
លោកយាយ ហាក់ យិនគាត់ជាអ្នកលេតតតាកកវ ល ើយគាត់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រា មលំបាកលេឱ្យ
គាត់កែកដីល ើយស្វា មីែបសល់ោកយាយបានស្វល ប់កាលលេលលៅកនុងសង្គ្រា ម នឹងកដែ ល្រោះ
លោយស្វែអ្ត់មានអ្ាី ូបល ើយោច់លរោះស្វល ប់ល ើយលោកយាយ្តូវលមើលកែកូន៩នាក់កត
មាន ក់ឯង។លៅកនុងលនោះគាត់មិនសូវបាននិយាយល្ចើនប ុនាា នលេល្រោះគាត់មានអាយុល្ចើនល ើយ
គាត់ងងឹតល ើយ្តលចៀកស្វត ប់េំុសូវបានលេៀត។ មុនជំនាន់សង្គ្រា មគាត់ជាកូនអ្នកកដលមាន
្េេយសមបតតិធូែធាែល ើយគាត់មិនកដលេិបាកលេ ល ើយគាត់មកេិបាកលៅលេលជំនាន់សង្គ្រា ម
ល ើយលេលស្វា មីគាត់ស្វល ប់។ 
 

ការសម្ភា សរបស់លោកយាយ ហាក់ យនិ 
 

ក៖ អ្នកសមាា ស ក  ម ោភី េ៖ អ្នក្តវូលេសមាា ស ហាក់ យិន  
េ៖ បិុច(កូនស្សីលោកយាយ ហាក់ យិន) 

 
ក៖ េ្ុំសូមជ្មាបសួែលោកយាយថ្ែៃលនោះេ្ុំល ា្ ោះក  ម ោភី សុសំមាា សអ្នកមីងលៅកនុងថ្ែៃ
លនោះ។លៅកនុងថ្ែៃអ្រា ែេី៍១៥ កេឧសភា ឆ្ន ំ២០១៨។ ល ើយកាែសមាា សលនោះ្តូវបានលធាើល ើងលៅ
កនុងភូមិែនល់េកសណិ ឃុំ្កាំងធនង់ ស្សុកបាេី លេតតតាកកវ។ល ើយលោកយាយមានល ា្ ោះអី្លេ
កដែលោកយាយ?យាយមានល ា្ ោះលេ ល ា្ ោះអ្ាីកដែ? 
េ៖ ហាា៎? 
េ៖ កម ឯងល ា្ ោះអី្? 
ក៖ ល ា្ ោះអី្? 
េ៖ ល ា្ ោះយិន។ 
ក៖ ល ា្ ោះយិន ្តកូលអី្លេ? 
េ៖ ហាក់ យិនល ? 
េ៖ ហាក់ យិន។ 



ក៖ ហាក់ យិន ល ើយលោកយាយអាយុប ុនាា នល ើយសេាថ្ែៃ? 
េ៖ េ្ុំដូចអាយុក្កលកដលល ើយ៨០ផ្លល យល ើយ។ 
េ៖ ៨០ប ុនាា ន្បាប់លៅ ៨២។ 
ក៖ លោកយាយលមើលលៅដូចជាកូនលកាងលៅវ ិល ើយណាស់។ 
េ៖ ដូចកូនលកាង កម ឯងអាយបុ ុនាា ន? 
ក៖ យាយអាយុប ុនាា នល ើយ? 
េ៖ អាយ៨ុ០ល ើយកូន។ 
ក៖ ចាសល ើយយាយលកើតលៅឯណាកដលយាយ? 
េ៖ ល ...លកើតលៅឆ្ន ំណាលេ លភលចលមើលឆ្ន ំ។ 
េ៖ លកើតលៅឯណា?កម ឯងលឃើ លកើតលៅកនុងភូមិែនល់េកសិណ នងឹល ? 
េ៖ លៅភូមិចាស់ឯលណាោះ លយើងេីលដើមលៅភូមិចាស់។លកើតលៅភូមិ នឹងកដែស្សុកលៅជាមួយកតគាន
 នឹង។ 
ក៖ ចាសលៅលេតតតាកកវ នឹងកដែ? 
េ៖ លេតតតាកកវ ឃុំ្ កាំង ធនង់  នឹង។ 
ក៖ ចាសលោកយាយលៅេីលកាងលោកយាយមានអ្នកណាលេលៅលោកយាយល្ៅេីល ា្ ោះ
មួយ នឹងអ្ត់លេលោកយាយ? 
េ៖ អ្ត់លេអ្ត់មានលេ។ 
ក៖ អ្ត់មានរែអី្លសសងលេ? 
េ៖ អ្ត់មានល ា្ ោះអី្លេ។ 
ក៖ ចាសលោកយាយឆ្ន ំកេាែលោកយាយឆ្ន អីំ្លេកដែ? 
េ៖ ឆ្ន ំអី្កូន? 
ក៖ ឆ្ន ំកេាែណាស់ លោកយាយលកើតឆ្ន ំកេាែដូចថាឆ្ន ំលថាោះលោង មា  ់មមី មកមអី្អ្ញ្ច ឹងណាស់? 
េ៖ កម ឯងឆ្ន ំអី្លេ? 
េ៖ លកើតឆ្ន ំជូត។ 



