
លោកតាសួស ម ៉ុន គាត់ជាអ្នកលកើតលៅលេតតតាកកវ លហើយគាត់រស់លៅទីល ោះរហូត លែើកកែង
កតជំ ន់ប ៉ុែ ពត កតប ៉ុល ណ្ ោះកែែលេបានជំលែៀសលោកតាលេញពីស្សកុកំល ើ ត ។ លោក
តាបានឆ្លងកាត់របបសង្គ្រា មែ៏កសនជូរេត់ ព្ពមទំងព្កុមព្េួសារលោកតាក៏ែូល ន្ ោះកែរ។ លៅ
សម័យសង្គ្រា មែន់ នែ់ លោកតាបានល្វើជាទហានផងកែរ។លោកតាធ្លល ប់ល្វើជាព្បធ្លនភូមិ
លៅកន៉ុងស្សុកកំល ើ តផងកែរ។ លហើយសពវថ្ងៃគាត់រស់លៅជាមួយកូនលហើយព្បពនធបានសាល ប់ 
លហើយ។ 
 

ការសម្ភា សរបស់លោកតា សសួ ម ៉ុន 
 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស កញ ម ោភី េ៖ អ្នកព្តវូលេសម្ភា ស សួស ម ៉ុន 
 

ក៖  សូមជព្ម្ភបសួរលោកតា! ថ្ងៃលនោះេ្៉ុំម្ភនអារមម ៍សបាយរកីរាយកែែបានមកសម្ភា ស
លោកតា េ្៉ុំសូមអ្រេ៉ុ កែែលោកតាបានលអាយេ្៉ុំសម្ភា សលៅកន៉ុងថ្ងៃលនោះ លហើយការសម្ភា ស 
លនោះព្តូវបានល្វើល ើងលៅកន៉ុងស្សុកបាទី លេតតតាកកវ លហើយម្ភនទីតាំងលៅកន៉ុងភូមិងនែ់ទកសិ  
ឃ៉ុំព្កាំង្នង់ ស្សុកបាទី លេតតតាកកវ។ លហើយអឺ្...ស៉ុំលទសលោកតាលតើលោកតាម្ភនល ម្ ោះលពញ
ម្ភនល ម្ ោះអ្វីកែរលោកតា? 
េ៖ េ្៉ុំបាទ ល ម្ ោះលពញល ម្ ោះម ៉ុន។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ល ម្ ោះម ៉ុន។ 
ក៖ លោកតាម្ភនអាយ៉ុប ៉ុ ម នលហើយមកែែស់ពវថ្ងៃហនឹង? 
េ៖ ៨០លហើយ។ 
ក៖ ៨០?លោកតាម្ភន្ំឆ្ន ំកេមរម្ភន្ំថាលកើតលៅកន៉ុងឆ្ន ំ្?ឆ្ន ំវក ឬក៏ឆ្ន ំរកា? 
េ៖ ឆ្ន ំលថាោះ។ 
ក៖ ឆ្ន ំលថាោះ? 



េ៖ លកើតឆ្ន ំ១៩៤១។ 
ក៖ តាឆ្ន ំលថាោះែូេេៃ៉ុំកែរ េៃ៉ុំឆ្ន ំលថាោះ។ 
េ៖ អាយ៉ុ៨០លហើយហនឹង។ 
ក៖ ្សលោកតាម្ភនស្សុកកំល ើ តលៅឯ្កែរ? 
េ៖ ស្សុកកំល ើ តលកើតជាលៅព្តពំងសាន យ។ 
ក៖ ព្តពងំសាន យ? 
េ៖ បេច៉ុបបននលៅងនែទ់កសិ  សពវថ្ងៃលៅងនែ់ទកស ិ។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះលោកតាម្ភនបងបអូនប ៉ុ ម ន ក់កែរ? 
េ៖ េ្៉ុំម្ភនបងបអូន ៩ ក់។ 
ក៖ ៩ ក់? គាត់ម្ភនល ម្ ោះអី្លេេលោះលៅលោកតា? 
េ៖ ស្ស៣ី ព្បុស៦ កតសពវថ្ងៃលៅកត៣ ក់លទ។ 
ក៖ គាត់សាល ប់៣ ក់ គាត់ល ម្ ោះអី្លេេលោះលៅលោកតា? 
េ៖ បងបងអស់ល ម្ ោះសួស ម៉ុំ ព្បសុល ម្ ោះ សួស ម៉ុំ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ សួស លមឿន សួស ថ្ម  សសួ  ូ ស្សីហនឹង។ 
ក៖ ្ស!  
េ៖ សួស វ ន មួយលទៀត។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ បងស្សី។ 
ក៖ ្សអ្ស់លហើយលោកតាហ?ី 
េ៖ ហាស? 
ក៖ អឺ្...គាត់ទំងអ្ស់គាន លោកតារាប់អ្សល់ហើយ? 
េ៖ រាប់អ្ស់លហើយ។ 
ក៖ ្សពួកគាត់ទងំអ្ស់សែក់ត៣ ក់លទ? 



េ៖ សែ់កត៣ ក់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លៅកន៉ុងេំល្មបងបអូន៩ ក់ េ្៉ុំកូនទី៧លហើយ។ 
ក៖ ្សទី៧ លហើយេ៉ុោះពួកគាត់អ្នកលៅរសប់អូនលោកតាឬក៏យ ងលម េ? 
េ៖ បអូនៗ។ 
ក៖ បអូនៗគាត់អាយ៉ុប ៉ុ ម នកែរលោកតា? 
េ៖ ៧០ផ្លល យលហើយ ស្សមួីយព្បុសមួយ។ 
ក៖ ្សគាត់ម្ភនស្សុកកំល ើ តម្ភនែូេលៅជាមួយលោកតាកែរ? 
េ៖ លៅជាមួយគាន ។ 
ក៖ ្សលៅជាមួយគាន ។េ៉ុោះលោកតាតាំងពីតូេរហូតមកែែ់្ំលពញវយ័លតើលោកតាបានលរៀន
អ្វីេលោះលោកតា? 
េ៖ តាំងពីតូេមកេ្៉ុំលរៀន ពីលែើមមកេ្៉ុំលរៀនលៅវតត េ្៉ុំលរៀនជាមួយលោកជាមួយអី្ហនឹង្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ែែ់កតលពែឆ្ន ំ៥០(១៩៥០)ផ្លល យបារាងំវេូែស្សុក។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ បារាងំេូែព្តួតព្តាស្សុកកេមរលយើង េូែស្សកុបានជាម្ភនព្េបូលព្ងៀនអី្បលព្ងៀនទែ់អាយ៉ុ
ជាង២០។ 
ក៖ ្សលោកតាលរៀនបានថាន ក់ទីប ៉ុ ម នកែរ? 
េ៖ េ្៉ុំលរៀនបានថាន ក់ទី៧ពីលែើម។ 
ក៖ ្សទី៧ មកែែ់ឥ ូវឮលេថារាប់លផសងគាន លោកតាលហ? 
េ៖ លផសងគាន  ថាន ក់ទី១២លេោះកតេ៉ុោះមកៗ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ េ៉ុោះមក ទី១២ ទី១១ លេោះកតេ៉ុោះៗមកែែ់ទី៧អី្អ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ លោកតាម្ភនែឹងថាលម េបានជាលេរាប់អ្ញ្ច ឹងមកវញិអ្ត់? 



