
កបរសំភបសន៍របស់បង្របុស សួន នីន 
ក៖ អ្នកេធ្វើកបរសំភបសន៍គឺ អបង បុ៊នសបយន្ត័         ខ៖ អ្នក្រតួវបបនេគសំភបសន៍ សួននីន 

 
ក៖ អញ្ចឹងជបដំបូងសូមែថ្លងអំណរគុណដល់បង នីន 
ែដលបបនផ្ដល់េពលេវលបនឹងកបរសហកបរជបមួយខ្ញុំក្នុងកបរសំភបស៍ទបក់ទងពីជីវះ្របវិត្តនឹង
ជីវិតរបស់ពួកគបត់ែដរគបត់ធ្លបប់ឆ្លងកបត់តបំងពីេនបតូចមក។េហើយកបរសំភបសន៍េនះេធ្វើេឡើង
េនបៃថ្ងទី១៨ែខតុលបឆ្នបំ២០១៧ េហើយអ្នកែដលសំភបសន៍គឺនបងខ្ញុំេឈ្មបះ អបងបុ៊ន សបយន្ត័ 
េហើយកបសំភបសន៍េនះគឺេធ្វើេនបទី្រកុងតបេខ្មប។អញ្ចឹងកំុេអបយខបតេពលយូរខ្ញុំក៍សូមេធ្វើកបរ
សំភបសន៍ជបមួយនឹងបង្របុសែតម្ដង។ 
ក៖ សួរស្ដីបង។ 
ខ៖ បបទ!ជំរបបសួរ។ 
ក៖ បងអបច្របបប់េឈ្មបះេពញរបស់បងបបនេទទបំង្រតកូលហប៎ស? 
ខ៖ េឈ្មបះេពញរបស់បងគឺេឈ្មបះ សួន នីន។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ បបទ។ 
ក៖ បងមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបរឺក៍េឈ្មបះែដលេគេហបពីតូចេទ? 
ខ៖ េហបេ្រកបេគេហបក្នុងកបររកសុីេគេហប បងសរៗហប៎ស!។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ បបទ។ 
ក៖ មបនេឈ្មបះអីេផ្សងេទៀតអត់់? 
ខ៖ េពលេនបេរៀនេគេហបបង អបេកបះធំ 
េដបយសបរបងេទើបែតេផ្ទរមកេរៀនេនបអនិវិទ្ល័យហប៎ស!ដល់អញ្ចឹងេទបបងនិយបយតបមតំ
បន់េហើយេពលបងនិយបយេគស្ដបប់បបនេទបថបអបេនះអបេនបះអញ្ចឹងេទបណប៎។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ ដល់អញ្ចឹងេទបេគេហបបង...មបនអបពួកម៉បកមួយជិតស្និតហ្នឹងេគេហបបងអប 
េកបះធំៗហ្នឹង។ 
ក៖ េហើយចូលចិត្តេឈ្មបះហ្នឹងេគេហបអត់េទ? 
ខ៖ 
បងដូចជបអត់ចូលចិត្តែដរែត្រគបន់ែតថបេធ្វើេម៉ចអបេនះ្រគបន់ែតជបកបរបបញ់គ្នបេទបវិញេទបមក
្រគបន់ែតជបកបរេលងេសើច។ 
ក៖ អបេនះ្រគបន់ែតជបលក្ខណះេយើងេលងេសើចកបលេនបតូចៗអីអញ្ចឹងហប៎ស។ 
ខ៖ 
បបទ!ែតមួយហ្នឹងមួយេទែតពូម៉បកហ្នឹងមួយេទែដលេហបហ៎ស!អញ្ចឹងបងគិតថបបងអត់ខឹង
េគេដបយសបរេគ្រសលបញ់េយើងេគចូលចិត្តេយើង។ 
ក៖ អញ្ចឹង!េហើយមកដល់សព្វៃថ្ងេនះេតើបងមបនអបយុបុ៉ន្នបនឆ្នបំែដរបង? 



ខ៖ បង៧៣េហើយអូ!៣៧ឆ្នបំ។ 
ក៖ របប់េលងបញ្ចបសមកវិញេហ៎ស? 
ខ៖ បបទ។ 
ក៖ េតើបងេកើត...ៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតេពលណបវិញ? 
ខ៖ បងេកើតេនបៃថ្ង១០ែខ០៧ឆ្នបំ១៩៨១។ 
ក៖ ចប៎ស!ចុះទបក់ទងជបមួយហ្នឹងកែន្លងកំេណើតេតើបងអបច្របបប់ពីភូមិ្រសុក? 
ខ៖ បងេកើតេនបភូមិក្លេកបះធំឃុំេកបះធំក្រសុកេកបះធំេខត្តកណ្ដាល។ 
ក៖ ចប៎ស!អញ្ចឹងសព្វៃថ្ងេតើបងមបនបងប្អូនបុ៉ន្នបននបក់ែដរ? 
ខ៖ របល់ៃថ្ងមបន០៨នបក់។ 
ក៖ អូ!េ្រចើនណបស់េណ៎? 
ខ៖ មបន្របុស០៦្រសី០២នបក់។ 
ក៖ ចប៎ស!េហើយបងជបកូនទីបុ៉ន្នបែដរេនបក្នុង្រកុម្រគួសបរ? 
ខ៖ បងជបកូនទី០៤។ 
ក៖ 
ចប៎ស!អញ្ចឹងខ្ញុំក៍ចបប់អបរម្មណ៍ផងែដរថបេតើបងអបចជួយេរៀបរបប់េឈ្មបះបងប្អូនរបសបងហប៎
ស!តបំងពីទីមួយរហូតមកដល់េពបេហើយជួយេរៀបរបប់ពីជីវិតរបស់ពួកគបត់ម្នបក់ៗផង។ 
ខ៖ បបទ!ទីមួយបង្របុស សួន ណបត។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ គបត់ជបអ្នកកិសិករចំម្មងេនបខបងភូមិែ្រពកឬស្សី្រសុកេលើកែដកេខត្តកណ្ដាល។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
គបត់មបនកូន្រសី០២្របុស០១េហើយរបល់ៃថ្ងគបត់រស់េនបឯខបង្របពន្ធគបត់េនបឯភូមិែ្រពកឬ
ស្សីេនបះ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េហើយគបត់េធ្វើែ្រសចំកបរគបត់ជបអ្នកែ្រសចំកបរចំគបត់ចិញ្ចឹមេគបចិញ្ចឹមអីអញ្ចឹងេទប។េហើយប
ងទីពីរគបត់េនបតបេខ្មបជបមួយបងហ្នឹងគបត់េនបភូមិស្ទឹងេ្រជបភូមិេដើមមបនឃុំេដើមមបន្រសុកតប
េខ្មបេខត្តកណ្ដាលហ្នឹង។ 
ក៖ គបត់មបនអបយុបុ៉ន្នបនេហើយបង? 
ខ៖ គបត់៤០ឆ្នបំជបងេហើយគបត់ចូលេមើស!...គបត់ចូល៤៣,៤៤េហើយគបត់ឆ្នបំកុរ។ 
ក៖ បងចបំៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតគបត់េទ? 
ខ៖ 
បងចបំែតឆ្នបំេទបុ៉ែន្តេរឿងៃថ្ងកំេណើតគបត់បងមិនអបចចបំេទេ្រពបះអីេបើែម៉ឪគបត់កបលពីមុនអត់
បបនកត់ដបក់គបត់អត់សូវបបនកត់ចំណបំេទទបល់ែតអញ្ចឹងចបំែតឆ្នបំគបត់។ 
ក៖ ចប៎ស។ 



ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 
ក៖ គបត់េកើតេនបឆ្នបំណប? 
ខ៖ ឆ្នបំជូត 
អូ!ឆ្នបំកុរ្រចលំ..ឆ្នបំកុរេហើយគបត់បបនមកបន្តរកបរសិក្ដូចបងែដរេនបស្នបក់េនបរត្តជបមួយ
្រពះសង្ឃេនបវត្ត្រកេពើហបហ្នឹងមុនដំបូង 
េហើយេ្រកបយមកគបត់េរៀនចប់គបត់ក៍បបន្របលងសិស្សពូែកទូទបំង្របេទសជបប់ខបងែផ្នកែខ្ម
រអក្សរសប្រស្ដហប៎ស!េហើយក៍បបនរកកបរងបរេធ្វើក៍បបនជបប់េនបណបកបេវើលហ្នឹងជបប់រយះេព
លជបង២០ឆ្នបំហ្នឹងេបើគិតេទបយូរែដរតបំងពីេនបក្នុងកប៉បលមក។ 
ក៖ គបត់ពូែកណបស់េណះ? 
ខ៖ 
បបទ!គបត់និយបយរួមភបពអំណត់គបត់ខ្លបំងណបស់េហើយគបត់មិនសូវេចះមបត់កអីេ្រចើនេទ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
គបត់ជបមនុស្សមឺងម៉បត់ជបងបង្របុសជបងប្អូន្របុសទបំងអស់ជបគំរូរមួយខ្លបំង។េហើយបងទីពី
រអ៎!ទីបីគបត់េនបខបងេកបះធំេនប្រសុកកំេណើតហ្នឹងហ្មង។ 
ក៖ គបត់េឈ្មបះអីែដរបង? 
ខ៖ គបត់េឈ្មបះ សួន េណង,សួន ណបត,សួន ណិត,សួន េណង។ 
ក៖ អបយុ? 
ខ៖ 
គបត់មបនអបយុអឺ!៤០េមើល!...ឆ្នបំឆ្លូវគបត់៤១ឆ្នបំេហើយអី?ឆ្លូវៗ៤១...ហ្នឹងេហើយ៤១ឆ្នបំ។គបត់មប
នកូន្របុស០៣្របុសទបំង០៣ 
របល់ៃថ្ងកូនេនបក្នុងបន្ទុកគបត់មួយែដលេរៀនេនបសបកលវិទ្ល័យេហើយគបត់បបនេធ្វើេនបវកប
រដឺកជញ្ចូនគបត់មបនឡបនកូេរ៉មួយេនប្រសុកហ្នឹង។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ គបត់េធ្វើកបរដឹកជញ្ចូនដូចជបេឈើនិយបយរួមេទបគបត់សុីឈ្នួលហប៎ស។ 
ក៖ ហ្នឹងេហើយ។ 
ខ៖ េហើយគបត់ជួនកបលែខទឹកអញ្ចឹងគបត់េធ្វើទូកគបត់េធ្វើទូកលក់់ 
េហើយកូនពីរនបក់េទៀតគបត់េនបក្នុងបន្ទុកម្ដបយេគ (ពួកគបត់បបនែចកផ្លូវគ្នបេនបះ) 
ដល់អញ្ចឹងេទបកូនកបរចិញ្ចឹមផ្ដល់េអបយដូចថបមបនកបរខ្វះខបតអីេចះែតផ្ដល់េអបយគ្នបអញ្ចឹង
េទបណប៎ស!។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ េហើយមកដល់ទីបួនបងហ្នឹងែអងជបកូនទីបួនេឈ្មបះ សួន នីន 
ហ្នងឹេនប..របល់ៃថ្ងហ្នឹងបបន្របពន្ធអូ!..ទីមួយបងបបនមកបន្តរកបរសិក្ែដរេនបវត្ត្រកេពើហបហ្នឹ
ងែដរេ្រកបយមកបងគបត់បបនេអបយេទបជួយកបរអបរគបត់េហើយកបរអបរគបត់គឺកបរចិញ្ចឹម្រជូក
េហើយចិញ្ចឹមបេន្ដើរអញ្ចឹងេទបេហើយេទបេរៀនបេន្តើរេហើយេពលេចញពីេរៀនបបនេទបយកបបយ



្រជូកពីវត្តអញ្ចឹងេទបផ្ទះអញ្ចឹងេទបេហើយដបក់បបយ្រជូកេហើយេធ្វើម្ហូបយកេទបេអបយគបត់េនប
ផ្រវិញជបេរឿយៗ េហើយដល់េម៉បងេរៀនេយើងេតបេរៀនេទប។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ មកវិញជួេរៀបឥវ៉ានេគទុកដបក់េទបេហើយដឹកជញ្ចូនេទបផ្ទះវិញេទប។ 
ក៖ តស៊ូណបស់បងេណ៎!ជីវិត? 
ខ៖ 
បងេបើនិយបយេទបវបខ្លបំងែដរេដបយកបរចិញ្ចឹមបបយ្រជូកេដបយកបរយួរធុងេប៉្រតូយួរេដបយែដ
េបើគិតពីចំងបយេទបគិតពីវត្ត្រកេពើហបរេយើងេទបដល់ក្នុងភូមិស្ទឹងេ្រជបេទបដល់ផ្ទះេយើងស្ពបន
េឈើវបចូលមួយគីឡូដីជបងែដរណបស់។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ជបងមួយគីឡូដីែដរេពលេចញពីេរៀនមកេយើងេដបះអបវេចញេទបកំុេអបយ្របលបក់អបវេហើ
យេយើងយួរេទបៃដកបន់មួយចំេហៀងយួរេទបេហើយៃដមួយចំេហៀងេទៀតកបន់េសៀវេភបេហើយ
យួរេទប។េហើយជបេរឿយៗេ្រកបយមកបបនគបត់បបនទិញកង់េអបយមួយបបនកង់ែខ្មរហ្នឹងបប
េនជិះេទបេរៀនផងេហើយេដបយសបរកបរបបនដឹកបបយ្រជូកេទើបេយើងបបនកង់ហ្នឹងជិះេទបេរៀន
។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
ជិះបបនរយះេពលបុ៉ន្នបនដូចជបេគលួចរឺក៍ស្អីេទមួយរយះេពលហ្នឹងបងដូចជបេភ្លចភ្លបំងែដរ
េដបយសបរអី?េដបយសបរបងមួយរយះេពលហ្នឹងគឺបងផឹកសុីេ្រចើនេដបយសបរមបនវិបិត្តផ្លូវចិ
ត្តខ្លះៗពីកបរងបរអស់ទបំងហ្នឹងេ្រកបយពីកបរស្ដីបេន្ទបសេអបយខ្លះេហើយមបនកបរល្បួងពីខបង
េ្រកបខ្លះេហើយកបលហ្នឹងវបដូចេនបមបនភបពវ័យេក្មងវបមិនទបន់ចបស់ចិត្តចបស់គំនិតហប៎ស!។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េ្រកបយមកក៍បបនបញ្ចបប់កបរសិក្ហ្នឹងក៍បបនកបរជបមួយ្របពន្ធរបល់ៃថ្ងហ្នឹង។េ្រកបយមកពួ
កេយើងក៍មបនបញ្ហបខ្វះខបតដូចថបមិនទបន់ចបស់ចិត្តចបស់គមនិតខបងកបររក្លុយកបក់េនប
មបនកបរសប្យេ្រចើនេហើយមបនកបរទបស់ែទងគ្នបជបេ្រចើនេលើកេ្រចើនសបរេហើយម្ដងេទប
េហើយដល់ែតេពលបបនមួយរយះកបលមកេយើងបបនទិញដីមួយេនបខបងេពជ្យនិលហ្នឹងជបមួ
យនឹងបង្របុសេហើយម្ដបយគបត់អីហ្នឹងេហើយមបនចំនួន្របបំហិតហ្នឹង។េ្រកបយមកដល់ឆ្នបំ២
០០៨េយើងហ្នឹងកបលទិញមកអស់់ែតចំនួន៦០០០ដុល្លបរជបងហប៎ស!។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េហើយេគេអបយតំៃម្ល១០០០០០ដុល្លបរេហើយេពលគបត់ទបល់គបត់ចង់លក់ែតដល់េពលបបន
េដបះ្រសបយបបនពីកែន្លងេផ្សងហ្នឹងេហើយគបត់ែលងចង់លក់ពីកែន្លងហ្នឹងវិញ។េហើយបងមប
នវិបិត្តមួយេដបយសបរនឹកតូចចិត្តេដបយេយើងជបប្អូនេគេហើយអត់មបនសិទ្ធហប៎ស!េហើយេយើ
ងគិតថបេហតុអីបុ៉ន្នឹងេគមិនលក់េដបយសបរេគមបនែតេយើងអត់។ 



