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ក៖ េដបយសបរែតៃថ្ងហ្នឹងៃថ្ងទី៤ែខមិនបឆ្នបំ២០១៦អញ្ចឹងខ្ញុំេឈ្មបះជបនសី ុអ៊បវេហើយខ្ញុំមបនកបរ

សម្ភបសេលបកយបយបន្តិច េលបកយបយេឈ្មបះេពញ េលបកយបយេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ េឈ្មបះ េពប យ៉បន 

ក៖ េពប យ៉បន 

ខ៖ ចបស ៎

ក៖ ចុះេលបកយបយមបនដឹងៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតេលបកយបយេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំដឹងឆ្នបំ ឆ្នបំខ្ញុំេកើតេនប១៩៥៣ 

ក៖ ១៩៥៣ 

ខ៖ ចបស ៎

ក៖ យបយឥឡូវហ្នឹងអបយុ្របែហលបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ ឥឡូវហ្នឹង៧៣េហើយ 

ក៖ ៧៣េហើយ 

ខ៖ ចបស!៎ 

ក៖ ចុះេលបកយបយេកើតេនបណបវិញេទប? 

ខ៖ ខ្ញុំេកើតេនបភូមិែ្រពកតបអី ឃុំែ្រពកតបអី ភូមិែ្រពកតបអីែដរ។ 



ក៖ េខត្ត?... 

ខ៖ េខត្ត... ្រសុករំដួល េខត្តស្វបយេរៀង 

ក៖ េខត្តស្វបយេរៀង 

ខ៖ ចបស!៎ 

ក៖ ចុះស្រមបប់េលបកយបយមបនកូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំកូន៣នបក់ 

ក៖ កូនេលបកយបយេឈ្មបះអីខ្លះ? 

ខ៖ េឈ្មបះ អ្នក វង ចបន់នី... វង សុ ីណបត់... េហើយនិង វងឡូច 

ក៖ អរគុណែដរ។ ចុះពួកគបត់េកើតេនបភូមិឃុំជបមួយគ្នប…? 

ខ៖ ដូចគ្នប ចបស ៎ដូចគ្នប 

ក៖ ចុះស្រមបប់ប្ដីេលបកយបយេឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ ប្ដីខ្ញុំ វង សន 

ក៖ ចុះគបត់េធ្វើអីេគវិញេលបកយបយ? 

ខ៖ គបត់េធ្វើទបហបនកបល លន់ នល ់

ក៖ គបត់កបលលន់នល់ គបត់េធ្វើទបហបន 

ខ៖ ចបស ៎

ក៖ ចុះឥឡូវគបត់…? 

ខ៖ គបត់ស្លបប់យូរេហើយតបំងពី '៧៥ 

ក៖ េហតុអីគបត់ស្លបប់េលបកយបយ? 



ខ៖ ខ្ញុំមិនដឹងែដរ្រតូវ្រគបប់ហ្នឹងអីហ្នឹងគបត់េធ្វើទបហបនបបត់េឈ្មបះេបបះសម្លងតបំងពីៃថ្ងេនបះមក

ឆ្នបំហ្នឹងមក? 

ក៖ បបទេលបកយបយ។ ចុះេលបកយបយស្រមបប់កបរពិនិត្យតូច េលបកយបយដូចជបបបនេរៀន

សូ្រតេទេលបកយបយ? 

ខ៖ ខ្ញុំបបនេរៀនចបប់ពីេដើម េគេហបថ្នបក់កុមបរដ្ឋបន បរិវចនដ្ឋបន អធិកបរដ្ឋបន ្រតឹមហ្នឹង ចបស ៎

្រតឹមហ្នឹង។ 

ក៖ ថ្នបក់កុមបរដ្ឋបន វចនដ្ឋបន េហើយនិងបរិវចនដ្ធបន ថ្នបក់ដូចជេរៀនេម៉ចវិញេលបកយបយចបំេទ? 

ខ៖ ថ្នបក់ហ្នឹងេរៀនដូចឥឡូវហ្នឹង ទី១ ទី២ ទី៣ បុ៉នជំនបន់ហ្នឹងេគមិនេហបអញ្ចឹងេទ! ចបស ៎េគ

េហបកុមបរដ្ឋបន បរិវចនដ្ឋបន អធិកបរដ្ឋបន ចបស៎។ 

ក៖ កបលហ្នឹងដូចជបេនបសម័យបបរបំង?... មកពីសម័យអីេគេលបកយបយ? 

ខ៖ សម័យតបសីហនុមុន។ 

ក៖ េហើយ្របែហលជបឆ្នបំណបវិញ េលបកយបយចបំេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំចូលេរៀនហ្នឹង្របែហលជបឆ្នបំ '៦៨  '៦៩ 

ក៖ ចុះស្រមបប់េលបកយបយេរៀនហ្នឹងមបនបញ្ហបអីេកើតេឡើងស្រមបប់ជីវិតេលបកយបយ? 

ខ៖ ខ្ញុំ្រកណបស់ ដល់ខ្ញុំេឡើងេទបថ្នបក់េទៀតខ្ញុំឥតមបនកង់ជិះ ចបស ៎អត់មបនកង់ជិះេទ េហើយខ្ញុំក៏

ឈប់េរៀន េលបក្រគូគបត់ស្ដបយខ្ញុំណបស់ ចុះេរៀនភូមិែ្រពកតបអីហ្នឹងេហើយ េទបពីេសបមវបឆ្ងបយ

េហើយសុទ្ធែតៃ្រពៗ េហើយ ឳពុកែម៉ខ្ញុំអត់េអបយេទបេទ ខ្លបចណបស់ េយើងេដើរខ្លបច េហើយក៏ខ្ញុំ

ឈប់្រតឹមហ្នឺងេទប 

ក៖ េហើយចុះស្រមបប់សបលបឆ្ងបយេទ? 

ខ៖ ឆ្ងបយណបស់សបលប។ 

ក៖ ្របែហលជបបុ៉ន្មបនគីឡូេទប? 



