
 

 

ការសមា%&សរបស់េលាក ហ៊ុន េឡង 
ក៖ អ្នកសមា'(សេឈា+(ះ េឡង ធាវី   ខ៖ អ្នក្រត5វេគសមា'(សេឈា+(ះ ហុ៊ន េឡង 

គ៖ ែញ៉ម សុគនា@( 
 
ក៖ ខ្ញុំែថ្លងអំណរគុណដល់ប៉ប ែដលឲ្យសម្ភបសអំពីជីវ្របវត្តិ ។ ខ្ញុំេឈ្មបះ េឡង ធបវ ី
ជបអ្នកសម្ភបស ។ ប៉បេឈ្មបះេពញ េឈ្មបះអីេគ? 

ខ៖ េឈ្មបះ ហ៊ុន េឡង ។ ហ៊ុន េឡង 

ក៖ ៃថ្ងេនះខ្ញុំសម្ភបស គឺេនបក្នុងៃថ្ងទី១៣ ែខសីហប ឆ្នបំ២០១៦ ។ កបរសម្ភបសេនះ្រតូវបបនេរៀប 
ចំេឡើងេដបយសបកលវិទ្ល័យេនប្របេទសអបេមរិក េឈ្មបះថប B.Y.U. ។ សបកលវិទ្ល័យ 
មបនកម្មវិធីេដើម្បីសម្ភបសអំពីជីវ្របវត្តិរបស់ប៉បនិង្របជបជនែខ្មរ េដើម្បីេពលអនបគត សម្ភបស
អំពី... េទបមុខ េទបកូនេចបរបស់ប៉ប និងមនុស្សជំនបន់េ្រកបយឲ្យដឹងពីជីវ្របវត្តិ និងដំេណើរេរឿង 
ឆបកជីវិតរបស់ដូនតប ។ េតើប៉បអនុញ្ញបតឲ្យខ្ញុំដបក់ កបរសម្ភបសេនះចូលេទបក្នុងេវបសបយរបស ់
សបកលវិទ្ល័យ B.Y.U. ែដរឬេទ? 

ខ៖ អនុញ្ញបតឲ្យដបក់បបន អូេខ! 

ក៖ េវបសបយេនះមបនេឈ្មបះថប www.cambodianoralhistory.byu.edu ។ 
ខ្ញុំសូមចបប់េផ្ដើមេធ្វើកបរសម្ភបសន៍េនះ ។ េតើប៉ប... សូម្របបប់េឈ្មបះេពញម្ដងេទៀត 

ខ៖ េឈ្មបះ ហ៊ុន េឡង 

ក៖ េតើប៉បមបនេគ...មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបែដរឬេទ? 

ខ៖ មបនែដរ េហបថបទំុទបវ «េសើច» 

ក៖ េតើប៉បេកើតេនបៃថ្ងទី... ៃថ្ងណប ែខណប ឆ្នបំណប? 

ខ៖ េកើតេនបៃថ្ងទី៣ ែខសីហប ឆ្នបំ១៩៦១។ 

ក៖ ទីកែន្លងកំេណើតរបស់ប៉បេនបឯណប? 

ខ៖ េនបឯភូមិ្រកឡប ឃុំអំពិល ្រសុកកំពង់េសៀម េខត្តកំពង់ចបម។ 

ក៖ េតើប៉បេកើតេនបឆ្នបំហ្នឹង ្រតូវជបឆ្នបំសត្វអ្វី? 



 

 

ខ៖ ឆ្នបំសត្វេគប ឆ្នបំឆ្លូវ បុរបណែខ្មរថបឆ្នបំឆ្លូវ។ 

ក៖ េតើប៉បមបនបងប្អូន្របុស្រសីបុ៉ន្មបននបក់? 

ខ៖ មបនបងប្អូនទបំងអស់៥នបក់ ្រសី២ ្របុស៤ អូ ែត៦នបក់ មបន៦នបក់ ្របុស៤ ្រសី២... 
្រចឡំ...។ 

ក៖ េតើប៉បជបកូនទីបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ ប៉បជបកូនទី១ កូនច្បងេគ។ 

ក៖ េតើឥឡូវេនះបងប្អូនរបស់ប៉បទបំងអស់រស់េនបទបំងអស់ែដរឬេទ? 

ខ៖ ពួកគបត់រស់េនបទបំងអស់គ្នប បុ៉ែន្តរស់េនបែបកពីគ្នប ែបកពីប៉បេហើយ ខ្លះេនបឯេខត្ត្រកេចះេទប 
ខ្លះេនបឯេខត្តេសៀមរបបេទប ខ្លះេនបឯ្រសុកកំេណើត េនបខ្លះេទប។ 

ក៖ េតើេលបកតបេឈ្មបះអ្វី? 

ខ៖ េលបកតបេឈ្មបះ េណប ហ៊ុន 

ក៖ េតើទីកែន្លងកំេណើតគបត់េនបឯណប? 

ខ៖ ទីកែន្លងកំេណើតគបត់េនបភូមិ្រកឡប ឃុំអំពិល ្រសុកកំពង់េសៀម េខត្តកំពង់ចបមហ្នឹង។ 

ក៖ េតើគបត់េកើតេនបៃថ្ងណប ែខណប ឆ្នបំណប? 

ខ៖ អូ! េភ្លចបបត់េទបេហើយ ៃថ្ងកំេណើត... សំបុ្រតកំេណើតគបត់ អីគបត់ អូ! មិនអបចចបំបបនេទ 
ក្នុងេនះេគមបនែតេឈ្មបះឪពុកម្ដបយ ្រគបន់ែតក្នុងបញ្ជីជបតិ េគដបក់េឈ្មបះថប េណប ហ៊ុន ហ្នឹង 
ជបតិែខ្មរ េកើតេនបឆ្នបំ១៩៣២។ 

ក៖ េតើប៉បមបនកបរចងចបំអ្វីខ្លះជបមួយគបត់? 

ខ៖ អូ! ប៉បចងចបំជបមួយគបត់ គឺចងចបំេ្រចើន មិនអបចេរៀបរបប់េពលខ្លីបបនេទ េ្រពបះថបេយើងរស់ 
េនបជបមួយគបត់២០ឆ្នបំជបងេណបះ បុ៉នប៉បចងចបំជបងេគគឺថបឪពុកដ៏ល្អ កបលហ្នឹង េហបប៉បថប 
អប្របុសៗរហូត តបំងពីេដើមមក គបត់មិនែដលបបនវបយេទ គបត់ជបឪពុកដ៏ល្អមួយ 
្រសលបញ់កូនណបស ់។ 

ក៖ េតើឆ្នបំកំេណើតគបត់ជបសត្វអ្វី? 

