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ក៖ បង្រសីសូម្របបប់េឈ្មបះេពញរបស់បង េឈ្មបះអីែដរបង? 

ខ៖ នបងខ្ញុំេឈ្មបះ គឹម សុភបព។ 

ក៖ េតើបងមបនេឈ្មបះេគេហបខបងេ្រកបេទបង? 

ខ៖ អត់មបនេទ។  

ក៖ ពីេក្មងអីវ៉ាន់មបនធ្លបប់នរណបដបក់េឈ្មបះអីឱ្យអត់?  

ខ៖  អត់េទ។  

ក៖ អត់េទ មបនែតមួយហ្នឹងេទេហ?  

ខ៖ ភបពហ្នឹងរហូតចបស។  

ក៖ េឈ្មបះសុភបពហ្មង?  

ខ៖ ចបស!  

ក៖ េតើបងេកើតេនបក្នុងៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរបង? 

ខ៖ ៃថ្ងទី១៥ ែខកក្កដប ឆ្នបំ១៩៨០។ 

ក៖ េនបភូមិឃុំណបែដរ ែដលបងេកើត? 

ខ៖  េនបភូមិបបរបយណ៍ ឃុំបបរបយណ៍ ្រសុកកំពង់លបវ េខត្តៃ្រពែវង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹបង េតើបងឆ្នបំែខ្មរបងេកើតឆ្នបំអីែដរបង?   

ខ៖ ខ្ញុំសត្វពែព។  

ក៖ សត្វពែព? សត្វអីេគបង?  

ខ៖ េហ...ខ្ញុសំត្វស្វបេទ ១៩៨០ស្វប ហ្នឹងេហើយសត្វស្វប។ 



ក៖ អញ្ចងឹេហ មួយហ្នឹង្របបកដេហើយបងេហ? 

ខ៖ ចបស!  

ក៖ ហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹបងេតើទីលំេនបបច្ចុប្បន្នរបស់បង បងេនបភូមិឃុំអីេគែដរបង? 

ខ៖ ទីលំេនបបច្ចុប្បន្ន ភូមិបបរបយណ៍។ 

ក៖ េនបរបល់ៃថ្ងហប?  

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ទីលំេនបបច្ចុប្បន្នហ្មងហប? 

ខ៖ ចបសអឺ...អបេនះខ្ញុំពីេកើតមកដំបូងបង្អស់ ្រសុកម្តបយខ្ញុំេនបកំពង់ធំ ្រសុកសន្ទុក េខត្តកំពង់

ធំ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ដល់ែតេពលរបល់ៃថ្ងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំេនបភូមិបបរបយណ៍ ្រសុកកំពង់លបវ េខត្តៃ្រពែវង។  

ក៖ ចបសអញ្ចងឹបងេកើតេនបកំពង់ធំឬក៏ៃ្រពែវង? 

ខ៖ េពលខ្ញុំេកើត ខ្ញុំេនបកំពង់ធំ។  

ក៖ អញ្ចងឹែតដបក់េនបក្នុង្របវត្តិអបេនបះេផ្សង។  

ខ៖ ពីេ្រពបះខ្ញុំមកពីេនបះយូរណបស់េហើយ តបំងពីខ្ញុំេនបតូច ែត្រគបន់ែតខ្ញុំេកើតេហើយ។ 

ក៖ អរ! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ េកើតេនបកំពង់ធំេណបះេទ? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ហ្នងឹេហើយ!  

ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 

ក៖ អញ្ចងឹស្រមបប់បង ឥឡូវបងមបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយបង?  



ខ៖ ខ្ញុំ៣៧ ។ 

ក៖ ៣៧ េបើេកើត១៩៨០ឥឡូវ៣៧ េហើយឥឡូវ២០១៧េហើយ អញ្ចងឹជិត៣៧េហើយ។  

ខ៖ ជិត៣៧េហើយ េនបខ្វះែខអញ្ចងឹហ្នឹងហ្អី។ 

ក៖ អញ្ចងឹបង េតើម្តបយបងគបត់េឈ្មបះអីេគែដរបង?  

ខ៖ ម្តបយខ្ញុំេឈ្មបះ អូ៊ សបន គបត់េកើតេនប១៧កញ្ញប ១៩៤៩ ។ 

ក៖ គបត់េកើតេនបភូមិឃុំអីេគែដរបង?  

ខ៖  ភូមិ ភូមិអីេគេទ ខ្ញុំអត់ចបំេទ ្រគបន់ែតដឹងថប្រសុកសន្ទុក េខត្តកំពង់ធំ។  

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។  

ខ៖ ចបស! 

ក៖ អញ្ចងឹេតើម្តបយរបស់បងគបត់េកើតឆ្នបំែខ្មរគបត់េកើតឆ្នបំអីែដរបង សត្វអីេគ? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងែដរ េដបយសបរអត់ែដលសួរគបត់ផង។  

ក៖ តបំងពីតូចរហូតដល់ធំអត់ែដលសួរគបត់េទចុះ ? 

ខ៖ ចបសអត់ែដលសួរែមនែម៉ ែម៉ៗឯងសត្វអី គបត់េចះែតេឆ្លើយកុហកេយើងែដរ។ 

ក៖ កុហក?  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយដឹងែដរ ដឹងសត្វអី។  

ក៖ អញ្ចងឹេពលែដរគបត់កុហកហ្នឹងគបត់ថបឆ្នបំអីេគ េលបគបត់និយបយែមនែទនអញ្ចឹងហបណប?  

ខ៖ ដឹងគបត់េកើតអី គបត់ថបអីេគរេបៀបដូចបុរបណអញ្ចឹងហប គបត់ថបអំពិលលបស់្រតួយខ្ចីហ៎...។ 

ក៖ អញ្ចងឹតេទៀត អញ្ចងឹបងេតើម្តបយបងគបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរ? 

ខ៖ ម៉បក់ខ្ញុំគបត់ជបមនុស្សពូែកែមន េដបយសបរគបត់តស៊ូណបស់ គបត់ែបកប៉បខ្ញុំតបំងពីខ្ញុំេនបក្នុង 

េពបះ េហើយគបត់មបនែតខ្ញុំម្នបក់េទ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េ្រពបះថបគបត់តស៊ូរកសុីចិញ្ចឹមខ្ញុំ េហើយគបត់េធ្វើទបហបនេទៀត។  



ក៖ ្រសីេធ្វើទបហបន?  