ខ៖ បីបួន្របបំគីឡូេនប្រសុកសុទ្ធែតៃ្រពកបលេនបះ ចបស ៎តបមថ្នល់សុទ្ធែតៃ្រព។ 

ក៖ ចុះអ្នកេរៀនេ្រចើនអត់? 

ខ៖ អ្នកេរៀនហ្នឹងតិចែដរ។ 

ក៖ មួយថ្នបក់បុ៉ន្មបននបក់េទប? 

ខ៖ មួយថ្នបក់៣០នបក់ ជបង២០នបក់ ចបស៎ជំនបន់ហ្នឹង។ 

ក៖ បុ៉ែន្តេរៀនហ្នឹងដូចជបេលបកយបយ េរៀនហ្នឹងដូចជបេរៀនេចះែដរេទេលបកយបយ? 

ខ៖ ខ្ញុំអបនកបលហ្នឹងអបចេចះ េចះែតជបប់ េចះែតេឡើង ដល់េឡើងថ្នបក់េទបថ្នបក់្រសុកេគ ខ្ញុំែលង

បបនេទប េ្រពបះ្រគូេអបយជបប់េទបេទៀត វប្រកេពក វបគ្មបនស្អីណបជិះ េហើយម្យ៉ាងេទៀតក្នុងជំនបន់

ហ្នឹង្រសីៗពុកែម៉ មិនបេណ្ដោយណប ចបស៎។ 

ក៖ បបទេលបកយបយ។ ចុះរហូតបន្ទបប់ពីេលបកយបយឈប់េរៀនេលបកយបយេធ្វើអីេគវិញេទប? 

ខ៖ ខ្ញុំេធ្វើែ្រស េធ្វើែ្រសអបយុដល់ខ្ញុំ...ឆ្នបំ៦០...ឆ្នបំ ‘៦៩ខ្ញុំេរៀបកបរ ចបស៎។ 

ក៖ ចុះេលបកយបយេរៀបកបរឆ្នបំ '៦៩ 

ខ៖ ចបស ៎ឆ្នបំ '៦៩ 

ក៖ ចុះេនបេពលែដលេលបកយបយេរៀបកបរេហើយ ប្ដីេលបកយបយចបប់េផ្ដើមេធ្វើអីេគវិញេទប? 

ខ៖ អត់េទកបលហ្នឹងមិនទបន់ចបប់េផ្ដើមេទ េនបេធ្វើែ្រសទបំងអស់គ្នប ចបស ៎េហើយខ្ញុំក៏បបនកូនមួយ 

កូនពីរ កូនបីហ្នឺងជួបមុខពុកែតម្ដងេទ េហើយខ្ញុំក៏មបនៃផ្ទេពបះកូនចុងេ្រកបយ ចបស ៎គបត់េទបេធ្វើ

ទបហបន ហ្នឹង េហើយ ចបស៎។ 

ក៖ បបទ ដូចជបេនបេពលែដល ដូចជបជំនបន់ បុ៉ល ពត ដំបូងហ្នឹងចូលមកហ្នឹង េលបកយបយ

មបនបញ្ហបអីេកើតេឡើង? 

ខ៖ អ៎ូ ខ្ញុំេវទនបណបស់ ្រគបប់េប្លបងេ្រពបះខ្ញុំេនបជបយែដន  ្រគបប់េប្លបងទបំងយប់ទបំងៃថ្ង េពលៃថ្ង

េម៉បង៣េម៉បង៤អញ្ចឹង នបំកូនេទបអន្លង់្រតង់េសេដើម្បីចបំមបត់េនបមបត់អន្លង់ហ្នឹង ែតឮេភើងអីេកើត 



្រពយចូលក្នុងអន្លង់្រតង់េស ដូចកណ្ដុរអញ្ចឹង េ្រតៀមែតបបយហូប េពលណបស្ងបតេចញដបំបបយ

េអបយកូនហូប ហូបេហើយអង្គុយេលើតុនិងមបត់ «5:13 »  

ក៖ អ៎ូ េនបេពលហ្នឹងេគេលបកយបយេធ្វើអីេគេទប? 

ខ៖ ខ្ញុំេនបេមើលកូនហ្នឹង េមើលកូន 

ក៖ យបយេមើលកូន។ ចុះប្ដីេលបកយបយេធ្វើអី? 

ខ៖ ប្ដីេទបេធ្វើទបហបនហ្នឹង 

ក៖ អ៎ូ េទបេធ្វើទបហបន 

ខ៖ ចបស ៎េទបេធ្វើទបហបន 

ក៖ ចុះស្រមបប់ដូចជបកូនរបស់េលបកយបយគបត់េធ្វើអីវិញែដរ? 

ខ៖ ចបស?៎ 

ក៖ កូនរបស់េលបកយបយគបត់េធ្វើអី? 

ខ៖ មិនេធ្វើអីេទ េធ្វើែ្រស...េធ្វើែ្រសអត់ទបន់បបនេទ កបលហ្នឹងេនបតូចៗ ចូលសហករណ៍េហើយ 

ក៖ បបទ ល្អ... អ៎ូ! ចុះស្រមបប់េនបេពលែដលដូចជបជំនបន់ហ្នឹងដល់េពលចូល បុ៉ល ពត បបន១

ឆ្នបំ២ឆ្នបំ េគេអបយេលបកយបយេធ្វើអីេគវិញេទប? 

ខ៖ េធ្វើ...េនះ...េធ្វើ...េយើងេធ្វើែ្រសហ្នឹង េគេ្របើេយើងេធ្វើែ្រស 

ក៖ េធ្វើែ្រសអីេគែមន? 

ខ៖ េធ្វើែ្រសសុទ្ធែតម្ដង េធ្វើស្ទូង ដក កបប់ ជីក េលើកភ្លឺែ្រស 

ក៖ អ៎ូ! ចុះប្ដីេលបកយបយេគេអបយេទបេនប...េទបេធ្វើកងទ័ព េធ្វើទបហបន 

ខ៖ ចបស ៎ប្ដីេនបេធ្វើទបហបន 

ក៖ បុ៉ែន្តកបលេនបជបមួយគ្នបឬអត់េទ?... 