ខ៖ តប េបើខ្ញុំគិតពីឆ្នបំកំេណើតគបត់ ប៉បចបំថបដូចជបឆ្នបំ សត្វស្វប ឆ្នបំវក។ 



 

 

ក៖ េតើតបគបត់ស្លបប់ឬក៏រស់? 

ខ៖ គបត់ស្លបប់េហើយ គបត់ស្លបប់េនបក្នុងអបយុ៧៤ឆ្នបំ េនបឆ្នបំ២០០៦គបត់ស្លបប់។ 

ក៖ េតើយបយមបនេឈ្មបះអ្វី? 

ខ៖ យបយមបនេឈ្មបះថប ្រគី ឃីម។ គបត់មបនឆ្នបំកំេណើតេនបឆ្នបំ១៩៣០ ។  

ក៖ ប៉បចបំថបគបត់េកើតេនបកែន្លងណប? 

ខ៖ ប៉បមិនចបំច្ស់ណបេទ គបត់េកើត បុ៉ែន្តថបេកើត... ធំេឡើងជបមួយគបត់េនបឯ... េគេហបថបភូមិ 
មួយេនបះ េគេហបថបភូមិ្រទបន ឃុំ្រទបន ្រសុកកំពង់េសៀម េខត្តកំពង់ចបម។  

គ៖ ចុះេនបក្នុងសំបុ្រតកំេណើតេគដបក់ៃថ្ងណបវិញេលបកពូ? 

ខ៖ ក្នុងសំបុ្រតកំេណើតេនះេគដបក់េទបក្នុង្រសុកកំេណើតខបងប៉បហ្នឹង កបលហ្នឹងបូ៉លីសេគេចះ 
ែតចុះេទប មិនបបនរ៉ាយរ៉ាប់អីណបេយើង្របបប់អីច្ស់លបស់ផងហ្នឹង។ េចះែតចុះតបមៗគ្នបេទប 
ពួកបូ៉លីសហ្នឹងហ្ហ៎។ 

ក៖ េតើគបត់មបនឆ្នបំកំេណើតជបសត្វអ្វី? 

ខ៖ យបយ េបើតបមប៉បចបំ គបត់មបនឆ្នបំកំេណើតដូចជបឆ្នបំ...អីេទេមើល...ឆ្នបំកុរយ៉បង... ឆ្នបំ្រជូក។ 

ក៖ េតើគបត់ស្លបប់ឬក៏រស់? 

ខ៖ ឥឡូវហ្នឹងគបត់ស្លបប់េហើយ។ គបត់ស្លបប់ក្នុងអបយុ៨១ឆ្នបំ ស្លបប់េនបឆ្នបំ២០១៣ចឹងេហើយ 
កបលណុង។ បបទ! ហ្នឹង២០១៣ ចឹងេហើយ។ 

ក៖ េតើប៉បមបនកបរចងចបំអីខ្លះជបមួយយបយ? 

ខ៖ អូ! យបយ ចងចបំល្អណបស់ជបមួយគបត់ េ្រពបះថបេយើងរស់េនបជបមួយឪពុកម្ដបយ ម្ដបយស្នតិ
ស្នបលជបងឪពុក។ ម្ដបយគបត់... គបត់អឺ...គបត់អបែរងរស់េនបជបមួយេយើងយ៉បងជបប់លបប់ េហើយ 
គបត់្រសលបញ់េយើង ថ្នបក់ថ្នមេយើង គបត់មិនែដលឲ្យេយើងពិបបកចិត្តឲ្យគបត់េទ គបត់ជបម្ដបយ 
មួយដ៏ល្អ ថ្វីត្បិតែតគបត់មិនបបនទទួលកបរអប់រំេរៀនសូ្រតបបនេ្រចើនែមន បុ៉ែន្តគបត់មបនទឹកចិត្ត 
ជបម្ដបយល្អ  វិេសសវិសបលមួយ ។  

ក៖ េតើតបរបស់ប៉បេឈ្មបះអ្វី? 

ខ៖ តបរបស់ប៉បេឈ្មបះគបត់េហបថប ភឹង េណប។ េឈ្មបះ កុង(តប) េណប េហបេ្រកប។ 



 

 

ក៖ េតើគបត់េកើតេនបៃថ្ង ែខ ឆ្នបំណប? ប៉បចបំេទ? 

ខ៖ អូ! ប៉បមិនចបំេទ េរឿងៃថ្ង ែខ ឆ្នបំកំេណើតរបស់ កុង េណប ហ្នឹងហ្ហ ៎េ្រពបះប៉បេកើតមកគបត់ 
ចបស់េហើយណុង។ 

ក៖ េតើប៉បមបនស្គបល់កែន្លងទីកំេណើតរបស់គបត់េទ? 

ខ៖ ទីកំេណើតរបស់គបត់េនប្រសុក ភូមិ្រកឡប ឃុំអំពិល ្រសុកកំពង់េសៀម េខត្តកំពង់ចបម 
េពលបច្ចុប្បន្នហ្នឹង។ អបហ្នឹងគឺ្រសុកកំេណើតខបងកុង ហ៊ុនហ្នឹង េហើយនិង កុង េណបហ្នឹងឯង។ 
គបត់រស់េនបហ្នឹង។ 

ក៖ ប៉បចបំថបគបត់ឆ្នបំអី សត្វអី? 

ខ៖ អត់ចបំេទ េ្រពបះប៉បេនបតូចកបលណុងហ្ហ៎។ 

ក៖ េហើយគបត់ស្លបប់ឬក៏គបត់រស់ឥឡូវហ្នឹង? 

ខ៖ គបត់ស្លបប់េហើយ ស្លបប់តបំងពីឆ្នបំ១៩៧៧េម៉ះ ស្លបប់ក្នុងសម័យ បុ៉ល ពត ។ ស្លបប់យ៉បង... 
េហបថបអបេណបចអបធម្មេនបក្នុងសម័យ បុ៉ល ពត េ្រពបះថបវបស្លបប់ េនបក្នុងអបែរងេហបថប... 
េហបថបរបប្របល័យពូជសបសន៍។ 

ក៖ េហើយប៉បមបនកបរចងចបំអីជបមួយគបត់េនះ? 

