
ការសមា%&សរបស់អ្នកមីង យុយ ធួន 
ក៖ អ្នកសមា'(ស ែញ៉ម សុគនា0( ខ៖ អ្នកែដល្រត6វេគសមា'(ស យុយ ធួន 

 

ក៖ អី៊ចឹងៃថ្ងេនះខ្ញុំអរគុណពូឌីេ្រចើនែមនែទនែដលពូឌីបបនេអបយញ៉ុមេធ្វើកបរសំភបសន៍ែដលសំ

នួរភបគេ្រចើនទបក់ទងហ្នឹងជីវិតរបស់េលបកពូផ្ទបល់េហើយនឹងបទពិេសបធន៍ជីវិតរបស់េលបកពូ

េហើយញ៉ុមដឹងថបកិច្ចកបរមួយេនះនឹង្របទបនពរជ័យដល់្រកុម្រគួសបររបស់េលបកពូេហើយ្រពម

ទបំងកូនេចបេលបកពូេអបយគបត់បបនសិក្រនឹងដឹងពីជីវ្របវត្តិរបស់គបត់េនបៃថ្ងខបងមុខេទៀតអ

ញ្ចឹងេទបណបស់ពូ។េហើោយកបរសំភបសន៍េនះ្រតូវបបនេធ្វើេឡើងេនបៃថ្ងទី០៥ ែខ០៩ ឆ្នំា២០១៦

េហើយខ្ញុំេឈ្មបះជុងសីហបជបអ្នកសំភបសន៍អី៊ចឹងពូអបចជួយ្របបប់េឈ្មបះរបស់ពូេនបក្នុងអត្ត

សញ្ញបណប្រត័ណបស់។ 

ខ៖ ក្នុងអត្តសញ្ញបបណ្ណ័របស់ខ្ញុំេឈ្មបះកូវ វ៉ងឌីជួនកបលេពលអត្តសញ្ញបបណ្ណ័មុនដបក់កូវ រ៉ងឌី 

ែតដល់េពលអត្តសញ្ញបណបណ្ណ័េ្រកបយញ៉ុមដបក់កូវ វ៉ងឌី។ 

ក៖ បបទេហើយចុះក្នុងេសៀវេភបកំេណើត? 

ខ៖ កូវ វ៉ងឌីែដរ។ 

ក៖ អី៊ចឹងពូមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទ? 

ខ៖អត់េទអត់មបនេទ។ 

ក៖ អត់មបនេទ!!  

ខ៖បបទ!! 

ក៖អញ្ចឹងសំនួរបន្ទបប់េទៀតេតើពូធ្លបប់េរៀនភបសបអីេគេផ្សងេ្រកបពីភបសបែខ្មរេយើងែដរឬេទ? 

ខ៖ ធ្លបប់េរៀនភបសបបបរបំង។ 

ក៖ ពូេរៀនចប់ថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរភបសបបបរបំង? 



ខ៖ ញ៉ុមអត់មបនសបលបអីេគេទបុ៉ែន្តញ៉ុមេរៀនបបនពីរឆ្នបំ បបនពីរឆ្នបំ!! 

ក៖ េរៀនបបនពីរឆ្នបំពូេណបះ? 

ខ៖ បបទ ញ៉ុមបបនេរៀនេចះអបនេរៀនេចះសរេសរណបស់ៗ! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖ បបនមួយចំនួនែដរ េហើយភបសបអង់េគ្លសេហើយនឹងភបសបៃថ។ 

ក៖ អី៊ចឹងបន្ទបប់មកេទៀតពូជួយ្របបប់ទីកែន្លងកំេណើត ទីកែន្លងកំេនើតនឹងៃថ្ងែខរបស់េលបកពូ? 

ខ៖ ខ្ញុំេបើនិយបយេពលខ្ញុំេកើតខ្ញុំេកើតេនបភ្នំេពញេនបឆ្នបំ១៩៧២ ែខ១២បបទ ។ 

ក៖ពូអត់ចបំៃថ្ងេទហ្ហ៎? 

ខ៖ ៃថ្ងសុ្រក។ 

ក៖ អិ៊ចឹងពូេដបយសបរតបមឆ្នបំសុរិយគតិឆ្នបំែខ្មរហប!ពូេកើតក្នុងចំេនបមសត្វទបំង១២? 

ខ៖ េអើរកណ្ដុរ!! 

ក៖ អី៊ចឹងឆ្នបំជូត !! 

ខ៖បបទ!! 

ក៖អី៊ចឹងអរគុណេ្រចើនពូបបទ អី៊ចឹងេតើេអើរអី៊ចឹងពូអបច្របបប់ខ្ញុំបន្តេទៀតថបេតើទីលំេនបរបស់

េលបកពូសព្វៃថ្ងេនបឯណប? 

ខ៖ ខ្ញុំមករស់េនបភូមិអំពិលធំ ឃុំខ្វិតធំ ្រសុកៃ្រពឈរ េខត្តកំពង់ចបម។ 

ក៖ អី៊ចឹងពូរស់េនបផ្ទះហ្នឹងបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយពូ? 

ខ៖ ខ្ញុំេនបផ្ទះហ្នឹងតបំងពីឆ្នបំ១៩៩៩ ៩៨ (១៩៩៨)៩៩(១៩៩៩)ហ្ហ!៎!៩៩ហ្នឹង(១៩៩៩)!! 

ក៖ ១៩៩៩? 



ខ៖ បបទ!! 

ក៖ អី៊ចឹងយូរែដរ? 

ខ៖ យូរែដរ។ 

ក៖អី៊ចឹងសំរបប់ពត៌មបនបន្ទបប់ញ៉ុមចង់សួរទបក់ទងហ្នឹងេអើរជីវិតពូដូចជបខបងឪពុកម្តបយអី៊ចឹង

ហប៎ ពីពួកគបត់ទបំងពីរនបក់ហប៎ពូ!! 

ខ៖បបទ!! 

ក៖ពូជួយ្របបប់ពីអបយុគបត់នឹងេឈ្មបះរបស់ពួកគបត់? 

ខ៖ េអើរឪពុកខ្ញុំេឈ្មបះកូវ េរ៉តេហើយ ខ្ញុំមិនដឹងថបអបយុបុ៉ន្មបនេទែត្រគបន់ែតដឹងថបគបត់េកើតឆ្នបំច

េហើយគបត់េកើតមិនដឹងជបឆ្នបំ១៩០០បុ៉ន្មបនដេទ បុ៉ែន្តឥលូវគបត់អបយុ្របែហលជបជិត៩០

េហើយ!!បបទពួកគបត់េនបរស់ហប៎គបត់េកើតឆ្នបំចម្តបយខ្ញុំេឈ្មបះឡូត សបរឹម ដូចជបគបត់េកើតឆ្នបំ

១៩៤០ជបងអីហ្នឹងបុ៉ណ្ណឹងហប៎ េហើយម្តបយខ្ញុំគបត់េកើតឆ្នំាម្ញ់ឥឡូវគបត់អបយុ៧៦េហើយហ្នឹង

េហើយឥឡូវគបត់ចបស់េហើយ!! 

ក៖ គបត់េនបរស់សព្វៃថ្ង? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយគបត់េនបរស់ គបត់ស្នបក់េនប្រសុកកំេណើតខបងខ្ញុំ ខបងខ្ញុំេពលេនបពីតូចៗហប៎ គបត់

េនបឯងខបងភូមិ្រពះធបតុបុ៉ែន្តឃុំ្រសុកែតមួយេហើយគបត់េនបជបមួយប្អូន្រសី។ 

ក៖ អញ្ចឹងសំនួរបន្ទបប់េទៀត្របែហលជបខ្ញុំចង់សបកសួរទបក់ទងេទបនឹង្រកុម្រគួសបររបស់េលបក

ពូផ្ទបល់វិញសំរបប់្របពន្ធរបស់េលបកពូវិញមីងគបត់េឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖ ហុីគបត់េឈ្មបះមូ៉វ សម្ភស្ស។ 

ក៖ គបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយេលបកពូ? 

ខ៖ គបត់៤០គត់។ 

ក៖ ពូមបនចបំៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតរបស់គបត់េទេលបកពូ? 



ខ៖ អត់ចបំ។ 

ក៖ ដឹងែត៤០គត់េណបះេលបកពូ? 

ខ៖ហុ!ី! 

ក៖េហើយសំរបប់កូនរបស់េលបកពូវិញពូមបនកូនចំនួនបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ ញ៉ុមមបនកូន៤នបក់។ 

ក៖ ៤នបក់ អី៊ចឹងពួកគបត់មបនេឈ្មបះអីេគខ្លះែដរេលបកពូ? 

ខ៖ កូនខ្ញុំទីមួយេឈ្មបះ េរ៉ត មុនី ទីពីរេឈ្មបះេរ៉ត សុខនីម េរ៉ត មុនីេហបែក្តង  េរ៉ត សុខនីមេហបវិត 

េហើយទីបីេឈ្មបះេរ៉ត ហបណបេហប្រសីេម៉ប។ 

ក៖ អី៊ចឹងពួកគបត់អបយុបុ៉ន្មបនពូអបចជួយ្របបប់តបមលំដបប់លំេដបយ? 

ខ៖ ពួកគបត់ កូនមុនីគបត់េកើតឆ្នបំ១៩៩៩ េហើយសុខនីមវប១៣ឆ្នបំឆ្នបំហ្នឹងេហើយ ដូចជបឆ្នបំ ១៣ឆ្នបំ

ឆ្នបំហ្នឹងេហើយ េហើយហបណប្របែហលជប៤ឆ្នបំេហើយបបទ៤ឆ្នបំ។ 

ក៖អរគុណពូ អរគុណេ្រចើនេលបកពូែដលបបនផ្តល់ពត៌មបនលំអិតេហើយេហើយអី៊ចឹងេនបអ្វីែដល

បន្ទបប់ បន្ទបប់ពីកបរសិក្របស់ពូវិញេតើពូអបចជួយេរៀបរបប់ពីកបរសិក្របស់េលបកពូតបំងពីតូច

រហូតដល់ធំបបនេទ? 

ខ៖ ញ៉ុមកំរិតវប្បធម៌ញ៉ុមេពលបុ៉ល ពត េពលដបច់៧៩(១៩៧៩)ញ៉ុមបបនេរៀនេនបក្នុងវត្តេហើយ

ញ៉ុមបបនេរៀនរហូតដល់្របលងឌីផ្លូមេហើយបុ៉ែន្តេដបយភបព្រកី្រកញ៉ុមអត់អបចេរៀនេទៀតបបន 

ញ៉ុមចង់េរៀនតេទៀតែដរបុ៉ែន្តញ៉ុមអត់មបនសមត្ថភបពញ៉ុមក៏បញ្ឈប់កបរសិក្ហ្នឹង្រតឹមឌីផ្លូម

ហ្នឹងេទបញ៉ុម្របលងឌីផ្លូមឆ្នបំ១៩៨៥េហើយខ្ញុំអត់មបនលទ្ធភបពសិក្បន្តេទបេទៀតេដបយសបរ

ជីវភបពខ្វះខបតេហើយែម៉ឪអត់មបនគបត់ក៏សំេរចចិត្តរុញញ៉ុមេទបបួសេនបក្នុងសបសនប្រពះពុទ្ធក៏

បបនេទបបួសេហើយបបនេទបេរៀនេនបសបលបបបលីជបប់បបនជបប់សបលបបបលីរងឆ្នបំ១៩៩៣ញ៉ុម

បបន្របលងជបប់សបលបបបលីរង េហើយញ៉ុមបបនេហើយបន្ទបប់ពីខ្ញុំបបនេរៀនបបនមួយរយៈមក

សុខភបពខ្ញុំមិនអំេណបយផលខ្ញុំបបនេហើយញ៉ុមក៏សឹកមក សឹកមកខ្ញុំក៏េទបេរៀនយកជំនបញ្រគូ



េពទ្យក្នុងភូមិ្រសុករបស់ខ្ញុំអី៊ចឹងេទបណបស់!!េដើម្បីជួយព្បបទអ្នក្រសុកតបមលទ្ធភបពែដល

េយើងអបចេធ្វើេទបបបនបបទ ។ 

ក៖ អូេខអរគុណេ្រចើនេលបកពូ អញ្ចឹងអ្វីែដលញ៉ុមចង់សួរេលបកពូេទបនឹងសំនួរបន្ទបប់ញ៉ុមចង់

សួរទបក់ទងេទបហ្នឹង្របវត្តិកបរងបររបស់េលបកពូតបំងពីតូចរហូតដល់ធំអិ៊ចឹងហប៎េតើេលបកពូអបច

ជួយ្របបប់? 