ខ៖ អត់េទ ែបកគ្នបរហូត មកេលងហ្នឹង ថបបបនែតកូនមួ ួយ ្របុសចុងេ្រកបយហ្នឹង «េសើច» 

ក៖ ចុះស្រមបប់...អញ្ចឹងមបនន័យថបជំនបន់បុ៉លពតរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងេលបកយបយគឺេធ្វើ... 

ខ៖ េធ្វើែ្រសរហូត 

ក៖ េធ្វើែ្រសរហូត 

ខ៖ ចបស ៎ដល់ឥឡូវហ្នឹង 

ក៖ អ៎ូ រហូតដល់ឥឡូវ។ ដបច់បុ៉លពតេលបកយបយក៏េនបែតេធ្វើែ្រស 

ខ៖ ចបស ៎េនបេធ្វើែ្រសែដរ 

ក៖ ចុះេនបេពលែដល... េពលហ្នឹងកូនេលបកយបយបបនអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរ? 

ខ៖ អបយុេមើល...េមើលឆ្នបំ'៧៣ខ្ញុំេកើតកូនមួយណ៎ះ េហើយ...ែមនេទែប៉ត...ែប៉តបី! 

ក៖ អូ '៨៣យបយមបនកូនមួយ 

ខ៖ អត់េទ កបរ 

ក៖ អ៎ូ! កបរកូនមួយ 

ខ៖ ចបស ៎ចបស ៎កូនបបនមួយ េហើយ '៩២ '៩៣ រហូតហ្នឹង ែន '៨២ '៨៣ហ្នឹង។ រហូត... 

ក៖ ចុះស្រមបប់េនបេពលែដល... ចុះមបនន័យថបជំនបន់បុ៉លពតហ្នឹង ដូចជបេលបកយបយអត់

មបនេគ េភៀសខ្លួនេអបយេទបណបេនបះេទ 

ខ៖ េទបជម្លបសេហើយ។ េគជម្លបសខ្ញុំមកេនះ កបល '៧៥ េគជម្លបសខ្ញុំមកេនះ មកេនបស្វបយ

បន្ទបលេនះ ពិបបកណបស់ មកេនបហ្នឹង ខ្ញុំសី ុែត...េមើម្រពលឹត េហើយេរើសខ្យងមកតិចតូចេទប

ទបញ ្រតកួន េទបេបបច្រតកួនហ្នឹង េគថបស៊ូែ្រស្របបំងណ៎ះ េបបច្រតកួនមក អញ្ចឹងខ្ញុំេរើសខ្យងសី ុ 

ខ្ញុំរស់ែតខ្យង រស់ែត្រពលឹត រស់ែតែផ្លអំពិល េហើយេគបបរ េគលបយដំឡូង េគេស្ងបរពីល្ងបច ពីរ

បីខ្ទះ ្រពឹកេឡើងេគដបក់អង្ករេហើយេគដបក់ដំឡូងេនបះ្រចបល់គ្នបេដបយអញ្ចឹងខ្ញុំហូបអត់បបនេទ 

េហើយែតពីរបីែវកេទ! ខ្ញុំពិបបកណបស់ ខ្ញុំេវទនបណបស់ េហើយកូនខ្ញុំេនបែតែស្បកេហើយឆ្អឹង 



េហើយរូបខ្ញុំអញ្ចឹងែដរ េហើយខ្ញុំេទបេធ្វើកបរេអបយេគធ្ងន់ណបស់ េគេអបយខ្ញុំចបក់អបេនះ… គល់របំង

ដូចសំណបបអញ្ចឹង ដូចកូនេឈើេគដបំដុះ្រចូតេ្រចើនអញ្ចឹង េគេអបយខ្ញុំេទបចបក់ឬសរបំងហ្នឹង

េដើម្បីេធ្វើអូរេទបណប...េធ្វើអូរ អូរ ស្រមបប់បបចទឹកចូលែ្រស 

ក៖ បបទ បបទ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ 

ក៖ ចុះអញ្ចឹងេគេអបយេយើងេធ្វើែតមួយេនះ េធ្វើែតអញ្ចឹង 

ខ៖ េធ្វើអញ្ចឹងេហើយេទប្រចូត...េទប្រចូតេទៀត ្រចូតេហើយកបត់ៃ្រពរបំងហ្នឹងេទៀត។ ខ្ញុំពិបបក

ណបស ់ខ្ញុំេវទនបណបស់េនប្រសុកស្វបយផ្ទបហ្ន ឹេនប... េគេហបេកើតែ្រពកតូចហ្នឹង  

ក៖ បបទ អញ្ចឹងមបនន័យថបរបបអបហបរេយើងេគេអបយេយើងេធ្វើអញ្ចឹងជបេរៀងរបល់ៃថ្ង 

ខ៖ េធ្វើអញ្ចឹងរបល់ៃថ្ង េ្រពបះខ្ញុំេគដបក់កងពិេសស ជបមួយមម៉បយកងពិេសស ចបស ៎គ្នបខ្ញុំ៤០នប

ក់។ 

ក៖ បុ៉ែន្ត... អញ្ចឹងេយើងេនបអត់មបនេពលទំេនរែមនេទ? 

ខ៖ អត់មបនទំេនរេទ! យប់ដល់ផ្ទះ ្រពលឹមេឡើងេម៉បង៣េចញេទប 

ក៖ អ៎ូ បុ៉ែន្តេគេអបយេយើងស្រមបកេទអញ្ចឹង? 

ខ៖ អត់... ស្រមបកែតម៉បែភ្លតហ្នឹង ែតេយើងហូបបបរ មួយ្រគូកពីរ្រគូកេនបះ េទបេទៀត។ 

ក៖ចុះេនបេពលែដលេលបកយបយេទបពីហ្នឹងេគមបនដូចជេម្លៀសេអបយេលបកយបយមបនេទប

ណបអីេទៀតអត់? 

