
កបរសម្ភបសន៏របស់ សំុ៊ លន 

ក៖ អ្នកែដលសម្ភបសន៏ សំ រីឌីន    ខ៖ អ្នកែដល្រតូវបបនសម្ភបសន៏ ស៊ូ លន 

្របវត្តិរូបសេង្ខបរបស់ ស៊ុំ លន 

  េឈ្មបះ េពជ្យ ្រសីេពប េឈ្មបះេ្រកប េពប  អបយុ ៤៤ឆ្នបំ  ឆ្នបំកំេណើត ១៩៧៤ 

ទីកែន្លងកំេណើតេនប ភូមិ ្រកឡប ឃុំ អំពិល ្រសុក កំពង់េសៀម េខត្ត កំពង់ចបម 

ទីលំេនបបច្ចុប្បន្ន េនបផ្ទះជួលច្រអំេពប  មុខរបរ លក់បបយ និង ្របហិត  ឪពុកេឈ្មបះ ្រតិល 

េព្រជ ម្តបយេឈ្មបះ ឌួង េរៀម មុខរបរ កសិករ។ 

ក៖ ជបដំបូងខ្ញុំបបទសូមជំរបបសូរអ្នកមីញ ខ្ញុំបបទេឈ្មបះ ស ំរីឌីន 

ដំំណបងេអបយសកលវិទ្ល័យ បី៊វ៉ាយយ៉ូ 

សហរដ្ឋអបេមរិក។ែដលចុះមកផ្ទបល់េដើម្បីេធ្វើកបរសម្ភបសន៏ពបក់ព័ន្ធនឹងភូមិ្របវត្តិផ្ទបល់របស់

្របជបពលរដ្ឋែខ្មរ 

ជបពិេសសគឺបញ្ហបឆបកជីវិតរបស់អ្នកមិញផ្ទបល់ែតម្តង។ដូេច្នះរបល់កបរសម្ភបសន៏ៃថ្ងេនះ 

ក្មួយសុំអនុញ្ញបតអ្នកមិញេដើម្បីេធ្វើកបរថតទុកសំេលងអ្នកមិញយកេទបរក្រទុកេនបសកលវិ

ទ្ល័យ បី៊វ៉ាយយ៉ូ សហរដ្ឋអបេមរិក។ដូេច្នះកបរសម្ភបសន៏េនបៃថ្ងេនះគឺេធ្វើេឡើងេនបៃថ្ងទី ២៩ 

ែខ មីនប ឆ្នបំ ២០១៨ ។សូមអធ្្រស័យ អ្នកមិញមបនេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

 ខ៖ ស៊ុំ លន  
 ក៖ អ្នកមិញមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបែដររឺេទអ្នកមិញ? 
 ខ៖ េឈ្មបះេ្រកបអត់មបនផង។  
 ក៖ អ្នកមិញមបនអបយុបុ៉ន្មបនែដរ? 
 ខ៖  មបនអបយុ ៥៣ ឆ្នបំ។ 
 ក៖ អ្នកមិញេនបចបំឆ្នបំកំេណើតរបស់អ្នកមិញ ែដររឺេទ? 
 ខ៖ ្របែហល ១៩៦៦។ 
 ក៖ អ្នកមិញេនបចបំទីកែន្លងកំេណើតរបស់អ្នកមិញេនបទីណបែដរ?  
 ខ៖  េខត្ត ៃ្រពែវង។ 
 ក៖ េនប ភូមិ ឃុំ អ្វីែដរអ្នកមិញ? 
 ខ៖ េនប ភូមិ ផ្លូវរលួស ឃុ ំេជើងភ្នំ ្រសុកបបភ្នំ េខត្តៃ្រពែវង។ 
 ក៖ បបទ!ពបក់ព័ន្ធនិងសមបជិក្រគូសបររបស់អ្នកមិញវិញ អ្នកមិញមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបនអ្នកែដរ?  
 ខ៖  បងប្អូនមបន៥នបក់។ 
 ក៖ អ្នកមិញជបកូនទីបុ៉ន្មបនែដរ?  