ខ៖ ចបសេធ្វើទបហបន អញ្ចងឹម៉បក់ខ្ញុំគបត់កម្សត់ខ្លបំងណបស់។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ខ្ញុំដឹងមក េពលខ្លះខ្ញុំេទបជបមួយគបត់ េហើយទបហបនេគបបញ់ េហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ពួនចូលេទប

ក្នុង្រតង់េសរហូត ពួនអបក្នុងរូងេគហ្ហ៎...។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ  េហើយដូចដបំបបយក្នុងកបែមល្រចកអង្ករឱ្យទបហបន ទបហបនេគេទបៃវគ៉្នបហប...  

អញ្ចឹងេគ្រចកអង្ករឱ្យ ខ្ញុំជួយ្រចកឱ្យេគេទៀត។ 

ក៖  ហ្ហ៎...!  

ខ៖ គបត់េទបដល់បរៃប៉លិនអីហបស។ 

ក៖ ជំនបន់ណប ឆ្នបំណបែដរបង?  

ខ៖ ខ្ញុំអត់ដឹងែដរ េពលអបជិតេគែបកេហើយហ្នឹង ទបហបនេទបចុងេ្រកបយហ្នឹង គបត់អត់យកខ្ញុំ

េទបបរៃប៉លិនេទ គបត់ខ្លបចចបញ់។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ អញ្ចងឹគបត់យកខ្ញុំមកទុកេនបផ្ទះ គបត់េផ្ញើយបយខ្ញុំ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយគបត់េទបបរៃប៉លិន។  

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយខ្ញុំអត់ដឹងថបេពលណបេទ ្រសបប់ែតេពលមកយកខ្ញុំវិញ អញ្ចឹងហបណបស់។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយមកេនបៃ្រពែវងហ្នឹងហ្អិ។  

ក៖ ចបស!  



ខ៖ ដល់សព្វៃថ្ងគបត់កម្សត់ខ្លបំងណបស់ម្តបយខ្ញុំ េហើយអបយុជិត៨០េហើយ េហើយរួចេនបេធ្វើកបរ

េទៀត  គបត់េនបធបក់កង់េទប  គបត់េធ្វើកបរេនបមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍េខត្តៃ្រពែវងហ្នឹង។  

ក៖ េនបទល់ែតឡូវហ្នឹង?  

ខ៖ េនបទល់ែតឥឡូវហ្នឹង  គបត់ែបកពីកែន្លងេធ្វើកបរទបហបនហ្នឹងមក គបត់មកេនបេខត្តៃ្រពែវង

ហ្នឹង សុំេគេធ្វើកបរកែន្លងេពទ្យ កែន្លងេគេធ្វើកបរអនបម័យអញ្ចងឹហបណប។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ដល់េពលគបត់ឈប់េធ្វើកបរកែន្លងេពទ្យេទប្របបក់ែខតិចេពក គបត់សុំេគមកេធ្វើេនបមន្ទីរ

អភិវឌ្ឍន៍វិញ េហើយេធ្វើេនបមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹង្របបក់ែខបបនតិចែដរហ្នឹង បុ៉ែន្តេចះបបនេធ្វើរហូត

ដល់ែតឥឡូវហ្នឹង គបត់េនបបេ្រមើជបតិរហូត ឥឡូវគបត់ជិត៨០ េហើយេនបជិះកង់េទបេធ្វើេទៀត។   

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ ចបសអញ្ចងឹបងស្រមបប់ឪពុករបស់បងគបត់េឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំគឹម េទៀង។  

ក៖ គឹម េទៀង បងចបំៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតរបស់គបត់េទ?  

ខ៖ អត់ចបំផង េដបយសបរខ្ញុំែបកគបត់តបំងពីខ្ញុំេនបក្នុងេពបះម៉បក់ខ្ញុំេណបះ ដល់េពលម៉បក់ខ្ញុំគបត់

អត់ែដលនិយបយ្របបប់ផង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹដូចជបម្តបយបងធ្លបប់ែដល្របបប់ថបប៉បបងគបត់ជបមនុស្សែបបណបអត់? 

ខ៖ ែម៉ខ្ញុំគបត់្របបប់ខ្ញុំថបប៉បខ្ញុំជបមនុស្សឆ្លបតណបស់ ពូែកណបស់ ែតខ្ញុំដឹងែដរថបសព្វៃថ្ងគបត់ េនប

រស់េនបឯេខត្តកំពង់ធំ  ែតគបត់អត់ែដលបបនមកសួរសុខទុក្ខរកកូនេសបះ ខ្ញុំឆ្ងល់គបត់ែដរចិត្ត   

ដបច់។ 

ក៖ េហើយចុះបងឯងអត់េទបរកគបត់អញ្ចងឹ?  

ខ៖ េពលមុនខ្ញុំេទបរកគបត់ ខ្ញុំេទបជួបយបយេនបអឺ...កំពង់េឈើទបលអី ្រសុកគបត់ខ្ញុំេទបជូបគបត់

ម្តងែដរ មិនែដលបបនជួបមុខប៉បេទ។ 

ក៖ េហើយអត់្រពមេទបរកែថមេទៀតេទបអត់?  

ខ៖  អត់ហ៊បនេទបផ្ទះេគ អត់ហ៊បនេទបផ្ទះប៉ប ដលអ់ញ្ចងឹេទបជួបយបយ ហីដល់េពលេហើយជួបពូ  

ពូគឹម ចបយ ពូគឹម ចបយហ្នឹងបន្ទបប់ពីប៉បខ្ញុំ។ 



ក៖ ចបស!   

ខ៖ ហី...េមើលេទបេគអត់ជូនេទបរកផង អញ្ចងឹអត់ហ៊បនេនបមកវិញេទប អញ្ចឹងអត់បបនជួបមុខប៉ប

ហ្មងែតខ្ញុំទុកេលខទូរសព័្ទឱ្យែដរ ែតគបត់អត់មករក។ 

ក៖ េហើយេពលបងេទបរកគបត់ បងឯងអបយុបុ៉ន្មបនេហើយបបនេទបរកគបត់? 

ខ៖ ៣៥ ។  

ក៖ ៣៥ បបនេទបរកប៉ប?  

ខ៖ ហី...កូន២េហើយ។ 

ក៖ បបនេទបរកឪេហ៎្ហ? អញ្ចងឹបងេតើយបយបងខបងម្តបយគបត់េឈ្មបះអីេគបង? 

ខ៖ គបត់េឈ្មបះយបយ ឆិត ។  

ក៖ អីេគឆិត? 

ខ៖ អូ៊ ឆិត ។  

ក៖ គបត់េនបរស់តបបង?  