ក៖ ឆ្ន ំជូតល ើយអឺ្...លោកយាយលែៀនបានថាន ក់េីប ុនាា នកដែ? 
េ៖ ហាា៎? 
ក៖ ធាល ប់លែៀន្តឹមថាន ក់េីប ុនាា ន? 
េ៖ ធាល ប់លែៀនកម ឯងមានធាល ប់លែៀនលេ? 
េ៖ អ្ត់លេ អ្ត់បានលែៀនលេលៅ។ 
ក៖ អ្ត់កដលបានចូលស្វោលែៀនលស្វោះ? 
េ៖ អ្ត់។ 
ក៖ ចុោះលោកយាយអ្ត់កដលលចោះភាស្វអ្កសែកេាែ លចោះអានលចោះលមើលអី្លេលណាោះ? 
េ៖ អ្ត់។ 
ក៖ អ្ត់កដលលចោះ។ 
េ៖ អ្ត់កដលលចោះ។ 
ក៖ អ្កសែកេាែក៏អ្ត់កដលលចោះអី្។ 
េ៖ អ្ត់លចោះអ្ត់បានលែៀនកតមតង។ 
ក៖ ចាសកាលលោកយាយលកើតលៅកនុងសងាមអី្លេលោកយាយ? 
េ៖ ហាស? 
ក៖ កាលលោកយាយលកើតលៅកនុងសងាមអី្លេកដែ? 
េ៖ សងាម លន់ នល់ ឬក៏អី្?សងាមសលមតចតាលេលៅសងាមអី្? 
េ៖ អ្ត់ដឹងលេ។ 
េ៖ សងាមសលមតចតា នឹងលេលៅថាសងាមអី្? 
េ៖ សងាមសលមតចតាអាលម ច? 
េ៖ ចុោះក្កងកម ឯងលកើតែស់លៅកនុងសងាមសលមតចតា្េប់្េង អា នឹងោជយលន់ នល់ល ?ឬក៏អី្? 
េ៖ ្កាំងធនង់។ 
េ៖  ុឺ...! 
ក៖ អ្ត់អី្លេល្រោះអី្លែៀងគាត់ចាស់អាយុល្ចើនលេកគាត់វលងាង។ 



េ៖ ឃុំលេលៅអ្លញ្ច ោះល ? 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ឃុំ នងឹមានកតឃុំ្ កាំង ធនង់ ឃុំ្កាំង ធនង់ ស្សកុបាេី លេតតតាកកវ។ 
ក៖ ចុោះលោកយាយមាត យែបស់លោកយាយល ា្ ោះអី្លេលៅ? 
េ៖ មាត យល ា្ ោះយនិ គាត់ស្វល ប់បាត់ល ើយ យែូល ើយ។ 
ក៖ ចាសយាយចាំបានលេថាគាត់អាយុប ុនាា នលេលគាត់ស្វល ប់? 
េ៖ គាត់ស្វល ប់មិនដឹងឆ្ន ំអាយុប ុនាា នលេ លភលចភាល ំងអ្ស់ល ើយយូែល ើយអូ្ន។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ គាត់ស្វល ប់តាំងេីលេល លៅភូមិចាសភូ់មិអី្លណាោះ។ 
ក៖ ចាស្បក លជាអាយុប ុនាា នឆ្ន ំល ើយយាយមកដល់ឥ ូវយាយ? 
េ៖ លបើតាមេិតយូែល ើយឆ្ន ំ គាត់ស្វល ប់យូែល ើយ។ 
ក៖ ចុោះឪេុកែបសយ់ាយគាត់ល ា្ ោះអី្លេកដែ? 
េ៖ ដូចថាវាអ្ត់េិតេូែអី្។ 
េ៖ ចុោះឪេុកកម ឯងល ា្ ោះអី្លេ មីអូ្នសួែណាស់។ 
ក៖ ឪេុកែបស់យាយគាត់ល ា្ ោះអី្លេកដែ? 
េ៖ ឪេុកល ? 
ក៖ ចាសឪេុកល ា្ ោះអី្? 
េ៖ ឪេុកគាត់ល ា្ ោះលងៀម។ 
ក៖ លងៀម?្តកូលគាត់អី្លេយាយ? 
េ៖ គាត់ល ា្ ោះលងៀមេៃុំល ា្ ោះយិន នឹង លងៀម យនិ។ 
ក៖ ចាសគាត់កាលលេលស្វល ប់លោយស្វែអី្លេលៅយាយ? 
េ៖ ហាា៎? 
ក៖ តាគាត់ស្វល ប់លោយស្វែអី្លេកដែ? 
េ៖ គាត់ឈឺ។ 



េ៖ េិតលៅកមនអ្ត់េិតអាយ ុ គាត់ស្វល ប់លៅឆ្ន ណំាកនុងឆ្ន ំណាអី្ អ្ត់ដឹងអ្ត់េិតលចោះកត ីៗ
លៅ។ 
ក៖ ចុោះកាលគាត់ស្វល ប់គាត់ឈឺកមនលេយាយ? 
េ៖ គាត់ឈឺគាត់។ 
ក៖ ចុោះលោកយាយមានបងបអូនប ុនាា ននាក់កដែ? 
េ៖ មិនលៅជោអី្ប ុនាា នលេ គាត់ចាស់គាត់ឈឺលាម លមើលមិនជាណាស់។ 
ក៖ ចាសលតើយាយមានចាំបងបអូនែបស់យាយល ា្ ោះអី្លេេលោះអ្ត់? 
េ៖ បងបអូនល ? 
ក៖ ចាស! 
េ៖ បងបអូន? 
េ៖ ល ា្ ោះធំប ុត។ 
េ៖ ២យាយយ មុ ៣មីែុន។ 
េ៖ ៤េូលស្សង។ 
េ៖ ៣យាយែុន ៤េ្ុំ នឹង។ 
េ៖ ្បាំេូលស្សង។ 
េ៖ លអ្ើែ...! 
ក៖ គាត់ស្វល ប់អ្ស់ល ើយលតើយាយល ? 
េ៖ ស្វល ប់អ្ស់ល ើយមីអូ្នលអ្ើយ។ 
ក៖ គាត់ស្វល ប់លោយស្វែអី្លេយាយ? 
េ៖ ស្វល ប់អ្ស់ែលីង។ 
ក៖ ចាសកតគាត់ស្វល ប់លោយស្វែអី្លេលៅ? 
េ៖ ស្វល ប់ឈឺ នឹង មិនដឹងជាឈឺអី្លេលេ ឈឺធមាតា។ 
ក៖ ចាសចុោះកាលលេលជំនាន់ប ុល េតលោកយាយចាំថាលោកយាយជួបបញ្ហា អី្លេេលោះអ្ត់?
ដូចថាធាល ប់ឆ្លងកាត់កាែលបំាកអី្លេេលោះលៅកនុងជំនាន់ប ុល េតយាយ? 



