
កបរសម្ភបសរបស់េលបក អំុ៊ ស ែសម 

ក៖ អ្នកសម្ភបសេឈ្មបះ ែហម សីហប  ខ៖ អ្នក្រតូវបបនសម្ភបសេឈ្មបះ ស ែសម 

កបរសែង្ខបរបស់េលបក អ៊ុំ ស ែសម 

កបរសែង្ខបពីខ្ញុំបបទ សីហប 
ខ្ញុំពិជបមបនអបរម្មណ៍េកបតសរេសើរចំេពបះឆបកជីវិតរបស់េលបកអំុ៊្របុសយ៉បងខ្លបំង 
ពីេ្រពបះេលបកអំុ៊បបនខិតខំតស៊ូយ៉បងលំបបកលំបិន្រគប់ែបបយ៉បងេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ្របពន្ធ 
កូនេចបេលបកអំុ៊ 
េទបសបីឧបសក្គធំយ៉បងណបក្តីក៏េលបកអំុ៊មិនរុញរបក្នុងឆបកជីវិតរបស់េលបកអំុ៊េឡើយ។ 
េនះជបគំរូមួយ ែដលខ្ញុំបបនេរៀនពីេលបកអំុ៊្របុស។ 

 

ក៖ ជំរបបសួរេលបកអំុ៊ ្របុស ខ្ញុំបបទេឈ្មបះ ែហម សីហប ៃថ្ងេនះខ្ញុំេធ្វើកបរសម្ភបសេលបកអំុ៊ 
ែដលេលបកអំុ៊កំពុងសព្វៃថ្ងរស់េនបក្នុង ភូមិ តបគុងមួយ សង្កបត់ តបគុងមួយ ខណ្ឌ ស្ទឹងមបនជ័យ 
របជធបនីភ្នំេពញ េហើយៃថ្ងេនះែដរគឺ្រតូវ ៃថ្ងទី ២ ែខ វិច្ឆកប ឆ្នបំ ២០១៧។ 
េហើយខ្ញុចំង់ជំរបបេលបកអំុ៊ថប អឺ! កិច្ចសម្ភបសេនះេធ្វើេឡើងេ្រកបមសបកលវិទ្ល័យ Brigham 
Young University គឺស្ថិតេនបសហរដ្ឋអបេមរិក េហើយគេ្រមបងេនះមបនេឈ្មបះថប គេ្រមបងអឺ! 
្របវត្តិផ្ទបល់ខ្លួនសំរបប់្របជបជនកម្ពុជប េហើយកិច្ចសម្ភបសេនះ ក្មួយនឹងអឺ! ដបក់បញ្ចូលេទបក្នុង 
website របស់សបកលវិទ្ល័យែដលមបនេឈ្មបះថប www.cambodianoralhistories.byu.edu 
េហើយក្មួយដឹងថបអឺ! កិច្ចសម្ភបសេនះគឺជបកិច្ចសម្ភបសមួយដ៏មបនសបរៈសំខបន់ 
េ្រពបះវបនឹងរក្ពត៌មបន ជីវ្របត្តិរបស់េលបកអំុ៊្របុសផ្ទបល់ ែដលអបចរក្ទុកជបរបងរហូត 
ជបពិេសសគឺអឺ!កូនេចបជំនបន់េ្រកបយៗរបស់េលបកអំុ៊ មបនឪកបសដឹងអំពីជីវ្របវត្តិដ៏ពិតថប 
េលបកអំុ៊មបនកបរតស៊ូយ៉បងមិចេដើម្បី 
បេង្កើតបបន្រកុម្រគូសបររបស់េលបកអំុ៊រហូតដល់ពួកៗគបត់រស់េនបជំនបន់េ្រកបយៗហ្នឹង។ 
េហើយអត់េទបសេលបកអំុ៊ េតើេលបកអំុ៊យល់្រពមេដើម្បីេអបយក្មួយេធ្វើកិច្ចសម្ភបសេនះ 
េហើយនឹងដបក់បញ្ចូលេទបក្នុង website របស់សបលបេរៀនែដររឺេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ េអបយដបក់បបន ចូលបបនេហើយ អបហ្នឹង សីហប ចង់សួរពីឆ្នបំបុ៉ន្មបនេទបន+!? 

ក៖ អញ្ជឹងអរគុណេ្រចើនែដលេលបកអំុ៊ បបនអនុញ្ញបតដល់ក្មួយេធ្វើកិច្ចសម្ភបស 
េហើយអញ្ជឹងេដើម្បីចបប់េផ្តើម សូមេលបកអំុ៊ជួយ្របបប់េឈ្មបះក្មួយ េតើេលបកអំុ៊មបនេឈ្មបះអ្វីែដរ? 
អឺ!េឈ្មបះេទបតបមអត្តសញ្ញបណប័នេលបកអំុ៊? 



ខ៖ ហុឺ! េឈ្មបះ ស ែសម ស ែសម  ស ែសម។ 

ក៖ ស ែសម េហើយអឺ! អត់េទបសេលបកអំុ៊ េលបកអំុ៊មបនតបំងពីេគ្មងរហូតដល់ចបស់មក 
េលបកអំុ៊មបនេឈ្មបះេ្រកបេទ? 

ខ៖ អត់មបនេទ។ 

ក៖ អញ្ជឹងេលបកអំុ៊ អត់មបនេឈ្មបះេ្រកបេទន+! អត់មបនចបស់ៗពីេដើម…។ 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ ស្គបល់គ្នបេគដបក់រហ័សនបមអី? 

ខ៖ ហបស ហបស ហបស! អត់មបនេទ អត់មបនេទ 
េបើេយើងតបំងពីេដើមធំដឹងក្តីមកមបនេឈ្មបះតបអញ្ជឹង។ 

ក៖ េហើយអត់េទបសេលបកអំុ៊្របុស ឆ្នបំេនះេលបកអំុ៊មបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អបយុអឺ! ៦៧េហើយ។ 

ក៖ អបយុ ៦៧េហើយ េហើយេលបកអំុ៊េកើតេនបឆ្នបំណបែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ េកើតេនបឆ្នបំ១៩៤៦។ 

ក៖ េហើយេបើសិនជបគិតឆ្នបំច័ន្ទគតិវិញ្រតូវហ្នឹងឆ្នបំអីេលបកអំុ៊? 

ខ៖ ច័ន្ទគតិ េបើឆ្នបំេយើងឆ្នបំេថបះ។ 

ក៖ ឆ្នបំេថបះ េនះសត្វអីេគេលបកអំុ៊? 

ខ៖ សត្វទន្យ។ 

ក៖ េហើយេលបកអំុ៊មបន្រសុកកំេណើតេនបណបែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ ្រសុកកំេណើត េកើតកំេណើតតបហ្មងេនបេហ៊ី! ភូមិ សំបកទឹម ្រសុក គីរីចុងេកបះ េខត្ត តបែកវ។ 

ក៖ អូ!អញ្ចឹងេលបកអំុ៊ន+! េហើយេលបកអំុ៊មបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ បងប្អូនមបនបួននបក់ ្របុសពីរ ្រសីពីរ បុ៉ែន្តបបត់បង់ជីវិតអស់េហើយេនបសល់ែតមួយេទ។ 

ក៖ អូ!អញ្ជឹងេលបកអំុ៊ េតើេលបកអំុ៊ជបកូនទីបុ៉ន្មបនេលបកអំុ៊? 

ខ៖ កូនទី២។ 



ក៖ កូនទី២ េតើេលបកអំុ៊អបច្របបប់េឈ្មបះបងប្អូនែដលេលបកអំុ៊មបនបបនែដរេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ បងប្អូនខ្ញុំមបនេឈ្មបះ បងបន្ទបប់ខ្ញុំេឈ្មបះ ខន (្រស)ី បន្ទបប់មកេទៀត េឈ្មបះ ភួង (្រស)ី ែដរ 
បន្ទបប់មកេទៀតអបហ្នឹងប្អូនៗ េឈ្មបះ ្រចក់ អបហ្នឹងេពបេគបង្អស់។ 

ក៖ េហើយ។ 

ខ៖ េបើទបំងខ្ញុំទបំងអស់មបនបួននបក់។ 

ក៖ េហើយេលបកអំុ៊មបនចបំសបច់េរឿងរបស់ពួកគបត់ែដរអត់េលបកអំុ៊? 

ខ៖ អូ! 

ក៖ ្របបប់ខ្លះៗ 

ខ៖ បបនអីហ្នឹងចបំសបច់េរឿងេបើគ្នបស្លបប់តបំងពីេនបតូចៗមកហ្នឹង។ 

ក៖ អូ! 

ខ៖ គ្មបនបបនេរៀនសូ្រតអីផងហ្នឹងេនបតូចៗ 

ក៖ អញ្ជឹងសព្វៃថ្ងេនបតបេលបកអំុ៊? 

ខ៖ េនបតបខ្ញុំ្មម្នបក់ឯងហ្នឹង តបែម៉ក៏គ្មបន ឪក៏គ្មបនែដរ។ 

ក៖ បបទ េលបកអំុ៊ 

ខ៖ កំ្រពបហ្នឹង កំ្រពបតបំងពីមុនអបពតពីណីពីណប។ 

ក៖ េលបកអំុ៊មបនដឹងពួកគបត់ហ្នឹងខូចតបំងពីអបយុបុ៉ន្មបនេលបកអំុ៊? 

ខ៖ ហុី!!!  