ក៖ ហ្នឹងេហើយ។ 
ខ៖ 
េហើយេយើងក៍មិនបបនគិតដិតដល់េបើេយើងគិតអត់ដល់េយើងក៍បបនគិតខុសផ្លូវជបេ្រចើនដង។
េ្រកបយមកបបនភ្ជបប់កូន្រសីមួយេទៀតគឺឆពណ៏ហ្នឹងបបនេហើយបងបបនែបគគ្នបេទៀតបងបប
នេទបេធ្វើកបរសុីឈ្នួលេគេហើយបបនេធ្វើកបរសន្តិសុខអញ្ចឹងេទបេហើយអស់ពីេធ្វើកបរជបសន្តិសុ
ខេទបបងបបនរកកែន្លងគុបពីមួយេនបខបងមុខេបៀល្របបយហ៎ស!។ 
ក៖ ចបស៎។ 
ខ៖ 
េធ្វើហ្នឹងជបេ្រចើនឆ្នបំេ្រកបយមកេថបែកគបត់រីកចំេរើនគបត់បបនព្រងីកសបខបមកេនបអូរែបកក្អម
េណះ!េហើយបងបបនមកេនបអូរែបកក្អមហ្នឹងេទៀតបងបបនេចះទបក់ទងតបមេលខទូសព្ទអីអ
ញ្ចឹងេទបេហើយបង្របុស អុ៊ក សុផល 
ហ្នឹងគបត់ជប្របធបនេស្ដករសល់ៃថ្ងហ្នឹងគបត់បបនផ្សះផ្រេដបយនបំកូន្រសីបងទបំងពីរហ្នឹងក៍
បបនផ្សះផ្រេអបយបងទបំងពីរបបន្រតូវរូវគ្នបវិញ។េហើយបងក៍បបន្រតូវេទបក៍េចះែតេផ្ញើរលុយ
េផ្ងើរកបក់មកេអបយគបត់េទប 
េ្រកបយមកបបនបងគិតថបចង់មករកសុីខ្លួនែអងវិញេហើយឈប់ពីកែន្លងេធ្វើកបរមក។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េធ្វើកបរខ្លួនែអងលក់ដូរអញ្ចឹងេទប។ដល់ែតមបនកបរល្បួងធម្មតបលក់ដូរក្នុងផ្រអញ្ចឹងេទបេចះ
ែតមបនពួកម៉បកេ្រចើនហប៎ស។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
មបនកបរផឹកសុីអត់េចះគិតក្នុងកបរពិចបរណបក្នុងកបរទុកដបក់េនប្រទព្យសម្បតិ្តបបនសប្យមួ
យែភ្លតៗអត់មបនកបររីកចំេរើនដ៍អញ្ចឹងេទបមបនកបរទបស់ែទងគ្នបេដបយសបរខ្វះខបតេហើយ្រប
ពន្ធគបត់ពិបបកចិត្តគបត់ខ្លបំងេទបេហើយេយើងឯេណះដឹងែតកបរសប្យែតកបរេនះ..អត់យល់
ពីចិត្តេគែតយល់ៗែតពីស្វបង្រសបែតេពលញុំចូលេទបេយើងអត់បបនគិតេដបយសបរេចះែត្រស
វឹងេទបខឹងមួយ្រប៉បវៗែ្រកងេលបវបេចញេទបេ្រកបអីអញ្ចឹងេទបដល់ែតេពលចបយអស់មួយរយះ
អញ្ចឹងេទបបបនមបនកបរអបណិតអបសូេគ។អត់ហ៊បនមកផ្ទះរកកបរងបរេធ្វើរហូតបបនទិញមូ៉តូទិ
អីអញ្ចឹងេទប។មបនកបរល្បួងេទៀតអូ!មួយជីវិតេនះ្រពះេអបយស្គបល់អស់។ 
ក៖ មបនបទពិេសបធ៍េ្រចើន។ 
ខ៖ 
េ្រចើនណបស់េហើយដឹងែដរថបអបហ្នឹងវបខុសបុ៉ែន្តគឺថបមួយែភ្លតៗហ្នឹងេធ្វើេអបយេយើងបបត់េនប
អបរម្មណ៍ថបេសបកស្ដបយខ្វះខបតដល់្រគួសបរអត់មបននឹងេឃើញ។បុ៉ែន្តដូចថប្រទង់េអបយេយើ
ងស្គបល់េនបអ្វីែដឡពិបបកេវទនបេអបយអស់អញ្ចឹងហប៎ស។ 
ក៖ ចប៎ស។ 



ខ៖ 
បបន្រទព្យសម្បត្តិេហើយមបនកបរល្បួងយកេទបបញ្ចបំទបំងអស់េហើយសូម្បីែតេគអត់មបនអី
េសបះេគេអបយេយើង..អត្តសញ្ញបបត័េយើងហ្នឹងក៍ដបក់មូ៉តូេអបយេគែដរេហើយដល់ែតេហើយ
េទបេគអត់មបនកបរេដបះ្រសបយដល់េយើងេហើយេយើងក៍អត់មបនអីសំអបង្រតូវយកមកវិញក៍
េចះែតរកពីម្នបក់េទបម្នបក់ៗេហើយមបនអបមួយេនបះវបខូចវបចង់យក្រកដបសបញ្ចបំហ្នឹងេទប
េលបះមូ៉តូហ្នឹងយកេទៀតបុ៉ែន្តេនះវបជបរបស់េយើងគឺអត់បបនេគយកអត់បបន។េហើយវបក៍បបន
នបំបងេទបដល់ស្ពឺឯេណបះលក់េនបក្នុងផ្ទះសំណបក់ហ្នឹងេទៀតអូ!េវទនបខ្លបំងណបស់។ 
ក៖ លក់អីេគ? 
ខ៖ 
ដូចយកបងយកេទប្រពបត់េចបលអញ្ចឹងហប៎ស!េហើយវបេបបកបងយកអប្រកដបសបញ្ចបំមូ៉តូហ្នឹ
ងេបើម្បី្របុងេដបះយកមូ៉តូេចញេទបលក់កែន្លងេផ្សងេទបណប៎ស!េទបរកអ្នកមកេលបះមូ៉តូហ្នឹង
អញ្ចឹងេទបណប៎ស!េហើយដល់េហើយេទបវបអត់បបនេ្រពបះបងបបន្របបប់េនបកែន្លងបញ្ចបំហ្នឹង
េហើយថបេ្រកបពីខ្ញុំអត់មបនេអបយពីណបយកេទ។េហើយបងេណបះេគទុកេចបលហ្នឹងេគជិះមក
បបត់មក។េហើយវបអស់កំលបំងេ្រពបះអត់មបនអបហបរអី្រគប់្រគបន់មកផងេនបះេហើយេដក
េនបះវបចូលជិតរយះេពលពីរៃថ្ងេហើយមួយយប់ៗេហើយល្ងបចេឡើងដក់េម៉បងនួនេម៉បង្របបំល្ងប
ចេទៀតវបចូលពីរៃថ្ងរបស់េគេហើយ 
មបនែតកបរនិយបយ្រតង់ជបមួយេគេដបយសបរបង្រតូវេគេបបកអញ្ចឹងេទបចំផ្ទះសំណបក់ហ្នឹង
េគ្រសួលេទៀត។ 
ក៖ចប៎ស។ 
ខ៖ គបត់ជបជំទបវែដរគបត់ហ្នឹង។ 
ក៖ ពូនិយបយ្របបប់េគ្រតង់ម្មងពីេហតុកបរណ៍ែដរេកើតេឡើង? 
ខ៖ ហ្នឹងពីេហតុកបរណ៍ហ្នឹងេទប បងចុះមកេដបយសបរសួរេគថប 
“បងម្នបក់ែដរចុះមកមិញហ្នឹងមបន្របចបំ្រកដបសេផ្ញើរ្រកដបសបញ្ចបំមូ៉តូេនបបងែអងេទមិញ?
េ្រពបះេគ្របបប់ខ្ញុំថបអញ្ចឹង” េហើយេគថប “អត់មបនេទបង”។ 
ខ្ញុំធ្លបក់េថ្លើមក្ដុកម្មងគិតថបេគេទបយកមូ៉តូហ្នឹងបបត់េហើយេមើលេទប។ 
ក៖ េម៉ចបបន្រកដបសបញ្ចបំហ្នឹងេទបេនបេលើៃដគបត់? 
ខ៖ 
ចបំេមើលអេញ្ចក!វបហ្នឹងវបថបអឺ....េហើយបងដូចជបទុកចិត្តមួយស្លុយៗែដរដូចមិនដឹងជបយ៉បង
េម៉ច?េហើយបបននឹកេឃើញខ្លួនែអង។្រកដបសមូ៉តូហ្នឹងេហតុអីបបនេអបយេគ?េហើយេគ្រគបន់
ែតនិយបយថបេពលេគេទបហ្នឹងេគេទបយកមូ៉តូប្អូនេគហ្នឹងយកមកបញ្ចបំេហើយយកលុយមក
េលបះមូ៉តូេយើងេចញមកវិញ។េដបយកបរេជឿថបនឹងកបរបបរម្មណ៍េអបយេធ្វើយ៉បងេម៉ចបបនមូ៉តូ
េចញហប៎ស!េយើងអត់បបនគិតដិតដល់ែដរេពលហ្នឹង។យកមូ៉តូេចញមកគបត់បបនអីទបំងអស់
គឺមបនែតកបរេបបកល្បួងេលបងេលបមេយើងយកមូ៉តូហ្នឹងពីេយើងក៍បុ៉ែន្តវបអត់បបនសំេរចេទវប
េគចបងរហូត។េហើយវបយកទូរសព្ទ័អបទូរសព្ទ័...េហើយនបឡិកបរក៍វបយកេទបបញ្ចបំថបេធ្វើេម៉ច



េអបយបបនេតេដបះ្រសបយមូ៉តូហ្នឹងមកវិញហប៎ស!មបន្រគប់ល្បិចទបំងអស់សូម្បីែតែស្បកេជើ
ងេពលេដកយប់ក៍វបលួចបបត់អស់េទៀតអូ!េវទនបណបស់។អញ្ចឹងបបនេ្រកបយមក....។ 
ក៖ អញ្ចឹងបងេដបះ្រសបយជបមួយផ្ទះសំណបក់េគយ៉បងេម៉ច? 
ខ៖ 
អូ!គបត់មបនគុណធម៏ខ្ពស់េដបយសបរថបគបត់អបណិតេយើងេ្រពបះក្នុងនបមេយើងជបជនរង
េ្រគបះមួយែដរ្រតូវបបនេគេបបកហ្នឹងេហើយណបមួយេយើងវបអត់មបនអីក្នុងខ្លួនជបសំអបងផង 
េពលហ្នឹងេយើងមបនែត្រកដបសនឹងអត្តសញ្ញបបត័េយើងមួយអបអត់ហុ ីនហ៎ស។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េពលហ្នឹងដូជបយ៉បងេម៉ចេទ?េយើងសេសរ្របវិត្តរូបេអបយេគេទបេហើយេគចុះេនបអបកែន្លងកិច្ច
សន្េគយ៉បងេម៉ចេទ...ដបក់េនបហ្នឹងេទបេហើយេគេអបយបងមក។ដូចជបគបត់ចិត្តល្អែមនែទ
ន!ចបំេមើលណប...គបត់េអបយអន្សមេពលេទបដល់ភ្លបមគបត់េអបយអន្សមញុំេអបយអន្សមញុំ
េហើយេគងៗដល់េហើយ្របែហលជបរយះេពលែដលវបេបបកេចញមកខបងេ្រកប 
េពលែដលវបេបបកែស្អកេឡើងេចញមកបបត់ហ្នឹង 
អស់កំលបំងអបលីងេហើយគបត់េនបផ្ដល់អន្សមមួយមកេទៀត។អូ!បងេភ្លច្របបប់អបកែន្លងេគយ
កេទបបញ្ចបំកែន្លងែល្បងមួយហ្នឹង!គឺបងដបច់បបយចូលរយះេពលបីបួនៃថ្ងបួនៃថ្ងេហើយ...ដូច
ជបមបនកបរបំផុសគំនិតពី្រពះមកេអបយបងគឺបងបបនអធិដ្ជបនេ្រពបះកបលហ្នឹងបងធ្លបប់បបន
េទប្រពះវិហបរេពលបងអត់ទបន់ែបកពី្របពន្ធបង 
បងផលគបត់ធ្លបប់បបននបំមក្រពះវិហបរអីអញ្ចឹងហប៎ស!េហើយ្របបប់ពីអបេរឿងកបរអធិដ្ជបនហ្នឹង
េហើយបងមិនដឹងជបនឹកេឃើញយ៉បងេម៉ចបងអធិដ្ជបនេទប្រពះ្រគីស្ទេហើយេពលហ្នឹងបងបបន
អធិដ្ជបនេហើយអញ្ចឹងេទបដូចជប្រពះេឆ្លើយតបមកបងអញ្ចឹង 
គឺេអបយបងមកកែន្លងបញ្ចបំមូ៉តូចង់េដបះេហើយេធ្វើយ៉បងេម៉ចេអបយបបនលុយមកផ្ទះ 
ែថមេគ៥០ដុល្លបរក៍េគអត់ែថម២០ដុល្លបរក៍េគអត់អឹម!អត់ៗៗេដើរមកពួកមូ៉តូឌុបហ្នឹងេគឌុបអ
ត់យកលុយេទៀតេហើយេគេអបយម្នបក់៥០០េរៀលអូយ!េវទនបណបស់(ខ្ញុំគិតថបគួរែតបញ្ឃប់វប
េចបលែដរ)។េហើយេគេអបយមកក៍បបនជិះអបឡបន្រកុងេយើងហ្នឹង។ 
ក៖ េគអេង្គៀសលុយេអបយហ៎ស? 
ខ៖ 
ម្នបក់៥០០េរៀលេហើយបបនែត១៥០០េរៀលគត់បបេនជិះឡបន្រកុងមកដល់តបេខ្មបហ្នឹងេហើយ
បបនមកដល់រកផ្ទះពួកម៉បកមួយេហើយបបនេគេតេទបរកបងែថ្លមួយេទៀតែដលគបត់លក់ែផ្ល
េឈើហ្នឹងក៍គបត់បបនមកយកមក។េ្រកបយមកគបត់ក៍បបននិយបយថបឥលូវគបត់មិនយកេទប
សបីយអីេទគបត់ចង់េអបយេយើងចូលផ្ទះសំែបងវិញេទប។េហើយបងថបអត់ទបន់ចូលេទេធ្វើយ៉ប
ងេម៉ចយកមូ៉តូេអបយបបនវិញសិនេ្រពបះអីខ្ញុំអស់់ពីខ្លួនែដរេហើយខ្ញុំបបនចបយលុយកបក់អស់
ពីខ្លួនេហើយអញ្ចឹង្រតូវមបនមូ៉តូេហើយមូ៉តូហ្នឹងខ្ញុំេធ្វើកបរេទើបបបនៗយកមូ៉តូហ្នឹងមកវិញេហើយ
ឥលូវអត់មបនអបហ្នឹងចូលផ្ទះេធ្វើេម៉ច...បន្ទបប់មកបបនទិញបបនវិញ។ក្េ ោយមកគបត់អត់្រពម
គបត់ដឹងែតដឹកយកេទបយកមកដល់ផ្ទះមក្របឈរមុខគ្នប 



