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ក៖ 
អ%& ងឹ)ដំបូង.ងខ0 1 ំសូមែថ6ងអំណរគុណដល់េ>ក?យែដលឱBខ0 1សំCD សអំពីជី
វIបវតK ិ របស់េ>ក?យ .ងខ0 1 ំេMN ះ ែញ៉ម សុគ.R  )អSកសCD ស 
អ%& ឹងេ>ក?យេតTេMN ះ េពញរបស់េ>ក?យេMN ះអីែដរ? 
ខ៖ កង ែណម 
ក៖ Vសកង ែណម ៃថXេនះគឺខ0 1 ំសCD សេ[ក\ 1ងៃថXទី១៦ ែខសី` aS ំ២០១៦ 
dរសCD សេនះ 
IតeវfនេរgបចំេឡTងេjយសកលវ kទlល័យេ[Iបេទសnេមរ kចេMN ះo p q rs យ យូ 
សកល 
វ kទlល័យCនកមN វ kធីអំពីជីវIបវតK ិរបស់េ>ក?យក៏ដូច)Iប)ពលរដvែខN រេដTមwី
ដល់េពល 
េxមុខេxកូនេyរបស់េ>ក?យនងិមនសុzជំ.ន់េIdយnចដឹងអំពីដំេណTរ
េរ{ងaក ជីវ kតនិងជវីIបវតK ិរបស់េ>ក?យ 
េហTយពួក~ត់នឹងដឹងអំពីេរ{ង�ងំអស់ហS ឹង េតTេ>ក 
?យយល់Iពមអនុ�� តឱBេyjក់ចូលេxក\ 1ងេវប�យរបស់សកលវ kទlល័យ p q 
rs យ យូ ែដរឬេទ? 
ខ៖ េទេIសចនឹងេy។ 
ក៖ យល់Iពមេទ?យ? 
ខ៖ េIសចនឹងេy ។ 
ក៖ Vសែដលេវប�យេនះCនេMN ះo www.cambodiaoralhistory.byu.edu 
េហTយ.ង 
ខ0 1 ំសូមVប់េផKTមេធ� TdរសCD ស។អ%& ងឹេ>ក?យសូមIfប់េMN ះេyេពញមKង
េទgត? 
ខ៖ Vស! 
ក៖ េMN ះេ>ក?យ`? 
ខ៖ េMN ះ កង ែណម ។ 
ក៖ េហTយេMN ះេI�Cនេទ?យ? 
ខ៖ អត់CនេទCនែតមួយហS ឹង។ 
ក៖ ពីេកNងអត់�ន់Cននរ�េគេ�អីេទែមនេទ? 
ខ៖ អត់េទ ែតកង ែណម ?យែណមៗហS ឹង។ 
ក៖ Vសអ%& ងឹេ>ក?យ េ>ក?យេកTតេ[ៃថXែខaS ំ�ែដរ? 
ខ៖ ៧៨េហTយ។ 
ក៖ ៧៨Vស។ 
ខ៖ ៧៨េហTយ។ 
ក៖ nយុេ>ក?យសព�ៃថXគឺ? 
ខ៖ ៧៨។ 
ក៖ ៧៨អ%& ឹងសំុnយុ?យមKងេទgត ?យnយុប៉ុ.N ន ? 
ខ៖ ៧៦ហN ងេx។ 
ក៖ េកTតaS ំប៉ុ.N នអ%& ងឹ? 
ខ៖ ប៉ុ.N នេទកូនVស់េហTយ។ 
ក៖ េបTដកេxេឃTញo?យេកTតaS ំ១៩៤០ េបTសិន)៧៦` VសហS ឹងេហTយ។ 
ខ៖ Ifកដ៧៦ហS ឹងេហTយ។ 
ក៖ Vសអ%& ងឹេ>ក?យVំេទ oេ>ក?យេកTតេ[ែខ� ? 



ខ៖ េកTតេ[ែខេគ ែខកកK ិក។ 
ក៖ ែខកកK ិកេហ អ%& ងឹែខកកK ិក¢គេIចTនែខ១១ឬក៏១២អ%& ងឹេxែន? 
ខ៖ ែខកកK ិក។ 
ក៖ អ%& ងឹេ>ក?យVំេទoេ>ក?យេកTតaS ំែខN រសត�អីេគែដរ? 
ខ៖ aS ំម£ញ់ ។ 
ក៖ aS ំម£ញ់ សត�ពស់? 
ខ៖ សត�ពស់។ 
ក៖ ហS ឹងេហTយ 
អ%& ងឹេ>ក?យVំេទoទីកែន6ងកំេណTតរបស់េ>ក?យេ[ឯ�វ kញ? 
ខ៖ េdះសំរង។ 
ក៖ េdះសំរង់ េខតKអីេគវ kញ?យ? 
ខ៖ េdះសំរង់េខតKស¥ ីេគេទ េភ6ចfត់េហTយ។  
ក៖ កំពង់Vមឬក៏អ?ីយ? 
ខ៖ េxពីកំពង់Vមតិចេx។ 
ក៖ េ[េdះសំរង់ហS ឹង? 
ខ៖ ហS ឹងេdះសំរង់ហS ឹង។ 
ក៖ េ>ក?យេតTេ>ក?យCនបងប§ ន̈ប៉ុ.N ន.ក់ែដរ? 
ខ៖ បងប§ ន̈ហ© ៎...? 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ២.ក់។ 
ក៖ ២.ក់Iសីប៉ុ.N នIប «សប៉ុ.N ន?យ? 
ខ៖ បងIសី�6 ប់េxេហTយ។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ េ[ែតខ0 1 ំហS ឹង។ 
ក៖ េ[ែតCS ក់ឯងហS ឹង? 
ខ៖ CS ក់ឯងហS ឹង។ 
ក៖ ~ត់�6 ប់េ[ឯ�វ kញ?យ? 
ខ៖ ជីេ¬។ 
ក៖ ជីេ¬? 
ខ៖ េ[ជីេ¬។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ េហTយមូលេហតុអីfន~ត់�6 ប់?យ? 
ខ៖ ឈឺ ឈឺVស់ហN ង។ 
ក៖ Vស់េហTយេហ ~ត់�6 ប់®ំងពីេពល�វ kញ? 
ខ៖ បង�6 ប់aS ំេx។ 
ក៖ អ%& ងឹ២០១៥ហS ឹងអ%& ងឹ។ 
ខ៖ ហឺុ...េទTប�6 ប់aS ំេx។ 
ក៖ Vសអ%& ងឹ?យេតTឪពុករបស់?យេMN ះអីេគែដរ? 
