
កបរសំភបសន៍របស់ គង់ ធូ 

ក៖ អ្នកែដរសំភបសន៍េគ ជបង សុីអ៊បវ         ខ៖ អ្នកែដរេអបយេគសំភបសន៍ គង់ ធូ 

ក៖ 

ចឹងជបដំបូងខ្ញុំអរគុណអំុ៊ែដរបបនេអបយខ្ញុំសំភបសន៍ែដរទបក់ទងពី្របវត្តិរបស់អំុ៊ហបសេហើយ

កបរសំភបសន៍េនះ្រតូវបបនេរៀបចំេឡើងេដបយសកលវិទ្ល័យមួយែដរេនបសហរដ្ឋអបេមរិច

ហបសែដរមបនេឈ្មបះថបBYU 

េហើយេដបយសបរែតសកលវិទ្មបនេគបលបំណងចង់រក្្របវត្តិ្របជបជនែខ្មរេដើម្បីទុកេអប

យកូនេចបជំនបន់េ្រកបយៗបបនស្គបល់ពី្របវត្តិដូនតបហបសអំុ៊ដល់េពលែដរខ្ញុំសំភបសន៍េហើយ

ខ្ញុំនឹងដបក់កបរសំភបសន៍មួយេនះេទបក្នុងេវបសបយរបស់សបលបែដរមបនេឈ្មបះថប 

www.cambodianoralhistories.byu.edu ហបសអំុ៊ ចឹងខ្ញុំសំភបសន៍អំុ៊េនបភូមិ5 ឃុំអំពិល 

សង្កបត់ចំកបរមន ខ័ណ្ឌចំកបរមន េនបរបជធបនីភ្នំេពញហបសអំុ៊ចឹងសំរបប់អំុ៊ខ្ញុំមបនេឈ្មបះជបង 

សុ ីអ៊បវ ខ្ញុំសំភបសន៍េនបៃថ្ងទី17 ែខមករប 

ឆ្នបំ2017ហបសអំុ៊េហើយេនបេពលែដរខ្ញុំសំភបសន៍អំុ៊េហើយខ្ញុំនឹងដបក់កបរសំភបសន៍របស់អំុ៊េទប

ក្នុងេវបសបយរបស់សបលបចុះអំុ៊យល្រពមេដើម្បីេអបយខ្ញុំសំភបសន៍ពី្របវត្តិរបស់អំុ៊ែដរេទអំុ៊? 

ខ៖ មបនអីេទ 

ក៖ បបនែមនេទអំុ៊ចឹងខ្ញុំអបចសុំដបក់េនបកែន្លងេនះេដើម្បីេនបជិតសំេលងអំុ៊ែដរចឹងហបសអំុ៊ 

បបទចឹងសំរបប់អ៊េឈ្មបះេពញរបស់អំុ៊មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំេឈ្មបះគង់ ធូ ពិតែតម្ដងអត់មបនែកអីេទ េឈ្មបះគង់ ធូ 

ក៖ េឈ្មបះគង់ធូ ចុះមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបអត់អំុ៊? 

ខ៖ អត់មបនេទ 

ក៖ ចុះកបលេនបពីតូចមបនេគធ្លបប់េហបេឈ្មបះអំុ៊អីេផ្សងេទៀតេទអំុ៊? 

ខ៖ អត់មបនែតម្ដងមបនែតមួយនឹងែអង 

ក៖ អូែតមួយនឹងេទណ? 

ខ៖ អំុ៊មិនែដរប្ដូរ្រតកូលអីេទ 



ក៖ ចុះអំុ៊សព្វៃថ្ងនឹងអំុ៊អបយុបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំអបយុ50ឆ្នបំគត់ 

ក៖ អំុ៊អបយ5ុ0ឆ្នបំគត់ ចុះអំុ៊បបនេកើតេនបៃថ្ងណប ែខណប ឆ្នបំណបអំុ៊មបនចងចបំេទអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំៃថ្ងដូចជបអត់ចបំេបើឆ្នបំចងចបំ 

ក៖ ចឹងែខក៏អត់ចបំែដរណអំុ៊? 

ខ៖ ែខអត់មបនបបនចបំេទ 

ក៖ ចុះេបើឆ្នបំឆ្នបំណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ េនបឆ្នបំ1969 

ក៖ េនបឆ្នបំ1969ចុះអំុ៊មបនចងចបំឆ្នបំច័ន្ទគតិអីេទអំុ៊ដូច ឆ្នបំជូត ឆ្លូវ ខបល េថបះអីេហបសអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំឆ្នបំវ័ក 

ក៖ ឆ្នបំវ័កេហបសអំុ៊ ចុះទីកែន្លងកំេណើតរបស់អំុ៊អំុ៊េកើតេនបណបវិញេហបសអំុ៊? 

ខ៖ ្រសុកកំេណើតខ្ញុំេកើតេនបភូមិ្រសុករកបរ  

ក៖ ចុះឃុំអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ឃុំេឈើទបល 

ក៖ ចុះ្រសុក នឹងេខត្តអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ្រសុកស្វបយ្រជំុ េខត្តស្វបយេរៀង 

ក៖ អូេខត្តស្វបយេរៀងេហបសអំុ៊ ចុះអំុ៊មបនបងប្អូនចំនួនបុ៉ន្មបននបក់ែដរេហបសអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនបងប្អូន6នបក់ 

ក៖ ចុះអំុ៊ជបកូនទីបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំជបកូនបងេគ 

ក៖ អំុ៊បងេគចុះមបន្រសីបុ៉ន្មបននបក់ េហើយ្របុសបុ៉ន្មបននបក់ែដរអំុ៊? 



ខ៖ អត់មបន្រសីេទ្របុសទបំងអស់ 

ក៖ ចុះបងប្អូនរបស់អំុ៊មបនេឈ្មបះអីេគខ្លះអំុ៊អបចេរៀបរបប់បបនេទអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំអបចេរៀបរបប់បបនតបែតែ្រកងេលបក្រគូែអងេសើចអប3នបក់ណុង 

ក៖ េឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំេឈ្មបះបងេគ គង់ធូ បន្ទបប់មកេឈ្មបះគង់ម៉បប់ ែដរបន្ទបប់ពីខ្ញុំហបស ទី3េឈ្មបះឡឹក 

ជបអបនឹងែម៉េ្រកបយ ដល់េពលែម៉ខ្ញុំវិញអបនឹងបបន្រតកូលគង់វិញ 

ក៖ ចឹងមបនន័យថបអំុ៊មបនែម៉2នបក់ណអំុ៊? 

ខ៖ នឹងេហើយបន្ទបប់មកេឈ្មបះគង់ េអ 

អបនឹង្រសីែដរបបនស្លបប់បបត់េទបែតដល់េពលពិបបកេពកបបនដបក់វបេនបេលើចេង្អេទបវបរស់ 

ដល់មកអបទី4េឈ្មបះគង់ អី ដល់េពលមកេទៀតេឈ្មបះគង់ ែ្រជង 

ក៖ អូេឈ្មបះបងប្អូនរបស់អំុ៊ចំែឡក 

ខ៖ ស្ដបប់េទបេលបក្រគូែអងេសើចេមើល្រតូវេនប6នបក់នឹង 

ក៖ េមើល គង់េអ គង់អី គង់ែអង គង់ែ្រជង េហើយនឹងអំុ៊គង់ ធូ េហើយនឹងម្នបក់េទៀត? 

ខ៖ ម្នបក់េទៀតមិញនឹងគង់អី 

ក៖ 

ចុះអំុ៊មបនសបច់េរឿងអីេគខ្លះែដរអំុ៊គិតថបមបនសបច់េរឿងធ្លបប់បបនេធ្វើអីជបមួយពួកគបត់កបលពី

អំុ៊េនបេក្មងៗហបសអំុ៊? 

ខ៖ 

ខ្ញុំដឹងសបច់េរឿងកបលណុងខ្ញុំដឹងែមនកបលណុងឪពុកម្ដបយរបស់ខ្ញុំនឹងគបត់្រកេ្រពបះអីជីវ្របវ

ត្តិខ្ញុំនឹងឪពុកម្ដបយរបស់ខ្ញុំនឹងម្ដបយរបស់ខ្ញុំបបនចបប់បែន្លេគបន្តិចមកលក់នឹងេហើយសំរបប់ឪ

ពុកខ្ញុំនឹងខ្ញុំបងគបត់បបនេធ្វើកូនបង្គីេអបយខ្ញុំែតបុ៉នេនះេទបបនែរកដីពីរនបក់គបត់សំរបប់ចបក់ភូ

មិេហើយមិនរបក់េទ្រតពបំងនឹងហបសេលបក្រគូេហើយបបនែរកជបមួយគបត់ែរកៗ 

ក៖ អូអំុ៊េធ្វើបង្គីសំរបប់េកើបដីចបក់្រតពបំង? 



ខ៖ 

នឹងេហើយពុកខ្ញុំេគបបនេនបមកភ្នំេពញនឹងេហសេគបបនេនបគបត់មកភ្នំេពញពួកម៉បក់គបត់នឹង

ថបេទបជបមួយអញ់ថបេទបេទបែមនេពលែដលមកគបត់េរើសបបនមបស1ដំលឹងដល់ចឹងគបត់បប

នបកេទបវិញដល់េពលែដរគបត់បបនបកេទបវិញគបត់្របបប់ថបកូនហបកូនែអងចូលេរៀនវិញ

េទបកូនមិនបបច់ែរកអីេទៀតេទកូនេហើយដល់េពលែដរមកពីេរៀនវិញកូនែអងដបំេដើមេឈើ 

ក៖ ដបំេដើមេឈើេធ្វើអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ 

េពលែដរគបត់លក់មបសនឹងគបត់បបនទិញេខបអបវេអបយខ្ញុំបបន1កំេផ្លេហើយគបត់បបនជួលេគ

ែរកចបក់ទបល់ែតេពញ្រតពបំងនឹងេហើយគបត់ចបប់េផ្ដើមរកសុ ីដឹក្រជូកែតកង់មួយនឹងសំរបប់ដឹ

ក្រជូកយកមកដូរយកអង្ករមកេអបយកូនមិនេអបយកូនពិបបកេទេទបះជបគបត់្រកែមនែតគបត់

មិនេអបយកូនពិបបកេទបបទគបត់ពុះពបរ្រគប់ឧបសគ្គរបស់គបត់ 

ដូចខ្ញុំសព្វៃថ្ងែមនខ្ញុំ្រកែតខ្ញុំមិនេអបយកូនលំបបកេទេអបយែតសប្យជបមួយគ្នបនឹង 

ក៖ 

ចុះអំុ៊កបលពីេក្មងអំុ៊ចូលចិត្តេលងអីជបមួយនឹងបងប្អូនរបស់អំុ៊ែដរដូចជបេលងឡឹកបបយឡ 

េលងបិទពួននឹងេលងអីចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖ អបនឹងខ្ញុំដូចជបអត់្រតូវកបរេទ 

ក៖ 

ចុះអំុ៊េលងអីជបមួយពួកគបត់លក្ខណះថបចូលចិត្តេលងអីជបមួយនឹងពួកគបត់ហបសកបលពី

េនបេក្មងហបសអំុ៊? 