េហើយេ្រកបយមកនិយបយអត់ទបន់ដឹងបបន្រសុះ្រសួលគ្នបេទៀតជបមួយ្រគួសបរេហើយ្របពន្ធខ្ញុំ
គបំត់អត់សូវនិយបយបងៃថ្លនឹងឪពុកគបត់ខឹងខ្លបំងណបស់េ្រពបះវបេ្រចើនដងេហើយបងអត់មបន
កបរែ្របចិត្ត 
េ្រកបយមកបងបបនេចញេទបផ្ទះបងមួយគបត់េនបេ្រកបយភូមិជបរបប់អបនជបបងធម៏មួយែដរជប
អ្នកហូបចុកេ្រគឿង្រសវឹងខ្លបំងែដរបុ៉ែន្តគបត់បបនែ្របចិត្តេដបយបន្ថយេនបកបរហូបចុកេហើយ
មបនកបររកសុីជបមួយ្របពន្ធវិញេទប។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
ដ៍េហើយេគេធ្វើផ្ទះេធ្វើអីអញ្ចឹងេទបដ៍េហើយបងតកគំរូរេគេទបស្ដបប់េនបកបរែណនបំរបស់េគបងក៍
បបនចូលផ្ទះវិញេហើយ។ 
ក៖ កបរហ្នឹងេកើតេឡើងក្នុងឆ្នបំណបែដរបង? 
ខ៖ ឥលូវៗេនៀក។ 
ក៖ ឆ្នបំ២០១៧ហ៎ស? 
ខ៖ ហ្នឹងេហើយក្នុងឆ្នបំ២០១៧េនៀក។មុនបងចូល្រជមុជទឹកហ្នឹង។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េពលេហើយេទបបងហ្នឹងគបត់បបនយកបងេទបេនបផ្ទះគបត់េនបមុខេពទ្យរស្សីហ្នឹងេនបផ្ទះខបងឪ
ពុកេក្មកគបត់េនបជបមួយគបត់ចូលរយះេពលកន្លះែខមួយែខ។េហើយដូចយកេយើងេទបព្រងីង
ចិត្តេយើងហប៎ស!េអបយមបនចិត្តស្ងប់េហើយេទបគបត់បបនេអបយបងេទប្រពះវិហបរអញ្ចឹងេទប
េនបៃថ្ងអបទិត្យៗហ្នឹងេទបដល់េអបយេយើងមបនអបរម្មណ៍មួយថបេអបយេយើងែ្របចិត្តខ្លះៗេទប
គបត់ក៍បបនេអបយមកផ្ទះសំែបងេហើយសមរបសំរួលគ្នបេហើយេទប្រពះវិហបរទបំងអស់គ្នបមបន
កបរបេ្រងៀនពីសីេស្ទើរខ្លបេហើយនឹងសីេស្ទើរមួយេទៀត 
បេ្រងៀនេ្រកបយមកពួកេយើងបបនេចះដឹងជបេ្រចើនេហើយមបនកបរែ្របចិត្តទបំងអស់គ្នបេដបយ
បបនកំណត់េពលេវលប្រជមុជទឹកដល់េពល្រជមុជទឹកហ្នឹងមបនកបរល្បួងមួយេដបយេយើងអ
ត់ទបន់បបនមបនេសចក្តីជំេនឿខ្លបំង 
េយើងបបនជួបកបតល្បួងមួយគឺកបរសបកល្បងកបរផឹកសុីេទៀតេពលហ្នឹងបងមបនេ្រគបះថ្នបក់
ជបខ្លបំងេដបយ្របែហលជប្រទង់...េគេហបថបកបរ្របេដបហប៎ស!កបរដបក់ទបន់កម្មេដបយមបនរបួ
សជបខ្លបំងេដបយមបនកបរបបក់ឆ្អឹងជំនីេហើយនឹងសន្លប់។ 
ក៖ េកើតអីែដរបងបង? 
ខ៖ េពលហ្នឹងបងផឹកសុីេដបយកបរ 
តបំងពី្របពន្ធេចញេទបខ្ញុំជិះមូ៉តូមក្រជុះេសបរ។ដល់េពលចូលកែន្លងេក្មងេស្ទបវេ្រចើនហ៎ស!វប
្រជុះេសបរដល់េពលសួរនបំេគេរឿងេសបរហ្នឹងេទបមបនអបបងធំេគចូលមកជិះចុះមកពីេ្រកបមក
ក្នុងផ្លូវលំហ្នឹងេទប 
េគឈប់មកេគអត់មបនសួរនបំអីេ្រចើនេទេហើយេគអត់មបនទបក់ទងអីជបមួយនឹងបងេទែតេគ
បញ្ជបេក្មងេគហ្នឹងេអបយមកៃវបងមិនេអបយេគៃវបងក៍តៃដជបមួយគ្នបេទបតេដបយកបរ្រចបនពួ



កេគេចញេហើយបងក៍េដើរចូលេទបេមហ្នឹងេហើយេមហ្នឹងដូចវបខ្លបចែដរេហើយវបបបនរត់ចូល
េទបក្នុងវិញចូលក្នុងេហើយវបបបននបំគ្នបេ្រចើនេហើយវបយកដំថ្មផងមកគប់ខុសៗេទបហ្នឹងេហើ
យយកអបេឈើយកមកេដញបុកេអើយ!េពលហ្នឹងបងអត់ទបន់រត់េទបឆ្ងបយែដរខ្លបចវបយកមូ៉តូ(
េពលហ្នឹងបងបបនេដបះមូ៉តូមករកសុីវិញេហើយ)។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េដញបុកៗវបពួយអបេឈើហ្នឹងមកខុសេទបបងចបប់អបេឈើហ្នឹងបបនេដញពួកវបរត់េទបវិញ្រស
ប៥.៦នបក់ហ្នឹងេទបវបរត់េទបក្នុងបបនមួយសន្ទះបងេបបះេឈើហ្នឹងេចបល្រសបប់ែតបងរកយក
មូ៉តូេចញមកវបេចញមកេទៀតែ្រសកសន្លុតមបនស្អីៗេ្រចើនណបស់ 
េហើយបងនឹកគិតថបអឹម!េចបលមូ៉តូហ្នឹងម្មងេទបេបើវបយកក៍យកេទប 
ែតដល់ែតេពលរត់ៗក៍រត់មិនរួចេហើយរត់ហ្នឹងកែន្លងែតេមើលវបេ្រពបះខ្លបចវបគប់េយើង្រតូវហ៎
ស!ក៍រត់ថយែបបមកេ្រកបយេហើយខ្ញុំជំពប់េជើងដួលវបដបក់ពីេ្រកបយមក 
្រតូវចេង្កះេឡើងជបំបុកនឹងេឈើឆ្អឹងជំនីបបក់េហើយបងសន្លប់េទប។េហើយេគថបបបន្របែហល
ជបបុ៉ន្នបននបទី្របែហលជបបីបួននបទីបូ៉លីសមកដល់ែដរដូច្រទង់មបនកបរ្របេដបេយើងមិនេអប
យបបត់បង់ជីវិត។ 
េហើយេគថបភបគេ្រចើនពួកវបែតងែតមបនកបំបិតមបនអីហប៎ស!ែតេពលហ្នឹងដូចអត់មបនអត់មប
នកបំបិតមបនអីេបើេពលហ្នឹងមបនកបំបិតមបនដបវដូចរបល់ដងវិញសុះអស់េហើយនឹងបបត់បង់ជី
វិត។េពលេទបដល់េហើយបូ៉លីសហ្នឹងបបនយកបងេទបេពទ្យកបល់ឡបែម៉តមបនកបរធ្លបក់ឈប
មេខ្មបេ្រចើនេដបយកបរវបៃវតប់េយើងេ្រចើនហប៎ស!។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េហើយេយើងបបនយកេទបព្បបលេនបបន្ទប់វីអបយភីមួយេដបយកបរជួយជបខ្លបំងពីបង្របុសទី
ពីររបស់បងគបត់បបនជបជំហរមួយដ៍រឹងមបំក្នុងកបរជបសំអបងេនបេពទ្យេហើយេ្រកបយមកបង
ៃថ្លសុផលហ្នឹងគបត់បបនេដបះ្រសបយេនបជំនួយហ្នឹងបបនមកពី្រពះវិហបរេហើយហ្នឹងលុយគបត់
ខ្លះេទៀតគិតេទបរយះេពល៦យប់៧យប់ហ្នឹងវបអស់ជបងមួយពបន់្របបំបីរយដុល្លបរ។ 
ក៖ អស់េ្រចើនែដរ។ 
ខ៖ 
េពលហ្នឹងបងមបនកបរតបំងចិត្តជបេ្រចើនេហើយមបនកបរែ្របចិត្តេដបយកបរេ្របៀន្របេដបេដបយ
កបរៃវពីេគជបេ្រចើន 
ហ្នឹងជបអំេពើបបបមួយដ៍ធ្ងន់ធ្ងរែដលេយើងមបនកបរេរៀនសូ្រតពី្រពះបញ្ញបតិ្តេហើយេយើងបបនរ
េមើសនឹងរំលងេនបច្ប់របស់្រទង់េនះជបអំេពើបបបមួយដ៍ធ្ងន់េហើយេ្រកបយមកេយើងបបនយ
ល់ដឹងេយើងបបនែ្របចិត្តរហូតមកដល់សព្វៃថ្ង 
សូម្បីែតកបរជក់បបរីក៍េយើងផ្ដបច់េហើយែផ្នកសុខភបពច្ប់សុខភបពេយើងបបនរក្រេដបយកប
រមឺងម៉បត់ជបេ្រចើនសូម្បីែតេពលេគជក់បបរីក៍េយើងអត់មបនកបរហិតក្លិនរបស់េគែដរ។េដបយ
កបរកបររក្រេនបសុខភបពល្អេហើយេដើម្បីេអបយ្រពះវិញ្ញបណគង់េនបជបមួយេយើង។េយើងបបន



រក្រភបពស្អបតស្អំជបេ្រចើនបន្ទបប់មកេយើងបបនផ្ដល់េនបសុភមង្គលដល់្រកម្រគួសររហូតមក
ដល់របល់ៃថ្ងែត្របែហលជបមិនបបនជបមបនបបនដូចេគឯង។ 
ក៖ មិនហូរហបរេពកែតមួយល្មម្រគប់្រគបន់។ 
ខ៖ 
បបទមួយល្មម្រគប់្រគបន់ជបមួយ្រគួសបរេហើយមបនភបពសុខសប្យជបងពីមុនជបេ្រចើនេដប
យសបរេយើងមបនកបរយល់ដឹងពីដំណឹងល្អរបស់្រពះ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េហើយេនះទឹមែតកូនទីបួន្រតឹមបងហ្នឹងេហើយចូលដល់កូនទី្របបំគឺប្អូន្រសីគបត់មបនអបយុ៣៥
ឆ្នបំេហើយ្របែហឡ៣៤,៣៥ឆ្នបំេហើយ គបត់អបយុដំនបល្របពន្ធរបស់បងែដរ។ 
ក៖ ចប៎ស!គបត់េឈ្មបះអីេគ? 
ខ៖ េឈ្មបះ សួន ែតម 
របល់ៃថ្ងេគមបន្របកបមុខរបរមួយលក់ដូរេនបដំណបក់្រសុកេខត្តកំពង់ចបមេនបជបយ្រកុងេគ
ហ្នឹងគឺេគលក់...គបត់មបនកបរពិន្របសព្វខបងម្ហូបអបហបរដូចបងែដរគឺេគលក់សបច់េគបអបំង
លក់ដំឡូងអបំងនិយបយរួមងេទបលក់ស្អីៗេគេចះេ្រចើនណបស់េគធ្លបប់េធ្វើជបចុងេភបេនបកុលប
បែ្រពគេលៀបហប៎ស។ 
ក៖ ច៎ាស។ 
ខ៖ 
អញ្ចឹងគបត់េចះេ្រចើនរបស់គបត់ក្នុងកបរលក់ដូរអញ្ចឹងគបត់នបំប្ដីគបត់។េហើយប្ដីគបត់ហ្នឹងក៍ជក់
ខ្លបំងែដរែតឥលូវគបត់េនបែតជក់ែតេយើងមិនអបចែណនបំបេ្រងៀនគបំត់បបនេដបយសបរែតេយើ
ងគ្មបនបបនផ្ដល់ជបដំុកំភួនអ្វីដល់េគេបើនិយបយេទប។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
បុ៉ែន្ត្រគួសបរេគនិយបយស្ដបប់គ្នបែដរមិនសូវ្របឆបំងគ្នបេទេយើងេគរកសុីមបនបបនជបងបង។អឹ
ម!េដបយសបរេគខំ្របឹងរកេហើយេគអត់មបនកបរផឹកសុីេចបលដូចបងចំណបយេចបលរយះេព
ល១០ឆ្នបំអត់មបនកបរសន្សំសំៃច 
មបនកបរសន្សំសំៃចមិនបបន...មិនបបនជួប្រពះេទៀតេទបះមបនក៍េយើងអត់េជឿែដរេពលហ្នឹង។ 
ក៖ អញ្ចឹង? 
ខ៖ 
អត់ែដលស្គបល់្រពះេទ។េហើយកូនទី្របបំមួយគឺកូន្របុសគបត់ជបអ្នកតស៊ូមួយែដរគបត់បបនបំ
បួសេនបមុខេភ្លើងេហើយគបត់បបនបួសជបេ្រចើនវស្របស់គបត់ែដរ 
គបត់េកើតឆ្នបំឆ្លូវអបយុគបត់ឆ្នបំឆ្លូវអបយុគបត់ដូចជប៣១េហើយេណះ?ឆ្នបំឆ្លូវ។ 
ក៖ គបត់េឈ្មបះអីែដរបង? 
ខ៖ សួន ឈបង។ 
ក៖ សួន ឈបង។ 



