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ក៖ បបទសូមជ្រមបបសួរបងស្រមបប់ខ្ញុំ ខ្ញុំគង់សីហប ជបអ្នកសម្ភបសែថ្ងហ្នឹង េហើយេយើងេធ្វើេឡើង

េនប កែន្លងេធ្វើកបររបស់បងអង្គកបរ CJF ណប៎បង? 

ខ៖ ចបស!៎ 

ក៖ បបទេហើយអញ្ជឹងខ្ញុំសូមសួរសំនួរបងេឈ្មបះអីែដរ? េឈ្មបះេពញ?  

ខ៖ េឈ្មបះខឹម្រសី 

ក៖ ខំឹម្រសីបងណប៎? េហើយក្នុងកបរសម្ភបសហ្នឹងេយើងេធ្វើេឡើងេដបយសកលវិទ្ល័យមួយ

ែដល េនបសហរដ្ឋអបេមរិច គឺេគមបនគេ្រមបងហ្នឹងេធ្វើេដើម្បីសម្ភបសដល់សមបជិក និង ្រកុម

្រគួសបរេនប ្របជបជនេនប្រសុកែខ្មរេដើម្បីទុកេនបក្នុងេវបសបយមួយ និងេនបែថ្ងអនបគតេទបគឺ ជប

ពរជ័យមួយ ស្រមបប់កូនេចបេយើងទបំងអស់គ្នប េដើម្បីកបលណបគបត់ចប់ដឹងថបេតើជិវ្របវត្តិឳពុក

ម្តបយ គបត់យ៉បង េម ៉ចឆ្លងកបត់អីខ្លះគបត់អបចចូលតបមេវបសបយរបស់េយើងសបលបេរៀនេយើង

េទប គឺគបត់អបចស្តបប់ បបនអិ ី អញ្ជឹងណបបង? 

ខ៖ ចបស!៎ 

ក៖ អញ្ជឹងេនបេពលែដលខ្ញុំសម្ភប ាបងឱ្យរួចរបល់េហើយសេម្លងបង រូបភបពបង រូបថតបង ខ្ញុំអបច

សូមដបក់ចូលេវបសបយ ពួកេយើងបបនេទ? 

ខ៖ (េសើច) បបនេតើ! 

ក៖ អញ្ជឹងបង ខ្ញុំចង់សូមសួរសំនួរមួយ បងមបន េឈ្មបះេហើយេ្រកបកបលពីេនបេក្មង ឫក៏េឈ្មបះ

េនបផ្ទះអីអញ្ជឹង? 

ខ៖ កបលេនបពីេក្មង ម៉បក់បងគបត់ដបក់េឈ្មបះបង សុកហួន ដល់េពលេ្រកបយមកហ្នឹងគបត់ដូរ

ដបក់ ខឹម្រសី វិញេទប េហើយេហបេឈ្មបះ្រសី្រសីរហូត។ 



ក៖ បបទបងេហើយមបនេឈ្មបះអីេទៀតេទ? 

ខ៖ អត់មបនអីេទៀតេទ ។  

ក៖ អញ្ជឹងហ៎្នបង? 

ខ៖ ចបស!៎ 

ក៖ បបទ! េហើយស្រមបប់បង បងឥឡូវហ្នឹងមបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ ឥឡូវហ្នឹងមបនអបយុ៤៦េហើយ ។ 

ក៖ បងេកើតេនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ េកើតេនបឆ្នបំ១៩៧០ ។  

ក៖ េតើបងចបំៃថ្ងេទ? ចបំែខេទ? 

ខ៖ អត់ចបំ ។ ៃថ្ងែខអត់ចបំ ។  

ក៖ អញ្ជឹងបងចបំទីកែន្លងកំេណើតេទ? 

ខ៖ ទីកែន្លងកំេណើតហ្នឹងក៏េនបេខត្តកំពង់ធំ្រសុកបបរបយណ៍ ឃំ ុសបយូង។ 

ក៖ បបទបងហ្នឹងេហើយ អញ្ជឹងភបគេ្រចើន្រសុកែខ្មរេយើងេ្រចើនែតេ្របើឆ្នបំសត្វអី អញ្ចឹងស្រមបប់

បង សត្វអីេគែដរ ?  

ខ៖ សត្វ្រជូក ។  

ក៖ បបទអញ្ជឹង ខ្ញុំចង់សូមសួរសំណួរខ្លះៗថបេតើបងែដលេរៀនភបសបេផ្សងេ្រកបពីភបសបែខ្មរេទ ?  

ខ៖ អត់ែដរ ចង់បុ៉ែន្តអត់មបនេពលេវលបេរៀន។ 

ក៖ េហើយបងេរៀនភបសបែខ្មរេទ?  

ខ៖ បងេរៀនភបសបែខ្មរ ។  



ក៖ េហើយបងេរៀនដល់ថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនេហើយបង? 

ខ៖ បងេរៀនចប់ឆ្នបំ...បងេរៀនបបន្រតឹមថ្នបក់ទី្របបំ ។  

ក៖ ថ្នបក់ទី្របបំ សម័យឥឡូវថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរបង? 

ខ៖ ទី្របបំ្របែហលជប ២៥ឆ្នបំមុន ។  

ក៖ បបទេហើយអញ្ជឹងចង់សូមសួរបែន្ថមេទៀតអំពីេរឿងកបរេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍បងវិញ ។  

ខ៖ (គបត់េសើច) 

ក៖ ហ្នឹងេហើយេរឿងេស្នហប  អញ្ជឹងបង អញ្ជឹងបង បបនថបេយើងម្នបក់ៗអ្នកណបក៏ដូចអ្នកណបែដរ

គឺ េយើងឆ្លងកបត់នូវកបរេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ ។ ស្រមបប់បង បងែដលេរៀបកបរេទបង? 

