
លោកតាសួស មន ជាអ្នកលេត្តតាកកវ ល ើយគាត់្លកើត្លៅកនុងជំនាន់ឥសសរលេលកែលបារងំ
បានល្វើអាណានិគមលៅប្រលេសកមពុជា។ល ើយលោកតាបានប្បារ់ថាជីវតិ្ររស់គាត់្កែល
លំបាកជាងលគរំផុត្គឺលេលសង្គ្រា ម រ ុល េត្ លប្រោះលេលលនាោះគាត់្ប្ត្ូវល្វើការខ្ល ំងល ើយអ្ត់្
មានអ្វីលែើមបីររលិោគប្គរ់ប្គាន់ ល ើយគាត់្ថាជួនកាលលគងអ្ត់្បាយក៏មានផងកែរ ។ រនាា រ់
លេលករកសង្គ្រា មមក ក៏មានការចុចល ម្ ោះកងេ័េឱ្យលៅការ់ព្ប្េរ ុកនតលោកតាគឺមិនបានលៅ
ការ់ព្ប្េរ ុកនតលៅល្វើជាអ្នកយកលសបៀងឱ្យកងេ័េ គឺប្ត្ូវលែើរកាត់្ព្ប្េភ្នំរ ូត្លែើមបីយកលៅល ើយ
លោកតាក៏មានជមងឺប្គុនចាញ់លោយសារល្វើកិចចការ នឹងកែររ ុកនតប្ត្វូបានេាបាលទាន់។សេវព្ងង
លោកតារស់លៅជាមួយកូននិងប្រេនធលៅស្សុកកំល ើ ត្។ 
 

ការសម្ភា សរបស់លោកតា សសួ មន 
 

ក៖ អ្នកសមាា ស កញ ម ោភី្ េ៖ អ្នកប្ត្វូលគសមាា ស សួស មន 
 

ក៖ នាងេ្ុំល ម្ ោះកញ ម ោភី្ សូមជប្មារសួរលោកតាល ើយនាងេ្ុំអឺ្...សូមអ្រគុ លោកតា
កែលបានផតលក់ារសមាា សែល់េ្ុំលៅកនុងព្ងងលនោះ ល ើយការសមាា សលនោះប្ត្វូបានល្វើល ើងលៅកនុង
អឺ្....ភូ្មិេលនលបាេី ឃុំប្កាំង្នង់ ស្សុកបាេី លេត្តតាកកវ លៅព្ងងអ្រា រេី៍១៥ កេឧសោ ឆ្ន ំ២០១៨។
សុំលទាសលោកតាលត្ើលោកតាមានល ម្ ោះលេញល ម្ ោះអ្វីកែលលោកតា? 
េ៖ សួស មន។ 
ក៖ សួស មន? 
េ៖  នឹងល ើយ។ 
ក៖ ចាសលោកតាមានចាំព្ងងកេឆ្ន ំកំល ើ ត្កែលឬក៏អ្ត់្លោកតា? 
េ៖ ចាំ។ 
ក៖ លកើត្ព្ងងណាកេណា? 
េ៖ លកើត្ឆ្ន ំមមី កេេិសាេ ព្ងងលសារ។៍ 



ក៖ ចាសចុោះប្ត្ូវឆ្ន មួំយរន់ប្បាំរួនរយរ ុនាម នលោកតា? 
េ៖ ១៩៤២ អា នឹងល ...។ 
ក៖ ចាសល ើយអឺ្...លៅភូ្មិអី្លគលោកតា? 
េ៖ កាលលេលលកើត្លគលៅថាភូ្មិប្ត្រំងសាន យ។ 
ក៖ ចាសលោកតាមានរងរអូនរ ុនាម ននាក់កែរ រងរអូនរលងកើត្? 
េ៖ េ្ុំមានរងរអូន៩នាក់។ 
ក៖ ៩នាក់លប្ចើនកែរ មានល ម្ ោះអី្លគេលោះលោកតាមានចាំអ្ត់្? 
េ៖ ចាំៗ។ 
ក៖ ល ម្ ោះអី្លគេលោះ? 
េ៖ ល ម្ ោះសួស មំុ សសួ មាស សួស វ ន សសួ លមឿន សួស ព្ម  សួស  ូ សួស ម ុន សសួ 
មន សួស កវ  ន។ 
ក៖ ចាស៩នាក់លប្ចើនកែរ។ចុោះេួកគាត់្លៅរស់ទាងំអ្ស់អ្ត់្លោកតា? 
េ៖ សាល រ់លៅកត្៣នាក់លេ។ 
ក៖ ចាសលៅកត្៣នាក់លេ?គាត់្សាល រ់លោយសារអី្លគលោកតា? 
េ៖ សាល រ់ជំនាន់រ ុល េត្អ្ត់្បាយ មុនលនាោះសាល រ់លោយជមងឺ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖  នឹងល ើយ។ 
ក៖ កាលលេលសាល រ់លនាោះលោកតាចាំេីអាយុគាត់្ថាគាត់្អាយុរ ុនាម នកែរឬអ្ត់្លោកតា? 
េ៖ រងរងអស់អាយុ៥០។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ រនាា រ់មក៦០ រនាា រ់មកយាយវ ន ៧៨ឯលណាោះ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ល ើយយាយ ូ៧៤។ 
ក៖ ចាស! 



េ៖ ល ើយតាលមឿន៨១ តាព្ម ៨២។ 
ក៖ តាមានរនសល់ប្កោសសាន មថាគាត់្សាល រ់លៅព្ងងកេឆ្ន ំណាអ្ត់្លោកតា? 
េ៖ អ្ត់្មាន។ 
ក៖ អ្ត់្មានទាំងអ្ស?់ 
េ៖ បាេ! 
ក៖ ចុោះលោកតាអ្ត់្មានចាំថាគាត់្សាល រ់ឆ្ន ំណាអី្អ្ត់្លេល ? 
េ៖ អ្ត់្ចាលំេអា នឹង ហ៎...។ 
ក៖ ចាសេួកគាត់្លកើត្លៅឯណាកែរលោកតា? 
េ៖ លកើត្លៅភូ្មិប្ត្រងំសាន យទាងំអ្ស់គាន ។ 
ក៖ ចាសប្ត្រំងសាន យជាមួយគាន ទាំងអ្ស់។ 
េ៖ បាេបាេ! 
ក៖ ចាសល ើយលោកតាមានល ម្ ោះលៅលប្ៅអ្ត់្? 
េ៖ អ្ត់្មានលេ។ 
ក៖ អ្ត់្មានលេ?លោកតាលរៀនបានថាន ក់េីរ ុនាម នកែរ? 
េ៖ េី៨។ 
ក៖ េី៨េីមុនលគររ់ចុោះមកេីេី១២មុនសិន លរើឥ ូវលគររ់េីថាន ក់េី១លៅវញិ រង្គ្រច ស់លៅវញិេី
គាន ។ 
េ៖ បាេ! 
ក៖ លោកតាមានបានលរៀនជំនាញលផសងអី្កែរអ្ត់្? 
េ៖ អ្ត់្មានលេ។ 
ក៖ អ្ត់្មានលេ?ចុោះលោកតាមានលចោះោសាអី្លគលផសងេីោសាកេមរកែរឬអ្ត់្? 
េ៖ អ្ត់្លេ អ្ត់្លចោះលេ។ 
ក៖ អ្ត់្លចោះលេ។ 
េ៖ កាលលេលជំនាន់ នឹងវស្សកុប្កីប្កលេកណាស់។ 