ខ៖ អូ! ពីតូច ប៉បធ្លបប់េដើរជបមួយគបត់េនបឯខ្ទមែ្រស។ គបត់អ្នកពូែកេធ្វើកបរណបស់ កិច្ចកបរងបរ 
ភ្ជួររបស់ែ្រសចម្កបរ កិច្ចកបរងបរអីគបត់អ្នកឆ្លបតៃវ៉ក្នុងកិច្ចកបរណបស់។ គបត់ពូែកណបស់ េហើយ 
គបត់មបនចិត្ត្រសលបញ់កូនេចបទបំងអស់គ្នប ។  

ក៖ ចុះេតើយបយរបស់ប៉បេឈ្មបះអី? 

ខ៖ អូ! យបយរបស់ប៉បហ្នឹង ប៉បេកើតមិនទបន់េទ គបត់ស្លបប់តបំងពីអបែរងអបយ.ុ..តបំងពីប៉ប កុង 
ហ៊ុនហ្នឹងេនបអបយុ្របែហលជប្របបំពីរ ្របបំបីឆ្នបំអីេម៉ះ ស្លបប់េទបយូរេហើយ យបយហ្នឹង។ ប៉ប 
េកើតមកទបន់េឃើញថបេ្រកបយ យបយេ្រកបយ េគេហប្របពន្ធេ្រកបយរបស់កុងហ្នឹងេទ។ ្របពន្ធ
គបត់ហ្នឹងេឈ្មបះ យបយ លនី។ បុ៉នឥឡូវគបត់ៗស្លបប់អស់េហើយ! ចបស់ៗអស់េហើយ។ 

ក៖ ចុះប៉បមបនស្គបល់ៃថ្ង ែខ ឆ្នបំកំេណើតគបត់ឬក៏គបត់េកើតឆ្នបំសត្វអី? 

ខ៖ ប៉បមិនអបចស្គបល់បបនេទ េរឿងឆ្នបំកំេណើតគបត់ េ្រពបះពួកេយើង អត់បបនចបប់អបរម្មណ៍ នឹក
នបអីេទបរកគបត់ផងហ្នឹង។ េយើង្រគបន់ែតជបកបររស់េនបជបមួយគបត់ ធ្លបប់េដើរេហើរអីជបមួយគបត់ 



 

 

ធ្លបប់េធ្វើកបរ ជួយេធ្វើកបរអីគបត់ហ្នឹងហ្ហបស។ 

ក៖ េហើយប៉បមបនកបរចងចបំអីខ្លះជបមួយគបត់អត់? 

ខ៖ ប៉ប្រគបន់ែតចងចបំថបជីដូនជីតបខបងកុងហ្នឹងក៏ជបមនុស្សគួរឲ្យ្រសលបញ់ណបស់។ 
គបត់្រសលបញ់កូនេចប គបត់ពូែកេធ្វើកបរងបរ គបត់ឧស្ហ ៍មិនែដលហ៊បនខ្ជិលអីេទ 
ែតេយើងដបស់េតឿនកូនេចបហ្នឹងឲ្យ្របឹងែ្របងេធ្វើកបរងបរ រកសុចិីញ្ចឹមជីវិតហ្នឹង។ 

ក៖ អី៊ចឹងទបំងតប ទបំងយបយ ទបំងកុងទួត យបយទួតអី ែដលធ្លបប់េទបេនប្របេទសេ្រកបអត់? 

ខ៖ «េសើច»  េសើចមួយចុះ េសើចឱ្យបន្ធូរបរិយបកបសតបនតឹងេហើយនិងនឹកេឃើញដលអ់តីត 
កបល។ ពួកគបត់មិនែដលេទបរស់េនប្របេទសេ្រកបអីេទ។ គបត់រស់េនបែត្រសុកកំេណើតគបត់ហ្នឹង 
អសក់្ច់េហើយគបត់មកេលងទីរួមេខត្តអីហ្នឹង េហើយក៏េទបេលងភ្នំេពញអីហ្ហស៎បុ៉ណ្ណឹង។ គបត់ 
រស់េនបែតក្នុង្របេទសែខ្មរហ្នឹង។ ចបប់ពីេដើមគបត់មិនសូវសម្បុរអបែរងេរឿងមេធ្យោបបយេធ្វើ 
ដំេណើរ គបត់េ្រចើនែតរស់ទីណបគបត់េទបទីណុង។ ទបលែ់តកូនេចបេគ េហបេទបក៏មបនរវល់ កិច្ច 
កបរអី បបនគបត់រកអបែរងេធ្វើដំេណើរេទបឆ្ងបយៗេទប តបមមេធ្យោបបយឡបនឈ្នួលអីចឹងេទប។  

ក៖ កបល... ឥឡូវប៉បេរៀនថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនអី? កបលេរៀន េរៀនដល់ថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនប៉ប?  

ខ៖ េបើនិយបយពី្របវត្តិេរៀនសូ្រតរបស់ប៉ប ប៉បេរៀនចប់អត់ចប់សបលបបឋមផងហ្នឹង។ 
ទទួលសម័យ្រសុកស្រង្គបម េគច្ំងគ្នប េគជេម្លៀស្របជបជនេចញពីទីលំេនប ពួក បុ៉ល ពត 
ហ្នឹងេគេកៀរអី៊ចឹងេទប សបលបេរៀន្រតូវបិទទ្វបរ ្របេទសជបតិ ្រតូវធ្លបក់េនបក្នុងស្រង្គបមពីម្ខបងេទប 
េឈ្លបះទបសែ់ទង ្របែជងដេណ្ដើមទឹកដីគ្នប ដូេច្នះេយើងអត់បបនេរៀនេទ។ េ្រកបយពីសម័យ 
ស្រង្គបមហ្នឹងមក សម័យ បុ៉ល ពតហ្នឹង ប៉បេរៀនបបនែត្របែហលជបកន្លះឆ្នបំអីេទៀត េគថបេយើង 
ធំេហើយ េយើងល្មមេទបេធ្វើកបរ េកើបអបចម៍េគបអី កងកុមបរអី៊ចឹងេទប កូនចល័តអី៊ចឹងេទប 
េរៀនរហូត អឺេធ្វើកបររហូត មបនបបនេរៀនអី។  

ក៖ អី៊ចឹង កបលប៉បឯងេរៀន េរៀនេនបសបលបបឋមសិក្អីេគ? 