ខ៖ ែដល ។  

ក៖ បងេរៀបកបរបុ៉ន្មបនដងែដរ ? 

ខ៖ ម្តង! 

ក៖ ម្តងបង ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! ម្តង!  

ក៖ បងចបំេហើយថប បងេរៀបកបរហ្នឹងេនបឆ្នបំណបែដរបង ? 

ខ៖ ២០០៩ 

ក៖ េហើយបងកបរេនបណបវិញ ? 

ខ៖ កបរេនបេខត្តកំពង់ធំ ។  

ក៖ េខត្តកំពង់ធំ? 

ខ៖ ចប ៎្រសុកបបរបយ ។  



ក៖ អញ្ជឹងកបរេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍បងគឺឳពុកម្តបយទុកដបក់ជូនបងឬបងេដបយខ្លួនឯង ? 

ខ៖ េយើងេធ្វើកបរជបមួយគ្នបេទបេមើលេឃើញគ្នបេទបក៏ម្តបយឪពុកេគខបងេគស្តីសួរេយើងេរៀបកបរ ។  

ក៖ អញ្ជឹង េដបយសបរែតបង្រសឡបញ់គ្នបេទបវិញេទបមកែដរែមនេទបង ? 

ខ៖ ចបស!៎ 

ក៖ េហើយេនបេពលែដលបងេរៀបកបរហ្នឹងបងបបន មបនបបនបណ្ដាកបរអីេទ? 

ខ៖ បណ្ដាកបរេគបង្គបប់ហ្នឹងែមន? 

ក៖ ហ្នឹងេហើយៗ! 

ខ៖ កបលហ្នឹងគបត់បង់យកៃថ្លផ្ទះបបន៦០០ ។ 

ក៖ បបទបង! េហើយេនបេពលែដលបងបបនលុយហ្នឹងេទបបងយកេទបេធ្វើអ្វីេគ? 

ខ៖ បងយកចបត់ែចងទិញ ទិញដូចថបេយើងយកេទបកក់ៃថ្លតុៃថ្លភ្នួង ៃថ្ងអបចបរ្យៃថ្ងអីេគអញ្ជឹង

េទប។ 

ក៖ ខ្ញុំចង់ដឹងអំពីេរៀបកបរ េរៀបអបពបហ៏ពិពបហ៍ម្តងេទៀតកបលជួបគ្នបម្តង ។ អញ្ជឹងមបនន័យថប

េពល ែដលបងជួបហ្នឹង េធ្វើអ្វីឱ្យបងជួបគ្នប េហតុអី បបនមបនសបងភបពេស្នហបរហូតដល់កបរ

េរៀបកបរ អញ្ជឹង សូមបងអបចជួយរបបរបប់ពីេដើមដំបូងមកដល់បបនេរៀបកបរ ។  

ខ៖ កបលហ្នឹងេយើងេធ្វើកបរជបមួយគ្នប ដល់េពលេធ្វើកបរជបមួយគ្នបេយើងេទបេមើលចិត្តគ្នបេទបវិញ

េទបមក េយើងយល់ចិត្តគ្នបេទប ក៏េយើងខបង្របុសនិងេគឱ្យែម៉ឪេគមកស្តីដណ្ដឹងេយើងតបម

្របៃពណី េយើងេទប េហើយេយើងបបនេរៀបចំអបពបហ៍ពិពបហ៍អញ្ជឹងេទប ។  

ក៖ េហើយបង្របុសជួបបងេម៉ចែដរបបនគបត់មបនចបប់ចិត្តថបគបត់នឹងនបំឪពុកម្តបយគបត់ភ្ជបប់

ពបក្យ 

បង ?  

ខ៖ មបនែតបុ៉ណ្ណឹង េធ្វើកបរជបមួយគ្នបនឹកេឃើញគ្នប ។  



ក៖ េបើេដបយសបរេយើងអ្នកខ្លះគបត់េឃើញេបើេដបយសបរបង្រសីហ្នឹង វបចំណុចមួយែដល

ពិេសស កែន្លងេនះ បបនគបត់ចបប់អបរម្មណ៍ េហើយបង្រសីេឃើញគបត់មបនចំណុច កែន្លងេនះ

បបនគបត់ចបប់ អបរម្មណ៍អញ្ជឹង? អញ្ជឹងេតើបងមបនអីហ្នឹងេទ? 

ខ៖ ្រគបន់ែតឭថបគបត់ និយបយេទបស្វបមីបង គបត់អបយុេក្មងជបងបង ដល់អញ្ជឹង េពលសួរបង អ

ញ្ជឹងបងគិតថបបងអត់យកេទប្តីេក្មង គបត់ថប គបត់ចង់បបនចបស់ ភរិយបចបស់ គបត់អត់ចង់បបន

េក្មងេទ ។ ហ្នឹងេហើយ េហើយបង បង្របែកក បងថប អត់យកេទ ។ ប្តីេក្មងអញ្ចឹង ហ្នឹងេហើយ

គបត់គិតថប េហើយបងថប បង្រក គបត់ថប គបត់អត់ចង់បបនមបនេទ េ្រព ា ះគបត់្រកែដរ គបត់ចង់

បបន្រកដូចគ្នប ។  

ក៖ បបទ! ែតបុ៉ណ្ណឺងបង?  

ខ៖ ចបស!៎ 

ក៖ ហ្នឹង េនបេពលែដលបងបបនកបរជបមួយនឹងគ្នបេហើយ បងេនបកំពង់ធំហ្នឹង ឬក៍ែដរបងបបន

មក េនបភ្នំេពញ? 