េ៖ លហ...អារាប់ហនងឹែូេជាមិនែឹងកែរ លេោះកតកកកព្ប លេោះកតឥ ូវវេ៉ុសពីម៉ុនកែរហនឹង្ស។់ 
ក៖ លព្ពោះឥ ូវលេរាប់ពីមួយលៅវញិ។ 
េ៖ លេរាប់ពីមួយលៅវញិ ពីម៉ុនលេរាប់ពីអាទី១២ហនងឹេ៉ុោះមកអាទី១២ហនឹង...លកមងៗ្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លកមងៗលេលរៀន។ 
ក៖ េ៉ុោះលោកតាលរៀនលៅទលនលបាទីហនឹងលតើលោកតា? 
េ៖ លរៀនលៅសាោទលនលបាទី។ 
ក៖ េ៉ុោះកែែម្ភនធ្លល ប់លរៀនសាោលផសងលទលោកតា? 
េ៖ អ្ត់កែែលរៀនលទ លរៀនលៅកតសាោទលនលបាទីហនឹង។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះលោកតាម្ភនធ្លល ប់បានលរៀនជំ ញអី្លផសងៗអី្អ្ត់? 
េ៖ អ្ត់កែែម្ភនជំ ញអី្លផសងៗលទ។ 
ក៖ ្សធ្លល ប់លរៀនកតលៅទលនលបាទីមួយ េ៉ុោះលោកតាម្ភន្សំាេ់លរឿងបងបអូនរបសល់ោកតា
កាែលពែលៅលកមងអ្ត់? 
េ៖ លទលរឿងបងបអូនែូេជាមិន្អីំ្អាលម េលទ។ 
ក៖ ែូេថាធ្លល ប់លរៀនអី្ជាមួយគាន អ្ញ្ច ឹង្ស់? 
េ៖ ហហ៎...បងបអូនលែងជាមួយគាន ្មមតាហនងឹ្ស់ ជួនកាែល ល្ ោះគាន រហូត។ 
ក៖ ធ្លល ប់ម្ភនែូេថាតាយយធ្លល ប់យកតា យកបងបអូនអី្លៅលែើរលែងលេតត្ លែើរកំសានតអី្លៅ
កន៉ុងលេតត្? 
េ៖ អ្ត់លទ អ្ត់កែែលទអ្ត់ម្ភនលទ។ 
ក៖ អ្ត់កែែលែើរលែងលៅ្? 
េ៖ អ្ត់កែែលែើរលទ លបើមកមកព្តឹមកតវតតទលនលបាទី អី្អ្ស់ហនឹងម្ភន។ 
ក៖ លោកតាកែែសាា ែ់ព្បាសាទអ្ងារវតតឬក៏កំពង់លសាមឬក៏អី្ៗអ្ត់កែែសាា ែ់? 
េ៖ ព្បាសាទអ្ងារវតតលទើបកតមកសាា ែ់ឥ ូវកែរពីម៉ុនអ្ត់កែែសាា ែ់លេ។ 
ក៖ ្ស! 



េ៖ លទើបកតសាា ែ់ឥ ូវ។ 
ក៖ ធ្លល ប់យកលៅលែងកែរលោកតា? 
េ៖ ធ្លល ប់លៅលែងមតងកែរ។ 
ក៖ ្សលៅហនឹងឥ ូវព្បាសាទមិនកមនែូេម៉ុន វព៉ុកកែរឥ ូវ។ 
េ៖ អឺ្...! 
ក៖ ពីម៉ុនលៅម្ភំឥ ូវរាងព៉ុកអ្សល់ហើយ។លហើយេ៉ុោះអឺ្...លោកតាលៅលែងទំងអ្សគ់ាន លតើលោក
តាហី? 
េ៖ អ្ត់លទ លៅម្ភន ក់ឯង។ 
ក៖ លពែឥ ូវមិនកមនលៅជាមួយកូនលៅលទលោកតាលហ? 
េ៖ អ្ត់លទមិនកមនលៅជាមួយកូនលទ ម្ភនលេលៅហនឹងលេ ំលៅ្ស់ លៅលហើយលៅប៉ុ យលេ
ផងលហើយលៅ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លហើយលមើែព្បាសាទហនឹងផង្ស់។ 
ក៖ ្សឆ្ៃ យកែរ ែូេថាពិបាកលយើងអាយ៉ុលព្េើនពិបាកជិោះលៅវហត់ពិបាកអី្។ 
េ៖ ពិបាកជិោះ។ 
ក៖ េ៉ុោះលោកតាលពែលៅពីតូេេូែេិតតលែងកែបងអី្លេលៅលោកតា? 
េ៖ កែបងលែងលកមងពីលែើមលែងេប់វង់េប់អី្ហនឹង។ 
ក៖ ្សលែងកតេប់វង់អ្ត់ម្ភនលែងលៅស អីូ្? 
េ៖ េប់វង់ដាក់លៅស អីូ្ហនឹង្ស់។ 
ក៖ ្សដាក់លៅស  ូលែងជាមួយមិតតភកតិលៅកន៉ុងភូមិហនឹងលោកតា? 
េ៖ លកមងៗលៅកន៉ុងភូមិហនឹង លកមងៗជិតៗគាន ហនឹងលែង។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះលពែលោកតាលៅលរៀនម្ភនមិតតភកតិជិតសនិទធអី្អ្ត់? 
េ៖ ម្ភនកតសាល ប់អ្សល់ហើយ។ 
ក៖ ្ស! 



េ៖ សាល ប់អ្ស់លហើយ។ 
ក៖ ្សអ្ត់ម្ភនសែ់អ្នក្លេអី្ម្ភន ក់? 
េ៖ អ្ត់ម្ភនសែ់លទព្េូក៏សាល ប់កែរ។ 
ក៖ គាត់អាយ៉ុលព្េើនៗលហើយ។ 
េ៖ អាយ៉ុលព្េើន។ 
ក៖ េ៉ុោះម្ភត យរបស់លោកតាល ម្ ោះអ្វីកែរលោកតា? 
េ៖ ម្ភត យល ម្ ោះ សរ នឹម។ 
ក៖ សរ នឹម។ 
េ៖ ឪព៉ុកល ម្ ោះ សួស ព្កូេ។ 
ក៖ ្សកាែលពែសាល ប់គាត់អាយ៉ុប ៉ុ ម នកែរលោកតា ម្ភត យ? 
េ៖ ម្ភត យេ្៉ុំសាល ប់អាយ៉ុ៧៦។ 
ក៖ ៧៦? 
េ៖ កតលបើឪព៉ុកអ្ត់ែឹងលទ។ 
ក៖ លោកតាម្ភន្ថំាគាត់លកើតឆ្ន ំអី្លេអ្ត់? 
េ៖ ែឹងកតម្ភត យឆ្ន ំមមី។ 
ក៖ មមី។លបើេិតថាឆ្ន មួំយពន់ប ៉ុ ម នលោកតាអ្ត់្ំលទលហ? 
េ៖ អ្ត់្លំទ។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះគាត់លកើតលៅឯ្កែរ? 
េ៖ លកើតលៅព្តពំងសាន យកែរ។ 
ក៖ ព្តពងំសាន យកែរ? 
េ៖ កំល ើ តលកើតជា។ 
ក៖ េ៉ុោះឪព៉ុករបស់លោកតាវញិ? 
េ៖ ឪព៉ុកគាត់ខាងលៅខាងភូមិក តឹ ងល្ោះ។ 
ក៖ ្សកតលៅភូមិជិតជិតគាន កែរ? 



េ៖ េ្៉ុំេិតថា៤ ៥េី ូពីគាន ហនងឹ។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះម្ភត យលោកតាកាែលពែលៅរស់គាត់ល្វើការអី្លេកែរ? 
េ៖ គាត់ល្វើកស្សល្វើអី្្មមតា។ 
ក៖ ្សគាត់ល្វើកស្ស េ៉ុោះលោកតាវញិ? 
េ៖ ល្វើកស្សែូេកតគាន ហនឹង ពីលែើមម្ភនល្វើអី្ល្វើកតកស្សហនឹង។ 
ក៖ ្សគាត់ល្វើកតកស្សមួយ? 
េ៖ ល្វើកតកស្សហនឹង។ 
ក៖ ្សពួកគាត់ស៉ុទធកតលៅកន៉ុងភូមិក តឹ ងជាមួយគាន ? 
េ៖ អ្ត់លៅកន៉ុងឃ៉ុំព្កាំង្នង់ ភូមិព្តពងំសាន យ ឃ៉ុំព្កាំង ្នង់ ស្សកុបាទី លេតតតាកកវ ព៉ុកល ោះ
គាត់លៅកនង៉ុភូមិក តឹ ង ស្សុកបាទី លេតតតាកកវកែរព្គាន់កតេ៉ុសភូមិគាន ។ 
ក៖ ្សលោកតាអ្ត់ម្ភន្ំគាត់ថាលកើតលៅកន៉ុងឆ្ន ំ្អ្ត់ម្ភនែឹងលទលហ? 
េ៖ អ្ត់ែឹងលទ។ 
ក៖ េ៉ុោះគាត់ម្ភនកែែព្បាប់ព្បវតតិអី្គាត់កាែលពែគាត់លៅពីលកមងអ្ត់? 
េ៖ គាត់និយយពីព្បវតតិកែរហនឹង្ស់ ព្បវតតិែូេថាពីលែើមអី្ពិបាកអី្អ្ញ្ច ឹង្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ែូេល្វើកស្សអី្ ស៉ុីកស្សស៉ុីហនឹងមិនព្េប់មិនព្គាន់អី្អ្ញ្ច ឹងលៅ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ស្សុកពរាងំអី្អ្ញ្ច ឹងលៅ វល្វើកស្សអ្ត់បានព្េប់ព្គាន់អី្អ្ញ្ច ឹងលៅ្ស់។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះគាត់ម្ភនធ្លល ប់ព្បាប់លោកតាថាគាត់ធ្លល ប់លរៀនលៅ្ធ្លល ប់លៅ្អី្េលោះអី្អ្ត់? 
េ៖ អ្ត់ អ្ត់លទគាត់អ្ត់លទ ឪព៉ុកគាត់លេោះអ្កសរលេោះអី្អ្ញ្ច ឹងកែរ គាត់លរៀនកតគាត់អ្ត់កែែព្បាប់
ថាលរៀនលៅ្លៅ្អ្ត់កែែព្បាប់ផង។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ម្ភត យអ្ត់លេោះអ្កសរលទ ពីលែើមម្ភនលេោះអ្កសរម្ភនលេោះអី្លទ។ 
ក៖ ពួកគាត់អ្ត់កែែបានធ្លល ប់លរៀនលទព្បកហែ។ 