ខ៖ អត់េទ ខ្ញុំេនបែតស្វបយបន្ទបលទបល់ែតេវៀតណបមចូល។ 

ក៖ អ៎ូ មបនន័យថបេនបហ្នឹងរហូតហ្មងេហើយេយើងេធ្វើកបរងបរអញ្ចឹងរហូត 

ខ៖ ចបស ៎េនបហ្នឹងរហូត ចបស៎ខ្ញុំេធ្វើរហូត ខ្ញុំេបបក្រសូវខ្ញុំេបបកេហើយយកអបក្ដបប់្រសូវហ្នឹង េគេអប

យ្រកង េគេអបយ្រកងេធ្វើជប្របក់ផ្ទះ។ 



ក៖ បបទ បបទ ល្អ ចុះេនបេពលែដលដូចជបេលបកយបយរហូតទបល់ែតេវៀតណបមេគមករំេដបះ

ែខ្មរេយើងេហើយ េពលហ្នឹងេលបកយបយេគជេម្លៀសេទបណបទត? 

ខ៖ ែន៎ េវៀតណបម្របបប់ថបេអបយេទប្រសុកែ្រសេយើងវិញ ្រសុកណបេទប្រសុកហ្នឹងវិញេខត្តណប

េទបេខត្តហ្នឹងវិញ ខ្ញុំក៏េទបេរៀបចំណ៎ះ េទបៗមបនអីេទ មបនែតខ្ញុំេទបរត់េទបេកើប… រត់េទបអ្នក្រចូត

្រសូវេហើយខ្ញុំយកមកបុក កិនអង្ករហ្នឹងបបនមួយប៉បេត កបលេនបះេគេហបប៉បេត! អបប៉បវថ្មីហ្នឹង 

ប៉បវចងមបត់ហ្នឹង េហើយខ្ញុំក៏រុញរេទះខ្ញុំ... ឪខ្ញុំេមើលគបត់ឈឺ េនបដបក់រេទះរុញ េហើយខ្ញុ ំកូនខ្ញុំ

មួយេនបអឹម (េប៉បេដបះ) ពីរហ្នឹងេដើរយំេដើរបេណ្ដើរៗេ្រពបះគ្មបនមនុស្ស្របុស ខ្ញុំកម្សត់ណបស់ ខ្ញុំ

េដើរេទប្រសុកវិញ ខ្ញុំេវទនបណបស់ េទបគបស់ដំឡូងៃ្រពហ្នឹងយកមកេស្ងបរហូប បបរហូប េហើយខ្ញុំ

ក៏សី ុគល់េចក សី ុគល់ល្ហុង េហើយដល់េពលធ្លបក់តិចមក្រពលឹតអញ្ចឹងអីវបដុះេទប ្រតកួនដុះ 

បបរ្រតកួន ្រសុះ្រតកួនហ្នឹង េហើយេសបេម៉បហ្នឹងេបះយកមក្រសុះសី ុ េអើយកម្សតណបស់ខ្ញុំ។ 

ក៖ អញ្ចឹងេនបេពលហ្នឹងេលបកយបយដូចជបមបន...ដូចជបេធ្វើកបររកសី ុអីឬក៏អីហ្នឹង? 

ខ៖ ខ្ញុំមករកសី ុហ្នឹងដល់េហើយខ្ញុំេទបសុំហ្នឹង...េទបរកអបស្លឹកេឈើស្លឹកៃ្រពែលងបបនហ្នឹង ខ្ញុំក៏មក

សុំទបនេនប្រសុកស្អបងេនះ...េគេហប...អបេនះ...្រសុកស្អ?ី...្រសុកស្អីេទ! េនប្រសុក...េនបេខត្តៃ្រព

ែវង ្រសុកេមសបង។ ខ្ញុំេដើរសុំទបនេគហ្នឹងយកមកបបន េគេអបយមុនដំបូង េគេអបយអញ្ចឹង

ែ្រកលណ៎ះ ែតបបនបុកអង្ករបបនជបពីរល្អីបីល្អីយកមកផ្ទះ េហើយេទបេហើយេទបេទៀតសុំទបន

េទៀត ដល់សុំមកបបនេទៀតេទប េដបយយូរៗេគែលងេអបយេយើងេ្រចើន េគេអបយមួយក្ដបប់ៗេអប

យេយើង េហើយខ្ញុំេហើយពីហ្នឹង ខ្ញុំក៏េទបរកសី ុកបប់េឈើេទៀត កបប់េឈើេវៀតណបម កបប់េឈើហ្នឹង

េដើម្បីយកមកលក់ កបប់ជបអុស្រកណបត់ៗលក់េទបផ្រ ចបស៎។ លក់យកមកចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹម 

ែម៉។កូនខ្ញុំត្បិតខ្ញុំចិញ្ចឹមេមើល ប្អូនខ្ញុំ៥នបក់ហ្នឹងេហើយែម៉ខ្ញុំមួយេទៀត េហើយខ្ញុំ៤នបក់ែម៉កូនេទៀត 

ក៖ ទបំងអស់ជបងដប់នបក់បបត់េហើយ 

ខ៖ ចបស ៎ខ្ញុំរកសី ុចិញ្ចឹម ប្អូនអ្នកេទបលក់ខ្ញុំអ្នកេទបលី េឈើធំៗែវងៗអូសតបមទឹក េទបែហលទឹក

អូសតបមទឹក 

ក៖ ដូចជបេយើងេធ្វើរេបៀបម៉ចេទបេលបកយបយ? ដូចជបេគេអបយេយើងេដើម្បីេទបកបប់យកមកឬក៏

េយើង... 

ខ៖ េទបលួចេគហ្នឹង! 