ខ៖ េពលបងេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េហើយបងមកេនបភ្នំេពញ មកេនបេធ្វើកបររហូតដល់សព្វៃថ្ងេនះ 

។  

ក៖ េហើយបងមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់បង? 

ខ៖ បងមបនបង់ប្អូន្របបំបួននបក់ ។  

ក៖ បងអបចជួយេរៀបរបប់េឈ្មបះពួកគបត់េហើយអបយុពួកគបត់បបនេទ? 

ខ៖ េឈ្មះបងទីមួយេឈ្មបះ ខឹមេប៉ងអបន ។ បងទីពីរេឈ្មបះ ខឹមលឹមេហង ្រស ី។ បងទីបី ខឹ

មេប៉ង ឈបង ។ បងទីបួនឹមេប ៉ងឈុន ។ ដល់េពលមកបងទី្របបំ ខឹមណឹមេយ៉ង ។ ទី្របបំមួយ

េឈ្មបះ ខឹមសុកេហៀង ។ ទី្របបំពីរេឈ្មបះ ខឹមេប៉ងហួរ ។ ដល.់..ទី្របបំបី (គបត់េសើច េហើយមិន

ចប)ំ ។ 

ក៖ ដល់ទី្របបំបួន ? 

ខ៖ ទី្របបំបួន បង--ទី្របបំបួនខឹម្រសី ។  



ក៖ អញ្ជឹងស្រមបប់បង បងជបកូនទីបុ៉ន្មបនែដរ?  

ខ៖ បងកូនទី្របបំបួន កូនេពប ។ 

ក៖ េហើយអញ្ជឹងស្រមបប់ពួកបងៗ របស់បងគបត់េនបណបវិញរបល់ៃថ្ង?  

ខ៖ របល់ៃថ្ងគបត់េនបបបត់ដំបងពីរនបក់្របុសទបំងពីរេហើយ្រសីមួយ្របុសមួយស្លបប់េហើយេនប

កំពង់ធំហ្នឹងបីនបក់ បងេនបភ្នំេពញ េនបភ្នំេពញ ្រគបន់ជបេនបរកសី ុអញ្ជឹង េនបេធ្វើកបររកសី ុ ។  

ក៖ អញ្ជឹងបងមកអេញ្ជើញមកេនបភ្នំេពញនិងគឺេដបយសបរែតបងមកេនបរកសី ុែតបុ៉ណ្ណឹង។  

ខ៖ ចប ៎រកសី ុេធ្វើកបរេនបនឹង ។ បុ៉ែន្តផ្ទះសែម្បងអីេយើងេនបកំពង់ធំអញ្ជឹង ។  

ក៖ បបទបងហ្នឹងេហើយ! េហើយស្រមបប់បងមកេនបភ្នំេពញហ្នឹងបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយបង? 

ខ៖ បងមកេនបភ្នំេពញនិងបងេចញមកតបំងពី ២០០១ ។  

ក៖ បបទ េ្រចើនឆ្នបំេហើយ អញ្ជឹងជបងដប់ឆ្នបំជបងេហើយ ។ េហើយេពលបងមកេនបមុនដំបូងហ្នឹង 

បងេនបម្តុំណបវិញបង?  

ខ៖ បងមកេនបភ្នំេពញមុនដំបូង បងមក បងពីកបរបូ៉រីយូរអញ្ជឹងបងមកេធ្វើអនប មកេធ្វើអនប់ អ

ញ្ជឹង េគេធ្វើេជើងឱ្យបងពបក់េជើងហ្នឹង តៃម្ល450េគឱ្យបងពបក់អញ្ជឹង េទបបុ៉ែន្តបងេនបេពលពបក់

េទបេយើង ពីបបកេដើរពីបបកអី។ េពលពីបបកេដើរពីបបកពបក់េដើរក៏ពិ ីបបក េពលអង្គុយក៏ពីបបកអញ្ជឹ

ងេទប បង ឈប់ពបក់ ដល់េពលបងឈប់ពបក់េទបបងេដើរអត់ពបក់អនបអត់ពបក់អនបធម្មធបអញ្ជឹ

ងេទប ។ ដល់េហើយក៏NCDP អង្គកបរNCDP ខបងជនពិកបរហ្នឹងគបត់នបំបងរកកបរងបរេធ្វើ បងធ្លបប់

េធ្វើកបរងបរ េរបងច្រក ធ្លបប់េធ្វើកបរេរបកច្រកបបនក្នុងមួយឆ្នបំហ្នឹង ពីរេរបងច្រក ដល់េពលេចញពី

ហ្នឹងមកបងេធ្វើធូប ្រកអូប េធ្វើទុកកបអូបេនបផ្រមបន់អបំង េធ្វើធូប្រកអូបេនបផ្រមបន់អបំង េហើយ

អញ្ជឹងេទបក៏ឈប់េថបែក ឥណ្ឌា ហ្នឹងគបត់ឈប់េទបក៏បងនឹងចូលេធ្វើកបរខបងេដរកបបូប េនបទួល

ទំពូង ជបមួយអ្នក្រគូេយៀក ហុង េធ្វើកបរជបមួយអ្នក្រគូេយៀក ហុងតបំងពី២០០១ េធ្វើបបន៩ឆ្នបំជិត

ដប់ឆ្នបំែដរបបនឈប់ ។  

ក៖ យូរេហើយបង? 