 ខ៖  ជបកូនទី១ 
 ក៖ អ្នកមិញេនបចបំេឈ្មបះប្អូនៗរបស់អ្នកមិញមបនេឈ្មបះអ្វីែដរអ្នកមិញ!  
 ខ៖ ប្អូនខ្ញុំេឈ្មបះ ស៊ុំ េភើន, ស៊ុំ េនឿន, ស៊ុំ ណបង, ស៊ុំ ណបន់។ 
ក៖ បបទ!អ្នកមិញមបនចងចបំសបច់េរឿងរបស់ពូកគបត់ខ្លះៗ ែដររឺេទ អ្នកមិញ? 
ពបក់ព័ន្ធកបលេនបពីេក្មង! អ្មកមិញចូលចិត្តេលងអ្វីជបមួយពូកគបត់?  
 ខ៖ ចបស!ចូលចិត្តេលងបិទពួនជបមួយពួកគបត់យប់ៗ និងជបមួយអ្នកជិតខបង។ 
 ក៖ មបនអ្វីេទៀតែដររឺេទអ្នកមិញ? 
 ខ៖ អត់េលងអីេទ េលងែតបិទពួននិង ចូលចិត្តសប្យេពលយប់ែខភ្លឺ។ 
 ក៖ បបទ!  
 ក៖ ពបក់ព័ន្ធនិងឪពុកម្តបយរបស់អ្នកមិញវិញ េតើឪពុកម្តបយរបស់អ្នកមិញមបនេឈ្មបះអ្វីែដរ?  
 ខ៖ ម្តបយេឈ្មបះ ស៊ុំ េលៀង ឪពុកេឈ្មបះ សួន ផូ។ 
 ក៖ ពូកគបត់ទបំងពីរមបនអបយុបុ៉ន្មបនែដរអ្នកមិញ?  
 ខ៖ ម្តបយខ្ញុំអបយុ ៧៧ រីឯឪពុកេឈ្មបះ គបត់ស្លបប់បបត់េហើយ។ 
 ក៖ បបទ!ចុះអ្នកមិញមបនេនបចបំឆ្នបំកំេណើតពួកគបត់ទបំងពីរែដររឺេទ? 
 ខ៖  អត់ផង  
 ក៖ ចុះពួកគបត់េកើតេនបសម័យណបែដរ?  
 ខ៖ មិញមិនចបំែដរ។ 
 ក៖ ចុះ្រសុកកំេណើតពួកគបត់េនបឯណបែដរអ្នកមិញ?  
 ខ៖ េនបជបមួយគ្នប។ 
 
 ក៖ េនបឯណបែដរអ្នកមិញ? 
 ខ៖ េនបៃ្រពែវង។ ភូមិ ផ្លូវរលួស ឃុំ េជើងភ្នំ ្រសុកបបភ្នំ េខត្តៃ្រពែវង។ 
 ក៖ ទីលំេនបបច្ចុប្បន្នអ្នកមិញេនបទីណបែដរអ្នកមិញ?  
 ខ៖ បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមករស់េនបភ្នំេពញ ែតរស់េនបផ្ទះជួល។ 
 ក៖ ចុះផ្ទះជួលស្ថិតេនប ភូមិ ឃុំ អ្វីែដរអ្នកមិញ? 
 ខ៖ ដឹងថប ភូមិសន្សំកុសល ែតមិនច្ស់ថប សន្សំកុសល១ ឬ ២។ 
 ក៖ ភូមិសន្សំកុសល ខណ្ឌ មបនជ័យ របជធបនីភ្នំេពញ ែមនអ្នកមិញ? 
 ខ៖ ចបស។ 
 ក៖ អ្នកមិញ!ឪពុក អ្នកមិញកបលែដលគបត់េនបមបនជីវិត េតើគបត់្របកបរបរអ្វីែដរ?  
 ខ៖ គបត់េធ្វើ្របធបនភូមិ។ េហើយគបត់េទបេធ្វើពលករវគ្គពីរ 

មកវិញក៏មបនជំងឺ្រគុនចបញ់ស្លបប់េទប ស្លបប់តបំងពីឆ្នបំ ៩៦ េនបះ។ 
 ក៖ បបទ! 
 ក៖ ចុះអ្នកមិញេមើលតបមអត្តចរិករបស់គបត់ គបត់ជបមនុស្សដូចេម្តចែដរ?  



