
កបរសំភបសន៍របស់អ្នកមីង េផន េសៀន 

ក៖ អ្នកែដលសំភបសន៍ែញ៉ម សុគន្ធប ខ៖ អ្នកែដល្រតូវេគសំភបសន៍េឈ្មបះ េផន េសៀន 

កបរសេង្ខបរបសអ់្នកមីង េផន េសៀន 

អ្នកមីងេផន េសៀន គបត់បបនេកើតមកបបន៧ឆ្នបំ្រតូវឪពុកម្តបយបបនេអបយេទបេគ 

េដបយគ្មបននឹកអបនិតកូនឃ្លបតពីឪពុកម្តបយតបំងពីខ្លួនេនបតូច 

។េហើយគបត់មិនបបនចបំេឈ្មបះឪពុកម្តបយបេង្កើតេឡើយ 

។គបត់បបនមករស់េនបជបមួយម្តបយចិញ្ចឹមេហើយេពលយកមកពួកគបត់បបន្របបប់ថបមបននិស្ស័

យជបមួយអ្នកមីង 

េហើយសុំ។អ្នកមីងបបនរស់េនបជបមួយឪពុកម្តបយចិញ្ចឹមគឺគបត់បបនចបក់េសប្ងរគបត់េនបក្នុងបន្ទប់

េដបយមិនេអបយេទបខបងេ្រកបេលងជបមួយអ្នកេផ្សង  

ម្តបយចិញ្ចឹមគបត់ែតងែតេធ្វើបបបគបត់ៃវ៉គបត់ែបកក្លបបន្រចបនគបត់ធ្លបក់អណ្ដូងេនបសម័យបុ៉

ល ពត េហើយធបក់ចូលក្នុងឆ្នបំងសំលរ។គបត់ថបគបត់គ្មបនេពលេវលបែដល្រសណុកេឡើយ 

េហើយគបត់ែតងែតសួរម្តបយចិញ្ចឹមពីឪពុកម្តបយបេង្កើត 

ែតម្តបយចិញ្ចឹមមិន្រពម្របបប់ទបល់ែតេសបះ។ពួកគបត់យកគបត់ គឺទុកដូជបទបសករ 

។េហើយឪពុកចិញ្ចឹមរបស់គបត់បបនស្លបប់េនបក្នុងរបបបុ៉ល ពត 

េហើយម្តបយចិញ្ចឹមបបនេរៀបកបរប្តីមួយេទៀតេទើបមបនកូន 

េហើយម្តបយេនបះបបនេ្របើគបត់េអបយេធ្វើនូវកិច្ចកបរជបេ្រចើន។មូលេហតុែដលគបត់សុំអ្នកមីងមក

ចិញ្ចឹមេ្រពបះគបត់េហើយនឹងប្តីមុនអត់កូនេទើបយកគបត់មកែតដល់ប្តីស្លបប់េទបមបនប្តីមួយេទៀត

េទើបមបនកូន។ 

 

ក៖អ្នកដំបូងនបងខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់អ្នកមីងែដលេអបយញ៉ុមសំភបសន៍អំពីជីវ្របវត្តិរប

ស់អ្នកមីង េហើយនបងខ្ញុំេឈ្មបះែញ៉ម សុគនប្ធ 

ជបអ្នកសំភបសន៍អំពីជីវ្របវត្តិរបស់អ្នកមីងេនបក្នុងៃថ្ងេនះេហើយៃថ្ងែដលពួកេយើងេធ្វើកបរសំភបស

ន៍គឺេនបក្នុងៃថ្ងទី២៨ ែខ វិច្ឆិកប ឆ្នបំ២០១៧ េហើយកបរសំភបសន៍េនះគឺពួកេយើងេធ្វើេនបក្នុងភូមិ 

ែ្រពកអញ្ចបញ ឃុំែ្រពកឬស្សី សង្កបត់ែ្រពកឬស្សី ្រកុងតបេខ្មប េខត្តកណ្ដាល ្របេទសកម្ពុជប 



េហើយនបងខ្ញុំេឈ្មបះែញ៉ម សុគន្ធបជបអ្នកសំភបសន៍សូមនិយបយម្តងេទៀត 

េហើយអី៊ចឹងខ្ញុំសូមចបប់េផ្តើមេធ្វើកបរសំភបសន៍ដល់អ្នកមីងែតម្តង 

។េហើយអី៊ចឹងអ្នកមីងអ្នកមីងេឈ្មបះេពញអ្នកមីងេឈ្មបះអីែដរ។ 

ខ៖េឈ្មបះ េសន។ 

ក៖េឈ្មបះទបំង្រតកូលហប៎អ្នកមីង? 

ខ៖េផន េសៀន។ 

ក៖ចប៎អី៊ចឹងអ្នកមីងេតើអ្នកមីងមបនេឈ្មបះេគេហបខបងេ្រកបអត់? 

ខ៖េហបេ្រកបេសៀនហ្នឹងម៉ង។ 

ក៖ចុះមបនេឈ្មបះេគដបក់រហ័សនបមេគដបក់ខបងេ្រកបអីអត់? 

ខ៖អត់េទ។ 

ក៖អត់មបនេទ? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖ពីេក្មងមកមបនអ្នកណបេគេហបអ្នកមីងថបអី ថបអីខ្លះអត់? 

ខ៖អត់េហបថបេសៀនហ្នឹងម៉ង។ 

ក៖រហូតមកម៉ង? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖តបំងពីតូចរហូតដឹងក្តីមកបុ៉ណ្ណឹង? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖អី៊ចឹងអ្នកមីងឆ្នបំេនះអ្នកមីងអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ញ៉ុមឆ្នបំរកប ៥០េហើយ។ 



ក៖៥០គត់េហើយេហ៎? 

ខ៖ចប ៎៥០េហើយ។ 

ក៖៥០ម៉ងេហ៎? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖អី៊ចឹងសំរបប់ឆ្នបំែខ្មរអ្នកមីងេកើតឆ្នបំសត្វអីេគែដរ? 

ខ៖មបន់។ 

ក៖រកប? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖ហ្នឹងេហើយ។អី៊ចឹងអ្នកមីងេកើតឆ្នបំេនះែខ្មរហ្ហ៎ 

ភ្រទបទឬក៏េច្រតឬក៏កក្តិកអ្នកមីងេកើតឆ្នបំអីេគមីងស្គបល់មួយហ្នឹងេទ? 

ខ៖អត់ចបំផង។ 

ក៖អត់ចបំេទ? 

ខ៖ចប៎ញ៉ុមមកេនបជបមួយម៉បក់គបត់េអបយមកេនបជបមួយែម៉ចិញ្ចឹមដល់អិ៊ចឹងអត់ស្គបល់ែខឆ្នបំេយើ

ងេនបតូចេពកអី៊ចឹង។ 

ក៖ចប ៎ អី៊ចឹងសំរបប់េនបក្នុងសំបុ្រតកំេនើតរបស់អ្នកមីងវិញ 

អ្នកមីងចបំៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតខ្លួនឯងេទ?អត់ចបំេទអី? 

ខ៖អត់!! 

ក៖ែតេចះអបនេតើេហ៎? 

ខ៖អត់!!! 



ក៖អត់េទ!!  អី៊ចឹងេនបក្នុងសំបុ្រតកំេណើតែដលបបនសរេសរថបអ្នកមីងេកើតេនបៃថ្ងទី០៧ 

ែខមិថុនប ឆ្នបំ១៩៦៨ េនបសង្កបត់េលខ៥ ្រកុងភ្នំេពញ ្របេទសកម្ពុជប 

អី៊ចឹងអ្នកមីងមបន្រសុកកំេនើតេនបទី្រកុងភ្នំេពញេណបះ? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖អី៊ចឹង អ្នកមីងេអើរសំរបប់សមបជិក្រកុម្រគួសបររបស់មីង អ្នកមីងមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖បងប្អូនបេង្កើតហប៎? 

ក៖ចប!៎! 

ខ៖បងប្អូនបេង្កើត៣នបក់។ 

ក៖ចប!៎! 

ខ៖្របុសមួយ្រសីពីរ។ 

ក៖្រសី២ ?? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖អី៊ចឹងអ្នកមីងជបកូនទីបុ៉ន្មបនវិញ? 

ខ៖ញ៉ុមកូនទី២!! 

ក៖អី៊ចឹងកណ្ដាលេគមីងេណបះ? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖ចប៎េហើយឥឡូវបងប្អូនអ្នកមីងគប់តេនបឯណបវិញ? 

ខ៖បងប្អូនញ៉ុមគបត់េនបជបមួយម៉បក់ប៉បញ៉ុម ចំែនកញ៉ុមេនបជបមួយម៉បក់រហូត 

រហូតដល់េយើងែបក៧៥(១៩៧៥)ហ្នឹងរហូតមកដល់បុ៉ល ពត !!េចញពីបុ៉ល 

ពតញ៉ុមេនបជបមួយម៉បក់ចិញ្ចឹមរហូត។ 



ក៖ចប៎អី៊ចឹងអ្នកមីងេនបបបនជបមួយម្តបយបេង្កើតបបនបុ៉ន្មបនឆ្នបំ? 

