
កបរសំភបសន៍របសអំុ៊ចក អូន 

ក៖អ្នកែដលសំភបសន៍េឈ្មបះគុណធប   ខ៖អ្នកែដលត្ ូវបបនេគសំភបសន៍េឈ្មបះចក់ អូន 

ក៖ជំរបបសួរអំុ៊។ 

ខ៖ចប៎! ជំរបបសួក្មួយ។ 

ក៖ខ្ញុំេឈ្មបះគុណធបេហើយៃថ្ងេនះជបៃថ្ងទី២ ែខមិនប 

ឆ្នបំ២០១៧េហើយសកលវិទ្ល័យមួយេនបសហរដ្ឋអបេមរិចេរៀបចំគំេរបងេនះេដើម្ីបេអបយពួកេយើងអបចសំភបសន៍

ដល់្របជបជនកម្ពុជបទបក់ទងនិងជីវ្របវត្តិ្រកុម្រគួសបរផ្ទបល់របស់ពួកេគដូចេច្នបះខ្ញុំចង់សួរថបអំុ៊មបនេឈ្មបះេពញអ្វីែដ

រ។ 

ខ៖ចប៎! េឈ្មបះខ្ញុំេពញេឈ្មបះចក់ អូន។ 

ក៖ចក់ អូន ចុះអំុ៊មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទ។ 

ខ៖េឈ្មបះេ្រកបេហបអូនដ៏ែដល។ 

ក៖េហបអូនដ៏ែដល។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖ចប៎! េហើយឆ្នបំេនះអំុ៊មបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ។ 

ខ៖ចប៎! ខ្ញុំអបយុ៥៥។ 

ក៖៥៥។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖អំុ៊មបនចំាេទថបអំុ៊េកើតេនបឆ្នបំណបែដល។ 

ខ៖ឆ្នបំ១៩៦៣។ 

ក៖១៩៦៣អញ្ចឹងឆ្នបំេនះ៥៥េហើយ។ 

ខ៖ចប៎!។ 



ក៖អញ្ចឹងសួរអំុ៊េបើអំុ៊េនបចបំថប្របសិនអំុ៊ចបំថបឳពុកម្តបយអំុ៊ពួកគបត់មបនេឈ្មបះអ្វីេហើយពួកគបត់មបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើ

យ។ 

ខ៖ែម៉ខ្ញុំសព្វៃថ្ងគបត់េនបេតើប៉បខ្ញុំស្លបប់េហើយជំនបន់អបពូតេគយកេទបៃវេចបល។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖េនបេខត្តេពបធសបត់។ 

ក៖ខ្ញុំមបនចបំៃថ្ងកំេណើតគបត់េទ។ 

ខ៖៧៧។ 

ក៖អំុ៊្របុស។ 

ខ៖កបលគបត់ស្លបប់ហ្នឹង១៩៧៧។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖ែតខ្ញុំមិនបបនដឹងថបគបត់អបយុបុ៉ន្មបន្របសិនជបគបត់េនបសព្វៃថ្ង្របែហលចូល៦០ជបងេហើយែក្បរ៧០េហើយ។ 

ក៖ចប៎! អញ្ចឹងេពលហ្នឹងគបត់្របែហលជបអបយុបុ៉ន្មបនេពលែដលគបត់ស្លបប់។ 

ខ៖កបលេគយកគបត់េទប្របែហលជបអបយុ៣០ជបងេហើយចូលជិត៤០េហើយ។ 

ក៖អ៎! េនបេក្មង។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖អ៎! ចុះគបត់េឈ្មបះ? 

ខ៖គបត់េឈ្មបះចក់។ខបន់ ចក់។ 

ក៖ខបន់ ចក់។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖ចុះអំុ៊្រសីវិញ។ 

ខ៖ែម៉ខ្ញុំេឈ្មបះអុង សុខ។ 



ក៖អុង សុខ។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖ឆ្នបំេនះគបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយអំុ៊។ 

ខ៖គបត់អបយុ៦៨េហើយ។ 

ក៖៦៨េហើយ។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖ឥឡូវគបត់រស់េនបកែន្លងណបអំុ៊។ 

ខ៖គបត់េនបទួលេគបក។ 

ក៖េនបទួលេគបក។ 

ខ៖ចប៎! សព្វៃថ្ងគបត់មបន្រគួសបរមួយេទៀតេហើយ។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖ចប៎! គបត់មបន្រគួសបរថ្មី។ 

ក៖អញ្ចឹងអំុ៊ចបំេឈ្មបះ្រគួសបរថ្មីរបស់។ 

ខ៖េឈ្មបះែប៉ន ផុន។ 

ក៖ែប៉ន ផុន។ 

ខ៖ចប៎! ែតសព្វៃថ្ងគបត់កំពុងែតឈឺែម៉ខ្ញុំក៏ឈឺេលើសឈបមពុកខ្ញុំេ្រកបយគបត់ខ្វឹនពិកបរមួយចំេហៀងខ្លួនេនបេលើេ្រក។ 

ក៖គបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយអំុ៊។ 

ខ៖ពុកខ្ញុំចូល៧០េហើយ។ 

ក៖ពីមុខគបត់ឈឺគបត់េធ្វើកបរអីេគែដលអំុ៊។ 

ខ៖គបត់រត់រម៉ក។ 

ក៖រត់រូម៉ក់េនបភ្នំេពញេនះឯង។ 



ខ៖ចប៎! េនបភ្នំេពញដឹកេឈើ ដឹងសំណង់អីេអបយេគ។ 

ក៖ចប៎! ពួកគបត់បបនេរៀនខ្លះេទអំុ៊ដូចថបបបនេរៀន។ 

ខ៖គបត់ធ្លបប់បបនេរៀនេតើ។គបត់បបនេរៀនបបនថ្នបក់ទី៩។ 

ក៖អំុ៊្របុសអីអំុ៊។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖ជបប៉បទីពីរ។ 

ខ៖ចប៎! ជបប៉បទីពីរ។ 

ក៖េរៀនបបនថ្នបក់ទី៩។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖ចុះអំុ៊្របុសទី១។ 

ខ៖ប៉បខ្ញុំមិនសូវដឹងែតកបលហ្នឹងខ្ញុំេនបេក្មងៗ។ 

ក៖ចុះម៉បក់របស់អំុ៊វិញ។ 

ខ៖ែម៉ខ្ញុំគបត់េរៀនថ្នបក់ទី១១។ 

ក៖អ៎! ទី១១ទីសម័យហ្នឹង។ 

ខ៖ពីសង្គម។ 

ក៖េគរបប់ពីថ្នបក់ធំេទបថ្នបក់េ្រកបមែម៉ន។ 

ខ៖ថ្នបក់ទី១មួយេយើហឥឡូវេនះ។ 

ក៖នឹងេហើយអញ្ចឹងមបនន័យថបេគរបប់ពីទី១១មកពីមួយវិញទី១េស្មើថ្នបក់ទី១ឥឡូវហ្នឹង។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖អំុ៊មបនបងប្អូន្របុស្រសីបុ៉ន្មបននបក់ែដរ។ 

ខ៖បងប្អូនមបនេបើទបំងមុខទបំងេ្រកបយចូល១២នបក់េហើយ។ 



ក៖១២នបក់។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖េហើយពួកគបត់មបនេឈ្មបះអីេគខ្លះែដរ។ 

ខ៖េបើពួកខ្ញុំមុខខ្ញុំេឈ្មបះចក់ អូន បន្ទបប់មកេឈ្មបះចក់ ថូ។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖ទីបីចក់ រឹត។ ទីបួនចក់ ្រសីុងដល់មកេ្រកបយេទៀតេឈ្មបះែប៉ន ណុន។ 

ក៖ែប៉ន ណុន។ 

ខ៖ចប៎! ែប៉ន ្រសីធំ។ ែប៉ន ្រសីតូច ែប៉ន ្រសីនុច។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖េហើយេនបក្នុងេនបះគបត់ស្លបប់ជំនបន់អបពូត៤នបក់។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖ចប៎! 

ក៖្របុសរឺ្រសីអំុ៊។ 

ខ៖្របុស២ ្រសី២។ 

ក៖គបត់ឈឺ។ 

ខ៖ចប៎! គបត់ឈឺកបលហ្នឹងគបត់ឈឺេកើតពឺសេឈ្មបះចក់ សុភ័ណឈឺេកើតពឺស។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖គត់ស្លបប់្របែហលជបអបយុ៦ឆ្នបំ។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖េហើយបន្ទបប់មកេទៀតេឈ្មបះចក់ កបលហ្នឹងែម៉េហបថបកបសបំងេទ។ 

ក៖ចក់ កបសបំង។ 



ខ៖ចក់ កបសបំងហ្នឹងអបយុ២ខូបស្លបក់សែង្ង។ 

ក៖អ៎! អញ្ចឹង។ 

ខ៖ចប៎!ស្លបក់សែង្ងឈបមហូរដូចេយើងអបកមបន់អញ្ចឹង។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖ជួយមិនទបន់ស្លបប់។ 

ក៖អញ្ចឹងមបនន័យថបយកគបត់េទបែ្រសែដលែម៉នអត់អំុ៊។ 

ខ៖គបត់េនបជំនបន់កបលហ្នឹងគបត់េនបជំនបន់អបពូតភ្នំេពញេយើងអត់ជំលបស់េយើងេទប។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖ជីដូនខ្ញុំអ្នកេនបេមើលែម៉ខ្ញុំេទបេធ្វើកបរេទបខ្ញុំលឺែម៉ខ្ញុំគបត់និយបយគបត់ថបប្អូនស្លបប់អស់ពីរេហើយយីខ្ញុំគបត់ក៏ចបស់ែដ

ល។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖ជំនបន់ហ្នឹងគបត់ចបស់ពីមុខគបត់កបន់ធម៍ដល់េពលគបត់េទបេណបះគបត់េលងបបនកបន់ធម៍កបលជំនបនអបពូតេគ

េធ្វើបបបគបត់អញ្ចឹងគបត់េទបេរើសសែង្ងយកមកលីងេទបវបមបនលបយសែង្ងហ្នឹងក៏ប្អូនខ្ញុំេរើសសែង្ងហ្នឹងហូបក៏េដបយក

ន្ទុយសែង្ងហ្នឹងក៏ចបក់ទំលុះក្នុងេពបះហ្នឹងេហើយមួយេទៀតេឈ្មបះចក់ សុខស្ ាលប់ែដលេហើយមួយេទៀតេឈ្មបះចក់ 

វណ្ណបក៏ស្លបប់ែដលកបលហ្នឹងស្លបប់េនបតូចែដលេទបងប្អូនខ្ញុំសរុបទបំងមុខេ្រកបយ១២នបក់។ 

ក៖អញ្ចឹងមបួននបក់ែដលបបនស្លបប់ហ្នឹងេកើតជំងឺទបំងអស់អំុ៊ែន៎។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖អញ្ចឹងសរុបមកអំុ៊ជបកូនបងេគបេណ្ដោយ។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖កូនទី១២។ កូនទីមួយបេណ្ដោយ។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖អញ្ចឹងដូចជបអំុ៊ពីមុខេនះរហូបដល់ឥឡូវអំុ៊មបនេរៀនខ្លះេទអំុ៊។ 



ខ៖កបលហ្នឹងខ្ញុំមិនបបនេរៀនេទខ្ញុំេរៀនអក្ខរកម្មបបនបន្ទិចែតកបលេនបះជំនបន់ហ្នឹងេយើងេចញពីអបពូតមកវបេវទនប

ណបស់េហើយប្អូនសុទ្ធែតតូចៗកបលហ្នឹងែម៉គបត់េមម៉បយ។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖េហើយបបនខ្ញុំមកេទបខ្ញុំេធ្វើកបរេរបងច្រកចិញ្ចឹមែម៉ចិញ្ចមឹអីចិញ្ចឹមបងប្អូនណបស់។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖េដបយចិញ្ចឹមេ្រកបយមកែម៉ខ្ញុំគបត់ឈឺខ្លបំងេពកគបត់ឈឺធ្លបក់ឈបមតបមមបត់ដល់េពលេហើយេទបមបនឳពុកេ្រកប

យេគអត់េមើលគបត់េហើយបបនខ្ញុំេមើលែថប្អូនមិនខ្ញុំបបនេរៀនសូ្រតអីេទ។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖និយបយេទបជីវិតខ្ញុំកំសត់ណបស់េហើយេវទនបតសូ៊ចំេពបះែម៉ឳបងប្អូនេដើម្ីបអបនបគត់េដបយប្អូនបបនេរៀនសុខចិត្ត

េអបយប្អូនេចះ។ 

ក៖ជំនបន់ពុលពតអំុ៊អបយុបុ៉ន្មបនែដល។ 

ខ៖ជំនបន់ពុលពតខ្ញុំអបយុ្របែហលជបជបង១០ឆ្នបំ។ 

ក៖សូមេទបសសំុសួរបកេ្រកបយវិញអំុ៊េកើតេនបេខត្តណបអំុ៊។ 

ខ៖ខ្ញុំេកើតែខមបឃ។ 

ក៖ចុះេខត្ត? េនប្រសុកកំេណើត។ 

ខ៖ខ្ញុំេនបទួលេគបកម៉ង។ 

ក៖អ៎! ្រសុកកំេណើតេនបភ្នំេពញម៉ង។ 

ខ៖ចប៎! ្រសកកំេណើតេនបភ្នេពញ។ 

ក៖អញ្ចឹងេពលែដលេគជំលបស់ពីរួចពីពុលពតអំុ៊េនបភ្នំេពញដ៏ែដល។ 

ខ៖ពីមុខខ្ញុំជំលបស់ពីភ្នំេពញេទបខ្ញុំេទបេនបេពបធសបត់។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖េចញពីេពបធសបត់មកបបនមកេនបទួលេគបក។ 



ក៖ចប៎!។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖សំុេអបយអំុ៊ជួយែចកចបយអំំពីផលពិបបកស្ថបនភបពេនបសម័យពុលពតអញ្ចឹងែដលអំុ៊បបនឆ្លងកបត់។ 

ខ៖ចប៎! 

កបលពីជំនបន់ពុលពតខ្ញុំពិបបកែមនែទនេ្រពបះជំនបន់េនបះខ្ញុំបបនេទបដល់ហ្នឹងខ្ញុំអួលេដើមករកបលជំនបន់ហ្នឹងប៉បខ្ញុំជំ

លបស់ពីហ្នឹងេទបេនបអបកបេកបងដល់េហើយេពលេនបះខ្ញុំេនបតូចែទប៉បខ្ញុំគបត់ឈឺែម៉ខ្ញុំគបត់ដូលកង់ធ្លបក់ចូលបន្លបយ។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖ដល់េហើយខ្ញុំមបនបងប្អូនពីរនបក់េនបតូចៗដូចគ្នបហ្នឹងមបនែតចក់ 

ថូហ្នឹងេទែដលេទបហូសកំពឹសេនបបឹងតូចេនបអបកបេកបងហ្នឹងបបនយក្រតី 

យកកំពឹសហ្នឹងេទបដូចអង្កេគមកចិញ្ចឹមជីដូនខ្ញុំជីដូនខ្ញុំគបត់ចបស់យីមួយេទៀតចបស់មិនសូវដឹងអីេទប៉បខ្ញុំគបត់ឈឺែម៉

ខ្ញុំក៏េហើយបងប្អូនខ្ញុំសុទ្ធែតតូចៗេពលេនបះខ្ញុំពិបបកែមនែទនដល់ៃថ្ងមួយហ្នឹងេគ្របបប់ថបេគែចកអង្កបបនមួយនបក់

ពីរកំបុ៉ងមួយ្រគួសបរដល់េទបដល់េគេអបយ្រសូវយក្រសូវហ្នឹងមកបុកេហើយែរងយកអង្កមក្រតបំកិតលបយជបមួយស្លឹ

កអង្គបដីកូរេធ្វើនំេគបែចកបងប្អូនែចកមួយនបក់មួយស្លបបេ្រពៀៗែចកគ្នបហូបដល់េហើតេ្រកបយេទៀតចូលឆ្នបំ៧៥ខ្ញុំជំ

លបស់ពីហ្នឹងេទបដល់៧៦េគជំលបស់ខ្ញុំរហូតេទបដល់េពបធសបត់។ ចប៎! 

េទបដល់េពបធសបត់ខ្ញុែំបកែម៉ខ្ញុំេចញពីែម៉ខ្ញុំេទបេនបជបមួយែម៉បបនែតពីរយប់េទេគេអបយខ្ញុំេទបេធ្វើកងចល័តដល់េហើ

យេទបកងចល័តេគេធ្វើបបបខ្ញុំណបស់េគមិនេអបយម្ហូបអបហបរខ្ញុំបបនហូបេទជំនបន់ហ្នឹងមិនហ៊បនរត់លូនេទបណបេទ

ខ្លបចេគៃវណបស់។ 

ក៖ចប៎! 