ខ៖ កបរងបររបស់ខ្ញុំេដបយសបរខ្ញុំជបកូនអ្នកេអើរែ្រសកូនអ្នកកសិករ េហើយេពលញ៉ុមធំដឹងក្តីកបល

ណបខ្ញុំជបកូនអ្នកកសិករ េនបេពលែដលដបច់ពីបុ៉ល ពតមកេយើងអត់មបនេនបេសសសល់ស្អីេគ

េទេពលេនបកសិករពីេដើមេនបសល់មបនដីមបនធ្លីអីេ្រចើនដល់េពលបុ៉ល ពតេគរំលបយអស់េទប 

េពលដបច់បុ៉ល ពតមកម្តបយឪពុកឋិតេនបក្នុងកបរបបត់បង់អ្វីៗទបំងអស់នូវអ្វីែដលគបត់ខំរក 

អី៊ចឹងេពលធំេឡើងធំដឹងក្តីេឡើងេយើងដឹងែតពីដឹងនូវភបពអត់ឃ្លបនលំបបកេយើងឋិតេនបក្នុងភបព

លំបបកេហើយេយើងគឺជបកសិករេហើយក្នុងកុមបរភបពខ្ញុំមបនតួនបទីដូចជបឃ្វបលេគប រកេស្មបេអប

យេគបេហើយេដើររកកបប់អុសសំរបប់ដុត េហើយនឹងរក្រតីេដើម្បីចិញ្ចឹម្រគួសបរេហើយនឹងជួយស្ទូង

ដកឪពុកម្តបយជបេរៀងរបល់ឆ្នបំ!!!មួយឆ្នបំអី៊ចឹង ពីរមួយឆ្នបំេទបមួយឆ្នំាេហើយដល់អី៊ចឹងេហើយ

កបរងបរញ៉ុមវបហត់វបេនឿយវបលំបបកណបស់ទទួលភបពេក្តបភបពរងប ភបពអត់ឃ្លបនភបពមិនសំបូរ

សប្យភបពអត់មបនអីេស្លៀកពបក់បុ៉ែន្ត្រគបន់ែតថបវបអត់មបនេចះឈឺអី!!សុខភបពេយើងល្អេយើង

អត់ឈឺ បុ៉ែន្តអបភបពេនឿយហត់ហ្នឹងវបហត់េនឿយហួសពីកបរស្មបន វបហត់បំផុតសំរបប់ខ្ញុំេពលខ្ញុំ

េនបកុមបររហូតទបល់ែតខ្ញុំធំ េនបែតយ៉បប់កបរងបរហ្នឹងរហូតទបល់ែតចបស់ហ្នឹងបបន្រគបប់បន្តិច!! 

ក៖ អិ៊ចឹងេលបកពូដូចជបចបប់អបជីពជប្រគូេពទ្យ្របែហលដូចជបបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរ? 

ខ៖ ្របែហលជប១៧ ១៨ឆ្នំាេហើយ!! 

ក៖ ១៧ ១៨ឆ្នំាេហើយ? 

ខ៖ បបទ្រគបន់ែតេយើងជួយេអើរដល់្របជបជនេនបក្នុងភូមិរបស់េយើងែដលគ្នបមបនបញ្ហប្រតូវជួយ

សេ្រង្គបះបន្ទបន់ ដូចជបជំងឺអីែដលេយើង្រតូវជួយពួកេគេយើងជបេពទ្យ្រតូវជួយពួកគបត់ឬក៏បញ្ជូន

ពួកេគេទបមន្ទីរេពទ្យេទបេអបយទបន់សភបពកបរេទបេអបយទបន់នឹងេ្រគបះថ្នបក់អីអញ្ចឹងេទប

ណបស!់!អញ្ចឹងេយើងមិនអបច មិនអបចេទបព្បបលជំងឺអីធំដំុបបនេទ្រគបន់ែតេយើងអបចេចះដឹង

ជបពួកគបត់េយើងអបចជួយពួកគបត់បបនថប្រតូវេធ្វើេម៉ចអីេធ្វើេម៉ចអីអញ្ចឹងណបស់!!េហើយេអើរអប

ជួយសេ្រង្គបះបឋមហ្នឹងដូចជបវបមបនកបរចបំបបច់ែដរណបស់!!ហ្នឹងេហើយ។ 



ក៖ អរគុណេ្រចើនេលបកពូែដលបបនជួយ្របបប់ពីបទពិេសបធន៍កបរងបររបស់េលបកពូ !!អី៊ចឹង

្របែហលជបអ្វីែដលញ៉ុមចង់ដឹងបន្តេទបេទៀតញ៉ុមចង់ដឹងពី្របវត្តិៃនកបរេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍

របស់េលបកពូហប៎ អី៊ចឹងែអ៊លេឌើរចង់ដឹងថប្របវត្តិេលបកពូយ៉បងេម៉ចែដរេលបកពូអបចស្គបល់អ្នក

មីងេហើយតបមយកេរៀបកបរអញ្ចឹង? 

ខ៖ សំរបប់ញ៉ុមពួកេយើងជបមនុស្សសម័យមុនេដបយសបរេយើងពីេដើមេយើងអត់បបនទំនបក់ទំនង

េស្នហបស្គបល់គ្នបអីបបនកបន់ចបប់ៃដគ្នប និយបយគ្នបេឆ្លើយឆ្លងតបមរយៈទូរសព្ទ័អីេគេទបបនមិន

មបនេទ!! 

ក៖ បបទ!! 

ខ៖ សំរបប់្រកុម្រគួសបរប្តី្របពន្ធរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយបយគ្នបមុនកបរមួយម៉បត់មុនក៏អត់បបនផង ្រគបន់ែត

បបនេឃើញមុខគ្នបមិនបបនញញឹមដបក់គ្នបផង ដល់េគេគនបំេអបយេយើងេទបេមើល េយើងេឃើញ

កូនេគអញ្ចឹងេយើង្រតលប់េទបវិញេយើងអត់បបនេទបនិយបយេឆ្លើយឆ្លងសបសងគ្នបភបពជបទំនបក់

ទំនងេស្នហបអីអត់មបនេទណបស់!! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖ េដបយសបរេយើងដឹង្រសបប់េហើយេដបយសបរ្របៃពណីហ្នឹងេពលមុនេទណបស់ មិនែមនដូច

ជបេក្មងសម័យឥឡូវេគស្គបល់គ្នបរួចអស់េហើយ គបត់យល់គ្នបេហើយបបនេគទំនបក់ទំនងេគេហើយ

បបនេគេរៀបកបរ ែតខ្ញុំគឺអត់េទ ទំនបក់ទំនងគ្នបជបប្តី្របពន្ធហ្នឹងវបដូចជបអត់ដូចជបថបខបង្រសីហ្នឹង

េអបយែតដឹងថបខបងេយើងយល់្រពម េឃើញគ្នបអី៊ចឹងេហើយែម៉ឪថបយល់្រពមក៏គបត់ចបប់េផ្តើម

េរៀបចំៃថ្ងែខេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េអបយេយើងេទប។ 

ក៖អី៊ចឹងមបនន័យថបកបរេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍របស់េលបកពូគឺ្រតូវបបនេរៀបចំេឡើងេដបយឪពុក

ម្តបយទបំងសងខបង? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយទបំងសងខបង!! 

ក៖ អី៊ចឹងទបំងសងខបងេលបកពូេណបះ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 



ក៖ អី៊ចឹងេដបយសបរ្របៃពណីែខ្មរេយើង!! 

ខ៖ អី៊ចឹង េយើងអត់អបច្រសលបញ់ េគក៏អត់បបនថបនិយបយរកេយើងបបនមួយម៉បត់ែដរ!! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖ដល់េពលកបរ កបរេហើយបបនេយើងចបប់េផ្តើមនិយបយរកគ្នបែតម្តង!!និយបយគ្នបែតម្តង ថបមបន

េហ!!ថបដូចជបវបពិបបកែដរ!!អត់បបនមួយម៉បត់េទ ញ៉ុមមបន្រពះញ៉ុមហ៊បននិយបយ! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖ ញ៉ុមហ៊បននិយបយ ញ៉ុមអត់ែដលបបនទបក់ទងគ្នបអីបន្តិចេសបះ!! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖និយបយជបមួយេគេសបះ្រគបន់ែតបបនេឃើញេគេនបកែន្លងកបត់េដរអីអញ្ចឹងេទបណបស់!! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖ េឃើញេគអញ្ចឹងេទបណបស់!! 

ក៖ អី៊ចឹងដូចជបអ្វីែដលេលបកពូបបនេរៀបរបប់្របបប់ពត៌មបនមកហ្នឹងគឺកបរេរៀបកបររប់សេលបកពូ

្រតូវបបនេរៀបចំេឡើងេដបយឪពុកម្តបយទបំងសងខបង អី៊ចឹងឪពុកម្តបយទបំងសងខបងក៏ទទួល

ស្គបល់ែដរ!!អី៊ចឹងេលបកពូចបំពីៃថ្ងេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ហ្នឹងេទេលបកពូ? 

ខ៖ ឆ្នបំ១៩៩៩ហ្នឹង!! 

ក៖ ឆ្នបំ១៩៩៩េនះេទ!!ពូចបំែខេទ? 

ខ៖ ែខេអើរែខ០៤ែខផល្គុនែខ០៤ េហចូលែខផល្គុនែខ០៣េហមុនចូលឆ្នបំ េដបយសបរែខេច្រតែខ

០៤ណបស!់! 

ក៖ហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយែខ០៤។ 



ក៖បបទអញ្ចឹងពូអបចជួយទបក់ទងនឹងចំេលើយហ្នឹងេតើមបនេអបយបណ្ដាកបរេគបង្គបប់ជបអីែដរ? 

ខ៖ ជំនបន់ហ្នឹងេគបង្គបប់ជបមបស ជបមបស!! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖េគមិនែមនបង្គបប់ជបលុយេទ!!បបទេហើយជំនបន់ហ្នឹងខបង្របពន្ធញ៉ុមហ្នឹងេគបង្គបប់ៃថ្ល ៃថ្លគឺ៦

ជីមបសេហើយៃថ្លណបស ់េគវិញគឺបង្គបប់ែតមួយជីពីរជីេទែតចំេពបះម្តបយេក្មកខ្ញុំេគយកៃថ្លេគយក

េទប៦ជី។ 

ក៖បបទ!! 

ខ៖បបទេហើយអី៊ចឹងវបពិបបករកែមនែទនណបស់!!បណ្ដាកបរេគេហើយចំែណកសុីសុខខបតចំេន

ញអីេផ្សងេទៀតអបហ្នឹងេយើង្រគបន់ែតេអបយេគេទ។ 

ក៖អី៊ចឹងឡូយែមនែទនពូ!!អី៊ចឹង្របែហលជបសំនួរបន្ទបប់េទៀត្របែហលជបចង់ដឹងខ្លះៗពី្របវត្តិ

បទពិេសបធន៍ពូេតើពូធ្លបប់េទបេ្រកប្របេទសអីអញ្ចឹងេទពូ? 

ខ៖ េទបហុងកុងហ្នឹង!! 

ក៖ កបលហ្នឹងពូេទបជបលក្ខណៈ្រគួសបរឬក៏េទបបុ៉ន្មបននបក់ែដរពូ? 

ខ៖េទប៤នបក់!! 

ក៖េទបឆ្នបំណបែដរពូ? 

ខ៖ ឆ្នបំ២០១១។ 

ក៖ ២០១១ !!អញ្ចឹងពូបបនេទបែតហុងកុងហ្នឹងបបនែតម្តងហ្នឹងេទ?? 

ខ៖ បបទ!! 

ក៖ អី៊ចឹងេអើរ អី៊ចឹងបបននិយបយពីបទពីេសបធន៍ៃនកបរងបររបស់ពូអី៊ចឹងពូអត់សូវពីបបកអីណប

បុ៉ន្មបនបន្ទបប់មកពូបបនេធ្វើេពទ្យរយៈេពល១០ជបងឆ្នំាហ្នឹង? 

ខ៖ហុ!ី! 



ក៖អញ្ចឹងមួយេទៀតពូ ពូបបន្របបប់ថបពូបបនេកើតេនបជំនបន់៧២(១៩៧២)អី៊ចឹងពូបបនរស់េនបក្នុង

ជំនបន់បុ៉ល ពតអី៊ចឹងហប៎!!េតើពូអបចជួយែចកចបយបទពិេសបធន៍? 