ក៖ ប៉បម៉បកេលបកអំុ៊មបន្របបប់ 

ខ៖ ែបកគ្នប េ្រពបះខ្ញុំមិនសូវបបនេនបេអី៊!្រសុក េ្រពបះខ្ញុំ្រគបន់តបខ្ញុំបបនដឹងក្តីអបយុ១៦ ១៧ 
ហ្នឹងខ្ញុំេទបេនបេវៀតណបម៥ឆ្នបំ ជំនបន់៦៥ (១៩៦៥) ដល់ឆ្នបំ៧០ (១៩៧០) បបនខ្ញុំមកភ្នំេពញ 
មកេនបភ្នំេពញរហួត គិតេទបអត់ដឹងថបប្អូនហ្នឹងខូចឆ្នបំណបៗេទ។ 

ក៖ និយបយអញ្ជឹងេលបកអំុ៊អត់មបនឳកបសេនបជបមួយពួកគបត់េទអញ្ជឹង។ 



ខ៖ អត់បបនេនបជបមួយពួកគបត់េទ 
អញ្ជឹងបបនខ្ញុំ្របបប់ខ្ញុំមិនែដលបបនេនបជបមួយ្រគួសបរេនបជបប់េទ 
តបខ្ញុំ្រគបន់តបខ្ញុំធំលេឡើងចួលេរៀនគឺេនបវត្តរហូត។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊ គួរេអបយេសបកស្តបយែដរេលបកអំុ៊អត់បបនស្គបល់ 
អត់បបនេឃើញមុខបងប្អូនបេង្កើត។ 

ខ៖ េហើយដល់េពលហ្នឹងមក េយើងដឹង្រសបប់េហើយជំនបន់អបពត 
តបស្លបប់ហ្នឹងេយើងមិនដឹងស្លបប់ណបផងហ្នឹង។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊ អឺ៊!អញ្ជឹង អត់េទបសេលបកអំុ៊ 
េតើម្តបយរបស់េលបកអំុ៊មបនេឈ្មបះអ្វីែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ េឈ្មបះអឺ៊! មបស ែផន ឪពុកេឈ្មបះ ស សបន។ 

ក៖ ជប! 

ខ៖ ស្លបប់ទបំងអស់។ 

ក៖ អូ!ពួកគបត់ស្លបប់េហើយ មបនដឹងថបគបត់ស្លបប់េនបអបយុបុ៉ន្មបនែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អឺ៊! ម្តបយខ្ញុំ ស្លបប់ជំនបន់ពលពត អបយុរបស់គបត់្របែហលចិតជបងតបមេមើល េយើងស្មបនេទប 
េហើយឪពុកខ្ញុំស្លបប់េនបជំនបន់ហប+! ឆ្នបំ ៧៥ (១៩៧៥)។ 

ក៖ អូ! ៧៥ 

ខ៖ គបត់ទបហបនេនបវបំង។ 

ក៖ បបទ បបទ! េលបកអំុ៊ េហើយេលបកអំុ៊មបនដឹងថប 
ពួកគបត់ទបំងពីរេកើតេនបឆ្នបំណបអីែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អត់ដឹង េយើងអត់ដឹង្របវត្តិគបត់ េ្រពបះេយើងអត់បបនសួរេដញេដបរកបលហ្នឹង 
កបលហ្នឹងេយើងេនបេគ្មងែដរណបស់។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េយើងមិនបបនសួរថបគបត់េកើតឆ្នបំណប អីឆ្នបំណប េយើងអត់បបនែដរ។ 

ក៖ េហើយេយើងអត់បបនដឹងពីទីកំេណើតគបត់ផងែដរេលបកអំុ៊? 



ខ៖ ទីកំេណើតគបត់ក៏េយើងអត់បបនដឹងែដរ េបើដឹងដូច្រសពិច្រសពិលមិនច្ស់ហបស់! 
េ្រពបះគបត់ទបំងពីរេយើងធំមក គបត់មិនែដរនិយបយ្របបប់េយើងថប គបត់េកើតេនប្រសុកេនះ 
ភូមិេនះអីកែន្លងណប គឺអត់ដឹងេទ ែតេបើថបឪពុកេយើងដឹងថបគបត់េកើតេនប្រសុកខ្ញុំរស់េនប 
អបហ្នឹងឪពុក េបើម្តបយអត់ដឹងេកើតេនប្រសុកណប េខត្តណប។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊។ 

ខ៖ េ្រពបះគបត់អត់បបននិយបយ្របបប់េយើង ពីេរឿងគបត់េនបអីេទ 
អញ្ជឹងេយើងអត់មបនបបនដឹងពីគបត់ គឺដូចថបវបគ្មបនអីដឹងលឺ។ 

ក៖ េហើយេលបកអំុ៊មបនដឹងខ្លះៗថប 
េពលែដលឪពុកេលបកអំុ៊កំពុងរស់េនបគបត់្របកបមុខរបរអ្វីែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ គបត់រស់េនបពីេដើមមករហូតមកតបំងពីខ្ញុំេកើតមក ខ្ញុំដឹងគបត់េធ្វើទបហបនបបរបំង។ 

ក៖ អញ្ជឹងគបត់អត់មបនេធ្វើកបរងបរអីេ្រកបពីទបហបនេទអីេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អត់មបនេទ គបត់េធ្វើទបហបនបបរបំងរហូតដល់ អឺ៊!មកឆ្នបំេយើងធំៗេហើយ ដល់ឆ្នបំហុឺ! 
ហុកសិបជបងហ្នឹង ហុឺ!!! អឺ៊!! ៦៣ ៦៤ ដឹងច្ស់ថបគបត់ចប់ពីទបហបនជំនបន់ហ្នឹងមក 
គបត់ចូលក្នុងជួរទបហបនរដ្ឋក្នុងវបំង 
គបត់បូ៉លុីសែលងទបហបនេហើយគបត់ចូលបូ៉លុីសវិញហបស់។ 

ក៖ េហើយេលបកអំុ៊មបនដឹងថបឪពុករបស់េលបកអំុ៊ ជបមនុស្សែបបណបែដរ? 
ដូចជបគបត់ចូលចិត្តអី? 

ខ៖ ហូ!! ឪពុកខ្ញុំចប់ហះ! កែម្លងមិនេចះេលង បុ៉ែន្ត្រសបេចះផឹក ហបស់!!! 
េបើ្រសបេលខមួយេហើយ បុ៉ែន្តមិនេចះេឈ្លបះេគេទ ផឹកេហើយ្រសូត 
ផឹកេហើយេដកតបហ៉្មងអបណបចង់ថបអីថបចុះ គបត់អត់េអើរេបុើរេទ។ 

ក៖ េហើយមបនដឹងថបគបត់្របសព្វេធ្វើអីេទៀតអត់េលបកអំុ៊? 

ខ៖ គបត់តបមខ្ញុំដឹងមកតបេមើលអត់មបនេចះេធ្វើអីេទ េចះតបេធ្វើកបរម្រន្តីរបជកបរនិងរហូត 
មិនែដលេឃើញគបត់េទបេធ្វើែ្រសចម្កបរអី គឺអត់តបហ៉្មងអត់ែដលេឃើញេសបះ។ 

ក៖ េហើយចុះចំេពបះម្តបយរបស់េលបកអំុ៊វិញមបនដឹងថប គបត់េធ្វើកបរ 
រឺ្របកបមុខរបរអ្វីែដរេលបកអំុ៊? 



ខ៖ ម្តបយខ្ញុំគបត់េនបផ្ទះ គបត់េធ្វើែ្រស មុខរបរេធ្វើែ្រសេមើលកូនេមើលេចប្រគបន់បបនអីហូបហ្នឹង 
មបនស្អីមបនតបបុ៉ណ្ណឹងពីេដើមេទបេធ្វើស្អីអីណបេ្រចើន មបនតបេធ្វើែ្រសេមើលកូនេមើលេចប 
បុ៉ែន្តជំនបន់ហ្នឹងអត់ទបន់មបនេចបេទណប+! ហបស់!!! មបនតបកូនេទ អត់ទបន់មបនេចបេទ។ 

ក៖ េហើយចុះម៉បករបស់េលបកអំុ៊ជបមនុស្សែបបណបែដរ? 

ខ៖ គបត់មបនអី ម្តបយខ្ញុំមនុស្សស្លូត គឺេទបេនបភូមិណប 
្រសុកណបេអបយតបេទបគឺញ្ញបតិសណ្ដានេគរបប់អបនគបត់រហូត 
មិនែដលេចះមបនរកេរឿងទបស់ែទងែខ្វងគំនិតអី គឺអត់េទ 
គឺគបត់ស្លូតបូតរហូតមិនសូវេចះនិយបយេដើមេគ មិនសូវអីអត់សុទ្ធតបហ៉្មងគឺេស្មបះ។ 

ក៖ ហុឺ!បបទ េលបកអំុ៊។ េលបកអំុ៊មបនចបំសបច់េរឿងរបស់គបត់ទបំងពីរនបក់េទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ សបច់េរឿងគបត់ ហួស! ពិបបកហ្នឹងពួកេយើង ម្តបយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំគិតេទប 
ខ្ញុំេកើតមកគបត់គ្នបរហូតបបនតបខ្ញុំមួយ េហើយបងខ្ញុំមួយទី២ហ្នឹង ពីរនបក់ហ្នឹងគឺគបត់ែបកគ្នប 
គបត់េទបយក្របពន្ធេ្រកបយេទៀត ែលងម្តបយខ្ញុំេចបលដ៏អញ្ជឹងេទបែបកគ្នបរហូត។ 
ខ្ញុំេនបតបជបមួយម្តបយរហូត េគយកខ្ញុំមកេនប 
េហើយគបត់េនបេផ្សងេនបជបមួយ្របពន្ធគបត់េផ្សងរហូតេទប 
េហើយម្តបយខ្ញុំគបត់េនបេ្រកបយហ្នឹងក៏មបន្រគូសបរេ្រកបយេទៀតេទបបបនប្អូនបីនបក់េទៀត។ 

ក៖ អ+! ចុះៗ អំពីឪពុកវិញេលបកអំុ៊មបនចបំខ្លះៗពីសបច់េរឿងគបត់? 