ខ៖ ប៉បេរៀន េរៀនេនបសបលបបឋមសិក្ ទីមួយ្រសុកកំេណើតហ្នឹង េហបថបភូមិ្រកឡបហ្នឹង 
អបបឋមសិក្ភូមិ្រកឡបហ្នឹង ឃុំអំពិល ្រសុកកំពង់េសៀម េខត្តកំពង់ចបមហ្នឹង។ដលឆ់្នបំវប 
េកើតស្រង្គបមហ្នឹង ប៉បបបនមកេរៀនេនបសបលបដីដុះ កំពង់ចបមេនះបបនមួយឆ្នបំែដរ ្រគបន់ែតក្នុង 
សបលបបឋមសិក្ដីកដុះ្រកុងកំពង់ចបមេនះ បបនមួយឆ្នបំហ្នឹង េហើយក៏ស្រង្គបមេកើតដល ់
ក៏េកៀរេចញពី្រសុកភូមិអស់េទប។ ដូេច្នះកបរេរៀនសូ្រតរបស់ប៉បបបនអត់ចប់សបលបបឋមផង។ 

ក៖ កបលប៉បឯងេនបតូច ធ្លបប់្រសៃម៉ចង់ក្លបយជបអីែដរេពលអនបគត? 



 

 

ខ៖ ប៉បេនបពីតូច ប៉បមិនែដលនឹក្រសៃម៉អីធំដំុេទ ប៉ប្រគបន់ែតនឹក្រសៃម៉ថប េកើតមកជបតិ 
ហ្នឹងដូចចង់េធ្វើេពទ្យ េបើសិនជបេរៀនសូ្រតេចះដឹងអីចង់េធ្វើេពទ្យ បុ៉ែន្តវបមិនបបនេរៀនសូ្រត 
េចះដឹង មិនបបនេធ្វើេពទ្យ វបបបន្រតឹមេធ្វើែតជបអ្នករកសុធីម្មតប ដូចរប្រស្ដដៃទេទៀតហ្នឹង។ 

ក៖ អី៊ចឹង ប៉បឯងធ្លបប់េធ្វើែ្រស ឬធ្លបប់េធ្វើចម្កបរអីែដរ? 

ខ៖ េរឿងែ្រសចម្កបរ ដូចធ្លបប់ជួយេធ្វើតបំងពីតូចៗមកេម៉ះ េ្រពបះថបេយើងវបេកើតជបកូនអ្នកែ្រស 
ធ្លបប់ជួយេធ្វើតបំងពីឪពុកម្ដបយេយើង កបលេយើងេនបតូចៗហ្នឹង ប៉បធ្លបប់េធ្វើែ្រសចម្កបរ បុ៉ែន្តមិន 
បបនេ្រចើនរបប់ហិចតបនឹងេគេទ ្រគបន់ែតថបវបបបនចិញ្ចឹម្រកុម្រគួសបរ។ 

ក៖ អី៊ចឹងប៉បមបន្រកុម្រគួសបរែដលជបអ្នករកសុីែដរអត់? 

ខ៖ ្រកុម្រគួសបរខបងប៉ប េបើែខ្សខបងកុង្រកឡបហ្នឹងវិញ អ្នកែ្រស អត់មបនអ្នក ជំនួញជួញដូរ 
លក់អីផ្រនឹងេគេទ។  អ្នកែ្រសេធ្វើចម្កបរអី៊ចឹងេទប ចម្កបរតូចតិចតូច ដបំេពបត ដបំបែន្លអី៊ចឹងេទប 
េហើយចិញ្ចមឹេគប ចិញ្ចមឹ្រកបីអីបុ៉ណ្ណឹង។  

ក៖ អី៊ចឹង េពលប៉បឯងកបរ កបរេនបៃថ្ងណប ែខណប ឆ្នបំណប? ចប?ំ 

ខ៖ អូ! កបលប៉បកបរដូចជបឆ្នបំ...េមើល... ៃថ្ង១៦ ែខ៣ ឆ្នបំ១៩៨៧ ។  

ក៖ កបរេនបណប? 

ខ៖ កបរេនបខបងផ្ទះខបង្របពន្ធ េគេហបថបភូមិដំណបក់្រពីង ឃុំមហបលបភ ្រសុកេកបះសូទិន 
េខត្តកំពង់ចបម។  

ក៖ េពលប៉បឯងកបរហ្នឹង កបរេដបយ្រសឡបញ់គ្នបឬក៏ឪពុកម្ដបយអ្នកេរៀបចំឱ្យ? 

ខ៖ កបលសម័យណុង េបើសិនជបវបេយើងនិយបយពីេរឿងកបរេរៀបកបរ អ្នកខ្លះេគេរៀបកបរ 
េដបយ្រសឡបញ់គ្នបេទប។ អ្នកខ្លះេគេរៀបកបរេដបយឪពុកម្ដបយ េគផ្សំផ្គុំឱ្យ េរៀបចំឱ្យចឹង 
េបើប៉បចូលេទបខបង្របេភទចបស់ៗ ឪពុកម្ដបយេរៀបចំឱ្យ។ ប៉បអត់ែដលស្គបល់ែម៉ពីមុនមក ផង
ហ្នឹង េទើបែតស្គបល់ៃថ្ងកបរែតម៉ងណុង។ 

ក៖ អី៊ចឹង ប៉បឯងជួបែម៉េលើកដំបូងៃថ្ងកបរហ្មងចឹង ឬក៏មុនៗកបរហ្នឹងបបនជួបគ្នប 
ជួបគ្នបេលើកដំបូងៃថ្ងណប? 

ខ៖ េហ្ហ៎! ជួបេលើកដំបូងដូច...ដូចជបចបស់ៗេហបេទបេលង្រសុកខបងណុងម្ដង រួចប៉បមបនគិត 
ចបប់អបរម្មណ៍េមើលថបេទប...អី េទបេលងណុង ដលេ់ពលេទបបបនេគនិយបយពីេរឿង េរៀបចំស្ដី



 

 

ដណ្ដឹង េរៀបចំមង្គលកបរអីក៏... យល់្រពមេទបតបមចបស់ៗេទប។  

ក៖ អី៊ចឹងេពលប៉បឯងកបរមបនបណ្ដារកបរអីេទបេដស? 