េ៖ អ្ត់អ្ត់កែែបានលរៀនលទ។ 
ក៖ ជំ ន់ម៉ុនអ្ត់ម្ភនកែែបានលរៀន។ 
េ៖ ជំ ន់ហនឹងអ្ត់ម្ភនអី្លទ។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះព្បពនធរបសល់ោកតាែូេថាគាត់លរៀបការជាមួយលោកតា លដាយសារឪព៉ុកម្ភត យ
គាត់ផសំផា៉ុំឬក៏លោកតាស្សោញ់គាន យ ងលម េ? 
េ៖ អ្ត់លទ ជំ ន់ប ៉ុែ ពតលទ លរៀបហនឹង។ 
ក៖ ហហ៎...ប ៉ុែ ពតលរៀបឱ្យ? 
េ៖ ប ៉ុែ ពតលរៀបឱ្យ។ 
ក៖ ្សគាត់លៅកន៉ុងភូមិហនឹងកែរឬក៏គាត់លម េ? 
េ៖ គាត់លៅកន៉ុងភូមិហនឹងកែរ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លៅភូមិហនឹង ព្តូវជាបងបអូន។ 
ក៖ ព្តូវជាបងបអូន?្សគាត់អាយ៉ុប ៉ុ ម នលហើយលោកតា? 
េ៖ ហ៉ុ.ី..៧០ជាង កាែកែែសាល ប់ហនឹង៥៨ កតសាល ប់ជាង១០ឆ្ន លំហើយហនឹង លបើលៅឥ ូវជាង
៧០។ 
ក៖ ្សគាត់ល្វើការររអី្លេកែរកាែលពែគាត់លៅរស់លោកតា? 
េ៖ ល្វើកស្ស្មមតាជាមួយគាន អី្អ្ញ្ច ឹងលៅ។ 
ក៖ លបើលោកតាក៏លៅល្វើកស្សហនងឹកែរ? 
េ៖ ល្វើកស្សកែរ។ 
ក៖ អ្ត់ម្ភនកែែថាធ្លល ប់ល្វើការររអី្លេលផសងអី្? 
េ៖ ធ្លល ប់ពីឆ្ន ំ៨០ប ៉ុ ម នលទ ធ្លល ប់ល្វើព្បធ្លនភូមិ៤ឆ្ន  ំ៥ឆ្ន ំហនឹងកែរហនឹង។ 
ក៖ លៅព្បធ្លនភូមិហនងឹកមនលទលោកតា? 
េ៖ ព្បធ្លនភូមិងនែ់ទកសិ ហនឹង។ 
ក៖ធ្លល ប់កតល្វើព្បធ្លនភូមិមួយលទលោកតាល្ោះលហើយនឹងល្វើកស្ស? 



េ៖ ម្ភនល្វើព្បធ្លនភូមិ ល្វើកស្សហនឹង។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះលោកតាម្ភនធ្លល ប់េង្ំពីព្បវតតិរបបប ៉ុែពត អី្េលោះលទលោកតា? 
េ៖ ងីមិន្ំព្បវតតិប ៉ុែ ពត របបប ៉ុែ ពតឱ្យល្វើការបាត់មួយថ្ងៃមិនេូែផទោះ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លហើយបបរ៣កំប ៉ុងមួយេទោះអី្ហនឹងអ្ញ្ច ឹង្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ល្វើការអ្ត់ម្ភនលពែឈប់ឈរលទ។ 
ក៖ លោកតាធ្លល ប់ជួបការែំបាកអី្លេេលោះកែរ? 
េ៖ ជំ ន់ប ៉ុែ ពតវពិបាកពិបាកកមនកទនហនឹង។ 
ក៖ លេម្ភនកែែថ្វ  ល្វើបាបអី្អ្ត់? 
េ៖ អ្ត់លទ វព្គាន់កតលព្បើលយើង។ 
ក៖ លោកតាធ្លល ប់ល្វើអី្វេលោះលៅកន៉ុងលនោះហនឹង? 
េ៖ ជំ ន់ប ៉ុែ ពតជីកកព្ពកជីកអី្លស្សេកតលេលព្បើហនឹង្ស់។ 
ក៖ លហើយម្ភនបានលេញលៅជួបយយអី្លទ? 
េ៖ ជួបមតងមតងកែរ ជួនកាែែែ់កតថ្ងៃលេឱ្យឈប់លៅលេឱ្យមកផទោះមក។ 
ក៖ ហហ៎...ម្ភនលពែឱ្យសព្ម្ភក? 
េ៖ លេម្ភនឱ្យសព្ម្ភកកែរហនឹង។ 
ក៖ ្សលេឱ្យមកផទោះលេអ្ត់ម្ភនខាល េលយើងែួេរត់ែួេអី្លទលោកតាល្ោះ? 
េ៖ អ្ត់លទ អ្ត់ខាល េរត់ រត់ក៏រត់អ្ត់រួេកែរ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ រត់ឯ្។ 
ក៖ ពទធ័អ្ស់លហើយលហ? 
េ៖ អ្ត់ពទធ័លទ ឧបម្ភថារត់ លយើងរត់ពីហនឹងលៅព្តឹមខាន រលៅហនឹងលេ្ប់លហើយ វកបលកលយើងកបលក
្ស់កបលកលេ្ប់លហើយ លេ្ប់សួរលហើយ។ 



ក៖ ហហ...លេ្ប់? 
េ៖ សួរែំ ឹងលហើយលេយកលៅថ្វ  ល្ែលហើយ។ 
ក៖ ហហ៎...! 
េ៖ លហើយរត់អ្ត់រួេលទ។ 
ក៖ លព្ពោះពួកគាត់លេសាា ែ់មន៉ុសសកន៉ុងព្កមុ? 
េ៖ លេសាា ែ់ លេសាា ែ់្ស់។ 
ក៖ សាា ែអ់្ស់លហើយ? 
េ៖ លៅភូមិហនឹងលេសាា ែ់មន៉ុសស លហើយែូេរត់មកពី្មក រត់ពីភូមិហនងឹលហើយលេសាា ែ់
លហើយេកមលកសួរលហើយ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លៅ្មក្អី្ លហើយម្ភនសំប៉ុព្តអី្អ្ត់សបំ៉ុព្តហនឹង្ស់។ 
ក៖ ហហ៎...ស៉ុទធកតម្ភនសំប៉ុព្តឱ្យសរលសរលទៀត។ 
េ៖ លបើមន៉ុសសស្សួែព្បួែអី្លេម្ភនសំប៉ុព្តឱ្យមក។ 
ក៖ ហហ៎...! 
េ៖ កតលបើថារត់អាហនងឹលេ្ប់លហើយ ្ប់រកលនោះល ោះមិនលឃើញហនឹងលេថ្វ  ល្ែលហើយ។ 
ក៖ ហហ៎...វស៉ុទធកតម្ភនកបួនម្ភនេាប់អី្របស់វលហើយៗ។ 
េ៖ វម្ភនកបួនេាប់លហើយ ទ៉ុកថាលមភូមិឱ្យរត់អ្ត់សំប៉ុព្តអី្ក៏អ្ត់ព្បលយជន៍។ 
ក៖ ទែ់កតម្ភនសំប៉ុព្ត? 
េ៖ ទែ់កតម្ភនសំប៉ុព្ត។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ កតលមភូមិលេមិនកែែថាឱ្យលយើងរត់លេញលទថាអ្ញ្ច ឹង លទោះរត់ក៏មិនែឹងលៅ្កែរ។ 
ក៖ ហនឹងលហើយវលៅព្េបលពញថ្ផទព្បលទសកតមតងតា? 
េ៖ លៅព្េបលែើថ្ផទព្បលទសកតមតង ែែ់លពែរត់េូែថ្ព្ពបានបាយឯ្ស៉ុ ី លៅលេលឃើញលេ
្ប់រតឹកត្ៃន់លទៀត អាហនឹងជំ ន់ប ៉ុែ ពត។ 