ខ៖ គបត់ស្លបប់េហើយ ែម៉ខ្ញុំ៨០ជបងេហើយគបត់េនបណបេទៀត។ 

ក៖ អញ្ចងឹបងចបំថបគបត់េកើតៃថ្ងែខឆ្នបំណបេទ?  

ខ៖ អត់ដឹងេទ។  

ក៖ េនបជំនបន់ណប ពីរជំនបន់េទ?ខ្ញុំគិតថបម្តបយបងគបត់េកើត១៩៤៧ អញ្ចងឹយបយសង្គមរប្រស្ត 

និយមជំនបន់បបរបំង។  

ខ៖ ជំនបន់សេម្តចសុីសុវត្ថិ េដបយសបរសេម្តចតប មិនែមនសេម្តចតបសុគតេនះេទ សេម្តចតបទួត

មួយេទៀត។   

ក៖ ចបសៗ! 

ខ៖ តបខ្ញុំគបត់េធ្វើទបហបនេនបហ្នឹងបេ្រមើសេម្តចតបទួត អញ្ចងឹែម៉ខ្ញុំគបត់េដើរតបមរហូតចុះឪេធ្វើ

ទបហបនកូនេដើរតបមរហូត។ 



ក៖ ចបសចុះយបយគបត់អឺ...កែន្លងកំេណើតគបត់ គបត់េកើតេនបណបែដរ បងដឹងេទ?  

ខ៖ អត់ដឹងេទ។  

ក៖ ្រសុកភូមិអីវ៉ាន់យបយបងហប?  

ខ៖ ្របែហលកំពង់ធំទបំងអស់ហ្នឹងគបត់ហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ្រសុកសន្ទុក េខត្តកំពង់ធំហ្នឹង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹជីតបខបងម្តបយេឈ្មបះអីេគែដរបង?  

ខ៖ ជីតបខ្ញុំេឈ្មបះ តបប៉បន់ ែតមិនដឹងអីប៉បន់េទ។  

ក៖ អត់ស្គបល់េទេហ៎្ហ?   

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ធ្លបប់ឮអីខ្លះពីជីតប ពីម្តបយបងេទ?  

ខ៖ អត់ែដលផង ឮែតគបត់្របបប់ថបតបខ្ញុំពូែកណបស់ គបត់អឺ...គបត់តស៊ូណបស់េហើយគបត់េធ្វើ

ទបហបនរហូតទបល់ែតចបស់ស្លបប់។  

ក៖ េធ្វើទបហបនរហូត? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ ដលអ់ញ្ចងឹេទបគបត់អត់សូវមបនេករ្ដិ៍អបករអីេនបផ្ទះេទ ចុះគបត់េដើរតបម គបត់េធ្វើ

ទបហបនហ្ហ៎...អញ្ចងឹមិនេនបបេ្រមើកងទ័ព អញ្ចឹងគបត់អត់សូវមបនេករ្ដិ៍អបករេនប្រសុកស្រមបប់ទុក

ឱ្យកូនេចបេទ  ជំនបន់េ្រកបយៗអត់ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖  ែតគបត់សុទ្ធែតជបអ្នកកំពង់ធំតបបង?  

ខ៖ ចបសអ្នក្រសុកសន្ទុក កំពង់ធំ។ 

ក៖ ចុះមិញជីតបខបងម្តបយរបស់បង ចុះដល់េពលខបងឪពុក បងស្គបល់ពីខបងឪពុកបងបុ៉ណ្ណប

ែដរ? 

ខ៖ អត់បបនស្គបល់អីទបំងអស់។  

ក៖ ស្គបល់េឈ្មបះយបយ េឈ្មបះតបអីអត់? 



ខ៖  អត់ អត់ស្គបល់េទ ស្គបល់ែតតប ភបវ យបយវន ែម៉គបត់្របបប់បបនែតបុ៉ណ្ណឹង  គបត់ថបេឈ្មបះ 

តបភបវ យបយវន ហ្នឹងេហើយម្តបយយបយ វន ឪពុកតបភបវ។ 

ក៖ អញ្ចងឹបងឡូវមបនកូន២នបក់េហើយែមនេទបង?   

ខ៖ កូន៣។ 

ក៖ បងអញ្ចងឹបងចបំេទ បងកបរេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរបង?  

ខ៖ ៃថ្ងទី១៥ ែខ៣ ឆ្នបំ២០០៣។ 

ក៖ បងេរៀបកបរេនបឯណបែដរ?  

ខ៖ ខ្ញុំកបរេនបេកៀនស្វបយ។ 

ក៖ អញ្ចងឹេតើកបរេរៀបកបរហ្នឹង្រសលបញ់គប្នេដបយខ្លួនឯឬក៏ឪពុកមប្តយជបអ្នកេរៀបចំឱ្យ? 

ខ៖ េមើលេឃើញគ្នបេដបយខ្លួនឯង។  

ក៖ េមើលេឃើញគប្នេដបយខ្លួនឯងេហ៎្ហ? 

ខ៖ េហើយ្របបប់ឪពុកម្តបយ។ 

ក៖ អញ្ចងឹេទបក៏ចូលស្តីដណ្ដឹងេទប។  

ខ៖ ចបស! 

ក៖ អញ្ចងឹខបង្របុសមបនជូនបណ្ដារកបរមកខបង្រសីែដរបង ដូចជបលុយជបដីឬក៏ផ្ទះអញ្ចឹងហប? 

ខ៖ ជបលុយហ្នឹងេហើយ។  

ក៖  ចបសអញ្ចងឹបងេតើបងមបនបងប្អូន្របុស្រសីបុ៉ន្មបននបក់ែដរ?  

ខ៖ ខ្ញុំមបនែតម្នបក់ឯង។  

ក៖ ម្នបក់ឯង?ហ្នឹងេហើយអត់មបននរណបេគេទ?  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ អញ្ចងឹបងេតើញបតិសន្តបនរបស់បងដូចជប អំុ៊ ពូ មីងគបត់ធ្លបប់េនប្របេទសខបងេ្រកបអត់ឬក៏

េនបែតែខ្មរ? 



ខ៖ អត់មបនេទ។  

ក៖ អត់មបនេទ?  

ខ៖ ចបសខ្ញុំមបនបងប្អូនេ្រចើនបុ៉ែន្ដខ្ញុំអត់ែដលបបន្រសបវ្រជបវ េហើយក៏អត់ែដលបបនស្គបល់េទ 

េដបយសបរខ្ញុំមករស់េនបៃ្រពែវងែត២នបក់ែម៉ខ្ញុំ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េហើយអញ្ចងឹដបច់អត់សូវដឹង េហើយកបរ។ 

ក៖ េហើយអញ្ចងឹ បងេពលបងែបកពីដូចជបែបកពី្រសុកេនបកំពង់ធំមកេនបៃ្រពែវងបង្របកបរបរ

អីេគែដរចិញ្ចឹមជីវិតមួយយបយ? 