ខ៖ េអើ! េពលកបរហ្នឹង វបមិនែមនជបធំដំុរេបៀបដូចជបឧកញ៉បអីឥឡូវេទ បុ៉ែន្តវបជបលក្ខណៈ េយើង 
ជប្របជបជនសបមញ្ញ វបែតងែតមបនេហើយ ដំេណើរកបរជំនូនជំនួយ េលើកទឹកចិត្តអី 
ហ្នឹង។  វបមិនែមនៃដទេទេសបះ េហើយក៏វបមិនែមនអីក៏ធំដំុែដរ។  

ក៖ េហើយជីវិតប៉បតបំងកបលពីអតីតកបល េហើយនិងបច្ចុប្បន្នហ្នឹង វបមបនលក្ខណៈខុសគ្នបយ៉បង 
េម៉ចែដរ? 

ខ៖ ប៉បគិតថបជីវិតកបលពីេក្មងេយើងរស់េនបជបមួយឪពុកម្ដបយ េ្រកបមកបរដឹកនបំរបស់ឪពុកម្ដបយ 
ែថរក្របស់ឪពុកម្ដបយ ក៏វបមួយែបបេទបយ៉បងសុខសប្យម្យ៉ាងេទប េហើយដលេ់ពលធំេឡើង 
ក៏េយើងជួយេធ្វើកបរងបរគបត់ រកសុចិីញ្ចមឹ្រកុម្រគួសបរេយើងចឹងេទប ដល់េពលេយើងេរៀបចំកបរ ជប 
មបនប្ដី្របពន្ធេហើយ េយើងេទបរស់េនបែបកពីគបត់ ខិតខំេធ្វើកបររកសុេីដបយខ្លួនឯង េហើយ េយើង 
មបនជីវភបពរស់េនបជបលក្ខណៈ្រគួសបរមួយថ្មីេទៀត ដូចជបមិនសូវអីពិបបក េហើយក៏មិនសូវអី 
ងបយ្រសួលបុ៉ន្មបនែដរ មួយល្មមដូចេគ ដូចអ្នកឯងចឹង។  

ក៖ ប៉បចូលចិត្តម្ហូបអី? 

ខ៖ «េសើច» េបើចូលចិត្តេរឿងម្ហូប វបជបសបមញេទ  សុ្ីរគបន់ែតថបរបស់មិនឆ្ងបញ់ក៏សុបីបន 
របស់ឆ្ងបញ់ក៏សុបីបន ឲ្យែតេគសុេីកើត ប៉បសុេីកើត។ េបើថបឲ្យចូលចិត្ត ប៉បចូលចិត្តជបទូេទប  

ធម្មតប។ 

ក៖ អី៊ចឹងប៉បឯងេចះេធ្វើម្ហូបែដរ? 

ខ៖ ែតម្ហូប... ដូចថបធន់អន់ ប៉បេធ្វើេកើត បុ៉នេបើធន់ហបង េហបថបលំដបប់អី េភបជនីអបហបរអីណប 
េភបជនីយដ្ឋបនអី ប៉បអត់េចះេធ្វើេទ បុ៉នេបើថបលក្ខណៈ្រគួសបរ ប៉បេធ្វើេកើត។ 

ក៖ អី៊ចឹងប៉បឯងេរៀនេចះេធ្វើម្ហូបពីពីណបេគ? 

ខ៖ េចះទីមួយ េយើងេទបជួយឪពុកម្ដបយ េយើងេចះែតេចះពីម្ដបយចឹងេហើយ ដល់េពលប៉បរស់ 
េនបែបកពីគបត់េទប េយើងសួរអ្នកជិតខបងចបស់ៗអីែដលេគធ្លបប់េចះេធ្វើហ្នឹង េហើយេយើងមិន 
ទបន់េចះ ដូចជបសម្លរអី មបនផ្សំេ្រគឿងអី៊ចឹង ចបស់ៗជួយ បង្ហបត់បង្ហបញេយើងេទប អ្នកជិតខបង 
ហ្នឹង ។  



 

 

ក៖ េពលទំេនរប៉បឯងចូលចិត្តេធ្វើអី? 

ខ៖ េបើកបលពីេក្មង េ្រចើនមបនេពលទំេនរ ប៉បចូលចិត្តស្ដបប់េភ្លង ស្ដបប់ចេ្រមៀងអី៊ចឹង េមើលកុន 
អីអី៊ចឹងេទប។ េហើយដល់ឥឡូវ ចបស់េហើយ គ្មបនេពលទំេនរេទ ទំេនរែតេពល េដកលក់េទ ។  

ក៖ េហើយប៉បឯងចូលចិត្តេទបេលងកែន្លងណបែដរ? 

ខ៖ េរឿងចូលចិត្ត ប៉បមបនបំណងបីកបលពីមុនហ្ហស ប៉បថប ទីមួយចង់េទបេលងអង្គរវត្ត ទីពីរ 
ចង់េទបេលងេនបទឹកសមុ្រទ េនបសមុ្រទ ទីបីចង់ជិះកបប៉បល់េហបះម្ដង។ដលឥ់ឡូវប៉ប បបនេទប 
ដល់អង្គរវត្តបបនពីរដងេហើយ ប៉បមិនទបន់បបនេទបដល់សមុ្រទេទ េហើយកកបប៉បល់េហបះ ប៉បក៏ 
មិនែដលបបនជិះែដរ ។  

ក៖ េតើប៉បចូលចិត្តែល្បង្របជប្របិយអីេគ? 

ខ៖ ែល្បង្របជប្របិយ វបេចះែតចូលចិត្តេហើយ តបមលក្ខណៈជបតិេយើងពីមុនមក បុ៉ែន្តវបមិន 
ែដលបបនេលងហ្នឹងេគ េចះែតបបនេមើលក្នុងទូរទស្សន៍អីហ្នឹង េគេលងរបបំេនះ របបំេនបះ េ្រចៀង 
របំ អីចឹងេទប េគេលងទបញ្រព័្រត េចបលឈូងអី ប៉បចូលចិត្តណបស់។  

ក៖ េហើយប៉បឯងចូលចិត្តចេ្រមៀងែបបណប? 

ខ៖ េរឿងចេ្រមៀងេហ្ហស? 

ក៖ ចេ្រមៀង! 