 ខ៖ គបត់ស្លូតបូត េចះ្រសឡបញ់កូនេចប រក្របបក់ចិញ្ចឹមកូនេចប គបត់ជបជបង ទូរទស្សន៏ 
ម៉បេញ៉ វិទ្យុ ។ 

 ក៖  បបទ! ចុះម្តបយអ្នកមិញវិញ? គបត់្របកបមុខរបរអ្វីែដរអ្នកមិញ? 
 ខ៖  ម្តបយខ្ញុំគបត់េមើលកូន េធ្វើែ្រស។ 
 ក៖ ចុះអ្នកមិញេមើលតបមអត្តចរិករបស់គបត់ គបត់ជបមនុស្សដូចេម្តចែដរ? 
 ខ៖ គបត់ស្លូត មិនេចះេជរកូនេចបេទ។គបត់ពិតជបស្លូតខ្លបំងណបស់។ 
 ក៖ ចុះអ្នកមិញ!គបត់មបនែដលនិយបយ្របបប់ រឺនិទបនេរឿងេអបយអ្នកមិញស្តបប់ែដររឺេទ? 
 ខ៖ អត់ផង។ 
 ចុះអ្នកមិញ មបនធ្លបប់លឺចបស់ៗ ឬ អ្នកជិតខបងនិយបយពីរ្របវវត្តិរបស់គបត់ែដររឺេទអ្នកមិញ? 
 ខ៖ អត់ផង។ 
 ក៖ បបទ!ចុះពបក់ព័ន្ធនិងជីដូនជីតបរបស់អ្នកមិញវិញ 

អ្នកមិញមបនេនបចបំេឈ្មបះពួកគបត់ទបំងខបងឪពុកនិងម្តបយែដររឺេទ អ្នកមិញ? 
 ខ៖ ចប ំ
 ក៖ េឈ្មបះអ្វីែដរអ្នកមិញ? 
 ខ៖ តបេឈ្មបះ ស៊ុំ ខ្ញុំេភ្លច្រតកូលរបស់គបត់បបត់េហើយ ឯយបយេឈ្នបះ លឹម។ 
 ក៖ ខបងណបែដរអ្នកមិញ? 
 ខ៖ និងខបងម្តបយ។ ឯខបងឪពុកេឈ្មបះ សួន ឯយបយេឈ្មបះ យបយ អបច។ 
 ក៖ បបទ!ចុះអ្នកមិញមបនចបំឆ្នបំកំេណើតពូកគបត់ែដររឺេទអ្នកមិញ?  
 ខ៖ អត់ចបំេទ។ 
 ក៖ ចុះអ្នកមិញមបនធ្លបប់ដឹងេរឿងរបស់ពូកគបត់ 

ដូចជបធ្លបប់ឪពុកម្តបយអ្នកមិញនិទបនេអបយស្តបប់ជបេដើម មបនធ្លបប់អត់អ្នកមិញ?  
 ខ៖ អត់ែដលផង។  
 ក៖ បបទ!ចុះអ្នកមិញរស់េនបទីរួមេខត្តនិងអស់រយៈេពលបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរ? 
 ខ៖ រស់េនបតបំងពីេកើតមក រហូតមកទបល់ឥឡូវអត់ែដលផ្លបស់ប្តូរផង។ 
 ក៖ ចុះអ្នកមិញមបនធ្លបប់លឺថបមបនបងប្អូនេនបេ្រកប្របេទសែដររឺេទអ្នកមិញ? 
 ខ៖ អត់មបនផង។បងប្អូនខ្ញុំេនប្រសុកែខ្មរទបំងអស់។ 
 ក៖  ចុះអ្នកមិញ! ពបក់ព័ន្ធេរឿងអបពបហ៏ពិពបហ៏របស់អ្នកមិញវិញ 

អ្នកមិញមបនសប្វមីេឈ្មបះអ្វី? 
 ខ៖ គបត់េឈ្មបះ លុក េខរ។ 
 ក៖ ចុះអ្នកមិញេរៀបអបពបហ៏ពិពបហ៏ជបមួយគបត់េនបឯណបែដរ?  
 