ក៖ លបើលយើងលៅលនោះលយើងបានហូបេលោះ។ 
េ៖ លៅលនោះលេលព្បើលេអី្លយើងលេឱ្យហូបឱ្យអី្្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ កតេូែថ្ព្ពលស្សេ េប់កតលេលឃើញលេអ្ត់សួរអី្លទ លេថ្វ  ល្ែកតមតង។ 
ក៖ ្សនិយយលៅឱ្យកតម្ភនអ្នករត់េឺអ្ត់បានកតមតង។ 
េ៖ អ្ត់បាន លេរត់ក៏រត់អ្ត់រួេ លទោះកតកតលេឱ្យរត់ក៏រត់មិនរួេកែរ។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះលោកតាកាែលពែលរៀបការហនឹងប ៉ុែ ពតជាអ្នកផសំផា៉ុំឱ្យកមនអ្ត់? 
េ៖ ប ៉ុែ ពតផសំផា៉ុំឱ្យ។ 
ក៖ និយយលៅអ្នក្មិនព្ពមក៏ព្តូវកតព្ពមកែរ។ 
េ៖ មិនព្ពមក៏ព្តូវកតព្ពមកែរអ្នក្មិនព្ពមថាឯងខាម ំងថាអី្អ្ញ្ច ឹងលៅ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លេល្វើបាបលៅ្ស់ បញ្ជូ នលៅ្បាត់លៅ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លៅឆ្ៃ យអី្លៅលបើលយើងមិនព្ពម. 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លេថាលយើងព្បឆ្ងំអ្ងាការអ្ញ្ច ឹងលៅ។ 
ក៖ ្សលពែលយើងហូបហនឹងលយើងហូបអ្ត់ព្េប់ព្គាន់កតលទបានកតម្ភន ក់តិេៗ? 
េ៖ ហូបអ្ត់ព្េប់ព្គាន់កតលទ បានកតតិេតួេៗហនឹង្ស់ ហូបក៉ុំឱ្យកតរប់ហនឹង។ 
ក៖ អ្ត់ម្ភនកម្ភល ំងល្វើការ? 
េ៖ អ្ត់ម្ភនលទ ម្ភនកម្ភល ំងឯ្បបរអី្ហនឹងវគាម នកម្ភល ំងល្វើការលទ។ 
ក៖  កាែលពែឆ្លងកាត់របបហនឹងលោកតាអាយ៉ុព្បកហែប ៉ុ ម នលៅ? 
េ៖ ជំ ន់ហនឹងអាយ៉ុព្បកហែេង់៤០កែរលហើយ ៤០លហើយ។ 
ក៖ លព្េើនកែរលហើយ។ 
េ៖ អាយ៉ុលព្េើនកែរហនងឹ។ 



ក៖ េ៉ុោះលោកតាម្ភនលេោះអានអ្កសរកេមរ ឬសរលសបានអី្េលោះអ្ត់លៅ? 
េ៖ លេោះ។ 
ក៖ លេោះ? 
េ៖ អ្កសរបារាងំក៏លេោះកែរ ប ៉ុកនតនិយយអ្ត់លកើត អ្ត់លេោះនិយយ។ 
ក៖ លភលេអ្ស់លហើយ? 
េ៖ អ្កសរអី្ហនឹងសរលសលកើតទំងអ្ស់។ 
ក៖ កាែលពែលរៀនបានលរៀនភាសាអី្លេកែរលោកតា? 
េ៖ លរៀនភាសាកេមរលហើយបារាងំ។ 
ក៖ កេមរលហើយបារាងំ។ 
េ៖ និយយអ្ត់លេោះលទ។ 
ក៖ ្សលេបញ្ចូ ែកន៉ុងកមមវ ិ្ ីរែឋកតមតងបារាងំលហលោកតា? 
េ៖ កមមវ ិ្ ីរែឋ។ 
ក៖ លហត៉ុអី្លេបញ្ជូ ែអ្ញ្ច ឹងលៅ? 
េ៖ ពីលែើមមល េមវជិាជ បារាងំ បារាងំវេូែស្សុកកេមរ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ បារាងំវេូែមកស្សុកកេមរ្ស់ វព្តួតព្តាំកេមរលយើងជិត១០០ឆ្ន ំល្ោះ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ បារាងំហនឹង្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លម្ភល  ោះលហើយលេយកអ្កសរបារាងំឱ្យលយើងលរៀនលៅ។ 
ក៖ ្សអ្ញ្ច ឹងបានេ្៉ុំលឃើញ្ស់ៗជំ ន់ម៉ុនលេោះបារាងំជាង។ 
េ៖ ពីម៉ុនលព្េើនលេោះលព្ពោះអី្លេលព្េើនលរៀនភាសាបារាងំ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លរៀនលៅថាន ក់ទី១០ទីអី្មក្ស់។ 



ក៖ ្ស! 
េ៖ លរៀនបារាងំហនឹង្ស់ ម្ភនអី្។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះអ្ត់ម្ភនលេោះភាសាអី្លផសង? 
េ៖ អ្ត់ លយើងអ្ត់កែែលរៀន។ 
ក៖ េ៉ុោះលោកពូម៉ុនគាត់ធ្លល ប់ព្បាប់ថាម្ភនបញ្ចូ ែកន៉ុងកមមវ ិ្ ីរែឋហនងឹម្ភនបញ្ចូែភាសាលវៀត 
្មអ្ញ្ច ឹងជំ ន់លោកតាអ្ត់ម្ភនលទ? 
េ៖ អ្ត់ម្ភនលទ អ្ត់ម្ភនលវៀត្ម ម្ភនកតបារាងំមួយលទ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ អ្ង់លេលសក៏អ្ត់ម្ភនកែរ។ 
ក៖ ្សជំ ន់លផសងគាន  ផ្លល ស់បតូរ។ 
េ៖ លផសងពីគាន លទ។ 
ក៖ លេបតូរអ្ស់រែីងលៅ។ 
េ៖ ហនឹងលហើយ ជំ ន់វេ៉ុសគាន ។ 
ក៖ លហើយេ៉ុោះលោកតាលពែ្ំធ្លត់មកឆ្លងកាត់របបអី្លេេលោះលៅលោកតា? 
េ៖ ហ៉ុី...តាំងពីលកមងែូេជាលព្េើនរបប្ស់ តាំងពីជប ៉ុនមកក៏ទន់។ 
ក៖ ជប ៉ុនម្ភនកែរ? 
េ៖ ជប ៉ុនមកព្តួតព្តាកេមរមតងកែរ រេួពីជប ៉ុនមកែូេជាឥសសរ ពីអ្ញ្ច ឹងលៅមួយជំ ន់លៅឥសសរ
ហនឹងេាំងជាមួយបារាងំ កេមរលយើងេាំងជាមួយបារាងំ បារាងំវលៅស្សុកលៅ្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ វព្បេែ់សអីៗវព្តួតព្តាកេមរតាំងពីឆ្ន ំប ៉ុ ម នលទ ែូេជា៥០ប ៉ុ ម នលទ ៥២ ៥៣ហនឹង(១៩៥២ 
១៩៥៣)វព្បេែ់ឱ្យកេមរលយើងវញិលៅ កែងព្តួតព្តាលៅ។  
ក៖ ្ស! 
េ៖ លហើយលបើទន់មកទន់ជំ ន់ែន់ នែ់អ្ញ្ច ឹងមក មកអាពត មករបបសពវថ្ងៃហនឹងលទៀត 
៣ ៤ជំ ន់ហនឹងព្គាន់កតទន់។ 



ក៖ ្សលោកតាេិតថារបបមួយ្កែែល្វើឱ្យលោកតាពិបាកជាលេ? 
េ៖ ហ៉ុី...របបកែែពិបាកខាល ំងម្ភនកតរបបប ៉ុែ ពតហនឹងលទ។ 
ក៖ ្សប ៉ុែ ពត អាហនឹងែូេសង្គ្រា មអ្ញ្ច ឹងវល្វើបាបមន៉ុសស លបើរបបលផសងៗលរៀង្មមតា។ 
េ៖ លរៀងេួរសម។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះលោកតាែឹងងីបានបារាងំមកព្តួតព្តាស្សុកកេមរលយើងអ្ត់? 
េ៖ វព្តួតយូរលហើយ វព្តួតយូរលហើយេ្៉ុំលៅលកមងអ្ត់សូវែឹង្ំល ើងលឃើញបារាងំហនឹងកតមតង។ 
ក៖ ្សលកើតមកលឃើញកតមតង។ 
េ៖ កតបារាងំមកព្តួតព្តាលយើង វជិត១០០ឆ្ន ំលហើយ វមកព្តួតព្តាេិតលៅវកាត់ទឹកែីកេមរលយើង
ឱ្យលៅយួនលៅលទៀតលៅ្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ មិនែឹងលរឿងជាយ ងលម េយ ងលម េលទ។ 
ក៖ លរឿងែំអិ្តលព្េើន។ 
េ៖ កាត់ហនឹងម្ភនតិេអី្១០ លេតត ប ៉ុ ម ន១០លេតតហហ៎...ឱ្យយួនសពវថ្ងៃ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ កែែលយើងលេោះកតលៅថាកមព៉ុជាលព្កាមៗហនឹង្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ អាហនងឹែីកេមរលទ កតបារាងំកាត់ឱ្យ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ កតលរឿងយ ងលម េមិនែឹងលទ មិនសូវែឹងកែរ មិនែឹងថាអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ េ៉ុោះលហត៉ុអី្បានជាវព្ពមលេញពីទឹកែីកេមរស្សែួលមល ោះលោកតា? 
េ៖ សីហន៉ុថ្វ  ។ 
ក៖ គាត់អាេថ្វ  ឈនោះបារាងំកែរ? 