ខ៖ េMN ះ®rs ន់។ 
ក៖ ®rs ន់ អីេគrs ន់វ kញ?យ? 
ខ៖ េMN ះ®rs ន់ហS ឹង កង rs ន់។ 
ក៖ កង rs ន់? 
ខ៖ េ[ភS ំIសី ភS ំIប «សហ© ៎...។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយអ%& ងឹេខតKកំពង់Vម? 
ខ៖ េ[កំពង់Vមែដរ។ 
ក៖ Vសអ%& ងឹ?យVំេទo®ែដល)ឪពុក?យ` 
~ត់េកTតaS ំសត�អីេគវ kញ? 
ខ៖ េហេភ6ចេហTយកូនេអTយ ®ខូច`� ®CនIបពនRេIdយេទgត`។ 



ក៖ VសេហTយេពល~ត់�6 ប់~ត់nយុប៉ុ.N ន? 
ខ៖ ឪពុក�6 ប់nយុប៉ុ.N នេទ rយូេxេហTយហS ឹង។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ យូរេហTយកូន។ 
ក៖ Iបែហលមុនប៉ុល ពត ឬសម័យ ប៉ុល ពតែដល~ត់�6 ប់? 
ខ៖ េហ...មុន។ 
ក៖  មុន ប៉ុល ពត េទgតVស? 
ខ៖ �6 ប់Iស «កេយTងេ[Iស±ល ជំ.ន់ហS ឹង~ត់េ[Iស±ល។ 
ក៖ ~ត់�6 ប់េjយជ¬ឬក៏េម៉ច? 
ខ៖ ~ត់Vញ់ ~ត់េxIស «កេ�ម .ំIបពនRចុង~ត់េIdយេxIស «កេ�ម។  
ក៖ Vស!  
ខ៖ IបពនRចុងេIdយកូន៧.ក់។ 
ក៖ ៧.ក់ែថមេទgត? 
ខ៖ ហS ឹងេហTយខ0 1Cំនែត២េទ។ 
ក៖ Vសអ%& ងឹេ>ក?យ...។ 
ខ៖ េxេVលែម៉ៗ ខ0 1 េំ[)មួយែម៉ហS ឹង។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ គិតេxក\ 1ងជីវ kតខ0 1 ំឪពុកេxេVល កមzត់�ស់ 
ែម៉េ[Iស «កអីេនះហS ឹងេ[²ងេdះដុត Iក³នទូលលក់ រត់®មCK យIតឹកៗ។  
ក៖ ហS ឹងេហTយ អ%& ងឹេ>ក?យ េ>ក?យVំអីេគខ6ះពីឪពុករបស់?យ` 
~ត់Cន ែដលផKល់កK ីIស>ញ់អីឱB?យអត់? 
ខ៖ ចុះេបTេគេx®មIបពនRេគេហTយfនអីផKល់កK ីIស>ញ់ឱBេយTង។ 
ក៖ មុន~ត់Cន` មុន~ត់CនIបពនRចុង~ត់េមTលែថIគ±�រfនល¥ េទ? 
ខ៖ ដូច~N នេទ ដូច)~N នអី)មួយេទេ²N ចពុក។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ដឹងខ́ µន~ត់មកខ0 1 ំnយុ១២aS ំ  េ[Iក³ផ¶ះ?យ ផ¶ះេ²N ច?យហS ឹង។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ។  
ខ៖ កមzត់�ស់និ?យេx។ 
ក៖ Vសអ%& ឹងសICប់CK យ?យវ kញ CK យ?យេMN ះអីេគវ kញ? 
ខ៖ េMN ះ?យ គុម។ 
ក៖ អីេគគុម ? 
ខ៖ ®rs ន់ ?យគុម។ 
ក៖ ~ត់Iតកូល~ត់អីេគវ kញ? 
ខ៖ កង។ 
ក៖ កង គុមអ%& ងឹេx? 
ខ៖ ហS ឹងេហTយ! 
ក៖ VសហS ងឹេហTយ អ%& ងឹVំេទoCK យរបស់េ>ក?យ~ត់េកTតេ[aS ំ�? 
ខ៖ អត់Vំ។ 
ក៖ ែត~ត់�6 ប់ �6 ប់េ[aS ំ�វ kញ? 
ខ៖ ~ត់�6 ប់ៗេ[ហS ឹង កប់េ[ហS ឹងេIdយវតK។ 
ក៖ �6 ប់េ[aS ំមួយ·ន់ប៉ុ.N នវ kញ?ពីរ·ន់ប៉ុ.N នវ kញ? 
ខ៖ VំេមTលf៉ f៉�6 ប់aS ំ៨២(១៩៨២)f៉ខ0 1ហំS ឹង` េហTយ?យ�6 ប ់
?យ�6 ប់មុនែម៉ �6 ប់មុនែម៉ f៉�6 ប់aS ំ៨២(១៩៨២) 
?យIបែហល)aS ំ៨០គត់ ។ 
ក៖ CK យរបស់?យ~ត់�6 ប់េពល�? 
ខ៖ ហS ឹង៨០។ 
ក៖ ែតf៉៨២ អ%& ងឹេពលCK យ?យ�6 ប់~ត់Cនnយុប៉ុ.N ន? 



ខ៖ ែម៉៨០។ 
ក៖ ?យ៨០គត់េហTយ�6 ប់aS ំ១៩៨០គត់ែដរ? ចុះ®ឪពុករបស់?យ`? 
ខ៖ ហីុ...ពុក ពុក�6 ប់យូរេហTយ។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ េហTយេពល~ត់�6 ប់១៩៨២ែដរ។ 
ខ៖ ១៩៨២។ 
ក៖ Vសអ%& ងឹ?យ េតT?យVំអីេគខ6ះពី)មួយហS ឹងCK យ េតT~ត់េម៉ចែដរ? 
ខ៖ CK យខ0 1 េំហ? 
ក៖ Vស! 
ខ៖  េហ© Tយ...កមzត់�ស់CK យ។ 
ក៖ េម៉ចវ kញេx?យ? 
ខ៖ លក់Iក³នេមC៉យ រចួខ0 1 រំត់®ម~ត់ dលហS ឹងខ0 1nំយុ១២aS ំ 
ដឹងខ6 ះេហTយ១២aS ំ។ 
ក៖ ហS ឹងេហTយ! 