េ៖ កាលលេលជំនាន់អាេតល ? 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ជំនាន់អាេតេិបាក។ 
េ៖ េិបាកលម ចកម ឯងលចោះកតនិយាយលៅ។ 
ក៖ លេធាល ប់លធាើបាបលម ចេលោះលៅយាយ? 
េ៖ លេអ្ត់មានលធាើបាបអី្លេលេកត្គាន់កតថា...។ 
េ៖ លេបងអត់អ្ត់អី្ បូ។ 
េ៖ លេបងអត់អ្ត់អី្ បូ អ្ត់មានអី្ ូប។ 
េ៖ លធាើកាែអ្ត់មានស្វា ល់យប់អ្ត់មានស្វា លថ់្ែៃ។ 
េ៖ លធាើកាែអ្ត់មានដឹងយប់ដឹងថ្ែៃលេ កតលធាើឱ្យលេលៅណាស់។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ល ើយ បូមិនកដលកឆ្អតប ុណណឹ ងល ើយអ្ត់លធាើបាបលេៀត អ្ញ្ច ឹងចង់លៅជំនាន់អាេតកម ឯង
លៅសងាមអាេតលេៀតលៅ  ស្សួលលេអ្ត់លធាើបាបសង លេឱ្យកែកដីកូនលេើបបានមួយកេកនលោះលេឱ្យ
លៅលីដីលៅអ្ត់លធាើបាបលេៀត។ 
េ៖ កែកកតដី នឹងណាស់។ 
ក៖ យាយកាលលេលលៅលកាងយាយលធាើកាែអី្លេកដែ? 
េ៖ លេកំេុងថាឱ្យកតកែកកតដីកូន។ 
ក៖ កែកកតដី? 
េ៖ អាេត នឹងឯង។ 
ក៖ ចាសលៅជំនាន់អាេត នឹង ចុោះលៅមុនជំនាន់ប ុល េត នងឹយាយលធាើកាែអី្លេលៅ? 
េ៖ ជំនាន់ប ុល េត នឹង។ 
ក៖ ចាសមុន នឹងលេៀតណាស ់មុនជំនាន់ប ុល េតលេៀតណាស?់ 
េ៖ លធាើកាែធមាតា លយើងែកសុីលធាើកស្សលធាើអី្អ្ញ្ច ឹងលៅណាស់។ 
ក៖ ចាសយាយអ្ត់មានលធាើកាែរែអី្លសសងលេៀតលេល ? 



េ៖ ដូចថាមុនអាេត ធាល ប់លធាើកាែលេយកលៅ កែកដីកែកអី្អ្ញ្ច ឹងលៅ។ 
ក៖ កាលលេលលៅលកាងឪេុកមាត យែបស់យាយធាល ប់និយាយអំ្េី្បវតតិលែឿងោ វែបស់គាត់្បាប់
យាយអ្ត់? 
េ៖ អ្ត់។ 
ក៖ អ្ត់កដែលេ? 
េ៖ ចាស! 
ក៖ គាត់អ្ត់កដល្បាប់ថា  ាា៎...លៅលកាងៗគាត់ធាល ប់លធាើកាែរែអី្លែៀនលៅណាគាត់កដល្បាប់អ្ត់
យាយ? 
េ៖ គាត់អ្ត់កដល្បាប់លេ។ 
ក៖ ចាសចុោះកាលេីលេលយាយលៅលកាង? 
េ៖ ្គាន់កតដឹងថាលេលលៅលកាងៗមកគាត់លធាើលតាន តគាត់លធាើសកែណាស់។ 
ក៖  ាា៎...គាត់លចោះលធាើលតាន តលធាើសកែ? 
េ៖ លធាើសកែលធាើលតាន ត។ 
ក៖ តាគាត់អ្នកលធាើយាយលណាោះ? 
េ៖ តាគាត់អ្នកលធាើលតាន តកដែ។ 
ក៖ គាត់ល ើងេលួនឯងកមនលេយាយ? 
េ៖ គាត់ល ើង ល ើយកាល្បវតតិគាត់កែកអ្ត់ែួច េ្ុំលៅជួយកែកគាត់មកសទោះមក។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ កែកេឹកលតាន តណាស់។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ លេ ៗបំេង់លធាើ នឹង។ 
ក៖ គាត់លធាើលៅណាវ ិយាយ? 
េ៖ គាត់លៅចមាក ែគាត់លៅលៅ លៅថ្្េលលើលៅអ្ញ្ច ងឹលៅណាស់។ 
ក៖ ចុោះមាត យែបសយ់ាយគាត់ជួយលធាើគាត់ឬក៏មានកាែរែលធាើអី្លេលសសង?គាត់ជួយតាអ្ត់យាយ? 



េ៖ យាយល ? 
ក៖ ចាសគាត់មានជួយតាអ្ត់? 
េ៖ យាយគាត់បានកូនជួយល ើយ គាត់មិនបានសូវជួយលេ ជួយកតែកអុ្សលៅែកអី្លៅ នឹង 
កដែ។ 
ក៖ ចុោះយាយជាកូនេីប ុនាា នកដែ? 
េ៖ ែកអុ្សដុតលភលើងសកែ នឹងណាស់។ 
ក៖ យាយជាកូនេីប ុនាា នកដែ? 
េ៖ េ្ុំល ? 
ក៖ ចាស! 
េ៖ កម ឯងកូនេីប ុនាា ន? 
េ៖ េ្ុំកូនេីប ុនាា នក អងសួែ? 
េ៖ កម ឯង នឹងកូនេីប ុនាា ន? 
េ៖ កណ...ោប់លមើលសិន។ 
ក៖ ចាសោប់លមើលសនិលៅ។ 
េ៖ យាយែុន៣ យាយយ មុ៤ អ្ េី៤ល ើយកូន។ 
ក៖ ចាសេី៤ យាយមានកដលធាល ប់លៅលលងលេតតណាលសសងអ្ត់? 
េ៖ ហាា៎?? 
ក៖ កដលលៅលលងលេតតលសសងអ្ត់ ដូចថាកដលធាល ប់លៅលលងលេតតណាលសសងហាា៎ ...ល្ៅេីលេតត
តាកកវ នឹងណាស់? 
េ៖ មានកដលលដើែលលងកំស្វនតឯណាឯណី ចុោះកម ឯងថាជិោះដំែជិីោះអី្លៅភនំតាល  លនាោះ? 
េ៖  ាា៎...លៅលលងល ? 
ក៖ ចាស! 
េ៖ កដលលៅ កដលលៅលលងភនំជីសូែ។ 
េ៖ ជិោះដំែ?ី 