ខ៖ 
គបត់សំណបក់្របេទសមិនែមនសំណបក់្រសុកសំណបក់្របេទសហ្នឹងសំណបក់ចូលជិត១០ឆ្នបំ
របស់គបត់េហើយ!១០ឆ្នបំេហើយ។េ្រកបយមកឥលូវដូចគបត់...្របបក់ែខេនបខបងម៉បេឡេគអត់េឡើ
ងៃថ្លេ្រចើនែត៣០០.៤០០ដុល្លបរអីអញ្ចឹងេទបេហើយគបត់មបនជំហរមួយខ្លបំងេនបក្នុង្រកុម្រគួ
សបរេនប្រសុកេ្រពបះអីប្អូនៗេចញអស់េហើយេគកបរអស់េហើយៗមបនែតប្អូនហ្នឹងមួយគបត់មិន
ទបន់មបន្រគួសបរដ៍អញ្ចឹងគបត់្រតូវឧបឋមេទបខបងម្ដបយេ្រចើនេហើយជួយប្អូន្រសីបងបន្ទបប់ហ្នឹ
ងពីរនបក់គ្នបេគហ្នឹងេគឧបឋមេធ្វើផ្ទះេធ្វើអីអញ្ចឹងេទបេនប្រសុកឯេណបះហ្នឹង។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េហើយឥលូវេគែលងបបនេទបខបងម៉បេឡហ្នឹងវិញេហើយេគេទបលក់ែង្អមេនបខបងកពំង់ចបមជប
មួយបង្រសីរបស់េគែដរគឺជបប្អូន្រសីបងហ្នឹងេគលក់បែង្អមដបក់លក់តបមរេទះមូ៉តូេគហនឹង។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េគរកបបនយ៉បងអន់ណបស់ក្នុងមួយៃថ្ងេគរកបបន៨០០០០៛េទប១០០០០០៛ែដរេគរកបបនេថរ
របស់េគ 
េដបយេគបបនរីកចំេរើនអញ្ចឹងបងក៍សប្យចិត្តេហើយឥលូវេគចង់រក្រគួសបរេគែដរ។េហើយ
ចំែនកប្អូនបន្ទបប់មួយេទៀតហ្នឹង្របុសឥលូវេគកំពង់ែតេញៀនថ្នបំខ្លបំងណបស់។ 
ក៖ គបត់អត់ទបនមបន្រគួសបរេទបងហ៎ស? 
ខ៖ មបនែដរ។បុ៉ែន្តេដបយសបរគបត់មិនស្ដបប់បង្គបប់បងបង្គបប់ែម៉ឪ។ 
ក៖ គបត់េឈ្មបះអីែដរេហើយអបយុបុ៉ន្នបន? 
ខ៖ េឈ្មបះ សួន ៃឆ គបត់អឺ!អបយុគបត់២០្រកបស់េហើយ។ 
ក៖ អូ!គបត់េនបេក្មងែដរអញ្ចឹង។ 
ខ៖ 
េនបេក្មងែដរបំកត់មបនកូនមួយេទៀតហប៎ស!េហើយេពលកបរហ្នឹងគឺគបត់អត់ស្ដបប់បង្គបប់បងេហើ
យនឹងបង្របុសឃបេ្រចើនែដលគបត់ជបចបស់ទំុហ្នឹងគបត់ជំនះ 
េហើយបងបបន្របបប់គបត់ថបបងមបនបទពិេសបធ៍េដបយកបរយក្របពន្ធេនបេក្មងខ្ចីេហើយបងមិ
នអបចថបមិនជួយេទែតបងបបន្របបប់ប្អូនមុនេពលប្អូនយក្របពន្ធយកអី!បងបបន្របបប់េហើយ
េអបយេមើលគំរូររបស់បង េតើបងរីកចំេរើនអី? 
បងចង់េអបយប្អូនមបនកបរចបស់ចិត្តចបស់គំនិតក្នុងកបររកសុីក្នុងកបររកកបរងបរេធ្វើចិញ្ចឹមជីវិត
េអបយរឹងមបំសិន។េហើយខបង្រគួសបរប្អូនអត់សូវល្អែដរេ្រពបះគបត់ខបង្រគួសបររបស់ប្អូនគបត់
ស្លបប់េទបេហើយេគអត់បបនស្ដបប់េគជំនះ។េពលគបត់កបរេហើយអីេហើយហ្នឹងគបត់បបនេទបរអូ៊រ
នបំទុក្ខេសបកដបក់ែម៉ឯេណបះ 
េហើយែម៉ខ្ញុំគបត់ចិត្តទន់គបត់ដឹងែតយំេសបកអញ្ចឹងេទប។គបត់បបន្របបប់បងបបន្របបប់អីថប...
េហើយេពលហ្នឹងបងអត់ទបន់បបនផ្ដបច់កបរផឹកសុីេទ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 



ខ៖ 
បងេទប្រសបប់ែតេពលហ្នឹងេគ្រសបប់ែតរកេរឿងែដរេ្រកបយមកមបនេគអ្នកេនបក្នុងភូមិហ្នឹងេគ
្របបប់បងថបអូ!បងេអើយៗវបែតបុ៉ន្នឹងែតវបមកវបយំត្អូចែត្អរថបែតេរឿងអត់មបនអ្នកជួយវបហ្នឹង។
េហើយបងបបនខឹងវបខ្លបំងណបស់េហើយេពលហ្នឹងបងបបនៃវវបដល់បបក់េធ្មញ 
បបទ!ៃវហ្នឹងៃដដល់បបក់េធ្មញបងខឹងេពលហ្នឹងខ្លបំងណបស់អូ!ដល់ចង់សំលបប់វបេចបលេទៀត 
ដកេឈើអបរបង្គងរបស់បង្របុសហ្នឹងេដញៃវេហើយអបមិត្តភក្ក័បងប្អូនេគហ្នឹងែសងរត់ពីបង
េទប េហើយមបនអ្នកខ្លះចបប់ឃបត់បងេពលហ្នឹង 
ខ្មបស់េគក៍ខ្មបស់េគេហើយខឹងក៍ខឹងែតមិនដឹងជបេធ្វើយ៉បងេម៉ចេ្រកបយមកវបអត់ែ្របខ្លួនែ្រប្របប
ណែ្របចិត្តវបមកផ្ទះបងវបយកទូរសព្ទ័បងេពលវបមកេហើយបងអត់ដឹង 
េពលវបមកេហបវបេដកហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងេទបេហើយេអបយវបដូចថបេអបយវបេធ្វើកបរែបកញីសេចញ
អបជបតិពុលហ្នឹងវបក៍អត់ជួយេធ្វើអីអញ្ចឹងេទប 
េហើយបងក៍អត់ខឹងអត់សម្អីេទេនបេអបយវបេដកហ្នឹងេនបវបេនប្រសួលខ្លួនមបនកំលបំង 
វបជបមនុស្សមបនសបរធបតុេញៀនមិនបបនសុីចុកអីជបេ្រចើនៃថ្ង។ជិះមូ៉តូឌុបវបមកមបនលុយេអប
យវបឯណបអញ្ចឹងវបមកពឹងបងេហើយបងកំពុងែតខ្វះខបត 
និយបយរួមសូម្បីែតពីរបីមឺ ុនជួនកបលមិនមបនផងចំេពលែដលេយើងចបយេហើយណបមួយមិ
នចង់េអបយជបេ្រចើនដងេពកហប៎ស!េអបយវបដឹងក៍បុ៉ែន្តេបើេយើងមិនេអបយវបគ្មបនអ្នកេអបយវប
។អញ្ចឹងខ្ញុំបបនេទបខ្ជីលុយបងយកេទបេអបយវប។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េអបយេគេទបេហើយេទបវបមកេដកេនបទីេនះជបេ្រចើនៃថ្ង។េហើយអត់ដឹងេទដល់ែតេពលវបជិត
េទបវិញបបនជបងមួយេគមកពី្រសុកែដរគបត់េដកេនបផ្ទះបងេនបខបងលិចហ្នឹងគបត់បបន្របបប់
ថបវបបបនយកទូរសព្ទ័េគេនប...ទូរសព្ទ័ក្មួយេគ។េហើយ្របបប់េអបយវបេទបវិញេអបយវបេទបេធ្វើកប
រេនបហ្នឹងេទបេអបយវបេធ្វើមួយៃថ្ងបបន៥០០០៛អីេចះែតេអបយវបេធ្វើេទបេអបយវបែបកេញើសេទប
េម៉ចៗបងបេង្កើតអបជីវកម្មអីេចញេទបេអបយវបជួយែតវបអត់ែ្របវបអត់ស្ដបប់វបេឃើញែត្រទព្យមួ
យែភ្លតៗេហើយ្រទព្យហ្នឹងជប្រទព្យមិនល្អគឺវបមូ៉តូរបស់េគេហើយែម៉ឯេណបះសងេគជបង២០០
ដុល្លបរជបងេទៀតេទប។េហើយមបនលុយឯណបគបត់េបើគបត់ចបស់េហើយហ្នឹងក៍េដបះដូរដីខបងឪ
ពុកអស់មួយភ្លុងេទៀតេទបេអបយេគេទប។ 
ក៖ មបន្រគប់ែបប្រគប់សព្វេណះ?បងប្អូនបង។ 
ខ៖ េហើយបបនប្អូនេពបេនះេឈ្មបះ េសៀកេម៉ង េឈ្មបះ សួន េសៀកេម៉ង 
ហ្នឹងគបត់ជបប្អូន្រសីេពបគបត់អបយុ២០ឆ្នបំ្រកបស់ែដរបន្ទបប់បន្សំគ្នបជបមួយប្អូនហ្នឹងប្អូនទី៧ែដរ
។គបត់បបនេរៀបកបរ 
េហើយពួកខបងចបស់ៗខបងបងហ្នឹង!េពលហ្នឹងបងដូចអត់ទបន់អីលូតលបស់អីេហើយមបនកបរ
ផឹកសុីេ្រចើនអញ្ចឹងេគអត់សូវស្ដបប់សម្ដីបង។បងហបមេគហ្នឹងមិនទបន់េអបយេរៀបកបរេទ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 



ខ៖ 
េហើយេគកបរេនបអបយុ១៩ឆ្នបំេហើយខ្ញុំថបេគេនបេក្មងណបស់មិនទបន់េអបយកបរេទែតអត់មបន
អ្នកស្ដបប់េទ េគបបនស្ដីបេន្ទបសេទៀតបងទីមួយហ្នឹងគបត់ស្ដីបេន្ទបសថប 
“េបើែអងមិនជួយេជបកជួយែចកំុយកេជើងរបទឹកេគ” 
អឹម!ដល់េពលប្អូនមបនបញ្ហបគបត់អត់មបត់អត់ក៍េទេហើយបងក៍សកេអបយេគវិញថប “
េម៉ចេហើយ?អត់ស្ដបប់សំដីអបេថបកហ្នឹងវបអញ្ចឹង” 
េហើយបងនិយបយេដបយកបរខឹងេហើយេពលហ្នឹងបងនិយបយថបេអបយេគ
អត់មបនអ្នកមបត់េទេហើយែម៉ក៍េចះែតេបៀមទុក្ខខ្លួនគបត់។ដល់េហើយេគែបកផ្លូវគ្នបែចកកូនមួ
យម្នបក់េ្រពបះកូនេគពីរ។ 
ក៖ ឥលូវគបត់ែលងលអគ្នបេហើយេណះ? 
ខ៖ 
ែលងេទបេហើយដល់ឥលូវបបនប្ដីេ្រកបយេនះេធ្វើកបរេរបងច្រកជបមួយគ្នបហ្នឹងេគមបនកបរស្ដបប់
បង្គបប់ែដរល្អែដរេ្រកបយមក។ដូចអស់កម្មរបស់បងែដរ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េហើយេគបបនកូន្របុសមួយេទៀត(បបនពីរឥលូវមុនេនបះមួយេ្រកបយមួយេទបក៍បបនពីរហ្នឹង)
ឥលូវេគ្រសួលែដរប្ដីស្ដបប់្របពន្ធេហើយ្របពន្ធស្ដបប់ប្ដីេ្រពបះេគេនបមបនភបពវ័យេក្មងែដរែតេមើ
លេទបមិនទបន់ជប្រសួលេទក៍បុ៉ែន្តេគ្រសលបញ់្របពន្ធេគែដរ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ អញ្ចឹងបងអត់សូវមបនកបរពិបបកេនបែតប្អូន្របុសមួយហ្នឹងេដបះ្រសបយយ៉បងេម៉ច 
ចង់េធ្វើចបរិកដូច្របធបនេស្តកែដរបុ៉ែន្តមិនដឹងថបេធ្វើវិធីណបសំរបប់ប្អូនហ្នឹងេអបយែកបបន។ 
ក៖ អត់អីេទបង្អូនជួយទូន្នបនគបត់តិចម្នបក់ៗេទបយូរៗេទបគង់ែតគបត់ដឹងខ្លួន។ 
ខ៖ ឥលូវវវយកមូ៉តូហ្នឹងេទបមិនដឹងបបនយ៉បងេម៉ចៗវិញេទ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ េបើេនបមូ៉តូហ្នឹងេទបេចះែតរំេដបះេ្រគបះវបេទបេចះែតរកសុីេទបេ្រពបះេយើងបបនសងេគេហើយ 
អញ្ចឹងហប៎ស។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
ែតខ្លបចែតវបេទបភ្លឺតភ្លឺនជបមួយអបថ្នបំេញៀនហ្នឹងេទប!្របចបំមូ៉តូលក់មូ៉តូហ្នឹងយកលុយចបយអ
ស់ៗេហើយអត់មបនអីជបផ្លូវ។ 
ក៖ និយបយេទបបងប្អូនបងម៉្ងម្នបក់េណះ!្របុសនឹង្រសី?ចប៎ស!។ 
ខ៖ ភបគេ្រចើនបបន្រសីេហើយ្របុសមួយប្អូនហ្នឹងគ្នបល្អេទ 
ចង់េអបយគបត់បបន្របពន្ធេនបក្នុង្រពះវិហបរហ្នឹងែដរេអបយសមនឹងកបរែដលគបត់េធ្វើល្អ។ 