ខ៖ ហ្នឹងេហើយ ដល់េពលឈប់េទបបងេទបេធ្វើកបរេនបកែន្លងេផ្សងេទៀតេនបបឹងេកងកង េដរ

កបបូប ែដរ។ បងឈប់េធ្វើកបរពីបឹងេកងកងេទប េទបេធ្វើេនបទល់មុខផ្លូវ  (គបត់ឈប់មួយឬពីរវី

នបទី) ជិតវិមបនឯករបជ្យ បងេធ្វើេនបហ្នឹងបបនជិតដប់ឆ្នបំេទៀត ្របបំបី្របបំបួនឆ្នបំេទៀត ។  េហើយ

ឈប់ពីនឹងេទបបបនមកេធ្វើកបរេនប CJF ចុងេ្រកបយ ។  

ក៖ បបទបង ហ្នឹងេហើយ! េហើយអញ្ជឹងមបនន័យថបបងែបកពី្រកុម្រគួសបមកតបំងពីយូរបុ៉ន្មបនឆ្នបំ 

េហើយបង ? 

ខ៖ បងែបកមកតបំងពីអបយុ ៣៩ ឆ្នបំ -- ៣៨ ៣៩ ឆ្នបំ ។  

ក៖ េហើយបងចបំអំពី្រកុម្រគួសបបងេទ ? ឪពុកម្តបយបងបបនន័យថបគបត់ហ្នឹង គបត់េឈ្មបះអីែដរ 

េហើយគបត់មបនអបយុបុ៉ន្មបនែដរ ? 

ខ៖ ប៉បខ្ញុំហ្នឹង គបត់...ខ្ញុំេកើតមកអត់ទបន់េទ ខ្ញុំេកើតមកបបនែតពីរែខ ចូលជំនបន់បុ៉លពត េហើយេគ

យកគបត់េទបសម្លបប់េចបល បងអត់ែដលស្គបល់មុខគបត់ថបយ៉បងេមចេទ ។  

ក៖ េតើបងស្គបល់េឈ្មបះគបត់េទ ?  

ខ៖ ស្គបល់េឈ្មបះ ។ េឈ្មបះគបត់ហ្នឹងេឈ្មបះ េដញ អឹងហី ។  

ក៖ េហើយគិតថបគបត់មបនអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំ ?  

ខ៖ កបលពីគបត់ស្លបប់ហ្នឹងងគបត់អបយុ ៤៨ជំនបន់បុ៉លពត ។ ឥឡូវ ៨០ជបងេហើយ ចូល ៨៩ 

េហើយ ក៖ េហើយចុះស្រមបប់ម្តបយបងវិញ ?  

ខ៖ ម្តបយខ្ញុំហ្នឹងគបត់ស្លបប់បបនពីរឆ្នបំេហើយ កបលពីគបត់ស្លបប់អបយុ ៨៧។ គបត់េឈ្មបះខឹម លឹម

េអង។ 

ក៖ េហើយគបត់េកើតេនបណបវិញបង ? ឪពុកម្តបយបង ? 

ខ៖ ឪពុកបងេកើតេនប កំពង់ធំ ្រសុកបបរបយណ៍ េហើយម្តបយខ្ញុំេកើតេនបេខត្តកំពង់ចបម េគេហប

ភូមិ អំពិលទ្វបរ ។  

ក៖ េហើយចុះស្រមបប់ជីដូនជីតបបង បងចបំអ្វីពីពួកគបត់ខ្លះេទ ? គបត់េឈ្មបះអីេគែដរ ? 



ខ៖ ជីដូនជីតបខ្ញុំ គបត់និយបយេទប កុង (តប) ខ្ញុំមកពី្រសុកចិន មកេទបបបនេឃើញម៉ប(យបយ) ខ្ញុំ

េនប្រសុកែខ្មរហ្នឹងេទបក៏បបនេរៀបចំគ្នប េហើយនិយបយេទបខ្ញុំអត់ទបន់គបត់េទ គបត់បបនែចក ឋន

យូរេហើយ ។  

ក៖ េតើបងចបំេឈ្មបះគបត់េទ ?  

ខ៖ អត់ចបំនបម្រតកូលេទចបំែតេឈ្មបះៗគបត់ ។  

ក៖ េឈ្មបះអីេគបង ? 

ខ៖ េឈ្មបះខបងប៉បខ្ញុំេឈ្មបះកុងេចើ ម៉បនបង ែតេឈ្មបះខបងម្តបយខ្ញុំ កុង ខឹម ម៉ប លុន ។  

ក៖ អញ្ជឹងជីដូនជីតបបងជូនជបតិចិន ។ 

ខ៖ ចិន គបត់មកពី្រសុកចិន បុ៉ែន្តម្តបយែខ្មរ ឪពុកចិនេឆប ។ គបត់និយបយែខ្មរអត់ច្ស់េទ ។  

ក៖ ស្រមបប់ម្តបយឪពុកបងវិញ ែដលេទប្របេទសេ្រកបេទ ?  

ខ៖ អត់ែដរ ។ 

ក៖ េហើយស្រមបប់ជីដូនជីតបបងហ្នឹង គឺគបត់ពីមុនេនប្រសុកចិន ។  

ខ៖ គបត់េនប្រសុកចិន ។  

ក៖ េហើយេហតុអីគបត់បបនមក្រសុកែខ្មរ ? 

ខ៖ មកជំនបន់ហ្នឹងដូចថប ចិនរកសុី្រសុកែខ្មរេ្រចើន អត់ដឹងថបេម៉ចេទបុ៉ែន្តមកជំនបន់នឹងចុះ ។ 

េនប ជំនបន់ហ្នឹងចិនមកសី ុ្រសុកែខ្មរ េហើយក៏មកេនប្រសុកែខ្មរនឹងេទបបបនមបន្របពន្ធមបនកូន

េកើត កូនេកើតេចបេយើងេទប ។  

ក៖ បងបបនេកើតេនប  ១៩៧០  ែមនអីបង ? អញ្ជឹងសម័យហ្នឹងវបទបន់សម័យបុ៉លពតែដរ ែមនអី

បង ? 