ក៖ ចាស! 
េ៖ លយើងលម ចបានលរៀនែូចជាលគឥ ូវ លគជំនាន់ឥ ូវលគលប្ចើនកត្លចោះលរៀន២ោសា កាលលេល
ជំនាន់លនាោះវអ្ត់្មានលេ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ បាេកត្រ ុ ណឹ ង។ 
េ៖ លគអ្ត់្មានចូលោសាអី្លគលផសងលៅកនុងលមា ងរែឋលេលោកតាលណាោះ? 
េ៖ អ្ត់្មានលេ ប្កសងឹររ់មានកត្ប្គូរលប្ងៀន នងឹទាល់កត្អាយ១ុ២ ១៣បានបានចូលសាោ 
អ្ត់្មានសាោលរៀនសាោវត្ត នឹងេីលែើម លរៀនជាមួយលោកសងឃណាស់។ 
ក៖ មិនកមនសាោេលនលបាេី? 
េ៖ មានកមនសាោលៅជិត្អ្ល ច្ ោះលេ អាសាោលនោះលេើរកត្លកើត្លេ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ រលងកើត្េីឆ្ន ំ៥៥(១៩៥៥) ៥៦(១៩៥៦) នឹងលេ។ 
ក៖ អ្ ច្ ឹងលលើកមុនលរៀនលៅវត្តលោកតាលណាោះ? 
េ៖ លៅវត្ត វត្តលោកសងឃរលប្ងៀន ក េ  នឹង។ 
ក៖ លោកតាលចោះអ្កសរកេមរលចោះអាន លចោះសរលសរអី្អ្ត់្? 
េ៖ លចោះ។ 
ក៖ ទាំងលមើលទាំងអាន ល ើយលចោះសរលសរកែរ? 
េ៖ លចោះទាំងអ្ស់។ 
ក៖ ចាសអ្ ច្ ឹងលត្ើឪេុកលោកតាគាត់្ល ម្ ោះអី្លគកែរ? 
េ៖ សួស ប្កូច។ 
ក៖ សួស ប្កូច?គាត់្អាយុរ ុនាម នកែរលោកតាលេលគាត់្េូច នឹង? 
េ៖ អាយ៥ុ០កែរ។ 
ក៖ ៥០កែរ គាត់្លៅលកមងកែរ។ 
េ៖ គាត់្លៅលកមងកែរ។ 



ក៖ គាត់្សាល រ់លោយសារអី្លគកែរលោកតា? 
េ៖ ជមងឺណាស់ វប្កលេេយជំនាន់ នឹង ហ៎...។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ គាត់្លប្រើថាន ំឬសលឈើឬសព្ប្េជួនឈឺជួនជាលៅណាស់។ 
ក៖ ចាសគាត់្អឺ្...លកើត្មានស្សកុកំល ើ ត្លៅឯណាលៅលោកតា? 
េ៖ លៅភូ្មិក តឹ ង  ភូ្មិក តឹ ង ឃុកំ តឹ ង ឪេុកណាស់។ 
ក៖ ចាសស្សុកបាេី លេត្តតាកកវ។ចុោះគាត់្មានកែលធ្លល រ់និយាយេីប្រវត្តិគាត់្លៅលកមងៗប្បារ់
លោកតាអី្អ្ត់្? 
េ៖ អ្ត់្។ 
ក៖ អ្ត់្កែល?ចុោះយាយគាត់្មានល ម្ ោះអី្លគកែរលោកតា? 
េ៖ យាយសរ  ឹម។ 
ក៖ ចាសគាត់្សាល រ់កាលលេលអាយុរ ុនាម នកែរលោកតា? 
េ៖ គាត់្សាល រ់កាលលេលអាយុ៧៤។ 
ក៖ ៧៤?គាត់្សាល រ់លោយសារជមងឺល លោកតា? 
េ៖ ជរ។ 
ក៖ ជរ?គាត់្អ្ត់្កែលនិយាយប្រវត្តិអី្កាលលេលជំនាន់មុនប្បារ់លោកតាអី្លេលណាោះ? 
េ៖ អ្ត់្មានលេ។ 
ក៖ ចុោះលោកតាកាលលេលជំនាន់រ ុល េត្លោកតាបានជួរប្រេោះអី្លគេលោះលៅ? 
េ៖ ជួរលប្ចើនណាស ់ជួរប្រេោះលប្រើអ្ត់្ឱ្យបាយសុ ីជួយប្រេោះប្ក ប្កក មរហាម សលមលៀក 
រំរក់អាកយរអាព្យ ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ វេិបាកលនាោះវកលងនិយាយលៅល ើយ។ 
ក៖ ចាសអ្ត់្កែលមានគប្មាមសមាល រ់អី្លេលោកតាលណាោះ? 
េ៖ ល ...អា នឹងកត្លយើងេជិលលគសមាល រ់លចាលអ្ស់ល ើយ។ 