ខ៖ កបលពីេក្មងខ្ញុំចូលចិត្តជបេគគឺប្អូនរបស់ខ្ញុំគឺប្អូនទបំងអស់ 

ក៖ ែតអំុ៊ចូលចិត្តេលងអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ចូលចិត្តែតេលងបិទពួន 

លក្ខណះថបេបបះដំថ្មេអបយេគេទបេរើសអីចឹងហបសេហើយបបនរត់េទបពួនបបត់េហើយបបន

ែ្រសកេហប 



ក៖ អបេគលក្ខណះថបេលងសបេញ៉នឹងេហសអំុ៊ 

អបេគគប់េទបេហើយេគេហបសបេញ៉នឹងេហសអំុ៊? 

ខ៖ 

នឹងេហើយេហើយវបរត់េទបេរើសេហើយវបេទបរកនឹងេពលែដរខ្លបចប្អូនវបយំេទបក៏បបនេចញមក

បបទអបនឹងខ្ញុំេចះេលងែតបុ៉ណ្ណឹងែអង 

ក៖ ចឹងអត់មបនអីែដរថបអំុ៊ចូលចិត្តេលងអីជបមួយប្អូនេទៀតេទណអំុ៊? 

ខ៖ 

ប្អូនរបស់ខ្ញុំមិនសូវជបេលងអីេ្រចើនេទែតេបើ្រតូវជបេចញពីេរៀនមកវិញមបនែតពរេទបេលងេហើ

យក៏នបំេទបមុជទឹកបបន្របេលញេទប 

ក៖ ចុះអំុ៊មបនធ្លបប់បបនេទបែ្រសេហើយេទបេលងទឹកអីមបនេទ? 

ខ៖ អបនឹងអត់េទមិនែដរេទបេទ 

ក៖ ចឹងអត់េទណអំុ៊? 

ខ៖ 

មិនែដរេសបះម៉ងនឹងនឹងខ្ញុំនិយបយ្របបប់្រគូចឹងេបើថបនបំប្អូនេទបេលងែ្រសេលងទឹកេលងអីពី

េ្រពបះមបនេឈ្លើង 

េហើយម្យ៉ាងវិញេទៀតប្អូនរបស់េយើងវបេនបទូចេហើយចុះេបើមបនរេណ្ដបេ្រជបអីេទបេយើហចំែណ

កេយើងេនះេបើេភ្លចខ្លួនអីេទបយ៉បងេម៉ចេទបពីេ្រពបះេនប្រសុកែ្រសខ្ញុំមបនខូចេ្រចើនណបស់មបន

ស្លបប់េ្រចើនណបស់ 

ក៖ េហតុអីបបនេគស្លបប់អំុ៊? 

ខ៖ 

អបេរឿងេលងទឹកេនបែ្រសនឹងលក្ខណះថបអបបងនបំអបប្អូនេទបដល់េពលែដរបងកំពុងែតេលង

សប្យេលងេលបតទឹកេនបះដល់េពលអបប្អូនេឃើញក៏បបនេលបតតបមេទបអបប្អូនអត់េចះ

ែហលទឹកក៏បបនស្លបប់បបត់េទប 

ក៖ ដូចេលងចបប់ក្ដបមចបប់្រតីអី? 



ខ៖ នឹងេហើយៗដល់េពលអបប្អូនវបេឃើញវបេចះែតេទបតបមេហើយ 

ែតេបើខ្ញុំអត់េទអបេរឿងចឹងៗអីខ្ញុំសុខចិត្តថបនបំប្អូនងូតទឹកេនបផ្ទះសព្វទឹកចឹងេទបងូតេហើយនបំ

គ្នបេស្លៀកពបក់ចឹងេទប 

េហើយឪខ្ញុំបបនេទបេវៀតណបមេនបះេលបក្រគូក៏គបត់ដឹកេទបេហើយេវៀតណបមេគបបនស្គបល់គប

ត់េគបបនេអបយ100េដើមលក្ខណះថបអបខ្យល់េនបះបបទខ្ញុំេចះដបំដូចថប1០០េដើមខ្ញុំដបំវបមិនអ

ស់េទបបនពន្លក់អេណ្ដបវបនឹងេហើយបបនដបក់អបចម៍េគបេយើងេបើេយើងមិនេធ្វើចឹងេទវបមិនល្អអ

ត់ងបយធំេទដល់ចឹងខ្ញុំដបំមួយៃថ្ង40-50េដើម 

ក៖ អូដបំបបនេ្រចើនេម៉្លសអំុ៊? 

ខ៖ នឹងេហើយវប្រសួលដបំែដរនឹងដល់េ្រកបយមកដបំខ្នុរ 

នឹងដបំស្វបយេចះែតដបំៗេទបែតេនះមិនបបនមកេយើងេទបបនែតេយើងេទបនឹងេហើយចឹងេយើង

ចង់េបះៗេទបស្អីក៏បបនែដរមបនស្វបយ ដូងចឹងេទប 

ក៖ ចុះឥឡូវពួកគបត់េនបទីណបេហើយប្អូនរបស់អំុ៊គបត់រកសុ ីអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ប្អូនៗខ្ញុំេបើតបមនិយបយេទបមបនែតមួយេទែដរខ្ពស់ជបងេគខបងរកសុ ីេនប្រសុកនឹង 

ក៖ ចុះប្អូនទី2អំុ៊គបត់បបនេធ្វើអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ មបន4នបក់ប្អូនរបស់ខ្ញុំអបទី2េនប្រសុក 

ក៖ ែតពួកគបត់េធ្វើអីេគេធ្វើែ្រសចំកបរេទបេហបសអំុ៊? 

ខ៖ េធ្វើែ្រសចំកបរណុងេហើយវបលក់នំុប័ុង 

ក៖ អូគបត់លក់នំុប័ុងេហបសអំុ៊? 

ខ៖ នឹងេហើយលក្ខណះថបនំុប័ុងរម៉កេយើងចឹងដបក់សបច់េគបអបំងដបក់អីជបមួយចឹងេទប 

ក៖ ចុះទី3គបត់េធ្វើអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ អបទី3នឹងវបរត់មូ៉តូឌុប 

ក៖ រត់មូ៉តូឌុប ចឹងគបត់រត់ែតមូ៉តូឌុបេទេហបសអំុ៊ ចុះទី4វិញ? 

ខ៖ បបទែត្របពន្ធខូចេពកេជែម៉េពក េហើយអបទី4េគេបើកហបងធំហបស 



ក៖ អូគបត់េបើកហហបងេហបសអំុ៊? 

ខ៖ 

េបើកហបងេបើតបមនិយបយេទបកូនវប2នបក់នឹងេដកសុ ីមួយជីវិតមិនអស់ផងេទើសែតអបមួយនឹ

ង 

ក៖ ែតគបត់េបើកហបងេនបណបែដរអំុ៊ េនបស្វបយេរៀងនឹង? 

ខ៖ េនប្រសុកនឹងេនបជិតផ្ទះខ្ញុំនឹងេហើយវបេនបែកងផ្រចឹង 

ក៖ អូចុះទី5គបត់េធ្វើអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ អបទី5វបេនប្រសុកែដរ 

ក៖ គបត់រកសុ ីអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ អបណុងេធ្វើែតែ្រសេទ វបមបនេគបយន្តមួយមិនគិតអីេទ 

ែតកូនវបេរៀន3នបក់នឹងេរៀនបបនឌីផ្លូមទបំងអស់នឹងទបំង3នបក់នឹង 

ក៖ អូចុះទី6គបត់េធ្វើអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ អបទី6អបនឹងក៏្រគបន់េបើរបស់វបែដរេនប្របសិទ្ធិ 

ក៖ អូេនបភ្នំ្របសិទ្ធិេហបសអំុ៊? 

ខ៖ នឹងេហើយវប្របពន្ធេនបទីេនបះឪេក្មកវបេអបយបឹង 

េហើយឪេក្មកវបេបើកេអបយលក់វបលក់បបនជបង10មុ ឺនេពលែដរបបនជបង10មុ ឺនេនបះវបយក

េទបទិញអបឡបនេទសចរណ៍េទបេកបះកុង 

េពលែដរទិញេហើយជួលេគេអបយរត់េធ្វើ្រតកុងឡបនឥឡូវវបធូរធបរបស់វបធូរបបនែត2នបក់េទ

បងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងអបនឹងបងប្អូន6នបក់របស់ខ្ញុំ 

ក៖ បុ៉ែន្តបងប្អូនរបស់អំុ៊រស់េនបជិតគប្នទបំងអស់រឺមួយក៏េនបឆ្ងបយពីគ្នប? 

ខ៖ ែបកឆ្ងបយពីគប្នែតអបមួយណុងេនបភ្នំ្របសិទ្ធិ 



ក៖ 

ែបកែតេនបភ្នំ្របសិទ្ធិនឹងមួយេទេ្រកបពីនឹងបងប្អូនរបស់អំុ៊ពួកគបត់រស់េនបស្វបយេរៀងទបំងអ

ស់ណអំុ៊? 

ខ៖ េ្រកបពីនឹងេនបស្វបយេរៀងទបំងអស់ 

ក៖ បុ៉ែន្តអំុ៊េនបទីេនះ? 

ខ៖ នឹងេហើយខ្ញុំេនបទីេនះដល់េពលែដរមបនរវល់រឺមួយក៏ចូលឆ្នបំអីេទបជំុគប្ន 

ក៖ អូចឹងមបនន័យថបទបល់ែតមបនរវល់អីបបនបងប្អូនរបស់អំុ៊េទបជំុគប្នទបំងអស់? 