ខ៖ មកេនបដំបូងខ្ញុំេនបតូចខ្លបំងណបស់ ែម៉ខ្ញុំគបត់េធ្វើកបរងបររដ្ឋមួយហ្នឹង សុំេគេធ្វើកបរកែន្លងេពទ្យ

ហ្នឹង េហើយក៏រកសុីលក់នំចំណីអញ្ចងឹេទបណប េហើយេនបេពលខ្ញុំេចះេដើរលក់ដូរបបន េពល

ល្ងបចេឡើងខ្ញុំេដើរលក់្រជក់ េពល្រពឹកខ្ញុំេទបេរៀន េពលៃថ្ងល្ងបចេម៉បងរេសៀល េម៉បង១ េម៉បង២ ខ្ញុំ

លក់នំ េពលេម៉បង៤ េម៉បង៥ ខ្ញុំេដើរលក់្រជក់េនបភូមិហ្នឹង។  

ក៖ លក់្រជក់អីែដរបង?  

ខ៖ លក់្រជក់សែណ្ដក ្រតសក់អីហ្នឹងណប ែម៉ខ្ញុំេធ្វើ្រជក់ហ្នឹងឱ្យលក់េទប េដើរដូរអង្ករមកបបន្រជក់ 

េហើយេពលៃថ្ងេសបរ ៍ៃថ្ងអបទិត្យេទបសុីឈ្នួលេគ្រចូតេទបណប។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ដកស្ទូងេទបណប។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹបងដូចជបធ្លបប់ត្ញ កេន្ទល ត្ញអីអត់?  

ខ៖ ចបសធ្លបប់សុីឈ្នួលត្ញ្រកមបឱ្យេគ ត្ញ្រកមបខ្ញុំេចះត្ញ។  

ក៖ ជបន់េជើងជបន់អី េបបះេទបេបបះមក?  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយត្ញ្រកមប េហើយបន្ទបប់មកបបនមកេធ្វើកបរេរបងច្រកហ្នឹង។  

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹបង បងភបពបបនេរៀនដល់ថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរបង? 

ខ៖ ខ្ញុំបបនេរៀនដល់ថ្នបក់ទី៥។  



ក៖ ទី៥? 

ខ៖ ចបស!  

ក៖ េតើេចះអបននិងសរេសរេតើបង?  

ខ៖ េចះអបនេចះ សរេសបបនតិចតួច។ 

ក៖  ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ បបនខ្លះៗ។ 

ក៖ េតើដូចជបបងេរៀនេនបសបលបអីេគែដរ េឈ្មបះសបលបបង? 

ខ៖ អីេទ េហបសបលបថ្មីេនបហ្នឹង េនបភូមិបបរបយណ៍ ឃុំបបរបយណ៍ ្រសុកកំពង់លបវហ្នឹង េគេហប

សបលបថ្ម ីែតឥឡូវេគដបក់េឈ្មបះអីេគេទ េគត្រមូវហ្នឹងេពលខ្ញុំេនបនបំគ្នបេហបែតសបលបថ្មីៗ 

េដបយសបរេគេទើបែតេធ្វើហប។  

ក៖ ចបសអញ្ចងឹបងេពលែដរេទបេរៀនេទបអីអញ្ចងឹែម៉មបនែដរឱ្យលុយេទបេរៀនេទបអីេទ?  

ខ៖ អត់ែដលស្គបល់លុយេម៉ចេទ ្រពលឹមេឡើងញុំាែតបបយកកេទបេរៀន ដល់េពលេទបេរៀន

េហើយេចញមកវិញេហើយអត់បបនេរៀនលក់ដូរគបត់លក់ស្ករ្រគបប់លក់អីអញ្ចឹង បបរលក់អីតិច

តួចអញ្ចងឹ លបងចបនបបរ លក់ស្ករ្រគបប់ េហើយេពលែខពុ្រទប្រជុះ ខ្ញុំេទបអ្រងួនពុ្រទប ្រជក់យក

េទបលក់យកលុយហ្នឹងបង់សបលប ជំនបន់ហ្នឹងបង់សបលបហប បង់សបលបេហើយទិញេសៀវេភប គឺ

ខ្ញុំរកេដបយខ្លួនឯងហ្មង។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ទិញស្ករ្រគបប់េទបលក់បបនចំេណញខ្លះ សន្សំទុកទិញែដកេខ្មប េសៀវេភបេរៀន េហើយដល់ឆ្នបំ

បង់សបលប។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ អត់ែដលបបនចបយេម៉ចេទ អត់ស្គបល់លុយចបយេទ។ 

ក៖ អញ្ចងឹបងស្រមបប់ក្តី្រសៃម៉របស់បងេពលែដលបងកំពុងែតេនបេរៀនពីតូចហប ធំេឡើងបង

ចង់េធ្វើអីេគែដរ? ក្តី្រសៃម៉្រគបន់ែតជបក្តី្រសៃម៉អញ្ចងឹហប? 



ខ៖ ក្តី្រសៃម៉ពីេដើមគិតថបចង់ឱ្យេរៀនឱ្យេចះេទប េធ្វើកបរអីមួយែដលបបន្រសួលអញ្ចឹងេទប។ 

ក៖ េធ្វើអីេគែដរបង?  

ខ៖ េធ្វើជប្រគូ េធ្វើជបេពទ្យអីអញ្ចងឹេទប ចង់ែដរែតេយើងអត់មបននិស្ស័យ េយើងអត់មបនលទ្ធភបព 

កូនេទបលហ្នឹងេហើយ។  

ក៖ េដបយសបរម្តបយមួយកូនមួយេហ៎្ហ...បងេហ៎្ហ?  

ខ៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ អញ្ចងឹបងម្ហូបែដលបងចូលចិត្តហូបជបងេគ បងចូលចិត្តពិសបរម្ហូបអីេគែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ែដលេនះអីេទ ម្ហូបអីក៏ញុំាបបនែដរ។  

ក៖ អត់សូវេរើសេទេហ៎្ហ?  

ខ៖ អត់សូវេរើសចូលចិត្តទបំងអស់។  

ក៖ បងឯងេចះេធ្វើម្ហូបទបំងអស់េតើហី?  