 ខ៖ េនបៃ្រពែវង។ 
 ក៖ ចុះអ្នកមិញេនបចបំៃថ្ង ែខ ែដលេរៀបអបពបហ៏ពិពបហ៏ែដររឺេទ?  
 ខ៖ ដឹងែតឆ្នបំ ១៩៩០ អុ៊នតបក់ចូល្រសុក េ្រកបពីនិងមិនចបំេទ។ 



 ក៖ ចុះកបរេរៀបចំអបពបហ៏ពិពបហ៏និង នណបរអ្នកេរៀបចំេអបយែដរអ្នកមិញ? 
 ខ៖ េដបយឪពុកម្តបយទបំងសងខបង។ 
 ក៖ ចុះអ្នកមិញេនបចបំៃថ្លបណ្ដាកបរែដររឺេទអ្នកមិញ?  
 ខ៖ កបលនិងបបនែតមួយមឺុនេទ។េ្រពបះសម័យនិងចំណងៃដបបនែត ពីររយ បីរយ 

ែតបុ៉េណ្ណបះ ខ្ពស់បំផុត ្របបំរយ។េភ្លងកបរ ្របបំរយ ផ្នួងកបរ មួយពបន់្របបំរយ។ 
 ក៖ ចុះកបលនិងេគចងៃដជបលុយែដរមិញ? 
 ខ៖ ចបស ចងលុយ។ 
 ក៖ ចុះេពលអ្នកមិញជួបស្វបមីដំបូង ជួបគ្នបតបមរយៈណបែដរ 

េហើយេនបចបំអនុស្វីយ៏ខ្លះៗែដរឺេទអ្នកមិញ?  
 ខ៖  ស្គបល់គ្នប េ្រពបះ្រតូវជបបងប្អូន ែតសបច់ឆ្ងបយែដរេហើយខបងឪពុក។ 
 ក៖ ជួបគ្នបដំបូងដូចេម្តចែដរ អ្នកមិញ? 
 ខ៖ ជួបដំបូងេគ្រសលបញ់មិញ ែតមិញអត់្រសលបញ់។ទបល់ឪពុកម្តបយបង្ខំ 

េហើយក៏្រពមកបរ រស់េនបមកទបល់ឥឡូវេទប។ 
 ក៖ េតើគបត់េធ្វើដូចេម្តចខ្លះ គបត់េចះែតមកសុំឪពុកម្តបយអ្នកមិញែមន? អ្នកមិញ! 
 ខ៖ ចបស។គបត់េចះែតមកសុំម្តបយខ្ញុំ េហើយម្តបយខ្ញុំេចះែតមកបង្ខំខ្ញុំ។  
 ក៖ ពបក់ព័ន្ធនឹងភបសបរែខ្មរ អ្នកមិញេចះអបន េចះសរេសរែដររឺេទ អ្នកមិញ?  
 ខ៖ េចះសរេសរធម្មតប។ 
 ក៖ អ្នកមិញមបនេចះអ្វីេ្រកបពីភបសបរែខ្មរែដរឺេទអ្នកមិញ?  
 ខ៖ អត់ផង។ េរៀនបបន្រតឹមថ្នបក់ទី៥ ឪពុកខ្ញុំឈឺខ្ញុំក៏ឈប់េរៀន។ 
  
 ក៖ បបទ! ចុះសបលបអ្នកមិញេនបណបែដរ? 
 ខ៖ េនបេឈើកបច់។ 
 ក៖  េឈ្មបះអ្វីែដរអ្នកមិញសបលបនិង? 
 ខ៖ សបលបបឋមសិក្រេឈើកបច់។  
 ក៖ ចុះកំឡុងេពលែដលសិក្រអ្នកមិញមបនមិត្តជិតស្និតអត់? 
 ខ៖ ចបស អេតើមបនផង្រគបន់ែតរបប់អបនគ្នបធម្មតប។ 
 ក៖ អត់មបនស្និតស្នបលេទអ្នកមិញ?  
 ខ៖ អត់។ 
 ក៖ អ្នកមិញេនបចបំេឈ្មបះពួកគបត់អត់? 
 ខ៖ េឈ្មបះ េ្រសឿន និង ចបន់ណប ។មបនែតពីអ្នកនិងេទ។ 
 ក៖ អ្នកមិញមបនចបំសបច់េរឿងពូកកបត់ខ្លះៗអត់ ពូកគបត់ពួកគបត់ជបមនុស្សែបបណប?  
 ខ៖ ពួកគបត់ជបមនុស្សេរៀនពូែក ទទួលបបនចំណបត់ថ្នបក់ ក្នុងេនបះក៏មបនខ្ញុំែដរ។ 
 ក៖ បន្ទបប់ពីកបរសិក្រេនបថ្នបក់ទី៥ េតើអ្នកមិញ្របកបមុខរបរកបរងបរអ្វីែដរ?  