ខ៖ អូ! ឪពុកមិនចបំេទ បបនថបមិនចបំ 
គបត់មបន្របពន្ធេ្រកបយមកេ្រពបះេយើងមិនែដលបបនេនបជបមួយេទ។ 
គបត់េទបេនបជបមួយ្របពន្ធគបត់េផ្សងពីេយើង េនបឆ្ងបយពីេយើងេ្រពបះគបត់េនប 
មិនេនបជិតដល់អញ្ជឹងេយើងអត់អបចដឹង ថបគបត់ហ្នឹងរេបៀបណបេទៀតេទ 
េទបៃថ្ងមុខេទបេយើងអត់ដឹងេទ។ េយើងដឹងតបពីេដើមមក េយើងអបចដឹងអបេនះេយើងបបនេឃើញ 
បបនយល់ណបស់។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊។ េហើយចំេពបះប៉បម៉បកេលបកអំុ៊ 
គបត់ធ្លបប់និយបយេរឿង្របវត្តិគបត់កបលពីគបត់េនបេគ្មងៗេអបយេលបកអំុ៊ស្តបប់េទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ កបលពីគបត់េនបេគ្មង គបត់និយបយតបពីេរឿងគបត់បបនែលងគ្នប បបនអីហ្នឹងបបនេហើយ 
្រគបន់តប្របបប់កូនតិចៗហ្នឹង ្រគបន់តបថបគបត់បបនេបបះបង់ែលងគ្នបេដបយសបរយបយគបចេពក 
បបនគបត់អបែដង! បបនដបច់គ្នបដ៏ដបច់គ្នបេទបគបត់យក្របពន្ធេផ្សងេទប 
េហើយេទបម្តបយខ្ញុំបេង្កើតហ្នឹងក៏គបត់យកេផ្សងែដរេទប េហើយខ្ញុំកបលពីេកើតបបនខ្ញុំេនបតូច 



កបលេនបតូចម្តបយខ្ញុំថប ខ្ញុំហ្នឹងកបលពីេកើតបបនតបបីែខម្តបយខ្ញុំយកេទបេអបយឪពុកខ្ញុំចិញ្ចឹម 
េអបយយបយខ្ញុំចិញ្ចឹមេហើយយបយខ្ញុំនិងឪពុកខ្ញុំមិនចិញ្ចឹម គបត់យកេទបេអបយអ្នកេផ្សងេទៀត 
យកេទបេអបយេគេផ្សងដល់តបគបត់ដឹងថបនឹកេឃើញអបណិតកូនលឺថបេអបយេគចិញ្ចឹមដល់េគមិ
នចិញ្ចឹមេគយកេទបេអបយអ្នកេផ្សង គបត់ក៏េទបយកមកវិញ យកមកេអបយេនបជបមួយគបត់វិញ 
ដ៏អញ្ជឹងបបនេនបជបមួយគបត់ជបរបងរហូតដល់េយើងធំ។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊។ 
េហើយអត់េទបសេលបកអំុ៊េតើេលបកអំុ៊េនបចបំេឈ្មបះជីដូនជីតបរបស់េលបកអំុ៊េទអំុ៊? 

ខ៖ ជីតបខ្ញុំេឈ្មបះ អឺ៊! ជីតបខបងឪពុកេឈ្មបះ តប ស។ 

ក៖ ចុះយបយ? 

ខ៖ យបយ សូត។ 

ក៖ ចុះេលបកអំុ៊មបនចបំជីដូនជីតបខបងឪពុក? 

ខ៖ ខបងម្តបយ! 

ក៖ អ+! ម្តបយ! 

ខ៖ ខបងម្តបយខ្ញុំ អត់ដឹងេទ ហបស់ៗ អត់ដឹងតបហ្ម៉ង 
េបើេយើងអត់ដឹងែខ្ស្រសឡបយគបត់េនបណបផងហ្នឹង។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊ េដបយសប្របជបជនែខ្មរេយើងពិបបកមួយហ្នឹងេធ្វើអត់បបន។ 

ខ៖ មិនងបយេទ េមើលតបខ្ញុំកបលពីខ្ញុំកូនខ្ញុំឈឺហបស់! ្រសបវ្រជបវេដើររកអត់េឃើញ 
េគេអបយរកពួកបងប្អូនខបង្របបំពីសណ្ដានមកែសនមកេ្រពនអីហ្នឹងរកអត់េឃើញមិនដឹងេនប
ណប េបើេយើងអត់ដឹងផង ្រសបវ្រជបវែដររកមិនេឃើញ។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊។ េហើយេលបកអំុ៊មបនេនបចបំគបត់េកើតេនបឆ្នបំណបែដរេលបកអំុ៊? ជីដូនជីតប? 

ខ៖ អូ! សួរឆ្នបំខ្ញុំេកើតមិនទបន់េទ ហបស់ៗ េកើតមិនទបន់គបត់េទ មិនដឹងេកើតេនបឆ្នបំណប ែខណប 
អត់ដឹងេទ។ 

ក៖ េហើយអត់មបនធ្លបប់ដឹងអំពីេរឿងរបស់ពួកគបត់ខ្លះៗេហ តបយបយេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អត់ដឹងេទ កបលខ្ញុំធំក៏ខ្ញុំមិនែដលេទបេនបជបមួយគបត់ែដរ 
េ្រពបះម្តបយខ្ញុំយកមកចិញ្ចឹមរហូតែបកពីគបត់ ពីយបយហ្នឹង 
្រគបន់ថបយូរៗេទបម្តងេទបេលងនិងគបត់ហ្នឹង 



បុ៉ែន្តមិនដឹងជបគបត់យ៉បងមិចអីយ៉បងមិនេទេយើងអត់ដឹង 
េ្រពបះេយើងេទបេលងមួយេម៉បងពីរេម៉បងេហើយមកវិញអញ្ជឹងណប 
ដ៏អញ្ជឹងេយើងអត់ដឹងថបគបត់ហ្នឹងរេបៀបមិចអីរេបៀបមិចេទ 
េហើយដល់តបេពលែបករហូតអញ្ជឹងេទប។ 

ក៖ 
េហើយដួចជបប៉បម៉បករបស់េលបកអំុ៊អត់ែដលនិយបយេរឿងតបយបយ្របបប់ដល់េលបកអំុ៊ខ្លះេទអី
េលបកអំុ៊? 

ខ៖ គបត់អត់ដឹងែដរ គបត់អត់ដឹងថបតបយបយហ្នឹងេកើតេនបណប ភូមិណប ្រសុកណប 
អត់ដឹងែដរហ្នឹង ្រគបន់តបថបេយើងមកេកើតធំដឹងក្តីេឃើញគបត់េនប្រសុកហ្នឹង 
េនប្រសុកេយើងេនបភូមិចំបក់ទឹម ពីេដើមអបហ្នឹងនិយបយពីេដើមណប។ ភូមិចំបក់ទឹម ្រសុក 
បុ៉នពីេដើមេគមិនេហបអញ្ជឹងេទ េគេហបភូមិចំបក់ទឹម អឺ៊! េគដបក់ឃុំអបែដង ឃុំ េបង 
ឃុំអញ្ជឹងេទបេគដបក់ ្រសុក ្រពះបបទជបន់ជំុ ដល់ពីសម័យឥឡូវេគដបក់អឺ៊! ឃុំ ្រសកុេចក 
្រសុកេចកអីេគដបក់ ឃុំគីរីអបែដងអឺ៊! គីរីចុងេកបះ! ឃុំ គីរីចុងេកបះ ្រសុកអឺ៊! ្រពះបបទជបន់ជំុ 
្រពះបបទជបន់ជំុតបែកវ អបហ្នឹងេគដបក់សម័យឥឡូវហបស់!។ 

ក៖ បបទ! អឺ៊! 
អត់េទបសេលបកអំុ៊េតើ្រកុម្រគួសបររបស់េលបកអំុ៊មកេនបភ្នំេពញហ្នឹងរយៈបុ៉ន្មបនេហើយេលបកអំុ៊? 

ខ៖ េរឿងខ្ញុំ េរឿងខ្ញុំមកេនបភ្នំេពញេនះេបើនិយបយែវងឆ្ងបយណបស់ មិនែមន្រតឹមមកេនបឆ្នបំ ៧០ 
៨២ ៨៣ និងេទ ខ្ញុំេនបគិតេទបខ្ញុំេនបពីឆ្នបំ ៧០ េហបះ! បុ៉ែន្តេនបបបនបួន្របបំអញ្ជឹងខ្ញុំេទបែ្រស 
េនបែ្រសមកភ្នំេពញអញ្ជឹងហ្នឹងណប 
េយើងអត់អបចថបេយើងេនបភ្នំេពញម៉បជីរហូតមកវបអត់មបនេទ េ្រពបះខ្ញុំអបឆ្នបំ ៧០រហូតដល់ 
៧៣ខ្ញុំេនបភ្នំេពញដល់ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ខ្ញុំមកេនបភ្នំេពញវិញ ខ្ញុំេទបដល់ែ្រសមិនបបនមួយឆ្នបំេទ 
អញ្ជឹងខ្ញុំ្រតលប់មកភ្នំេពញវិញ មកភ្នំេពញវិញដល់ ៧៥ ហ្នឹងេយើងែបក 
ែបកេយើងមិនេទបអបពត ហបដល់ពតេហើយចូលដល់អបពតេទៀតេហើយ។ 

ក៖ េហើយអត់េទបសេលបកអំុ៊ េតើេលបកអំុ៊មបនបងប្អូនរស់េនប្រសុកេ្រកបេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អត់មបន ហបស់! ហបស់! ហបស់! ខ្ញុំតបមួយ តបបួននបក់ស្លបប់បីសល់មួយមបនណបេនបេ្រកប 
ហបស់! ហបស់! ហបស់! អត់ទេទស្អបតែចសសុទ្ធស្អបតតបហ្ម៉ង។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊ អឺ៊! ចុះភរិយបរបស់េលបកអំុ៊មបនេឈ្មបះអីែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ េឈ្មបះ សយ សុខុម េនបអឺ៊! េនបភូមិ ្រតពបំងទេន្ល ឃុំ ្រកពំុឈូក ្រសុក េកបះអែណ្ដត តបែកវ។ 



ក៖ េហើយេលបកអំុ៊បបនេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ជបមួយេលបកអំុ៊្រសី េនបឆ្នបំណប ែខណប 
ៃថ្ងណបែដរ? 

ខ៖ ហុឺ! េនប ៧២ (១៩៧២) េនបចំកបរដូង ភ្នំេពញ។ 

ក៖ េហើយេលបកអំុ៊មបនចបំែខៃថ្ងអីេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អត់ចបំេទដឹងថបៃថ្ងអបទិត្យមិនដឹងថបៃថ្ងបុ៉ន្មបន កបរចំៃថ្ងអបទិត្យ បុ៉ែន្តេយើងអត់ចបំៃថ្ងែខ។ 

ក៖ 
េហើយចុះអបពបហ៍ពិពបហ៍របស់េលបកអំុ៊្របុសនិងេលបកអំុ៊្រសីហ្នឹងេរៀបចំេឡើងេដបយឪពុកម្តបយ
រឺក៏យ៉បងមិចែដរ? 

ខ៖ េរៀបចំេឡើងេដបយឪពុកម្តបយ េដបយម្តបយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំ ម្តបយេគឪពុកមកបងប្អូនេគ 
មកេរៀបចំេនបេយើង អបពបហ៍ពិពបហ៍េនបចំកបរដូងហ្នឹង អឺ៊! 
ចំកបរដូងហ្នឹងកបលពីមុនេគេហបេនបសង្កបត់ េជើងឯក។ 

ក៖ ចុះដូចជបមិនែមនខ្ញុំលឺតបមចបស់ៗថប មិនែមនពួកពលពតផ្សំផ្គុំេអបយ ចបប់េអបយេលបកអំុ៊? 