ខ៖ សំរបប់ញ៉ុម ញ៉ុមេកើតឆ្នបំ៧២(១៩៩៧)េហើយបន្ទបប់មកបុ៉ល ពតៃវ៉ដបច់ភ្នំេពញ!!បុ៉ែន្ត្រតូវបបន

េគជំេលៀសបុ៉ែន្ត្រគួសបរញ៉ុមេនបម្តុំែ្រពកេលៀបេហើោយម្តបយញ៉ុមបង្ខំចបកេចញមុនេគែបក

ភ្នំេពញេដបយសបរគបត់គិតេឃើញថបខ្ញុំកូនេភ្លបះ អី៊ចឹងេបើសិនជបគបត់មិនេចញមុនបុ៉លពតចូល

ភ្នំេពញេទ គបត់្របែហលជបអបចស្លបប់កូនទបំងអស់!!អី៊ចឹងគបត់ែតងែត្របបប់ឪពុកថបេយើង្រតូវ

េចញេទប្រសុកកំេណើតវិញេទបអី៊ចឹងេទបេទបបបត់ដំបងេដបយសបរមបនជីដូនមួយគបត់េធ្វើ្រគូពីរ បី 

នបក់េនបហ្នឹងហប! េហើយគបត់ចង់េអបយម្តបយញ៉ុមហ្នឹងក៏ទិញសំបុ្រតយន្តេហបះេទប េហើយេនប

កបលហ្នឹងេគអត់ទបន់ផ្តបច់េជើងយន្តេហបះេទេនប ក្នុងេហបះក្នុង្រសុកវបបបន េហបះេ្រកប្រសុកបបន

ម្តងៗ េទបះវបេផ្លបងអីណប ឪពុកញ៉ុមេនបថបអី៊ចឹងឪពុកញ៉ុមថបអញ្ចឹងេយើងកំុេទប្រសុកវិញេ្រពបះ

អីេនបតំបន់េយើងកំពង់ចបមៃ្រពឈរសុទ្ធែតតំបន់រំេដបះេហើយតំបន់ែខ្មរ្រកហមេហើយអី៊ចឹងេយើង

្របជបជនថ្មីេហើយ្របជបជនលន់ នល់េហើយ!!អី៊ចឹងេយើងជបចំណបប់ខ្មបំងរបស់េគេហើយ បុ៉ែន្តម្តប

យខ្ញុំគបត់មបនបង បងប្អូនេធ្វើ្រគូបេ្រងៀនេនបកំពង់ចបម េធ្វើ្រគូបេ្រងៀនេលបកេនបកំពង់ចបមេហើយ

មបនបងប្អូនេលបកេនបកំពង់ចបម េហើយមបនប្អូន្រសីគបត់េនបកំពង់ចបមដល់អី៊ចឹងនិយបយេអបយ

អស់គឺ្រគួសបរញ៉ុមជប្រគួសបរែដលចូលចិត្តេរៀនេហើយនឹងេធ្វើកបរដល់អញ្ចឹងដល់េពលអញ្ចឹង

គបត់សំេរចចិត្តថបគបត់មិនេទបបបត់ដំបងេទ ត្បិតអីម្តបយេហើយនឹងបងប្អូនគបត់ហ្នឹងេនបទីេនះ

ទបំងអស់ដល់ែតអី៊ចឹងគបត់ទបញឪពុកញ៉ុមមក មកេទបេគក៏េគយកេយើងជបចំណបប់ខ្មបំងែមនេគ

បបនបញ្ជូនពីភូមិែដលេយើងេនបហ្នឹងេទបេនបកែន្លងេផ្សងេដបយសបរេយើងហ្នឹងេគចបត់េយើងជប

ចំណបប់ខ្មបំងជបមនុស្សមកពីទី្រកុងអញ្ចឹងហបតបមពិតេយើងេចញពី្រសុកែ្រសេទបេដបយសបរស

្រង្គបមេទេដបយសបរកបរបបញ់ទំលបក់្រគបប់ែបកអីខ្លបំងពីកងទ័ពសហរដ្ឋអបេមរិចអីអញ្ចឹ

ងណបស!់!េហើយេយើង្របជបជបជនដូចជប្រកុម្រគួសបរញ៉ុមអញ្ចឹងអត់គបំ្រទកំុមុយនីសអត់គបំ្រទ

របបផ្តបច់កបរ ដូចជបអបរបបអបេដញដូចជបេយើងកំុមុយនីសហ្នឹងហប៎!!ពួកញ៉ុមេហើយនឹង្រកុម

្រគួសបរញ៉ុម្រសលបញ់របបេសរី ្រសលបញ់េអើរសហរដ្ឋអបេមរិច ្រសលបញ់ច្ប់្របជបធិបេតយ្យ

អី៊ចឹងណបស់ េហើយចូលចិត្តអបេមរិចតបំងពីេដើមមកអី៊ចឹងេអើរពួកញ៉ូមអត់្រតូវបបនេនប្រសុកេទ 

្រតូវបបនេគចបត់ទុកជបចំណបប់ខ្មបំងេហើយក៏េគជំេលៀសពួកខ្ញុំេទបេនបភូមិេផ្សងបុ៉ែន្តបបនឪពុកធំ

ខ្ញុំេចះែតជួយនិយបយជបមួយសបម៉បក់មិត្ត សបម៉បក់មិត្តអ្នកធំអ្នកធំហ្នឹងេដើម្បីេអបយេគយល់

េយបគអីអញ្ចឹងណបស់ថបគ្នបេចញេទបថបគ្នបេនបមិនបបនេដបយសបរស្រង្គបមអីវ៉ាន់អញ្ចឹងេទ អញ្ចឹ

ងេទបេគក៏េអបយេយើងមករស់េនបហ្នឹងវិញ បុ៉ែន្តេនបក្នុងកបររស់េនបពីឆ្នបំ៧៥(១៩៧៥)៧៩



(១៩៧៩)៣ឆ្នបំ៨ែខ នឹង២០ៃថ្ងហ្នឹងទុកេសបករបស់ពួកខ្ញុំគឺទុកេសបកហួសពីកបរស្មបន

េដបយសបរេគចបត់ទុកពួកខ្ញុំហ្នឹងជបខ្មបំងអី៊ចឹងមនុស្សែដលេគចបត់ទុកជបស្រតូវរបស់េគេគមិន

ែដលេអបយេយើងសុី្រសួលរស់្រសួលេទ អី៊ចឹងទបរុណកម្មសព្វេទបេលើ្រគួសបរខ្ញុំ ទីបំផុត្រតូវបបន

េធ្វើេអបយ្រគួសបរញ៉ុមស្លបប់ទបំងអស់ ស្លបប់ទបំងយបយស្លបប់ទបំងតប ស្លបប់ទបំងឪពុកមប ស្លបប់

ទបំងម្តបយមីង ជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំទបំងអស់គឺថបមួយពូជ្រតូវេគសម្លបប់េចបលទបំងអស់ សូម្បីែត

ម្នបក់េនបសល់ែតម្តបយរបស់ខ្ញុំេហើយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំេហើយនឹងបងប្អូន៦នបក់ហ្នឹងែតបុ៉ណ្ណឹង

មួយ្រគួសបរេហើយេ្រកបពីហ្នឹង្រតូវបបនេគយកេទបសម្លបប់េចបលទបំងអស់ េហើយមួយហ្នឹងវបេធ្វើ

េអបយពួកខ្ញុំដឹងក្តីេឡើងមបនភបពតក់ស្លុតក្នុងចិត្តថបេដបយសបរអ្វីទបំងអស់ហ្នឹងេអបយមបនវិបិត្ត

ក្នុងចិត្តហ្នឹងេហើយេហើយេគបង្អត់េយើងសព្វែបបសព្វយ៉បងេហើយខ្ញុំេនបេក្មងអបយុ៨ឆ្នបំហ្ហ៎ណបស់ 

េហើយអត់មបនអីហូបេហើយ្រពលឹមេឡើងេដើរេរើស្រតីេ្រកបមផ្ទះេគ កបយ ជួនកបលបបនយកក្តបម

យកមកសុីេឆបក៏មបនេហើយកូនកែង្កបេនបក្នុងទឹកហ្នឹងេនបេឆបហ្នឹងមបនេភ្លើងហ្នឹងវបរបងេក្តបៗដបក់

េអបយែតរឹងៗហ្នឹងយកមកែហងសុីដូចសត្វ ដូចសត្វតិរច្ឆបន ដូចសត្វនរកអី៊ចឹង េហើយខ្លួនកបយ

របងកបយហ្នឹងស្គបំងស្គមមិនែដលបបនអីស្គបល់រសជបតិអី េហើយេឃើញដូងេគេបបះេចបលេនប

តបមថ្នល់ហ្នឹង លលប លលបហ្នឹងកែគកកបយសុីេហើយគឺថបដឹងមកគឺថបដឹងែតេវទនបអី៊ចឹងម៉ង

េហើយវប េហើយភបពតស៊ូ៣ឆ្នបំ៨ែខហ្នឹង វបសឹងែតមួយសម័យហ្នឹងវបស្លបប់េ្រចើនែមនែទន ែត

ចំេពបះខ្ញុំម្តបយខ្ញុំថបមបនែតែស្បកេហើយនឹងឆ្អឹងែតអត់ឈឺ េបើសិនជបឈឺស្លបប់ទបំងអស់ប្អូន កូន

គបត់េនបះណបស់ែតខ្ញុំដូចជបមបនពរជ័យពី្រពះែដរ ែដល្រពះទុកជីវិតេអបយពួកខ្ញុំេនបណបស់ ខ្ញុំ

ដឹងថបអញ្ចឹងណបស់ េហើយខ្ញុំឆ្លងកបត់របបហ្នឹងែឆ្អតឆ្អន់េហើយទីបំផុតវបបបនរួចផុតពីេសចក្តី

ស្លបប់េ្រកបពីពួកេគបបនស្លបប់េចបលពួកខ្ញុំទបំងអស់េទប េហើយក៏ដបច់៧៩(១៩៧៩)មកហ្នឹង

េហើយផុតពីអបពតេហើយ  ែតេនបសម័យហ្នឹងវបពិបបក េនបក្នុងសម័យហ្នឹង សូម្បីែតមួយៃថ្ងបបន

បបនបបរ េគែចកេអបយបបនមួយែវកក្លស្វបហ្នឹងស្និតេទបបបនអង្ករែតមួយស្លបប្រពបគត់ 

េហើយេពលែខវស្េគេអបយេយើងសុីែតដំឡូងមួយដំុេទ ក្នុងមួយេពលេហើយញ៉ុមយំខ្លបំងែមន

ែទនេដបយសបរញ៉ុមឃ្លបនេហើយមិនដឹងថបបបនអីមក េហើយជួនកបលមបនេម៉បង១២យប់អីអញ្ចឹ

ងមបនម្តបយមបនឪពុកមកជួនកបលគបត់មកជួបកូនេឃើញេឡើងេបើកទ្វបរមកេអើតកូនមកមបន

ជួនកបលគបស់គល់េចក អបគល់េចកេឡើងៗហ្នឹងយកមកេស្ងបរ ជួនកបលគល់ល្ហុងេស្ងបរេទប

ដបស់កូនេអបយហូប ជួនកបលបបនពីណបមកែស្បក្រកបីយកមក្រតបំទឹកេទបដបក់ដបំដបក់ដុតេទប

ដំេទបេអបយកូនេនបអែង្គមទបំងយប់ហ្នឹង េហើយេយើងេក្មងអបណបងងុយេដកចង់ងបប់េទប េទប

អែង្គមឯណបេអើរពួកគបត់ដបស់េយើងេអបយសុីេហើយពួកគបត់មបនេពលជួបេយើងែតេពលយប់េទ

ៃថ្ងពួកគបត់អត់មបនេពលជួបេយើងេទអី៊ចឹងភបពរស់េនបភបពកក់េក្តបពីឪពុកម្តបយេហើយនឹងខ្ញុំវប



សឹងថបមិនបបនជួបគ្នបដល់ចប់ចុងចប់េដើមេទបណបស់!!វបមិនដូចេយើង ដូចេយើងចិញ្ចឹមកូនសព្វ

ៃថ្ងវបមបនភបពកក់េក្តបហួសពីអ្វីែដលញ៉ុមរស់េនប អញ្ចឹងបបនថបភបពរស់េនបរបស់ខ្ញុំវបពិបបក

ហួស្របមបណ វបមិេនើនឹងស្មបនជីវិតញ៉ុមរស់េនបដល់សព្វៃថ្ងេដបយសបរវបលំបបកសព្វ្រគប់

សភបពកបរទបំងអស់បុ៉ែន្តសុខភបពវបអត់ឈឺបុ៉ណ្ណឹងហប៎ វបស្គមបុ៉ណ្ណបក៏េដបយវបអស់សបច់បុ៉ណ្ណប

ក៏េដបយក៏វបមិនឈឺ េបើសិនជបវបឈឺវបអបចស្លបប់ែមនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តស៊ូមករហូតរហូតទបល់ែតដបច់

ពីអបពតហ្នឹងេទបក៏បបនចូលេរៀនចូលសូ្រតអីេទប ក៏បបនរស់របនដល់សព្វៃថ្ងហ្នឹងេទប ។ 

ក៖ អី៊ចឹងថបេនបជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នឹងពូរស់េនបជបមួយនឹងអ្នកណបេគែដរ? 

ខ៖ គឺខ្ញុំមបនអ្នករស់េនបជបមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំមបនបងប្អូន៦នបក់ បងខ្ញុំបង្អស់ហ្នឹងេគេធ្វើចល័តេហើយ េគ

េធ្វើចលត័េហើយ្របែហលជបបិុនែអ៊លេឌើរឯងហ្នឹង េគេធ្វើចល័តមក េគ្រតូវបបនចបត់េអបយេធ្វើជប

ទបហបនបបញ់េទបបបញ់កងទ័ពេវៀតណបមេនបឯ្រពំែដនខបងេកើត ហ្នឹងេហើយបុ៉នៗែអ៊លេឌើរឯង

ហ្នឹងេគេអបយេទបេធ្វើទបហបនទបំងអស់េហើយអត់មបនបបនអ្នកណបេគវិលមកវិញគឺ្រតូវបបនស្លបប់

ទបំងអស់គឺ្រតូវទបហបនេវៀតណបមបបញ់សំលបប់េចបលទបំងអស់េហើយេនបបបនបងញ៉ុមរស់មក

វិញ!! ចំែនកបងញ៉ុមទីពីរស្លបប់េដបយសបរែឆ្កខបំ ែតេបើបងញ៉ុមទី៣េគេធ្វើជបឆ្លប ហបេគេធ្វើេដញ

ជបេអើរកងកុមបរហុីដូចជបជួយេដើរេធ្វើែ្រសជបមួយមនុស្សចបស់អីែដរអញ្ចឹងណបស់!!ចំែនកខ្ញុំ ខ្ញុំ

េនបផ្ទះ េហើយេមើលប្អូន ប្អូនេកើតឆ្នបំ៧៥(១៩៧៥)មួយអត់មបនពីណបមួយជួយេមើលប្អូនបន្ទបប់

មកេគក៏យកប្អូនញ៉ុមហ្នឹងេចញពីពួកខ្ញុំយកេទបេអបយមនុស្សចបស់េមើលេហើយញ៉ុមក៏រស់េនបែត

ពីរនបក់បងប្អូនេទ!!បបនអ្នក្រគូទូចខ្ញុំេហើយប្អូន្រសីញ៉ុមហ្នឹងេដបយសបរពួកញ៉ុមនឹងេភ្លបះ

ណបស!់! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖ ញ៉ុមរស់េនបែតពីរនបក់ហ្នឹងេហើយទបំងយប់ទបំងៃថ្ងេហើយជួនកបលអត់ទបន់បបនេឃើញមុខែម៉

ម្តងេទដល់ជួនកបលម្តបយញ៉ុមយកញ៉ុមេដើរតបម េដើរគបត់យកញ៉ុមេទបកែន្លងគបត់េធ្វើកបរហប៎!!