ខ៖ញ៉ុមេនបបបនជបមួយម៉បក់បេង្កើតេនបបបនអបយុ៧ឆ្នបំ!! 

ក៖ហ្ហ!៎! 

ខ៖ញ៉ុមែបកពីគបត់។ 

ក៖ចប!៎!អី៊ចឹងអ្នកមីងសំរបប់បងប្អូនអ្នកមីងឥឡូវពួកគបត់េនបរស់ទបំងអស់គ្នបឬក៏មបនខ្លះអនិច្ចបក

ម្ម? 

ខ៖ញ៉ុមអត់ដឹងផងេ្រពបះគបត់េនបជបមួយម៉បក់ប៉បេហើយម៉បក់ប៉បញ៉ុមមិនដឹងស្លបប់មិនដឹងរស់ផង!

!! 

ក៖ហុ!ី!!! 

ខ៖ញ៉ុមែបកពីគបត់មកតបំងពីហ្នឹងមករហូតញ៉ុមេទបជបមួយម៉បក់ចិញ្ចឹមប៉បចិញ្ចឹមេទបេហើយញ៉ុម

អត់ដឹងផង មិនែដល!!! 

ក៖ទបំងបងទបំងប្អូនទបំងែម៉ទបំងឪទបំងអស់? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖េហើយអី៊ចឹងអ្នកមីងសំរបប់បងប្អូនអ្នកមីងេនបេពលែដលអ្នកមីងេនបទូចជបមួយពួកគបត់អ្នកមី

ងេនបចបំអីេគជបមួយពួកគបត់េទ?អ្វីែដលអ្នកមីងចបំបបនអិ៊ចឹងហប៎? 

ខ៖ញ៉ុមចបំបបនេ្រពបះកបលហ្នឹងគបត់េធ្វើទបហបនេហើយមក 

មកេនបេយើងភ្នំេពញេនះ!!ចប៎េហើយប៉បចិញ្ចឹមញ៉ុមហ្នឹងគបត់េទបេលងេនបវត្តឧណ្ណបេលបមហ្នឹង 

េហើយគប់តក៏េឃើញខ្ញុំេហើយគបត់ក៏េឃើញខ្ញុំេហើយគបត់ក៏សុំញ៉ុមមកេធ្វើជបកូនេហើយគបត់អត់មបន

កូនេទេហើយេហើយគបត់ក៏សុំញ៉ុមេធ្វើជបកូន 

េហើយតំាងពីហ្នឹងមកម៉បក់ប៉បញ៉ុមនឹងក៏មកេអបយេនបជបមួយម៉បក់ប៉បចិញ្ចឹមហ្នឹងេឈ្មបះ 

នីហ្នឹងរហូតទល់ទបល់ែតញ៉ុមមកធំដឹងក្តីរហូតមកដល់ញ៉ុមមបនប្តីហ្នឹង។ 

ក៖េហើយចុះប្អូនអត់ែដលេលងអីជបមួយគបត់េពលេនបជបមួយគ្នបហ្ហ៎?? 



ខ៖អត់ផង។ 

ក៖ពីតូចៗមុន៧ឆ្នបំហ្នឹងអត់ចបំេទេហ៎? 

ខ៖មុន៧ហ្នឹងប្អូនញ៉ុមេនបតូចហ្នឹង េហើយប្អូនញ៉ុមនឹងទឹមែតេចះេដើរហ្នឹង។ 

ក៖ហ្ហ!៎!ថីអី៊ចឹងបបនអត់បបនេលងជបមួយគ្នប!! 

ខ៖ចប៎អត់ែដលបបនេលងជបមួយគ្នប!! 

ក៖បងប្អូនខូចៗេទមីងេនបទូចៗ? 

ខ៖ស្លូត។ 

ក៖ស្លូតេទ?? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖ចប ៎េហើយអី៊ចឹងឥឡូវអ្នកមីងបបត់ដំណឹងពួកគបត់សូន្យេសបះម៉ងេហ៎? 

ខ៖ចប៎បបត់សូន្យឈឹង។ 

ក៖បបត់តបំងពីេពលណបមកវិញ? 

ខ៖តបំងពីេយើងែបកភ្នំេពញ។ 

ក៖ចុះេពលេនបក្នុងជំនបន់បុ៉ល ពតមីងេនបជបមួយពួកគបត់េទ? 

ខ៖អត់េទញ៉ុមេនបេដបយខ្លួន ញ៉ុមជំេលៀស ជំេលៀសេទបេនបតបែកវ ពន្លីតបែកវហ្ហ៎!!ចប៎ដល់ែតខ្ញុំ 

មកពីបុ៉ល 

ពតវិញខ្ញុំមកេនបជបមួយែម៉ចិញ្ចឹមរហូតមិនែដលរកម៉បក់ប៉បេឃើញេទ!!ក៖ចប!៎!ខ៖េហើយេនបក្នុងជំ

នបន់បុ៉ល ពតហ្នឹងញ៉ុមេនបក្នុងកងកុមបរែរកដី។ 

ក៖ហ្ហ!៎!អិ៊ចឹងេនបហ្នឹង!! 

ខ៖ចប៎េដើរ្រគប់ភូមិ។ 



ក៖ហ្ហ!៎!ចប ៎អី៊ចឹងអ្នកមីងសំរបប់ចូលដល់ឪពុកម្តបយរបស់អ្នកមីងវិញ ចបំេឈ្មបះម្តបយបេង្កើតេទ? 

ខ៖អីញ៉ុមអត់សូវែដលស្គបល់ែដរេ្រពបះែម៉ចិញ្ចឹមញ៉ុមអត់្របបប់េទ!! 

ក៖ហុ!ី!!អបយុ៧ឆ្នបំេហើយមីងអត់ចបំអីខ្លះេទ? 

ខ៖អត់ចបំផង។ 

ក៖េហើយចុះេពលែបកេចញពីម្តបយបេង្កើតមកមីងមបនយំមបនអីេទ មីងមបនចបំេទ? 

ខ៖យំែតែម៉ចិញ្ចឹមញ៉ុមដបក់េសបរចបក់េនបក្នុងផ្ទះរហូត 

អត់េអបយញ៉ុមេចញេទ!!េពលេទបេរៀនអី៊ចឹងប៉បចិញ្ចឹមញ៉ុមហ្នឹងគបត់ឌុបេទប 

ញ៉ុមដឹងែតផ្ទះេនបស្តបតអូរឡបំពិច េនបអបកែន្លងទឹកស្អុយហ្នឹងេនបម្លុកហ្នឹង 

ចប!៎!គឺទបហបនេគេអបយេនបហ្នឹងេធ្វើផ្ទះេនបហ្នឹង េហើយគប់តសុំញ៉ុមមកហ្នឹង 

យកមកចបក់េសបរញ៉ុមហ្នឹងេនបក្នុងផ្ទះហ្នឹង ញ៉ុមអត់ែដលេដើរេទ។ 

ក៖យូរេទអ្នកមីងេនបក្នុងផ្ទះរហូតអិ៊ចឹង? 

ខ៖េនបក្នុងផ្ទះរហូត 

េពលគបត់េទបផ្រអី៊ចឹងគបត់ចបក់េសបរេពលគបត់មកពីផ្របបនេអបយញ៉ុមេនបក្នុងផ្ទះ 

គប់តេបើកេស្ងបរេទប ញ៉ូមេនបេលងជបមួយគបត់អិ៊ចឹងេនបេលងែតមុខផ្ទះេទ 

ញ៉ុមអត់ែដលបបនេដើរេទ 

េហើយញ៉ុមេនបទូចេហើយញ៉ុមអត់ស្គបល់ភ្នំេពញមិនដឹងែបរមុខេទបណបេទ!!េហើយម៉បក់ចិញ្ចឹមញ៉ុ

មថបកបលណបែតេដើរពម៉បត់ពម៉ង់ចបប់េហើយអី៊ចឹងញ៉ុមអត់ហ៊បនេដើរេទញ៉ុមេនបែតក្នុងផ្ទះ។ 

ក៖ចប!៎! 

ខ៖ចប៎េហើយេនបែតេលងេនបែតក្នុងផ្ទះហ្នឹង។ 

ក៖េពលហ្នឹងជំនបន់ហ្នឹងេគចបប់ែមនមីងេណបះ មិន្រសួល 

?ញ៉ុមឮនិយបយចបស់ៗ្របលបចញ៉ុមពីេក្មងែដរហ្នឹង!! 

ខ៖ញ៉ុមអត់ែដលដឹងផង ែម៉ប៉បចិញ្ចឹមញ៉ុម គបត់េទបយកញ៉ុមពីេរៀនអី៊ចឹងេទបគបត់េទបយក។ 



ក៖ចប!៎! 