 ខ៖ េនបផ្ទះេមើលប្អូនេ្រពបះឪពុកឈឺ មិនបបន្របកបរបរអ្វីេទ 
គបត់្រតូវេទបសំរបកេនបេពទ្យឯៃ្រពែវង។ 

 ក៖ ពបក់ព័ន្ធនិងឆបកជីវិតអ្នកមិញវិញ តបំងពីេក្មងមកដល់េពលេនះ 
មបនកបរផ្លបស់ប្តូរអ្វីខ្លះែដរអ្នកមិញ?  

 ខ៖ ពីមុនេរៀង្រកលំបបក ែតឥឡូវេរៀងធូរធបរ មបនលុយកបក់សល់ខ្លះ 
និងមិនបបច់េដើរខ្ចីេគ។ពីមុនរបងលំបបកទ្រមបំដល់ៃថ្ងេនះ។ 

 ក៖ ពបក់ព័ន្ធនិងម្ហូបវិញ!អ្នកមិញចូលចិត្តបរិេភបគម្ហូបអ្វីែដរអ្នមិញ?  
 ខ៖ 
ចូលចិត្តសបច់្រតីជបងេគ។េ្រពបះសបច់្រតីហូបេទបសុខភបពល្អ។េបើសបច់ហូបេទបនបំេអបយចុក
ៃដេជើង េលើសអបសុីតេទៀត ចឹងេហើយបបនអត់សូវចូលចិត្ត។ 
 
 ក៖ ្រតីនិងអ្នកមិញចូលចិត្តយកេទបអបំងឬស្ល? 
 ខ៖ យកេទបអបំង េទបស្ល ្រគប់មុខបបនទបំងអស់។ 
 ក៖ បបទ!ចុះអ្នកមិញពបក់ព័ន្ធនិងែល្បងេលងវិញ 
តបំងពីេក្មងមកទល់េពលេនះអ្នកមិញចូលចិត្តេលងអ្វីជបងេគ? 
 ខ៖ ចូលចិត្តេលង េលងឈូស េលងមឹុក កូនកូលអីជបេដើម។ 
េពលល្ងបចេឡើងមកពីេមើលេគបរវិញនបំគ្នបេលងដូចជប ឈូសមឹុក កូនកូលអីនិង 
ជបែល្បង្របចបំកបរ។ 
 ក៖ ចុះអ្នកមិញជិតចូលឆ្នបំចឹង 
អ្នកមិញមមបនចូលចិត្តេលងែល្បង្របជប្របិយអ្វីែដរអ្នកមិញ?  
 ខ៖ ពីមុនចូលចិត្តេលងឈួង េបបះអង្គញ់ េពលចូលឆ្នបំម្តងៗសប្យណបស់ 
ែតឥលូវចបស់េហើយបបនែតអង្គុយេមើលេគម្តង។ 
 ក៖ ពបក់ព័ន្ធនិងចំេរៀង អ្នកមិញចូលចិត្តចំេរៀងអ្វីជបងេគែដរ? 
េហើយបទសម័យណបែដលអ្នកមិញចូលចិត្ត? 
 ខ៖ ចូលចិត្ត សុិន សុីសបមុត និង រស់េសរ ីសុទ្ធប ។ 
 ក៖ ចុះបទណបែដលអ្នកមិញចូលចិត្តជបងេគរហូតដល់េចះេ្រចៀង?  
 ខ៖ អត់េចះ េចះែតស្តបប់ ពិេរបះក៏ស្តបប់េទប អត់ែដលេចះេ្រចៀងផង។ 
 ក៖ ពបក់ព័ន្ធនិងសមបជិក្រគួសបរអ្នកមិញកបលពីមុន េតើមបនណបរែដលេចះេលង េភ្លង ឬ 
ឧបករណ៏ត្រន្តីែខ្មរ េចះសែម្តង េល្ខបនបបសបក់ យីេករ្ដ៏ ធ្លបប់មបនែដររឺេទអ្នកមិញ?  
 ខ៖ ដូចជបអត់មបនផង េចះែតរកទទួលទបន េធ្វើែ្រសចំកបរ 
អត់ែដលមបនអ្នកេចះខបងនិងផង។ 
 ក៖ ពបក់ព័ន្ធនិងអត្តចរិតផ្ទបល់របស់អ្នកមិញវិញ តបំងពីេក្មងមកទល់េពលេនះ 
អ្នកមិញជបមនុស្សែបបណបែដរ?  
 ខ៖ ជបមនុស្សសបមញ្ញធម្មតប មិន្រកេអើត្រកទម។ 