េ៖ កេមរថ្វ  កេមរហនឹង ថ្វ  កេមរ ឮកតថ្វ  ថ្វ  មិនលែបើក្ស់បារាងំហនងឹ្សប់ារាងំ ែែ់លនោះសីហន៉ុ 
ទទួែថ្វ  អ្ញ្ច ឹងលៅ្ស់ ថ្វ  ៗ បារាងំលៅក៏ឱ្យកេមរ ម្ភនកាំលភលើងលឈើម្ភនកាំលភលើងសអី បារាងំវស៉ុំ
្ញ់កេមរលយើងលៅ ្ញល់ហើយវព្បេែ់ទឹកែីមកឱ្យកេមរលយើង។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លយើងល្វើលម េល្វើលៅវកែងព្តួតព្តាលហើយ។ 
ក៖ លបើនិយយពីព្បវតតិស្សុកកេមរវញិែូេថាវស៉ុទធកតអាង៌កំបាំងកតលយើងអ្ត់អាេែឹងបាន។ 
េ៖ ហនឹងលហើយអាង៌កំបាំងលយើងមិនអាេែឹងបានព្គាន់កតលយើងែឹងព្តួសៗអ្ញ្ច ឹងលៅ្ស់។ 
ក៖ េ៉ុោះលោកតាម្ភនែឹងពី ក៥ េៃ៉ុំែូេជាអ្ត់សវូែឹងលៅកកនលងហនឹងលសាោះ? 
េ៖ ក៥លនោះលហ? 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ក៥លនោះហ ៉ុន កសនហនឹងលតើ។ 
ក៖ លហត៉ុអី្បានម្ភន ក៥ វម្ភនលម េអី្លម េ? 
េ៖ តាមនិយយលេលយើងែូេថាលយើងហ ៉ុន កសនលេឱ្យយលៅឆ្ា រថ្ព្ព ប ៉ុកនតអ្នកលៅថាមិនកមនលៅ
សាា រថ្ព្ពថាលៅសាព យព្គាប់ឱ្យយួន ថ្វ  អាកេមរលយើង អាកេមរព្កហមហនងឹ្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងវញិលតើ ហនឹងអ្នកលៅលេនិយយអ្ញ្ច ឹងវញិ្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លបើតាមពីលយើងលនោះលៅថាលេឱ្យលៅឆ្ា រថ្ព្ព។ 
ក៖ កតធ្លត៉ុពិត។ 
េ៖ យកព្គាប់ឱ្យយួនហនឹង្ស់ឱ្យយួនថ្វ  កេមរហនងឹ្ស់ កេមរព្កហមហនងឹ្ស់។ 
ក៖ ឱ្យលយើងយកព្គាប់លៅ? 
េ៖ ហនឹងលហើយ។ព្គាប់ហនឹងឱ្យជួយជញ្ជូ នវហនឹងហា...យកលៅជួយកេមរព្កហមហនឹង្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងលទ។ 



ក៖ កេមរលយើងជញ្ជូ នព្គាប់កាំលភលើងយកលៅឱ្យលវៀត្មហនឹង? 
េ៖ ហនឹងលហើយយកលៅឱ្យថ្វ  កេមរព្កហម។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ កតកផនការលេលេថាលៅឆ្ា រថ្ព្ពលទ កតែែ់អ្នកលៅលេែឹង ថាហហ៎...យកព្គាប់ថាលៅលនោះលៅ
ជញ្ជូ នព្គាប់ឱ្យលវៀត្មលតើ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ឱ្យមកថ្វ  កេមរលយើងហនឹង្ស់។ 
ក៖ ហហ៎...ឱ្យកេមរសម្ភល ប់កេមរអ្ញ្ច ងឹលៅ។ 
េ៖ ឱ្យកេមរសម្ភល ប់កេមរអ្ញ្ច ឹងលៅ។ 
ក៖ លហើយលោកតាអ្ត់ម្ភនបានពួកលេ្ប់យកលៅផងហី? 
េ៖ អ្ត់លទ អ្ត់កែែលៅលទ កែែលៅកតកំពង់លសាម។ 
ក៖ លោកតាលៅកំពង់លសាមលៅល្វើអី្លេលៅ? 
េ៖ លៅឆ្ា រថ្ព្ពអាហនងឹលៅឆ្ា រថ្ព្ពកមន។ 
ក៖ ឆ្ា រថ្ព្ពកមន? 
េ៖ ឆ្ា រថ្ព្ពកមន។ 
ក៖ ឆ្ា រថ្ព្ពលែើមបីអី្លេតា លៅកកនលងហនឹង? 
េ៖ មិនែឹង។ 
ក៖ អាហនងឹស៉ុទធកតជាែបិេរបសល់េ។ 
េ៖ ែបិេរបស់លេហនងឹ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ កតតាមសាម នលៅ លេឱ្យឆ្ា រថ្ព្ពឆ្ា រកមន កតកព្កងលោម្ភនខាម ំងម្ភនអី្លៅហនឹង្ស។់ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ប ៉ុកនតលៅហនឹងលឃើញកកនលងខាម ងំកែរ។ 
ក៖ ្ស! 



េ៖ លឃើញែែ់ឯងលនោះវលៅលព្េើនលពក វរត់បាត់អ្ស់លៅ លឃើញលកមងៗលៅកំពង់លសាម។ 
ក៖ អ្នកខាម ងំហនឹងលវៀត្មកមនតា? 
េ៖ កេមរលយើងហនឹង កេមរព្កហមហនឹង។ 
ក៖ កេមរព្កហមកែែវខាច ត់ខាច យលៅហនឹង្ស។់ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លរឿងវអ្ញ្ច ឹងលទ វឱ្យឆ្ា រលេោះកតសាា រផលូវហនឹងលែើរលៅ។ 
ក៖្៎!!េ៖កតលេលអាយលយើងលៅលមើែហនឹងកព្កងម្ភនខាម ំងម្ភនអី្អ្ត់ហនឹង កេមរព្កហមអី្ហនឹងខាម ំង
ហនឹងកេមរព្កហម្ស់។ 
ក៖ េ្៉ុំធ្លល ប់ឮថាអ្នក ក៥ ហនងឹលៅស៉ុទធកតសាល ប់ កតលៅកតម្ភនអ្នកអាេរស់រួេមកបានកែរតា? 
េ៖ សាល ប់្ញ់។ 
ក៖ ្ញខ់ាល ំង? 
េ៖ សាល ប់្ញ់អាេលោះជាន់មីនលៅ ហនឹងលៅថ្ប ែិនលទ េលោះជាន់មីនេលោះ្ញ់ ្ញ លព្េើន្ស់។
្ញ់ហនឹងសូមបីកតភូមិហនឹងក៏ម្ភនរប់កែរ រប់ប ៉ុ ម ន ក់លហើយ។ 
ក៖ េៃ៉ុំឆ្ៃែ់ថាលហត៉ុអី្ទឹកែីហនឹងកបរជា្ញ់វញិលដាយសារងីបានជាអ្ញ្ច ឹងលដាយសារអី្បានជា
វ្ញ់អ្ញ្ច ឹង? 
េ៖ ្ញ់អាហនឹងលេថា្ញ់ទឹក្ញ់ែី អាហនងឹមិនែឹងថាទឹកែីលេយ ងលម េ មិនែឹងយ ង
លម េ? 
ក៖ កតឥ ូវសម័យឥ ូវទឹកែីហនឹងអ្ត់ម្ភន្ញល់ទ។ 
េ៖ អ្ត់ម្ភន្ញ់លទ លបើឥ ូវលកើតផារលកើតអី្ម្ភនផទោះប ៉ុនៗ្ ីលហើយហនឹង។ 
ក៖ េៃ៉ុំឆ្ៃែល់ហត៉ុអី្ក៏ម្ភនការផ្លល ស់បតូរអ្ញ្ច ឹង? 
េ៖ ពីម៉ុនថ្ព្ព្ស ់កាែម៉ុនថ្ព្ពកមនហនឹង កតឥ ូវអ្ត់លទ។ 
ក៖ ្ស្ញ់កកនលង ក៥ ហនឹងកកនលងលេតតអី្លេលៅតា? 
េ៖ លេតតថ្ប ែិន។ 
ក៖ លេតតថ្ប ែិន? 