ខ៖ចប៎េទបយកមកវិញគប់តេទបយកចបក់េសប្ងរេនបក្នុងផ្ទះ ញ៉ុមអត់ែដលេដើរេទ។ 

ក៖ញ៉ូមគិតថបពួកពម៉បត់ពម៉ង់ហ្នឹងពួកឥស្សរ 

ញ៉ុមឮេគនិយបយថបជំនបន់ឥស្សរចបប់មនុស្សអបរកឥវ៉ាន់ហ្ហ៎!!ថីអី៊ចឹងេចះែតតៗគ្នបមក។ 

ខ៖ចប!៎!ញ៉ុម ញ៉ុមអត់ទបន់ញ៉ុមេនបតូចហ្នឹង!! 

ក៖ញ៉ុមឮេគនីយបយអី៊ចឹងហ្ហ៎!!អី៊ចឹងអ្នកមីងសំរបប់អត់ចបំអីេសបះពីម្តបយបេង្កើតម៉ងេហ៎? 

ខ៖អត់ចបំ។ 

ក៖េហើយចុះសំរបប់ម្តបយចិញ្ចឹមគបត់េឈ្មបះអីេគវិញ? 

ខ៖គបត់េឈ្មបះនី។ 

ក៖ម៉ក់ នី អីេនបក្នុងសំបុ្រតកំេណើត? 

ខ៖ចប៎។ 

ក៖ចប៎េហើយអី៊ចឹងសំរបប់ម្តបយចិញ្ចឹមរបស់អ្នកមីងគបត់ដបក់េនបក្នុងសំបុ្រតកំេណើត 

គបត់េឈ្មបះម៉ក់ នីគបត់េកើតេនបក្នុងឆ្នបំ១៩៣៨ េនបភូមិក្លទំនប់ សង្កបត់េលខ៥ ្រកុងភ្នំេពញ 

្របេទសកម្ពុជប។ចប៎េហើយឪពុកចិញ្ចឹមែដរអ្នកមីងេហ៎? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖េឈ្មបះ េផន នួន !!េហើយអី៊ចឹងអ្នកមីងេឈ្មបះេផន នួនែដរ?ឪពុកេឈ្មបះ េផន នួនឬក៏េថន 

នួនអ្នកមីង?  

ខ៖េផន នួន។ 

ក៖េផន នួន!! 

ខ៖ចប!៎! 



ក៖េហើយចុះអ្នកមីងដបក់េថនវិញ?ែតអ្នកមីង្រតកូល េផនែដរេតើហី? 

ខ៖ចប!៎!!្រតកូល េផន។ 

ក៖អី៊ចឹងអ្នកមីងេឈ្មបះេផន េសៀនេទ េហើយឪពុកេឈ្មបះ េផន នួន។ 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖អី៊ចឹងឪពុកអ្នកមីងចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺេកើតេនបក្នុងឆ្នបំ១៩៣២េនបភូមិែ្រពកតបអុ៊ង ្រសុកល្វបឯម 

េខត្តកណ្ដាល ្របេទសកម្ពុជប 

េហើយហ្នឹង្រគបន់ែតជបេឈ្មបះរបស់ឪពុកម្តបយចិញ្ចឹមរបស់អ្នកមីងេទ? 

ខ៖ចប!៎!! 

ក៖េហើយចុះឪពុកបេង្កើតអ្នកមីងចបំែដរអត់? 

ខ៖អត់ចបំផង។ 

ក៖ដូចែតម្តបយបេង្កើតែដរ? 

ខ៖ចប៎ដូចែតេនះែដរហ្នឹង ។ 

ក៖អ្នកមីងគិតថបពួកគបត់េនប្រសុកណបវិញ?ដូចធ្លបប់ឮចបំអីអិ៊ចឹង? 

ខ៖គបត់េនបអ្នកេលឿង ។ 

ក៖ទបំង២នបក់គបត់េនបអ្នកេលឿងទបំង២? 

ខ៖ចប៎េនបអ្នកេលឿង ែតញ៉ុមអត់បបនចបំេឈ្មបះេទ េ្រពបះញ៉ុមសួរម្តបយចិញ្ចឹមញ៉ុម 

ម្តបយចិញ្ចឹមញ៉ុមអត់្របបប់េទ គបត់អត់្របបប់ថបែម៉េឈ្មបះអី េឈ្មបះអីអី៊ចឹងេទ!!គបត់អត់េទ 

ែតញ៉ុមឮគបត់េពលែដលគបត់ខឹងញ៉ុម ញ៉ុមឮគបត់េជរញ៉ុមថបកូនមីងេខ្សៀត 

អី៊ចឹងបបនន័យថបម៉បក់ញ៉ុមេឈ្មបះេខ្សៀតេហើយញ៉ុមេនបែតអត់ស្គបល់ 

ញ៉ុមសួរគបត់េម៉ចក៏គប់តអត់្របបប់ែដរ េទបះបីញ៉ុមធំញ៉ុមសួរគបត់ ក៏គប់តអត់្របបប់ែដរ 

អត់្របបប់។ 



ក៖ចុះឥឡូវម្តបយចិញ្ចឹមរបស់មីងគបត់ស្លបប់ឬក៏េនបរស់? 

ខ៖ញ៉ុមថប្របែហលម្តបយញ៉ុមស្លបប់បបត់េហើយ!! 

ក៖អត់េទម្តបយចិញ្ចឹមហប៎? 

ខ៖ហ្ហ៎គបត់ស្លបប់បបត់េហើយ។ 

ក៖េហើយចុះមុនគប់តស្លបប់ មីងចបស់េហើយគបត់អត់្របបប់េទចុះ? 

ខ៖គបត់អត់្របបប់េទ េទបះបីញ៉ុមសួរយ៉បងណបក៏គបត់អត់្របបប់ែដរ!!!គបត់អត់្របបប់។ 

ក៖គបត់និយបយ្របែកកថបេម៉ចេទបមីង? 

ខ៖េអើរញ៉ុមសួរគបត់ គបត់ថបមិនបបច់ចង់ដឹងេទ េពលញ៉ុមសួរគបត់េទបញ៉ុមថប 

េហើយញ៉ុមអត់ហ៊បនសួរគបត់េទកបលហ្នឹង 

េបើកបលណបែតញ៉ុមសួរគបត់ៃវ៉េហើយ។ក៖ហុីៗ!!!ខ៖េហើយអី៊ចឹងញ៉ុមអត់ហ៊បនសួរគបត់េទ 

េទបះបី េអើរឪចុងញ៉ុមេ្រកបយហ្នឹងេទបះបីញ៉ុមសួរក៏គបត់ អត់្របបប់ែដរ 

ញ៉មុដឹងែតថបញ៉ុមកូនចិញ្ចឹមគប់តម៉ងេ្រពបះគបត់អត់្របបប់ 

េហើយគបត់អត់ែដលមបនក្តី្រសលបញ់េលើេយើងហប៎!!ក៖ហុីៗ!!!ខ៖េយើងអី៊ចឹងែតេពលគបត់ខឹងអី

គបត់ែតងែតេជរញ៉ុម ែតងែតថបេហើយគប់តនិយបយ្របបប់េគ។ 

ក៖និយបយ្របបប់េគថបេម៉ចេទបអ្នកមីង? 

ខ៖គបត់និយបយ្របបប់េគ េគសួរគបត់ថបហុីេអើរកូនគបត់ 

ថបខ្ញុំហ្នឹងកូនគបត់បេង្កើតែមន?ដល់េហើយគបត់្របបប់ថបមិនែមនកូនគបត់បេង្កើតេទ កូនចិញ្ចឹមេទ 

គបត់សុំេគមក ប្តីគបត់មុនហ្នឹង ប្តីគបត់ស្លបប់ពីជំនបន់បុ៉ល ពតេហើយ ប្តីហ្នឹងគបត់អត់មបនកូនេទ 

ប្តីគប់តេធ្វើទបហបនហ្នឹងអត់មបនកូនេទ។ 

ក៖េឈ្មបះនួន តបនួនហ្នឹងេហ៎? 

ខ៖មិនែមនេទ!! 

ក៖មុនេទៀត? 



ខ៖ចប ៎ មុនេទៀតែតស្លបប់េនបក្នុងជំនបន់អបពត េហើយដល់េហើយគបត់ថបមិនែមនកូនគបត់េទ 

គបត់អត់មបនកូនេទ 

ទឹមបបនតបនួនហ្នឹងគបត់មបនកូន្រសីដល់ែត៤ចប៎េហើយគបត់មិនែដល្រសលបញ់ញ៉ុមេទ 

គបត់ែតងែតៃវ៉ែតងែតេធ្វើបបបញ៉ុមហប៎!! េហើយញ៉ុមែរកទឹកបំេរើគប់តអិ៊ចឹងេហើយគបត់ស្អប់ 

គបត់មិនែដលថបមបនក្តី្រសលបញ់ពីេយើងេទ អី៊ចឹងេទបញ៉ុមសួរគបត់េទប ញ៉ុមសួរថបហុីែម៉ 

េហើយចុះែម៉បេង្កើតញ៉ុមេនបឯណប?េហើយគប់តអត់្របបប់េទ 

េហើយគបត់្របបប់ថបែម៉បេង្កើតញ៉ុមេនបឯណប 

ញ៉ុមចបំដឹងែតថបញ៉ុមេនបពីទូចហ្នឹងញ៉ុមធ្លបប់េទបេលងយបយញ៉ុមហ្នឹងជិះសបឡបង 

េហើយញ៉ុមឮសូរែម៉ញ៉ុមថបញ៉ុមេនបអ្នកេលឿង ែតញ៉ុមេនបចបំបបនេនបអ្នកេលឿងហ្នឹង 

ែតញ៉ូមមិនចបំថបគប់តេនបអ្នកេលឿងហ្នឹងេនបេ្រតើយេជើងឬក៏េ្រតើយត្បូងេទញ៉ុមអត់បបនចបំេ្រពបះ

ញ៉ុមេនបេស្ទើរញ៉ុមេនបតូចហប៎!! 