េគអបចេអបយបបយេយើងែឆ្អតជួនកបលេគេអបយេយើងបបនេលើកអីអញ្ចឹង ជួនកបលក៏កងេគេគ

តិចេទៀននឹងម្តបយខ្ញុំថបយកេក្មងមករកេធ្វើអី ទុកេនបហ្នឹងេរបងបបយទុកេនបនឹងអី វបមបនរបបែដរ 

នឹងេហើយេហើយក៏មបនេគខ្លះេគអបនិតែម៉ញ៉ុមេទបញ៉ុមលឺសំេលងហ្នឹងហប៎ !! ហ្ហ៎វបសុីបុ៉ន្មបនេទប

េក្មងហ្ហ៎េអបយវបមួយែឆ្អតេទប ថបអញ្ចឹងហប៎!! គបត់យកេទបយកេទបខ្ញុំបបនសុីបបនែឆ្អតេគេអបយ 

េគេអបយមួយែវកអីអញ្ចឹងេទបេយើងេក្មងអញ្ចឹងណបស់ េបើេនបផ្ទះេយើងអត់បបនអីេគសុីេទ!!វបអត់

បបនអីេគសុីេសបះអញ្ចឹងេយើង្រតូវេដើរតបមគបត់ហ្នឹងអញ្ចឹងេទប!!ហ្នឹងេហើយបុ៉ែន្តេបើធបតុពិតេទប



មិនសូវបបនរស់េនបជបមួយឪពុកម្តបយបុ៉ន្មបនេទ!!េហើយមិនែដលបបនស្គបល់ពបក្យអប់រំពីែម៉ពីឪ

ទទួលបបនភបពកក់េក្តបពីែម៉ពីឪេទ គឺរស់េនបដូចសត្វដូចធបតុអញ្ចឹង ហ្នឹងេហើយរស់េនបហ្នឹងមិន

េស្មើនឹងសត្វផង េបើសត្វរបល់ៃថ្ងេគែថទបំេគងូតទឹកណបស់!!ចបក់ថ្នបំេគេមើល េក្មងសម័យបុ៉ល ព

តហប៎វបមិនេស្មើនឹងសត្វតិរិច្ឆបនសព្វៃថ្ងផង សត្វសព្វៃថ្ងេគមបនកន្ទួកសុីវបមបនអីសុី មនុស្សវបរ

កកន្ទួកសុីមិនបបនផងហ្នឹងេហើយមនុស្សអបចមន៍អបចមន៍សត្វេជើងេដើរេទបជុះសុទ្ធែតេជើង

មនុស្សបុ៉ែន្តអបចមន៍សុទ្ធែតអបចមន៍សត្វមិនែមនអបចមន៍មនុស្សេទអបហ្នឹងមបនន័យថបមនុស្ស

រស់េនបគ្មបនចំនីមនុស្សសុីេទ ហ្នឹងេហើយសុីែតចំនីសត្វសុីែតអបហបរសត្វអី៊ចឹងវបអបេណបច

អបធម្មខ្លបំងែមនេទ ។ 

ក៖ អញ្ចឹងអរគុណេ្រចើនែមនែទនេលបកពូែដលបបនែចកចបយបទពិេសបធន៍កបលពីជំនបន់!! 

ខ៖បបទ!! 

ក៖របបបុ៉ល ពតហ្នឹង!! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ បបទ!! 

ក៖អញ្ចឹង្របែហលជបសំនួរបន្ទបប់ដូចជបអ្វីែដរពូបបន ដូចជបញ៉ុមចង់សួរេហើយចង់េអបយេលបក

ពូែចកចបយេពលេវលបដ៏ល្អមួយែដលល្អបំផុតេនបក្នុងជីវិតរបស់េលបកពូហប៎ែដលេធ្វើេអបយ

េលបកពូសប្យចិត្តេហើោយេធ្វើេអបយេលបកពូចងចបំរហូតមកដល់សព្វៃថ្ងអី៊ចឹងេលបកពូអបច

ជួយទបក់ទងែចកចបយអំពីអ្វីែដលេលបកពូបបនេរៀនហ្នឹងហប៎ពូ? 

ខ៖ គឺេពលេវលបេម៉ច? 

ក៖ េពលេវលបែដលល្អែដលេធ្វើេអបយេលបកពូសប្យចិត្តក្នុងជីវិតអញ្ចឹងហប៎? 

ខ៖ េពលេវលបែដលល្អសំរបប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំមបន ខ្ញុំមបនតបមឋបនៈតបមកបលៈេទសៈអ្វីែដលខ្ញុំមក

ដល់អបយុបុ៉េណ្ណះគឺេពលែដលខ្ញុំបបនស្គបល់អំពីដំណឹងល្អ!! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖គឺេនបេពលែដលខ្ញុំស្គបល់អំពីផ្លូវរបស់្រពះេទើបខ្ញុំដឹងថបេពលេវលបមួយហ្នឹងេធ្វើេអបយ្រគួសបរ

ខ្ញុំទទួលបបនពរជ័យដ៏ធំរីករបយបំផុត េទបះថបញ៉ុមមិនមបនឡបនមិនមបនវិឡប មិនមបនលុយ



កបកអីេ្រចើនសំរបប់្រគួសបរខ្ញុំែតដូចថប្រពះេរៀបចំ្រគួសបរខ្ញុំេអបយរស់េនបេដបយបបនភបពសុខ

សបន្តណបស!់!េអើរខុសែប្លកពីេពលែដលញ៉ុមអត់ទបន់បបនស្គបល់ដំណឹងល្អ េដបយសបរេយើង

ស្គបល់ពីផ្លូវរបស់្រពះគឺេយើងស្គបល់ខុសពីផ្លូវដៃទ គឺេយើងេចះេអើរេចះយល់ចិត្តគ្នប អត់អភ័យ

េទបសេអបយគ្នប េពលអត់ េចះអត់ធ្មត់ក្នុងកបរអត់ឃ្លបន េហើយេចះអត់ធ្មត់អធ្្រស័យដល់អ្នក

ដៃទេហើយេចះេធ្វើេអបយេយើងេចះ្រសលបញ់កូនេ្រចើនេហើយផ្តល់កំលបំងចិត្តទឹកចិត្តេអបយកូន

េបើនិយបយេទបគឺថបេពលែដកបបនស្គបល់ហ្នឹងគឺ្រពះបបនបេ្រងៀនេយើងបបនេ្រចើនែមនែទន

េហើយេដើម្បីេអបយេយើងចងចបំេពលេវលបេនះគឺជបេពលេវលបមួយដ៏អស្ចបរ្យសំរបប់្រកុម្រគួសបរ

របស់ខ្ញុំហប៎!! បបទ!! 

ក៖ អរគុណពូ អី៊ចឹងកបរពិតញ៉ុមេភ្លចបបនសួរេលបកពូទបក់ទងេទបនឹងរបបបុ៉ល ពតអញ្ចឹងហប៎ 

អញ្ចឹងពូអបចជួយេរៀបរបប់េឈ្មបះទបំង៦នបក់ែដលពូេឈ្មបះគបត់ហប៎បបនេទពូ? 

ខ៖ ហុីបងខ្ញុំទីមួយេឈ្មបះគឺ កូវ ដបរ៉ា បង្រសីទីពីរេឈ្មបះកូវ នបរ ីេហើោយបង្របុសទីបីេឈ្មបះកូវ 

ដបរិទ្ធ េហើយបន្ទបប់មកខ្ញុំេឈ្មបះកូវ វ៉ងឌី!! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖ េហើយបន្ទបប់មកគឺកូវ ្រសីទូច!! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖ េហើយបន្ទបប់មកេទៀតកូវ វឌ្ឍនៈ េហើយបន្ទបប់មកេទៀតគឺកូវ សុីរ៉ាត!! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖ បបទ ៧នបក់ស្លបប់មួយសល់៦។ 

ក៖៦នបក់។ 

ខ៖ របល់ៃថ្ង!! 

ក៖ អញ្ចឹងឥឡូវេតើពួកគបត់រស់េនបឯណបែដរពូ? 



ខ៖េអើររបល់ៃថ្ងពួកគប់តមបន្របពន្ធែបកេនបឆ្ងបយៗពីគ្នប េនបក្នុងភូមិរបស់ម្តបយខ្ញុំហ្នឹង៣នបក់ 

េហើយគបត់េទបរស់េនបខបង្រសុកស្ទឹង្រតង់ ្រសុកខបងសេម្តចហ៊ុនែសនហ្នឹង២នបក់!! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖ េហើយចំេពបះខ្ញុំហ្នឹងេនបភូមិខុសគ្នបែតេនបឃុំជបមួយគ្នបេនបជបមួយបងប្អូនហ្នឹង៣នបក់ហ្នឹង

ែដរ!!អញ្ចឹងេទបណបស់ ហ្នឹតងេហើយ ហ្នឹងេហើយ េដបយសបរញ៉ុមេនបភូមិអំពិលធំ បងប្អូនញ៉ុម៣

នបក់េទៀតេនបភូមិ្រពះធបតុបុ៉ែន្តឃុំឃុំខ្វិត្រសុកៃ្រពឈរដូចែតគ្នបណបស់!! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖ ក៏បុ៉ែន្ត្របុសៗពីរនបក់េទៀតគបត់េទបេនបខបង្រសុកស្ទឹង្រតង់ហ្ហ៎!! 

ក៖បបទ!! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយេគមបន្របពន្ធេនបហ្នឹង!! 

ក៖ អញ្ចឹងមិញពូ ពូ្របបប់ថបពូមបនបងប្អូនេភ្លបះេទៀត? 

ខ៖ បបទខ្ញុំេភ្លបះ!! 

ក៖ែមន?? 

ខ៖ បបទ!!គបត់ជបសមបជិកែដរែតឥឡូវគបត់អសកម្ម!! 

ក៖ែមន? 

ខ៖ បបទ!! 

ក៖ េភ្លបះ េភ្លបះទបំង្របុសពីរឬក៏េភ្លបះ្របុសមួយ្រសីមួយ? 

ខ៖ ្រសីមួយ្របុសមួយ!! 

ក៖ែមន? 



ខ៖បបទ!!េហើយសព្វៃថ្ងគបត់េធ្វើ្រគូបេ្រងៀនេនបសបលបបឋមសិក្ល្វបហ្នឹងហប៎េនបៃ្រពឈរ!!

បបទ!! 

ក៖ ញ៉ុមអត់ដឹងេសបះ!! 

ខ៖ បបទ!!កូនេភ្លបះជបមួយខ្ញុំ!! 

ក៖ អូយឡូយែមនែទនេលបកពូ!! 

ខ៖ ្រសីមួយ្របុសមួយ!! 

ក៖ បបទ!!អញ្ចឹងញ៉ុមពិតជបមបនអំណរគុណខ្លបំងែមនែទនែដលពូបបនែចកចបយបទពិេសបធន៍

ជបមួយេលបកពូបបនេរៀបរបប់នូវកបររស់េនបេនបជំនបន់បុ៉ល ពតដូចគ្នបេហើយនឹងញ៉ុមអង្គុយស្តបប់

ពី្របវត្តិរបស់េលបកពូបបនខ្លះៗញ៉ុមដឹងថបកិច្ចកបរមួយេនះវបនឹងជបឯកសបរមួយទុកជបេរៀង

រហូតវបអត់ងបយបបត់បង់េទេលបកពូ េហើយវបជបឯកសបរមួយេដើម្បីជួយ្របបប់ដល់កូនេចបេលបក

ពូេនបជំនបន់េ្រកបយេទៀតពីឆបកជីវិតរបស់េលបកពូកបរឆ្លងនូវទុក្ខលំបបកជបេ្រចើនទបំងឡបយ

ែដលេលបកពូបបនមបនេនបក្នុងជីវិតសព្វៃថ្ងហ្នឹងទំរបំមកដល់សព្វៃថ្ងហ្នឹងទំរបំបបនែដលេលបកពូ

ឆ្លងកបត់ពុះពបរអ្វីខ្លះអី៊ចឹងវបជបពង្ស្របវត្តិសំរបប់មនុស្សរស់មួយែដលថបផ្តល់ពរជ័យសំរបប់េទប

ដល់្រកុម្រគួសបរេលបកពូែមនែទន អញ្ចឹងបន្ទបប់ពីកបរចប់សំភបសន៍ហ្នឹងេដបយសបរខ្ញុំសំភបសន៍

ចប់ែខ្សសំេលងហ្នឹង្រតូវបបនអបប់លូតចូលេទបក្នុងេវបសបយរបស់សបលបបី៊ វ៉ាយ យូខបង

សបសនបច្រកហប៎!!អី៊ចឹងេតើេលបកពូអបចយល់្រពមេដើម្បីេអបយពួកខ្ញុំអបចដបក់េនបក្នុងេវបសបយ

ក្នុងហ្នឹងបបនេទេលបកពូ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយយកេទបណបេទបេទប!!មបនអីអត់បញ្ហបអីេគេទបបទ!! 