ខ៖ អូ! ចេ្រមៀង ប៉បមិនចូលចិត្តអីឲ្យ្របបកដ្របជប បុ៉នថបអីក៏ប៉បចូលចិត្តែដរ ឱ្យែតវបមបន 
លក្ខណៈេហបថបអប់រំ លក្ខណៈេហបថបស្លូតបូត នបំឲ្យចិត្តេយើងសប្យ។ ប៉បចូលចិត្តែត 
អបែរងេរឿងចេ្រមៀងណប ឬក៏េរឿងណបែដលនបំចូលចិត្តេយើងសប្យ ឲ្យមបនបញ្ញបតបម េគហ្ហប
ស។ 

ក៖ ខ្ញុំចង់ឱ្យប៉បឯងេរៀបរបប់ពីជីវិតេនបអបសម័យជំនបន់ បុ៉ល ពត? 

ខ៖ ជីវិតជំនបន់បុ៉លពតគឺហបក់ដូចជបជីវិតមួយែដលេយើងមិនែដលជួប្របទះ។ េបើេយើង 
និយបយ្របបប់េក្មងឥឡូវ ក៏េគមិនសូវេជឿែដរ។ ជីវិតរស់េនបេ្រកបមេហបថបកបរដឹកនបំរបស់ 
អង្គកបរ។ វបមិនែមនជបម្ចបស់ខ្លួនេយើងេទ អង្គកបរេគម្ចបស់េលើេយើង។ េគចង់ឲ្យេយើងេធ្វើអី 
េយើងេធ្វើហ្នឹង េគចង់ឲ្យេយើងបបនហូបអី េយើងបបនហូបអបហ្នឹង។ េគចង់ឲ្យេយើងអត់ េយើងអត់ 
។ េយើងហបក់ដូចជបឧបករណ៍របស់អង្គកបរចឹង។ េយើងគ្មបនេសរីភបពក្នុងកបរតវ៉ា គ្មបនេសរីភបព 
អី រកខុស្រតូវអីេទ ែតហ៊បនតមបត់ ត...អបែរងក្ដីអីជបមួយអង្គកបរ អង្គកបរ យកេទបសម្លបប់េចបល 



 

 

គ្មបនេមើលេម៉បងេទ ។ ដូេច្នះេយើងមិនែមនជបម្ចបស់ជីវិតេយើងេទ អង្គកបរេគសេ្រមចេជបគវបសនប 
ជីវិតេយើងឲ្យេយើង ។ បុ៉នេបើេយើងនិយបយេទបវបែវងឆ្ងបយ វបមិនចង់និយបយ វបប៉ះពបល់ដល់េគ 
្រគបន់ែតដឹងក្នុងេរឿងចិត្តថប ហបក់ដូចជបទបសករមួយ រស់េនបក្នុងរបបមួយែដលេខ្មបងងឹត  

ហ្នឹង។  

ក៖ េនបេពលជំនបន់បុ៉លពតហ្នឹង ប៉បមបនជួប្រពឹត្តិកបរណ៍អ្វីខ្លះ? 

ខ៖ អូ! េរឿង្រពឹត្តិកបរណ៍វប្រពឹត្តិកបរណ៍រន្ធត់ តក់ស្លុតេហើយ បុ៉ែន្តសំណបងល្អែដរ ប៉បរស់េនប 
មិនសូវជប ជួប្របទះធ្លបក់េទបក្នុងអបែរងេហបថបអំេពើភ័យ អំេពើយង់ឃ្នង កបប់សម្លបប់អី៊ចឹង 
ដូចសុខសប្យម្យ៉ាងេទបែដរ េយើង្រគបន់ែតវបេនឿយហត់ក្នុងកិច្ចកបរងបរ េនឿយហត់េនបក្នុង 
េ្រសកឃ្លបន េនបក្នុងអបែរងេហបថបម្ហូបអបហបរអីបុ៉ណ្ណឹង។ កបលសម័យហ្នឹងេយើងមិនអបចរស់ 
េនបដូចសម័យេនះេទ សុក៏ីមិនែឆ្អត េដកក៏មិនេពញែភ្នក។  

ក៖ ចឹងេ្រកបយពីជំនបន់បុ៉លពតមក ប៉បសល់សបច់ញបតិណបខ្លះ? 

ខ៖ េ្រកបយពីជំនបន់បុ៉លពតមកេនបសល់សបច់ញបតិេ្រចើនែដរ េហើយអ្នកែដលស្លបប់ក៏ស្លបប់ 
េ្រចើនែដរ វបដូចថប...េមើលេនបសល់បបនយបយេ្រកបយហ្នឹង េនបសល់ឪពុកម្ដបយ េហើយប្អូនៗ 
ទបំងអស់គ្នប េហើយពូមីងខ្លះក៏មបនេនបសល់មួយពីរ ខ្លះក៏ស្លបប់េទប។  

ក៖ ចឹងេ្រកបយពីជំនបន់បុ៉លពតហ្នឹង ប៉បឯង្របកបមុខរបរអី? 

ខ៖ េ្រកបយពីជំនបន់បុ៉លពតមក ប៉បមបនអបយុ១៩ឆ្នបំ។ ចូលេរៀនវិញមួយសបរេទៀតក៏ដូចជប 
វប្រជុល េហើយ្រគួសបរ្រកី្រកេយើងជួយេធ្វើកបរឪពុកម្ដបយេទប ដូចជបេធ្វើែ្រសអី៊ចឹងេទប ែខវស្។ 
ែខ្របបំងេយើងេឡើងេត្នបត យកទឹកេត្នបតលក់ យកស្ករលក់អី៊ចឹងេទប ផ្សំលុយទិញម្ហូបអបហបរ 
្រទ្រទង់េសដ្ឋកិច្ច្រគួសបរហ្នឹង។  

ក៖ ចឹងស្រមបប់ជីវិតប៉បឯងតបំងពីេក្មងរហូតដលឥ់ឡូវ មបនេរឿងអីែដលប៉បចបំជបងេគ? 

ខ៖ េរឿងែដលប៉បចបំជបងេគមួយជីវិតេនះគឺេរឿងរួចផុតពីរបបបុ៉លពត។ ល្ងបចហ្នឹង េយើង... 
ដូចថបៃថ្ងបុ៉ន្មបនេទ...ៃថ្ងហ្នឹងដូចជបៃថ្ង៥ មករបហ្នឹងេហើយ េគរំេដបះទីរួមេខត្តខបងកំពង់ចបម 
ទឹកដីខបងកំពង់ចបមមុន។ េហើយពួកបុ៉លពតហ្នឹងេគរសបត់បបត់ឆ្ងបយ េគេដញេទបម្ខបងេទប។ 
ប៉បហបក់ដូចមបនអបរម្មណ៍ថបខ្លួនប៉បដូច្រសបល ដូចជបេគេដបះអែ្រមកេចញពីស្មប ហបក់ដូចជប 
ថបេយើងបបនេកើតម្ដងេទៀត រស់េនប សបងជីវិតថ្មីម្ដងេទៀត។  

ក៖ េពលេ្រកបយពីកបរេរៀប...ប៉បេរៀបកបរេហើយ មបនកូនបុ៉ន្មបននបក់? 