ខ៖ ខ្ញុំេចះេធ្វើែតម្ហូបែខ្មរេដបយសបរេយើងរស់េនបែខ្មរ េយើងអត់េចះេធ្វើម្ហូបទំេនើបៗេទ េបើម្ហូបេនប

្រសុកែ្រសេចះទបំងអស់ ស្លកកូរ ស្លម្ជូរ បបនេធ្វើែតេ្រគឿងេធ្វើែតអីបបនទបំងអស់។ 

ក៖ េហើយេចះេធ្វើម្ហូបហ្នឹងតពីនរណបេគ?   

ខ៖ េឃើញែម៉្របបប់ េហើយេយើងេទបផ្ទះអ្នកេផ្សងេគ្របបប់ េគស្លអញ្ចឹងេទប េរៀនេធ្វើតបម ចបស     

អញ្ចងឹេយើងអបចេចះេ្រចើន។ 

ក៖ អញ្ចងឹបង បងចូលចិត្តស្តបប់បទចេ្រមៀងអីេគ? 

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្ត។  

ក៖ សម័យណប?  

ខ៖ សម័យពីេដើមែដរ េដបយសបរវបមបនពបក្យរបប់េរៀបេ្រចើន អន្លង់អេន្លបចេ្រចើន។ 

ក៖ អ្នកចេ្រមៀងមួយណបែដលបងចូលចិត្តជបងេគបង? 

ខ៖ ដូចជបណយ វ៉ាន់េណត ហុឹម សុីវន អីវ៉ាន់អញ្ចងឹេទប។  



ក៖ ជំនបន់របស់បង?  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយជំនបន់របស់ខ្ញុំ។ 

ក៖ បងឯងេចះេលងឧបករណ៍ត្រន្តីអីអត់? 

ខ៖ អត់េចះេទ ចូលចិត្តែតស្តបប់។  

ក៖ ហ្នឹងេហើយ បងដូចជបផ្ទះែដលបងរស់េនប េនប្រសុកេនបហ្នឹងណបេតើមបនលក្ខណៈយ៉បងេម៉ច

ែដរ ដូចជបផ្ទះេឈើ ផ្ទះថ្មឬក៏េម៉ចបង? 

ខ៖ ផ្ទះេឈើ  ចង់េមើលរូបភបពេហ៎្ហ? 

ក៖ មបនរូបភបពេទៀត ចបំដបក់រូបថតេទៀត។ សង់ហ្នឹង បងជួលជបងឬក៏?  

ខ៖ ជួលជបង ពីមុនខ្ញុំេនបផ្ទះតូច ខ្ញុំេទើបែតនិយបយេហើយមិញ អឺ...គឺ្រគបន់ែតរុះែតដំបូលេចញគឺ

េទប្រសឹបបេណ្ដោយ  េដបយសបរវបកេណ្ដៀវសុីខ្លបំងណបស់  កេណ្ដៀរខ្លបំងណបស់ ែម៉ខ្ញុំេពលខ្លះ

គបត់េធ្វើេដបយខ្លួនឯងហ្នឹង។   

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ្រសុកអបេមរិចេគអត់ែដលស្គបល់េទ េបើេគស្គបល់ េបើស្គបល់ៗែត្របែហលជបខ្ទម ចុះវបមបន

េឈើែតបួនេដើមដំបូលេទប េយើងបបំងអបែថបេទប េយើងរស់េនបបបន ៤េទប១០ឆ្នបំ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េទើបែតឥឡូវហ្នឹង២០១៣,  ១៤ , ២០១៥,  ១៦ហ្នឹងបបន បបនេធ្វើផ្ទះធំហ្នឹង េធ្វើជបេជើងសសរ

ថ្មបុ៉ែន្តេឈើដែដល។  

ក៖ ចបសៗ!  

ខ៖ េហើយអត់ទបន់មបនបបំងជញ្ជបំងផង។   

ក៖ េម៉ចអញ្ចងឹ?  

ខ៖ អត់មបនលុយបបំងែតសង្ក័សី ។  

ក៖ េហើយយបយគបត់េនបហ្នឹងេទបអញ្ចងឹ?  

ខ៖ ចបសគបត់េនបចបំជបេរៀងរបល់ៃថ្ង។ 



ក៖ ចបសអញ្ចងឹបង េតើជីវិតរបស់បងខុសដូចជបជីវិតបច្ចុប្បន្នេហើយនឹងពីមុនខុសគ្នបេម៉ចែដរ

បង? 

ខ៖ កបរពិតអបេពលខ្ញុំេនបេពលមុនម្យ៉ាងែដរ េដបយសបរេយើងេនបម្នបក់ឯង ដល់េពលឥឡូវមបន

្រគួសបរមបន្រគួសបរេទបក៏អត់ទបន់ថបវប្រសួលែដរ េនបែតពិបបកែដរេដបយសបររបល់ៃថ្ងពិបបកខ្លបំង

ហ្មងេយើងេនបផ្ទះជួល។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េយើងជួលផ្ទះេគេនបរួចេហើយេនបែបកគ្នបេទៀត កូនេនប្រសុកេដបយសបរេយើងទុកេនបផ្ទះ 

ជួលេយើងឧបត្ថម្ភឱ្យវបអត់្រគបន់េទ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ អញ្ចងឹេយើងយកវបេទបេរៀនេនប្រសុកវបែបកគប្នអញ្ចងឹ ្រគួសបរខ្ញុំវបពិបបកែដរ បុ៉ែន្តេដបយសបរ

េចះយល់ចិត្តគ្នប ប្តីអត់មបនេនបញុំាកបេហ្វ អត់មបនេទបេលងេសើច្រសីខបងេ្រកបដល់អញ្ចងឹេទប

គបត់សុភមង្គល្រកុម្រគូសបរខ្ញុំមបនេពញ ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖  ្រគបន់ថបវបខ្វះ្របបក់ ហ្នឹងេហើយបុ៉ែន្តកបរហូបចុក កបររស់េនបគឺវប្រសួល។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ្រសួលក្នុងចិត្ត។  

ក៖ ចបសអញ្ចងឹបង េតើេពលេវលបែដលេនបក្នុងជីវិតរបស់បងហប េពលេវលបែដលលំបបកជបង

េគបំផុតេពលណបែដរបង?  