ក៖គបត់ដូចហ៊បនដបច់ចិត្តេបបះបង់កូនេអបយេគែដរមីងេណបះ? 

ខ៖េអើយែចនីហ្នឹងេហើយប្តីគប់តហ្នឹង្រសលបញ់ញ៉ុមេហើយេឃើញញ៉ុមហ្នឹងថបដូចមបននិស្ស័យ

េហើយក៏សុំែម៉ញ៉ុមម្តងេហើយម្តងេទៀត េហើយញ៉ុមថបញ៉ុមអត់មកេទ 

េហើយគបត់កុហកញ៉ុមថបគប់តយកមកទិញមបស ទិញែខ្សក ទិញែខ្សៃដ 

ទីញអីអី៊ចឹងេអបយហប៎!!ដល់េហើយអី៊ចឹងញ៉ូមមកតបមគប់ត ដល់មកតបមគបត់ 

គបត់យកញ៉ុមមកេនបនឹងផ្ទះហ្នឹង ដល់េហើយចបក់េសបរញ៉ុមរហូតហ្នឹង 

អត់ែដលេអបយញ៉ុមេចញេទ!! 

ក៖អូយអប្រកក់ណបស់ 

សបហបវណបស់មីងេណបះ?ខ៖ចប!៎!ក៖ញ៉ុមមបនអបរម្មណ៍ថបេម៉ចមិនដឹងេទ េទបះេអបយ 

ដបច់ចិត្តណបស់េអបយកូនេទបេគ!! 

ខ៖េហើយែម៉ញ៉ុមហ្នឹង 

ញ៉ុមមិនដឹងថបែម៉ញ៉ុមហ្នឹងមបនមូលេហតុអីេទបបនគបត់អត់ចិញ្ចឹមញ៉ុមគប់តេបបះបង់ញ៉ុមេចបល 

េហើយមបនកូនែត៣នបក់ហ្នឹង។ក៖ហុី!!!ខ៖បងប្អូនេពបញ៉ុមហ្នឹងេនបតូចេហើយបង្របុសញ៉ុមហ្នឹង

ធំេហើយគប់តដឹងក្តីេហើយបង្របុសញ៉ុមជំទង់េហើយហ្នឹង!!!!េហើយញ៉ុមហ្នឹងេនបតូចេហើយញ៉ុមអ

ត់ចបំេទេហើយមបនបងប្អូនែត៣នបក់ហ្នឹងគបត់េអបយកូនមកេគញ៉ុមែតងែតចិត្តខឹង 

ញ៉ុមេទបះបីឪវបេអបយញ៉ុមេទបរក 



ញ៉ុមថបញ៉ុមអត់េទបរកេទ!!េបើគបត់េបបះបង់ញ៉ុមេចបលេហើយអី៊ចឹងញ៉ុមថបអត់េទបរកេទ 

េហើយគបត់ថបឯងេទបរកេទបវិញេទបេទបរកបុ៉ស្តិ៍បបយ័នេទបែ្រកងេលបរេឃើញ!!សួរេគេទប 

ញ៉ុមថបញ៉ុមអត់េទបេទេបើគបត់េបបះបង់ញ៉ុមេចបលេហើយអី៊ចឹងហប៎មកេនបជបមួយែម៉ចិញ្ចឹម 

ែម៉ចិញ្ចឹមេធ្វើបបបរហូតតបំងពីរ 

និយបយរួមតបំងពីគបត់មបនកូនមកគបត់ៃវ៉ញ៉ុមែបកក្លអីវ៉ាន់ហ្ហ៎!!េហើយ 

ដូចថបញ៉ុមថបែម៉េអើយ គបត់េនបល្វបឯមហប៎េហើយគបត់េ្របើញ៉ូមេអបយែរកទឹក 

េហើយដល់េហើយញ៉ុមថបហុីេក្តបណបស់ែម៉ ែម៉ឯងេទបេមើលដីខ្ច់ 

េហើយគបត់ថបហុីញ៉ុមតមបត់នឹងគបត់ហប៎គបត់ៃវ៉ញ៉ុមែបកក្ល 

េនះស្នបមទបល់ែតឥឡូវហ្នឹង។ក៖ហ្ហ៎!!ខ៖េហើយគបត់កបចណបស់ ែម៉ចិញ្ចឹមហ្នឹងគបត់កបច 

សូម្បីែតញ៉ុមកបរជបមួយប្តីញ៉ុមមុនហប៎!!គបត់ែចកគបត់លក់ផ្ទះបបន១២ដំឡឹងគបត់េអបយញ៉ុមែត

២ជីេទ !!េហើយដីេនបបឹងទំពន់ញ៉ុមេធ្វើែ្រសញ៉ុមេទបេធ្វើជបមួយចបស់ៗហប៎!! 

គបត់លក់បបនគប់តអត់មបនែចកញ៉ុមអីមួយលីមួយហ៊ុនេទ!! គបត់អត់មបនែចកអីេគេអបយេទ 

សូម្បីែតកបរញ៉ុមកបរែតមួយ្រពឹកេទ!! កបរែតមួយ្រពឹកហ្នឹងេអបយញ៉ូមេទបេនបខបង្របុសរហូត 

ញ៉ុមបបនកូន២នបក់េតើញ៉ុមែលងគ្នបហប៎!!េនបជបមួយែម៉េក្មងអត់បបននេទ 

ែម៉េក្មកញ៉ុមកបចដល់េហើយញ៉ុមែលងគ្នបេទបបបនញ៉ុមមកេនបជបមួយគបត់ 

េនបជបមួយគបត់អី៊ចឹងេទបគបត់ែតែតងែតរកេរឿងញ៉ុមហប!!ថបែង៉ងអត់េធ្វើកបរេធ្វើអីេដកែតសុី 

គបត់េចះែតែតងែត្របចណ្ឌញ៉ុមដបក់ប្តីគបត់ 

ដល់េហើយញ៉ុមក៏េចញេទបរស់េនបជបមួយបងៃថ្លគបត់េទបេនបបឹងជំពន់ហ្នឹងេហើយញ៉ុមបបននជួប

ប្តីញ៉ុមេនះហ្នឹងេហើយ 

គបត់្របបប់ែម៉គបត់េអបយមកចូលសួរញ៉ុមហ្នឹងេហើយអត់បបនកបរអត់បបនអីេទបបន្រគបន់ែតេរៀប

ហប៎!! 

ចប៎បបនែតេរៀបអី៊ចឹងេទបេហើយញ៉ុមេចះែត្រសលបញ់គបត់មករហូតទល់សព្វៃថ្ងបបនកូន៤នបក់

ហ្នឹងហ!ិ!! 

ក៖េហើយអី៊ចឹងអ្នកមីងសំរបប់ម្តបយចិញ្ចឹមរបស់អ្នកមីងហប៎គបត់មបនកូនបុ៉ន្មបននបក់េ្រកបយេទៀត

? 

ខ៖កូន៤។ 

ក៖៤នបក់ែថមេទៀតេហ៎? 



ខ៖ចប៎គបត់មបនកូន៤នបក់។ 

ក៖អី៊ចឹងដំបូងេឡើយអត់ទបន់មបនអីមួយបបនសុំមីងមកហ្នឹងេហ? 

ខ៖ចប!៎!អត់ទបន់មបនេទ ប្តីមុនហ្នឹងគបត់អត់មបនេសបះ ដល់ប្តីគបត់ហ្នឹងស្លបប់េទប 

ប្តីគបត់នឹងស្លបប់េនបអបពតហ្នឹង 

េនបជបមួយញ៉ុមេទៀត។ក៖ហុីៗ!!!ខ៖ស្លបប់េនបជបមួយញ៉ុមេនបមន្ទីរេពទ្យេនបពៃន្លហ្នឹងេនបភូមិព

ៃន្ល ដល់េហើយេទបគបត់ក៏អបពតេរៀបេអបយប្តីេ្រកបយេទៀត េរៀបមកប្តីេ្រកបយហ្នឹង 

ក៏ពី៧៩(១៩៧៩)ហ្នឹងក៏គបត់មបនកូន៤ 

កូនសុទ្ធែត្រសី។ក៖ចប៎!!ខ៖េហើយគបត់មិនែដល្រសលបញ់េយើងេទ 

គប់តមិនែដលថបមបនក្តី្រសលបញ់ចំេពបះេយើងេទ េហើយគប់តែតងែតេធ្វើបបបញ៉ុមអីចឹងហប៎!!! 