 ក៖ 
បបទ!ចុះអ្នកមិញមបនចងចបំរូបរបងផ្ទះរបស់អ្នកមិញកបលេនប្រសុកមបនរូបរបងែបបណបែដរ
អ្នកមិញ?  
 ខ៖ ផ្ទះេឆះអស់េហើយ 
កបលពីេបបះេឆ្នបតេលើដំបូងេនប្រសុកេយើង។េហើយក៏បបនផ្លបស់ទីលំេនបមកភ្នំេពញែតម្តង 
មកទល់ឥឡូវមិនទបន់មបនផ្ទះេនបវិញផង។  
 ក៖ ចុះផ្ទះអ្នកមិញមបនេនបចបំរូបរបងផ្ទះខ្លះេទអ្នកមិញ?  
 ខ៖  ផ្ទះស្លឹក ទទឹង៤ែម៉ត បេណ្ដោយ៥ែម៉ត ជញ្ជបំងស្លឹក ដំបូលស្លឹក រនបបឬស្សី 
េឆះេម៉បង៥ល្ងបច។ 
 ក៖ ចុះផ្ទះនិងនណបរអ្នកេធ្វើែដរ? 
 ខ៖ ផ្ទះនិងជួលេគេធ្វើ។ 
 ក៖ ចុះអ្នកមិញមបនេចះជំនបញអ្វី ែដលេចះបន្តពីរឪពុកម្តបយដូចជប ត្ញ េធ្វើម្ហូប 
រឺជំនបញអ្វីេផ្សងេទៀត? 
 ខ៖ មបនែតេចះដូចជប ដបំបបយ េធ្វើម្ហូបជបេដើម េចះតិចតួច ្រគបន់ែត េចៀន េស្ងបរឆប 
អីជបេដើម។ 
 ក៖ ចូលដល់ឆបកជីវិតរបស់អ្នកមិញវិញ 
េតើអ្នកមិញធ្លបប់ឆ្លងកបត់បញ្ហបរលំបបកអ្វីខ្លះែដរអ្នកមិញ?  
 ខ៖ ជូបកបរលំបបកដូចជបបញ្ហបរសុខភបព េ្រពបះេនបហូបថ្នបំរបល់ៃថ្ង 
េទបេពទ្យែតពីអ្នកប្តី្របពន្ធគ្មបនបងប្អូនណបមកេមើលេទ។ 
 ក៖ អ្នកមិញមបនជំងឺអ្វីែដរអ្នកមិញ? 
 ខ៖ រេបង លូវេលបថ្នបំបបន៧ែខេហើយ។ 
 ក៖ អ្នកមិញមបនធ្លបប់បបនឆ្លងកបត់សម័យ ពលពត ែដររឺេទ អ្នកមិញ?  
 ខ៖ ចបសបបនឆ្លងកបត់កបកនិងខ្ញុំេនបតូច ខ្ញុំអបយុជបង១០ឆ្នបំ។ 
 ក៖ កបលសម័យនិងអ្នកមិញធ្លបប់ឆ្លងកបត់កបរលំបបកអ្វីខ្លះែដរអ្នកមិញ?  
 ខ៖ កបលនិងេគេអបយេទបេនបមណ្ឌល ហូបបបយអត់ែឆ្អត មិនេអបយជួបឪពុកម្តបយ 
ៃថ្ងណបអត់ម្ហូបហូបអំបិល ចបស់ៗហូបសម្លរ េ្រពបះគបត់្រតូវេធ្វើកបរ។ 
 ក៖ កបលេគជំេលៀសអ្នកមិញ េគជំេលៀសពីណបរេទបណប? 
 ខ៖ ពីៃ្រពែវង េទប មូងមបនជិតមួយឆ្នបំែដរកបលនិង 
និយបយរួមេទប្រគប់កែន្លងនិងេនះតិចេនបតិច។ 
 ក៖ កបលនិងេគមបនេ្របើេអបយអ្នកមិញេធ្វើកបរអ្វីេទ? 
 ខ៖ េគេ្របើេអបយេបបចេស្មប្រសូវ និង 
ទូលជីដបក់ែ្រស៕េ្រពបះកបលនិងេនបតូចចឹងេគេ្របើ្រសបលៗ ែតទួលជីេទបឆ្ងបយណបស់ 
មួយ្រពឺកបបនែតមួយេជើងេទ ្រគបន់ែតេទបេហើយមកវិញដល់េម៉បងបបយ។ 