ខ៖ 

នឹងេហើយែតខ្ញុំេគមិនេអបយេធ្វើអីេទបងអង្គុយេអបយ្រសួលទបំងបងប្អូនរឺមួយក្មួយៗេលើកអី

េអបយហូបចឹងេគមិនេអបយេធ្វើអីេទតិចេលើកម្ហូបអបហបរេអបយេហើយ 

ែតខ្ញុំបបនធ្លបក់ខ្លួនឈឺ2ឆ្នបំេនះមកប្អូនៗរបស់េគេអបយថវិកបរេអបយខ្លះែដរនឹង 

ក៖ បបទអំុ៊ម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ម្ដបយរបស់ខ្ញុំមបនែតម្ដបយេ្រកបយេទ 

ក៖ ចឹងអំុ៊មបនែតម្ដបយេ្រកបយេហបសអំុ៊? 

ខ៖ 

េបើម្ដបយរបស់ខ្ញុំមុននឹងគបត់េវៀតណបមសុទ្ធអបពតបបនសំលបប់េចបលកបលពីជំនបន់អបពតម

កេហើយេនបែតម្ដបយេ្រកបយេទ 

ក៖ ចុះម្ដបយេ្រកបយមបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ គបត់មបនេឈ្មបះអុ៊ក សឹម 

ក៖ បុ៉ែន្តគបត់េនបរស់សព្វៃថ្ង? 

ខ៖ េនបរស់សព្វៃថ្ងនឹង 

ក៖ ែតគបត់េនបស្វបយេរៀងនឹងែមន? 

ខ៖ គបត់េនប្រសុកនឹងែតម្ដបយេ្រកបយែមនែតម្ដបយមុននឹងចិត្តអត់បបនដូចគបត់េទ 



ក៖ ម្ដបយេ្រកបយចិត្តបបន? 

ខ៖ 

មបនស្អីកូនណបេទបចង់យកអីយកេទបកូនហូបចុះេអបយែតហូបបបនអត់មបនអីណបដូចថប

េលបក្រគូែអងចឹងចុះឧទបហរណ៍ហបសមបនកបរខ្វះខបត់អីចឹងហបសែម៉េអើយ2មុ ឺនេទប3មុ ឺនអី

ចឹងយកេទបកូនេមើលេលើងេទបយកខ្លួនែអងេទប 

ក៖ ចុះឪពយករបស់អំុ៊គបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ គបត់មបនេឈ្មបះថបគង់ េសឿ 

ក៖ អូគង់ េសឿគបត់រស់េនបសព្វៃថ្ងរឺមួយក៏គបត់? 

ខ៖ គបត់រស់េនបសព្វៃថ្ងនឹងែតគបត់ចបស់េហើយ 

ក៖ ចឹងមបនន័យថបទបំងម្ដបយទបំងឪពុករបស់អំុ៊ពួកគបត់េនបរស់សព្វៃថ្ងនឹងេទ 

ខ៖ ពួកគបត់េនបរស់សព្វៃថ្ងនឹង 

ក៖ អូឡូយណបស់ចឹង 

ខ៖ គបត់េនបេមើលែតេចបនឹង 

ក៖ ចុះឪពុករបស់អំុ៊នឹងគបត់បបនេកើតេនបៃថ្ងែខ ឆ្នបំណបអំុ៊មបនបបនដឹងអត់អំុ៊? 

ខ៖ អបនឹងខ្ញុំអត់បបនដឹងេទ 

ក៖ បុ៉ែន្តបបនដឹងឆ្នបំអត់អំុ៊? 

ខ៖ ឆ្នបំនឹងគបត់អបយុ68ឆ្នបំ 

ក៖ គបត់អបយុ68ឆ្នបំ 

ខ៖ នឹងេហើយគបត់ឆ្នបំេនះ68ឆ្នបំេហើយ 

ក៖ បុ៉ែន្តអំុ៊មបនដឹងថបឆ្នបំែខ្មរគបត់ឆ្នបំអំុ៊េទអំុ៊លក្ខណះថប ឆ្នបំជួត ឆ្លូវ ខបល េថបះអីហបស? 

ខ៖ អបនឹងខ្ញុំអត់ដឹងេទ 

ក៖ អំុ៊អត់ដឹងេទណ? 



ខ៖ ែតេបើេលបក្រគូមបនដឹងេទដូចចបស់ៗេគដឹងែតេបើខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងេទ 

ក៖ ខ្ញុំមិនសូវេចះរបប់ែដរឆ្នបំចឹងេនបះ 

ខ៖ េលបក្រគូអត់សូវេចះរបប់ែដរេហបស 

ក៖ បបទចុះឪពុករបស់អំុ៊គបត់បបនេកើតេនបណបែដរអំុ៊ េកើតេនបនឹងភូមិអីេគ? 

ខ៖ គបត់េកើតេនប្រសុកនឹងែតម្ដង 

ក.  េនបភូមិអីេគអំុ៊? 

ខ៖ េនបណុងទបំងអស់ម៉ងទបំងជីដូនជីតបទបំងអស់ម៉ងនឹងេនបភូមិៃ្រពរកបនឹង 

ក៖ អូេនបភូមិៃ្រពរកបេហសអំុ៊? 

ខ៖ នឹងេនបភូមិៃ្រពរកប 

ក៖ ចុះម្ដបយរបស់អំុ៊អំុ៊មបនដឹងថបគបត់េកើតឆ្នបំអីេគអត់អំុ៊? 

ខ៖ ម្ដបយរបស់ខ្ញុំដូចគ្នបម្ដបយេ្រកបយនឹង 

ក៖ ម្ដបយេ្រកបយគបត់…….. 

ខ៖ ម្ដបយេ្រកបយនឹងគបត់63ឆ្នបំ 

ក៖ គបត់63ឆ្នបំបុ៉ែន្តឆ្នបំែខ្មរអំុ៊មបនបបនដឹងេទអំុ៊? 

ខ៖ អត់ដឹងែដរនឹង 

ក៖ អំុ៊អត់ច្ស់ែដរណអំុ៊? 

ខ៖ បបទអត់ច្ស់ដល់េពលែតអត់ច្ស់ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊បននិយបយេទ 

ក៖ ចុះគបត់េកើតេនបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ គបត់េកើតេនប្រសុកណុងែដរនឹង 

ក.  អូគបត់េកើតេនបជិតគ្នបេហបស? 

ខ៖ គបត់េកើតេនបជិតគ្នបេនបភូមិែតមួយ 



ក៖ ចឹងគបត់េកើតេនបភូមិរកបដូចគ្នប ចុះអំុ៊មបនដឹងថបគបត់មបនធ្លបប់្របបប់ពី្របវត្តិអីេទបអំុ៊អត់អំុ៊? 

ខ៖ គបត់មិនែដរនិយបយេទ 

ក៖ 

ដូចថបឪពុករបស់អំុ៊គបត់ធ្លបប់បបននិយបយថបកបលពីេនបេក្មងគបត់ធ្លបប់បបនេធ្វើអីេគដូចជបគប

ត់ធ្លបប់បបនេធ្វើអីជបមួយ្រកុម្រគួសបររបស់គបត់ចឹងហបសគបត់មបនែដរនិយបយអត់? 

ខ៖ 

អបនឹងគបត់ធ្លបប់បបននិយបយ្របបប់ខ្ញុំខ្លះែដរនឹងគបត់្របបប់ថបកបលពីេដើមគបត់េទបសុ ីឈ្នួលេគ 

េទបសុ ីឈ្នួលេអបយេគនឹងេទបចបំងដីេអបយេគនឹងចបំងេស្មបេអបយេគនឹងមួយៃថ្ងបបនែត3កប

ក់េទ 

ក៖ អូបបនែត3កបក់? 

ខ៖ 

នឹងេហើយកបលពីជំនបន់ណុងេគចបយកបក់កបលជំនបន់គបត់ហបសបបនែត3កបក់េទ3កបក់នឹង

េពលមកវិញនឹងចូលទិញេនះទិញេនបះមកេផ្ញើរ្របពន្ធគបត់េហើយនឹងកូនេចបនឹងគបត់ទិញរប

ស់របរមកបុ៉ែន្តអស់លុយតិចនឹងកបលណុងដល់េពលេនះេហើយគបត់បបនខ្ញុំនឹងេហកបបនខ្ញុំ

អបយ1ុ3ឆ្នបំដល់េពលខ្ញុំបបនអបយុ13ឆ្នបំនឹងខ្ញុំបបនប្អូន2នបក់េហើយ 

ក៖ អូអំុ៊មបនប្អូន2នបក់េហើយ? 

ខ៖ 

បបទគបត់ចបប់េផ្ដើមធ្លបក់ខ្លួនឈឺេហើយបបនម្ដបយរបស់ខ្ញុំចបប់េផ្ដើមេចញរកេហើយដល់េពល

េនះទីពីរនបក់ខ្ញុំនឹងអបអញ្ជបត់នឹងអបសំណបញ់េយើងេនះេយើងយកមកេដរេហបសយកេទបអូ

ស 

្រតីចង្វបេយើងនឹង្រតី្រកបញ់នឹង្រតីកំភ្លបញអីនឹងយកមកលក់េអបយេគមួយគីឡូបបនែតមួយកប

ក់េទ 

ក៖ អូេថបកហបសេណះអំុ៊? 

ខ៖ នឹងេហើយមួយគីឡូបបនែតមួយកបក់េទអប្រតីចង្វបេយើងនឹងបបន7-8គីឡូក្នុងមួយៃថ្ង 

ៃថ្ងខ្លះ3-



4គីឡូក៏មបនែដរេចះែតេធ្វើេទបេហើយឪរបស់ខ្ញុំេចះែតធ្លបប់ខ្លួនេទបេហើយគបត់បបនក្អួតឈបម

ែមនែទនពីេ្រពបះែតគបត់េធ្វើធ្ងន់ដល់េពលេនះែម៉ខ្ញុំេម៉ចេទេទបបបនវល្លិ៍ថ្លុករឺមួយវល្លិ៍ស្អីេទ3មុ

ខរបស់គបត់បបនដបំេអបយគបត់ហូបនឹងគបត់បបត់ធ្លបក់ឈបម 

ក៖ ចុះឪពុករបស់អំុ៊គបត់្របកបមុខរបរអីសំរបប់ចិញ្ចឹមជីវិតែដរអំុ៊? 

ខ៖ របល់ៃថ្ងេនះ? 