ក៖ 
ចប៎ស!អញ្ចឹងទបក់ទងជបមួយហ្នឹងឪពុកម្ដបយបងវិញេតើបងអបចជំរបបបបនេទថបម្ដបយបងគបត់
េឈ្មបះអីែដរ? 
ខ៖ គបត់េឈ្មបះ ប៉ន េឃៀង 
គបត់ជប្រស្តីេមម៉បយែដរឥលូវេដបយសបរឪពុកគបត់បបនលបចបកេលបករយះេពលជបេ្រចើនឆ្នបំ
េហើយគបត់ស្លបប់ក្នុង្រពះជន្ម៦៣ឆ្នបំ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
គបត់ស្លបប់ហ្នឹងេដបយភបពៃចដន្យេហើយមិននឹកស្មបនដល់។មបនជំងឺជបេ្រចើនែដរេធ្វើេអបយគប
ត់េវទនបក្នុងកបរ្របភិត្របេភបយក្នុងកបររស់ែតគបត់បបនរួចផុតេមើលជំងឺជបែតដល់េពលមក
ស្លបប់េនះគឺមិនសមគួរណបគបត់ស្លបប់េហើយេគប...េដបយសបរេគបពីរក្លគបត់េនបស្ដបយគប
ត់េនបចិញ្ចឹមែតេនបេពលហ្នឹងបងៗគបត់េអបយលក់េគបហ្នឹងេទបកំុេនបចិញ្ចឹមអីេ្រពបះគបត់ចបស់
េហើយណប៎!។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
គបត់ចបស់គបត់មបនមបឌរឹងមបំឯណប!េហើយេយើងមិនចង់េអបយគបត់េមើលេគបហ្នឹងហប៎ស!
ែតេគបហ្នឹងេគេអបយៃថ្លែដរែតគបត់អត់លក់។គបត់េចះែតស្ដបយេ្រពបះេគបហ្នឹងមបនកូនមបន
អីក្នុងេពបះ 
េហើយគបត់េទបរកេស្មបេគបហ្នឹងក្នុងេម៉បងរយះេពលេម៉បង១២ហ្នឹង(អបហ្នឹងស្ដបប់បបនេគនិយប
យ្របបប់ហប៎ស!)អឺ!គបត់បបនេទបយកេស្មបេគបេជើងទីពីរហ្នឹងគបត់!ផ្ទះបងប្អូនគបត់េនបកណ្ដា
លភូមិហ្នឹងគបត់បបនចូលេទបគបត់ហូបនំប័ងបបនតិចតួច(េគេអបយហ្នឹងជបមួយទឹកែតជបមួ
យអីអញ្ចឹងេទប)េហើយក៍បបនេទបយកេទបេហើយយកមកវិញហ្នឹងក៍បបនបេណ្ដើរ....ស្ពបនហ្នឹង
េគេធ្វើស្ពបនថ្មហ៎ស!េហើយទេន្លអបៃដទន្លហ្នឹងវបេគបក....។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
អញ្ចឹងេគៃវអបកណ្ដាលហ្នឹងេទបេដើម្បីកបយអីេអបយហូរហប៎ស!េអបយវបេ្រជបហ្នឹងេហើយេគ
េធ្វើស្ពបនឬស្សីមួយសំរបប់ឆ្លងគបត់អ៎!សំរបប់ឆ្លងបេណ្ដោះអបសន្នហ្នឹង!េពលគបត់បេណ្ដើរដូច
ជបរអិលេជើងរឺក៍យ៉បងេម៉ចេទ!េហើយអបស្ពបនហ្នឹងវបអត់មបនបង្កបន់ៃដបង្កបន់អីេទ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
គបត់ដួលខ្លួនេទបេនបេគៀន្រចបំងែដរេហើយេគមបនកបប់អបេដើមេ្របងខ្យល់្របែហលម៉បកួយ
ហ្នឹងេនប្រចងុយៗហ្នឹង 
ដួលេទបេហើយវប្រចបត់ៃដេទបបុកចំអបឆ្អឹងជំនីេពលហ្នឹងជំងឺ....អ៎!ឧបត្តិវេហតុបងេហើយហ្នឹង
គបត់ហ្នឹងដូចគ្នបប៉ះបបក់ឆ្អឹងជំេហៀងជំនីហ្នឹងដូចគ្នប 
បងខបងេឆ្វងែតគបត់មិនដឹងជបខបងេឆ្វងខបងស្ដបំែតប៉ះហ្នឹង!ធ្លបយេទបប៉ះសួតេទបសន្លប់េហើ



យយកេទបដល់េពទ្យសបលប្រសុកហ៎ស!ខបងេ្រតើយម្ខបងេ្រតើយខបងលិច 
េទបដល់េពទ្យគបេតើបបនស្លបប់។េហើយេចះជិះេចញពីេនះេទបេនបអត់ទបន់គបត់េទៀតេពល
េទបដល់េពទ្យេគយកគបត់មកដល់ផ្ទះបបត់។មកដល់ផ្ទះេគេរៀបចំគបត់េនបហ្នឹងផ្ទះេហើយៗ។ 
ក៖ គួរេអបយេសបកស្ដបយណបស់បង។ 
ខ៖ 
ជំងឺគបត់ែដរខ្លបចភិតភ័យហ្នឹងកបររស់មិនចងរស់េនបះែបរជបព្បបលជប។េហើយគបត់មបន
សបច់មបនឈបម្រជះថ្លបវិញេហើយែតែបរេទបជបគបំត់ស្លបប់អញ្ចឹងៗេទប។ 
ក៖ អបណិតគបត់ណបស់ណ៎!េនបេពលគបត់ស្លបប់េដបយសបរឧបត្តិវេហតុអញ្ចឹង។ 
ខ៖ បបទវបមិនសមរម្យ។ 
ក៖ និយបយេទបវបែចដន្យេពកហប៎ស។ 
ខ៖ 
ែចដន្យេពក។អ៎!អបហ្នឹងេបើនិយបយតបមេហបរបេគហប៎ស!មបនអំុ៊មួយគបត់េនបខបងមុខផ្ទះបង
ហ្នឹងគបត់បបនេទបសទបយេអបយគបត់ថបឪពុកែអងហប៎ស!េបើគបត់បបនរស់ដល់អបយុ៦៥ឆ្នបំ
គបត់បបនអបយុែវងេទៀតេហើយ 
គបត់េមើលព្បបលជបអស់េហើយហ្នឹងេឃើញេទ?ែតេយើងមិននឹកស្មបនថប...អឹម!គបត់បបនអប
យុៃវងវិញេហើយែលងអីេហើយ។េពលគបត់អបយុក្នុង៦៣ហ្នឹងហប៎ស!េពលគបត់ចូល៦២ចូ
ល៦៣ឆ្នបំហ្នឹងគបត់ឈឺយកមកេពទ្យេនបស្អបងហ្នឹងហប៎ស!គបត់ដបក់ឧសុីែហនអត់ចង់ទបន់
ហប៎ស!េហើយយកមកព្បបលទបន់បងេទបកំុដរគបត់រយះេពលមួយអបទិត្យព្បបលជប្រគប
ន់េបើវិញេទបេហើយបងក៍បញ្ចូនគបត់េទបផ្ទះេទប្រសុកវិញេទប។បងមកេរៀនវិញធម្មតបេទបេហើ
យគបត់ជបដល់អបយុ៦៣ឆ្នបំេ្រកបយមកគបត់មកស្លបប់ហ្នឹងេហតុកបរណ៍អញ្ចឹងៗវិញក៍េចះែត
េនបនឹកគិតស្ដបយគបត់។ 
ក៖ ច៎ាស!គបត់េឈ្មបះអីែដរបង? 
ខ៖ គបត់េឈ្មបះ សួន េអៀវ េហើយគបត់ស្លបប់ហ្នឹង្រពះជន្ម៦៣ឆ្នបំ។ 
ក៖ ចប៎ស!បងចបំៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតគបត់េទ? 
ខ៖ េហើយៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតគបត់គឺបងចបំែតឆ្នបំេទេគដបក់ឆ្នបំពីមុខគឺឆ្នបំ១៩៤៣ៗ។ 
ក៖ ចុះឆ្នបំសត្វគបត់េតើបងចបំឆ្នបំសត្វគបត់អត់? 
ខ៖ េអ៎!ឆ្នបំសត្វគបត់ដូចខបលែតេបើេយើងដកពីអបហ្នឹងេទបេយើងដឹងអបយុគបត់ហប៎ស!ឆ្នបំហ្នឹង។ 

ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 
ក៖ េហើយគបត់មបនទីកែន្លងកំេណើតេនបទីណបែដរ? 
ខ៖ ទីកែន្លងកំេណើតគបត់េនបក្លេកបះធំហ្នឹងម្មង 
្រសកកំេណើតទបំងប្ដីទបំង្របពន្ធគបត់ហ្នឹង។ 
ក៖ ចប៎ស!ភូមិអី្រសុកអីេខត្តអីែដរ? 
ខ៖ គឺេនបភូមិក្លេកបះធំឃុំេកបះធំក្រសុកេកបះធំេខត្តកណ្ដាល។ 



ក៖ េហើយកបលគបត់េនបរស់េតើគបំត់ជប្របេភទមនុស្សយ៉បងេម៉ចែដរបង? 
ខ៖ 
គបត់ជបមនុស្សមបនកបររបប់អបនជបេ្រចើនពីភូមិមួយេទបភូមិមួយេហើយគបត់ដូចធ្លបប់មបន្របវិត្ត
គបត់មួយដូចជបគបត់បបនបួសអញ្ចឹងេទប!េហើយគបត់ជបមនុស្សមបនកបររបប់អបនេ្រចើន។េហើយ
កបរងបរគបត់ហ្នឹងគឺគ្មបនអីធំដំុេទគឺគបត់ជបអ្នកអបរេឈើេដបយៃដក្នុងកបរ្របកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
គបត់។ 
ក៖ ចប៎ស!ចុះម្ដបយបងវិញេតើបងដឹងពីៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតគបត់នឹងទីកែន្លងកំេណើតគបត់អត់? 
ខ៖ 
ទីកែន្លងកំេណើតគបត់េនបក្នុងភូមិជបមួយគ្នបហ្នឹងេហើយគបត់...េហើយបងៃថ្ងមួយបងបបនេទប
្រសង់េនបជីវ្របវិត្តរបស់គបត់ែដរេហើយេដបយសបរែតកបរេធ្វស្របែហសរបស់បងអត់បបនយ
កនូវកបរកត់្រតបហ្នឹងមក 
របល់ៃថ្ងេនប្រសុកហ្នឹងអត់បបនយកមកចបំៃថ្ងណបបងទំេនរបងេទបយកមក។ 
ក៖ ែតបងដឹងឆ្នបំគបត់េកើតេទ? 
ខ៖ ឆ្នបំគបត់...។ 
ក៖ គបត់្របែហលជបប្អូនឪពុកបងបុ៉ន្នបនឆ្នបំែដរ? 
ខ៖ 
ប្អូនេ្រចើនែដរ្របែហលជបចូលជិតមួយជួរេហើយ។មួយជួរេហើយយ៉បង!គបត់្របែហលជប៥០ឆ្នបំ
្រកបស់ែក្បរ៦០េហើយហ្នឹង គបំត់៥០ឆ្នបំ្រកបស់េហើយ។ 
ក៖ េតើគបត់េនបរស់សព្វៃថ្ងែដរបង? 
ខ៖ គបត់េនបរស់សព្វៃថ្ង។ 
ក៖ េតើម្ដបយបងគបត់ជបមនុស្ស្របេភទយ៉បងេម៉ចែដរបង? 
ខ៖ គបត់ជបមនុស្សមបនមេនបសេញ្ចតនបខ្លបំងេហើយគបត់ជប្របពន្ធទីពីររបស់ឪពុករបស់បង។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
ពីមុនបង្រសីគបត់មបនកូនបីនបក់ជបមួយនឹងបងៗហ្នឹងបង្រសីគបត់្រតូវជបបងបេង្កើតរបស់គប
ត់ហ្នឹងគបត់បបនមបនកូនជបមួយឪពុកបងរបល់ៃថ្ងហ្នឹងបបនកូន្របុសបីនបក់េហើយេ្រកបយមក
គបត់បបនស្លបប់េទបេហើយម្ដបយរបស់បងហ្នឹង!េលបកយបយបងហ្នឹងគបត់បបនអបណិតកូនទបំង
បីហ្នឹងក៍គបត់បបនេអបយម្ដបយបងហ្នឹងជួយ..ដូចជួយេអបយេមើលបងអញ្ចឹងហប៎ស!េដបយកបរ
េអបយេរៀបកបរជបមួយឪពុកបងជបបន្តរេទៀតេទប។ដូចជបេនបេមើលេក្មងៗដូចបងពីរបីនបក់ប
ងហ្នឹងហ៎ាស!្របុសបូនបក់ហ្នឹងអញ្ចឹងេទបែម៉បងក៍្រពមេហើយបបនេរៀបកបរជបមួយគ្នបបបនកូន
េ្រកបយហ្នឹងចំនួន្របបំនបក់េទៀត្របុសបី្រសីពីរ។ 
ក៖ 
ចប៎ស!ចុះបងេនបចបំសបច់េរឿងខ្លះែដរទបក់ទងពីឪពុកម្ដបយរបស់បងែដរគបត់ធ្លបប់្របបប់ហប៎ស
!ថបជីវិតរបស់ពួកគបត់កបលេនបពីេក្មងយ៉បងេម៉ចែដរេតើបងចបំខ្លះេទ?។ 