 

 

ខ៖ េ្រកបយប៉បេរៀបកបរេហើយ វបកូនម្ដងមួយៗយូរៗេទប បូកសរុបេទប ៥នបក់ «េសើច» ្រសី២ 
្របុស៣ «េសើច» ។  

ក៖ មបនេឈ្មបះអីខ្លះ? 

ឡ៖ កូនទីមួយ ្របុស េឈ្មបះេហបថប េឡង ភក្ដី។ កូនទីពីរ ្រស ីេឈ្មបះ េឡង ធបរ ី។ កូនទី៣ ្រស ី
េឡងធបវី ែដលកំពុងែតសួរប៉បហ្នឹងេហើយ។ កូនទីបួនេឈ្មបះ េឡង តបរ៉ា េហើយកូនេពប េឈ្មបះ 
េឡង ពរជ័យ ។ «េសើច» 

ក៖ ប៉បមបនកូនចិញ្ចឹមអត់? 

ខ៖ ប៉បគ្មបនកូនចិញ្ចឹម គ្មបនកូនធម៌អីេទ ប៉បមបនែតកូនបេង្កើត៥នបក់ហ្នឹង។  

ក៖ ចឹង្របពន្ធប៉បេឈ្មបះអី? 

ខ៖ ្របពន្ធប៉បេឈ្មបះ ទន់ ចបន់លី ប៉បេហបថបែតយបយបិុៗ។ «េសើច» 

ក៖ រួចែម៉គបត់មបនចរិកែបបណប? 

ខ៖ ែម៉មបនចរិកែបបរបង ជួនណប្រសួល ជួនណបមិន្រសួល ដូចថបតបមរលកបរិយបកបស។ 
«េសើច»  

ក៖ េហើយឥឡូវែម៉គបត់្របកបមុខរបរអី? 

ខ៖ ែម៉គបត់្របកបមុខរបរដបំស្លេនបផ្ទះ ែថទបំកូនេចប កបរងបរេនបែតក្នុងផ្ទះហ្នឹង គបត់មិនអបច 
េទប...ឲ្យេទបខបងេ្រកបបបនេទ េ្រពបះថប ទីមួយគបត់មិនសូវេរៀនសូ្រតបបនេ្រចើន។ ទីពីរេយើង
ែតមបនផ្ទះ មបនកូនអីចឹង វបជបប់េជើង ជបប់អីេនបហ្នឹង េយើងមិនអបចេទបណបមកណបតបមចិត្ត 
េយើងបបនេទ ។  

ក៖ េតើប៉បចិញ្ចឹមនិងអប់រំកូនៗទបំងអស់េដបយរេបៀបណប? 

ខ៖ ប៉បចិញ្ចឹមកូន អប់រំកូនតបមរេបៀបេហបថបផ្លូវកណ្ដាល ។ េក្ដបក៏មិនេក្ដប ្រតជបក់ក៏មិន្រតជបក់ 
មបនន័យថបេយើងមិនអបចេ្របើអំេពើហិង្េទបេលើកូន េហើយក៏េយើងមិនអបច េហបថបលួងេលបម 
កូនហ្នឹង េដបយពបក្យសម្ដីែផ្អមែល្ហមហ្នឹងេពក ក៏មិនែដលក៏អី៊ចឹងេទប ក៏េយើង ដូចថប វបយ គ
្រមបមវបខ្លះេទប តិចតូចេទប េដបយរំពបត់អីេទប។ 

ក៖ ប៉ប... េតើប៉បមបនឲ្យកូនេទបទទួលកបរសិក្ែដរឬេទ? 

ខ៖ អូ! េបើនិយបយពីកបរទទួលសិក្ហ្នឹងវបវិេសសវិសបលេហើយ េ្រពបះថបសម័យេនះវបមបន 



 

 

សន្ដិភបពេនបក្នុង្របេទស កូនេក្មងែត៦ឆ្នបំេឡើងប៉បយកេទបចូលសបលបបឋម ចូលសបលបេរៀន 
េហើយ។ មិនឲ្យមបនេ្រកបសបលបេទ។ 

ក៖ េហតុអីបបនប៉បបញ្ជូនកូនៗទបំងអស់ឲ្យេទបេរៀន? 

ខ៖ េ្រពបះថបកបរេរៀនសូ្រតវបវិេសសវិសបលស្រមបប់មនុស្ស។ កបលែដលប៉បេនបពីតូចក៏ប៉បេរៀន 
ដល់ធំេឡើងអី៊ចឹងប៉បមបនកូនេទប ក៏្រតូវែតេទបេរៀន េ្រពបះកបរេរៀនសូ្រតគឺជបកបរ អបែរងអភិវឌ្ឍ 
ខ្លួនេយើង ែកលម្អខ្លួនេយើង េទបៃថ្ងអនបគតេទបេយើងេគេចះដឹង េយើងវបរស់េនបេដបយសុខ 
សប្យ ។  

ក៖ េតើេនបេពលែដល្រកុម្រគួសបរជួបេនប... អូ... េតើប៉ប...ប៉បេធ្វើេម៉ចេដើម្បីឲ្យ្រកុម្រគួសបរមបន 
សុភមង្គល? 

ខ៖ ពបក្យថបសុភមង្គលគឺេសចក្ដីសុខ េសចក្ដីចេ្រមើន។ កបររស់េនបល្អ សុខសប្យ និងរីក 
ចេ្រមើន េហើយេធ្វើកបរបបនជ័យជំនះ។ េបើសិនជបេយើងចង់បបនេសចក្ដីសុខ េសចក្ដីចេ្រមើន ចង់ 
េធ្វើកបរបបនជ័យជំនះ េយើង្រតូវែត្រប្រពឹត្តេទបតបមអ្នកេចះដឹង េសពគប់ជបមួយអ្នកេចះដឹង មបន 
ន័យថបេបើេយើងេដើរតបមអ្នកេចះ េយើងនឹងបបនេឡើងតបមេគអ្នកេចះ ។ េបើេយើងេដើរតបម 
ជបមួយអ្នកល្ងឹតល្ងង់ ឬក៏េយើងវបអន់ថយេទបែដរ។ ដូេចះសំខបន់ណបស់ កបរេរៀនសូ្រត 
មនុស្សម្នបក់ៗ្រតូវែតេរៀន កំុថបចបស់ កំុថបេក្មង។  

ក៖ េនបេពលែដល្រគួសបរមបនបញ្ហប េតើប៉បមបនវិធីអីខ្លះេដើម្បីេដបះ្រសបយ? 