ខ៖ដល់េពលេ្រកបយមកេទបខ្ញុំែបកពីែម៉ខ្ញុំរហូតមិនែដលជួបម្តបយេទេចះែតជំលបស់េយើងេអបយេធ្វើកបរតបមែ្រពកតប

មែ្រសអញ្ចឹងេរើកភ្លឺែ្រសេទបដល់ៃថ្ងមួយេនបះចូលដល់ឆ្នំា៧៧េគថប្រសុកែខ្មរេយើងេគបបនលំេដបះេហើយេគបបនរួច

េហើយ េហើយេគេហបប៉បខ្ញុំេឡើងពីអបសីមួយេរៀយគំវិញ។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖េហើយប៉បខ្ញុំក៏េឡើងមកទទួលតបខ្ញុគំបត់ស្លបប់ដល់តបខ្ញុំគបត់ស្លបប្រសបប់ែតប៉បខ្ញុំេទបលួចេកបសក់េនបក្នុងៃ្រពេចញ

មកវិញបបន្របបំ 

្របបំមួយៃថ្ងេគយកប៉បខ្ញុំៃវេចបលដបក់េនបក្នុងកខ្នងេសះេហើយេគ្របបប់ខ្ញុំថបប៉បែអញេគយកេទបចំកបរបបត់េហើយខ្ញុំថប



េគយកេទបណប 

េគថបដបក់ខ្នងេសះេទបបបត់េហើយេហើយេពលេនបះខ្ញុំេឃើញប៉បខ្ញុំែដលខ្ញុំរត់មកដល់ហ្នងឹេសះហ្នឹងចំងបយ្របែហល៥

ែម៉តពីគ្នប។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖េយបធបវបៃវខ្ញុំនិងខ្នង 

ែខ្សៃទខ្ញុំធ្លបក់ឈបមខ្ញុំរត់មិនទបន់ប៉បខ្ញុំេទេហើយេគយកប៉បខ្ញុំេទបែបកប៉បខ្ញុំរហូតបបនរយះេពលបីែខេ្រកបយមកែគែ្រស

កេទៀតេគថបផ្ទះណបមបនយុវជនេអបយេលបតចុះេចញពីផ្ទះេបើមិន្រពមេទេគហ្នឹងចូលដល់ក្នុងផ្ទះយុវជនេគនិងសំ

លបប់េចបលេពលេនបះពូខ្ញុំលឺសូរអញ្ចឹងរត់ចុះមកបបន៥ជំហបនេគចបញ់ពូខ្ញុំបបក់េជើងេហើយេគយកអីចបក់ចំបំពងក

គបត់ដូចសត្វែឆ្កអញ្ចឹងណបស់េវទនបណបស់។ 

ក៖អញ្ចឹងស្លបប់។ 

ខ៖េពលេនបះគបត់ស្លបប់េហើយេយើងែបកគ្នបខបងប៉បក៏ស្លបប់អំុ៊ពុលអំុ៊បងេគបង្អស់ខបងប៉បខ្ញុំហ្នឹងគបត់ពុលពងគីង្គក់

ស្លបប់េ្រកបយមក្រកុម្រគួសបរខបងបងខ្ញុំេគយកេទបសំលបប់េចបលអស់េនប១២នបក់សំលបប់ទំាងអស់បែណ្ដទឹកទេន្ល

ឆ្នបំ៧៥ហ្នឹង។ 

ក៖េដបយសបរពួកគបត់បបនេរៀនសូ្រតែមនអំុ៊។ 

ខ៖ចប៎! គបត់េមទបហបន។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖គបត់ខបងេមទបហបនេហើយប្តីគបត់េមទបហបនែដលេគយកមកសំលបប់េចបលេនបេពបធសបត់េហើយេ្រកបយមក

េទៀតជំលបស់ផុតេចញមកែបកគ្នបអស់េហើយរហូតេវៀតណបមៃវដបក់រហូតេ្រកបយមកេគ្របប់ថបេគេអបយេយើងេរើស

មនុស្ស១០០នបក់េទបទេន្លរសបបេពលេនបះខ្ញុំម្នបក់ឯងេហើយកូនេក្មងផងេគសុទ្ធែតបបនចបមេទជួយខ្ញុំេពលេនបះេគ

េហបខ្ញុំថបសំ។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖េគេហបខ្ញុំថបសំ 

សំែអញលូនចូលមក្រកុមេយើងមកេគេរើសេទបទេន្លសបបេទបេធ្វើ្រតីេហើយខ្ញុំេគេអបយត្រមង់ឈរទបំងពី១២យប់េព



លេនបះខ្ញុំលំកិលម្តងតិចៗមកចូល្រកមេគេផ្សងៗដូចថប្រកុមេលើកភ្លឺេហើយខ្ញុំចូល្រកុមបន្លបយេហើយខ្ញុំេចះែតលំកិន

រហូតមកដល់្រកុមែដលេយើងេទបទេន្លសបបហ្នឹងមកបួនភ្លឺេគចបប់េផ្តើមរបបមនុស្ស្រតឹមខ្ញុំម៉ងមួយរបយនបក់។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖ចប៎!

្រតឹមខ្ញុំមួយរបយនបក់េទបទេន្លសបបរហូបបបនរយះេពល្របែហលជបពីរឆ្នបំេគេអបយមកេលើវិញហ្នឹងេវៀតណបមៃវដបច់

េហើយ។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖ចប៎! 

េឡើងមកេលើវិញខ្ញុំែបកែម៉ែបកបងប្អូនអស់េហើយេពលេនបះខ្ញុំឈឺខ្វឹនខ្ញុំវបផងអូផងបបនចបស់ៗគបត់ជួយអូសជួយ

ទបញៃដទបញអីហ្នឹងេឡើងមកដល់ភ្នំេពញែម៉ខ្ញុំបេង្ហបះក្លេគយកែម៉ខ្ញុំេទបេនបបេង្ហបះក្លដូចថប្របែហលជបេគ

យកេទបសំលបប់េចបលអស់េហើយមួយឆ្នបំហ្នឹងេវៀតណបមជិតៃវដបច់ហ្នឹងខ្ញុំរត់េទបយកែម៉ខ្ញុំទបំងឈឺទំនបំយកែម៉មកវិ

ញរហូតទបំងពីេពលេនបះមិនខ្ញុំនិយបយេលងេចញដុចថបពិបបកបញ្ហបែដលជំនបន់ពុលពតហ្នឹងេបើសិនជបេយើងេបើនិ

យបយមួយៃថ្ងនិយបយមិនអស់េទែតដល់រយះេពលេ្រកបយកន្លងផុតវិញចូលឆ្នបំ១៩៧៩ហ្នឹងេយើងេចញមកវិញេយើ

ងេយើងេធ្វើដំេណើររហូតេចញពីេពបធសបត់ហ្នឹងមករហូតេយើងេធ្វើដំេណើររហូតដល់ទួលេគបកេយើងវិញមកេនបទួល

េគបកេយើងចបប់េផ្តើមែម៉ខ្ញុ ំខ្ញុំេផ្តើេធ្វើកបរេរបងច្រកេដើម្ីបចិញ្ចឹមបងប្អូនហ្នឹងចប៎!។ 

ចិញ្ចឹមបងប្អូនរហូតដល់សព្វៃថ្ងរយះេពលេ្រកបយមក្រតឹមខ្ញុំមបន្រគួសបរកន្លងមកេទៀតជីវិតខ្ញុំែដលរស់េនបជបមួយ

ែម៉ខ្ញុំេយើងរហូតឆ្នបំ១៩៨០ជបងហ្នឹងខ្ញុំេរៀបចំ្រគួសបរខ្ញុំែបកពីែម៉ខ្ញុំរស់េនប្រគួសបរេផ្សងពីគបត់េ្រកបមមកខ្ញុំមិនថបប្តីខ្ញុំ

គបត់េធ្វើសំណង់ដូចគ្នបប្តីខ្ញុំនិងេទបខបងេ្រកបមបនបញ្ហបេផ្សងៗខ្ញុំមិនដឹងេទណបស់។ 

ក៖េពលហ្នឹងែម៉របស់ជបអ្នកគូសផ្គងេអបយរឺក៏្រសលបញ់។ 

ខ៖ចុះែម៉ជបអ្នកេរៀបចំេអបយ។ 

ក៖អ៎!ចុះេពលដឹងអំុ៊េនបទួលេគបែមន។ 

ខ៖ចប៎៎! ខ្ញុំេនបទួលេគបក 

ក៖្រគួសបររបស់អំុ៊គបត់េឈ្មបះអ្វីែដល។ 

ខ៖គបត់េឈ្មបះេពប បុណ្យថន។ 



ក៖បុណ្យថន។ 

ខ៖ចប៎! គបត់រស់េនបអឺ្រសុកកំេណើតគបត់្រសុកកណ្ដាល្រស្ទឹង េខត្តកណ្ដល ភូមិកេន្ដបង។ ចប៎!