ក៖ អូ េទបលួចេគ 

ខ៖ េទបលួច! ចបស ៎ទបំងអស់គ្នបហ្នឹង! េទបលួចេគយកមកេដើម្បីកបប់យកេទបលក់ទិញអង្ករសី ុ 

េហើយមបនទិញអង្ករេហើយទិញអង្ករេពបតហ្នឹងេហើយសុទ្ឋ្រគបប់េពបតធំៗ េហើយក៏បបនរកដល់

ែខេយើងធ្លបក់ទឹកហ្នឹងេទបេហើយេយើងេទបរកសុំទបនេគេទៀតយកមកេធ្វើពូជ េធ្វើពូជេដើម្បីនឹងស៊ូ

ដកហ្នឹង េហើយកម្សត់ណបស់ពីរបីឆ្នបំបបនពូជ្រសូវហ្នឹងសុទ្ឋ េយើង េធ្វើបបនេ្រចើនេទបបបន សី ុ

បរបូិរ 

ក៖ ចុះស្រមបប់អ្នកែដលេទបជបមួយេលបកយបយធ្លបប់មបន... ដូចជបមបនបញ្ហបអីស្រមបប់មួយ

ជនជបតិ េវៀតណបមអីេគ? 

ខ៖ មបនេទ! មបនែតេវៀតណបមេគេដញេយើង កំុេអបយេយើងេទបលួចេឈើេគ 

ក៖ បុ៉ែន្តេគអត់មបនចង់វបយេយើងអីេទ? 

ខ៖ អត់ទបន់េទ េគយកែតកបំបិតពូេថប េគយកកបំបិតពូេថប េគ កំុបបន ៃ្រពេវៀតណបមកំុ ងបប់

អស់េហើយែខ្មរ ចបស ៎រកសី ុលួចេគយកេទបេធ្វើ់ឧសចងជបដំុៗបីបី ណ៎ះ ដឹកវបេទបលក់េអបយជំភូ 

ទូលខ្ញុំទូលទបំងពីេឈើទូលទបំងពីអីយកេទបលក់េអបយេគ អ្នកទិញេគមកេគរកសី ុទិញេគលក់

ដូរ េគទិញយកេធ្វើជបខ្ទមជបផ្ទះអីេគ ចបស៎ខ្ញុំឮពី្រសុកខ្ញុំេទបៃថ្ងហ្នឹងេទបកបប់ៃថ្ងមកវិញលួសអីេអប

យស្អបតបុ៉នៗហ្នឹង លក់េដើមបបនែតពីរេរៀលេទ! ែតជំនបន់កបក់េយើងេចញថ្មីហ្នឹង េហើយមួយ

កបក់ពីរកបក់ហ្នឹង បបនែត២េរៀល៣េរៀលេអបយអររេខបរខុប (មបនន័យថបអរខ្លបំង) េហើយលី

ហ្នឹងមួយយប់េហើយៃថ្ងហ្នឹងបបនដល់េទបផ្ទះវិញ។ 

ក៖ ចុះស្រមបប់រហូតដល់ឆ្នបំណបែដលកូនេលបកយបយដូចជបបបនកបរ? 

ខ៖ បបនកបរ...ឆ្នបំ '៨៦ '៨៧ហ្នឹង 

ក៖ ចុះកូនេលបកយបយេនបេពលែដលគបត់កបរគបត់េធ្វើអីេគវិញេទប? 

ខ៖ េធ្វើែ្រសែដរដូចគ្នបហ្នឹង 

ក៖ អូ េធ្វើែ្រស ចុះប្ដីគបត់អី...? 



ខ៖ េធ្វើែ្រសដូចគ្នបជបមួយគ្នប ចបស ៎ជបមួយគ្នប ចបស ៎

ក៖ ចុះកូនបន្ទបប់ៗ?... 

ខ៖ អញ្ចឹងែដរ! េធ្វើែតែ្រសហ្នឹង េរៀនសូ្រតបបនតិចតចៗ 

ក៖ ចុះេនបេពលែដលេលបកយបយ... អញ្ចឹងេលបកយបយេធ្វើហ្នឹងរហូតដល់ឆ្នបំណបែដលបបន 

េលបកយបយឈប់េធ្វើវប? 

ខ៖ េធ្វើែ្រស...? 

ក៖ អត់េទ េធ្វើ...ដូចជបលីឧសលីអី 

ខ៖ អ៎ូ េទើបបបនឈប់េទ! េទើបបបនឈប់អង្កបល '៩២ '៩៣េនបះេទ! ឈប់ណ៎ះ! ដល់េយើងេធ្វើ្រសូ

វបបន...េកបតិចៗតិចៗនិងឈប់ 

ក៖ ចុះេនបេពលេលបកយបយឈប់អញ្ចឹងេលបកយបយេធ្វើអីេគេទប? 

ខ៖ េធ្វើែ្រសេទៀត! 

ក៖ េធ្វើែ្រសេទៀត 

ខ៖ ចបស ៎មិនេចបលេទែ្រស េនបែ្រសេធ្វើែ្រស 

ក៖ ដូចជបេលបកយបយមបនដីែ្រសេ្រចើនែមនេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំែចកេអបយកូនអស់េហើយ! ដីែ្រសហ្នឹង ែចកេអបយកូនដល់២០ៗអបរម្នបក់ ប្ដីេគែចកែដរ។ 

ក៖ េនបេពលែដលេយើងដបច់បុ៉លពតភ្លបម ែ្រសេគែចកេអបយេយើងឬក៏េយើងចបប់យកែ្រស

េដបយខ្លួនឯង 

ខ៖ ចបប់យកខ្លួនឯង បុ៉នដល់េហើយេគ... បុ៉នហ្នឹងេគែចកឆ្នបំណបេទខ្ញុំក៏េភ្លចែដរហ្នឹង ខ្ញុំមិនបបន

គិត ដល់េគែចកេទបវបក៏បបនតិចជបងអបរបស់េយើង របស់េយើងពីេលើកមុន េករ្ដ៍អបករេយើងហ្នឹ ុ

ងេហើយ 

ក៖ វបេ្រចើនជបងហ្នឹង... 



ខ៖ ចបស ៎ពីមុនេ្រចើនណបស់េធ្វើមិនអស់េទ ្របបំ្របបំមួយហិចតបដល់បបនែតមួយហិចតបកន្លះ! 

យកេគែចក េគែចកតបម្រគួសបរ េគែចកតបមមនុស្ស... ៥នបក់អញ្ចឹងបបនហិចតបកន្លះអញ្ចឹង

េទប។ 

ក៖ ចុះអញ្ចឹងស្រមបប់េយើង េយើងេធ្វើែ្រសេហើយេយើង...ដូចជបេយើងបន្រសូវបបយយកេទបលក់

េនបណបេទប? 