ខ៖ ៧៥ ចូលបុ៉លពតេពញហ្មង។  

ក៖ េតើបងអបចសូមជួយ្របបប់ខ្មុំខ្លះៗអំពីសម័យបុ៉លពតែដលបងឆ្លងកបត់មកេទ ? 



ខ៖ សម័យបុ៉លពតហ្នឹងបងធ្លបប់ បងចបំតិចៗែដរ កបលហ្នឹងបងពិកបរ អញ្ជឹងេគអត់ឱ្យបងេធ្វេ ើអី

េទ ។ េគឱ្យបងេនបផ្ទះអញ្ជឹងេលើេពលេម៉បងបបយអញ្ជឹងេគឱ្យបងហ្នឹងេទបេបើកបបយេនបកែន្លង

េរបងបបយ េបើកបបយញបំេហើយមកផ្ទះវិញមក ។ េពលល្ងបចេឡើងេទបេបើកបបយ ្រពលឹមេឡើង

េទប េបើកបបយ េនបកែន្លងេរបងបបយ បុ៉លពត ។ កបលហ្នឹបងេនបតូចអបយុ៧ឬ៨ឆ្នបំបុ៉ែន្តអបចចបំ

បបនខ្លះៗ ។  បុ៉ែន្តបង េគអត់ឱ្យបងេធ្វើអីបងពិកបរអញ្ជឹងេនបផ្ទះ  ផ្ទះមួយហ្នឹងេនបចបំផ្ទះម្នបក់ឯង 

ម្តបយឪពុកបងប្អូនេទប អស ់េហើយេដកម្នបក់ឯងក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹង ។  

ក៖ យប់េឡើង ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ យប់េឡើង ៃថ្ងេឡើងេនបម្នបក់ឯង ។ ម្តបយឪពុកបងប្អូន េគេទបតបម ចល័ត តបមអី

អស ់អញ្ជឹងេយើងេនបម្នបក់ឯងេនបចបំផ្ទះហ្នឹង ។ េហើយជំនបន់បុ៉លពតលំបបកណបស់។ េពលបង

ឈឺ បង ឈឺហ្នឹងអញ្ជឹងម្តបយបងយកមកេមើលែថ អញ្ជឹងអង្គកបរេគថប េគអត់ឱ្យយកមកេទ 

នបក់ឯងមិនែមន េពទ្យេទ ទុកឱ្យខ្ញុំយកកូនហ្នឹងេទបេពទ្យេដបយអញ្ជឹងម្តបយខ្ញុំអត់ឱ្យេគយកខ្ញុំ

េទបេទ ថបេបើេគយកេទប េគមបនែតសម្លបប់េចបល អញ្ជឹងគបត់អត់ឱ្យេគយកខ្ញុំេទបេទ េហើយខ្ញុំតូច

ចិត្តេដបយសបរអញ្ជឹង៖ 

េបើម៉បក់ឯងឱ្យខ្ញុំេទបេគ េហើយេគយកេទបសំម្លបប់េចបលឬក៏េទបព្បបលឱ្យជបជម្ងឺ ខ្ញុំ្របែហលជប

មបន សំណបងជបងរបល់ៃថ្ង ដូចថបេបើបបនេគយកេទបសម្លបប់េចបលេទប ដូចថបយកមបនចបប់េកើត

មួយេទៀត បបនល្អដូចេគដូចឯងេយើងនឹកេឃើញថបេយើងពិកបរអញ្ជឹងពិបបក នឹងជំនបន់បុ៉លពត 

េហើយថបេគេបើក បបយឱ្យញប ំេគវបល់ក្នុងមួយេពលេគឱ្យេយើងពីរែវក ែតបបរហ្នឹង មបន ែតទឹក

េហើយនិង្រគបប់េពបត េទអត់មបន្រគបប់អង្ករេទ ្រគបប់អង្ករមួយ្រគបប់មួយ្រគបប់ ។ សឹងែតអត់

មបន ជំនបន់បុ៉លពត ។  

ក៖ េហើយមបនអីឆ្លងកបត់េទៀតបង ? 

ខ៖ បង ដូចថបម្តបយអញ្ជឹងឱ្យេនបផ្ទះម្នបក់ឯង េពលបងឈឺគបត់យកបងេទបកង ចល័តជប មួយ 

គបត់េហើយយកេទបកងចល័តយគបត់អញ្ជឹងេពលេគេបើកអីឱ្យញបំអត់បបនញបំេទពីេ្រព ា ះេយើង

ឈឺ 

ក៖ េគមបនវបយដំអីបង េពលនឹង ? 



ខ៖ អត់េទ ។ េពលហ្នឹងងបងេនបតូចដល់េពលអញ្ជឹងេយើងឈឺេទៀតេគអត់មបនេនះេទ ។ ្រគបន់

ថប ម្តបយឪពុកេយើងហ្នឹងេគមិនវបយដំេធ្វើបបបេទ ្រគបន់ែតេគបង្ខំឱ្យេយើងេធ្វើកបរអញ្ជឹង ែបកកូន

ែបក្រកុម ្រគួសបរស់េនបេរៀងៗខ្លួន អត់អបចជួបជំុ្រគួសបេទ ។  

ក៖ បងថបឪពុកបងបបនស្លបប់េនបក្នុងសម័យបុ៉លពតហ្នឹងែមនេទបង? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ អញ្ជឹងេហតុអ្វីបបនេគសម្លបប់គបត់សម័យហ្នឹងបង ? 