ក៖េធ្វើបបបអំពីអីេគខ្លះមីង? 

ខ៖គបត់ៃវ៉គបត់អីអី៊ចឹងេទប !! 

ក៖េពលេ្របើ េយើងអត់សូវេធ្វើឬក៏អី ឬក៏យ៉បងេម៉ច?  

ខ៖េយើងដូចថបេយើងេធ្វើេហើយ េហើយេយើងដូចថបតមបត់ហប៎ 

ញ៉ុមថបហុីែម៉ញ៉ុមេធ្វើេហើយអស់េហើយហ្នឹង េហើយគបត់ថបែង៉ងតមបត់អញ 

េហើយគបត់ែតងែតយកអង្កត់អុសមកេចបលេយើងែបកក្លៃវ៉េយើងអី៊ចឹងេទបណបស់!! 

ក៖េហើយដល់េពលេឃើញៃវ៉មីងែបកក្លអិ៊ចឹងគបត់យកអីមកជួយ? 

ខ៖អត់េទ។ 

ក៖អត់ខ្វល់ម៉ងេហ? 

ខ៖ចប៎គបត់អត់ខ្វល់ម៉ង !!!េនបជំនបន់អបពតខ្ញុំេនបេស្ទើរ ញ៉ុមេនបេស្ទើរេហើយគបត់េអបយញ៉ុមស្លរ 

ញ៉ុមអត់េចះស្លរ គបត់េអបយញ៉ុមស្លរ្រតពបំងហប៎!!!ញ៉ុមអត់េចះស្លរេទ 

ទបល់ែតញ៉ុមអត់េចះស្លរអី៊ចឹងប្តីគបត់ឈឺេហើមហ្ហ៎ដល់េហើយញ៉ុមថប 

ញ៉ុមអត់េចះស្លរញ៉ុមេចះែតដុតេភ្លើងេចបល 

ដល់គបត់មកពីស្ទូងវិញគបត់ខឹងញ៉ុមគបត់ធបក់ញ៉ុមចូលក្នុងឆ្នបំងណបស់!!!ក៖េអី៊ស!!!ខ៖ចូលក្នុង



ឆ្នបំងេនបក្នុងច្រង្កបនហ្នឹង។ក៖ចំ!!ខ៖ចប៎ញ៉ុមរលបក 

ពងកំេប៉ះគូទបុ៉នេនះ!!ក៖អូយ!!!ខ៖ទបល់ែតសព្វៃថ្ងេនះ 

េហើយដល់គបត់ធបក់ញ៉ុមអី៊ចឹងេទបចូលក្នុងឆ្នបំងសំលរេហើយញ៉ុមេទបដងទឹកលបងឆ្នបំងហប៎!!េហើ

យអណ្ដូងហ្នឹងវបទបបេទ គបត់ធបក់ញ៉ុមកប់ចូលក្នុងអណ្ដូងេទៀត!! 

ក៖ចំេហើយេម៉ចដល់២តង់េម្ល៉ះ?? 

ខ៖ចប៎គបត់ធបក់ញ៉ុមចូលក្នុងអណ្ដូងហប៎!!ដល់េហើយតបេនបះមកដងទឹក 

េហើយញ៉ុមែ្រសកេហបេគជួយហប!៎! 

ដល់េហើយតបហ្នឹងគបត់មកដងទឹកដល់េហើយញ៉ុមថបតបជួយញ៉ុមផងតប 

េហើយគបត់ថបេម៉ចែហ្អងធ្លបក់អណ្ដូងអី៊ចឹង?េហើយញ៉ុមក៏អត់ហ៊បន្របបប់េគែដរអត់ហ៊បន្របបប់តប

ហ្នឹងេទ។ 

ក៖អបអណ្ដូងេយបងេ្រជបសឹងអីេហើយហ្នឹង? 

ខ៖ចប ៎ លូហ្នឹង 

ែតវបេនបទបបនឹងដី។ក៖ហ្ហ៎!!ខ៖ដល់េហើយញ៉ុមក៏្រសវ៉ាេតបងមបត់អណ្ដូងហ្នឹងេឡើងមក 

េហើយញ៉ុមេឡើងអត់រួចេហើយញ៉ុមក៏េហបតបជួយហប ៎ តបគបត់មកដងទឹកហ្នឹង 

តបហ្នឹងគបត់្រសង់ញ៉ុមេឡើងមក េហើយគបត់សួរញ៉ុមថបថី ?ញ៉ុមថបញ៉ុមវិលមុខធប្លក់អណ្ដូង។ 

ក៖េហើយអណ្ដូងហ្នឹងបុ៉ន្មបនជំេរបេទបមីង? 

ខ៖អណ្ដូងហ្នឹង៣លូហ្នឹង។ 

ក៖ហ្ហ!៎!៣លូអត់អី។ 

ខ៖ចប៎៣លូ េហើយដល់េហើយតបហ្នឹងញ៉ុម្របបប់គបត់ថបេអើយញ៉ុមវិលមុខធ្លបក់អណ្ដូង 

ញ៉ុមអត់ហ៊បន្របបប់ថបែម៉ចិញ្ចឹមញ៉ុមៃវ៉េទ 

ញ៉ុមខ្លបចគបត់ៃវ៉េទៀតហប៎!!!ដល់េហើយញ៉ុមេទបជំនបន់បុ៉ល ពតញ៉ុមេដើរកងចល័ត 

េទបភូមិេនះភូមិេនបះគបត់មិនែដលខ្វល់ពីេយើងេទ!! 

ក៖េហើយេពលហ្នឹងមីងអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 



ខ៖ញ៉ុមអបយុទឹម៨ឆ្នបំហ្នឹង ។ 

ក៖៨ឆ្នបំ!!ខ៖ចប!៎!ក៖ថីអី៊ចឹងបបនអត់មបនែបកគំនិតថបហ៊បនេធ្វើអីៗេទៀតមីងេណបះ?? 

ខ៖អត់ហ៊បន ដល់ញ៉ុមេចញមកពីជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នឹង មបនេគសុំញ៉ុមេទៀត េគសុំញ៉ុមហប!៎! 

េគសុំញ៉ុមមកេធ្វើកូនគបត់អត់េអបយេទ ។ក៖ចប!៎!ខ៖ចប!៎!គបត់អត់េអបយេទ 

េហើយេគសួរញ៉ុមថបែហ្អងចង់េនបជបមួយញ៉ុមអត់ ដល់េហើយញ៉ុមថបញ៉ុមអត់ហ៊បនេទ 

ញ៉ុមខ្លបចែម៉ញ៉ុមអិ៊ចឹងហប៎!!េហើយថបចុះេបើែម៉ែហ្អងេអបយមកអញែហ្អងមកេនបអត់?ញ៉ុមថបញ៉ុម

មអត់េទ ញ៉ុមអត់ហ៊បនេនបជបមួយមីងេទ េ្រពបះញ៉ុមេចះែតខ្លបចអី៊ចឹងហប៎!! 

ចប៎ញ៉ុមសុខចិត្តេនបជបមួយគបត់ទបល់ែតញ៉ុមមបនប្តីហ្នឹងទបល់ែតញ៉ុមកបរមបនប្តី 

ែតញ៉ុមមបនប្តីេហើយញ៉ុមែលងគ្នបក៏ញ៉ុមមកេនបជបមួយគបត់ែដរ។ 

ក៖េនបជបមួយែម៉ចិញ្ចឹមហ្នឹងេហ?៎ 

ខ៖ចប៎េនបជបមួយែម៉ចិញ្ចឹមរហូត គប់តេអបយញ៉ុមេទបេនបជបមួយេគេនបភ្នំេពញ 

េនបបបនែតមួយឆ្នបំេគសុំេធ្វើកូនហ្នឹងគបត់េទបយកមកវិញ 

គបត់េទបយកមកវិញវបអត់មបនអ្នកណបេមើលកូនគបត់េនបះអត់មបនអ្នកណបគក់េខបអបវ 

គក់អីអី៊ចឹងេទប គបត់មកយកញ៉ុមមកវិញេហើយញ៉ុមក៏មកវិញ មកេនបបំេរើគបត់រហូតហ្នឹង។ 

ក៖អី៊ចឹងមបនអបរម្មណ៍គបត់យកមីងមកហ្នឹងគបត់មិនែមនយកមកេដើម្បីេអបយក្តី្រសលបញ់ឬក៏ ិម

កេធ្វើជបកូនអីេទ គឺមកេធ្វើជបបំេរើរបស់អ្នកមីងវិញ? 

ខ៖ចប!៎!គបត់មិនែដលថបមបនក្តី្រសលបញ់មបនសប្បុរសធម៌ថបជបម្តបយេទ!!គប់តទុកេយើងដូចជប

ឈ្នួលអី៊ចឹងហប៎!!ក៖ហុ!ី!ខ៖ែតងែតេធ្វើបបបញ៉ុមរហូតមិនែដលថបញ៉ុមមបនក្តីសុខេទ!! 