េហើយេ្រកបយមកខ្ញុំមបន្រគួសបរ 

្រគួសបរខ្ញុំេធ្វើកបរសំណង់ខ្ញុំក៏លក់ទឹកសែន្តកខ្ញុំឈប់េធ្វើកបរេហើយខ្ញុំមបន្រគួសបរខ្ញុំដល់េហើយឆ្នបំ៧០ ៃថ្ង៥ 

គបត់ចបប់េផ្តើមឈឺដល់េពលឈឺេទបខ្ញុំមិនដឹងគបត់ឈឺេរឿងអីខ្ញុំមិនដឹងេទេមើលគបត់ 

េមើលែថរទបំគបត់រហូតដល់គបត់ស្លបប់បបនខ្ញុំដឹងថបខ្ញុំមបនបញ្ហបក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំែតជីវិតរបស់ខ្ញុំរបល់ៃថ្ងខ្ញុំអភ័ព្វចិត្តែម

នែទនគឺបញ្ហបមួយែដលសង្គមេគស្អំេខ្ពើមគឺជំងឺេកើតេអជន៍ហ្នឹងណបស់ែដលមបនផ្ទុកេមេរបគេនបក្នុង្រកុម្រគួសបររប

ស់ខ្ញុ ំខ្ញុំមិនអីេទមបនែតខ្ញុំមួយែតសព្វៃថ្ងខ្ញុំមបនែត្រពះែតែដលអបចជួយជីវិតខ្ញុំ។ 

ក៖ចប៎! 

េហើយសព្វៃថ្ងេនះខ្ញុំមបនបញ្ហបខ្លបំង្រកុម្រគួសបរខ្ញុំមួយែផ្នកេដបយសរែតខ្ញុំពិបបកនិយបយមិនេចញេដបយសបរកូន្រសី

ខ្ញុំេធ្វើកបរចង់ងបប់ែតប្តីរបស់វបមិនគិត គិតែតពីផឹក្រសប។ 

ក៖អំុ៊មបនកូន្របុស្រសីបុ៉ន្មបននបក់ែដលអំុ៊។ 

ខ៖សព្វៃថ្ងខ្ញុំមបនកូនែតពីរនបក់្រសី។ ្រសីទបំងពីរ។ 

ក៖គបត់េឈ្មបះអ្វីខ្លះអំុ៊។ 

ខ៖េឈ្មបះេពប បញ្ញប។ េពប វិច្ចកបរ។ 

ក៖ចប៎! អញ្ចឹងពួកគបត់ដូចជបឥឡូវហ្នឹងគបត់កំពុងេធ្វើកបរអ្វីែដល។ 

ខ៖គបត់េធ្វើកបរេរបងច្រក។ 

ក៖ទបំងពីរនបក់អីអំុ៊។ 

ខ៖េធ្វើបបនមួយបងមួយេទៀតេនបេពបធសបត់។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖ចប៎! មបន្រគួសបរេនបេពបធសបត់។ 

ក៖ចប៎១។ 



ខ៖េហើយសព្វៃថ្ងខ្ញុំមបនេចបបួនែតេនបសព្វៃថ្ងហ្នឹងក្នុងខ្លូនេនះមបនបីេនបេពបេឈ្មបះេហង វណ្ណប។ េហង ្រសីេនត។ 

េហង ្រសីនឹត។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖ចប៎! សព្វៃថ្ងជបមួយខ្ញុំបីនបក់េហើយម្តបយេឈ្មបះេពប វិច្ចកបរហ្នឹងេនបជបមួយខ្ញុំសព្វៃថ្ង។ ចប៎!។ 

ក៖អញ្ចឹងអំុ៊េនបជបមួយកូនេហើយហ្នឹងេចបបីនបក់។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖ចុះតបំងពីអំុ៊ធំដឹងក្តីមកេហើយរហូតដល់ឥឡូវអំុ៊ធ្លបប់ដូចជបឆ្លងកបត់េធ្វើកបរងបរអ្វីែដលេនបក្នងុជីវិតអំុ៊។ 

ខ៖ចប៎! ខ្ញុំពីតូចមកដល់បុ៉ណ្ណឹងខ្ញុំឆ្លងកបត់េធ្វើកបរេរបងច្រក េធ្វើកបរសំណង់ លក់ទឹកសែន្តក លក់មីឆប 

ខ្ញុំេធ្វើកបរផ្ទះេគបំេរើផ្ទះេគ េធ្វើចុងេភបេនបផ្ទះេគ ផ្ទះឯកឩត្តម 

សីុឈ្មួយេគេលងចបនគុយទបវេដើម្ីបអបនបគតកូនបបនេរៀនសូ្រតែស្វងរកចំេណះេចះដឹងក្នុងសង្គមខ្ញុំសុខចិត្តតសូ៊

ម្នបក់ឯងេទបះប្ីបលំបបកយ៉បងណបក៏េដបយខ្ញុំឈឺស្កបត់យ៉បងណបស់ក៏េដបតេទបះប្ីបខ្ញុំឈឺ 

ខ្ញុំឈឺេជើងក៏េដបយខ្ញុំតសូ៊សំរបប់កូនខ្ញុំេដើម្ីបេអបយកូនខ្ញុំបបនេរៀនសូ្រតេអបយដឹងថបេនបក្នុងសង្គមេយើងមបនសល៍ធ

ម៍សំរបប់រស់េនបក្នុងសង្គម។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖ចប៎។ 

ក៖អញ្ចឹងសំរបប់កូនរបស់អំុ៊គបត់េរៀនដល់ថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដលអំុ៊។ 

ខ៖ចប៎!បងេរៀនបបនថ្នបក់ទី៦ ប្អូនបបនថ្នបក់ទី៩។ 

ក៖្របលងបបត់ឌុបេហើយ។ 

ខ៖ចប៎! 

េហើយសព្វៃថ្ងខ្ញុំេនបពិបបកចិត្តែមនែទនសំខបន់េរឿង្រកុម្រគួសបររបស់ខ្ញុំមិនអបចអ្នកណបមួយេដបះ្រសបយបបនេនបក្នុ

ងជីវិតេយើងេអបយតសូ៊មបនែត្រពះអង្គែដលជួយេអបយេយើងបបនអស់ទុកកង្វបល់អស់ហ្នឹង។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖ែផ្អកេទបេលើ្រពះអង្គ។ 



ក៖ទបំងពីអំុ៊ធំដឹងក្តីមកទបំងពីេនបេក្មងមកអ៊មធ្លបប់មបនក្តី្រសៃមសំរបប់អនបគត់អត់ដូចថបេនបេក្មងអញ្ចឹងថ្លបប់សម័យ

អ្វីមួយសំរបប់អនបគត់។ 

ខ៖ធ្លបប់េតើែតអត់បបនសម័យដូចថបេបើសិនជបជំនបន់អបពត 

េបើេចញពីសម័យអបពតវិញនឹកេឃើញថបេបើសិនជបមួយេរៀនសូ្រតមបនចំេនះេចះដឹងេនបក្នុងខ្លួនគំនិតខ្ញុំមួយចង់េធ្វើ

ជប្រគួសបរបេ្រងៀនមួយសំរបប់ក្នុង្រគួសបរមួយរបស់ខ្ញុំែតខ្ញុេំគបលបំណងខ្ញុំមិនបបនសំេរចេសបះេហើយទី២កបរ្រសៃម

េទបេលើ្រកុម្រគួសបររបស់ខ្ញុំកូនខ្ញុំនឹកគិតថបេបើសិនជបកូនខ្ញុំបបន 

្របែហលជបកូនខ្ញុំបបនកបរងបរធំនិងេគេហើយែតអកុសលគ្នបកំ្រពបឳពុករស់េនបជបមួយជីតបគបត់គ្មបនសល្បធម៍ក្នុង