ខ៖ សម័យហ្នឹងនិយបយេទបជំនបន់ ៧៣ ហ្នឹងវបអត់ទបន់ចូលបុ៉លពតខ្លបំងេទ វបេនបដំបួងជំនបន់

៧៣ ហ្នឹង េគេឃើញគបត់ហ្នឹងគបត់េចះដូចថបគបត់េចះលក់ដូរ កបលហ្នឹងជំនបន់ហ្នឹងគបត់េទបទិញ

ឥវ៉ាន់េនបផ្រេយើងមកល់កេនបផ្ទះេនបអី ែដលអញ្ជឹងអ្នកជិតខបងេគហ្នឹងេគេឃើញ េយើងអញ្ជឹង

េហើយេគ ្រចែណនេគថបេយើងលក់ដូរលក់អីេគរបយកបរណ៍ របយកបរណ៍េទេគចបប់គបត់យកេទប 

គបត់មកពីផ្រ វិញអត់ទបន់ញបំបបយេទ អត់ទបន់ញបំបបយេគមកបេណ្ដើរ គបត់យកេទប ្របបប់ថប

គបត់យកេទបេរៀន េហើយអញ្ជឹងម៉បក់ខ្ញុំគបត់ថបេបើេលបកយកគបត់េទបេរៀនសូមយកខ្ញុំេទបេទប ពី

គបត់មកអត់ទបន់ ញបំបបយអត់ទបន់អីអញ្ជឹង សូមឱ្យគបត់េនបញបំបបយេនបអីសិន េគថបអត់េទ េគ

េហបពីណបេគយកពី ហ្នឹងេទប ។ អញ្ជឹង្រគបន់ែតយកេទបបេណ្ដើរេចញផុតេទបពីមុខេយើងេគចង 

ចង ស្លបបេសកគបត់។ បបត់ តបំងពីេពលហ្នឹងរហូត បុ៉ែន្តឮែតេគថបេចញេទបហ្នឹង បបនែតមួយៃថ្ង

ពីរៃថ្ងេគ សំម្លបប់េចបល។ េយើងអត់អបចតបមដបនដូច្រសុកសម័យេយើងឥឡូវេទ ។  

ក៖ េដបយសបរកបលហ្នឹងគបត់ជបអ្នកអីេគបង? អ្នកេរៀនសូ្រតបង ? 

ខ៖ និយបយេទបគបត់អ្នកជួញដូរ ។  

ក៖ គបត់ជបអ្នកជួញដូរេពលសម្លបប់ែដរ ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ និយបយរួមឱ្យេទបអ្នកជួញដូរ អ្នកេចះដឹងក៏ពួកវបអត់ទុកេទ ។ 

ក៖ ឪពុកបងពីមុនបុ៉លពតនឹងគបត់េធ្វើកបរអីខ្លះបង?  



ខ៖ គបត់អត់េធ្វើអី គបត់េធ្វើសម្លកបរ ។ កបលេពលមុនបុ៉លពតគបត់េធ្វើសម្លកបរ គបត់កបប់្រជួកកបប់

អី អញ្ជឹង ដល់េពលមកចូលមកមិនទបន់ចូលបុ៉លពតេទេនប ៧៣ ្រគបន់ថបវបជិតចូល ដល់៧៥

ចូល េពញហ្មង។ េពល៧៣គបត់េនបរកសី ុអញ្ជឹងបុ៉ែន្តេគចបប់គបត់តបំងពី៧៣ ។  

ក៖ អញ្ជឹងម្តបយបងេធ្វើកបរអីេគែដរេពលហ្នឹង? 

ខ៖ េពលហ្នឹងម្តបយបងេនបែតេនបផ្ទះេមើលកូ ។  

ក៖ េហើយេនបសម័យបុ៉លពតម្តបយបងេធ្វើអ្វីខ្លះបង ? 

ខ៖ សម័យបុ៉លពតែបកពីកូនេចបេទប គបត់េទបរស់់េនបតបមកងចល័តអញ្ជឹងេគឱ្យគបត់េលើកដី 

ស្ទូង ដក អត់មបនេធ្វើអីេ្រកបពីអញ្ជឹង ។ 

ក៖ េហើយកូនៗទបំងអស់ហ្នឹងេនបជបមួយឪពុកម្តបយែដរ? ឫក៏…?  

ខ៖ អត់មបនេទ ែបកអស់ ែបកគ្នប ។ ចូលបុ៉លពតមកអញ្ជឹងបងេនបចបំផ្ទះេយើងេទបេហើយម្តប

យេនប េផ្សង បងប្អូន្របុស់្រសីេនបេផ្សងែបកទបំងអស់ ។ 

ក៖ បងដឹងេទថបេហតុអីេគបបនដបក់្រគួសបេហើយបងប្អូនែបកពីគ្នបអញ្ជឹងបង ? 

ខ៖ មិនដឹងែដរបុ៉ែន្តជបទូេទបគឺ្រកុម្រគួសបទបំងអស់គឺអញ្ជឹង គឺអញ្ជឹងទបំងអស់អត់មបនឱ្យេនបជំុ

គ្នប 

េទ។ កូនេធ្វើេនបេផ្សងៗឆ្ងបយៗ ពីគ្នបអត់អបចេឃើញគ្នបអត់អបចដឹងឮអីទបំងអស់ ។  

ក៖ េហើយដល់េពលអញ្ជឹង េនបេពលែដលែបកពីបុ៉លពត់នឹងមក េធ្វើេម៉ចបបនកូនេចបជំុគ្នបវិញ

បបន 

េទ ? 

