ្នបក់ទី៩ េហើយ 

ម្តបយេក្មកខ្ញុំគបត់ក៏េរៀនកបេឡសង់ខ្ពស់ែដរ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ គបត់្របហបក់្របែហលគ្នប២នបក់ហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ដលអ់ញ្ចងឹអបពតយកគបត់ៃវ៉េចបលដូចថបគបត់េចះហប។ 

ក៖ ចបសពិបបកណបស់។ 

ខ៖ ចបសគបត់ស្លបប់ ឪពុកម្តបយេក្មកហ្នឹងគបត់ស្លបប់ឆ្នបំ៧៧(១៩៧៧)។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ េគយកៃវ៉េចបលែដរ អ្នកមីងមបនឱ្យដូចជបកូនអីឱ្យេទបេរៀនអីអត់? បបនឱ្យេរ៉ត

េរៀនចប់ចុងចប់េដើមមីងេហ? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ មីងគិតថបេម៉ចែដរបបនជបមូលេហតុឱ្យកូនេទបេរៀនអញ្ចឹងហប? 

ខ៖ េដបយសបរអេញ្ចកេដបយសបរេយើង េយើងល្ងង់េយើង្រតូវឱ្យកូនេចះកបលណបេចះេទបវបដូច 

ថបអនបគតរបស់វប េយើងអត់មបនែ្រសចម្កបរអីែចកវបមបនែតត្រមិះែចកឱ្យវប។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ វបអបចេធ្វើរកកបរងបរណបល្អៗេធ្វើេហើយេរៀបចំ្រគួសបរឱ្យវបេទប។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ េហើយេបើេយើងអត់េចះេយើងេ្របើកម្លបំង េគេចះេគេ្របើ្របបជ្ញប។ 

ក៖ ្រសួលជបង។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយខ្ញុំៗរបល់ៃថ្ងខ្ញុំេ្របើកម្លបំងហ្នឹង។ 

ក៖ អញ្ចងឹមីងរបល់ៃថ្ងមីង្របកបរបរអីចិញ្ចឹមជីវិតែដរ? 

ខ៖ របល់ៃថ្ងខ្ញុំតបំងពីេអើយមកខ្ញុំេធ្វើកបរ ខ្ញុំរកសុីកំបិុកកំបុ៉កអីបន្តិចបន្តួចអីហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ បិតេ្រសបមចង្កឹះេបបះឱ្យមូ៉យ េហើយេធ្វើកបរហ្នឹង។ 

ក៖ មបនរហូតមីងេហកបរបិតហ្នឹង? 

ខ៖ មបនបិតរហូត ខ្ញុំបិតចូលជិត២០ឆ្នបំេហើយ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ ចូលជិត២០ឆ្នបំ? 

ខ៖ ចបសខ្ញុំបិតរហូតបុ៉ែន្តដំបូងមបនមូ៉យតិចៗេទ ដូចថបេយើងអត់ស្គបល ់ ដូចថបេពលេយើង 

ស្គបល្់រពះមកដូចថបេយើងេចះែតេកើនអីអញ្ចឹងេទបណប។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹមីងេតើដូចជបតបមបទពិេសបធន៍របស់មីងេដើម្បឱី្យ្រគួសបរមបន 

ចេ្រមើនក៏ដូចជបមបនសុភមង្គលមីងបបនេធ្វើអីខ្លះែដរ? 

ខ៖ អឺ...ខ្ញុំេចះែតែណនបំកូនក្មួយហ្នឹងឱ្យវប្របឹងទបំងកបរសិក្េហើយនឹងអត្តចរិក ឬកពបរឱ្យ 

េចះដឹងខុស្រតូវចូលចំណំុចំេណបម ចូលសង្គមេគឱ្យវបដូចថបេធ្វើេម៉ចឱ្យសមជបលក្ខណៈជប 

មនុស្សអីអញ្ចងឹេទបណបស់។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ ឱ្យវប្របឹងែ្របងកបរងបរ និយបយរួមេយើងេធ្វើអីក៏េដបយ កបលណបេយើងមបនបទពិេសបធន៍ 

េយើងមបនបទពិេសបធន៍េយើង្រតូវ្របឹងែ្របងេធ្វើកបរងបរដូចថបេយើងកំុខ្ជិល្រចអូសអញ្ចឹងហប 

អញ្ចងឹេយើងេទបទីណបក៏េគរបក់ទបក់េយើងែដរ ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់្របបប់ថបខ្ញុំេទបេធ្វើកបរកែន្លងណប 

ក៏េដបយសូម្បីែតេមជនជបតិអបេមរិចកបំងខ្ញុំេទបេនបជបមួយេពលណបគបត់ចប់អបណបត្តិគបត់រីខម

មិនឱ្យេយើងេមថ្មីៗេទៀតេហើ យេដបយសបរេយើង េធ្វើកបរេយើងេធ្វើេដបយអស់ពីកម្លបំងកបយចិត្ត។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អត់លបក់កម្លបំងេទ។ 

ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 

ខ៖ អញ្ចងឹខ្ញុំចង់្របបប់ក្មួយៗហ្នឹងអញ្ចងឹែដរ េធ្វើកបរងបរកំុខ្ជិលកំុ្រចអូស េយើង្របឹងនិយបយរួម 

កិច្ចកបរណបក៏េដបយេយើង្របឹង កបលណបេយើងេចះពីកិច្ចកបរងបរផ្ទះេហើយ េយើងេទបេធ្វើកិច្ច 

កបរងបរេនបខបងេ្រកបេយើងអត់ញ៉បកេទ េ្រពបះេយើងធ្លបប់ហត់ហ្នឹងេហើយេយើងធ្លបប់ហត់។ 

ក៖ តស៊ូេ្រចើន។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយតស៊ូ េយើងធ្លបប់ហត់អញ្ចងឹេយើងចូលកែន្លងណបក៏ចូលចុះជបមួយេគែដរ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ អញ្ចងឹមីងស្រមបប់ជីវិតរបស់មីង េតើ្រគួសបរមបនអត្ថន័យយ៉បងេម៉ចស្រមបប់ជីវិតរបស់មីង 

អញ្ចងឹហប? 