េ៖ បាទលៅពីបាត់ែំបងលៅ។ 
ក៖ កកនលងហនឹងលពែម៉ុន្ញ់? 
េ៖ ្ញ់កតលពែម៉ុន កតឥ វូអ្ស់លហើយ។ 
ក៖ េៃ៉ុំព្បកហែកាែលពែប ៉ុ ម នឆ្ន ំម៉ុនេៃ៉ុំលៅលែងថ្ប ែិនកែរអ្ត់្ញ់ផង។ 
េ៖ ហ៉ុី...ម្ភនសអីឥ ូវអ្ត់្ញល់ទ។ 
ក៖ ឥ ូវអ្ត់ម្ភន្ញ់លទ? 
េ៖ អ្ត់ម្ភន្ញ់លទ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លហើយលបើលៅហនឹងលៅ១០្ញ់ទំង១០ហនឹង លៅឆ្ា រថ្ព្ពថាលៅយកព្គាប់ឱ្យលវៀត 
្មហនឹងលៅ១០្ញ់ទងំ១០ មិន្ញ់លៅល្ោះ មកែែ់លនោះក៏្ញ់។ 
ក៖ េៃ៉ុំឆ្ៃែ។់ 
េ៖ េៃ៉ុំឆ្ៃែក់ែរ។ 
ក៖ ថាលហត៉ុអី្ទឹកែីអ្ញ្ច ឹងលម េអ្ញ្ច ឹង? 
េ៖ មិនែឹងជាយ ងលម េអ្ញ្ច ឹង្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ េៃ៉ុំវមិនែឹងកែរ។ 
ក៖ ែូេជាពិបាកកែរកកនលងហនឹង េ៉ុោះលោកតាម្ភនកែែធ្លល ប់លៅលែងលេតត្េលោះអ្ត់យយ?
ែូេថាធ្លល ប់លៅ មិនកមនលៅលែើរលែងលទ ែូេថាធ្លល ប់លៅកកនលងលេតត្ េលោះអ្ត់? 
េ៖ លេតត? 
ក៖ ធ្លល ប់លៅ្េលោះ? 
េ៖ លែើរលែងលហ? 
ក៖ មិនកមនជាលៅលែើរលែងលទ លៅល្វើការឬក៏លៅព្គាន់ថាធ្លល ប់សាា ែ់លេតត្ េលោះអ្ញ្ច ឹងលៅ
្ស់? 



េ៖ សាា ែ ់សាា ែ់កែរលេតត លៅកាែលពែជំ ន់ែន់ នែ់ហនឹងល្វើទហានលែើរលពញទឹកលពញែី
ហនឹង។ 
ក៖ ្សព្បកហែជាបានប ៉ុ ម នលេតតលៅលោកតា កាែលពែជំ ន់ហនងឹ? 
េ៖ ហ៉ុី...ព្បកហែជា៦ ៧លេតតកែរ ព្គាន់កតសាា ែ។់ 
ក៖ ្សេ៉ុោះឥ ូវលោកតាអ្ត់បានលែើរលែងឯ្លព្ៅពីលសៀមរាបអ្ងារវតតហនឹងលទហ?ី 
េ៖ កែែកែរ លៅលកាោះក៉ុងលៅអី្ហនឹង។ 
ក៖ ហ៉ុី...បានលែើរឆ្ៃ យកែែលោកយយ។ 
េ៖ កំពតអី្។ 
ក៖ ្សលៅែូេថាម្ភនកម្ភល ំង។ 
េ៖ លៅលសៀមរាបហនងឹ។ 
ក៖ ម្ភនកម្ភល ំងលែើរលេោះកតលែើរឱ្យលហើយក៉ុំឱ្យលពែលយើងលេាយលៅក៉ុំឱ្យពិបាកលែើរ។ 
េ៖ ្សតិ់េលទៀតលៅលែើរមិនរួេហនឹង។ 
ក៖ ្សលបើ្ស់ៗេលោះគាត់អ្ត់បានកកនលង្ក៏គាត់អ្ត់កែែបានសាា ែអ់្ញ្ច ឹងហា...ែូេថា
លពែគាត់សាល ប់លៅសាត យអ្ញ្ច ឹងលៅ្ស់។ 
េ៖ សាត យ សាត យ។ 
ក៖ លយើងលៅម្ភនកម្ភល ំងម្ភនជីវតិហនឹង្ស់លយើងលែើរឱ្យសាា ែ់កកនលងលនោះ កកនលងលនោះឱ្យសាា ែ់
អ្ញ្ច ឹងលៅ។ 
េ៖ លែើរឱ្យសាា ែ់។ 
ក៖ ្សលោកតាធ្លល ប់ល្វើទហានលេ្ប់ឱ្យលៅឬក៏សមព្េ័េិតត? 
េ៖ អ្ត់លទ ទហានសមព្េ័េិតត លទោះមិនសមព្េ័េិតតក៏លេ្ប់កែរ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លឃើញ្ប់លហើយ។ 
ក៖ ហហ៎...! 
េ៖ ឱ្យកតលឃើញ។ 



ក៖ ឱ្យកតមន៉ុសសព្បសុព្េប់អាយ៉ុ? 
េ៖ ឱ្យកតព្បុស អាយ៉ុជា២០ជាងអី្ហនឹងស៉ុទធកត្ប់លហើយ។ 
ក៖ ្សលទោះលយើងកំព៉ុងកតលរៀនកំព៉ុងកតល្វើសអីៗក៏លដាយ? 
េ៖ កំព៉ុងលរៀនក៏លដាយ ឱ្យកតលឃើញ្ប់។ 
ក៖ លពែហនឹងលៅេាងំជាមួយលវៀត្ម លៅេាងំជាមួយប ៉ុែ ពតឬក៏អ្នក្លេតា? 
េ៖ ទហានៗែន់ នែ់េាំងលនោះ េាំងជាមួយកេមរកែរ ម្ភនយួនកែរហនឹងយួនមួយៗ លេលៅថា
យួនលយៀកក៉ុង យួនមួយៗលព្ៅពីហនងឹស៉ុទធកតកេមរឯង កេមរលៅថ្វ  កេមរកតែកែែៗហនឹង។ 
ក៖ ្សតាម្ភន្ំថាព្បជាជនលវៀត្មហនឹងពីែំបូងលម េបានេូែមកកន៉ុងទឹកែីកេមរលយើង ែូេ
ថាលែើកម៉ុនម្ភនលព្េើនអ្ញ្ច ងឹអ្ត់? 
េ៖ អ្ត់ វេូែ វលេញេូែលេញេូែស្សុកកេមរឯងល ើង្មមតាវលៅលហើយ។ 
ក៖ ្សកតលែើកម៉ុនអ្ត់សូវលព្េើនែូេឥ ូវលទលហ? 
េ៖ អ្ត់លទ អ្ត់សូវលព្េើនលទ។ 
ក៖ ្សកតឥ ូវលព្េើន្ស់លៅព្េប់លេតតអ្ស់លហើយ។ 
េ៖ ជំ ន់ម៉ុន ជំ ន់សីហន៉ុអី្វមកវស៉ុទធកតម្ភនេាប់ម្ភនអី្ ឥ ូវវអ្ត់ម្ភនេាប់លទ។ 
ក៖ ឥ ូវលសរអី្ស់លហើយ។ 
េ៖ វលសរអី្ស់លហើយ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ម៉ុនមកម្ភនេាប់ទម្ភល ប់វបានវមក ពីលែើមភនំលពញហនឹងយួនែូេអ្ត់សូវម្ភន្ែូេអ្ត់សូវ
ម្ភនយួនផងហនងឹ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ កតឥ ូវលពញអ្ស់លហើយហនងឹ។ 
ក៖ េ៉ុោះលោកតាេិតថាតាំងពីលកមងមកែែ់ឥ ូវេិតថាលពែ្ពិបាកជាងលេ? 
េ៖ ពីលកមងមកពិបាកម្ភនកតរបបប ៉ុែ ពតមួយលទ កែែពិបាកជាងលេ។ 