ខ៖ ែបកពីបុ៉លពតអញ្ជឹងេទប កបលេពលហ្នឹងម្តបយបងេម៉បង្របបំហ្នឹង េម៉បង្របបំ េម៉បង្របបំមួយ

ហ្នឹង េគ្រតុវយកគបត់េទបសំលបប់េចបល ដល់េពលេម៉បង្របបំេម៉បង្របបំមួយហ្នឹងេវៀតណបមចូល 

។ េវៀតណបមចូល«េយើងេបើករថេ្រកបះផ្លុវេយើងទបំងអស់ដល់អញ្ជឹងេទបេគេហបែបកបុ៉លពត 

ដល់អញ្ជឹ ឹងេទបកូនេចបរត់រកម្តបយបយ បង្របុសខ្ញុំពីរនបក់េគេហបេគយកឡបនមកយកេហបអី



េហបេទៀត យកេទប្រសុកេគ គបត់ថបគបត់អត់េទបអីគបត់ែបកម្តបយគបត់តបំងពីេក្មងៗ ដល់អញ្ជឹ

ងគបត់ រត់រកម្តបយឪពុក ។  

ក៖ ដល់េពលអញ្ជឹងបបនជំុគ្នបវិញេទប ។ េហើយដល់េពលបងជួបគ្នបេហើយបងេនបទីកែន្លងែដល 

មុនដំបូងមុនអស់េនបម្តុំណបវិញបង? 

ខ៖ បងេនបភូមិរស្មី ។ 

ក៖ រស្មីេនបណបវិញបង?  

ខ៖ ភូមិរស្មីនឹងេនបេខត្តកំពង់ធំ ។  

ក៖ េហើយេនបេពលែដលបងចូលសម័យបុ៉លពតហ្នឹងបងេនបេខត្តណប ?  

ខ៖ បងេនបហ្នឹងែដរ ។ េហើយផ្ទះែដលបងែដលបងេនបណបបុ៉លពតេធ្វើឱ្យ ។ េនបក្នុងភូមិមួយៗ 

បុ៉លពតេធ្វើផ្ទះឱ្យ ៥ែម៉ត បេណ្ដោយ ៧ កបំជេណ្ដើរែត្របបំេទ េលើសពី្របបំគឺអត់េអបយេទសូម្បីែត

មួយ តឹកពីរតឹកក៏មិនេអបយ េគកំណត់ឱ្យកបំជេណ្ដើរែត្របបំេទ ស្រមបប់ដូចថបយប់អីេយើង េគេដើរ

េសុើប តបមេ្រកបមផ្ទះេ្រកបមអីចឹង ឱ្យឮ េបើសិនជបេធ្វើខ្ពស់េគអត់េនះេទ ។ េគអត់ឱ្យេធ្វើខ្ពស់ឱ្យេធ្វើ

ទបបៗ ។  

ក៖ អញ្ជឹងេនបេពលេដលបងបបនេចញពីសម័យបុ៉លពតនឹងមកបងេនបែតេនបកំពង់ធំហ្នឹងេទ?  

ខ៖ បងេនបហ្នឹងអត់េទបណបេទ ។  

ក៖ េហើយដល់េពលបងេនបហ្នឹង្រកុម្រគួសបទបំងអស់គឺហ្នឹងទបំងអស់គ្នប ។  

ខ៖ េនបហ្នឹង ចប!៎ 

ក៖ េហើយេនបេពលហ្នឹងបង្របកបអបជីវកម្មអីេគែដរេពលហ្នឹង ? 

ខ៖ លក់ដូរធម្មតប ។ េធ្វើែ្រសេធ្វើចម្កបរអញ្ជឹងលក់ដូរធម្មតប ។  

ក៖ អញ្ជឹងកបរេរៀនសូ្រតបងវិញ បងេរៀនពីមុនបុ៉លពតហ្នឹងបងបបនេរៀនអី ?  

ខ៖ ពីមុនបងអត់បបនេរៀនេទ ។ 



ក៖ ដល់េពលចប់បុ៉លពតមក ? 

ខ៖ ចប់បុ៉លពតមកបបនចបប់មបនសបលបេរៀន ។ ែដលអញ្ជឹងបងចូលេរៀនពីថ្នបក់ទីមួយ ដល់

ថ្នបក់ទី ្របបំអត់មបនលទ្ធភបពេទបេទៀត ។ េដបយសបរបងជីវភបព្រគួសបបងវបទីទបល់្រកដល់េពល

អញ្ជឹង បង អត់េចះជិះកង់ ដល់េទបេរៀនសបលបឆ្ងបយ េដបយអញ្ជឹងបងអត់អបចមបនលទ្ធភបព ត

េទបេទៀតបង ឈប់្រតឹមថ្នបក់ទី្របបំ ។ 

ក៖ សបលបបងេឈ្ម ា ះអីេគែដរ ? 

ខ៖ សបលបេរៀន តបំងេគបក។  

ក៖ េនបណបវិញបង?  

ខ៖ េនបជិតផ្ទះែដរ ។  

ក៖ េនបកំពង់ធំហ្នឹងបង ? 

ខ៖ េនបេខត្តកំពង់ធំ ។  

ក៖ េហើយកបលពីមុនបងេធ្វើែ្រសចម្កបរហ្នឹង េតើបងេចះេធ្វើអ្វីបែន្ថម ពីហ្នឹងបង?  

ខ៖ លក់ដូរធម្មតប ។  

ក៖ បងលក់អីេគវិញ្? 

ខ៖ លក់ដូរដូចជបបែន្លដូចជបនំបញ្ចុកដូចជបអីេយើង េយើងរកេចះែតចល័តរក្រគប់មក។ 

ក៖ អញ្ជឹងស្រមបប់ជីវិតឥឡូវហ្នឹងវិញបង បងគិតថបជីវិតឥឡូវហ្នឹងយ៉បងេម៉ចែដរបង ?  