ខ៖ លក់ឲ្យេគ... កបលហ្នឹងេគេធ្វើ...អប ឥឡូវហ្នឹងលក់េអបយយួនហ្នឹង េគយួនវបដឹកអីវបចង់ទិញ

អង្ករមួយេតបនេយើងកិនសី ុមិនអស់េទេទបលក់ និយបយ្រតង់ណ៎ះ 

ក៖ បបទ អញ្ចឹងេនបេពលែដលេយើង...ដូចជបេយើងកិនលក់អញ្ចឹងេយើងេទបលក់េនប… េគមក

ទិញដល់ផ្ទះេយើងឬក៏េយើងេដើរលក់តបមផ្លូវ? 

ខ៖ េគមកទិញដល់ផ្ទះ 

ក៖ េគមកទិញដល់ផ្ទះ អញ្ចឹងមបនន័យថបកបរចំណបយរយៈេពលបុ៉ន្មបនេទបេដើម្បីអបចេធ្វើវប

បបន? ដូចជប១េប៉២េប៉អី? 

ខ៖េយើងកិនមួយេតបនេទប...េបើេយើងបបនេ្រចើនេយើងហបលេ្រចើនកិន១០ប៉បវ១០ៃផ្ទេហើយេទប

េហើយ! 

ក៖ បបទ ល្អ អញ្ចឹងរហូត បន្ទបប់ពីេធ្វើែ្រសរហូតម្ដល់ឥឡូវគឺេលបកយបយេធ្វើអញ្ចឹងរហូត 

ខ៖ េធ្វើអញ្ចឹងរហូត ចបស៎។ 

ក៖ ចុះស្រមបប់កូនេចបេលបកយបយ? 

ខ៖ កូនេចបេគេចញរបស់េគ េហើយដូចែដលខ្ញុំេធ្វើែ្រសអញ្ចឺង ខ្ញុំេធ្វើែ្រសកូនខ្ញុំហ្នឹង េនបផ្ទះហ្នឹង 

ែនកូនេចបេគមកជួយ េហើយជួលេគកបត់កូនខ្ញុំពីហ្នឹង េទបេអបយជួលអប្រតបក់ (្រតបក់ទ័រ) េគភ្ជួរ 

េគជួល ចបស ៎ខ្ញុំដូចថប្រគបន់ែតជំហរេទ ្រចូតអញ្ចឹងែដរ ដូចថបេលើកៃផ្ទេលើកអី្របមូលផលកូន

េនបហ្នឹងជួយ។ 

ក៖ បបទ ល្អ ចុះរហូតម្ដល់េពលហ្ន ឹេពលណបែដលកូនេលបកយបយដូចជបបំែបកគ្នបេដើម្បីេចញ 

ពីេលបកយបយ? ពួកគបត់... 



ខ៖ ខ្ញុំេនបជបមួយកូនហ្នឹង! 

ក៖ អត់េទ ចង់និយបយថបកូនេលបកយបយមបន៣នបក់ 

ខ៖ ចង់មបនន័យកូនកបលមុនេទ? អូ េគកបរេហើយេគេចញ កបរេហើយេគេទបផ្ទះខបងព័ន្ធេគខបង

ប្ដីេគ។ ខ្ញុំេនបជបមួយកូនសព្ទៃថ្ងហ្នឹង 

ក៖ បុ៉ែន្តស្រមបប់គបត់គបត់េធ្វើអីេគវិញេទប?េនប... 

ខ៖ េធ្វើែ្រសដូចគ្នប 

ក៖ េធ្វើែ្រសបុ៉ែន្ដេនបភូមិេផ្សង? 

ខ៖ ចបស៎ភូមិេផ្សង ផ្ទះេគផ្សឹង... 

ក៖ ចុះស្រមបប់កូនេលបកយបយមួយេទៀតហ្នឹង? មួយេទៀតែដល... 

ខ៖ ដូចគ្នបអញ្ចឹង។ 

ក៖ អញ្ចឹងជីវភបពទបំងប្ដីទបំង្របពន្ធគបត់គឺេធ្វើែ្រសទបំងអស់គ្នប? 

ខ៖ េធ្វើែ្រស 

ក៖ ចុះស្រមបប់កូនេលបកយបយេនបជបមួយ?...គបត់េធ្វើែ្រសែដរ? 

ខ៖ គបត់មកហ្នឹង េធ្វើែ្រសែដរ ខ្ញុំេនបហ្នឹងខ្ញុំជំហរេធ្វើេនបេនបះ ចបស ៎

ក៖ អញ្ចឹងឆ្នបំណបែដលកូនេលបកយបយមកេនបភ្នំេពញេហើយ? 

ខ៖ កូនខ្ញុំេនបហ្នឹងយូរែ្រកលេហើយេឡើយជបង១០ឆ្នបំេហើយ មុនដំបូងេនបែតកូន្របសបេទ េដបយ

េនបយូរៗេឃើញកូនពិបបក េគេទបេរៀនឆ្ងបយេពក េចបៗកូន...យកកូនមកេនបហ្នឹង េរៀនសូ្រតេនប

ហ្នឹង 

ក៖ ចុះគបត់មកេនបហ្នឹង គបត់ដូចជប...គបត់េនបផ្ទះជួលឬក៏...? 

ខ៖ គបត់េនបផ្ទះជួល ចបស៎សព្វៃថ្ងហ្នឹង 



ស៖ចុះស្រមបប់គបត់ដូចជបមបនបញ្ហបអ្វីស្រមបប់ពួកគបត់េនបក្នុងជីវិតពួកគបត់ទបំងកូនៗេលបក 

យបយេហើយនិងស្រមបប់េលបកយបយ? 

ខ៖ ខ្ញុំមិនែដលមបនបញ្ហបជបមួយកូនជបមួយេចបអីេទ! 