ក៖ ចាស! 
េ៖ កត្លយើងមិនល្វើការលគសមាល រ់លចាល លគព្វ  លចាល។ 
ក៖ ចាសចុោះលោកតាលេល នងឹអ្ត់្កែលបាន រូប្គរ់ប្គាន់អី្លេលណាោះ? 
េ៖ អ្ត់្លេ។ 
ក៖ ឃ្លល នរ ូត្ចុោះកាលលេលសម័យរ ុល េត្ លោកតាមានបានរស់លៅជំុជាមួយរងរអូនកែរឬ
ក៏អ្ត់្លោកតា? 
េ៖ អ្ត់្លេ ករកគាន ។ 
ក៖ លគអ្ត់្ឱ្យលៅជំុគាន លេតាលណាោះ? 
េ៖ អ្ត់្លេ អ្ត់្ឱ្យលៅជំុគាន លេ។ 
ក៖ ចាសរងរអូនករកគាន ទាំងអ្ស់ មង? 
េ៖ ករកគាន ទាំងអ្ស។់ 
ក៖ ចុោះមានកែលមានលេលេលោះលយើងមានកែលបានជួរគាន កែរឬក៏អ្ត់្តា ឬក៏អ្ត់្កែលលសាោះ? 
េ៖ មានលៅបានជួរគាន េលោះលោយសារលៅភូ្មិជិត្គាន  មិនលៅឆ្ង យៗេីគាន លេ។ 
ក៖ ចុោះតាមានកែលចាំសាច់លរឿងអី្េីេួកគាត់្អ្ត់្? 
េ៖ េួករ ុល េត្ល ? 
ក៖ េួកែូចថា រងរអូនតារលងកើត្ៗ នឹង។ 
េ៖ រងរអូនរលងកើត្ៗរ ជ្ូ នលៅស្សកុលគសាល រ់លៅែូច ៣ ៤នាក់ នឹងលឃើញលេសាល រ់លៅស្សុកលគ
 នឹងទាំងអ្ស់គាន បាត់្។ 
ក៖ បាត់្ែំ ឹងសូនយកត្មតង? 
េ៖ បាត់្ទាល់កត្មានលគមកបានែឹងថាសាល រ់លៅល ើយ នឹង។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ កាលកត្លេលគាត់្សាល រ់ នឹងលយើងលម ចនឹងែឹងទាល់កត្ករកចូលមកបានែឹងថាគាត់្សាល រ់។ 
ក៖ ចាសល ើយកាលលេលលៅលកមងៗលោកតាបានធ្លល រ់លលងអី្លគេលោះជាមួយគាន កែរ? 



េ៖  ុឺ...មានលលងសអីែឹងកតីមកវ ឃ្លវ លលគា រួចឃ្លវ លលគាលៅលៅវត្តលៅក៏លៅលៅល្វើកូនសិសស
លោកលៅរ ុ ណឹ ង។ 
ក៖ ចាសកាលលេលលៅលកមងមានកែលលែើរលលងលៅលេត្តអី្ណាលផសងៗជាមួយគាន អី្អ្ត់្លោក
តា? 
េ៖ បានលៅបាត់្ែំរង លៅលែើរលលងលៅបាត់្ែំរង។ 
ក៖ តាយាយ តាយាយេួត្គាត់្នាំលៅ? 
េ៖ អ្ត់្លេកាល នឹងលយើង្ំល ើយយលយើងលែើរ។ 
ក៖ ចាសចុោះប្រេនធលោកតាគាត់្ល ម្ ោះអី្លគកែរ? 
េ៖ មាស សុេុម។ 
ក៖ មាស សុេុម គាត់្អាយុរ ុនាម នល ើយលោកតា? 
េ៖ ៦៥។ 
ក៖ ៦៥?ចុោះគាត់្រល់ព្ងងគាត់្លៅេលនលបាេី នឹងកែរល លោកតា? 
េ៖ លៅ។ 
ក៖ គាត់្ល្វើការអី្លគកែរ? 
េ៖ គាត់្លក់ែូរលៅកកនលងលេសចរ នឹង។ 
ក៖ ចាសចុោះតាសេវព្ងងល្វើអី្លគកែរ? 
េ៖  ុឺ...ចូលរុកឺប្ត្ត្ល ើយ។ 
ក៖ ចាសប្គាន់កត្លមើលការេុសប្ត្ូវលៅផាោះអ្ ច្ ឹង។ 
េ៖  នឹងល ើយ។ 
ក៖ ចាសអ្ ច្ ឹងលោកតាមានថាលេលលោកតាលរៀរការ នឹងលេលជំនាន់រ ុល េត្ឬក៏ឪេុក 
មាត យលោកតាជាអ្នកផសំផាុំ? 
េ៖ ការមុនរ ុល េត្។ 
ក៖ មុនរ ុល េត្លេៀត្? 
េ៖  នឹងល ើយ។ 



ក៖ លោយសារលោកតាស្សោញ់គាត់្ឬក៏ចាស់ៗ គាត់្? 
េ៖ ចាស់ៗ គាត់្ផសំផាុំ។ 
ក៖ ផសំផាុំ។ 
េ៖  នឹងល ើយគាត់្ផសំផាុំឱ្យ។ 
ក៖ លេល នឹងគាត់្មានជំនូនគាត់្មានអី្កែលឬក៏អ្ត់្លោកតា? 
េ៖ មានលរៀរចំេុកោក់ការឱ្យលៅ។ 
ក៖ ចាសលេលការ នងឹលគយកព្ងលរណាត ការរ ុនាម នលៅលោកតា? 
េ៖ ៣០០០។ 
ក៖ ៣០០០? 
េ៖ តាមលេធោេអី្អ្ ច្ ឹងលៅណាស់។ 
ក៖ គិត្ឥ ូវប្រក លរ ុនាម នកែរតា៣០០០? 
េ៖ ល ...លរើគិត្ឥ ូវប្រក ល៣០០០០០០ ៤០០០០០០។ 
ក៖ ៣០០០០០០ ៤០០០០០០ជំនាន់មុនលនោះ? 
េ៖ លគចាយលុយព្ងល។ 
ក៖ លគចាយលុយព្ងលឥ ូវអ្ត់្លេឥ ូវលថាក។ល ើយចុោះលោកតាសាា លគ់ាត់្តាំងេីលេលគាត់្
លៅលកមងឬក៏លេើរ្ំបានសាា ល់? 
េ៖  ុី...ប្កមំុកលមាល ោះល ើយបានសាា ល់។ 
ក៖ គាត់្លៅស្សុកភូ្មិ នឹងកមនលោកតា? 
េ៖ អ្ត់្លេ លៅលកាោះេនុរ ឃុំកប្េករកា។ 
ក៖ ចាសលៅភូ្មិលកាោះេនុរ ឃុំកប្េករកា លេត្តកណាត ល។ 
ក៖ ចុោះលោកតាកែលែឹងថាគាត់្ធ្លល រ់ប្បារ់េីប្រវត្តិគាត់្ថាលេលលៅលកមងៗកែរឬក៏អ្ត់្? 
េ៖ លេលលៅលកមងៗគាត់្ប្បារ់ថាគាត់្លៅចូលលរៀនលៅសាោកែរលត្ើនិងល្វើកស្សចមាក រ នងឹ។ 
ក៖ ចាសល ើយគាត់្អ្ត់្មានការររអី្លផសងលេៀត្លេតាលណាោះ? 
េ៖ អ្ត់្មានលេមានកត្លរៀនលៅ លរៀនលៅល្វើកស្ស មានអី្្មមតា នងឹ។ 