ក៖បបទអញ្ចឹងញ៉ុមសូមអរគុណសំរបប់កបរសំភបសន៍េនបក្នុងៃថ្ងហ្នឹងហបេលបកពូ!! 

ខ៖ បបទ។ក៖ អញ្ចឹងឥឡូវនបងខ្ញុំសូមេធ្វើកបរចបប់េផ្តើមសម្ភបស អញ្ចឹងអ្នកមីងនបងខ្ញុំសូមឱ្យមីង

ជួយ្របបប់េឈ្មបះេពញមកនបងខ្ញុំម្តងេទៀតបបនេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំេឈ្មបះ យុយ ធួន ។ 

ក៖ េហើយអ្នកមីង`មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទ? 



ខ៖ អត់ មបនេឈ្មបះែតមួយ។ 

ក៖ អញ្ចឹងេគេហបែតមីងខួនៗអញ្ចឹងេទប?េហើយស្រមបប់អ្នកមីង េតើៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតអ្នកមីងេកើត

ៃថ្ងណបែដរ? 

ខ៖ េកើតឆ្នបំ១៩៧០។ 

ក៖ េនបៃថ្ងណបែខណបែដរមីង? 

ខ៖ ៃថ្ងទី៧ ែខ២។ 

ក៖ ចបសេហើយទីកែន្លងកំេណើតអ្នកមីងេនបណបវិញ? 

ខ៖ េនបភូមិខបងលិច្របបសបទ ្រសុកខបងលិច្របបសបទ។ 

ក៖ េខត្តណបែដរអ្នកមីង? 

ខ៖ ្រសុកពបមរ េខត្តៃ្រពែវង។ 

ក៖ ចបសេហើយស្រមបប់ដូចជបសព្វៃថ្ងហ្នឹងេតើអ្នកមីងមបនអបយុបុ៉ន្មបនែដរេហើយ? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនអបយុ អឺ...៤៧េហើយ។ 

ក៖ ចបស៤៧េហើយ អញ្ចឹងអ្នកមីងេតើអ្នកមីងេកើតឆ្នបំអីែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំដូចជបអត់ចបំផង។ 

ក៖ ដូចជបជូត ឆ្លូវ ខបល េថបះ អីហ្នឹងណបេតើមីងេកើតសត្វមួយណបែដរ? 

ខ៖ ស្វប។ 

ក៖ អញ្ចឹងឆ្នបំវក? 

ខ៖ ចបសវក ។ 

ក៖ ចបសអរគុណអ្នកមីងែមនែទនអ្នកមីង េហើយស្រមបប់បន្តេទៀត េតើអ្នកមីងមបនបងប្អូន្របុស

្រសីបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 



ខ៖ ខ្ញុំមបនបងប្អូន្រសី៦នបក់។ 

ក៖ េហើយ្រសីបុ៉ន្មបន ្របុសបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ ្រសីទបំង៦នបក់។ 

ក៖ អញ្ចឹង្រសីទបំង៦ែតម្ដង? 

ខ៖ ចបស!  

ក៖ េហើយអ្នកមីងជបកូនទីបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ ជបកូនទី៥។ 

ក៖ េហើយឥឡូវហ្នឹងេតើបងប្អូនមីងេនបរស់ទបំងអស់គ្នបែមន េហើយរស់េនបណបែដរ? 

ខ៖ ឥឡូវេនបបងប្អូនទបំងអស់ េនប៤នបក់។ 

ក៖ េហើយឥឡូវគបត់រស់េនបណបែដរ? 

ខ៖ គបត់រស់េនបឯ្រសុកមួយ េនបហ្នឹង៣នបក់ េនបភូមិស្វបយរល ំភូមិេលខ៤ ្រសុកស្អបង  

េខត្តកណ្ដាលម្នបក់។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងអ្នកមីងសព្វៃថ្ងអ្នកមីងរស់េនបជបមួយអ្នកណបេគែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំរបល់ៃថ្ងរស់េនបជំុ្រកុម្រគួសបរទបំងអស់គ្នប។ 

ក៖ ចបសហ.ឺ..ស្រមបប់ឪពុករបស់អ្នកមីងវិញេតើគបត់មបនេឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំគបត់េឈ្មបះ យុយ ហបក់ ។ 

ក៖ យុយ ហបក់ ចបសេហើយអ្នកមីងដូចជបចបំបបនថបេតើគបត់េកើតេនបទីណបអ្នកមីង? 

ខ៖ គបត់កបលគបត់េកើតេនបបឹង្រពះ អូ...សុំេទបសកបលគបត់េកើតេនបដីថុយ។ 

ក៖ េនបណបវិញអ្នកមីង ដីថុយ? 



ខ៖ អឺ...េនបជិតបបភ្នំេនបះ េខត្តៃ្រពែវងែដរ។ 

ក៖ េខត្តៃ្រពែវងែដរ ចបសហ.ី..ស្រមបប់គបត់ អ្នកមីងមបនចបំឆ្នបំគបត់េកើតេទ? 

ខ៖ អត់ចបំផងហ្នឹង។ 

ក៖ អត់ចបំេទ េហើយចុះឆ្នបំសត្វែខ្មរអញ្ចឺងណប? 

ខ៖ អឺ...អត់ចបំែដរ។ 

ក៖ អញ្ចឹងអត់ចបំែដរ អូ...អញ្ចឹងដូចជបស្រមបប់ម្តបយរបស់អ្នកមីងវិញមបនេឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ ម្តបយខ្ញុំមបនេឈ្មបះ សុខ ្រពឹម ។ 

ក៖ សុខ ្រពឹម ចុះទីកែន្លងកំេណើតវិញេនបណបែដរ? 

ខ៖ េនបចបក់ខ្លបញ់ េនបេខត្តៃ្រពែវងែដរ ។ 

ក៖ ្រសុកអីេគវិញមីង? 

ខ៖ ្រសុកពបមរ ដូចគ្នប។ 

ក៖ ចបសពបមរដូចគ្នប េហើយអញ្ចឹងស្រមបប់អ្នកមីងមបនចបំៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតយបយម្តបយអ្នកមីង

អត់? 

ខ៖ អត់ចបំែដរ។ 

ក៖ អូ...អត់ចបំែដរ ចបសេហើយចុះឆ្នបំែខ្មរគបត់វិញ? 

ខ៖ អត់ចបំែដរ អត់ែដរបបនសួរគបត់ផង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងស្រមបប់ឪពុករបស់អ្នកមីងវិញ េតើគបត់បបនស្លបប់េហើយែមនេទ? 

ខ៖ ចបសស្លបប់េហើយ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងេតើគបត់ស្លបប់េនបែខណបឆ្នបំណបែដរអ្នកមីង? 



ខ៖ េនបៃថ្ងទី៤ ែខ៧ ឆ្នបំ២០០៤ ។ 

ក៖ អញ្ចឹងេពលែដលគបត់ស្លបប់ េតើគបត់អបយុបុ៉ន្មបនែដរមីង? 

ខ៖ អឺ...គបត់អបយុ៧៤។ 

ក៖ អញ្ចឹងេពលេយើងដកអីេទប្របែហលជបគបត់េកើតេនបឆ្នបំណបែដរមីង? 

ខ៖ ១៩២០។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងហ្នឹងេហើយយកដកេទបតបមហ្នឹង អញ្ចឹងស្រមបប់យបយវិញឥឡូវ គបត់មបនអបយុ

បុ៉ន្មបនេហើយយបយ? 

ខ៖ យបយ៨១។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងយបយ៨១េហើយ អញ្ចឹងគបត់េកើតឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ គបត់េកើតឆ្នបំ១៩២៥។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយអញ្ចឹងស្រមបប់អ្នកមីង េតើអ្នកមីង្រសលបញ់ឪពុកម្តបយមីងអត់េទ? 

ខ៖ អឺ...ខ្ញុំ្រសលបញ់ឪពុកម្តបយខ្ញុំខ្លបំងណបស់។ 

ក៖ អញ្ចឹងេតើមីងមបនកបរចងចបំអីែដលល្អៗអំពីឪពុកមីងអត់? 

ខ៖ អឺ...េបើនិយបយពីឪពុកខ្ញុំវិញក៏គបត់ជបមនុស្សស្លូតណបស់ អត់េចះមបត់េចះក មិនែដលេជរ

កូនពបក្យថបែង៉ង ហងអីេទេហើយក៏មិនែដលេចះវបយកូនសូម្បីមួយៃដ ជបតិេនះថ្វីត្បិតែតខ្ញុំេកើត

មកជបកូនអ្នក្រកពិតែមនបុ៉ែន្តខ្ញុំ្រសលបញ់ឪពុកម្តបយខ្ញុំខ្លបំងណបស់ គបត់មបនគុណមកេលើខ្ញុំ

េហើយគបត់ជបមនុស្សស្លូតែមនែទន។ 

ក៖ ចបសេហើយចុះម្តបយអ្នកមីងវិញ? 

ខ៖ អឺ...េបើម្តបយខ្ញុំវិញគបត់ល្អ បុ៉ែន្តគបត់មបត់េឆវឆបវបន្តិច ែតមបត់េឆវឆបវមិនែដលេធ្វើអីមកេលើកូ

នៗេទ េ្រពបះឪពុកម្តបយខ្ញុំមបនកបរហត់េនឿយេ្រចើនេដបយសបរែតគបត់អត់មបនកូន្របុស។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ។ 



ខ៖ មបនសុទ្ធែតកូន្រសីទបំងអស់។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងស្រមបប់ជីដូនជីតបរបស់មីងវិញ អ្នកមីងចបំថបជីដូនជីតបរបស់អ្នកមីងមបន

េឈ្មបះថបអ្វីខ្លះ? 

ខ៖ តបខ្ញុំេឈ្មបះ តបយ៉ុយ ែតមិនដឺងថបស្អី យ៉ុយ េទេភ្លចបបត់េហើយ។ 

ក៖ ចុះយបយ? 

ខ៖ េហើយយបយេឈ្មបះយបយ េហង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងពួកគបត់ទបំង២នបក់ហ្នឹង តបយបយខបងណបែដរខបងម្តបយឬក៏ខបងឪពុក? 

ខ៖ តបយបយខបងឪពុក។ 

ក៖ ចុះតបយបយខបងម្តបយវិញ? 

ខ៖ ខបងម្តបយវិញ តបេឈ្មបះតបសុខ យបយេឈ្មបះយបយ្រតបវ ។ 

ក៖ អញ្ចឹងអ្នកមីងដូចជបចបំថបពួកគបត់ឆ្នបំណបែដរ េហើយេកើតៃថ្ងណបអត់? 

ខ៖ ខ្ញុំេកើតអត់ទបន់េទ យបយខបងម្តបយខ្ញុំេកើតអត់ទបន់េទ ែតេបើយបយតបខបងឪពុកេកើតទបន់។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងេតើគបត់េនប្រសុកណបែដរ? 

ខ៖ េនបចបក់ខ្លបញ់ ។ 

ក៖ េនបចបក់ខ្លបញ់ ្រសុកពបមរហ្នឹងែដរ។ 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងមីងទបន់ដូចជបមបនដឹងថបគបត់េកើតឆ្នបំែខ្មរឆ្នបំអីេគអត់? 

ខ៖ អត់ទបន់អត់ដឹងេទេ្រពបះគបត់មិនែដលបបន្របបប់េទ អត់ទបន់ដឹងេទេ្រពបះគបត់មិនបបន្របបប់ 

ែតដូចជបអ្នកមីងេកើតទបន់េលបកតប េលបកយបយខបងឪពុកមីងខ្លះៗ។ 



ក៖ អញ្ចឹងេតើអ្នកមីងបបនដូចជបមបនកបរចងចបំអ្វីខ្លះពីេលបកតប េលបកយបយរបស់អ្នកមីងហ្នឹង

ណប? 

ខ៖ អឺ...េបើេលបកតបខ្ញុំគបត់កបលេពលខ្ញុំដឹងក្តីគបត់បបនបេង្កើតមុខជំនួញរកសុីមួយដូចេដើរទិញ 

េពបតទិញសែណ្ដកអីហ្នឹង ែតេបើយបយខ្ញុំវិញេបើតបមខ្ញុំដឹងគឺគបត់េនបែតផ្ទះេទ។ 

ក៖ េហើយគបត់មបនែដលបបននបំអ្នកមីងេទបេលងណបឬមួយេធ្វើអីជបមួយអ្នកមីងេទ? 

ខ៖ អឺ...អត់ផង។ 

ក៖ អត់េទ្រគបន់ែតមកនិយបយេលងធម្មតបៗេទ។ 

ខ៖ ្រគបន់ែតមកេលងផ្ទះតបមធម្មតបៗហ្នឹង េ្រពបះអីជីវភបពកបលហ្នឹងមបនអី...េនបះេហើយកបល

ហ្នឹងមិនដឹងេទបេលងណបេទ ដឹងែតពីេធ្វើែ្រសចម្កបរហ្នឹង។ 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងមួយហ្នឹងស្រមបប់្របវត្តិរបស់អ្នកមីងអំពីស្រមបប់អំពីជីដូនជីតប 

អញ្ចឹងណប អញ្ចឹងឥឡូវឈបនចូលដល់កបរសិក្របស់អ្នកមីងវិញអញ្ចឹងណប។ េតើអ្នកមីងេរៀន

បបនថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀនបបនថ្នបក់ទី៤។ 

ក៖ េនបឆ្នបំណបអ្នកមីងេរៀនហ្នឹង? 