េ៖ ជិោះដំែ ីជួលដំែលីេជិោះលៅ សបាយណាស់។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ជិោះដំែ ីលអ្ើែ...លៅដំែ១ី០ដំែអីី្អ្ញ្ច ងឹលៅណាសមី់នាង លៅលលងភនំជីសូែ នឹង។ 
ក៖ ចុោះកដលលៅលលងកំេង់លស្វមកដែឬក៏អ្ត់លោកយាយ? 
េ៖ ចាា៎? 
ក៖ កំេង់លស្វមលៅសមុ្េណាស់? 
េ៖ លអ្ើែ...លៅសមុ្េ លៅសមុ្េេៃុំមិនកដលលៅសង។ 
េ៖ អ្ត់។ 
ក៖ អ្ត់កដលលៅកដែ? 
េ៖ ចាស! 
ក៖ យាយអ្ត់សូវបានស្វា ល់កកនលងល្ចើនកដែ? 
េ៖េ្ុំ អ្ត់សូវបានស្វា ល់លេលៅ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ អ្ត់សូវបានស្វា ល់កកនលងល្ចើនអ្ត់លេ អ្ត់ស្វា ល់លេ ស្វា ល់កតលេលោជយអាេត នឹងកាល
លេលវាយកលៅកំុអី្អ្ត់លៅស្វា ល់លស្វោះ នឹង។ 
េ៖ ស្វា លគ់ាត់ស្វា ល ់ស្វា លប់ាត់ដំបងស្វា ល់អី្លេលសងាមអាេត។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ដល់លេលចូលមកដល់សម័យលេលដើែលលងឥ ូវលនោះគាត់អ្ត់ស្វា ល់លេ អ្ត់មានស្វា ល់លេ។ 
ក៖ យាយកាលលេលជំនាន់ប ុល េតយាយែស់លៅឯណាលៅ? 
េ៖ ោជយសងាមអាេត នឹង ី? 
ក៖ ចាសយាយលៅឯណា? 
េ៖ លៅស្សុក នឹងកដែ នឹង។ 
េ៖ លៅ្េោះលន្ត្េោះ ី? 
េ៖ ល ...លភលចអ្ស់ល ើយហាា៎ ...។ 



េ៖ ជំនាន់អាេតលៅ្េោះលន្ត្េោះ លៅស្សុកលេលៅ្េោះលន្ត្េោះល ...ល ើយលម ចមកលៅស្សុក
 នឹងកដែអាលម ច...លម ច្តូវ? 
េ៖  ាា៎...លៅ្េោះលន្ត្េោះល ើយ។ 
ក៖ យាយលែៀងលភលចអ្ស់ល ើយអាយុល្ចើនលេក។ 
េ៖ លភលចអ្ស់ល ើយ នឹងអូ្ន។ 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងបានថាអ្ លភលចភាល ំងអ្ស់ល ើយ នឹងណាស់។ 
ក៖ ចាសយាយធាល ប់និយាយ្បាប់លែឿងោ វ្បាប់កូនៗកដែលតើល យាយ? 
េ៖ ធាល ប់និយាយកដែលតើ។ 
ក៖ ចាសធាល ប់និយាយកដែ ល ើយលអ្ើែ...លោកយាយមានកូនប ុនាា ននាក់កដែ? 
េ៖ កូន កូនលអ្ើែ...? 
េ៖ កូនកម ឯងទំងអ្ស់ប ុនាា នទងំអ្ស់? 
េ៖ កំេុងោប់ ចង់លភលចភាល ំងកូន កូន នងឹក៏ស្វល ប់។ 
ក៖ កូនលៅសល់ប ុនាា ននាក់យាយ? 
េ៖ កំេុងកតោប់លមើលល ា្ ោះ...ល ា្ ោះលអ្ើែ...អាធា១។ 
ក៖ ចាសល ា្ ោះអី្លេលោកយាយ? 
េ៖ អាធា១ ្បុស។ 
ក៖ ចុោះមួយលេៀត? 
េ៖ ល ើយស្សីមួយលនាោះល ា្ ោះនាងលេឿន លនាោះល ា្ ោះមីេី២ បួនធុច។ 
ក៖ េី៤អ្នកមីងអី្លេយាយ? 
េ៖ េី៤នាងផ្លត់។ 
ក៖ ចាសេី៥?ចុោះមីងលៅជិត នឹងគាត់ល ា្ ោះអី្លេយាយ? 
េ៖ ហាា៎ ...? 
ក៖ មីងគាត់លៅជិត នឹងគាត់ល ា្ ោះអី្លេកដែ? 
េ៖ លនោះល ? 



ក៖ ចាស! 
េ៖ ល ា្ ោះបិុច។ 
ក៖ លេ្ជ? 
េ៖ បិុច។ 
េ៖ លអ្ើែ...លភលចនាងបិុចមួយ ឥ ូវនឹកលឃើ ល ើយ។ 
ក៖ ចាសលោកយាយងងឹតតាំងេីលេលណាមក?ប ុនាា នឆ្ន ំល ើយយាយ? 
េ៖  ុី...យូែល ើយលៅ។ 
ក៖ យាយលោយស្វែជមៃឺឬក៏លោយស្វែយាយចាស់លមើលលៅកលងលឃើ អ្ញ្ច ឹង? 
េ៖ នាងលអ្ើយសុេធកតចាស់ល ើយបានងងឹត។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ងងឹតចូលជំនាន់ចូលអាេត នឹង។ 
ក៖ តាំងេីជំនាន់ប ុល េតមកងងឹតកតមតង? 
េ៖  នឹងល ើយ។ 
ក៖  ាា៎...យាយកាលលេលជំនាន់ប ុល េតយាយអាយុប ុនាា នកដែ? 
េ៖ កម ្បក លជាអាយុ៤០។ 
ក៖ អាយ៤ុ០ជាង ចុមអ្ញ្ច ឹងគាត់ងងឹតយូែកដែល ើយជំនាន់តាំងេីគាត់លៅ៤០ជាង? 
េ៖ អ្ត់លេគាត់លៅជំនាន់អាេតគាត់លមមា យបតីគាត់អាយុ៤០កតគាត់ចូលងងឹតលនោះេទង់៦០។ 
ក៖  ាា៎...! 
េ៖ ជំនាន់ប ុល េតេ្ុំេទង់៤០ េទង់៣០អី្លណាោះល ...។ 
េ៖ កម ឯងងងឹត នឹងេទង់៦០។ 
ក៖ លេលងងឹត នឹងេទង់៦០ល ើយ។ 
េ៖ ឥ ូវ៧០ ៨០ជាងល ើយងងឹត២០ឆ្ន ជំាងណាស់។ 
ក៖ ចុោះបតីែបស់យាយល ា្ ោះអី្លេយាយ? 
េ៖ ល ា្ ោះតាមាស។ 