ខ៖ ្រកុម្រគួសបរស្រមបប់ខ្ញុំគឺថបជប្រកុម្រគួសបរមួយេយើង្រតូវែត្របឹងែ្របងេដើម្បីឱ្យ្រកុម្រគួសបរ 

មបនសុភមង្គលទបល់ែតេយើងេធ្វើេម្រគួសបរហ្នឹងអឺ...េគេហបថបជបេមគំនិតមួយស្រមបប់បណ្ដុះ 

បណ្ដាលពួកេគឱ្យមបនអនបគតហប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ្រតូវែតេយើងជួយពួកេគឱ្យពួកេគមបនអនបគតេទបល្អ េហើយពួកេគេចះដឹងេទបពួកេគមបន 

អនបគតេទបរុងេរឿងេហើយ។ 



ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹមីងមួយេនះគឺជបសំណួរមួយចុងេ្រកបយអញ្ចឹងហប។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ េតើមីងមបនដំបូន្មបនអ្វីចង់ផ្តបំេផ្ញើរេទបកបន់កូនេចបមីងជំនបន់េ្រកបយ េដបយសបរកបរស្តបប់េនះ 

គឺវបយូរអែង្វងអញ្ចងឹហប។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ អញ្ចងឹមីងចង់ទូន្មបនពួកគបត់ឱ្យេដើរេលើផ្លូវេម៉ច? 

ខ៖ ឱ្យេដើរេលើផ្លូវល្អ និយបយរួមចង់ឱ្យេដើរេលើផ្លូវល្អ េយើងមិនកំុេមើលេទបក្នុងសង្គមគឺថបសង្គម 

សព្វៃថ្ងេយើងេមើលេទបក្នុងសង្គម្រចបូក្រចបល់ ជក់ម៉បហិតកបវ េហើយសូម្បីែតេក្មង្រសីអីវបមិន 

ស្តបប់បង្គបប់្រគូ មិនស្តបប់បង្គបប់ឪពុកម្តបយអញ្ចងឹ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ចង់ឱ្យពួកេគេដើរេនបេលើផ្លូវហ្នឹងេទ ហ្នឹងេហើយចង់ឱ្យេគសិក្ខំេរៀនសូ្រតព្យបមឱ្យ 

អស់ពីសមត្ថភបពេហើយឱ្យ្របឡងជបប់ ឱ្យបបនកបរងបរេធ្វើនឹងេគេធ្វើល្អៗេទបគឺវបមបនអនបគត 

អបចចិញ្ចឹម្រកុម្រគួសបរវបហប។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ចង់ឱ្យែណនបំវបហ្នឹង ខ្ញុំេជរខ្ញុំស្តីអីខ្ញុំមិនចង់ឱ្យេដើរេលង ជបមួយពួកម៉បក់អីមិត្តភក្តិអីេទ ខ្ញុំអត់ 

ចង់ឱ្យេដើរេទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េដបយសបរមិនែមនហបមឃបត់េទ ែតកបលណបេយើងមបនគំនិតមួយេយើងចបស់ទំុេយើងមបន 

កបរងបរល្អេយើងចបប់េផ្តើមអបខួរក្លរបស់េយើងវបចបស់ចិត្តចបស់គំនិត េយើងដឹងែដរែតេពល 

េយើងេនបេក្មងអត់ ខ្ញុំអត់ចង់ឱ្យពួកេគេដើរេទហ្នឹងេហើយ ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងេម៉ចែដរ? 

ក៖ ល្អែមនែទនមីង។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយកបលណបេដើរេទបវបមបនពួកម៉បក់អប្រកក់េយើងមបនពួកម៉បក់ល្អអបមួយនំាេយើង 

េទបេនះ អបមួយនំាេយើងេទបេណបះ។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ េ្រពបះឥឡូវសង្គមកំពុងែតវឹកវរអញ្ចងឹ េ្រពបះអីេយើងគិតថបេយើង្រគីស្ទស្ទបនអញ្ចងឹេយើងដឹង 

េហើយណបស។់ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ េពលខ្លះអ្នក្រគីស្ទស្ទបនខ្លះក៏េគមិនអបចេគបរពបបនទបំងអស់ែដរ បុ៉ែន្តសំខបន់េលើេយើងេទ 

ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ អញ្ចងឹអរគុណេ្រចើនែមនែទនអ្នកមីងស្រមបប់កបរចូលរួមស្រមបប់កបរសម្ភបសេនះ េហើយអ្វ ី

ទបំងអស់កូនេចបអ្នកមីងនឹងបបនស្តបប់ឮហប។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ អរគុណេ្រចើនមីង។ 

ខ៖ ចបស៕ 