ខ៖ េពលរបល់ៃថ្ងែដលពិបបកខ្លបំង េយើងេនបែបកគ្នប េពលខ្លះម្តបយឈឺអញ្ចឹងគឺយប់អប្រធប្រតក៏

្រតូវែតេទបម្តបយមបនែតកូនែតមួយគឺខ្ញុំ េហើយរបល់ៃថ្ងខ្ញុំទុកកូនខ្ញុំេនបជបមួយគបត់ដល់េទប២      អ

ញ្ចងឹគបត់េទបេធ្វើកបរផងគបត់េមើលកូនខ្ញុំផង អញ្ចងឹគបត់ពិបបកខ្លបំងណបស់ េហើយខ្ញុំក៏ពិបបក ែដរ

េដបយសបរេនបែបកគ្នបអញ្ចងឹហ្នឹងេហើយ េហើយខ្ញុំេនបភ្នំេពញរបល់ៃថ្ង េនបជបផ្ទះជួល ផ្ទះជួលហ្នឹង

ពិបបកខ្លបំងណបស់។  

ក៖ ចបស! 



ខ៖ វបរេញ៉រៃញ៉។ 

ក៖ ចបសចុះបងេតើសព្វៃថ្ងបងភបព្របកបមុខរបរអីេគែដរចិញ្ចឹមជីវិត? 

ខ៖ ទីពឹងេទបេលើ្របបក់ែខប្តីមួយ េដបយសបរ្របពន្ធអត់មបនេធ្វើអីផងេមើលកូន។ 

ក៖  ចបសអញ្ចងឹបង ខ្ញុំដឹងថបបងេកើតឆ្នបំ១៩៨០ អញ្ចឹងបងអត់ទបន់បបនឆ្លងកបត់ស្រង្គបមជំនបន់

បុ៉ល ពតឬក៏លន់ នល ់អីេទបុ៉ែន្តដូចអបបន្ទបប់ពីឆ្នបំហ្នឹងមកក៏េនបែតមបនសល់ែមនេហសបង?  

ខ៖ ចបស! 

ក៖ អញ្ចងឹបងេតើអបច្របបប់ខ្ញុំពីអ្វីែដលដូចជបេកើតេឡើងេនបក្នុងជំនបន់ែដលបងជួប្របទះ ក៏ដូច

ជបេតើបងស្តបប់អីខ្លះពីជំនបន់ស្រង្គបមពីម្តបយរបស់បងអញ្ចឹងហប? 

ខ៖ ខ្ញុំធ្លបប់ស្តបប់សូរ្រគបប់កបំេភ្លើងហ្មង េពលខ្លះខ្ញុំេគងេទប្រសបប់ែតម៉បក់ខ្ញុំដបស់ខ្ញុំ ថប្រគបប់

កបំេភ្លើងធ្លបក់មកពឹងៗហ្មងចំផ្ទះខ្ញុំហ្មងហប។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ េហើយេពលខ្លះគឺេគេឈ្លបះេគហ្មង េគស្រង្គបមហ្នឹងហប ស្រង្គបមេគចូលលុកក្នុង

ភូមិៃវគ្នបខ្លបំងហបរត់េទបេដកែតក្នុង្រតង់េសក្នុងរូងេគ។ 

ក៖ េនបឆ្នបំ១៩០០បុ៉ន្មបនែដរបង? 

ខ៖ េនបឆ្នបំ១៩០០បុ៉ន្មបនេទ េដបយសបរខ្ញុំេនបតូចដឹងែតចបំេយើងភ័យេពកហ្ហ៎...អញ្ចងឹចបំ។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ដល់ែតែម៉ខ្ញុំអូសរុញចូល ញុកចូលក្នុងរន្ធហ្នឹងហប អញ្ចឹងពិបបកណបស់ ភ័យខ្លបំងណបស់។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹដល់េពលម្តបយរបស់បងគបត់្របបប់ពីជំនបន់ បុ៉ល ពតវិញវបមបនលក្ខណៈេម៉ច

ែដរ ជីវិតរបស់េយើងយ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ និយបយដល់ហ្នឹងវបពិបបកខ្លបំងេដបយសបរអត់ែដលថបមបនេនប្រសួលេម៉ច ភ័យរហូត។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ េហើយេដើរតបមម្តបយេទបកែន្លងទបហបនវិញ ពិបបកណបស់អត់ដឹងថប្រសួលេម៉ច 

ឮសូរែត្រគបប់កបំេភ្លើងេគបបញ់គ្នបមួយៃថ្ងៗ។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ អញ្ចងឹេពលជំនបន់ បុ៉ល ពត េតើម្តបយរបស់បងគបត់េម៉ចែដរ? 

ខ៖  េពលេនបក្នុងអបពតម៉បក់ខ្ញុំគបត់ថបគបត់េធ្វើេពទ្យ េពទ្យេនបក្នុងជំនបន់បុ៉ល ពតហប។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អញ្ចងឹគបត់េដើរជួយេគខ្លបំងហប។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចបសគបត់េគេហបថបនបរីេឆ្នើមហប ហ្នឹងេហើយគបត់ជួយេគ្រគប់ែបបយ៉បងទបំងអស់។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ គបត់ហត់ខ្លបំងហប គបត់មិនែដលបបនេដកពួនេម៉ចេទជួយេគខ្លបំងហប។ 

ក៖ េឃើញេពលពិបបកេ្រចើនបង?  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ គបត់អត់មបនថបស្គបល់ពន្លឺៃថ្ងេម៉ចេទ គបត់ថបជួនណប្រតូវេទបែហលទឹក ឆ្លងទឹក 

ឆ្លងទេន្លអីក៏គបត់េទបែដរេដើម្បីជួយពួកទបហបន េគបបញ់េគេហើយេគបបញ់អី េគេ្រគបះថ្នបក់ហ្ហ៎...អ

ញ្ចងឹគបត់េទបយកព្បបលហ្ហ៎...ែហលឆ្លងទឹកទបញមក គបត់ពិបបកណបស់េពលខ្លះគបត់ថបគបត់

ពិបបកខ្លបំងណបស់។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ គបត់អត់ទបន់ែដរបបន្រសួលរហូតទបល់ែតឥឡូវ។ 

ក៖ ចបសបងដូចជបបងមបនអ្វីែដលបងចបំជបងេគក្នុងដូចជបជីវិតរបស់បងបំផុតហប?េតើបងចបំ

េពលណបជបងេគេនបក្នុងជីវិត? 

ខ៖ ចបំេនបេពលពិបបកឬក៏េពល្រសណុក?  