ខ៖ កមzត់�ស់េ[ពីេកNង។ 
ក៖ VសេដTរ®ម~តអ់%& ងឹេx។ 
ខ៖ េដTរ®មCK យអ%& ងឹេx ដល់រចួfនេរgន fនេរgនoS ក់ទី៦ែដរ 
ឈប់េរgនេxបងdរេx CនបងIសីមួយdរេx ជួយេធ� ToS េំធ� Tអីបង` 
េ[Iស «កេdះេគេធ� ToS េំហTយ។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយេដTមwីរកលុយចិ%& ឹមជីវ kត។ 
ខ៖ ចិ%& ឹមជីវ kតហS ឹងេហTយ។ 
ក៖ អ%& ងឹេតTCK យេ>ក?យ`~ត់េ[ភូមិឃំុ�ែដរ 
ទីកែន6ងកំេណTតរបស់~ត?់ 
ខ៖ េdះសំរង់ ។ 
ក៖ េdះសំរង់ហS ឹងែដរ? 
ខ៖ ភូមិេdះសំរង់ហS ឹង។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ 
អ%& ងឹេ>ក?យចូលដល់ជីដូនជី®²ងឪពុក~ត់េMN ះអីេគែដរ ?យVំេទ? 
ខ៖ ជីដូនជី®²ងឪពុកហS ឹងេហ? 
ក៖ Vស! 
ខ៖ េ[Iក³ហS ឹងែដរ េMN ះ?យ�ត។ 
ក៖ ?យ�ត ®អី? 
ខ៖ ®កង។ 
ក៖ Vសទីកែន6ងកំេណTតរបស់~ត់េ[Iក³ហS ឹងហN ង? 
ខ៖ េ[Iក³ហS ឹង។ 
ក៖ េ[េខតKកំពង់VមហS ឹង ែតឥឡe វេគេ�Iស «កកំពង់េសgមេហTយ?យអី? 
ខ៖ Iបែហល)អ%& ងឹេហTយេហ Iស «កកំពង់េសgមេយTងេនះេអ។ 
ក៖ Vសេ[Iក³ េខតKកំពង់Vម េ[ជិតភS ំIប «សភS ំIសីហS ឹង។ 
ខ៖ េអT...! 
ក៖ Vសចុះ?យVំេទ® ®របស់?យ²ងឪពុកហS ឹង`~ត់េកTតេ[aS ំ�? 
ខ៖ អត់! 
ក៖ ចុះ?យវ kញ? 
ខ៖ អត់ដឹងពី®េទ។ 
ក៖ អត់ដឹងពីIបវតK ិ~ត់ហN ងេហ? 
ខ៖ ខ0 1 ំ�» ល់ែត?យ�ន។ 
ក៖ ?យ�នេម៉ចែដរ? 
ខ៖ ?យ�ន ?យេយTងបេង¼ TតហS ឹង IបពនR®កងហS ឹង។ 
ក៖ ²ងឪពុកហS ឹងេហ? 



ខ៖ ²ងឪពុកហS ឹង។ 
ក៖ ~ត់េម៉ចែដរ?យ? 
ខ៖ ?យVស់េហTយ Vស់ដូចខ0 1 ំអ%& ងឹ េ[ែតផ¶ះ។ 
ក៖ Vសកូនេyរកសីុចិ%& ឹមេx? 
ខ៖ ហS ឹងេហTយ! 
ខ៖ ?យ�នហS ឹង បុិន~ត់េទTបនឹង�6 ប់ហS ឹង 
ដូចoCនបK ីេxេ[ភS ំេពញេហTយនឹង` dរ®ហS ឹងេហnយុ១៨ 
dរបK ីnយុ១៨មក®មបK ីេ[កំពង់VមហS ឹង។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ~ត់េធ� Tែតកង់³ន®ហS ឹង។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ដល់មកaS ំ៨២(១៩៨២)មក~ត់�6 ប់េVលេយTងេទgត។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ហS ឹងខ0 1fំនកូនេIចTន�៦ ៧។ 
ក៖ Vសអ%& ងឹ?យឥឡe វជីដូនជី®²ងCK យវ kញមKង 
េតT~ត់េMN ះ®អី?យអីែដរ ?យ? 
ខ៖ ?យគុម ®rs ន់ហS ឹងែម៉ឪេយTងបេង¼ TតហS ឹង�។ 
ក៖ Vសចុះមីង®អី? 
ខ៖ ®គុម²ងឪពុក ?យ�ន ®កង។ 
ក៖ ដល់េពល²ងCK យវ kញេផzង េតTទីកែន6ងកំេណTត~ត់េ[�វ kញ?យ? 
ខ៖ ?យ�? 
ក៖ ²ងCK យ ជីដូនជី®?យ²ងCK យ`? 
ខ៖ ²ងCK យ ?យគុមហS ឹង។  
ក៖ Vស~ត់អSកេ[Iស «ក�វ kញ?យ? 
ខ៖ ~ត់អSកIស «កេdះសំរង់ហS ឹង។ 
ក៖ សុទRអSកេdះសំរង់ហS ឹង? 
ខ៖ េdះអSកេdះសំរង់ហS ឹង។ 
ក៖ អSកេdះសំរង់ហS ឹង�ងំអស់~S ? 
ក៖ ?យVំអីេគខ6ះ)មួយេ>ក?យ²ងCK យហS ឹង Vំអីខ6 ះ)មួយ~ត់េទ? 
ខ៖ Cនែតរកសីុ)មួយ~ត់ហS ឹង មក~ត់�6 ប់េ[ទីហS ឹង។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ aS ំ៨២ហS ឹង(១៩៨២)។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ ពួក~តសុ់ទRែតល¥ ?យហី? 
ខ៖ ល¥ អត់អីេទ ~N នខិល~N នខូចអីេទ ជំ.ន់ពីេដTមហ© ៎...។ 
ក៖ Vស!  
ខ៖ ~N នខិល ~N នខូចអីេទ រកសីុIfកដ)រកសីុហ© .៎..។ 
ក៖ Vសដឹង®?យរបស់?យ` ~ត់េកTតaS ំសត�អីេគ? 
ខ៖ CK យខ0 1ហំ© ៎...េមTលែម៉aS ំអីេទេនះ ែម៉ដូចaS ំ²លេហ 
ដឹងnយុ~ត់nយុប៉ុ.N នេទ េភ6ច េហTយកូន។ 
ក៖ អ%& ងឹអត់អីេទ?យnហS ឹងេjយ�រមនុសzេIចTនេពក 
²ង?យផង²ង®ផង Iចបូក 
Iចបល់តិច។អ%& ឹង?យេតTឪពុកCK យនិងជីដូនជី®របស់?យ`~ត់½6 ប់រស់
េ[Iបេទស េI�អត់? 
ខ៖ អត់ ~N នេទ។ 
ក៖ អត់ែដលេទ 
Vសអ%& ឹងសICប់dរសិក£របស់?យវ kញេតT?យេរgនfនoS ក់ទីប៉.ុN ន 
ែដរ?យ? 