ខ៖ ែមនេទ! ជំនបន់អបពតអីណប កូនខ្ញុំអបយុ៣០ជិត៤០េហើយហ្នឹង 
កូនខ្ញុំពីរេហើយហ្នឹងបបន៧៥ហ្នឹង ចុះេយើងកបរតបំងពី៧២ ដល់៧៣ ៧៤ ៧៥ បីឆ្នបំកូនពីរ។ 

ក៖ ខ្ញុំេចះតបលឺចបស់ៗថបពលពតផ្សំផ្គុំេអបយ ហបស់! ហបស់!។ 

ខ៖ មិនែដរេទ អបហ្នឹងដល់េគអ្នកេ្រកបយបបនេគមបនផ្សំផ្គុំែមន 
ខ្ញុំេទបជំនបន់ហ្នឹងេឃើញេគផ្សំផ្គុំអញ្ជឹងែមន េលងម្តងៃម្ភនបក់អីេណបះ 
ចបប់តបៃដគ្នបហ្នឹងេគផ្សំផ្គុំអញ្ជឹង តបេរឿងខ្ញុំអត់េទខ្ញុំមិនែដលពះមិនែដលអញ្ជឹងេទ 
េ្រពបះខ្ញុំេកើតមុនហ្នឹង មុនហ្នឹងេម្លបះេហើយេយើងអត់ដឹង 
េយើងអត់បបនេគផ្សំផ្គុំេទអបហ្នឹងេយើងែម៉ឪេរៀបចំេអបយ្រតឹម្រតូវ មបនណបបង្ខំណបេទ។ 

ក៖ េហើយចុះេពលែដលអំុ៊្របុសេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េនបះមបនៃថ្លចំនូនេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ ចំណបយកបលហ្នឹង ចំណបយ្របបំពបន់ ្របបំពបន់ពីេដើម ហបស់!ៗ 
មិនែមន្របបំពបន់ឥឡូវេទណប ្របបំពបន់លុយែខ្មរពីេដើមណប!។ 

ក៖ ៃថ្លជបងឥឡូវេលបកអំុ៊? 

ខ៖ េហ! ្របបក់ែខជំនបន់ហ្នឹងមបសម៉បជីតបបុ៉ន្មបន៨០េរៀលហ្នឹង។ 

ក៖ អញ្ជឹង្របែហលេ្រចើនជបងឥឡូវ? 



ខ៖ េ្រចើន! េ្រចើនណបស់មិនតិចេទ។ 

ក៖ ចូលពបន់េហើយ! ហុី!ៗៗៗ 

ខ៖ ហុី! េបើេយើងគិតពីលុយឥឡួវេ្រចើនណបស់ េយើងកបរបុ៉ណ្ណឹងេយើងកបរបបនក្នុងភ្នំេពញ 
េយើងជួលអីេគ្រតឹម្រតូវមបនតុ មបនបបស 
មបនេភ្លងអីេ្រចើនណបស់េបើេយើងគិតកបរសម័យេយើងេនបភ្នំេពញឥឡូវ 
េយើងគិតេមើល្រតូវបុ៉ន្មបនមឺុនដុល្លបរ? មួយមឺុនដុល្លបរអីកបរមិនបបនផង 
លុយសម័យហ្នឹងវបៃថ្លណបស។់ 

ក៖ េហើយអត់េទបសសំេលបកអំុ៊ជួយ្របបប់ពី្រគបដំបូង ឬ 
ក៏េហតុផលអីបបនេធ្វើេអបយេលបកអំុ៊បបនជួបេលបកអំុ៊្រសីរួចបបនេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ជបមួយគ្នប
ហ្នឹង? 

ខ៖ ហ៎! អបហ្នឹងវបែជក! ឆ្នបំអឺ៊! ៧០ខ្ញុំអបហ្នឹងសបេ្រកបយេហើយណប ៧០ហ្នឹងខ្ញុំធ្លបប់េធ្វើទ័ព 
ខ្ញុំេធ្វើទ័ពពួកែ្រពមីុេញ៉េបអី៊ អញ្ជឹងេគបញ្ជូនខ្ញុំមកេនបចំកបរដូង   ដល់មកេនបចំកបរដូង       
ពូគបត់ហ្នឹង្រតូវជបមិត្តភ្រក្កជបមួយខ្ញុំអញ្ជឹងរបប់អបនគ្នប   
របប់អបនគ្នបអញ្ជឹងេទេគក៏េមើលេគថបក្មួយេគវបេនបទំេនរ    
អញ្ជឹងេគផ្សំផ្គុំក្មួយេគហ្នឹងមកេអបយខ្ញុំនិងមិត្តភ្រក្ករបស់េគ 
អញ្ជឹងមកពីេគផ្សំផ្គុំហ្នឹងេយើងក៏បបនេទបនិយបយជបមួយេគ្រសួលបួលចឹងេទប 
េយើងក៏បបនេអបយឪពុកម្តបយេរៀបចំេអបយចឹងេទបណប 
េរៀបចំកបរ្រតឹម្រតូវេទបមិនែមនេចះតបចបប់ផ្គុំយកេទ ហបស់!ៗៗ មិនែមនអបពតេទ 
ខ្ញុំមុនអបពត។ 

ក៖ 
េហើយចឹងេដើមកំេណើតេធ្វើេអបយមបនេលបកអំុ៊្របុសេលបកអំុ៊្រសីបបនេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ជបមួយ
គ្នប តបមរយៈមិត្តភ្រក្កេលបកអំុ៊? 

ខ៖ តបមមិត្តភ្រក្ក ឪពុកម្តបយសងខបងអត់ស្គបល់អត់ដឹងេទ ពិនដល់េយើង! 
េយើងស្គបល់គ្នបេហើយមិត្តភ្រក្កនបំស្គបល់អីេហើយេយើង 
បបនេយើង្របបប់ឪពុកម្តបយេយើងមកកបរែតម្តងអត់មបនចបំបបច់ចូលនិយបយអីេទៀតេទ 
េយើងេរៀបចំខ្លួនឯងអបហ្នឹងហបស់!។ 

ក៖ បបទ បបទ! េលបកអំុ៊។ 



ខ៖ រួចបបនេយើងកបរតបហ្ម៉ង ែម៉ឪ្រគបន់តបមកបញ្ឈតបកបរេទ បុ៉ែន្តឥវ៉ាន់េនបេលើេយើង 
េយើងេរៀបចំេអបយេហើយ្រសបច់្រគបន់តបេហបគបត់មកេទ។ 

ក៖ ចុះដូចជបេលបកអំុ៊េចះអបនេចះសរេសរភបសបែខ្មរបបនកំរិតណបែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀនបបនថ្នបក់ទី៩ពីេដើម ថ្នបក់ទី៩អក្សរែខ្មរ។ 

ក៖ េហើយេលបកអំុ៊មបនេចះអីេ្រកបពីភបសបែខ្មរេទ? 

ខ៖ ហបស់! ហបស់! ហបស់! អត់េចះសុទ្ធ ហបស់! ហបស់! 
អក្សរអីក៏អត់េចះេទបេរៀនអីអត់េចះែមនេមើលអីអត់េកើតេទបបនតបែខ្មរមួយមុខេទ 
តបែខ្មរហ្នឹងេចះតបេមើលបបនេហើយ 
អបេរឿងបបរបំងអបេរឿងអីេរៀនបបនតិចេពកមិនអបចេមើលេធ្វើអីេកើតេទ េយើងមិនអបចេធ្វើអីបបនេទ 
អញ្ជឹងេយើងបបនតបភបសបអក្សរែខ្មរមួយមុខ។ 

ក៖ អញ្ជឹងេលបកអំុ៊អត់មបនេចះបបរបំងតិចតួចអីេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អត់េទ! បបរបំងមិនេចះេទមិនេធ្វើអីេកើតេទ  មិនេចះតបហ្ម៉ង  កំុថបមិនេកើត  មិនេចះតបហ្ម៉ង  
េចះតបែខ្មរតប 

ហ្ម៉ង។ 

ក៖ អត់េទបសេតើេលបកអំុ៊មិញថបេរៀនបបនកំរិតថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ ទី៩។ 

ក៖ េហើយអត់មបនេរៀនបេច្ចកេទសអីេផ្សងៗេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អត់មបនេទ េរៀនបេច្ចកេទសេធ្វើអីេទគ្មបនេទ អត់តបហ្ម៉ងមបនតបេធ្វើទបហបនហ្នឹងតបហ្ម៉ង 
ហបស់!ៗៗៗ ខបងេធ្វើស្រង្គបមហ្នឹងតបហ្ម៉ងគ្មបនបេច្ចកេទសអីេទ។ 

ក៖ េហើយេលបកអំុ៊េរៀនេនបសបលបណប? េហើយេនបណបែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ សបលបេនបគីរីចុងេកបះ ្រសុក  គីរីចុងេកបះ  ឃុអ៎ំ!  េដើមេបង  ្រសុកអឺ៊!   ្រពះបបទជបន់ជំុ 
តបែកវ អបហ្នឹងពីេដើមេយើងេនបេរៀនកបលេនបេរៀន។ 

ក៖ េហើយេលបកអំុ៊មបនមិត្តភ្រក្កែដលធំេឡើង្រសកៗជបមួយេលបកអំុ៊េទ? 



ខ៖ មិត្តភ្រក្កអី! អូ!មិត្តភ្រក្កខ្ញុំមិនដឹងេទបេនបអីណបអបរបប់អបនជិតស្និទ្ធអី វបែបកគ្នបអស់េហើយ 
វបមិនដឹងេគេទបេនបអីណបៗបបត់្រសេមបលទបំងអស់អបេគក៏មិនែដរស្គបល់អបេយើងក៏មិនែដរស្គប
ល់ែដរឥឡូវ វបេនបតបេគ្មងជំនបន់េ្រកបយេយើងអត់ស្គបល់េទ។ 

ក៖ េហើយេលបកអំុ៊មបនេនបចបំេឈ្មបះមិត្តភ្រក្កេនបសបករៗហ្នឹងេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ មិត្តខ្ញុំពួកអបអស់ហ្នឹង មបនអបស៊បន មបនអបខន មបនអូ!េ្រចើនណបស់ អបជ័រ អប!អូយ! 
មិនដឹងអបណបខ្លះេភ្លចេឈ្មបះ េ្រចើនណបស់។ 

ក៖ ហបស់! ហបស់! ហបស់! 