ក៖ េពលពិបបក។  

ខ៖ ពិបបកខ្លបំង?ពិបបកខ្លបំងេនបេពលែដលេយើងរត់ខ្លបច្រគបប់ហ្នឹងហ្មងគឺវបចបំខ្លបំងហ្មង។  



ក៖ ដូចជបអ្វីែដលបងចងចបំជបងេគបំផុតហប េទបះពិបបក េទបះ្រសួលេម៉ចក៏េដបយែដលដក់

ជបប់ក្នុងដួងចិត្តបងែដលអត់អបចបំេភ្លចបបនអញ្ចឹងហប? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ ចបំគឺចបំេនបេពលែដរេយើងខ្លបចខ្លបំង េពលែដលេយើងភ័យខ្លបំង ជបពិេសសម៉បក់

េយើងអត់េនបអញ្ចងឹ គបត់ចុះេទបទបហបនបបត់អញ្ចឹងហប េហើយគបត់ទុកខ្ញុំេនបេចបល គឺភ័យខ្លបំង 

ខ្លបចខ្លបំងេនបេពលឮសេម្លង្រគបប់ហ្នឹង េហើយជបពិេសសេនប្រសុកខ្ញុំមបនេវៀតណបមចុះេទបហប។  

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ដល់េពលេហើយខ្ញុំអបែលងែតេទបសបលបេរៀន េទបសបលបេរៀនេទបេមើលេគេរៀនហ្នឹង 

្រសបប់ែតឮក្តុងមក្រសបប់ែតរត់រកែម៉អត់េឃើញេទ អញអញ្ចងឹមិនដឹងែម៉េនបណប ភ័យណបស ់ចបំ

បបនអញ្ចងឹ។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹបងេតើស្វបមីបងគបត់េឈ្មបះអីេគែដរបង? 

ខ៖ ឈឺន សុវណ្ណដបរ៉ា។ 

ក៖ ចបំថបគបត់េកើតេនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបអត់? 

ខ៖ គបត់េកើតេនបឆ្នបំ េនបៃថ្ងទី១១ ែខ០១ ឆ្នបំ១៩៧៨។  

ក៖  ចបសហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ គបត់អបពតែដរ គបត់ែបកអបពតែដរ។  

ក៖ េកើតេនបក្នុងជំនបន់ បុ៉ល ពតហ្មង? 

ខ៖ ចបសគបត់កម្សត់ខ្លបំងែដរ ឮម៉បក់េក្មកខ្ញុំនិយបយ្របបប់។ 

ក៖ ដូចជបអឺ...េតើគបត់េកើតេនបភូមិ ឃុំអីេគែដរបង? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ចបំេទ ទល់ែតសួរគបត់ខ្លួនឯងហ្ហ៎...?  

ក៖ បងវណ្ណរ៉ាេកើតេនបភូមិ ឃុំអីេគែដរ?  

គ៖ ស្រមបប់ខ្ញុំ ខ្ញុំេកើតេនបភូមិដកវ៉ាន់ េនបជិតអង្គតបេសបម េខត្តតបែកវ។ 

ក៖ េខត្តតបែកវ ?ចបស្រសុកអីេគែដរបង?  

គ៖ ្រសុក្រតពបំង្រពីង។  



ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹបងេតើប្តីរបស់បងគបត់ជបមនុស្សយ៉បងេម៉ចែដរ េរៀបរបប់ឱ្យអស់

េមើលេនបមុខប្តី និយបយេដើម្របបប់តិចេមើល? 

ខ៖ គបត់ជបមនុស្សល្អបំផុត ស្រមបប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំជបេរៀងរបល់ៃថ្ងគបត់ល្អខ្លបំងណបស់។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ តបំងពីគបត់េរៀបកបរមកជបមួយខ្ញុំមកគបត់មិនែដរេធ្វើឱ្យខ្ញុំពិបបកេម៉ចេទ។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អញ្ចងឹកបរ្រគប់្រគងេ្រកបផ្ទះនិងក្នុងផ្ទះឧស្ហ៍ណបស់ គបត់ផ្គត់ផ្គង់្រកុម្រគួសបរបបនល្អ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ គបត់ែថបបនទបំងកូនទបំងអី និយបយេទបគបត់ែថបបនទបំងអស់។ 

ក៖ អញ្ចងឹបងេ្រកបយពីបងរួចបងមបនកូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរឥឡូវ? 

ខ៖ សព្វៃថ្ងរស់េនប៣នបក់ អត់េនបមួយ។  

ក៖ ្រសីបុ៉ន្មបន ្របុសបុ៉ន្មបនែដរបង? 

ខ៖ ្រសី២ ្របុស១  ្របុសកណ្ដាល។ 

ក៖ អញ្ចងឹបងអបចេរៀបរបប់េឈ្មបះកូន តបំងពីបងដល់េពបបបនេទបង? 

ខ៖ គបត់េឈ្មបះ ឈឺន សុវណ្ណរស្មី្រសីចបន់ និងឈឺន េព្រជមុនី និង ឈឺន គន្ធមុនីមប។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ អញ្ចងឹបងេតើបងដូចជបឱ្យកូនទបំងអស់ែដលបងដូចជបផ្តល់កំេណើតឱ្យគបត់ ឱ្យ

គបត់េទបេរៀនទបំងអស់អត់បង? 

ខ៖ ចបសគបត់បបនេទបេរៀនទបំងអស់។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េនបេពលឡូវេនះេបើកូនទី១គបត់េរៀនថ្នបក់ទី៧េហើយ េហើយកូនទី២គបត់ថ្នបក់ទី៥។ 

ក៖ អញ្ចងឹេហើយ េតើមូលេហតុអីបងឱ្យកូនបងេទបេរៀន? 

ខ៖ ចង់ឱ្យគបត់េចះ ចង់ឱ្យគបត់មបនអនបគតេទបៃថ្ងមុខឱ្យេចះដឹង។ 



ក៖ េចះបបនេ្រចើនអញ្ចងឹបងេហ៎្ហ?  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ អញ្ចងឹបងស្រមបប់ជីវិតរបស់បង េតើកបរសិក្មបនអត្ថយ៉បងេម៉ចែដរស្រមបប់ជីវិតរបស់បង? 

ខ៖ វបសំខបន់ខ្លបំងណបស់េបើអត់បបនេរៀនគឺគ្មបនន័យអីេទ ដូចថបេយើងអត់េចះវបពិបបក។  

ក៖ វបពិបបកហ្មងបងេហ៎្ហ?  

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ ខ្ញុំអត់េចះេទកំុឱ្យកូនអត់េចះដូចខ្ញុំេទៀត អញ្ចងឹ្រតូវខំ្របឹងផ្គត់ផ្គង់ឱ្យកូនេរៀន 

េចះ។  

ក៖ ចបសអញ្ចងឹបង េតើបងបបនផ្តល់ដំបូន្មបនអីខ្លះដូចជបដល់កូនេចបរបស់បងរបល់ៃថ្ង ដូចជប

អប់រំពួកេគេម៉ចែដរ ឱ្យេដើរេលើផ្លូវេម៉ចេទប? 