ខ៖ ជីវិតឥឡូវវបខុសពីមុន េដបយសបរឥឡូវបងអត់លក់ដូរេទ ។ បងេធ្វើកបរអញ្ជឹងេទប បងេធ្វើកបរ

បងអបច េដើរេ្រកប េដើរេធ្វើ្រកចកេធ្វើអី ៃថ្ងេសបរ៍អបទិត្យេឡើងបងេដើរេធ្វើ្រកចក ។ េហើយៃថ្ងធម្មតបពី

ច័ន្ទដល់សុ្រក អញ្ជឹងបងេធ្វើកបរងបរ ។  

ក៖ េហើយបងគិតថបជីវិតរបស់បងពីមុនឥឡូវវបខុសែប្លកគ្នបបង ?  

ខ៖ ខុសែប្លកពីមុន។ 



ក៖ គិតថបវបល្អជបងមុនឬក៏វបអប្រកក់ជបងមុន ? 

ខ៖ វបល្អជបងមុន ។ 

ក៖ េដបយសបរអ្វីជបល្អជបងមុនបង ?  

ខ៖ េដបយសបរដូចថប្រសុកេទសេយើងែ្រប្របួល ឥឡូវហ្នឹងេយើងមបនមុខរបរេ្រចើន មបនជំនបញ 

េ្រចើន។  

ក៖ អរគុណេ្រចើនបងស្រមបប់កបរសម្ភបសែដលបងបបន្របបប់េ្រចើន បុ៉ែន្តខ្ញុំចង់សួរបែន្ថមមួយ

េទៀត ថប បងែដលមបនបញ្ហបអ្វីែដលបងគិតថបពិបបកខ្លបងបំផុតេនបក្នុងឆបកជិវិតរបស់បង ?  

ខ៖ េនបក្នុងឆបកជីវិតរបស់បង បងពិបបកបំផុត បងអត់ែដលេចញពីផ្ទះ បងេនបជបមួយម្តប

យរហូត រហូតដល់ៃថ្ងមួយ បងលក់ឥវ៉ាន់េនបផ្ទះហ្នឹង លក់ៗអស់េដើមអស់ចុង់ េដបយសបរបង

ឈឺបងហ្នឹង មបនកូន្របុសឈឺមួយេទៀត ដល់េពលអញ្ជឹងបង្រតុវរ៉ាប់រងក្នុង្រគួសបរែដរ អញ្ជឹង

េទបបងហ្នឹងអស់ េដើមអស់ចុងអបលីងបងនឹងេដើរេចញពីផ្ទះមករកកបរងបរេធ្វើចបប់ពី២០០១ នឹង

មកបងេចញពីផ្ទះមក រហូត ែបកម្តបយែបកបងែបកប្អូនមកអញ្ជឹង ។  

ក៖ ស្រមបប់ភបពល្អវិញបងគិតថបក្នុងឆបកជីវិតបងែដលជួបេនបភបពល្អបំផុតេទបង ?  

ខ៖ ឥឡូវអត់ទបន់មបនេទ េ្រព ា ះទបំងពីដឹងក្តមកបុ៉នេនះមកជួបេរឿងលំបបករហូតសូម្បីែតមបន 

្រគួសបមបនកូនគឺែតេនបែតមបនភបពលំបបកែដរ ។  

ក៖ អញ្ជឹងអរគុណេ្រចើនបងស្រមបប់ជីវ្របវត្តិែដលបងបបន្របបប់ វបពីតជបកម្សត់ែមន ស្រមបប់់

ជីវិត េយើងម្នបក់ៗ ថបគ្មបននរណបម្នបក់េនបល្អេទមបនបទពិេសបធពិបបក សប្យរីករបយ ទុក្ខ

្រពួយ អ្វីទបំង អស់ហ្នឹង បុ៉ែន្តអ្វីទបំងអស់ហ្នឹងគឺជបេមេរៀនមួយស្រមបប់េយើងទបំងអស់គ្នប េហើយ

សូមែថ្លងអំណរ គុណខ្លបំងែមនែទនស្រមបប់កបរសម្ភបសេនះេហើយខ្ញំ ុដឹងថបមួយេនះគឺជបពរ

ជ័យមួយសំរបប់កូនេចប 

បងស្រមបប់្របជបពលរដ្ធែខ្មរេយើងជំនបន់េ្រកបយែដលគបត់បបនស្តបប់េហើយគបត់បបនសិក្អំពី

ជីវ 



្របវត្តិរបស់បងរបស់អីទបំងអស់ ហ្នឹងេហើយ េហើយអញ្ជឹងេនបេពលែដលខ្ញុំចប់ខ្ញុំសូមថតរូបបង 

េហើយបន្ទបប់មកេទបខ្ញុំនឹងសេម្លងរបស់បងនឹងដបក់ចូលឌីស្តេនះ េហើយជូន ឌីស្តេនះបងមួយ

ែដរ េហើយបងអបចទុកស្តបប់េនបៃថ្ងេ្រកបយផងែដរ បបទេហើយអញ្ជឹងៃថ្ងហ្នឹងមបនែតបុ៉ណ្ណឹង អរ

គុណ 

េ្រចើន។ េតើបងមបនអីចង់បែន្ថមេទៀតេទ ? ចង់ឱ្យកូនេចបបងស្តបប់ៃថ្ងេ្រកបយេទប ។  

ក៖ ថបេបើកូនេចបបងប្អូនបបនឮេរឿងែដលខ្ញុំនិយបយអញ្ជឹងដល់េហើយកូននឹងដឹងថបខ្ញុំកម្សត់ ។  

ខ៖ បបទបងអរគុណេ្រចើន ។ 