្រកុម្រគួសបរខ្ញុ ំ

ខ្ញុំមិនែដលេធ្វើេទបកបរេនបេរបងច្រកេទបទុកេអបយេនបជបមួយគបត់មិនបបនេរៀនដូចេគេទបបនេរៀនតិចតួចមូយៃថ្ងវបល់

ល្ងបចេនបែតគបត់មិនេពញចិត្តសំរបប់្រកុម្រគួសបរខ្ញុំែដល 

ជីវិតេនបក្នុង្រកុម្រគួសបរខ្ញុំេហើយខ្ញុំសំែដងកបរេនះអស់ពីចិត្តែដលខ្ញុំខំលបត្រតដបងេនបក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទុក្រពួយបំផុ

តសព្វៃថ្ងគឺមបនជំងឺហ្នឹងេហើយនិងេលើសឈបមេទៀត។ 

ក៖អញ្ចឹងចង់សំុសួរេតើឩបសគ្គអ្វីេទបែដលអំុ៊គិតថបដូចថបជបឩបសគ្គែដលលំបបកជបងេគេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊។ 

ខ៖ឩបសគ្គសំរបប់ជិវិតរបស់ខ្ញុំបំផុតដូចថបជំងឺខ្ញុ ំ

ខ្ញុំមិនថបេទែតសព្វៃថ្ងមបនឩបសគ្គធំបំផុតក្នុង្រកុម្រគួសបររបស់ខ្ញុំគឺ្រកុម្រគួសបរនិងម៉ងដូចថបែគមិនមបនផ្តល់ភបពក

ក់េក្តបេនប្រកុម្រគួសបរេយើងេគបលែដលែដលេគបលអត់មបំេគអត់មបនយល់េគអត់មបនគិតេគអត់មបនខ្វល់េគដឹងែត

្រពលឹមេឡើងេគកបន់ដប្រសប្រពលឹងេឡើងេគដឹងែតផឹកេគដឹងែតយប់េឡើង្របពន្ធកូនមកដល់ផ្ទះដឹងែតរកេរឿងទុក

្រពួយខ្ញុំគឺសំខបន់បំផុតគឺ្រកុម្រគួសបររបស់ខ្ញុំហ្នឹងម៉ង។ 

ក៖អំុ៊ខ្វល់ខ្វបយអំពីកូន។ 

ខ៖ចប៎! 

អំពីកូនែមនែទនែត្រគបន់ែតថបេទបះប្ីបខ្ញុំមបនបញ្ហបបុ៉ណ្ណបក៏េដបយែតខ្ញុំមិនរុញរបលេនបក្នុងឆបកជីវិតរបស់ខ្ញុំេទគឺខ្ញុំត

សូ៊ទបល់ែតផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំែតខ្ញុំមិនចុះចបញ់អ្វីទបំងអស់គឺខ្ញុំតសូ៊េដើម្ីបចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំេចបខ្ញុំេទបះប្ីបខ្ញុំេធ្វើលុះ្រតបែតខ្ញុំ

េដើរេលងេកើត។ចប៎!

េបើសិនជបខ្ញុំេដើរបបនេទបះជបកបរងបសំណង់ក៏ខ្ញុំេធ្វើកបរកបរងបរអ្វីក៏ខ្ញុំេធ្វើែដលេដើម្ីបលុយសំរបប់ចិញ្ចឹមជីវិតេទបះប្ីបេគ

េហបេទបេបបកេខបអបវក៏ខ្ញុំេទបេគេហបខ្ញុំេទបេកបសខ្យល់េទៀតក៏ខ្ញុំេទបេហើយេបើេគេហបេអបយេមើលកូនក៏ខ្ញុំេទបខ្ញុំបំេរើអ្ន



កចបស់ជរបែដលលបងអបចម៍េលងេនបមេគេដើម្ីបយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំេចបខ្ញុំក៏ខ្ញុំេទបពីេ្រពបះខ្ញុំអេតើរុញរបេទគឺខ្ញុំត

សូ៊េនបក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ 

ក៖អញ្ចឹងដូចជបអំុ៊បបនែចកចបយមកអំុ៊ឆ្លងកបត់ឩបសគ្គេ្រចើនែមនែទនេនបក្នុងជិវិតអំុ៊បុ៉ែន្តបបនយកឈ្នះវបេដបយកបរ

តសូ៊អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរអំុ៊ថបេតើអ្វីេទបជបស្ថបនភបពមួយដ៏រីករបយជបងេគេនបក្នុងឆបកជីវិតរបស់អំុ៊េនះ។ 

ខ៖គឺរីករបយបំផុតេនបក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំេនះេ្រពបះអីខ្ញុំបបនថ្វបយខ្លួនេទប្រពះហ្នឹងេធ្វើកបរអស្ចបរ្យេនបក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ

េទបះជបឩបសគ្គបុ៉ណ្ណបក៏ខ្ញុំអត់ខ្លបចែដលក៏ខ្ញុំតសូ៊រហូតខ្ញុំេងើបរហូតេ្រពបះខ្ញុំមិនចបញ់អបរម្មណ៍របស់េគេហើយក៏មិន

ចបញ់ចិត្តរបស់េគចង់េធ្វើអ្វីក៏េដបយខ្ញុំដឹងថបខ្ញុមំបន្រពះពិតខ្ញុំមបនសង្ឹឃមេទបេលើ្រពះ។ 

ក៖អញ្ចឹងដូចជបខ្ញុំបបនដឹងថបអំុ៊គឺជបសមបជិកេនបក្នុងសសនបច្រកេតើអំុ៊មូលេហតុអ្វីដំបូងេគែដលេធ្វើេអបយអំុ៊ដូចជប

ផ្លបស់ប្តូរគំនិតេហើយេជឿេទបេលើ្រពះេយសូ។ 

ខ៖ចប៎ៗៃថ្ងមួយខ្ញុំកបលហ្នឹងខ្ញុំនិយបយមកេ្រកបយវិញចុះ។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖កបលហ្នឹងមុខដំបូងមកខ្ញុំមកេនបហ្នឹងខ្ញុំលំបបកែមនែទនស្មុគក្នុងចិត្តៃថ្ងមួយខ្ញុំេឃើញជិញកង់កបត់ហ្នឹងេហើយបង

ម៉បលីគបត់េនបផ្ទះមុខខ្ញុំក៏សួរគបត់បងៗបបរំាងេគចុះមកេធ្វើអីេទបបបរបំងេគចុះមកេជឿសបសនបេយសូ៊េហើយបងឯង

េទបវិហបរជបមួយខ្ញុំេទបខ្ញុំថបចូលេទបខបងវិហបរេយសូ៊ហ្នឹងេគយកអ្វីខ្លះែដលបងេគមិនយកអ្វីេទេគេអបយេយើងចូល

ថ្វបយខ្លួនេទបេយើងេទបស្តបប់្រពះបន្ទួល្រពអង្គេទបេហើយកបលហ្នឹងខ្ញុំពិបបកចិត្តែមនែទនខ្ញុំគិតពីយំខ្ញុំមកេធ្វើផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំ

មកេនបែសនសុខខ្ញុំេវទនបណបស់បញ្ហបជបេ្រចើនេហើយដល់េពលខ្ញុំេជឿេលើសបសនបេយសូ៊េទបដល់ហ្នឹងគឺមបនចិត្តមួ

យរំេភើបអរែមនែទនែដលមបនបញ្ហបេពលខ្ញុំស្តបប់្រពះបន្ទួលថបកបរបញ្ហបអស់ទបំងេនបះវបរំែលកេចញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំ

េពលេនបះខ្ញុំទំលបក់អេ្រនកដ៏ធ្ងនេណះេបបះេចបលខ្ញុំ្រសវ៉ាយក្រពះេដើម្ីបេយើងថ្វបយខ្លួនេទប្រពះអង្គ្រពះអី្រពះអង្គជប

អ្នកកំសបន្តជីវិតរបស់ខ្ញុំ្រពះអង្គជបេលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំសំរបប់មនុស្សេគមិនយល់អីចិត្តរបស់េយើេទមបនែត្រពះជបអ្ន

កយល់ចិត្តេយើង។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖េយើងេធ្វើអ្វីក៏េដបយេធ្វើដំេណើរេទបណបក៏េដបយខ្ញុំថ្វបយេលើ្រពះអង្គសូម្រពះអង្គឃំុ្រគងកូនមបនែត្រទងេទជួយកបរ

ពបរឃំុ្រគងេហើយេនបក្នុងជីវិត្រកុម្រគួសបររបស់កូនសូម្រទងជួយេអបយកូនបបនភ្លឺៃនពន្លឺរបស់្រទង់កំុេអបយកូនភ្លឺក្នុ

ងកបរអប្រកក់េឡើយសូមេអបយកូនភ្លឺក្នុងេសចក្តីជំេនឿរបស់្រទងេអបយកូនភ្លកឺ្នុងអបហបរែដលឆ្ងបញ់ពិសបរបំផុតគឺ្រពះ

បន្ទូលរបស់្រទង់។ 



ក៖ចប៎! 