 ក៖ ទបក់ទងនិងបទពិេសបធន៏ល្អៗ 
ក្នុងជីវិតែដលេធ្វើេអបយអ្នកមិញសប្យចិត្តមបនេរឿងអ្វីខ្លះែដរ អ្នកមិញ?  
 ខ៖  មបនលុយមបនកបក់ដូចឥលូវ ្រគបន់ថបេយើងចបស់េទបវបលំបបក វបមិនដូចពីមុនេទ 
ឥលូវសប្យរហូត្រតង់មិនជំពបក់េគ មបនលុយេដើរេលងបបន 
្រគបន់មិនែដលបបនេទបណបឆ្ងបយ។ 
 ក៖ ចុះអ្នកមិញមបនចង់េទបេដើរេលងេទបណបែដររឺេទអ្នកមិញ? 
 ខ៖ ចង់តបស!ចង់េទបេសៀមរបប ចង់េទបកំពង់េសបម េ្រពបះមិនែដលស្គបល់។ 
 
 ក៖ ចុះកបលអ្នកមិញេនបេក្មង អ្នកមិញធ្លបប់មបនបំណង្របថ្នបអ្វីែដរ អ្នកមិញ? ដូចជបេធ្វើជប 
្រគូេពទ្យ ្រគូបេ្រងៀន ែដររឺេទអ្នកមិញ? 
 ខ៖ អត់ធ្លបប់ផង 
 ក៖ ចឹងបំណង្របបថ្នប គឺចង់េទបេដើរេលងែមនអត់អ្នកមិញ។ 
 ខ៖ ចបស។ ចបស់េហើយចង់េដើរេលងេអបយស្គបល់ម្តង។ 
 ក៖ បបទ!េតើអ្នកមិញមបនកូនបុ៉ន្មបនអ្នកែដរ អ្នកមិញ? 
 ខ៖ អត់មបនផង។ មបនែតកូនក្មួយ។ 
 ក៖ 
បបទអ្នកមិញ!ចឹងជបចុងេ្រកបយេតើអ្នកមិញមបនជបកបរផ្តបំេផ្ញើរអ្វីេទបកបន់កូនក្មួយជំនបន់េ្រកប
យខ្លះអ្នកមិញ?  
 ខ៖ ចុងេ្រកបយជូនពរេអបយកូនៗ េចបៗ ក្មួយៗ រកសុីមបនបបន 
មបនលុយេដើរេលង្រគប់្របេទសសប្យ។ 
 ក៖ បបទ!ចឹងអរគុណេ្រចើនអ្នកមិញែដលអ្នកមិញយល់្រពម 
េអបយក្មួយបបនេធ្វើកបរសម្ភបសន៏េនបៃថ្ងេនះ។  
 ខ៖ ចប៕ 
 
  
 
  
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