ខ៖ oS ក់ទី៦។ 
ក៖ ទី៦ពីេដTមេហ?   
ខ៖ ទី៦ពីេដTម។ 
ក៖ Vស?យេរgនេ[�>បឋមសិក£�ែដរ? 
ខ៖ េរgនេ[²ងេdះហS ឹង។ 
ក៖ េdះសំរង់ហS ឹងែដរ? 
ខ៖ អឺ...បុិនdលហS ឹងrេរgនIពឹក េរgន>X ច។ 
ក៖ ចុះេពលេរgនវ kទlល័យ អឺ...Cនfនេរgនអនុវ kទlល័យេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ ែតបឋម? 
ខ៖ េរgនគក់េសយក។ 
ក៖ គក់េសយក អ%& ងឹ?យេចះេរgនf¬ងំេទgតេហ? 
ខ៖ េរgនf¬ងំfនែតមួយេសgវេ¿។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ េរgនមួយេសgវេ¿េភ6ចអស់េហTយ។ 
ក៖ ែតេពលហS ឹងនិ?យfនេទ េពលេ[េរgន`? 
ខ៖ អត់ អត់និ?យfនេទ។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ េរgនចប់េសgវេ¿nrs េឡឈប់េរgនេxកូន។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ 
អ%& ងឹ?យេ[េពលែដល?យេរgនកំពុងែត)សិសzហS ឹងកK ីIសៃម ៉
?យេxអ.គតចង់េធ� Tអីែដរ?យ? 
ខ៖ ចង់េធ� Tអី េបTេយTងIក ចង់េធ� Tអី។ 
ក៖ ចុះCនែដលគិតIសៃម៉ចង់េធ� TIគeេពទB IគeបេIងÀន អSកេធ� Tអីៗអ%& ងឹ`? 
ខ៖ អត់េទIក�ស់ អត់ែដលCនេទ។ 
ក៖ អត់CនកK ីIសៃម៉អីេទ? 
ខ៖ អត់CនេទIសៃម៉អីេ�ះ េយTងIក�ស់dលហS ឹង� 
ដូចoឪពុកCនIបពនRចុងេទgត េ[)មួយែម៉ ែម៉IករកIពឹកចង់ខ� ះ>X ច។ 
ក៖ ពិfក Vសចុះ?យ ?យ½6 ប់េធ� TរបរែIសចC¼ រអីេទេហ?យ? 
ខ៖ ខ0 1 ំមិនែដលេធ� Tអីេទ។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ េធ� T)មួយបង េ[)មួយបងហS ឹងេធ� ToS  ំfនមួយaS dំរ dរហS ឹងេហTយ។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ  Vសអ%& ឹង?យ ?យេរgបdរេ[aS ំ�? 
ខ៖ េហaS ំ�េទ អញេភ6ចេហTយ។ 
ក៖ ?យnយុfនប៉ុ.N នaS ំfនេរgបdរ? 
ខ៖ nយុ១៨។ 
ក៖ ១៨aS ំ េមTល?យេកTត១៩៤០ ១៨aS ំអ%& ងឹ១៩៥៨។ 
ខ៖ េអTៗ...IបែហលហS ឹងេហTយ េអT...នឹកេឃTញ។ 
ក៖ អ%& ងឹ?យេរgបdរេ[ឯ�វ kញ? 
ខ៖ េdះសំរង់។ 
ក៖ េdះសំរងេទgត។  
ខ៖ េអT...! 
ក៖ ហS ឹងេហTយ អ%& ងឹdរេរgបdរហS ឹងIតeវfនេរgបចំេjយឪពុក 
CK យឬក៏?យIស>ញ់~S  េjយចិតKឯង? 
ខ៖ អត់េទែម៉េរgបចំទុកjក់មKង បងប§ ន̈ឯង។ 
ក៖ បងប§ ន̈ឯង? 
ខ៖ បងប§ ន̈ឯង។ 



ក៖ ជីដូនមួយ? 
ខ៖ ជីដូនមួយ ែម៉ចិនហS ឹង ជីដូនមួយ ។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ េយTងជីទួតមួយ។ 
ក៖ ដូចឪពុកCK យខ0 1 ែំដលហS ឹង។ 
ខ៖ ែនo.ំបKខី0 1 េំ�បងៗេx 
បងឯងេxខ0 1 េំxែដរ)មួយកូវេI~សហ© ៎...ដន6ងែម៉េ[ៗ 
កÁលេdះហ© ៎...េxដណK ឹងអីហS ឹងេទ។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ដល់េxយប់ហS ឹងេគេVលផ¶ះេVលសែមwងេទ ែម៉េអTយខ0 1អំត់េxេទ 
អ%& ងឹេបTឯងដណK ឹង កូនបង ដណK ឹងខ0 1ហំS ឹង`។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ អឺ...រចួដណK ឹងdរេx ហS ឹងេហTយ។ 
ក៖ េហTយIស>ញ់~S យូរេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ ែត�» ល់~S ®ំងពីយូរមក? 
ខ៖ �» ល់ហS ឹងដូច�» ល់មិនចÁស់>ស់ផង ដូចoVស់ៗេ[aX យពី~S �ស់។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ មួយេ[កំពង់Vម មួយេ[េdះសំរង់។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ អ%& ងឹ`។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ដល់ជួបដណK ឹងdរេxបងប§ ន̈ឯងហS ឹង េអT...dរេxហS ឹងេហTយ។ 
ក៖ អ%& ងឹ?យេរgបdរហS ឹងCនប�K រdរអីឱBេទ? 
ខ៖ CនេតT ែម៉dលហS ឹងជូនប៉ុ.N នអីប៉ុ.N នេទ។ 
ក៖ អត់ដឹងែដរ?យេហ Vសអ%& ឹង?យ ?យចូលចិតKពិ�រមÂ ប̈អីេគែដរ? 
ខ៖ ែខN រេយTងCនអី CនIតីស6 មÃ រ̈IតកួនហS ឹង េបTជំ.ន់ហS ឹង។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ េយTងេបTជំ.ន់ហS ឹងCនែតស6 អ%& ងឹ។ 
ក៖ ចុះឥឡe វហS ឹងវ kញ? 
ខ៖ ឥឡe វហS ឹងហ© ៎...? 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ឥឡe វហS ឹងៗÄ«ំអអីត់fនេទ េរ Åស�ស់ កូនទិញគុយ�វអីអត់េទ អត់ហូបេទ 
fនែត Iតី¬លIតីអីតិចតួចេx ប៉ុែនK កូនេគេធ� TមÂ ប̈aX ញ់ៗ�ស់ 
េពល�េគទិញឆ¥ ឹងជំនីយកមកេx 
dប់េ�X រអីេx)មួយIតសក់VវេxaX ញ់អ%& ងឹេx។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ កូនេគេធ� TមÂ ប̈aX ញ់ៗ�ស់។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ fន?យពិ�រ 
អ%& ងឹ?យេពលទំេនរ?យចូលចិតKេធ� TមÂ ប̈ឬក៏អីេទ? 