ខ៖ អឺ... ខ្ញុំឈប់េរៀនេនបឆ្នបំ៨២។ 

ក៖ ឆ្នបំ១៩៨២ អញ្ចឹងេពលេនបេរៀនមីងេរៀនេនបសបលបណបែដរេពលហ្នឹងមីង? 

ខ៖ េរៀនេនបសបលប្របបសបទហ្នឹងែតហ្មង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងអ្នកមីងកបលែដលអ្នកមីងេនបសិក្ហ្នឹង អ្នកមីងដូចជបឆ្លបតចបប់កបរសិក្ 

ហ្នឹងបបនែដរឬេទ? 

ខ៖ កបលខ្ញុំេរៀនដូចជបអត់ឆ្លបតេទ េហើយេម៉ចបបនថបអត់ឆ្លបតេ្រពបះវបហត់េនឿយហ្នឹងមិនសូវ

មបនេពលេរៀនសូ្រតេ្រពបះបងប្អូនសុទ្ធែត្រសីេចញពីេរៀនមក្រតូវេទបេមើលេគ។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចបសេហើយមកពីេមើលេគអញ្ចឹងេទប ជបន់ទឹករហបត់េទប កបលហ្នឹងមិនែដលដឹង្រសណុក

េម្តចផងខ្ញុំ។ 

ក៖ ចបសស្រមបប់ក្តី្រសៃម៉របស់អ្នកមីងកបលពីេក្មងមីងធំេឡើងចង់េធ្វើអីេគែដរ? 

ខ៖ កបលពីេក្មងខ្ញុំចង់េធ្វើជបអ្នកេរៀនេចះដឹងម្នបក់នឹងេដើម្បីេធ្វើជប្រគូេពទ្យ។ 

ក៖ ចង់េធ្វើជប្រគូេពទ្យ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ្រសលបញ់ជបងេគ្រគូេពទ្យ បុ៉ែន្ដវបមិនបបនដូចបំណង។ 

ក៖ ចបសអត់អីេទអ្នកមីង អញ្ចឹងេតើអ្នកមីងមបនធ្លបប់េធ្វើែ្រសចម្កបរអីេទ? 

ខ៖ ធ្លបប់េធ្វើែ្រសចម្កបរេពលែដលែខទឹកេឡើងអញ្ចឹងេទបេគរកមង ដបក់មង្រតី មងពស់េទប

តបមែតដល់េពលទឹក្រសកចបប់េផ្តើមស្ទូង្រសូវបេណ្ដញទឹកេហើយនិងដបំសែណ្ដកដីនិងសែណ្ដ

កបបយ ដបំេពបតែខេដើមឆ្នបំ ដបំេពបតែខទឹកេឡើង រក្រតីែខទឹក្រសកដំាសែណ្ដកដី។ 

ក៖ ចបសកបរងបរដបំដុះ ចបសអញ្ចឹងេតើ្រគួសបររបស់អ្នកមីងមបនអ្នកណបេធ្វើកបរងបររកសុីអត់

មីង? 

ខ៖ េបើតបមែតខ្ញុំធ្លបប់ដឹង្រគួសបរខ្ញុំតបំងពីខ្ញុំេនបតូចរហូតមកដល់្រគួសបរខ្ញុំមិនែដលមបនមុខ

ជំនួញអីផង េធ្វើែតែ្រសចម្កបរហូតមក។ 

ក៖ េហើយមបនេធ្វើកបរអីខ្លះអត់ កបរងបររបជកបរអីអត់? 

ខ៖ អត់មបនផង ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងស្រមបប់អ្នកមីងវិញ កបលែដលសម័យអ្នកមីងេនបេរៀន េតើមីងមបនធ្លបប់បបន

េរៀនភបសបអីេទកបលេពលពីជំនបន់មីងសិក្ហ្នឹង? 

ខ៖ អត់ផងេរៀនែតែខ្មរសុទ្ធហ្នឹង ។ 

ក៖ អញ្ចឹងអ្នកមីងេចះអបន េចះសរេសរេទ? 



ខ៖ មកដល់ឥឡូវហ្នឹងេចះអបនខ្លះ េចះសរេសរខ្លះ។ 

ក៖ ចបសែតអបចេមើលរួចអីហ្នឹងទបំងអស់? 

ខ៖ ចបសអបចេមើលរួច ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងល្អែមនែទនអ្នកមីងអបចអបនអក្សរបបនដូចជបេចះអញ្ចឹងេទបេគមិនអបចបន្លំ

េយើងបបនអញ្ចឹងណប។ចបសអញ្ចឹងស្រមបប់អ្នកមីងវិញ អ្នកមីងកបរេនបឆ្នបំណបែដរ ៃថ្ងណប ែខ

ណបែដរ? 

ខ៖ កបរអត់ចបំៃថ្ង អត់ចបំែខអីេទចបំែតឆ្នបំហ្នឹង ឆ្នបំ៨៦។កបលេរៀបកបររបស់ខ្ញុំ្រសលបញ់ចិត្តឯង

អត់បបនេទ្រតូវែតតបមែម៉តបមឪទបំងអស់។ 

ក៖ េបើសិនជបមិនតបមេម៉ចេទបមីង? 

ខ៖ េបើសិនជបមិនតបមគបត់ថបកូនមិនស្តបប់បង្កបប់ េហើយគបត់ថប “នំមិនែដលខំជបងនបឡិ”។ 

ក៖ ១៩៨៦ ចបសេហើយដូចជបកបរេរៀបកបររបស់អ្នកមីងម្តបយទុកឪពុកដបក់ឬក៏េរៀបកបរ

្រសលបញ់ចិត្តឯង? 

ខ៖ េទែតែម៉ដបក់ទុកឱ្យេនបណប្រតូវែតេទបតបមហ្នឹង េហើយប្តីរបល់ៃថ្ងជបប្តីែដលឪពុកម្តបយេរៀប

ចបំឱ្យេទ។ 

ក៖ េហើយេម្តចែដរេតើស្វបមីអ្នកមីងហ្នឹងេតើគបត់មបនអត្តចរិកេម្តចែដរ? 

ខ៖ គបត់មបនអត្តចរិកស្លូតបូត គបត់មិនេចះអក្សរេទេហើយមិនសូវេចះមបត់េទ ស្លូតដឹងែតពីេធ្វើ

កបរដឹងែតពីេធ្វើដឹងែតពីរក។ 

ក៖ អញ្ចឹងកបលពីេពលមីងកបរហ្នឹងេហើយខបង្រសីហ្នឹងមបនទបរបណ្ដារកបរអីខ្លះពីខបង្របុសេទ? 

ខ៖ ខបង្រសីអត់ទបរបណ្ដារកបរពីខបង្របុសេទ សុំែតមួយរួចខ្លួនគបត់យកខ្ញុំហ្នឹងេទបឱ្យខបង្របុស

កបរេ្រពបះគបត់ថបគបត់េទើបែតកបរកូន្រសីេហើយេ្រចើនណបស់កបរមួយឆ្នបំ២មិនបបនេទ ដល់

េហើយខបង្របុសេគបង្ខំអញ្ចឹងេទប គបត់ថបេបើ្រសលបញ់េហើយ្រទបំចបំមិនបបនយកេទបណបេនបផ្ទះ

ខ្លួនឯងេទបេហើយេគយកេទបកបរឱ្យែមន។ 



ក៖ ដល់ខបងេណបះេគែលងចបំ េហើយហ្នឹងអញ្ចឹងខបង្របុសបង្ខំឱ្យកបរែតហ្មង កំែប្លងណបស់មីង

ែតជបជីវិតរបស់មីងផ្ទបល់។អញ្ចឹងស្រមបប់មីង ជីវិតរបស់អ្នកមីងកបលពីអតីតកបលនិងេពល

បច្ចុប្បន្ន 

េតើមបនលក្ខណៈខុសគ្នបេម៉ចខ្លះែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំនិយបយពីដឹងក្តីមកមិនែដលថបស្គបល់ពបក្យ្រសណុកេម្តចេទដឹងែតពីកបរឈឺចបប់ ដឹងែតពី

កបរេសបកពីេ្រពបះកបលេនបពីេក្មងេនបែតជបមួយម្តបយក៏ហត់េនឿយនឹងកបររកថវិកបជួយម្តបយ

គបត់្រកេហើយបងប្អូនសុទ្ធែត្រសី ដល់េពលមកេរៀនក៏មិនបបនេ្រជប្រជះ េហើយដល់េពលមក

មបនប្តីហត់េនឿយទបំងកបររកចំណូល ហត់េនឿយទបំងកបរស្វះែស្វងរកស្អីទបំងអស់ដូចជបបន្ទុក

េនបេលើទបំងអស់អញ្ចឹង។ 

ក៖ ចបសអបហ្នឹងេបើវបពិបបកអញ្ចឹងេហើយ អញ្ចឹងជីវិតរបស់អ្នកមីងែបបហ្នឹងេហើយចុះអញ្ចឹង 

ខ្ញុំសូមឈបនចូលដល់ចំណុច េតើអ្នកមីងចូលចិត្តពិសបម្ហូបអីេគែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំគិតេទបអត់េរើសផង។ 

ក៖ ែតអីេគែដលឆ្ងបញ់ជបងេគបំផុតស្រមបប់មីងណប? 

ខ៖ ឆ្ងបញ់ជបេគបំផុតស្រមបប់ខ្ញុំគឺឆបេ្រគឿង ហ្នឹងបបនខ្ញុំចូលចិត្តែតឆបហ្នឹងណប។ 

ក៖ អញ្ចឹងបបនជបខ្ញុំេឃើញមីងឆបអបហ្នឹងេទៀតេហើយមកពីមីងចូលចិត្តអញ្ចឹង។ចបសហ្នឹងេហើយ 

អញ្ចឹងអ្នកមីងេចះេធ្វើម្ហូបទបំងអស់ហ្នឹងេតើែមនេទ? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងេតើអ្នកមីងេរៀនេធ្វើម្ហូបទបំងអស់ហ្នឹងតបមណបេគែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀនេធ្វើម្ហូបតបមបងៗ្រសីខ្ញុំមក។ 

ក៖ អញ្ចឹងអ្នកមីងអបចបង្ហបញខ្លះៗអំពីរេបៀបម្ហូបែដលអ្នកមីងចូលចិត្តឆបេក្តបហ្នឹង េគេធ្វើរេបៀប

េម្តច? 



ខ៖ ឆបេក្តបហ្នឹងដំបូងេឡើង េបើេយើងឆបេក្តបឆ្អឹងជំនី្រជូកគឺេយើង្រតូវកបប់ឆ្អឹងហ្នឹងជបកង់ៗសិនេទប

េហើយេយើងបុកេ្រគឿងទបំងអស់េហើយសព្វ្រគប់េទប េយើងដបក់ឆ្នបំងខ្លបញ់បន្ទបប់មកដបក់ខ្ទឹមលីង

េហើយដបក់េ្រគឿងលីងេហើយេយើងដបក់េ្រគឿងេ្រកប េហើយចបំេយើងចបក់សបច់ចូលឱ្យវបស្ងួតទឹក

េទប។ 

ក៖ េហើយមបនដបក់បែន្លអីេទខ្លះេទៀតេទមីង? 

ខ៖ េបើបែន្លចិត្តខ្ញុំចំណង់ចំណូលចិត្តមបនែតសែណ្ដកគួរហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ចបសឆ្ងបញ់ែតហ្មងមីងេណះ ខ្ញុំ្រគបន់ែតឮឃ្លបនណបស់មីង អញ្ចឹងេតើេពលទំេនរេតើអ្នកមីង

ចូលចិត្តេធ្វើអ្វីែដរ? 

ខ៖ េ្រកបពីេធ្វើកបរ ខ្ញុំចូលចិត្តែតងែតមបនេសៀវេភបដូចជប្រពះគម្ពីរខ្ញុំែតងែតយកមកេមើលយ៉បង

េហបចណបស់ក៏បបន១សន្លឹកេទប២សន្លឹកែដរ េហើយខ្ញុំចូលចិត្តេរៀបចំផ្ទះ ចូលចិត្តេមើលក្នុងផ្ទះខ្ញុំ

ហ្នឹងេតើខ្ញុំគួរេរៀបរេបៀបេម្តចក្នុងេនបែតក្នុងផ្ទះហ្នឹងដូចេគថបមនុស្ស្រសីវិលច្រង្កបនមិនជំុេទ។ 

ក៖ អញ្ចឹងមីងេតើេពលែដលមីងមបនេពលទំេនរជបមួយ្រគួសបរកែន្លងណបែដលមីងចូលចិត្តេទប

កម្ន្តជបងេគ? 

ខ៖ និយបយរួមខ្ញុំមិនែដលេចះេដើរកម្ន្តអីផង្រកុម្រគួសបរខ្ញុំចបប់តបំងពីបបនគ្នបមកមិនែដល

បបនេទបកម្ន្តេនបណបេទ។ 

ក៖ អុញមិចអញ្ចឹងមីង? 

ខ៖ ពីេ្រពបះអត់មបនថវិកបេដើរេលងេទ េហើយណបមួយ្រគួសបរខ្ញុំគបត់មិនេចះេដើរេលងេទ។ 

ក៖ ចបសេហើយអញ្ចឹងអ្នកមីងេតើអ្នកមីងេចះេ្រចៀងេទអ្នកមីង? 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ េហើយអញ្ចឹងចូលចិត្តស្តបប់បទចេ្រមៀងអត់? 