ក៖ញ៉ុមវិញរត់េចញបបត់េហើយមិនែមនែម៉ញ៉ុមបេង្កើតផង!!ែតមីងេចះែត្រទបំេទបេហ៎? 

ខ៖េចះែត្រទបំេទប 

ញ៉ុមដឹងញ៉ុមនឹកេឃើញថបញ៉ុមមិនដឹងេទបេនបណបញ៉ុមេចះែត្រទបំេទបមិនដឹងថបញ៉ុមរស់េនប

ណបអីណីអញ្ចឹមហបដ៎ល់េហើយញ៉ុមល្ងង់េហើយគបត់អត់េអបយញ៉ុមេរៀនសូ្រតេទ។ 

ក៖អី៊ចឹងេទៀត? 



ខ៖ចប!៎!មបនេចះអក្សរណប ញ៉ុមអត់េចះអក្សរផងហ្នឹង។ 

ក៖េដបយសបរគបត់អត់េអបយេទបេរៀនម៉ងេហ? 

ខ៖ចប!៎!អត់េអបយេទបេរៀនេទ។ 

ក៖ចប!៎!អី៊ចឹងអ្នកមីងសំរបប់ជីដូនជីតបវិញមីងមបនស្គបល់គប់តអីខ្លះអត់េពលេនបេក្មងៗមុននឹងែប

កមកេនបជបមួយម្តបយចិញ្ចឹមមបនចំាដូនតបអីខ្លះេទ? 

ខ៖ញ៉ុមអត់ចបំផង។ 

ក៖ែដលធ្លបប់ែម៉យកធ្លបប់យកេទបេលងអីអត់? 

ខ៖ធ្លបប់យកេទបេលងែតញ៉ុមេនបេស្ទើរហ្នឹង ញ៉ុមសួរគបត់ែដរ 

េហើយដល់មកេនបជបមួយម្តបយចិញ្ចឹមេទបដូចថបេយើងេភ្លចេទប 

ចបេ៎យើងេភ្លចេទបេហើយញ៉ូមអត់ស្គបល់ជីដូនជីតបគបត់េឈ្មបះអី 

ញ៉ុមអត់ែដលស្គបល់េហើយម្តបយបេង្កើតញ៉ុមក៏អត់ែដលរំឮកែដរ 

គបត់អត់ែដលរំឮកថបតបេឈ្មបះេនះយបយេឈ្មបះេនះអត់!! 

ក៖អត់ែដលេឃើញម៉ងពី៧ឆ្នបំហ្នឹង? 

ខ៖អត់ ចប៎អត់ែដលេឃើញ។មកេនបជបមួយម្តបយចិញ្ចឹមរហូត។ 

ក៖ដល់ចបប់េផ្តើមដឹងក្តីេហើយបបនេនបជបមួយេពលេនបជបមួយម្តបយចិញ្ចឹមហ្នឹង 

បបនចបប់េផ្តើមដឹងក្តីឥវ៉ានខ្លះៗ?ខ៖ចប!៎!ក៖េដបយសបរេពលេនបជបមួយម្តបយបេង្កើតេក្មងេពកេ្រកប

ម៧ឆ្នបំ? 

ខ៖េនបេក្មងេពកអត់ចបំ។ 

ក៖ជីវិតអ្នកមីងពិបបកខ្លបំងណបស់េហើយេនបជបមួយម្តបយមិនែមនម្តបយបេង្កើតខ្លួនឯង 

!!េហើយម្តបយបេង្កើតក៏អត់ែដលមករកេទៀត? 

ខ៖អត់ អត់ែដលមករក តំាងពីគបត់មកេអបយញ៉ុមមកេនបជបមួយេគគប់តមិនែដលមករកេទ 

ញ៉ុមថបេចះែតេនបក្នុងផ្ទះ េបើេឃើញែម៉បេង្កើតរបស់ញ៉ុមញ៉ុមរស់េនបេទបជបមួយគបត់វិញេហើយ 



អី៊ចឹងអត់ែដលេឃើញែម៉បេង្កើតរបស់ញ៉ុមយ៉បងេម៉ច!!!ញ៉ុមែតងែតទទឹងចបំ 

យំេហបែម៉បេង្កើតហប៎!!!ែតអត់ែដលេឃើញេទ អត់ែដលេឃើញែម៉បេង្កើតយ៉បងេម៉ច។ 

ក៖េហើយេបើសិនជបពិបបកចិញ្ចឹមមីងហ្នឹង 

ម្តបយចិញ្ចឹមហ្នឹងមិន្រពមយកេទបេអបយម្តបយបេង្កើតមីងវិញេទបអត់េទ!!! 

ខ៖ដឹងេម៉ចគប់តេទគបត់យកញ៉ុមមកហ្នឹង!!ក៖ចប!៎!ខ៖គបត់អត់កូន។ 

ក៖អត់កូនយូរណបស់មីងេណបះបបនយកមកមីងមកចិញ្ចឹម? 

ខ៖ចប!៎!អត់កូនយូរេតើ គបត់ថបគប់តកបរ២០ឆ្នបំេហើយអត់មបនកូនេទ។ 

ក៖អ៎ូ!!អី៊ចឹងគបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយបបនមបនកូនទូចៗមកេទៀត? 

ខ៖គបត់អបយុ៥០េហើយហ្នឹងបបនមបនកូន។ 

ក៖ចំ!!េហើយមបនកូនដល់៤នបក់្រសីៗែថមេទៀត? 

ខ៖ចប!៎!ក៖ចំ!!េហើយអិ៊ចឹងមួយឆ្នបំមួយៗេហើយមីងេហ៎? 

ខ៖កូនគបត់មីបង 

មីបងេគេនបះមកពីអបពតវិញឆ្នបំមែមហ្នឹងែតេកើតមកអត់្រគប់អត់ដឹងក្តីេទ!!ក៖ហុិៗ!!ខ៖កូនគបត់

ហ្នឹងដូចេយើងថបរបង្រគបស្រកលងហប៎!!ក៖ហុីៗ!!ក៖និយបយអត់ដឹងអីេទ រឡបក់រេឡើក។ 

ក៖េដបយសបរគបត់អបយុេ្រចើនេហើយយកកូនបបនអិ៊ចឹងេណះមីងេហ? 

ខ៖ចប៎េហើយបបនបន្ទបប់មកឆ្នបំេរបង េរបងេហើយបបនឆ្នបំមែម មែមេហើយបបនឆ្នបំកុលហ្នឹង 

ចប់្រតឹមហ្នឹងេហើយគបត់ទឹកេនបមែផ្អមហ្នឹងគបត់មបនបបនកបរកូនគបត់ណបគបត់ស្លបប់។ 

ក៖េហើយអិ៊ចឹងបងេគបំផុតរបស់កូនគបត់ហ្នឹងអបយុបុ៉ន្មបននេហើយមីង? 

ខ៖អបកូនគបត់មីឆ្នបំមែមហ្នឹងចូល៣០ជបងេហើយស្លបប់បបត់េហើយហ្នឹង។ 

ក៖ហុីថបអត់សូវ្រគប់ហ្នឹងហី? 

ខ៖ចប៎។ 



ក៖អត់្រគប់រហូតតបំងពីតូចរហូតដល់ធំតបំងពីណបពីណីម៉ង? 

ខ៖អត់្រគប់តបំងពីតូចតំាងពីេកើតមក ដឹងក្តីមកនិយបយអីេឡកឡក់ៗ អត់ដឹង។ 

ក៖េហើយពីបបកែថទបំណបស់មីងេណះ? 

ខ៖ចប៎េនបែតេលើញ៉ុមហ្នឹង ញ៉ុមេមើលែថញ៉ុមពរ ែផ្លអស់េហើយចេង្កះ អត់ 

អបយុ៧ឆ្នបំេហើយអត់ទបន់េចះេដើរេទៀត!!!ក៖ហុ!ី!!ខ៖ទបល់ែតចូល៨ឆ្នបំបបនេចះេដើរេនបវបខ្វសៗ

ៗ!! 

ក៖េហើយអត់េទបេពទ្យ? 

ខ៖េទបេពទ្យ ថបេទបេពទ្យរហូតហ្នឹង 

េទបេដកេពទ្យរហូតមួយែខ៣០ៃថ្ងេនបែតក្នុងេពទ្យហ្នឹងកូនហ្នឹងហ្ហ៎!!! 

ក៖ែតអត់ស្លបប់េទ? 

ខ៖ចប៎ទឹមមកស្លបប់េនះគប់តមបន្របពន្ធចុងេទៀតហប៎!!!ក៖ហុីៗ!!ខ៖ឪចុងហ្នឹងគបត់មបន្របពន្ធចុង

េទៀតេទបបបនកូនហ្នឹងស្លបប!! 

ក៖ហុីៗ!!អី៊ចឹងទំរបំហ្នឹងស្លបប់ហ្នឹងយូរែដរ៣០ឆ្នបំ!! 