េ៖ គាត់ល ា្ ោះមាស។ 
ក៖ ចាសសេាថ្ែៃគាត់លៅែស់កដែឬក៏អ្ត់យាយ? 
េ៖ គាត់លៅភូមិជាមួយគាន  នឹង។ 
ក៖ ចាសកតគាត់ស្វល ប់ឬក៏ែស់? 
េ៖ ្បវតតិគាត់លេលលៅ...។ 
កូន៖ គាត់ស្វល ប់ឬក៏ែស់កម ្គាន់កតលឆ្លើយលៅ។ 
េ៖ គាត់ស្វល ប់លៅស្សកុលេលនាោះអី្ល ើយ។ 
ក៖ គាត់ស្វល ប់លោយស្វែប ុល េត នឹងកមនលេលោកយាយ? 
េ៖  នឹងល ើយ។ 
េ៖ ស្វល ប់លោយស្វែអ្ត់បាយ បូ។ 
ក៖ លោយស្វែអ្ត់អី្ ូបបានគាត់ស្វល ប់។ 
េ៖ ស្វល ប់លៅស្សុកលេលនាោះ ស្វល ប់លៅភូមិ្េោះលន្ត្េោះ។ 
េ៖ គាត់អ្ត់ឈឺលេ គាត់ស្វល ប់ោច់បាយ វាអ្ត់មានបាយ ូប។ 
េ៖ លៅស្សុកលមាង ាា៎...។ 
ក៖ ស្សុកលមាង លេតតបាត់ដំបង នឹងមីង ី? 
េ៖  នឹង។ 
េ៖  នឹងល ើយលេតតបាត់ដំបង។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ គាត់ោច់បាយ ោច់លរោះបាយ។ 
េ៖ អ្ត់មានបាយ បូ មិនកមនោច់លរោះបាយអ្ត់ ូបលកើតលេណាស់ េឺអ្ត់មានអ្ងកែបាយ។ 
េ៖ អ្ត់អ្ងកែ។ 
ក៖ អ្ត់អ្ងកែអ្ត់មាូបបានគាត់ស្វល ប់។ 
េ៖  នឹងល ើយវាអ្ត់ ល ើយល វលៅៗ។ 
េ៖  ូបកតសលឹកលឈើចង់មួយកេ េីែកេលមាល  ោះល ើយអ្ត់អី្ ូបណាស់។ 



ក៖ ចាសគាត់អាយុប ុនាា នកាលស្វល ប់មានចាលំេលោកយាយ? 
េ៖ គាត់ស្វល ប់ អាយុកបបេទង់ ៣០ ៤០អី្ នងឹ។ 
ក៖ ៣០ ៤០អី្? 
េ៖ េទង់៤០ នឹង។ 
ក៖ លេល នឹងលោកយាយមានកូន៩នាក់ល ើយល ើយ? 
េ៖ ចាស! 
ក៖  ាា៎...្តូវលមើលកូន ្តូវោ ប់ែងកូនទងំ៩នាក់លោយេលួនឯង។ 
េ៖  នឹង។ 
ក៖ េិបាកចិតតបតីស្វល ប់ល ើយកូនល្ចើនលេៀត។ 
េ៖ វាេិបាក។ 
ក៖ ល ើយជំនាន់ប ុល េតអ្ញ្ច ឹងលេៀត អូ្យ...យាយេិបាកខ្ល ងំកមនកេនកតមតងណាស់ ល ើយ
កូនមានអី្ ូបលៅអ្ញ្ច ឹង្តវូអ្ត់ទំងអ្ស់គាន  អូ្យ...យា ប់ណាស់ លោកយាយមានមិតតភកតិជិត
សនិតកដលធាល ប់លលងជាមួយគាន អី្អ្ត់លោកយាយ? 
េ៖ ហាា៎? 
ក៖ មានមិតតភកតិជិតសនិតកដែអ្ត់? 
េ៖ អ្ត់លេ។ 
ក៖ អ្ត់លេ?ល ើយលោកយាយកាលលេលលៅលកាងលោកយាយចូលចិតតលលងអី្លេកដែ? 
េ៖ លៅលកាងចូលចិតតលលងកលបង អ្ត់មានលចោះលលងកលបងអី្លេលេ។ 
ក៖ ដូចថាលលងឈូងលលងអី្អ្ញ្ច ឹងៗ? 
េ៖ ្គាន់កតលលងឈងូលលងអី្ធមាតា។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ លលងោវំង់ោអីំ្នឹងលេលៅណាលៅ។ 
ក៖ កាលលេលជំនាន់មុនសបាយអ្ត់យាយ? កាលជំនាន់យាយលៅលកាងៗសបាយអ្ត់?
សបាយលតើយាយលណាោះ?យាយេិតថាលអ្ើែ...ជំនាន់អី្លេកដែយាយេិបាកជាងលេ? 



េ៖ េ្ុំដឹងកតជំនាន់េ្ុំ។ 
ក៖ ជំនាន់អី្លេេិបាកជាងលេយាយ? 
េ៖ ដឹងកតជំនាន់ថា មិនកមនោជាអាេត ចូលឆ្ន ំមួយៗសបាយណាស់ចូលឆ្ន ំ លចោះកតោ ំលចោះកត
លៅលមើលលេលៅណាស់។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ មានកតប ុណណឹ ងលេេៃុំ បានកតលមើលលេលេ អ្ត់បានលចោះោលំចោះអី្លេលេ។ 
ក៖ ចុោះយាយមានលចោះឧបកែណ៍លភលងកេាែអី្អ្ត់? 
េ៖ អ្ត់លេ។ 
ក៖ អ្ត់លេ?ចុោះចូលចិតតចល្មៀងកដែឬក៏អ្ត់យាយ? 
េ៖ ហាា៎? 
ក៖ ចូលចិតតចល្មៀងឬក៏អ្ត់? 
េ៖ ចូលចិតតកដែ។ 
ក៖ ចាសចុោះយាយលចោះល្ចៀងឬក៏អ្ត់យាយ? 
េ៖ អ្ត់។ 
ក៖ អ្ត់លចោះល្ចៀងលេ?ចុោះយាយចង់ល្ចៀងអ្ត់? 
េ៖ អ្ត់ចង់លេ។ 
ក៖ អ្ត់ចង់លេ? 
េ៖ ចង់អី្ចាស់ល ើយ កាលលេលលៅលកាងកដែចង់កដែ។ 
ក៖ ចាសយាយចូលចិតតបេចល្មៀងែបស់អ្នកណាលេយាយ? 
េ៖ កាលេីលកាង? 
ក៖ កាលលេលលកាងណាស់? 
េ៖ បេចល្មៀង? 
ក៖ ែបសអ់្នកណាលេយាយ? 
េ៖ សុិន សុីស្វមុត? 