ក៖ បបទអំុ៊ 

ខ៖ របល់ៃថ្ងនឹងគបត់មិន្របកបមុខរបរអីេទគបត់េនបែតផ្ទះនឹងគបត់ធូរធបគរបន់េបើេហើយ 

ក៖ 

ចុះចង់និយបយថបឪពុករបស់អំុ៊គបត់ជបមនុស្សែបបណបតបំងពីតូចរហូតមកដល់េពលេនះដូ

ចថបគបត់ស្លូតរឹមួយក៏គបត់កបច់អីចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖ 

កូនមិនៃវេទទុកេអបយសុ ីបបនេហើយសិនេពលែដរសុ ីបបយេហើយដឹងែតៃវេហើយមិនឈបម

ណបេទខ្នងដឹងែតែបកឈបមេហើយ 

ក៖ បុ៉ែន្តគបត់កបចែដរណអំុ៊? 

ខ៖ គបត់កបចែតអត់មបត់ 

ែតកូនសុ ីអីសុ ីចុះែតកំុលួចែតេបើលួចអបកូននឹង្រតូវេហើយដឹងែត្រតូវធ្ងន់េហើយ 

ក៖ 

ចុះម្ដបយរបស់គបត់មបនធ្លបប់្របបប់អីកបលពីគបត់េនបេក្មងេទបអំុ៊អីេទថបគបត់រកសុ ីអីសំរបប់ចិញ្ចឹ

មជីវិតែដរហបសអំុ៊? 

ខ៖ គបត់មិនែដរ្របបប់អីេទម្ដបយេ្រកបយនឹងគបត់មិនែដរ្របបប់អីេទ 

ក៖ ែតេបើម្ដបយមុនគបត់ធ្លបប់បបន្របបប់េហបសអំុ៊? 

ខ៖ ម្ដបយមុននឹងខ្ញុំទបន់គបត់ែតបន្តិចនឹង 

ក៖ អូចឹងមបនន័យថបអំុ៊ទបន់គបត់ែតបន្តិចេទ? 



ខ៖ 

ម្ដបយរបស់ខ្ញុំនឹងកបលពីឆ្នបំ1979នឹងេនបសល់ែត3ៃថ្ងេទៀតេទេគែបកេហើយេគយកគបត់េទប

សំលបប់េហើយចំែណកប្អូន្រសីរបស់ខ្ញុំេចះ្រកឡបប បបនយកគ្នបេទបេបបកនឹងគល់េត្នបត 

េហើយម្ដបយរបស់ខ្ញុំេគបបនអបករគបត់េហើយបបនេដបតក្លគបត់ចឹងេទៀតនឹងពីេ្រពបះម្ដបយរ

បស់ខ្ញុំគបត់យួនមួយ្រគួសបររបស់គបត់មបន12នបក់េគយកេទបសំលបប់េចបលទបំងអស់ 

ក៖ អូ្រគួសបរម្ដបយរបស់អំុ៊ស្លបប់ទបំងអស់? 

ខ៖ 

នឹងេហើយស្លបប់ទបំងអស់េហើយេគបបនកប់ដីេសើរៗចឹងេហសេហើយខ្ញុំបបនេទបទបញយកម្ដប

យរបស់ខ្ញុំមកនិយបយរួមមួយពូជនឹងទបញេឡើងមកទបំងអស់នឹងេហើយអ្នកែដរេគសំលបប់នឹ

ងេគបបនេដើរេចញេទបេហើេនបសល់ែត3ៃថ្ងេទៀតែបក 

ក៖ អូចឹងមបនន័យថបេនបសល់ែត3ៃថ្ងេទៀតចប់េហើយនឹង? 

ខ៖ 

េនបសល់ែត3ៃថ្ងេទៀតចប់េហើយែម៉ឪខ្ញុំខំ្រកេវៀសេម៉ចក៏្រកេវៀសមិនរួចែដរេធ្វើេម៉ចក៏េដបយក៏

េនបែតអត់រួចែដរ 

ក៖ អូស្ដបយហបសេណះអំុ៊ 

ខ៖ 

អត់រួចមកចបញ់្រតង់ថបឪរបស់ខ្ញុំមកចបញ់នេយបបបយេគ្រតង់ថបអបេសឿែហងេទបេមើលេគ

ស្ដបរែ្រពកបន្តិចេទបេទបែតមួយេម៉បងេទមកវិញេហើយឪខ្ញុំបបនេចញផុតែតមួយគីឡូដីបបនយ

កមួយពូជេទបសំលបប់េចបលទបំងអស់គ្មបនទុកមួយេទ 

ែតឥឡូវេពលបច្ចុប្បន្នេនះអបអ្នកេនបជិតៗភូមិខ្ញុំនឹងេគេហបខ្ញុំថបអបយួនតប 

ែតភបសបយួនែតមួយម៉បតក៏ខ្ញុំអត់េចះែដរែម៉ខ្ញុំយួនែមនែតឪខ្ញុំែខ្មរ 

ក៖ ែតអំុ៊ងត់េចះយួនេទ? 

ខ៖ មួយម៉បត់ក៏ខ្ញុំមិនេចះែដរ 

ក៖ ចុះម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់េធ្វើអីេគែដរសំរបប់ចិញ្ចឹមជិវិតែដរអំុ៊? 

ខ៖ ម្ដបយរបស់ខ្ញុំសព្វៃថ្ងនឹងគបត់ចិញ្ចឹមែត្រជូក 



ក៖ អូគបត់ចិញ្ចឹម្រជូកេហបសអំុ៊? 

ខ៖ គបត់ចិញ្ចឹម្រជូក មបន់ ទប  

ក៖ ចឹងគបត់មបនកសិដ្ឋបនចិញ្ចឹមរឺមួយក៏គបត់ចិញ្ចឹមលក្ខណះថបល្មមអំុ៊? 

ខ៖ គបត់ចិញ្ចឹមល្មមនឹងែតគបត់ៃវអបសំណបញ់េយើងនឹងេដបយខបន់របស់គបត់ 

ក៖ អូចឹងមបនន័យថបគបត់េបើកជបកសិដ្ឋបនមួយេហើយ 

ខ៖ អត់អត់មបនេទ 

ក៖ បុ៉ែន្តគបត់េបើកលក្ខណះថបេបើកតូច? 

ខ៖ អត់េទគបត់េធ្វើសំរបប់ទបនឹងែតទបេដបយទប នឹងមបន់េដបយមបន់េទប 

ក៖ ែតគបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរអំុ៊គបត់កបច់រឺមួយក៏គបត់ស្លូតអំុ៊? 

ខ៖ ម្ដបយរបស់ខ្ញុំគបត់ស្លូតណបស់ 

ក៖ អូគបត់ស្លូតេហបស? 

ខ៖ ម្ដបយរបស់ខ្ញុំស្លូតណបស ់

ក៖ ចុះកបលអំុ៊េនបជបមួយពួកគបត់អំុ៊មបនែដរមបនដបច់េរឿងអីជបមួយពួកគបត់េទអំុ៊ 

ដូចជបធ្លបប់េធ្វើអីេគជបមួយនឹងឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊ចឹងហបស? 

ខ៖ េទខ្ញុំដូចជបមិនែដរេទេលបក្រគូ 

ក៖ 

អត់ែដរមបនលក្ខណះថបេទបែ្រសអីជបមួយគបត់អត់ែដរមបនថបេធ្វើអីមួយជបមួយគបត់េទអំុ៊? 

ខ៖ អូមបនេលបក្រគូមបនេចះឪពុករបស់ខ្ញុំគបត់បបូលេទបភ្ជួរេនបះ 

ក៖ បបទអំុ៊មបនអីេគខ្លះែដរអំុ៊? 

ខ៖ 

ខ្ញុំបបនខឹងនឹងអបពួកម៉បក់ថបវត្តែហងតិចេទៀតដល់េហើយេគែហតបខិណ្ឌេនបះអបនឹងលក្ខ

ណះថបេគបបនែបកអីអស់េហើយកបលពីជំនបន់ឆ្នបំ1983-1984អីេហបស 



ក៖ អូេពលណុងែបកអបពតេហើយណអំុ៊? 

ខ៖ 

ែបកេហើយេគថបអញ់េទបេនបះេទបែដរបបនដឹក្រកបីលីនង្គ័លឪេទបដល់ែ្រសេហើយខ្ញុំបបនដឹក

េគបយកេទបេអបយគបត់េពលដឹកចឹងេទបដល់ចុងកន្ទុយកំពុកវបេរៀងេទរមកចឹងវបមបនេ្រចើន

េហបសបបនចបប់ចង់ជិតៗដល់្រចមុះេគបវបសុ ីមបនបបនស្អីេបើវបត់េឡើងដល់េលើេហើយ្រចមុះវប

េទបេលើទបំងអស់ ្រតូវ4្របណូង អូ4ែខ្សៃទេឡើងែបកជំុវិញខ្លូនែខ្សៃទធំជបងនឹង 

ក៖ អូបបទអំុ៊ 

ខ៖ 

្រតូវ4ែខ្សៃទអបលក្ខណះេត្នបតេយើងមិនធម្មតបណបេឡើងែបបឈបមដូចេគចងរឹតពីកបលណប

មកចឹង 

ក៖ េគបេហបសអំុ៊? 

ខ៖ ឪៃវមិនែមនេគបអី 

ក៖ ឪពុករបស់អំុ៊ៃវអំុ៊េហបសអំុ៊? 

ខ៖ 

នឹងេហើយឪមកតបឪមកតបឪេឃើញេគបេពលែដរខ្ញុំេទបដល់ផ្ទះនឹងខ្ញុំងូតទឹក្របែហលេម៉បង7

្រពឹកនឹងគ្មបនេទេលងពីេ្រកបមម៉ង 

ខ្ញុំគ្មបនដឹងថបឪេទបតបមណបឪេជថបឪេអបយែហងដឹកេគបយកេទបភ្ជួរែហងយកេគបេទបចងហី

េម៉ចឪែអងដឹងខ្ញុំបបនេសើចដបក់ឪេទៀតេហើយឪ្របបប់ថបចុះេបើអញ់េទបេឃើញខ្ញុំអត់មបន្រសក់

ទឹកែភ្នកមួយតក់េទលក្ខណះថបអបេខប្រតឹមនឹងេហសអបេខបបបរបំងេគេនបះេដើរេទបទបញេគប

មកដឹកភ្ជួរខ្លួនែអងនឹងេហើយតបំងពីនឹងមកមិនមបនបញ្ហបអីទបំងអស់េទ 

ក៖ 

ចុះអំុ៊មបនចងចបំយបយតបខបងម្ដបយរបស់អំុ៊អត់ម្ដបយឪពុករបស់ម្ដបយអំុ៊ហបសអំុ៊បបនស្គបល់

េឈ្មបះគបត់អត់អំុ៊? 