ក៖ ចាសចុោះតាធ្លល រ់ល្វើការររអី្លគេលោះកែរ? 
េ៖ ល្វើការររអី្ ល្វើចមាក រ ល្វើកស្សល្វើចមាក រអី្កត្រ ុ ណឹ ង? 
ក៖ ចាសអ្ត់្មានធ្លល រ់ប្រករការររអី្លគលផសងលេ? 
េ៖ អ្ត់្លេ។ 
ក៖ ចុោះតាផាោះតាលៅល្វើេលួនឯងឬក៏ជួលលគអ្ ច្ ឹង? 
េ៖ ជួលជាងល្វើ។ 
ក៖ ចាសកត្តាលចោះល្វើកែរ? 
េ៖ ងីមិនលចោះល្វើ ល្វើអី្រនតិចរនតួច។ 
ក៖ ចុោះលេលកែលតាលៅលកមង ធ្លល រ់មានសងឃឹមចង់ល្វើការររអី្លគលផសងអី្អ្ត់្ឥ ូវ នឹងអី្អ្ត់្? 
េ៖ ងីមិនចង់ កត្វអ្ន់ងយ វេិបាកលរឿងចំល ោះវជិាជ ណាស់។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ លចោះប្រក លលយើងក៏លគមិនយកលៅល្វើការអី្លគលកើត្កែរ េល់កត្មានសរា រ័ប្ត្្ំៗលណាោះ 
មិនកមនែូចសរា រ័ប្ត្ឥ វូលនោះលេ សរា រ័ប្ត្េីលែើមលគព្ងលងនូរណាស់។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ អ្នកល្វើការរជការមាន ក់ លែកសុី១០នាក់២០នាក់លណាោះបាន។ 
ក៖  ហ៎...! 
េ៖ លប្រោះលុយព្ងលណាស់។ 
ក៖ ចាសប្បាក់កេលប្ចើនៗលេលមុន? 
េ៖ ប្បាក់កេកត្១៥០០ ២០០០ ៣០០០ កត្អាចចិ ច្ ឹម១០នាក់២០នាក់បាន។ 
ក៖ ចាសលរើឥ ូវគាម នលេ។ 
េ៖ អ្ត់្មានលេ។ 
ក៖ កត្មា េលួនឯង នឹងមិនចង់រួចផង។ ចុោះតាមានែឹងេីលគលៅថា ក៥ លនាោះលេតាេងុំអ្ត់្សូវែឹង។ 
េ៖ ក៥ េងុំលៅកែរ េងុំលៅកែរលត្ើ ក៥។ 
ក៖ ចាសលគឱ្យល្វើអី្លគលៅតា? 



េ៖ លៅ នឹងជ ជ្ូ នលសបៀងឱ្យទាហានេលោះ េលោះក៏លៅការ់ព្ប្េអី្អ្ ច្ ឹងលៅ កាលលេលជំនាន់េ្ុំ នឹង
ែូចជាជ ជ្ូ នលសបៀងឱ្យទាហាន។  
ក៖ ចាស! 
េ៖ ជ ជ្ូ នលសបៀងលៅលលើព្ប្េភ្នំមិនអាចចុោះល ើងបានរយៗលេ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ លៅភ្នំសុេធកត្ព្ប្េសុេធកត្អី្។ 
ក៖ ល ើយអឺ្...ទាហាន នឹងទាហានជនជាតិ្កេមរលយើងលត្ើ ីតា ?ី 
េ៖ ទាហានជនជាតិ្កេមរលយើង។ 
ក៖ លប្រោះេងុំលឺថាេលោះលគជ ជ្ូ នប្គារ់ឱ្យលវៀត្ណាម ថាលវៀត្ត្ណាមលៅ នឹងកត្េងុំអ្ត់្ែឹងថាវលម ច
កែរ? 
េ៖ អា នងឹវមានចប្មុោះ វមានលវៀត្ណាម វមានកេមរ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ កាលលេលជំនាន់លៅេីឆ្ន ំ៨៦(១៩៨៦)ណាស។់ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ េីឆ្ន ំ៨៦(១៩៨៦) នឹងវមានរនាា យលវៀត្ណាម វមានរនាា យកេមរ កាលលេលជំនាន់ នឹង។ 
ក៖ ចុោះេងុំធ្លល រ់លឺលគថាលៅ នឹងចាញ់។ 
េ៖  ុី...ថានិយាយេីចាញ់វញិលនាោះែល់កកនលងល ើយ។ 
ក៖ លោយសារអី្លគបានចាញ់តា? 
េ៖ ចាញេឹ់ក ចាញ់ែី អា នឹងែូចថាវចាញ់ធ្លតុ្អាកាសលៅត អ្ ច្ ងឹ ប្ត្ជាក់អ្ ច្ ឹងលៅ។ 
ក៖ កកនលង នឹងភ្នំកមនតា? 
េ៖ សុេធកត្ព្ប្េភ្នំណាស់អ្ត់្មានវលលេ លែើរល ើងភ្នំចុោះភ្នំ ល ើយវមូសខ្ំផង។ 
ក៖  ហ៎... តាអាយុរ ុនាម នលៅលេលលៅ នឹង? 
េ៖ លៅ នងឹេាង់អាយ៤ុ០។ 