ខ៖ អត់េទែតកូនេគេធ� TអីឱBសីុ Ä«ំេទ¬ល់ៃថXហS ឹងេ.ះ។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ fនកូនៗចិតKfន�ស់។ 
ក៖ Vសល¥ ែមនែទន។ 
ខ៖ ហ© ៎...I~ន់ែតIពលឹមេឡTងdេហ� មកដល់` dេហ� aៃខ� ែមហូ៉បេx 
Iពឹកមិញfយ�ច់ Iជeកខមកពង�មួយI~បអ់%& ងឹ`។ 
ក៖ CនកូនIស±លអ%& ងឹ?យេណស? 



ខ៖ Cនកូនមួយេទgតេ[ផ¶ះខÇស់ទីេនះ។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ េ[ផ¶ះេនះIស±ល�ស់fនកូន ចិតKfន។  
ក៖ ល¥ ែមនែទន។ 
ខ៖ ល¥ ែមនែទន¬ល់ៃថX មួយ�ក៏សេសTរែដរ។ 
ក៖ Vសអ%& ងឹេ>ក?យ 
េ>ក?យចូលចិតKដូច)េពលទំេនរចូលចិតKេធ� Tអីេគវ kញ ?យ? 
ខ៖ េពលទំេនរេធ� Tអ%& ងឹ េដកេលងអ%& ងឹ អត់Cនេធ� Tអី េមTលេឃTញI�ប់េហTយ 
េxេធ� Tស¥ ី េកTត េបTខ� ិនអ%& ងឹ។ 
ក៖ េដTរអត់រចួហN ង?យេហ? 
ខ៖ េឈTIចត់េនះេxបង»ន់ក៏េឈTIចត់ែដរ។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយេឈTIចត់។ 
ខ៖ េឈTIចត់។ 
ក៖ េឈTIចត់�ងំអស់?យេហ? អ%& ងឹេ>ក?យ 
េតTេពលទំេនរពីេធ� Tdរពីមុនៗមក ?យចូលចិតKេដTរេលងឯ�)ងេគ? 
ខ៖ ហឺុ...មនុសz~N នែដលេxេលងឯ�េទកូន មិនែដលេxេលងេទ។ 
ក៖ ½6 ប់ែដលេxសមុIទអីមួយេyេទ?យ? 
ខ៖ អត។់ 
ក៖ ែដលេxអង»រេទ?យ? 
ខ៖ េបToេxអង»រេxមួយដងពីែដរ។ 
ក៖ េហTយចូលចិតKេxអង»រេទ? 
ខ៖ េអT...dលហS ឹងអេ%& ក dលIសីមុំខ0 1ហំS ឹងrេធ� Tdរេ¬ងចIក 
ែតបងប§ ន̈²ង�» ល់េគអSក Iស «ក)មួយ~S េ>ក េសgង �។ំ 
ក៖ េសgង �?ំ 
ខ៖ េសgង �។ំ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ េxេលង េxេលងអង»រហS ឹង។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ េគេ�េxេលងហS ឹង េxេលង)មួយេគ េxៗណ© .៎..fន�ក់ទងមួយ` 
ដល់េx n®កុង³នហS ឹង កុង³នហS ឹងIស>ញ់Iសីមុ ំដល់Iស>ញ់Iសីមុំ 
អ៊ុÉឯងកុំភ័យ កែន6ងសICនKហS ឹងVំេx)មួយខ0 1  ំេអT...េយTងេxដល់ហS ឹងយប់េហTយ 
។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ េដក³នេx េយTងជួលបន¶ប់េដកេx ែម៉កូនបងប§ ន̈ប ីបួន Ifំ.ក់ហS ឹង។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ អ%& ងឹេ>ក?យចូលចិតK�K បប់ទចេIមÀងអីអត់? 
ខ៖ ចូលចិតK�K ប់េតT។ 
ក៖ មិញមកមិញឮ�K ប់បទសិុន សីុ�មុតេហ? 
ខ៖ េអT...ហS ឹងេហTយៗ។ 
ក៖ ហS ឹងេហTយ~ត់េIចÀងពិេ¬ះ�ស់ Vសអ%& ងឹ?យេចះេIចÀងេចះអីអត់? 
ខ៖ អត់េទ អត់េចះអីេទ។ 
ក៖ អត់េចះេលងឧបករណ៍តÍនK ីអីេទេហ? 
ខ៖ អត់េទ អត់េទកូន។ 
ក៖ អត់េ�ះហN ង? 
ខ៖ អត់េ�ះែតហN ង។ 
ក៖ Vសអ%& ងឹ?យ េតTសICប់ជីវ kត?យ េjយ�រ?យេកTតaS ំ១៩៤០េហTយ 
អ%& ងឹ?យឆ6ងdត់របបaS ំែដលIពះសីហនុ~ត់dន់dប់ លន់ នល់ 



ក៏ដូច)ជំ.ន់ប៉ុល ពត េតTជីវ kត?យក\ 1ងជំ.ន់�ងំអស់ហS ឹងេម៉ចវ kញែដរ?យ 
សូមឱBេកÁះកÁយតិចេមTល?យ? 
ខ៖ ពីជំ.ន់ហS ឹងហ© ៎...? 
ក៖ Vស! 
ខ៖ nជំ.ន់េយTងរដvIប`រេនះ? 
ក៖ Vសេម៉ចវ kញ?យ? 
ខ៖ ជំ.ន់ហS ឹងខ0 1 ំកូន ហឺុ...កូន៤ឬ៥េហTយ ៦ឬ៧េហTយ។  
ក៖ VសេហTយ?យជួបប�© អីេគខ6ះ? 
ខ៖ ខ0 1 ំដូចអត់ជួបប�© អី េអT...េយTងរត់នឹងេគ េគរត់េយTងក៏រត់ែដរ 
រត់េxៗេx·មaកមពរ កូនេxឆ6ង·មaកម 
ឆ6ង·មaកមេx�Ç នកំពង់កK ី fនIពលឹមេឡTងេxដល់Iស «កaS ត់ aS ត់·. 