ខ៖ េអើរេនបតប 

ក៖ ចុះតបេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 



ខ៖ តបមបនេឈ្មបះឈិន ងង 

ក៖ ចុះតបេនបរស់សព្វៃថ្ងែមនេទអំុ៊? 

ខ៖ តបបបនស្លបប់បបត់េហើយ 

ក៖ តបគបត់ស្លបប់បបត់េហើយចុះតបគបត់អបយុបុ៉ន្មបនអំុ៊មបនដឹងអត់អំុ៊? 

ខ៖ តបខ្ញុំអត់ដឹងេទ្របែហលមកដល់ឥឡូវគបត់100ឆ្នបំជបងេហើយេមើលេទប 

ក៖ 

គបត់្របែហលជប100ឆ្នបំជបងេហើយេណបះអំុ៊ចុះគបត់បបនេកើតេនបណបអំុ៊មបនបបនដឹងអត់អំុ៊? 

ខ៖ គបត់េកើតេនបៃ្រពអង្គរ 

ក៖ អូគបត់េកើតេនបៃ្រពអង្គរេហបស? 

ខ៖ សបច់ញ្ញបតិតបរបស់ខ្ញុំេនបណុងទបំងអស់បច្ចុប្បន្នពួកគបត់េនបទីេនបះទបំងអស់នឹង 

ក៖ អូខបងយបយក៏េនបទីេនបះែដរ? 

ខ៖ 

េពលែដរសំភបសន៍េនបះថបបងែអងេទបេនបណបខ្ញុំេទបេនបណុងេហើយឪរបស់ខ្ញុំគបត់ថបខ្ញុំេទប

េនបខបងែខ្មរ េហើយែម៉ខ្ញុំមបនមីងម៉ប 

អីមួយពូជនឹងេនបណុងទបំងអស់នឹងមកតបមឪរបស់ខ្ញុំនឹងមកេនបបបន្របម៉បន្របែហលជបមួ

យឆ្នបំជបងនឹងមិនគួរេសបះេនបែត3ៃថ្ងេទៀតេនបមិនបបនខ្ញុំេនបែតគិតរបល់ៃថ្ងនឹងគបត់្រទបំបបន

យូរេហើយចុះេនបែត3ៃថ្ងេទៀតគបត់្រទបំមិនបបនេថ្វើបបប់គបត់ដល់ថ្នបក់នឹង 

ក៖ ចុះជីដូនជីតបខបងឪពុកអំុ៊មបនស្គបល់េឈ្មបះពួកគបត់េទ? 

ខ៖ នឹងស្គបល់ពួកគបត់ទបំងអស់ 

ក៖ ពួកគបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខបងឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងេឈ្មបះសុខនឹង្រតកូលរបស់គបត់ហបសគឺេឈ្មបះសុខ ឈឹម 

ក៖ អូេឈ្មបះសុខ ឈឹម ចុះតបវិញអំុ៊? 



ខ៖ ចំែណកតបេឈ្មបះសូ េអៀង 

ក៖ សូេអៀង ចុះគបត់េកើតេនបឆ្នបំអីអំុ៊មបនដឹងអត់? 

ខ៖ េបើ្រគូែអងនិយបយេពលែដរគបត់ស្លបប់ខ្ញុំដឹងអបយុ 

ក៖ ចុះគបត់បបនស្លបប់េនបឆ្នបំណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ តបរបស់ខ្ញុំស្លបប់េនបឆ្នបំ1990េហសចឹងេហើយេនបឆ្នបំ1990 

ក៖ ចុះកបលពីគបត់ស្លបប់គបត់េនបអបយុបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊? 

ខ៖ គបត់អបយុចិតជបង 

ក៖ 

អូគបត់អបយុចិតជបងចឹងមបនន័យថបេបើមកដល់ឥឡូវគបត់្របែហលជិត100ឆ្នបំេហើយែមនេទ

? 

ខ៖ ជិតអីមបនែតជបង100នឹងេហើយ 

ក៖ នឹងេហើយអំុ៊ 

ខ៖ េហើយយបយរបស់ខ្ញុំបបនស្លបប់េនបឆ្នបំ1981  

ក៖ អូស្លបប់េនបឆ្នបំ1981 

ខ៖ យបយខ្ញុំបបនស្លបប់នឹងេនបអបយុ84ឆ្នបំគបត់អបយុបងតបរបស់ខ្ញុំ 

ក៖ អូចឹងមបនន័យថបគបត់ចង់100េហើយលក្ខណះថបគបត់100ជបងេហើយចឹងេនបះ? 

ខ៖ នឹងេហើយគបត់អបយុ100ឆ្នបំជបងផង 

ក៖ ចុះអំុ៊មបនដឹងថបគបត់បបនេកើតេនបណបេទទបំងតបទបំងយបយ? 

ខ៖ គបត់បបនេកើតេនបនឹងម៉ង 

ក៖ អូគបត់បបនេកើតេនបណុងម៉ងេនបណុងទបំងអស់គប្នម៉ង 

ខ៖ េនបណុងទបំងអស់គ្នប 

េជកបបនខ្ញុំហ៊បនអះអបងពីេ្រពបះខ្ញុំបបនេបើែភ្នកេឡើងដឹងក្ដីេឡើងខ្ញុំបបនេមើលទឹកដីភូមិគបត់



េនបនឹងេហើយខ្ញុំបបនសួរមីងខ្ញុំេទខ្ញុំមិងខ្ញុំកូនគបត់បងេគនឹងខ្ញុំសួរគបត់ថបមីង្រសុកកំេណើតរប

ស់មីងែអងេនបណបអញេនបជនអញេនបភូមិអញេកើតេនបនឹងទបំសងដូនតបបបនខ្ញេជឿនឹង 

ក៖ ចុះ្រកុម្រគួសបររបស់មកេនបទី្រកុងភ្នំេពញនឹងយូេនបអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំនឹងែមន? 

ក៖ បបទអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំមកេនបនឹងតបំងពីឆ្នបំ1993 

ក៖ អូតបំងពីឆ្នបំ1993រហូតមកដល់ឥឡូវេហបស? 

ខ៖ តបំងពីឆ្នបំ1993េពលែដរខ្ញុំមបនកបររវល់អីនឹងេហបកចូលឆ្នបំចូលអីចឹងេទបបបនេទប 

ក៖ ចឹងមបនន័យថបចង់25ឆ្នបំេហើយេណបះអំុ៊? 

ខ៖ ចូលេហើយ 

ក៖ នឹងេហើយអំុ៊25ឆ្នបំម៉ង 

ខ៖ បបទ្រតូវេហើយចូលេហើយតបំងពី1993មក 

ក៖ ឆ្នបំ1993រហូតមកដល់ឥឡូវ2018វប25ឆ្នបំេហើយ 

ខ៖ អូនឹងេហើយយូែដរេហើយ 

ក៖ អូឆ្នបំ1993ខ្ញុំបបនេកើតបបន2ឆ្នបំខ្ញុំេកើតេនបឆ្នបំ1991 

ខ៖ បបទ្រតូវេហើយ 

ក៖ ចុះអំុ៊បងប្អូនណបែដររស់េនបេ្រកបពី្រសុកែខ្មរេទអំុ៊? 

ខ៖ អត់មបនេទ 

ក៖ ដូចជបេនបេវៀតណបមអីចឹងហបស? 

ខ៖ អត់មបនេទ 

ក៖ អូអត់មបនេទណ ចុះភរិយបរបស់អំុ៊សព្វៃថ្ងនឹងគបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 



ខ៖ ្របពន្ធរបស់ខ្ញុំសព្វៃថ្ងនឹង? 

ក៖ បបទអំុ៊ភរិយបអំុ៊ហបស? 

ខ៖ គបត់េឈ្មបះយស ណូ 

ក៖ អូគបត់មបនេឈ្មបះថបយស ណូ ចុះអំុ៊េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េនបេពលណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំបបនេរៀបេនបឆ្នបំ1990 ែខ1 ៃថ្ងទី17  

ក៖ អូអំុ៊បបនចបំេហបស? 

ខ៖ អបនឹងចបំកត់េនបនឹងទបំងអស់អបនឹងខ្ញុំចបំ 

ក៖ ចុះអំុ៊េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ណបវិញអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំបបនេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍នឹងេនបខបង្របពន្ធ 

ក៖ អូេនបខបង្របពន្ធរបស់អំុ៊េនបស្វបយេរៀងនឹងេហបស? 

ខ៖ បបទេនបស្វបយេរៀងនឹង េហើយភូមិេនបជិតគប្ននឹងៃ្រពរកប នឹងចំបកនឹងជិតគ្នបនឹងេនះក្មួយ 

ក៖ អូក្មួយេហបស 

ចុះេនបេពលែដរអំុ៊បបនេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍នឹងេតើអំុ៊ជបអ្នកេរៀបចំេដបយចិត្តែអងរឺមួយក៏ឪពុក

ម្ដបយជបអ្នកេរៀបចំេអបយែដរអំុ៊? 

ខ៖ គឺ្រពះជបអ្នកេរៀបចំេអបយ 

ក៖ អូ្រពះជបអ្នកេរៀបេអបយេហបស? 

ខ៖ 

នឹងេហើយអត់មបនបបន្របឆបំង្រពះថបអូសរំលងេចះរឺរំលងចុះអីអត់េហើយ្របពន្ធមបនមួយនឹ

ងអត់ែលងេទបណបបបនេទ 

ក៖ 

កបលពីអំុ៊េទបចូលស្ដីដណ្ដឹងអំុ៊្រសីនឹងដូចជបអំុ៊មបនជបជំនូនអីអត់លក្ខណះថបបណ្ណបកបរេហប

ស? 



ខ៖ េទកបលពីជំនបន់ណុងេគបបនយក7មុ ឺន 

ក៖ អូេគយក7មុ ឺនេហបស? 

ខ៖ បបទេគយក7មឺ ុននឹងសំរបប់សំេលៀកបំពបក់េគនឹង 

ក៖ បបទអំុ៊មបនអី 

ខ. 

េហើយឪេក្មកខ្ញុំនឹងកំុអីក៏មិនដឹងែដរគបត់នឹងជបបងធ៍មឪរបស់ខ្ញុំគបត់នឹងរបក់ទបក់គ្នបណបស់ 

េហើយបបយម្ហូបនឹងេនបេលើខបងខ្ញុំទបំងអស់នឹង 

ក. 