ខ៖ ចបសចូលចិត្ត។ 

ក៖ អញ្ចឹងបទហ្នឹងមបនលក្ខណៈែបបណបែដរមីង? 



ខ៖ បទហ្នឹងមបនលក្ខណៈែបបកម្សត់ៗ។ 

ក៖ បទកម្សត់ៗហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងេតើបទហ្នឹងពីណបេគអ្នកេ្រចៀងែដរ បទែដលអ្នកមីងចូលចិត្ត

ហ្នឹង?េហើយចូលចិត្តតបរបចេ្រមៀងណបជបងេគែដរ? 

ខ៖ េបើតបរបចេ្រមៀងសម័យឥឡូវហ្នឹងដូចជបអត់ចូលចិត្តេទ ។ 

ក៖ អញ្ចឹងចូលចិត្តអ្នកណបជបងេគបទសម័យមុនអញ្ចឹង? 

ខ៖ តបរបចេ្រមៀងសម័យមុនចូលចិត្តដូចជបែប៉ន រ៉ន និងសុិន សុីសបមុត។ 

ក៖ អូ...ល្បីហ្មងគបត់២នបក់។ចបសអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកមីងមបនអ្នកណបេចះេ្រចៀង ពីណបេចះេ្របើ

្របបស់ឧបករណ៍េភ្លងខ្លះអី ? 

ខ៖ អត់ទបំងអស់។ 

ក៖ ហុ.ឺ..ដូចជបអ្នកមីងេកើតមុនសម័យបុ៉ល ពតែមនអត់អ្នកមីង? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងអ្នកមីងអបច្របបប់ខ្ញុំបបនបន្តិចថប្រពឹត្តិកបរណ៍ក្នុងជីវិតមីង អ្នកមីងបបនជួបនឹងអី

េគខ្លះ?េហើយអ្នកមីងបបនេទបរស់េនបក្នុងេខត្តណបែដរកបលសម័យបុ៉ល ពតេនបះ? 

ខ៖ េនប្រសុកដែដល។ 

ក៖ េនប…..? 

ខ៖ េនបពបមរហ្នឹងដែដលនិងភូមិខបងលិច្របបសបទ ឃុំខបងលិច្របបសបទ ្រសុកពបមរ េខត្តៃ្រព

ែវង 

េហើយកបលជំនបន់បុ៉ល ពតនិយបយេទបវបមិនបបនេរៀនសូ្រតអីេទ េទបេរៀនចូលេទបដល់ក្នុង

សបលប 

អញ្ចឹងេទប្រគូបេ្រងៀនអង្គុយេនបេលើដំុថ្មបេ្រងៀនមួយម៉បត់ ពីរម៉បត់អញ្ចឹងេទប្រសះ អ ្រសះ អប 

អញ្ចឹងេ្របើឱ្យេទបេបះ្រតកួនេហើយរំសបយ នបំគ្នបេទបេបះ្រតកួនមួយបបច់ពីរបបច់អញ្ចឹងេទប 



េទបេដញចបប េហើយកបលជំនបន់ហ្នឹងេវទនបណបស់ែដរគ្មបនបបនេរៀនសូ្រត។ 

ក៖  អញ្ចឹងដូចជបកបលជំនបន់ហ្នឹង េតើកបរហូបចុករបស់មីងមិចែដរ? 

ខ៖ កបរហូបចុកជំនបន់ហ្នឹងមបនដល់ថ្នបក់អត់បបយ អត់អង្ករដបំ បងប្អូនខ្ញុំែដលខំៗហ្នឹងនបំគ្នបេទប

ដកេមើមឈូក េហើយជួនកបលយក្រគបប់វបមកលបយបបយញុំា ជួនកបលបបនេពបត្រកហមបុក

លបយបបយេវទនបណបស់។ 

ក៖ េហើយអញ្ចឹងដូចជបបងប្អូនរបស់អ្នកមីងទបំងអស់ហ្នឹងេនបក្នុងជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នឹងទបំងអស់

គ្នបហ្នឹងគបត់បបនរួចជីវិតឬក៏គបត់មបនជួបបញ្ហបអីែដរ? 

ខ៖ គបត់និយបយរួមបងប្អូនខ្ញុំគបត់ចូលបបនចូលយុទ្ធនបរីខ្លះេនបកុមបរខ្លះ េហើយប្អូន្រសីខ្ញុំនិងខ្ញុំ

ហ្នឹងមិនទបន់បបនចូលយុទ្ធនបរីអីេទបុ៉ែន្តេគេ្របើ ជួនកបលែសងដីែសងអីអញ្ចឹងេទប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ពិបបកណបស់ខុសពីឥឡូវហ្នឹងឆ្ងបយណបស់។ 

ក៖ ចុះមីងខ្ញុំបបនឮថបកបលសម័យេនបះេគសម្លបប់មនុស្សសបហបវៗណបស់ែមនេទមីង?េតើមីង

មបនបបនធ្លបប់េឃើញេរឿងមួយហ្នឺងេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំមិនែដលធ្លបប់េឃើញេគសម្លបប់ផ្ទបល់ែភ្នកេទ បុ៉ែន្តឮែតេគថបៗសម្លបប់មនុស្សអបករនឹងធបង

េត្នបតេហើយយកធបងេត្នបតហ្នឹងេធ្វើដូចជបរណបរ េហើយនឹងវបយហ្នឹងត្បូងចបេហើយទម្លបក់េទប

ក្នុង   អណ្ដូង។ 

ក៖ មីងនិយបយអញ្ចឹងខ្ញុំ្រពឺសម្បុរ។ 

ខ៖ េហើយេនប្រសុកម្តបយខ្ញុំហ្នឹងេគមបនេឈ្មបះមួយកុកទួល ែស្លង។ 

ក៖ ចបសកែន្លងេគសម្លបប់មនុស្សេនបះ។ 

ខ៖ ចបសឥឡូវមបនែតេឈ្មបះេទ។ 

ក៖ អញ្ចឹងស្រមបប់ជីវិតរបស់មីង េតើេពលេវលបែដលមីងពិបបកជបងេគបំផុតេនបក្នុងជីវិតេតើ

េពលណបែដរ? 



ខ៖ ជបេពលេវលបែបកជំនបន់ស្អីេទខ្ញុំដូចជបមិនសូវចបំេទេគេហបជំនបន់ស្អីេទ? 

ក៖ ជំនបន់លន់ នល់ែមន? 

ខ៖ ែមនេទមិនែមនជំនបន់លន់ នល់េទ ស្អីេទខ្ញុំេភ្លច្រតង់ហ្នឹង េហើយរត់េចបល្រសុករត់េចបលផ្ទះ 

រត់េចបលសែម្បង។ 

ក៖ េហើយថីបបនរត់មីង? េហតុអី? 

ខ៖ កបលហ្នឹងេគវបយគ្នបេផ្លបង្រគបប់ែបកេនបះ។ 

ក៖ អូ...អញ្ចឹងមបនែតជំនបន់ លន់ នល់ហ្នឹងេហើយអញ្ចឹង។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយសម័យហ្នឹង េហើយអញ្ចឹងហ្នឹងេហើយរត់េទបឪពុកខ្ញុំហ្នឹងគបត់ទូលេហើយបងៗ្រសី

ខ្ញុំហ្នឹងគបត់ែរក ឪពុកខ្ញុំេចះែតរត់េទបៗេហើយយប់្រតង់ណបេដក្រតង់ហ្នឹងរស់េដបយេវទនប

ណបស់ទ្រមបំបបនបុ៉ណ្ណឹងេនបះមកដល់សព្វៃថ្ង។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ្រគបន់ែតបិទែភ្នកេហើយេដក្រសៃម៉ក៏េវទនបែដរែមនេទមីងេណបះ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយេវទនបណបស់។ 

ក៖ ចបសគិតេទបរបបពិបបកៗណបស់ស្រង្កបម េហើយអញ្ចឹងស្រមបប់បងប្អូនសបច់ញបតិអីហ្នឹង

ឪពុកម្តបយមីងមបនបបនរួចផុតពីរបបហ្នឹងអត់? 

ខ៖ គបត់បបនរួចផុតអស់េហើយ។ 

ក៖ អញ្ចឹងេតើមីងមបនបងប្អូនជីដូនមួយឬក៏សបច់ញបតិអីអត់ែដលបបនស្លបប់កបលជំនបន់ហ្នឹង

អត់? 

ខ៖ មបនដូចជបមីងបេង្កើតខបងម្តបយ ពូខបងម្តបយ មីងខបងម្តបយ។ 

ក៖ អញ្ចឹងគបត់ស្លបប់េ្រចើនែដរ។ 

ខ៖ ចបសស្លបប់េ្រចើនណបស់និយបយេទបេបើតបមខ្ញុំដឹងេ្រចើនជបងេគខបងម្តបយ ៣េទប៤នបក ់

េ្រកបយេពលជេម្លៀសេហើយដបក់កបណូតេទបវបយេចបលែតហ្មង។ 



ក៖ ចបសេហើយចុះអ្នកមីងមបនអបរម្មណ៍យ៉បងេម៉ចែដរេនបេពលជំនបន់មួយហ្នឹងណប? 

ខ៖ េបើគិតពីជំនបន់មួយហ្នឹងមបនអបរម្មណ៍ថបឈឺចបប់ណបស់ េហើយក៏មបនអបរម្មណ៍ថបនឹក

េឃើញជំនបន់ហ្នឹងេហើយដូចេបើជបមបនជំនបន់ហ្នឹងេទៀតនឹកអបណិតកូនៗនិងេក្មងៗសម័យឥឡូវ

ណបស ់បន់ឱ្យវបេជៀសស្រង្គបមេទប េ្រពបះកបលសម័យេនបះេវទនបណបស់គិតៗេទបេគេហប្របជំុ

ម្តងៗេគេ្របើេហើយក៏េវទនប េគចបប់ដបក់ៗេ្រពបះបង្រសីខ្ញុំធ្លបប់មបនកបរជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នឹងមួយ

ែដរមិនែដលស្គបល់គ្នបេហើយក៏មិនែដល្រសលបញ់គ្នបែដរ ចបប់ផ្គុំែតហ្មង។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ ចុះបន្ទបប់ពីែបករបបបុ៉ល ពតហ្នឹងមករួចផុតជំនបន់ហ្នឹងមកមបនអបរម្មណ៍េម៉ច

ែដរ? 

ខ៖ មបនអបរម្មណ៍សប្យេ្រពបះេយើងបបនរួចផុតពីរកបរេវទនប កបរែ្រសកឃ្លបនទបំងបុ៉ន្មបន

ែដលេយើងធ្លបប់ជួបពីមុនមក ដូចថបមបនកបរសប្យចិត្តដូចថបេយើងរស់េឡើងវិញអញ្ចឹង។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយដូចមួយៗែតងនិយបយថបដូចរស់េឡើងវិញអញ្ចឹង អញ្ចឹងបន្ទបប់ពីែបកពីសម័យ

េនបះមកេតើអ្នកមីងបបន្របកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតេដបយអ្វីែដរ?   

ខ៖ ដូចជបខ្ញុំនិយបយមិញហ្នឹង អញ្ចឹងេធ្វើែ្រសចម្កបររហូតទបល់ែតមបន្រគួសបរែម៉ឪេរៀបចំឱ្យអញ្ចឹ

ងេទបរស់េនបជបមួយ្រគួសបរអញ្ចឹងេទប។ 

ក៖ អញ្ចឹងស្រមបប់ជីវិតរបស់មីងចងចបំបំផុតអីេគែដរ? េតើេពលណបែដលមីងចងចបំមិនអបច 

បំេភ្លចបបន? 

ខ៖ កបរចងចបំមិនអបចបំេភ្លចបបនេពលែដលេកើតមកជំនបន់ លន់ នល់េមើលេទបដូចជបេវទនប

ណបស ់ែតដល់េពលរួចផុតពីជំនបន់ហ្នឹងេទបដូចជបបបនរស់សបរថ្មីអញ្ចឹងជំនបន់ហ្នឹងេវទនបជបង

េគអត់អីហូប េទបយប់្រតង់ណបទ្រមបំែតបបនបបយហូបយប់ផងងងឹតផង។ 

ក៖ ចបសចុះស្រមបប់សម័យ លន់ នល ់ហ្នឹងសម័យបុ៉ល ពតជីវិតអ្នកមីងដូចែតគ្នបឬក៏េម៉ចែដរ? 

ខ៖ ដូចែតគ្នបហ្នឹងេវទនប ពិបបកជួបហូបបបរហូបមិនែដលែឆ្អតេទៃថ្ងណបក៏ម្ជូរ្រតកួនៗែដរ។ 

ក៖ េនបេពលហ្នឹងេតើសម្បូរម្ហូបអត់ឬក៏ពួកវបមិនឱ្យហូបេយើងហូបែតហ្មង? 



ខ៖ គិតេទបម្ហូបេបើឆ្ងបញ់េគយកេទបឱ្យែតពួក្របធបនសហករស្អីេគេទ គិតេទបពួក្របជបជនធម្មតប

មិនែដលបបនទបំងេឃើញសបច់ផងៃថ្ងណបក៏ម្ជូរ្រតកួនែដរ។ 

ក៖ អញ្ចឹងស្រមបប់អ្នកមីងបបនេរៀបកបររួចេហើយ អញ្ចឹងកបលពីកបរេហើយ េតើអ្នកមីងមបនកូន

បុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនកូនែដរ បបនេកើតមកេឃើញ្រពះអបទិត្យែដរ េកើតេចញពីៃផ្ទខ្ញុំផ្ទបល់ហ្នឹងមបនចំនួន៤ 

នបក់។ 

ក៖ េហើយគបត់មបនេឈ្មបះអីខ្លះែដរអ្នកមីងអបចជួយេរៀបរបប់េឈ្មបះេពញ្របបប់ខ្ញុំផងបបនេទ

មីង? 