ក៖ ៤០?ល ើយអាយុលប្ចើនណាស់ល ើយ នងឹ ចុោះមកែល់ឥ ូវ នឹងតាអាយុប្រក លរ ុនាម ន
ល ើយអ្ ច្ ឹង? 
េ៖ អាយុ៧៦ឆ្ន ំល ើយ។ 
ក៖ កត្ែូចលេើរកត្លៅកែរ នឹងអ្ ច្ ឹង? 
េ៖ លេើមកត្លៅ នឹង។ 
ក៖ ល ើយអាយុរ ុ ណឹ ង មានកមាល ំងល ើងភ្នំចុោះភ្នំ មិនកមនស្សរលលេអា នឹង។ 
េ៖ មិនស្សរលលេ។ 
ក៖ ល ើយប្ត្ូវជ ជ្ូ នអី្ៗលេៀត្ ជ ជ្ូ ន នងឹលគែឹកមកឬក៏...? 
េ៖ លគែឹកសអីលម ច សាព យអ្ងករមួយលេ។ 
ក៖ សាព យនឹងេលួនលយើង មង? 
េ៖ សាព យនឹងេលួនលយើង។ 
ក៖  ហ៎...ររ់ល ើយ។ 
េ៖ ករក កសងអ្ត់្លកើត្លេ បានកត្សាព យបានកត្អី្លេ។ 
ក៖  ុី...ល ើយអ្ ច្ ងឹបានកត្មាន ក់រនតិចៗ នឹង? 
េ៖ បានកត្មាន ក់រនតិចៗ។ 
ក៖ អ្ ច្ ឹងមនុសសប្ត្ូវលៅ នឹងលប្ចើនខ្ល ំងណាស់អ្ ច្ ឹង? 
េ៖ លប្ចើន។ 
ក៖ លគអ្ត់្អាចែឹកអី្លៅលកើត្ មានផលូវអី្លគលៅលផសង? 
េ៖ ចុោះមានផលូវឯណាល ើងភ្នំចុោះភ្នំ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ គាម នផលូវលេល ើយទាហានលៅនឹងភ្នំ នឹងទាហាន១០នាក់ ២០នាក់ ១០នាក់២០នាក់ហ៎ា...។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ល ើយមានប្គរ់កត្ភ្នំ នឹង។ 
ក៖ តាលគចាត់្ឱ្យលៅឬក៏លយើងចង់លៅ? 



េ៖  ុី...លគចាត់្ឱ្យលៅ អ្នកណាចង់លៅលោកលអ្ើយ។ 
ក៖ អ្ត់្លៅគឺអ្ត់្បានអ្ ច្ ឹងកត្មតង? 
េ៖ អ្ត់្លៅអ្ត់្បាន។ 
ក៖ លគលែើរមកលរ ើសតាមផាោះអ្ ច្ ឹង មងលោកតាលណាោះ? 
េ៖ លគចុចល ម្ ោះភូ្មិ ឃុំអី្លគចុចល ម្ ោះឱ្យលៅអ្ ច្ ឹងលៅ 
ក៖  ហ៎...លៅសុេធកត្ផសងសណំាងល ើយអ្ ច្ ឹង។ 
េ៖ លៅសេុធកត្ផសងសំណាង នងឹ។ 
ក៖ តាលចោះអ្ត់្ចាញ់។ 
េ៖ អ្ត់្ចាញ់។ 
ក៖ លចោះបានរួចមកវញិ។ 
េ៖ ចាញ់កែរ លែកលៅលេេយបាត់្ែំរងបានកនលោះកេ លែកលេេយភ្នំលេញបានកនលោះកេបានមកែល់
ផាោះ។ 
ក៖ វល្វើឱ្យលយើងមានអាការៈលម ចលៅលោកតា? 
េ៖ ប្គុនលៅត  នឹងប្គុនចាញ់ នឹងវលចោះកត្េីលៅត ។ 
ក៖  ុី...! 
េ៖ លៅត  នងឹលរើថាន ំមិនេូកកមិនលៅកែរណាសរ់រ់លប្ចើនណាស់។ 
ក៖  ុី...លចោះសណំាងលអ។ តាលៅ នងឹរយៈលេលបានរ ុនាម នលៅបានចាញ់? 
េ៖ ១កេ។ 
ក៖  ុី...យូរកែរតា កកនលង នឹងលគលៅលេត្តអី្លគលៅលោកតា? 
េ៖ មូសល ើយព្ប្េភ្នំល ើយេឹកលប្ជាោះ លែកយរ់អ្ត់្មានមុងអ្ត់្មានអី្លគលេ។ 
ក៖ លៅ នងឹលេត្តអី្លគតា? 
េ៖  នឹងលៅ នឹងលៅកនុងលេត្តបាត់្ែំរង។ 
ក៖ បាត់្ែំរង?េងុំធ្លល រ់លៅលលងបាត់្ែំរង ព្រ លនិ អី្កែរ រ ុកនតឥ ូវវកលងចាញវ់មិនែូចលេល
មុនវអ្ត់្អី្។ 



េ៖ លយើងមិនចូលព្ប្េលម ចនឹងចាញ់ លរើលៅកនុងព្ប្េបានចាញ់។ 
ក៖ កត្េល់ឥ ូវលរើចូលកនុងព្ប្េក៏លៅកត្ចាញ់? 
េ៖ លៅកត្ចាញ់ ចាញ់មូសខ្។ំ 
ក៖  ហ៎...! 
េ៖ មកេីមូស នឹង។ 
ក៖ មូសលប្ចើនលេក។ តាមានចាំលេែូចថាមាត យររស់តាលកើត្លៅកនុងឆ្ន ំអី្អ្ត់្តា? 
េ៖ អ្ត់្ចាលំេ។ 
ក៖ ចុោះឪេុក? 
េ៖ ឪេុកក៏អ្ត់្ចាំកែរ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ លយើងមិនែឹងថាគាត់្លកើត្ឆ្ន ណំា ឆ្ន ណំា។ 
ក៖ កត្អ្ត់្ែឹងថាគាត់្លកើត្លៅណាកែរតា? 
េ៖ បាេគាត់្លកើត្លៅ...លរើឪេុកគាត់្លកើត្លៅភូ្មិក តឹ ង ឃុ ំក តឹ ង ស្សុកកល ត ៀង លេត្តតា 
កកវ។ ល ើយលរើមាត យ គាត់្លកើត្លៅកនុងភូ្មិប្ត្រំងសាន យ ឃុំប្កាំង្នង់ ស្សុកបាេី លេត្តតាកកវ។ 
ក៖ តាអ្ត់្ែឹងេីថាគាត់្សាល រ់ឆ្ន ណំាអី្លេលណាោះ? 
េ៖ ឪេុកល ? 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ឪេុកអ្ត់្ចាំលេ លៅតូ្ចលេក។ 
ក៖ ចាសកាលគាត់្សាល រ់តាអាយុរ ុនាម នលៅ? 
េ៖ ៨ឆ្ន ំ។ 
ក៖  ុី...តិ្ចកែរ ចុោះយាយ? 
េ៖ យាយសាល រ់លេលអាយុមានកូន២ល ើយ អាយេុាង់៤០ជាង។ 
ក៖ ចុោះតាមានកែលធ្លល រ់ែឹងេីតាររស់តាត្លៅលេៀត្អ្ ច្ ឹងណាស?់ធ្លល រ់ែឹងេីគាត់្អ្ត់្? 
េ៖ អ្ត់្ អ្ត់្ែឹង។ 