េ៖ បេ...? 
ក៖ បេសុនី សុសី្វមុត ឬក៏ែស់ លសែសីុទធ អី្? 
េ៖ អ្ត់លេ លយើងលចោះកតេីលកាងមកលយើងលចោះកតលលងយីលកលលងអី្លៅលយើងចូលចិតតល ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ លេលលងយីលកលេលលងលោោ នអី្លៅលមើលល ើយ ដល់ភលឺអី្លនាោះ។ 
ក៖  ូា៎... លោោ នលេលមុនលលងដល់ភលឺកតមតងយាយ? 
េ៖ ចូលចិតតចូលចិតតកដែ កលបង េៃុំចូលចិតតកតលមើលលេលេ។ 
ក៖ ចាសកតអ្ត់ចូលចិតតលលងេលួនឯងលេ។ 
េ៖ អ្ត់លេ។ 
ក៖ យាយធាល ប់លៅលៅលេតតណាេលោះលៅយាយ? 
េ៖ អី្លេ? 
ក៖ ធាល ប់លៅលៅលេតតណាេលោះលៅ?ដូចថាលេតតលសសងៗយាយធាល ប់លៅលៅអ្ត់? 
េ៖ លម ចសួែលម ចលេ? 
ក៖ យាយធាល ប់លៅលៅលេតតលសសងអ្ត់? 
េ៖ លេតតលសសងៗលេៀតកម ឯងកដលធាល ប់លៅលៅលេ? 
ក៖ ដូចជា កំេង់ចាម ដូចជាលេតតកណាត ល កំេង់ឆ្ន ំងអី្យាយកដែលៅលៅអ្ត់? 
េ៖ មិនកដលលៅល ? 
ក៖ មិនកដលលៅលៅល ? 
េ៖ អ្ត់លេ អ្ត់កដលលៅលៅលេ។ 
ក៖ ចាសធាល ប់កតលៅលៅកតលេតតតាកកវលនោះមួយលេ។ 
េ៖ ចាសអ្ត់។ 
ក៖ ល ើយកាលលេលជំនាន់ប ុល េតលៅបាត់ដំបង? 
េ៖ ចាស ួសលៅបាត់ដំបង។ 



ក៖ ចាសល ើយចុោះបតីែបស់លោកយាយ នឹងគាត់ដូចថាគាត់ធាល ប់លធាើកាែរែអី្លសសងល្ៅេីលធាើសកែ 
លធាើលតាន តអី្ នឹងកដែអ្ត់?មានលធាើដូចជាទហាន? 
េ៖ លធាើ....។ 
ក៖  ាា៎....ធាល ប់លធាើទហានកដែ? 
េ៖ លធាើទហាន។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ លៅស្សុកលេគាត់ឈប់លធាើលតាន តដល់លេលគាត់ចាស់លៅគាត់លធាើទហាន។ 
ក៖ ចាសលេឱ្យគាត់លៅឬក៏គាត់ចង់លៅលោកយាយ? 
េ៖ លេសួែលយើងកដែ លេលៅលយើងលៅលយើងចូលចិតតចង់លធាើលយើងលធាើលៅ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ ល្រោះលយើងលធាើក៏បានមិនលធាើក៏បាន។ 
ក៖ តាមចិតតលយើងកដែ លបើអ្នកេលោះលេ្តូវចុចល ា្ ោះយកលៅកតមតង។ 
េ៖ ចាសតាមចិតតលយើង។ 
ក៖ ចាសគាត់លៅលធាើទហានដល់ណាលៅយាយ? 
េ៖ គាត់លធាើកដែ។ 
ក៖ គាត់លធាើដល់ណាលៅ? 
េ៖ គាត់លធាើលៅអ្ញ្ច ឹង លៅលយើងបាត់ដំបងលៅអី្អ្ញ្ច ឹងលៅណាស។់ 
ក៖ ចាសគាត់អ្ត់កដលចា ់អី្ណាយាយលណាោះ ចា ់េឹកចា ់ដី ហាា៎? 
េ៖ អ្ត់លេ។ 
ក៖ េៃុំធាល ប់លឺអ្នកេលោះ និយាយលៅបាត់ដំបងលៅថ្ប លិនអី្ចា ់េឹកចា ់ដីអ្ញ្ច ងឹណាស់។ 
េ៖ គាត់អ្ត់កដលចា ់លេ។ 
ក៖ ចាសចុោះលោកយាយតាំងេីលេលលលែៀបកាែជាមួយតាតាំងកតេីលេលអាយុប ុនាា នកដែ
លោកយាយ? 
េ៖ កាែតាងំកតេីលេលអាយុ១៨លណាោះេ្ុំ។ 