ក៖ អត់េទ ចង់និយបយថបេលបកយបយែដលមបនបញ្ហបអីស្រមបប់េលបកយបយចងចបំអីពីមុន 

ស្រមបប់បញ្ហបអីេកើតេឡើងស្រមបប់ក្នុងជីវិតេលបកយបយដូចជបេលបកយបយមបនចបំថបេលបក

យបយមបនបញ្ហបអីេកើតេឡើង មិនែមនកូនេចបបុ៉ែន្តស្រមបប់អ្វីមួយែដលេលបកយបយចបំក្នុងខ្លួន

ឯង ក្នុងជីវិតខ្លួនឯង? 

ខ៖ ជីវិតខ្ញុំវបពិបបកណបស់េហើយ! ឥឡូវេទើបបបនធូរធបរកូនេចបអីេគ កបរេចញអស់ហ្នឹងធូរបន្ដិ

ច។ ខ្ញុំេវទនបណបស់្រគូេអើយ 

ក៖ ចុះស្រមបប់សព្វៃថ្ងហ្នឹងេលបកយបយេនបម៉បននបក់ែដរ? េនប្រសុក? 

ខ៖ ខ្ញុំេនប្រសុកម្នបក់ឯង េហើយេចបៗអីេទប េគមកេដកមកេនបេទប... េដកេពលល្ងបចអីេទប... 

ជួនណបខ្ញុំេទបេដកផ្ទះកូនេទប ចបស ៎

ក៖ បបទ េហើយេទប...េលបកយបយេនបហ្នឹង េលបកយបយមបនែ្រសចម្កបរមបនអីែដរឬក៏មបន...? 

ខ៖ ខ្ញុំេធ្វើែ្រសកូន 

ក៖ េធ្វើែ្រសកូន 

ខ៖ ចបស ៎ែ្រសខ្ញុំខ្ញុំែចកេអបយកូនអស់េហើយ 

ក៖ បបទ ល្អ! 

ខ៖ សព្វៃថ្ងខ្ញុំេធ្វើែ្រសវ័យេយើងណប៎ ចបស!៎ 

ក៖ បបទ ចុះស្រមបប់ដូចជបរបល់ៃថ្ងេលបកយបយេនប្រសុក េលបកយបយដូចជបរបបអបហបរេលបក

យយ េលបកយបយេធ្វើេម៉ច? ដូចជបេលបកយបយេធ្វើេដបយខ្លួនឯងឬក៏មបននរណប…? 

ខ៖ េធ្វើខ្លួនឯង! ជួនណបកូនេហបេទបហូបេទប ជួនណបេយើងដបំម្ហូបរបស់េយើង ចបស៎។ 



ក៖ អ៎ូ បុ៉ែន្តផ្ទះពួកគបត់េនបជិតៗគ្នបែដរឬក៏…? 

ខ៖ េនបឆ្ងបយៗែដរ ្របែហលមួយគីឡ ូមួយគីឡូកន្លះដីែដរ ចបស៎។ 

ក៖ បុ៉ែន្តកូនេលបកយបយពួកគបត់មកេលងេលបកយបយេរៀងរបល់សប្ដបហ៍ែដរឬក៏...? 

ខ៖ ចបស ៎េគមកេលង ពីរបីៃថ្ងមក ពីរបីៃថ្ងេយើងេទបអញ្ចឹង ចបស៎។ 

ក៖ អ៎ូ បបទ ចុះស្រមបប់កូនេចបេលបកយបយេធ្វើែ្រសែដរេនបហ្នឹង។ 

ខ៖ េធ្វើែ្រសទបំងអស់គ្នប។ 

ក៖ បុ៉ែន្តេនបភូមិណបវិញេទបេលបកយបយ? 

ខ៖ េនបភូមិែ្រពកតបអីដូចគ្នប 

ក៖ ចុះស្រមបប់ឥឡូវហ្នឹងដូចជបេលបកយបយមបនកូនេចបទបំងអស់មកម៉បនេលបកយបយ? 

ខ៖ េចបខ្ញុំ... េចបខ្ញុំេមើល... ពីរបី្របបំ...េហើយេនះ្របបំេទៀត...ដប់...េចបទួតពីរេទៀត ដប់ពីរ...មបន

ដប់ពីរនបក់េចប 

ក៖ អ៎ូ ១២នបក់! េ្រចើនែដរ! 

ខ៖ េគមិនយកេ្រចើន យកែតពីរបី «េសើច» 

ក៖ អ៎ូ ចុះស្រមបប់េលបកយបយ េលបកយបយគិតថបនឹងេទបេនបជបមួយកូនេចប ឬក៏េលបកយបយ 

ដូចជបេនបែតឯង? 

ខ៖ ខ្ញុំេនបជបមួយកូនេចប េពលខ្ញុំេទប្រសុកខ្ញុំេទបេទប េពលខ្ញុំមកខ្ញុំមកហ្នឹង ចបស៎។ 

ក៖ អ៎ូ បុ៉ែន្តដូចជប...ស្រមបប់េលបកយបយ េលបកយបយេនបែតឯងអញ្ចឹងេលបកយបយមបន 

អបរម្មណ៍ថបឯេកបឬក៏អីែដរ? 

ខ៖ អបរម្មណ៍ឯេកបវបធម្មតបេទណប ខ្ញុំនឹកដល់កូនេចបខ្លបចរកសី ុេទប្រក នឹកអបណិតកូនអបណិត

េចបណ៎ះ! 



ក៖ អ៎ូ បបទ!  ចុះស្រមបប់មួយេទៀតខ្ញុំចង់សួរេលបកយបយធ្លបប់គិតថបនឹងេរៀបចំអីស្រមបប់ ពួក

គបត់េនបេពលែដលកូនេចបេលបកយបយធំៗេទបេទៀត តៗេលបកយបយធ្លបប់គិតថបវបចង់េធ្វើអី

េទៀត ស្រមបប់ពួកគបត់េទៀតេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំចង់េអបយកូនេចបហ្នឹងេរៀនសូ្រតេអបយបបនេចះដឹងេ្រជប្រជះ ចបស៎។ 

ក៖ បបទចុះមួយេទៀតស្រមបប់េលបកយបយេនបផ្ទះហ្នឹង… េនបផ្ទះេលបកយបយគឺេលបកយបយ

េនបផ្ទះេដបយខ្លួន ឯងែមនេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំេនបផ្ទះខ្លួនឯង 

ក៖ េនបផ្ទះខ្លួនឯង... 