ក៖ េ៉ុោះលបើលរឿងជីវភាពវញិេិតថាពីលកមងលហើយមកែែ់្ស់ហនឹង េិតថាមួយ្ស្ស ៉ុ កជាង?
សបាយេិតតជាង? 
េ៖ សបាយេិតតម្ភនកតជំ ន់សីហន៉ុលទសបាយ ជំ ន់ឥ ូវហនឹងក៏មិនជាសបាយអី្កែរ។ 
ក៖ ជំ ន់ហនឹងលេល្វើអី្លេឬក៏លម េបាន? 
េ៖ ជំ ន់សីហន៉ុលហ? 
ក៖ ្ស! 
េ៖  ជំ ន់សីហន៉ុវលសរ ីឥ ូវក៏វលសរកីែរ ជំ ន់សីហន៉ុលសរែូីេថា របស់របរអី្វនឹងថ្ងល ែូេ
ម្ភសែូេព្បាក់អី្លបើ៣០០វលៅកត៣០០ហនឹង។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ វអ្ត់ម្ភនែលមលើងែូេជាឥ ូវអី្ តិេប ៉ុល ណោះតិេប ៉ុល ណ្ ោះអី្លេលទ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ វស្សែួអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ េ៉ុោះលោកតាម្ភនកូនប ៉ុ ម ន ក់កែរ? 
េ៖ កូន៤ ក់។ 
ក៖ ៤ ក់?ស្សីប ៉ុ ម នព្បុសប ៉ុ ម ន? 
េ៖ ព្បុស១ស្សី៣។ 
ក៖ ្សពួកគាត់អាយ៉ុប ៉ុ ម នលហើយលោកតា? 
េ៖ កូនលហ? 
ក៖ ្ស! 
េ៖ កូនអាមួយបងល ោះអាយ៉ុវ េូែ៤០លៅលហើយ។ 
ក៖ ហហ៎...លព្េើនកែែលហើយ។ 
េ៖ លហើយលៅលនោះអាយ៉ុវ៣០ ៣០ជាងបនតិេហនឹង។ 
ក៖ ្សពួកគាត់ស៉ុទធកតម្ភនព្េសួារអី្អ្ស់លហើយ? 
េ៖ ម្ភនអ្ស់លហើយ។ 



ក៖ ្សម្ភនលៅ។ 
េ៖ ម្ភនលៅអ្ស់លហើយ។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះតាម្ភន្ំលរឿងរបស់ពួកគាត់លៅលកមងៗកូនរបសត់ាអី្វញិ?គាត់ធ្លល ប់លែងអី្គាត់
ធ្លល ប់លរៀនលៅ្អី្? 
េ៖ កូនលហ? 
ក៖ ្ស! 
េ៖ កូនវលៅតូេវលៅលរៀន។ 
ក៖ លៅលរៀនលៅសាោទលនលបាទីហនឹង? 
េ៖ លៅសាោទលនលបាទីហនឹង។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ហនឹង។ 
ក៖ ពួកគាត់លរៀនបានថាន ក់ទីប ៉ុ ម នកែរលោកតា? 
េ៖ អាមួយព្បុសល ោះវព្បែងបាក់ឌ៉ុបកែរប ៉ុកនតវព្បែងធ្លល ក់លហើយប ៉ុ ម ន ក់លនោះលរៀនទី៦ ទី
៧ហនឹងវឈប់លៅ។ 
ក៖ ពួកគាត់ស៉ុទធកតលៅហនឹងជ៉ុំគាន ? 
េ៖ លៅហនងឹទំងអ្សហ់នឹង។ 
ក៖ ្សអ្ត់ម្ភនកបកលៅស្សុក្លេតត្ អី្លផសង? 
េ៖ អ្ត់លទអ្ត់ម្ភនកបកលៅ្លទ ម្ភនកតកបកភូមិឃ៉ុំអាមួយព្បសុល ោះវលៅភូមិេ៉ុសគាន ។ 
ក៖ ្សពួកគាត់ល្វើការអី្លេកែរលោកតា? 
េ៖ កូនប ៉ុ ម ន ក់លនោះល្វើកស្សហនឹង អាកូនមួយល ោះល្វើការលៅបញ្ញា សាស្រសតកូនព្បុស។ 
ក៖ ហហ៎...បានម្ភន ក់បានលរៀនេពង់េពស់កែរលហ? 
េ៖ ហ៉ុី...! 
ក៖ ពួកគាត់ស៉ុទធកតម្ភនកូន កតកូនៗពួកគាត់លៅលរៀនលៅទលនលបាទីហនឹងកែរ ឬក៏ម្ភនលរៀនលៅ
្? 



េ៖ លរៀនលៅទលនលបាទីហនឹង។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លរៀនលៅខាងពត់សរល ោះមួយ។ 
ក៖ ្សលៅៗលោកតាម្ភនប ៉ុ ម ន ក់កែរលោកតា? 
េ៖ លៅៗ១០ ក់។ 
ក៖ លព្េើនកែរស៉ុទធកតលៅលរៀនទងំអ្ស់លកមង? 
េ៖ លរៀនទំងអ្ស់លកមងៗលរៀនទងំអ្ស់។ 
ក៖ េ៉ុោះផទោះលោកតាជួែលេល្វើឬក៏លោកតាជួយល្វើលេ? 
េ៖ ជួែ ជួែល្វើ។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះលោកតាម្ភនលេោះល្វើផទោះអី្អ្ត់? 
េ៖ អ្ត់លទអ្ត់លេោះ។ 
ក៖ ្សលោកតាធ្លល ប់កតល្វើកស្សលហើយល្វើទហានហនឹង? 
េ៖ ធ្លល ប់ល្វើកតកស្សលហើយម្ភនលេោះអី្អ្ត់លេោះ។ 
ក៖ ្សលោកតាេូែេិតត លោកតាេិតថាមហូបអី្លេកែែលោកតាថាឆ្ៃ ញ់ជាលេ? 
េ៖ ហ៉ុី...អាមហូបល ោះអ្ត់លទ កូនល្វើសអហីូប ហបូហនងឹអ្ត់ម្ភនលរ ើស។ 
ក៖ អ្ត់ម្ភនលរ ើស កតេិតថាមួយ្កែែឆ្ៃ ញ់េិតថាេង់ហូបអ្ញ្ច ឹង្ស់? 
េ៖ េង់ហបូអី្ អាហនឹងទែ់កតសមលរមជូរសមលរអី្អាហនឹងបានេង់ហបូ។ 
ក៖ ហហ៎...មិនកមនេូែេិតតែូេថាឆ្លព្េឿងសម៉ុព្ទឬក៏សអីៗ? 
េ៖ អ្ត់លទអ្ត់សូវេូែេិតតលទ។ 
ក៖ េូែេិតតសមលរមជូរ េ៉ុោះលោកតាលេោះល្វើមហូបកេមរកែរឬអ្ត់? 
េ៖ អ្ត់លេោះលទ មហូបកេមរអ្ត់លេោះលទ។ 
ក៖ េ៉ុោះលោកតាម្ភនេូែេិតតបទេលព្មៀងអី្អ្ត់លោកតា? 
េ៖ អ្ត់លេោះលហើយបទេលព្មៀងអី្។ 
ក៖ ប ៉ុកនតេូែេិតតសាត ប់អ្ត់លោកតា? 



េ៖ ព្គាន់កតសាត ប់សាត ប់ លបើថាសអីលព្េៀងអី្ តាំងពីលកមងមកមកកែែលព្េៀងអី្លេលទ។ 
ក៖ ្សែូេេ៉ុោះកន៉ុងព្េួសារតាតាំងពីជីែូនជីតា យយអី្មកតាំងពីកូនតាំងពីលៅមកម្ភនអ្នក
្លេលេោះលភលងកេមរ? 
េ៖ អ្ត់ម្ភនលេោះលទកូនលៅអី្អ្ត់លេោះទងំអ្ស់។ 
ក៖ អ្ត់លេោះទំងអ្ស់ េ៉ុោះឧទហរ ៍ឧបករ ៍ល្វើផទោះឧបករ ៍ប៉ុរា អី្ម្ភនអ្នក្លេលេោះ
អ្ត់? 
េ៖ អ្ត់ហនងឹអ្ត់លេោះកែរ កូនអ្ត់លេោះកែរ។ 
ក៖ េ៉ុោះលោកតាម្ភនែូេថាជំ ញអី្មួយកែែបនសែ់ទ៉ុកអី្ឱ្យលៅលអាយកូនអី្ជំ ន់លព្កាយលទ 
ជំ ញែូេថាល្វើអី្មួយ ែូេថាម្ភនលេោះល្វើអី្មួយអ្ត់? 
េ៖ ែូេជាអ្ត់ម្ភនជំ ញអី្ម្ភនជំ ញកតល្វើកស្សហនឹងកតមតង។ 
ក៖ ្សតាំងពីែូនតាមកល្វើកស្ស។ 
េ៖ ល្វើកតកស្ស។ 
ក៖ ែូេជាេ៉ុោះអឺ្...លៅមត៉ុំហនឹងសំបូរលែើមលតាន តកែរ ម្ភនកែែល ើងលែើមលតាន តអី្លោកតា? 
េ៖ អ្ត់លទល ើងលតាន តអី្ក៏អ្ត់កែរ។ 
ក៖ អ្ត់កែែអ្ត់កែែល្វើសារលតាន តអី្ល្វើអី្លទ? 
េ៖ អ្ត់កែែលទ។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះបងបអូនតាបលងាើតៗហនឹងម្ភនអ្នក្លេល ើងលតាន តអី្ឬក៏លេោះ? 
េ៖ ម្ភនកែែល ើងលតាន តកែរ បងបងម៉ុនល ើងលតាន តល ើងអី្កែរហនងឹ។ 
ក៖ ្សគាត់ល ម្ ោះអី្លេលៅលោកតា? 
េ៖ ល ើងលតាន តហនឹងល ម្ ោះតាលមឿន តាថ្ម ។ 
ក៖ េ៉ុោះពួកគាត់សាល ប់អ្ស់លហើយហី? 
េ៖ សាល ប់អ្ស់លហើយ។ 
ក៖ ្សគាត់សាល ប់លៅកន៉ុងជំ ន់ប ៉ុែ ពតហនឹងលតើតា? 
េ៖ អ្ត់លទបងលទើបកតសាល ប់កែរហនឹង។ 