ខ៖ ឱ្យេគេដើរក្នុងផ្លូវល្អ េដបយសបរេពល្រពឹកេឡើងកូនេចញេទបេរៀន កូនអធិស្ឋបនរួចេហើយកូន

េទបេរៀន ខំ្របឹងេរៀនស្តបប់អ្នក្រគូ េហើយអង្គុយកំុេលងេសើច េពលខ្លះកូនមក្របបប់ម៉បក់កូនៃវ៉គ្នប 

្របបប់កូនអត់ៃវ៉គ្នបេទ កូន្រតូវែតខំេរៀន ្រតូវែតយកចំេណះេចះ ធំេទបកូនេធ្វើកបរងបរបបន្រសួល ។  

ក៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ខ៖ ែតេបើកូនអត់េចះកូនពិបបកខ្លបំងណបស់ ្របបប់កូនអញ្ចងឹរបល់ៃថ្ង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចងឹបង េតើបងេធ្វើយ៉បងេម៉ចខ្លះេដើម្បីឱ្យ្រកុម្រគួសបរបងមបនសុភមង្គលេទបរបល់ៃថ្ង

ហ្នឹង? 

ខ៖ សព្វៃថ្ង្រកុម្រគួសបរខ្ញុំអត់មបនលុយែមន ែតមបនសុភមង្គលហប េដបយសបរេពលខ្លះពួកខ្ញុំ

អត់មបនលុយេសបះែតដបំបបរញុំាជបមួយទឹក្រតីអីេទប ទឹកសុីអី៊វេទប ពងទប១្រគបប់េទប េធ្វើេម៉ច 

អត់មបនេចះេឈ្លបះ្របែកកគ្នបេទកូនេចបខ្ញុំ ញុំាេហើយេគងេទបដឹងេធ្វើេម៉ចេបើអត់មបនេទបេហើយ។ 

ក៖ អញ្ចងឹេដើម្បីឱ្យមបនសុភមង្គលដូចបងអត់សូវខ្វល់នឹងេនះេទបេជៀសផុតពីអីេគែដរបងបបន

េធ្វើឱ្យ្រគួសបរ បងេទបះអត់មបនលុយក៏សប្យចិត្ត? 

ខ៖ េយើងគិតថបកបលណបេយើងេឈ្លបះគ្នប េយើងស្តីឱ្យគ្នបពិបបកៗឡូឡប វបហត់ឥត្របេយបន៍     

េបើេយើងនបំគ្នបគិតថបហូបេទបបុ៉ណ្ណឹង េយើងហូបឱ្យមបនកម្លបំង្រពឹកេឡើងេយើងេដើរគិតថបេយើង



េទបរកលុយេធ្វើកបរអីេទៀត េហើយកូនៗខំ្របឹងេទបេរៀនស្តបប់្រគូ េរៀនេធ្វើេម៉ចឱ្យេចះេទបេធ្វើឱ្យ

្រគួសបរខ្ញុំមិនែដលេឈ្លបះ្របែកកគ្នបេទ។  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ យល់ចិត្តគ្នប ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទុកប្តីេចបលេនបឯភ្នំេពញ៣ែខអហី្ហ.៎..ខ្ញុអំត់ែដលមកជួប

គបត់េទ អញ្ចងឹភបពេស្មបះ្រតង់របស់គបត់ក៏អត់មបនេទបេលងេសើច្រសីេ្រកប គបត់ខំ្របឹងែតេធ្វើកបរ

រកលុយេផ្ញើរឱ្យ្របពន្ធ េហើយស្រមបប់ខ្ញុំយកលុយហ្នឹងេទបផ្គត់ផ្គង់កូន សេម្លៀកបំពបក់អបហបរ

ហូបចុកហ្នឹង ្របចបំៃថ្ងគឺសំខបន់ខ្លបំងណបស់។  

ក៖  ចបស! 

ខ៖ អញ្ចងឹខ្ញុំេ្រតៀមណបស់ ខ្ញុំអត់ែដលយកចំណបយេទបេលើអីទបំងអស់។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងបងមួយេនះជបសំណួរមួយចុងេ្រកបយ ជបចុងបញ្ចប់េដបយសបរកបរ

ថតសេម្លងេនះនឹងផ្តល់ដូចជបកូនេចបរបស់បងគបត់នឹងស្តបប់េនបេពលេ្រកបយេទៀត អញ្ចឹងបង

េតើមបនដំបូន្មបនអ្វីខ្លះេដើម្បីែណនបំដល់កូនេចបជំនបន់េ្រកបយឱ្យគបត់ក្លបយជបមនុស្សេម៉ចែដរ

បង? 

ខ៖ ចង់ឱ្យកូនហ្នឹងហប...ក្លបយជបមនុស្សល្អ កូនស្តបប់ដំបូន្មបនឪពុកម្តបយ ស្តបប់ដំបូន្មបនអ្នក្រគូ

េទបពបក្យេគថបចបស់ៗ្របបប់មិនែដលេចះខុសេទ កូន្រតូវតស៊ូេរៀន ស្តបប់េ្រពបះជីវិតម្តបយពិបបក

ណបស ់េហើយកូនអត់ពិបបកដូចម្តបយេទ េដបយសបរ្រសុកឥឡូវអត់ស្រង្គបម េកើតមកកូនដឹងែត

េរៀនអញ្ចងឹកូន្រតូវតស៊ូេរៀនមបនអីសំខបន់ជបងេរៀន េរៀនឱ្យេចះ េពលកូនេចះកូនមបនចំេណះ

កូនអបចេធ្វើកបរបបនធំ អញ្ចងឹកូនបបន្របបក់ែខបបនេ្រចើនកូននឹងចបយបបន្រសួល រស់េនបេដបយ

្រសួលមបនែតបុ៉ណ្ណឹងចង់ឱ្យកូនដឹងបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ អញ្ចងឹអរគុណេ្រចើនបងែដលឱ្យខ្ញុំបបនសម្ភបសេនបក្នុងៃថ្ងេនះ េហើយខ្ញុំនឹងចូលេទបក្នុងេវប

សបយែដលខ្ញុំបបននិយបយខបងេលើ អញ្ចងឹអរគុណេ្រចើនណបបង។ 

ខ៖ ចបសអរគុណ៕ 

 

 

 