េxសÎ 1 បេ[ហS ឹងហN ង េ[ហS ឹងIបែហលfនពីរ បីែខៗក៏អ៊ុÉបK ីហS ឹងេដTរ®មខ0 1ហំS ឹង។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ ~ត់អូយ...ដូច)េវទ.ែដរ ~ត់ក៏េxដឹកអុសដឹកអី 
អ%& ងឹេxយកមកដូរIសeវដូរអីអSក Iស «កហS ឹង`។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ខ0 1 ំVក់បែ%Ï វអីលក់fនIសeវfនអង¼រហូប។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ fនIសeវមួយជIង «កែដរ។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ដល់អ%& ងឹេxខ0 1 ំមកេ[េនះវ kញ មកេ[ចC¼ រេ�សូ៊ជុបេនះ។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ មកហS ឹងេxេគឱBខ0 1jំក់fយIជeកdលជំ.ន់ហS ឹង។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ក៏បK ីហS ឹងេមTលេ[ក\ 1ងចC¼ រេ�សូ៊ហS ឹងេx។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ដុតចC¼ រេ�សូ៊ហS ឹងេx េអT...េធ� Tេម៉ចfនfយសីុ ជំ.ន់nពតហS ឹងេអT។ 
ក៖ ហS ឹងេហTយ! 
ខ៖ ែមនពិfកែតប៉ុណÐ ឹងេទ។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ រចួaS ំចិតសិបប៉ុ.N នេយTងមកេ[ទេន6បិទហS ឹង។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ េ[)ប់េx។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ អ%& ងឹមកេ[aS ំ៧០(១៩៧០) អ%& ងឹជំ.ន់ លន់ នល់ 
េហTយហីaS ំ៧០? 
ខ៖ េហ៧៥ ចិតសិបប៉ុ.N នយួនៃវsjច់ហS ឹង។ 
ក៖ VសaS ំ៧៩(១៩៧៩)យួនៃវsjច់ េពលaS ំ៧០ដល់៧៥ ជំ.ន់លន់ នល់។ លន់ 
នល់៧០ ដល់៧៥(១៩៧០ ១៩៧៥)។ 
ខ៖ មកជំ.ន់ហS ឹងខ0 1 ំក៏មិនសូវVំែដរកូន។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ ខ0 1 ំក៏មិនសូវVំែដរ។ 
ក៖ ចុះជំ.ន់ លន់ នល់ ហS ឹង?យCនជួប½6 ក់I~ប់ 
½6 ប់អីេគទC6 ក់I~ប់អីេទ? 
ខ៖ េអT...េ[ជុបហS ឹងេគទC6 ក់I~ប់ែបក េ[IបពនRnណីេ[~S េផTមក\ 1ងេ·ះ 
rេxឈរជិត ³នែដលI~ប់ែបកទC6 ក់³ន 
េអT...េxជិះ³នÑប់~S កូនេ[ក\ 1ងេ·ះេ[ជុបហS ឹង។ 
ក៖ Vសចុះេ[េពលជំ.ន់ ប៉ុល ពតវ kញ ?យជួបIបទះនឹងេរ{ងអីខ6 ះែដរ? 



ខ៖ អត់ជួបIបទះអីេទ សុខសបÁយ។ 
ក៖ ចុះdរហូបចុកេម៉ចែដរ? 
ខ៖ dរហូបចុកធមN®។ 
ក៖ ?យេxេ[Iស «ក�fនអត់ពិfកដូចេគេផzង? 
ខ៖ អត់ពិfកដូចេគដូចឯងេទ CK យធម៌េ[ហS ឹង aS ត់ហS ឹង។ 
ក៖ អ%& ងឹ?យអត់េធ� Tdរអីដូចេគ�ហី? 
ខ៖ អត់េទ អត់Cនេxdប់rស់អីអត់េទ មួយជំ.ន់ប៉ុល ពតេគពិfកIគប់~S  
មួយIគ±�រខ0 1  ំដូចអត់Cនពិfកអីេទកូន។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ អត់ពិfកអីេទfនេសចកK ីសុខរហូត។ 
ក៖ ហS ឹងេហTយ! 
ខ៖ េយTងេធ� TបុណBល¥ nហS ឹង`។ 
ក៖ ចុះអត់ែដលCនេគ.ំយកេxសC6 ប់អីេទហី? 
ខ៖ អត់ អត់Cនេទកូន អត់Cនេទ។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ េបT²ងបងខ0 1oំ។ 
ក៖ េម៉ចវ kញ?យ? 
ខ៖ សC6 ប់២.ក់។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ។ 
ខ៖ សC6 ប់២.ក់ ខ0 1 ំរត់េxដល់Iស «កយួនែដរ។ 
ក៖ ®មVប់មក? 
ខ៖ េអTយ...ក~៏S េxៃវsេVល ៃវsេVលជំ.ន់nពតហS ឹង`។ 
ក៖ ហS ឹងេហTយ! 
ខ៖ ហS ឹង²ងបងIសីខ0 1ហំS ឹង`។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ េ[ជីេ¬ហS ឹង េបTIគ±�រខ0 1អំត់អីេទ fនសុខតហូត 
fនេxេ[ជុបហS ឹងfនេគៃវsjច់ ៃវsjច់កូនេអTយ យកfន�ងំពីIក�ត់ 
�ងំÓមួង បុិនៗេហ៣ ៤ ៥ ពនូកយកមកែចកបង ប§ ន̈េពញហS ឹងេហ។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ែចកបងប§ ន̈េស6 Àក៧ ៨ែម៉Iត CS ក់៧ ៨ែម៉Iត។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ ចិតKល¥ �ស់។ 
ក៖ ចុះេ>ក?យែដលេឃTញេពលជំ.ន់ ប៉ុល ពត 
ហS ឹងែដលេឃTញេគយកមនុសzេx សC6 ប់េVលេទ? 
ខ៖ អត់េទកូន អត់េទ អត់េ�ះែតមKង។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ េនះនិ?យ®មIតង់`។ 
ក៖ ហS ឹងេហTយ េពលខ6ះអSកខ6ះេគIស±លអ%& ងឹែដរ ែតIស±ល¢គតិច�ស់។ 
ខ៖ ហS ឹងេហTយ! 
ក៖ ?យម`សំ�ងេហTយអ%& ងឹហ© ៎...។ 
ខ៖ ម`សំ�ង`កូនែមនេតT មួយIគ±�រខ0 1CំនអSក�Ñប់មួយេទ។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ ហូបចុកIគប់I~ន់អី�ងំអស់ែដរ? 
ខ៖ កូនេ[)មួយតូចៗ។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ កូនnយុ១២ ១៣ហS ឹង។  
ក៖ Vស!  
ខ៖ កូនេគេ[តូចៗហS ឹង។ 



ក៖ Vស! 