ខ៖ 
េបើជីវិតពួកគបត់មុនគបត់ជបជីវិតកសិករមួយេហើយជំនបន់ែបកេហើយគឺបងទបន់ក្នុងជំនបន់បង
េកើតហ្នឹងតបំងពីឆ្នបំ៨១(១៩៨១)មករហូតមកដល់បងដឹងក្ដីខ្ទង់១០ឆ្នបំហ្នឹងគឺបងដឹងពីកបរលំ
បបកជបេ្រចើនក្នុងកបរខ្វះខបតគឺពួកបងបបនេធ្វើែ្រសេនបឯឆ្ងបយេនបបឹងឆ្ងបយពី្រសុកេនបឆ្ងបយពី
ភូមិេដបយកបរេថ្មើរេជើងជួនកបលជិះកង់អបកង់ែខ្មរេយើងហ្នឹងពីមុនហ្នឹងអត់មបន្រហ្វបំងអត់អីេទ
ឌុបជបមួយម្ដបយអីអញ្ចឹងេទបេទបេធ្វើ។េហើយឪពុបងអត់បបនេទបេធ្វើគបត់េនបអបរេឈើ 
េហើយេនបអបរេឈើក្នុងភូមិហ្នឹងេហើយបងពីនបក់ម្ដបយបបនេទបេធ្វើ្រសូវេធ្វើអីេទបកបប់ទន្ទបន់ៃ្រព
េហើយនឹង!អបៃ្របក្រន្ទឹមេយើងេធ្វើេនបនឹងទឹកហ្នឹងម្មង!ទឹក្រតឹមជង្គង់ហ្នឹងេហើយកបត់េស្មបេគអប
េស្មបក្រន្តឹមហ្នឹងកបប់គរខ្ពស់ៗេហើយជួនកបល....េហើេយើងេធ្វើអត់បបនេ្រចើនបុ៉ន្នបនេទេដបយ
សបរេយើងអត់មបនកំលបំងេធ្វើ។េហើយដីកបលហ្នឹងអត់មបនជបដីពីណបេទ 
្រគបន់ែតេយើងកបប់ទ្រន្ទបន់ជបប្លុងៗេទបេហើយេធ្វើ្រសូវហ្នឹងេទប។េហើយជួនកបលហ្នឹងទឹកេឡើង
មកលិចកណ្ដាប់លិចអីក៍មបនែដរ។េវទនបែដរេពលហ្នឹងេហើយេដបយកបរេធ្វើ្រសូវអត់បបនហ្នឹ
ងក៍មបនែដរជួនកបលេដើរសន្សំអប្រសូវេគ្រចូតេហើយហ៎ស!យកមកបុកែដរលបយេពបត។បង
មបនេពលមួយបងដបច់បបយក្នុង្រគួសបរេដបយសបរឪពុកេឈើអត់មបនលុយេ្រចើនេហើយពួក
េយើងេនបេរៀនបឋម!មបនបង្រសីមួយគបត់ជប្រកមំុចបស់េហើយក្នុងភូមិហ្នឹងគបត់បបនអបណិត
េហើយបបនឧបឋមនូវអបហបរដូចជបបបយកកបបយអីហ្នឹងយកេទបហបលទុកហូបេហើយនឹង
បបយទបេគអបណិតក៍េចះែតេហបេទបហូបជបមួយេគ។េហើយេពល្រពឹកេឡើងជួនកបលេទបេរើ
សស្វបយែដលសត្វចឹងធ្លបក់ហ៎ស!្របែហលជបេម៉បងបួន្របបំភ្លឺនបំគ្នបេទបរកជបមួយយបយ 
េទបរកមកយកមកចិតញុំជបមួយបបយកកក៍មបន។េហើយចបប់គីង្គក់តបមៃ្រពេពបតហ៎ស!។ 
ក៖ ច៎ាស។ 
ខ៖ ខបងកបលហ្នឹង្រសុកបងេគចូលចិត្តដបំេនបចំកបរេពបតជបេ្រចើន 
អូ!មបត់ទេន្លហ្នឹងគឺដបំេ្រចើនណបស់េហើយពួកេយើងេដើរចបប់វបតបមគុម្ពេពបតបបនេ្រចើនណបស់ 
េបើនិយបយពីកបរសំលបប់សត្វេបើបបបវិញមិនដឹងជបបបបបុ៉ន្នបនលបនេតបនេទ 
ក្នុងមួយៃថ្ងតូចណបស់ក៍ជិតបបន១០០គីង្គក់ែដរ។អឹម!េហើយក៍អញ្ចឹងេទបក៍វបមបនកបរ..វបេទប
កបរមបនលក្ខណះដូចថបវបេទបជបបទពិេសបធ៍មួយមួយក្នុងជវិតេហើយែលងសូវអីេហើយ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ េហើយបបនេ្រកបយមកបបនែម៉គបត់េធ្វើកេន្ទលហប៎ស!បងមបនអបយុ១០ឆ្នបំ 
កបលហ្នឹងលក់េគបអស់េហើយបងៗេគកបរអស់េហើយលក់េគប្រគបន់ែតេគកបរដូ្រសូវមក្រគបន់
ែតេគកបរ អញ្ចឹងេទបគបត់ឧបត្ថមបងគបត់េនបេរៀនេនបតបេខ្មបហ្នឹង 
េហើយបងឯេណបះេនបេមើលេគប១០ក្លេ្រកបពីហ្នឹងេគកបរអស់េហើយ។ហ់យគបត់េធ្វើកេន្ទ
លហ្នឹងគបត់េធ្វើេហើយយកកេន្ទលជបមួយកង់អត់្រហ្វបំងដឹកែម៉មកដល់តបែកវេយើងេនៀកេគ
េជើងកួនេជើងអីេយើងេនៀកេនបខបងតបែកវ។ធបក់កង់មកហ្នឹង!េជើងធបក់មិនដល់ដីផងហ្នឹងេជើង
មួយធបក់េជើងមួយទំលបក់ដល់ដីេជើងមួយចំេហៀងក៍េចះែតធបក់េទបេចះបបនមកដល់ែដរ។
េហើយេពលមកដល់អបកែន្លងខ្ច់ចុះអបផ្លូវេគហ្នឹងមបនខ្ច់ផុសជបន់េហើយបងមបនធបក់ក



ង់រួចឯណបចុះបេណ្ដើរកង់ទំរបំផុតអបខ្ច់ហ្នឹងេហើយេទបមបនេគរបប់អបនេគអបណិតអញ្ចឹង
េហើយេយើងសុំេគចូលសំរបកបបយអញ្ចឹងេយើងយកកេន្ទលដូេរនឹងផ្ទះហ្នឹងដូរយកបបយ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េគេអបយបបយសម្លរេគទំនងណបស់េហើយេបើអុសេគពូតជបមួយហ្នឹងអបច៍េគបដុតេហើយនឹង
សម្លរម្ជូរនំបញ្ចុកេគ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ អូ!េហើយបងមនេចះហូបអី!ទឹកេត្មបតែផ្អម្រសូចហូបបបយេទប។ 
ក៖ ម៉្ងែដរជីវិត។ 
ខ៖ ខ្លបំងែដរ 
ស្គបល់អបជីវិតលំបបកអញ្ចឹងេហើយេពលបបនមកដល់កែន្លង្រសួលអូ!វបមិន្រសួលេទ្រគបន់ែត
ថបជីវិតេយើងវបស្គបល់ជូរច៉ត់េ្រចើន។ 
ក៖ 
ចប៎ស!េហើយចុះឪពុកម្ដបយបងែដរ្របបប់បងេរឿងខ្លះៗទបក់ទងពីតបយបយខបងឪពុកក៍ដូចជប
តបយបយខបងម្ដបយេទ? 
ខ៖ អូ!េបើ្របវិត្តខបងឪពុកៗគបត់ហ្នឹង។ 
ក៖ េឈ្មបះអីេហើយមបនអបយុបុ៉ន្នបន? 
ខ៖ េអើយ!គបត់េឈ្មបះតប េវ ហ្នឹងអូ!តប សួន ហ្នឹងគបត់េកើតក្នុងឆ្នបំ១៩០៦។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ េហើយ្របពន្ធគបត់១៩០៧។ 
ក៖ ្របពន្ធគបត់េឈ្មបះអីែដរេហើយទីកែន្លងកំេណើតគបត់េនបទីណប? 
ខ៖ េនប!និយបយរួមេទបេនបេកបះធំហ្នឹងទបំងអស់េហើយគបត់េឈ្មបះ េវ(សួន េវ) 
េហើយេបើខបង្របវិត្តម្ដបយេឈ្មបះ តបល្លុចៗហ្នឹងអឺ!េឈ្មបះ បុ៉ន(តប បុ៉ន) 
ខបងម្ដបយឪពុករបស់យបយហ្នឹង។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ ចបំែតតប
បុ៉នហ្នឹងមួយខបងយបយែតេបើ្របពន្ធគបត់េនបះអត់ចបំ។មបនកបរកបត់្រតបែដរែតដូចបង្របបប់អ
ញ្ចឹងែតេភ្លចយកមកេហើយយបយវិញេឈ្មបះយបយ សន េហើយប្ដីគបត់េឈ្មបះតបល្លុច 
គបត់បបនែបកគ្នបែដរ។ 
ក៖ ចប៎ស!អញ្ចឹងេនប...។ 
ខ៖ មិនដឹងជបែបករឺក៍គបត់ស្លបប់ែតេភ្លចបបត់េហើយមិនពីេពលកបលគបត់េនបរស់េទ។ 
ក៖ ចប៎ស!អញ្ចឹងបងបបនដឹងែតបុ៉ន្នឹងេទទបក់ទងជបមួយនឹងតបយបយេណបះ? 
ខ៖ 
ពីជីវ្របវិត្តហ្នឹងបបនែត្រតឹមហ្នឹងបុ៉ែន្តេបើចង់ដឹងពីអបយុម្ដបយហ្នឹងទបល់ែតបបនេទបយកកបរកប
ត់្រតបហ្នឹងមកអបហ្នឹងបបនច្ស់។េដបយគបត់មបន្របវិត្តកំេណើតគបត់ច្ស់លបស់ផងែដរ។ 



ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
ែតេបើពីតបទួតេយើងស្យូនេហើយេដបយសបរគបត់អត់បបនចបំសូម្បីែតពួកគបត់ហ្នឹងក៍ពួកគបត់មិ
នបបនទបំងេឃើញច្ស់ផងេនបជំនបន់កបប់សំលបប់។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
ពីេ្រពបះអីចបស់ៗអត់មបនកបរកបត់្រតបដូចជបេយើងហ៎ាស!គបត់ចបំេដបយខួរក្លគបត់េហើយ
ជួនកបលគបត់ចបស់េទបគបត់គិតពីអបជីវកម្មរឺក៍គិេតពីរបរចិញ្ចឹមជីវិតគបត់េទប។គបត់អត់សូវចបំ
ដ៍អញ្ចឹងគបត់អត់សូវចបំអត់មបនកំណត់េហតុមួយែដរអបចទុកេអបយកូនេចបេ្រកបយ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ ដល់ឥលូវេយើងមបនកបរកបត់្រតបអញ្ចឹងេទប្រសួល។ 
ក៖ ច៎ាស។ 
ខ៖ 
ែតបងក៍សូមអរគុណែដរពីកបរសំភបស៍ហ្នឹងេ្រពបះអបេនះជបមរតកសំរបប់កូនរបស់បងេនបេព
លេ្រកបយរឺមួយក៍បងសំរបប់....។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ កបរែឆកចង់ដឹងពី្របវិត្ត្រគួសបរែដរ។ 
ក៖ ចប៎ស!អញ្ចឹងទបក់ទងជបមួយហ្នឹងអបពបហ៍ពិពបហ៍របស់បងវិញ 
េតើភរិយបបងគបត់េឈ្មបះអីែដរ?េហើយេតើបងចបំពីៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតគបត់នឹងទីកែន្លងកំេណើតរ
បស់គបត់អត់បង? 
ខ៖ អឺ!គបត់េឈ្មបះ អុ៊ក ធបរី។ 
អឺ!ៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតគបត់ហ្នឹងខបងអឺ!េគកត់េធ្វើអត្តសញ្ញបប័តហ្នឹងវបពិបបកេទៀតហ្នឹងេហើយេគ
ដបក់ថបៃថ្ង០១ែខ០៥ឆ្នបំ(៨៤)១៩៨៤។ 
ក៖ ចប៎ស!អញ្ចឹងបងេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ហ្នឹងរយះេពលបុ៉ន្នបនឆ្នបំេហើយបង? 
ខ៖ អឹម!កបរបងេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ក្នុងឆ្នបំ២០០៤ែខ១២,២០០៤។ 
ក៖ បងចបំៃថ្ងេទ? 
ខ៖ ៃថ្ងេហ៎ស?ៃថ្ង០៤ែខ១២ឆ្នបំ២០១៤ហ៎ាស!២០០៤។ 
ក៖ ចប៎ស!តបំងពី២០០៤រហូតមកដល់ឥលូវមបនរយះេពល។ 
ខ៖ ១២ហប៎ស!១៣ឆ្នបំេហើយ។ 
ក៖ ១៣ឆ្នបំេហើយ។អញ្ចឹងបងមបនកូនបុ៉ន្នបននបក់ែដរបង? 
ខ៖ បងមបនកូនពីរនបក់្រសីទបំងពីរ។ 
ក៖ េឈ្មបះអីែដរ? 
ខ៖ កូនទីមួយេឈ្មបះ ឆដប(នីន 
ឆដប)គបត់មបនអបយុ១២ឆ្នបំគបត់រស់េនបក្នុងបន្ទុករបស់បងេហើយកូនទីពីរេឈ្មបះ នីន ឆពណ៏ 
គបត់េភទ្រសីែដរគបត់េនបក្នុងបន្ទុកបងែដរ។ 