ក៖ ្ស! 
េ៖ លទើបកតសាល ប់២ឆ្ន ំ ៣ឆ្ន ំ។ 
ក៖ ្សលៅសែ់កត៣ ក់? 
េ៖ ៣ ក់។ 
ក៖ កែែគាត់លៅរស ់៣ ក់គាត់ហនឹងលៅជិតៗហនឹងកែរលហតា? 
េ៖ លៅជិតគាន ហនឹង។ 
ក៖ លៅជាប់គាន ។ 
េ៖ ផទោះជាប់ៗគាន  លហើយហនងឹ លៅែិេល្ោះមួយហនឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងលោកតាែូេថាលៅកន៉ុងជីវតិែូេថាតាងំពីតូេមកម្ភនជួបផែែបំាកអី្លេខាល ងំជាង
លេែូេថាកែែពិបាកលៅកន៉ុងជីវតិព្ប្ថំ្ងៃហនឹង្ស់? 
េ៖ ហ៉ុី...ជួបផែែបំាកហនឹងលេោះកតម្ភនជួបផែែំបាកហនឹងអ្ញ្ច ងឹកែរហនឹង្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ល្វើកស្សអី្ហនឹងវលៅត ររអី្កតប ៉ុ ណឹ ង។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះម្ភនបទពិលសា្ន៍អី្កែែែអៗ លកើតល ើងេំលពោះលោកតាអ្ត់? 
េ៖ វអ្ត់ម្ភនសអីផងលទ ែូេអ្ត់ម្ភនអី្កែរ។ 
ក៖ េ៉ុោះលោកតាម្ភនលអ្ើ...រែូេថាសងាមស្សុកកេមរលយើងលោកតាេិតថាលម េកែររាែ់ថ្ងៃ? 
េ៖ សងាមស្សុកកេមរែូេថាសងាមឥ ូវែូេថាវែូតោស់វែតូោស់លហើយប ៉ុកនតមន៉ុសសព្កក៏
ព្កលព្េើនអី្អ្ញ្ច ឹងលៅ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ អ្នកម្ភនវម្ភនហសួលហត៉ុ អ្នកព្កក៏ព្កហួសលហត៉ុកែរម្ភនកតប ៉ុ ណឹ ង។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ប ៉ុកនតព្គាន់កតថាផលូវអី្អ្ញ្ច ឹងហនឹងអឺ្...លេរកីរាយលេែអអ្ញ្ច ឹងកមន។ 
ក៖ ្សកតបញ្ញហ ក៏បញ្ញហ កែរ។ 
េ៖ បញ្ញហ ក៏វបញ្ញហ លព្េើនកែរ។ 



ក៖ ្សកតលបើលព្បៀបនឹងព្បលទសលេវញិ លបើសនិជារយៈលពែប ៉ុ ណឹ ងឆ្ន ែូំេគាន ព្បលទសលេរកី
េលព្មើនខាល ំងជាង។ 
េ៖ ហនឹងលហើយ។ 
ក៖ កតព្គាន់កតថាលយើងរកីេលព្មើនកែរកតរាងថាវយឺត្ស់។ 
េ៖ យឺត។ 
ក៖ េ៉ុោះលៅកន៉ុងជីវតិអាពហ៍ពិពហ៍របសល់ោកតាម្ភនបទពិលសា្ន៍អី្កែែែអៗកែែរស់លៅជ៉ុំ
គាន ថាអ្ត់ម្ភនបញ្ញហ អី្លកើតល ើងឬក៏លម េ? 
េ៖ អ្ត់លទេៃ៉ុំរស់លៅតាំងពីជួបបតីព្បពនធមកវអ្ត់ម្ភនបញ្ញហ អី្លទ។ 
ក៖ ្សរស់លៅជាមួយគាន ស៉ុេសានត។ 
េ៖ អឺ្...រស់លៅជាមួយគាន ស៉ុេសានតអ្ត់ម្ភនបញ្ញហ អី្លទ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ្ំែ៉ុំអី្លទ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ម្ភនកែរកតម្ភនតិេតួេតិេតួេអី្ហនឹង។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះលោកតាធ្លល ប់តាំងពីតូេមកម្ភនធ្លល ប់សងឃឹមេង់បានអី្មួយលហើយបានសលព្មេ
បំ ងអី្មួយអ្ត់លោកតា? 
េ៖ សងឃមឹលេោះកតសងឃឹមលហើយប ៉ុកនតថាេង់កតលរៀនហនឹងេង់កតបានល្វើការររអី្បាន្ំែ៉ុំកតវមិន
ែូេបំ ងហនឹង្ស់។ 
ក៖ ្សវមិនែូេបំ ងវមិនបានល្វើអី្បានស្សែួព្បួែ្ស ់ ល្វើការរាជការអី្មិនបានល្វើអី្
ស្សួែព្បួែអី្លទ។ 
ក៖ ្សលដាយសារបញ្ញហ ព្េួសារឬក៏បញ្ញហ សងាមជាតិលោកតា? 
េ៖ អាលនោះវែូេថាលរៀនលៅវលរៀនលៅវអ្ស់េយែ់លៅឈប់បល ត្ យលៅ្ស់ មិនបានស
លព្មេ។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះឪព៉ុកម្ភត យលោកតាគាត់អ្ត់ម្ភនបានបងខិតបងខំលោកតាឱ្យបនតឬក៏អី្? 



េ៖ អ្ត់លទលព្ពោះគាត់្ស់ៗលហើយគាត់មិនបងខំលទ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ លយើងឈប់ក៏ឈប់លៅ លៅម៉ុេលទៀតក៏លៅអ្ត់រេួលៅព្តូវកតឈប់។ 
ក៖ ្សេ៉ុោះលោកតាម្ភនអ្វីកែែេង់ផ្លត ំលផ្ើរលៅកាន់កូនលៅលព្កាយៗអី្អ្ត់តា? 
េ៖ េ្៉ុំវេង់កផតផ្លត ំលៅលៅៗថាឱ្យកតវេំលរៀនលៅ លព្ពោះស្សកុលេលេព្តូវការេំល ោះវជិាជ េពង់េពស់
្ស់។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ ឱ្យវលរៀនអី្លៅឱ្យវបានល្វើការររអី្េួរសមនឹងលេលៅ។ 
ក៖ ្ស! 
េ៖ េង់កផតផ្លត ំវកតប ៉ុ ណឹ ងលទ។ 
ក៖ ្សលហើយេ្៉ុំសូមអ្រេ៉ុ លោកតាកែែបានផតែ់ឱ្យេៃ៉ុំល្វើការសម្ភា សលៅកន៉ុងថ្ងៃលនោះ 
លហើយការសម្ភា សលនោះព្តូវបានដាក់បញ្ចូ ែលៅកន៉ុងកមមវ ិ្ ីសាោប ី វ យ យូ សហរែឋអាលមរេិ
លហើយការររសម្ភា សលនោះព្តូវបានរកាទ៉ុកសព្ម្ភប់កូនលៅលោកតាជំ ន់លព្កាយសាត ប់េង់ែឺ
សលមលងលោកតាេង់លឃើញម៉ុេម្ភត់លោកតាលៅថ្ងៃលព្កាយ ្សអ្រេ៉ុ លព្េើនលោកតាលហើយ
សូមជព្ម្ភបលោកតា។ 
េ៖ បាទ៕ 