ខ៖ ចុះមិត្តភ្រក្កេយើងេរៀនេនបសបលប អបហ័យ េហ! េបើនិយបយេ្រចើនណបស់។ 

ក៖ េហើយេលបកអំុ៊េនបចបំសបច់េរឿងអីខ្លះៗកបលេនបជបមួយពួកគបត់អត់េទ? 

ខ៖ ហុឺ!អបហ្មឹង! េយើងមបនចបំអី! អត់មបន 
េយើង្រគបន់តបមិត្តភ្រក្កេនបេរៀនសូ្រតអីជបមួយគ្នបចឹងណប៎! ែតេយើងេគេនបផ្ទះេគ 
េយើងេនបផ្ទះេយើង េយើងមិនែដលេនបហ្នឹងភូមិណបេនបតបហ្នឹងវត្តសុទ្ធហ្នឹង 
េហើយចឹងេយើងគ្មបនេពលណបែដលេយើងេទបបបនេទបេលងេគេទ 
ទបល់តបៃថ្ងេរៀនសូ្រតចឹងេយើងមករបប់អបនគ្នបជបមិត្តភ្រក្កអីចឹងេទបណប 
បុ៉ែន្តអបេរឿងេយើងេទបដល់ផ្ទះេគ េយើងមិនងបយបបនេទបេដើរេលងអីចឹងេទ 
អញ្ជឹងេយើងមិនសូវច្ស់លបស់អីអបេរឿងពួកមិត្តភ្រក្ក    
្រគបន់តបបបនេយើងរបប់អបនគ្នប្រសឡបញ់គ្នបេដើរជបមួយគ្នប េនបសបលបអីចឹងណប 
អបេនះេយើងេនបតបមជបយវត្តេគេយើងមិនបបនេនបច្ស់លបស់ជបមួយេគេទ។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊ ែជកអឺ៊! េតើេលបកអំុ៊មបនកបរ្របកបមុខរបរ រឺ កបរេធ្វើអបជីវកម្មអ្វីខ្លះ? 

ខ៖ ហុី! ចបប់ពីមបន្រគូសបរេហើយទបហបន ទបហបនេហើយបបនេយើងេទបេអី៊!េធ្វើែ្រស 
េធ្វើែ្រសបបន២ឆ្នបំេយើងមកពីទបហបនមកពីែ្រសមកវិញេយើងមកភ្នំេពញហ្នឹង ខ្ញុំមកឆ្នបំ 
ឆ្នបំ៧៤អបហ្នឹងេយើងនិយបយមិញេហើយណប។ 
៧៤ហ្នឹងខ្ញុំមកតបមេវៀតណបមេឡើងមកតបក្អមសំណរមកអ្នកេលឿងបបនេឡើងមកដល់ភ្នំេពញ 
បបនេនបភ្នំេពញមួយឆ្នបំបបន៧៥ែបក ែបកពីេនះចូលអបពតហបស់! ៧៥េនះចូលអបពតហបស់!។ 

ក៖ អញ្ជឹងមុខរបរែដលេលបកអំុ៊ធ្លបប់េធ្វើហ្នឹងមបនតបបុ៉ណ្ណឹងេលបកអំុ៊? 

ខ៖ មបនតបែ្រសមួយមុខហ្នឹង េហើយេយើងមកេនបភ្នំេពញហ្នឹង េយើងវបមបនេធ្វើអី 
មកភ្នំេពញកបលហ្នឹងមកដល់េយើងមបនតបេធ្វើកម្មករលីែផកប៉បល់ហ្នឹង លីអំេពប លីបែន្ល 



លីអីហបស់!ៗៗៗ តបឡូងេស្លបអីេយើងមបត់ទេន្លផ្រកណ្ដាលេនះ 
ែផថ្មេនះេទបលីអបហ្នឹងេដើម្បីយកលុយចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹង 
ចង្កឹះមួយម៉បកបេឆេគេអបយចង្កឹះមួយហ្នឹង មួយហ្នឹងបបនតបមួយេរៀលេទ 
េបើេយើងមួយៃថ្ងហ្នឹងេយើងលីបបន្របបំេជើង េយើងបបនតប្របបំេរៀលពីេដើមេទណប! 

ក៖ បបទ!ៗ 

ខ៖ ម៉បៃងទល់យប់ហ្នឹង ហបស់!ៗៗៗ បបនតប្របបំេរៀលេទ េហើយ្របបំេរៀលយកេទបសុីេទប 
េបើឥឡូវ្របបំេរៀលឥឡូវ។ 

ក៖ ្របបំរយលុយែខ្មរ។ 

ខ៖ ហបស់!ៗៗៗ ដឹងយកេធ្វើអីេទ ហបស់!ៗៗៗ កបលជំនបន់ហ្នឹងវបអញ្ជឹង 
វបខុលគ្នបចឹងបបនខ្ញុំថបអូ!្របបក់ែខេគេនះសុទ្ធតបលបនៗ 
េបើដូចពីេដើមមបនងបប់េហើយមបនអបណប្រកេទ។ 

ក៖ េហើយចុះជបរបរត់កងបីហ្នឹងេលបកអំុ៊ចបប់េផ្តើមតបំងពីេពលណបមកេលបកអំុ៊? 

ខ៖ ឆ្នបំអប៎! េយើងអ៎ា! េនះមក២០១៤អីហ្នឹង។ 

ក៖ ២០១៤េលបកអំុ៊ន៎! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! េដើមឆ្នបំ២០១៤។ 

ក៖ ជប! េលបកអំុ៊មបនចបំៃថ្ងែដរ? 

ខ៖ ៃថ្ងេមើល! ២០១៤ហ្នឹងៃថ្ង ែខ១២ ៃថ្ង ២៧ ខ្ញុំចបប់ទិញរម៉ករត់ ែខ ១២ ៃថ្ង ២៧ 
តបេនបះេទបបបរបំង គបត់េទបបបរបំងវិញ 
គបត់េអបយលុយមកខ្ញុំយកេទបទិញរម៉កហ្នឹងែថមតិចតួចបបនរត់តបំងពីហ្នឹងមករហូត។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊។ 
េលបកអំុ៊សំេលបកអំុ៊ជួយ្របបប់តបំងពីេគ្មងរហូតដល់េពលេនះជីវិតេលបកអំុ៊មបនកបរផ្លបស់យ៉បងមិ
ចែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អូ!      និយបយពីជីវិតផ្លបស់ប្តូរេនបះវបែវងឆ្ងបយអន្លបយែមនែទនងបប់េហើយ 
េយើងអ្នកអត់អ្នកខ្វះខបតដ៏ 

អញ្ជឹងវបនិយបយពីេដើមមក 
ដូចថបវបដូចខ្ញុំនិយបយអញ្ជឹងនិយបយមិនអស់េទេ្រចើនណបស់េបើតបម 



ដ៏តបអង្គុយគិតយូរេទបបបនេយើងដឹងថប 
សភបពកបរេយើងវបតបត់ៗអែ្រន្ទងយ៉បងណបគ្មបនខ្វល់ស្អីបបនេនប្រសុកស្អីកំេណើតេទ ។ 
េយើងចបប់តបំងពីេមើល អបេនះេយើងនិយបយសបរេដើមវិញេហើយណប 
តបំងពីខ្ញុំអបយុចបប់ពី៨ឆ្នបំ៧ឆ្នបំហ្នឹងមកខ្ញុំេទបេរៀនរហូតដល់ខ្ញុំបបនេទបេរៀនថ្នបក់ទី៩ខ្ញុំឈប់ 
ខ្ញុំឈប់បបនខ្ញុំេទបបួស បួសបបន៣ ៤ ៥ វស្ខ្ញុំសឹកសឹកេហើយខ្ញុំេទបេធ្វើេអី៊! េ្រពបះេអី៊! 
ចលនបរំេដបះជបតិេគហ្នឹងបបន្របែហលជប២ឆ្នបំ 
២ឆ្នបំបបនខ្ញុំចុះេទបេធ្វើទបហបនអបេមរិកបបនបីបួនឆ្នបំេទៀត បបនខ្ញុំេដើមឆ្នបំ៧០ 
បបនេយើងេឡើងពី្រសុកយួនមកវិញ 
មកចូលមកេនបផ្ទះបបន្របែហលជបបួន្របបំែខេយើងមបនមិត្តភ្រក្ក 
មិត្តភ្រក្កហ្នឹងេគក៏េហបចូលេធ្វើទបហបនេនបេអី៊! 
េយើងេនបតបលបប់េយើងហ្នឹងដ៏តបេយើងេទបេនបតបលបប់បបនពីរែខេគបញ្ជូនមកេនបភ្នំេពញ 
បញ្ជូនមកភ្នំេពញបបនេយើងបបនរស់េនបភ្នំេពញហ្នឹងរហូត 
ដល់ឆ្នបំ៧៣េយើងឈប់េធ្វើទបហបនេយើងេទបែ្រស េទបែ្រសេហើយបបនេអី៊!មួយឆ្នបំ 
មួយឆ្នបំកន្លះអីហ្នឹងេយើង្រតូវ្រតលប់ពីែ្រសមកវិញហបស់ មកេនបភ្នំេពញវិញេទៀតហបស់ 
ដល់មកភ្នំេពញេយើងរកសុី អបជីវកម្មេយើងរកសុីេធ្វើខ្ញុំេគ លីែសងហបស់! ហបស់! ហបស់! 
្រគប់ែបបយ៉បងអញ្ជឹងេទបតបមមបត់ទេន្លអញ្ជឹងេទប សុីចុកអីេដបយសបរ បុ៉នកបលហ្នឹងេគេចស! 
េយើងលីែសងបបនហូបខ្លះេទបេអី៊! បបនពួកអបេមរិកេគជួយេយើងេទ ជួយជបអំេណបយហបស់។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊។ 

ខ៖ ជួយជបអំេណបយអង្ករម្ហូបអីចឹងេទប        
មបនេខបអបវមបនអីដូចេគយកមកេបើកដូចេនះចឹងអំេណបយេគ 
អញ្ជឹងេយើងបបនរស់និងេគេអបយមកខ្លះមក 
េយើងរកខ្លួនឯងផ្សំខ្លះមកបបនចបយបបនវបយរហូតបបនមក 
េយើងេនបរហូតដល់៧៥ហ្នឹងបបនេយើងបបនែបកអបហ្នឹងចប់ម៉បវគ្គហ្នឹងហបស់។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊។ 

ខ៖ ចប់ម៉បវគ្គហ្នឹងហបស់។ 

ក៖ អញ្ជឹងេអី៊! េតើេលបកអំុ៊មបនម្ហូបណប រឺ 
ែល្បងណបែដលេលបកអំុ៊ចូលចិត្តតបំងពីេគ្មងរហូតដល់េពលេនះេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ េហ! េបើនិយបយពីេគ្មងេរឿងម្ហូបហូបចុកអីខ្ញុំដូចអត់ទបស់អីផង អត់មបនទបស់អីេទស!។ 



ក៖ ចូលចិត្តតបទបំងអស់ហ្ម៉ង! 