ក៖ អ្ត់្កែលែឹង អ្ត់្ែឹងថាគាត់្ល ម្ ោះអី្លគលេតាលណាោះ? 
េ៖ ែឹងកត្ល ម្ ោះ រ ុកនតមិនែឹងមុេលម ចអី្លម ចលេ។ 
ក៖ ចាសគាត់្ល ម្ ោះអី្លគលៅលោកតា? 
េ៖ តាខ្ងឪេុកគាត់្ល ម្ ោះសួស នឹងល ើយ តាខ្ងមាត យល ម្ ោះសរ។ 
ក៖ ចាសចុោះមាា ងលេៀត្លនាោះតា? 
េ៖ មាា ងលេៀត្ស្សីៗល ? 
ក៖ ចាស! 
េ៖ លម ចែឹងលៅលេត្តេុសគាន ។ 
ក៖ ចាសចុោះលោកតាតាំងេីលរៀរការល ើយមកតាប្រករការររអី្លគេលោះលៅតា? 
េ៖ ល្វើកស្សចមាក រ។ 
ក៖ ល្វើកស្សចមាក ររ តូ្ អ្ត់្មានផ្លល ស់រតូរមុេរររអី្លគលេល ? 
េ៖ អ្ត់្មានលេ។ 
ក៖ ចុោះតាមានចាមំានចាំថាតាការព្ងងណាកេឆ្ន ណំាអី្អ្ត់្? 
េ៖ ការ១៩៧០កេលចប្ត្លៅផាោះ នឹង។ 
ក៖ ចាសលៅចាំកែរយូរឆ្ន ំកែរតាលៅចាំចុោះតាលេលលរៀរការល ើយរស់លៅជាមួយគាន មាន 
សុភ្មងាលឬក៏លចោះកត្មានររហ អី្េលោះៗកែរ? 
េ៖ អ្ត់្មានររហ អី្លគលេ។ 
ក៖ ចាសស្សរលអ្ ច្ ងឹលៅ។ 
េ៖ លរឿងល ល្ ោះប្រកកកគាន អ្ត់្មានលេ។ 
ក៖ ចាសចុោះយាយអ្ត់្កែលមានធ្លល រ់ប្បារ់ថាគាត់្លរៀនបានកប្មិត្ណាអ្ត់្លេតាលណាោះ? 
េ៖ គាត់្លរៀនកប្មិត្ថាន ក់េី៧កែរ នឹង។ 
ក៖ ចុោះតាមានមិត្តភ្កតិជិត្សនិត្អី្អ្ត់្កាលលេលលៅលរៀន? 
េ៖ មាន។ 
ក៖ ល ម្ ោះអី្លគេលោះលៅ? 



េ៖ រ ុកនតវសាល រ់អ្ស់ល ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ សាល រ់អ្ស់ល ើយអ្ត់្មានលៅសល់ លៅកត្មាន ក់ឯង នឹងេួកមា ក់ៗររ់អ្ស។់ 
ក៖ សាល រ់លេលណាលៅតា? 
េ៖ អាអ្នកររ់ ររ់លេលទាហានលន់ នល ់ចរ់េីសង្គ្រា មលន់ នល់ លសសសលអី់្លៅរនតិច
រនតួចរ ុល េត្លគថាអ្នកលចោះលគព្វ  លចាលអ្ស។់ 
ក៖ លយើងអ្ត់្ោក់េលួនអ្ត់្អី្។ 
េ៖ អ្ត់្លេអា នឹងគាន លយើងលចោះកត្ប្បារ់ថាលនោះលរៀនែល់លនោះថាលនោះលរៀនែល់លនោះអ្ ច្ ឹងលៅ។ 
ក៖ លរើសនិជាអ្ត់្ែឹងកត្លៅរសប់ាត់្។ 
េ៖ ល ើយអ្នកេលោះលៅចាញ់លបាកលគលៅ ថាអ្នកណាលចោះលគយកឱ្យល្វើការ្ំ ប្បារ់ថាលចោះលៅ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ររ់លៅ។ 
ក៖  ុី...វលែើរកត្រំផ្លល ញអ្នកលចោះលចាលអ្ស់ល ើយ។ 
េ៖  នឹងល ើយរំផ្លល ញកត្អ្នកលចោះ។ 
ក៖ ចុោះតាមានែឹងថាប្រលេសកេមរលយើងមានផ្លល ស់រតូរអី្លគេលោះលៅែូចថារររអី្លគេលោះលៅតាំងេី
ជំនាន់មុេមក? 
េ៖ ផ្លល សរ់តូររររទាន់មកលគលៅថាឥសសរ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ឥសសរ នឹងលគព្វ  បារងំឱ្យលចញេីស្សុកែ តឹ មឯករជយែឹងលេ? 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ល ើយរនាា រ់មកលេៀត្ស្សុកឯករជយបានសមបូរសរាយល ើយបានលន់ នល់េមាល ក់ 
សី នុល្វើរែឋប្រហារសង្គ្រា មលេៀត្លៅ ែល់លេលបានរ ុនាម នឆ្ន ំលេៀត្ លវៀត្ណាមលគចូលមក 
លេៀត្។ 
ក៖  ុឺ...! 