ក៖ គបត់អបយុបុ៉ន្នបនបង? 
ខ៖ គបត់អបយុ៩ឆ្នបំ។ 
ក៖ អបយុ៩ឆ្នបំ។អូ!េនបតូចៗែដរបងេណះ? 
ខ៖ បបទ។ 
ក៖ 
អញ្ចឹងទបក់ទងជបមួយហ្នឹងអបពបហ៍ពិពបហ៍របស់បងេតើវប្រតូវបបនេរៀបចំេឡើងេដបយឪពុកម្ដប
យរបស់បងជបអ្នកផ្សំផ្គុំ?រឺក៍បងអឺ!ជួបបង្រសីេដបយខ្លូនឯេហើយមបនចិត្ត្រសលបញ់គបត់នឹងេរៀ
បកបរេដបយខ្លួនែអង? 
ខ៖ 
អឺ!េនះជបកបរេពញចិត្តរបស់បងផ្ទបល់េដបយកបរេមើលេឃើញគបត់ជបមនុស្សល្អ។េហើយកបរេរៀ
បកបរហ្នឹងគឺដូចបងបបន្របបប់ពីកបរែណនបំប្អូនអញ្ចឹងហប៎ស! 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េពលហ្នឹងេដបយសបរកបរេឃើញពីេគេហើយ្របពន្ធបងល្អក៍មបនចិត្តចង់កបរេដបយថបខ្លបចបបត់
បង់េគអញ្ចឹងេទប។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ េហើយណបមួយេគេនបជិតផ្ទះបង្រសបប់(ផ្ទះរបស់បងហ៎ស)។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េហើយបងចង់េនបជិតបងហ៎ស!េដើម្បីបងប្អូនមកសំណបក់្រសុកពីរនបក់ហ្នឹងកំុេអបយឆ្ងបយពី
គ្នបអញ្ចឹងេទបណប៎ស។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
បបនជិតគ្នបជួយេមើលគ្នបអីអញ្ចឹងេទបេហើយបងក៍បបនេទបរក្រគូទបយហប៎ស!កបលហ្នឹងបង...
មបនអំុ៊មួយែដលេនប្រសុកហ៎ស!គបត់េនបជិតផ្ទះគបត់េចះទបយែដរេហើយគបត់ថបេអបយពួកប
ងហ្នឹងអត់ទបន់បបន្រតូវយកគ្នបេទេបើេអបយយកគឹ្រគបន់បបន្រតឺមែតមួយសុីៗអីអញ្ចឹងហ៎ាស!
។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
ដូចថបអត់ទបន់ជបគូហ្នឹង!េហើយបងក៍ថបេហើយេបើកបរក៍កបរេទបពួកែអងមិនអីទី្រគបន់ែតថបបប
នែតកូនមួយេហើយមបនបញ្ហបរហូតដល់ដបច់ក្លេទៀតក៍មិនេលើកែលងេអបយគ្នបែដរ។គឺប
ងចំណបំសម្ដីគបត់គឺគបត់អត់ែមន។េឃើញថបរយះពួកបងបបនមបនកបរែបកបបក់គ្នបជបេ្រចើន។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ គឺ្រតូវែតមបនកបរផ្សំផ្គុំេដបយចបស់ទំុវិញ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 



ខ៖ ដូចកបរផ្សះផ្េដបយបង្របុស្របធបនេស្ដកហ្នឹង។ 
ក៖ 
អញ្ចឹងេនបក្នុងជំនបន់បងេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ហ្នឹងេតើមបនដូចជបេគេហបថបៃថ្លបណ្ដារកបររឺក៍
ៃថ្លទឹកេដបះអីេគែដរ? 
ខ៖ 
អឺ!េពលហ្នឹងៃថ្លបណ្ដារកបរហ្នឹង!បងដូជបមិនទបន់ជបមបនបរបក់ែខអីខ្លូនែអងដូចបងបបន្របបប់
អញ្ចឹង!កបរជំនះហប៎ស!េហើយខបងឪពុកកេមកបងក៍គបត់មិនសូវជបយកៃថ្លេដបយសបរែត្រស
លបញ់របប់អបនគ្នបអញ្ចឹងេទបេហើយគបត់ក៍ចេងើ់បបនដូចគ្នបែដរេ្រពបះេពលហ្នឹងបងជបមនុស្ស
្រគបន់ែដរេហើយអញ្ចឹងេទបក៍បបនកបរដល់េពលេ្រកបយមកបងមិននឹកស្មបនថបខ្លួនែអងគ្មបន
កបរ្រគប់្រគងអបរម្មណ៍ដូចរបល់ៃថ្ងបបន។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ េ្រពបះេធ្វើេអបយគបត់ពិបបកចិត្តេ្រចើន។ 
ក៖ 
ចប៎ស!េហើយេតើបងេរៀបរបប់បបនេទពីេពលដំបូងែដបងចបប់េផ្ដើមជួបជបមួយនឹងភរិយបរបស់ប
ងហប៎ស? 
ខ៖ 
ពីដំបូងដូចជបេនះេទ...បងេផ្ទរមកេរៀនហ្នឹងដូចបងបបន្របបប់អញ្ចឹង!បងបបនផ្ទរមកៗេរៀន
េនបអនុវិទ្ល័យេសរីភបពហ្នឹងសបលបលិចទឹកេគហ្នឹង!បងេរៀនេនបថ្នបក់ទី៧ដំបូងបង្រពម
េផ្លបសតបមកបរ...ដំបូងបងេរៀនេនបបឋមបងេរៀនពូែក 
ធ្លបក់្រតឹមេលងបីហ្នឹងេហើយដ៍អញ្ចឹងេទបកបរេសៀរេភបតបមដបនេសៀវេភបអីេគហ្នឹងបបនបងេផ្ទ
រមកយកមកដល់ទីរួមេខត្តហ្នឹងេគ!ក៍បបនសួរថបចង់េផ្លបសអត់?ពីទី៧េផ្លបសេទបទី៩គិតេទបពី
ទី៦មកទី៩េផ្លបស៣ថ្នបក់។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ អឹម!គបត់ចង់េអបយេផ្លបសអញ្ចឹងក៍ថប 
"ចបំេមើលខ្ញុំសួរេលបកតបេហើយចបំសួរបងខ្ញុំសិនេហើយបងគបត់បបនេអបយេរៀនតបមលំដបប់ចូ
លេរៀនទី៧វិញេទប។ 
ក៖ ចុះបងេរើនចប់្រតឹមថ្នបក់ទីបុ៉ន្នបន? 
ខ៖ បបន្រតឹមថ្នបក់ទី១២។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ បងក្នុងេពលេរៀនហ្នឹងក៍វបរែញ៉រៃញេទៀត។អឺ!គបត់សុំធីបអបកបរេរៀនហ្នឹងេចបល។ 
ក៖ េហើយបងេរៀនសបលបជបមួយហ្នឹងភរិយបរបស់បងែដរេហ៎ស? 
ខ៖ អត់េទែតេនបេរៀនសបលបជបមួយគ្នបក៍បុ៉ែន្តគបត់េរៀនទី៨អញ្ចឹងេទប។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េពលហ្នឹង!េហើយគបត់ចប់ថ្នបក់ទី៨េហើយបងេរៀនចប់េនបថ្នបក់បបក់ឌុបហ្នឹងមក។បង្របលង



េហើយបងបបនកបរជបមួយនឹងគបត់េពលបងេនបេរៀនហ្នឹងបងបបនភ្ជបប់រយះេពល៧ែខែដរេព
ល្របលងេហើយ....។ 
ក៖ 
អញ្ចឹងបបនន័យថបអបរេបៀបែដរបងជួបបង្រសីហ្នឹងគឺេនបេពលែដលបងចបប់េផ្ដើមេរៀនសប
លបជបមួយនឹងគ្នបណ៎? 
ខ៖ អ៎!េពលហ្នឹងបងជបមនុស្សខូចមួយបងបបនតបមែញ៉មិត្តភក្ក័េគ 
ក៍បុ៉ែន្តកបរែញ៉ហ្នឹងមិនែមណជបលក្ខណះថបមិនបបនមបនលក្ខណះថបែញ៉ជប...ចង់បបនជបគូរ
គបប់អីេទណប៎។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
ជបរេបៀបមនុស្សខូចមនុស្ស្របុសខូចេហើយេ្រកបយមកក៍ពួកបងក៍មបនកបរែបកគ្នប។េហើយអ
ត់ដឹងថបខបង្រគួសបរបងហ្នឹងេគេគេទបេរៀនថ្នបក់វុបំងកងហ៎ស!ស្មបនែតេគេទបណបបបត់!េគេទប
េនបជបមួយបង្របុសេគេនបស្អីេគេទ...ហួសែ្រពកហូេយើងេនៀក!ផ្ទះបងៃថ្លហ្នឹង!េទបេនបជបមួ
យដល់េពលចូលកងវិញេគមកវិញ “ចុមេហើយេទបណបណី?” 
ដល់េពលេហើយ!េហើយេពលហ្នឹងក៍បបនចូលេរៀនេទប 
េហើយេពលហ្នឹងេពលទឹកលិចក៍មបនអនិស្វរីយ៍ខ្លះែដរេហើយេ្រកបយមកេគេទបចូលេធ្វើកបរ
េធ្វើអីេហើយវ័យេគ២០ឆ្នបំេស្ដើងហ្នឹងេគស្អបត់ែដរេពលហ្នឹង!្របពន្ធបងស្អបត។ 
មុខគបត់មបនេរបមមបនអីអញ្ចឹងេហើយដូចថបជបមនុស្សែដរ្រសលបញ់ខ្លួនេហើយអត់មបនកបរ
េផ្ដសផ្ដបសជបមួយ្របុសរែញ៉រៃញ៉អីអញ្ចឹងេទ។េពលេទបេធ្វើកបរជិះរម៉កពីផ្ទះេទប!ពីេរបងច្រក
េហើយពីេរបងច្រកមកដល់ផ្ទះអីអញ្ចឹងេទបេហើយបងេឃើញថបចរិកមបយបទល្អអញ្ចឹងបងមបន
កបរស្ដបយអញ្ចឹងបបនបង្ខំេអបយបង្របុសចូលស្ដីេទបក៍ពួកគបត់ចូលស្ដីេអបយ។ 
ក៖ ចូលស្ដីដណ្ដឹង? 
ខ៖ 
ហ្នឹងេហើយមុនដំបូងអត់ចង់េទដល់េហើយេទបបបនេ្រកបយមកគបត់េមើលេទបខ្លបចបងេធ្វើរែញ៉រ
ៃញ៉បងេធ្វើដូចជបចង់គំរបមគបត់អ្វីមួយគបត់ក៍ស្ដីេអបយក៍ចូលស្ដីអញ្ចឹងេទបណ៎ាស!ហ្នឹងេហើយ!
េហើយបបនេឃើញថបគបត់បបនយល់ពីចិត្តបងេម៉ចៗេទបណបស់!បងគិតថបចង់បបន្របពន្ធេនប
ជិតស្និតជបមួយបងអញ្ចឹងេទបេមើលខុស្រតូវគ្នបអញ្ចឹតេទបណប៎ស។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េហើយគបត់គិតដល់ចិត្តបងចិត្តអញ្ចឹងហប៎ស!គបត់ថបេយើងេនបេក្មង។និយបយរួមគឺដូចបងឃប
ត់ប្អូន្របុសបងអញ្ចឹងេពលហ្នឹងហប៎ស!ែតអត់ស្ដបប់េទ!កបរេហើយវបមិនសមដូចកបរគិតក្នុងគំ
និតេយើងគិតែដរ។្របវិត្តជូរចត់កបរេ្រកបយកបរេហើយ។ 
ក៖ ចប៎ស!។ 
ខ៖ 
មបនកបរល្បួងជបេ្រចើនខបងច្ប់្រពហ្មចបរី៍យភបពពីមួយេទបមួយអញ្ចឹងែញ៉លិចែញ៉េកើតអញ្ចឹ



ងេទបមបនកបរល្បួងពី(...អបកបលហ្នឹងរត់មូ៉តូ)មបនកបរល្បួងពីកូនដុកទ័រេហើយនឹងម្ដបយេគ(គប
ត់ហ្នឹងជបដុកទ័រឆ្មបមួយេនបចបក់អែ្រងេយើងហ្នឹង!បុ៉ែន្តេពលហ្នឹងបងថបបងែបកគ្នបជបមួយ្រគួ
សបរហ្នឹង។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
អឹម!អញ្ចឹងេគមបនកបរេរៀបចំកូនេគហ្នឹង្របុងេធ្វើផ្ទះេធ្វើអីេអបយេនបេទៀតហប៎ស!េហើយករហ្នឹង
មិនបបច់ខបងបងេទបក៍បបនែដរេអបយែត្រពមកបរេទប។ែតេពលហ្នឹងេធ្វើយ៉បងេម៉ចេទបមបននប
ក់បងប្អូនេគហ្នឹងេគមកកបរបងហ៎ស!េហើយេគសួរនបំបងថបយ៉បងេម៉ចេហើយ្របពន្ធកូន?អញ្ចឹ
ងេទបក៍ពួកគបត់បបនដឹង 
ពួកគបត់បបនដឹងេទបេហើយក៍សួរនបំេទបថបេបើមបនបញ្ហបអីេទបនិយបយសំរួលជបមួយ្របពន្ធកូ
នវិញេទបកំុ...គបត់ហ្នឹងគបត់ស្លូតែដរគបត់បបនអត់មបនបញ្ហបអីអញ្ចឹងហ៎ាស!។ 
ក៖ ច៎ាស។ 
ខ៖ 
េហើយគបត់ក៍េលងម៉បត់អីដល់របល់ៃថ្ងហ្នឹងេទប។េហើយបងគិតថបបងមិនអបចេទបណបរួចពីកូ
នទបំងពីរហ្នឹងែដរ។ 
ក៖ ហ្នឹង។ 
ខ៖ 
េទបដល់ណបក៍នឹកេឃើញវប(មបនពីណបេមើលវប្រសីផងអីផង)នឹកេឃើញែតបុ៉ន្នឹងបបនម្ដងេពល
ៗេទបឆ្ងបយបបននឹកេឃើញដល់េពលមកកអីអញ្ចឹងេទបក៍មបនកបរល្បួងផឹកអី..ក៍េទបផឹកបបត់អ
ញ្ចឹងេទបអូយ!េវទនបណបស់។ 
ក៖ ែតមេនបសេញ្ចតនបក៍មិនអបច់កបត់ផ្ដបច់បបនែដរ។ 
ខ៖ 
អត់កបត់ដូចកបត់មិនដបច់េទបះបីជបអ្នកហ្នឹងស្អបតយ៉បងេម៉ចក៍េដបយេហើយល្បួង្រទព្យសម្បត្តិ
យ៉បងេម៉ចក៍េដបយក៍េចញពីជីវិតពីកូនទបំងពីរនឹង្របពន្ធអត់បបនដូច្រគូេហបរបែដលបបនទប
យទុកេនបះអត់ខុសែមន។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ េបើតបមបងសេង្កតេមើល។ 
ក៖ 
ចប៎ស!អញ្ចឹងបងេបើសិនជបបង្រកេឡកមកេមើលពីជីវិតរបសបងតបំងពីតូចរហូតមកដល់ឥលូ
វេតើបងេឃើញថបជីវិតរបស់បងមបនកបរផ្លបស់ប្ដូរែបបណបែដរ? 
ខ៖ 
េបើតបំងពីតូចមក!េបើពីតូចមកគឺបងចង់្រតលប់េទបពីតូចវិញ។េហើយេអបយវបសបរមកពីតូចរ
ហូតមកដល់ធំវិញេហើយបងចង់េអបយបងមបនគំនិតពីតូចហ្នឹងមកល្អ។បងចង់េធ្វើជបដុកទ័រ
អីណបណ៎!បុ៉ែន្តេដបយគ្មបនកបរឧបឋមជបេ្រចើន។ 
ក៖ ចប៎ស។ 