ខ៖ ចបស!៎ 

ក៖ ចុះបុ៉ន្មបនសប្ដបហ៍បុ៉ន្មបនអីេលបកយបយមកេលងភ្នំេពញមកេលងកូនេចបេលបកយបយម្ដង 

ខ៖ េទបមួយែខម្តង ជួនណប២ែខអីមក កបលណបេយើងដូចថបមបនេនបេធ្វើែ្រសខ្ញុំេទបេធ្វើែ្រស ខ្ញុំ

មិនេធ្វើេទ កូនខ្ញុំអ្នកេធ្វើអីេគអ្នកផ្ដល់លុយេទបេអបយខ្ញុំេមើលជួនៃថ្ងណបេ្រពបះៃថ្ងណបអញ្ចឹង 

ក៖ បបទ ចុះេនបេពលែដលេលបកយបយេធ្វើអញ្ចឹងរបល់ៃថ្ង ស្រមបប់ដូចជប... េលបកយបយមបន

ជីវភបពជប..សបមញ្ញរបល់ៃថ្ងែមនេទេលបកយបយ? 

ខ៖ មបនសបមញ្ញេនបម្នបក់ឯង ឯេកប «េសើច» ចង់រកេធ្វើអីេធ្វើ ចង់...េយើងចង់ស្រមបក ស្រមបក... 

ចបស៎ដូចថបេដកទេ្រមកេលងៃថ្ងអញ្ជឹង 

ក៖ បបទ េហើយខ្ញុំមបនសំណួរមួយេទៀត េលបកយបយបបនេជឿេលើ្រពះគម្ពីរ្រពះវិហបរែមនេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំេជឿចបស៎! 

ក៖ េហតុអ្វីេលបកយបយបបនសេ្រមចចិត្តថប…? 

ខ៖ ខ្ញុំបបន្រតង់េជឿថប្រទង់បេង្កើតទឹកដីណ៎ះ ៃ្រព្របឹក្ សត្វេទៀត...សត្វ...្រគប់សត្វ្របេភទទបំង

អស់។ 



ក៖ បបទ! 

ខ៖ ចបស!៎ េហើយមនុស្សេលបកេយើងហ្នឹង ចបស៎ខ្ញុំយល់។ 

ស៖បបទបុ៉ែន្តមបន...ដូចជបមបនចំណុចណបែដលេលបកយបយេជឿថបេហតុអ្វីបបនេលបកយបយ

គួរែតេទប្រពះវិហបរ?េហើយដូចជបេលបកយបយេជឿថប្រពះជប្រពះពិត? េហតុអ្វី... មបនចំណុចណប

អីេគែដលសម្គបល់ េអបយេលបកយបយេអបយេលបកយបយអបចេជឿេទបេលើចំណុចមួយហ្នឹងបបន

េលបកយបយ? 

ខ៖ ខ្ញុំសម្គបល់ចបស៎ សម្គបល់េអបយែតេយើងេធ្វើល្អ ្រទង់តបមែថរក្េយើង េហើយខ្ញុំមិនែដលេទប

រអូ៊រ រំខបនអីអ្នកណបខ្ញុំេជឿថប្រតង់េធ្វើល្អ ្រទង់េ្របៀន្របេដបមកេអបយេយើងេធ្វើល្អ កំ ុឈ្នបនីសេគ 

កូនេយើងដូចកូនេចបេយើងេចះ្រសលបញ់កូន្រសលលបញ់េចប ជួយអប់រំកូនេចប ខ្ញុំេជឿ្រតង់បុ៉ណ្ណឹ

ង។ 

ក៖ បបទ អញ្ចឹង្របែហលជបខ្ញុំមបនសំណួរខ្លះៗែតបុ៉ណ្ណឹងស្រមបប់េលបកយបយ អញ្ចឹងមួយេទៀត

ខ្ញុំចង់សួរេលបកយបយថបអញ្ចឹងេលបកយបយធ្លបប់គិតថប្របវត្តិេលបកយបយ...េលបកយបយធ្លបប់

គិតថបនឹងទុកេអបយកូនេចបបន្ដជបជំនបន់េ្រកបយេអបយយល់ដឹងឬក៏ជបអីេកើតេឡើងស្រមបប់

េលបកយបយេទ? 

ខ៖ ចបស៎ខ្ញុំទុកជបបន្ដតៗេទបេទៀតកូនេចបេអបយយកគំរុខ្ញុំេហើយស្ដបប់្រពះ ចបស៎េដបយសបរខ្ញុំ

េជឿជបក់ 

ក៖ បបទេដបយសបរេយើងនឹងេធ្វើជបគំរូអីហ្នឹងេហើយគំរូរបស់េលបកយបយរបស់េលបកយបយទុកត

ដលកូនេចប េលបកយបយ េហើយេទបស្រមបប់សបលបេយើងស្រមបប់ដូចជបេយើងយក្របវត្តិ របស់

េលបកយបយេដើម្បីេអបយជបសម្គបល់ទុកេអបយកូនេចបរបស់យបយដឹងថបេលបកយបយមបនេហតុ

កបរអីេកើតេឡើងខ្លះចំេពបះជីវិតរបស់េលបកយបយកបលពីេលបកយបយេនបតូចរហូតដល់េលបក

យបយ...ដលឥ់ឡូវ បបទអញ្ចឹង្របែហលជបខ្ញុំមបន សំណួរែតបុ៉ណ្ណឹងស្រមបប់េលបកយបយ ខ្ញុំ

អស់េហើយអរគុណេ្រចើនេលបកយបយបបនផ្ដល់ឱកបស ដូចជប្របបប់ ដូចជប្របវត្តិរបស់េលបក

យបយមកខ្ញុំ។ 