ខ៖ អបហ្នឹងេយើងេមើលេទបតបមទំហំវបណុងែដរ េតើស្ថបនកបរហ្នឹងវបធ្ងន់ធ្ងរ ស្ថបនកបរហ្នឹង វបធំដំុអី 
េយើងេ្របើមេធ្យោបបយ្រតជបក់ េហើយក៏េ្របើមេធ្យោបបយេក្ដប ក៏េ្របើតបម...អី វបេទបតបមបញ្ហបជបក់ 
ែស្ដង។ េយើងមិនអបចនិយបយបបនថប អូ! ទបល់ែតមបនលុយ អូ! ទបល់ែតមបនកម្លបំង អូ! ទបល ់
ែតមបនបញ្ញបមិនែមនេទ។ វបស្ថិតេនបេលើកបរស្រមបស្រមួល ស្ថិតេនបេលើកបរ បត់ែបន 
េទបតបមកបលេទសហ្នឹង ។  

ក៖ េតើ្រគួសបរមបនអត្ថន័យយ៉បងណបចំេពបះប៉ប? 

ខ៖ អូ! ្រគួសបរសំខបន់ស្រមបប់ជីវិតប៉ប។ េបើនិយបយេទបវបជបតំណពូជ តបំងពីកុង្រកឡប មក 
គបត់្រសលបញ់កូនេចប េហើយមកកុង ហ៊ុនហ្នឹង ក៏អី៊ចឹង។ គបត់្រសលបញ់ប៉ប មិនែដលបបនវបយ 
ប៉បម្ដងេសបះ មិនែដលបបនេជរ្របេទចេទ ្រគបន់ែតមបនែតពបក្យអប់រំល្អៗ បុ៉នវបសំណបងល្អែដរ 
ប៉ប...វបជបកូន េហបថបកូនស្ដបប់បង្គបប់បន្តិច បបនជបឪពុក្រសឡបញ ់េហើយបបនជបរស់េនបវបមិន 
សូវជួប្របទះបញ្ហប ទុក្ខលំបបកអី ។ េហើយដល់មកប៉បមបនកូនេចប កូនេ្រកបយក៏អី៊ចឹង ក៏ 



 

 

្រសឡបញ់តតបមគ្នប។ អប់រំវបេទបតបមលក្ខណៈេហបថប កបរេរៀនសូ្រត អប់រំវបេទបតបម សតិបញ្ញប 
របស់េយើង ឲ្យវបេដើរេនបេលើផ្លូវល្អ ផ្លូវ្រតូវហ្នឹង ។  

ក៖ ប៉បមបនបទពិេសបធន៍ែដលល្អៗេនបក្នុងជីវិតចង់ែចកចបយឲ្យកូនេចបជំនបន់េ្រកបយបបនដឹង 
ខ្លះ? 

ខ៖ ប៉បមិនសូវមបនកបរចងចបំបទពិេសបធន៍អីេ្រចើនេទ បុ៉នប៉បដឹងថប េបើសិនជបេយើង... ៃថ្ង 
េ្រកបយេយើងចង់បបនេសចក្ដីសុខ បបនេសចក្ដីសប្យ ក៏្រតូវែត... េយើងេរៀន។ ទីមួយ េយើង 
េរៀនេទប េយើងស្គបល់ពីអ្វីេនបជំុវិញខ្លួន អ្វីែដលេនបខបងមុខ អ្វីែដល្រតូវេធ្វើដំេណើរេទប អ្វីែដល 
្រតូវេជៀសវបង បុ៉ណ្ណងឹេយើងអបចដឹងេហើយថបេសចក្ដីសុខ និងេសចក្ដីចេ្រមើនវបេនប្រតង់ ណប 
េហើយថបេសចក្ដីជំេនឿវបេនប្រតង់ណប។ 

ក៖ អី៊ចឹងេតើប៉បមបនដំបូន្មបនអីខ្លះចង់ផ្ដបំេផ្ញើរដល់កូនេចបជំនបន់េ្រកបយ? 

ខ៖ ប៉ប្រគបន់ែតចង់និយបយថបសបរសំខបន់ៃន្រគួសបរគឺវបសំខបន់េនបេលើឪពុកម្ដបយ ជីដូនជីតប
ហ្នឹងឯង េហបថបពូជហ្នឹង...ពបក្យែខ្មរេគេហបថបពូជ។ េបើសិនជបេយើង្រប្រពឹត្តល្អ ដឹងគុណឪពុក 
ម្ដបយ ស្គបល់ខុសស្គបល់្រតូវ កូនេយើងមកក៏វបេឃើញលក្ខណៈែដលឪពុកម្ដបយេយើង េធ្វើក៏វបេធ្វើ 
តបមហ្នឹងេទប។ េបើេយើង្រប្រពឹត្តអំេពើអបបយមុខ កូនហ្នឹងវបក៏ស្គបល់អំេពើអបបយហ្នឹងែដរ ធ្លបក់ 
ចូលេទបក្នុងហ្នឹង។ អី៊ចឹងបបនថបឪពុកម្ដបយជបគ្រមូ បបទ េហើយចំែណកកូនេចបគឺជបអ្នកេដើរ 
តបមេ្រកបយេយើង អ្នក្រតង្រតបប់ពីេយើង។ ដលម់កេយើងឲ្យឥទិ្ធពលអ្វីេទបគ្នប គឺគ្នបទទួលពី 
េយើងេទបែតបុ៉នណុង។  

ក៖ េហើយេនបចុងបញ្ចប់ហ្នឹង ខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ប៉បស្រមបប់កបរសម្ភបសេនបក្នុងៃថ្ងេនះ 
េហើយអ្វីៗទបំងអស់េនះកូនេចបរបស់ប៉បបបនដឹងនិងបបន ឮេនប្របវត្តិសប្រស្ដរបស់ប៉ប េហើយពួក 
េយើងនឹងដបក់ចូលកបរសម្ភបសេនះេទបក្នុងេវបសបយខបងេលើ។ សូមអរគុណ ។  

 