អូចុះអំុ៊អបច្របបប់ខ្ញុំបបនេទថបេនបេពលណបែដរអំុ៊បបនជួបជបមួយភរិយបអំុ៊េហើយេពលណបែដ

លែដរអំុ៊បបន្រសលបញ់គ្នបជបមួយគបត់ែដរលក្ខណះថបមបនេស្នហបជបមួយគ្នបអីចឹងហបស 

ខ៖ េនបក្នុងែខនឹង ៃថ្ងនឹង 

ក៖ េហើយេនបៃថ្ងណបែដរ? 

ខ៖ បបនែត3ៃថ្ងេទ 

ក៖ េហើយក៏បបនចូលម៉ង? 

ខ៖ 

្រសលបញ់ទប់ែតេឃើញម្នបក់មួយេទៀតេឈ្មបះណប្រគីនឹងេនបជិតនឹងេនបទល់មុខនឹងខ្ញុំបបនេមើ

លេទបម្នបក់នឹងេចះែតញញឹមដបក់ខ្ញុំខ្ញុំបបនេហបថបជួយេធ្វើេមអេណ្ដើកេអបយមួយ្របពន្ធខ្ញុំនឹង

េអបយទបក់ទងេអបយខ្ញុំនឹងេគនិយបយវិញមបនអីេហើយដល់េពលេនះេទបវបបបនេដើរេទបេហប

មកេណបះគបត់េហបែអងេហបស េហបេធ្វើអីេហើយខ្ញុំេអបយណប្រគីនឹងេនបជិតនឹង 

ក៖ បបទអំុ៊មបនអីេទៀត? 

ខ៖ 

េហើយ្រតូវជបបងប្អូនគ្នបេទៀតេអបយេគទិញមបន់មួយទិញមកេស្ងបរេពលេស្ងបរនឹងខ្ញុំក៏ថបេទប

ខ្ញុំថបហូបមបន់មបន់េស្ងបរកំុេអបយេស្ងបរមនុស្ស េបើមបនចិត្តេស្ងបរបបនក៏េស្ងបរេទប 

េហើយខ្ញុំបបន្របបប់ថបែស្អកខ្ញុំេអបយឪរបស់ខ្ញុំមក 



ក៖ អូេអបយខូលស្ដីអំុ៊្រសី? 

ខ៖ 

បបទនឹងេហើយេបើខ្ញុំបបន្របបប់ណប្រគីនឹងថបេបើខ្ញុំេស្ងបរម្នបក់នឹងមិនបបនខ្ញុំនឹងេស្ងបរេមអេណ្ដើ

កនឹងែតម្ដងែស្អកេឡើងខ្ញុំេអបយឪខ្ញុំមក្រតូវែខឆ្នបំ្រតូវគ្នប 

ក៖ អំុ៊ក៏បបនកបរេទបណអំុ៊? 

ខ៖ នឹងកបរល្មម អត់មបនថបែម៉ឪេទបតបមទទឹងទែទងអិអត់មបនេទ 

ក៖ េហើយខបង្រសីេគបបន្រពមេទប? 

ខ៖ នឹងេហើយ្រពមដូចគ្នប្រពមបបនេដញែខ ឆ្នបំយកែតម្ដង 

ក៖ ចុះអំុ៊េចះអបនរឺមួយក៏េចះសរេសរអក្សរែខ្មរបបនល្អបុ៉ណ្ណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀនបបនថ្នបក់ទី3 

ក៖ អូអំុ៊បបនេរៀនេនបថ្នបក់ទី3េហបសអំុ៊េហបស? 

ខ៖ បបទេលបក្រគូ 

ក៖ ថ្នបក់ទី3េរៀនេនបសបលបបឋមែមនេទអំុ៊? 

ខ៖ កបលឆ្នបំ82ខ្ញុំបបនឈប់េរៀន ឆ្នបំ82ចូល83េហើយេនបែខ6ៃថ្ងទី15 

ក៖ អំុ៊បបនឈប់េរៀនេហបស? 

ខ. ខ្ញុំខឹងេគេដញចបប់ពុកខ្ញុំេពកកបលពីពលករហបសខ្ញុំថបអឹមបងេអើយ 

ខ្ញុំេនបបុ៉ណ្ណឹងេហកមិនបបច់េទមិនបបច់េដើរចបប់គបត់េទគបត់ចបស់េហើយបន្លបរំេចកហបសេលប

កឪរបស់ខ្ញុំគបត់បបនេលបតេផ្លបសេពល្រពលឹមេឡើងនឹងកូនៗែម៉ខ្ញុំបបនដក់េអបយឈបមរហប

មេពញនឹងខ្ញុំខឹងេពកទឹកែភ្នកមួយតក់ក៏ខ្ញុំមិន្រសកផងខ្ញុំបបនថបមិនអីេទបងឆ្លកែអង 

ក៖ មបនេរឿងអីជបមួយគប្នែមនអំុ៊? 

ខ 

េពលេនបះខ្ញុំចូលភូមិែស្អកេឡើងខ្ញុំអត់េទបេរៀនេទខ្ញុំសួរេគថបបងៗបុ៉នខ្ញុំេគយកេទេហើយេគ

ថបងបប់េហើយក្លចីងចក់អបណបេគយក 



ែហងេទបឃុំគបត់ថបែហងេនះហប្រគបន់ែតលឺែតស្នូរនឹងក៏ស្លបប់ែដរ 

ខ្ញុំបបនេទប្រសុកេហើយ្រសុកថបេបើអូនែអងក្លបហបនេទបេឡើងេទបេខត្តេទប 

េពលែដរខ្ញុំេទបេខត្តេខត្តបញ្ចូនេទបេទៀត្របបប់ខ្ញុំេទៀតថបេបើអូនែអងក្លបហបនខបងចឹងែមនអូន

ែអងេទបចំកបរខ្នុរេនបរមបសែហកនឹងេទបកែន្លងវឹកេវើនអូនែអងេទបសក់េគតិចេទបបបនចូល

េហើយខ្ញុំថបែមនេទពូេហើយគបត់ថបែមនតបេហើយខ្ញុំបបនមកដល់ផ្ទះេហើយខ្ញុំ្របបប់ឪរបស់ខ្ញុំថប

ឪៗខ្ញុំសុំឪែអងេទបេលងរមបសែហក3ៃថ្ងបបនេហើយមិនបបច់េទឪខ្ញុំបបនសុំ្រគូេហើយៗ 

ក៖ ចឹងអំុ៊ឈប់េរៀនេហើយចឹង? 

ខ. 

មិនេទគឺឈប់ែតម្ដងនឹងយប់នឹងេលបក្រគូខ្ញុំនិយបយក្នុងនឹងេលបក្រគូែអងថតេទបខ្ញុំបបនលួច

លុយឪកបលណុងមបនអបក្លសឹងចងអបវេឡើងដបក់េនបក្នុងអបវេលបក្រគូែអងគិតេមើល

េទបមួយែសន្របបំមួយមុ ឺនតិចេទបេហបស 

ក៖ អូេ្រចើនហបសណប? 

ខ៖ 

មបនមួយែសន្របបំមួយមុ ឺនលុយរបស់ឪពុកខ្ញុំគបត់មបនជបងមួយលបនែតខ្ញុំយកែតបុ៉ណ្ណឹង 

ក៖ ចុះអំុ៊បបនយកេទបេធ្វើអីេគវិញអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំបបនយកេទបសកេគ 

ក៖ អូអំុ៊បបនយកេទបសកេគេហបស? 

ខ. 

នឹងមិនទបន់ចប់េទតិចេទៀតបបនេលបក្រគូែអងដឹងេហតុែតខ្ញុំចង់េអបយបបនចូលេនបេម៉បង4

ទបបភ្លឺេលបក្រគូែអងខ្ញុំថបពូពូនឹងជបពូេនបខបងឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំបបនសួរគបត់ថបេទបរមបស

ែហកយកម៉បនែដរពូគបត់្របបប់ខ្ញុំថបេអបយមួយេរៀលមកគបត់ថបែហងមបនលុយេទទបលែត

េអបយលុយមុនបបនេជឿ 

ក៖ អូពូេទបរមបសែហកេហបសពូ? 

ខ. 

នឹងេហើយខ្ញុំបបនេអបយលុយឌុបខ្ញុំេលឿនហបសេពលែដរខ្ញុំេទបដល់ខ្ញុំបបនសួរេគខ្ញុំទបហ៊បននឹ



ងបងៗកែន្លងែដរេគចុះេឈ្មបះេធ្វើជបទបហ៊បនេនបកែន្លងណបែដរគបត់្របបប់ថបហីកែន្លងនឹង

េហើយខ្លបំងេនប្របែខ្មរនឹងេហើយែហងចង់េទបណបបបនចង់េរៀនទបហ៊បននឹងែហងមបន50េរៀ

លេទ កបលណុង្រកដបស50េរៀលបុ៉នេនះអបព៍ណ្រកហមហបស 

ក៖ អូេពលេនបះលុយៃថ្ល? 

ខ. 

ហីលុយវបៃថ្លែដរនឹងេហើយខ្ញុំ្របបប់គបត់ថបេនះខ្ញុំជូនពូ100េរៀលេហើយគបត់និយបយអញ់េទប

ផឹក្រសបសិនខ្ញុំស្មបនែតនិយបយេលងពួកគបត់ទបំង3នបក់ចុះមកែហកេនបនឹងមួយេទបពីរនបក់

េនបទល់មុខចឹងឆ្លងថ្នល់េទបដល់េហើយខ្ញុំបបន្របបប់ថបពួែអងចង់ហូបបុ៉ន្មបនក៏ហូបេទបគបត់

ដបក់ែមនម្នបក់អស់3ចបន្រសបអស់កន្លះលី្រតេតបះេទបវិញេពលមកដល់ខ្ញុំ្របបប់ថបពូខ្ញុំជូនម្នប

ក់50េរៀលេពលែដរផឹក្រសបនឹងអស់ែតម្នបក់មួយេរៀលេទែតខ្ញុំជូនពូម្នបក់50េរៀលេគបបនដបក់

ខ្ញុំជបទបហបនេស៊រីែតម្ដង ជបទបហ៊បនស្ម័្រគចិត្តេស៊រី 

ក៖ អូពួកគបត់ជួយពូបបន? 