េ៖ និយាយលៅវលប្គាោះថាន ក់ជារ់ នឹង។ 
ក៖ ចាសតាគិត្ថារររមួយណាកែលេិបាកខ្ល ំងជាងលគលៅ? 
េ៖ ររររ ុល េត្។ 
ក៖ រ ុល េត្យា រ់ខ្ល ំងជាងលគ? 
េ៖  ុី...យា រ់លែកអ្ត់្បាយក៏មាន។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ លប្រើអ្ត់្សាា ល់យរ់អ្ត់្សាា លព់្ងង សុីអ្ត់្និយាយវអ្ត់្កត្មតងសុី។ 
ក៖ ចាសអ្ត់្កែលបានលៅជំុឪេុកមាត យរងរអូនលេៀត្? 
េ៖ អ្ត់្លេលៅលៅជំុឯណា សមូបីកត្កូនអាយុ១០ នឹងក៏វឱ្យលៅលៅលោយេលួនកែរ។ 
ក៖ ចាសតាមានកូនរ ុនាម ននាក់កែរតា? 
េ៖ ៧នាក់។ 
ក៖ ៧នាក់ គាត់្អឺ្...ល ម្ ោះអី្លគេលោះកែរតា? 
េ៖ វល ម្ ោះសុខ្ សារ ុម វុ្ គង់ អាវ ន ងន មំុ។ 
ក៖ េួកគាត់្សុេធកត្លៅេលនលបាេី នឹងទាំងអ្ស់គាន លត្ើតាល ? 
េ៖ លៅេលនលបាេីទាំងអ្ស់។ 
ក៖ អ្ត់្មានករកលចញលៅលេត្តណាលផសងអី្? 
េ៖ លៅលនោះអាមួយលនាោះមាន លៅលៅកប្េកតាកម ក រ ុកនតវលៅភ្នំលេញកែរណាស់។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ មានប្រេនធលៅកប្េកតាកម ករ ុកនតមកលៅភ្នំលេញកែរ។ 
ក៖ ចាសេួកគាត់្សេុធកត្មានប្គរសារអី្អ្ស់ល ើយកមនលេ? 
េ៖ មានអ្ស់ល ើយ លៅមាន ក់អ្ត់្ទាន់មាន។ 
ក៖ ចាសេួកគាត់្លរៀនបានប្គាន់លរើកែរតាលណាោះ? 
េ៖  ុឺ...លរៀនបានប្តឹ្មចរ់ឌីរលូម ប្រលងបាក់ឌុរធ្លល រ់ល ើយលរើអាលនោះសុេធកត្ឌីរលូមជារ់កត្២ 
នាក់៣នាក់លេ ឌីរលូមជារ់។ 



ក៖ ចាស! 
េ៖ ល ើយអាមួយលនាោះបាក់ឌុរធ្លល ក់លៅឱ្យលៅលរៀនលេៀត្វឈរ់លរៀនលៅ។ 
ក៖ ចុោះតាមានចាំថាលេលតាលៅលរៀន នឹងធ្លល រ់មានមិត្តភ្កតិជិត្សនិត្ នងឹធ្លល រ់លលងអី្លគេលោះ
ជាមួយគាន លោកតា? 
េ៖ លលងបាល់។ 
ក៖ លលងបាល់ោគលប្ចើនលឺកត្លគលលងគរ់វង់គរ់អី្ រ ុកនតតាលលងបាល់។ 
េ៖ េលោះក៏លលងគរ់វង់អី្លៅ លៅតូ្ចៗលលងគរ់វង់លៅ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ែល់លេល្ំៗលៅប្គូឱ្យទាត់្បាល់ទាត់្អី្វញិលៅ។ 
ក៖ តាមានលចោះលលងឧរករ ៍លភ្លងកេមរអី្អ្ត់្? 
េ៖ អ្ត់្មានលេ។ 
ក៖ ចុោះរងរអូនែូចថាទាំងអ្សក់េសស្សឡាយអី្? 
េ៖ លរើកេសស្សឡាយមានមាមួយលចោះមានកត្មាមួយលេលចោះ។ 
ក៖ ចាសគាត់្អឺ្...លៅរស់អ្ត់្តា? 
េ៖ សាល រ់បាត់្អ្ស់លៅល ើយ។ 
ក៖ គាត់្សាល រ់តាំងេីជំនាន់រ ុល េត្ឬក៏លេើរកត្សាល រ់? 
េ៖ អ្ត់្លេលេើរកត្សាល រ់២០ឆ្ន ំល ើយ។ 
ក៖ ចាសលេើរៗសាល រ់កែរ។ ចុោះតាមានគិត្ថាែូចថាចង់ប្រករមុេរររអី្លគលផសងលេៀត្ ែូចជា
កាលលេលមុនែូចជាកាលលេលលៅលកមងៗអី្គិត្កែលថាចង់ល្វើការររអី្? 
េ៖  ុីម...! 
ក៖ ល ើយចុោះតាមានកែលគិត្ថាតាំងេីតូ្ចមកធ្លល រ់មានចង់មានគំនិត្ចង់ផ្លល ស់រតូរជីវោេររស់
េលួនឯង ល្វើអី្ែូចថាឱ្យជីវោេ្ូរធ្លរជាង នឹងអ្ត់្តា? 
េ៖ ងីមិនចង់ ចង់ឱ្យមាន្ូរកែររ ុកនតវលៅវមិនរួចណាស់។ 
ក៖ ចាស! 



េ៖ អាលរឿង្ូរ នឹងទាល់កត្លយើងមានលែើមេុនណាស់។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ រួចលយើងអ្ត់្មានលែើមេុនបានអី្ល្វើ។ 
ក៖ តាចូលចិត្តមហូរអី្លគកែរតា? 
េ៖  ុី...្មមតាលេ  ូរអី្ក៏បាន ូរអី្ក៏បាន។ 
ក៖ ចាសកត្អ្ត់្ចំ ង់ចិត្តមួយថាអី្ចូលចិត្តអី្មួយែូចថាេលួនឯងចូលចិត្តអ្ ច្ ឹងណាស។់ 
េ៖ មានអី្។ 
ក៖ ចុោះតាតាំងេីលកមងមកចូលចិត្តលលងកលបងអី្លគជាងលគ? 
េ៖  ុី...ែូចអ្ត់្មានកលបងអី្ផង កលបងលៅេីលកមងែូចលលងកត្បាល់ អ្ត់្កែលលលងកលបងអី្លគ
ផង។ 
ក៖ ចាសអ្ ច្ ឹងចូលចិត្តរេចលប្មៀងអី្អ្ត់្តា? 
េ៖ អ្ត់្លេ។ 
ក៖ អ្ត់្លេល ើយក៏អ្ត់្កែលលប្ចៀងអ្ត់្កែរអី្កែរលេ? 
េ៖ អ្ត់្លេ រអីំ្អ្ត់្កែលលេ តាំងេីលកើត្មក។ 
ក៖ ចាសចុោះសាា នោេប្គរសារររស់តាតាងំេីលកមងមកមានសោេលម ចកែរតា? 
េ៖ សោេប្គាន់កត្ប្តឹ្មប្ត្ូវ មិនមានមិនប្ក។ 
ក៖ ចាសតាំងេីតាតាងំេីយាយត្លេៀត្លៅអ្ ច្ ឹង។ 
េ៖ ត្គាន មក។ 
ក៖ អ្ត់្មានថាែូចជាជីវោេ្ូរធ្លរអី្។ 
េ៖ អ្ត់្លេ។ 
ក៖ ប្គាន់កត្ថាប្តឹ្មកត្បានកត្មួយលមម លមមអី្។ 
េ៖ លមម មា លមម។ 
ក៖ ចាសអឺ្...ចុោះលោកតាមានជំនាញអី្ផ្លា ល់េលួនចង់េុករនសល់កូនលៅតាជំនាន់លប្កាយអី្អ្ត់្? 
េ៖  ុី...ជំនាញមានអី្លេ មានកត្ឱ្យកូនលៅលរៀនលេ។ 