ខ៖ ហុឺស!ៗៗៗ េអបយតបេគេធ្វើេអបយហូបអីក៏ហូបែដរ 
មិនេរើសហុី!េធ្វើអបេនះមិនហូបអបេណបះមិនហូប 
ហបូតបទបំងអស់្រគបន់តបហូបបបនតិចបបនេ្រចើនតបបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ បបទ! េហើយចុះែល្បង្របជប្របិយអីេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អូ! អត់សុទ្ធ! ហបស់!ៗៗៗ 

ក៖ អត់មបនចំណងចំណូលហ្ម៉ង។ 

ខ៖ គ្មបនចំណូលេទ តបេមើលមិនេមើលផង។ 

ក៖ េហើយចូលឆ្នបំអីអត់េទបេលងេទ? 

ខ៖ ចូលឆ្នបំេទបេលង្រសុកអីេទប េបើថបអបេរឿងេទបេមើលែល្បងចឹងៗអត់េចះេទ អត់េចះេទ ខ្ញុំអប! 
ខ្ញុំមិនែមនល្ងង់េទណបេបើេល បុ៉ែន្តខ្ញុំបបនេប្តជ្ញបក្នុងចិត្តខ្ញុំថប ខ្ញុំែល្បងសុីសងខ្ញុំមិនេលង 
ែល្បងអីែដលខុសច្ប់អីខ្ញុំអត់្រកព័ត ខ្ញុំអត់្រកព័តេសបះ  តបថ្នបំក៏ខ្ញុំមិនជក់  ្រសបក៏ខ្ញុំមិនផឹក  
ខ្ញុំជបសវបងរហូត ជបសវបងេដបយសបរអី េ្រពបះម្តបយខ្ញុំថបកូន 
កំុយកេជើងធូកឪពុកេ្រពបះឪពុកែហងផឹកកុបផ្កបប់មុខដ៏អញ្ជឹងខ្ញុំចបំសម្តីម្តបយរបស់ខ្ញុំថប 
ចង់អ្នកឯងផឹកអីអ្នកឯងសុីអីអបហ្នឹងេរឿងរបស់េគ េគេធ្វើមិចេធ្វើេទប បុ៉ែន្តអបេរឿងរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិន។ 

ក៖ បបទ!ៗៗ េលបកអំុ៊។ 

ខ៖ ផឹកក៏ខ្ញុំមិនផឹក ជក់ថ្នបំក៏ខ្ញុំមិនជក់ មិនល្ងង់េទេបើជក់េចះបុ៉ែន្តខ្ញុំមិនៗ្រកព័ត 
ខ្ញុំមិនេបៀតអបណបេគេធ្វើអីេរឿងរបស់េគ ែតខ្ញុំមិន។ 

ក៖ េហើយអត់េទបស 
េតើេលបកអំុ៊្របុសមបនចងចបំចំេរៀងណបែដលេលបកអំុ៊ចូលចិត្តវបតបំងពីេគ្មងរហូតដល់េពលេនះ
េទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អូ! ចំេរៀង!!! េបើចំេរៀងពីេដើមៗ វបចូលចិត្តេ្រចើនណបស់ 
ែតវបេភ្លចអស់វបមិនបបនចបំយកមកេ្រចៀងអីេកើតេទ វបេ្រចៀងដបច់មុខដបច់េ្រកបយ 
បុ៉ែន្តេយើងេបើតបមខ្ញុំចបំខ្ញុំធ្លបប់ពីេដើមមកតបំងពីឆ្នបំ៦៥អីមក ខ្ញុំចូលចិត្តស្តបប់តបចំេរៀង 
សុឹនសុីសបមុត រស់េសរីសធប ែប៉នរណ ហុយមបស សូសបេវឿន 
អីហ្នឹងអបេរឿងចបស់ៗហ្នឹងចូលចិត្តណបស់ 



ឥឡូវេគេបើកអបចំេរៀងចបស់ៗហ្នឹងចូលចិត្តស្តបប់ណបស ់បុ៉នវបគ្មបនអ្នកណបេគកុបពីលក់េគអី 
ចូលចិត្តស្តបប់តបចំេរៀងចបស់ៗ អបេរឿងចំេរៀងថ្មីមិនខ្ចីស្តបប់ មិនេចះស្តបប់េសបះ។ 

ក៖ េហើយេលបកអំុ៊មបនចបំជំណងេជើងបទចំេរៀងហ្នឹងខ្លះៗេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ ជំណងជី! េជើងវបមបនអី! អប្រសែងែបកគុម្ភអីណប េហ!!! 

ក៖ ហបស់!ៗៗៗ 

ខ៖ ចបំមិនអស់េទេ្រចើនណបស់ វបមិនបបនចបំអស់េទវបេភ្លចអស់េហើយយូរហបស់!  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ វបតបំងពីេគ្មងមក ដល់មកឥឡូវវបចង់តបសបបអបលបបអស់ 
េបើេគយកមកចបក់ស្តបប់ដឹងថបចំេរៀងហ្នឹងវបេចស!!!ៗៗៗេយើងដឹង 
ដូចថបេយើងវបបបនេរៀនម្េឡើងវិញេទៀតណប បបនេយើងដឹងេយើងចបំ។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊។ 

ខ៖ េបើអញ្ជឹងេយើងេភ្លច។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េភ្លចអស់េហើយ េភ្លចអបជំណងេជើងហ្នឹងអស់េហើយ។ 

ក៖ េហើយេតើេនបក្នុង្រកុម្រគួសបររបស់េលបកអំុ៊មបនអ្នកេចះេលងេភ្លងេទេលបកអំុ៊? 
េចះេលងឧបករណ៍េភ្លងអីេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អត់មបន វបអត់មបន េបើប្អូនខ្ញុំេនបតូចៗស្លបប់អស់េហើយមបនេចះេលងស្អី 
តបេរៀនមិនបបនេរៀនផងហ្នឹង អត់បបនេរៀនសូ្រតអីទបំងអស់ ល្ងង់ទបំងអស់ 
ទបំងបីនបក់ហ្នឹងអត់បបនេរៀនសូ្រតអីេទ បបនេរៀនតបខ្ញុំមួយេទ 
េ្រពបះខ្ញុំបងេគខ្ញុំបបនេរៀនតបខ្ញុំមួយេទ េគ្មងៗអត់បបនេរៀនដ៏អញ្ជឹងវបអត់េចះអីទបំងអស់។ 

ក៖ 
េតើផ្ទះរបស់េលបកអំុ៊្របុសមបនលក្ខណៈែបបណបេបើគិតតបំងពីេគ្មងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នេនះេលបក
អំុ៊? 

ខ៖ អូ! ផ្ទះពីេដើមតបំងពីជំនបន់ម្តបយខ្ញុំេនប ផ្ទះេបើេយើងេហបតបមែខ្មរេយើងេគេហបផ្ទះទបម 
ផ្ទះទបមវបមបនស្អី វបមបនតបជញ្ជបំងស្លឹកដូង ដំបូល្របកស្លឹកេត្នបត 



ស្លឹកកក់អីហ្នឹងយកមក្រកង្របកេធ្វើជបផ្ទះអញ្ជឹងេទប ែ្រគអបនបបែ្រគឬស្សីអីចឹងេទប 
ដបក់ជន្ទល់ឬស្សីអីធម្មតបហ្នឹងវបមិនមបនផ្ទះេក្បឿងផ្ទះថ្មអីដូចឥឡូវេទ។ 

ក៖ បបទ!ៗ េលបកអំុ៊។ 

ខ៖ ជំនបន់ហ្នឹង។ 

ក៖ េហើយផ្ទះហ្នឹងផងែដរេលបកអំុ៊បបនជួយសបងសងពួកគបត់ែដរេទ? 

ខ៖ មិនមបនជួលេគសបងសងេទ អបផ្ទះេយើងផ្ទះទបមធម្មតបេយើងវបមបនស្អី 
មបនតបេយើងដបំសរសរឬស្សីដបប់ចងេធ្វើដំបូលេធ្វើ្របកមបនេទបងមបនស្អីធម្មតបជីកកប់ហ្នឹងដី 
អបហ្នឹងមិនបបច់ជួលជបងសបងសងអីណប 
េធ្វើេដបយខ្លួនឯងេធ្វើេឡើកេឡើងជីកដីកប់សរសរកប់អីេទប 
ចងសរសរែខ្វងខ្វបត់េទបេយើងដបក់េទបងដបក់អីេទប ្របកដំបូលអីេទប។ 

ក៖ េហើយេលបកអំុ៊េចះេធ្វើផ្ទះហ្នឹងតបមរយៈអ្នកណបេគែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អបហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងេបើតបមពិតេយើងពីេគ្មងមកេយើងេឃើញឪពុកេយើង 
ឪពុកេយើងេនះហ្នឹងគបត់េធ្វើេយើងេចះតបជួយេធ្វើជួយអីជបមួយគបត់បេណ្ដើរៗអញ្ជឹងេទបណប 
ដល់តបេយើងដឹងក្តីមកេយើងេចះែតជួយចងេនះ 
ជួយេលើកេនះជួយដបក់េនះេទបរហូតដល់េយើងមកធំខ្លួនឯង 
អត់ពីគបត់េទបេយើងេចះេធ្វើខ្លួនឯង។ 