ខ៖ រចួ�ល់ែតឥឡe វរចួពីជំ.ន់ហS ឹងមក កូនrេពញកេC6 ះេហTយ nមួយេធ� T 
ៃតកង់�³ង េx �³ងេយTងឆ6ងកំពង់VមេយTងហS ឹង។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ េបTក¬ល់ៃថXេយTងេ[ភS ំេពញហ© ៎...។ 
ក៖ Vសហ© ៎...អ%& ឹងេ>ក?យប.¶ ប់ពីរបប ប៉ុល ពត 
េតT?យមុខរបររកសីុអីេគែដរ? 
ខ៖ លក់ដូរ លក់អង¼រ លក់អី បK ី�6 ប់េVលេxលក់អង¼រ 
លក់អីេ[ក\ 1ងផ£រហS ឹង�កូន។ 
ក៖ Vសេម៉ចែដរចំេណញdក់កបអីេIចTនេទ? 
ខ៖ I~ន់ែតមួយសីុrមិនពិfក I~ន់ែតប៉ុណÐ ឹង។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ។ 
ខ៖ ដូចែតបុិនេយTង¬ល់ៃថXអ%& ងឹេហ។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ េយTងលក់ដូរសីុេxCនអី។ 
ក៖ អ%& ងឹ?យសICប់ជីវ kតរបស់?យ` អ� ីែដល?យចងVំ)ងេគបំផុត`? 
ចងV ំ)ងេគបំផុតក\ 1ងជីវ kតអីេគវ kញ?ដូច)េរ{ងអីេគខ6ះ? 
ខ៖ េទកូនដូចoជីវ kតខ0 1 ំដូចor~N នពិfកអី។ 
ក៖ ធមN®ៗអ%& ងឹេហ? 
ខ៖ ធមN®ដូច¬ល់ៃថXអ%& ងឹកូន`។ 
ក៖ អ%& ងឹnរមNណ៍ដូច)?យ½6 ប់សបÁយអី²6 ងំេទ?  
ខ៖ េអT...សបÁយដូចែតIស «កេយTងអ%& ងឹ។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ដូចoកូនេអTយេយTងលក់ដូរេx លក់)មួយកូនអ%& ងឹេx nខ6ះលក់fរ Åេx 
nខ6ះលក់ បែង¥មេx ែម៉IពលឹមេឡTងេxលក់េ[ផ£រេx េxផ£រ 
េxទិញបែន6ពីកំពង់Vមមកហ© ៎... អ%& ងឹេxjក់លក់េx េ¬ងចIកេx 
?យ`ៗ ?យឯងេធ� Tបែន6ឱBខ0 1 ១ំ០គីឡe  េធ� T១០គីឡe  ឱBេគអ%& ងឹេx អ%& ឹង។ 
ក៖  Vស! 
ខ៖ អអី%& ងឹ។ 
ក៖ ហS ឹងេហTយ Vសអ%& ងឹេ>ក?យ 
សICប់?យេពលេរgបdរេហTយកូនសរុប�ងំអស់ ប៉ុ.N ន.ក់? 
ខ៖ កូនហ© ៎...? 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ៩.ក់ បុិនÑប់អស់៣េ[សល់៧។ 
ក៖ ៦? 
ខ៖ Ñប់១េទgត fនេy២េហTយ។ 
ក៖ Vសអ%& ងឹ�6 ប់អស់៣េ[សល់៦? 
ខ៖ សល់៦¬ល់ៃថXហS ឹង។ 
ក៖ 
Vសអ%& ឹង?យnចេរgប¬ប់េMN ះកូនរបស់?យ�ងំ�6 ប់�ងំរស់ហS ឹង~ត់
េMN ះ អីេគខ6ះ?យ? 
ខ៖ េMN ះមួយ េMN ះVន់នី។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ពីរេMN ះVន់� បីេMN ះVន់o បួនេMN ះ Iសីមុំ IfំេMN ះVន់ថន  
IfំមួយេMN ះ Iសីមុំេ[េទេហ...IសីមុំេអTយ IfំពីរកូនេÕ។ 
ក៖ េMN ះកូនេÕហN ង? 
ខ៖ េអT...េÕ។ 



ក៖ េÕហN ង អ%& ងឹសICប់?យេតT�� មី?យ~ត់េMN ះអីេគវ kញ? 
ខ៖ េMN ះ®រុន។ 
ក៖ អីេគរុនវ kញ? 
ខ៖ ប៊ុន រុន។ 
ក៖ ប៊ុន រុន Vសអ%& ឹង�� មី?យ~ត់�6 ប់េហTយេតTែមនេទ?យ? 
ខ៖ �6 ប់េហTយ យូរេហTយ។ 
ក៖ ជំ.ន់�? 
ខ៖ oaS ំ៨៤ហS ឹងេហTយo(១៩៨៤)។ 
ក៖ ~ត់�6 ប់េjយ�រអី?យ? 
ខ៖ ឈឺ។  
ក៖ ឈឺ? 
ខ៖ អេ%& ក~ត់េបTក�³ង េហTយេគឱB~ត់េxភÃ µរ ភÃ µរ²ងវតKដីដុះេនះ។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ ដល់ភÃ µរេxIតeវម៉ុងចិន។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ខ0 1 ំេxរកេគេហTយ េគoេគយកេហTយ  
ខ0 1 ំេxរកដល់កូនេអTយ~ត់ជុះnចមន៍Mមផង ជុះេ.មក៏Mម®ហS ឹង 
oេគយកេហTយ oេយTងភÃ µរចំផ¶ះេ[កូនេyេគសុខ ឯងេxេធ� TឱBផ¶ះ 
េគែបកfក់អស់ oេគយកេហTយ �6 ប់េx�។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ aS ំ៨៤(១៩៨៤) ®ហS ឹង�6 ប់េx។ 
ក៖ អ%& ងឹេ>ក?យ េតT~ត់�6 ប់nយុប៉ុ.N នបK ី?យ? 
ខ៖ ៥៥។ 
ក៖ ៥៥? 
ខ៖ ខ0 1 ៤ំ៥េមC៉យ។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ ឥឡe វេ>ក?យnច៧៦េហTយ 
Vសអ%& ឹង?យសICប់ឥឡe វ?យ អតC់នេធ� Tអីេគេទ េ[ែតផ¶ះ? 
ខ៖ េ[ែតផ¶ះហS ឹង។  
ក៖ ពីមុនលក់ដូរអង¼រអីហS ឹង៊? 