ក៖ កូនទី១េឈ្មបះ ជំុ សុជបតិ កូនទី២េឈ្មបះ ជំុ សុខី កូនហ្នឹងេកើតបបនែត៣ៃថ្ងេទ ទី៣េឈ្មបះ ជំុ 

សុផបន់ណប េហើយកូនទី៤េឈ្មបះ ជំុ សីហប។ 

ក៖ អញ្ចឹងកូនទី២ហ្នឹងគបត់េកើតបបនែត៣ៃថ្ងគបត់ស្លបប់? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ អញ្ចឹងអ្នកមីងមបនកូនចិញ្ចឹមអីអត់? 

ខ៖ មបនកូនធម៌មួយស្គបល់គ្នបបបនរយៈ២ឆ្នបំែដរ ឥឡូវគបត់េទប្រសុកេគបបត់េហើយេទើបែតេទប

ថ្មីៗែដរហ្នឹង។ 

ក៖ ចបសេហើយគបត់េឈ្មបះអីេគែដរមីង? 

ខ៖ គបត់េឈ្មបះ អឺ...េឈ្មបះេគែវងណបស់ខ្ញុំពិបបកេហបណបស់។ 

ក៖ អត់ចបំេឈ្មបះ?ដូចជបេឈ្មបះអ្នកមីងចបំែតមួយម៉បត់ៗអីណប? 

ខ៖ េឈ្មបះសីហបដូចកូនខ្ញុំែដរ។ 

ក៖ េហើយចុះស្វបមីអ្នកមីងេឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖ េឈ្មបះ ស ំជំុ ។ 



ក៖ ហ.ឺ..ឥឡូវហ្នឹងអ្នកមីងដូចជបរេបៀបែដលមីងចិញ្ចឹមបីបបច់ែថរក្កូននិងចិញ្ចឹមកូនយ៉បង

េម៉ចែដរេដើម្បីឱ្យេដើរតបមគន្លងធម៌? 

ខ៖ ចបសខ្ញុំឥឡូវេនបែតកូន២នបក់េទ េនបកូន្រសី១កូន្របុស១ បុ៉ែន្តខ្ញុំ្រសលបញ់កូនហ្នឹងខ្លបំង

ណបស់និង្របែដរ្របេដបកូនខ្ញុំទបំង២ឱ្យេដើរតបមកន្លងធម៌ ថ្វីត្បិតែតេយើង្រកេហើយកូនខ្ញុំេចះស្តប

ប់បង្គបប់បបនល្អ អត់េចះេដើរេលងតបមែតចិត្តតបមគន្លងធម៌ដូចែដរអ្វីែដលេយើងគិតណបស់។  

ក៖ អញ្ចឹងល្អែមនែទនអ្នកមីង អញ្ចឹងអ្នកមីងមបនឱ្យពួកគបត់េទបេរៀនបបនទបំងអស់គ្នបអត់? 

ខ៖ ឱ្យេទបេរៀនកូន្រសីហ្នឹង ឱ្យេទបេរៀនពីថ្នបក់ទី១រហូតដល់ថ្នបក់ទី៧ េហើយវបយំថបវបេរៀនអត់

េកើតេទវបេរៀនមិនចូលេទដូចជបវបខ្វះ្របបជ្ញប េហើយកូន្រសីហ្នឹងវបេរៀនមិនេកើតែមន េហើយរបល់

ៃថ្ងហ្នឹងេនបែតកូន្របុសេពបមួយេទ េទបះបី្រកេទបះបីអត់េម៉ចក៏ខំ្របឹងឱ្យកូនេរៀនែដរទបំងភបសប

ែខ្មរនិងភបសបអង់េគ្លស។ 

ក៖ ល្អែមនែទនអ្នកមីង អញ្ចឹងអ្នកេគបលបំណងអ្នកមីងកបលពីេក្មងអ្នកមីងចង់ក្លបយេទបជប

េពទ្យ    អញ្ចឹងអ្នកមីងមបនគិតចង់ផ្គត់ផ្គង់ឱ្យកូនអ្នកមីងបបនេធ្វើជបេពទ្យេដើម្បីសេ្រមចក្តី្រសៃម៉

របស់អ្នកមីងេទមីង? 

ខ៖ ចង់!  

ក៖ ចង់ឱ្យគបត់េធ្វើជបេពទ្យ។ អញ្ចឹងមូលេហតុអីែដរអ្នកមីងគិតថបកបរសិក្ហ្នឹងវបល្អស្រមបប់

គបត់ េតើកបរសិក្តបមគំនិតរបស់គបត់មបនតៃម្លយ៉បងណបែដរ? 

ខ៖ កបរសិក្វបមបនតៃម្លណបស់ស្រមបប់មនុស្ស្រគប់រូបេនបះ េ្រពបះេបើេរៀនបបនខ្ពង់ខ្ពស់េចះ

េ្រចើន ភបសបេ្រចើនអញ្ចឹងមនុស្សនឹងមបនភបពៃថ្លថ្នូរម្នបក់េនបក្នុងសង្កម េធ្វើអ្វីមួយដូចជបអ្នកេចះ

ដឹងេទបណប អឺ...ដូចថបបុ៉ែន្តេដបយមនុស្សេទ អ្នកខ្លះេរៀនបបនេធ្វើកបរ្របបក់ែខេ្រចើនែតបុ៉ែន្តេនបែត

ភ្លបត់េស្នៀតេទបជបមនុស្សខូចេទបវិញ ែតមួយព្រពិចែភ្នកដូចជបមនុស្សែដលេដើរខុសែតមួយែភ្លត 

អញ្ចឹងល្អយូរេហើយែតមកអប្រកក់ែតមួយព្រពិចែភ្នក។ 

ក៖ អញ្ចឹងស្រមបប់អ្នកមីង េតើមីងមបនវិធបនកបរអ្វីេទេដើម្បីេធ្វើកបរទប់ស្កបត់កំុឱ្យកូនេចបមីងេដើរ

េនបេលើផ្លូវមួយហ្នឹង? 



ខ៖ ខ្ញុំែតងែតនិយបយថបកូនេអើយកូនខំេរៀនេទប ម្តបយគ្មបន្រទព្យសម្បត្តិអីែចកឱ្យេទ មបនែត

លុយែដលែម៉បង់ៃថ្លសបលបឱ្យកូនមួយែខៗែដរ ែម៉្របឹងរកឱ្យកូនេរៀនសុំែតម្យ៉ាងគត់ សុំឱ្យកូន

េរៀនេហើយកូនេដើរក្នុងផ្លូវល្អេហើយរស់េនបក្នុងសង្កមឱ្យមបនតៃម្ល។ 

ក៖ ចបសល្អែមនែទនអញ្ចឹងស្រមបប់អ្នកមីង េតើអ្នកមីងេធ្វើយ៉បងណបេដើម្បីឱ្យ្រគួសបររបស់មីង

មបនសុភមង្កល? 

ខ៖ ខ្ញុំរបល់ៃថ្ងចង់ឱ្យ្រគួសបរខ្ញុំមបនសុភមង្គលណបស់ មិនថបខ្ញុំ្របឹងប្តីខ្ញុំ្របឹងកូនខ្ញុំ្របឹង ខ្ញុំខំេធ្វើកបរ

ឱ្យមបនផ្ទះេនប ឱ្យបបនហូប្រគប់្រគបន់ េស្លៀកពបក់្រគប់្រគបន់េដើម្បីឱ្យអ្នកភូមិដឹងថប្រគួសបរេយើង

ជបមនុស្សសុចរិត ្រគួសបរេយើងជបមនុស្សល្អ េហើយេយើងក៏មបនកបរសប្យចិត្តេពលែដលអ្នក

េផ្សងេមើលមក្រគួសបរេយើង េហើយពួកខ្ញុំគ្មបនគំនិតថបេធ្វើអ្វីមួយឱ្យខុសនឹងសង្គមេទ។ 

ក៖ អញ្ចឹងល្អែមនែទនអ្នកមីង។ចបសស្រមបប់្រកុម្រគួសបរ េតើមបនអត្ថន័យយ៉បងណបស្រមបប់

ជីវិត របស់អ្នកមីងែដរ?េហើយអ្នកមីងចង់រស់េនបជបមួយគបត់ជបេរៀងរហូតអត់? 

ខ៖ ខ្ញុំមិនែដលចង់ែបកពីគបត់េទ ថ្វីត្បិតែតគបត់ជបមនុស្សល្ងង់ពិតែមន បុ៉ែន្តគបត់ជបមនុស្សស្លូត 

អ្នកខ្លះេគថបមនុស្សល្ងង់ពិបបករស់េនបជបមួយណបស់ ពិតែមនែតេពលណបែដលគបត់មបនបញ្ហប 

កំហឹងគបត់េឆវឆបវណបស់ ខ្ញុំែតងែតអត់េយើងអញ្ចឹងបបន្រគួសបរេយើងសុខសបន្តមកទល់េពល

ហ្នឹងណបេហើយេឈ្លបះគ្នបកំុឱ្យអ្នកជិតខបងេគថបេយើងខបំេឈ្លបះ្របែកកគ្នបដូចែឆ្ក េហើយេបើមក

យកគ្នបជប្រគួសបរវិញខ្ញុំេធ្វើមិនបបនេទ អញ្ចឹងេយើងកំុេធ្វើឱ្យមបនបញ្ហបអីេទ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងអ្នកមីងមបនវិធីសប្រស្តអីេដើម្បីេធ្វើឱ្យ្រគួសបរមីងមបនសុភមង្កល? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនវិធីសប្រស្តខំ្របឹងរកលុយ ថ្វីត្បិតែតស្វបមីខ្ញុំគបត់ចូលចិត្តហូប្រសប គបត់េជរក៏េដបយក៏

ខ្ញុំែតងែតអត់ ែតងែតមិនតបមិនតេពលខ្លះពិបបកេពកែតងែតេដកលួចយំែតឯងមិនឱ្យកូនដឹង

េទកំុឱ្យេគបបរម្ភពីេយើង េហើយែតងែតអត់ធ្មត់។ 

ក៖ អញ្ចឹងែតងែតអត់ធ្មត់េណបះអ្នកមីង? អញ្ចឹងស្រមបប់សំណួរមួយេទៀតជបសំណួរចុងេ្រកបយ

េហើយអ្នកមីងដូចជបសម្ភបសហ្នឹងេដើម្បីទុក្របវត្តិមួយស្រមបប់ឱ្យកូនេចបអ្នកមីងជំនបន់េ្រកបយ

គបត់បបនដឹង េតើអ្នកមីងចង់ែចកចបយបទពិេសបធន៍ល្អក្នុងជីវិត និងទុកស្រមបប់ស្តបប់នូវកបរទូ

ន្មបន ស្រមបប់ពួកគបត់អញ្ចឹងណប? 



ខ៖ ជបចុងេ្រកបយខ្ញុំសូមផ្តបំេទបកូន្រសីកូន្របុសខ្ញុំថបេបើសិនជបកូនមបន្រគួសបរ កបររស់េនប

ជបមួយគ្នបេបើមបនមួយខុសមួយេទៀតគួរែតអត់េអបនឱ្យគ្នបកំុឆបំងេទបឆបំងមក កំុេធ្វើឱ្យ្រគួសបរ

េយើងល្អក់កករអីេហើយនបំែតេ្របះឆបគ្នបេទ េហើយ្រតូវែតយកែម៉ជបគ្រមូេ្រពបះែម៉ែតងែតេធ្វើអញ្ចឹ

ង អញ្ចឹងេហើយកូនកំុេឆ្មើងៃឆ្មជបមួយបងប្អូនអ្នក្រសុកអ្នកភូមិអី េហើយកូនកំុេដើរផ្លូវអប្រកក់សបច់

ញបតិឬបងប្អូនណបនបំកូនេទបផ្លូវអប្រកក់ កូន្រតូវែណនបំេទបេគេបើកូនេដើរតបមគន្លងធម៌ជបផ្លូវ

េហើយនបំេគឱ្យល្អដូចកូនដូចជបខ្ញុំរស់េនបរបល់ៃថ្ងខ្ញុំតបំងចិត្តថបខ្ញុំនឹងេធ្វើឱ្យល្អស្រមបប់កូនខ្ញុំ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងអរគុណែមនែទនអ្នកមីងស្រមបប់កបរសម្ភបភបសៃថ្ងហ្នឹង ខ្ញុំដឹងថបនឹងបបនឮដល់ 

កូនេចបអ្នកមីងជំនបន់េ្រកបយនឹងបបនឮពីសេម្លងអ្នកមីងផ្ទបល់ែតម្តង អរគុណអ្នកមីងស្រមបប់ៃថ្ង

ហ្នឹងេហើយខ្ញុំមបនែតបុ៉ណ្ណឹងេទៃថ្ងេនះ អរគុណេ្រចើនអ្នកមីង។ 

ខ៖ ចបសអរគុណេ្រចើនដូចគ្នបអូន សូមឱ្យមបនសំណបងល្អ។ 

ក៖ ចបសមីងអរគុណ៕ 