ខ៖ 
េហើយកបរេរៀនហ្នឹងវប...អបហ្នឹងសំរបប់េបើអ្នកេគមបនកបរតស៊ូហ្នឹង!េគនឹងថបបងជបមនុស្សអត់
តស៊ូេទ 
េហើយ្របវិត្តបង្របបប់ប្អូនហ្នឹងអត់តស៊ូេទៀតអត់ដឹង្របបប់ថបយ៉បងេម៉ចក្នុងកបរបន្តរកបរេរៀន
េនបអនុវិទ្ល័យរហូតដល់វិទ្ល័យហ្នឹង។ 
ក៖ ចប៎ស!អញ្ចឹង...។ 
ខ៖ 
េពលេរៀន..េចញពីេរៀនេទបណបដឹងេហើយ!គឺេទបយកបបយ្រជូកចិញ្ចឹម្រជូក។្របវិត្តកបលពី
េនបេរៀនគឺអត់មបនេពលសំរបកែញកេពលេរៀនបបន្រសួលេទ 
មកពីេរៀនមកគឺដល់េម៉បងេធ្វើ្កកបរ ចិញ្ចឹម្រជូកអីអញ្ចឹងេទបេធ្វើម្ហូបយកេទបេគេនបផ្រ 
េហើយអញ្ចឹងេទបចំៃថ្ងែដលេយើង្រតូវេរៀនហ្នឹងេនបជួយលក់េគរហូតដល់ចង់ផុតេម៉បងហួស
េរៀនអង់េគ្លសេនបេសះសរេយើងហ្នឹង។ 
ក៖ ច៎ាស។ 
ខ៖ េនប យ៉ូ េអស េស្អ 
េយើងហ្នឹង!េហើយជួលកបលេរៀនហួសៃថ្ងេគចូលជិតមួយអបទិត្យអីអញ្ចឹងេទប។ក៍េអបយសូម
េគច្ប់អ៎!ក៍សូមេអបយេគបន្ថយៃថ្ងតិចេទប(ែតបន្ថយៃថ្ងយុបំងេម៉ចេទបគិតេទបទបំងេយើងទបំង
េគ)រយះេពលចង់មួយអបទិត្យេទបេហើយ។ 
ក៖ 
និយបយេទបបងគឺតបំងពីតូចរហូតមកដល់ឥលូវគឺជីវិតគឺជីវិតរបស់បងម្យ៉ាងម្នបក់មបនជីវិតែប
បជូរច៉ត់េហើយហ្នឹងបញ្ហបេផ្សងៗេនបក្នុងជីវិតរបស់បងកបលពីេក្មងរហូតមកដល់ធំេណះ!អ
ញ្ចឹងក៍ឆ្ងល់ែដរថបេតើបងអបចឆ្លងកបត់េនបឧបស្គគែដលលំបបកៗហ្នឹងេដបយរេបៀបណបែដរប
ង? 
េតើមបនអ្វីដូចថបជបជំរុញទឹកចិត្តបង?េតើអ្វីែដលជបក្ដីសង្ឃឹមរបស់បងែដរបងអបចឆ្លងកបត់ឧប
ស្គគទបំងអស់ហ្នឹងរហូតមកដល់ឥលូវហប៎ស!។ 
ខ៖ 
អ៎!ពីមុនមកដូចបងបបន្របបប់អញ្ចឹងមបនែតែកវែភ្នកដ៍េខ្មបទបំងពីរហ្នឹងទបំងបួនហ្នឹងែដរបងមប
នកបរតស៊ូេហើយនឹងេមើលេឃើញេនបចិត្តដ៍ល្អរបស់ភរិយបបងហ្នឹង។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េហើយនឹងកបរតបំងចិត្តកបរែថខ្លួនរបស់េគគឺអត់មបនកបរេភ្លើតភ្លឺនអីជបេ្រចើនតបំងពីបងស្គបល់
េគពីេក្មងរហូតដល់គបត់មបនកូនដល់េទបពីរហ្នឹងជបមួយនឹងបង។អញ្ចឹងេទបគឺជប្រគឹះដ៍មបំសំ
របប់បងក្នុងកបរ្រសលបញ់ដល់្រគួសបរហ្នឹងេហើយបែន្ថមហ្នឹងគឺបងបបនស្គបល់េនប្រពះដ៍ពិត
េហើយហ្នឹងដំណឹងល្អរបស់្រទង់េធ្វើេអបយពួកបងទបំង្រគរួសបរមបនកបរែ្របចិត្តេហើយនឹងមបន
កបរបំផុសគំនិតជបេ្រចើនេអបយមបនកបរយល់ដឹងពី្រគួសបរដ៍ល្អមបនកបរសុខសប្យជបេ្រចើ
នសំរបប់្រទង់ផ្ដល់េអបយពួកេយើង។ 



ក៖ ចប៎ស!អញ្ចឹងហ្នឹងគឺជបបញ្ហបទបំងឡបយដូចថប...ែដរបងបបនេរៀបរបប់មក។ 
ខ៖ បបទ។ 
ក៖ 
ចុះេបើគិតពីបទពិេសបធ៍ែដរល្អៗវិញេតើបងចបំពីបទពិេសបធអីខ្លអពីជវិតរបស់បងែដរគិតថបវប
ជបអឺ!...ចង់និយបយថបេយើងធ្លបប់ឆ្លងកបត់េនបបទពិេសបធ៍ែដរល្អៗហ៎ាស!? 
ខ៖ 
បទពិេសបធ៍ល្អរបស់បងគ្មបនអីេ្រកបែតពីកបរលក់ដូរហ្នឹងេទ!កបរលក់ដូររបស់បងដូចជបេគ
េហបថបអញនកជំនបញមួយក្នុងកបរលក់ហ៎ាស!។ 
ក៖ ពូែកលក់ហ៎ស? 
ខ៖ 
ហ្នឹងេហើយ!គឺពូែក្របសព្វេធ្វើឆ្កួត!និយបយេទបជបជីវិតបបតផ្រមួយមិនែមណថបបបតផ្រហ្នឹ
ងជបមនុស្សេក្មងរេញ៉រៃញ៉អីេទ្រគបន់ែតថបជីវិតបបតផ្រយងគឺជបអ្នកលក់មួយែដរមិនេចះខ្មប
ស់េអៀនជបមនុស្ស្របុសមួយែដរមិនេចះខ្មបស់េអៀនក្នុងកបរលក់ហប៎ស!េ្រពបះអីក្នុងកបរលក់
ហ្នឹងែដរ 
របល់កបរអឺ!អំុ៊របស់បងេហើយនឹងបង្របុសរបស់បងែដរបបនផ្ដល់េអបយបងេនបកបរេអបយបង្គប
ល់េនបកបរលក់ដូរ
េទបះបីបងមិនបបនបន្តរេនបកបរសិក្េនបមហបវិទ្ល័យសបកលវិទ្ល័យអីក៍េដបយក៍បង
បបនស្គបល់េនបកបរេចះលក់ដូរមួយពីពួកគបត់ជបជំនបញមួយពីពួកកបត់ក្នុងកបរលក់ដូរ។ 
ក៖ និយបយេទបគឺបងពូែក្រទីស្ដីសំដីបបន។ 
ខ៖ 
អឺ!ដូចេគថបែដរក៍្រគបន់ែតថបបុ៉ែន្តេបើកបរលក់ហ្នឹងេយើងេចះនិយបយអីអញ្ចឹងហ្នឹងហ៎ាស!បបន
េហើយក៍បុ៉ែន្តថបេអបយេទបរកសុីជបអ្នកេធ្វើកបរមុនរបរជបជំនួយធំដំុអីគឺបងអត់ទបន់មបនអបកបរ
េរើនហ្នឹងេ្រចើនដូចេគេទេបើថប្រគបន់ែតលក់េនបទីផ្រអីបងអបចលក់បបន។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ េហើយជបជំនបញមយយបន្តរពីពួកគបត់មក។ 
ក៖ ជបេទព្យេកបរសល្លមួយេហ៎ស? 
ខ៖ បបទជបេទព្យេកបរសល្យមួយសំរបប់កបរចិញ្ចឹមជីវិតបន្តរពីមុនមក។ 
ក៖ 
ចប៎ស!អញ្ចឹងទបក់ទងជបមួយហ្នឹងចំណង់ចំនូលចិត្តរបស់បងវិញហប៎ស!េតើបងមបនចំណង់ក្នុ
ងកបរេធ្វើអីែដរ?ឧទបរហណ៍ជបម្ហូមែរក៍ជបកីឡបណបមួយរឺែល្បងណបេផ្សងៗែដរបងចូលចិត្ត
តបំពីេនបតូចមកអញ្ចឹងហប៎ស? 
ខ៖ 
អឺ!េបើជបរបរនិយបយេអបយអស់ពីកបលចង់រកសុីរបល់ៃថ្ងេបើ..មបនគឺចង់បបនែតជំនបញចុងេភប
មួយេទេហើយជបចំណង់តបំងពីបងគិតថបចង់េធ្វើរបរហ្នឹងមកគិតថបបងចង់េធ្វើែមនែទនគឺជំនប



ញចុងេភបហ្នឹង។េហើយបងវបអត់មបនលទ្ធភបពក្នុងកបរេទបេរៀេនជបមួយ្រគូដ៍ល្អៗដូចជប្រគូបរ
េទសអីអញ្ចឹេទបណប៎ស។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េបើបងមបនធនធបនដូចកូនអ្នកដៃទែដរេគមបនបបនអបហ្នឹងបងចង់សូមែម៉ឪហ្នឹងេទបេរៀនេនប
អបជំនបញម្ហូបមួយ។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
េហើយបងចង់បេង្កើតម្ហូបមួយសំរបប់ជនជបតិនឹងសំរបប់អបហបរអ្នក្រសុក។អូ!អបហ្នឹងមិនធម្មតប
េទ។ 
ក៖ 
ចប៎ស!អញ្ចឹងអបហ្នឹងក៍ជបក្ដី្រសម័យនឹងជបក្ដីសង្ឃឹមួយែដរបងចង់េធ្វើេនបេពលអនបគតែដរែម
នេទ? 
ខ៖ បបទ។ 
ក៖ ចុះតបំងពីតូចមកដល់ធំេតើបងែដលមបនក្ដី្រសម័យចង់េធ្វើអីេផ្សងេទៀតេទ? 
ខ៖ 
បងអត់មបនអីេ្រកបពីហ្នឹងេទេហើយេបើមបនកបរបន្ទបប់បន្សំមួយគឺកបរចិញ្ចឹមសត្វអីអញ្ចឹងេទប
ណ៎ាស។ 
ក៖ ចប៎ស។ 
ខ៖ 
ហ្នឹងេហើយជបកបរបន្ទបប់បន្សំរបស់បង។េហើយកបរចំណង់េនបះគឺចង់េធ្វើជបចុងេភបមួយដ៍ចំ
ណបនសំរបប់្រគួសបរេហើយនឹងអបជិវកម្មបងេទបមុខេទៀត។ 
ក៖ 
និយបយេទបអបហ្នឹងវបទបក់ទងជបមួយហ្នឹងកបរខំ្របឹងែ្របងតស៊ូេដើម្បីអឺ!េដើម្បីអនបគតេហើយនឹ
ងក្ដី្រសម័យេទបមុខេទៀតេអបយេកើតេឡើងេណះ?េដបយមិនែមណ្រគបន់ែតជបកបរគិតែតវបេធ្វើ
េអបយេយើងមបនេនបទេង្វើែដលេធ្វើេអបយេកើតេឡើង។អញ្ចឹង្របសិនជបបងមបនពបក្យអ្វីែដរផ្ដបំ
េផ្ញើរេទបដល់កូនៗរបស់បងកូន្រសីរបស់បងរឺក៍េចបរបស់បងេនបេពលខបងមុខរឺក៍អនបគតអីអ
ញ្ចឹងេតើបងមបនពបក្យអ្វីខ្លះចង់ទូន្នបនដល់គបត់រឺចង់ផ្ដបំេផ្ញើរេអបយពួកគបត់ហប៎ស!េអបយបបនដឹ
ង? 
ខ៖ 
បងមបនពបក្យខ្លអសំរបប់កូន្រសីទបំងពីរបងបបនផ្ដល់េនបកបរទូន្នបនជបេ្រចើនសមរបប់កូន្រសីប
ងេដបយកបរ!កបរងបរផ្ទះនឹងទួនបទីខ្លួនជប្រសីេដើម្បីេអបយពួកគបត់បបនដឹងថបតួនបទីខ្លួនជប្រសី
ថបមបនតួនបទីអីខ្លះអញ្ចឹងេទបេហើយខ្ញុំចង់េអបយគបត់យល់ពីកបរងបរហ្នឹងជបេ្រចើនេអបយពួក
គបត់យល់ដល់េពលគបត់មបន្រគួសបរគបត់អត់មបនកបរខ្វះខបត់េនបកបរទបំងហ្នឹងក្នុងកបរេពញ
ចិត្តដូចកបរែដរបងេពញចិត្ត្រគួសបរអូនែអងែដរេហើយេអបយគបត់យ់ាងេហបចណបស់េអបយ



គបត់េចះេធ្វើម្ហូបខ្លះៗសំរបប់្រគួសបរេពលែដលគបត់មបន្រគួសបរេទបេដើម្បីកំុេអបយេគថបមនុស្ស
្រសីបង្វបល់ចង្គបនមិនជំុ។ 
ក៖ ចប៎ស!អញ្ចឹងអរគុណបង នីន 
ខ្លបំងបំផុតជបពិេសសសំរបប់េពលេវលបនឹងឪកបសែដរបងបបនែចកចបយេរៀបរបប់ពីជីវិតជូរច៉
ត់េហើយហ្នឹងបទពិេសបធ៍េផ្សងទបំងល្អនឹងទបំងអប្រកក់លំបបកេទបដល់េយើងទបំងអស់គ្នបផង
ែដរអញ្ចឹងអរគុណបងែមនែទន។ 