ខ៖ លក់ដូរ លក់អង¼រ លក់មÂ ប̈ oេចះេធ� T®ំងពីគុយ�វេ·ះេ~ 
េធ� T®ំងពីស¥ ីេឡTង។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ក\ 1ងមួយជីវ kតេនះ ។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ខំរកសីុចិ%& ឹមកូន៥ ៦ ៧កូនឯងគិតេមTល។ 
ក៖ Vសអ%& ងឹេ>ក?យ រេបgបេដTមwីេ>ក?យចិ%& ឹម 
អប់រÖែថ�កូំនេ>ក?យេម៉ច? 
ខ៖ កូនល¥ �ស់។ 
ក៖ ?យអប់រÖ?៉ងមិចfន~ត់d6 យ)មនុសzល¥ ? 
ខ៖ េទណ© ៎...េxIស>ញ់កូនេគេ[េIdមហ© .៎..។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ កូនេអTយកូនេគ� េគCនសុទRែត�`នអី កូនឯងេxIស>ញ់េគេធ� Tអី 
កូនមកផ¶ះមក កូនេÕ ²6 ច�មក¢6 ម។ 
ក៖ �K ប់CK យ។ 
ខ៖ �K ប់CK យ�ស់ ~N នឱBCK យពិfកចិតKអីតិចេទ កូនៃតកុង�³ងហS ឹង 
ចិ%& ឹមCK យ ចិ%& ឹមប§ ន̈។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ។  



ខ៖ ចិ%& ឹមប§ ន̈�។ 
ក៖ េ>ក?យ េតTេ>ក?យឱBកូនេxេរgន�ងំអស់~S េទ? 
ខ៖ េរgន េរgន�ងំអស់។ 
ក៖ េហតុអីfនេ>ក?យឱBកូនឱB~ត់េx? 
ខ៖ `េយTងេមC៉យ េយTងេរgនCនfនខÇស់�កូន 
េរgនfនIតឹមoS ក់ទី៦អហីS ឹងកូនេxៗ ដូចoបK ី�6 ប់េx បង�េរ{ន 
បងIប½នហS ឹង ~ត់េxឱBែតេយTឱBកូនេបTកេx²ងហS ឹង េបTក�³ងេx 
មុនដំបូង?ម គិតេxfនIសណុកែដរ�កូន។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ អ%& ងឹពួក~ត់សុទRែតfនេរgន�ងំអស់? 
ខ៖ េរgន�ងំអស់ៗ កូន។ 
ក៖ ហS ឹងេហTយ 
អ%& ងឹ?យេតT?យេធ� Tេម៉ចេដTមwីឱBIគ±�រ?យCនសុភមង»លតមក អ%& ងឹ` 
?យេធ� Tអីេគខ6ះេx? 
ខ៖ រកសីុហS ឹង រកសីុចិ%& ឹមកូនហS ឹង។ 
ក៖ អប់រÖ? 
ខ៖ អប់រÖកូនអ%& ងឹេអT។ 
ក៖ ហS ឹងេហTយ! 
ខ៖ អប់រÖកូន អ%& ងឹកូនជំ.ន់ហS ឹង~N នេចះខិលខូចអីេទ។ 
ក៖ គន6ងធម៌�ងំអស់ហ© ៎...? 
ខ៖ គន6ងធម៌�ងំអស់ �ងំអស់ ។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ។ 
ខ៖ អ%& ងឹfនមកដល់សព�ៃថXហS ឹងCK យ~N នពិfកអីេទ កូនចិ%& ឹម 
េអT...មួយែខេគឱB ១០០០០០។  
ក៖ Vស! 
ខ៖ េហTយមីបងពីរ.ក់េ.ះ២០០០០០ ហ© ៎...មីមួយេ.ះបK ីេធ� TេមៃIពេ[េនះហ© .៎.. 
េ[ដល់រតនៈគិរ Åហ© ៎...។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ េគCនផ¶ះថNផ¶ះអីេ[ភS ំេពញ។ 
ក៖ VសេហTយ?យអត់េxេ[)មួយពួក~ត់េទេហ? 
ខ៖ អត់េទ េ[)មួយកូនIកៗចុះ។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ អ%& ងឹ?យមួយេនះគឺ)សំណួរចុងេIdយ?យ 
េតT?យCនបទ    
ពិេ�ធន៍អ� ីែដលល¥ ចង់ែចកVយេxកូនេy?យជំ.ន់េIdយ` 
េjយ�រ~ត់�K ប់ឮ ·កBសមØ ីរបស់?យ�ងំអស់ 
អ%& ងឹ?យCនអីទូ.N ន~ត់ ដូច)បទពិេ�ធន៍អីល¥ ៗ 
ចង់ែចកVយ~ត់េទ? 
ខ៖ ឱBកូនfនេសចកK ីសុខ រកសីុCនfន Iត)ក់Iតជុំអីអ%& ងឹេx�។ 
ក៖ Vស! 
ខ៖ ឱBកូនfនសុខសបÁយេx I~ន់fនកូនចិ%& ឹមែម៉។ 
ក៖ េហTយឱB~ត់េគចផុតពីផ́ វ̈អីេគែដរ?យ? 
ខ៖ 
ឱBេគចផុតពីផ́ វ̈េI~ះoS កឱ់Bអស់ដូច)ច¬ចរណ៍អីកុំឱBកូនCន�ងំអស់� 
ឱBកូនរក សីុfនCនធូរ½រេx។ 
ក៖ អ%& ងឹសICប់ផ́ វ̈nIកក់?យចងឱ់B~ត់េដTរេទ? 
ខ៖ អតឱ់Bេទ មកដល់ផ¶ះfនដូចបំណងអ%& ងឹ 
ែតម៉ូ តូចូលផ¶ះចូលេហTយមិនេចញេទ។ 
ក៖ Vស! 



ខ៖ កូនខ0 1�ំងំអស់ហS ឹង។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយអ%& ងឹឱB~ត់េដTរមួយេគចផុតពីអ� ីែដលnIកក់ហS ឹង។ 
ខ៖ ពីnIកក់ហS ឹងេហTយ អត់េទកូនខ0 1លំ¥ �ងំអស់។ 
ក៖ VសហS ឹងេហTយ 
អរគុណេ>ក?យែដលfនចូលរមួសCD ស)មួយនឹងេyេ[ៃថXេនះ 
អ� ី�ងំអស់ពួកេyនឹងjក់ចូលេxក\ 1ងេវប�យែដលfននិ?យ²ងេលT 
េហTយ~ត់នឹង fន�K ប់ឮអំពីជីវIបវតK ិរបស់េ>ក?យ 
អរគុណេIចTនេ>ក?យ។ 
ខ៖ ឱBកូនCនេសចកK ីសុខ រកសីុCនfន 
Iត)ក់Iតជុំចិ%& ឹមែម៉ផង�កូន�៕ 