ក៖ ចាស១៨។ 
េ៖ កតគាត់េទង់៣០ គាត់បងេៃុំល្ចើនណាស់។ 
េ៖ ហាា៎ ...េទង់៣០លមល ោះ កម ឯង១៨គាត់៣០បងេីែជួែលមល ោះ និយាយេុសល ើយ។ 
េ៖ តាមាសគាត់អាយុល្ចើនជាងអ្ ។ 
ក៖ តាគាត់អាយុល្ចើន តាគាត់អាយុល្ចើនជាងយាយ យាយ១៨តា៣០ជាងលេលកាែ នឹង។ 
េ៖ មិនកមនលេ២០ជាងគាត់។ 
ក៖ ២០ជាងលេលណាោះមិនកមន៣០ជាងលេ យាយ្បក លជា្ច លំ ើយលមើលលៅ។ 
េ៖ គាត់ធាល ប់និយាយ្បាប់េ្ុំថាេុក នឹងបងគាត់១២ឆ្ន ំ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ គាត់និយាយថាេុក៣០ជាងល ើយគាត់១៨ នងឹេុសល្ចើនលេកណាស់។ 
ក៖ ចាស្បក លជាគាត់លភលចល្ចើនអ្ញ្ច ឹងណាស់ ចុោះលោកយាយ លោកតាគាត់ធាល ប់លនោះអ្ត់
លធាើសទោះលធាើអី្េលួនឯងអ្ត់តា?តាហាា៎ ...គាត់ធាល ប់លធាើសទោះេលួនឯងអ្ត់យាយ? 
េ៖ លចោះលធាើជាងលធាើអី្េលួនឯង។ 
ក៖ យាយតាធាល ប់លធាើសទោះេលួនឯងអ្ត់?គាត់លចោះលធាើសទោះអ្ត់? 
េ៖ គាត់អ្ត់លធាើសទោះលៅល ? 
ក៖ ចាស! 
េ៖ សទោះលធាើេលួនឯង។ 
ក៖ គាត់លចោះលធាើេលួនឯងកដែ? 
េ៖ ចាស! 
ក៖ ចាសមិនកមនជួលជាងលេ?េលោះទល់កតគាត់ជួលជាងបានគាត់លនោះ...ចុោះលោកយាយតាំងេី
តូចមកលោកយាយមានសលលំបាកអី្លេខ្ល ំងជាងលេ?តាំងេីតូចមកហាា៎? 
េ៖ គាត់មិនសូវេិបាកលេ។ 
េ៖ អ្នកណាលេ?? 
ក៖ យាយកាលលេលេីតូចមកធាល ប់មានសលលបំាកអី្លេខ្ល ំងជាងលេ?លៅលេលណា? 



េ៖ និយាយេី្បវតតិកម ឯងលៅជាមួយមាត យេិបាកកដែអ្ត់ ដូចជាលដើែលក់ដូែ ត់លនឿយសអីអ្ញ្ច ឹង
លៅណាស់ គាត់អ្ត់េិបាកលេមីអូ្នលអ្ើយ គាត់លកើតមកចំកូនលៅគាត់អ្នកមានគាត់អ្ត់េិបាក។ 
ក៖  ាា៎...លកើតមកចំកូនអ្នកមាន? 
េ៖ ល ើយគាត់អ្ត់មានេិបាកអី្លេលេ្បវតតិគាត់លនាោះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងយាយគាត់អ្ត់មានេិបាកអ្ត់មានអី្លេ។ 
េ៖ លៅកនុងបនទុកមាត យគាត់អ្ត់េិបាកអី្លេលេ។ 
ក៖ ចាសជីវភាេ្គាន់លបើកដែ។ 
េ៖ គាត់អ្ត់េិបាកលេកម គាត់មាន។ 
ក៖  ាា៎...មាត យលោកយាយមាន? 
េ៖ ជីតាែបស់គាត់ក៏មានកដែ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ គាត់អ្ត់មានេិបាកជីវភាេអី្េាោះខ្ត អ្ត់ ូបអ្ត់អី្លេ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ គាត់លេើបកតេិបាកលេើបកតប ុល េត ល ើយនឹងមានបតីអី្ នឹងលេ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ គាត់លៅលកាងជាមួយមាត យគាត់លៅចំកម ឪមាន ូបមានចុកធូែធាែ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ គាត់និយាយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងកាលលេលគាត់លៅលកាងគាត់ស្សណុក ្គាន់កតេិបាកលៅកនុងលេលជំនាន់ប ុល េត
ល ើយចាប់តាំងេីមាន្េសួ្វែេលួនឯងអា នឹងបានគាត់េិបាក? 
េ៖  នឹងល ើយ។ 
ក៖ ចុោះលោកយាយកាលលេលលៅតូចលោកយាយសងឃឹមចង់លធាើកាែរែអី្មួយអ្ត់?ឥ ូវដូច
ថាស្សោ ់កាែរែអី្លេយាយ? 
េ៖ េៃុំល ? 



ក៖ ចាស! 
េ៖ អ្ត់មានស្សោ ់អី្លេ អ្ត់មានចិតតលៅលលើអី្។ 
ក៖ អ្ត់ចង់ធាល ប់មានបំណង្បាថាន លធាើអី្មួយអ្ញ្ច ងឹណាស់? 
េ៖ អ្ត់ ដូចថាវាអ្ត់លចោះអ្កសែអ្ត់លចោះអានអ្ត់ចង់លធាើ។ 
ក៖ ចាសចុោះលោកយាយដូចថាមានេុកោលំបាកអី្លេលេៀតកដលលកើតល ើងចំលរោះលោកយាយ
លេលបចចុបបននអ្ញ្ច ឹងណាស ់មានធាល ប់មានបញ្ហា អី្លេេលោះលេៀតលេយាយ? 
េ៖ អ្ត់លេ អ្ត់មានបញ្ហា អី្លេលេៀតលេអ្ត់។ 
ក៖ ចាសោល់ថ្ែៃែស់លៅសុេស្វនតធមាតា? 
េ៖ ធមាតាលធាើកាែរែដល់កេដកៗលៅ សទងូៗលៅ។ 
េ៖ លធាើសអីលេលបើយាយឯងលៅលលើក្េ២០ឆ្ន ជំាងល ើយ មិន្េមថាអ្ត់មានលធាើអី្លេលេ លៅកតលលើ
ក្េអ្លញ្ច ោះលៅអ្ត់។ 
ក៖ លោកយាយគាត់លៅលលើក្េអ្ញ្ច ឹង២០ឆ្ន ំជាងល ើយ? 
េ៖ ចាសល ើយថាដល់កេដកសទងូលៅលធាើលៅ លធាើសអីលេឱ្យកតលេបល្មើនិយាយអ្ត់មានេិចាែណា
អី្និយាយឱ្យកតលឆ្លើយឱ្យកតែចួៗកតមតង និយាយេជិលលឆ្លើយ។ 
ក៖ ចុោះលោកយាយធាល ប់ទន់សម័យសលមតចតាលតើលោកយាយមានល តុកាែអី្លេេលោះលកើតល ើង
លោកយាយ?កាែលេលជំនាន់សលមតចតាេួតណាស់ សលមតចសី នុណាស់?លតើយាយបានជួបអី្
លេេលោះឬក៏ល តុកាែអី្លេេលោះ កដលធាល ប់បានលឃើ ផ្លទ ល់កភនកអ្ត់យាយ? 
េ៖ អ្ត់ អ្ត់មានលឃើ អី្លេ្គាន់កតដឹង...។ 
ក៖ យាយដឹងេីបញ្ហា អី្លេលៅយាយ? 
េ៖ េ្ុំវាលៅលកាងកដែ។ 
ក៖ ចាស! 
េ៖ អាយបុ ុនាា ន? 
េ៖ អ្ត់មានដឹងបញ្ហា លដកយប់ល ើងលម ចៗ? 
ក៖ យាយអ្ត់មានបានលឃើ ្គាប់កបក្គាប់លផ្លល ងអី្ផ្លទ ល់កភនកអី្? 