ខ៖ 

នឹងេម្របកបន់បុ៉ស្ដិ៍ដបក់ថបទបហ៊បនេស៊រីេហើយេគថបខ្ញុំចង់េចញេដើរេទបណបក៏េទបេទបេនបឆ្នបំ1

983 

ែខ9ៃថ្ងទី1្រតូវក្មួយែអងមកដល់ពី្រពឹកមកដល់ពី្រពឹកេគបញ្ចូលៃថ្ងនឹងេពលែដរខ្ញុំេទបដល់មប

នអីេគេអបយកបំេភ្លើងស្ពបយអបកបអបដងែវងនឹងអូសដី 

ក៖ អូអូសដីេទបម៉ងអំុ៊? 

ខ៖ 

េបើពី្របធបនវឹកវឺននឹងេគបបនយកអបស្វ័យបទេអបយអបស្វ័យបទអបនឹងចង់ដល់ដីេទៀតទបល់

ែតដបក់ទទឹងេចះេហើយខ្ញុំនិយបយថបបងបងេទបឥឡូវេហសដបក់ែស្បកេជើងេអើយេ្រចើនេហើ

យដបក់្រសបមួយកបនេទបពីរកបនេទបេបើបងែអងចូលចិត្តហូបបងែអងទិញម្ហូបទិញអីខ្ញុំទិញ

េអបយគបត់េចញឡបនេអបយេទបដល់មុខកង្រតូលែ្រពកេភ្នបគ្មបនេទែស្បកេជើងទំរូតធ្លុះៗនឹង

ឬស្សីនឹងពូៗ្រសវឹងអស់េហើយដល់េពលឆ្នបំ1988េគបបនដបក់ជនប៉ះេប៉បលគង់ធូច្ប់េទប

េលង្រសុកមួយែខទបហ៊បនេស៊រីកបលណុងខ្ញុំេឡើងបបនទបហ៊បនគេពលមកដល់្រសុកមកវិញ

មួយសបរេទៀតបបនមួយឆ្នបំមកវិញនបំ្របពន្ធខ្ញុំេទបមបន្របពន្ធេនបបបត់ដំបងខ្ញុំមបនកូនមួយបប

នេចបលេគេនបណុងមិនទបន់កបរ 



ក៖ 

ចុះសំរបប់អំុ៊កបលអំុ៊េរៀនេនបសបលបបឋមនឹងអំុ៊បបនេរៀនេនបសបលបបឋមសិក្ណបែដរអំុ៊មប

នេនបចងចបំេឈ្មបះេទ? 

ខ៖ េរៀនេនបសបលបឃុំេឈើទបលនឹង 

ក៖ អូេរៀនេនបសបលបឃុំេឈើទបលចឹងម៉ងេហបសអំុ៊េនបេខត្តស្វបយេរៀង? 

ខ៖ នឹងេហើយេនបេខត្តស្វបយេរៀងនឹង 

ក៖ 

ចុះអំុ៊មបនធ្លបប់មបនមិត្តភក្តិស្និទ្ធិសប្នលណបែដរធំធបត់មកជបមួយគ្នបេទលក្ខណះថបជបអនុ

ស្វរីយ៍អីជបមួយគ្នបចឹងហបស? 

ខ៖ កបលពីខ្ញុំេនបេរៀនខ្ញុំមបនេ្រចើនណបស់េលបក្រគូ 

ក៖ អូមបនេ្រចើនេហបសអំុ៊អបចេរៀបរបប់2-3-4-5នបក់អីបបនេទ? 

ខ៖ បបន្រតឹម2-3នបក់អីនឹង 

ក៖ ចុះពួកគបត់មបនេឈ្មបះអីេគខ្លះែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ េឈ្មបះែដរខ្ញុំរបប់ជបងេគមបន4នបក់ 

ក៖ អូែដរស្និទ្ធស្នបលជបងេគេហបសអំុ៊? 

ខ៖ ែដរស្និទ្ធិសប្នលមបន្រស3ីនបក់្របុស1នបក់េទៀត 

ក៖ អូ្រសី3នបក់នបក់ ្របុស1នបក់ 

ខ៖ េទមិន្រសលបញ់អីេទ 

ក៖ លក្ខណះថបជបរបប់អបនណអំុ៊? 

ខ៖ មបនអីេធ្វើជបមួយគ្នប មបនអីហូបហូបជបមួយគ្នបេស្មបះ្រតង់ែមន 

ក៖ មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ មុនេគមបនេឈ្មបះសុខសុ ីណប 



ក៖ សុខសុ ីណបណបអំុ៊? 

ខ៖ មួយេទៀតចបន់សុ ីណបបងប្អូន2នបក់នឹងគឺកូនេភ្លបះ2នបក់នឹង រស់ចបន់ណប 

េហើយអប្របុសនឹងចបន់ភី នឹងែត4នបក់នឹងែដរខ្ញុំរបប់ស្និទ្ធិសប្នល 

ក៖ 

ចុះអំុ៊គិតថបអំុ៊មបនអនុស្វរីយ៍អីែដរអំុ៊គិតថបេធ្វើអីជបមួយនឹងពួកគបត់ជបមួយនឹងមិត្តភក្តិស្និទ្ធិ

ស្នបលរបស់អំុ៊ហបសអំុ៊? 

ខ៖ អត់ែដរមបនអីេទ 

ក៖ ចឹងអត់ែដរមបនេទ? 

ខ៖ ដឹងែតេដើរេលងមបនបបនអីហូបហូបជបមួយគប្នចឹងេទប 

ក៖ ចុះអំុ៊ធ្លបប់បបនេធ្វើកបរេនបវបលែ្រសរឺមួយក៏ែ្រសចំកបរអីអត់អំុ៊? 

ខ៖ មបនែតដក់ស្ទួងនឹង 

ក៖ អូដក់ស្ទួងេហបស 

ចុះអំុ៊មបនធ្លបប់េបើកអបជីវកម្មលក់ដូររឺមួយមបនចិញ្ចឹមសត្វអីេទដូចជបចិញ្ចឹមមបន់ ចិញ្ចឹមទប 

ចិញ្ចឹម្រជូក ចិញ្ចឹមេគប? 

ខ៖ ចិញ្ចឹមបបនែតចិញ្ចឹមតិចតួចេគប មបន់ ទប ្រជូកអីនឹងបបន្រគបន់ែតេយើងហូបនឹង 

ក៖ ចុះអំុ៊ធ្លបប់បបនេធ្វើកបរងបរអីេគខ្លះេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊? 

ខ៖ មុនដំបូងខ្ញុំេ្រចើនណបស់ល្មមបបនកូនធំមុនដំបូលខ្ញុំលីែដកសុ ីម៉ង 

ក៖ អូបបទអំុ៊ 

ខ៖ មួយប់ាវបបនែត20េរៀលមួយៃថ្ងខ្ញុំបបនែត7-

8ពបន់េទមិនហ៊បនហូបេទទុកេអបយកូនេពបះខ្ញុំេនបះកូរមិនហ៊បនសុ ីេទពីេ្រពបះខ្លបច្របពន្ធកូន

អត់សុ ីបបយកញ្ចប់បុ៉ណ្ណឹងហូបមិនអស់េទៀត 

ក៖ ចុះតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវអំុ៊គិតថបជីវិតរបស់អំុ៊បបនផ្លបស់ប្ដូរអីេគខ្លះែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំផ្លបស់ប្ដូរែដរទបល់ែតខ្ញុំផ្លបស់ប្ដូរនឹងឈឺែតម្ដងនឹង 



ក៖ អូពីេក្មងអំុ៊មិនសូវអីេទែតឥឡូវអំុ៊ឈឺ? 

ខ៖ 

ឥឡូវឈឺេ្រចើនតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់អបយុ50គត់េនះខ្ញុំមិនែដរេចះឈឺឈឺចបប់អីក៏េដបយ

េទើបែតមកនឹងេនះេធ្វើកបរធ្ងន់ៗខ្ញុំេបើេធ្វើធ្ងន់េពកេលបក្រគូេអើយ 

ក៖ ចុះម្ហូបអីែដរងំុ៊ចូលចិត្តជបងេគអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំេបើនិយបយេអបយសមញ្ញេទប… 

ក៖ លក្ខណះថបដូចជបស្លម្ជូរ កកូរដូចឆបអីចឹងហបស? 

ខ៖ េអើរេបើពីរនឹង្រតូវម្ជូរ នឹងកកូរ 

ក៖ ចុះកបរីេហបសអំុ៊? 

ខ៖ េបើកបរីអត់េទ 

ក៖ ចឹងកបរីអត់េទណអំុ៊? 

ខ៖ េហើយមួយេទៀតគឺញបំ ុេស្ដប លក្ខណះថបញបំ ុេស្ដបេប៉ងេប៉បះអីនឹង្រតូវេហើយ 

ក៖ បបទអំុ៊ 

ខ៖ នឹងហូបមិនទបន់ខ្ញុំេទ 

ក៖ ចុះែល្បង្របជប្របិយ៍អីែដរអំុ៊គិតថបចូលចិត្តេលងតបំងពីតូចដូចជបេបបះអង្គុញ 

ទបញ្រពបត លបក់កែន្សង ែដរអំុ៊គិតថបចូលចិត្តេលងតបំងពីតូច? 

ខ៖ អូខ្ញុំមិនចូលចិត្តេលងេទ 

ក៖ អូអំុ៊មិនចូលចិត្តេលង? 

ខ៖ ែល្បង្របជប្របិយ៍លបក់កែន្សង ទបញ្រពបត េប៉បះអង្គុញអត់ចំណូលនឹងេគ 

ក៖ អូអំុ៊អត់ចំណូលេទ? 

ខ៖ បុ៉ែន្តេបើេអបយេដើរេលងរបំ ែរកអីអបនឹងចូលចិត្ត បុ៉ែន្តេបើេអបយេចបលឈូង េប៉បះអង្គុញ 

ទបញ្រពបតអីនឹងមិនចំណូលេទែតេបើេអបយឈរេមើលេគឈរ 



ក៖ អូឈរេមើលេគេហបស? 

ខ៖ ឈរេមើលេគេបើេគេសើចេសើចនឹងេគ ែតេបើេអបយេគទបញចូលខ្ញុំមិនចូលេទ 

ក៖ 

ចុះអំុ៊មបនបទចំេរៀងណបែដរអំុ៊គិតថបអំុ៊េរៀនេ្រចៀងតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់េពលេនះហបស? 

ខ៖ អត់េចះេសបះម៉ង 

ក៖ ែតអំុ៊ចូលចិត្តស្ដបប់បទចំេរៀងេទ? 