ក៖ ហុឺ!!!   េតើមបនជំនបញអ្វីខ្លះែដល្រតូវបន្តេវនរបស់្រកុម្រគួសបររបស់េលបកអំុ៊?   
ដូចជបជំនបញក្នុងកបរេវញ  វល្ល៍េផ្តប ឬ ជំនបញក្នុងកបរេធ្វើស្ករេត្នបត 
អបហ្នឹងេលបកអំុ៊មបនបបនេរៀនជំនបញអស់ហ្នឹងពី្រកុម្រគួសបរែដរេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អ៎! អបហ្នឹង!ៗ ឪពុកខ្ញុំពីេដើមគបត់ អឺ៊! ែមនឪពុកបេង្កើតេទណបឪពុកចុង គបត់អឺ៊! វិញែខ្សេគប 
វិញកេន្លបះេគបអីចឹងេទប េយើងយកអបធបងេត្នបតហ្នឹងមកៃវ៉យកជួកវប 
យកមកវិញេធ្វើកេន្លបះេគបអញ្ជឹងេទប 
េធ្វើែខ្សេគបេបើេយើងមបនអបធបងេត្នបតេយើងយកអប្រតេចៀកៗវបហ្នឹងមកបិតវិញេធ្វើែខ្សេគប 
កេន្លបះេគបអញ្ជឹងេទៀតេទប អបជួកវបក៏េយើងេធ្វើកេន្លបះេគប ែខ្សេគបបបន 
អបធបងវបក៏េយើងយកមកវិញេធ្វើកេន្លបះេគប ែខ្សេគបបបនែដរ។ 
អបហ្នឹងតបំងពីេនះហ្នឹងមកេយើងេចះេធ្វើតបមគបត់ហ្នឹង 
គបត់េចះេធ្វើអីេយើងេចះេមើលេធ្វើតបមរហូតអញ្ជឹងមក រហូតដល់េយើងធំ 
ដល់េយើងអត់ពីគបត់េទបេយើងេចះេធ្វើខ្លួនឯង ចង់េធ្វើអីេយើងេធ្វើបបន ចង់េធ្វើែ្រសេធ្វើនង្គ័ល 



េធ្វើអីេយើងេចះេធ្វើខ្លួនឯងអញ្ជឹងរហូតមក អត់ពីគបត់េទបែលងពឹងគបត់េហើយអបហ្នឹង 
រកខ្លួនឯងេហើយអបហ្នឹងេចះៃឆ្នេធ្វើខ្លួនឯងេធ្វើផ្ទះេធ្វើអីចឹងេទប េយើងេធ្វើផ្ទះេរៀបអិដ្ធេរៀបអីណប 
សម័យឥឡូវេយើងេធ្វើតបមែដលេយើងធ្លបប់េនះហ្នឹង 
េយើងេចះតបេធ្វើបបនេកើតរហូតអញ្ជឹងមកេយើងេចះេធ្វើ។ 

ក៖ អញ្ជឹងេលបកអំុ៊េរៀនពីពួកគបត់បបនេ្រចើនអញ្ជឹង? 

ខ៖ ជំនបញេបើកបលជំនបញគបត់េចះតបេរៀនេមើលអបេនះ េយើងគបត់េធ្វើមិចេយើងេមើល 
ែភ្នកដ៏តបេយើងេមើកគបត់ែដលណបមិនេចះតបេទបគបត់េធ្វើអីមិនយកែភ្នកេមើលេធ្វើេកើត 
េធ្វើមិនេកើតេទ ទបល់តបេយើងេមើលេឃើញអបហ្នឹងបិទេធ្វើមិច 
េហើយមុនហ្នឹងគបត់យកមក្រតគួញវិញបបនជបបីធ្នុងេធ្វើែខ្សេគបហ្នឹងេគេធ្វើអបមិចរេបៀបមិច 
េគរូតេគអីេអបយេស្មើរអបមិចអីមិចដ៏េយើងេមើលចឹងបបនេយើងដឹង 
េបើថបេយើង្រគបន់តបេឃើញគបត់បិទអញ្ជឹងេហើយមិនដឹងថបគបត់េធ្វើមិចេទៀត 
េយើងមិនបបនេមើលេអបយអស់ គបត់បិទេហើយគបត់យកមក្រតគួញ 
្រតគួញេហើយគបត់យកេឈើមករូតេអបយមកេស្មើរសបច់គ្នបបបន 
បបន្រតគួញែណនល្អេស្មើរសបច់គ្នបរួចេហើយបបនេគយកមកបញ្ចូលធ្នុងគ្នបបបនជបបីធ្នុងេធ្វើជបែខ្ស
េគបេកើត មិនែមនេចះតប្រតគួញៗយកេទ ហបស់!ៗៗៗ អបែខ្សេគបហ្នឹង កេន្លបះវបក៏អញ្ជឹងែដរ 
កេន្លបះដ៏តបេយើង្រតគួញេអបយេស្មើរស្អបត រូតវបេអបយេស្មើរសបច់មួយដ៏តបេយើងវិញបីធ្នុងមក 
វិញេហើយក៏េយើងរូតវបេទៀតែដរ រូតេអបយចូលសបច់គ្នបេមើលេទបកំុេអបយវបសុី្រចមុះេគប 
េអបយវបេស្មើរតបកណ្ដិបកណ្ដប់សុី្រចមុះេគប ឈបមេគបមុតវបេគបងបប់ អបហ្នឹងដ៏វបអញ្ជឹង។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊។ 
េតើេលបកអំុ៊អបច្របបប់ខ្ញុំពីេពលែដលលំបបកក្នុងជីវិតរបស់េលបកអំុ៊បបនែដររឺេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អូយ!!! និយបយពីលំបបកេនបះវបមបនសបចុះសបេឡើងឆ្ងបយណបស់! 

ក៖ េពលែដលេលបកអំុ៊លំបបកជបងេគជួយ្របបប់ក្នុងកំឡុងេពលហ្នឹង? 

ខ៖ លំបបកដបច់េ្រចើនសបណបស់! លំបបកហ្នឹង! លំបបកតបំងចបប់មបន្រគូសបរមក។ 
កបលមុនេយើងអត់ទបន់មបន្រគូសបរេយើងអត់មបនលំបបកេទ អបងតបអីែម៉ៗ ហុីស!ៗៗៗ 
ដល់តបេយើងមបន្រគូសបរេយើងរកចិញ្ចឹមកូន ចិញ្ចឹមខ្លួនេយើងបបនេយើងដឹង 
គឺថបលំបបកមួយៃថ្ងៗមិនស្គបល់េនបផ្ទះយ៉បងមិច េនបតបៃ្រពេនបតបវបល 
េហើយរកេនះរកេនបះមកចិញ្ចឹមកូនេបើអញ្ជឹងេទ 
េយើងមិនអបចមបនស្អីមកចិញ្ចឹមកូនរស់បបនធំៗបបនេនបះេទ 
គឺលំបបកខ្លបំងណបស់ទ្រមបម់ហ្នឹងបបនកូនធំៗអស់មបនកូនតូចហ្នឹង 



េយើងេវទនបណបសកំ់សត់ណបស់េយើងគិតេមើលេយើងតបំងពីហ្នឹងមក េដើរអ្រន្ទឹកអែ្រន្ទងេដើម្បីអី 
េដើម្បីតបកូនហ្នឹង េដើររស់េនបដីេគ្រសុកេគតបពីតបពបស េដើររកសុីខ្ញុំេដើររកសុីរហូតអត់ពីេនះមក 
េដើរេនបហ្នឹងេគេដើរេធ្វើេនះេធ្វើេនបះេដើម្បីបបនលុយយកេទបចិញ្ចឹមកូនរហូតបបនកូនេរៀនសូ្រតបប
នថ្នបក់ធំៗហ្នឹងមិនងបយេទ បបនថបចបហិតចបេហបងម៉បថ្លបង 
េនប្រសុកខ្ញុំេគលក់ដីអីខ្ទិចខ្ទីអស់េហើយទ្រមបម់ហ្នឹងបបនេអបយកូនេគេរៀនបបនធំៗេនបះ 
ខ្ញុំមិនែដលបបនលក់ដីអីណបម្តុំេទ 
បុ៉ែន្តខ្ញុំចំណបយកម្លបំងខ្លួនឯងចបហិតចបេហបងេដើម្បីេអបយកូនេរៀន 
េអបយកូនបបនេចះដឹង្រសលបញ់ចំេណះវិជ្ជបណបស់ ខ្ញុំមិនចូលចិត្តល្ងង់េទ។ 

ក៖ េហើយកបរលំបបកខ្លបំងក្នុងជីវិតហ្នឹងវបឋិតេនបកំឡុងឆ្នបំណបែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ េបើគិតេទបវបតបំងពីឆ្នបំ៧០រហូតមកខ្ញុំ ខ្ញុំអត់មបនេនះេទ 
េយើងអត់ពីែម៉មកេយើងេនបរកសុីជបមួយ្រគូសបរេយើង គឺេយើងលំបបករហូត 
គឺគ្មបន្រសណុកេពលណបេទ គឺរេហតរហូតហ្នឹងេដើររកេនះរកេនបះ មិនែដលបបនសុខេទ 
គឺេយើងយ៉បប់រហូត 
េយើងមិនេនបបបន្រសូលបបនេដកអីណបេនះេទេបើេយើងរកេដើម្បីចិញ្ចឹមកូនគឺេយើងយ៉បប់រហូត 
េ្រពបះថបេយើងអ្នកអត់េយើងវបអញ្ជឹងេបើមិន្របឹងកូនេយើងក៏មិនបបនេនះែដរដ៏តបេយើងេទបរកអប
េនះខ្វះអបេនះ រកអបេនះមិនបបនេទបរកអបេនបះ 
រកអបេនបះមិនបបនេចះតបហក់េលបតអញ្ជឹងេទប។ 

ក៖ បបទ!ៗ េលបកអំុ៊ អរគុណេ្រចើន! 
េហើយដូចជបេពលែដលេលបកអំុ៊ជួបនិងកបរលំបបកក្នុងជីវិតហ្នឹងេតើេលបកអំុ៊បបនតបំងចិត្តក្នុងជីវិ
តយ៉បងមិចេដើម្បីពុះពបរយកឈ្នះវបហ្នឹង?  