ក៖ ចាស! 
េ៖ មានកត្ឱ្យលរៀនអ្កសរលេ។ 
ក៖ ែូចអ្ត់្មានឱ្យមានលចោះជំនាញល្វើសអមួីយៗ។ 
េ៖ លរើលយើងអ្ត់្លចោះអ្កសរលរៀនជំនាញអី្ក៏អ្ត់្លកើត្កែរ។ 
ក៖ ចាសចុោះតាកែលធ្លល រ់ល ើងលតាន ត្ល ើងអី្កែរឬក៏អ្ត់្? 
េ៖ អ្ត់្ អ្ត់្លេ។ 
ក៖ អ្ត់្កែល? 
េ៖ អ្ត់្កែលល ើងលេ។ 
ក៖ លប្រោះអី្លៅមតុំ នឹងសមបូរលែើមលតាន ត្អ្ ច្ ឹងកប្កងលោគិត្ថាធ្លល រ់ល ើងលតាន ត្ល ើងអី្តាំងេី
លកមងមកអ្ត់្កែលលសាោះតា ី? 
េ៖ អ្ត់្លេ អ្ត់្កែលលេ។ 
ក៖ អ្ត់្កែល្វើសករលតាន ត្ល្វើអី្េលួនឯង? 
េ៖ អ្ត់្លេ។ 
ក៖ ចាសថាគិត្ថាររហ លេលណាកែលតាគិត្ថាតាំងេីតូ្ចមកែល់ឥ ូវតាេីបាកជាងលគគឺ
លេលណាលៅ? 
េ៖ េិបាកជាងលគមានកត្ជំនាន់រ ុល េត្ នឹងល ើយ េិបាកលប្ៅកត្េី នឹងមិនសូវមានអី្លគលេ។ 
ក៖ ចាសតាឆ្លងកាត់្មកែូចថាវេិបាកខ្ល ំងឬក៏វកររយា ងលម ចកែរ? 
េ៖ ឆ្លងកាត់្សុេធកត្េិបាកខ្ល ំងល ើយ។ 
ក៖ ចុោះតាមានរេេិលសា្ន៍អី្លគេលោះចង់កចកចាយលៅកាន់កូនលៅជំនាន់លប្កាយអ្ត់្តា? 
េ៖  ុី...អាកចកចាយ នឹងមានកត្អាឱ្យកត្លរៀន នងឹ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ កចកចាយឱ្យមានចំល ោះវជិាជ  គាម នចំល ោះវជិាជ កចកចាយអី្ក៏អ្ត់្លកើត្កែរ។ 
ក៖ ចុោះតាែូចថាធ្លល រ់សងឃឹមថាកាលលេលលៅតូ្ចែល់លេល្ំល ើងចង់ល្វើការររអី្មួយកែរ
អ្ត់្? 



េ៖ ងីមិនចង់។ 
ក៖ លោកតាចង់ល្វើការររអី្លគជាងលគកែលស្សោញ់? 
េ៖ លយើងចង់ល្វើនាមឺុនមុេមង្គ្នតីនឹងលគអី្អ្ ច្ ងឹលៅ។ 
ក៖ ចាសតាមានកត្េលួនឯងរំលេញអ្ត់្លកើត្មានកត្ចាំកូនឱ្យល្វើ ចុោះលោកតាមានររហ រកនាមេី
ស្សុកលេសកេមរលយើងអ្ត់្?មានលរឿងអី្លេៀត្អ្ត់្តា ែូចថាស្សុកលេសកេមរលយើងឥ ូវែូចថាមាន
យា ងលម ចកែរអ្ ច្ ឹងណាស?់ 
េ៖ និយាយមិនលកើត្។ 
ក៖ ចាសលោយសារឥ ូវវេិបាកកែរ ចុោះតាមានចង់ផ្លត ំលផ្ើកូនលៅតាជំនាន់លប្កាយកែលបាន
សាត រ់? 
េ៖ ចង់ផ្លត លំផ្ើរថាកូនលៅជំនាន់លប្កាយឱ្យេំប្រឹងលរៀនសូប្ត្ឱ្យលចោះលប្ៅប្ជោះលៅ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ កំុឱ្យលងង់ កត្លងង់វេិបាក។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ វលងង់វេិបាកណាស់ មានសអីមានកត្រ ុ ណឹ ងលត្ើ។ 
ក៖ ចាសល ើយអឺ្...ចុោះតាមានអី្ចង់រកនាម អី្លេៀត្អ្ត់្? 
េ៖ អ្ត់្ ែូចអ្ស់ល ើយ។ 
ក៖ ចាសអ្ ច្ ឹងេ្ុំសូមអ្រគុ តាកែលបានលអាយេ្ុំសមាា សលៅកនុងព្ងងលនោះល ើយការសមាា ស
នឹងប្ត្ូវបានលគោក់រ ច្ូ លលៅកនុងកមមវ ិ្ ីររស់សកលវេិាល័យរ ី វ យ យូ លៅស រែឋអាលម 
រចិតា ល ើយលគរ ជ្ូ លលៅកនុងលវរសាយររសស់ាោលគ នឹងល ើយអឺ្...លេលកូនលៅតាជំនាន់
លប្កាយ នឹងចង់សាា ល់សលមលងតាលគអាចអឺ្...លរើកតាមលៅកនុងអីុ្នល ើ្រល ត្អ្ ច្ ឹងណាស់ លគ
អាចសាត រ់បាន ចាសអ្ ច្ ឹងអ្រគុ លប្ចើនតា។ 
េ៖ បាេអ្រគុ ៕ 