េ៖ ្គាប់កបក្គាប់លផ្លល ង កម ឯងលៅបឹងជំេន់លនាោះ ែត់យប់អា្ធា្ត វ  ូវ  ូ...មកនាំគាន ចូលកនុងែ
លតត ្តង់លស ាា៎...។ 
េ៖ មាន។ 
េ៖ អ្ត់និយាយ។ 
េ៖ មាន្គាប់មក។ 
េ៖ មិនកមនថាកម ឯងលភលចលស្វោះលេ កម ដល់កតសួែលៅដូចជាយា ងលម ចលេ។ 
េ៖ លេលផ្លល ងោក់មក។ 
ក៖ ដូចថាយាយគាត់ែកនឹកអ្ត់ទន់លឃើ អ្ញ្ច ឹងលៅណាស់។ 
េ៖ លចោះកតអ្ញ្ច ឹងលៅេិតភ័យខ្ល ច ្គាប់មកែត់លៅលដកវតតឯលណាោះ ែត់អី្អ្ញ្ច ឹងលៅ។ 
េ៖ អាថាែេិធអី្ កាលលេលចំបក់ នឹងលៅតូចៗអី្ែត់ចូលែលតត ្តង់លស នឹង។ 
ក៖ ចាសចុោះលោកយាយលអ្ើែ...មានអី្ចង់ផ្លត ំលស្ើលៅកាន់កូនលៅយាយជំនាន់ល្កាយអ្ត់យាយ 
ចង់មានរកយអី្និយាយអ្ញ្ច ឹងណាស?់ 
េ៖ ចាស! 
ក៖ ផ្លត ំលស្ើែអី្លេេលោះយាយ? 
េ៖ អ្ត់ អ្ត់លេ អ្ត់មានអី្។ 
ក៖ ដូចថាឱ្យេំ្បឹងលធាើអី្មួយឬក៏លជៀសសុតេីបញ្ហា ល្េឿងល ៀន ឬក៏លអាយលធាើអំ្លេើសុចែតិ 
អី្អ្ញ្ច ឹងណាស?់ 
េ៖ លអ្ើែ...! 
ក៖ យាយចង់ផ្លត ំអី្លេលៅយាយ? 
េ៖ ផ្លត ំកំុឱ្យលភលើតលភលើនអី្អ្ញ្ច ឹងលៅកម ឯងនិយាយអ្ត់លកើតលេល ?កម ឯងអ្ត់លចោះកណនាំកូនលៅលេ
ល ស្គាន់កតនិយាយប ុណណឹ ង នឹង ្គាន់កតថាេ្ុំចង់ឱ្យកូនលៅេ្ុំជំនាន់ល្កាយកំុឱ្យមាន...។ 
ក៖ ជួបបញ្ហា ល្េឿងល ៀន? 
េ៖ ជួបបញ្ហា ល្េឿងល ៀន ដូចជាលដើែលលង បលន់លេឬក៏អី្អ្ញ្ច ឹងលៅ និយាយអ្ត់លកើតយាយ 
លអ្ើយ...យាយ។ 



ក៖ លោកយាយដល់លេលគាត់លែៀងវលងាងលៅគាត់លែៀងស្វត ប់មិនសូវបានអ្ញ្ច ឹងណាសម់ានកត
កាែផ្លត ំលស្ើលអាយកូនលៅជំនាន់ល្កាយសុេសបាយល ើយេំ្បឹងលែៀនសូ្តល ើយកំុ្ប្េឹតត
ល្េឿងល ៀនអី្អ្ញ្ច ឹង។ 
េ៖ លធាើកតអំ្លេើលអអី្អ្ញ្ច ឹងលៅ។ 
ក៖ ចាសលធាើអំ្លេើលអ អ្ញ្ច ឹងេៃុំសូមអ្ែេុណលោកយាយល្រោះអី្ែខំ្នយាយនិយាយយូែលេក
ល ើយល្រោះអី្លោកយាយចាស់ល ើយ។ 
េ៖ ចាស់ល ើយ។ 
ក៖ ល ើយគាត់េិកាែកភនកលេៀតល ើយគាត់វលងាងល្ចើន ល ើយលោកយាយអ្ត់សូវបាននិយាយអី្
ដូចថានិយាយល្ចើនល ើយ។ 
េ៖ ែមា សក់ភនកសង។ 
ក៖ ចាសលោយស្វែមានបញ្ហា កភនកសង បញ្ហា ្តលចៀកសងល្ចើនមុេសង អ្ញ្ច ឹងេៃុំសូមអ្ែេុណ
លោកយាយកដលបានឱ្យេ្ុំសមាា សលៅកនុងថ្ែៃលនោះល ើយកាែសមាា សលនោះ្តូវបានោក់បញ្ចូ ល
លៅកនុងសកលវេិាល័យ ប ី វា យ យូ ស ែដឋអាលមែចិ ល ើយលអ្ើែ...លេបានោក់បញ្ចូ លលៅកនុង
លវបស្វយែបសស់្វោ នឹងល ើយលអ្ើែ...លោកយាយអាចឱ្យកូនលៅជំនាន់ល្កាយអាចស្វត ប់េី
សលមលងលឃើ េីែបូភាេែបស់យាយអ្ញ្ច ឹងបាន លដើមបីែកាេុកឱ្យលោកយាយ អ្ញ្ច ឹងេ្ុំសូមអ្ែ
េុណលោកយាយ សូមជំោបោលោកយាយ៕ 