ខ៖ អូ! អបេយើងអប! ចង់តបំងចិត្តេអបយឈ្នះវបេដើម្បីេនះ េយើងតស៊ូេយើងស្វបត់ែស្វងេដើម្បីអី! 
ជបពិេសសែដលធ្ងន់ជបងេគ គឺេដើម្បីកូនរបស់េយើង 
កូនរបស់េយើងទបំង៨នបក់ហ្នឹងេធ្វើយ៉បងមិចេអបយវបបបនមបនចំេណះេនបជបប់និងខ្លួន 
េដើម្បីៃថ្ងអនបគត់េទបេដើម្បីេអបយវបមបនចំេណះហ្នឹងេទបេដើម្បីវបចិញ្ចឹមជីវិតរបស់វប 
េ្រពបះថបេយើងមិនមបនអីែចក្រទព្យសម្បត្តិអីធំដំុេអបយវបេទ 
មបនតបចំេណះហ្នឹងេអបយវបបបនេចះដឹងេទប បបនេធ្វើេនះេធ្វើេនបះេទបវបមបន្របបក់ែខសុីរបស់វប។ 

ក៖ េតើេលបកអំុ៊្របុសមបនបទពិេសបធន៍ណបខ្លះែដរល្អៗក្នុងជីវិតរបស់េលបកអំុ៊? ដូចជប 
បទពិេសបធន៍េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ េហើយនិងកូនេចបជបេដើមេលបកអំុ៊? 



ខ៖ ខ្ញុំ កូនេចបខ្ញុំេអី៊! ខ្ញុំកបរអស់េហើយ៨នបក់េនបសល់ែតមួយ ខ្ញុំេរៀបចំេអបយវប 
េរៀប្រតឹម្រតូវ្រសួលបួលមិនេអបយតបេផ្តសតបផ្តបស់អីណបេទ។ 
កូនខ្ញុំមិនេចះេដើរេលងតបេផ្តសតបផ្តបស់េដើរេនះអីអត់េទ គឺស្តបប់ខ្ញុំជបឪពុក 
េហើយបបនេរៀបចំេអបយវបអស់៧េហើយេនបសល់តបមួយេទ។ 

ក៖ មួយហ្នឹងកូនេពបែមនេលបកអំុ៊? 

ខ៖ េពប! េពបេគ! េនបសព្វៃថ្ងហ្នឹងមិនទបន់េរៀបចំហ្នឹងេពបេគបង្អស់េហើយ។ 

ក៖ ដូចជបេនបពីតូចេលបកអំុ៊ែដលមបនបំណង្របបថ្នបចង់េធ្វើអ្វី? 
េហើយធំេឡើងបបនេធ្វើវបេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ វបពីេដើមេយើងជបអ្នកអត់អ្នកេនះចឹងេយើងមិនែដរនឹកេឃើញថបចង់េធ្វើកិច្ចកបរអីណប! េនបះេទ 
គឺ្រគបន់ែតថបេអបយេយើងធំេឡើងេយើងេចះមក មិនបបនេធ្វើអីេនបះេទ 
េ្រពបះពីេដើមដឹង្រសបប់េហើយេបើចង់េធ្វើធំេធ្វើអី មិនងបយេទ មិនងបយេយើង្របលងបបនចូលេធ្វើេទ 
េ្រពបះវបពិបបកណបស់ េ្រពបះេគមិនដូចេគបង់លុយបង់កបក់អីបបនេធ្វើេទ។ 
អបហ្នឹងេបើថបចង់េធ្វើ្រគូអីមិនងបយេទ មិនងបយេយើងបបនេរើសចូលងបយៗេទ 
ពិបបកណបស់េយើងអ្នក្រកី្រកអញ្ជឹង 
េយើងមបនេធ្វើអីមបនតបពីេដើមពិេសសហ្នឹងមបនតបទបហបនហ្នឹង 
អបហ្នឹង្រសួលអត់មបនអ្នកណបេគយកលុយពីេយើងេទ គឺេយើងស្ម័្រគចិត្តចូលេធ្វើបេ្រមើទ័ព 
បេ្រមើេអី៊!្របេទស អបហ្នឹងគឺេយើងចូលេធ្វើេទបេគេអបយេធ្វើេហើយ។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េបើេយើងចង់ឈប់វិញេគេអបយឈប់វិញេហើយ 
េគអត់មបនឃបតេយើងថបេហ!មិនេអបយឈប់េទ េអបយេធ្វើរហូត មិនែមនេទ 
េគអត់ឃបត់េយើងេទ។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊។ េបើសិនជបេលបកអំុ៊អបចផ្តបំ្របបប់អីមួយេទបកបន់កូនេចបជំនបន់េ្រកបយៗ 
េតើេលបកអំុ៊នឹង្របបប់អ្វីេទបកបន់ពួកគបត់? 

ខ៖ អបហ្នឹងេអី៊!េយើងកូនេចបែដលសព្វៃថ្ងហ្នឹងេយើងេចះែតនិយបយពីរេបៀបរបបេយើងពីេដើមមក 
េយើងេធ្វើអបមិច ឪពុកហ្នឹងេធ្វើអបមិចអីមិចហ្នឹងែដលចិញ្ចឹមពួកកូនឯងរស់បបនដល់បុ៉ណ្ណឹងៗ 
បុ៉នែម៉បុ៉នឪអស់ហ្នឹង កូនឪពុកហ្នឹងរកសុីអីេចះអីចុះមបនរេបៀបរបបរកសុី 
កំុេអបយេដើរេលងែល្បង កំុេអបយេដើរឆក់េដើរលួចេគ 
េអបយរកសុីតបមែតគេ្រមបងេយើងែដលរកសុីសព្វៃថ្ង េយើង្របឹងរកខ្លួនឯង ្របឹងេធ្វើខ្លួនឯង 



កំុចង់បបនរបស់េគ េយើងគិតអបមិចគិតថបេយើងរកតបមអបែដង!!! 
ចំេណះដឹងរបស់ឯងេធ្វើតបមហ្នឹងេទប េយើងមិនអបចេទបរកសុីេគងបន្លំរបស់េគេទ។  

ក៖ អញ្ជឹងអរគុណេ្រចើនែដលេលបកអំុ៊បបនចំណបយេពលេវលបផ្តល់បទសម្ភបសជបមួយនិងក្មួយ 
េហើយក្មួយនឹងសំអំុ៊ថតជបអនុស្វរីយ៍ខ្លះៗបន្ទបប់ពីបញ្ចប់កិច្ចសម្ភបសហ្នឹងេលបកអំុ៊? 

ខ៖ អឺ៊! 

ក៖ េតើេលបកអំុ៊អនុញ្ញតេអបយក្មួយេធ្វើកបរដបក់រូបថត 
និងបទសម្ភបសេនះេនបេលើេគហទំព័ររបស់សបកលវិទ្ល័យ Brigham Young 
បបនែដរឬេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖ មបនអី!    បបនេតើដបក់េទប    វបមិនមបនបញ្ហបអីេទ្រគបន់តបថតេទប   េយើង! 
មបនបញ្ហបអីវបអត់មបនបញ្ហប 

ខុសច្ប់េទ។ 

ក៖ េហើយសបកលវិទ្ល័យនឹងផ្តល ់ដល់េលបកអំុ៊នូវថតចម្លងមួយច្ប់ CD ណបេលបកអំុ៊ 
អ្វីែដលក្មួយកំពុងែតថតហ្នឹងេគនឹងផ្តល់េអបយេលបកអំុ៊។ 

ខ៖ ហុឺ!!!! 

ក៖ េហើយក្មួយដឹងថបបទសម្ភបសមួយេនះវបនឹងមបនសបរៈសំខបន់បំផុតសំរបប់េលបកអំុ៊ កូនេចប 
និង េចបៗជំនបន់េ្រកបយ េ្រពបះក្មួយដឹងថប្រសុកែខ្មរេយើង ភបគេ្រចើនគឺ! 

ខ៖ េគអត់ដឹង! 

ក៖ េចបេ្រកបយៗ កូនេ្រកបយៗ 

ខ៖ មិនបបច់ថបេចប តបកូនមិនដឹងផង! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយេលបកអំុ៊។ ចឹងខ្ញុំដឹងថប! 

ខ៖ ខ្លះក៏បបន្របបប់ ខ្លះក៏អត់ មបនេនះេទ បុ៉ែន្តខ្ញុំ ខ្ញុំេចះែតនិយបយរហូតកូនខ្ញុំ 
តបេនះខ្ញុំ្របបប់ែហងេចះមួយេចះពី 
ែហងេមើលអញរកសុីចិញ្ចឹមែហងរហូតតបំងពីែហងកូនតូចៗរហូតដល់បុ៉នែម៉បុ៉នឪអស់េហើយ 
ែហង្រតូវេចះគិតេចះស្តបប់ េធ្វើអីទុកដបក់អីេអបយេចះគិតគូ អត់ពីែម៉ពីឪេទបេយើងេចះខ្លួនឯង 
េចះដឹងរកសុីខ្លួនឯង កំុេអបយដល់េពលេហ! 



ែម៉ឪអញមិនដឹងេអបយេធ្វើអីផងហ្នឹងអញមិនេចះេធ្វើ េធ្វើបបយអីមិនេចះេធ្វើ េធ្វើអីមិនេចះសព្វ្រគប់ 
េអបយេធ្វើេនះមិនេចះេអបយេធ្វើេនបះមិនេចះមិនអញ្ជឹងេទ ហុី!!!េអបយេចះ។ 

ក៖ បបទ! អរគុណេ្រចើនេលបកអំុ៊។ េហើយេលបកអំុ៊េពលណបមួយេលបកអំុ៊អបចចូលេទបកបន់ 
website ែដលក្មួយបបន្របបប់ www.cambodianoralhistories.byu.edu 
អញ្ជឹងេលបកអំុ៊អបចមបនេពលៃថ្ងណបមួយេលបកអំុ៊អបចចូលេទបក្នុងេគហទំព័រហ្នឹងស្តបប់ 
េដើម្បីេមើលេហើយក្មួយនឹងវបយជបភបសបែខ្មរកត់្រតបទុកក្នុងហ្នឹងទបំងអស់អ្វីែដលក្មួយបបនសម្ភប
សជបមួយេលបកអំុ៊។ 

ខ៖ អឺ៊!!! 

ក៖ អញ្ជឹងក្មួយអរគុណេលបកអំុ៊េ្រចើន េហើយសូមជំរបបលបេលបកអំុ៊។ 

ខ៖ អឺ៊! សុខសប្យទបំងអស់គ្នប។ 

 

 

  

  

 

 