ខ៖ េបើស្ដបប់េលខសួរេទបេបើក េឃើញខ្ញុំេនបេ្រកបចឹងេទែតេបើខ្ញុំេនបក្នុងផ្ទះេនប 

ក៖ ស្ដបប់ចំេរៀងរបល់ៃថ្ង? 

ខ៖ េអើយែតេសបរ៍ នឹងអបទិត្យេអបយែតេចញបទចំេរៀងមកកូនឈប់ទុកេអបយឪ 

ក៖ ចំេរៀងអីេគអំុ៊ចំេរៀងែខ្មរ? 

ខ៖ ចំេរៀងែខ្មរេយើងនឹង 

ក៖ ចំេរៀងសម័យរឺមួយក៏ចំេរៀងបុរបណ? 

ខ៖ ចំេរៀងសម័យេយើងនឹង 

ក៖ អូអំុ៊ចូលចិត្តចំេរៀងសម័យ 

ខ៖ នឹងេហើយចូលចិត្តចំេរៀងសម័យ 

ក៖ ចុះអំុ៊រឺមួយមបននរណបេគម្នបក់េចះេលងឧបករណ៍េភ្លងេទអំុ៊? 

ខ៖ អត់េទ 

ក៖ អត់េទណ 

ចុះអំុ៊ផ្ទះរបស់អំុ៊មបនលក្ខណះែបបណបតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវថបពីមុនផ្ទះេម៉ចេទប 

ឥឡូវផ្ទះេម៉ចេទបចឹងហបសអំុ៊? 

ខ៖ កបលផ្ទះេនប្រសុកនឹងផ្ទះតូចេតៀមេយើងនឹងចង់បបនខ្ពស់ែតមិនមបនលុយេធ្វើ 

ក៖ ចុះផ្ទះេនប្រសុកនឹងនរណបេគជបអ្នកេធ្វើែដរអំុ៊? 



ខ៖ សបងសង្រគួសបរខ្ញុំនឹងប្ដី្របពន្ធខ្ញុំនឹង 

ក៖ អូបបទអំុ៊ 

ខ៖ ែតបបនេចញមកចឹងពុកេក្មកេនបជិតផ្ទះនឹងជួយេមើលែថេអបយ 

ក៖ អំុ៊េចះេធ្វើផ្ទះេហបស? 

ខ៖ េទេគេធ្វើេអបយលក្ខណះថបជួលេគនឹងែតប្ដី្របពន្ធរបស់ខ្ញុំជបអ្នកេផ្ដើមេអបយ 

ក៖ អូអំុ៊ជបអ្នកេអបយលុយណ? 

ខ៖ របល់កបរខ្វះខបតេគេទបេដបះេអបយេគេទប 

ក៖ 

ចុះអំុ៊ផ្ទះរបស់អំុ៊េពលែដរេធ្វើនឹងែដរអំុ៊ជួលេគអំុ៊គិតថបេគបបនេ្របើឧបករណ៍អីេគខ្លះសំរបប់េធ្វើ

ែដរអំុ៊? 

ខ៖ សុទ្ធែតេឈើទបំងអស់ 

ក៖ អូសុទ្ធេឈើទបំងអស់ 

ខ៖ មបនេឈើនឹងេត្នបត 

ក៖ ចុះបុ៉ែន្តគិតថបមបនអីេគែដរដូចជបែដកឈូស ែដកដបប រឺមួយក៏រណប? 

ខ៖ បបទអបនឹងវបមបនទបំងអស់ជបងេគមបនទបំងអស់នឹងមបនទបំងអស់ 

ក៖ បុ៉ែន្តអំុ៊គិតថបមបនអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ មបនដូចជបែដកេគបមួយ  

ក៖ ែដកគបស់ ពូេថប 

ខ៖ នឹងេហើយែដកគបស់ ពូេថប មបនទបំងញញួរ រណប េហើយមបនអប្របដបប់េយើងឈូស 

ក៖ ែដកឈូសេហើយនឹងែដកដបប? 

ខ៖ ែដកឈូសនឹងមបនទបំងអស់ 



ក៖ 

ចុះអំុ៊មបនជំនបញអីែដរអំុ៊គិតថបឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊បបនបេ្រងៀនជំនបញអីដូចជបលក្ខណះថប

ជំនបញេវញវល្លិ៍ កូរស្ក រឺក៏រកម្ហូប រឺមួយក៏ជំនបញអី? 

ខ៖ ខ្ញុំជំនបញជបងេគគឺខបងរកម្ហូប 

ក៖ អូជំនបញអំុ៊រកម្ហូបេហបសអំុ៊? 

ខ៖ បបទក្មួយគឺរកម្ហូប 

ក៖ អូេឡើងភ្នំរកម្ហូបេហបសអំុ៊? 

ខ៖ េនះសួរែតក្មួយក្មួយៗេចបេទប  

ក៖ អូចឹងេហបសអំុ៊? 

ខ៖ គបត់រកម្ហូបទបំងយប់ទបំងៃថ្ងេបើយប់គបត់អង្គុយចបំេមើល្រតី  

ក៖ ចុះអំុ៊អបច្របបប់ពីេពលែដរអំុ៊លំបបកបបនេទដូចជបអំុ៊លំបបកេពលណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ 

េពលែដរពិបបករបស់ខ្ញុំគឺពិបបក2ឆ្នបំេពលែដរខ្ញុំឈឺេទបមបននរណបេគរកសុ ីេទបេបើេម្រគប់្រគ

ងដូរេទបេហើយនឹងអបនឹងខ្ញុំពិបបកជបងេគ 

ក៖ ចុះអំុ៊ឆ្លងកបត់កបរលំបបកមួយនឹងេដបយរេបៀបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ 

េបើតបមនិយបយេទបមូលេហតុេនះខ្ញុំអត់ដឹងែដរេធ្វើកបរជបមួយ្របពន្ធសុខៗចបប់េផ្ដើមចុកយក

ែតម្ដង 

ក៖ 

ចុះអំុ៊មបនបទពិេសបធន៍ល្អៗអីេគខ្លះែដរអំុ៊គិតថបលក្ខណះថបកបរសប្យរបស់អំុ៊េនបេពល

ណប 

លក្ខណះថបេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េអបយកូនេចបរឺមួយក៏អបពបហ៍ពិពបហ៍ខ្លួនែអងែដរអំុ៊គិតថប

សប្យជបងេគហបសអំុ៊? 

ខ៖ េបើេលបក្រគូនិយបយចឹងខ្ញុំេ្រតកអរណបស់ែដរខ្ញុំបបនកូន2រូប 



ក៖ អូបបទអំុ៊ 

ខ៖ 

េហើយខ្ញុំេនបមបនសំណបងែដរបបនកូន3នបក់េទៀតេនះែតេបើឥឡូវខ្ញុំធ្លបក់ខ្លូនឈឺចឹងខ្ញុំពីមុន

សបច់ឈបមខ្ញុំល្អហបសណបខ្ញុំេបើបបនសំណបងថបបបនេរៀបចំេអបយ3នបក់នឹងេទៀតេរៀបេអប

យ្រសី3នបក់នឹងេទៀតេអបយខ្ញុំផុតក៏ផុតេទបក៏អស់ចិត្តែដរែតឥឡូវបបនេចបមួយេហើយ 

ក៖ 

ចុះកបលពីេនបេក្មងអំុ៊មបនធ្លបប់គិតថបអនបគត់េទបអំុ៊មបនធ្លបប់្រសៃម៉ថបអំុ៊ចង់េធ្វើអីអត់លក្ខ

ណះថប្រគូេពទ្យ ្រគូបេ្រងៀន រឺមួយក៏លក្ខណះថបអ្នកជំនបញអីេគមួយចឹងហបស? 

ខ៖ ចិត្តខ្ញុំេលបក្រគូខ្ញុំសង្ឃឹមែតបុ៉នេនះេទខ្ញុំចង់បបនែតេចះអក្សរ 

េហើយនឹងចង់បបនសុភមង្គលេនបក្នុង្រកុម្រគូសបរខ្ញុំសប្យចិត្តណបស់េហើយខ្ញុំមិនចង់បបន

អីេទ 

ក៖ 

ចុះេបើេគចង់េអបយអំុ៊ែផ្ដផ្ដបំវិញេទបកូនេចបជំនបន់េ្រកបយៗរបស់អំុ៊ហបសេតើអំុ៊ចង់ែផ្ដផ្ដបំអីេទបពួ

កគបត់េទបកូនេចបរបស់អំុ៊នឹងកូនក្មួយរបស់អំុ៊ថបអនបគត់េទបេអបយគបត់ខំ្របឹងេរៀនេដើម្បីេអប

យគបត់មបនអនបគត់ល្អមិនចង់េអបយគបត់េដើរេលងេផ្ដសផ្ដបស់មិនចង់េអបយគបត់េដើរផ្លូវខុស

អីចឹងហបស? 

ខ៖ 

ខ្ញុំដល់េពលឥឡូវខ្ញុំធ្លបក់ខ្លួនឈឺេហើយខ្ញុំែលងចង់ែផ្ដផ្ដបំអីទបំងអស់ពិបបកកូនៗេយើងនឹងវបធំ

ៗអស់េហើយែតេបើនិយបយេទបខ្ញុំចង់ែផ្ដផ្ដបំេទបកូនេចបជំនបន់េ្រកបយមិនចង់េអបយកូនេដើរេល

ងយប់្រពលប់ពីេ្រពបះេពលបច្ចុប្បន្ននឹងមបនេចញជបតិថ្នបំេ្រចើនណបស់អបនឹងកូនៗ 

មិនថបកូនមិនថបក្មួយមិនថបអីេទគឺផ្ដបំេទបទបំងអស់នឹង 

ក៖ ចឹងមបនែតបុ៉ណ្ណឹងេទណអំុ៊ណ? 

ខ៖ បបទមបនែតបុ៉ណ្ណឹង 

ក៖ 

បបទចឹងជបចុងេ្រកបយខ្ញុំអរគុណេ្រចើនែដរអំុ៊បបនេអបយខ្ញុំសំាភបសន៍អំុ៊ែដរបបនទបក់ទងនឹង



្របវត្តិរបស់អំុ៊េហើយខ្ញុំនឹងដបក់កបរសំភបសន៍របស់អំុ៊េទបក្នុងេវបសបយរបស់សបលបហបសអំុ៊

បបទអរគុណេ្រចើនអំុ៊៕៕៕ 

 