អញ្ចឹងអំុ៊ចង់សួរអំុ៊មួយថបេពលែដលអំុ៊ធ្លបប់រស់េនបជបមួយឳពុកម្តបយេហើយធ្លបប់រស់េនបជបមួយ្រគួសបរមុខេនបទួល

េគបកេនបផ្ទះជួលរឺេនបផ្ទះខ្លួនឯង។ 

ក៖កបលហ្នឹងេនបជបមួយម្តបយផ្ទះខ្ញុំមបនក៏បុ៉ែន្តខ្ញុំលក់េមើលប្តីអស់(ព្បបលជំងឺប្តី)។ ចប៎! ខ្ញុំលក់េមើលប្តីអស់េទប។ 

ក៖េដបយសបរអត់ដឹងគបត់ឈឺអី។ 

ខ៖ចប៎!អត់ដឹងគបត់ឈឺអីេទខ្ញុំេចះែតេមើលទបល់ែតអស់លុយេនបសល់ែត១៥០០គត់ប្តីខ្ញុំ។ 

ខ្ញុំដបច់ចិត្តយកគបត់េទបេពទ្យេគថបខុសេនះខុសេនបះដល់េហើយខ្ញុំ្រទំាមិនបបនេទខ្ញុំយកមកខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងពីផ្ទហែម៉

េក្មកមកខ្ញុំចូលេពទ្យសេម្តចឳេយើងហ្នឹងេហើយេគក៏ទទួលេមើលេហើយេគបូមឈបមបូមេហើយេគសន្ៃថ្ងសុ្រកេទប

ប្តីខ្ញុំេទបវិញដល់េហើយប្តីខ្ញុំគ្មបនបបនដល់ៃថ្ងសុ្រកណបស្លបប់ៃថ្ងច័ន្ទ។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖ចប៎! គបត់ស្លបប់េហើយដល់េពលស្លបបេហើយខ្ញុំេមើលអស់េហើយេនបសល់១៥០០ហ្នឹង។ 

ខ្ញុំអស់ពីខ្លូនេហើយណបកូនេនបតូចណបប្តីឈឺអស់រលីញដល់េពលដឹងខ្ញុ្ំរបបប់េពទ្យវិញថបប្តីខ្ញុំស្លបប់េហើយអញ្ចឹងេបើ

គបត់ស្លបប់េហើយបងឯងេទបេធ្វើបុណ្យេធ្វើអីេអបយគបត់េហើយេទបចបំមកវិញដល់េពលខ្ញុំេធ្វើបុណ្យេធ្វើអីេហើយក៏មកវិញ

ដល់េពទ្យេគសួរខ្ញុំ។ 

ខ្ញុំសួរគបត់ថបប្តីខ្ញុំឈឺអីែគេបើសិនជបបងែអងទប់ស្មបរតីេទបខ្ញុំយកកូនបងឯងមកេមើលែតឈបមកូនបងឯងមិនអីេទឥ

ឡូវបងឯងទប់ស្មបរតីថបចប៎

ឥលូវេលបក្រគូ្របបប់ខ្ញុំេទបប្តីគបត់ឈឺដល់គបត់្របបប់ថបប្តីខ្ញុំេកើតេមេរបគេអជន៍ខ្ញុំតូចចិត្តខ្លួនឯងែមនែទនអកុសលខ្ញុ ំ

ខ្ញុំមិនែដលេទបណបមកណបេហតុអីខ្ញុំមកជួប្របទះអញ្ចឹងក៏បុ៉ែន្តៃថ្ងមួយមកខ្ញុំេជឿេលើ្រពះខ្ញុំទំលបក់អែ្រនកហ្នឹងេចប

ល(ឈប់ខ្វបយខ្វល់)ខ្ញុំ្រសវបយក្រពះេអបយ្រពះអង្គជួយក្នុងជីវិតខ្ញុំបបនេពទ្យេអបយថ្នបំជួយពន្បបលបបនខ្ញុំរស់ដល់

សព្វៃថ្ងេនះ។ 

ក៖អញ្ចឹងេពលែដលអំុ៊ផ្លបស់មកេនបែសនសុខ្របែហលជបឆ្នបំបុ៉ន្មបនែដល។ 

ខ៖ខ្ញុំផ្លបស់មកហ្នឹង្របែហលជប២០១០។ 

ក៖េពលហ្នឹងអំុ៊ចបប់េផ្តើមេរៀនជបមួយែអលឌឺ។ 

ខ៖ហ្នឹងេហើយខ្ញុំចូលេរៀនេហើយ។ 



ក៖្របែហលជបឆ្នបំ២០១១។ េ្រពបះែអលឌឺេហបះមកឆ្នបំ២០១១។ 

ខ៖ចប៎! ខ្ញុំចូលេរៀនឆ្នបំហ្នឹង 

ក៖អញ្ចឹងដូចជបអ្វីែដលអំុ៊បបនែចកចបយអំពីភបពរីករបយែដលបបនស្គបល់ដំណឹងល្អអញ្ចឹង្របសិនេបើឃ្លឹបសំេលងមួ

យេនះវបបបនលឺដល់កូនៗរបស់អំុ៊េចបរបស់អំុ៊ជំនបន់េ្រកបយេទៀតេតើអ្វីេទបជបបំណង្របបថ្នបសំរបប់ពួកគបត់ៃថ្ងអនបគ

ត់េទ។ 

ខ៖ខ្ញុំសព្វៃថ្ងខ្ញុំកំពងែតេស្នើររបល់ៃថ្ងេនះេអបយែតេចបខ្ញុំបបនេរៀនេចះដឹងទូលំទូលបយេចះអបនេចះេមើលខ្ញុំចង់េអបយ

េចបខ្ញុំេដើរតបមពន្លឺរបស់្រទង់េហើយសព្វៃថ្ងខ្ញុំេឃើញសមបជិកេនបក្នុង្រពះវិហបរែដលបបនកបរងបរេធ្វើដូចែអលឌឺអញ្ចឹង

ខ្ញុំសប្យចិត្តែមនែទនេបើសិនកូនខ្ញុំបបនេទបខបងហ្នឹងវិញមិនដឹងខ្ញុំសប្យចិត្តយ៉បងណបេទ។ 

ក៖េធ្វើជបអ្នកផ្សព្វផ្យសបសនបេពញេម៉បង។ 

ខ៖ចប៎! 