ខ៖ចប!៎!ចប៎៣០ឆ្នបំជបងេហើយហ្នឹង។ 

ក៖ចប៎េនបេធ្វើទុកបុកេម្នញយូរែដរេតើ!! 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖ហ្នឹងេហើយែតអត់អីេទេដបយសបរជីវិតគ្នបអត់ទបន់អស់អី៊ចឹងមីងេណបះ? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖ែតដល់េពលជួយេធ្វើអីអត់េកើតទបំងអស់ម៉ងមីងេហ? 

ខ៖លបងចបនលបងអីបបន 

ែតនិយបយអត់ច្ស់។ក៖ហ្ហ៎!!ខ៖លបងចបនេបបកេខបអបវអីបបនែត្រគបន់ែតនិយបយអត់ច្ស់។ 



ក៖អបនិតគ្នបណបស់គ្នបមិនចង់អី៊ចឹងេទ ែតគ្នបដឹងខ្លះេទមីងេណបះ? 

ខ៖ដឹង ដឹងេតើ ដឹងេហើយដូចេឃើញញ៉ុមអីចឹង េហបញ៉ុមេហបបង្រសលបញ់សឹងអីហ្នឹង 

េអបយែតេពលណបគបត់េហវបបយអី េសៀនហប៎មបនបបយេទ?ថបមបន េឡើងមក 

េឡើងមកអី៊ចឹងេហើយពរកូនញ៉ុម 

ពរកូនញ៉ុមមីងេពបហ្នឹង។ក៖ចប៎!!ខ៖មី្រសីចបន់ហ្នឹងពរេមើលែថេតើ!!!្រសលបញ់អត់អីេទ។ 

ក៖ចប៎អី៊ចឹងអ្នកមីងសំរបប់្រកុម្រគួសបររបស់អ្នកមីងដូចជបមកេនបក្នុងេខត្តកណ្ដាលហ្នឹងយូរេនប? 

ខ៖ញ៉ូមមកេនបែ្រពកឬស្សីហ្នឹងេហ?ក៖ចប!៎!ខ៖តបំងពីសុខសបន្តចូលអបយុ៧ ៨ឆ្នបំេហើយ។ 

ក៖ចុះឥឡូវសុខសបន្តអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយ? 

ខ៖សុខសបន្តបុ៉ន្មបន េមើល!!១៧េហើយហ្នឹង ។ 

ក៖១៧ េហើយអី៊ចឹង១០ឆ្នបំេហើយមីងេណបះមកេនបហ្នឹង? 

ខ៖ចប៎មកេនបេនះ១០ឆ្នបំេហើយ។ 

ក៖អី៊ចឹងឆ្នបំ២០០៧េហើយមីងមកេនបទីេនះ?ខ៖ចប!៎!ក៖អី៊ចឹងយូរណបស់ែដរេហើយ!!!អ្នកមីងេនប

េខត្តកណ្ដាលហ្នឹង។អី៊ចឹងអ្នកមីងមបនបងប្អូនសបច់ញបតិណបែដលគបត់េនប្របេទសេ្រកបអីអត់? 

ខ៖ញ៉ូមអត់មបនផង។ 

ក៖ទបំងបេង្កើតក៏អត់ដឹងែដរ 

ចុះេបើសិនជបសបច់ែដលមិនបេង្កើតេនះេនបជបមួយម្តបយចិញ្ចឹមអត់មបនអ្នកណបេនបេ្រកបេទហី? 

ខ៖អត់ផង។ 

ក៖េនបែត្របេទសកម្ពុជបេយើង? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖ចប!៎!េហើយអី៊ចឹងអ្នកមីងសំរបប់ភបសប េតើអ្នកមីងេចះអបនភបសបែខ្មរេទហី?អត់េទអី? 

ខ៖អត់!! 



ក៖ែដលធ្លបប់េរៀនអីអត់? 

ខ៖និយបយរួមអត់ែដលេរៀនេទ!!!តបំងពីញ៉ូមេចញពីអបពតមកញ៉ូមអត់ែដលេរៀនផងហ្នឹង 

អត់គបត់អត់េអបយេទបេរៀនម៉ង!!!!គបត់ថបេទបេរៀនេធ្វើអីមិនបបច់េទបេរៀនេទ។េរៀនេទបទំរបំែតញ៉ុម

នឹងេចះសរេសសំបុ្រតេស្នហប!!គបត់អត់េអបយេរៀនម៉ង និយបយរួមគបត់អត់េអបយេរៀនេទ 

គប់តេអបយែតបំេរើគបត់ម៉ងហ្នឹង។ 

ក៖េវទនបណបស់មីង? 

ខ៖ចប!៎!! 

ក៖អិ៊ចឹងអ្នកមីងេពលេវលបែដលពីបបកបំផុតសំរបប់ជីវតអ្នកមីងេពលេនបជបមួយនឹងម្តបយចុង

ហ្នឹងហប ៎ មិនែមនម្តបយចុងេទ ម្តបយចិញ្ចឹម 

េពលេវលបអីែដលពិបបកបំផុតែដលអ្នកមីង្រទបំមិនបបន? 

ខ៖និយបយរួមតបំងពីេនបគបត់មក តបំងពីដឹងក្តីមកេនបជបមួយគបត់ពិបបករហូតហ្នឹង!! 

ក៖ចុះែតពិបបកបំផុតែដលគបត់េធ្វើបបបជបងេគខ្លបំងបំផុតគឺអីេគេទប? 

ខ៖គបត់ៃវ៉ញ៉ុមម្តងៗែបកក្ល។ 

ក៖រហូតម៉ង? 

ខ៖ចប ៎ ែបកក្ល ក្លញ៉ុមមនឹងស្នបមែតរហូតហ្នឹង 

។ក៖ហុី!!ខ៖ែតញ៉ូមគប់តេ្របើអីចឹងេទបថបែម៉េអើរទឹកេពញពបងែម៉ឯងមុជេទប 

!!ែង៉ងតមបត់ជបមួយអញេបើែង៉ងតមបត់អី៊ចឹងែង៉ងេធ្វើែម៉អញេទប 

គបត់និយបយអី៊ចឹងហប៎េហើយគបត់ៃវ៉។ 

ក៖រួចពីអី៊ចឹងេហើយគប់តៃវ៉ម៉ង?ខ៖ចប!៎!ក៖េហើយចុះបបនគបត់េទប 

េហើយមីង្របបប់គបត់េអបយមុជទឹកេពញពបងថី? 

ខ៖គបត់ គបត់ថបេអបយញ៉ុមហ្នឹងេទបែរកទឹកេអបយគបត់មក ្រតជបក់ៗ  

េហើយញ៉ូមថបែម៉ហុីទឹកពបងេឡើងេពញពបងែម៉ឯងេម៉ចមិនមុជ?? ទឹកពបងអី 



ទឹកពបងេនបហបលេក្តបហ្នឹងេក្តបសឹងអីេហើយហ្នឹង េហើយ្រគបន់ែតញ៉ុមថបែតបុ៉ណ្ណឹង 

គបត់ទបញអង្កត់អុសមកៃវ៉េយើង។ 

ក៖ដូចគំនំុអីជបប់េម្ល៉ះមីង? 

ខ៖ញ៉ុមមិនដឹងេម៉ច!! 

ក៖េអបយែតខុសែតបន្តិចដឹងែតៃវ៉ម៉ង? 

េគខ៖ចប៎េអបយែតគបត់េធ្វើអីខុសដឹងែតគបត់ៃវ៉ម៉ង!!!!ក៖ចប៎ៗ!!ខ៖េហើយេនបក្នុងអញ្ចឹងជំនបន់បុ៉ល 

ពតហ្នឹង ញ៉ុមេដើរេទបកងចល័តេនបះ េទបណបេទបេទប គបត់អត់ែដលមបនខ្វល់អីេទ 

គបត់អត់ែដលខ្វល់ពីេយើង 

សូម្បីអីែតឆ្នបំេវៀតណបមចូលហ្នឹង!!ក៖ហុ!ី!!ខ៖ញ៉ុមេនបកងចល័តហ្នឹងគបត់អត់េទបរកេទ 

គប់តអត់េទបរកេយើងេទបណបេទបេទបេហើយដល់េហើយញ៉ុមេចះែតមកជបមួយពួកគ្នបញ៉ុមនឹងវប

េនបភូមិហ្នឹងហប៎ ពួកអ្នកមូលដ្ឋបនហ្នឹង ថបមកហុីមិត្តេសៀនេទប្រសុក 

ញ៉ុមថបេទប្រសុកអីេគ?វបថបហុីែង៉ងអត់សូរកបំេភ្លើងេទេហ៎??ញ៉ុមថបឮសូរេតើ 

បុ៉ែន្តេយើងេទបអត់ខ្លបចេគៃវ៉េចបលេគេទបនបំគ្នបេទបអស់េហើយេនបេធ្វើអីេទៀត?? 