ខ្ញុំ្រសលបញ់ែមនែទនេ្រពបះគ្មបនអីសំរបប់ជីវិតរបស់េយើងេទគឺ្រពះអង្គជបអ្នកបេង្កើតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបេង្កើតែផនដីបេង្កើ

តនូវអបរម្មណ៍បេង្កើតនិយបយេទបទបំងអស់សំរបប់ចិត្តខ្ញុំគឺចង់េផ្តបតខបងហ្នឹង។ 

ក៖ចប៎ៗ។ 

ខ៖េដើម្ីបេអបយេចបបបនេទបខបងែអលឌឺបេ្រងៀនេពញេម៉បងអញ្ចឹងណបស់។ 

ក៖ចប៎!េហតុអ្វីអំុ៊ចង់េអបយេចបៗរបស់អបចមបនឱកបសបំេរើសបសនបេពញេម៉បង។ 

ខ៖ពីេ្រពបះអីសបសនបច្រកៃថ្ងចុងេ្រគបយគឺល្អេហើយបរិសុទ្ធ។ ចប៎!។ 

ក៖អញ្ចឹងេនះជបបំណង្របបថ្នបរបស់អំុ៊សំរបប់េគ។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖ចុះ្របសិនេបើពួកេគឩទបហរណ៍ពួកេគកំពុងេនបហ្នឹងេហើយកំពុងែដលស្តបប់លឺសំេលងអំុ៊មបនអ្វីែដលចង់និយប

យេទបកបន់ពួកេគេទដូចជបមបនអ្វីចង់និយបយេទបកបន់េចបៗរបស់។ 

ខ៖ចង់េតើ។ 

ក៖អំុ៊និងអ្វីែដលកបរនិយបយចុងេ្រកបយសំរបប់ពួកេគ។ 



ខ៖ខ្ញុំបបននិយបយជបមួយេចបខ្ញុំថប្រសី េនៀត េចបបបនធំេហើយកូនេរៀនកូន្រតូវេដើរតបមដំបូន្មបនរបស់ឳពុកម្តបយទី១ 

ទី២កូន្រតូវែតកបរសិក្ខបង្រពះបន្ទូលរបស់្រទង់េហើយេអបយេធ្វើអ្វីក៏េដបយេអបយថបេអបយល្អកូនេចបចូលចិត្តកូន

ណបស់េចប្រសលបញ់កូនេដើម្ីបកូនេដើរតបមផ្លូវៃថ្ងចុងេ្រកបយរបស់្រទង់េហើយេគេឆ្លើយមកខ្ញុំថបម៉បក់យីកូនធំេឡើងកូន

និងេធ្វើែអលែឌលេគបបននិយបយជបមួយខ្ញុំយប់មិញអធិស្ថបនជបមួយខ្ញុំម៉បកយីជួបអធិស្ថបនេអបយកូនផងៃថ្ងែស្អក

ែនះកូនេទប្របលងសូមេអបយ្រទង់ជួបឃំុ្រគងជីវិតរបស់កូនេហើយេអបយ្រទង់្របទបន្របបជ្ញបេអបយកូន្របលងេអបយ

បបនជបប់េនបអង្គេហើយខ្ញុំសួរថបកូ្ន្របលងថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបន 

កូន្របលងថ្នបក់ទី១ម៉បក់យីថបេគេរៀនេនបសបលបស្នបមញញឹមេគ្របលង។ 

ក៖អ៎!េរៀនសបលបស្នបមញញឹមពួកគបត់ជិះឡបនេទបែមន។ 

ខ៖អត់េទេយើងេរៀនេនបសបលបរដ្ឋេហើយែខេនះេរៀនេពល្រពឹមេរៀនសបលបរដ្ឋេពលៃថ្ងេទបបំប៉នេនបសបលបស្នបមញ

ញឹម។ 

ក៖អ៎! ចប៎។ 

ខ៖េហើយល្ងបចមិញ្រសីនីតេគជួយអធិស្ថបនេអបយបងេគែដល ខ្ញុំជួយអធិស្ថបនេអបយបង្របលងចបប់ជបប់។ 

ក៖អញ្ចឹងពួកគបត់េចបល្អ។ 

ខ៖ចប៎!។ 

ក៖អញ្ចឹងអរគុណេ្រចើនអំុ៊េហើយបុ៉ែន្តខ្ញុំចង់សំុកបរអនុញបតមួយ្របសិនេបើអំុ៊អបចអនុញបតិេអបយពួកខ្ញុំបេង្ហបះសំេល

ងរបស់អំុ៊កបរសំភបសន៍េទបេលើេវបសបយ្របវត្តិផ្តល់របស់្របជជនកម្ពុជបេតើអំុ៊អនុញបតិេអបយពួកេយើងអបចបេង្ហបះចូ

លេទបក្នុងេវបសបយបបនេទ។ 

ខ៖បបនេតើ។ 

ក៖អរគុណេ្រចើនអំុ៊។ 

ខ៖ចប៎! 

បបនផ្យអញ្ចងឹេគបបនស្តបប់េទបពី្របវត្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងេទបេអបយេគមបនចិត្តអបនឹកអបសូរខ្ញុំេហើយសូមេអបយ្រពះអ

ង្គ្របទបនពរ្របទបន្របបជ្ញបេហើយ្របទបននូវសុភ័ណមង្គលកក់េក្តបេនបក្នុង្រកុម្រគួសបរគឺេអបប្រតេសបកកំុេអបយកូន

េចៀមរងបរ។ 

ក៖ចប៎! អញ្ចឹងអរគុណអំុ៊។ 



ខ៖ចប៎!។ 

ខ្ញុំឆ្នបំ២០១៥េនះខ្ញុំេទបសីុឈ្មួលេគេហើយខ្ញុំសីុឈ្មួលេគេនបេព្រជមិលខ្ញុំេទបដកដំឡូងេអបយេគដល់េពលេទបដកដំ

ឡូវេអបយេគេហើយខ្ញុំធ្លបក់បន្លបយពិកបរេជើងខ្វឹនរយះេពល្របបំពីរែខែដលេយើងេដើរមិនេកើតខ្ញុំេនបក្នុងៃ្រពែដលបបន

ញបតិមិត្តជិតខបងេគជួយខ្ញុំ។ 

ក៖េជើងទបំងសង់ខបងអីអំុ៊។ 

ខ៖ចប៎! 

មួយចំេហៀងេនះដល់សព្វៃថ្ងេដើរមិនេកើតេដើរតិចៗេធ្វើអីដល់េពលេ្រកបយមករយះេពលពីរឆ្នបំជបងេហើយសព្វៃថ្ងជប

ងេហើយេជើងខ្ញុំេនបែតឈឺេដើរយូរមិនបបនេទេយើងេនបឈឺែតខ្ញុំេទប្រពះសំរបប់តសូ៊ក្នុងជីវិតេដើម្ីបបំេរើរ្រទង់។ 

ក៖ចប៎!។ 

ខ៖េទបះប្ីបជបបញ្ហបយ៉បងណបក៏េដបយឈឺបុ៉ណ្ណបក៏េដបយពិបបកបុ៉ណ្ណបក៏េដបយខ្ញុំតសូ៊គឺខ្ញុំេទប្រពះែស្វងយល់េទបរក

្រទង់េដើម្ីបេអបយ្រទង់ជួយេនបក្នងុជីវិតរបស់ខ្ញុំេបើខុសអ្វីសូម្រទង់េមត្តបជួយេ្រសបច្រសង់ជីវិតកូនេអបយមបនជីវិតរស់

េឡើងេពលៃថ្ងមួយខ្ញុំឈឺខ្លបំងែមនែទនខ្ញុំអធិស្ថបនេទប្រពះអង្គខ្ញុំេធ្វើទុកណបស់ខ្ញុំថបខ្ញុំស្លបប់េហើយខ្ញុំហូបទឹកែតចុងស្លប

ប្រពបកបហ្វបរហូតដល់អ្នកជិតខបងដឹងខ្ញុំេទបមន្ទីេពទ្យបញ្ចូលខ្យលអុកសីុែសនបបន១៥នបទីបបនបញ្ចូលសីុេរបមចូល

ខ្ញុំយំខ្ញុំអធិស្ថបនថប្រពះអង្គេអើយេបើសិន្រពះអង្គ្រសលបញ់ជីវិតកូនេអបយរស់េនបក្នុងអបណបច្រកែដល្រទង់្រសលប

ញ់េនបក្នុងជីវិតកូនេនះសូម្រទង់េអបយកូនរស់េដបយ្រសូលកំុេអបយកូនពិបបកក្នុងជីវិតែតេបើ្រទង់ចង់ដកជីវិតកូនេទប

សូមេអបយ្រទង់ដកេអបយកូនស្លបប់េដបយ្រសួលកំុេអបយកូនពិបបនេវទនបេពកកូនជប្រស្តីមបម៉បយមករកសីុេនប្រសុក

េគសីុឈ្មួលដកដំឡូងេគឥឡូវកូនធ្លបក់បន្លបយខ្វិនេហើយកូនេធ្វើទុកខ្លួនណបស់្រពះអង្គេអើយសូម្រពះអង្គជួយកូនផ

ងេពលេនបះខ្ញុំបិទេភ្នកអធិស្ថបនេទបមបនភ្លឺមួយេចញពីចុងេជើងខ្ញុំមកខ្ញុំអធិស្ថបនថប្រពះអង្គេអើយជួយជីវិតកូនង្រពះ

អង្គទុកេអបយកូនេអបយកូនរស់តបមសំរួលេអបយបបន្រសូលេអបយបបនសុខែតេបើ្រពះអង្គ្រសលបញ់ជីវិតកូនដកេទប

សូមេអបយកូនស្លបប់េអបយ្រសូល្រពះអង្គកំុេអបយកូនពិបបកេពកមបនភ្លឺមួយេហបះេចញពីក្នុងខ្លួនមកមកដល់ចុងដ

េង្ហើមខ្ញុំថបខ្ញុំផុតេហើយខ្ញុំែអនខ្លបំងែមនែទនខ្ញុំែ្រសកៗថប្រពះអង្គេអើយជួយជីវិតកូនផងកូនេទបតបម្រពះអង្គផងេពល

េនបះហបមបត់អញ្ចឹងេទបេភ្លើងេចញតបមមបត់ខ្ញុំអញ្ចឹងណបស់ដល់េហើយខ្ញុំឩទិស្ថបនមួយសន្ទុះដល់េហើយបបនធូរតិច

ហ្នឹងេទបេ្រកបយមកេធ្វើទុកណបស់ខ្ញុំយំម្នបក់ឯងហូបទឹកក៏មិនបបនហូបអីក៏មិនបបនែដលែតខ្ញុំអធិស្ថបនរហូតេទើបែត

អ្នកជិតខបងេគេទមក្របបប់េអបយកូនេឡើងមកយកខ្ញុំមក 

ខ្ញុំេទបវិហបរេអបយ្រកុមជំុនំុជួយអធិស្ថបនេអបយខ្ញុំេហើយខ្ញុំេចះែតហូបថ្នបំហូបអីេទបបបនធូររហូតខ្ញុំជបែតមិនទបន់បបន

ជបេទរបល់ៃថ្ងេនបឈឺខ្ញុំេនបពិកបរេជើងមួយចំេហៀងេនះយប់េឡើងខ្ញុំេដកមិនលក់េទេម៉បង៣ េម៉បង៤ទបន់ភ្លឺរបល់ៃថ្ង។ 



ក៖េពលែដលអំុ៊េទបេព្រជនិលេទបេធ្វើកបរដកដំឡូវេនប។ 

ខ៖សីុឈ្មួលេគ។ 

ក៖េទបម្នបក់ឯង។ 

ខ៖េទបម្នបក់ឯងែតបូកតបំងពីឆ្នបំ២០១៥មកដល់ឥឡូវវបចូល២ឆ្នបំជបងេហើយ។ 

ក៖ចប៎! អញ្ចឹងរកសីុដកដំឡូវេនបឆ្ងបយដូចអញ្ចឹងបបន្របបក់ែខមួយែខបុ៉ន្មបនរឺក៏េគេអបយៃថ្ង។ 

ខ៖សីុេតបនគ្មបនបីនបក់អញ្ចឹងេទបកបប់េតបនេអបយេគ។ 

ក៖េគគិតេតបនេណបះ។ 

ខ៖ចប៎! 

មួយេតបនជួនកបលេយើងសីុឈ្មួលកបប់េអបយេគមួយេតបន្របបំមួយមឺុនេបើេយើងកបប់េតបនេអបយេគេ្រកៀមេយើងថ្លឹង

េតបនេ្រកៀមបបន១៦មឺុន។ 

ក៖ដំលឡូវេឈើែមនអំុ៊។ 

ខ៖ដំឡូវមីេយើងហ្នឹងដំឡូវេឈើេគកិនេធ្វើជបេម្។ 

ក៖ចំណបយេពលបុ៉ន្មបនៃថ្ងេទើបបបនមួយេតបនទបំងកបប់ទបំងអីផងចំណបយមួយេតបនបបន១០ៃថ្ងបបនៗមួយេតបន

។ 

ក៖អញ្ចឹងបបនែត១៦មឺុនែចកគ្នបបី បួននបក់េទប។ 

ខ៖ចប៎! 

េបើេយើងសីុេតបនេ្រកៀមេបើេយើងសីុេតបន្រសស់ក្នុងមួយៃថ្ងេយើងកបប់បបនេបើេយើងកបេបើខំ្របឹងេទប៥នបក់មួយៃថ្ងបបន

ជួនកបលបបនមួយេតបនជបងជួនកបលមួយេតបនជួនកបលដំឡូវេគដកេលឿនេទប្របឹកេទបបបនពីរេតបនេទបហ្នឹង្រស

ស់កបប់េហើយេយើងដបក់ហបលេអបយេគេចបលេទបនបស់េហើយេទបេពលេបើេតបនេ្រកៀមេយើងកបប់េហើយេនបែថេនប

ទបំេអបយេគហ្នឹងក្នុងមួយេតបនជបង១០ៃថ្ងបបនេយើងសបបបន(្របមូលេអបយេគវិញ)។ 

ក៖អញ្ចឹងេពលេណបះេទបេធ្វើបបនបុ៉ន្មបនែខរឺក៏បុ៉ន្មបនៃថ្ងអីែដលបបនចបប់េផ្តើមឈឺេជើងេឆ្វងហ្នឹង។ 

ខ៖ខ្ញុំេទបេធ្វើហ្នឹង្របែហលជបបីែខចបប់េផ្តើមេធ្វើទុក។ ចប៎!។ 

ក៖េពលហ្នឹងមូលេហតុបបនជបធ្លបក់្របឡបយហ្នឹងវិញ។ 



ខ៖ខ្ញុំដកេទបដូចវបេបបកទំលបក់េទបបេណ្ដោយ។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖ចប៎!

ដំឡូវហ្នឹងខ្ញុំកបប់មួយកន្នបត់អញ្ចឹងេទបកបត់េដើមេយើងយកវប្របឡបយហ្នឹងខុសគ្នប្របែហលជបងកន្លះែម៉្រតមិនដឹងេម៉

ច្រសបបែតេបបកខ្ញុំទំលបក់េទបធ្លបក់ចូលក្នុងបន្លបយេទបម៉ងេទបេហើយខ្ញុំសន្លប់ក្នុងបន្លបយហ្នឹងកន្លះេម៉បង

បបនផ្ញបក់ដឹងខ្លួនមកវបលេឡើងមក។ 

ក៖អត់មបនណបេគេឃើញេទ។ 

ខ៖អត់េទវបលេឡើងមកែ្រសកេអបយេគជួយផងបបនអ្នកជិកខបងហ្នឹងរត់មកេអបយជួយដកេជើងខ្ញុំផងេគមិនហ៊បនដ

កេទរហូតទបល់ែតសព្វៃថ្ងហ្នឹងមកេជើងខ្ញុំេធ្វើទុកណបស់យប់េឡើងខ្ញុំេធ្វើទុក។ 

ក៖អ្នកែដលេធ្វើកបរជបមួយអំុ៊គបត់មកពីេខត្តេផ្សងៗែដលែមន។ 

ខ៖ចប៎! 

េខត្តេផ្សងៗពីគ្នបខ្លះេនបេខត្តកំពងធំខ្លះកំពងចបមមបនែតខ្ញុំេទេនបភ្នំេពញថបេយើងស្គបល់គ្នបអញ្ចឹងេទបេគេហបេយើង

េទបៗេ្រពបះេយើងអត់េចះេទបរកេទប។ 

ក៖អញ្ចឹងេនបទីេនបះែតបីែខចបប់េផ្តើមឈឺក៏្រតលបមកវិញ។ 

ខ៖ចប៎!្រគបន់ែតខ្វឹនហ្នឹងចូល៧ែខខ្វឹនេដើរមិនរួច។ 

ក៖ពីណបេនបេនបះ។ 

ខ៖េនបជបមួយែម៉។ 

ក៖អ៎!។ 

ខ៖េឡើងមកេនបទួលេគបវិញ។ ចប៎! 

េហើយេយើងេដើរដបក់េឈើ្រជបត់ផងសរុបេទបមួយឆ្នបំជបងកបន់េឈើ្រជបតផងអីផងេទើបមកហ្នឹងខ្ញុំ្របេលងៃដេដើរទប់ៗ

ខ្លួនែដលេចះតសូ៊េទប្រពឹកម្ិសលមិញខ្ញុំេទបេធ្វើកបរសំណង់េគេទបចងៃដេគបបនពីរមឺុន្របបំយកលុយមកទិញម្ហូបេអប

យេចបហូប។ 

ក៖ចប៎! អញ្ចឹងអរគុណេ្រចើនអំុ៊សំរបប់ែចកចបយអំពីកបរលំបបក។ 



ខ៖ចប៎!។ 

 