ដលេ់ហើយញ៉ុមមកតបមេគ 

ក៏មកតបមេគក៏េឃើញែម៉ញ៉ុមនឹងគបត់េទបយកអង្ករគបត់េទបយកអង្ករេនបឃ្លបំងេនបកែន្លងេរបងបប

យហ្នឹងេហើយដល់េហើយគបត់េ្របើញ៉ុមនឹងេអបយេទបយកអង្ករ 

ហុីថបេអើរែង៉ងេទបយកអង្ករេទបេកើបអង្ករជបមួយេគមក 

េហើយញ៉ុមថបែម៉តិចេគជបន់ញ៉ុមងបប់េទប??ថបវបមិនអីេទ េហើយញ៉ូមេទបថបសុទ្ធែតចបស់ៗ 

គបត់េទបបបរយកអង្ករេនបកែន្លងេរបងបបយ។ 

ក៖េពលហ្នឹងអត់មបនអបពតេនបទីហ្នឹងទីេហ៎? 

ខ៖អត់េទ។ 

ក៖វបេទបអស់េហើយ? 

ខ៖ចប៎េទបអស់េហើយ ែតមបនែតចបស់ៗេទេទបយកអង្ករនំាគ្នបដេណ្ដើមយកអង្ករហ្នឹង។ 

ក៖េហើយេទបេ្រចើនេទ េទបយកអង្ករហ្នឹង? 



ខ៖េ្រចើន េហើយញ៉ុមនឹងេទប មបនយកឈ្នះចបស់ៗណប៎!! 

ក៖អត់បបនេទអី៊ចឹង? 

ខ៖អត់បបនផងហ្នឹង។ 

ក៖េហើយេគអត់ែចកេអបយខ្លះេទអី៊ចឹង? 

ខ៖អត់ ដល់េហើយ!! 

ក៖ឃ្លបំងអង្ករធំេហ៎មីង? 

ខ៖ឃបំ្លងអង្ករហ្នឹងមិនែមនធំេទ ្រគបន់ែតល្មមេនបក្នុងសហករណ៍ហ្នឹងេនបក្នុងេរបងបបយហ្នឹង 

េហើយញ៉ុមេទបយកអត់បបននឹងេគេហើយញ៉ុមមកវិញរត់មកវិញ 

ញ៉ុមថបែម៉ៗញ៉ុមយកអត់បបនេទែម៉ 

មនុស្សេ្រចើនណបស់!!ដល់េហើយគបត់ថបែង៉ងមិនេទបរកេមើលអីេទៀត 

ដល់េហើយញ៉ុមេទបេមើលមួយសបរេទៀត ញ៉ុមេទបមួយសបរេទៀតញ៉ុមេឃើញអំបិល 

េឃើញអំបិលក្នុងពបងហ្នឹងញ៉ុមអត់ មិនបបនអីដបក់ញ៉ុមេទបេឃើញអបបំពង់ទឹកេត្នបតហ្នឹង 

ក៏យកអំបិលហ្នឹងេទប្រចកក្នុងបំពង់ទឹកេត្នបតបបន៤បំពង់ែរកយកមកផ្ទះ 

េឃើញដងែរកដងអីែរកយកមកផ្ទះ ែរកយកមកផ្ទះហ្នឹងញ៉ុមថបែម៉មបនអំបិល 

េអើរមបនអំបិលបុ៉ណ្ណឹងបបនេហើយរកអីេទៀត មិនបបនអង្ករ 

េហើយេទបេមើលផ្ទះេទបអី៊ចឹងអញេទបយកអង្ករែម៉ញ៉ុមហ្នឹងគបត់េទបយកអង្ករ២នបក់ប្តីគបត់ហ្នឹង 

គបត់េទបដេណ្ដើមេគេទបគបត់បបនអង្ករមួយបបវ។ 

ក៖ចំ !!ហុីដេណ្ដើមបបនេ្រចើនេទៀត!! 

ខ៖ចប៎ដេណ្ដើមបបនេ្រចើនដល់េហើយគបត់បបនបបនយកមក េហើយគបត់មបនមីងគបត់ហ្នឹង 

មីងចិញ្ចឹមមីងគបត់ហ្នឹងខបងប្តីគបត់ហ្នឹង ធ្លបក់ស្បូនហប៎ ស្បូនហ្នឹងធ្លបក់មកេ្រកបេចញមកេ្រកបម៉ង 

អី៊ចឹងហប៎ េពលគបត់អង្គុយអិ៊ចឹងហប៎ស្បូនហ្នឹងលបនេចញមកេ្រកប 

ចប៎ដល់េហើយេទបេនបេលើរេទះហ្នឹង េហើយញ៉ុមនឹងេដើរហប ញ៉ុមមិនែដល 

ែម៉ៗញ៉ុមពងេជើងណបស់ែម៉ញ៉ុមចង់ជិះរេទះណបស់ែម៉ មិនបបច់ជិះេទ េដើរេទប េដើរេទបជិះរេទះអី 

េមើលេគបអូសអត់រួចផងហ្នឹង ែង៉ងចង់ជិះរេទះ 

ថបេអបយញ៉ុមអញ្ចឹងហប៎!!!េហើយញ៉ុមក៏េដើរមករហូត មកដល់េយើងភ្នំេពញហ្នឹង។ 



ក៖អិ៊ចឹងេដើរតបំងពីតបែកវមកេហ៎?ខ៖ចប!៎!ក៖អិ៊ចឹងេពលបុ៉ល ពតេនបេខត្តតបែកវ!!ចប ៎

េហើយអី៊ចឹងអ្នកមីងគិតថបជីវិតអ្នកមីងែដលគិតថបសប្យបំផុតអីេគេទប? 

ខ៖ញ៉ុមអត់ែដលសប្យ ញ៉ុមអត់ែដលមបនក្តីសុខេទ។ 

ក៖មបនប្តីមបនអីមកេនបះ? 

ខ៖េទបះបីញ៉ុមមបនប្តីក៏ញ៉ុមអត់ែដលមបនេសចក្តីសុខែដរ អត់ែដរ។ 

ក៖ែតេទបះេម៉ចក៏្រសួលជបងេនបេពលែដលេនបជបមួយម្តបយចិញ្ចឹមែដរមីងេណះ? 

ខ៖េទបះបីញ៉ុមមបនប្តីញ៉ុមអត់ែដល្រសួលចិត្តេទ 

។ក៖ហុីៗ!!ខ៖ប្តីញ៉ុមែម៉គបត់ែតងែតរកេរឿងរហូតេឈ្លបះជបមួយេយើងរហូត។ 

ក៖ចប!៎!េវទនបជប់មីងេហ?ខ៖ចប!៎!ក៖ែតចុះឥឡូវសព្វៃថ្ងហ្នឹងមីងមបនអបរម្មណ៍ថបមីងខុសែប្លក

កបលពីមុនេទ? 

ខ៖ខុសែប្លកពីមុន។ 

ក៖េម៉ចេទបមីង? 

ខ៖ញ៉ុមសប្យចិត្តប្តី្របពន្ធញ៉ុមែតងែតយល់ចិត្តគ្នបអីចឹងេទបណបស!់!! 

អត់ែដលេឈ្លបះគ្នបេទ។ក៖ចប៎!!ខ៖តបំងពីញ៉ុមពីមុនមករហូតតបំងពីញ៉ុមេជឿ្រពះមកអត់ែដលថប

ញ៉ុមតបំងពីចបប់ៃដគបត់មកអត់ែដលថបមបនបញ្ហបេឈ្លបះគ្នបេហើយញ៉ុមែតងែតញ៉ុមេជឿ្រពះហ្នឹង

ញ៉ុមែតងែតមបនក្តីសុខេទបះញ៉ូមអត់ហូបេម៉ចក៏េដបយប្តី្របពន្ធញ៉ុមអត់ែដលេឈ្លបះគ្នបេទ។ក៖

ហុីៗ!!ខ៖អត់ែដលមបនបញ្ហបនឹកេឃើញថបខ្មបសេគញ៉ុមែតងែតេអបនគ្នបរហូតហ្នឹងេទប។ 

ក៖ចប៎ហ្នឹងេហើយអី៊ចឹងល្អខ្លបំងែមនែទនអ្នកមីងសំរបប់បទពិេសបធន៍ទបំងឡបយែដលអ្នកមីងឆ្លង

កបត់ជបមួយហ្នឹងេអើរដូចជបម្តបយចិញ្ចឹមេហើយ្រតូវបបនម្តបយបេង្កើតេបបះបង់េចបលេដើម្បីរស់េនប

ជបមួយម្តបយចិញ្ចឹមហ្នឹងដូចពួកគប់តអត់ដឹងថបពួកគបត់គិតេឃើញេម៉ចបបនគបត់េធ្វើរេបៀបហ្នឹងដប

ក់ហប៎!!ែតញ៉ុមដឹងថបអីៗទបំងអស់វបនឹង្របេសើរេឡើងេនបេពលែដលៃថ្ងចុងេ្រកបយអី៊ចឹងណបស់

មីង!!!ខ៖ចប!៎!ក៖េហើយអី៊ចឹងអរគុណេ្រចើនសំរបប់កបរសំភបសន៍ៃថ្ងេនះ។ 


